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االفتتاحية
األزمة املالية العاملية واألمن الغذائي العربي
ً
حاليا وبشئ من القلق والتوتر ،األزمة املالية
يتابع العامل
العاملية اليت اجتاحت االقتصاد العاملي بصفة عامة،
واألسواق املالية الدولية والوطنية بصفة خاصة ،واليت
أدت إىل حدوث اضطرابات واختالالت اقتصادية مل يشهد
ً
مثيال هلا منذ الكساد العاملي الكبري الذي حدث
العامل
يف العام .1929
ومن الواضح فان تلك االضطرابات املالية العاملية مل
تقتصر على أسواق النقد واملال والبورصات فقط،
ولكن تعدتها اىل حدوث اضطرابات وانهيارات يف
املؤسسات املالية الكربى ،مثل بعض بنوك االستثمار
وشركات التأمني وبعض املؤسسات املالية اليت تقوم
بتقديم التمويل العقاري ،وهي مؤسسات مالية كبرية
ذات مسعة عاملية .وقد بدأت تلك االنهيارات يف الواليات
املتحدة األمريكية ثم تبعتها بعض املؤسسات املالية يف
ً
وخصوصا بريطانيا وأملانيا.
أوروبا
كما تأثرت بهذه األزمة أسواق النفط العاملية ،اليت شهدت
تقلبات حادة  ،بل قفزات سواء باالرتفاع أو االخنفاض،
وقد أدى هذا األمر اىل حدوث تأثري واضح على معظم
اقتصادات دول العامل،حتى أنها أصبحت تلقب باألزمة
املالية العاملية .ومبا أن الدول العربية متثل ً
جزءا ال يستهان
به من منظومة االقتصاد العاملي ،فانها بالتأكيد تتأثر
بهذه األزمة العاملية ،بل ويف واقع األمر فإنها قد تأثرت
بالفعل ،إال أن مدى تأثر الدول العربية بهذه األزمة العاملية
يعتمد على حجم العالقات االقتصادية املالية بني الدول
العربية والعامل اخلارجي.
ً
دائما  ،تقوم املنظمة العربية للتنمية
وكالعهد بها
الزراعية بتتبع ومراقبة كل ما من شأنه التأثري على األمن
ً
ً
إجيابا ،لذلك فقد أولت موضوع
سلبا أو
الغذائي العربي
األزمة املالية العاملية أهمية خاصة وقامت بتكليف عدد
من خربائها املنتشرين على امتداد الوطن العربي بدراسة
هذه األزمة وحتديد مدى تأثريها على األمن الغذائي
العربي ،حتى تتمكن من اختاذ اإلجراءات واالحتياطيات
الالزمة.

وما التوفيق اال من عند اهلل

إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

حدث الشـــهر
إنعقاد أعمال الدورة الثالثة والثالثني للمجلس
التنفيذي
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
املنامة – مملكة البحرين 2008/10/16-15

استضافت مدينة املنامة ،حاضرة مملكة البحرين  ،خالل الفرتة -15
 16أكتوبر (تشرين األول)  ،2008أعمال الدورة الثالثة والثالثني للمجلس
التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،برئاسة معالي الدكتور
مجعة الكعبى وزير شئون البلديات والزراعة مبملكة البحرين،
ومشاركة أصحاب املعالي وزراء الزراعة يف الدول األعضاء باجمللس
التنفيذي للمنظمة وهى دولة قطر ،مجهورية العراق  ،مجهورية مصر
العربية ،اململكة املغربية ،مجهورية الصومال الدميقراطية واجلماهريية
العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى ،ومعالي الدكتور سامل
اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
ومت خالل هذه الدورة مناقشة عدد من املواضيع املطروحة على جدول
أعماهلا  ،حيث قدم معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة
العربية للتنمية الزراعية تقرير املدير العام للمنظمة للفرتة من أول يناير
(كانون ثاني) اىل نهاية أغسطس (آب)  ،2008كما مت استعراض
ومناقشة عدد من البنود يف مقدمتها تنفيذ اسرتاتيجية التنمية الزراعية
العربية املستدامة للعقدين القادمني ،ومتابعة تنفيذ إعالن الرياض
لتعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء العاملية ،الذي أصدره أصحاب
املعالي وزراء الزراعة واملسئولني عن الشئون الزراعية العربية ،أعضاء
اجلمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يف دورتها الثالثني،
اليت انعقدت يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية خالل الفرتة
 24-20ربيع الثاني  1429هـ املوافق  30-26أبريل (نيسان) . 2008
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)بقية حدث الشهر(
كما مت خالل أعمال هذه الدورة استعراض ومناقشة تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي لعام  ، 2007الذي تعده املنظمة العربية للتنمية
ً
سنويا ،ويعنى مبتابعة تطورات أوضاع األمن الغذائي يف الوطن العربي ،هذا إضافة اىل استعراض نتائج إجتماع اللجنة املشكلة
الزراعية
لدراسة أوضاع املعهد العربي للغابات واملراعي ،التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ومناقشة مشروع النظام الداخلي املعدل للجنة
األمساك واألحياء املائية ،جبانب مناقشة عدد من البنود املتعلقة بالعمل اإلداري واملالي للمنظمة خالل الفرتة املاضية.

