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  )مشروع مركز وطني(مشروع عقد او 

  لبحوث النخيل والتمور
  

  دادــاع

  نمرود بنيامين.دو  حيدر الحيدري.د،  حسن خالد حسن.د
  

  :ةــــــــالمقدم

الزراعية في دول الشرق االدنى وشمال افريقيا والتي تنتج حاليا ) النشاطات(ان انتاج التمور من اقدم الفعاليات  .1

ان النخلة شجرة تتميز بصالبتها وقدرتها على مقاومة الظروف شديدة . نتاج العالمي للتمورمن اال% 99مايقارب من 

الجفاف وتنمو بشكل جيد على المياه متوسطة الملوحة والتي يستطيع عدد قليل جدا من المحاصيل تحملها والعيش 

هي مع الحليب تعتبر وجبة غذائية التمر فاكهة مغذية ومهمة غنية بالكاربوهيدرات وعدة عناصر مغذية اخرى و . فيها

لها اهمية تاريخية ودينية وبشكل خاص في الديانات التي انبثقت في منطقة الشرق االدنى كالبوذية والمسيحية . كاملة

والتمر مهم بشكل خاص في الثقافة االسالمية حيث ورد ذكره بآيات عديدة في القران واوصى به كمادة . واالسالم

ولهذا فانه من الورع ان يبدأ الصائم . لنخلة فتعتبر مقدسة في االسالم والثمرة كغذاء للصالحيناما شجرة ا. مغذية

 .افطاره بأكل التمر

كأكبر المنتجين  مليون طن حيث يتصدر العراق القائمة 3يقارب  1987كان مجموع االنتاج العالمي من التمور  .2

باالضافة الى كون التمور . الف طن 350يث يبلغ اكثر من وكذلك فان حجم التمور في التجارة الدولية البأس به ح

 .فاكهة مائدة فانها تعتبر مادة اساسية مهمة لكثير من المنتجات الغذائية المصنعة

كغم ) 100(بـ كغم فقط مقارنة) 18-15(على اية حال فأن معدل االنتاجية لمعظم دول االقاليم منخفض جدا فهو  .3

وهذا يعني ان مجال التحسين في االنتاجية % 80ا فان الفجوة في الغلة هي بحدود في ظل عناية وادارة جيدة ولهذ

 .ممكن عن طريق تحسين عمليات الخدمة والتقنية المستخدمة في االنتاج

يزرع النخيل على االكثر من قبل فالحين ملكياتهم صغيرة وفي حاالت كثيرة يعتبر المصدر الرئيسي لدخل هؤالء  .4

في نظام االنتاج والتسويق سيعود بالفائده على الفالحين وبشكل خاص الغالبيه من ذوى  ولهذا فان اي تحسين

 .الملكيات الصغيرة

 -:أما االسباب الرئيسية النخفاض االنتاجية فهي .5

 إهمال الفالحين بالعناية بزراعة وخدمة وتحسين النخيل واالنتاجية  -  أ

ص في التلقيح والتسميد، التلف والضياع الناجم عن االساليب المستعملة في خدمة النخلة غير كفوء وبشكل خا  - ب

 .الخ..االمراض والحشرات والري
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النظام التسويقي غير كفوء مما ينجم عنه تكاليف عالية وارباح واطئة وهذا بحد ذاته يعتبر عامًال غير مشجع  -ج

  .لتحسين ادارة وخدمة بساتين النخيل

يمكن استعمالها من قبل مختلف فئات الفالحين في ظروف خاصة من عدم إتباع اساليب التقنية المناسبة والتي  - د

  .الناحية الزراعية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية

  .وجود فرص عمل بديلة مردودها اكثر ومخاطرها اقل -هــ 

  .عدم وجود عمالة زراعية بمهارات عالية بسبب ارتفاع مستوى االجور السائدة - و

قومية ارتأت دول اقليم الشرق االدنى وشمال افريقيا اضافة الى الباكستان ان تؤسس مركز وللنهوض بهذه الثروة ال

اقليمي لبحوث النخيل والتمور في الشرق االدنى وشمال افريقيا تحت رعاية منظمة الغذاء والزراعة التابعة لالمم 

دأ المشروع بمقره بغداد بعمله في اذار وب. تم االتفاق على هذه الوثيقة 1977المتحدة واعدت وثيقة لهذا الغرض عام 

سنوات ومن ثم اتخاذ الخطوات ) 5(لفترة امدها ) مجلس البحث العلمي(بالتنسيق مع الجهات العراقية المفتية  1978

