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نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح  -  رئيس مجلس أمناء الجائزة

نرى المستقبل بعقولنا وبصيرتنا

حققــت دولــة اإلمــارات إنجــازات مهمــة وبصمــات واضحــة فــي مجــال التنميــة املســتدامة جعلتهــا فــي مصــاف كبــرى الدول املتقدمة إقليميًا 
وعامليًا حيث تضاعف الناتج املحلي اإلجمالي للدولة عدة مرات. ونجحت دولة اإلمارات في تجسيد استراتيجياتها وخططها املستقبلية، 
حيــث أن املكانــة التــي وصلــت إليهــا اإلمــارات ومــا تنعــم بــه مــن طمأنينــة ورخــاء هــو ثمــرة مســيرة طويلــة مــن الجهــد واملثابــرة والعمــل الشــاق 
الــدؤوب بفضــل التوجيهــات الرشــيدة والرؤيــة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه هللا«، 
ما انعكس بشــكل واضح على قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي، وســجلت الدولة قفزات كبيرة حتى باتت بين الدول 
العشــرة األولــى بالعالــم فــي زراعــة وإنتــاج وتصنيــع وتصديــر التمــور، وهــذا مؤشــر نحــو مســاهمة الدولــة فــي تعزيــز األمــن الغذائــي وتحقيــق 

التنميــة املســتدامة.  

لقد عكست القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه هللا« املكانة اإلقليمية والدولية 
املرموقــة التــي حققتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة انطالقــًا مــن النمــوذج الزراعــي الفريــد والتجربــة الرائــدة التــي تشــهد عليهــا ضخامــة 
االنجــازات والنتائــج التــي تحققــت فــي مجــال تنميــة وتطويــر هــذا القطــاع علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، فاملشــهد الحضــاري 
لدولتنــا العزيــزة القائــم اليــوم فــي روعــة وشــموخ ضمــن إطــار ثنائيــة خاصــة تجمــع إنســان اإلمــارات وأرضــه الطيبــة فــي منظومــة واحــدة تؤكــد 

إدراك قيادتنــا الرشــيدة العميــق للفــارق بيــن تراكــم الثــروة وصناعــة التنميــة.

حيــث أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، أن تنميــة القطــاع الزراعــي وخصوصــًا قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور 
هي رأس مال حقيقي لتحقيق التنمية املستدامة، حيث قدم سموه كافة أوجه الدعم للنهوض بهذا القطاع وتطويره وزيادة املساحات 
املزروعة وتحقيق االكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل. فالسياسة الزراعية شغلت حيزًا مهمًا في وجدان سموه (حفظه هللا( وعكست 
العنايــة الخاصــة التــي تمثلهــا شــجرة نخيــل التمــر اســتمرارًا لنهــج املغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان )طيــب هللا ثــراه(، 
وهــذا يدفعنــا إلــى تمثــل خطــاه، وأال نــرى مانعــًا يمنعنــا مــن الســعي إلــى تحقيــق كل أحالمنــا مــن أجــل مســتقبل أفضــل. وأن نــرى املســتقبل 

بعقولنــا وبصيرتنــا ونتخيلــه بأحالمنــا علــى الصــورة التــي نريــد.

إننــا فــي جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي إذ نعــرب للقيــادة الرشــيدة وعلــى رأســها صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه هللا« وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأننا 

ماضون قدمًا على الطريق الذي ســارت عليه القيادة الرشــيدة، في خدمة قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

شــجــرتـنــا
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الزراعة الذكية مناخيًا

كلـــمــتـنـا

أ.د. عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

املشرف العام

تســعى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إلــى زيــادة اســتثماراتها فــي مجــال الزراعــة الذكيــة مناخيــًا، بفضــل الرؤيــة االستشــرافية للقيــادة 
الرشــيدة، التــي كانــت ســباقة فــي وضــع اســتراتيجيات فعالــة لتعزيــز قــدرات إنتــاج الغــذاء بشــكل مســتدام، والتوســع فــي تبنــي نظــم الزراعــة 

الحديثــة، وتحفيــز القطــاع الخــاص وجهــات التمويــل ورواد األعمــال علــى االســتثمار فــي النظــم الحديثــة.

كما تعمل الدولة على توظيف التكنولوجيا والحلول االبتكارية في قطاع الزراعة، وتبني ممارسات مستدامة في إنتاج واستهالك الغذاء 
بهــدف تعزيــز مكانتهــا كمركــز عالمــي رائــد لألمــن الغذائــي القائــم علــى االبتــكار، وهــذا مــا أكــدت عليــه االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الغذائــي 
2051، حيــث نجحــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي تعزيــز دورهــا اإلقليمــي والدولــي مــن خــالل مبــادرة »االبتــكار الزراعــي للمنــاخ« التــي 

طرحتهــا الدولــة بالشــراكة مــع الواليــات املتحــدة األميركيــة وبتأييــد أكثــر مــن ثالثيــن دولــة وحوالــي 50 منظمــة غيــر حكوميــة.

حيــث تحظــى الزراعــة الذكيــة مناخيــًا باهتمــام دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي تطبــق نهجــًا متعــدد الجوانــب فــي العمــل املناخــي يشــمل 
إيجــاد حلــول تعتمــد علــى االبتــكار، وتعزيــز تمويــل العمــل املناخــي وحمايــة النظــم البيئيــة الطبيعيــة. وبذلــت اإلمــارات جهودًا كبيرة للحفاظ 
علــى املوائــل الطبيعيــة، ممــا أثمــر عــن تعافــي أنــواع أصليــة مهــددة باالنقــراض، مثــل املهــا العربــي وســالحف منقــار الصقــر. كمــا تمــت زراعــة 
أكثــر مــن 140 كيلومتــرًا مربعــًا مــن غابــات القــرم )املنغــروف( علــى طــول ســاحل أبوظبــي، وســتتم زراعــة 30 مليــون شــجرة أخــرى بحلــول 
عــام 2030، ممــا يعــزز التنــوع البيولوجــي، ويمنــع تــآكل الســواحل، ويعــزز التقــاط الكربــون. وتســهم هــذه التدابيــر فــي الحــد مــن تداعيــات 
تغيــر املنــاخ، باإلضافــة إلــى تحســين صحــة اإلنســان، واالرتقــاء بجــودة الحيــاة، ودعــم مكانــة دولــة اإلمــارات كموقــع جــذاب للعيــش والعمــل. 
فاملمارســات الزراعيــة املســتدامة يمكنهــا تلبيــة احتياجــات زيــادة ســكان العالــم بتأثيــرات بيئيــة أقــل. مــن هنــا تأتــي أهميــة هــذه املبــادرة 

خصوصــًا إذا عرفنــا أن القطــاع الزراعــي يتســبب بحوالــي ربــع االنبعاثــات العامليــة مــن الغــازات الدفيئــة.

لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه هللا« في أكثر من مناسبة على أهمية توظيف التكنولوجيا 
الحديثــة فــي القطــاع الزراعــي فــي الدولــة وفــق معاييــر االســتدامة والجــودة والتنافســية، إضافــة إلــى تطويــر حلــول مبتكــرة إلنتــاج الغــذاء، 
وإدارتــه تكــون قــادرة علــى التغلــب علــى التحديــات فــي القطــاع الزراعــي، موضحــًا أن االهتمــام بالزراعــة يتســق مــع اســتراتيجية االســتدامة 
وحماية البيئة واملحافظة على املوارد الطبيعية في الدولة. فالقطاع الزراعي قطاع مهم وحيوي.. وهو من صميم األمن الوطني بمفهومه 

الشــامل، وركــن أسا�ســي ضمــن اســتراتيجيتنا لألمــن الغذائــي وبنــاء اقتصــاد مســتدام.



الرئيس الفخري
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
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رئيس اللجنة المالية واإلدارية
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معايير للنشر بالمجلة

البحــث جديــد،  أو  المقــال  1. أن يكــون 
الشــجرة  بمجلــة  للنشــر  ومخصــص 

كــة. ر لمبا ا

ــر الكتابــة وفــق منهــج  2. االلتــزام بمعايي
علمــي موثــق بالمصــادر. وال يقــل عــدد 
 5000  -  3000 عــن  المقــال  كلمــات 

كلمــة. 

3. ترفــق صــور أصليــة مناســبة لــكل مقــال 
  ) 1000KB ( حــد أدنــى ) jpg ( بصيغــة
.Digital-High resolution لــكل صــورة

4. المجلــة غيــر ملزمــة بإعــادة مــا يصلهــا 
مــن مقــاالت، ألصحابهــا ســواء نشــرت أم 

لــم تنشــر.

5. يرســل الكاتــب مــع المــادة العلميــة 
الذاتيــة  ســيرته  مــع  شــخصية  صــورة 
ورقــم  الثالثــي  االســم  فيهــا  موضحــًا 

االلكترونــي. والبريــد  الهاتــف 

6. المقــاالت المنشــــورة بالمجلــة تعبــر 
بالضرورة عــــن آراء الكاتـــب وال ُتلزم إدارة 

ــزة. الجائ

ــدد  ــن الع ــة ضم ــواد العلمي ــب الم 7. ترتي
ــة. ــارات فني ــع العتب يخض
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بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر 

محمد بن زايد يستقبل وفد األمانة العامة للجائزة والمـــــــــــــــــــــــــــــؤتمر الدولي الســـابـع لنخيـل التـمر
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بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر 

محمد بن زايد يستقبل وفد األمانة العامة للجائزة والمـــــــــــــــــــــــــــــؤتمر الدولي الســـابـع لنخيـل التـمر

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
وفــدًا  الدولــة »حفظــه هللا«،  رئيــس  نهيــان،  آل 
الدوليــة  خليفــة  لجائــزة  العامــة  األمانــة  يمثــل 
لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي، ووفــد املؤتمــر 
الدولــي الســابع لنخيــل التمــر برئاســة الدكتــور 
بــوزارة  الزراعــي  املستشــار  زايــد  الوهــاب  عبــد 
شــؤون الرئاســة وأميــن عــام الجائــزة، حيــث نقــل 
لصاحب الســمو برقية الشــكر والتقدير والوالء 
مــن معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان، وزيــر 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  والتعايــش،  التســامح 
توجيهــات  علــى  ومحبــة  والء  عربــون  الجائــزة، 
واملؤتمــر  للجائــزة  الالمحــدود  ودعمــه  ســموه 
النخيــل  زراعــة  قطــاع  وتطويــر  تنميــة  بهــدف 
وإنتــاج التمــور علــى املســتوى الوطنــي واالقليمــي 

والدولــي.

زايــد  الوهــاب  عبــد  الدكتــور  أعــرب  كمــا 
رئيــس الوفــد عــن تقديــره لصاحــب الســمو 
االســتقبال  وحســن  الضيافــة  كــرم  علــى 
الــذي لقيــه املشــاركون فــي املؤتمــر الدولــي 
اســتمرت  الــذي  التمــر  لنخيــل  الســابع 
مــارس   61  –  41 الفتــرة  خــالل  أعمالــه 
2202، وبلــغ عــدد املشــاركين 574 عالــم 

دولــة.   24 يمثلــون  وباحــث 

زايــد  الوهــاب  عبــد  الدكتــور  قــدم  كمــا 
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان عرضــًا ملــا حققتــه الجائــزة علــى مــدى 
51 عامــًا، واملؤتمــر علــى مــدى 42 عامــًا، 
»حفظــه  الســمو  بدعــم صاحــب  مشــيدًا 
قــدم  حيــث  التمــر،  نخيــل  لشــجرة  هللا« 
لســموه عرضــًا علميــًا لدراســة فريــدة مــن 
نوعهــا حــول إنتــاج التمــور مــن نخلــة أصلهــا 
نواة تعود إلى 0002 عام، مع مجموعة من 
تمــور هــذه النخلــة. كمــا أهــدى رئيس الوفد 
لصاحب السمو أحدث إصدارات الجائزة 
علــى املســتوى الدولــي وهمــا كتــاب )تجســير 

ْة التمــور(. الحــدود( وكتــاب )املجهــول ُدرَّ

للجائــزة  العامــة  األمانــة  وفــد  أن  ُيذكــر 
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قــد ضــم كل مــن ســعادة الدكتــور هــالل حميــد ســاعد 
الكعبــي عضــو مجلــس أمنــاء الجائــزة، ســعادة األســتاذ 
ابوظبــي  هيئــة  عــام  مديــر  العامــري  البحــري  ســعيد 
أمنــاء  مجلــس  عضــو  الغذائيــة،  والســالمة  للزراعــة 
الجائــزة، معالــي الدكتــور عبــد الحكيــم الواعــر املديــر 
العام املساعد ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
معالــي  افريقيــا،  وشــمال  األوســط  للشــرق  )الفــاو( 
الدكتور إبراهيم الدخيري، مدير عام املنظمة العربية 
للتنميــة الزراعيــة، معالــي األســتاذ علــي أبــو الســبع مديــر 
عام املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق الجافة 
)ايكاردا(، معالي الدكتور رضا شــبلي، األمين التنفيذي 
التحــاد مراكــز البحــوث الزراعيــة فــي الشــرق األوســط 
وشــال افريقيــا )ارينينــا(، ســعادة لويــس لحــود ممثــل 
وزيــر الزراعــة اللبنانــي، ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز 
محمــد عبــد الكريــم وكيــل وزارة البلديــات فــي مملكــة 
البحريــن، واألســتاذ عهــد كركوتــي، مســؤول العالقــات 
العامة بالجائزة واملهندس عماد سعد، مسؤول املركز 

بالجائــزة.  اإلعالمــي 
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وجـــه معالي الشـــيخ نهيان مبـــارك آل نهيان، 
وزيـــر التســـامح والتعايـــش، رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء جائـــزة خليفـــة الدولية لنخيـــل التمر 
أشـــاد  شـــكر  برقيـــة  الزراعـــي،  واالبتـــكار 
الدولـــي  للمؤتمـــر  الســـامية  بالرعايـــة  فيهـــا 
الســـابع لنخيـــل التمـــر الـــذي نظمتـــه األمانة 

العامـــة لجائـــزة خليفـــة الدوليـــة 
لنخيـــل التمـــر واالبتـــكار الزراعـــي 
خـــالل الفتـــرة 41 – 61 مـــارس 
مـــن  عشـــر  بمشـــاركة   2202
وزراء الزراعـــة العـــرب وتســـع من 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  املنظمـــات 
وباحـــث  عالـــم   574 مـــن  وأكثـــر 
يمثلـــون 24 دولـــة. وهـــو مـــا كان 
العلمـــاء  واحتـــرام  تقديـــر  محـــل 
الذيـــن  املشـــاركين،  والباحثيـــن 
رفعـــوا بدورهم الشـــكر والتقدير 

لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة علـــى مـــا 
قدمتـــه للمشـــاركين باملؤتمر خـــالل إقامتهم 

مـــن كـــرم الضيافـــة وحســـن االســـتقبال.

وأعرب معالي الشيخ نهيان في برقية الشكر 
صاحـــب  لتوجيهـــات  الكبيـــر  تقديـــره  عـــن 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، 

ولدعـــم  هللا«،  »حفظـــه  الدولـــة  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ منصـــور بـــن زايـــد آل نهيـــان، 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وزيـــر شـــؤون 
الرئاســـة بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحدة.  

الكريمـــة  برعايـــة ســـموه   وأشـــاد معاليـــه 
لنخيـــل  الدوليـــة  خليفـــة  لجائـــزة 
الجائـــزة  الزراعـــي  واالبتـــكار  التمـــر 
الرعايـــة  بـــكل  تحظـــى  ومازالـــت   ،
واالهتمـــام مـــن ســـموه مـــا كان لـــه 
كبيـــر األثـــر بما حققته مـــن إنجازات 
فـــي خدمـــة وتنميـــة وتطويـــر قطـــاع 
التمـــور  وإنتـــاج  النخيـــل  زراعـــة 
املســـتوى  علـــى  الزراعـــي  واالبتـــكار 

والدولـــي. واإلقليمـــي  الوطنـــي 

نهيان مبارك يشكر رعاية الجائزة والمؤتمر
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نهيان مبارك ُيكرم سمو الشــيخ طحنــون بن محمد آل نهيــــــــــــــــــــــــــــــان، شخصية العام
وُيتوج الفائزين بجائزة خليـفة الدوليـة لنخيـل التمر واالبتـكار الزراعي بدورتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الرابعة عشرة 

ويعلن افتتاح المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر بمشاركة 475 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحــث من  دولــة
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نفخر ونعتز بإنجازات الجائزة

حيــث ألقــى معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل 
نهيــان وزيــر التســامح والتعايــش، رئيــس 
مجلــس أمنــاء الجائــزة كلمــة خــالل حفــل 
التكريــم أشــار فيهــا إلــى تقديــره العظيــم 
ملؤســس الجائــزة املغفــور لــه بــإذ هللا تعالــى 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، » طيــب 
هللا ثــراه «، وهــو الــذي يؤكــد دائمــًا علــى 
أهميــة أن تكــون دولــة اإلمــارات، نموذجــًا 
إنجــازات  كافــة  فــي  اإلســهام  فــي  وقــدوة، 
التطــور العلمــي، لتعزيــز التعــاون والعمــل 
املشــترك، فــي كل مــا يحقــق تنميــة وتطويــر 

التمــور،  وإنتــاج  النخيــل  زراعــة  قطــاع 
امتــدادًا  تمثــل  حكيمــة،  رؤيــة  ضمــن 
وضعهــا  التــي  واملبــادئ،  للقيــم  طبيعيــًا، 
مؤســس الدولــة، املغفــور لــه، الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان، » طيــب هللا ثــراه «.

