
 

 

 جائزة نورمان بورلوغ للبحث الميداني والتطبيق 

، من  يتم تقديم جائزة الدكتور نورمان بورلوغ للبحث الميداني والتطبيق، التي تمنحها مؤسسة روكفلر، في أكتوبر من كل عام في دي موين، أيوا

 قبل مؤسسة جائزة الغذاء العالمية.  

عة الدولية وإنتاج األغذية من قبل فرد دون  دوالر باإلنجاز االستثنائي القائم على العلم في الزرا 10000تعترف هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 

عاما. يتم تقديمه إلى عامل إرشاد شاب، أو عالم أبحاث، أو محترف تطوير، أو فرد آخر يحاكي بوضوح نفس الشجاعة الفكرية   40سن 

نورمان بورلوغ كعالم شاب يعمل  والقدرة على التحمل والتصميم في الكفاح من أجل القضاء على الجوع والفقر العالميين الذي أظهره الدكتور 

 .  50sو 1940sفي المكسيك في 

أو   ستكرم الجائزة الفرد الذي يعمل بشكل وثيق ومباشر "في الميدان" أو على مستوى اإلنتاج أو المعالجة مع المزارعين، أو رعاة الحيوانات،

 إنتاج األغذية وتجهيزها وتوزيعها بأكملها. الصيادين، أو غيرهم في المجتمعات الريفية، في أي تخصص أو مؤسسة عبر سلسلة 
 

 لترشيح شخص مستحق، يرجى زيارة 
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 يونيو. 15الموعد النهائي لتقديم الترشيحات كل عام هو 

 
 معايير الجائزة 

 
واختيارهم بناء على السمات واإلنجازات التي تعكس تلك التي أظهرها الدكتور بورلوغ خالل عمله في مجال البحث  سيتم تقييم المرشحين 

 الميداني والتطبيق، والتي تشمل:
 

ن  المثابرة. إظهار موقف الدكتور بورلوغ "ال تستسلم أبدا"، حتى في مواجهة الشدائد والظروف الصعبة ومحدودية الموارد و / أو النقد م

 الزمالء.
  

  االبتكار. تطبيق عقيدة الدكتور بورلوغ "الوصول إلى النجوم" في متابعة المسارات واألساليب والحلول المبتكرة في السعي لتوفير الغذاء

 والتغذية الكافيين لشعوب العالم. 
  

متعددة الثقافات والتخصصات؛ تحديد احتياجات  التواصل. محاكاة مثال الدكتور بورلوغ لفهم الثقافات المحلية؛ العمل بفعالية في المواقف

 وأصول الناس في مجتمع أو منطقة معينة؛ والتواصل مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. 
  

ة  زياد البحوث/العلوم.  تسهيل التغيير اإليجابي من خالل أساليب البحث الصارمة والتقنيات ونهج اإلدارة و / أو االستراتيجيات التي تؤدي إلى 

 إنتاج األغذية وتوافرها وتوزيعها و / أو تحسين التغذية. 
  

 التمديد. توسيع نطاق االكتشافات والتقنيات المبتكرة في العلوم الزراعية / الغذائية للمزارعين والمستهلكين المحرومين من الخدمات. 
  

المجتمعات الريفية، بما في ذلك األسر الزراعية والعاملين في  التعليم. توفير التدريب العملي والتعليم في مجال العلوم ألصحاب المصلحة في  

 مجال اإلنتاج الزراعي والغذائي. 
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والمزيد من   المستدام،التطبيق. تطبيق التكنولوجيات المحسنة و / أو نظم اإلدارة على المحاصيل و / أو الزراعة الحيوانية من أجل اإلنتاج  

 والحد من الفقر.  المغذية،األغذية 
  

الممارسين العاملين في البرامج التعاونية التي تهدف إلى الحد من  القيادة. إظهار قيادة المهنيين الزراعيين اآلخرين والباحثين الميدانيين و / أو 

 الجوع والفقر وتنشيط المجتمعات. 
  

 التأثير. زيادة كمية أو نوعية أو توافر الغذاء من خالل كل ما سبق.  
 

 أهلية المرشح: 
 

أكتوبر من العام الذي يتم فيه تقديم  16 قبل 40عاما )لم يتم الوصول إلى عيد ميالدهم ال  40يجب أن يكون عمر المرشحين أقل من 

 الجائزة(. 
  

يجب أن يعمل المرشحون بنشاط في االنضباط أو مجال البحث أو المنصب أو في المشروع )المشاريع( الذي يتم االعتراف بهم فيه. قد تكون  

 مرتبطة بمنظمة تعليمية، أو بحثية، أو تطويرية عامة، أو خاصة، أو كيان ذي صلة. 
  

