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النشرة  ھذه  وفي  الكریم  القارئ  یجد 
الدورة  واجتماعات  انعقاد  حول  رئیسیًا  خبرًا 
العربیة  للمنظمة  التنفیذي  للمجلس   (31)
القاھرة  بمدینة  عقدت  والتي  الزراعیة  للتنمیة 
-15 الفترة  خالل  العربیة  مصر  بجمھوریة 
ھذه  اجتماعات  حفلت  وقد   .  2007/5/16
التي  الھامة  الموضوعات  من  بالعدید  الدورة 
في  المستدامة  الزراعیة  التنمیة  مسیرة  تھم 
المدیر  معالي  قدم  حیث   . العربي  الوطن  
الدورة  ھذه  إلى  ھامًا  تقریرًا  للمنظمة  العام 
مثل  المھمة  المواضیع  من  عددًا  تناول خاللھ 
ما  والبرامج  األنشطة  تنفیذ  في  العمل  سیر 
للعام  للمنظمة  الفني  والتقریر  الدورتین،  بین 
الزراعیة  للتنمیة  السنوي  والتقریر   ،2006
والبرنامج   ،2006 للعام  العربي  الوطن  في 
التنفیذي لمشروع استراتیجیة التنمیة الزراعیة 
وأیضًا   ، القادمین  للعقدین  المستدامة  العـربیة 
ذات  للمشروعات  التنمویة  اآلثار  استمرار 

التمویل المشترك .
ھذا بجانب المذكرات المتعلقة بالتحضیر 
ومتابعة  العربي  الجمركي  االتحاد  لقیام 
الزراعي  القطاع  تأھیل  إعادة  دعم  قرارات 
إنشاء مجلس  اللبنانیة ومقترح  الجمھوریة  في 
عربي للثروة السمكیة ومشروع توعیة مجتمع 
مخاطر  من  األسماك  ومستھلكي  الصیادین 
األمراض المشتركة بین األسماك واإلنسان في 
الوطن  العربي ومشروع تأسیس بنك الخرائط 

الزراعیة الرقمیة للمنطقة العربیة .
بقرارات  االجتماعات  خرجت  وقد   
مسیرة  تدعم  أن  شأنھا  من  ھامة  وتوصیات 
التنمیة الزراعیة المستدامة في الوطن العربي 
الغذائي ألمتنا   قدمًا نحو تحقیق األمن  والسیر 

العربیة.

واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب
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 (البقیة صفحة 2)

جمّــؤالآلَنآلجمّـخؤحلٍحمطـب31إـؤالآلصالحيـخؤسَيخؤحلٍحمطـب31إـؤالآلصالحيـخؤسَي
ـخؤحنحمخهـؤالسَآلـخؤهخمرؤالآلَنآل

خؤخًخمطـ– لٌَّحمُّـألمتخمـخؤهخمرـ15ت16ت5ت2007

یومي  خالل   ، العربیة  مصر  بجمھوریة  القاھرة  مدینة  استضافت 
للتنمیة  العربیة  للمنظمة  التنفیذي  المجلس  اجتماعات   ،  2007/5/16-15
الزراعیـة في دورتھ رقم (31) ، وھو المجلس التنفیذي السابع للمنظمة ، 
برئاسة دولة اإلمارات العربیة المتحدة وعضویة كل من الجمھوریة التونسیة 
، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جمھوریة جیبوتي ، جمھوریة 

السودان ، الجمھوریة العربیة السوریة، وسلطنة عمان.
وفي الجلسة االفتتاحیة ألعمال المجلس التنفیذي ألقى معالي الدكتور 
/ محمد سعید الكندي ، وزیر البیئة والمیاه بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ، 
رئیس المجلس التنفیذي الموقر، كلمة أشار فیھا الى أھمیة ھذه الدورة وما قد 
یتمخض عنھا من  قرارات یكون لھا آثار إیجابیة على مسار العمل العربي 
المشترك، خاصة في المجال الزراعي خالل الفترة القادمة ، وتوجھ بالشكر 
للتنمیة  العربیة  للمنظمة  العام  المدیر   ، اللوزي  سالم  الدكتور  معالي  إلى 
الزراعیة ، على تقریره المقدم للمجلس ، والذي یتضمن موضوعـات سیكون 
حاضرًا  العربیة  المنطقة  في  الزراعي  القطاع  على   مؤثرة  انعكاسات  لھا 

ومستقبًال ، وتحتاج إلى تنسیق وتعاون عربي.
تھم  التي  الھامة  األحداث  من  أن  الكندي  الدكتور  معالي  وأعتبر   
المسئولین عن القطاعات الزراعیة العربیة ، ھي موافقة القادة العرب خالل 
قمة الریاض على استراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامـة ، والتي 

سیكون لھا أثر كبیر على 
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(بقیة حدث الشھر) كمستقبل الزراعة العربیة على الصعیدین القطري والقومي ، وأكد معالیھ أن القطاع الزراعي یعتبر في مقدمة 
القطاعات التي تحتاج إلى عنایة خاصة من الدراسة والتحضیر النضمام الدول العربیة إلى االتحاد الجمركي ، بعد أن تم استكمال 
منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى في بدایة عام 2005 ، منوھًا على أن ھذا األمر یلقي بمسؤولیات كبیرة على المنظمة العربیة 
للتنمیة الزراعیة ، حیث یحتاج إلى المزید من األنشطة والفعالیات لتحلیل وتقییم آثار قیام االتحاد الجمركي على الزراعة العربیة .

