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للتنمیة  العربیة  المنظمة  مقر 
ھذا  خالل  بالخرطوم  الزراعیة 
بن  محمد  المھندس  سعادة  الشھر 
یوسف المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة 
الصناعیة والتعدین حیث قوبل بكل الحفاوة 
سالم  الدكتور  معالي  قبل  من  والترحاب 
اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة 

الزراعیة ومنتسبو المنظمة .
فإن  اللوزي  الدكتور  معالي  أوضح  وكما 
مشترك  لعمل  المجاالت  من  العدید  ھناك 
بین المنظمتین حیث أن العدید من األنشطة 
الزراعة  على  أساسھا  في  تعتمد  الصناعیة 
من  للكثیر  أولــیــة  ــواد  م مــن  تــوفــره  ــا  وم
والتحویلیة  والنسیجیة  الغذائیة  الصناعات 
ولیس   . التقلیدیة  الصناعات  من  وغیرھا 
للتنمیة  العربیة  المنظمة  إن  بل  ذلك فحسب 
فكرة  تتبنى  بدأت  قد  والتعدین  الصناعیة 
تفعیل دور القطاع الخاص وتحفیزه للدخول 
یجعل  مما  مشتركة  عربیة  مشاریع  في 
رؤیتھا ھذه تتطابق تمامًا مع رؤیة المنظمة 
احتفلت  والتي  الزراعیة  للتنمیة  العربیة 
تحت  العربیة  الزراعة  بیوم  الماضي  العام 
التنمیة  في  شریك  الخاص  (القطـاع  شعار 
العربیة  المنظمة  بــدأت  كما   . الزراعیة) 
إلشراك  عملیة  خطوات  الزراعیة  للتنمیة 
الدخول في مشروعات  الخاص في  القطاع 
خالل  من  وذلك  مشتركة  زراعیة  تنمویة 
اللقاءات  دعم  بینھا  من  القنوات  من  العدید 
الثنائیة العربیة وأخرھا زیارة معالي وزیر 
بجمھوریة  األراضي  واستصالح  الزراعة 
العمومیة  الجمعیة  رئیس  العربیة  مصر 
للسودان  لــھ  الــمــرافــق  ــد  ــوف وال للمنظمة 
والتقائھ بنظیره السوداني في الخرطوم قبل 
الزراعیة  المشرعات  لمتابعة  قلیلة  أشھر 
الترحیب  نكرر  البلدین.إننا  بین  المشتركة 
بسعادة المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة 
بھذا  بالفوز  ونھنأه  والتعدین  الصناعیة 

المنصب ونتمنى لھ التوفیق في مھامھ.

واهللا الموفق
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 (البقیة صفحة 2)

جنُّخحمطـخلحلُّخمـخؤهخإلـغَّـخلحنُّحلـألُـخؤسَجيء
ؤالآلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤمتَخهـٍخؤسهحلُُّـ
لخمـخلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـرخعخم َّإل

ـخعخم َّإلـثتثتجتتث

بن  محمد  المھندس  سعادة  قام  السودان  لجمھوریة  زیارتھ  إطار  في 
یوسف المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین بزیارة 
االثنین  یوم  بالخرطوم، وذلك  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  لمقر 
الموافق 2007/4/2 . وقد رحب معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة 
العربیة للتنمیة الزراعیة بسعادة المھندس محمد بن یوسف حیث أعد لھ برنامجًا 
حافًال التقى فیھ بقاعة ھیئة اإلدارة العامة للمنظمة بالمستشار الفني والسادة مدراء 
اإلدارات ورؤساء األقسام والوحدات بالمنظمة حیث خاطب اللقاء معالي الدكتور 
المنصب وتمنى  بھذا  لھ على فوزه  الكبیر ومھنئًا  بالضیف   اللوزي مرحبًا  سالم 
اللوزي  الدكتور  معالي  أوضح  كما   . المستقبلي  عملھ  في  التوفیق  من  المزید  لھ 
للمنظمة  أن  حیث  المنظمتین  بین  مشترك  لعمل  المجاالت  من  العدید  ھناك  بأن 
العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین استراتیجیة أقرت في مؤتمر القمة في الجزائر 
كما أن للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة استراتیجیة أقرت من قبل مؤتمر القمة 
العربي الذي عقد بالریاض في مارس من ھذا العام مما یھئ الفرص لعمل عربي 
مشترك في عمل التكامل الزراعي الصناعي العربي حیث أن العدید من األنشطة 
الصناعیة تعتمد في أساسھا على الزراعة حیث توفر الزراعة المواد األولیة لكثیر 
التحویلیة وغیرھا من  النسیجیة والصناعات  الغذائیة والصناعات  الصناعات  من 