نائب رئيس جملس الوزراء البحريين يستقبل أعضاء
اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
استقبل معالي الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس جملس الوزراء يف مملكة البحرين ،مبكتبه بقصر القضيبية صباح يوم
األربعاء املوافق  ، 2008/10/15معالي الدكتور مجعة الكعبى وزير شئون البلديات والزراعة مبملكة البحرين ،رئيس اجمللس التنفيذي
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي قدم ملعاليه رؤساء الوفود املشاركة يف اجتماع اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يف دورته الثالثة والثالثني ،الذي تستضيفه مملكة البحرين خالل الفرتة  16-15أكتوبر (تشرين األول) . 2008
وخالل اللقاء أكد نائب رئيس جملس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة املاء والغذاء العاملية ،مشريا اىل ما يشهده الوطن
العربي من تدني معدالت منو اإلنتاج الغذائي الراهنة ،وتفاقم العجز املائي يف املنطقة العربية ،وتداعيات التغري املناخي وانعكاساتها
السلبية املتوقعة على مسارات التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام  ،وعلى التنمية الزراعية العربية املستدامة بشكل خاص ،
ً
مؤكدا دعم مملكة البحرين للجهود العربية املشرتكة لدفع عجلة التنمية الزراعية والريفية املستدامة ،ودعم مؤسسات العمل العربي
املشرتك بصفة عامة ،واملنظمة العربية للتنمية الزراعية بصفة خاصة ،بهدف االرتقاء مبعدالت النمو يف الناتج الزراعي وحتسني أوضاع
األمن الغذائي العربي.
ويف ختام اللقاء متنى نائب رئيس جملس الوزراء البحريين التوفيق والنجاح ألعمال اجتماع اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية ،واخلروج بتوصيات تسهم يف إجياد احللول البديلة ملا يواجهه القطاع الزراعي واملائي يف الوطن العربي.
من جانبهم أشاد أصحاب املعالي رئيس وأعضاء اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية املشاركني ،يف دورته الثالثة والثالثني ،مبا
حتظى به املنظمة من دعم ال حمدود من لدن حكومة مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة ،مشيدين مبا أبداه نائب رئيس جملس الوزراء من
دعم هلم سيعينهم يف أعمال اجتماعهم ويف خططهم ومشاريعهم العربية املستقبلية بإذن اهلل.

معالي رئيس جملس الشورى البحريين يستقبل
معالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
املنامة – مملكة البحرين 2008/10/16
استقبل معالي السيد علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى يف مملكة البحرين،
 ،مبكتبه صباح يـوم اخلميس املوافق
 ، 2008/10/16معالي الدكتور سامل اللوزي
املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة
والثالثني للمجلس التنفيذي للمنظمة ،الذي
تستضيفـه مملكـة البحـرين خـالل يومي
. 2008/10/16-15
وقد أشاد معالي رئيس جملس الشورى بالدور
الذي تقوم به املنظمة العربية للتنمية
ً
مؤكدا على أهمية االهتمام بهذا
الزراعية،
النوع من التنمية كجزء أساسي يف التنمية
االقتصادية الشاملة.
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وأشار معالي رئيس جملس الشورى البحريين إىل أن تعاون الدول املنضوية حتت املنظمة العربية للتنمية الزراعية من شأنه أن يزيل الكثري
ً
مؤكدا بأن مملكة البحرين تعمل على محاية املناطق اخلضراء ودعم القطاع
من العقبات اليت تواجه التنمية الزراعية يف عصرنا احلالي،
الزراعي مبا هو متاح من وسائلً ،
الفتا إىل أن اململكة تسعى من خالل حتديدها للمناطق الزراعية حتت ما يعرف باحلزام األخضر حلماية هذه
املناطق وحفظها من املد العمراني الذي طال بعض املناطق يف ما مضى.
