استمارة وضع أولويات البحوث الزراعية
لمنطقة وسط وغربي أسيا وشمال أفريقيا (سوانا)
الدولة :

………………………………………

اإلقليم :

شمال أفريقيا.

غربي أسيا.
شبه الجزيرة العربية.

تاريخ ملئ االستمارة :

 1-1االسم

:

وادي النيل والبحر األحمر.
وسط أسيا والقوقاز.

…………………………………………………………

المستقصى (مدلي البيانات)
 -1معلومات عن الشخص ُ
………………………………………………………………………………………

 1-2-1الصفة  /العمل :

……………………………………………………………………………

 2-2-1المؤسسة  /المنظمة :

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 3-1الثقافة والتخصص :

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 4-1اهتمامات البحث الرئيسية :

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 5-1الخبرة في المجال الزراعي (عدد السنوات) :

………………………………………………

 6-1مجال العمل في الزراعة (إذا كان هناك أكثر من نشاط ،الرجاء تحديددد النسددبة الميويددة
المخصص لكل نشاط):
 -باحث

……………………

 -مدير

……………………

 -مزارع

……………………

 -مرشد

……………………

 -يعمل في منظمة للمزارعين أو الفالحين

………………………

 -عضو في مؤسسة بحوث زراعية وطنية

………………………

 -موظف في الجامعة

………………………

 يعمل في منظمة غير حكومية -يعمل في القطاع الخاص

……………………

………………………
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مددن الوقد ت

 -2أولويات النظم البيئية الزراعية

رتب النظم البييية الزراعية في بلدك حسب أهميتها للزراعة (الرقم  1لألكثر أهمية) ثم ِ
أعط أولويددة لهددا ( ع
عالية

–

و وسط

–

ض ضعيف) من ناحية الحاجة للبحث وخلق للتقانة.

األراضي الجافة (المطرية)

الترتيب

األولوية (ع ،و ،ض)

النظام البييي الزراعي

………

……………………

المناطق الصحراوية

………

……………………

المناطق المروية

………

……………………

األراضي الرعوية

………

……………………

الغابات

………

……………………

الواحات

………

……………………

غيرها (حددها)

………

……………………

………………………

………

……………………

 -3وضع أولوية البحث على مستوى الدولة

 1-3أعد ِدط أولويددة للبحددوث السددلعية (المحصددولية) وغيددر السددلعية ،وللنشدداطات البحثيددة األخددر فددي وطن د
ورتددب مكونددات كددل مجموعددة حسددب أهميتهددا (  = 1األعل د

–

 = 5األقددل) .ومددن ثددم حدددد المعوقددات التددي

تساهم كل منها.

مجاالت البحث والنشاطات األخرى

األولوية

الترتيب

(ع ،و ،ض)

حسب
األهمية

 1-1-3بحوث سلعية (المحصول)
 1-1-1-3األشجار المثمرة
• الحمضيات
•

النخيل

•

التين

•

الزيتون

•

اللوزيات

•

الكرمة

• أنواع أخر (حددها)
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مجاالت المشاكل البحثية

•
• …………………
 2-1-1-3الخض اروات
• الخيار
•

الخضار الورقية

• فليفلة
• بندورة (طماطم)
• أنواع أخر (حددها)
• ……………………
• ……………………

 3-1-1-3المحاصيل الدرنية
• بطاطا (بطاطس)

• أنواع أخر (حددها)
• ……………………
 4-1-1-3محاصيل الحبوب
• الشعير
•
•

القمح الطري

القمح القاسي

• الذرة الشامية
• الذرة الرفيعة (الدخن)
• الرز
• الذرة البيضاء
• التريتيكالي
• أنواع أخر (حددها)
……………………
•
• ……………………
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 5-1-1-3البقوليات الغذائية
• حمص
•

لوبياء

•

فول

•

عدس

•

بازالء

•

فاصولياء

•
•
•

أنواع أخر (حددها)
……………………
……………………

 6-1-1-3المحاصيل الزيتية
• الخردل
•

فول سوداني

•

عصفر (قرطم)

