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في بادرة ایجابیة ھي األولى وسط المؤسسات 
اإلقلیمیة والدولیة العاملة في المجال الزراعي، 
للتنمیة  العربیة  المنظمة  لمصلحة  وتحسب 
مع  وبالتعاون  المنظمة  قامت  الزراعیة، 
بالجمھوریة  المائیة  والموارد  الفالحة  وزارة 
بعقد  العربیة،  الدول  إذاعات  واتحاد  التونسیة 
اإلعالم  برامج  ومقدمي  لمعدي  القومي  اللقاء 
الزراعي في الوطن العربي، وذلك في مدینة 
یونیو  الفترة 14-12  الخضراء خالل  تونس 

(حزیران) 2007.
الزراعي،  اإلعالم  موضوع  ألھمیة  ونسبة 
والذي لم یحظ في السابق باالھتمام المطلوب، 
التي  ماعدا  العربیة،  الدول  كل  سارعت  فقد 
إرسال  إلى  قاھرة،  سیاسیة  بظروف  تمر 
حیث  الھام،  اللقاء  ھذا  في  للمشاركة  ممثلیھا 
 (17) إلى  فیھ  المشاركة  الدول  عدد  وصل 
بالجدیة  اللقاء  مداوالت  اتسمت  وقد  دولة، 
الدول،  ممثلي  جمیع  من  الفاعلة  والمشاركة 
اإلعالم  یلعبھ  الذي  الھام  للدور  نظرًا  وذلك 
إذ  الزراعیة،  التنمیة  عملیة  في  الزراعي 
والمعارف  للمعلومات  المستمر  التدفق  یحقق 
وإیصالھا  والمالئمة،  المتطورة  والمھارات 

للفئات المستھدفة وحثھم على تطبیقھا.
     ونتمنى في ھذا المقام ان تجد التوصیات 
والمقترحات التي خرج بھا اللقاء كل االھتمام 
وان  الصلة،  ذات  الجھات  كافة  من  والتفعیل 
یتم تحقیق رغبات اإلخوة المشاركین في اللقاء 
والمتمثلة في تبادل البرامج اإلعالمیة الزراعیة 
الكوادر  وتدریب  وتأھیل  العربیة،  الدول  بین 
العاملة في ھذا المجال الحیوي، وأخیرًا السعي 
إلى إنشاء قناة فضائیة عربیة متخصصة تعنى 
جمیعًا  سنسعى  ھدف  وھو  الزراعي،  بالعمل 

إلى تحقیقھ بعون اهللا تعالى.

                     واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب

1

 (البقیة صفحة 2)

الحّداد،  الحبیب  محّمد  األستاذ  لمعالي  الكریمة  الرعایة  تحت 
المنّظمة  عقدت  التونسّیة،  بالجمھورّیة  المائّیة  والموارد  الفالحة  وزیر 
العربّیة للتنمیة الزراعّیة وبالتعاون مع وزارة الفالحة والموارد المائّیة 
بالجمھورّیة التونسّیة واّتحاد إذاعات الدول العربّیة، اللقاء القومي لمعّدي 
ومقّدمي برامج اإلعالم الزراعي في الوطن العربي، وذلك بمدینة تونس 
(حزیران)  یونیو   14-12 الفترة  خالل  التونسّیة  الجمھورّیة  عاصمة 

.2007

الحبیب  محّمد  األستاذ  معالي  عن  إنابة  االفتتاح  حفل  خاطب  وقد   
سعادة  التونسّیة،  بالجمھورّیة  المائّیة  والموارد  الفالحة  وزیر  الحّداد، 

