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الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  رئاسة  تشرفت 
/2/22 الموافق  الخمیس  یوم  صباح  بالخرطوم 
2007 بزیارة كریمة لمعالي األستاذ أمین أباظة 
بجمھوریة  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزیر 
مصر العربیة ورئیس الجمعیة العمومیة للمنظمة، 
یرافقھ معالي المھندس محمد األمین كباشي وزیر 
والوفد  السودان  بجمھوریة  والغابات  الزراعة 
المیمونة  الزیارة  لھذه  كان  وقد   . لھما  المرافق 
صدى طیبًا لدي العاملین بالمنظمة العربیة للتنمیة 
الوزیرین  معالي  استقبال  تم  حیث  الزراعیة 
بكل  لھما  المرافق  والوفد  والسوداني  المصري 
بالمنظمة  العاملین  قبل  من  والترحاب  الحفاوة 
وعلى رأسھم معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر 

العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
سروره  عن  أباظة  أمین  الوزیر  معالي  عبر  وقد 
یحس  ظل  حیث  الثانیة  للمرة  السودان  بزیارة 
– وكما عبر - وفي كل مرة یزور فیھا السودان 
 . وعشیرتھ  أھلھ  بین  وأنھ  القاھرة  یغادر  لم  بأنھ 
وھذه الزیارة وكما وصفھا الدكتور اللوزي تشكل 
خطوة كبیرة وعملیة نحو التكامل الزراعي العربي 
الذي ظلت المنظمة تنشده وتعمل لھ منذ تأسیسھا 
فإن  المثل  یقول  وكما  عامًا.  وثالثین  خمسة  قبل 
مشوار األلف میل یبدأ بخطوة وھا ھي الخطوة قد 
بدأھا معالي الوزیر أباظة بالسعي الجاد نحو تفعیل 
شقي  بین  الزراعي  االقتصادي  التكامل  عملیات 
جدیرة  خطوة  وھى  والسودان  مصر  النیل  وادي 
العربیة  الدول   في  األشقاء  قبل  من  تحتذي  بأن 
حتى یمكننا أن نجعل من التكامل الزراعي العربي 
حقیقة ملموسة یعیشھا أبناء ھذه األمة العربیة خیرًا 

ورخاء وفي ظل أمن غذائي آمن.

                             واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب

1
 (البقیة صفحة 2)

ألهخؤٌّـخؤَّجنُّخمـخؤحنخخم جنُّخحمطـألهخؤٌّـخخنسخخلـخألقـخرخنّـٍجنُّخمـخؤحنحمخهـٍخخنسمتحبـخحمخمجٌّـألخمضرخـ�
طآلٌَّحمُّـألمتخمـخؤهخمرـٍحمحيـخعآلهـخؤهآلَّألـؤالآلَنآلـخؤهخمرـ
ؤالسَآلـخؤحنحمخهـلخمـخلَنآلـرخعخم َّإلـتـخعخم َّإلـ22ت2ت2007