فــي  نهيــان  الشــيخ  معالــي  توجــه  كمــا 
التقديــر  الشــكر، وعظيــم  بوافــر  كلمتــه 
الشــيخ  الســمو  إلــى صاحــب  واالحتــرام، 
بــن زايــد آل نهيان،رئيــس الدولــة  محمــد 
لهــذه  القــوي  لدعمــه  هللا«،  »حفظــه 
الجائــزة، وذلــك فــي إطــار رؤيتــه الشــاملة 
، وحرصــه القــوي، علــى أن تكــون دولــة 

تحــت رعايــة املغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان » طيــب هللا ثــراه «، شــهد معالــي 
خليفــة  جائــزة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  والتعايــش،  التســامح  وزيــر  نهيــان،  آل  مبــارك  نهيــان  الشــيخ 
الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي ظهــر يــوم االثنيــن 14 مــارس 2022 حفــل تكريــم الفائزيــن 
بالجائــزة فــي دورتهــا الرابعــة عشــرة، بمشــاركة معالــي الدكتــور "شــو دونيــو" مديــر عــام منظمــة األغذيــة 
والزراعــة لألمــم املتحــدة )الفــاو( ومعالــي مريــم بنــت محمــد ســعيد حــارب املهيــري وزيــرة التغيــر املناخي 
والبيئــة، ومعالــي املهنــدس خالــد الحنيفــات وزيــر الزراعــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية، وســعادة 
املهنــدس لويــس لحــود، ممثــل وزيــر الزراعــة بالجمهوريــة اللبنانيــة، وســعادة هاشــم بــن ســالم ممثــل 
وزيــر الزراعــة التون�شــي، وســعادة أحمــد بــن صالــح عيــادة الخم�شــي، ممثــل وزيــر الزراعــة وامليــاه 
والبيئــة باململكــة العربيــة الســعودية، وســعادة الدكتــور عبــد العزيــز محمــد عبــد الكريــم، ممثــل وزير 
الزراعــة بمملكــة البحريــن. وكافــة أعضــاء مجلــس األمنــاء، والفائزيــن واملكرميــن بالجائــزة وحشــد 

كبيــر مــن املختصيــن واملهتميــن بزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور واالبتــكار الزراعــي.

نهيان مبارك ُيكرم سمو الشــيخ طحنــون بن محمد آل نهيــــــــــــــــــــــــــــــان، شخصية العام
وُيتوج الفائزين بجائزة خليـفة الدوليـة لنخيـل التمر واالبتـكار الزراعي بدورتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الرابعة عشرة 2022
ويعلن افتتاح المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر بمشاركة  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحــث من 42 دولــة
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اإلمــارات دائمــًا، فــي املقدمــة والطليعــة، 
فــي التعــاون والعمــل املشــترك، مــع الجميــع 
دائمــًا، أن جائــزة  لنــا  يؤكــد  “إن ســموه 
خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار 
الزراعــي، هــي أداًة مهمــة، تســهم فــي تحقيــق 
بيــن البشــر، والعمــل  االلتقــاء والتعــاون 
النافــع واملهــم، مــن أجــل تحقيــق الخيــر، 

وللمجتمــع”. للفــرد،  والرخــاء، 

االفتتاحيــة  الكلمــة  فــي  معاليــه  وشــكر 
الشــيخ  ســمو  التكريــم  حفــل  خــالل 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة، 
اهتمامــه  علــى  لســموه،  الكبيــر  وتقديــره 
البالــغ بهــذه الجائــزة، وحرصــه علــى توفيــر 
كل ُســبل النجــاح لهــا، وعلــى أن تكــون، 
املثمــر،  للتفاعــل  أداًة  وبالفعــل،  دائمــًا 
باالبتــكار  واملهتميــن  املختصيــن  بيــن 
القــوي،  دعمــه  إلــى  باإلضافــة  الزراعــي، 
سلســلة  بتنظيــم  الجائــزة،  ملبــادرات 
فــي كل مــن  مهرجانــات التمــور العربيــة، 
جمهوريــة  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
الســودان،  جمهوريــة  العربيــة،  مصــر 
اململكــة األردنيــة الهاشــمية، والجمهوريــة 
اإلســالمية املوريتانيــة وغيرهــا... حيــث لــم 
يقتصــر النجــاح علــى تنظيــم املهرجانــات، 
بل تعداه إلى تأهيل مصانع التمور وإنشاء 
اســتراتيجيات  ووضــع  املبــردة  الثالجــات 
لتطويــر التمــور فــي تلــك البلــدان، ونحــن 
إذ نعتــز غايــة االعتــزاز، حيــث كان لجائــزة 
خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار 
املرمــوق  والــدور  الشــرف  الزراعــي 
أفضــل  وفــق  القيــادة  رؤيــة  ترجمــة  فــي 
املمارســات الدوليــة. بمــا يمثلــه ذلــك، مــن 

فــي دعــم التنميــة املســتدامة. أثــر كبيــر 

اليــوم،  احتفالنــا  أن  معاليــه  وأضــاف 
دورتهــا  فــي  بالجائــزة  الفائزيــن  بتكريــم 

الرابعــة عشــرة، إنمــا هــو تأكيــد قــوي، على 
التزامنــا الكامــل، فــي جائــزة خليفــة، علــى 
امل�ســي قدمــًا، فــي األخــذ باالســتراتيجيات 
وخطــط العمــل، التــي تهــدف إلــى تحقيــق 
ورعايــة  الشــاملة،  الزراعيــة  التنميــة 
الشــجرة املباركــة، ننطلــق فــي ذلــك، مــن 
فــي  املســعى،  هــذا  بأهميــة  كامــل،  إدراك 
تحقيــق األمــن الغذائــي، وتأكيــد التنميــة 
املســتدامة، وتعزيــز التســامح والتعايــش 

نهيان مبارك ُيطلق 
الشبكة الدولية لتطوير 

زراعة النخيل وإنتاج 
التمور في 

الشرق األوسط 
وشمال افريقيا



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          13

واملحبــة والســالم، بيــن النــاس، إن جائــزة 
خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار 
االنتمــاء،  وطنيــة  جائــزة  هــي  الزراعــي، 
عربيــة األداء، عامليــة اإلطــار، وهــي فرصــة 
الزراعــي،  االبتــكار  لتحفيــز  اســتثنائية 
إلــى  وفعالياتهــا،  أنشــطتها  كل  فــي  تســعى 

واالســتقرار. والنمــاء،  الخيــر،  تحقيــق 

إشادة دولية بجهود اإلمارات

مــن جهتــه أشــاد معالــي الدكتــور شــو دونيــو 
والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  عــام  مديــر 
لألمم املتحدة )الفاو( في كلمته التي ألقاها 
نيابــة عنــه ســعادة الدكتــور عبــد الحكيــم 

واملمثــل  املســاعد  العــام  املديــر  الواعــر 
اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق الوســط وشــمال 
افريقيــا، خــالل حفــل التكريــم االفترا�ســي 
بجهــود دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة 
التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  وجائــزة 
وتطويــر  دعــم  فــي  الزراعــي،  واالبتــكار 
التمــور  وإنتــاج  النخيــل  زراعــة  قطــاع 
واالبتــكار الزراعــي علــى املســتوى الدولــي. 
ملــا تملكــه دولــة اإلمــارات مــن بنيــة تحتيــة 
دوليــة  وخبــرة  متطــورة  ومؤسســات 
وإرادة قويــة ســاهمت فــي النهــوض بقطــاع 
نخيــل التمــر مــن خــالل مهرجانــات التمــور 

العربــي. املســتوى  علــى 

صواري منصور

فيلــم  عــرض  التكريــم  حفــل  شــمل  كمــا 
التركيــز  تــم  أوبريــت “صــواري منصــور” 
منصــور  الشــيخ  ســمو  جهــود  علــى  فيــه 
بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة، الداعــم 
التمــور  وإنتــاج  النخيــل  لزراعــة  األول 
علــى املســتوى الوطنــي والعربــي، وكيــف 
انطلقــت ســفينة الخيــر والعطــاء مــن دولــة 
الــدول  إلــى  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
ُســفن  قــررت  ثــم  الشــقيقة،  العربيــة 
منصــور أن تعــود إلــى أبوظبــي لتــرد الجميــل 
وتشــكر ســموه علــى مــا حققتــه مهرجانــات 
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التمور العربية في كل من اململكة األردنية 
العربيــة،  مصــر  وجمهوريــة  الهاشــمية، 
والجمهوريــة  الســودان،  وجمهوريــة 
اإلسالمية املوريتانية، واململكة املغربية، 
بصفتهــا ركيــزة أساســية مــن ركائــز التنميــة 

الغذائــي.  واألمــن  املســتدامة 

شخصية العام

كــرم معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان 
سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، 
ممثــل الحاكــم فــي املنطقــة الشــرقية إلمارة 
لــدوره  العــام  أبوظبــي بصفتــه شــخصية 
النخيــل وإنتــاج  فــي مجــال زراعــة  املؤثــر 
التمــور، كمــا قــام معاليــه بتكريــم عــددًا 
مــن الشــخصيات الوطنيــة والدوليــة التــي 
ســاهمت فــي خدمــة وتطويــر قطــاع زراعــة 
ســعادة  وهــم:  التمــور،  وإنتــاج  النخيــل 
اللجنــة  رئيــس  النيــادي،  ســعيد  حميــد 
للتــراث،  زايــد  الشــيخ  ملهرجــان  املنظمــة 
ومعالــي  املتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  مــن 
الدكتــور محمــود عايــد الدويــري، وزيــر 
اململكــة األردنيــة  مــن  الســابق،  الزراعــة 

حامــد،  آل  حامــد  واألســتاذ  الهاشــمية، 
الزراعيــة،  غراســيا  مجموعــة  مؤســس 
مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة. واألســتاذ 
ثائــر فيصــل نوفــان العــدوان، مــن اململكــة 
األردنيــة الهاشــمية. والدكتــورة ســاندرا 
بيســيك، مــن جمهوريــة بوالنــد. واملرحــوم 
جــورج توتــان، مــن الجمهوريــة الفرنســية.

تكريم الفائزين بالجائزة الدولية

نهيــان،  آل  مبــارك  نهيــان  الشــيخ  وكــرم 
الرابعــة  بدورتيهــا  بالجائــزة  الفائزيــن 
عشــرة 2202 وذلــك علــى النحــو التالــي: عــن 
والتكنولوجيــا  املتميــزة  الدراســات  فئــة 
الحديثة لعام 2202 فازت بها مناصفة كل 
مــن الدكتــورة جاكيــن جولــي ايمانويــل مــن 
الجمهورية الفرنســية، والدكتورة ابتســام 
بنــت راشــد الحراصيــة مــن ســلطنة ُعمــان، 
وعــن فئــة املشــاريع التنمويــة واالنتاجيــة 
مــن  كل  مناصفــة  بهــا  فــازت  الرائــدة 
مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم مــن 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واملركــز 
الدولــي للزراعــة املحليــة مــن دولــة اإلمارات 

مدير عام )الفاو( 
يشيد بجهود الجائزة 

بصفتها حاضنة 
للشراكات 

الدولية
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االبتــكارات  فئــة  وعــن  املتحــدة،  العربيــة 
القطــاع  لخدمــة  واملتطــورة  الرائــدة 
الزراعــي فــاز بهــا مناصفــة الدكتــور عبــدهللا 
حمــد ســعيد الجنيبــي مــن دولــة اإلمــارات 
بــن  طــارق  واملهنــدس  املتحــدة،  العربيــة 
اإلمــارات  دولــة  مــن  عابديــن  بــن  البشــير 
الشــخصية  فئــة  وعــن  املتحــدة،  العربيــة 
املتميــزة فــي مجــال النخيــل والتمــر واالبتــكار 
الزراعــي فــاز بهــا مناصفــة كل مــن الدكتــور 
عبــد هللا بــن محمــد بــن ســيف الســعدي مــن 
ســلطنة ُعمــان، واملهنــدس أنــور هــالل عبــد 

هللا حداد من اململكة األردنية الهاشمية .

تكريم الفائزين بالجائزة املحلية

بعــد ذلــك كــرم معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك 
الفائزيــن بجائــزة املــزارع املتميــز واملــزارع 
التــي   2202 الرابعــة  بدورتهــا  املبتكــر 
تنظمهــا األمانــة العامــة للجائــزة بالتعــاون 
مع شركة الفوعة حيث جاء التكريم على 
النحــو التالــي: عــن فئــة املــزارع الصغيــرة 
فــاز باملركــز األول: غانــم ســلطان أحمــد 
غانــم الســويدي، وفــازت باملركــز الثانــي: 
عائشــة عبــد هللا جمعــة بهــارون آل علــي، 
وعــن فئــة املــزارع املتوســطة فــاز باملركــز 
األول: مبــارك محمــد مفتــاح الشام�ســي، 
مســلم  فاطمــة  الثانــي:  باملركــز  وفــازت 
محمــد الخيلــي، وعــن فئــة املــزارع فــوق 
ســيف  األول:  باملركــز  فــاز  املتوســطة 
باملركــز  املنصــوري، وفــاز  صيــاح ســالم 
الثانــي: ســلوى خلفــان حميــد املنصــوري، 
باملركــز  فــاز  الكبيــرة  املــزارع  فئــة  وعــن 
األول: ســعيد راشــد عبــد هللا الحمــودي، 

نهيان مبارك ُيدشن منصة 
االبتكار لتنمية الزراعة 

الصحراوية لتعزيز 
األمن الغذائي 
والمائي تحت 

ظروف التغير المناخي
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مفتــاح  علــي  مطــر  الثانــي:  باملركــز  وفــاز 
محمــد الشام�ســي، أمــا عــن فئــة املــزارع 
املبتكــر فــاز راشــد ســلطان حمــد مســعود 

العريانــي.

توقيع 10 مذكرات تفاهم

كمــا شــهد معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك 
آل نهيــان وزيــر التســامح والتعايــش، رئيــس 
مجلــس أمنــاء الجائــزة، التوقيــع علــى اثنــا 
عشــر مذكــرة تفاهــم مــع عــدد مــن وزراء 
الزراعــة ومــدراء املنظمــات الدوليــة فــي عدد 
مــن الــدول العربيــة بهــدف تعزيــز التعــاون 
اإلقليمــي والدولــي بيــن املؤسســات الوطنيــة 
فــي دعــم  بمــا يســاهم  واملنظمــات الدوليــة 
وإنتــاج  النخيــل  زراعــة  قطــاع  وتطويــر 
املســتوى  علــى  الزراعــي  واالبتــكار  التمــور 
تكريــم  حفــل  خــالل  والدولــي،  العربــي 
الفائزيــن بالجائــزة بدورتهــا الرابعــة عشــرة.