وأعرب معالي رئيس جملس الشورى مبملكة البحرين عن أمنياته للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتوفيق والنجاح يف حتقيق أهدافها،
ً
متمنيا ملعالي الدكتور سامل اللوزي إقامة طيبة يف بلده الثاني مملكة البحرين وأن تكلل مهمته بالنجاح.
من جانبه توجه معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،خبالص الشكر واالمتنان ملعالي رئيس جملس
ً
مشيدا بالطفرة اإلمنائية اليت حتققت يف مملكة البحرين يف خمتلف اجملاالت ويف اجملال الزراعي بصفة خاصة  ،ونقل اىل معاليه
الشورى ،
شكر وامتنان أصحاب املعالي رئيس وأعضاء اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على حسن االستقبال وكرم الضيافة
خالل انعقاد أعمال الدورة الثالثة والثالثني للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وزير شئون البلديات والزراعة مبملكة البحرين يلتقي
املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
عقد معالي الدكتور مجعة بن أمحد الكعبى وزير شئون البلديات والزراعة يف مملكة البحرين ،رئيس اجمللس التنفيذي للمنظمة
ً
اجتماعا مع معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،وذلك صباح يوم السبت
العربية للتنمية الزراعية،
املوافق  ، 2008/10/18على هامش أعمال الدورة الثالثة والثالثني للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي عقد يف مملكة البحرين.
وحبث اجلانبان خالل االجتماع سبل تطوير التعاون القائم بني الوزارة واملنظمة ،حيث أثنى الوزير الكعبى على اجلهود اليت يبذهلا املدير
ً
وخصوصـا مملكة البحرين من خالل عدد من املشاريع اليت تنفذها املنظمة
العام يف سبيل توفري احتياجات الدول األعضاء من اخلربات الفنية
يف اململكة .
وقد أطلع معالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعة خالل االجتماع معالي الوزير الكعبى على آخر التطورات يف املشاريع
اليت تنفذها املنظمة على املستوى احمللى كمشروع تطوير اإلحصاء الزراعي ومشروع معامالت ما بعد احلصاد ومشروع تطوير اخلدمات
الزراعية ،باإلضافة اىل املشاريع املشرتكة اليت تنفذ على مستوى الوطن العربي كمشروع مكافحة ذبابة الدودة احللزونية ومشروع
مكافحة سوسة النخيل احلمراء ومشروع التوعية املائية ومشروع محى الوادي املتصدع ،والتى متول بواسطة صناديق التمويل اإلسالمية
والعربية والدولية.
كما مت حبث إمكانية قيام املنظمة بانتداب خرباء لفرتات حمدودة يف خمتلف اجملاالت اليت تطلبها الدول ،حيث أشار معالي املدير العام اىل
استعداد املنظمة لتوفري كافة اإلمكانيات واخلربات اليت حتتاجها اململكة من أجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته يف الناتج
القومي ،واطلع معالي املدير العام معالي الوزير الدكتور الكعبى على الربامج التدريبية واحمللية اليت تنفذها املنظمة بالتعاون مع الوزارة
يف اجملاالت الزراعية املختلفة والتى ينتظم فيها الفنيني الزراعيني من خمتلف إدارات شئون الزراعة باإلضافة اىل املزارعني واملواطنني املهتمني
باحلدائق.
هذا وقد حضر االجتماع عدد من املسئولني يف شئون الزراعة ،وسعادة الدكتور عباس أبو عوف املستشار الفين للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية .
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الدورات التدريبية
الدورة التدريبية القومية حول تطوير
أساليب تصنيع وتسويق املنتجات السمكية
مسقط – سلطنة عمان 2008/10/30-26
برعاية كرمية من معالي الشيخ /حممد بن علي القتيب وزير الثروة السمكية يف سلطنة عمان عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية
بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية (مركز العلوم البحرية والسمكية) يف سلطنة عمان ،الدورة التدريبية القومية حول تطوير أساليب
تصنيع وتسويق املنتجات السمكية ،وذلك مبدينة مسقط – سلطنة عمان خالل الفرتة  30-26أكتوبر (تشرين أول) .2008
وقد شرف معالي وزير الثروة السمكية بالسلطنة حفل افتتاح أعمال الدورة التدريبية ،حيث ألقى سعادة الدكتور إبراهيم بن سعيد
البور سعيدي ،مدير عام تنمية املوارد السمكية يف وزارة الثروة السمكية ،كلمة الوزارة حيث أشاد يف مستهلها جبهود املنظمة العربية
للتنمية الزراعية وتعاونها الصادق مع مجيع الدول األعضاء خلدمة الزراعة والثروة السمكية يف الوطن العربي ،ومتنى ملمثلي الدول
املشاركة يف هذه الدورة االستفادة القصوى من فعالياتها اليت تصب يف مصلحة تعزيز القدرات العربية يف جمال الثروة السمكية.
كما ألقى معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية كلمة ضافية يف حفل افتتاح الدورة التدريبية،
ً
ً
وشعبا ،ولوزارتي الزراعة والثروة السمكية على ما تقدماه من دعم دائم لربامج
سلطانا وحكومة
استهلها بتقديم الشكر لسلطنة عمان
عمل املنظمة وأنشطتها  .وتطرق معاليه اىل اهتمام املنظمة ببناء القدرات العربية يف جماالت التنمية الزراعية ،وأهمية ذلك يف السري قدماً
لتحقيق األمن الغذائي املنشود ،والعمل على حتقيق اسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني .كما أشار معاليه
اىل اهتمام املنظمة بقطاع الثروة السمكية بصورة جلية خالل السنوات القليلة املاضية ،باعتباره أحد القطاعات الواعدة يف االقتصاد
القومي العربي لدوره املتعاظم يف توفري الربوتني احليواني وفرص العمل ودعم مصادر العمالت األجنبية للعديد من الدول العربية.
هذا وقد هدفت هذه الدورة التدريبية اىل بناء القدرات العربية يف جمالي تصنيع وتسويق املنتجـات السمكيةً ،
وفقا للممارسات التصنيعية
اجليدة ( )GMPواملمارسات الصحية اجليدة ( ، )GHPإضافة اىل رفع القدرات التنافسية للمنتجات السمكية العربية ،وزيادة مساهمة
قطاع الثروة السمكية يف الناتج احمللي للدول العربية.
ً
متدربا من ( )13دولة عربية ،ميثلون املختصني يف جمال تصنيع وتسويق املنتجات
وقد استفاد من فعاليات هذه الدورة التدريبية ()20
السمكية بوزارات الزراعة والثروة السمكية يف الدول العربية ،وإشتمل برنامج الدورة التدريبية على حماضرات نظرية تناولت األوضاع
الراهنة يف جمال تصنيع وتسويق املنتجات السمكية يف الوطن العربي ،التقانات املطورة املستخدمة يف جمال تصنيع وحفظ األمساك،
املتطلبات الصحية للمنتجات السمكية العربية املصدرة ،الضوابط والتشريعات املرتبطة مبراقبة سالمة وجودة املنتجات السمكية،
إضافة اىل تطبيقات عملية يف ضبط اجلودة والكشف عن سالمة املنتجات السمكية ،وزيارات ميدانية ملعامل تصنيع األمساك يف
السلطنة واألسواق وأحد موانئ إنزال الصيد السمكي.
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املنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك
يف املؤمتر السنوي للتنسيق اإلقليمي للشرق األوسط
ومشال أفريقيا حول نظم التسجيل والتعامل مع املبيدات الزراعية
تونس 20058/10/29-28

شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف أعمال املؤمتر السنوي للتنسيق اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا حول نظم التسجيل
والتعامل مع املبيدات الزراعية  ،الذي انعقد يف مدينة تونس عاصمة اجلمهورية التونسية خالل يومي . 2008/10/29-28
وقد إفتتح أعمال املؤمتر سعادة األستاذ منري بومسدار ،رئيس الديوان لدي وزارة الفالحة واملوارد املائية باجلمهورية التونسية  ،نيابة عن
معالي الوزير .وقد اشتملت اجللسة االفتتاحية ألعمال املؤمتر على كلمة املنظمة العربية للتنمية الزراعية اليت ألقاها السيد مدير إدارة
التعاون الدولي باملنظمة نيابة عن معالي املدير العام للمنظمة ،حيث تضمنت دعوة لكافة الشركاء يف عملية التنمية الزراعية للتعاون
مع املنظمة يف جهودها لتنفيذ اسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني ،وكذلك التعاون الوثيق ملواجهة تبعات
أزمة الغذاء العاملية.