معالي  قام  السودان  لجمھوریة  لھ  المرافق  والوفد  زیارتھ  إطار  في 
األستاذ أمین أباظھ وزیر الزراعة وإستصالح األراضي بجمھوریة مصر 
العربیة ورئیس الجمعیة العمومیة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة یرافقھ 
والغابات  الزراعة  وزیر  عیسى  كباشي  األمین  محمد  المھندس  معالي 
بجمھوریة السودان بزیارة لمقر المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالخرطوم 
وذلك یوم الخمیس الموافق 2007/2/22. وقد رحب معالي الدكتور سالم 
اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بمعالي الوزیر والوفد 
الكبرى  المنظمة  بقاعة  فیھ  التقوا  برنامجًا حافًال  لھم  أعد  لھ حیث  المرافق 
المدیر  اللوزي  الدكتور سالم  اللقاء معالي  بالمنظمة حیث خاطب  بالعاملین 
العام للمنظمة مرحبًا بالضیوف الكرام وموضحًا بأن المنظمة العربیة للتنمیة 
الزراعیة تبارك اللقاءات العربیة على جمیع المستویات ومشیرًا إلى أن ھذه 
الذي یشكل أھم  العربي  التكامل الزراعي  الزیارة تشكل خطوة كبیرة نحو 
الغایات واألھداف التي أسست من أجلھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
كما أكد معالیھ بأن المنظمة تسعى جاھدة لتحقیق وتنفیذ جمیع قرارات القمة 
العربیة وكان آخرھا إعداد االستراتیجیة الزراعیة العربیة للتنمیة الزراعیة 
المستدامة للعقدین القادمین. من جھتھ حیا معالي األستاذ أمین أباظھ الحضور 
موضحًا بأنھ وكلما یحضر للسودان یحس بأنھ في بلده وبین أھلھ وأشقائھ لما 
یربط بین السودان ومصر من مودة قویة ومعزة، وأكد معالیھ على أھمیة 
التعاون الجماعي والعمل العربي المشترك وفي ظل التنامي المضطرد في 
زیادة السكان ومشاكل التصحر وإستخدام  الموارد بصورة أسرع من قابلیة 

تجدیدھا.
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بجمھوریة  والغابات  الزراعة  وزیر  عیسى  كباشي  األمین  محمد  المھندس  معالي  اللقاء  خاطب  كما  الشھر)  حدث  (بقیة 
السودان محییًا المجتمعین ومشیدًا بزیارة معالي وزیر الزراعة واستصالح األراضي بجمھوریة مصر للسودان ومؤكدًا على أن 

البلدین سیعمالن على ترقیة االستثمار لھما ولألمة العربیة جمعاء.

 وفي ختام اللقاء قام معالي الدكتور سالم اللوزي بإھداء الضیف الكبیر میدالیة المنظمة تقدیرًا لعطائھ المتمیز ودعمھ المتواصل 
وقیادتھ الحكیمة للمنظمة كما قام معالي الوزیر والوفد المرافق لھ یرافقھم الدكتور اللوزي بزیارة المركز العربي للتوثیق والمعلومات 

بالمنظمة ووحدة اإلنذار المبكر وقسم المعلومات باإلضافة إلى مطبعة المنظمة ومستودع إصدارات المنظمة.

ئالآلـألهخؤٌّـخؤحلئسَّحمـخنخ�ـخؤالَّجنّـ
خنسخخلـخألقـخرخنـجنُّخحمطـألهخؤٌّـخـكَخخنرـخؤحنحمخهـؤالسَآلـخؤهخمرألحلُّخمـهخإلـخلَنآل

ـؤالآلَنآلـألمتخمـخؤهخمرُّحمخمجٌّـتـطآلٌَّحمحبـخـٍخخنسمتٍجنُّخمـخؤحنحمخه

علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،

 أنھ لیوم مبارك ھذا الیوم الذي نلتقي فیھ معَا من معظم األقطار العربیة ھنا في السودان ،  على ھذه األرض الطیبة لتي 
تعتبر من أخصب بقاع الدنیا ،  ملتقى النیلین، النیل األبیض والنیل األزرق ،  في مدینة الخرطوم مقر منظمتكم ، المنظمة العربیة 

للتنمیة الزراعیة . ومن ھنا،  ومن ھذه النقطة ینطلق نھر النیل العظیم شماَال إلى مصر ھبة النیل َ.
أصحاب المعالي
الضیوف األكارم

 إننا في المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة نبارك اللقاءات العربیة على جمیع المستویات ،  وخاصة اللقاءات الزراعیة التي 
تشھدھا السودان بین الحین واآلخر،  بین المھتمین بالتنمیة الزراعیة في الوطن العربي .  وإن زیارتكم المتكررة یا معالي الوزیر 
وصحبكم الكرام إلى السودان تشكل خطوة كبیرة نحو التكامل الزراعي العربي الذي یشكل أھم الغایات واألھداف التي أسست من 
أجلھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ،  فنحن نبارك ھذه اللقاءات ، لقاءات الخیر ،  لقاءات التكامل بین بلدین عربیین یربطھما 