االھتمام  إلى  فیھا  أشار  كلمة ضافیة   ، الزراعیة  للتنمیة  العربیة  للمنظمة  العام  المدیر   ، اللوزي  سالم  الدكتور  معالي  ألقي  كما 
الكبیر الذي یحظى بھ العمل االقتصادي العربي المشترك في اآلونة األخیرة ، حیث أصبحت قضایا التنمیة والتكتل االقتصادي 
واالجتماعي محل اھتمام قادتنا العرب في اجتماعـات القمة العربیة المتتالیة ، منذ قمـــة القاھـرة عام 2000 ، وصوًال إلى قمة 
الریاض عام 2007 ، مشیرًا في ھذا السیاق إلى بعض قرارات القمة المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ، وإزالة القیود 
الجمركیة وغیر الجمركیة على التبادل التجاري العربي البیني في السلع  والمنتجات ، واالتحاد الجمركي العربي ، وقواعد المنشأ 
العامة والتفصیلیة، وأخیرًا قرارات ھذه القمة بالدعوة لعقد قمة عربیة تخصص لمناقشة المسائل االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة 
، بھدف بلورة برامج وآلیات عملیة لتعزیز وتفعیل اإلستراتیجیات التنمویة الشاملة المتفق علیھا. كما أشار معالیھ إلى أن قرارات 
بقرار  تتویجھا  تم   ، والخرطوم  الجزائر  في  وتواصلت   ، تونس عام 2004  في  بدأت  والتي  الزراعي،  بالملف  الخاصة  القمـة 
الموافقة على استراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین ، باعتبارھا جزءًا من االستراتیجیة المشتركة للعمل 
االقتصادي واالجتماعي العربي، ونوه معالیھ إلى ما تضمنھ ھذا القرار من تكلیف المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالشروع في 
تنفیذ االستراتیجیة ، مؤكدًا على أنھ وفي ظل أھداف اإلستراتیجیة التي توافرت لھا كامل اإلرادة السیاسیة ، فإننا نستشرف انطالقة 

نحو تنمیة زراعیة مستدامة ، مفھومھا أعمق ونطاقھا أشمل وأفقھا أرحب وأھدافھا أوضح .

كما تطرق معالي الدكتور اللوزي ، في كلمتھ ، إلى ما تشھده عدد من الدول العربیة من تفاقم في أوضاع تفشي مـرض أنفلونزا 
الطیور ، مما ینذر بمھددات خطیرة للقطاع الداجني في تلك الدول ، وفي المنطقة العربیة ككل ، موضحًا أن المنظمة قد قامت 
بواجبھا لدعم الدول األعضاء التي تعرضت لإلصابة ، ولكن في حدود ما یتاح لھا من امكانات وموارد ، واستقطبت العون الفني 
من مؤسسات وصنادیق التمویل لدعم جھود الدول العربیة للتصدي والوقایة من المرض الوبائي، وذلك من خالل المشروع الذي 
قامت بإعداده المنظمة ، ولكن لألسف لم یحظ ھذا المشروع حتى اآلن بالدعم الكافي . وأشار معالیھ إلى أنھ یطرح ھذه القضیة 
مجددًا على المجلس التنفیذي إزاء تدني مستوى التعاون العربي واإلقلیمي للتصدي لمخاطر وتھدیدات ھذه األمراض واألوبئة بوجھ 

عام ، ولمرض أنفلونزا الطیور على وجھ الخصوص. 

من جانب آخر ، فقد قدم معالي الدكتور سالم اللوزي ، المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، تقریرًا ھامًا إلى أعمال 
ھذه الدورة للمجلس التنفیذي، استعرض من خاللھ أھم التطورات والمستجدات على الساحتین العربیة والدولیة ذات الصلة بالتنمیة 
الزراعیة العربیة، ومن أبرزھا قرارات قمة الریاض ، التطورات في إعداد قواعد المنشأ التفصیلیة للسلع والمنتجات الزراعیة 
العربیة باعتبارھا حجر الزاویة في تنمیة التبادل التجاري العربي البیني، أوضاع اإلحصاءات السمكیة في الدول العربیة، مشكلة 
الفقر في الریف العربي، قضایا سالمة الغذاء، مشكلة المخلفات وتدویرھا لتعظیم االستفادة منھا في الدول العربیة، قضایا تمویل 
صغار المزارعین في الدول العربیة، تراجع المساعدات التنمویة ومعدالت االستثمار في القطاع الزراعي، إنشاء المجلس العربي 

للمیاه، إضافة إلى تطورات الملف الزراعي في منظمة التجارة العالمیة.

