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حدث الشـــهر

االفتتاحية

تداعيات أزمة الغذاء ومساهمة املنظمة يف
التخفيف من حدتها
ً
خاصا
تولي املنظمة العربية للتنمية الزراعية اهتماما
ً
دوليا
ومتابعة لكل املستجدات على الساحة الزراعية
ً
وإقليميا  ،وما يرتتب على تلك املستجدات  ،خاصة
املتعلق منها بتوفري الغذاء للمواطن العربي.
ومن خالل إهتمام املنظمة ومتابعتها ملشكلة إرتفاع
ً
عامليا ،وتأثري ذلك على معيشة
أسعار السلع الغذائية
املواطن العربي ،فقد بادرت باالشرتاك يف االجتماعني
الذين عقدتهما األمانة العامة جلامعة الدول العربية،
ً
تنفيذا لتوصيات إجتماع كبار املسؤولني واخلرباء
املختصني واملنظمات العربية املتخصصة ملناقشة تداعيات
إرتفاع االسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية وتأثريها
على مستوى معيشة املواطن العربي ،الذي إنعقد مبقر
األمانة العامة جلامعة الدول العربية يف مدينة القاهرة
يف يوم االثنني الثالث والعشرين من شهر يونيو (حزيران)
. 2008
وقد قامت املنظمة بتقديم ورقة عمل حول موضوع
االجتماع ،حازت على إعجاب املشاركني ومت إعتمادها
كوثيقة رئيسية لإلجتماع ،ومت تكليف املنظمة
باعدادها يف صورتها النهائية مع األخذ بعني االعتبار
املالحظات الواردة خالل االجتماع .وقد أكملت املنظمة
إعداد هذه الورقة العلمية املهمة ،وكلها أمل يف أن
تساهم يف ختفيف حدة اإلرتفاع غري املسبـوق يف
أسعار املواد الغذائية األساسية ،لتمثل مساهمة أخرى
من املنظمة ملعاجلة أزمة الغذاء اليت تواجه دول العامل
بصفة عامة ،والدول العربية بصفة خاصة ،وذلك بعد
أن أصدرت املنظمة إعالن الرياض لتعزيز التعاون
العربي ملواجهة أزمة الغذاء العاملية ،الصادر عن أصحاب
املعالي وزراء الزراعة العرب ،أعضاء اجلمعية العمومية
للمنظمة يف دورتها الثالثني اليت انعقدت يف مدينة
الرياض باململكة العربية السعودية أواخر شهر أبريل
(نيسان) من العام اجلاري.
واهلل املوفق
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زيارة فريق عمل مؤسسات التنمية العربية
والبنك اإلسالمي للتنمية اىل مقر املنظمة
العربية للتنمية الزراعية باخلرطوم
2008/8/19