شریان دائم الجریان ھو نھر النیل العظیم .  
  وإنني أرید أن أؤكد بھذه المناسبة لإلخوة المستثمرین العرب من مصر ومن جمیع الدول العربیة بأن اإلستثمار في السودان في جمیع 
المجاالت ، وخاصة المجال الزراعي، یعتبر من أكثر االستثمارات مردودَا بعد أن عمل ھذا البلد كل ما في وسعھ لتحسین البنیة التحتیة وقوانین 

اإلستثمار والتي ما زال التطور مستمرَا بھا ،  خاصة بعد توقیع إتفاقیة السالم التي احتفلنا قبل شھر تقریبَا بالذكرى الثانیة لھا .
أصحاب المعالي
الضیوف الكرام

 تسعى المنظمـة جاھدة لتحقیق وتنفیذ جمیع قرارات القمة العربیة حیث أسند إلیھا بقرار من قمة الجزائر 2005 بإعداد االستراتیجیة 
الزراعیة المستدامة للعقدین القادمین .  وقد إنتھت المنظمة من وضع االستراتیجیة بشكلھا النھائي ،  وقد عرضت على الجمعیة العمومیة 
في القاھرة 2006 وعلى المجلس التنفیذي في اجتماعھ السابق في دبي 2006 ،  وعرضت كذلك على المجلس االقتصادي واالجتماعي في 
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ئالآلـألهخؤٌّـخخنسخخل
ـألمتخمـخؤهخمرُّحمخمجٌّـطآلٌَّحمحبـخـٍخخنسمتـٍجنُّخمـخؤحنحمخهخألقـخرخن

خعخم َّإلـ22ت2ت2007إل

معالي األخ العزیز محمد األمین كباشي وزیر الزراعة والغابات بجمھوریة السودان الشقیق.

معالي األخ العزیز الدكتور سالم اللوزي – رئیس المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

 حقیقة كل مرة آتي فیھا إلى ھنا أحس بأنني في بلدي .. في بیت أھلي وبین أشقائي، وأحس بأنني لم أغادر القاھرة بل إن 
المودة والمعزة تربط بین المصریین والسودانیین. وحتى عندما نجئ ھنا نالقي الدكتور سالم یمثل األردن ولكننا في النھایة ال نحس 
بأننا في بلد آخر أو بلد مختلف بل نشعر دائمًا بأننا بین أھل وأشقاء وبین أصدقاء. وھذه الزیارات في رأیي ھي زیارات في غایة 
األھمیة لما لھا من داللة بأن المستقبل لن یسمح لنا بأن تكون ھناك نظرة ضیقة للتعاون الزراعي العربي. وقد جاءنا الدكتور سالم 

أكثر من مرة وطلبنا منھ النسخة النھائیة والمعدلة الستراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة للوطن العربي.

 وكنا كل مرة نتباحث فیما ھو الممكن أن تقدمھ المنظمة كرؤیة واضحة ومتكاملة وشاملة للتنمیة في ھذا الوطن. وكان 
في كل مرة نجد أن الجھود المتصلة لن تؤتي ثمارھا ولكن النظرة الشاملة، النظرة الموضوعیة، النظرة الواسعة ھي التي ستؤمن 
المستقبل في الوطن العربي والظروف التي ستواجھھ في القرن الواحد والعشرین، زیادة في السكان، نقص في الموارد، مشكلة 

التصحر، مشكلة استخدام الموارد بصورة أسرع من قابلیة تجدیدھا. 

كل ھذه المشاكل التي نعلمھا جیدًا نحاول أن نجد لھا حلوًال، وھذه الحلول لن تأتي على مستوى الدولة بل ستأتي على مستوى 
الوطن.

