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 0-5البرنامج الفرعي للدراسات االقتصادية واالجتماعية

ضمن أهداف المركز العربي لدرااي ا المطي ال الة ويأل اايراضي ال

يأل "أكاي د" إةيرا

الدراا ي ا اال ب يياا المزمييأل اذطاليير الم ييرار ا االبييرام ،الذطمالييأل بهييدف إر ي د ذ هل ي المط ي ال
الة وأل ا به الة وأل اقد

يل العدليد مين ااطةي زاا اله ميأل وي ك ويأل اليدا العربليأل اراويل ذابليل

ايهداف إةرا الدراا ا ااقذص دلأل اااةذم رلأل المذع أل بذ للم الطذ ئ ،الب ثلأل االذ طلأل الزرارلأل قب
ط ييره لضييم ن ةييداا الطذ ي ئ ،ال ب ثلييأل االذ كييد ميين وع للذه ي قب ي ط ييره اذعملمه ي ر ي الاطلييلن أا
المزاررلن.
ل د رم المركز العرب لدرااي ا المطي ال الة ويأل اايراضي ال

يأل "أكاي د" ر ي اداي

ا ذعمييلم العدلييد ميين الطذ ي ئ ،الب ثلييأل االذ طلييأل و ي أااا ي ا المييزاررلن العيير ب لذع ي ان االذطاييلل م ي
المؤاا ا الب ثلأل ااإلر دلأل االذطمالأل و الدا العربليأل اهطي

العدليد مين قصين الطةي ي الذي

لذا ي معروييأل اييب هييرا الطة ي ي اذ للمهي ميين الطي لذلن ااقذصي دلأل اااةذم رلييأل ميين اييم ذ لي
ااا ر ااةذم ر ل طظ م الزرار ال ئم لماذا د مطه و ااذمرار الط ر االذعملم و دا امط ال
أارا العم هرا البرط م ،ر

ذ دلد الةداا الاطلأل اااقذصي دلأل لطذي ئ ،ب ياا ادرااي ا المركيز

العرب ي لدراا ي ا المط ي ال الة وييأل اايراض ي ال

ييأل اكييرل ذ دلييد الميياارد الزرارلييأل الظيي هر

االك مطأل و الدا العربلأل ل ذ كد مين ايممأل اطةي ي ذعملمهي وي اليدا العربليأل إضي وأل إلي ذ هلي
ارو االأل الكاادر الاطلأل العربلأل و المة اا ااقذص دلأل اااةذم رلأل.
لعم ي أكا ي د اييم ااذييه لع ي م  2161ا 2162ر ي الذ لييلم ااقذص ي دا ل طذ ي ئ ،الب ثلييأل
االذ طلأل الذ لذاص إللهي ل ذ كيد مين ةيدااه امذ بعيأل اذ ليلم الطذي ئ ،الب ثليأل االذ طليأل الذي ذميا وي
أااا ا المزاررللن.
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 0-0-5مشروع دراسة اقتصادية حول إنشاء السدات المائية في المنطقة العربية

أ -الخلفية والمبررات:
ذذعرض مط ال ردلد ااااعأل و الاان العرب إل ظي هر اطعيدام الهايا المايرا ا ي
المل ه و وص الصلف اا ً
صأل و اي هر بلن أل ر اآ مم لطعكس بلئلي ً ااقذصي دل ً ااةذم رلي ً
ابرل وإطه من اله م الاقاف رطده إللة د الاب من أة ذ ل اآلث ر الا بلأل لهره الظ هر اب يان
لا ارذ د المزارران ر اذب ع بعض الارل لازن المل ه من أهمه إط
ر اإلطذ ج الزرار
ازاطي ا دااي ااي رج البليياا ابعييد أ ةي م لذاييزلن الملي ه ولهي اييم وذيير هاييا ايماي ر اميين
اللط بل الصغلر الذ ذظهر و ال ذ ثم لاذعم اطه لألغراض المطزللأل االزرارلأل.
ال ييام المركييز العربي "أكاي د" ميين اييم أط يياأل برطي م ،صي د الملي ه ب لعمي ر ي ذطملييأل
الماارد الم ئلأل اقد ق م بإط العدلد من الاداا الم ئلأل و ك مين ايارلأل البطي ن مين أةي صي د
المل ه ااذ ام هره الدرااأل بابر العاائد ااقذص دلأل من إط الاداا الم ئلأل.
الاداا الم ئلأل و
ب -األهداف العامة للمشروع :درااأل الةداا ااقذص دلأل اااةذم رلأل إلط
المطا أل العربلأل اطذ ئ ،مث هره الم رار ا ر اإلطذ ج الزرار اذ الن الذطملأل الرلالأل من
ام ذ الن دا الاك ن االذعرف ر ابلعأل ااذادام الماارد الابلعلأل اايثر الذطماا لذ الن
الادم ا الزرارلأل اذ دلد أثر الاداا الم ئلأل.
ج -مكونات المشروع:
اذ لي البل طي ا ل صيا ر ي المع امي ا ايا ايلأل
 المكون البحثي :إةرا ااذبل ن
ا طذ ئ ،رم الم راع و ص د المل ه اازطه امن ثيم ااايذا د مطهي ادراايأل الذ ليلم
ااقذص دا.
 المكووون اشرشووادال واالقتصووادال -االجتموواعي :لييا لييذم ميين اييم الم ييراع ر ييد طييدااا
إر ي دلأل ذعرلالييأل اإق مييأل أل ي م لييأل اار ي ا رم ي إر ي دلأل اإرييداد ط ييراا اماال ي ا
(برا ييياراا) اكذلبييي ا إر ييي دلأل وطليييأل اذ ليييلم طذييي ئ ،هيييرا المكيييان ااطعك اييي ذه اةذم رلييي ً
ااقذص دل ً.
 مكون بناء القدرات :الرا ل م إق مأل ار ا رم اداراا ل ماذصيلن لبلي ن الطذي ئ ،الذي
الذم ااذامصه من الدرااأل ااقذص دلأل اااةذم رلأل.
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د -أنشطة المشروع:
المواقع

األنشطة
 -ذطالر ما ملداط لمعروأل طذ ئ ،رم الم راع اذ ل

العام
7102

7102

√

اااذبل ن ااذامن الطذ ئ ،الاع لأل (الذطمالأل اااةذم رلأل)
لعم الم راع.
 -إرداد الدراا ا المرةعلأل.

√

 كذ بأل الدرااأل من ام إةرا الذ للم ااقذص دا لعمالم راع اإبراز الطذ ئ ،الذطمالأل لذطالر الاداا الم ئلأل.
 -ذعمييلم طذ ي ئ ،الم ييراع اذاصييل ذه ميين اييم إق مييأل ار ي ا

اارلأل لبط ن

√
√

رمييييي اداراا ل ماذصيييييلن االميييييربلن اصيييييط ع ال يييييرار
االال ا ي ا و ي الييدا الم يي ركأل لبل ي ن الطذ ي ئ ،الذ ي اييلذم
ااذامصه من الدرااأل ااقذص دلأل اااةذم رلأل.

هـ  -النتائج المتوقعة من المشروع:
 ذ دلد الةداا ااقذص دلأل من ذ الن ذاور المص در الم ئليأل وي مطي ال ذطالير الم يراع مين
ام بط ب لراا ةب لأل ا ا ئر ااطعك س رل ر البلئأل و المط ال المة ار ل م راع.
 ااطعك ا ا ااقذص دلأل الط ةمأل رن ذ اّن اإلطذ ةلأل الزرارلأل ل م صل الزرارلأل و مطا أل
الم راع مين ايم اايذادام اليرا الذكمل ي اأطظميأل اليرا ال دلثيأل ااطعكي س هيرا الذ اّين
ر دا المزاررلن.
 زل د مه راا اابراا المهطدالن الم للن و ك من المة اا الذ للأل:
 .6ذصملم اذطالر الب لراا الةب لأل أا ال ا ئر .
 .2ذصملم اذركل اذ للم اصل طأل بك ا الرا ال دلثأل.
و -الجهووات المشوواركة فووي المشووروع :لطايير الم ييراع ويي الييازاراا المعطلييأل ويي الييدا العربلييأل
(اارلأل لبط ن(.
ز  -مدة المشروع 2161 :ا .2162
ح -موازنووة المشووروع :قييدرا ماازطييأل الم ييراع بي  55111داار أمرلكي ل عي م  2161ا12111
داار أمرلك ل ع م .2162
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 7-0-5مشروع التقييم االقتصادال لمشروع خفض معدل نفوق مواليد اشبل والوقاية
منها في الدول العربية

أ -الخلفية والمبررات:
ارذ د العدلد من الب ثلن االمهذملن ب ن اإلب ذمذ ز بمط رأل ابلعلأل ضد الكثلر من ايمراض
الاب ئلأل االمعدلأل الذ ذصل أطااع ال لااط ا ايارا الذ ذ ار اإلب المرر االكأل .الكن لعد
الطاال و مااللد اإلب أ د المعاق ا الرئلاأل لزل د أرداد اأ ة م قاع ن اإلب اإطذ ةل ذه و العدلد
من الدا المطذةأل لإلب (مث الاادان الصام امارلذ طل ) .الاب طاال مااللد اإلب اا ئر
اقذص دلأل كبلر اقد ذص معداا الطاال و المااللد إل  %51من إةم ل الااداا.
هرا م لذاب باا ئر اقذص دلأل قُ ّدرا بط ا  6102م لان داار و الع م و الدا العربلأل
مم أدا لعزاف الكثلر من المربلن رن ذربلأل اإلب باب ذدط ماذاا دا هم.
لطار المركيز العربي لدرااي ا المطي ال الة ويأل اايراضي ال يأل "أكاي د" م يراع اايض
معد طاال مااللد اإلبي االاق ليأل مطهي وي ايا دا رربليأل يهملذيه الاطليأل ااطعك اي ذه ااقذصي دلأل
اااةذم رلأل ر اك ن المطا أل العربلأل.
ب -أهداف المشروع:
 الذ للم ااقذص دا لطذي ئ ،رمي م يراع اايض معيداا طايال ماالليد اإلبي اطذي ئ ،ايط ياأل
الذ ق م به .
 ااطعك ا ا ااقذص دلأل اااةذم رلأل ر مرب اإلب االدا الم ركأل.
ج -مكونات المشروع:
اذ لي البل طي ا ل صيا ر ي المع امي ا ايا ايلأل
 المكون البحثي :إةرا ااذبل ن
ييا طذ ي ئ ،رم ي الم ييراع و ي ااييض معييداا الطاييال و ي مااللييد اإلب ي ادرااييأل الذ لييلم
ااقذص دا.
 المكون اشرشادال واالقتصادال -االجتماعي :ر د طدااا إر دلأل ذعرلالأل اإق مأل ألي م ليأل
اار ا رمي إر ي دلأل اإريداد ط يراا اماالي ا (برا ياراا) اكذلبي ا إر ي دلأل وطليأل
اذ للم طذ ئ ،هرا المكان ااطعك ا ذه اةذم رل ً ااقذص دل ً.
 مكون بناء القودرات :إق ميأل ار ي ا رمي اداراا ل ماذصيلن االميربلن لبلي ن الطذي ئ ،الذي
الذم ااذامصه من الدرااأل ااقذص دلأل اااةذم رلأل.
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د -أنشطة المشروع:
المواقع