•

سمسم

•

فول الصويا

•

عباد الشمس
أنواع أخر (حددها)

•
……………………
•
 7-1-1-3المحاصيل الصناعية
• القطن
• التبغ
• الفول السوداني

• الشوندر السكري
• قصب السكر
•
•
•

أنواع أخر (حددها)
……………………

 8-1-1-3محاصيل األعالف
•

الفصة
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•

البرسيم

•

الجلبان

•

الذرة العلفية

•

الشوفان

•

الترمس

•

البيقية

أنواع أخر (حددها)

•

 9-1-1-3النباتات الطبية والعطرية
•
………………
•
 10-1-1-3الماشية
…………………

• الجمال
األبقار

•
•

الماعز

•

األغنام

• الدواجن
أنواع أخر (حددها)

•
•

…………………

 11-1-1-3األسماك
•
•

……………………

2-1-3بحوث غير سلعية وأمور

أخرى

 1-2-1-3إدارة الموارد الطبيعية
وحفظها
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• موارد البحار واألنهار
•

التنوع الحيوي

•

التربة

•

المياه

……………

 2-2-1-3إدارة نظم اإلنتاج الزراعي
• النظم المحصولية
•

نظم اإلنتاج الحيواني

•

األراضي الرعوية

•

الثروة السمكية

•

الغابات والتحريج

•

نظم أخر (حددها)

•
…………………
•
 3-2-1-3البحوث المتقدمة
• التكنولوجيا الحيوية

• حقوق الملكية والفكرية
•

نظام المعلومات الجغرافي
واالستشعار عن بعد

•

ما بعد الحصاد

•
•
•

بحوث أخر (حددها)
………………………
………………………

 4-2-1-3البحوث االقتصادية
واالجتماعية
• االقتصاد المؤسساتي
•

التسويق والتجارة

•

اقتصاد اإلنتاج وتقييم التقانة

•

التخطيط والسياسة العامة

•

اقتصاديات الموارد  /البيية
6

•

الدراسات االجتماعية

•

بحوث أخر (حددها)

•
……………………
•
 5-2-1-3تطوير المؤسسات وتنمية
الموارد البشرية
• التدريب للحصول عل شهادة
•

التدريب العادي

•

إدارة المنظمات البحثية

•

نظم المعلومات

•

شبكات الكومبيوتر

•

التوثيق

•

اإلعالم الشعبي

•

أخر (حددها)

•
•
أمثلة حول مشاكل البحث يمكن أن تكون
)1

المحاصيل  :محدودية األصناف المحسنة ،األمراض والحشرات ،نقل التقانة ،البذور ،التسويق…… ،إلخ

 )2الماشية  :العلف/التغذية ،التربية ،اإلدارة (التكامل بين نظم المحصول /تربية الماشية) ،الصحة الحيوانية…………… ،إلخ.

 2-3اذكر المعايير المأخوذة بعين االعتبار والتي استخدمت في وضع الترتيب وتحديد األولويات.
مث ددال  :نم ددو اإلنتاجي ددة ،تخفي ددف وط ددأة الفق ددر ،حف د الم دوارد ،التواف ددق م ددع السياس ددات الزراعي ددة الوطني ددة والتنمي ددة ،المش دداركة ف ددي التنمي ددة االقتص ددادية،
…………………إلخ.
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 -4اآلراء حول األولويات اإلقليمية
مددع األخددذ بعددين االعتبددار أولويددات البحددوث الزراعيددة الوطنيددة والتددي أشددير إليهددا فددي القسددم السددابق ،وحسددب
معرفت باإلقليم ،اذكر خمس أولويات للبحوث الزراعية في اقليم و ِ
أعط المبرر.
(ضع خطاً تحت اإلقليم الذي تنتمي إليه شمال أفريقيا  -وادي النيددل والبحددر األحمددر

شبه الجزيرة العربية
………………………………………………………………………………………………………………… -1
–

وسط أسيا والقوقاز).