 ر. لمرشحون مؤهلين للنظر في طلباتهم بعد عام ترشيحهم وفقا لتقدير لجنة تحكيم الجائزة، طالما تم استيفاء معايير الجائزة ومتطلبات العميظل ا
  

 وإنجازه. ومن المقرر أن تقدم الجائزة لشخص واحد. في ظروف غير عادية ونادرة، قد يشارك شخص آخر الجائزة لجهوده التعاونية الواضحة 
  

 وثائق الترشيح المطلوبة: 
 

 كلمة( يشرح ويصف:  3000بيان موجز )بحد أقصى 
 ( عمل المرشح وإنجازاته، مع تفاصيل وأمثلة توضح العديد من المعايير المحددة لهذه الجائزة؛ 1  
 ( كيف، عند القيام بهذا العمل، يعكس المرشح السمات التي أظهرها الدكتور بورلوغ خالل حياته المهنية المبكرة؛ و 2  
 ( تأثير أو نتائج عمل المرشح. 3  

  
 السيرة الذاتية للمرشح أو سيرته الذاتية، بما في ذلك تاريخ الميالد وبلد المنشأ والتعليم والخلفية المهنية. 

  
( يصفان ويشرحان ويؤكدان على اإلنجازات الرئيسية للمرشح مع الترشيح.  يرجى عدم  2( وخطابي دعم )1يم خطاب ترشيح واحد )يجب تقد

 تقديم أكثر من رسالتين داعمتين.
  

 العمل. صور عمل إضافية للمرشح في  2نقطة في البوصة(؛ يمكن أيضا تقديم  300الصور: مطلوب لقطة رأس للمرشح )دقة ال تقل عن 
 

يجب تقديم الترشيحات باللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت على العنوان التالي:  

.www.worldfoodprize.org/borlaugfieldawardsubmissionform 
 

 من يمكنه الترشيح: 
 

 المنظمات من قبل مسؤول تنفيذي. لن يتم قبول الترشيحات الذاتية. يجوز ألي فرد أو منظمة تقديم ترشيح.  يجب توقيع خطابات الترشيح من  
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يجب أن يكون لدى المرشحين معرفة مباشرة بعمل المرشح ويجب أن يقدموا أمثلة محددة، موضحا كيف تتوافق إنجازات المرشح مع معايير  

 الجائزة. 
 

 مباشرة أو فهم أساسي لعمل المرشح. قد تأتي خطابات الدعم من أفراد أو منظمات لديهم معرفة  
 

 متطلبات المرشح: 
 

للحصول على الجائزة، يجب على األفراد الذين تم اختيارهم حضور حفل توزيع الجوائز والمشاركة أيضا في األحداث اإلعالمية وغيرها من  

توفر مؤسسة جائزة الغذاء العالمية النقل الجوي ذهابا  أحداث جائزة األغذية العالمية في منتصف أكتوبر في دي موين، أيوا، الواليات المتحدة. س

 وإيابا ألحد الفائزين بالجائزة من مكان عمله، باإلضافة إلى وجبات الطعام واإلقامة أثناء وجوده في دي موين. 
 

 لجنة تحكيم الجائزة: 
 

ة الغذاء العالمية بتقييم الترشيحات والتداول واختيار  ستقوم لجنة تحكيم مستقلة من الخبراء الزراعيين الدوليين المعينين من قبل مؤسسة جائز

  الفائز السنوي. يرأس لجنة تحكيم الجائزة الدكتور روني كوفمان، عضو مجلس مستشاري جائزة الغذاء العالمية، والذي عمل مباشرة في البحث

 الميداني مع الدكتور بورلوغ في المكسيك. 
 

ال تشارك مؤسسة روكفلر في عملية االختيار. قد يؤدي التواصل المتعلق بالترشيح للدكتور كوفمان أو أي عضو آخر في لجنة التحكيم أو  

 مؤسسة روكفلر إلى استبعاد المرشح.  
 

 اإلعالن عن الجائزة: 
 

 سائل اإلعالم في الفترة من أغسطس / سبتمبر. سيتم اإلعالن عن الفائز بجائزة نورمان بورلوغ للبحث الميداني والتطبيق للجمهور وو
 

 تقديم الجائزة: 
 

في   سيتم تقديم جائزة نورمان بورلوغ للبحث الميداني والتطبيق في حفل خالل فعاليات أسبوع جائزة األغذية العالمي في دي موين بوالية أيوا

 أكتوبر/تشرين األول.  16يوم األغذية العالمي أو بالقرب منه في 
  

 يمكن توجيه أي أسئلة حول هذه الجائزة إلى:  
 

 إلين فرانزنبرغ 
 مدير الجوائز والمحاضرات 

 مؤسسة جائزة الغذاء العالمية 
100 Locust Street 

Des Moines, Iowa 50309 USA 
 )هاتف المكتب515-245-3793 1+ (

efranzenburg@worldfoodprize.org 
 