األنشطة
 -ذطالر ما ملداط لمعروأل طذ ئ ،رم الم راع اذ ل

العام
7102

7102

√

اااذبل ن ل اصا إل الطذ ئ ،الاع لأل لعم الم راع.
 إرداد الدراا ا المرةعلأل. اطة ز الدرااأل من ام إةرا الذ للم ااقذص دا لعمالم راع اإبراز الطذ ئ ،ااقذص دلأل اااةذم رلأل ااب
الذاالر.
 -ذعمييلم طذ ي ئ ،الم ييراع اذاصييل ذه ميين اييم إق مييأل ار ي ا

ذاطس الةزائر
الاعادلأل

√
√

الاادان مارلذ طل
اللمن

√

رمييييي اداراا ل ماذصيييييلن االميييييربلن اصيييييط ع ال يييييرار
االال ا ي ا و ي الييدا الم يي ركأل لبل ي ن الطذ ي ئ ،الذ ي اييلذم
ااذامصه من الدرااأل ااقذص دلأل اااةذم رلأل.

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:






التعرف على العوامل الرئيسية المسببة والمساهمة في إحداث النفوق وسط المواليد0
تحديد األثر واألهمية االقتصادية لخفض نفوق مواليد اإلبل ،للعمل على تخفيف أثره على الفئة
المستهدفة0
تحديد المنعكسات االجتماعيةة التةي تتىلةى فةي تحسةي عائةدات مربةي اإلبةل وةيةاده تفةاهيته
واتتفةةام مسةةتويات معي ةته وانخفةةام معةةدالت الفيةةر فةةي أوسةةا ه  ،وانعكةةاذ كلةةى علةةى
المنطية العربية0
دع وتأهيل وتفع قدتات الكوادت واأل ر في الدول الم اتكة في الم روم0

و -الجهات المشاركة في المشروع :لطار الم راع و الازاراا المعطلأل و الدا العربليأل (اليلمن
الاادان مارلذ طل الةزائر ذاطس الاعادلأل(.
ز -مدة المشروع 2161 :ا .2162
ح -موازنة المشروع :ذ در ماازطأل الم راع بمب غ  11111داار أمرلك
 14111داار أمرلك لع م .2162
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 3-0-5مشروع تطوير اشرشاد الزراعي في الدول العربية
أ -الخلفية والمبررات:
يعتبر اإلتشاد الزتاعي مع البحوث الزتاعية والخدمات احد أه ميومات التنمية الريفية ويمتاة
عنهما بكونه الوسيط الفعال بي هذه المكونات فيما بينها م جهة وبي المزاتعي الذي يمثلون
الهدف الرئيسي للتنمية م جهة أخرى 0أك يعتبر اإلتشاد الزتاعي ال ريى الحيييي للمزاتعي
حيث يساعده في الوصول إلى تيانات ةتاعية حديثة تتالءم مع ظروفه المناخية واالقتصادية
واالجتماعية 0ولك في الواقع ال تزال معظ أجهزه اإلتشاد الزتاعي في الدول العربية تعاني م
م كالت هيكلية وتنسييية ومالية  ،باإلضافة إلى اعتمادها على رائق ومناهج تيليدية في التواصل
مع المزاتعي  ،وهذا بالطبع ينعكس ب كل سلبي على تطوير الزتاعة العربية ،وبالتالي ضعف
اإلنتاج واإلنتاجية الزتاعية والحيوانية ،و استخدام غير امثل للمواتد ،و اتسام الهوه بي االنتاج
الزتاعي الو ني و االحتياجات الغذائية والزتاعية للسكان0
لذلى ال بد م دع أجهزه اإلتشاد الزتاعي وتحديث مناهىه وأساليب عمله بما يتوافق مع
احتياجات التنمية 0وبنا ًء على ما تيدم سييوم المركز العربي خالل خطته لعامي 2162- 2161
بتنفيذ مىموعة م االن طة واألعمال التي تساه في نيل خبرات المركز العربي البحثية
واإلتشادية إلى اجهزه االتشاد الزتاعي العربية بما ينعكس ب كل ايىابي على المزاتعي
والنساء الريفيات العرب0
ب -األهداف العامة للمشروع:
 نيل النتائج البحثية التطبييية ،وخبرات الباحثي في المركز العربي الى أجهزه اإلتشاد
الزتاعي والمنتىي الزتاعيي في الدول العربية0
 ت نفيذ الدتاسات واألبحاث اإلتشادية ون رالتيانات الزتاعية الحديثة اليابلة للتطبيق على
مستوى الريف العربي0
 تنفيذ الم اتيع التنموية الرائده ،والتي تعود بمنافع اقتصادية  -اجتماعية على المستفيدي مع
الحفاظ على المواتد الطبيعية والحد م استنزافها0
 تدتيب الكوادت اإلتشادية العربية على التيانات الزتاعية المطوته بما ينسى مع المفاهي
الحديثة للتنمية0
ج -مكونات المشروع:
 المكون البحثي :إجراء الدتاسات والبحوث اإلتشادية الزتاعية واإلتشادية الريفية0
 المكون اإلرشادي :مساعده األنظمة اإلتشادية العربية على تطوير مناهىها اإلتشادية
و رائق عملها ،وتعزيز التواصل بي خبراء المركز العربي والمرشدي الزتاعيي العرب
لنيل النتائج البحثية التطبييية الكساد إلى أجهزه البحوث واإلتشاد العربية ون رها بي
أوسا مزاتعي ومربي الثروه الحيوانية العرب0
 مكون رفع القدرات :تحسي مهاتات الكوادت اإلتشادية العربية بما يتناسب مع منهىية العمل
اإلتشادي الحديثة0
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د  -أنشطة المشروع:
األنشطة
-

-

-

-

المواقع

ذ دلم الابر الاطلأل لمطظم ا اإلر د الزرار و الدا
العربلأل و مة ذاالا اذطالر البرام ،اإلر دلأل
اذ لل ذرابا وع بلن المؤاا ا الب ثلأل ااإلر دلأل
العربلأل االداللأل.
ط ر الطذ ئ ،الب ثلأل االذ طلأل الذ ذاص إلله أكا د بلن
أاا ا المزاررلن و الدا العربلأل امذ بعأل ذابل ه .
ذصملم اذطالر المابار ا اإلر دلأل الماذ األ ا
بعض ال ض ل الزرارلأل اله مأل و الدا العربلأل االذ
ل وله أكا د إطة زاا ه مأل لذا ط ره .
رو قدراا الكاادر اإلر دلأل العربلأل من ام ذدرل
المر دلن الزرارللن االمر داا الزرارل ا (ذدرل
مدربلن  )TOTر المط ه ،ال دلثأل و اإلر د
الزرار .
ذطالر الم رل الذطمالأل ااإلغ ثلأل الذ ذا رد المربلن
االمزاررلن و الدا العربلأل ر ذ الن اضعهم
ااقذص دا اااةذم ر اا صأل و مط ال الطزار ا.

العام
7102

7102

√

√

√

√

√

√

الدا العربلأل
√

√

√

√

هـ  -النتائج المتوقعة من المشروع:
 تحسي اآلليات المتبعة في ن ر وتبني التيانات الزتاعية الحديثة بي المزاتعي في الدول
العربية0
 تعريف أجهزه اإلتشاد والبحث الزتاعي العربي بنتائج األبحاث في المركز العربي "أكساد"،
وةياده التفاعل بي أن طة المركز العربي واألن طة الحيلية مع المزاتعي في الدول العربية0
 تفع اليدتات األدائية للعاملي بأجهزه اإلتشاد الزتاعي في الو العربي0
 تطوير قدتات المرأه الريفية العربية في مىاالت إنتاج الغذاء بما يعود بالفائده على دخل
األسره وتحسي مستوى معي ة األسر الريفية0
 تحسي المستوى االقتصادي واالجتماعي للمزاتعي و المربي الفيراء0
و -الجهات المشاركة في المشروع :لطار الم راع و الازاراا المعطلأل و الدا العربلأل.
ز -مدة المشروع 2161 :ا .2162
ج -موازنووة المشووروع :قييدرا ماازطييأل الم ييراع بيي  631111داار أمرلكيي لعيي م  2161امب ييغ
 621111داار أمرلك لع م .2162
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 7-5البرنامج الفرعي لتطوير وادارة تقانات المعلوماتية