 ولذلك في اعتقادي أن أھمیة ھذا اللقاء وأھمیة ھذه الحوارات وأھمیة ھذا التبادل في وجھات النظر واآلراء ھو الذي سیخلق 
المستقبل الباھر الذي تنتظره البالد العربیة إن شاء اهللا. أكرر شكري على ھذه الحفاوة البالغة وأكرر شكري على ھذه المیدالیة 

العزیزة وأتمنى لكم ولنا جمیعًا دوام التقدم والتوفیق.

وشكرًا،،،

األسبوع الماضي في القاھرة ،  والذي رفعھا إلى مؤتمر القمة العربي في مارس القادم في الریاض القرارھا .  وإنني أعدكم بأن المنظمة 
ستقوم ، بالتعاون مع جمیع الدول العربیة والمؤسسات التمویلیة العربیة واالقلیمیة والدولیة ،  وبمشاركة المنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة 

النظیرة ،  على وضع اآللیات لتنفیذھا على المستویات القطریة واالقلیمیة والقومیة .
 سعدنا یا أصحاب المعالي بزیارتكم ونتمنى الجتماعاتكم النجاح والتوفیق والفالح لما فیھ خیر بلدیكم.

 والسالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاتھ ،،،،،

جيألقـئرخنبٌّـهـألهخؤٌّـخلٌَحلخيـتـغآلحلـخئالآل
ٍجنُّخمـخؤحنحمخهـٍخؤوخرخسـطآلٌَّحمُّـخؤجيَّجلخْ

 الحمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد ،

األخ الوزیر

األخ الدكتور سالم المدیر العام للمنظمة

اإلخوة الحضور جمیعًا

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،
للتنمیة الزراعیة، وعندما أقول العربیة فھي فعًال عربیة ألنھا تضم كل    حقیقة أنا سعید الیوم بأن نكون في المنظمة العربیة 
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العرب وتعمل لمصلحة جمیع العرب. ونحن سعیدین بھذه الحفاوة وكرم الضیافة كما عودنا األخ سالم ، وأنا حقیقة ھذه الزیارة ھي الثانیة لي 
للمنظمة عدا المؤتمرات وسعید بأن یكون معنا األخ أمین في السودان والذي نعتبره صدیقًا للسودان ومن أسرة صدیقھ للسودان . وھذه الزیارة 
ھي الثانیة لھ للسودان منذ أن تولى ھذا المنصب مما یوضح اھتمامھ بالسودان ، وھو یعرف مدى أھمیة السودان لمصر ومدى أھمیة مصر 
للسودان ، ویعرف أن المستقبل وكما ذكر یحمل تزایدًا في السكان وزیادة في التصحر مما یعني وبصورة أوتوماتیكیة نزوح السودانیین إلى 
مصر ونزوح المصریین نحو السودان لتأمین الغذاء . ونحن إن شاء اهللا سوف نعمل سویًا من أجل مصلحة البلدین الشقیقین ألنھما أساسًا ومن 
الصغر قد رضعا من ثدي واحد ھو ثدي وادي النیل، ولذلك سنعمل لمصلحة البلدین الشقیقین ولمصلحة الوطن العربي إن شاء اهللا وسنتوجھ 
غدًا بإذن اهللا لمنطقة الدمازین . نحن سعیدین بأن نكون بینكم ونشید بكل الدراسات واألعمال القطریة التي تقوم بھا المنظمة على مستوى 
الوطن العربي وعلى مستوى السودان ، ونشید بإدارة وحنكة األخ سالم اللوزي ومساعده الدكتور الحنان ونكرر بأننا سعیدین بأن نكون الیوم 

في المنظمة.
وشكرًا جزیًال لكم جمیعًا

خلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـسسخرهـرخًسآلخإل
ضخسـسحنخُّحلـخهحلخجلـخعخمخجلـخؤمتضخمخٍّــمـرهمل
ألَخ ءـخنخضالـخؤرضخمـخلخمـٍخبالصـهحلْ