وبعد مرور المرحلة االولى للمشروع ومن خالل اجتماع مجلس . لتطوير هذا المركز الى مركز دولي دائم الالزمة

العطاء مجال  1987تقرر تمديد فترة عمله الى نهاية عام  1985لمشروع المنعقد في تونس عام التنسيق الفني ل

  .للدول المشاركة ابدأ رأيها في مستقبل المشروع

ولتلكؤ بعض الدول المشاركة في تسديد مساهمتها في المشروع بالرغم من جميع االتصاالت الجارية من قبل منظمة 

وحرصًا من الحكومة العراقية . شروع مما ادى الى تقليص الكادر وكذلك واجباته ونشاطاتهوادارة الم الغذاء والزراعة

على ديمومة هذا النشاط الحيوي لثروة قومية واقليمية ولعالقتها بالتراث العربي واالسالمي وللمساهمة في تأمين االمن 

  .عالغذائي وتحسين الحالة االجتماعية واالقتصادية لقطاع كبير من المجتم

وانطالقًا من اهمية هذه الثروة فقد ارتئت الحكومة العراقية في الوقت الحاضر على االقل ابرام عقد او اي ترتيبات 

اخرى او تأسيس مركز وطني لبحوث النخيل والتمور في العراق ذو مهام اقليمية وقومية وبالتعاون مع منظمة الغذاء 

  .والزراعة
  

افريقيا في  لمشروع االقليمي لبحوث النخيل والتمور للشرق االدنى وشمالنظرًا النتهاء المرحلة الثانية ل

لعدم تجاوب الدول االعضاء ولوجود وفورات مالية في ميزانية المشروع وانطالقًا من اهمية مبدأ . 31/12/1987

مم المتحدة ولديمومة ومنظمة الغذاء والزراعة التابعة لال التعاون بين المراكز الوطنية المتخصصة لخدمة دول االقليم

خدمة قطاع النخيل لدول االقليم ولتوفير الكادر العلمي المتخصص ومستلزمات العمل العلمية االخرى في قطاع 

  .النخيل والتمور

يقترح صيغة عقد علمي او اي ترتيب خاص او مركز وطني مابين الحكومة العراقية ومنظمة الغذاء والزراعة التابعة 

  -:ي يتضمن االنشطة والفعاليات التاليةلالمم المتحدة والذ
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 البحوث .1

 التدريب .2

 االستشارات العلمية والفتية .3

 قامة المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرةإ .4

 التوثيق العلمي .5

 صدار المجلة مجلة نخلة التمر والنشرات االرشاديةإ .6

 اي امور اخرى تتعلق بنشاطات المركز في حقل النخيل والتمور .7

لنشاطات يمكن للدول المنتجة للتمور والمهتمة بأي من هذه النشاطات مفاتحة منظمة الغذاء ولالستفادة من هذه ا

وذلك . والزراعة وهذه بدورها حيلها الى المركز البحوث الزراعية والموارد المائية التابع الى مجلس البحث العلمي

  .خيل والتموربموجب عقد مسبق في حالة العقد او احالتها الى المركز الوطني لبحوث الن

  

  الجهة المنفذة

  .مركز البحوث الزراعية والموارد المائية/ الجهات المعنية في القطر العراقي والممثله بمجلس البحث العلمي
  

  أهداف وواجبات العقد او اي صيغة اخرى كما هي مقترحة

  :خبرة في المجاالت التاليةيهدف المشروع الى تطوير قطاع النخيل والتمور في العراق والدول التي تحتاج الى ال

 البحوث .1

 التدريب .2

 االستشارات العلمية والفنية .3

 اقامة المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرة .4

 توثيق كافة المعلومات في مجال النخيل والتمور/ التوثيق العلمي .5

 والنشرات االيضاحية) مجلة نخلة التمر(اصدار المجلة  .6

 ل النخيل والتمورتتعلق بنشاطات المركز في حق اي امور اخرى .7

ومن خالل هذا العقد ستكون امكانيات مركز البحوث الزراعية والموارد المائية من مختبرات وكوادر في خدمة هذا 

من تدريب واجراء بحوث او تقديم اي استشارات علمية كما ). المركز الوطني(العقد المبرم مابين المركز والمنظمة او 

وكذلك بالمختبرات المتوفرة حاليًا ) دليل(تابعة لالمم  المتحدة بقائمة باسماء الخبراء ستزود منظمة الغذاء والزراعة ال

  .في مركز البحوث الزراعية والموارد المائية
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  مجلس التنسيق الفني للمشروع او صيغة العقد