الصناعات التقلیدیة وغیر ذلك من األنشطة الصناعیة .
وتمنى الدكتور اللوزي أن تحفل الفترة المقبلة بالتعاون التام بین المنظمتین 

لما فیھ الخیر ألمتنا العربیة.
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(بقیة حدث الشھر) ومن جانبھ حیا سعادة المھندس محمد 
اللوزي والمجتمعین مشیدًا بحسن  الدكتور سالم  بن یوسف معالي 
عمر  السوداني  الرئیس  فخامة  مع  لقاءه  بأن  وموضحًا  االستقبال 
القمة األخیر في الریاض وحدیثھ معھ  البشیر على ھامش مؤتمر 
والمنظمة  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  بین  التعاون  حول 
العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین شجعھ كثیرًا على  ھذه الزیارة 
وعلى المضي قدمًا في السعي لتحقیق ھذا التعاون بین المنظمتین 

العربیة . أمتنا  لخدمة 

وأشار سعادتھ إلى لقائھ بالمسئولین السودانیین واستعراضھ 
في  للدخول  وتحفیزه  الخاص  القطاع  دور  تفعیل  فكرة  معھم 

مشاریع عربیة مشتركة ، كما أضاف بأن ظروف العولمة تفرض 
ضرورة التكامل العربي في المجاالت الصناعیة والزراعیة ، كما 
زراعي  ثقافي  وعى  بإیجاد  المنظمتان  تقوم  ان  أھمیة  على  أكد 
ال  العربي  الوطن  بأن  علمًا   ، المستدامة  التنمیة  لتحقیق  صناعي 
كما  الھدف.  ھذا  لتحقیق  الموارد  وال  العقلیة  وال  الخبرة  تنقصھ 
أكد سعادتھ على أھمیة البحث والتطویر ووعد بالعمل بجدیة نحو 
وقد  ھذا  العربي.  اإلنسان  لخیر  المنظمتین  بین  والتكامل  التنسیق 
المنظمتین  بین  المقترحة  التعاون  لمجاالت  لعرض  سعادتھ  استمع 
ووحدة  المعلومات  قسم  على  وطاف  المنظمة  میدالیة  لھ  واھدیت 

المنظمة. ومكتبة  المبكر  اإلنذار 

خؤسَّىهـهالـألجمئخمطـسيخًآلـ
رقـضئَّألـجلٍؤـى�خمـٍخلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـ
ـخلخآلٌّـؤالسَّهــؤالآلنتخمٍهـخ�ىالجمـخؤ٥خألصـخؤيخمهرنتخْـسَي

ـمـخؤحلٍألـخؤهخمر

وقد أشارت مذكرة التفاھم إلى أن المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
قد أبرمت اتفاقیة مع صندوق األوبك للتنمیة الدولیة (أوفید) ، تقوم 
بموجبھا  المنظمة بإدارة وتنفیذ برامج فرعیة في إطار المشروع 
تدریب  على  تشتمل   ، العربیة  الدول  في  المائیة  للتوعیة  اإلقلیمي 
بین  زیارات حقلیة  وتبادل   ، المائیة  التوعیة  في مجاالت  مدربین 

قیادات المزارعین.

البلدیة والزراعة  الشؤون  التفاھم رغبة وزارة  وتضمنت مذكرة 
إطار  في  الفرعیة  البرامج  تلك  تنفیذ  في  المشاركة  قطر  بدولة 
المشروع اإلقلیمي للتوعیة المائیة في الدول العربیة ، وتم االتفاق 
تنفیذ  مسؤولیة  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  تتولى  أن  على 
البرامج الفرعیة التي تستفید منھا الوزارة وفقًا لما تم االتفاق علیھ 
مع مؤسسات التمویل. كما تم االتفاق على أن تقوم المنظمة بالتنسیق 

المشروع  مكونات  لتنفیذ  الدول  في  االتصال)  (نقاط  الخبراء  مع 
واإلشراف الفني واإلداري على تنفیذه ، وأن تقوم المنظمة كذلك 
بشأن  قطر  بدولة  والزراعة  البلدیة  الشؤون  وزارة  مع  بالتنسیق 
إنجاز األنشطة والفعالیات المیدانیة للبرامج الفرعیة المشمولة بھا ، 

وبما یضمن تحقیق أعلى مستوى من الفعالیة والكفاءة.