 كما أشتمل جدول أعمال ھذه الدورة للمجلس التنفیذي على مناقشة عددًا من الموضوعات الھامة المتعلقة بالتحضیر لقیام االتحاد الجمركي، دعم 
إعادة تأھیل القطاع الزراعي في الجمھوریة اللبنانیة، مكافحة الجراد الصحراوي في موریتانیا، توعیة مجتمع الصیادین ومستھلكي األسماك من 
مخاطر األمراض المشتركة بین األسماك واإلنسان في الوطن العربي، وتأسیس بنك الخرائط الرقمیة الزراعیة للمنطقة العربیة. ھذا باإلضافة 
إلى موضوعات المتابعة وبخاصة اإلنجازات التي حققتھا المنظمة من خالل تنفیذھا لخطة وبرامج عملھا فیما بین الدورتین، ونتائج التقریر 

السنوي للتنمیة الزراعیة في الوطن العربي الذي أصدرتھ المنظمة عام 2006، والحسابات الختامیة والمركز المالي للمنظمة لعام 2006. 

وأختتم المجلس التنفیذي الموقر دورتھ الحادیة والثالثین بإصدار عدد من القرارات الداعمة للمنظمة وللعمل العربي المشترك ، 
حتى تضطلع المنظمة بمھامھا خالل الفترة القادمة ، حیث قرر المجلس اعتماد تقریر المدیر العام المقدم إلى ھذه الدورة ، وتثمین 

الجھود المبذولة لمتابعة ورصد التطورات والقضایا ذات األثر على مسارات التنمیة الزراعیة في الدول األعضاء.
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القادمین الذي أعدتھ  للعقدین  التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة  التنفیذي الستراتیجیة  البرنامج  كما قرر المجلس الموافقة على 
واتخاذ  واالعتماد،  للتوجیھ  القادمة  دورتھ  في  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  على  بعرضھ  وتكلیفھا  للمنظمة،  العامة  اإلدارة 
اإلجراءات والترتیبات الالزمة للشروع في التنفیذ، وتمت الموافقة على إنشاء وحدة مركزیة بالمقر الرئیس للمنظمة تقوم بالمھام 
التنسیقیة والتنظیمیة ، وبالتحضیر والتنفیذ والمتابعة والتقییم، المتعلقة باألنشطة والفعالیات المضمنة في االستراتیجیة. وبخصوص 
قیام اإلتحاد الجمركي العربي، قرر المجلس التأكید على أھمیة مواصلة اإلدارة العامة للمنظمة لجھودھا لتقدیم الدعم الفني الالزم 
للدول العربیة في مجال إقامة اإلتحاد الجمركي العربي وخاصة في القطاع الزراعي، مساھمة منھا في التحضیر إلقامة اإلتحاد 
الجمركي العربي. كذلك ثمن المجلس التنفیذي جھود اإلدارة العامة للمنظمة في متابعة قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي 
لجامعة الدول العربیة ، وقرارات المجلس التنفیذي للمنظمة المتعلقة بدعم وإعادة تأھیل القطاع الزراعي اللبناني، والتأكید على 

ضرورة متابعة االھتمام بھذا الموضوع الھام.

وفي إطار مكافحة آفة الجراد الصحراوي ، التي اجتاحت عدد من الدول العربیة خالل الفترة الماضیة ، قرر المجلس التنفیذي 
الطلب من اإلدارة العامة للمنظمة مواصلة جھودھا لمتابعة ورصد زحف الجراد الصحراوي واإلنذار  المبكر بانتشاره في المنطقة 

العربیة، وتوفیر المعلومات الالزمة عن تحركاتھ لكافة الجھات المعنیة.

وتأكیدًا على اھتمامھ بمجال الثروة السمكیة ، التي تزخر بھا بعض الدول العربیة ، قرر المجلس الموافقة على رؤیة المنظمة 
العربیة للتنمیة الزراعیة حول مقترح إنشاء مجلس عربي للثروة السمكیة المقدمة إلى لجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك 
، إضافة إلى تفعیل دور لجنة األسماك القائمة بالھیكل التنظیمي للمنظمة، وتطویر مھامھا وعضویتھا بما یخدم المصالح العربیة 
المتعلقة بھذا القطاع الھام. كما تمت الموافقة على تنفیذ مشروع توعیة مجتمع الصیادین ومستھلكي األسماك من مخاطر األمراض 

المشتركة بین األسماك واإلنسان.

كما قرر المجلس التنفیذي الموافقة على تنفیذ مشروع تأسیس بنك الخرائط الرقمیة الزراعیة للمنطقة العربیة، والطلب من اإلدارة 
العامة للمنظمة مفاتحة المؤسسات والصنادیق اإلنمائیة للمشاركة في تمویل ھذا المشروع.

ومن جانب آخر فقد قرر المجلس التنفیذي تكلیف اإلدارة العامة للمنظمة بتنسیق المعلومات والمؤشرات والتعاریف الفنیة الخاصة 
بالفقر الریفي، وإنشاء قواعد وشبكات معلومات خاصة بھ ، وإعداد مذكرة للعرض على الجمعیة العمومیة القادمة بشأن تخصیص 

یوم كل عام للحد من الفقر في الریف العربي.