–

غددرب أسدديا -

-2

…………………………………………………………………………………………………………………

-3

…………………………………………………………………………………………………………………

-4

…………………………………………………………………………………………………………………
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-5

…………………………………………………………………………………………………………………

 -5التنسيق الوطني والتعاون الثنائي واإلقليمي
 1-5كيف يمكن وصف تنسيق البحث الزراعي فددي بلدددك مددا بددين مؤسسددات البحددوث الوطنيددة ،المنظمددات
اإلرشادية ،المنظمات الفالحية ،الجامعات ،المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
المستو (أشر إل واحدة)

حدد المؤسسات المهتمة

 -1عالي

……………………………………………………………

 -2متوسط

……………………………………………………………

 -3ضعيف

……………………………………………………………

 -4غير موجود

……………………………………………………………

 2-5إلد أي درجددة يمكند القددول أن البحددث الز ارعددي يسدداهم فددي التنميددة االقتصددادية فددي بلدددك (أشددر إلد
واحدة).

3-5

إل درجة كبيرة

وسط

قليل جداً

ال يساهم أبداً

حسب رأي ما يجب أن يتم عمله لتحسين مشاركة البحث الزراعي في التنمية االقتصادية
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 4-5حدد مجاالت التعاون في البحث الزراعي بين دولت والدول األخر في اإلقليم

التعاون الثنائي

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

التعاون اإلقليمي

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 5-5حسب رأي  ،ما هو تأثير التعاون الزراعي بين دولت والدول األخر في اإلقليم

لماذا

التعاون الثنائي

التعاون اإلقليمي

تأثير عالي

………………

…………………

متوسط

………………

…………………

ضعيف

………………

…………………

غير موجود

………………

…………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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 6-5في أي مجال بحثي يجب أن يتم تشجيع التعاون اإلقليمي ولماذا
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 7-5ما هي اآلليات التي يمكن أن تحسن التعاون اإلقليمي
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

 8-5م ددا ه ددي المنظم ددات اإلقليمي ددة أو الدولي ددة الت ددي تس ددهل التع دداون الثن ددائي أو اإلقليم ددي وك ددم ه ددو ت ددأثير
مشاركتها
المراكز /المنظمات /المؤسسات
عالية

.....................................................

متوسطة

.....................................................

قليلة

.....................................................

ال تؤثر أبداً

.....................................................

 9-5هل أنت عل علم بوجود منظمة إلقليم أو المنظمات التالية

 آرينينا (اتحاد مؤسسات البحث الزراعي للشرق األدن وشمال أفريقيا)AARINENA) -ال

نعم

أو
 -كاك (المنتد اإلقليمي لوسط أسيا والقوقاز)

)(CAC Regional Fourm
ال

نعم

 10-5إذا كان الجواب السابق نعم ،كيف كان تأثيرها في تيسير التعاون في اإلقليم
(أشر إل واحدة فقط)
تأثير عادي

تأثير عالي
11

ال يوجد تأثير

تأثير ضعيف

 11-5كيف يمكن أن يكون لهذه المنظمة اإلقليمية تأثير أكبر في تحسين التاون اإلقليمي

 12-5هل االتصال مع المراكز والمنظمات األخر ( ACSAD, AOAD, CIHEAM,
FAO, UNDP, CEDARE, UNEP, CG-Centersوغيرهددا ،أ نظدر إلد قائمدة الوكداالت فدي الملحدق)

يحسن التعاون اإلقليمي

 6التأثير المتبادل للتعاون والتقارب بين البحوث الزراعية الوطنية ومراكز البحوث التابعة
للمجموعة اإلستشارية للبحوث الزراعية الدولية )(CGIAR
 1-6اذكر اسماء المراكز البحثية التابعة للمجموعة اإلستشارية الزراعية الدولية والتي تتعدداون معهددا ،وأشددر

إل مستو التعاون.