االستاذ عبد الرّزاق دعلول، كاتب الدولة لدى وزیر الفالحة

خؤالخـخؤَّألٌّـلهحل�ّــٍألحل�ألٌّـرخمخألصـخ�هإلـخؤحنحمخهٌّـ
مـخؤَّ ُـخؤهخمرٌّـ

سَّإلحيـ12ت14ت6ت2007
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للدفع بمسیرة  للتنمیة الزراعیة  العربیة  المنظمة  تبذلھا  التي  الكبیرة  البحري، مباركًا الجھود  المكّلف بالصید  المائّیة  والموارد 
التنمیة الزراعیة في الوطن العربي،  ودعم األمن الغذائي والمائي بھ، وسعیھا الدؤوب في تطویر أداء القطاع الزراعي وتعزیز 
التنسیق بین الدول العربیة واإلستفادة المتبادلة من تجارب بعضھا البعض، بما یمكن من تحقیق التكامل الزراعي بین الدول 
العربیة، ورفع التحدیات التي تواجھ ھذا القطاع اإلستراتبیجي في ظل التغیرات اإلقتصادیة والمناخیة المعاصرة.  وتناول معالیھ 
الثورة اإلعالمیة التي نعیشھا الیوم، مشیرًا إلى أنھا تتمیز بالتطور السریع لوسائل اإلعالم وتكنولوجیا اإلتصال التي قربت 
المسافات وسھلت إمكانیة الحصول على المعلومات من أي مكان ، األمر الذي یوفر فرصًا ھامة لمزید من النھوض باإلعالم 
األھداف  وتحقیق  القطاع  لخدمة  وتكریسھ  الزراعي  باإلعالم  للنھوض  المبذولة  الكبیرة  للجھود  إرتیاحھم  مؤكدًا   الزراعي، 
المنظمة  التي رسمتھا  البرامج  القادمین ، وذلك من خالل  للعقدین  المستدامة  العربیة  الزراعیة  التنمیة  الطموحة إلستراتیجیة 

العربیة  للتنمیة الزراعیة في ھذا المجال.  

كما ألقى معالي الدكتور سالم اللوزي، المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، كلمة ضافیة في حفل إفتتاح اللقاء،  
أكد من خاللھا إھتمام المنظمة بتعظیم ما تقدمھ من خدمات إلى الدول األعضاء في شتى المجاالت التنمویة ، والتي اشتملت 
على تعمیق الوعي بمفاھیم األمن الغذائي واإلكتفاء الذاتي من منظور اإلعتماد على الذات أوًال ، ومن خالل اإلستغالل األمثل 
للموارد الزراعیة والطبیعیة العربیة من منظور قومي تكاملي ، مشیرًا إلى أنھ ومع تطور تلك المفاھیم خالل التسعینات وبدایة 
األلفیة الثالثة فقد أصبحت المنظمة تكرس مبادئ المیزة النسبیة والتنافسیة الدولیة لإلندماج مع األسواق العالمیة، خاصة بعد 
إنشاء منظمة التجارة العالمیة وتزاید النزعة للتكتل اإلقتصادي،  حیث كان للمنظمة دور بارز في البرنامج التنفیذي لمنطقة 

التجارة الحرة العربیة الكبرى إلى أن تم إستكمالھا عام 2005.

وأشار معالي الدكتور اللوزي إلى  أن ھذا اللقاء لإلعالمیین الزراعیین العرب قد جاء متأخرًا  ولكنھ أضحى اآلن مطلبًا 
ملحًا ، خاصة ونحن على أعتاب تطبیق إستراتیجیة للتنمیة الزراعیة العربیة المستدامة،  بعد أن تم إعتمادھا من القادة العرب 
في قمة الریاض 2007 ، مؤكدًا أن ھذه اإلستراتیجیة ، والتي تعد ألول مرة، تعتبر بمثابة اإلنطالقة الحقیقیة للعمل الزراعي 
العربي المشترك.  وأعرب معالیھ في أن یخرج ھذا اللقاء الجامع لإلعالمیین الزراعیین في الوطن العربي برؤیة واضحة 

ومشروعات وبرامج محددة لتفعیل ھذا الجانب من العمل الزراعي العربي المشترك.

كما خاطب حفل إفتتاح ھذا اللقاء معالي األستاذ صالح الدین معاوي، المدیر العام الّتحاد إذاعات الدول العربّیة، حیث 
ثمن في مستھل كلمتھ ، أھمیة التعاون القائم بین إتحاد إذاعات الدول العربیة والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، مؤكدًا العزم 
على المضي قدمًا على درب تعزیز ھذا التعاون وترسیخھ.  كما أكد أن اإلتحاد سوف یسعى إلى وضع اآللیات المالئمة لتبادل 
البرامج اإلعالمیة ذات العالقة بالمجال الزراعي، وإلى تھیئة الفرص التدریبیة للكوادر العاملة في مجال  اإلعالم الزراعي في 
الدول العربیة، إضافة إلى حرص اإلتحاد على وضع إمكاناتھ الفنیة وخبراتھ في خدمة اإلعالم الزراعي، وبذل كل جھوده في 
الترویج للمشروعات التنمویة في القطاع الزراعي من خالل الھیئات اإلذاعیة والتلفزیونیة األعضاء في اإلتحاد، وكذلك من 
خالل القنوات الفضائیة العربیة األعضاء في اللجنة العلیا للتنسیق بین القنوات الفضائیة التي یتولى اإلتحاد أمانتھا الفنیة.       .    

