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  مقترح تحويل المشروع االقليمي لبحوث النخيل والتمور في الشرق االدنى

  1986-وشمال افريقيا الى مركز وطني ذو مهام اقليمية وقومية

  

  حسن خالد حسن. د

 النخيل والتمور في الشرق االدنى وشمال افريقيا مدير المشروع االقليمي لبحوث

  

 :المشروع - 1

 : فكرة عامة  -  أ

ويضم في  1978لبحوث النخيل والتمور في الشرق االدنى وشمال افريقيا اعماله في اذار  بدأ المشروع االقليمي

  .دولة عربية وباكستان 17دولة منتجة للتمور في الشرق االدنى وشمال افريقيا منها  18عضويته 

 

 : تحويل المشروع - 2

  .المساهمة عدة عوامل منهايحول المشروع من مساهمات الدول االعضاء وقد اخذ في االعتبار عند تحديد حجم 

 عدد النخيل في الدول   -  أ

 اهمية النخيل والتمور في تكوين الدخل القومي والوضع المالي للدول االعضاء  - ب

 

مليون دوالر كانت  5,5حوالي  1987من عام ) سنوات 5(وقد بلغت مساهمات الدول االعضاء للمرحلة االولى 

دوالر أما بقية الدول فكانت تتراوح  400,000مليون دوالر وليبيا  1,3مليون دوالر والسعودية  1,3مساهمة العراق 

  .الف دوالر 293مابين 

فوائد على الرضيد اال انه بسبب تحقيق بعض الوفورات في المصروفات وتحقيق  1983انتهت المرحلة االولى عام 

الثابت للمشروع بلغت حوالي مليون دوالر فان المشروع استمر في اعمال دون اي التزامات جديدة الى منتصف عام 

وأقرت تمديد المشروع للمرحلة الثانية على ان تكون االلتزامات . حيث انعقد المجلس التنسيقي الفني في تونس 1984

  :على الشكل التالي
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  اللتزامات الماليةا  الدولة  

  لم تدفع$   75,000  الجزائر  1

  دفعت$   30,000  البحرين  2

دفعت نصفها بالعملة المحلية والنصف االخر $   400,000  العراق  3

  قدمها كبناية للمشروع

  لم تدفع $   150,000  الكويت  4

  لم تدفع$   100,000  ليبيا  5

  لم تدفع$   10,000  المغرب  6

  لم تدفع$  50,000  سلطنة عمان  7

  دفعت$   15,000  باكستان  8

  لم تدفع$  10,000  سوريا  9

  دفعت$  10,000  تونس   10

  لم تدفع$  70,000  االمارات العربية  11

صندوق االتحاد   12

  العربي الكويتي 

  دفع$  320,000

   1,240,000  المجموع  

  

   1986لعام  138,027   المستلم الفعلي

   1987لعام   17,500  المستلم الفعلي

وتعتبر كل من  1984والجدول التالي يوضح الناحية المالية علما بان السعودية وقطر قد انسحبتا من المشروع عام 

الكويت واالمارات وعمان والمغرب بحكم المنسحبين من المشروع النهم لم يوفوا بالتزاماتهم المالية اتجاه المشروع ولم 

  .رحلة الثانيةيوقعوا على وثيقة المركز للم

 

  

  


