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االفتتاحية

نشرة شهرية تصدر عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية  -  السنة السابعة  عشر  - العدد السادس - يونيو  )حزيران( 2008

حدث الشـــهر

تداعيات إرتفاع أسعار السلع الغذائية 

الغذائية  السلع  أسعار  إرتفاع  قضية  أصبحت 
اهلم  هى   ، مسبوقة  غري  بصورة  وعربيًا  عامليًا 
انتاج  مبجال  واملهتمني  العاملني  لكل  االكرب 
هذه  أصبحت  حيث  العامل،  مستوى  على  الغذاء 
لإلرتفاع  نتيجة  يوم،  بعد  يومًا  تتفاقم  القضية 
الغذائية خاصة حماصيل  السلع  املستمر السعار 

احلبوب واحملاصيل السكرية والزيتية.
هو  العاملية  الظاهرة  لتلك  األسباب  أهم  من  ولعل 
تصل  مل  كبرية  بصورة  الوقود  أسعار  إرتفاع 
اليها من قبل، وكذلك اجتاه بعض الدول النتاج 
الوقود احليوي من بعض حماصيل احلبوب، األمر 
الذي أدى اىل إرتفاع أسعار تلك احملاصيل ارتفاعًا 
كبريًا ، وكذلك موضوع التغري املناخي ، وتغري 
النمط االستهالكي لكثري من املواطنني على 

مستوى العامل والوطن العربي.
 ، خاصًا  اهتمامًا  املوضوع  هذا  املنظمة  اولت  وقد 
حيث متت مناقشته على مستوى أصحاب املعالي 
وزراء الزراعة يف الدول العربية، أعضاء اجلمعية 
العمومية للمنظمة، يف دورتها الثالثني ، كما 
أسعار  إرتفاع  آثار  حول  دراسة  املنظمة  أصدرت 
العربي، ودراسة أخرى  الغذائي  الغذاء على األمن 
إلنتاج  الغذائية  احملاصيل  استخدام  آثار  حول 
الوقود احليوي على األمن الغذائي العربي والعاملي 
، إضافة اىل مشاركة املنظمة يف عدد من احملافل 
احليوي  املوضوع  هذا  ملناقشة  واإلقليمية  الدولية 
الرفيع  املؤمتر  يف  املنظمة  شاركت  حيث   ، اهلام 
حتديات  العاملي:  الغذائي  باألمن  املعين  املستوى 
مبقر  انعقد  الذي   ، احليوية  والطاقة  املناخ  تغري 
من  األول  األسبوع  خالل  روما  يف  الفاو  منظمة 
كبار  اجتماع  يف  شاركت  كما  يونيو،  شهر 
إرتفاع  تداعيات  ملناقشة  واملختصني  املسئولني 
األمانة  مبقر  انعقد  الذي  الغذائية،  السلع  أسعار 
يونيو  شهر  أواخر  العربية  الدول  جلامعة  العامة 
احلالي ، ونتمنى أن تساهم هذه امللتقيات اهلامة 
والدراسات اليت قامت بها املنظمة حول هذا املوضوع 
السلع  أسعار  إرتفاع  حدة  ختفيف  يف  احليوي 

الغذائية عامليًا وعربيًا.

البقية صفحة 2وما التوفيق اال من عند اهلل

املنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك
يف املؤمتر الرفيع املستوى املعين باألمن