زراعــة  قطــاع  لتنميــة  الدوليــة  الشــبكة 
النخيل وإنتاج التمور في الشرق األوسط 

وشــمال افريقيــا

آل  مبــارك  نهيــان  الشــيخ  معالــي  ودشــن 
نهيــان، الشــبكة الدوليــة لتطويــر زراعــة 
تتولــى  حيــث  التمــور،  وإنتــاج  النخيــل 
الدوليــة  خليفــة  لجائــزة  العامــة  األمانــة 

إدارة  الزراعــي  واالبتــكار  التمــر  لنخيــل 
أكبــر تعــاون دولــي لتنميــة وتطويــر قطــاع 
علــى  التمــور  وإنتــاج  النخيــل  زراعــة 
كبــرى  مــع  بالتعــاون  العالــم،  مســتوى 
املنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة األغذيــة 
والزراعــة لألمــم املتحــدة )OAF(، واملركــز 
املناطــق  فــي  الزراعيــة  للبحــوث  الدولــي 
العربــي  واملركــز   ،)ADRACI( الجافــة 
الجافــة  املناطــق  فــي  الزراعيــة  للبحــوث 
واألرا�ســي القاحلــة )DASCA(، واملركــز 
الدولي للزراعة امللحية )ABCI(، واملنظمة 
 ،)DAOA( الزراعيــة  للتنميــة  العربيــة 
الزراعيــة  البحــوث  مراكــز  واتحــاد 
افريقيــا  وشــمال  الوســط  الشــرق  فــي 
مــن  املأمــول  مــن  حيــث   ،)ANENIRAA(
هــذه الشــبكة العمــل علــى النهــوض بقطــاع 
زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور فــي الــدول 
الغذائــي  ألمنهــا  تعزيــزًا  للتمــور  املنتجــة 
التنميــة  وتحقيــق  االقتصــادي  ونموهــا 

املســتدامة.

نهيان مبارك يشهد 
توقيع األمانة 

العامة 
للجائزة على 

10 مذكرات تفاهم
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إطالق منصة االبتكار
لتنمية الزراعة الصحراوية

آل  مبــارك  نهيــان  الشــيخ  معالــي  ودشــن 
الزراعــة  نهيــان، منصــة االبتــكار لتنميــة 
األمانــة  نظمتهــا  التــي  الصحراويــة 
لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  لجائــزة  العامــة 
مــع  بالتعــاون  الزراعــي  واالبتــكار  التمــر 
فــي  الزراعيــة  للبحــوث  الدولــي  املركــز 
الجافــة )ADRACI( واملجموعــة  املناطــق 
االستشــارية للبحــوث الزراعيــة الدوليــة 
الغذائــي  األمــن  تعزيــز  بهــدف   )RAIGC(
واملائــي فــي ظــل التغيــر املناخــي، وذلــك علــى 
الســابع  الدولــي  املؤتمــر  أعمــال  هامــش 

التمــر. لنخيــل 

تبــادل  إلــى  تهــدف  التــي  املنصــة  هــذه 
النخيــل  زراعــة  مجــال  فــي  الخبــرات 
وإنتــاج التمــور واالبتــكار الزراعــي بيــن 
دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
تــم إنجــازه مــن  افريقيــا، بنــاء علــى مــا 

واإلقليميــة  الوطنيــة  املنظمــات  قبــل 
والدوليــة التــي تنشــط فــي املنطقــة بدعــم 
من الجهات املانحة والراعية للزراعات 
وفــي مقدمتهــا جائــزة  فيهــا  الصحراويــة 
خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار 
الزراعي، وذلك نظرًا لعدم وجود مركز 
دولــي للزراعــات الصحراويــة والتشــتت 

للمؤسســات  البحثيــة  الجهــود  فــي 
هنــاك  والدوليــة  واإلقليميــة  الوطنيــة 
حاجــة ماســة إلقامــة منصــة إقليميــة/
والتقانــات  األبحــاث  لتعزيــز  دوليــة 
الصحراويــة  الزراعــة  حــول  واالبتــكار 
لتعزيــز األمــن الغذائــي واملائــي فــي ظــل 

املناخــي.  التغيــر 
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معالي الشيخ نهيان مبارك َيْشَهُد أوبريت »صواري منصور«

خالل حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر واالبتكار الزراعي بدورتها الرابعة عشرة 2022

أوبريت »صواري منصور« 
رؤية فنية تتجلى بوصفها 

باقة حب ووفاء 
إلى سمو الشيخ 

منصور بن زايد 
الداعم األول 

لزراعة النخيل وإنتاج التمور
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وأكــد الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد أميــن عــام 
الجائــزة مشــيرًا إلــى أن هــذه األوبريــت هــي 
بمثابة رسالة شكر وتقدير إلى سمو الشيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس 
الرئاســة،  شــؤون  وزيــر  الــوزراء،  مجلــس 
ُتبرقها بلغة فنية راقية، من عواصم ومدن 
مــع  اســتراتيجية  شــراكات  تقيــم  عربيــة 
الجائــزة. عبــر نــص نثــري، وأغنيــات وألحــان 
ــاح، وأصــوات مفعمــة 

ّ
ـ ـ وتوزيــع موســيقّي ملـ

بإحســاس صــادق، ومشــهدية تلفزيونيــة، 
تتنــاوب جميعهــا لتشــكيل روافــع األوبريــت 
املشــعة بالفــن واألداء وجماليــات التكويــن. 

حيــث ُتلقــي األوبريــت الــوالء والوفــاء، إلــى 
حققتــه  مــا  علــى  شــفيفًا،  ضــوءًا  ذلــك، 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن تطويــر 
وإنتــاج  النخيــل  زراعــة  لقطــاع  وتنميــة 
التمــور علــى املســتوى العربــي والدولــي وفقــًا 
لتوجيهــات ودعــم ســمو الشــيخ منصــور بــن 
زايد آل نهيان، ومتابعة معالي الشيخ نهيان 
مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، 

رئيــس مجلــس أمنــاء الجائــزة.

هــدف  بــأن  الجائــزة  عــام  أميــن  وأكــد 
والرســالة  الحلــم  اســتمرار  هــو  األوبريــت 
التــي وضعتهــا القيــادة الرشــيدة بالدولــة، 

فــي  الســلف،  بــدأه  مــا  الخلــف  واســتمرار 
أوبريــت  للجائــزة.  اإلنســانّي  الُبعــد  إطــار 
»صواري منصور« رؤية وإخراج املوسيقي 
فــي  تنقلــت  واصــف،  محمــد  الدكتــور 
عرضهــا بيــن خمــس مــدن عربيــة فــي كل مــن 
وجمهوريــة  الهاشــمية،  األردنيــة  اململكــة 
الســودان،  وجمهوريــة  العربيــة،  مصــر 
املوريتانيــة،  اإلســالمية  والجمهوريــة 
أوبريــت  ويختتــم  املغربيــة،  واململكــة 
مــن  بترحيــب  رحلتــه  منصــور«  »صــواري 
الدولــة الحاضنــة للجائــزة، دولــة اإلمــارات 

املتحــدة. العربيــة 

شــهد معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان وزيــر التســامح والتعايــش، رئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي، يــوم 
االثنيــن 14 مــارس 2022 بحضــور معالــي مريــم بنــت محمــد ســعيد حــارب املهيــري وزيــرة التغيــر املناخــي والبيئــة، ومعالــي املهنــدس خالــد الحنيفــات وزيــر 
الزراعــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية، وســعادة املهنــدس لويــس لحــود، ممثــل وزيــر الزراعــة بالجمهوريــة اللبنانيــة، وســعادة هاشــم بــن ســالم ممثــل 
وزيــر الزراعــة التون�شــي، وســعادة أحمــد بــن صالــح عيــادة الخم�شــي، ممثــل وزيــر الزراعــة وامليــاه والبيئــة باململكــة العربيــة الســعودية، وســعادة الدكتــور 
عبــد العزيــز محمــد عبــد الكريــم، ممثــل وزيــر الزراعــة بمملكــة البحريــن. وكافــة أعضــاء مجلــس األمنــاء، والفائزيــن واملكرميــن بالجائــزة وحشــد كبيــر مــن 
املختصيــن واملهتميــن بزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور واالبتــكار الزراعــي. أوبريــت "صــواري منصــور" تــم التركيــز فيهــا علــى جهــود ســمو الشــيخ منصــور بــن 
زايــد آل نهيــان الداعــم األول لزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور علــى املســتوى الوطنــي والعربــي، وكيــف انطلقــت ســفينة الخيــر والعطــاء مــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة إلــى الــدول العربيــة الشــقيقة، ثــم شــاءت ســفن منصــور أن تعــود إلــى أبوظبــي لتــرد الجميــل وتشــكر ســموه علــى مــا حققتــه مهرجانــات 
التمــور العربيــة فــي كل مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية، وجمهوريــة مصــر العربيــة، وجمهوريــة الســودان، والجمهوريــة اإلســالمية املوريتانيــة، واململكــة 

املغربيــة، بصفتهــا ركيــزة أساســية مــن ركائــز التنميــة املســتدامة واألمــن الغذائــي. 
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صدر عن مجموعة بريد اإلمارات بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

نهيان مبارك ُيطلق طابع »اإلمارات ... أرض التســــــــــــــــــــــــــامح والتعايش«
خــالل حـفــل تـكـــريم الفــائزين بالجــائــزة 
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وأشــار الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد أميــن 
عــام الجائــزة أنــه وبمناســبة عــام الخمســين 
لتأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
فاألمانــة العامــة للجائــزة إذ تؤكــد التزامهــا 
خــالل  مــن  والتعايــش  التســامح  بمفهــوم 
الــذي  النهــج  ُيظهــر  بريــدي  طابــع  إصــدار 
اعتمدتــه القيــادة الرشــيدة بدولــة اإلمــارات 
العربية املتحدة )اإلمارات، أرض التســامح 
والتعايــش( عبــر اســتخدام شــجرة نخيــل 
التســامح  عــن  ُيعبــر  رمــزًا  بصفتهــا  التمــر 
مــن  بــه  تتســم  ملــا  املشــترك،  والتعايــش 
قــدرة علــى التأقلــم مــع مختلــف الظــروف 
البيئيــة، إلــى جانــب كونهــا أحــد رمــوز التــراث 
الوطنــي، رافقــت أبنــاء اإلمــارات وعبــرت عــن 
بجوارهــا  اســتقر  الزمــان،  عبــر  شــموخهم 
اإلنســان وَنِعــَم بفيئهــا وغذائهــا، فهــي بحــق 

رمــزًا للُجــود والعطــاء الالمحــدود.

لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  جائــزة  أن  ُيذكــر 
التمــر واالبتــكار الزراعــي، تأسســت برعايــة 
املغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد آل نهيــان »طيــب هللا ثــراه« باملرســوم 
االتحادي رقم 51 بتاريخ 02 مارس 7002، 
نهيــان مبــارك آل  وبرئاســة معالــي الشــيخ 
نهيــان، وزيــر التســامح والتعايــش، رئيــس 

مجلــس أمنــاء الجائــزة.

وتهــدف الجائــزة إلــى إبــراز الــدور الريــادي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي تنميــة 
وإنتــاج  النخيــل  زراعــة  قطــاع  وتطويــر 
التمــور واالبتــكار الزراعــي، علــى املســتوى 
الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، لتعزيــز األمــن 
الغذائــي وتحقيــق التنميــة املســتدامة، إلــى 
جانــب االحتفــاء بالجهــود املتميــزة وتكريــم 
فئــات  خمــس  بالجائــزة ضمــن  الفائزيــن 

وفــق أفضــل املمارســات العامليــة.

أطلــق معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان، وزيــر التســامح والتعايــش، رئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة 
التســامح  أرض  )اإلمــارات..  بعنــوان  بريــد  طابــع  الزراعــي،  واالبتــكار  التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة 
والتعايــش( وذلــك خــالل حفــل تكريــم الفائزيــن بالجائــزة بدورتهــا الرابعــة عشــرة 14 مــارس 2022 
ويأتــي إصــدار هــذا الطابــع بالتعــاون بيــن األمانــة العامــة للجائــزة ومجموعــة بريــد االمــارات، تعزيــزًا 
لجهودهمــا الراميــة لدعــم املبــادرات الوطنيــة ملــا فيهــا خدمــة وتنميــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

صدر عن مجموعة بريد اإلمارات بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

نهيان مبارك ُيطلق طابع »اإلمارات ... أرض التســــــــــــــــــــــــــامح والتعايش«
خــالل حـفــل تـكـــريم الفــائزين بالجــائــزة 
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بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 

10 مذكرات تفاهم وقعتها »خليفة الدولية لنخـيـــــــــــــــــــــــــل التمر« خالل حفل تكريم الفـائزين 
تأكيـد على المصداقية العاليـة التي حققتها الجائـزة علــــــــــــــــــــــــــــــى المـســتوى الوطـني واإلقليــمـي والدولـي
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حيــث وقعــت الجائــزة ممثلــة بأمينهــا العــام 
الدكتور عبد الوهاب زايد بروتوكول تعاون 
قطــاع  لتطويــر  الدوليــة  الشــبكة  إلنشــاء 
زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور مــع كل مــن 
املنظمــات الدوليــة التاليــة منظمــة األغذيــة 
والزراعــة لألمــم املتحــدة )OAF(، املنظمــة 
 ،)DAOA( الزراعيــة  للتنميــة  العربيــة 
املركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة في املناطق 

الجافــة )ADRACI(، املركــز الدولــي للزراعة 
للبحــوث  العربــي  املركــز   ،)ABCI( امللحيــة 
والرا�ســي  الجافــة  املناطقــة  فــي  الزراعيــة 
القاحلــة )DASCA(، اتحــاد مراكــز البحــوث 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الزراعيــة 

.)ANINERAA( افريقيــا  وشــمال 

كمــا تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون مــع وزارة 
الزراعــة فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية فــي 

بحضــور معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان وزيــر التســامح والتعايــش، رئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة 
خليفــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي، وقعــت األمانــة العامــة للجائــزة عشــر مذكــرات تفاهــم مــع 
عــدد مــن وزراء الزراعــة ومــدراء املنظمــات الدوليــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة بهــدف تعزيــز التعــاون 
اإلقليمــي والدولــي بيــن املؤسســات الوطنيــة واملنظمــات الدوليــة بمــا يســاهم فــي دعــم وتطويــر قطــاع 
زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور واالبتــكار الزراعــي علــى املســتوى العربــي والدولــي، وذلــك خــالل حفــل 
تكريــم الفائزيــن بالجائــزة بدورتهــا الرابعــة عشــرة الــذي جــرى يــوم االثنيــن 14 مــارس 2022 فــي قصــر 

اإلمــارات بابوظبــي.

بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 

 مذكرات تفاهم وقعتها »خليفة الدولية لنخـيـــــــــــــــــــــــــل التمر« خالل حفل تكريم الفـائزين 2022
تأكيـد على المصداقية العاليـة التي حققتها الجائـزة علــــــــــــــــــــــــــــــى المـســتوى الوطـني واإلقليــمـي والدولـي
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شأن تنظيم املهرجان الدولي الرابع للتمور 
وبروتوكــول   ،2202 أكتوبــر  فــي  األردنيــة 
فــي  الريفيــة  التنميــة  وزارة  مــع  تعــاون 
الجمهوريــة اإلســالمية املوريتانيــة فــي شــأن 
للتمــور  األول  الدولــي  املهرجــان  تنظيــم 
بديســمبر 2202، وبروتوكــول  املوريتانيــة 
تعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة لتنميــة مناطــق 
الواحــات وشــجر األركان باململكــة املغربيــة، 
فــي شــأن املبــادرة الدوليــة للمحافظــة علــى 
واحــات النخيــل ملواجهــة التغيــر املناخــي، 
 )oiB crA tnalP( وبروتوكول تعاون شركة
املتخصصــة بالزراعــة العضويــة مــن دولــة 
إســرائيل، وخطــاب نوايــا مــع كليــة الزراعــة 
فــي الجامعــة األردنيــة بشــأن تبــادل ونشــر 
املعلومــات حــول األمــن الغذائــي والتغذيــة 
تفاهــم  ومذكــرة  الزراعيــة،  والتنميــة 
الصــادرات  وتطويــر  تنميــة  جمعيــة  مــع 
البســتانية )هيــا( بجمهوريــة مصــر العربيــة 
في شــأن تنظيم املؤتمر الدولي األول ملنتجي 
ومصــدري التمــور بالعالــم العربــي 3202، 
ومذكــرة تفاهــم بيــن جمعيــة تنميــة وتطويــر 
وجمعيــة  )هيــا(  البســتانية  الصــادرات 
التمور األردنية، في شــأن التعاون املشــترك 
في مجال إنتاج محصول النخيل والتمور، 
كابيتــال  شــركة  مــع  تفاهــم  ومذكــرة 
للفعاليــات التابعــة ملركــز أبوظبــي الوطنــي 
للمعــارض )أدنيــك( فــي شــأن تنظيــم معرض 
ابوظبــي الدولــي للتمــور بنســخته الســابعة 
واملهرجــان   ،2202 ديســمبر  فــي  بأبوظبــي 
باإلمــارات  التمــر  لنخيــل  العاشــر  الدولــي 

بالعيــن فــي نوفمبــر 2202.