استقبل معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية
للتنمية الزراعية ،يف مكتبه مبقر املنظمة يف اخلرطوم – مجهورية
السودان صباح يوم الثالثاء املوافق  ،2008/8/19فريق عمل مؤسسات
التنمية العربية والبنك اإلسالمي للتنمية ،حيث مت عقد لقاء رحب
يف مستهله معالي الدكتور املدير العام للمنظمة بالوفد ومتنى هلم
التوفيق يف مهمتهم وزيارتهم اىل مجهورية السودان .ويضم فريق عمل
مؤسسات التنمية العربية كل من الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي
واالجتماعي ،الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية ،الصندوق
السعودي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية.
ومت عقد إجتماع ألعضاء فريق العمل الزائر مع اإلدارة العامة واجلهاز
الفين للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،بقاعة املؤمترات الكربى
مبقر املنظمة ،استهله معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة
ً
مشريا إىل أنها هي املرة
بكلمة ضافية رحب يف بدايتها بالوفد الزائر،
ً
ً
ً
اقتصاديا ممثال ملؤسسات التمويل
وفدا
األوىل اليت تستقبل املنظمة
العربية على هذا املستوى الرفيع للتباحث يف كيفية دعم قطاعي املياه
والزراعة يف الدول العربية وتعزيز قدراتها يف مواجهة التحديات اليت تطرحها
ً
عاليا أصحاب املعالي والسعادة رؤساء
أزمة الغذاء العاملية ،وقدر معاليه
الصناديق العربية والبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق األوبك للتنمية
الدولية على قرارهم اخلاص بالتنسيق بني مؤسساتهم واملنظمة من خالل
حضور هذا الوفد العالي املستوى اىل املنظمة.
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)بقية حدث الشهر(
وتطرق معالي الدكتور املدير العام اىل بعض إجنازات املنظمة ،وعملها يف تنفيذ العديد من املشروعات الزراعية يف خمتلف جماالت العمل
الزراعي بشقيه النباتي واحليواني .وتناول معاليه جهود اإلدارة العامة للمنظمة يف وضع الزراعة العربية يف مكانها املناسب على مستوى
ً
مشريا اىل البيانات والقرارات الصادرة عن اجتماعات القمة العربية ،وآخـرها إقرار اسرتاتيجية التنمية الزراعية
مؤمترات القمة العربية،
العربية املستدامة للعقدين القادمني يف قمة الرياض . 2007
كما تناول معاليه إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء العاملية ،الصادر عن الدورة الثالثني للجمعية العمومية
ً
مؤكدا أن املنظمة ومنذ ذلك التاريخ
للمنظمة اليت انعقدت يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية يف شهر أبريل (نيسان) ،2008
تقوم باالستعداد لتنفيذ أهم ما جاء يف إعالن الرياض ،املتمثل يف إطالق مبادرة لربنامج عربي طارئ لألمن الغذائي ،تهدف اىل زيادة واستقرار
إنتاج الغذاء يف الوطن العربي وخباصة إنتاج احلبوب والبذور الزيتية والسكر.
ونيابة عن الوفد الزائر ألقى سعادة الدكتور عبد الكريم صادق ،املستشار االقتصادي بالصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية،
ً
مشيدا باجلهود احلثيثة اليت
كلمة توجه فيها بالشكر للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على إتاحة الفرصة هلم هلذه الزيارة املهمة،
بذلتها املنظمة يف سبيل تنمية وتقدم القطاع الزراعي يف الوطن العربي ،وأشار سعادته اىل أن زيارتهم للمنظمة جتئ للتداول حول مسالة
األمن الغذائي العربي بغرض اخلروج مبقرتحات وآراء ملشاريع من شأنها دعم قطاعي املياه والزراعة يف الوطن العربي.
عقب ذلك بدأت أعمال االجتماع املشرتك حيث مت تقديم عرض موجز السرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني،
وإعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء العاملية .كما مت تقديم عرض ملؤشرات أوضاع األمن الغذائي يف الوطن العربي
لعام  ،2007كذلك مت استعراض املشروعات املقرتحة من قبل املنظمة ،ومشلت مشروع دعم صغار املزارعني يف الوطن العربي ،مشروع إنتاج
بذور وتقاوي احملاصيل الزراعية االسرتاتيجية ،مشروع حصاد املياه لتعزيز األمن املائي والغذائي يف الدول العربية ،ومشروع إقامة نظام
إقليمي عربي ملخزون طوارئ من حماصيل احلبوب.
هذا وقد أكد السادة أعضاء فريق العمل الزائر على أهمية هذه املشاريع املقرتحة ومستوى العرض هلا ،ومت االتفاق على حتديد موعد
الجتماع آخر ملزيد من التفاكر واملناقشة حول تلك املشروعات.