تولي المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة اھتمامًا خاصًا ، ومتابعة دقیقة لحاالت توالد وتزاید أعداد الجراد الصحراوي في بعض 
مناطق ساحل البحر األحمر وخلیج عدن ، حیث تقوم وحدة اإلنذار المبكر بالمنظمة بمتابعة األنباء والتقاریر الواردة من المنظمات 
والمراكز المتخصصة في رصد تحركات الجراد الصحراوي ، بغیة االستفادة منھا في إتخاذ اإلجراءات الالزمة وتحذیر الدول 

العربیة التي قد یتھددھا خطر الجراد الصحراوي ھذا العام.
وقد أشارت تقاریر منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) في ھذا الصدد، إلى أن الموقف بات حرجًا خاصًة في المناطق 
الساحلیة من البحر األحمر ، حیث أن أعداد الجراد قد أخذت تتزاید على طول الساحل ما بین ماساوا في أریتریا والحدود السودانیة 
خالل شھر ینایر (كانون الثاني) الماضي، وأن الجراد قد تفشى في المناطق المجاورة للسودان . كما أشارت التقاریر إلى أن بلدانًا 
أخرى على طول البحر األحمر وخلیج عدن قد تواجھ موجات ھائلة من الجراد الصحراوي في فصل الشتاء الحالي ، كما تتواصل 
عملیات تكاثر الجراد الصحراوي على نطاق محدود في المناطق الساحلیة للمملكة العربیة السعودیة والیمن ، إضافة إلى تقاریر 
أخرى تفید بتفشي الجراد في الساحل الشمالي الغربي من الصومال . علمًا بأن استمرار ھطول األمطار في الدول المھددة بخطر 
الجراد الصحراوي قد یفضي إلى المزید من التدھور، ویھدد بدرجة أكبر البلدان الواقعة على البحر األحمر في شھر أبریل (نیسان) 

القادم.
وفي تصریح لمعالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، دعا الدول العربیة التي یتھددھا خطر 
الجراد الصحراوي إلى اتخاذ الحیطة والحذر، وتعبئة وتوحید الجھود من أجل مواجھة ھذه اآلفة المھاجرة، والتي تسبب ضررًا 
اقتصادیًا بلیغًا عند حدوثھا، وذلك بسبب مقدرة الجراد الفائقة على التنقل من منطقة إلى أخرى بسرعة مذھلة بعد تغیره من مظھر 

انفرادي إلى تجمیعي تبعًا لتغیر سلوكھ الذي یحدث تبعًا لتغیر الظروف المناخیة.
وتطرق  معالي الدكتور اللوزي إلى الھجمات العنیفة من الجراد الصحراوي الذي فتك بالمحاصیل وأشجار الفاكھة خالل النصف 
الثاني من عام 2004 ، حیث اكتسحت أسراب ھائلة من الجراد الصحراوي دوًال عدیدة في غرب أفریقیا شملت بعض الدول 
انتظمت حمالت  الخطیرة  أنھ ومنذ ظھور ھذه اآلفة وبھذه الصورة  إلى  إلى شمال مصر ، مشیرًا  امتدت أسرابھ  العربیة، كما 
عالمیة عدیدة لمكافحتھ للقضاء علیھ ، شاركت فیھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بمساھمات مالیة مقدرة للدول المتضررة ، 
كما شاركت بفعالیة في اجتماع وزراء الزراعة للبلدان األعضاء في لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمنطقة غرب أفریقیا ، الذي 
عقد بالجزائر  خالل الفترة 26-2004/7/27 ، وتم فیھ االتفاق على استراتیجیة إقلیمیة مشتركة للمراقبة والمواجھة لھذه اآلفة 
الخطیرة ، وتمنى معالیھ أن یكون لھذه االستراتیجیـة دور واضح في التصدي لخطر الجراد الصحراوي الذي یھدد بعض دول 