الذي  الكبیر  بالجھد  السفیر  سعادة  أشاد  التوقیع  حفل  ختام  وفي 
بالمنظمة  العمل  إدارة  في  اللوزي  سالم  الدكتور  معالي  یبذلھ  ظل 
العربیة للتنمیة الزراعیة ، ودوره الواضح في تفعیل أنشطة وبرامج 
المنظمة الواضحة للعیان ، األمر الذي أوجد لھا مكانة مرموقة في 
للعمل  قائدة  وصارت   ، المشترك  العربي  العمل  منظمات  مقدمة 

الزراعي في المنطقة العربیة.

الخرطوم 2007/4/3

وقد أشارت مذكرة التفاھم إلى أن المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

الثالثاء  یوم  صبـاح  تم 
بمقر   ،2007/4/3 الموافق 

الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة 
مذكرة  على  التوقیع   ، الخرطوم  في 

للمشروع  الفرعیة  البرامج  تنفیذ  بشأن  تفاھم 
بین  العربیة  الدول  في  المائیة  للتوعیة  اإلقلیمي 

الزراعیة  للتنمیة  العربیة  والمنظمة  قطر  دولة  حكومة 
، حیث وقع عن حكومة دولة قطر سعادة علي بن 

حسن الحامدي سفیر دولة قطر لدى جمھوریة 
العربیة  المنظمة  فیما وقع عن   ، السودان 

معالي  العام  مدیرھا  الزراعیة  للتنمیة 
. اللوزي  سالم  الدكتور 
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ـخؤحنحمخهـؤالسَآلـخؤهخمرخلَنآل
سنتخحمؤـمـخهآلخألـخؤحلٍحمطـخؤخمخره
ؤالصآلهـخؤهآلَّألـلخمئحنـبخإلي٨َّئإـ

أعمال  في  بوفد  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  
معلومات  لمركز  العمومیة  للجمعیة  الرابعة  الدورة 
السمكیة  للمنتجات  االستشاریة  والخدمات  التسویق 
الفترة  خالل  بالجزائر  انعقدت  والتي  (أنفوسمك)  العربیة  للمنطقة 

14-15/ابریل (نیسان) 2007 .

العربیة  الدول  عن  ممثلون  االجتماعات  ھذه  في  شارك  وقد 
وبعض المنظمات الدولیة حیث أشتمل جدول األعمال على أنشطة 
الفترة  عن  موازنتھ  لمشروع  باإلضافة  عملھ  وبرامج  المركز 
2007 / 2008 . وقد قام وفد المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
وأنشطتھا  وبرامجھا  المنظمة  عمل  لخطة  مفصل  عرض  بتقدیم 
التي تضمنتھا الخطة متوسطة األجل لألعوام (2007 – 2012) 
في  السمكیة  الثروة  قطاع  وتنمیة  تطویر  عناصرھا  غطت  والتي 

الوطن العربي.

المنظمة  مع  (أنفوسمك)  تكامل مركز  أھمیة  الوفد على  أكد  كما 
من خالل مشروع تعاون في مجال األسماك كما قدم ممثلو المنظمة 
مسودة لمذكرة تفاھم للتعاون بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

ومركز (أنفوسك).

للصید  الدولي  المعرض  انعقاد  ھامش  وعلى  أخرى  جھة  من 
/19-16 الفترة  خالل  بالجزائر  المائیة  األحیاء  وتربیة  البحري 
سلسلة  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  ممثلو  أجرى   2007/4
البحري  الصید  بوزارة  المسئولین  بعض  مع  العمل  لقاءات  من 
التي  األنشطة  تنفیذ  متابعة  تناولت  بالجزائر  الصیدیة  والموارد 
تنفذھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في الجزائر وسبل تعزیز 
السمكیة  الثروة  تنمیة  أجل  من  والوزارة  المنظمة  بین  التعاون 

وتربیة األحیاء المائیة.

ـخؤرخسـخؤحلٍؤسيخىخ
خعخمبـكئخيضـخؤسمتضخمـ
ٍخؤسََّهـخؤرَّؤَّصٌّ

فعالیات  في  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  
المعني  العربي  للفریق  الخامس  االجتماع 
بمكافحة  الخاصة  البیئیة  الدولیة  باالتفاقیات 
التصحر والتنوع البیولوجي وذلك بمقر  األمانة العامة لجامعة 

الدول العربیة بالقاھرة خالل الفترة 2007/4/12-10 .