يف تصريح لإلذاعة السودانية
املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية :
اخلرطوم هي عاصمة الزراعة العربية
أجرت اإلذاعة السودانية صباح يوم اخلميس املوافق  2008/8/14لقا ًء مع معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية ،حتت عنوان «اخلرطوم عاصمة الزراعة العربية»  ،حيث أشار معالي الدكتور اللوزي أن اخلرطوم ميكن اعتبارها العاصمة األوىل
للزراعة العربية ،وذلك ملا يتميز به السودان من إمكانات هائلة يف اجملال الزراعي بشقيه النباتي واحليواني ،ولتوفر األراضي اخلصبة
الشاسعة  ،واملياه اليت جتري على امتداد جمرى نهر النيل بفروعه املختلفة ،جبانب املياه اجلوفية املتوفرة يف معظم أرجاء السودان ،وتوفر
ً
مشريا إىل أن الذي ينقص السودان هو فقط بعض اإلجراءات التنظيمية يف
العمالة الزراعية اجليدة ذات اخلربة الطويلة يف اجملال الزراعي،
جمال االستثمار الزراعي حتى ميكن استقطاب املزيد من االستثمارات الزراعية العربية إىل السودان  ،حيث أكد معاليه أن السودان هو
الدولة العربية األوىل املرشحة الستقطاب االستثمارات الزراعية العربية ،اليت ميكن أن تساهم يف ختفيف حدة الفجوة الغذائية يف الوطن
العربي ،وتساعد يف ختفيض أسعار املنتجات الغذائية األساسية يف العامل والوطن العربي.
وأشاد معالي الدكتور املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالطفرة اهلائلة اليت يشهدها السودان يف جمال البنية التحتية واملتمثلة
يف إقامة السدود مثل سد مروي ،وتوفري الطاقة الكهربائية من تلك السدود ،والطرق املعبدة ،وهي األشياء اليت كانت تنقص السودان يف
السابق ،وتعوق عمليات االستثمار الزراعي ،واستقطاب رؤؤس األموال العربية للدخول يف هذا اجملال احليوي املهم ،وبتوفرها يكون السودان
قد خطى خطوات متقدمة يف جمال االستثمار الزراعي.
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إجتماع املائدة املستديرة لتنمية
السلع الزراعية يف الشرق األوسط
دبي 2008/8/25-24
بنا ًء على الدعوة املوجهة هلا من الصندوق املشرتك للسلع ،شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف أعمال اجتماع املائدة
املستديرة للسلع الزراعية يف الشرق األوسط ،الذي انعقد يف مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة خالل يومي 2008/8/25-24
.
هذا وقد مت عقد االجتماع حتت رعاية معالي الدكتور راشد أمحد بن فهد وزير البيئة واملياه بدولة اإلمارات العربية املتحدة،
ومبشاركة عدد من املنظمات واملؤسسات اإلقليمية والدولية منها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،ايكاردا ،املركز
الدولي للزراعة امللحية ،البنك اإلسالمي للتنمية ،وجمموعة دراسات البحوث العاملية ،إضافة اىل عدد من ممثلي القطاع اخلاص.
وقد افتتحت جلسات عمل االجتماع بالعرض التقدميي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،والذي اشتمل على استعراض للتنمية
الزراعية يف املنطقة العربية ،وأوضاع السلع الغذائية الرئيسية خالل السنوات املاضية .كما مت استعراض املالمح الرئيسية
السرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني ،واجلهد الذي قامت به املنظمة لتنفيذ االسرتاتيجية.
وقد مت تقسيم املشاركني يف االجتماع اىل ثالث جمموعات اشتملت على :جمموعة دور البحوث يف تنمية السلع وزيادة
اإلنتاجية ،وأسندت رئاسة هذه اجملموعة اىل املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،وجمموعة دور االستثمار يف زيادة الصادرات
العربية ،وجمموعة دور القيمة املضافة يف زيادة مداخيل املنتجني .وقد اقرتحت جمموعة البحوث ثالث مشروعات حبثية يف
جماالت التمور ،واألعالف ،والنباتات الطبية والعطرية .كما مت يف ختام أعمال االجتماع عرض جمموعة من املشروعات على
الصندوق املشرتك للسلع للنظر يف متويلها.