ھذا وقد استھدف ھذا اللقاء التعریف بالمنّظمة العربّیة للتنمیة الزراعّیة ومجاالت وبرامج عملھا،
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ترسیخ دور اإلعالم الزراعي في دفع عملّیات التنمیة الزراعّیة والریفّیة في الوطن العربي، تبادل الخبرات بین القنوات 
الفضائّیة وأجھزة اإلعالم العاملة في المجال الزراعي في الوطن العربي، وإیجاد آلّیة للتعاون والتنسیق بین المنّظمة وأجھزة 

اإلعالم العربّیة العاملة في المجال الزراعي.
الصلة، شملت برامج عمل  المواضیع ذات  تقدیم  أوراق محورّیة غّطت عدد من  اللقاء على   واشتملت محاور 
المنّظمة العربّیة للتنمیة الزراعّیة واستراتیجّیة التنمیة الزراعّیة العربّیة المستدامة للعقدین القادمین، دور اإلعالم الزراعي 
التنمیة الزراعّیة المستدامة في الوطن العربي، دور اإلعالم الزراعي في دعم الجھود للنھوض بالّریف  في دعم جھود 
وتعزیز دور المرأة الریفّیة في الوطن العربي، دور اإلعالم الزراعي في استقطاب القطاع الخاص لالستثمار في المجال 
الزراعي في الوطن العربي، منھجیات إعداد وإنتاج البرامج اإلذاعّیة والتلفزّیونّیة لخدمة قضایا التنمیة الزراعّیة في الوطن 
العربي، ودور المنّظمة العربّیة للتنمیة الزراعّیة واّتحاد إذاعات الدول العربّیة في دعم اإلعالم الزراعي العربي، إضافة 
إلى مجموعات عمل لبلورة آفاق التعاون والتنسیق بین المنّظمة العربّیة للتنمیة الزراعّیة وأجھزة اإلعالم العاملة في المجال 

الزراعي في الوطن العربي.
ھذا باإلضافة إلى األوراق القطرّیة التي قام بإعدادھا وتقدیمھا ممّثلو الدول المشاركة في الّلقاء، حیث شارك في ھذا 
اللقاء ممثلو  (17)  دولة عربّیة،  وھم الخبراء المسئولون عن إعداد وتقدیم برامج اإلعالم الزراعي في وزارت الزراعة 

وبعض أجھزة اإلعالم العربّیة.
3

ولقد قام المشاركون من خالل ثالث مجموعات عمل ببلورة مجاالت وآفاق وآلیات التعاون والتنسیق بین مختلف 
المؤّسسات واألجھزة المعنّیة باإلرشاد واإلعالم الزراعي، والدور الذي یمكن أن تضّطلع بھ كّل منھا لدعم جھود التنمیة 
الزراعّیة المستدامة في الوطن العربي ، وتوّصلوا من خالل المناقشات والمداخالت العاّمة إلى جملة من التوصیات الھامة 
والمؤثرة على مسیرة اإلعالم الزراعي في الدول العربیة ، من أبرزھا التأكید على أھمیة التبادل البرامجي في المجال 
اإلعالمي الزراعي بین الدول العربیة، وتأھیل وتدریب الكوادر العاملة في مجال اإلعالم الزراعي، والدعوة إلى إنشاء 

قناة فضائیة زراعیة عربیة تعنى بقطاعات الزراعة والمیاه والبیئة.
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ـخؤحنحمخهـؤالسَآلـخؤهخمرـألجمئخمطـسيخًآلـرقـخلَنآلهـهالخؤسَّى
ٍذظخجلـذخلخهخسـخؤحلٍألـخؤهخمر