ھذا وقد تضمنت قرارات المجلس التنفیذي قبول الدعوة الموجھة من معالي الدكتور محمد سعید الكندي وزیر البیئة والمیاه في 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة، رئیس المجلس التنفیذي للمنظمة، لعقد الدورة (32) للمجلس التنفیذي بمدینة دبي في دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة خالل الفترة 3-4 فبرایر (شباط) 2008 .

ـخ١الحيـكَخخنرهمحخـٌَجمّــُّسَّصّـرخؤسحيـخ١الحيـخؤسَيحم
ـخؤهخمرـخؤحنحمخهـخؤسَآلصـخخن٦خسـخؤخجلطـخؤهخمزـهالـألَّخي

توجھ معالي الدكتور محمد سعید الكندي ، وزیر البیئة والمیاه بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ، رئیس المجلس التنفیذي للمنظمة 
العربیة للتنمیة الزراعیة ، بخالص التھاني الى أعضاء المجلس التنفیذي الموقر ، والى المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، وذلك 
بمناسبة موافقة القادة العرب خالل قمة الریاض على استراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة، وكذلك على التوفیق في إعداد 
ھذه االستراتیجیة بالمستوى الذي یرقى بأن تحظى بموافقة كل من المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس الجامعة العربیة على 

مستوى القمة ، مؤكدًا أن ھذا اإلنجاز سیكون لھ أثر كبیر على مستقبل الزراعة العربیة على الصعیدین القطري والقومي.
كما سجل معالي رئیس المجلس التنفیذي الموقر، نیابة عن أصحاب المعالي أعضاء المجلس التنفیذي، وأصالة عن نفسھ ، كل 

االحترام والتقدیر للموافقة الكریمة للقادة العرب خالل قمة الریاض على استراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة.
وقد جاء ذلك ضمن كلمة معالي رئیس المجلس التنفیذي الموقر ، في افتتاح الدورة الحادیة والثالثین للمجلس التنفیذي للمنظمة 

العربیة للتنمیة الزراعیة ، التي انعقدت بمدینة القاھرة – جمھوریة مصر العربیة ، خالل یومي 2007/5/16-15 .
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ألُـخؤسخحمُّخمـخلحلألـصسآلخهخسـخؤحلٍحمطـب31إـ
جمّــؤالآلَنآلؤالآلصالحيـخؤسَي

استمراریة اآلثار التنمویة للمشروعات ذات التمویل المشترك ذات التمویل المشترك
1 - مقدمة :

یمتد الوطن العربي على مساحات شاسعة تتمیز باختالف المناخ والبیئة والتنوع في الغطاء النباتي وثروتھ الحیوانیة وتبلغ 
مساحتھ  14.06 ملیون كیلومتر مربع.

أسس  على  والحیواني  النباتي  بشقیھ  الزراعي  القطاع  بتنمیة  إنشائھا  منذ  الزراعیة   للتنمیة  العربیة  المنظمة  إھتمت  ولقد 
صحیحة، وأعدت المنظمة البرامج والمشروعات التي تساھم في تطویر ھذا القطاع. كما قامت المنظمة بتنفیذ مجموعة كبیرة 

من األنشطة التي تستھدف تحسین أوضاع األمن الغذائي وبما یحقق زیادة إنتاج وإنتاجیة الغذاء .
اإلقتصادیة  منھا ألھمیتھا  إدراكًا  وتنمیتھا  العربیة  والبیئیة  الطبیعیة  الثروات  على  للمحافظة  مكثفة  المنظمة جھودًا  وبذلت 
واإلجتماعیة والسیاسیة . وانطالقًا من أھداف قیام المنظمة والتي تركز على االھتمام بشئون الزراعة في الدول العربیة وتسلیط 
الضوء على برامج الصحة النباتیة والحیوانیة واآلفات واألمراض التي تھددھا، وفي إطار مساندة الدول األعضاء الستدامة 
التنمیة الزراعیة ومكافحة األوبئة الحیوانیة والنباتیة ، قامت المنظمة وبالتعاون مع المؤسسات والصنادیق التمویلیة اإلنمائیة 

اإلقلیمیة والدولیة بتنفیذ العدید من المشروعات التنمویة المشتركة ممثلة في اآلتي:
· • المشروع الطارئ لمكافحة ذبابة الدودة الحلزونیة للعالم القدیم في بعض الدول العربیة. 

· • المشروع اإلقلیمي لزیادة إنتاج الشعیر وتحسین فرص استخدامھ وتبادلھ التجاري في منطقتي الشرق األوسط وشمال 
أفریقیا .

الممرضة  النیماتودا  باستخدام  والجذور  الساق  الحمراء وحفارات  النخیل  لسوسة  الحیویة  للمكافحة  اإلقلیمي  المشروع   •  ·
للحشرات وغیرھا من وسائل المكافحة الحیویة األخرى في دول مجلس التعاون الخلیجي( المرحلتان األولى والثانیة) 

· • مشروع التنمیة الزراعیة المتكاملة بدولة فلسطین.
المشروعات  البرنامج  ھذا  العربیة.ویشمل  المنطقة  في  للحدود  العابرة  الحیوانیة  األمراض  لمكافحة  اإلقلیمي  البرنامج   •  ·

اإلقلیمیة األربعة التالیة :
- المشروع اإلقلیمي لمكافحة مرض الحمى القالعیة بالدول العربیة.

