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النشرة اإلخبارية
نشـرة شهريـة تصدر عـن املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ـ السنة التاسعة عشر ـ العدد الثاني والثالث  - مجادي األول1431هـ املوافق مايو )إيار ( 2010

االجتماع الثامن لوزراء الثروة احليوانية يف أفريقيا
أوغندا – عنتييب   -10 12 مايو 2010م

شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف فعاليات االجتماع الثامن للخرباء املسئولني عن موارد الثروة احليوانية يف 
2010م بصفة مراقب, قام بتمثيلها الدكتور زكريا  أفريقيا بالعاصمة األوغندية عنتييب يف الفرتة من 10-12 مايو 
التابع للمنظمة, حيث شارك يف االجتماعات خرباء  العربي لصحة احليوان  القنواتي خبري الصحة احليوانية باملكتب 
يف جمال اإلنتاج احليواني والصحة احليوانية, من 46 دولة أفريقية باإلضافة ملمثلي التكتالت االقتصادية اإلقليمية, 
والذي  الدولية.   والصناديق  والبنوك  الزراعة,  ووزارات  الدولية,  والوكاالت  احلكومية,  واهليئات  الدولية,  واملنظمات 
النمو  للمساهمة بشكل كبري يف  األسواق  األفريقية إىل  الثروة احليوانية  )) حتسني فرص وصول  جاء حتت عنوان 

االقتصادي واحلد من الفقر ((. 

خاطب اجللسة االفتتاحية معالي السيد بريت روامرياما وزير الدولة للصناعة احليوانية جبمهورية أوغندا, والسيد برنار 
كرب رئيس وفد مفوضية اإلحتاد األوربي للتنمية الزراعية والريفية لدي احلكومة األوغندية حيث سلط الضوء على 
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األفريقي  واملكتب  األوربي  اإلحتاد  بني  الشراكة  تاريخ 
حتدث  كما  احليوانية,  الثروة  مبوارد  املعنى  املشرتك 
األستاذ الدكتور أمحد الصواحلي مدير املكتب األفريقي 
لإلحتاد  التابع  احليوانية  الثروة  مبوارد  املعنى  املشرتك 

األفريقي, 

 تضمنت جلسات االجتماع تقريرا بشأن تنفيذ التوصيات 
السابع, وتقريرا  بشأن تنفيذ  الوزاري  املؤمتر  الصادرة عن 

اخلطة اإلسرتاتيجية للمكتب للفرتة 2005 – 2009م.

والزراعة,  الريفي  االقتصاد  إدارة  تقرير  كذلك  ومشلت 
وتقرير اخلرباء.  الذين أكدوا على ضرورة خفض مستوى 
املختربات  من  البقري  الطاعون  فريوس  تسرب  من  املخاطر 

وحاجة الدول األعضاء لتحسني طرق ونوعية اإلبالغ عن 
األمراض الوبائية.

إىل  األعضاء  الدول  حكومات  لدعوة  االجتماع  وخلص 
والدعوة  احليوانية,  الثروة  قطاع  يف  االستثمار  زيادة 
لتنظيم قمة بشأن السياسات العامة واالستثمار يف جمال 
الثروة احليوانية يشارك فيها رؤساء الدول واحلكومات 
األفريقية, كذلك الدعوة الجتماع سنوي ملديري الصحة 
املعلومات  احليوانية واملنتجات احليوانية ملناقشة وتبادل 
بشأن قضايا املوارد احليوانية وأكد دكتور الصواحلى 
ضرورة تفعيل التعاون بني املكتب االفريقى واملنظمة 
األمراض  مكافحة  جمال  يف  الزراعية  للتنمية  العربية 

احليوانية العابرة للحدود واملستجدة.