سَّإلحيـ13ت6ت2007
على ھامش فعالیات اللقاء القومي لمعدي ومقدمي برامج اإلعالم الزراعي في الوطن العربي، الذي عقدتھ المنظمة العربیة 
للتنمیة الزراعیة، بالتعاون مع وزارة الفالحة والموارد المائیة بالجمھوریة التونسیة واتحاد إذاعات الدول العربیة، بمدینة 
تونس خالل الفترة 12-2007/6/14، تم التوقیع على مذكرة تفاھم بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة واتحاد إذاعات 

الدول العربیة، وذلك في یوم الثالثاء الموافق 2007/6/13.
اللوزي، فیما وقع عن اتحاد  العام معالي الدكتور سالم  للتنمیة الزراعیة، مدیرھا   وقد وقع عن المنظمة العربیة 

إذاعات الدول العربیة، المدیر العام لالتحاد معالي األستاذ صالح الدین معاوي.

 وتھدف مذكرة التفاھم إلى دعم وتشجیع التعاون بین المنظمة واالتحاد في مجال اإلعالم الزراعي وتوجیھھ لخدمة 
قضایا التنمیة الزراعیة والمحافظة على الموارد الطبیعیة في الدول العربیة، حیث اتفق الطرفان على ان تكون آلیات تنفیذ 
بینھما فیما  بالمجال الزراعي، والتشاور  العمل اإلعالمیة ذات العالقة  تبادل برامج  بینھما من خالل  المشتركة  األنشطة 
اللقاءات واألنشطة التي تستھدف ترقیة مستوى األداء  یتعلق باألنشطة والبرامج ذات األھداف المشتركة، وتنظیم وعقد 
وتأھیل الكوادر البشریة والعمل على تھیئة الفرص التدریبیة للكوادر العاملة في مجال اإلعالم الزراعي في الدول العربیة، 
اإلعالم  مجال  في  والبرامج  الخبرات  وتبادل  الفني  والدعم  الفنیة  االستشارات  تقدیم  إلى  الطرفان  إلى سعي  إضافة  ھذا 
الزراعي بین الدول العربیة، وإعداد وإنتاج البرامج اإلعالمیة والوثائقیة، والترویج اإلعالمي لفرص االستثمار واألنشطة 
والمشروعات التنمویة في القطاع الزراعي، وذلك بالتعاون والتنسیق مع وزارات الزراعة والمؤسسات والھیئات العاملة 

في القطاع الزراعي في الدول العربیة.

ألٌّـؤالسَآلـخؤرَئـخ�خنصسآلخهـخؤجيََّّــ١آلَّهـسنتخحمؤـمـخخلَنآل
29ت30ت5ت2007 جلخئخحمـ– خؤجيَوخألـ

 شاركت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، بوفد رفیع المستوى برئاسة معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام 
للمنظمة، في حضور االجتماع السنوي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، الذي انعقد بمدینة داكار – السنغال خالل یومي 
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خؤالخخسـٍٍحمىلـخؤهآلال

ـٍخؤحنحمخهُّوجمـؤـخؤَرخسـرنتخْـخلَّخحمجلـخؤَّحمخشـخؤهآلالـضَّألـخلهخًحلطـخؤحلٍؤٍحمنب
ُّـخؤجيَّحمـخؤهخمرُّجلألنتءـ– خعآلٌَّحم

خبألـخؤي٦طـ8ت10ت5ت2007
 برعایة كریمة من معالي الدكتور عادل سفر وزیر الزراعة واإلصالح الزراعي بالجمھوریة العربیة السوریة، 
السوریة، ورشة عمل حول  الزراعي  الزراعة واإلصالح  بالتعاون مع وزارة  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  عقدت 
"المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة"، وذلك بمدینة دمشق – الجمھوریة العربیة السوریة 

خالل الفترة             2007/5/10-8.
 وفي حفل افتتاح أعمال الورشة القى سعادة الدكتور حسین الھدار، معاون وزیر الزراعة، كلمة معالي الدكتور 
عادل سفر وزیر الزراعة واإلصالح الزراعي بالجمھوریة العربیة السوریة، حیث توجھ بالشكر للمنظمة العربیة للتنمیة 
الزراعیة على جھودھا المبذولة لتطویر القطاع الزراعي العربي والختیارھا دمشق لتنظیم ورشة العمل ھذه، والتي تتناول 
العربیة في ھذا  المنطقة  أھمیة  إلى  النباتیة، مشیرًا  الوراثیة  الموارد  العلمیة إال وھو موضوع  المواضیع  أھم  واحدًا من 

المجال، حیث تعتبر من اغنى المناطق في العالم بالموارد الوراثیة.