الغذائي العاملي: حتديات تغري املناخ والطاقة احليوية
روما – ايطاليا 2008/6/5-3

جاك  الدكتور  معالي  من  املوجهة  الكرمية  الدعوة  على  بناًء 
املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ملنظمة  العام  املدير  ضيوف 
)الفاو( ، شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بوفد على 
مستوى عاٍل برئاسة مديرها العام معالي الدكتور سامل اللوزي، 
يف فعاليات »املؤمتر الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي العاملي 
مبقر  انعقد  والذي  احليوية«،  والطاقة  املناخ  تغري  حتديات   :
 ، ايطاليا   – روما  يف  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
2008 .وقد شارك يف املؤمتر  3-5 يونيو )حزيران(  الفرتة  خالل 
معظم الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
بلغ  حيث  والوزراء،  احلكومات  ورؤساء  الرؤساء  مستوى  على 
جبانب   ، دولة   )180( حوالي  املؤمتر  يف  املشاركة  الدول  عدد 
العربية  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  منظمات  مشاركة 
املدني،  اجملتمع  منظمات  اىل  إضافة  العالقة،  ذات  واألجنبية 
وبلغ عدد هذه املنظمات حوالي )95( منظمة ، باإلضافة ملمثلي 

القطاع اخلاص للعديد من الدول األعضاء مبنظمة الفاو.
هذا وقد ألقى معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة 
العربية للتنمية الزراعية كلمة يف املؤمتر تطرق فيها اىل أبرز 
نشاطات املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، وخططها التنموية 
العربي،  الوطن  مستوى  على  واجلوع  الفقر  حتديات  ملواجهة 
حيث أشار معاليه اىل املالمح واخلطوط العريضة السرتاتيجية 
اليت   ، القادمني  للعقدين  املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية 
أعدتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومت اعتمادها وإقرارها 

من القادة العرب يف قمة الرياض 2007 .
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 )بقية حدث الشهر(

كما تطرق معالي الدكتور املدير العام للمنظمة اىل أهم بنود إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء 
العمومية  العربية، أعضاء اجلمعية  الزراعية  الزراعة واملسئولني عن الشئون  املعالي وزراء  العاملية، الصادر عن أصحاب 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يف دورتها الثالثني ، اليت انعقدت يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية 
العربية  اجلهود  تكاتف  ضرورة  على  يؤكد  اإلعالن  هذا  أن  اىل  مشريًا   ،  2008 )نيسان(  أبريل   30-26 الفرتة  خالل 

لتحقيق األمن الغذائي العربي.

من جانب آخر ، وعلى هامش أعمال املؤمتر ، التقى معالي الدكتور سامل اللوزي املدير  العـام للمنظمة العربية للتنمية 
التكاتف  التباحث معهم حول ضرورة  ، حيث مت  املؤمتر  أعمال  املشاركة يف  العربية  الدول  الزراعية بعدد من ممثلي 
والتعاون لتنفيذ بنود إعالن الرياض، وأهمية الشراكة يف تنفيذ برامج إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة 

للعقدين القادمني.

كما قدم معاليه تنويرًا عن إعالن الرياض، للسادة ممثلي املنظمات العربية واألجنبية املشاركة يف املؤمتر ، مؤكدًا 
على أهمية هذا اإلعالن، وضرورة التعاون مع هذه املنظمات من اجل حتقيق األهداف الرئيسية لالسرتاتيجية الزراعية 

العربية املستدامة ، وصواًل اىل حتقيق األمن الغذائي العربي املنشود.

هذا وقد أصدر املؤمتر يف ختام أعماله إعالنًا بشأن األمن الغذائي العاملي : حتديات تغري املناخ والطاقة احليوية، اشتمل 
على عدد من البنود املهمة، منها التأكيد من جديد على النتائج اليت توصل إليها مؤمتر القمة العاملي لألغذية عام 1996 
، الداعية اىل حتقيق األمن الغذائي للجميع وخفض عدد من يعانون نقص التغذية اىل النصف يف موعد ال يتجاوز عام 
2015 ، وااللتزام بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وعدم استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي واالقتصادي ، كما 
دعا اإلعالن اجملتمع الدولي الختاذ إجراءات عاجلة ومنسقة ملكافحة اآلثار السلبية لالرتفاع احلاد يف أسعار األغذية 

على أكثر البلدان والسكان ضعفًا يف العامل.