- مشروع الدعم الفني للبرامج الوطنیة لمكافحة مرض اإلجھاض المعدي في المنطقة العربیة.
- المشروع اإلقلیمي الستقصاء ورصد ومكافحة مرض حمى الوادي المتصدع .

- المشروع اإلقلیمي المشترك الستئصال ذبابة الدودة الحلزونیة للعالم القدیم من الشرق األوسط (المرحلة الثانیة).
· • مشروع دعم المزارعین المتأثرین بالحائط العازل بدولة فلسطین.

· • المشروع اإلقلیمي البحثي للكشف المبكر عن مرض البیوض على النخیل وتطویر تقانات مكافحتھ.
· • مشروع المكافحة الحیویة لحشرة سوسة النخیل وحفارات الساق والجذور بجمھوریة مصر العربیة. 

· • مشروع نقل تقانة المكافحة الحیویة كعنصر أساسي في اإلدارة المتكاملة لآلفات لمكافحة حشرة سوسة النخیل الحمراء 
في الشرق األوسط (المرحلة الثالثة ).

· • المشروع اإلقلیمي للتوعیة المائیة في المنطقة العربیة. 
· • مشروع الدعم الفني للبرامج الوطنیة لتعزیز القدرات لمجابھة مرض أنفلونزا الطیور في الدول العربیة.

استفادت الدول المشمولة بھذه المشروعات من تنفیذ العدید من العناصر واألنشطة ممثلة في توفیر الخبرة الفنیة ، دعم وإعادة بناء 
البنى التحتیة ، تأمین مستلزمات التشغیل و دعم المختبرات بالمعدات واألجھزة الحدیثة،  توفیر مستلزمات المكافحة والرصد ، تنفیذ 
برامج للتوعیة واإلرشاد، تنفیذ عدد من الدراسات والبحوث حول سبل مكافحة تلك األمراض واآلفات، ھذا باإلضافة إلى تدریب الكوادر 
المنظمة نجاحات كبیرة في  لقد حققت  المبكر.  النباتي والبیطري واإلنذار  التشخیص والمكافحة والحجر  العاملة في مجاالت  الوطنیة 
ھذا المجال، مما أدى إلى إكتساب ثقة الدول األعضاء ومؤسسات وصنادیق التمویل ممثلة في الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي والبنك اإلسالمي للتنمیة وصندوق األوبك للتنمیة الدولیة والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة وخلق نموذج للتعاون المثمر 
بین ھذه المؤسسات والمنظمة. ھذا وقد بلغت جملة مساھمات  مؤسسات التمویل اإلنمائیة لتنفیذ المشروعات المذكورة المذكورة حوالي  

16.5 ملیون دوالر.
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2 - المشروعات التنمویة في مجال مكافحة األوبئة الحیوانیة:
تعتبر الصحة الحیوانیة إحدى الدعائم الرئیسیة التي ترتكز علیھا الثروة الحیوانیة في المنطقة العربیة ، ونتیجة لظھور العدید من 
األوبئة وبعض األمراض الوافدة التي ظھرت حدیثًا بعد التوسع في إستیراد الحیوانات الحیة والمنتجات الحیوانیة  وانسیاب السلع 
الغذائیة بسھولة من مصادر موبوءة  باألمراض . فقد استدعى ذلك تكثیف الجھود واإلھتمام بالقضایا المتعلقة بالصحة الحیوانیة 
وسالمة الغذاء.  وإدراكًا من المنظمة لخطورة ھذه األمراض الحیوانیة العابرة للحدود فقد أولت إھتمامًا كبیرًا لمعالجة المشاكل 
التي تواجھ تنمیة قطاع الثروة الحیوانیة، حیث قامت بتنفیذ ستة من المشروعات التنمویة في مجال الرصد واالستقصاء والمكافحة 
لألمراض الحیوانیة األكثر انتشارًا ، وبموازنة إجمالیة بلغت 9.3 ملیون دوالر و تمثل نحو 56.4 % من إجمالي مساھمات 

مؤسسات التمویل اإلنمائیة لمشروعات المنظمة .

3 - اآلثار التنمویة لھذه المشروعات:
یعتبر األثر التنموي المباشر لھذه المشروعات ھو الحفاظ على الثروة الحیوانیة بالدول العربیة من خالل تنفیذ برامج الستقصاء 
ورصد و مكافحة األمراض الحیوانیة، والحد من انتشارھا بوضع برامج احترازیة للوقایة منھا والسیطرة علیھا ،األمر الذي أدى 

إلى  زیادة حجم وإنتاج القطیع و انعكاس ھذه الزیادة على رفع مستوى األمن الغذائي للمواطن العربي. 
وقد تم تحقیق ھذا األثر من خالل عدد من اآلثار التنمویة الفرعیة، التي یمكن تحدیدھا فیما یلي:  

- دعم وتعزیز المختبرات التشخیصیة الوطنیة باألجھزة المعملیة المتقدمة والمستلزمات التشخیصیة الالزمة لتأسیس مختبرات 
وطنیة متطورة قادرة على التشخیص بالطرق الحدیثة ومواكبة للتقدم العلمي في ھذا المجال.