أ -الخلفية والمبررات:
لم بعد الذع م م البل ط ا االمع ام ا االمع رف الذ ذمث ه بطاس الايهالأل الذي ك طيا قبي
ّ
المارد ل مع رف بك وأل أ ك له امكاط ذه ارمق ذه لةع من رم لأل إدارذه اط هي
اطااا و لذزالد
اال ا ظ ر له اذب دله امذ بعذه إةرا ً مع ّداً إطم أا ال ً لذعزلز دار أا مؤااأل و مةي رم هي
ار ممً لال ً و قدر المؤااأل ر ااطذ ر االصدار .
امن ام إدرا المركز العرب لدراا ا المط ال الة ويأل اايراضي ال يأل لهيره ال ل يأل
كمؤااأل امركز ر م ر الماذاا اإلق لم اكبلا ابر و مة اا رم ه الماذ األ او مة اا
الذدرل اط الذ طي ا و يد قي م بإط ي البرطي م ،الارري لذياالن اإدار المعرويأل اليرا لعذميد ر ي
أدااا مع ام ذلأل مذاار ذذط ا اااق العم و المركز اذطاةم م الذيزام المركيز بذايالر البطليأل
هي وي ذايالر بطلذيه االكذراطليأل
االكذراطلأل االذاةه ط ا الرقملأل مايذالداً مين اإللة بلي ا الذي
اذعمل ه ي بم ي لاييدم ذ الييأل داره اإلق لم ي العرب ي كمطظم يأل مذاصصييأل لذ لييل أوض ي طذ ي ئ ،ممكطييأل
ااضييعه كمطي وس وي مةي رم هي أمي م مؤااي ا إق لملييأل اداللييأل أاييرا ذعمي وي طاييس المةي
العم المركيز العربي لدرااي ا المطي ال الة ويأل اايراضي ال يأل ايم ري م  2161ا 2162
ر ااذكم ذاالر بطلذه اإللكذراطليأل االذاةيه ط يا الرقمليأل ااايذثم ره ب ل يك ايمثي مين ايم
ااييذمرار هييرا البرطيي م ،اااييذكم أهداوييه مضييلا ً إليي مبييدأ الذاةييه ط ييا الرقملييأل البعييد المعرويي
الضرارا لذ لل ال لمأل المض وأل المذاقعأل من الذاةه ط ا الرقملأل.
ب -األهووداف العامووة للبرنووامج :ذ لييل مطظامييأل معرولييأل مذك م ييأل بي دااا مع ام ذلييأل مذاييار امرطييأل
ذااك ذاار رم المركز العرب لدراا ا المط ال الة وأل اايراض ال أل ل اصا ب لمركز إل
ماذاا مذ دم مين الذبي د المعروي اليداا االاي رة ب ليا لكيان مصيدراً أا ايل ً ل معي رف وي
مة اا ااذص صه او مة الرل د أم م المؤاا ا اإلق لملأل االداللأل.
ج -مكونات البرنامج:
 ذاالر ايدااا المع ام ذلأل الضرارلأل لبط مطظامأل مرطأل لذاالن اذب د المعروأل.
 ذييدرل الع ي م لن و ي أكا ي د االةه ي ا المرذباييأل بييه معرول ي ً ر ي اااييذادام ايمث ي يدااا
ااا ئ المع ام ذلأل ااصاص ً ذ المذع أل بمطظامأل ذياالن اذبي د المعرويأل اذعزليز الث يأل
به ي اذ اضييل أهملذه ي اداره ي و ي ذاييالر المع ي رف الراذلييأل ل ع ي م لن اااطعك ي س اإللة ي ب
المب ر ر العم .
 ذراييلو اذعملييل ث وييأل الذبي د المعروي الضييرارلأل لطةي ي ااييذثم ر مطظامييأل ذيياالن اذبي د
المعروأل بلن الع م لن و أكا د كث وأل اأدا أا الأل ل عم المؤاا .
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د -أنشطة البرنامج:
 مذ بعأل اذايالر ااايذراذلةلأل المع ام ذليأل يكاي د مين ايم دراايأل اذ لي أط ياأل المركيز
الماذ اييأل ارمقذهي البلطلييأل اذي ثلر اامذييداد اإلق لمي ضييمن ماي أل ةغراولييأل اااييعأل يط يياأل
ام ي رل المركييز ر ي آللي ا العمي المع امي ذ اإمك طلييأل اااييذا د ميين أدااا المع ام ذلييأل
ايكثر داثأل ااصاص ً بكأل الال اال اابأل الغلملأل لذ ملن أدااا مع ام ذليأل ذذط اي مي
ااق العم و أكا د اذعزز من قدر اطذ ره.
 بط مطظامأل أر األ إلكذراطلأل ذام ب لمب ير ب لرقمطيأل الك م يأل ل م ذياا المعروي يكاي د
اار ه ا ً لماذثم ر االكذراط رن ارلل بكأل ااطذرطا.
 ب ط قاارد بل ط ا إلداراا أكا د الماذ األ ا ط ا ا ك إدار اذضيملن مي لمكين مطهي
إل مطظامأل المركز المعرولأل ربر بكأل ااطذرطا الع لملأل من ام ماق المركز.
 اااييذمرار بذاييالر البطلييأل الذ ذلييأل المع ام ذلييأل البرمةلييأل االعذ دلييأل (ذةهلييزاا ا ييبكأل) بم ي
ذذط اي مي ااايذراذ لةلأل المع ام ذليأل يكاي د اذعزلزهي كةيز مين مطظاميأل ذيياالن اإدار
المعروأل.
هـ  -النتائج المتوقعة من البرنامج:
 ط الذب د المعرو العرب و مة اا ذاصن أكا د إل مايذاا معروي مذايار لايم
لك وأل الدا العربلأل بذب د هره المعروأل ااااذا د مطه ب ك أكثر و ر لأل امراطأل.
 ذعزلز الدار العرب ااإلق لم االدال يكا د و مة اا رم يه مين ايم اةياد مطظاميأل
ذب د معرو مذاار ذام له بط ر اذاولر ابراذه ر أاا طا ل ممكن.
 ذاايل اذعمليل ث وييأل الذبي د المعروي ضييمن أكاي د ممي لايار ابير العي م لن وليه الرذ ي
بمع روهم اأدااذهم المعرولأل الزلد من راي الذع ان اال يدر ر ي ذطالير الم ي رل االب ياا
بماذال ا ر للأل من المهطلأل اال رولأل.
 ذ ال المركز العرب أكا د إل ةهأل ط ر ل معي رف مين ايم ذ الي ماقي المركيز إلي
مصدر ل بل ط ا االمع ام ا االم اا الع ملأل ب لذع ان م المطظم ا اإلق لملأل االداللأل.
 ز لي د رييدد ماييذادم الماقي الاي ن ب كاي د ميين اييم ارذمي د ال ااييبأل الغلملييأل لمطظامييأل
اير األ اإللكذراطليأل لم ذياا أكاي د المعروي ممي لةعي معي رف المركيز ق ب يأل ل ط ير ر ي
ال بكأل العطكباذلأل الذ ذضم ماق المركز ا ال ةأل االا
و -مدة البرنامج 2161 :ا .2162
ز -موازنة البرنامج :ذب غ الك األ الذ دلرلأل ل برط م 15111 ،داار أمرلكي ل عي م  2161ا 14111
داار أمرلك ل ع م .2162
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خطة عمل البرنامج الرئيسي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية
لعامي  7102و7102
دوالر أمريكي

الموازنة

البرامج والمشروعات

7102

7102

 0-5البرنامج الفرعي للدراسات االقتصادية واالجتماعية.
 0-0-5مشروع دراسة اقتصادية حول إنشاء السدات المائية
في المنطقة العربية.

55111

07111

 7-0-5مشروع التقييم االقتصادال لمشروع خفض معدل
نفوق مواليد االبل والوقاية منها في الدول العربية.

01111

00111

 3-0-5مشروع تطوير اشرشاد الزراعي في الدول العربية.

031111

071111

705111

700111

إجمالي البرنامج
 7-5البرنامج الفرعي لتطوير وادارة تقانات المعلوماتية.
إجمالي البرنامج

05111
اشجمالي العام

301111
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 -6خطة عمل

الربنامج الرئيسي يف جمال بناء القدرات البشرية
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الخطة-التدريب 1028-1027

731

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أكساد"
"The Arab Center for The Studies of Arid Zones and Dry Lands" ACSAD
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -6بناء القدرات البشرية
تساهم الدورات التدريبية وحلقات العمل والندوات والمؤتمرات العلمية التي ينظمها المركز
العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة " أكساد" فيي نقيل وتيوطيا واسيتنباط المعرفية
المالئميية لظييروت التنمييية الزرا ييية فييي الييوطا العربييي ،ممييا يتيييم المجييال واسييعا و لبنييا وتطييوير
القييدرات وتبييادل التبييرات والطييالم لييت المسييتجدات العلمييية الزرا ييية النظرييية منهييا والتطبيقييية
بمتتلت اتتصاصاتها بهدت بنا االنسياا العربيي المؤهيل والقيادر ليت إحيدا التيييرات النو يية
الحقيقية في الزرا ة العربية لتحقيق االما اليذائي العربي.
وما هيذا المنطليق فقيد أوليت المركيز العربيي " أكسياد" هيذا األمير أهميية كبييرن ف نني بنيية
تحتية متميزن لمراكز تدريبية متتصصة في محطاته البحثية حي وفير لهيا كافية المسيتلزمات التيي
ترفع ما سيوية التيدريو وتيؤما كيل ميا يحتاجيه المتيدربوا لجيرا

ملييات التيدريو وتعياوا ميع

محطييات البحييو العلمييية الزرا ييية فييي الييدول العربييية وأفيياد مييا امكانياتهييا وتبييادل التبييرات مييع
العامليا فيها مما انعكس ايجابا و لت نو ية التيدريو ورفيع سيوية الكيوادر المتدربية وت هيلهيا لت تيذ
دورها في النهوض بالقطام الزرا ي العربي بكافة مجاالته.
ولقد اكتسو المركز العربي كبيت تبرن ثقة المؤسسات التمويلية العربية والقليمية والدولية
فييي تنذيييذ العديييد مييا الييدورات التدريبييية والنييدوات والمييؤتمرات العلمييية لصييالم كييوادر مييا الييدول
العربية والفريقية.
ويتااابا المركااز العربااي "أكساااد" تنفيااس سياساااتم المتعلقااة ببنااات القاادرات الب اارية خ ا
بنات على طلبات الدو العربية ،واألولويات التي تراها ضمن
خطتم لعامي  1027و ، 1028وسلك ً
استراتيجية عملها إلعداد كوادر عربية مط ّلعة على التجاارب المتمياز  ،وطارق اساتعما وتطبياق
التكنولوجيا المت ئمة ما الظروف السائد والتاي تسااعد فاي احاداي تاييارات نوعياة حقيقياة فاي
الواقا االقتصادي واالجتماعي للدو العربية محققة تنمية زراعية مستدامة في المنطقة العربياة،
ويعما أكساااد اضااافة الااى ماتقااد علااى تنفيااس  12دور تدريبيااة وعقااد  6لقاااتات عما ولقاااتات
علمية تساه في تباد المعرفة وتقد العلو في مجاالت عملم.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2-6الربنامج الفرعي لتأهيل وتدريب الكوادر العربية
تتضما تطة مل هذا البرنامج تنظيم الدورات التدريبية التالية لكل ما امي  7171و:7171

 2-2-6تحسين محاصي القمح وال عير والسر البيضات

أ -المبررات :رفع كذا ن الكوادر الذنية العربية القائمية ليت تنميية ورفيع إنتاجيية محاصييل القميم
والنعير والذرن البيضا في الدول العربية.
ب-األهادداف :زيييادن النتاجييية المحصييولية لوحييدن المسياحة مييا محاصيييل القمييم والنييعير والييذرن
البيضا ما تالل زيادن الكذا ن العلمية للذنييا الزرا ييا لت اسيتنباط تراكييو وراثيية متمييزن
متحملة وذات قدرن تكيذية الية تحت ظروت المناطق الجافة ونبه الجافة.