كما أهاب اإلعالن جبميع اجلهات املاحنة ومنظومة األمم املتحدة، العمل على زيادة مساعدتها للبلدان النامية والبلدان 
املتأثرة سلبيًا أكثر من غريها بارتفاع أسعار األغذية ، مع التأكيد على املنظمات اإلقليمية املعنية اليت لديها ترتيبات 
اىل  إضافة  فعالة،  بطريقة  األغذية  أسعار  ارتفاع  مواجهة  بغرض  تعاونها  توطد  أن  الطوارئ  حاالت  يف  الغذائي  لألمن 
مناشدة املؤسسات املعنية ملساعدة البلدان النامية على تنمية قدراتها يف جمال خمزونات األغذية واختاذ تدابري لتعزيز 
إدارة خماطر األمن الغذائي يف البلدان املتضررة ، ودعوة الشركاء يف التنمية للمساهمة يف مبادرات دولية وإقليمية 
بشأن االرتفاع احلاد يف أسعار األغذية ، إضافة اىل الدعوة ملواصلة اجلهود لتحرير التجارة الدولية يف الزراعة من خالل 
جديدة  فرصًا  توفري  يف  التدابري  هذه  تساهم  أن  ميكن  حيث  األسواق،  تشوه  اليت  والسياسات  التجارية  احلواجز  خفض 

للمزارعني لبيع منتجاتهم يف األسواق العاملية، ودعم جهودهم الرامية اىل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية.

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
 يستقبل مبعوث جامعة الدول العربية اىل السودان 

 

استقبل معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، يف مكتبه مبقر املنظمة يف 
اىل  العربية  الدول  الدكتور صالح حليمة مبعوث جامعة  ، سعادة   2008/5/17 املوافق  الثالثاء  اليوم  اخلرطوم صباح 

السودان.



العدد السادس  2008النشرة اإلخبارية الشهرية

3إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

العربية  واملنظمة  العربية  الدول  جامعة  بني  بالتنسيق  املتعلقة  القضايا  حول  خالله  التباحث  مت  إجتماع  عقد  مت  وقد 
للتنمية الزراعية من جهة، واحلكومة السودانية من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق باملشروعات اليت ميكن أن تنفذها 
اجلامعة العربية يف السودان ، حيث أكد معالي الدكتور اللوزي لسعادة السفري استعداد املنظمة لتقديم كل ما يلزم 

لتسهيل مهمته يف السودان، واستعدادها للمساهمة يف املشروعات اليت ستطلب منها ، ومتنى له التوفيق والنجاح.

املنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك يف االجتماع التحضريي
 الجتماع كبار  املسئولني واملختصني ملناقشة تداعيات

 ارتفاع أسعار السلع الغذائية
القاهرة – مجهورية مصر العربية 2008/6/23

بناًء على الدعوة املوجهة هلا من األمانة العامة جلامعة الدول العربية، شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بوفد 
برئاسة مديرها العام معالي الدكتور سامل اللوزي ، يف االجتماع التحضريي الجتماع كبار املسئولني واملختصني من 
الدول العربية ملناقشة تداعيات ارتفاع األسعار للسلع الغذائية األساسية على مستوى معيشة املواطن العربي، والذي 
االثنني  يوم  يف  العربية، وذلك  – مجهورية مصر  القاهرة  مبدينة  العربية  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  مقر  يف  انعقد 

املوافق 2008/6/23 

التوجيري، وشارك فيه  الدكتور حممد  العربية  الدول  املساعد جلامعة  العام  األمني  وكان االجتماع حبضور سعادة 
العاملة  العربية  املنظمات  من  عدد   ، الزراعية  للتنمية  العربية  واملنظمة  العربية  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  جبانب 
احتاد  مثل  األخرى  االحتادات  وبعض  وإكساد،  الزراعي  واإلمناء  لإلستثمار  العربية  اهليئة  مثل  الزراعي  القطاع  يف 
األمن  جماالت  يف  واملختصني  اخلرباء  من  جمموعة  اىل  إضافة  التمويلية،  الصناديق  بعض  جبانب  العرب،  املستثمرين 
الغذائي والتنمية الزراعية، حيث مت التباحث يف التحضري لالجتماع على مستوى كبار املسئولني واخلرباء واملختصني 
 ، الغذائية  املنتجات  أسعار  املضطرد يف  لالرتفاع  الرئيسية  واألسباب   ، األزمة  تداعيات هذه  ملناقشة  العربية  الدول  من 
وخباصة حماصيل احلبوب، ومت االتفاق على عقد اجتماع آخر منتصف شهر يوليو القادم ملتابعة هذا املوضوع واخلروج 

بالتوصيات الالزمة.