من دراسات املنظمة العربية للتنمية الزراعية
الدراسة القومية حول مسح وتصنيف أشجار الغابات
واآلفات واألمراض اليت تصيبها

ً
نظرا ملا تتعرض له أجزاء واسعة بالوطن العربي من تدهور كبري يف املوارد الغابية ،وتقلص مساحتها واخنفاض إنتاجيتها ،إضافة
اىل نقص مصادر املعلومات العربية عن األنواع الشجرية الغابية وتصنيفها بالطريقة العلمية ،واألمراض واآلفات اليت تصيبها،
ً
ً
فرعيا حول
برناجما
فقد أولت املنظمة العربية للتنمية الزراعية أهمية خاصة هلذا املوضوع ،حيث أدرجت يف خطة عملها السنوية
التنمية املستدامة للمراعي والغابات ،من ضمن مكوناته لعامي  2007و  2008برنامج خاص حبصر وتصنيف أشجار الغابات
واآلفات واألمراض اليت تصيبها يف املنطقة العربية.
ويهدف الربنامج اىل حصر وتوثيق ألهم األنواع الشجرية الغابية وتصنيفها بالطريقة العلمية على مستوى املنطقة العربية،
حتديد أهم األمراض واآلفات اليت تصيب أشجار الغابات يف املنطقة العربية ،مساعدة اخلرباء والباحثني واإلداريني وأصحاب القرار
يف إدارة وتنمية الغابات ،إصدار دليل (أطلس) عن األنواع الشجرية الغابية ،وإنشاء قاعدة معلومات عن األنواع الشجرية الغابية
وأهم األمراض واآلفات اليت تصيبها يف املنطقة العربية.
وقد قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بتشكيل جلنة فنية لإلشراف على املشروع ،وذلك بالتعاون مع املعهد العربي للغابات
واملراعي ،التابع للمنظمة ،ومقره يف مدينة الالذقية باجلمهورية العربية السورية ،حيث قامت اللجنة بإعداد استمارات ،مت إرساهلا
اىل الدول العربية إلعداد التقارير القطرية (دراسة احلالة) ،حيث تشتمل دراسة احلالة على املالمح الرئيسية للبيئة الغابية يف
القطر ،الوضع الراهن للثروة الغابية يف القطر ،تصنيف األنواع الشجرية الغابية احمللية واملدخلة يف القطر ،تصنيف األمراض اليت
تصيب أشجار الغابات يف القطر ،تصنيف احلشرات اليت تصيب أشجار الغابات يف القطر ،واألمراض الفسيولوجية (الالحيوية) اليت
تصيب أشجار الغابات يف القطر.
ومن املتوقع أن يتمخض عن هذا الربنامج نواة لقاعدة بيانات حول األشجار الغابية يف املنطقة العربية ،وأهم اآلفات واألمراض اليت
تصيبها ،إضافة اىل إصدار وثيقة علمية مبثابة أطلس حول تصنيف أشجار الغابات وأهم اآلفات واألمراض اليت تصيبها يف املنطقة
العربية.
هذا وقد قرر االجتماع تكليف املنظمة العربية للتنمية الزراعية بصياغة الوثيقة يف ضوء املناقشات اليت متت خالل االجتماع،
وتكليفها بإعداد الورقة يف صورتها النهائية  ،حيث سيتم مناقشتها يف االجتماع املزمع عقده يف يوم األحد الثالث من شهر أغسطس
(آب)  2008مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية.
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الدورات التدريبية
الدورة التدريبية اإلقليمية الرابعة يف جمال
استقصاء وتشخيص ومكافحة ذبابة الدودة احللزونية للعامل القديم
عمان – اململكة األردنية اهلامشية
2008/8/14-10
حتت الرعاية الكرمية ملعالي األستاذ مزاحم احمليسن وزير الزراعة باململكة األردنية اهلامشية ،عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية،
بالتعاون مع وزارة الزراعة األردنية ،الدورة التدريبية اإلقليمية الرابعة يف جمال استقصاء وتشخيص ومكافحة ذبابة الدودة احللزونية
للعامل القديم ،وذلك مبدينة عمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية خالل الفرتة . 2008/8/14-10
ً
متدربا من الدول املشمولة باملشروع ،كما حضرها خرباء املنظمة وخرباء من وزارة الزراعة باململكة األردنية
وقد شارك يف هذه الدورة ()21
اهلامشية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الذين ساهموا باحملاضرات النظرية وبرامج التطبيقات العملية اخلاصة مبواضيع الدورة.
وقد اشتمل برنامج الدورة على حماضرات نظرية للتعرف على أنواع الذباب املسبب للنغف (التدويد) ،والتوزيع اجلغرايف لذبابة الدودة
احللزونية للعامل القديم ،وطرق ووسائل التحري عن وجودها ،ومبادئ العالج واملعاجلة الوقائية واملكافحة املتكاملة لذبابة الدودة
احللزونية للعامل القديم .إضافة للتطبيقات العملية يف حتضري املواد اجلاذبة (اللور) ونصب املصائد لرصد اآلفة.
ويف اليوم األخري للدورة أقيم حفل اختتام الدورة ،حيث ألقيت كلمات ممثلي املنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة األردنية،
وكلمة املتدربني ومت خالل احلفل توزيع الشهادات على املتدربني.