وقــال الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد أميــن عام 
الجائــزة أن توقيــع عشــر مذكــرات تفاهــم 
بالجائــزة  الفائزيــن  تكريــم  حفــل  خــالل 
بدورتهــا الرابعــة عشــرة 2202 يأتــي ليؤكــد 
حققتهــا  التــي  العاليــة  املصداقيــة  علــى 

الجائــزة علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي 
والدولــي، تلبيــة لرؤيــة القيــادة الرشــيدة فــي 
تنميــة وتطويــر قطــاع زراعــة النخيل وإنتاج 
املســتوى  علــى  الزراعــي  واالبتــكار  التمــور 

والدولــي. والعربــي  الوطنــي 
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في تقرير عن تاريخ المؤتمر الدولي لنخيل التمر 

أبوظبي اســـتـقـبـلت 475 عـــــالــم مـــن 42 دولـــــــــــــــــــــــــة فـي المؤتـمــر الـدولـي الســـابع لنخيــل التـمـر
نهيــــــان مبــــارك: رعـــايـــة المــؤتـمــر أصـــدق تعبيــــــــــــــــــــــــــر عـن تشـــجـيــع الـدولـة للعـــلـم والعــلمـاء
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فليــس مــن بــاب الصدفــة أن تســتضيف 
املؤتمــر  املتحــدة  العربيــة  االمــارات  دولــة 
الدولــي لنخيــل التمــر منــذ أربــع وعشــرون 
ســنة ضمــن ســبع دورات متتاليــة، برعايــة 
تعالــى  هللا  بــإذ  لــه  املغفــور  مــن  كريمــة 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، » طيــب 
هللا ثــراه « فالشــجرة املباركــة لهــا مكانــة 
القلــب فــي الجســد، رافقــت أبنــاء اإلمــارات 
ــرت  فــي حلهــم وترحالهــم عبــر التاريــخ، وَعبَّ
عــن شــموخهم واعتزازهــم بمفــردات البيئــة 
املحلية وصونها، كما حظيت شجرة نخيل 
التمــر برعايــة خاصــة مــن املغفــور لــه بــإذن 
نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  هللا 
»طيــب هللا ثــراه« وبانــي نهضتهــا الزراعيــة، 
وقد سار على نهجه أصحاب السمو شيوخ 
فــي  اإلمــارات  دولــة  باتــت  حتــى  اإلمــارات، 
مرتبــة متقدمــة بيــن أوائــل الــدول املنتجــة 

بالعالــم.  للتمــور  واملصــدرة  واملصنعــة 

مــن  الســابعة  الــدورة  انعقــاد  وبمناســبة 
املؤتمــر الدولــي لنخيــل التمــر فــي العاصمــة 

مــارس   61  –  41 الفتــرة  خــالل  ابوظبــي 
الشــيخ  معالــي  أشــاد  فقــد  الجــاري، 
التســامح  وزيــر  نهيــان،  آل  مبــارك  نهيــان 
والتعايــش، رئيــس مجلــس أمنــاء الجائــزة، 
املغفــور  أوالهــا  التــي  الكريمــة  بالرعايــة 
لــه بــإذن هللا الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان، » طيــب هللا ثــراه « لهــذا املؤتمــر 
وهــي الرعايــة التــي ُتعبــر أصــدق تعبيــر عــن 
والعلمــاء  للعلــم  الكبيــر  ســموه  تشــجيع 
فــي  العلمــي  البحــث  لــدور  ســموه  وتقديــر 
مســيرة التنميــة املســتدامة بالدولــة وكــذا 
الــذي  التمــر  بنخيــل  ســموه  اهتمــام  عــن 
يمثــل قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة وتراثيــة 
هامة لها موقعها الفريد في مســيرة التنمية 
االهتمــام  إلــى  معاليــه  وأشــار  بالدولــة. 
الــذي أواله صاحــب املغفــور لــه بــإذن هللا 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان » طيــب 
هللا ثــراه«، بجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل 
التمــر واالبتــكار الزراعــي، التــي تعمــل منــذ 
الــدور  تعزيــز  علــى   7002 عــام  تأسيســها 

يعتبــر املؤتمــر الدولــي لنخيــل التمــر أحــد أبــرز محطــات البحــث العلمــي فــي مجــال تنميــة وتطويــر قطــاع 
زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور واالبتــكار الزراعــي علــى مســتوى العالــم، فاملؤتمــر يحظــى بأعلــى نســبة 
حضــور أكاديمــي ومشــاركة علميــة للعامليــن فــي هــذا القطــاع بالنظــر الــى الرصانــة املهنيــة التــي يتمتــع 
بهــا املؤتمــر واملصداقيــة العلميــة علــى مــدى أربــع وعشــرون ســنة متتاليــة، كمــا أن انعقــاد مؤتمــر 
عالمــي بشــكل دوري علــى هــذا النحــو إنمــا هــو عالمــة أكيــدة وبــارزة علــى مــدى األهميــة التــي يحظــى 
بهــا موضــوع املؤتمــر كمــا أنــه دليــل واضــح علــى اإليقــاع املتناســق واملتســارع فــي الوقــت نفســه للبحــث 
مختلــف  حــرص  بوضــوح  يعكــس  أنــه  جانــب  إلــى  التمــر  نخيــل  مجــال  فــي  التقنــي  والتقــدم  العلمــي 
املؤسســات والجهــات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة علــى املشــاركة فــي تنظيمــه ورعايتــه بــل وإنجاحــه.

في تقرير عن تاريخ المؤتمر الدولي لنخيل التمر 

أبوظبي اســـتـقـبـلت  عـــــالــم مـــن  دولـــــــــــــــــــــــــة فـي المؤتـمــر الـدولـي الســـابع لنخيــل التـمـر
نهيــــــان مبــــارك: رعـــايـــة المــؤتـمــر أصـــدق تعبيــــــــــــــــــــــــــر عـن تشـــجـيــع الـدولـة للعـــلـم والعــلمـاء
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الريــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
العلمــي  البحــث  وتطويــر  تنميــة  فــي  عامليــًا 
الخــاص بنخيــل التمــر، وتشــجيع العامليــن 
فــي قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور 
واالبتــكار الزراعــي مــن الباحثيــن واملزارعيــن 
واملؤسســات  واملصدريــن  واملنتجيــن 
والجمعيــات والهيئــات املختصــة. مشــيرًا إلــى 
أننــا نأمــل مــن هــذا املؤتمــر أن يحقــق كافــة 
األهــداف التــي انعقــد مــن أجلهــا وأن نكــون 
عنــد حســن ظــن صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة 
منصــور  الشــيخ  وســمو  هللا«،  »حفظــه 
بــن ز ايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة، بمــا يعــود 
بالنفــع علــى الجميــع وأن يضيــف الكثيــر إلــى 
رصيدنــا مــن املعــارف والتقنيــات فــي مجــال 
واالبتــكار  التمــور  وإنتــاج  النخيــل  زراعــة 
الزراعــي علــى طريــق نهضتنــا الشــاملة والتــي 
تســتهدف دائمــًا االرتقــاء بالوطــن وتحقيــق 

املســتدامة. التنميــة 

مــن جهتــه فقــد أكــد الدكتــور عبــد الوهــاب 

الدوليــة  خليفــة  جائــزة  عــام  أميــن  زايــد 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، بأن املؤتمر 
الدولــي الســابع لنخيــل التمــر ُيَعــدُّ نموذجــًا 
ُيحتذى للنهج الحميد الذي تتبّناه الجائزة 
فــي تنظيــم املؤتمــرات العلميــة علــى وجــه 
الخصــوص فهــو أواًل يتنــاول موضوعــًا يهــّم 
الجميــع ليــس فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة وحدهــا ولكــن فــي منطقــة الخليــج 
فــي العالــم أجمــع  بــل  وفــي العالــم العربــي 
بزراعــة  كبيــر  اهتمــاٌم  حديثــًا  َبــرز  فقــد 
وصناعــة وتجــارة التمــور حتــى وصــل التمــر 

الــى كافــة أصقــاع العالــم وزاد الطلــب عليــه 
عــدد  حولــه  ونشــأت  أســعاره،  وارتفعــت 
كبيــر مــن الصناعــات التحويليــة التــي مــن 
شــأنها تعظيــم القيمــة املضافــة للتمــور، ملــا 
يطرحــه مــن بحــوث ودراســات فــي مختلــف 
جوانــب زراعــة وصناعــة وتجــارة النخيــل 
والتمــور، ومــن ثــم فإنــه يّتســم بالشــمول 
طــرح  علــى  ينطــوي  النظــرة حيــث  وعمــق 
تجارب وخبرات جديدة ومتطورة من كافة 
أنحــاء العالــم. إذ يبلــغ عــدد البحــوث التــي 
ســيتم عرضهــا خــالل هــذا العــام 041 بحثــًا 
علميــًا علــى شــكل محاضــرة، باإلضافــة إلــى 

خالل 24 سنة وضمن 7 
دورات متتالية، شارك 

في المؤتمر 2229 
باحث وعالم من 42 دولة 

منهم 476 باحث من 
دولة اإلمارات، 
و1235 باحث 

من الدول 
العربية، و518 باحث من 

باقي دول العالم
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)بوســتر(. 67 ورقــة علميــة ســوف ُتعــرض بأســلوب   املؤتمر الدولي لنخيل التمر باألرقام:امللصقــات 

ُيْذَكــر أن املؤتمــر الدولــي لنخيــل التمــر يحظــى برعايــة ســامية مــن صاحــب الســمو رئيــس الدولــة »حفظــه هللا« وقــد م�ســى علــى تنظيمــه 42 
عامــًا متواصلــة، وســجلت احصائيــات املؤتمــر نقلــة نوعيــة قــل نظيرهــا وكانــت علــى النحــو التالــي:

دورات املؤتمر

عدد 
الدول 
األجنبية
املشاركة

عدد 
الدول 

العربية 
املشاركة

عدد 
املشاركين 
من دولة 
اإلمارات

عدد 
املشاركين 
من الدول 

العربية

عدد 
املشاركين 

من باقي 
دول 

العالم

أوراق 
علمية

بوستر 
علمي

املؤتمر الدولي األول لنخيل التمر
 )01 – 08 مارس 1998(

713123174010

املؤتمر الدولي الثاني لنخيل التمر 
)25 – 27 مارس 2001(

71120921110023

املؤتمر الدولي الثالث لنخيل التمر 
)19 – 21 فبراير 2006(

251814416913411765

املؤتمر الدولي الرابع لنخيل التمر
 )15 – 17 مارس 2010(

25179819370149116

املؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر
 )16 – 18 مارس 2014(

2115862247614645

املؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر
 )19 – 21 مارس 2018(

2217922029311079

املؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر 
)14 –  16 مارس 2022(

25172432412714071

مجموع املشاركين باملؤتمر خالل الفترة 1998 – 2022( 
2229 باحث مشارك من 42 دولة بالعالم 

 476
مشارك

 1235
مشارك

 518
مشارك

 802
ورقة 
علمية

 409
بوستر 
علمي

موضوعات وأهداف املؤتمر: 

يركــز املؤتمــر الــذي تنظمــه األمانــة العامــة 
التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  لجائــزة 
واالبتــكار الزراعــي، بإشــراف وزارة شــؤون 
التغيــر  وزارة  مــع  وبالتعــاون  الرئاســة 
املناخــي والبيئــة وجامعــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة، إلــى جانــب 52 منظمــة اقليميــة 
العلميــة  املعــارف  تحديــث  علــى  ودوليــة، 
حــول املوضوعــات التاليــة: الوضــع الراهــن 
لزراعــة نخيــل التمــر فــي العالــم. واإلنتــاج 
التجــاري لنخيــل التمــر، مــع التركيــز علــى 
مســتقبل  واستشــراف  املجهــول.  صنــف 
زراعة النخيل وصناعة التمور، والهندسة 

الوراثيــة والبنــك الجينــي للنخيــل. واإلكثــار 
السريع باستعمال طريقة زراعة األنسجة. 
إلى جانب الخدمات واملمارسات الزراعية. 
ومكافحــة اآلفــات واألمــراض، مــع التركيــز 
وتقنيــات  الحمــراء.  النخيــل  علــى سوســة 
مــا بعــد الحصــاد، والتصنيــع، والتغذيــة، 
والتســويق. باإلضافــة الــى عــرض ومقارنــة 
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الخبــرات الحديثــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 
املنتجــة  الــدول  فــي  بمثيالتهــا  املتحــدة 
للتمــور، ودعــم التعــاون الفنــي الدولــي فــي 
التمــور،  إنتــاج  مختلــف مجــاالت سلســة 
وعــرض النتائــج العلميــة الحديثــة فــي مجــال 

زراعة النخيل وإنتاج التمور.

بدولــة  الرشــيدة  القيــادة  وفــرت  حيــث 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة املنــاخ األكاديمــي 
اإليجابــي والبيئــة املناســبة الســتمرار هــذا 
املؤتمــر بقــوة علــى مــدى 42 ســنة، كمــا وفــر 

املعلومــات  لتبــادل  ثمينــة  املؤتمــر فرصــة 
والخبــرات واآلراء بيــن العلمــاء املتخصصيــن 
في نخيل التمر وكبار املسؤولين عن صناعة 
التمــور حــول العالــم. بمــا يشــير إلــى االهتمام 
املتزايد الذي تحظى به شجرة نخيل التمر 
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من قبل املنظمات والشركات واملستثمرين 
بمــا أتــاح املشــاركة الواســعة مــن مختلــف 
الباحثين والعلماء املختصين بنخيل التمر 
حــول العالــم وهــذه الزيــادة نجدهــا تنمــو 

باضطــراد دورة بعــد أخــرى.

الجلسات العلمية للمؤتمر السابع:

كما اســتقطب املؤتمر الدولي لنخيل التمر 
بنســخته الســابعة نخبــة مــن علمــاء العالــم 
زراعــة  مجــال  فــي  والباحثيــن  واملختصيــن 
اعتمــدت  فقــد  التمــور،  وإنتــاج  النخيــل 
اللجنــة العلميــة للمؤتمــر 141 ورقــة علميــة 
و67 ملصــق علمــي ضمــن ســبع جلســات، 
األولــى ســتكون جلســة رئيســية ألصحــاب 
املنظمــات  ومــدراء  الزراعــة  وزراء  املعالــي 
الدوليــة، إلــى جانــب ســت جلســات علميــة 

موزعــة علــى النحــو التالــي:

بعــد   2202 مــارس   41 األول  اليــوم  فــي 
الظهــر ســوف يبــدأ املؤتمــر أعمالــه بجلســة 
املهيــري  مريــم  معالــي  تفتتحهــا  رئيســية 

التغيــر املناخــي والبيئــة، واملهنــدس  وزيــرة 
خالــد الحنيفــات وزيــر الزراعــة فــي اململكــة 
األردنيــة الهاشــمية ومــدراء ســبع منظمــات 

ودوليــة. إقليميــة 

وفــي اليــوم الثانــي 51 مــارس 2202 ســوف 
يكــون هنــاك 4 جلســات علميــة تضــم 08 
محاضــرة موزعــة علــى النحــو التالــي: جلســة 
عن تمر صنف املجهول: فيها 91 محاضرة، 
وجلســة عــن سوســة النخيــل الحمــراء: فيهــا 
62 محاضرة، وجلسة عن مختبرات زراعة 
 01 فيهــا  الحيويــة:  والتقنيــات  األنســجة 
محاضــرات، وجلســة عــن أمــراض وآفــات 

نخيــل التمــر فيهــا 52 محاضــرة.

وفــي اليــوم الثالــث 61 مــارس 2202 ســوف 
يكون هناك جلستين علميتين تضمان 16 
محاضــرة موزعــة علــى النحــو التالــي: جلســة 
عــن التقنيــات والعمليــات الزراعيــة لنخيــل 
التمــر فيهــا 31 محاضــرة، وجلســة عامــة 
عــن زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور فيهــا 84 

محاضــرة.