ورشة العمل القومية حول تفعيل دور منظمات اجملتمع املدني
العاملة يف قطاع األعمال الزراعية يف الوطن العربي
القاهرة – مجهورية مصر العربية 2008/6/12-10

عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصالح األراضي جبمهورية مصر العربية، ورشة 
عمل قومية حول تفعيل دور منظمات اجملتمع املدني العاملة يف قطاع األعمال الزراعية يف الوطن العربي، وذلك مبدينة 

القاهرة عاصمة مجهورية مصر العربية، خالل الفرتة 2008/6/12-10 .

وقد شارك يف اعمال هذه الورشة خنبة من العاملني يف جمال تطوير أداء منظمات اجملتمع املدني العاملة يف اجملال الزراعي 
بالدول العربية، حيث استهدفت الورشة دعم العاملني يف قطاع األعمال الزراعية من خالل تذليل الصعوبات وإجياد احللول 
املناسبة ملشاكل هذا القطاع، ودعم مؤسسات اجملتمع املدني العاملة يف اجملال الزراعي لالستمرار يف قيادة القطاع، 
إضافة اىل دفع جهود الدول العربية لتطوير وحتديث النظم الزراعية وممارسة العمل الزراعي من خالل منظمات اجملتمع 

املدني.

واشتملت حماور ورشة العمل على مناقشة عدد من املواضيع املهمة اشتملت على الوضع الراهن ملنظمات اجملتمع املدني 
الدول  الزراعية يف  األعمال  العاملة يف جمال  املدني  العربية، دور منظمات اجملتمع  الدول  الزراعة يف   العاملة يف جمال 
العربية، الركائز األساسية لبناء ودعم منظمات اجملتمع املدني العاملة يف جمال األعمال الزراعية يف الدول العربية ، 
ودور منظمات اجملتمع املدني يف تطوير ادارة األعمال الزراعية لدى املنتجني، إضافة اىل عرض مناذج من التجارب العربية 

والدولية الناجحة ملنظمات اجملتمع املدني العاملة يف جمال األعمال الزراعية.
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هذا وقد متخضت ورشة العمل عن اخلروج مبجموعة من التوصيات أكدت على ضرورة حتديث وتطوير التشريعات 
اخلاصة مبنظمات اجملتمع املدني العاملة يف اجملال الزراعي بالدول العربية مبا ميكنها من املشاركة الفاعلة يف جهود 
التنمية الزراعية، كما مت التأكيد على أهمية استحداث وحدات إدارية تعنى بشئون منظمات اجملتمع املدني العاملة 
برامج  الزراعية إلعداد وتنفيذ  للتنمية  العربية  املنظمة  العربية، ودعوة  الدول  الزراعة يف  بوزارات  الزراعي  القطاع  يف 

تدريبية للمساهمة يف بناء قدرات العاملني يف منظمات اجملتمع املدني العاملة يف القطاع الزراعي.