من أخبار الزراعة العربية
بدء االستعدادات للموسم الزراعي القادم يف وادي األردن
صحيفة الرأي األردنية :بدأ املزارعون يف وادي األردن التحضري للموسم الزراعي القادم والذي يبدأ إنتاجه مع بداية شهر نوفمرب (تشرين الثاني)
املقبل  ..ويقوم املزارعون حاليا بتجهيز األراضي الزراعية وحراثتها ومد شبكات الري وفرد السماد وحتضري البذار وتشتيلها لتكون جاهزة
خالل األسابيع القادمة.
وحبسب املزارعني فان زراعة العروة التشرينية تبدأ بعد  9/10للزراعات املكشوفة ،أما الزراعات احملمية فتبدأ مع بداية أكتوبر (تشرين
أول) ،ويعمد بعض املزارعني اىل تغيري املواعيد الزراعية لالستفادة من األسعار من خالل مواعيد اإلنتاج.
ويؤكد العديد من املزارعني يف الوادي ان املوسم املقبل سيشهد ارتفاعا كبريا يف مساحة األراضي الزراعية املستغلة يف الزراعة ،حيث مل
ترتك أي مساحة من األرض بدون زراعة ،وارتفعت نتيجة لذلك قيمة استئجار الوحدات الزراعية وزادت عن مخسة اآلف دينار ،كما زاد عدد
البيوت البالستيكية مبا يقارب من ثالثة اآلف بيت جديد ،خاصة بعد ان استفاد املزارعون يف السنوات املاضية من الزراعات احملمية وتشجيع
احلكومة ملثل هذه الزراعات وتقديم القروض امليسرة للمزارعني.
ويشري مزارعون ان غالبيتهم حاليا يتجهون لزراعة البطاطا والباذجنان والكوسا واخليار والفلفل والبندورة والورقيات بأنواعها ،ويأملون
يف ان تقوم احلكومة بتسهيل حركة التصدير خوفا من حدوث اختناقات تسويقية تلحق بهم خسائر مالية ،خاصة يف ظل ارتفاع أسعار
احملروقات ومستلزمات اإلنتاج الزراعي ،واالهتمام بالقطاع الزراعي لتامني املواد الغذائية للمواطنني بأسعار مناسبة ،ومنع العمالة الوافدة من
ممارسة النشاط الزراعي واستئجار الوحدات الزراعية.
من جانبها دعت مديرة زراعة وادي األردن املهندسة جناح املصاحلة ،املزارعني يف الوادي اىل زراعة احملاصيل التصديرية ذات اإلنتاجية العالية
كالفلفل والفاصوليا والفراولة والربوكلي والباميا واهليليون  ...إضافة اىل زراعة احملاصيل االسرتاتيجية كالقمح والشعري واحلبوب
بأنواعها ،مشرية اىل ان العام املاضي شهد زراعة  30ألف دومن باحلبوب ،انتجت ما يقارب من  15ألف طن ،قامت بشرائها احلكومة من املزارعني
بأسعار تزيد عن السعر العاملي ب  50دينار للطن الواحد.
وأشارت املصاحلة ان مساحة األراضي الزراعية املستغلة للزراعة يف وادي األردن تبلغ  174ألف دومن ،منها ما يزيد عن  70ألف دومن زراعات
تشرينية ،إضافة اىل ما يقارب من  40ألف بيت بالستيكي ،غالبيتها يف األغوار الوسطي وتزرع مبحاصيل الكوسا واخليار والفلفل.
مضيفة ان املساحة الزراعية قد ارتفعت ،وزادت نسبة األراضي املستغلة للزراعة يف املوسم القادم ،واليت يقوم املزارعون بتحضريها حاليا
وخاصة يف البيوت البالستيكية واليت سيزيد عددها هذا العام عن ثالثة أالف بيت بالستيكي جديد.
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إعالن لدورات تدريبية