ج -األن طة والموضوعات:
-

التحسيا الوراثي لمحاصيل القمم والنعير والذرن البيضا تحت ظروت الجهادات
الحيائية والالحيائية.
آليات االنتتاو وا تماد وتسجيل األصنات.
التذتيش الحقلي والمحافظة لت النقاون الصنذية.
إدارن منرو ات إنتاج وإكثار بذار محاصيل الحبوو بالمناطق الجافة ونبه الجافة.
التكيت المحصولي للقمم والنعير والذرن البيضا تحت ظروت االجهاد البيئي و القته
بالتيير المناتي.

د -عدد المتدربين والجهات الم اركة :تدريو  25متدربا و ما المهندسيا والذنيييا اليزرا ييا
المتتصصيييا فييي مجييال تنمييية وزرا يية محاصيييل القمييم والنييعير والييذرن البيضييا مييا الييدول
العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :الجمهورية اللبنانية 1 ،أيام ،تالل الربع الثاني ما نهر
أيار ام .7171
و -تكاليف الدور  35111 :دوالر أمريكي.
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 1-2-6دور نظا الزراعة الحافظة في تحسين انتاجية المحاصي الحقلية
ومستوى معي ة المزارعين
أ -المبااررات :زيييادن القييدرات الذنييية لننيير نظييام الزرا يية الحافظيية ،ألهميتييه فييي تحسيييا كذييا ن
استعمال المياه وتحسيا انتاجية المحاصيل.
ب -األهدداف :تعزيز التبرات العربيية فيي مجيال إ يادن ت هييل الينظم البيئيية الزرا يية ،وتحسييا
إنتاجية المحاصيل وتقليل تكاليت االنتاج الزرا ي.

ج -األن طة والموضوعات:
 محاضيرات لميية نظرييية حيول أساسييات ومذهييوم الزرا ية الحافظية ودورهييا فيي تحسييياصذات التربة وإنتاجية المحاصيل وتحسيا دتل المزار يا.
 محاضيرات ملييية تطبيقييية وزيييارات حقلييية ميدانييية وتسييليط الضييو لييت معيقييات تطبيييقنظام الزرا ة الحافظة والحلول المناسبة لهذه المعيقات.
د -عاادد المتاادربين والجهاااات الم اااركة :تييدريو  71متيييدربيا مييا المهندسيييا اليييزرا ييا
المتتصيا في هذا المجال في الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :الجمهورية اللبنانية 1 ،أيام ،تالل الربع الثاني ما ام
.7171
و -تكاليف الدور  71111 :دوالر أمريكي.

 3-2-6أساسيات طرائق تقلي وتطعي جرتي الزيتون والفستق الحلبي
في المناطق الجافة
أ -المبررات :تعزيز التبرات العربية وزيادن القدرات الذنية في مجال مليات تطعيم أنجار
الذستق الحلبي والزريتوا والتيلو لت مناكل تناوو الحمل والنتاج (المعاومة) ،وكذلك
صعوبة إكثار نجرن الذستق الحلبي.
ب-األهدداف :رفيع المسيتوا الذنيي والعلميي للذنيييا فيي مجيال إنتياج األنيجار المتحملية للجذيات،
و نقل التبرات الحديثة في مجال زرا ة أفضل األصنات المالئمة للمنياطق الجافية ونيبه الجافية
العربية ،والتعريت باألصنات المناسبة للبيئات الجافية ونيبه الجافية ،وطيرق إكثارهيا ،وتحسييا
االنتاجية.
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ج -األن طة والموضوعات:
 أساسيات الكثار البذري وإنتاج اليراس المطعمة. اساسيات تقليم أنجار الزيتوا والذستق الحلبي. التدريو العملي لت مليات التطعيم والتقليم لنجرتي الذستق الحلبي والزيتوا.د -عاادد المتاادربين والجهااات الم اااركة :تييدريو  75-71متييدربا و مييا المهندسيييا ال يزرا ييا
الذنييا في هذا المجال في الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :محطة بحو أكسـاد ،لميدن أسيبوم تيالل الربيع الثياني
ما ام .7171
و -تكاليف الدور  71111 :دوالر أمريكي.

 4-2-6عمليات الخدمة البستانية وأهميتها في تطوير نخي التمر
في المنطقة العربية

أ -المبررات :تعاني نجرن النتيل الهمال وتدني مليات التدمة البستانية مما يؤدي إلت قلة
النتاج وتدني جودن ثمار التمور ،مما يستد ي االهتمام بتعزيز التبرن والمعرفة في العمليات
البستانية الصحيحة ،لتحسيا دتل المزارم العربي.
ب-األهدداف :تحسيا المردود االقتصادي لنتلية التمير ،ميا تيالل زييادن النتياج وتحسييا نو يية
الثمار ورفع قدرتها التسويقية والتتزينية  ،وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية البحثية والتنموية
الرنادية.
ج -األن طة والموضوعات :التدريو لت العمليات الذنية للر اية البستانية للنتيل التي تجيري
لت رأس النتلة وتنمل التلقيم والتقليم وتت الثمار والتقويس (التذليل) والتكميم.
د -عااادد المتااادربين والجهاااات الم ااااركة :تيييدريو  75متيييدربا و ميييا المهندسييييا اليييزرا ييا
المتتصصيا في مجال النتيل في الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :جمهورية السوداا ،لميدن  71أييام ،تيالل الربيع الثياني
ما ام .7171
و -تكاليف الدور  71111 :دوالر أمريكي.
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 5-2-6تأسيس وادار الم ات وانتاج الاراس الرعوية
أ -المبررات :نظراو لالهتمام المتزايد لدا الدول العربية لتطوير وصيانة المناطق الجافة،
تصوصا بما يتعلق في مجاالت األحزمة التضرا  ،وتنمية المرا ي ،ومقاومة التصحر،
وتثبيت الكثباا الرملية ،مما يتطلو الحاجة الماسة إلت توفير البذور واليراس المالئمة لهذه
المنرو ات ،وذلك ا طريق ت سيس وت هيل المناتل في الدول العربية لتلبية حاجة المناريع
ما الوحدات التكاثرية وتتذيت األ با االقتصادية الناجمة النرا أو النقل.
ب-األهدداف :إ داد كوادر فنية ربية فيي مجيال ت سييس وإننيا وإدارن المنياتل وانتياج الييراس
الر وية.
ج -األن طة والموضاوعات :محاضيرات لميية وتطبيقيات حقليية وزييارات ميدانيية فيي مجيال
المناتل الر وية واليابية.
د -عدد المتدربين والجهات الم ااركة :تيدريو  75متيدربا و ميا العيامليا فيي مجيال المرا يي
واليابات في الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعاد تنفياس الادور  :جمهوريية مصير العربيية  ،لميدن أسيبوم ،تيالل الربيع
الثاني ما ام .7171
و -تكاليف الدور  76711 :دوالر أمريكي.

 6-2-6ادار الموارد المائية الجوفية في الطبقات المائية الساحلية
أ -المبااررات :معالجيية منييكل ة تييداتل مييياه البحيير مييع المييياه الجوفييية العذبيية باسييتتدام النميياذج
الرياضية للمياه الجوفية.
ب-األهدداف :تأهيل الكوادر العربية في مجال إعدااد مادا ر رضاةدية عةايدة ةدارم الادوارد الاا يدة
الجوفية في الاناطق الساحةية.

ج -األن طة والموضوعات:
-

التعريت بالطبقات المائية الجوفية الساحلية و منكلة تداتل مياه البحر فيها.
تحضير المعلومات والبيانات الالزمة لتحليل ظياهرن تيداتل ميياه البحير ميع الميياه الجوفيية
العذبة.
استتدام نظام المعلومات الجيرافي في إ داد الترائط اليرضية لنمذجة المياه الجوفية.
ا داد النموذج الهيدروجيولوجي المذاهيمي في الطبقات المائية الجوفية الساحلية.
بنا النموذج الرياضي وتصميم نبكة تاليا النموذج الرياضي
إ ييداد المتططييات والبيانييات المسييتتدمة كمييدتالت للنمييوذج الرياضييي للمييياه الجوفييية فييي
الطبقات المائية الساحلية.
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-

معييايرن النمييوذج الرياضييي باسييتتدام منسييوو المييياه الجوفييية والموازنيية المائييية ونو ييية
الجوفية ومؤنراتها.
إ داد متططات نو ية المياه الجوفية والموازنات المائية.
تحديد االستتدام األمثل للمياه الجوفية بما يضما تذادي تداتل مياه البحر.
بنا السيناريوهات المستقبلية لالستثمارات المائية في الطبقات المائية الساحلية.
تقييم نتائج النموذج وبياا محددات استثمار المياه الجوفية في الطبقات المائية الساحلية.

د -عاادد المتاادربين والجهااات الم اااركة :تييدريو  71متييدربيا فنيدديم مددم اتارام الايددا فددي
الاال العربية التي تعامي مم مشكةة تااخل ميا البحر مع الايا الجوفية العذبة ،ميا حملية نيهادن
بكالورضوس في الهناسة الاامية أا العةوم أا هناسة الري.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :مقر أكساد ،أو إحدا الدول العربية ،لمدن  5أيام في
الربع الثاني ما ام .7171
و -تكاليدف الددور  71111 :دوالر أمريكي.

 7-2-6دراسة اثر التايرات المناخية على المحاصي الزراعية
أ -المبررات :تعميم وننر منهجية تقييم أثر التييرات المناتية لت المحاصيل الزرا ية باستتدام
برنامج .AquaCrop
ب-األهاادداف :رفييع سييوية الكييوادر الذنييية العامليية فييي مجييال دراسيية أثيير التييييرات المناتييية لييت
المحاصيل الزرا ية.