 كما ألقى سعادة الدكتور محمد محمود الحنان، المدیر العام المساعد للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، كلمة معالي 
للتنمیة الزراعیة والتي أكد فیھا على أھمیة المحافظة على األصول  العام للمنظمة العربیة  المدیر  اللوزي  الدكتور سالم 
والمصادر الوراثیة النباتیة، حیث ان ھذه المصادر ترتبط بمجریات البحث العلمي بما یخدم األمن الغذائي للشعوب، مشیرًا 
إلى أھمیة المعاھدة الدولیة بشان الموارد الوراثیة النباتیة في صیانة التنوع الوراثي ومساعدة الدول النامیة على تطویر 

مصادرھا الوراثیة واالستفادة منھا.
 كما القى سعادة الدكتور احمد غصن، المسئول اإلقلیمي لبرنامج الموارد الطبیعیة والمنسق اإلقلیمي لبرنامج مكافحة 
التصحر، كلمة برنامج األمم المتحدة للبیئة (المكتب اإلقلیمي لغرب آسیا) حیث اكد فیھا على أھمیة المحافظة على التنوع 
البیولوجي، مشیرًا إلى ان المعاھدة الدولیة بشان الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة تشكل فرصة ھامة یجب االستفادة منھا 

في الوطن العربي، حیث ان المنطقة العربیة تحتوي على أكثر من منطقة منشأ لكثیر من األنواع النباتیة الھامة والنادرة.
 ھذا وقد اشتملت ورشة العمل على خمس أوراق عمل محوریة تناولت الوضع الراھن للموارد النباتیة الوراثیة 
لألغذیة والزراعة في المنطقة العربیة، االتفاقات والمعاھدات الدولیة ذات الصلة بالموارد الوراثیة واالستفادة منھا، تطویر 
النباتیة  الوراثیة  الموارد  بشان  الدولیة  والمعاھدة  والزراعة،  لألغذیة  النباتیة  الوراثیة  الموارد  لحفظ  التشریعات  وتنسیق 
والقومي  القطري  المستویین  على  منھا  واالستفادة  المعاھدة  لتنفیذ  والیات  مقترحات  إلى  باإلضافة  والزراعة،  لألغذیة 

العربي.
 كما قدم الخبراء العرب المشاركون من الدول العربیة أوراق قطریة توضح تجربة ھذه الدول في مجال الموارد 
الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، حیث شارك في ھذه الورشة خبراء یمثلون (15) دولة عربیة، إضافة إلى ممثل عن 

منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو).
وقد خلصت الورشة إلى عدد من التوصیات المتعلقة بالعنایة بالمصادر الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وضرورة 

تطویر التشریعات المتعلقة بھا والتي تتیح إمكانیة االستفادة من ھذه المصادر واستخدامھا في تحقیق األمن الغذائي

29-30 مایو (أیار) 2007.
 وعلى ھامش أعمال االجتماع، اجرى معالي الدكتور اللوزي اتصاالت ولقاءات مكثفة مع رئیس البنك اإلسالمي 
للتنمیة، وبعض أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود العربیة المشاركة في االجتماع، حیث تمحورت ھذه اللقاءات 

حول سبل تقویة وتعزیز أواصر التعاون بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة وتلك المؤسسات.
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ؤخـئرخحمـخلجيَّؤقـضَّألـسهحنُّحنـخؤحلحمخسـمـعخألـخؤسمتَهـٍخؤسجيَُّّءـخؤجيآلئٌّ
خؤخمرخمـ– خلآلالئـخلوخمرـ25ت27ت6ت2007

 في إطار تنفیذھا لبرنامجھا الرئیسي لتنمیة الثروة السمكیة وتربیة األحیاء المائیة، المضمن في خطة عملھا لعام 
2007، عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع وزارة الزراعة والتنمیة القرویة بالمملكة المغربیة، لقاء كبار 
المسئولین حول تعزیز القدرات في مجال التصنیع والتسویق السمكي، وذلك بمدینة الرباط في المملكة المغربیة خالل الفترة 