ً
هذا وقد شارك يف املؤمتر  64خبريا ميثلون الدول العربية ،واملكاتب اإلقليمية لكروباليف ،والشركات العاملة يف جمال املبيدات.
وإشتمل جدول أعمال املؤمتر عقب اجللسة االفتتاحية  ،على ورشة عمل حول مكافحة تزييف وتهريب املبيدات الزراعية ،حيث تضمنت
ً
عروضا تقدميية من كل من مصر ،املغرب ،واليمن حول جتربتهم يف جماالت التزييف والتجارة غري املشروعة يف املبيدات الزراعية ،كما قدمت
ً
ً
تقدمييا حول مكافحة التزييف على املستويني اإلقليمي والدولي .كما اشتملت الورشة على عرضني تقدمييني حول
عرضا
كروباليف
حقوق امللكية ،وأهمية اللوائح األوربية للدول العربية .وقد مت التوصل يف هذه الورشة اىل توصيات حول سبل مكافحة التزييف والتجارة
غري القانونية يف املبيدات الزراعية بدول املنطقة ،كما مت إقرار سبل تطوير حقوق امللكية الفكرية فيما خيص منتجات محاية النبات
على املستوى احمللي واإلقليمي.
كما مت خالل أعمال املؤمتر تقسيم املشاركني اىل جمموعتني  ،تضم األوىل مسجلي الشركات العاملة يف جمال املبيدات الزراعية ،فيما
تضم الثانية ممثلي الشركات الصناعية ،وقد شاركت املنظمة يف إجتماعات مسجلي الشركات ،حيث مت مناقشة قاعدة البيانات حول
نظم التسجيل والتعامل مع املبيدات الزراعية اليت أعدتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

املنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك
يف معرض اإلمارات الدولي الثالث للنخيل والتمور
العني – دولة اإلمارات العربية املتحدة 20058/10/26-22
بنا ًء على الدعوة املوجهة هلا ،شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف معرض اإلمارات الدولي الثالث للنخيل والتمور ،الذي أقامته
جامعة اإلمارات ومجعية أصدقاء النخلة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والشبكة الدولية لنخيل التمر ،وذلك مبدينة العني
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل الفرتة . 2008/10/26-22
وقد قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،بافتتاح فعاليات املعرض
حبضور عدد من املسئولني واألكادمييني وأعضاء السلك الدبلوماسي بدولة اإلمارات  ،جبانب عدد من الضيوف الرمسيني من الدول العربية
ً
مخسا وعشرين
واألجنبية ،وقد قام معالي الوزير ومرافقوه جبولة تفقدية ألجنحة املعرض استمع خالهلا اىل شرح من العارضني الذين ميثلون
دولة عربية وأجنبية.
وقد اشتمل جناح املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف املعرض على عدد من اإلصدارات احلديثة للمنظمة ،خاصة يف جمال زراعة النخيل
وإنتاج التمور ،إضافة اىل عدد من املطبقات والكتيبات التعريفية والبوسرت اليت أوضحت اهتمام املنظمة بهذه الشجرة املباركة ،والتعريف
باآلفات واحلشرات اليت تصيبها  ،خاصة سوسة النخيل احلمراء اليت أدت اىل هالك أعداد هائلة من أشجار النخيل يف املنطقة العربية ،وقد قامت
املنظمة بتنفيذ مشروع للمكافحة احليوية املتكاملة هلذه احلشرة يف عدد من الدول العربية ،من بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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مــــن الصحـــــــافة العـــــربية
السعودية تبحث عن تأمني الغذاء يف السودان
صحيفة الرأي العام السودانية
الصفحة االقتصادية
 16سبتمرب 2008

كانت اململكة العربية السعودية قد قررت يف نهاية العام املاضي وقف الدعم املقدم للقمح بنسبة
ً
اعتبارا من العام اجلاري  ، 2008ليتوقف الدعم بشكل نهائي خالل مثان سنوات ،على
( )12.5%سنويا
ان تتجه اململكة السيرتاد احتياجاتها من القمح من األسواق العاملية ،وعزت احلكومة القرار اىل احلفاظ
على املياه.