التابعة  المتخصصة  الفنیة  اللجان  أحد  الفریق  ویعتبر   
 ، البیئة  شؤون  عن  المسؤولین  العرب  الوزراء  لمجلس 

وتشارك المنظمة بشكل دوري في فعالیات ھذا الفریق.

ممثلین  من  المكون  الفریق  أن   إلى  اإلشارة  وتجدر 
وذوي  البیئة  مجاالت  في  المختصین  العربیة  الدول  عن 

عن  ممثلین  إلى  باإلضـافة  الدولیة  البیئیة  باالتفاقیات  الصلة 
ذات  والدولیة  واإلقلیمیة  العربیة  والمؤسسات  المنظمات 
الدول  مساعدة  وسبل  العربیة  الدول  موقف  یناقش   ، الصلة 
في تنفیذ تلك االتفاقیات والتعاون بین الدول والمنظمات بھذا 

الشأن .

دوریًا  تقریرًا  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  وتقدم 
وتوصیات  نتائج  عن  ملخصًا  یتضمن  الفریق  لفعالیات 
أنشطتھا ذات الصلة مع بعض النصائح واإلرشادات لصالح 
في  البیئة  وحمایة  المستدامة  التنمیة  تحقیق  سبیل  في  الدول 

العربیة. المنطقة 

نبخحمئس

نبخحمئس
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خؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّرـخ�ىالآلـضَّأل
خؤسنتجتمنـخلجت٥ّــ
لخميفـخإليالَّإلحنخـخؤ�َّحم

خعحنخخمـ– 29ت4ت3ت5ت2007

في  الطیور  أنفلونزا  مرض  لمجابھة  القدرات  لتعزیز  الوطنیة  للبرامج  الفني  الدعم  مشروع  إطار 
للتنمیة  األوبك  صندوق  من  بتمویل  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  تنفذه  الذي   ، العربیة  الدول 
الدولیة (أوفید)، عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة 
مجال  في  العربي  المغرب  دول  لصالح  إقلیمیة  تدریبیة  دورة   ، الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  بالجمھوریة 
التشخیص المخبري لمرض أنفلونزا الطیور ، وذلك بالمخبر المركزي البیطري بالمعھد الوطني للطب البیطري 
بمدینة الجزائر خالل الفترة 4/29-2007/5/3 . وشارك في ھذه الدورة التدریبیة (8) متدربین یمثلون دول 
المغرب العربي ، واشتمل برنامجھا على تطبیقات عملیة في مجال تشخیص مرض أنفلونزا الطیور باستخدام 
تقنیات تقلیدیة، وطرق تشخیصیة أخرى تمثل أحدث ما توصل إلیھ العلم الحدیث في مجال البیولوجیا الجزیئیة 

وتشخیص مسببات األمراض.

جلٍحمطـسحلحمُّرـ

مـعخألـخ�حمنبخجلـخؤسجيٌَُّّّـٍس�َُّّخمـخؤسجيَُّّء
سَّإلحيـ18ت3ت1ت4ت2007

إطار التعاون بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بالجمھوریة العربیة 
السوریة ووزارة الفالحة والموارد المائیة بتونس ، قامت المنظمة بتنفیذ دورة تدریبیة في مجال اإلرشاد التسویقي 
وتطویر التسویق بتونس خالل الفترة 3/18-2007/4/1 . وقد شارك في ھذه الدورة كوادر سوریة عاملة في 
مشروع التنمیة بادلب ومن الوزارة ، وقد استھدفت الدورة زیادة معرفة المتدربین في مجاالت عدیدة منھا كیفیة إعداد 
خرائط استھالكیة تسویقیة، المواصفات المؤثرة على االستھالك الفردي واألسري والوطني ، االتفاقات العالمیة في مجال 
تصدیر السلع الزراعیة ، أسعار المنتجات  الزراعیة ودعم الصادرات . وأشتمل برنامج الدورة كذلك على محاضرات 
الرائدة في مجال تصدیر منتجات زراعیة لألسواق األوربیة. وقد  التونسیة  نظریة وزیارات میدانیة لبعض الشركات 

أشرف على تنفیذ الدورة خبراء متمیزون من المعھد الوطني للبیداغوجیا والتكوین المستمر التابع لوزارة الزراعة.