ويتولى . عملللمشروع مجلس ادارة يسمى مجلس التنسيق الفني للمشروع يتولى وضع الخطوط العامة واقرار برنامج 

ويتألف مجلس التنسيق . على النطاق الوطني او االقليمي المشروع بالتعاون مع خبرائه وادارة مركز البحوث الزراعية

من مدير المشروع العقد او المنسق مع ادارة مركز البحوث الزراعية وخبير يتم ترشيحه من مركز البحوث الزراعية 

  .ير من وزارة الزراعة العراقيةوخبير من منظمة االغذية والزراعة وخب

  

  تقييم المشروع للمرحلة السابقة

تتركز مهام المرحلة الثانية على وحدة  1984وبناًء على توصية مجلس التنسيق في تونس عام  1/8/1986منذ 

  -:التوثيق التابعة للمشروع وتطويرها بالشكل التالي

 توثيق المعلومات عن النخيل والتمور .1

 ار مجله النخيل التمراالستمرار في اصد .2

 االستمرار في اصدار اخبار النخيل .3

 االستمرار في اصدار بعض الكتب في مجال النخيل والتمور .4

 التدريب العملي والنظري في مجال النخيل والتمور وفعال تم تطوير وحدة التوثيق .5

  

  ضيتينفي المشروع حيث تم تجهيزها بوحدة المايكروفش وتم اصدار مايلي خالل السنتين الما

 تم اصدار خالصات البحوث عن النخيل والتمور باللغتين العربية واالنكليزية .1

 تم اصدار دليل الباحثين في مجال النخيل والتمور باللغة االنكليزية .2

  10وحاليًا   9،8،7تم اصدار مجلة نخلة التمر وبانتظام لالعداد  .3

 . )10 ( ،9،8،7تم اصدار نشرة اخبار النخيل بانتظام    .4

 ية للنخيل والتمور باللغة العربيةلحشرات المفصلاصدار كتاب اتم  .5

 تم اصدار امراض النخيل باللغة الفرنسية لدول شمال افريقيا .6

 تم اصدار كتاب التمور وانتاج الحلويات باللغة العربية .7

 تم اصدار كتاب التقنية الحيوية المايكروبيه والتمور باللغة العربية .8

 نشر كتاب اضواء في عالم نخلة التمر باللغة العربيةارسل لل .9
  

ورغم كل هذا ورغم قلة الكادر فقد تم عقد دورتان تدريبيتان احداهما في المغرب في موضوع الزراعة النسيجية وقد 

  .شارك فيها كافة االقطار المشاركة في المشروع
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البحوث الزراعية والموارد المائية في موضوع مكننه اضافة لذلك انعقدت دوره تدريبية في بغداد بالتعاون مع مراكز 

وقد شارك فيها متدربون من كافة الدول االعضاء ومن المؤمل ان تعقد دورة اخرى في تونس . عمليات خدمة النخيل

  .في موضوع تصنيع التمور حيث يقوم المشروع حاليا بالتحضير لهذه الدورة

دونم ورغم قلة الكادر فقد تم تجهيز هذه المزرعة في ) 100(مساحتها علمًا بان لدى المشروع مزرعه في اللطيفية 

  .كافة انواع الفسائل وتم العناية والخدمة المستمرة لها والمخطط التالي يوضح مزرعه اللطيفية التابعة للمشروع

مليات للشرق ونتيجة للمشاكل التي واجهت المشروع وكما اوضحنا في طي هذا التقرير وبعد التداول مع دائرة الع

منظمة الغذاء والزراعة الدوليه ومع السيد ممثل الجمهورية العراقية في المجلس التنسيقي / االدنى وشمال افريقيا واوربا

وجدنا من المناسب ان يحول المركز االقليمي لبحوث النخيل والتمور حاليًا الى اي صيغة عمل جديدة او ترتيبات او 

والتمور ذو مهام قومية واقليمية وذلك للوفورات المالية الموجودة والتي يمكن للمركز الى مركز وطني لبحوث النخيل 

لبحوث النخيل والتمور من استغاللها لخدمة المنطقة تحت اشراف منظمة الغذاء والزراعة الدولية والجهات  الوطني

  :العراقية المعنية وبالشكل التالي
  

 ي لبحوث النخيل والتموراالستمرار بالمشروع تحت اسم المركز الوطن -1

ان يمارس جميع نشاطاته في مجال التوثيق والمتضمنة جمع كافة المعلومات عن النخيل والتمور في  -2

كذلك اصدار بعض . العالم واصدار مجلة نخلة التمر بصورة منتظمة وكذلك اصدار نشره النخيل