عبد الوهاب زايد: 

المؤتمر عالمة فارقة 

في دعم 
البحث العلمي 

لنخيل التمر 
على مستوى العالم
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خالل الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر 

وزراء زراعة ومدراء المنظمات الدولية أشـــــــــــــــــــادوا بجــهـــود اإلمـــــارات 
في دعـم وتنميـة قطـاع زراعــة النخيـل وإنتـاج التمـــــــــــــــــــــــــــور عـلـى المـســتوى اإلقـلـيــمي والــدولــي
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كمــا أشــادت معالــي مريــم املهيــري بالجهــود 
التنظيمية التي تبذلها األمانة العامة لجائزة 
واالبتــكار  التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة 
اإلمــارات  جامعــة  مــع  بالتعــاون  الزراعــي 
لكافــة  شــكرها  وعــن  املتحــدة،  العربيــة 
الوطنيــة، واملنظمــات  والهيئــات  الــوزارات 
اإلقليميــة والدوليــة، والجمعيــات األهليــة 
مــع  الدائــم  تعاونهــم  علــى  املتخصصــة، 
وفعاليــات  جلســات  إلنجــاح  الجائــزة 
املؤتمــر، بمــا يعــزز مكانــة املؤتمــر كمنصــة 
عامليــة مرموقــة فــي تاريــخ املؤتمــرات العلميــة 
املتخصصــة بنخيــل التمــر، كمــا أكــدت بــأن 
وزارة التغيــر املناخــي والبيئــة إذ يســعدها أن 
تكون جزءًا من هذا الحدث، وأنها على ثقة 
من أن مشاركة هذه النخبة من املؤسسات 

العلميــة العريقــة واملناقشــات التــي ســتجري 
ســيكون لهــا أثــر بالــغ فــي تطويــر زراعــة نخيــل 
لتعزيــز مســاهمة  التمــور،  التمــر وصناعــة 
هــذا القطــاع فــي األمــن الغذائــي واالقتصــاد 

الوطنــي.

عبــد  الدكتــور  معالــي  أشــار  فــي  جهتــه  مــن 
املســاعدة  العــام  املديــر  الواعــر  الحكيــم 
ملنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة، 
املمثــل اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق األوســط 
كلمتــه  فــي   ،)ENR-OAF(افريقيــا وشــمال 
الجلســة الرئيســية للمؤتمــر إلــى أن مســتقبل 
افريقيــا  شــمال  بمنطقــة  الزراعــي  العمــل 
والشــرق األوســط لــن يكــون بعيــدًا بأدواتــه 
عــن مخرجــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
عبــر اســتخدام الــذكاء االصطناعــي وانترنــت 

اســتهل املؤتمــر الدولــي الســابع لنخيــل التمــر أعمالــه مســاء االثنيــن 14 مــارس 2022، حيــث ُعقــدت 
الجلســة الرئيســية للمؤتمــر برئاســة معالــي مريــم املهيــري وزيــرة التغيــر املناخــي والبيئــة، شــارك فيهــا 
النخيــل  املعنيــة بقطــاع زراعــة  الدوليــة  املنظمــات اإلقليميــة و  الزراعــة ومــدراء  مــن وزراء  عشــرة 
وإنتــاج التمــور، حيــث أعربــت معالــي مريــم املهيــري عــن تقديرهــا للرعايــة الســامية التــي حظــي بهــا 
املؤتمــر الدولــي الســابع لنخيــل التمــر مــن املغفــور لــه بــإذن هللا الشــيــــخ خليــــفة بــن زايـــــد آل نهيــــــان 
تنميــة  مجــال  فــي  العلمــي  البحــث  محطــات  أبــرز  أحــد  يمثــل  املؤتمــر  أن  كمــا   ،» ثــراه  هللا  طيــب   «
وتطويــر قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور علــى مســتوى العالــم، كمــا املؤتمــر يحظــى بأعلــى نســبة 
التــي  املهنيــة  الرصانــة  الــى  بالنظــر  القطــاع،  هــذا  فــي  العامليــن  والباحثيــن  األكاديمييــن  مــن  حضــور 
يتمتــع بهــا املؤتمــر واملصداقيــة العلميــة علــى مــدى أربــع وعشــرين ســنة متتاليــة، كمــا أثنــت معالــي 
مريــم املهيــري علــى الجهــود التنظيميــة التــي تبذلهــا األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل 
التمــر واالبتــكار الزراعــي بالتعــاون مــع جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وكافــة املؤسســات الوطنيــة 
واملنظمــات االقليميــة والدوليــة والجمعيــات األهليــة املتخصصــة، علــى تعاونهــم الدائــم مــع الجائــزة 
إلنجــاح جلســات وفعاليــات املؤتمــر العريــق الــذي أصبــح عالمــة فارقــة فــي تاريــخ املؤتمــرات العلميــة 

املتخصصــة بنخيــل التمــر علــى مســتوى العالــم.

خالل الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر 

وزراء زراعة ومدراء المنظمات الدولية أشـــــــــــــــــــادوا بجــهـــود اإلمـــــارات 
في دعـم وتنميـة قطـاع زراعــة النخيـل وإنتـاج التمـــــــــــــــــــــــــــور عـلـى المـســتوى اإلقـلـيــمي والــدولــي
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األشــياء وغيرهــا، ومــن هــذه املنصــة انتهــز 
الفرصــة ألعــرب لكــم نحــن القائميــن علــى 
تــم  مــا  لــكل  تقديرنــا  ومــع  القطــاع،  هــذا 
إنجــازه، إال أنــه علينــا التركيــز أكثــر فــي املرحلــة 
وتحفيزهــم  الشــباب  جيــل  علــى  القادمــة 
لالنخراط أكثر في العمل الزراعي ملا لهم من 
قــدرة ال يســتهان بهــا علــى االبــداع واالبتــكار، 
فهــم بمثابــة الــدم الجديــد الــذي ُنعــول عليــه 
فــي إيجــاد حلــول غيــر تقليديــة  للمســاهمة 
ملشــاكل وتحديــات الزمــت القطــاع الزراعــي 

عقــود ومازالــت تعيــش بيننــا.

خالــد  املهنــدس  معالــي  القــى  ذلــك  بعــد 
اململكــة  فــي  الزراعــة  وزيــر  الحنيفــات، 
األردنيــة الهاشــمية كلمــة أشــاد فيهــا بجهــود 
وجائــزة  املتحــدة  العربيــة  االمــارات  دولــة 

خليفــة بتنظيــم هــذا املؤتمــر، ثــم ألقــى معالي 
الدكتــور أومــارا زولــوم حاكــم واليــة بورنــو فــي 
جمهوريــة نيجيريــا تحــدث فيهــا عــن اآلفــاق 
واإلمكانيــات إلنتــاج نخيــل التمــر فــي واليــة 
بورنو، نيجيريا، ثم القى معالي الدكتور علي 
أبــو الســبع مديــر عــام املركــز الدولــي للبحــوث 
ســبل  حــول  كلمــة   )ADRACI( الزراعيــة 
االســتفادة مــن 05 عاًمــا مــن نتائــج البحــوث 
واالبتــكارات لتعزيــز األمــن الغذائي والتكيف 
مــع تغيــر املنــاخ فــي منطقــة )ANAWC( مــن 
 ،)RAIGC( مــع  موســعة  شــراكات  خــالل 
والــى الدكتــور إبراهيــم الدخيــري مديــر عــام 
املنطقــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة كلمــة 
حــول دور نخيــل التمــر فــي معوقــات األمــن 
العربيــة،  الــدول  فــي  املنــاخ  الغذائــي وتغيــر 

طريفــة  الدكتــورة  تحدثــت  ذلــك  عقــب 
الزعابــي مديــر عــام املركــز الدولــي للزراعــة 
امللحيــة باإلنابــة كلمــة حــول أنظمــة إدارة 
متكاملــة لنخيــل التمــر، ثــم القــى الدكتــور 
رضــا اشــبلي املديــر التنفيــذي التحــاد مراكــز 
الشــرق  منطقــة  فــي  الزراعيــة  البحــوث 
تشــغيل  حــول  افريقيــا،  وشــمال  األوســط 
لتعزيــز نظــام  التمــر  لنخيــل  ابــداع  منصــة 
اإلنتــاج املتكامــل لنخيــل التمــر فــي الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا، ثم القى الدكتور 
خلــدون طيبــة كلمــة باإلنابــة عــن الدكتــور 
نصــر الديــن العبيــد مديــر عــام املركــز العربــي 
الجافــة  املناطــق  فــي  الزراعيــة  للبحــوث 
واألرا�ســي القاحلــة، حــول انجــازات املركــز فــي 
تطويــر زراعــة النخيــل فــي الــدول العربيــة.
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على هامـش أعمــال المـؤتمـر الـدولي الســابع لنخيــل التــمـر  
  ) جلســــة وزارية خــاصة لإلعـالن عن منــصـة االبتــكار لتنـــــــــــــــــــــــــــمـيـة الـزراعيــة الصـحـراويـة )

نظـمـتـها جـائـزة خلـيــفـة الـدولـيــة لنخيـــــــــــــــــــــل التــمــر واالبــتـكار الـزراعــي  
) ( ومجموعة ) بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الدولي للبحوث الــــــــــــــــــــــــــــــــزراعـيـة في المنـاطق الجافة )
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افتتحــت معالــي مريــم بنــت محمــد ســعيد حــارب املهيــري، وزيــرة التغيــر املناخــي والبيئــة بدولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، الجلســة الوزاريــة الخاصــة بإطــالق منصــة االبتــكار لتنميــة الزراعــة الصحراويــة 
فــي ظــل التغيــر املناخــي، التــي نظمتهــا األمانــة العامــة لجائــزة  )IDFS( لتعزيــز األمــن الغذائــي واملائــي 
خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي بالتعــاون مــع وزارة التغيــر املناخــي والبيئــة باإلمــارات، 
واملركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي املناطــق الجافــة )ICARDA( واملجموعــة االستشــارية الدوليــة 
للبحــوث الزراعيــة )CGIAR( وذلــك يومــي 14 و15 مــارس 2022 علــى هامــش أعمــال املؤتمــر الدولــي 
الســابع لنخيــل التمــر. بحضــور الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد أميــن عــام الجائــزة والدكتــور علــي أبــو 
املؤسســية  لألنظمــة  اإلداري  املديــر  جونــز،  جراينجــر  ألويــن  والســيد  )ايــكاردا(  عــام  مديــر  الســبع 
مديــري  جانــب  إلــى  العــرب  الزراعــة  وزراء  مــن  عــدد  وبمشــاركة   CGIAR ملجموعــة  ولالســتراتيجية 

املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ووفــود مــن الُنظــم الوطنيــة للبحــوث الزراعيــة اإلقليميــة. 

على هامـش أعمــال المـؤتمـر الـدولي الســابع لنخيــل التــمـر  
  )IDFS( جلســــة وزارية خــاصة لإلعـالن عن منــصـة االبتــكار لتنـــــــــــــــــــــــــــمـيـة الـزراعيــة الصـحـراويـة

نظـمـتـها جـائـزة خلـيــفـة الـدولـيــة لنخيـــــــــــــــــــــل التــمــر واالبــتـكار الـزراعــي  
)CGIAR( ومجموعة )ICARDA( بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الدولي للبحوث الــــــــــــــــــــــــــــــــزراعـيـة في المنـاطق الجافة

مريم المهيري: إعالن 
أبوظبي لمنصة االبتكار 

لتنمية الزراعة 
الصحراوية 

)IDFS( يساهم 
بتعزيز األمن 

الغذائي والمائي في 
ظل التغير المناخي
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وأكــدت معالــي مريــم املهيــري فــي كلمتها خالل 
إعــالن  أهميــة  علــى  االفتتاحيــة  الجلســة 
االبتــكار  »منصــة  إطــالق  حــول  ابوظبــي 
لتنميــة الزراعــة الصحراويــة« )SFDI(، أن 
هــذه املنصــة ســوف تســاهم فــي تعزيــز األمــن 
الغذائــي واملائــي فــي ظــل التغيــر املناخــي مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار رفــع وتيــرة نقــل وتبنــي 
الرائــدة  واالبتــكارات  الحديثــة  التقانــات 
مــن أجــل إحــداث تغييــر جــذري فــي الزراعــة 
الصحراويــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة. 
حيــث تشــكل األرا�ســي الصحراويــة حوالــي 
آســيا  لغــرب  الكليــة  املســاحة  مــن   ٪07
معرضــة  منطقــة  وهــي  إفريقيــا،  وشــمال 

وأمــراض  واآلفــات  الحــرارة  لتزايــد  بشــدة 
النباتات بسبب تغير املناخ واآلثار الجانبية 
البيولوجــي  التنــوع  وتــآكل  التصحــر  ألزمــه 
وتدهــور األرا�ســي، اإلفــراط فــي اســتخدام 
امليــاه، واالنبعاثــات مــن الزراعــة نفســها. 
تزيد هذه اآلثار من تهميش صغار املزارعين 
في املنطقة، الذين يعانون بالفعل من تربة 
فقيــرة، وملوحــة امليــاه، وانخفــاض هطــول 
الصالحــة  األرا�ســي  ومحدوديــة  األمطــار، 
إلــى  الوصــول  كفايــة  وعــدم  للزراعــة، 
أســواق املدخــالت واملخرجــات والخدمــات 

الزراعيــة.
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وأشــار الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد أميــن 
عــام جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر 
واالبتــكار الزراعــي إلــى أهميــة إطــالق إعــالن 
ابوظبــي الخــاص بمنصــة االبتــكار لتنميــة 
أجــل  مــن    )SFDI( الصحراويــة  الزراعــة 
تعزيــز األمــن الغذائــي واملائــي تحــت ظــروف 
إنتــاج نخيــل  التغيــر املناخــي، حيــث يوفــر 
املنزليــة  والتغذيــة  الغذائــي  األمــن  التمــر 
وفــرص العمــل آلالف املزارعيــن أصحــاب 
الحيازات الصغيرة في املناطق الجافة. ومع 
ذلــك، فــإن تغيــر املنــاخ واآلفــات وسالســل 
القيمــة الهشــة تحــد بشــكل كبيــر مــن تنميــة 
القطــاع. لــذا تعتمــد منصــة االبتــكار لتنميــة 
الزراعة الصحراوية )SFDI(   على األساس 
القــوي لنخيــل التمــر لتقديــم ابتــكار فــوري 
في تحسين استخدام املياه، وتوسيع نطاق 
ابتــكارات مكافحــة اآلفــات والتلقيــح التــي 
أثبتت جدواها، وتحسين املوارد الوراثية، 
واألعمــال  األســواق  تنافســية  وزيــادة 
الزراعيــة. باإلضافــة الــى أن منصــة االبتــكار 
لتنمية الزراعة الصحراوية )SFDI( تعتمد 
علــى مجموعــة مــن األســس الراســخة مثــل 
امليــاه، وتطويــر املحاصيــل  إدارة  تحســين 

الذكيــة مناخًيــا، ونظــم املحاصيــل والثــروة 
املبذولــة  والجهــود  املتكاملــة،  الحيوانيــة 
للحــد مــن التصحــر مــع تعزيــز الصناعــات 
األساســية مثــل إنتــاج نخيــل التمــر. يعمــل 
مــن  املمــول  التمــر  نخيــل  مشــروع  أيًضــا 
مجلــس التعــاون الخليجــي )CCG( والــذي 
تديــره )ايــكاردا( كإطــار عمــل قــوي يمكــن 

بنــاء املنصــة  عليــه.

الدكتــور  معالــي  أشــار  فقــد  جهتــه  مــن 
علــي أبــو الســبع مديــر عــام املركــز الدولــي 
الجافــة  املناطــق  فــي  الزراعيــة  للبحــوث 
الــذي ســوف  الــدور  إلــى أهميــة  )إيــكاردا( 
للجهــود  كمحــور  املنصــة  هــذه  تلعبــه 
اإلقليميــة لتوفيــر ابتــكارات جديــدة وجريئــة 
ومدفوعــة بالطلــب وتكنولوجيــا متطــورة 
لتحقيــق األمــن الغذائــي والبيئــي فــي مواجهــة 
التحديــات املترابطــة واملعقــدة، وقبــل كل 
�ســيء، أزمــة املنــاخ.. تعتمــد املنصــة علــى 
األسس الراسخة مثل تحسين إدارة املياه، 
وتطويــر املحاصيــل الذكيــة مناخًيــا، ونظــم 
املتكاملــة،  الحيوانيــة  والثــروة  املحاصيــل 
والجهــود املبذولــة للحــد مــن التصحــر مــع 
إنتــاج  مثــل  األساســية  الصناعــات  تعزيــز 
نخيــل التمــر، كمــا أنهــا ستســرع مــن اكمــال 
فــي  التكنولوجيــة  االبتكاريــة  اإلنجــازات 
إنتاجيــة امليــاه والتربــة واعتمــاد تكنولوجيــا 
االصطناعــي  والــذكاء  املبتكــرة  املعلومــات 
وخدمــات  لآلفــات  املتكاملــة  واإلدارة 

الرقمــي.   اإلرشــاد 

كمــا قــدم الســيد ألويــن جراينجــر جونــز، 
املؤسســية  لألنظمــة  اإلداري  املديــر 
 )RAIGC( ملجموعــة  ولالســتراتيجية 
الجديــد مــن االبتــكارات العامليــة فــي مجــال 
والنمــوذج  الزراعيــة  والتنميــة  البحــوث 
خــالل  للمنظمــة  املبســط  التشــغيلي 
تحــول  أن  الســيد جونــز  أوضــح  الحــدث. 
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)RAIGC enO( يهــدف إلــى تقديــم البحــوث 
من أجل التنمية على نطاق واسع. وأضاف 
للزراعــة  املتكاملــة  االبتــكار  منصــة  أن 
الصحراويــة ســتفتح صفحــة جديــدة مــن 
التعــاون الدولــي واإلقليمــي واملعرفة وتبادل 
املعرفــة، ممــا يــؤدي فــي نهايــة املطــاف إلــى 
طــول  علــى  الزراعيــة  االبتــكارات  تســريع 

سالســل القيمــة الزراعيــة.