م

م
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ـخؤحنحمخهخؤسخمُّخمـخؤجيََّّــؤالسَآل
مـخؤَّ ُـخؤهخمرٌّـؤالهخإلـ2006

التقریر السنوي للتنمیة الزراعیة في الوطن العربي للعام 2006 والذي أصدرتھ المنظمة العربیة للتنمیـة  
الزراعیة مؤخرًا على أھداف الحد من الفقر في إعالن األلفیة الثالثة للتنمیة وعلى النحو التالي: -

المؤتمرات  في  علیھا  االتفاق  تم  التي  التنمویة  لألھداف  ملخص  عن  عبارة  للتنمیة  الثالثة  األلفیة  إعالن 
الدولیة التي عقدتھا مؤسسات التنمیة والتمویل الدولیة خالل عقد التسعینات من القرن العشرین. وقد أشتمل اإلعالن على  

مجموعة محددة من الغایات واألھداف والمؤشرات  القابلة للقیاس لتقدیر التقدم المتوقع خالل الفترة 1990 – 2015.
وتشمل تلك الغایات ما یلي:

1. القضاء على الفقر المدقع والجوع.
2. تحقیق التعلیم للجمیع في مرحلة التعلیم األساسي.

3. تحقیق المساواة في النوع اإلجتماعي وتمكین المرأة.
4. خفض معدالت وفیات األطفال.

5. تحسین الصحة اإلنجابیة.
6. مكافحة أمراض نقص المناعة المكتسبة ، والمالریا وغیرھا من األمراض.

7. كفالة االستدامة البیئیة.
8. إقامة شراكة عالمیة من أجل التنمیة .

ولتحقیق تلك الغایات تضمنت األلفیة الثالثة األھداف المحددة التالیة :
1. تخفیض نسبة السكان الذین یعانون من الفقر المدقع والذین تقل دخولھم عن دوالر أمریكي واحد یومیًا إلى 

النصف خالل الفترة المرجعیة 1990 – 2015.
2. تخفیض نسبة السكان الذین یعانون من الجوع بمقدار النصف خالل الفترة المرجعیة 2015-1990.

3. ضمان استكمال جمیع األطفال من الجنسین لكافة مراحل التعلیم األساسي بحلول عام 2015 .
4. القضاء على فجوة االلتحاق بالتعلیم األساسي بین الجنسین بحلول عام 2005 ، وفي كافة مراحل التعلیم فیما ال 

یتجاوز عام 2015.
5. خفض نسبة وفیات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثین بحلول عام 2015 .

6. خفض نسبة الوفیات بین األمھات بنسبة الثلثین خالل الفترة المرجعیة 1990 – 2015.
7. القضاء على فیروس اإلیدز ومرض المالریا وغیرھا من األمراض الخطیرة بحلول عام 2015 والشروع في 

الحد من انتشارھا.
عام  بحلول  البیئیة  الموارد  المحافظة على  مع  وبرامجھا  الدول  سیاسات  في  المستدامة  التنمیة  مبادئ  8. إدماج 

.2015
9. تخفیض نسبة الذین ال یحصلون على میاه شرب نقیة بصفة مستمرة بمقدار النصف بحلول عام 2015.

الفقیرة  المناطق  في  یعیشون  الذین  من  فرد  ملیون  مائة  یقل عن  ما ال  أحوال  في  ملموس  تحسن  10. تحقیق 
بحلول عام 2015 .

11. تطویر قواعد جدیدة لالنفتاح والتجارة  الحرة والنظم المالیة الواضحة.
12. معالجة مشاكل القروض في الدول النامیة.

13. تطویر وتنفیذ االستراتیجیات المالئمة لتوفیر فرص العمل المنتج للشباب في الدول النامیة.
14. ضمان حصول الدول النامیة على الدواء بالتعاون مع شركات الدواء الكبرى.

15. تسھیل حصول الدول النامیة على التقنیات الحدیثة خاصة في مجال المعلومات واالتصاالت.