المنطقة خالل ھذا العام .
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خإلنت�ـخؤحلحمخخنخسـٍخخنسنتخحمخس

َُّّجمـخلنتخحمُّهـخؤسَآلـمـسَيـخلنتخحمئـمـعخألـألٌَصجلٍحمطـسحلحمُّر

للتنمیة الزراعیة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بالجمھوریة العربیة  التعاون بین المنظمة العربیة        في إطار 
السوریة، قامت المنظمة بتنفیذ الدورة التدریبیة الثانیة في مجال منھجیة المشاركة في تنفیذ المشاریع التنمویة بعمان خالل 
الفترة 17-2007/2/23 .وقد شارك في ھذه الدورة عدد 20 متدربا سوریا من الكوادر العاملة في مشروع التنمیة بادلب 
، استھدفت الدورة زیادة معرفة المتدربین في مجاالت التنمیة الریفیة والتعرف على التحدیات التي تواجھ أوضاع المرأة في 
المجتمع ومشاركتھا في العمل التنموي باالستفادة من التجربة األردنیة المشابھة ، وأشتمل برنامج الدورة محاضرات نظریة 
وزیارات میدانیة لمناطق المشاریع الخاصة باستصالح األراضي وحصاد المیاه وخاصة مشروع الیرموك في شمال المملكة 
الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  تنفذه  الذي  الرصاص  أم  بمنطقة  الفقیرة  الریفیة  المرأة  دعم  ومشروع  الھاشمیة  األردنیة 
بالتعاون مع وزارة الزراعة األردنیة بالمنطقة الجنوبیة للمملكة ، وقد أشرف علي تنفیذ الدورة خبراء متمیزون من وزارة 

الزراعة األردنیة.

خخبسسخإلـجلٍحمطـجنحمخهـألسجتمتمتـمـإلخرـخلٌَحلخنقـخؤحنحمخهقـخحمجلإلقـ

 Åختتمت في نقابة المھندسین الزراعیین األردنیین بعمان  خالل شھر فبرایر 2007 ، دورات تدریبیة متخصصة أقامھا مركز 
التدریب المستمر بالنقابة وشارك فیھا (40) مھندسًا ومھندسة زراعیة.

وقال المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة معالي الدكتور سالم اللوزي ،  الذي رعى حفل االختتام عقب توزیع الشھادات 
على المشاركین ، إن من شأن الدورات قصیرة األمد التي تعقدھا النقابة إمداد المھندسین الزراعیین بالخبرات والتقنیات الزراعیة 
المطلوبة في السوق الزراعي ، وإن إنشاء المراكز التدریبیة المتمیزة بالنقابات یدل على الرغبة في التطویر. وأضاف معالیھ أن 
األردن كان من الدول الرائدة في مسألة الري بالتنقیط واستخدام  البیوت البالستیكیة في الزراعة ، ومن ثم إنتقلت ھذه التكنولوجیا 
إلى الدول المجاورة مثل مصر وسوریا ، مشیرًا إلى ما یعانیھ األردن من شح في المیاه وأنھ تم التغلب على ھذه المشكلة من خالل 

تدریب الكوادر في مختلف مواضیع االستغالل األمثل لھا.
وقال نقیب المھندسین الزراعیین عبد الھادي الفالحات إن النقابة تولي التدریب المستمر ألعضائھا جل اھتمامھا من خالل الدورات 
تدریبیة في مختلف  الماضي (33) دورة  العام  الثاني من  النصف  المركز عقد خالل  أن  مبینًا   ، باستمرار  المركز  یعقدھا  التي 
التخصصات الزراعیة ، شارك فیھا (549) مھندسًا ومھندسة زراعیة ، كما عقد المركز (20) ورشة عمل تطبیقیة میدانیة شارك 