يعتبــر إعــالن أبوظبــي عــن منصــة االبتــكار 
 )SFDI( الصحراويــة  الزراعــة  لتنميــة 
التقنيــات  تبنــي  لتســريع  عظيمــة  فرصــة 
الرائــدة  واالبتــكارات  املنــاخ  مــع  املتكيفــة 
واملعرفــة لتحقيــق االســتدامة فــي الزراعــة 
إلــى  االبتــكارات  وســتصل  الصحراويــة. 
منصــة  خــالل  مــن  الزراعيــة  املجتمعــات 
)SFDI(، والتــي ســتوفر ابتــكارات وتقنيــات 
االقتصــادات  لتعزيــز  بالطلــب  مدفوعــة 
حيــث  الشــريكة،  البلــدان  فــي  الزراعيــة 
تشــكل األرا�ســي الصحراويــة حوالــي ٪07 
مــن املســاحة الكليــة ملنطقــة شــبه الجزيــرة 
العربية وشمال أفريقيا، وتكمن في واحاتها 
الخصبة وبواديها الشاسعة موارد طبيعية 
مــن  كامنــة  وطاقــات  متجــددة  غيــر  هامــة 
املــوارد املتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية 
قاعــدة  تكــون  أن  يمكــن  والتــي  والريــاح 

علي أبو السبع:
المنصة تلعب دورًا محوريًا 

لتوفير ابتكارات 
جديدة تعزز 

األمن الغذائي 
والمائي 

لمواجهة أزمة المناخ
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صلبــة إلنتــاج زراعــي مســتدام فــي ظــل التغيــر 
مجتمعــات  بيئتهــا  فــي  تنتشــر  كمــا  املناخــي. 
نباتيــة وحيوانيــة ُمتكيفــة مثــل شــجرة نخيــل 
الغذائيــة  املحاصيــل  الــى  باإلضافــة  التمــر 
والعلفيــة التــي تنمــو بالواحــات. وكمــا فــي كل 
البيئــات هنــاك تحديــات جمــة يجب التعامل 
التربــة  فقــر  مثــل  واالبتــكار  بالعلــم  معهــا 
وملوحــة امليــاه وشــدة الحــرارة وقلــة األمطــار 
غــرب  بلــدان  وتعتبــر  الرمليــة.  والعواصــف 
آسيا وشمال إفريقيا )ANAW( ذات النظم 
البيئية الصحراوية الجافة والهشة معرضة 
بشكل فريد ألزمة املناخ. يهدد ارتفاع درجات 
الحــرارة وتزايــد نــدرة امليــاه بتدمير القطاعات 
الزراعيــة الحيويــة فــي املنطقــة - والتأثيــر علــى 
التماســك االجتماعــي للمجتمعــات الزراعيــة 
التــي تعتمــد عليهــا. ناقشــت الجلســة ســبل 
مواجهــة هــذه التحديــات مــن خــالل إنشــاء 
أول منصــة متكاملــة للزراعــة الصحراويــة 
فــي العالــم )SFDI( وهــو مركــز أبحــاث جديــد 
العلمــي  االبتــكار  فــي  للتعــاون  مخصــص 
وتطويــر أنظمــة غذائيــة متكيفــة مــع املنــاخ 
تكــون قــادرة علــى الصمــود فــي ظــل تحديــات 

والعشــرين. الحــادي  القــرن 

عبد الوهاب زايد:
المنصة تعتمد على أسس 

راسخة لتحسين إدارة 
المياه، وتطوير 

المحاصيل 
الذكية مناخيًا
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مريم المهيري ُتطلق منصة ابداع لنخيل التمر

بالتعاون بين الجائزة واتحاد مراكز البحوث الزراعية في منطقة 
الشرق الوسط وشمال افريقيا )ارينينا(

وبدعم من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          45

شــهدت معالــي مريــم بنــت محمــد املهيــري وزيــرة التغيــر املناخــي والبيئــة، إطــالق » منصــة ابــداع لنخيــل التمــر« بحضــور معالــي الدكتــور رضــا شــبلي األميــن 
التنفيــذي التحــاد ووزراء الزراعــة العــرب ومــدراء املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، وذلــك خــالل حفــل تكريــم الفائزيــن بالجائــزة يــوم 14 مــارس 2022 فــي 

قصــر االمــارات بابوظبــي.

مراكــز  اتحــاد  أعدهــا  التــي  املنصــة  هــذه 
الشــرق  منطقــة  فــي  الزراعيــة  البحــوث 
األوســط وشــمال افريقيــا )ارينينــا( بدعــم 
لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  مــن 
العامــة  األمانــة  مــع  وبالتعــاون  املتحــدة 
التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  لجائــزة 

الزراعــي. واالبتــكار 

أميــن  زايــد  الوهــاب  عبــد  الدكتــور  وأكــد 
عــام الجائــزة إلــى أن هــذه املنصــة عبــارة 
عــن فكــرة مبتكــرة تفاعليــة بامتيــاز، لربــط 
أصحــاب املصلحــة املعنييــن لتبــادل وتعزيــز 
املتاحــة  واالبتــكارات  واملعلومــات  املعرفــة 
املتعلقــة بسلســلة القيمــة واإلنتــاج لنخيــل 
تواجــه  التــي  التحديــات  ملوجهــة  التمــر 
قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور علــى 
املســتويين اإلقليمــي والدولــي. بالتعــاون مــع 

منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة، 
التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  وجائــزة 

الزراعــي. واالبتــكار 

مــن جهتــه فقــد أشــار الدكتــور رضــا شــبلي 
األميــن التنفيــذي لالتحــاد إلــى أن املنصــة 
افترا�ســي  منتــدى  صفحتهــا  علــى  تضــم 
لألفــكار  مخصصــة  وصفحــة  للحــوار، 
معالجــة  مجــال  فــي  املبتكــرة  واملشــاريع 
وإنتــاج  النخيــل  زراعــة  قطــاع  تحديــات 
التمــور، باإلضافــة الــى مصــادر املعلومــات 
اإلقليميــة  للمنظمــات  الفنيــة  والتقاريــر 
توفــر  بحيــث  العالقــة  ذات  والدوليــة 
املنصــة فرصــة لتبــادل األفــكار واملقترحــات 
املبتكرة ملا فيه تنمية وتطوير قطاع زراعة 
األميــن  وأضــاف  التمــور.  وإنتــاج  النخيــل 
التنفيــذي لالتحــاد أنــه إلــى تشــارك وتفاعــل 

النــاس بــاآلراء واالفــكار واملعلومــات العلميــة 
واالبداعية في قطاع النخيل. فاملنصة تتيح 
التشارك والتفاعل في مشروع معين يخص 
نخيــل التمــر وربــط النــاس بعضهــم ببعــض 
مــن مختلــف الــدول تحــت هــذه املنصــة، 
بحيــث يجتمعــون ويتفقــون لتقديــم دعــم 
مالي ملشروع معين كتبوه وتشاركوا فيه مع 
بعضهــم. هــي املنصــة الوحيــدة واألولــى مــن 
نوعهــا لإلبــداع فــي نخيــل التمــر فــي املنطقــة، 
كذلــك ممكــن عمــل نــدوات وورشــات عمــل 
املعلومــات  وتحميــل  املنصــة  طريــق  عــن 
لهــذه النــدوات وورشــات العمــل فــي املنصــة 
بحيث تصبح متاحة لجميع االعضاء. هذه 
الخطــوة االولــى والتــي قــد بدأناهــا بالتعــاون 
)الفــاو(  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  مــع 
إلنشــاء وتشــغيل هــذه املنصــة والتــي هــي 

التمــر. لنخيــل  متخصصــة 

www.aarinena.orgمن�صة ابداع لنخيل التمر
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عقــدت األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي مســاء األربعــاء 16 مــارس 2022 علــى هامــش اعمــال املؤتمــر الدولــي الســابع 
لنخيــل التمــر، ورشــة عمــل فنيــة مــع الوكالــة الوطنيــة لتنميــة مناطــق الواحــات وشــجر األركان باململكــة املغربيــة، بحضــور الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد 

أميــن عــام الجائــزة، والدكتــور إبراهيــم حافيــدي مديــر عــام الوكالــة.

 بهــدف التنســيق إلطــالق املبــادرة الدوليــة 
للمحافظــة علــى واحــات النخيــل ملواجهــة 
التغيــر املناخــي، أكــد أميــن عــام الجائــزة بــأن 
الهــدف مــن هــذه املبــادرة هــو وضــع منصــة 
ملواجهــة  الوطنيــة  الجهــود  لدعــم  دوليــة 
تحديــات التغيــر املناخــي وآثــاره الســلبية بمــا 
يســاهم فــي تنميــة وتطويــر البنيــة التحتيــة 
دول  فــي  التمــر  نخيــل  واحــات  لســاكني 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، 
وتأهيــل واحــات نخيــل التمــر فــي الــدول التــي 
يتــم االتفــاق عليهــا للحصــول علــى شــهادة 
األغذيــة  منظمــة  مــع  بالتعــاون   )SHAIG(
والزراعــة )OAF(. وتبــادل العالقــات ونقــل 
الخبــرات وفــق أفضــل املمارســات الدوليــة في 
مجال تنمية وتطوير الواحات. مع املحافظة 
علــى اإلرث الفالحــي والبنــك الجينــي العالمــي 

واملخــزون الثقافــي للواحــات وتنميتــه كونــه 
مهدد باالنقراض. وتمكين مجتمع الواحات 
للواحــات  البيولوجــي  التنــوع  صــون  علــى 
علــى  فظــة  واملحــا  الغذائــي،  أمنــه  وتعزيــز 

للواحــات. املــادي والالمــادي  التــراث 

وأشــار الدكتــور إبراهيــم حافيــدي بــأن هــذه 
املبــادرة قــد إنطلقــت بنــاء علــى إعــالن مؤتمــر 
األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ريــو + 02 

 )COP21( استجابة التفاقية باريس لتغير المناخي

األمانة العامة للجائزة ُتحّضر إلطالق مبادرة دولية 
لواحات نخيل التمر بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتنمية 

مناطق الواحات وشجر األركان بالمملكة المغربية

األمانة العامة للجائزة ُتحّضر إلطالق مبادرة دولية 
لواحات نخيل التمر بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتنمية 

مناطق الواحات وشجر األركان بالمملكة المغربية
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)يونيــو 2102( املســتقبل الـــذي نـريـــده بمــا 
فـي ذلـك املــواد الـتـي تناقش األمـن الـغـذائـي 
والـتـغـذيـــة والـزراعـــة املستدامة. واستجابة 
 )12POC( التفاقيــة باريــس للتغيــر املناخــي
علــى املــادة )7( فيمــا يخــص ضـــرورة حمايــة 
النظــم البيئيــة األكـثـــر هشاشــة، وتشــجيع 
خــــالل  مـــن  املـنـــاخ  تـغـيـــر  قضايــا  معالجــة 
إجـــــراءات الـتـكـيـــف مـــع احـتـــرام خـصـائـــص 
دولـــي  لتعــاون  والدعــوة  بيئــي  نـظـــام  كـــل 
قــوي لصالــح املناطــق األكثــر عرضــة للتغيــر 

املناخــي، كمــا هــو الحــال بالواحــات.
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نظمــت جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي، ورشــة عمــل خاصــة لدعــم زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بواليــة بورنــو بجمهوريــة نيجيريــا، 
وبالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، واملصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي افريقيــا، وذلــك يــوم االربعــاء 16 مــارس 2022 بحضــور 
معالــي الدكتــور بابــا غانــا عمــر زولــوم، حاكــم واليــة بورنــو، بجمهوريــة نيجيريــا، ومعالــي الدكتــور إبراهيــم آدم الدخيــري، مديــر عــام املنظمــة العربيــة 
للتنميــة الزراعيــة، ومعالــي الدكتــور ســيدي ولــد التــاه، مديــر عــام املصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي افريقيــا، والدكتــور عبــد الوهــاب زايــد أميــن 
عــام جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي. وذلــك علــى هامــش أعمــال املؤتمــر الدولــي الســابع لنخيــل التمــر الــذي ينعقــد فــي قصــر االمــارات 
بابوظبــي مــا بيــن 14 - 16 مــارس 2022، وبمشــاركة أكثــر مــن 50 شــخص مــن ممثلــي الجهــات املشــاركة واملهتميــن بقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور. 
حيــث أكــد املشــاركون علــى أهميــة االســتثمار فــي قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور خصوصــًا فــي املناطــق ذات الطابــق البيومناخــي املناســب لزراعــة 

النخيــل مثــل واليــة بورنــو فــي جمهوريــة نيجيريــا، عبــر اختيــار أصنــاف التمــور املرغوبــة فــي األســواق الدوليــة مثــل صنــف البرحــي وصنــف املجهــول.

على هامش أعمال المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر

ورشة عمل حول تنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في نيجيريا
نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي  

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمصرف العربي 
للتنمية االقتصادية في أفريقيا
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زايــد  الوهــاب  عبــد  الدكتــور  ثمــن  كمــا 
التــي  األهميــة  علــى  الجائــزة  عــام  أميــن 
أطــر  لتعزيــز  كمنصــة  الجائــزة  توليهــا 
الشــراكة والتعــاون الدولــي بيــن املؤسســات 
زراعــة  قطــاع  وتنميــة  لدعــم  واملنظمــات 
املســتوى  علــى  التمــور  وإنتــاج  النخيــل 
االقليمــي والدولــي، كمــا نقــدر عاليــًا الجهــود 
بابــا غانــا عمــر زولــوم  التــي يبذلهــا معالــي 
حاكــم واليــة بورنــو فــي جمهوريــة نيجيريــا، 
لتأســيس بنيــة تحتيــة قويــة وبنــاء شــراكات 
تســاهم فــي تنميــة هــذا القطــاع ملــا تتمتــع بــه 
جمهوريــة نيجيريــا مــن ارض خصبــة ومنــاخ 
مناســب لزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور.