املنظمة العربية للتنمية الزراعية
تنشئ عددًا من قواعد البيانات وشبكات املعلومات

بإنشاء  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  قامت  العربية،  الزراعية  املعلومات  جمال  وترقية  بتطوير  اهتمامها  إطار  يف 
وتطوير وحتديث عددًا من قواعد املعلومات والبيانات وشبكات املعلومات الزراعية، خدمة للعاملني يف اجملال الزراعي 

بالوطن العربي، حيث مشلت تلك القواعد والشبكات كل من :
الزراعية:   البيئة  • قاعدة بيانات 

أدرجت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف خطتها لعام 2007 حتديث قاعدة بيانات البيئية الزراعية يف الدول العربية 
املوارد  استغالل  وسوء  املناخية  بالتغريات  املتعلقة  تلك  وخصوصًا  والتنمية  البيئة  بقضايا  اهتماماتها  إطار  يف  ،وذلك 

الطبيعية، واليت أثرت سلبًا على اإلنتاج الزراعي النباتي واحليواني يف معظم األقطار العربية.
وتهدف القاعدة يف جمملها إىل اآلتي:

-  سهولة رصد واسرتجاع البيانات املتعلقة مبوضوعات البيئة ذات األثر املباشر على اإلنتاج الزراعي يف الوطن العربي .
-  سهولة تبادل وانسياب املعلومات اخلاصة باملتغريات البيئية املختلفة بني األقطار العربية 

-  دراسة الظواهر البيئية اهلامة مثل انتشار رقعة التصحر وتدهور الغطاء النباتي وغريها .
-  شبكة معلومات األوبئة احليوانية :

وارتفاع تكاليفه  اإلنتاج احليواني،  اليت تؤدي إىل اخنفاض  الرئيسية  املشكالت  الثروة احليوانية من  أمراض  تعترب 
وتدنى مساهمته يف الناتج القومي للدول العربية. وتتأثر جهود مكافحة تلك األمراض مبدى توفر اخلدمات البيطرية 
على مستوى الوطن العربي، اذ أشارت دراسة األوضاع الراهنة لنظم مكافحة األمراض املشرتكة بني اإلنسان واحليوان 
يف الوطن العربي ، اليت أعدتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اىل أن هناك جمموعة من املعوقات الفنية واالقتصادية 

واملؤسسية والتشريعية.
إحداث  إىل  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  تسعى  العربي،  املستوى  على  اخلدمات  بتلك  لالرتقاء  جهودها  إطار  ويف 
شبكة عربية لتبادل املعلومات والبيانات اخلاصة بالثروة احليوانية يف الوطن العربي، واألمراض واألوبئة اليت تصيبها، 
بهدف مساعدة صانعي القرار يف الدول العربية على رسم السياسات ووضع الربامج الالزمة لتطوير الثروة احليوانية ودرء 
أخطار األمراض واآلفات اليت تصيبها، واالرتقاء باخلدمات البيطرية العربية مبا يسهم يف حتسني إمكانيات إنتاج وجتارة 

املنتجات احليوانية وزيادة مساهمتها يف الدخل القومي للدول العربية.
- قاعدة بيانات الثروة احليوانية :

العربي بصورة  الوطن  املوجودة يف  الثروة احليوانية  املعلومات عن سالالت  الثروة احليوانية هو توفري  الغرض من قاعدة 
إلكرتونية، ميكن اسرتجاعها من خالل اإلنرتنت للباحثني من خمتلف الدول العربية، والعمل على توثيق و حتديث 

بيانات الثروة احليوانية يف الوطن العربي لسالالت األبقار , األغنام , املاعز, اخليول , واجلمال.
وتتضمن القاعدة معلومات و بيانات إحصائية خاصة بالسالالت احليوانية ومعلومات خاصة باملواصفات النوعية, وأخرى 
املواصفات  تتضمن  كما  العربية.  األقطار  على  اجلغرايف  توزيعها  امتداد  على  للحيوانات  الكمية  بالصفات  خاصة 
الظاهرية كشكل اجلسم واللون ومواصفات كمية مثل أنتاج األلبان و اللحوم و الصوف و غريها و كذلك الصفات 

التناسلية و برامج التحسني الوراثي. 
- قاعدة بيانات أنشطة املنظمة العربية للتنمية الزراعية :

حتتوي هذه القاعدة على الوثائق اخلاصة باألنشطة اليت قامت املنظمة بتنفيذها خالل خطط عملها للسنوات املختلفة، 
مع إتاحة الوثيقة الكاملة للنشاط من خالل واجهات حبث واستعراض صديقة للمستخدم.