ج -األن طة والموضوعات:
-

تحضير البيانات المناتية باستتدام برنامج .ETOcalculater
تحديييد التييييرات المناتييية (حييرارن وهطييول مطييري وفييق سيييناريوهات متتلذية لالنبعاثييات
اليازية ( RCP8.5 )Global Emission Scenarioو .RCP4.5
تحضير بيانات التربة والري وادارن
معييايرن النمييوذج الرياضييي باسييتتدام المنيياهدات الحقلييية النتاجييية المحاصيييل الزرا ييية
المدروس
تحديييد أثيير التييييرات المناتييية لييت انتاجييية المحاصيييل ،وطييول فتييرن نموهييا ،واحتياجاتهييا
المائية باستتدام النموذج الرياضي .AquaCrop

د -عااادد المتااادربين والجهاااات الم ااااركة :تيييدريو 71متيييدربيا فنيييييا ميييا حملييية نيييهادن
البكالوريوس في العلوم ازرا ية أو هندسة الري.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :مقر أكساد ،أو احدا الدول العربية ،لمدن  5أيام في
الربع األول ما ام .7171
و -تكاليدف الددور  71111 :دوالر أمريكي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8-2-6دراسة أثر التايرات المناخية على الموارد المائية السطحية
أ -المبااررات :تعميييم وننيير منهجييية تقييييم ا ثيير التييييرات المناتييية لييت المييوارد المائييية السييطحية
باستتدام برنامج .HEC-HMS
ب-األهاادداف :رفييع سييوية الكييوادر الذنييية العامليية فييي مجييال دراسيية اثيير التييييرات المناتييية لييت
الموارد المائية السطحية.

ج -األن طة والموضوعات:
 تحضير البيانات المناتية. تحديد التييرات المناتية (حرارن وهطول مطري وفق سيناريوهات متتلذة لالنبعاثاتاليازية ( RCP8.5 )Global Emission Scenarioو .RCP4.5
 تحضير بيانات التربة واستتدامات االراضي و نموذج االرتذام الرقمي .DEM معايرن النموذج الرياضي باستتدام قياسات الجرياا السطحي. تحديــد أثرالتييرات المناتية الجريانات الســـطحية باســــتتدام النموذج الرياضــي.HIC-HMS
د -عدد المتدربين والجهات الم اركة :تدريو  71متدربا و ما حملة البكالوريوس في الهندسة
المدنية أو الهيدرولوجيا.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :مقر أكساد ،أو إحدا الدول العربية ،لمدن  5أيام في
الربع الثال ما ام .7171
و -تكاليدف الددور  71111 :دوالر أمريكي.

 9-2-6حصاد مياه األمطار
أ -المبررات :رفع كذا ن المتتصيا العرو في محال استتدام تقانات حصاد مياه األمطار.
ب-األهدداف :زيادن دد الكوادر المتدربة في مجاالت وطرق حصاد مياه األمطار.

ج -األن طة والموضوعات:
 مذهوم حصاد مياه األمطار. الدراسة الهيدرولوجية لمننآت حصاد مياه األمطار. تقانات حصاد مياه األمطار. استتدام نظم المعلومات الجيرافية والنمذجة الرياضية في دراسات حصاد مياه األمطار. تصميم مننآت حصاد مياه األمطار. وامل اتتيار مواقع مننآت حصاد مياه االمطار. صيانة مننآت حصاد مياه األمطار. حاالت دراسية.د -عدد المتدربين والجهات الم اركة :تدريو  01متدربيا ما حملية نيهادن بكيالوريوس فيي
الهندسة الزرا ية أو المائية أو العلوم الهيدرولوجية ما كافة الدول العربية الراغبة.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :مقر أكساد ،أو إحدا الدول العربية ،لمدن  5أيام في
الربع الثال ما ام .7171
و -تكاليف الدور  71111 :دوالر أمريكي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20-2-6طرق تنفيس وتحلي تجارب الضخ باستخدا برنامج Aquifer test

أ -المبررات :التدريو لت طرق تنذيذ وتحليل تجارو الضخ وتطبييق تذسيير التجيارو باسيتتدام
برنامج .Aquifer test
ب-األهدداف :رفع سوية الكوادر الذنية العاملة في تقييم تجارو الضخ وحساو التصائص
والمعامالت الهيدروليكية للطبقات المائية .

ج -األن طة والموضوعات:
-

حساو المعامالت الهيدروليكية للطبقة الحاملة .
توضيم سلوكية الطبقات الحاملة و القتها الهيدروليكية تالل الضخ وربط هذه السلوكية
بالوضع الهيدروجيولوجي.
تحديد القة االنتذاض وإمكانية االستثمار ما كل بئر استكنافي يتم تحويله إلت بئر
استثماري بعد انتها الدراسات .
رصد االحتماالت التي ستطرأ لت الوضع الهيدروجيولوجي في منطقة البح بعد تحليل
معطيات التجربة وربطها مع االنتذاضات الحاصلة في آبار المراقبة إا وجدت .
التعريت لت برنامج  Aquifer testوإجرا تحليل لتجارو ضخ فردية وجما ية
كيذية إ داد تقرير ا تجربة الضخ

د -عدد المتدربين والجهات الم اركة :تدريو  01متدربيا ما حملية نيهادن بكيالوريوس فيي
الجيولوجيييا أو الهيييدروجيولوجيا أو الهندسيية المدنييية إتتصيياص مائييية ،مييا كافيية الييدول العربييية
الراغبة.
هد -مكان ومد وموعد تنفياس الادور  :مقير أكسياد ،أو إحيدا اليدول العربيية ،لميدن  5أييام فيي
الربع الثاني ما ام .1107
و -تكاليف الدور  75111 :دوالر أمريكي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22-2-6وسائ التحسين الوراثي واستخدا التقانات الحديثة
في تطوير انتاج المجترات الصاير
أ -المبررات :تعد إنتاجية الوحدن الحيوانية منتذضة نسبيا و مقارنة بانتاجية الوحدن الجيوانية ما
المجترات الصييرن في العالم وهذا يتطلو إ داد وتنذيذ برامج لرفع الكذا ن النتاجية بزيادن
معدل االستذادن ما الموارد الوراثية الحيوانية المتاحة في الدول العربية.
ب -األهدداف :تيدريو الكيوادر الذنيية العربيية ليت وسيائل كنيت الطاقيات الوراثيية فيي القطعياا
المحسنة وكيذية إكثارها والتسريع في ننير التراكييو الوراثيية المحسينة و ليت التقانيات الذنيية
الالزمة.
ج -األن طة والموضوعات :محاضرات نظرية وتطبيقات ملية لت نظم التسجيل والدارن
المثالية لقطعاا األغنام والما ز ،وطرائق تحسيا إنتاجية المجترات الصييرن.
د -عدد المتدربين والجهات الم اركة :تدريو  77متدربا و ما الذنييا الزرا ييا والبيطرييا
ما الدول العربية المناركة.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :محطات بحو أكساد ،لمدن  71أيام تالل الربع الرابيع
ما ام .7171
و -تكاليف الدور  37111 :دوالر أمريكي.

 21-2-6استخدا التلقيح االصطناعي لتحسين انتاجية األغنا والماعز
أ -المبررات :انتذاض انتاجية الحليو واللحم ما المجترات الصييرن في الدول العربية.
ب -األهاادداف :تييدريو الكييوادر الذنييية العربييية لييت اتتيييار الحيوانييات المتميييزن إنتاجيييا و وذات
المواصذات الوراثية الجيدن المناسبة لرغبة المربيا با تماد طرائق التحسيا الوراثي والر اية
التناسلية والتلقيم االصطنا ي.
ج -األن اااطة والموضاااوعات :محاضيييرات لميييية وتطبيقيييات مليييية ليييت اسيييتتدام التلقييييم
االصطنا ي بالسائل المنيوي الطيازج والمجميد فيي إكثيار وتحسييا إنتاجيية االغنيام والميا ز
وطرائق تنتيص الحمل والتقييم التربوي للحيوانات.
د -عدد المتدربين والجهات الم اركة :تدريو  71-1متدربا و ما الدول العربيية المتعاونية فيي
برنامج التلقيم االصطنا ي وما الذنييا الزرا ييا والبيطرييا في الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :إحدا اليدول العربيية ،لميدن أسيبوم تيـالل الربيع الثياني
ما ام .7171
و -تكاليف الدور  37111 :دوالر أمريكي.
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 23-2-6استخدا التقانات الحديثة في تطوير انتاجية الماعز المحلي
في الدو العربية
أ -المبررات :انتذاض إنتاجية الوحدن الحيوانية للما ز المحلي ما الحليو واللحم ،مما يتطلو
العمل لت رفع الكذا ن النتاجية والتناسلية بزيادن معدل االستذادن ما الموارد الوراثية
الحيوانية المتاحة في الدول العربية المناركة.
ب-األهدداف :تدريو الكوادر الذنية في بعض الدول العربية المناركة لت وسائل كنت
الطاقات الوراثية في القطعاا المحسنة ،وكيذية إكثارها باستتدام التقانات الحيوية المناسبة
(التلقيم االصطنا ي) لتسريع ننر التراكيو الوراثية المحسنة.
ج -األن ااطة والموضااوعات :محاضييرات لمييية وتطبيقييات ملييية لييت نظييم التسييجيل وإدارن
السييجالت لقطعيياا المييا ز ،وطرائييق تحسيييا إنتاجييية المييا ز العارضييي باسييتتدام التلقيييم
االصطنا ي.
د -عدد المتدربين والجهات الم اركة :تدريو  71-1متدربا و ما الدول العربية المناركة في
برنامج تحسيا وتطوير إنتاج الما ز العارضي وما الذنييا الزرا ييا والبيطرييا في الدول
العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :محطات بحيو أكسياد ،أو احيدا اليدول العربيية  ،لميدن
أسبوم تالل الربع الثال ما ام .7171
و -تكاليف الدور  71111 :دوالر أمريكي.