ذنبسآلال
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جبجبـخؤجبهجبخمرخؤجبحنحمخهجبجبجب

العرب  البیطریین  األطباء  إتحاد  :اتفق  األنباء)  (وكاالت 
الدول  لجامعة  التابعة  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  والمنظمة 
الحیوانیة  الصحة  مجال  في  مشتركة  بنشاطات  القیام  العربیة 
وقال  والحیوان.  اإلنسان  بین  المشتركة  األمراض  ومكافحة 
مع  لقاء  خالل  للمنظمة  العام  المدیر  اللوزي  سالم  الدكتور 
التحاد  الدائم  المكتب  رئیس   – الكیالني  الفتاح  عبد  الدكتور 
األطباء البیطریین العرب – نقیب األطباء البیطریین األردنیین 
النقابة ان برامج الصحة الحیوانیة  من أنشط البرامج في  في 
عمل المنظمة إذ تحصل على دعم مالي یمكنھا من تسییر ھذه 
البرامج. وبین أن ھناك خمسة برامج تنفذ اآلن بكلفة تصل إلى 
والحمى  القالعیة  الحمى  أمراض  حول  دوالر  مالیین  ثمانیة 
المالطیة وحمى الوادي المتصدع والدودة الحلزونیة وأنفلونزا 
الحیوانیة  األمراض  من  األمراض ھي  ھذه  وجمیع   ، الطیور 
التي ال تؤثر فقط على صحة الحیوان وإنما على صحة اإلنسان 
حیث تنتقل إلى اإلنسان، لذلك فإن لھا أبعادًا اقتصادیة وصحیة 
تم  التي  المعدیة  األمراض  ثلثي  أن  المعروف  من  أن  وقال   .
اثر سلبي على صحة اإلنسان ھي ذات  اكتشافھا مؤخرًا ولھا 
اصل حیواني. وأكد على دور مھنة الطب البیطري في مجال 
الصحة العامة بمكافحة األمراض الحیوانیة المشتركة باإلضافة 
لدورھا المعروف في مجال صحة وسالمة الغذاء وخصوصًا 
الغذاء ذا األصل الحیواني من اللحوم واأللبان ومنتجاتھا. كما 
اللوزي عن إنشاء مكتب إنذار مبكر لألمراض  أعلن الدكتور 
الوطن  في  الحیوانیة  األمراض  لرصد  المنظمة  في  الحیوانیة 
استعداد  مبدیًا  األخرى  األقطار  لكافة  عنھا  واإلبالغ  العربي 
الحیوانیة  لألوبئة  مكتبًا  لیصبح  المكتب  ھذا  لتطویر  المنظمة 
على  مستوى الوطن العربي على غرار مكتب األوبئة الدولي. 

اتحاد  مع  والتنسیق  بالتعاون  اھتمامھ  اللوزي  الدكتور  وأبدى 
األطباء البیطریین العرب ونقابة األطباء البیطریین في األردن 
ضمن سیاسة المنظمة باالنفتاح على مؤسسات المجتمع المدني 
المھنیة  النقابات  مقدمتھا  وفي  الخاص  القطاع  مع  والمشاركة 
المختصة. وبین أن المنظمة ستدعو االتحاد لحضور اجتماعات 
الجمعیة العمومیة للمنظمة بصفة مراقب كما أن المنظمة ستشعر 
االتحاد والنقابات العربیة بكافة النشاطات التدریبیة التي ستقوم 
اإلتحاد  بیطریین من   أطباء  بمشاركة  والترحیب  المنظمة  بھا 
ومن النقابة التي یعقد النشاط في بلدھا،وقال أن النقابة واإلتحاد 
سیوضعان على قائمة البرید للمنظمة بحیث یتم إرسال كل ما 
یصدر عن المنظمة من دراسات ونشاطات وتقاریر وكتب تتعلق 
بالصحة والثروة الحیوانیة. من جانبھ أكد الدكتور الكیالني تطلع 
النقابة وإتحاد األطباء على المستوى العربي بنفس الدور الذي 
تقوم بھ منظمة األغذیة والزراعة الدولیة على المستوى العالمي 
وخصوصًا في مجال صحة وسالمة الغذاء من خالل التعاون 
والتنسیق مع مجلس وزراء الصحة العرب والمكتب اإلقلیمي 
نقابة  إلتحاد  الدائم  المكتب  رئیس  وأضاف  األغذیة.  لدستور 
األطباء البیطریین األردنیین ان الفلسفة الجدیدة لسالمة األغذیة 
أنھا تبدأ من المزرعة وصوًال إلى المستھلك . وفي نھایة اللقاء 
قدم الدكتور الكیالني درع النقابة للدكتور اللوزي تقدیرًا لدور 
العربي المشترك وخاصة في مجال  العمل  المنظمة في مجال 
أعضاء  من  عدد  اللقاء  وحضر  الحیوانیة.  والصحة  الزراعة 
المسح  مشروع  ومدیر  البیطرة  مدیریة  ومدیر  النقابة  مجلس 
مدیر  مشرف–  أبو  جھاد  والمھندس  الزراعة  بوزارة  الوبائي 

مكتب المنظمة في عمان.