 برعاية كرمية من فخامة الرئيس التونسي زين 
العابدين بن على نظم احتاد املهندسني الزراعيني 
الفرتة  يف  وذلك  عشر  الثامن  مؤمترهم  العرب 
تونس.  جبمهورية  2010م  مايو   /  15  -  13 من 
الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  شاركت 
يف فعالياته بوفد ترأسه معالي الدكتور طارق 
العربية  املنظمة  عام  مدير  الزدجاىل  موسى  بن 
للتنمية الزراعية يرافقه دكتور احلاج عطية 
احلبيب مدير إدارة التدريب والتأهيل باملنظمة. 

عبد  الدكتور/  معالي  االفتتاح  حفل  خاطب 
املائية  واملوارد  الفالحة  وزير   – منصور  السالم 
كما  التونسية,  باجلمهورية  البحري  والصيد 
الشاذلي  السيد/  االفتتاحية  اجللسة  خاطب 
الدول  جلامعة  العامة  لألمانة  ممثاًل   – النفاتي 
للجامعة,  العام  األمني   / معالي  باسم  العربية 
 – كما حتدث أيضًا الدكتور / حيي بكور 
األمني العام إلحتاد املهندسني الزراعيني العرب, 
والسيد املهندس/ عبد اهلادي الفالحات – رئيس 
املهندس/  والسيد  لإلحتاد,  السابقة  الدورة 
غالم دباش – أمني عمادة املهندسني الزراعيني 

التونسيني.

إ  املؤمتر عدة موضوعات قسمت  نوقشت خالل 
لي عدة حماور كان من أهمها:

املؤمتر الفين الثامن عشر إلحتاد املهندسني الزراعيني العرب 
اجلمهورية التونسية – تونس 13 - 15/ مايو 2010م

الزراعي يف خدمة أهداف إسرتاتيجيات  التعليم  تعزيز دور مؤسسات 
التنمية الزراعية, ودور التعليم الزراعي يف خدمة وتفعيل املخططات 

التنموية يف الدول العربية.

املؤمتر  يف  املشاركة  للوفود  زيارة  ُنظمت  املؤمتر  هامش  وعلى 
واملوارد  الفالحة  لوزارة  التابع  البيولوجية  للفالحة  الفين  للمركز 

املائية والصيد البحري باجلمهورية التونسية.
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إعالن خلو سبع دول عربية من مرض الطاعون البقرى

سبع  خلو  احليوانية،  للصحة  العاملية  املنظمة  أعلنت 
دول عربية جديدة، من مرض الطاعون البقرى وهى: 
فلسطني  قطر،  الصومال،  سوريا،  اليمن،  الكويت، 
وجيبوتي. جاء ذلك عقب قرار اللجنة العلمية املختصة 
احليوانية  للصحة  العاملية  باملنظمة  احليوان  بأمراض 
العمومية  للجمعية  والسبعني  الثامنة  دورتها  يف 
مايو   /28  23- من  الفرتة  يف  عقدت  اليت  للمنظمة 
العربية  الدول  عدد  يصبح  وبذلك  بباريس.  2010م 

اليت مت اإلعالن عن خلوها من الطاعون 19 دولة 

زيارة تفقدية ملشاريع املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبنطقة ود رملي
السبت 29 مايو 2010

قام معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي مدير عام املنظمة بزيارة تفقدية ملشاريع املنظمة مبنطقة ود رملي وبرفقته 
عدد من خرباء املنظمة، وقف خالهلا على سري العمل يف مشروع مكافحة احلشائش بقنوات الري، حيث قامت املنظمة 
يف ديسمرب 2009م ويف إطار تنفيذ مكونات الربنامج العربي لالستزراع السمكي يف املياه العذبة، باستجالب )10( 
آالف إصبعية مربوك احلشائش Grass Carp ومت استزراعها للمقاومة البيولوجية للحشائش املائية وقد أحدثت نتائج 
بالقنوات اليت أطلقت بها، حيث تالحظ عدم وجود منوات جديدة للحشائش، باإلضافة إىل زيادة منو األمساك حيث زاد 