مستو التعاون

المركز
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…………………………………

عالي

…………………………………

متوسط

…………………………………

ضعيف
ال يوجد

…………………………………
مالحظة  :المراكز الدولية التابعة للمجموعة االستشارية هي:

– CIAT – CIFOR – CIMMYT – CIP – ICARDA – ICLARM – ICRAF – ICRISAT – IFPRI
IITA – ILRI – IPGRI – IRRI – ISNAR – IWMI – WARDA.

 2-6حدد مجاالت التعاون البحثي مع كل مركز من المراكز التي تتعاون معها.
مجال التعاون البحثي

المركز

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

 3-6اذكر اآلليات المستخدمة لتحسين التعاون مع مراكز محددة
المركز

اآللية
 -شبكات عمل

………………………………………

 -اجتماعات تنسيقية

………………………………………

 -ورشات عمل متنقلة

………………………………………

 -تبادل الزيارات

………………………………………

 -تبادل األصول الوراثية

………………………………………

 -تبادل مواد بحثية أخر

………………………………………

 -بناء القدرات والمهارات

………………………………………

 -تبادل المعلومات

………………………………………

 -نشاطات أخر (حددها)

………………………………………

 4-6أشر إل تأثير هذه اآلليات عل زيادة التعاون (=1عالي ؛ =2متوسط ؛  =3منخفض).
اآللية

لماذا

التأثير

………………………
……………
 شبكات عمل………………………………………………………………………………

 -اجتماعات تنسيقية

………………………

……………
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………………………………………………………………………………

………………………
……………
 ورشات عمل متنقلة………………………………………………………………………………
………………………
……………
 تبادل الزيارات………………………………………………………………………………
………………………
……………
 تبادل األصول الوراثية………………………………………………………………………………
………………………
……………
 تبادل مواد بحثية أخر………………………………………………………………………………
………………………
 بناء القدرات والمهارات ……………………………………………………………………………………………
………………………
……………
 تبادل المعلومات………………………………………………………………………………
………………………
……………
 أشياء أخر (حددها)………………………………………………………………………………

 5-6حسددب أريد  ،إلد أي مددد تنسددق م اركددز البحددوث التددي تتعدداون معهددا والتابعددة للمجموعددة االستشددارية
نشاطاتها مع بعضها
مد التنسيق

المراكز
………………………………

 -1عالي

………………………………

 -2وسط

………………………………

 -3منخفض

………………………………

 -4ال يوجد

 6-6كيددف يمكددن إجدراء تطددوير أفضددل علد التعدداون بددين البحددوث الوطنيددة وم اركددز المجموعددة اإلستشددارية
الدولية
المركز

من خالل
 -1برنامج دعم واسع

………………………………

 -2مشروعات تعاون محددة

………………………………

 -3دعم بحثي عند الضرورة

………………………………

 -4بحوث متعاقد عليها

………………………………

 -5شبكات عمل

………………………………
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 -6مجاالت أخر (حددها)

………………………………

……………………… -7

………………………………

 7-6حسب حاجات بلدكم ،ما نسبة الجهود والموارد التي يجب أن تخصصها مراكز البحوث التابعة

للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ( )CGIARللبحوث اإلستراتيجية مقابل البحوث التطبيقية

(ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط).
 100 )1إل 0

 75 )2إل 25

 50 )3إل 50

 25 )4إل 75

 8-6حس ددب أريدد  ،ه ددل التع دداون البحث ددي ف ددي مج ددال المد دوارد الطبيعي ددة والبيي ددة يتطل ددب منهجد داً مختلفد داً ع ددن
التعاون في المجال السلعي (المحصولي)
ال

نعم
إذا كان الجواب نعم ،لماذا

 9-6مددا هددو الدددور الددذي يجددب أن تيسدره شددبكات العمددل للتعدداون فددي مجدداالت البحددوث الزراعيددة ومددا هددو
الشكل الواجب اتباعه
15

(ركز عل النقاط األساسية التالية  :وطني/إقليمي عل مستو المنطقة/إقليمي؛ تبادل المعلومات /تبادل
البيانات العلمية/تبادل أصول وراثية وتكنولوجيا؛ رسمي/غير رسمي ؛ دولة رائدة/تقاطع مع إقليم)