فیھا (609) مھندسًا ومھندسة زراعیة.
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خعحلُّحلـيـخإليالَّإلحنخـخؤ�َّحم

سس�الزـُّنـألسحنخُّحلط حلجلخـ� ضخسـسينتٌّـخإليالَّإلحنخـخؤ�َّحمـع�
خؤي٧ٍخيـَُّّخمبالـخإلسنتخحمِـمـنبخمئـدخنخـٍرهملـرالحلخْـذيخمُّخ

وكاالت األنباء – أعربت منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (فاو) عن قلقھا إزاء الموجات الجدیدة من مرض إنفلونزا 
الطیور التي اندلعت في كل من الصین ومصر واندونیسیا والیابان ونیجیریا وكوریا الجنوبیة وتایالند وفیتنام ، لكنھا أكدت أن عدد 
الموجات التي اندلعت في األسابیع األولى من العام الحالي 2007 كان أقل من الموجات الوبائیة للعام الماضي. وحثت المنظمة 
ناھیك عن  باإلنسان  فتكھ  یواصل  الفیروس  الدولیة، سیما وان  المنظمات  تامة مع  وتتعاون بصورة  یقظة  تبقى  أن  البلدان على 

األضرار التي یلحقھا بسبل معیشة المزارعین.
وأشارت التقاریر إلى أن انتشار فیروس (H5N1) عبر مختلف القارات بواسطة الطیور المھاجرة خالل ھذا العام ، لم یكن 
بنفس المستوى الذي حدث في عام 2005 ، فالمناخ البارد یعزز بقاء الفیروس، كما  أن النظم الزراعیة وھجرة الطیور البریة تلعب 
دورًا في بقاء الفیروس ، ناھیك عن حركة الحیوانات خالل مواسم العطل المھمة ، األمر الذي أدى إلى مواصلة تواجد الفیروس 

في عدة بلدان آسیویة وفي مصر ونیجیریا، وربما تكون الدول األخرى قد تأثرت بھ ولكنھا لم تبلغ عن ذلك الى اآلن.
البلدان  ومع اندالع أول موجة من وباء إنفلونزا الطیور في آسیا في أواخر عام 2003 وأوائل عام 2004 یصبح عدد 
المتأثرة بالمرض 8 بلدان. ففي الفترة 2004 – 2005 تحسنت األوضاع في بعض البلدان لكنھا ظلت ثابتة الى حد كبیر. وفي 
الفترة 2005 – 2006 انتشر الفیروس من شرق آسیا إلى سیبیریا وشرق أفریقیا والشرق األوسط وأفریقیا حتى تأثر بالمرض 
أكثر من 40 بلدًا. ولم تبلغ سوى 8 دول عن تأثرھا بالفیروس منذ مطلع العام الحالي. ویتطلب ذلك التزامًا صارمًا من جانب 
الحكومات ومربى الدواجن والمجتمع الدولي. ویجب أن یبقى استھداف الفیروس وانتشاره في الدواجن من األولویات. وتعد الشفافیة 
المطلقة بشأن موجات المرض وإشراك المزارعین بصورة مباشرة في الرقابة واألنشطة ذات الصلة بالتبلیغ عند وقوع اإلصابة أو 

ظھور الفیروس، وتعویض المتضررین عوامل رئیسیة إلنجاح حمالت مكافحة أنفلونزا الطیور.
تلقیح  اقتراح بضرورة  القائمة،برز  اإلجراءات  إلى  وباإلضافة  اندونیسیا  في  للفیروس  النطاق  واسع  االنتشار  وفي ضوء 
الكتاكیت البالغ عمرھا یومًا واحدًا قبل خروجھا من المفقسات ومن ثم توزیعھا في كافة أنحاء البالد، فضًال عن إقامة حملة تلقیح 
في المناطق المصابة بإصابات ثقیلة، مع التأكید على ضرورة إشراك القطاع الخاص بصورة كبیرة  في حمالت مكافحة أنفلونزا 

الطیور.
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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