متوسط وزنها من حنو )10(جرام إىل حنو )120( جرام.
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الدكتور  معالي  قام  أخرى  ناحية  ومن 
العمل  مبتابعة  املرافق  والوفد  الزدجالي 
الطبية  النباتات  إدخال  مشروع  يف 
املهندس  وأوضح  رملي،  بود  والعطرية 
اجلارية  األعمال  املشروع  عن  املسئول 
تواجه  اليت  واملعوقات  واملشاكل  حاليًا 
املزارعني يف هذا املشروع، وأكد معاليه 
إلدخال  املزارعني  تشجيع  ضرورة  على 
هذه الزراعات واعتمادها ضمن الدورات 
املستقبلية،  الزراعية  باملواسم  الزراعية 
عن  املسئول  املهندس  أشاد  جانبه  ومن 
املشروع جبهود املنظمة العربية للتنمية 
املدرة  الزراعات  هذه  إدخال  يف  الزراعية 
للدخل والصاحلة للتصدير على الدورات 

الزراعية.
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استجابة لضرورات واقعية فرضتها بشكل أكثر إحلاحًا 
العاملية وفتح األسواق أمام  التجارة  من ذي قبل، مستجدات 
السلع القادمة من شتى األرجاء، مع ما يصاحبها من أمراض 
وافدة وانتشار لألمراض املعدية وتفشي لألوبئة احليوانية 
اليت  بالكيفية  واحليوان  اإلنسان  بني  املشرتكة  وتلك 
تعيش  املنطقة  الزالت  واليت  الفائتة  السنوات  شهدتها 
جتلياتها وترتقب يف حذر مآالتها وتطوراتها، قامت املنظمة 
العربي لصحة  بإحداث املكتب  الزراعية  للتنمية  العربية 
الثروة  ووزارة  املنظمة  بني  للتعاون  واستمرارًا  احليوان، 
الدكتور  قام  السودان  جبمهورية  والسمكية  احليوانية 
والسمكية  احليوانية  الثروة  وزير  إبراهيم  حسن  فيصل 
عام  مدير  الزدجالي  موسى  بن  طارق  الدكتور  بتسليم 
اإلجهاض  مرض  مكافحة  مشروع  من  نسخة  املنظمة،  
الوبائية  األمراض  السودان كأحد  )الرب وسيال( يف  املعدي 
حركة  انسياب  على  سلبًا  تؤثر  واليت  للحدود  والعابرة 
القومي  باملشروع  لُيضمن  السودانية،  املاشية  صادرات 
الوطن  يف  وسيال(  )الرب  املعدي  اإلجهاض  مرض  ملكافحة 
العربي والذي تقوم املنظمة باإلعداد لتنفيذ املرحلة الثانية 

منه. 

هذا وقد قامت املنظمة بدعم املشروع الرائد لرسم اخلارطة 
الوبائية ملرض الرب وسيال بوالية اخلرطوم بناًء على األساس 
فحصها  ينبغي  اليت  القطعان  عدد  لتقدير  اإلحصائي 
يتوقع  حيث  العينات،  جلمع  املستهدفة  احليوانات  وأعداد 
أن ينتج عن هذا املشروع توفري املعلومات األساسية الالزمة 
وسيال  الرب  مرض  على  للسيطرة  القومي  املشروع  لتنفيذ 

يف السودان. 

و يف هذا اإلطار قامت املنظمة باستجالب وتوفري مستلزمات 
التشخيص  أطقم  علي  اشتملت  املخربي،  التشخيص 
املخربي واألجهزة اليت تساعد على إجراء االختبارات املخربية 
يف  تساعد  اليت  الوبائي  االستقصاء  معينات  إىل  باإلضافة 
االحتياجات  متثل  واليت  احلقل  من  العينات  ومجع  اخذ 
احلقلية  العينات  وفحص  جلمع  األوىل  للمرحلة  العاجلة 

بوالية اخلرطوم. 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية تدعم مشروع رسم اخلارطة الوبائية ملرض الرب وسيال 
بوالية اخلرطوم جبمهورية السودان