ً
تدرجييا خالل مثان سنوات .ومنذ نهاية العام املاضي وبدايات العام
ويهدف القرار إىل إيقاف زراعة القمح
ً
ً
احلالي بدأ القطاع اخلاص الزراعي السعودي حتركا جديا يف هذا الصدد من خالل البحث عن فرص
االستثمار الزراعي يف السودان ،والدخول يف شراكات استثمارية واسعة مع مجيع الواليات السودانية
بالرتكيز على والية اجلزيرة والشمالية ،واتفق مستثمرون زراعيون سعوديون مع نظرائهم يف السودان،
على إنشاء شركة زراعية الستثمار األراضي الزراعية يف والية اجلزيرة لالستفادة من حنو ستة ماليني
ً
فضال عما تتمتع بها من كمية كبرية من املياه
فدان صاحلة للزراعة مستغل منها ثالثة ماليني ،
اجلوفية ومياه األمطار .لالستفادة من منتجاتها املختلفة من احلبوب وتصديرها إىل السعودية واتفقوا
على إقامة مشروعات زراعية كربى يف الوالية الشمالية وان تقوم الوالية بتصدير منتجاتها الزراعية
للسوق السعودي واملتمثلة يف حمصول الفول والثوم والشمار والفاصوليا.
ويدعم جهود القطاعني اخلاص والعام يف البلدين وقوف حكوميت البلدين على قمتها لتذليل كافة
الصعاب وتقديم التسهيالت من خالل اللقاءات املباشرة اليت تتم بني األطراف من وقت آلخر ،ودعما هلذه
اللقاءات املتواصلة خاطب د .عوض أمحد اجلاز وزير املالية واالقتصاد الوطين وبروفيسور الزبري بشري طه
وزير الزراعة والغابات جبمهورية السودان لقاء تنويريا نظمته الغرفة التجارية والصناعية بعاصمة
اململكة العربية السعودية .مبشاركة أهم الشركات ،باإلضافة ملشاركة عدد كبري من رجال
األعمال واملستثمرين السعوديني ،جبانب رؤساء جمالس إدارات كربيات الشركات واملؤسسات الزراعية
يف اململكة العربية السعودية ومسئولي الغرف التجارية والصناعية ملدينة الرياض ،حيث قدما هلم
ً
تنويرا حول اإلمكانيات االستثمارية اليت يتمتع بها السودان ،ال سيما يف اجملال الزراعي باإلضافة اىل
التسهيالت الكبرية اليت متنحها احلكومة السودانية للمستثمرين وفقا لقانون االستثمار.
وأعلن بروفيسور الزبري بشري طه وزير الزراعة والغابات جبمهورية السودان عن طرح ثالثة وعشرين
ً
مشروعا زراعيا ضمن مشاريع األمن الغذائي على املستثمرين ورجال األعمال السعوديني وذلك مبواقع
ً
مؤكدا ان هذه املشاريع جاهزة اآلن لإلستثمار من حيث دراسات اجلدوى
خمتلفة يف واليات السودان،
ً
بعد إجراء كافة االختبارات اجليولوجية والتوبغرافية ،مرحبا يف هذا الصدد باالستثمار السعودي على
أرض السودان ،وقال ان السودان يهدف اىل تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية من أجل دعم األمن العربي الغذائي،
ً
ً
استهدافا لألمن الغذائي العربي ال سيما وان
مؤكدا ان االجتاه اىل السودان لتنفيذ هذه املشاريع يعترب
السودان لديه إمكانيات زراعية هائلة تكفي لتوفري مشاريع لألمن الغذائي العربي ،بل وتفيض عن
حاجته وميكن تصديرها لبقية دول العامل.
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إعالن اجلائزة
إعالن جائزة املنظمة العربية للتنمية الزراعية
لإلبداع العلمي يف اجملال الزراعي
لعام 2008
تعلن املنظمة العربية للتنمية الزراعية عن جائزتها لإلبداع العلمي يف اجملال الزراعي ،واليت متنحها منذ عام  1997يف
إطار برناجمها السنوي لتشجيع البحوث الزراعية األصيلة واملبتكرة ،واليت هلا الريادة العلمية يف اجملال الذي تعاجله ،مبا
تضيفه من معرفة فكرية متميزة ذات طبيعة تطبيقية .ولقد خصصت اجلائزة لعام  2008يف جمال :
«التقانات احلديثة يف اإلنتاج النباتي ،شاملة استنباط األصناف عالية اإلنتاجية واملقاومة لآلفات واألمراض  ،واستخدام
تقانات الزراعة احلديثة ومعامالت ما بعد احلصاد «
اجلوائز:
ً
 - 1متنح اجلوائز للبحوث الثالثة الفائزة مرتبة وفقا لنتائج التقييم ،وتبلغ القيمة املالية للجوائز الثالث اثنني وعشرين
ألف دوالر أمريكي موزعة على النحو التالي:
 اجلائزة األوىل وقيمتها عشرة آالف دوالر. اجلائزة الثانية وقيمتها سبعة آالف دوالر. اجلائزة الثالثة وقيمتها مخسة آالف دوالر. - 2متنح اجلائزة للبحث الفائز مهما كان عدد الباحثني املشرتكني فيه ،وتوزع اجلائزة بينهم بالتساوي.