- تنمیة القدرات ورفع المھارات التطبیقیة والعملیة لكافة الكوادر العاملة في مجاالت التشخیص باستخدام التقانات الحدیثة ووسائل 
المكافحة لألمراض الحیوانیة، من خالل تنفیذ العدید من الدورات التدریبیة اإلقلیمیة والمحلیة .

- تعزیز التعاون وتبادل الخبرات بین الباحثین العرب وتطویر التنسیق بین المؤسسات البحثیة المتخصصة ودعم البحوث العلمیة 
في مجاالت األمراض الحیوانیة، بتنفیذ العدید من الدراسات والمسوحات االستقصائیة لمعرفة وبائیة وتحدید مسببات ھذه األمراض 

بالدول المستفیدة.
- وضع برامج فعالة ومالئمة لتوعیة المربین، عن طریق تنفیذ العدید من برامج التوعیة واإلرشاد متمثلة في إعداد النشرات 
وملصقات ومطویات وأشرطة وثائقیة، باإلضافة إلى زیادة كفاءة وفعالیة المرشدین البیطریین وتنظیم الجھاز اإلرشادي لمعالجة 

مشاكل المربین.
- تأسیس نظام معلومات إقلیمي یلبي طلب صانعي القرار وبما یمكنھم من درء المخاطر التي تھدد الثروة الحیوانیة، ویعتمد ھذا 
النظام على التعاون الفعال بین الدول األعضا مدروسة ومبنیة على أساس استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتقنیات 

الحدیثة األخرى كاالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة لتأسیس نظام لإلنذار المبكر.
أوًال : دور المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة :

تتضمن استراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین (2005-2025) المعتمدة في قمة الریاض (2007) 
برنامجًا فرعیًا لتنسیق سیاسات مكافحة األمراض واألوبئة, ویتضمن ھذا البرنامج ثالثة مكونات تنمویة تختص بما یلي :

لإلجراءات  المحددة  التشریعات  وتوحید  للحدود,  العابرة  واألوبئة  األمراض  لمكافحة  العربیة  السیاسات  تنسیق   : األول  - المكون 
والضوابط واإللتزامات القطریة, لمنع إنتشار األمراض واألوبئة النباتیة والحیوانیة التي تنتقل عن طریق التجارة الرسمیة أو غیر الرسمیة 
عند الحدود, أو عبور الحیوانات الرعویة المترحلة أو الحیوانات البریة أو الجراد الصحراوي, والعمل على إتساق التشریعات مع اإلتفاقیات 

.(SPS) الدولیة مثل اإلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات والصحة والصحة النباتیة
- المكون الثاني :  تنسیق تشریعات وإجراءات الحجر الزراعي والبیطري.

- المكون الثالث:   تنسیق التشریعات المتعلقة بسالمة الغذاء والصحة النباتیة.

ثانیًا : دور الدول المستفیدة:
ھذه  في  التركیز  یتم  وبحیث  الحاجة,  عند  الغرض  ھذا  لخدمة  موجھة  وطنیة  وحمالت  برامج  بإعداد  المستفیدة  الدول  قیام   -
البرامج على اإلرشاد والتوعیة للمربین والتجار والجمھور بشكل عام باألمراض النباتیة والحیوانیة المؤثرة على صحة الحیوان 

واإلنسان.
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- إعداد وتنفیذ برامج تدریبیة متخصصة للكوادر العاملة وبالتنسیق مع المنظمة وغیرھا من الجھات المعنیة لالستفادة من 
الخبرات الفنیة, ویمكن للدول االستفادة من مخصصات التدریب القطري للمنظمة المشار إلیھ فیما سبق, وأیضاًًً من برامج 

التدریب المتخصص التي تتیحھا ھذه الجھات.
- دعم جھود المنظمة لإلستفادة من المعونات الفنیة والمنح التي تخصصھا المؤسسات اإلنمائیة العربیة واإلقلیمیة والدولیة 

بحسب خصوصیة الحالة في كل دولة.
الحجر  إجراءات  تطبیق  في  والتشدد  الحیوانیة,  الثروة  بحمایة  المتعلقة  التنظیمیة  والتشریعات  القوانین  تفعیل  أو  - إصدار 

البیطري من خالل النقاط الحدودیة على المستویین المحلي واإلقلیمي.
- إتاحة انسیاب المعلومات الالزمة لقواعد المعلومات والشبكات المتخصصة التي یتم إنشاؤھا في المنظمة لھذا الغرض.

ثالثًا : دور المؤسسات وصنادیق التمویل اإلنمائیة:
المشروعات  العدید من  بتنفیذ  والدولیة،  اإلقلیمیة  اإلنمائیة  التمویلیة  المؤسسات والصنادیق  وبالتعاون مع  المنظمة  قامت 
النظر في استكمال  المؤسسات إعادة  ثقتھا. ویمكن لھذه  المثمر معھا واكتساب  للتعاون  المشتركة وخلق نموذج  التنمویة 
المشروعات وفقًا لنتائج التقییم, والمساھمة في تمویل مراحل تالیة من ھذه المشروعات لتعظیم األثر التنموي لھا بالقطاع.