ھطوًال  مؤخرًا  الفلسطینیة  األراضي  شھدت  تقاریر: 
لكل  والسعادة  التفاؤل  من  حالة  أشاع  مما  لألمطار  غزیرًا 
فیھ  لما  خاص  بشكل  وللمزارعین  عام  بشكل  المواطنین 
من ایجابیات كبیرة على وفرة المیاه واإلنتاج الزراعي من 
محاصیل وخضروات وأشجار مثمرة وزیادة في المسطحات 
الخضراء الصالحة للرعي. وتصنف بالعادة األمطار الھاطلة 
في شھر مارس باألمطار الربیعیة المتأخرة وھي بالرغم من 
قلة نسبتھا (3% حسب المعدالت السنویة) إال أن لھا أھمیة 
المراعي.  نباتات  ولنمو  الصیفیة  للمحاصیل  خاصة  كبیرة 
وأشارت التقاریر أن نسبة األمطار الھاطلة في المحافظات 
بینما   (%114) العامة  المعدالت  تجاوزت  قد  الجنوبیة 
للمحافظات  العام  السنوي  المعدل  من   %86 إلى  وصلت 
المطریة في غزة (غزة  المعدالت  أعلى  الشمالیة. وسجلت 
الرمال 134%) وجبالیا 127% ورام اهللا  111% وأقلھا 

في خان یونس 85% ورفح 90% وأریحا 78% وجنین 
بعض  وحدوث  شدتھا  من  وبالرغم  األمطار  ھذه   .%77
السیول  واالنجرافات في بعض المناطق إال أن تأثیرھا على 
الصیفیة  والخضروات  والشعیر)  (القمح  الحقلیة  المحاصیل 
والخوخ  واللوزیات  والزیتون  (العنب  المثمرة  واألشجار 
كذلك  األمطار  ھذه  وستساھم   . إیجابیًا  سیكون  والدراق) 
الحشائش  نمو  خالل  من  الخضراء  المسطحات  زیادة  في 
واألعشاب واألزھار البریة والمحافظة على التنوع الحیوي 
ونمو المراعي الطبیعیة، األمر الذي سیوفر الغذاء ویساعد 
األمطار  وستزید   . النحل  وخالیا  الحیوانیة  الثروة  مربي 
الینابیع  من  المیاه  وتدفق  الجوفیة  المیاه  مخزون  الھاطلة 
وزیادة المخزون المائي في أبار الجمع والبرك المائیة والتي 

یستفید منھا المزارع الحقًا في ري المحاصیل.

جبجبجبَّخإلألجبجبخمخيفـخعـخألئخيضجبجب

جلٍؤجبجبجبـيالجيجب�جبجبُ
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حنطـخلَنآلصخ

ؤ�رحلخهـخؤهالآلٌّـمـخ١خألـخؤحنحمخهٌّ

ؤهخإلـ2007
مـعخأل

خؤرضَّشـٍخؤحلحمخخنخسـخىسمتخجلُّـمـعخس
خٍـهخمرخ� خؤسَآلـخؤحنحمخهـٍخألُـخؤوجمخٌّـى�خمُّخـ�

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:
* الجائزة األولى وقیمتھا       عشرة آالف دوالر.

* الجائزة الثانیة وقیمتھا     سبعة آالف دوالر.

* 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  الباحثون العاملون في المراكز أو المؤسسات البحثیة واألكادیمیة من خالل الجھات التابعین 
لھا.
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- یتقدم الباحثون مباشرة للجائزة من خارج المؤسسات البحثیة واألكادیمیة.
- تتقدم المؤسسات والشركات بالبحوث التي أجرتھا بواسطة فریق من خبرائھا وباحثیھا.

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

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

للبحث في التنمیة الزراعیة  والمراجع المستخدمة.
التاریخ  الوظیفة،  الدقیق،  التخصص  العلمیة،  الدرجة  العربیة متضمنة  باللغة  الذاتیة  السیرة  ترفق    - د 
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:

-  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.

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

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

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

  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
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