 24-2-6استخدا المعايير الحديثة ،للمخلفات الزراعية ومخلفات التصنيا
الاسائي في تاسية المجترات الصاير
أ -المبااررات :االسييتذادن مييا التقييدم العلمييي فييي مجييال تيذييية الحيييواا و االسييتتدام األمثييل للمييواد
العلذية في تكويا الئق اقتصادية تؤدي إليت زييادن انتاجيية الوحيدن الحيوانيية ،ود يم المصيادر
العلذية التقليدية وسد جز ما الذجون اليذائية والمساهمة في الحد ما التلو البيئي.
ب-األهاادداف :تييدريو المهندسيييا الييزرا ييا العييرو لييت اسييتتدام المعييايير اليذائييية الحديثيية فييي
تكييويا العالئييق االقتصييادية لتيطييية االحتياجييات اليذائييية ،واسييتتدام التكنولوجيييا الحديثيية فييي
االستذادن ما المتلذات الزرا ية ومتلذات الصنا ات اليذائية في تيذية الحيواا.
ج -األن اااطة والموضاااوعات :محاضيييرات لميييية وتطبيقيييات مليييية ليييت تكيييويا العالئيييق
االقتصييادية وفييق جييداول االحتياجييات اليذائييية العربييية والعالمييية ،وتحسيييا القيميية اليذائييية
للمتلذات واستتدامها وفق المعايير اليذائية الحديثة.
د -عاادد المتاادربين والجهااات الم اااركة :تييدريو  71-75متييدربا و مييا المهندس ييا ال يزرا ييا
والذنييا والمتتصيا في مجال النتاج الحيواني ما وزارات الزرا ة في الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الادور  :محطيات بحيو أكسياد ،أو احيدا اليدول العربيية ،لميدن
أسبوم تـالل الربع الرابع ما ام .7171
و -تكاليف الدور  36711 :دوالر أمريكي.
الخطة-التدريب 1028-1027
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 25-2-6مراقبة تدهور األراضي والجفاف الزراعي باستخدا االست عار
عن بعد ونظ المعلومات الجارافية
أ -المبررات :الحاجة الماسة إلت معرفة التييرات الحاصلة لت األراضي والت مراقبة وتقييم
تدهور األراضي لوضع استراتيجيات الحد ما التدهور في الدول العربية.
ب -األهدداف :رفع كذا ن التبرات الوطنية في مجيال اسيتتدام تقانيات االستنيعار يا بعيد ونظيم
المعلومات الجيرافية في رصد تييرات اليطا النباتي وتدهور األراضي والجذات.

ج -األن طة والموضوعات:
 تحديد مؤنرات تدهور األراضي ومؤنرات الجذات الزرا ي. تطبيق ملي لت تحديد المناطق المتدهورن والمناطق المنرقة. تدريو حقلي لت استتدام النظام العالمي لتحديد المواقع ) (GPSوالتحقق الحقلي للمناطقالمتدهورن.
د -عدد المتدربين والجهات الم ااركة :تيدريو  77متيدربا و ميا اليدول العربيية مميا يحمليوا
نهادن جامعية في العلوم الزرا ية أو البيئية أو الطبيعية ويذضل ما العامليا في قطام التصحر.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :احدا الدول العربية ،لمدن  5أيام تالل الربع الرابع ما
ام .7171
و -تكاليف الدور  71111 :دوالر أمريكي.

 26-2-6مكافحة التصحر واعاد تأهي األراضي المتدهور
أ -المبررات :معالجة اآلثار السلبية للتصحر لت النظم البيئية واالقتصادية.
ب -األهدداف :رفع كذا ن الكوادر الوطنية وتطويرها في مجال إ ادن ت هييل األراضيي المتيدهورن
و تقييييم مليييات التصييحر واتتيييار األسيياليو والوسييائل المناسييبة لمكافحتييه والحييد مييا تييدهور
األراضي وإ ادن ت هيل المتدهور منها.

ج -األن طة والموضوعات:
-

التعريت بالتصحر وأسبابه وأنكاله ودرجاته.
تقييم مليات التصحر وتحديد مؤنرات تدهور األراضي.
أساليو ووسائل مكافحة التصحر.
رض حاالت دراسية ل ادن ت هيل األراضي المتدهورن.
تدريو حقلي لت تقييم مليات التصحر ومكافحته.

د -عاادد المتاادربين والجهااات الم اااركة :تييدريو  77متييدربا و مييا العييامليا فييي مجييال مكافحيية
التصحر وإ ادن ت هيل األراضي المتدهورن في الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :دولة الكويت ،لمدن  6أيام تالل الربع الثال
.7171
و -تكاليف الدور  33111 :دوالر أمريكي.
الخطة-التدريب 1028-1027
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 27-2-6ادار استعماالت المياه المالحة والعسر في الري الزراعي
بالمناطق الجافة و بم الجافة

أ -المبررات :ازدياد منكلة الملوحة وتدهور األراضي بذعل التملم ،في العديد ما اليدول العربيية
وما يترتو ليها ما نقص في اليلة النتاجية.

ب -األهدداف:
-

تطوير إدارن مثلت الستعماالت المياه المالحة ،وإيجاد تقانات لمية وأساليو محسنة تعطيي
النتاج األوفر مع المحافظة لت قدرن األرض النتاجية ومنع تدهورها.
االسييتذادن مييا مصييادر مييياه الصييرت الزرا ييي السييتعمالها فييي ري المحاصيييل المتحمليية
للملوحة بيرض تتذيت العو ا استعماالت المياه العذبة.
المساهمة في تنمية سكاا الريت المحلييا وزيادن دتلهم وبالتالي تحسييا مسيتوا معينيتهم
والحد ما هجرتهم إلت المدينة.
ننر وتعميم استثمار هذه النو ية ميا الميياه بميا يضيما اسيتدامة النتياج والمحافظية ليت
التربة ما التدهور.

ج -األن طة والموضوعات:
-

استعماالت المياه المالحة والعسرن في الزرا ة.
ت ثير هذه النو ية ما المياه في المحاصيل والتربة والمياه.
طرائق الري المتبعة ند الري بالمياه المالحة والعسرن.
ت ثير استعمال هذه النو ية ما المياه في التصائص المتتلذة للتربة .
المحاصيل والنباتات المتحملة للملوحة في البيئات الجافة ونبه الجافة.
العمليات الزرا ية المواكبة الستعمال المياه المالحة والعسرن في الري الزرا ي.

د -عدد المتدربين والجهات الم اركة :تدريو 75متدربا و ما المهندسيا الزرا ييا والعامليا
في المجال البيئي والزرا ي في الوزارات والهيئات والمؤسسات العلمية في كافة الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :الجمهورية التونسية ،لمدن  5ايام تالل الربع الثاني ميا
ام .7171
و -تكاليف الدور  71111 :دوالر أمريكي.
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 28-2-6أهمية استعما مياه الصرف الصحي المعالجة ومخلفاتها الصلبة
(الحمأ ) في الزراعة العربية
أ -المبررات :إدارن ورفع كذا ن استعمال المياه المعالجة والحم ن في الزرا ة العربية.
ب -األهدداف :ننر تقانة استعمال المياه المعالجة والحم ن بنكل مرند وبإدارن جييدن ،ونقيل نتيائج
الدراسييات واألبحييا إلييت المييزارم العربييي ،وتتذيييت العييو لييت اسييتعمال المييياه الجوفييية العذبيية
وتوفيرها ألغراض النرو والتيذية.

ج -األن طة والموضوعات:
 التعرت لت تصائص وصذات المياه المعالجة والحم ن. تطبيق طرائق الري المتتلذة والمناسبة ند الري بالمياه المعالجة. التدريو لت أسس تقدير كميات الحم ن الواجو إضافتها للتربة. تقدير العناصر المعدنية الثقيلة في كل ما المياه والتربة والنسيج النباتي. زيارات ميدانية لمحطات معالجة مياه الصرت الصحي.د -عدد المتدربين والجهات الم اركة :تدريو 75-77متدربا و ما حملة الجازن في الهندسة
الزرا ية أو هندسة الري أو هندسة ريذية أو بيئية ما العامليا في وزارات الزرا ة والهيئات
والمؤسسات العلمية في كافة الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الادور  :محطيات بحيو أكسياد ،أو احيدا اليدول العربيية ،لميدن
أسبوم تالل الربع الرابع ما ام .7171
و -تكاليف الدور  31111 :دوالر أمريكي.

 29-2-6تخطيط البرامج اإلر ادية الموجهة للمرأ الريفية
أ -المبررات :توليد الدتل وتحسيا ظروت العمل للمرأن الريذية.
ب-األهدداف :رفع كذا ن المرأن الريذية في مجاالت النتاج الزرا ي والحييواني والييذائي وتحدييد
االحتياجات المطلوبة لذلك.
ج -األن طة والموضوعات :محاضرات نظرية وتطبيقات حقلية وميدانية لت تتطيط البيرامج
الرنادية.
د -عاادد المتاادربين والجهااات الم اااركة :تييدريو  75متييدرو مييا كافيية الييدول العربييية مييا
المرندات والمرنديا الزرا ييا في مستوا الدارن المتوسطة في الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :محطات بحو أكساد ،أو احدا الدول العربية  ،لمدن 7
أيام تالل الربع األول ما ام .7171
و -تكاليف الدور  71111 :دوالر أمريكي.
الخطة-التدريب 1028-1027
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 10-2-6استخدا الحاسب االلكتروني في تحلي نتائج البحوي والمسوح
الميدانية االقتصادية واالجتماعية .SPSS-Excel-minitap
أ -المباااررات :ازديييياد الحاجييية للمعرفييية العلميييية الدقيقييية لنتيييائج البحيييو والمسيييوحات الميدانيييية
االقتصادية واالجتما ية باستتدام أحد البرامج الحصائية في تحليل النتائج.
ب-األهدداف :رفع كذا ن الذنييا ما تالل التعرت لت كيذية تحليل البيانات وإصدار النتائج.
ج -األن اااطة والموضاااوعات :محاضيييرات لميييية وتطبيقيييات مليييية ليييت طيييرق المسيييوحات
الميدانية وتطبيق برامج  SPSS-Excel-minitapفي إصدار النتائج النهائية.
د -عدد المتدربين والجهات الم اركة :تدريو  71متدرو ما اليدول العربيية ميا المهندسييا
الزرا ييا أو حملة الجازن في االقتصاد في الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعاد تنفياس الادور  :مقير أكسياد  ،لميدن  1أييام تيالل الربيع األول ميا يام
.7171
و -تكاليف الدور  37111 :دوالر أمريكي.