 10 -6م دداهي طبيع ددة ومج دداالت الت دددريب ال ددذي يس ددتطيع أن يق دددم مس دداعدة أفض ددل للتع دداون ب ددين البح ددوث
الزراعية الوطنية والمراكز التابعة للمجموعة االستشارية الدولية

( ركددز عل د النقدداط األساسددية التاليددة  :فددي المركددز الرئيسددي – خددارج المركددز الرئيسددي – محلددي فددي الدولددة نفسددها – فت درة
قصيرة/طويلة – تدريب للحصول عل شهادة عالية /تدريب عادي  -مستو المتدربين)
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 11-6مددا هددو نظددام نشددر المعلومددات والتوثيددق الممكددن اسددتخدامه لتحسددين التعدداون بددين البحددوث الزراعيددة
الوطنية ومراكز المجموعة االستشارية واإلعالم الشعبي حول عملهم المشترك
(ركز عل النقاط األساسية التالية  :مكتبة تقليدية – وسائط إعدالم إلكترونيدة – تدأمين الوثدائق المحليدة – الكتدب والنشدرات –

توفير قاعدة البيانات اإللكترونية وتبادل المعلومات – التلخيص – الترجمة)

 12-6كي ددف يمك ددن لمش دداركة أطد دراف أخ ددر أن تس دداعد ف ددي تس ددهيل التع دداون والتكام ددل ب ددين نظ ددم البح ددث
الزراعية الوطنية والمراكز التابعة للمجموعة االستشارية الدولية
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(ركز عل النقاط األساسية التالية  :دعم الممولين – مؤسسددات البحددث المتقدمددة – التمويددل بالثقددة – تكددوين
المشاريع المشتركة :كالمشروعات اإلقليمية و المشروعات الثنائية الممولة ذاتيا أو دوليا)

نشكر لكم ما قدمتموه من معلومات ووقت.
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قائمة المصطلحات
-

 ACSADالمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة واألراضي الجافة (دمشق – سورية).
AOAD

المنظمة العربية للتنمية الزراعية (الخرطوم – السودان).

-

 AARINENAجمعية مؤسسات البحث الزراعي للشرق األدن وشمال أفريقيا.

-

 CEDAREمركز البيية والتنمية لالقليم العربي واوروبا

-

CIAT

المركز الدولي للزراعات االستوائية (كولومبيا).

-

CIFOR

مركز البحوث الدولية الحراجية (إندونيسيا).

-

CG

-

 CIHEAMالمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في حوض المتوسط (إيطاليا – اليونان –

اختصار لمصطلح المجموعة االستشارية الدولية للبحوث الزراعية (أمريكا).
فرنسا – إسبانيا).

-

 CIMMYTالمركز الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح (المكسي ).

-

CIP

المركز الدولي للبطاطا (البيرو).

-

FAO

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (إيطاليا).

-

 ICARDAالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (سورية).

-

 ICLARMالمركز الدولي إلدارة الموارد المائية الحية (الفلبين).

-

 ICRAFالمركز الدولي للبحوث الزراعية الحراجية (كينيا).

-

 ICRISATالمعهد الدولي لبحوث محاصيل المناطق المدارية شبه القاحلة (الهند).

-

IFPRI

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (أمريكا).

-

IITA

المعهد الدولي للزراعات االستوائية (نيجيريا).

-

ILRI

المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية (كينيا).

-

IPGRI

المعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية (إيطاليا).

-

IRRI

المعهد الدولي لبحوث األرز (الفلبين).

-

ISNAR

الخدمة الدولية للبحوث الزراعية الوطنية (هولندا).

-

IWMI

المعهد الدولي إلدارة المياه (سريالنكا).

-

NARS

نظم البحوث الزراعية الوطنية.

-

UNDP

برنامج األمم المتحدة االنمائي

-

UNEP

برنامج األمم المتحدة للبيية
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 WARDA -جمعية غربي أفريقيا لتنمية األرز (ساحل العاج).
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