. www.aoad.org هذا وقد مت نشر هذه القواعد يف موقع املنظمة على شبكة االنرتنت الدولية، على عنوانها
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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 1997 يف 
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 2008  يف جمال : 
»التقانات احلديثة يف اإلنتاج النباتي، شاملة استنباط األصناف عالية اإلنتاجية واملقاومة لآلفات واألمراض ، واستخدام 

تقانات الزراعة احلديثة ومعامالت ما بعد احلصاد »
اجلوائز:

1 - متنح اجلوائز للبحوث الثالثة الفائزة مرتبة وفقًا 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.

الباحثني املشرتكني فيه، وتوزع اجلائزة بينهم بالتساوي. الفائز مهما كان عدد  2 - متنح اجلائزة للبحث 

شروط التقديم:

احملكمة   املتخصصة  العلمية  اجملالت  إحدى  يف  للنشر  مقبواًل  أو  منشورًا  اجلائزة  لنيل  املقدم  البحث  يكون  أن   -  1
)ترفق وثيقة القبول(.

2003 وما بعده(. البحث مل ميض على إجنازه أكثر من مخس سنوات )عام  - أن يكون   2
باحثني  مبشاركة  ويسمح  العربية،  الدول  مواطين  من  اجلائزة  لنيل  املتقدمون  الباحثون  أو  الباحث  يكون  أن    -  3

أجانب مع الباحثني العرب ضمن فريق البحث، دون استحقاقهم جوائز مالية واملخصصة لتشجيع الباحثني العرب.
أطروحات  أو  رسائل  من  مستل  يكون  وال  علمية،  درجة  على  به  احلصول  سيتم  أو   ، مت  قد  البحث  يكون  أال    -  4

علمية.
الفوز بإحدى جوائز املنظمة. البحث قد سبق له  - أال يكون   5

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 البحوث 

ضمن اخلطط أو الربامج البحثية للمؤسسة.
أو األكادميية  البحثية  البحثي للمؤسسة  الربنامج  أو  اليت تنفذ خارج اخلطة  أو املشرتكة  الفردية  البحوث  - يف حالة 

يتقدم الباحثون ببحوثهم مباشرة للجائزة.
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ب - ترسل ثالث نسخ )أصلية( من البحث مطبوعة على احلاسب اآللي. ويرفق مع البحث أسطوانة مدجمة )CD( عليها 
. )Microsoft Office( البحث وامللخصات العربية واإلجنليزية أو الفرنسية على ملف

ج - يرفق بكل حبث ملخص واٍف باللغة العربية( 3-5 صفحات( ، يشتمل بشكل واضح على تاريـخ إجنـاز البحـث، 
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 31 أكتوبر )تشرين أول( 2008 ، وتستبعد البحوث 
غري املستوفية أي من شروط وإجراءات التقديم املبينة يف هذا اإلعالن.        

مالحظات:
- يتم تكريم الباحثني الفائزين وتسليم اجلوائز خالل انعقاد الدورة العادية )31( للجمعية العمومية للمنظمة، املزمع 
عقدها عام 2010 لتكرميهم وتسليم اجلوائز، ويف حالة مشاركة عدد من الباحثني يف البحوث الفائزة يدعى ممثاًل 

عنهم، وتتحمل املنظمة تكاليف السفر واإلقامة للمدعوين.
كل  منفصلة  إصدارة  يف  نشرها  يتم  كما   ، الدولية  بالشبكة  املنظمة  صفحة  على  الفائزة  البحوث  نشر  يتم   -

عامني.
- ترسل البحوث والوثائق املطلوبة للتقدم لنيل اجلائزة بالربيد السريع على العنوان التالي :

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
ص. ب: 474  رمز بريدي 11111   اخلرطوم  –  مجهورية السودان

تلفونات: 472176-472183 )249-183(
فاكس: 471402-471050 )249-183(
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