.2007/6/27-25

 وقد شارك في أعمال اللقاء (21) مشاركًا من المسئولین عن مجال الثروة السمكیة یمثلون (13) دولة عربیة، 
واشتملت محاور اللقاء على مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة مثل المؤشرات العامة لقطاع الثروة السمكیة في 

الوطن العربي (واقع وآفاق)، األوضاع الراھنة وآفاق 
تطویر تجارة وتسویق المنتجات السمكیة في الوطن العربي، تقانات ما بعد الحصاد السمكي ودورھا في الحفاظ على جودة 
األسماك، المتطلبات الصحیة والتشریعیة لتسویق المنتجات السمكیة العربیة باألسواق األوربیة، التقانات المستخدمة في 
تصنیع ورفع القیمة المضافة للمنتجات السمكیة العربیة، دور القطاع الخاص في تطویر تصنیع وتسویق المنتجات السمكیة 
العربیة (التجربة التونسیة)، وتجارب ورؤى المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة لتطویر نظم معلومات التجارة البینیة والدولیة 

للمنتجات السمكیة.
 كما إشتمل برنامج اللقاء على تقدیم أوراق عمل قطریة من ممثلي الدول المشاركة، إضافة إلى زیارات میدانیة. 
وفي ختام أعمال اللقاء توصل المشاركون إلى جملة من التوصیات والمقترحات المتعلقة بتطویر مجاالت اإلنتاج السمكي 

والتصنیع والتجارة البینیة لتلك المنتجات.

خؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّرـخؤ�خمُّـضَّألـخجلخحمطـألَّخإلـخؤمتحلـخؤرضخمّـ
خنال�َـهآلخْـ28ت4ـ– 2ت5ت2007

لتنمیة  العامة  السمكیة (المدیریة  الزراعة والثروة  بالتعاون مع وزارة  الزراعیة،  للتنمیة  العربیة  المنظمة   عقدت 
الثروة السمكیة) بسلطنة عمان، الدورة التدریبیة القطریة حول ادارة موانئ الصید البحري، وذلك بقاعة المعرفة بالرمیس 

خالل الفترة 2007/5/2-4/28.
 وقد شارك في فعالیات ھذه الدورة التدریبیة (25) متدربًا من رؤساء موانئ الصید البحري في جمیع محافظات 
ومناطق السلطنة البحریة، وإشتمل برنامجھا على عدد من المواضیع المتعلقة بإدارة موانئ الصید البحري، التي تساعد 
البحري وأھمیتھا في خدمة  الصید  ادارة موانئ  تقدیم محاضرات نظریة حول  تم  بواجباتھم، حیث  للقیام  القائمین علیھا 
الصیاد، تخطیط وإنشاء موانئ الصید البحري، القوانین المعمول بھا في موانئ الصید البحري، ادارة الجودة واالستثمار، 

دور اإلحصاء السمكي في مواني الصید، وأھمیة مواني الصید البحري في التسویق السمكي.
خؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّرـخؤ�خمُّـمـعخألـ

خؤحنحمخهـخؤَجيصـمـخنبصخحمـخؤَجتالـٍخنبصخحمـخعآلمحخسا
رخرالـ– خؤهخمخئــ3ت7ت6ت2007

 عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، بالتعاون مع وزارة الزراعة العراقیة (الھیئة العامة لإلرشاد والتعاون 
الزراعي) الدورة التدریبیة القطریة في مجال "الزراعة النسیجیة في أشجار النخیل وأشجار الحمضیات" وذلك بمحافظة 

بابل – جمھوریة العراق خالل الفترة        2007/6/7-3.

الزراعیة  المدیریات  متدربًا من ذوي االختصاص من مختلف  التدریبیة عدد (16)  الدورة  استفاد من ھذه   وقد 
العراقیة، حیث ھدفت الدورة التدریبیة إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال زراعة النخیل من المھندسین والمرشدین 
الزراعة  طریق  عن  باإلكثار  الخاصة  التقانات  على  عملیًا  وتدریبھم  الحدیثة،  العلمیة  المھارات  وإكسابھم  الزراعیین، 

النسیجیة.

ـخؤسحلحمُّر�إلنتخ
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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.

ْذهجبجبجب

سهالُ
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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

ْذهجبجبجب


