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خطاب نوايا بين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراضعي والصندوق 
 الدولي للتنمية الزراضعية

 ، تحت رعاية رئيس دولة اإلمارات2007أنشئت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عام  -1
المتحدة، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك لتعزيز تشجيع االبتكارات الزراعية والبحوث  العربية

اف هذه الجائزة فيما يلي: الخاصة بنخيل التمر، ونشر هذه المعلومات على نطاق العالم بأسره. وتتمثل أهد
دورها الريادي في هذا ل نظرا ،المتحدة في مجال بحوث نخيل التمرالعربية سم دولة اإلمارات اتعزيز 

بقاء التعاون بين الجهات المختلفة المنخرطة في صناعة نخيل التمر ودعم البحوث  ،المجال، وتأسيس وا 
 ذات الصلة بتطوير المظاهر المختلفة الخاصة بصناعة التمر.

على ق لصندو جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي اكرمت  ،2016ة عام ثامنال اتهخالل دور  -2
 وفي قطاع نخيل التمر. ،مساهماته في االبتكارات الزراعية

تحري مجاالت التعاون، بما في ذلك المطبوعات قيام الصندوق والجائزة بوالهدف من خطاب النوايا هذا هو  -3
لة بإنتاج نخيل التمر. وسيسعى كل من الصندوق صالمشتركة وورشات العمل وغيرها من األنشطة ذات ال

الدولي للتنمية الزراعية وجائزة خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بنشاط لخلق االتساقات المحتملة في 
قليميا لتشاطر ونشر المعرفة  نتاج نخيل التمر.بالخاصة التعاون محليا وا   التغذية وا 

مالية أو قانونية على  التزامات، وهو ال يفرض أية 2018ر مارس/أذا 19وقع خطاب النوايا هذا في  -4
 بهذه الوثيقة للعلم. ةنسخة من خطاب النوايا الموقع هذا مرفق وتردالصندوق. 
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