 .الكتب المتخصصة في مجال النخيل والتمور

 في مجال النخيل والتموراقامة الدورات التخصصية  -3

 اصدار اطلس عن النخيل والتمور -4

ان يتخصص هذا المشروع في موضوع معين كمثال على ذلك التخصص في موضوع تصنيع التمور  -5

ليكون نشاطا رئيسيًا لهذا المركز حيث يحتل العراق الموقع االول في صناعات التمور وان يقدم كافة 

ول االعضاء في مواضيع كبس التمور، تبخير التمور، انتاج د االستشارات الفنية المطلوبة من كافة

الدبس والسكر السائل، الكحول، الخل ، حامض الليمون وكذلك في موضوع تطوير منتجات جديدة 

كصناعة الحلويات والمخلالت، اغذية اطفال، كما ويقدم االستشارة في مجال التمور والتخمرات 

 .الصناعية والتحويلية
  

  :ذه لهذا المقترحالجهة المنف

تقوم منظمة االغذية والزراعة الدولية بتنفيذ المشروع عن وفورات صندوق االمانات ومساهمه الجمهورية العراقية 

  بالعملة المحلية

 دوالر 255,000الوفورات من  .1
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 دوالر بالعملة المحلية بالسنة 200,000مساهمة الجمهورية العراقية  .2

 -:لتجهيز المركز بعد ان يكون مركز وطني بما يلي   IDRCدولية مساهمة المركز البحوث للتنمية ال .3

1( Word prossesser  

2( Microfish cabanat  

 تغطية نفقات بعض الدورات التدريبية في موضوع التوثيق )3

 جهاز استنساخ جديد )4

 كومبيوتر )5

 اجهزة توثيق مختلفة اخرى )6
  

  ةالعالقة مابين الصيغة الجديدة للمشروع ومنظمة الغذاء والزراع

تنظم العالقة بين المركز البحوث الزراعية والموارد المائية ومنظمة الغذاء والزراعة التابعة لالمم المتحدة باتفاقية 

خاصة تحدد االلتزامات والتسهيالت ومن خالل مدير المشروع او منسق المشروع في اي مقترح من المقترحات 

  .السابقة الذكر تم االتفاق عليها

  

  اقـــــــــاتف

  النشاء مركز وطني لبحوث النخيل والتمور او مشروع عقد او اي ترتيبات اخرى
  

  اطراف العقد

دول المنطقة ولما للنخلة وثمارها من اهمية قصوى اقتصادية وثقافية  ادراكًا لما النتاج التمور من اهمية في اقتصاد

تقنيات االنتاج ولخلق برامج متكاملة من تقنيات ودينية وادراكًا لرغبة العراق في تطوير انتاجية النخيل خاصة وتطوير 

  .وكذلك تطوير تصنيع التمور بعد الحصاد

  .والتمور او اي ترتيبات اخرى وباالهداف والفعاليات ادناهفقد تم االتفاق النشاء مركز وطني لبحوث النخيل 

 .اخرىيسمى المشروع بالمركز الوطني لبحوث النخيل والتمور او اي عقد اخر او ترتيبات  .1

 العراق –بغداد  –تكون رئاسة المشروع  .2
  

  الصفة القانونية 

 محكمة مجلس تنسيق متكون وفق شروط يتفق عليها . سيكون المشروع مستقًال غير تجاري .1

 سيكون للمشروع شخصية قانونية .2
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  االطراف المتعاقدة غير مسؤولة كأفراد او جماعات عن اي ديون او اي التزامات اخرى .3

  

  )3(مادة 

  دافـــــــــــااله

  .بمهام البحوث والتدريب في المجاالت المختلفة النتاج وتصنيع التمور يقوم المشروع

 حل المشاكل الرئيسية في االنتاج والتصنيع  .1

 زيادة االنتاجية وتحسين المنتوج .2

 تطوير وحدة التوثيق بشكل يتناسب واهمية النخلة .3

 اصدار المطبوعات الخاصة بالنخلة والتمر .4

 دورات المتخصصةاقامة ال .5

  

  )4(مادة 

  ويةـــــــالعض

يمكن لدول المنطقة من االستفادة من هذا المشروع حسب اتفاق يتم مابين ادارة المشروع والدولة وتحت  .1

 .اشراف منظمة الغذاء والزراعة التابعة لالمم المتحدة

  

  )5(مادة 

  التنظيم االداري

ألف من مدير المشروع وممثل مركز البحوث الزراعية والموارد السلطة الحاكمة للمشروع هي مجلس التنسيق الذي يت