إعـــــــــالنـــات
جامعة الدول العربية
املنظمة العربية للتنمية الزراعية
املخترب اإلقليمي للحاسوب
تعلن املنظمة العربية للتنمية الزراعية عن قيام دورات تدريبية متخصصة يف جمال احلاسوب خالل هذا العام ( ،)2008وذلك باملخترب
اإلقليمي للحاسوب التابع هلا  ،والذي يقوم بالتدريب فيه كادر مؤهل من اجلهاز الفين املتخصص العامل باملنظمة ،إضافة للخربات اليت يتم
تأمينها بالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية النظرية ،ويتم يف نهاية الدورة التدريبية منح املتدرب شهادة معتمدة من وزارة اخلارجية
السودانية.
والدورات التدريبية هي - :

عنوان الدورة التدريبية

لغة الدورة

مستوى املعرفة باحلاسوب املطلوب لدى
املتدرب

املكتبة الرقمية وتطبيقاتها

عربي  /إجنليزي

املعرفة بأساسيات احلاسب اآللي

إنشاء تطبيقات اإلنرتنت

عربي  /إجنليزي

املعرفة بأساسيات الربجمة

نظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقات
اإلنذار املبكر

عربي  /إجنليزي

املعرفة املبدئية بنظم املعلومات احلاسوبية
أو أنظمة املعلومات اجلغرافية

أساسيات احلاسوب واإلنرتنت وتطبيقات
أوفيس

عربي  /إجنليزي

غري ضرورية

التحليل اإلحصائي

عربي  /إجنليزي

املعرفة بأساسيات احلاسب اآللي

التصميم باستخدام تطبيقات احلاسوب

عربي

املعرفة بأساسيات احلاسب اآللي

		
إضافة إىل إمكانية تنفيذ دورات تدريبية متخصصة يف جماالت أخرى حسب رغبة اجلهات الطالبة.
		
على الراغبني يف التسجيل إرسال اخلطابات على العنوان أدناه أو القدوم ملباني اإلدارة العامة.
		

لالتصال  :املنظمة العربية للتنمية الزراعية – العمارات ش  – 7ص.ب  – 474تلفونات ( – )83-0183472176فاكس ()0183471402
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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.
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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.
 ترسل البحوث والوثائق املطلوبة للتقدم لنيل اجلائزة بالربيد السريع على العنوان التالي :املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
ص .ب 474 :رمز بريدي  11111اخلرطوم – مجهورية السودان
تلفونات)249-183( 472176-472183 :
فاكس)249-183( 471402-471050 :
بريد إلكترونيinfo@aoad.org :
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