مــن جهتــه فقــد أشــار الحاكــم التنفيــذي 
البروفيســور  معالــي  بورنــو  لواليــة 
يشــارك  أنــه  زولــوم،  أومــارا  باباجانــا 
كأحــد الضيــوف املتحدثيــن فــي املؤتمــر 
الدولــي الســابع لنخيــل التمــر، وهــو أحــد 

الداعميــن لزراعــة نخيــل التمــر في نيجيريا 
وخارجهــا. وَيعتبــر التوســع فــي زراعــة نخيل 
فــي  الزراعيــة  التنميــة  ركائــز  مــن  التمــر 
واليــة بورنــو. وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، قــام 
معالي الحاكم وفريقه الفني باستكشاف 
جميــع الطــرق والوســائل املمكنــة لنقــل 
املعرفــة والخبــرة فــي مجــال نخيــل التمــر إلى 

واليــة بورنــو. وتهــدف الفعاليــة إلــى حشــد 
واجتــذاب املزيــد مــن الدعــم مــن شــركاء 
فــي واليــة  التمــر  نخيــل  لزراعــة  التنميــة 
بإعــداد  املصــرف  يقــوم  حيــث  بورنــو. 
برنامــج تعــاون فنــي لدعــم حكومــة واليــة 
بورنــو، فــي إنشــاء مــزارع نخيــل التمــر فــي 

الواليــة. أنحــاء  جميــع 
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معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
ُيدشن الشبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل وإنتــــــــــــــــــــــــــاج التـمـور بالشــرق األوسـط وشـمال افـريقـيـــا
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وأشــار الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد أميــن 
تْعَتَبــْر  الشــبكة  هــذه  بــأن  الجائــزة  عــام 
بمثابــة أكبــر تجمــع دولــي لتنميــة وتطويــر 
التمــور  وإنتــاج  النخيــل  زراعــة  قطــاع 
علــى مســتوى العالــم، حيــث تتولــى األمانــة 
لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  لجائــزة  العامــة 
التمــر واالبتــكار الزراعــي إدارة هــذه الشــبكة 
بالتنســيق والتعــاون مــع أعضــاء الشــبكة 

والدوليــة. اإلقليميــة  املنظمــات  مــن 

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
ُيدشن الشبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل وإنتــــــــــــــــــــــــــاج التـمـور بالشــرق األوسـط وشـمال افـريقـيـــا

نهيــان،  آل  مبــارك  نهيــان  الشــيخ  معالــي  دشــن 
مجلــس  رئيــس  والتعايــش،  التســامح  وزيــر 
التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  جائــزة  أمنــاء 
الدوليــة  الشــبكة  إطــالق  الزراعــي،  واالبتــكار 
فــي  التمــور  وإنتــاج  النخيــل  زراعــة  لتطويــر 
ذلــك  جــاء  افريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 
خــالل حفــل تكريــم الفائزيــن بالجائــزة بدورتهــا 
الرابعــة عشــرة فــي قصــر اإلمــارات بأبوظبــي 14 
مــارس 2022، بحضــور أصحــاب املعالــي وزراء 
اإلقليميــة  املنظمــات  ومــدراء  العــرب  الزراعــة 
املنظمــات  كبــرى  مــع  بالتعــاون  والدوليــة، 
الدوليــة مثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم 
للبحــوث  الدولــي  واملركــز   ،)FAO( املتحــدة 
 ،)ICARDA( الجافــة  املناطــق  فــي  الزراعيــة 
واملركــز العربــي للبحــوث الزراعيــة فــي املناطــق 
الجافــة واألرا�شــي القاحلــة )ACSAD(، واملركز 
واملنظمــة   ،)ICBA( امللحيــة  للزراعــة  الدولــي 
العربيــة للتنميــة الزراعيــة )AOAD(، واتحــاد 
الوســط  الشــرق  فــي  الزراعيــة  البحــوث  مراكــز 
مــن  حيــث   ،)AARINENA( افريقيــا  وشــمال 
املأمــول مــن هــذه الشــبكة العمــل علــى النهــوض 
بقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور فــي الــدول 
املنتجــة للتمــور تعزيــزًا ألمنهــا الغذائــي ونموهــا 

املســتدامة. التنميــة  وتحقيــق  االقتصــادي 
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رؤية ورسالة الشبكة:

وأضــاف اميــن عــام الجائــزة بــأن الشــبكة 
لهــا رؤيــة ورســالة نلخصهــا بالتالــي: رؤيــة 
املســتدامة  التنميــة  تعزيــز  هــي  الشــبكة 
ذات  والصناعــات  التمــر  نخيــل  لزراعــة 
الصلــة فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال 
الجماعيــة  الجهــود  خــالل  مــن  إفريقيــا 
بالتعــاون  األعضــاء  املنظمــات  وشــراكات 
مع جميع الشركاء املعنيين على املستويين 
هــي  الشــبكة  ومهمــة  والدولــي.  اإلقليمــي 
تضافــر جهــود املنظمــات األعضــاء مــن أجل 
مــع  بالتعــاون  املشــاريع   / البرامــج  تطويــر 
الــدول املعنيــة، والعمــل علــى جمــع األمــوال 
الالزمــة، وتقديــم املســاعدة الفنيــة لتنفيــذ 

املشــاريع املختــارة.  / البرامــج 

أهداف الشبكة:

الفنــي  التعــاون  زيــادة  إلــى  تهــدف  كمــا 
فــي  للتمــور  املنتجــة  البلــدان  جميــع  بيــن 
منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا فــي 
الجوانــب املتعلقــة بتطويــر صناعــة نخيــل 
التمــر وتحســينها، وكذلــك حشــد الجهــود 
الجماعيــة للمنظمــات / الــدول األعضــاء 
نحــو تحقيــق االكتفــاء الذاتــي فــي الغــذاء، 
علــى  والحفــاظ  الحيــاة،  نوعيــة  وتعزيــز 
النظــام البيئــي واملــوارد الطبيعيــة، وتطويــر 
الصناعــة الزراعيــة لنخيــل التمــر. وســوف 
األهــداف  تحقيــق  فــي  الشــبكة  تســاهم 

ليــة: التا

الــدول  بيــن جميــع  قــوي  تقنــي  تعــاون   -1
املنتجــة للتمــور فــي منطقــة الشــرق األدنــى 
فــي  املســاهمة  أجــل  مــن  إفريقيــا  وشــمال 
التنميــة املســتدامة لسالســل قيمــة نخيــل 

لتمــر. ا

2- تحسين إنتاج ودخل منتجي التمور.
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لبيانــات  إلكترونيــة  مكتبــة  إنشــاء   -3
نخيــل التمــر تتعلــق بالحصــاد الزراعــي قبــل 
والتصنيــع،  واإلنتــاج،  الحصــاد،  وبعــد 

العلمــي. والبحــث  والتســويق، 

4- تبــادل املعرفــة بيــن واضعــي السياســات 
ومتخذي القرار حول األهمية االقتصادية 

لقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور.

ووطنيــة  إقليميــة  إســتراتيجية  وضــع   -5
الحديــث  التمــر  نخيــل  وإنتــاج  لزراعــة 

املنتجــة. للــدول 

قيمــة  سلســلة  برامــج  فوائــد  تعظيــم   -6
التمــور بيــن البلــدان األعضــاء فــي الشــبكة 
فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا.

7- تمكيــن املــرأة الريفيــة مــن الصناعــات 
الثانويــة  باملخلفــات  املرتبطــة  اليدويــة 

التمــر. لنخيــل 

حضــور  وتوســيع  الشــراكات  بنــاء   -8
املنظمــات  مــع  الشــبكة  شــؤون  وتســهيل 
الدوليــة األخــرى ذات االهتمــام املشــترك.

9- زيــادة التعــاون بيــن املؤسســات الوطنيــة 
وشــركات  الحكوميــة  غيــر  واملؤسســات 
القطــاع الخــاص بهــدف تذليــل العقبــات 
لقطــاع  املســتدامة  التنميــة  تواجــه  التــي 
التمــر فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال 

إفريقيــا.

والــذكاء  املبتكــرة  الحلــول  تعزيــز   -10
النخيــل. صناعــة  لتحســين  االصطناعــي 

11- تعزيــز الحــوار بيــن أصحــاب املصلحــة 
وصنــاع القــرار لسياســات نخيــل التمــر.

العلميــة  االستشــارات  اســتخدام   -12
حــل  واســتخدام  التحديــات  لدراســة 
إلــى جانــب  املشــكالت بالحلــول املبتكــرة، 

برنامج بحث إقليمي تعاوني قوي.

اإلعالميــة  االتصــاالت  توحيــد   -13
التواصــل  ووســائل  الصحفيــة  والبيانــات 
واألحــداث  واملطبوعــات  االجتماعــي 
شــركاء  اتفاقيــة  بموجــب  واالجتماعــات 
الشــبكة مــع االنتبــاه إلــى اإلذن ومحدوديــة 

استخدام ومسؤوليات سجل املراسل.

14- إنشــاء أصــول وراثيــة إقليميــة لنخيــل 
التمــر فــي إحــدى الــدول األعضــاء.

خــاص  غذائــي  »كودكــس«  إنشــاء   -15
لنخيل التمر لخدمة معايير تســويق التمور 

املشــتركة.
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نظمــت األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة الدوليــة 
خاصــًا  حفــاًل  الزراعــي  واالبتــكار  التمــر  لنخيــل 
عيــون  فــي  »النخلــة  بمســابقة  الفائزيــن  لتكريــم 
والفائزيــن  عشــرة،  الثالثــة  الــدورة  فــي  العالــم« 
بمســابقة »النخلــة بألســنة الشــعراء«  فــي الــدورة 
 2022 مــارس   16 األربعــاء  ظهــر  السادســة، 
بقصــر اإلمــارات بابوظبــي، علــى هامــش أعمــال 
الــذي  التمــر  لنخيــل  الســابع  الدولــي  املؤتمــر 
 16-14 أيــام  ثالثــة  مــدى  علــى  أعمالــه  امتــدت 

 .2022 مــارس 

حيــث قــدم ســعادة الدكتــور هــالل حميــد 
أمنــاء  مجلــس  عضــو  الكعبــي،  ســاعد 
بمســابقة  للفائزيــن  التهنئــة  الجائــزة، 
فوزهــم  علــى  الشــعر  ومســابقة  التصويــر 
وتميزهــم باألعمــال التــي شــاركوا بهــا، حيــث 
)كعادتهــا(  الجائــزة  مســابقات  شــهدت 
منافســة حــادة بيــن املشــاركين مــا يــدل علــى 
االهتمــام الــذي تحظــى بــه املســابقات مــن 
قبــل مختلــف فئــات املجتمــع )مصوريــن، 

.) مثقفيــن  أدبــاء،  شــعراء، 

وقــد اعتبــر ســعادة الدكتــور هــالل بــأن هــذا 
الحفــل مــا هــو إال اعتــراف بالجميــل لكافــة 
ومصوريــن  فنانيــن  مــن  املجتمــع  شــرائح 
وشعراء ومثقفين وإعالميين على جهودهم 
نخيــل  أهميــة شــجرة  إلبــراز  بذلوهــا  التــي 
التمــر باعتبارهــا جــزءًا مــن الهويــة الثقافيــة 
واالجتماعيــة للمنطقــة وعنصــر أسا�ســي فــي 
معادلــة األمــن الغذائــي لتحقيــق التنميــة 

املستدامة.
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تكريم الفائزين بمسابقة
النخلة في عيون العالم

للتصويــر  الدوليــة  املســابقة  ففــي 
العالــم«  عيــون  فــي  »النخلــة  الفوتوغرافــي 
2202 فقــد كــّرم ســعادة الدكتــور هــالل 
الكعبــي الفائزيــن باملســابقة عــن فئــة )نخلــة 
التمر( على النحو التالي: املركز األول فاز به 
املصــور خالــد بــن محمــد املعولــي / ســلطنة 
عمــان، املركــز الثانــي فــاز بــه املصــور ســالم 

املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات   / الصوافــي 
واملركــز الثالــث فــاز بــه املصــور عبــد الرحمن 
البريــة / اململكــة العربيــة الســعودية. كمــا 
عــن  باملســابقة  الفائزيــن  تكريــم  جــرى 
فئــة )اإلنســان ونخلــة التمــر( علــى النحــو 
التالــي: املركــز األول: املصــور رمضــان علــي 
/ جمهوريــة مصــر العربيــة، واملركــز الثانــي: 
املصــور نويــر الهاجــري / اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة، واملركــز الثالــث: املصــور زاكيــرول 
مازيــد كونــوك/ بنغالديــش. يذكــر أن هــذه 

مصــور   363 فيهــا  شــارك  قــد  املســابقة 
الصــور  عــدد  وبلــغ  دولــة،   42 يمثلــون 

صــورة.  4601 املشــاركة 

تكريم الفائزين بمسابقة
النخلة بألسنة الشعراء

كمــا قــام ســعادة الدكتــور هــالل الكعبــي 
بتكريم الفائزين بمسابقة »النخلة بألسنة 
الشــعراء« 2202 ضمــن فئتيــن، األولــى عــن 
فئة )الشعر الفصيح( املركز األول فازت به 
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الشاعرة وئام عصام ربيع، جمهورية مصر 
العربيــة، عــن قصيــدة بعنــوان »فــي بيتنــا 
عّمة«، واملركز الثاني فاز به الشاعر عباس 
العــراق،  جمهوريــة  جاســم،  العالــي  عبــد 
الشــموخ«،  »تــاج  بعنــوان  قصيــدة  عــن 
واملركــز الثالــث: فــازت بــه الشــاعرة شــفيقة 
عــن  الجزائريــة،  الجمهوريــة  وعيــل، 
قصيــدة بعنــوان »شــيخ شــيوخ النخيــل«. 
والثانيــة عــن فئــة )الشــعر النبطــي( املركــز 

بــن عبيــد  يوســف  الشــاعر  بــه  فــاز  األول 
العربيــة  االمــارات  الفال�ســي،  بــن خميــس 
املتحــدة، عــن قصيــدة بعنــوان »غيــداء كل 
بيــد«، واملركــز الثانــي: فــاز بــه الشــاعر علــي 
محمــد إبراهيــم املجينــي، ســلطنة عمــان، 
عــن قصيــدة بعنــوان »حبيبــة القيــض«، 
واملركــز الثالــث: فــاز بــه الشــاعر فــرج عايــد 
الحســين، الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
عن قصيدة بعنوان »بنت البوادي«، يذكر 

أن عــدد املشــاركين اإلجمالــي فــي املســابقة 
بدورتهــا السادســة 2121 شــاعر وشــاعرة 
ُمــوا قصائدهــم 

َ
يمثلــون 91 دولــة عربيــة َنظ

ضمــن فئتيــن الفئــة األولــى باللغــة العربيــة 
الفصحــى والفئــة الثانيــة باللهجــة النبطيــة 
فــي حــب النخلــة وفضلهــا وأثرهــا. يذكــر أن 
هذه املسابقة قد شارك فيها 2121 شاعر 

وشــاعرة يمثلــون 91 دولــة عربيــة.
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كتاب جديد صدر عن األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

إعداد األستاذ الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بالتعاون مع الخبير الدولي الدكتور عبد اهلل وهبي 

صـــدر عـــن األمانـــة العامـــة لجائـــزة خليفـــة 
الدوليـــة لنخيـــل التمـــر واالبتـــكار الزراعـــي 
ُدرة  »املجهـــول  بعنـــوان  جديـــد  كتـــاب 
األســـتاذ  بإعـــداده  قـــام  الـــذي  التمـــور«، 
عـــام  أميـــن  زايـــد  الوهـــاب  عبـــد  الدكتـــور 
الجائزة بالتعاون مع الخبير الدولي الدكتور 
عبد هللا وهبي، وبمشاركة )8( وزراء زراعة 
مـــن الـــدول املنتجـــة للتمـــور، و)4( منظمـــات 
دوليـــة، و )44( باحـــث وخبيـــر أكاديمـــي مـــن 
تدشـــين  تـــم  حيـــث  بالعالـــم،  دولـــة   )81(
الكتاب بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك 
آل نهيـــان، وزيـــر التســـامح والتعايـــش، رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء الجائـــزة، وذلـــك خـــالل حفـــل 
تكريـــم الفائزيـــن بالجائـــزة بدورتهـــا الرابعـــة 
عشرة يوم االثنين 41 مارس 2202 بقصر 

بابوظبـــي. اإلمـــارات 

العـــدد  هـــذا  يعتبـــر  كمـــا 
الكبيـــر مـــن املشـــاركين فـــي 
إعـــداد الكتـــاب مؤشـــر 
مـــن الناحيـــة  إيجابـــي 
والنوعيـــة،  الكميـــة 
لديهـــم  ألن  وذلـــك 
نفـــس املعانـــاة كمـــا 
فجميـــع  لدينـــا 
فـــي  املشـــاركين 
الكتـــاب  إعـــداد 
هـــم مـــن الـــدول 
لتمـــر  املنتجـــة 
ملجهـــول«،  »ا
نفـــس  وهـــي 
ب  ســـبا أل ا
التي دفعت 

شارك في إعداد هذا الكتاب 
)8( وزراء زراعــة: دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة، اململكــة املغربيــة، جمهوريــة مصــر العربيــة )2(، دولــة إســرائيل، جمهوريــة الســودان، اململكــة األردنيــة 

الهاشــمية، الجمهوريــة اإلســالمية املوريتانيــة.
)4( منظمــات دوليــة: هــي املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة )AOAD(، املركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي املناطــق الجافــة )ICARDA(، اتحــاد مراكــز 
القاحلــة  الجافــة واألرا�شــي  املناطــق  فــي  الزراعيــة  للبحــوث  العربــي  )AARENINA(، واملركــز  افريقيــا  الشــرق األوســط وشــمال  فــي  الزراعيــة  البحــوث 