شروط التقديم:
ً
ً
مقبوال للنشر يف إحدى اجملالت العلمية املتخصصة احملكمة
منشورا أو
 - 1أن يكون البحث املقدم لنيل اجلائزة
(ترفق وثيقة القبول).
 - 2أن يكون البحث مل ميض على إجنازه أكثر من مخس سنوات (عام  2003وما بعده).
 - 3أن يكون الباحث أو الباحثون املتقدمون لنيل اجلائزة من مواطين الدول العربية ،ويسمح مبشاركة باحثني
أجانب مع الباحثني العرب ضمن فريق البحث ،دون استحقاقهم جوائز مالية واملخصصة لتشجيع الباحثني العرب.
 - 4أال يكون البحث قد مت  ،أو سيتم احلصول به على درجة علمية ،وال يكون مستل من رسائل أو أطروحات
علمية.
 - 5أال يكون البحث قد سبق له الفوز بإحدى جوائز املنظمة.
إجراءات التقديم:
أ  -يتم التقديم للجائزة على النحو التالي :
 يتقدم الباحثون ببحوثهم للجائزة من خالل املؤسسة البحثية أو األكادميية التابعة هلا يف حالة أن تكون هذه البحوثضمن اخلطط أو الربامج البحثية للمؤسسة.
 يف حالة البحوث الفردية أو املشرتكة اليت تنفذ خارج اخلطة أو الربنامج البحثي للمؤسسة البحثية أو األكادمييةيتقدم الباحثون ببحوثهم مباشرة للجائزة.
إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية
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ب  -ترسل ثالث نسخ (أصلية) من البحث مطبوعة على احلاسب اآللي .ويرفق مع البحث أسطوانة مدجمة ( )CDعليها
البحث وامللخصات العربية واإلجنليزية أو الفرنسية على ملف (. )Microsoft Office
واف باللغة العربية)  5-3صفحات)  ،يشتمل بشكل واضح على تاريـخ إجنـاز البحـث،
ج  -يرفق بكل حبث ملخص ٍ
أهمية موضوع البحث ،أهداف البحث ،الطريقة البحثية  ،نتائج البحـث  ،األهمية التطبيقية للبحث يف التنمية الزراعية
واملراجع املستخدمة.
د  -ترفق السرية الذاتية باللغة العربية متضمنة الدرجة العلمية ،التخصص الدقيق ،الوظيفة ،التاريخ العلمي واألنشطة
البحثية والعلمية اليت قام بها الباحث أو مجيع الباحثني املشاركني .وبالنسبة للمؤسسات والشركات ترفق البيانات
التعريفية اخلاصة بها ،وإجنازاتها العلمية والبحثية.
موعد التقـديم:
آخر موعد لتلقي البحوث مستوفية شروط التقديم واإلجراءات غايته  31أكتوبر (تشرين أول)  ، 2008وتستبعد البحوث
غري املستوفية أي من شروط وإجراءات التقديم املبينة يف هذا اإلعالن.
مالحظات:
 يتم تكريم الباحثني الفائزين وتسليم اجلوائز خالل انعقاد الدورة العادية ( )31للجمعية العمومية للمنظمة ،املزمعً
ممثال
عقدها عام  2010لتكرميهم وتسليم اجلوائز ،ويف حالة مشاركة عدد من الباحثني يف البحوث الفائزة يدعى
عنهم ،وتتحمل املنظمة تكاليف السفر واإلقامة للمدعوين.
 يتم نشر البحوث الفائزة على صفحة املنظمة بالشبكة الدولية  ،كما يتم نشرها يف إصدارة منفصلة كلعامني.
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