  .المائية وممثل من وزارة الزراعة والري العراقية وممثل منظمه

  

  )6(مادة 

  )مجلس التنسيق(مجلس الحاكم 

 يعقد المجلس جلسة اعتيادية كل عام في الوقت الذي يقرره او يحدده مدير المشروع .1

  .االنضمام الى هذا المشروع يكون لها ممثل في المجلس الحاكم في حالة رغبة اي دولة من الدول .2
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  )7(مادة 

  فعاليات المجلس الحاكم

تحديد سياسة المشروع وتصديق برنامج عمله وميزانيته مع االخذ بعين االعتبار قرارات وتوصيات لجنة  .1

 .البرمجة

 تحديد مساهمات الدول التي تنظم الى المجلس .2

 عن عمل وحسابات المركزمراجعة التقرير السنوى  .3

 .قبول الدول حسب اللوائح والطرق الموصوفة .4

 تطبيق التعديالت لهذه االتفاقية وفقًا للطرق الموضوعة .5

 تطبيق اللوائح .6

 التصديق على الترتيبات الرسمية لالتفاقيات المبرمة بين المشروع والدول والمنظمات االخرى .7

 .تحديد شروط تعين كوادر المشروع .8

  

  )8(مادة 

  حيات المديرصال

 سنوات) 4(مدير المشروع ويحددها وتكون لمدة ) التنسيقي(يعين المجلس الحاكم  .1

 يكون المدير العام الممثل القانوني للمشروع .2

 في كل اجتماع اعتيادي) التنسيقي(سوف يحيل المدير الى المجلس الحاكم  .3

 تقرير عن عمل المركز  -  أ

 مسودة برنامج عمل وميزانية المركز  - ب

 للسياسة والمقاييس العامة"ر بتعيين الموظفين االخرين وفقا يقوم المدي .4

 يكون موظفوا المشروع مسؤولين امام المدير .5

  

  )9(مادة 

  موارد المركز

 :سوف تشمل .1

 معدات وتسهيالت اخرى يملكها المشروع / ابنية المشروع  -  أ

 المساهمات السنوية  - ب

 التبرعات  - ت
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االبنية واالثاث تمكين المشروع من اداء اعماله سوف توفر حكومة الدولة المضيفة بدون مقابل االرض و  .2

التسهيالت االخرى الضرورية لصالح المدير . وكذلك سوف توفر بدون مقابل او لشروط معقولة. بكفاءه

 .وموظف المركز وعائالتهم

شرط . منح او اي نوع اخر من التبرعات او الهدايا من اي مصدر كان) ارث(يمكن للمركزان هدايا، تركات  .3

 .يكون مقبول ويتماشى مع اهداف المشروعان 

  

  )10(مادة 

  االمتيازات والحصانات

لها قدرة شخص قانوني لتقوم بأي عمل قانوني ضروري او مفيد لتنفيذ . سوف يكون المشروع منظمه مستقلة .1

 وظائفها ونشاطاتها او للمارسة سلطاتها تحت هذه االتفاقية

ات، الحصانات والتسهيالت المناسبة لتمكينهم من القيام منح المدير العام وموظفي المركز االمتياز  .2

 .بواجباتهم الرسمية

يضمنا نصوص وشروط االستخدام بين المركز واي شخص طبيعي او . لنزاعات الناتجة عن اي اتفاقية .3

وفي حالة عدم ) المصالحة(كيان قانوني والذي اليمكن حله او فضه عن طريق المفاوضات او التسوية 

خلي المركز عن حصانته من العملية القانونية سوف يحال الى التحكيم وفقًا لالحكام التي تنازل او ت

 .اما لم توافق اطراف النزاع على طريقة ما للتسوية) التنسيقي(يضعها المجلس الحاكم 

  

  )11(مادة 

  العالقات مع المنظمات والوكاالت االخرى

رى والمنظمات الحكومية وغير الحكومية او الوكاالت التي لها يمكن المركز ان يتعاون مع المنظمات الدولية االخ

ولتحقيق ذلك يمكن المدير العام ومن خالل المجلس الحاكم ان يقيم . نفس االهتمامات والنشاطات التي تطابق اهدافه

ان الدخول و . عالقات عمل مع ممثل هذه المنظمات او الوكاالت ويقع الترتيبات الالزمة لضمان فاعلية هذا التعاون

  .مع مثل هذه المنظمات والوكاالت يجب ان تحظى بموافقة المجلس الحاكم) قانونية(في اي ترتيبات رسمية 

  