.)ACSAD(
إلــى )18( دولــة منتجــة لصنــف املجهــول هــي )اإلمــارات العربيــة املتحــدة، اململكــة  فــي مجــال زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور ينتمــون  )44( خبيــر دولــي: 

العربيــة،  املتحــدة األمريكيــة، جمهوريــة مصــر  الواليــات  اســبانيا،  املغربيــة، مملكــة 
الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  الهاشــمية،  األردنيــة  اململكــة  إســرائيل،  دولــة 
إيطاليــا،  جمهوريــة  املوريتانيــة،  اإلســالمية  الجمهوريــة  الســودان،  جمهوريــة 
جمهوريــة العــراق، دولــة فلســطين، جمهوريــة ناميبيــا، جمهوريــة جنــوب افريقيــا، 

الهنــد(. جمهوريــة  املكســيكية،  املتحــدة  الواليــات  اســتراليا،  دولــة 

ُة التمور ُة التموراملجهول ُدرَّ املجهول ُدرَّ
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هـــذا  إعـــداد  إلـــى  للجائـــزة  العامـــة  األمانـــة 
الكتـــاب، وهـــي جـــالء الصـــورة حـــول أصـــل 
اســـم  تصويـــب  وكذلـــك  الصنـــف،  هـــذا 

. لصنـــف ا

وحول فكرة إصدار هذا الكتاب يقول 
الدكتور عبد الوهاب زايد:

رأ�ســـي  فـــي  تـــدور  الفكـــرة  بســـاطة  بـــكل 
منـــذ عـــدة ســـنوات، منـــذ أن خطـــف تمـــر 
»املجهـــول« أنظـــار العالـــم حولـــه عـــن باقـــي 
التمـــور، نظـــرًا إلـــى املكانـــة العامليـــة التـــي 
وصـــل إليهـــا حيـــث تربـــع تمـــر »املجهـــول« 
علـــى الئحـــة أفضـــل وأجـــود وأغلـــى التمـــور 
اســـم  عـــن  الحديـــث  فكثـــر  العالـــم،  فـــي 
وأصـــل هـــذا الصنـــف، وكثـــر معـــه العبـــث 
التســـمية  )أصـــل  النقطتيـــن  هاتيـــن  فـــي 
وأصـــل الصنـــف( حتـــى بـــات يقـــال في بعض 
املحافـــل وُينســـب تمـــر املجهـــول إلـــى هـــذه 
الدولـــة أو تلـــك، بـــل بتنـــا نســـمع فـــي أوســـاط 
املزارعين والفنيين عدد من األســـماء التي 

تطلـــق علـــى هـــذا الصنـــف، وحرصـــًا منـــي 
على تأصيل هذا الصنف وجالء الصورة 
املرتبطـــة باملجهـــول، فقـــد عكفـــت علـــى 
إعداد كتاب علمي رفيع املستوى بعنوان 
التمـــور« وذلـــك لســـببين  ْة  ُدرَّ »املجهـــول 
فـــي  اململكـــة املغربيـــة  تثبيـــت حـــق  األول 
والثانـــي  »املجهـــول«،  تمـــر  وجـــذر  أصـــل 
هـــو تصحيـــح اســـم »املجهـــول« باللغتيـــن 

العربية واالنجليزية. ولن تفوتني الفرصة 
أن أتقـــدم بخالـــص الشـــكر إلـــى الدكتـــور 
عبد هللا وهبي الذي ساهم وراجع ونسق 
معـــي هـــذا الكتـــاب، ومشـــاركة )8( وزراء 
زراعـــة لـــدول منتجـــة لصنـــف املجهـــول، 
خبيـــر   )44( و  دوليـــة،  منظمـــات  و)4( 

وباحـــث يمثلـــون )81( دولـــة بالعالـــم.
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 هل ُيَعدُّ الكتاب مساهمة في دحض 
الشائعات التي راجت حول أصل 

صنف »املجهول«؟

نعـــم يعتبـــر هـــذا الكتـــاب بمثابـــة دحـــض 
علمـــي للشـــائعات التـــي راجـــت حـــول أصـــل 
ألصـــل  االعتبـــار  ورد  »املجهـــول«  صنـــف 
الصنـــف الـــذي ينتشـــر بشـــكل عـــام فـــي كافـــة 
بـــكل  تافياللـــت  لواحـــة  التابعـــة  املناطـــق 
أطرافهـــا التابعـــة إلقليـــم الرشـــيدية مثـــل 
أرفـــود واملعاضيـــط وتزيمـــي والنواحـــي وليـــس 
)بوذنيـــب( لوحدهـــا، ســـواء كانـــت مراكـــز 
حضرية )مثل ارفود، بوذنيب، الرشيدية، 
تنجـــداد،  الريصانـــي،  بوعنـــان،  كلميمـــة، 
...( أو جماعـــات قرويـــة )مثـــل الزريقـــات، 
سجلماســـة،  امحمـــد  بنـــي  ريســـاني، 
فركلـــة  الطـــاوس،  الســـيفة،  الســـفاالت، 
علـــي،  ســـيدي  الســـفلى،  فركلـــة  العليـــا، 
تيغوســـت...( لكـــن منطقـــة )بوذنيـــب( بجهـــة 
اململكـــة  شـــرق  جنـــوب  تافياللـــت  درعـــة 
املغربيـــة، لهـــا خصوصيـــة وهـــي أن الفســـائل 
)والتـــر  الدكتـــور  أخذهـــا  التـــي   )11( الــــ 
ســـوينجل( عـــام 7291 وأرســـلها إلـــى أمريـــكا 
وهـــذا  )بوذنيـــب(.  مـــن  بالتحديـــد  كانـــت 
الكتـــاب موثـــق بدراســـات وشـــهادات علميـــة 
مـــن )44( خبيـــر وباحـــث متخصـــص بنخيـــل 
تمر »املجهول« من ثمانية عشر دولة تقوم 

بزراعـــة »املجهـــول« علـــى أراضيهـــا.

هل اختالف نطق اسم »املجهول« بين 
املصادر األجنبية والعربية بات مصدر 

قلق على سمعة ورواج صنف املجهول؟ 

يعتبر اختالف نطق اسم »املجهول« سواء 
باللغـــة العربيـــة أو اإلنجليزيـــة أو الفرنســـية 
هـــذا  ورواج  ســـمعة  علـــى  قلـــق  مصـــدر 
الصنف، ألن توحيد االسم يساهم بشكل 
طبيعـــي إلـــى ارتفـــاع مؤشـــر الســـمعة وزيـــادة 
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الطلـــب علـــى هـــذا التمـــر دون غيـــره، لكـــن 
عندمـــا تختلـــف األســـماء فيظـــن املســـتهلك 
ان كل اسم هو لصنف مختلف عن اآلخر 
بالتالـــي ســـوف يحجـــم عـــن الشـــراء إال إذا 
صـــادف نفـــس االســـم الراســـخ فـــي ذهنـــه، 
مـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة توحيـــد االســـم بـــكل 
اللغـــات. حيـــث قمنـــا بجمـــع كافـــة األســـماء 
والفرنســـية  اإلنجليزيـــة  باللغـــة  املتداولـــة 
التالـــي  بطريقـــة خاطئـــة وهـــي علـــى النحـــو 
 ،)luqdaM(  ،)lohjeM(  ،)luodjaM(
 ،)luhghsaM(  ،)luhjaM(  ،)loohjaM(
 ،)luehejdeM(  ،)luohghceM(
 ،)loohjeM(  ،)luojdeM(  ،)loojdeM(
هـــو  الصحيـــح  واالســـم   ...،)loojeM(

.)luohjeM(

وفـــي اللغـــة العربيـــة نجـــد عـــدد مـــن األســـماء 
املتداولـــة بطريقـــة خاطئـــة وهـــي علـــى النحـــو 
التالـــي: )مجـــدول(، )مجـــول(، )مدجهـــول(، 
)مدغـــول(،  )مجدهـــول(،  )مغهـــول(، 
)مـــدول(، )مشـــغول(،... واالســـم الصحيـــح 

)املجهـــول(. هـــو 

رحلة املجهول من منطقة بوذنيب إلى 
مختلف أصقاع العالم؟

نشـــأ نخيـــل املجهـــول مـــن وادي تافياللـــت 
بإقليـــم  إداريـــًا  واملعـــروف  املغـــرب،  فـــي 
الراشـــيدية. تـــم تأكيـــد املنشـــأ مـــن خـــالل 
مـــن  للعديـــد  النـــووي  الحمـــض  تحليـــل 
عينـــات نخيـــل املجهـــول التـــي تـــم جمعهـــا مـــن 
مناطـــق متنوعـــة بمـــا فـــي ذلـــك املغـــرب ومصـــر 
والواليات املتحدة األمريكية. حيث أظهرت 
هـــذه الدراســـة التـــي قـــام بهـــا الدكتـــور محمـــد 
أحـــد  هـــو  املجهـــول  صنـــف  أن  الهميـــزي، 
أصنـــاف )ecardnaL( مـــن اململكـــة املغربيـــة. 

خالل القرن الســـابع عشـــر، ُعرف املجهول 
بأنـــه تمـــور عاليـــة الجـــودة وكانـــت ثمارهـــا 
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ُتبـــاع بســـعر أعلـــى مـــن األصنـــاف األخـــرى فـــي 
أســـواق إنجلتـــرا وإســـبانيا فـــي ذلـــك الوقـــت، 
و كانـــت معظـــم التمـــور ُتْحَضـــر إلـــى أوروبـــا 
مـــن تافياللـــت. لســـوء الحـــظ، فـــإن حـــدوث 
مرض البيوض الناجم عن فطر موجود في 
التربـــة والـــذي تـــم وصفـــه علميـــًا ألول مـــرة فـــي 
 )erèissyaV & xeoF( عـــام 9191 مـــن قبـــل
التمـــور  مـــزارع  مكثـــف  بشـــكل  دمـــر  قـــد 
املغربيـــة. وكانـــت أصنـــاف تمـــر املجهـــول مـــن 
للمـــرض،  األصنـــاف حساســـية  أكثـــر  بيـــن 
وبالتالـــي اختفـــت تمـــور املجهـــول الطازجـــة 
انخفـــاض  بعـــد  األوروبيـــة  األســـواق  مـــن 

إنتاجهـــا بشـــكل ملحـــوظ.

املجهـــول  أن صنـــف  علـــى  إجمـــاع  هنـــاك 
نشـــأ فـــي واحـــة تافياللـــت فـــي جنـــوب جبـــال 
األطلـــس بجنـــوب شـــرق اململكـــة املغربيـــة. 
يوفـــر نهـــر زيـــز امليـــاه للواحـــة التـــي تقـــع علـــى 
ارتفـــاع 467 متـــر عـــن ســـطح البحـــر. تقـــع فـــي 
الوقـــت الحاضـــر ضمـــن إقليـــم الرشـــيدية، 
جهـــة درعـــة- تافياللـــت. تافياللـــت هـــي أكبـــر 
واحـــات اململكـــة املغربيـــة ومـــكان لزراعـــة 
النخيـــل  ألطلـــس  وفقـــًا  القديمـــة.  التمـــور 
املغربـــي األخيـــر، تافياللـــت هـــي موطـــن لثلـــث 
أصنـــاف نخيـــل التمـــر املســـجلة، 151 مـــن 

354 صنفـــًا مـــن التمـــور.

بـــدأت رحلـــة التعـــرف علـــى تمـــر املجهـــول 
عندمـــا انضـــم الدكتـــور )والتـــر ســـوينجل( إلى 
اللجنـــة الفرنســـية فـــي املغـــرب للتعامـــل مـــع 
التهديد املزعج الذي يشكله مرض البيوض 
علـــى أشـــجار النخيـــل، فـــي رحلـــة ميدانيـــة قـــام 
بهـــا عـــام 7291 إلـــى واحـــة تافياللـــت، حـــدد 
ســـوينجل مزرعـــة مجهـــول صحيـــة فـــي قريـــة 
بودنيـــب الصغيـــرة. تـــم اختيـــار نخلـــة ُتظهـــر 
نمـــوًا قويـــًا فـــي الفســـائل؛ تمـــت إزالـــة ســـتة 
أحجـــام قياســـية وخمســـة فســـائل صغيـــرة، 
وتجهيزهـــا للشـــحن، وتعبئتهـــا فـــي صنـــدوق 

وشـــحنها إلـــى واشـــنطن العاصمـــة، ووصلـــت 
املهـــم  مـــن  أســـابيع.  خمســـة  حوالـــي  بعـــد 
مالحظة أن جميع الفسائل الـ )11( جاءت 
مـــن نفـــس الشـــجرة وبالتالـــي فهـــي متطابقـــة 

وراثيـــًا.

قـــرر مســـؤولو الحجـــر الزراعـــي فـــي أمريـــكا أنـــه 
حرصـــًا علـــى عـــدم دخـــول محتمـــل ملـــرض 
البيـــوض إلـــى الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، 
كان البـــد مـــن وضعهـــا بالحجـــز الزراعـــي ومـــن 
ثـــم تبخيـــر فســـائل املجهـــول ثـــم زراعتها تحت 
إشـــرافهم فـــي مـــكان بعيـــد لعـــدة ســـنوات، فـــي 
منطقـــة ال توجـــد فيهـــا أشـــجار النخيـــل. تـــم 
اختيـــار الطـــرف الجنوبـــي مـــن واليـــة نيفـــادا، 
علـــى طـــول نهـــر كولـــورادو، كموقـــع للحجـــر 
الصحـــي. نجـــت الفســـائل مـــن الســـفر إلـــى 
املوقـــع وتـــم زرعهـــا بنجـــاح فـــي 4 يوليـــو 7291. 
وافق مزارع أمريكي أصلي محلي على رعاية 
الفســـائل وريها، مع زيارات إشـــرافية دورية 
مـــن قبـــل مهنـــدس زراعـــي مـــن محطـــة التمور 
فـــي  األمريكيـــة  الزراعـــة  لـــوزارة  التابعـــة 
إنديـــو، بكاليفورنيـــا. فـــي وقـــت مبكـــر، ماتـــت 

)2( فســـيلة ونجـــت الــــ )9( فســـائل األخـــرى. 
بعـــد ثـــالث ســـنوات، كان التســـعة ينتجـــون 
فســـائل خاصـــة بهـــم. بعـــد ثمانـــي ســـنوات 
مـــن الحجـــر الصحـــي، تـــم اإلعـــالن عـــن صحـــة 
جميـــع النباتـــات دون أي دليـــل علـــى وجـــود 
بيـــوض أو أي أمـــراض أخـــرى. بحلـــول ذلـــك 
الوقـــت، كانـــت الفســـائل التســـعة األصليـــة 
قـــد أنتجـــت 46 فســـيلة جديـــدة. فـــي صيـــف 
عـــام 6391، تـــم زرع جميعهـــا البالـــغ عددهـــا 
37 نخلـــة فـــي محطـــة التمـــور فـــي إنديـــو دون 

خســـائر.

أتاحـــت محطـــة التمـــور الفســـائل للمزارعيـــن 
مـــن  ابتـــداًء  وأريزونـــا  كاليفورنيـــا  فـــي 
األربعينيـــات مـــن القـــرن املا�ســـي، وتوســـعت 
مـــزارع املجهـــول باســـتخدام الفســـائل منـــذ 
ذلـــك الحيـــن. كمـــا رأينـــا أثـــار نمـــو املجهـــول 
مـــن  العديـــد  فـــي  االهتمـــام  ناجـــح  بشـــكل 
الواليـــات  واكتســـبت  األخـــرى،  البلـــدان 
للفســـائل  كمصـــدر  ســـمعة  املتحـــدة 
الســـليمة مـــن صنـــف تمـــر املجهـــول ذات 

املغربـــي. األصـــل 



64        املجلد الرابع ع�شر, العدد 02 , يونيو 2022

149 وسيلة ومصدر إعالمي يمثلون 10 دول

ُة التمور« كتاب »املجهول ُدرَّ

في عيون الصحافة العالمية



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          65



66        املجلد الرابع ع�شر, العدد 02 , يونيو 2022



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          67



68        املجلد الرابع ع�شر, العدد 02 , يونيو 2022



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          69



70        املجلد الرابع ع�شر, العدد 02 , يونيو 2022



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          71



72        املجلد الرابع ع�شر, العدد 02 , يونيو 2022



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          73



74        املجلد الرابع ع�شر, العدد 02 , يونيو 2022



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          75



76        املجلد الرابع ع�شر, العدد 02 , يونيو 2022



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          77



78        املجلد الرابع ع�شر, العدد 02 , يونيو 2022



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          79



80        املجلد الرابع ع�شر, العدد 02 , يونيو 2022



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي                          81