 12-2-6تحلي وتقوي الم اريا الزراعية
أ -المبررات :وجود حاجة إلت معرفة واستتدام التقنيات الحديثة فيي مجيال إ يداد وتحلييل وتقيويم
المناريع الزرا ية.
ب-األهدداف :ترقية مهارات الكوادر العربية في مجال إ داد وتحليل وتقويم المناريع الزرا ية.
ج -األن طة والموضوعات :التدريو العملي لت كيذية استتدام التقنيات الحديثة في مجال:
 إ داد وثائق المنروم والحصول لت تمويل لتنذيذها. إ داد دراسات الجدوا الذنية واالقتصادية والبيئية وكتابة تقرير الجدوا. متابعة وتقييم تنذيذ المناريع الزرا ية. التحليل المالي واالقتصادي والبيئي للمناريع الزرا ية القائمة.د -عاادد المتاادربين والجهااات الم اااركة :تييدريو  75متييدربيا مييا كافيية الييدول العربييية مييا
الحاصليا لت درجة البكالوريوس وما العامليا في مجاالت مناريع التنمية الريذية.
هد -مكان ومد وموعد تنفيس الدور  :محطات بحو أكساد ،أو احدا الدول العربية  ،لمدن 5
أيام تالل الربع الرابع ما ام .7171
و -تكاليف الدور  37111 :دوالر أمريكي.
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 1-6الربنامج الفرعي لنقل العلم والتقانة
يتضييما هييذا البرنييامج تنظيييم حلقييات العمييل والنييدوات والمييؤتمرات بهييدت نقييل نتييائج أ مييال
المركز العلمية والتقنية ويتضما مايلي:

 2-1-6حلقة العم حو
التكيف المحصولي للقمح وال عير تحت ظروف اإلجهاد البيئي
وع قتم بالتاير المناخي
أ -الخلفية المبررات :تؤثر التييرات المناتية لت إنتاجية األرض الزرا ية ،فالزيادن المتوقعة
في درجة الحرارن ،وتيير نمطها الموسمي ،سيؤدي إلت نقص النتاجية الزرا ية لبعض
المحاصيل ،حي ما المتوقع أا تؤدي التييرات المناتية إلت نقص إنتاجية القمم والنعير
بمعدل يتراوح بيا  %71 -75إذا ارتذعت الحرارن  4درجات مئوية ،وبمعدل  %1 -6إذا
ارتذعت الحرارن  7درجة مئوية ،حي إا التيير المناتي سيؤدي حتما و إلت زيادن التبتر
وبالتالي زيادن استهالك المياه في كل المجاالت تاصة الزرا ية.
ب -األهداف :التكيت مع التييرات المناتية السلبية وأثرها لت األما اليذائي العربي ،وتعزيز
وننر أصنات وسالالت أكساد المتحملة لظروت بيئية متباينة وتاصة المعتمدن ما القمم
والنعير ،وزيادن إنتاجيتها بالدول العربية.

ج -األن طة والموضوعات:
-

التعريت ب صنات وسالالت أكساد ما القمم والنعير وطرق ا تمادها في الدول العربية.
دور برامج التربية في تحسيا محاصيل الحبوو ومواجهة آثار التييرات المناتية بالوطا
العربي.
دور بنوك الجينات و ضرورن إننا بنك ربي للموارد الوراثية ،يمكا استتدام األصنات
النباتية الموجودن به في استنباط سالالت ما المحاصيل لمقاومة الجذات والتصحر.
االطالم لت تجارو الدول العربية في مجال التكيت مع التييرات المناتية للمحاصيل.

د -الدو الم اركة :كافة الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنظي الحلقة :جمهورية مصر العربية ،لمدن  4أيام تالل الربع الثاني
آو (أغسطس) ام .2018
و -عدد الم اركين 27 :منارك ما الدول العربية.
ز -الموازندة 59000 :دوالر أمريكي.
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 1-1-6حلقة العم حو رفا كفات الري في الدو العربية

أ -الخلفية والمبررات :تتميز المنطقة العربية موما و بمحدودية مواردها المائية ،وبتزاييد الطليو
لت هذه الموارد نتيجة تطور القطا ات التنمويية المتتلذية ،والتزاييد المتسيارم لعيدد السيكاا،
وما المؤكد أا الدول العربية ستواجه جزاو مائيا و كبيراو في المسيتقبل .وميا المعليوم فيي هيذا
المجال أا القطام الزرا ي في هذه الدول يحتل المرتبة األولت ما حي حجم المياه المستهلكة
فيه ،فهيو يسيتهلك ميا يقيارو  %11ميا مجميل الميوارد المائيية المتاحية فيي المنطقية العربيية،
و ليه فإا رفع كذا ن استعمال المياه في هذا القطام يمكيا أا يسيهم فيي تقلييص العجيز الميائي
بنكل كبير ،وفي توفير ميوارد مائيية إضيافية تسياهم فيي زييادن مسياحات األراضيي الزرا يية
المروية ،بما يد م تحقيق أما مائي وأما غذائي متوازنيا.
ب -األهدادداف :د ييم تطيوير قييدرات العيامليا فييي مجيال الييري ميا مهندسيييا وفنيييا لرفييع كذييا ن
الري ،مع التركيز لت االرناد واالدارن لت مستوا الحقل.

ج -األن طة والموضوعات:
-

االطالم لت واقع كذا ن استتدام المياه في قطام الري بالدول العربية ،وأسباو تدني هذه
الكذا ن.
أهمية رفع كذا ن الري في المنطقة العربية ،للحد ما الهدر الحاصل في مناريع الري،
وتوفير موارد مائية اضافية.
التوجهات الرئيسية للدول العربية لرفع كذا ن الري فيها.
ا وسائل واجرا ات مناسبة قابلة للتطبيق في الدول العربية ما أجل تحسيا كذا ن
البح
استتدام المياه ألغراض الري.
تضارم حقةية لاشراع ري بكفاءم ري مرتفعة.

د -الدو الم اركة :كافة الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنظي الحلقاة :مقير المركيز العربيي "أكسياد" أو الجمهوريية اللبنانيية،
لمدن  5أيام في الربع الرابع ما ام .7171
و -عدد الم اركين 25 :متتصا و ما الدول العربية.
ز -الموازندة 51000 :دوالر أمريكي.
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 3-1-6حلقة العم حو
تقيي نتائج م اريا التحسين الوراثي لألغنا والماعز في الدو العربية

أ -الخلفية والمبررات:
ي نذذ برنامج التحسيا الوراثي للمجترات الصييرن بالتعاوا مع دد ما المحطات البحثية
ولدا المربيا في الدول العربية ،وما الضروري تقييم نتائج مليات التحسيا التي نذذت في
كل دولة ربية متعاونة لت حدا ،والعمل لت التتطيط للمرحلة المستقبلية ما أننطة أكساد
ضما برنامج التحسيا الوراثي.
ب -األهااداف :تقييييم نتييائج مليييات التحسيييا الييوراثي المنذييذن فييي المحطييات المتعاونيية سييوا
باالنتتيياو ضييما السيياللة نذسييها أو بييالتهجيا مييع سيياللة أغنييام العييواس أو المييا ز النييامي،
وتحديد تطة العمل للمرحلة المستقبلية.

ج -األن طة والموضوعات:
 التقارير القطرية ا نتائج مليات التحسيا في المحطات المتعاونة. مناقنة ايجابيات وسلبيات العمليات المنذذن. وضع تطة المرحلة القادمة للتعاوا في مليات التحسيا الوراثي باستتدام التقاناتالحديثة.
د -الدو الم اركة :كافة الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنظي الحلقة :مقر أكساد ،أو إحدا الدول العربية ،ولمدن ثالثة أيام
في الربع الثال ما ام .7171
و -عدد الم اركين 28 :متتصا و ما الدول العربية في هذا المجال.
ز -الموازندة 53111 :دوالر أمريكي.
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 4-1-6حلقة عم حو
استعما المياه غير التقليدية (المعالجة والمالحة والرمادية) في الري الزراعي خيار
استراتيجي البد منم
أ -الخلفية والمبررات :تعاني معظم الدول العربية ما الجذات وقلة الموارد المائية وتدني
نو يتها ،حي يعد النمو السكاني المتسارم وازدياد الطلو لت المياه ألغراض الزرا ة
والصنا ة والنرو ،إضافة إلت انتذاض معدالت الهطول المطري في المنطقة العربية ما
أهم أسباو نقص الموارد المائية المتاحة ،وأصبحت منكلة المياه والصرام لت امتالكها ما
أهم مناكل المناطق التي تعاني ما الجذات والندرن في مواردها المائية التقليدية.

ب -األهددداف:
تبادل التبرات المكتسبة في مجال استعمال الميياه غيير التقليديية ب نوا هيا المتتلذية المالحية
والعسرن والمعالجة والرماديية والحمي ن فيي الزرا ية فيي األقطيار العربيية ،و يرض النتيائج الهامية
والتقييدم المحييرز فييي البحييو المنجييزن حييول اسييتعماالت المييياه غي ير التقليدييية فييي الييدول العربييية،
و يرض المعوقييات والقيييود التييي تحيد مييا اسييتعمال هييذه النو ييية ميا المييياه فييي الزرا يية ،وتحديييد
توجهييات وأولويييات البحييو والدراسييات المتعلقيية بإ ييادن اسييتعمال المييياه غييير التقليدييية فييي الييري
الزرا ي.

ج -األن طة والموضوعات:
-

استعماالت المياه العادمة المعالجة والحم ن في الزرا ة.
استعماالت المياه المالحة والعسرن في الري الزرا ي.
ت ثير هذه النو ية ما المياه في المحاصيل و التربة والمياه.
طرائق الري المطبقة وإدارتها ند استعمال المياه غير التقليدية .
الت ثيرات البيئية للمياه المالحة والمعالجة والحم ن.
المتاطر الصحية والت ثيرات الجرثومية والسمية جرا استعمال المياه المعالجة والحم ن
في الزرا ة.
المحاصيل الزرا ية المتحملة للملوحة والمالئمة للمياه المعالجة.
المقاييس والمعايير الناظمة الستعماالت هذه المياه ومتلذاتها الصلبة.
طرائق التتلص والتقليل ما الملوثات الكيميائية السمية في المياه المعالجة والحم ن.