رابعًا : دور الدول ذات التجارب والخبرات واإلمكانیات:
نتائج  من  الفائدة  لتعظیم  والخبرات  التجارب  ذات  والدول  المعنیة  الدول  بین  مشتركة  متخصصة  برامج  وتنفیذ  إعداد 
المشروعات التنمویة المنتھیة, تتضمن تنظیم عقد لقاءات للخبراء وورش عمل وزیارات إطالعیة, وإعداد وثائق مشروعات 

للتمویل الخارجي.
االستفادة من الخبرات الفنیة والتجھیزات المعملیة والبحوث الجاریة بالدول ذات اإلمكانات لتدعیم البرامج الوطنیة للدول 
الخطط  في  المدرجة  اإلطالعیة  والزیارات  الفنیة  والمعونات  اإلستشارات  من  االستفادة  ویمكن  المشروعات,  بھا  المنفذ 

السنویة للمنظمة, التي تقدم للدول بناًء على طلبھا.
خامسًا : دور مؤسسات وتنظیمات المجتمع المدني والقطاع الخاص :

تلعب مؤسسات وتنظیمات المجتمع المدني والقطاع الخاص  دورًا ھامًا في مجال زیادة اإلنتاج واإلنتاجیة وتوفیر السلع 
والمنتجات الزراعیة. ولقد أصبح المجال مفتوحًاً للقطاع الخاص لتقدیم كافة أنواع الخدمات المساندة في العملیات اإلنتاجیة 
والتسویقیة والتجاریة للمنتجات الزراعیة وعلى أسس اقتصادیة. ومن الخدمات المساندة التي یساھم فیھا القطاع الخاص 
والخدمات  والتسویقیة،  اإلرشادیة  الخدمات  دولة ألخرى,  من  متفاوتة  وبدرجات  للمزارعین,  وتوفیرھا  بتقدیمھا  العربي 
الوقائیة، وخدمات البحث والتطویر ، والدراسات والتدریب والخدمات البیطریة والحجر البیطري وغیرھا من الخدمات 

األخرى, ویمكن االستفادة منھا على النحو التالي:    
سادسًا : دور المنظمات اإلقلیمیة والدولیة النظیرة أو المعنیة بالقطاع :

یتمثل الدور الرئیسي لھذه المنظمات بإستمرارھا في التعاون مع الدول المعنیة لدعم برامجھا الوطنیة. ومن ناحیة أخرى, 
تفعیل مشاركتھا في المشروعات مع السعي بالتعاون مع المنظمة والدول الستقطاب التمویل المطلوب إلستمرار العمل في 

ھذه المشروعات, بما یعزز مسارات وأھداف التعاون اإلقلیمي لدرء مخاطر ھذه األمراض.
2-5 :  تقییم المشروعات المنفذة واإلستفادة من نتائج التقییم :

تدرج المنظمة في جمیع المشروعات التنمویة ذات التمویل المشترك مكون رئیسي للتقییم في نھایة فترة تنفیذ المشروع، 
ویتم ذلك عن طریق جھة محایدة تقوم باإلطالع على اإلنجازات والنتائج التي تحققت في فترة عمل المشروع وتقییمھا، 
وتسلیط الضوء على االیجابیات والسلبیات لفائدة الجھات المعنیة بالمشروع من أجل مزید من تطویر األداء في المستقبل . 
وإتساقًا مع ھذا التوجھ یمكن االستفادة من النتائج الرئیسیة لھذه المشروعات وتوصیات فریق التقییم في إعداد وثیقة لتمدید 
لھذه  التنمویة  اآلثار  المنتھیة, وبما یحقق استمراریة  المشروعات  لمقتضیات كل حالة من  لمرحلة جدیدة وفقًا  المشروع 

المشروعات.
3-5 : التنسیق اإلقلیمي والتنظیمي المؤسسي المطلوب للمنھجیة:

تحتاج المنھجیة المقترحة إلى آلیة للتنسیق بین األطراف المعنیة تعنى بتعزیز التعاون والتكامل والتنسیق في األدوار على 
الثروة  بقطاع  والمعنیة  المجال  ھذا  في  العاملة  الوطنیة  والبرامج  األجھزة  بین  فیما  وذلك  واإلقلیمي,  الوطني  المستویین 
الحیوانیة في الدول األعضاء من جھة، وبین ھذه الدول وبرامج ومشروعات المنظمة والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة النظیرة 

من جھة أخرى.
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حنطـخلَنآلصخ
ؤ�رحلخهـخؤهالآلٌّـمـخ١خألـخؤحنحمخهٌّ

ؤهخإلـ2006
مـعخأل

خؤرضَّشـٍخؤحلحمخخنخسـخىسمتخجلُّـمـعخس
خٍـهخمرخ� خؤسَآلـخؤحنحمخهـٍخألُـخؤوجمخٌّـى�خمُّخـ�

تعلن المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة عن جائزتھا لإلبداع العلمي في المجال الزراعي، والتي تمنحھا منذ عام 1997 في 
إطار برنامجھا السنوي لتشجیع البحوث الزراعیة األصیلة والمبتكرة، والتي لھا الریادة العلمیة في المجال الذي تعالجھ، 

بما تضیفھ من معرفة فكریة متمیزة ذات طبیعة تطبیقیة. ولقد خصصت ھذه الجائزة لعام 2007 
“للبحوث والدراسات االقتصادیة في مجاالت التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي قطریًا أو عربیًا"

الجــوائز:
1 - تمنح الجوائز للبحوث الثالثة الفائزة مرتبة وفقًا لنتائج التقییم، وتبلغ القیمة المالیة للجوائز الثالث  اثنین وعشرین ألف 

دوالر أمریكي موزعة على النحو التالي:
v الجائزة األولى وقیمتھا       عشرة آالف دوالر.

v الجائزة الثانیة وقیمتھا     سبعة آالف دوالر.

v الجائزة الثالثة وقیمتھا    خمسة آالف دوالر.
2 - تمنح الجائزة للبحث الفائز مھما كان عدد الباحثین المشتركین فیھ، وتوزع الجائزة بینھم بالتساوي.

شــروط التقــدیم:
1 - أن یكون البحث المقدم لنیل الجائزة منشورًا أو مقبوًال للنشر في إحدى المجالت العلمیة المتخصصة المحكمة (ترفق 

وثیقة القبول)، وتقبل البحوث الناتجة عن مشروعات تنمویة، أو البحوث الممولة.
2 -  أن یكون البحث لم یمض على إنجازه أكثر من خمس سنوات (عام 2002 وما بعده

3 -  أن یكون الباحث أو الباحثون المتقدمون لنیل الجائزة من مواطني الدول العربیة، ویسمح بمشاركة باحثین أجانب مع 
الباحثین العرب ضمن فریق البحث، دون استحقاقھم جوائز مالیة والمخصصة لتشجیع الباحثین العرب.

4 -  في حالة وجود تمویل خارجي أو وطني للبحث یذكر مصدر التمویل وقیمتھ.
5 -  أال یكون البحث قد تم أو سیتم الحصول بھ على درجة علمیة.

6 - أال یكون البحث قد سبق لھ الفوز بإحدى جوائز المنظمة.
إجــراءات التقــدیم:

أ - یتم التقدیم للجائزة على النحو التالي :
   یتقدم  البون                      .

ب - ترسل ثالث نسخ (أصلیة) من البحث مطبوعة على الحاسب اآللي. ویرفق مع البحث أسطوانة مدمجة (CD) علیھا 
البحث والملخصات العربیة واإلنجلیزیة أو الفرنسیة.

البحث،  إنجاز  تاریخ  على  واضح  بشكل  یشتمل  (3-5 صفحات)،  العربیة  باللغة  واٍف  ملخص  بحث  بكل  یرفق    - ج 
أھمیة موضوع البحث،  أھداف البحث، الطریقة البحثیة ،  نتائج البحث ،  األھمیة التطبیقیة للبحث في التنمیة الزراعیة  

والمراجع المستخدمة.
د -  ترفق السیرة الذاتیة باللغة العربیة متضمنة الدرجة العلمیة، التخصص الدقیق، الوظیفة، التاریخ العلمي واألنشطة 
البحثیة والعلمیة التي قام بھا الباحث أوجمیع الباحثین المشاركین. وبالنسبة للمؤسسات والشركات ترفق البیانات التعریفیة 

الخاصة بھا، وإنجازاتھا العلمیة والبحثیة.
مــوعد التقــدیم:

  31 أكتوبر (تشرین أول) 2007      .
مـالحـظات:

إعـــالن
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-  تمنح المؤسسات التي أجریت فیھا البحوث الفائزة شھادات تقدیر من المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة للبحوث الثالثة 
الفائزة بھا، تقدیرًا لھا على توفیر الظروف المالئمة للبحث والباحثین.

-  یتم دعوة الباحثین الفائزین بالجوائز الثالث إلى مكان إنعقاد الدورة (30) للجمعیة العمومیة للمنظمة في أبریل/ نیسان 
2008 لتكریمھم وتسلیم الجوائز . وفي حالة مشاركة عدد من الباحثین في البحوث الفائزة، یدعى ممثًال عنھم، وتتحمل 

المنظمة تكالیف السفر واإلقامة للمدعوین.
للمنظمة أو إلى  العمومیة  الفائز إلى الجمعیة  البحث  الفائزین إللقاء محاضرة حول موضوع  للباحثین   - تعطى فرصة 

المجتمع العلمي العربي خالل فعالیات المؤتمرات أو الندوات واللقاءات المخصصة التي تعقدھا المنظمة.

أ - ترسل البحوث والوثائق المطلوبة للتقدم لنیل الجائزة بالبرید السریع على العنوان التالي:
المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

ص. ب: 474  رمز بریدي 11111   الخرطوم  –  جمھوریة السودان
تلفونات: 472176-472183 (249-183)
فاكس: 471402-471050 (249-183)

info@aoad.org :برید إلكتروني