د -الدو الم اركة :وزارات الزرا ة والمياه والبيئة والمؤسسات والهيئات العلمية المعنية في
الدول العربية ،إضافة إلت المنظمات الدولية والقليمية والعربية المعنية في هذا المجال.
هد -مكان ومد وموعد تنظي الحلقة :جمهورية مصر العربية ،لمدن  3أيام تالل الربع
الثال ما ام .7171
و -عدد الم اركين 26 :مناركا و ما الدول العربيية والمنظميات المعنيية ،التبيرا واألتصيائييا
والعامليا في مجال استعماالت المياه المالحة والمعالجة والحم ن.
ز -الموازندة 58000 :دوالر أمريكي.
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 5-1-6حلقة عم حو تطوير االر اد الزراعي في المنطقة العربية

أ -الخلفية والمبررات:
مظرا لةاار الكبير الذي ضؤدضه اةرشاد الزراعي في التناية الرضفية الاستاامة ،مم خالل
مساعام السكان الرضفييم في تحاضا مشكالتهم التي ضعامون منها اإحتياجاتهم التي تعيق تنايتهم
اتحسيم مستواهم االقتصادي ااالجتااعي ،ضقوم الاركز العربي أكساد بتنفيذ العاضا مم الاشارضع
التناوضة ،التي تتبنى منهجيام عال حاضثة في الاال العربية االتي تساهم في مقل التقامام
الزراعية الحاضثة إلى الازارعيم االاربيم العرب ،ابغية مشر أهم التجارب التناوضة الناجحة
لةاركز العربي الةاال العربية ،احفاظا عةى تبادل الخبرام االفا ام بيم اةرشادضيم الزراعييم
العرب في هذا الاجال ،ضعال أكساد عةى تنظيم حةقة عال لتطوضر آليام عال األجهزم اةرشادضة
الزراعية العربية االتنسيق الاا م بيم هذ األجهزم باا ضنعكس إضجابا عةى السكان الرضفييم في
الاال العربية.
ب -األهددداف :عرض ألهم خبرام الاركز العربي امتا جه البحثية في اةرشاد الزراعي االتناية
الرضفية الاستاامة ،اتبادل الخبرام االبتكارضة الخالقة بيم الاؤسسام العربية اةرشادضة
الاتعةقة بآليام امنهجيام اةرشاد الزراعي الحاضث.

ج -األن طة والموضوعات:
 رض ألهم التجارو الناجحة للمركز العربي وللدول العربية في مجال الرناد الزرا يوالتنمية الريذي المستدامة.
 التواصل والتنسيق بيا الرنادييا الزرا ييا العرو . تبادل التبرات والمعارت بيا المؤسسات الرنادية العربية حول أحد المنهجياتالرنادية المتبعة في العالم.
د -الدو الم اركة :الاؤسسام الوطنية الاعنية في الاال العربية باةةافة إلى الانظاام
اةقةياية ام العالقة.
هد -مكان ومد وموعد تنظي الحلقة :الجمهورية اللبنانية ،لمدن  3أيام تالل الربع الثاني ما
ام .7171
و -عدد الم اركين 71 :مناركا و ما الكوادر العاملة ما الدول العربية والمنظمات االقليمية.
ز -الموازندة 51111 :دوالر أمريكي.
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 6-1-6المؤتمر الخامس لمسؤولي مراكز البحي واإلر اد الزراعي
في الدو العربية
" الحد من التصحر ومكافحتم في الدو العربية"
أ -المبررات:
يبقييت الكثييير مييا نتييائج األب حييا الهاميية التييي تنتجهييا المراكييز البحثييية الزرا ييية فييي الييدول
العربية حبيسة األدراج ،وال تصل إلت مؤسسات الرنياد الزرا يي التيي يقيع ليت اتقهيا ننير
وتعميم تليك النتيائج ليدا الميزار يا العيرو .ليذا ال بيد ميا تيوفير آلييات فعلالية لضيماا التنسييق
والتواصل المستمر بيا األجهزن البحثية والرنادية العربية لضماا وصول وننر هيذه النتيائج،
وبا تبييار المركيييز العربيييي "أكسييياد" مييا أهيييم منظميييات العميييل العربييي المنيييترك فيييي المجيييال
الزرا ي ،فقد قام المركز بعقد أربعة مؤتمرات ناجحة لمسؤولي البحو والرناد الزرا ي في
الدول العربية ،وحققت نتيائج ممتيازن فيي التنسييق بييا المؤسسيات البحثيية والرنيادية العربيية،
وي تي هذا المؤتمر استمراراو للمؤتمرات السيابقة وتيد يما و للتنسييق العربيي وفضيا و رحبيا و لتبيادل
التبرات والمعارت بيا الباحثيا والرنادييا العرو.
ب -األهااداف :ييرض تبييرات المركييز العربييي ونتائجييه البحثييية والتطبيقييية فييي مجييال مراقبيية
التصييحر ومكافحتييه وتبييادل التبييرات والتقانييات واألسيياليو المسييتتدمة فييي مكافحيية التصييحر
والحد ما تدهور األراضي وإ ادن ت هيل اليطا النباتي ،وذلك بيا المؤسسات العربية البحثية
والرنادية للحد ما هذه الظاهرن التطيرن التي تهدد جميع البلداا العربية.

ج -األن طة والموضوعات:
-

التعرت لت مناكل التصحر وأنوا ه ودرجاته في الدول العربية.
مراقبة وتقييم تدهور األراضي وإ ادن ت هيل األراضي المتدهورن.
تبييادل أحييد النتييائج البحثييية والتطبيقييية والمعييارت والتبييرات فييي مجييال مراقبيية التصييحر
ومكافحته ،وذلك بيا المؤسسات البحثية والرنادية العربية.
ننر وتطبيق التقانات الحديثة في مجيال مكافحية التصيحر والحيد منيه ،والتواصيل المسيتمر
مع الرنادييا العرو لننر وتعميم تلك التقانات.

د -الدو الم ااركة :ميدرا مؤسسيات وهيئيات ومراكيز البحي العلميي والرنياد الزرا يي فيي
جميع الدول العربية.
هد -مكان ومد وموعد تنظي المؤتمر :إحدا الدول العربية ،لمدن ثالثة أيام تالل الربع
األول ام .7171
و -عدد الم اركين 71 :مناركا و ما الدول العربية.
ز -الموازندة 51111 :دوالر أمريكي.
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خطة عم البرنامج الرئيسي لبنات القدرات الب رية
لعامي  1027و1028
بليت موازنة البرنامج الرئيسي لبنا القدرات البنيرية مبلييا و وقيدره  417711دوالر أمريكيي لعيام
 7171ومبلييييا و يعيييادل  417711دوالر أمريكيييي لعيييام  7171ونبييييا فيميييا يليييي تذصييييل اليييدورات
التدريبية واللقا ات العلمية وموازنة كل منها في امي  7171و :7171
دوالر أمريكي

البرنامج الرئيسي لبنات القدرات الب رية

الموازنة
1028
1027

 2-6البرنامج الفرعي لتأهي وتدريب الكوادر العربية.
2-2-6
1-2-6
3-2-6
4-2-6
5-2-6
6-2-6
7-2-6
8-2-6
9-2-6
20-2-6
22-2-6
21-2-6
23-2-6
24-2-6
25-2-6
26-2-6

تحسين محاصي القمح وال عير والسر البيضات.
دور نظا الزراعة الحافظة في تحسين انتاجية المحاصي الحقلية
ومستوى معي ة المزارعين.
أساسيات طرائق تقلي وتطعي جرتي الزيتون والفستق الحلبي
في المناطق الجافة.
عمليات الخدمة البستانية وأهميتها في تطوير نخي التمر في
المنطقة العربية.
تأسيس وادار الم ات وانتاج الاراس الرعوية.
ادار الموارد المائية الجوفية في الطبقات المائية الساحلية.
دراسة اثر التايرات المناخيم على المحاصي الزراعية.
دراسة أثر التايرات المناخية على الموارد المائية السطحية.
حصاد مياه األمطار.
طرق تنفيس وتحلي تجارب الضخ باستخدا برنامج Aquifer
test
وسائ التحسين الوراثي واستخدا التقانات الحديثة في تطوير
انتاج المجترات الصاير .
استخدا التلقيح االصطناعي لتحسين انتاجية األغنا والماعز.
استخدا التقانات الحديثة في تطوير انتاجية الماعز المحلي في
الدو العربية.
استخدا المعايير الحديثة ،للمخلفات الزراعية ومخلفات التصنيا
الاسائي في تاسية المجترات الصاير .
مراقبة تدهور األراضي والجفاف الزراعي باستخدا االست عار
عن بعد ونظ المعلومات الجارافية.
مكافحة التصحر واعاد تأهي األراضي المتدهور .
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35000
29000
19000
18000
16100
18000
18000
19000
19000
15000
31000
19000
19000
36100
19000
33000
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تابا خطة عم البرنامج الرئيسي لبنات القدرات الب رية
لعامي  1027و1028
دوالر أمريكي

البرنامج الرئيسي لبنات القدرات الب رية
 27-2-6ادار استعماالت المياه المالحة والعسر في الري الزراعي بالمناطق
الجافة و بم الجافة.
 28-2-6أهمية استعما مياه الصرف الصحي المعالجة ومخلفاتها الصلبة
(الحمأ ) في الزراعة العربية.
 29-2-6تخطيط البرامج اإلر ادية الموجهة للمرأ الريفية.
 10-2-6استخدا الحاسب االلكتروني في تحلي نتائج البحوي والمسوح الميدانية
االقتصادية واالجتماعية .SPSS-Excel-minitap
 12-2-6تحلي وتقوي الم اريا الزراعية.
اجمالي البرنامج

الموازنة
1028
1027
19000
30000
17000
31000

328100

32000
305100

 1-6البرنامج الفرعي لنق العل والتقانة.
 2-1-6حلقة العم حو التكيف المحصولي للقمح وال عير تحت ظروف اإلجهاد
البيئي وع قتم بالتاير المناخي.
 1-1-6حلقة عم حو رفا كفات الري في الدو العربية.
 3-1-6حلقة العم حو تقيي نتائج م اريا التحسين الوراثي لألغنا والماعز
في الدو العربية.
 4-1-6حلقة عم حو استعما المياه غير التقليدية (المعالجة والمالحة
والرمادية) في الري الزراعي خيار استراتيجي البد منم.
 5-1-6حلقة عم حو تطوير اإلر اد الزراعي في المنطقة العربية.
 6-1-6المؤتمر الخامس لمسؤولي مراكز البحي واإلر اد الزراعي في الدو
العربية "الحد من التصحر ومكافحتم في الدو العربية ".
اجمالي البرنامج

263000

276000

اإلجمالي العا

482100

481200

الخطة-التدريب 1028-1027

751

59000
52000
53000
58000
59000
59000

