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 تنظيم

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، 
  الجزائر

المركز الدولي للزراعة الملحية، اإلمارات 
  العربية المتحدة

 

 تمويل

  البنك اإلسالمي للتنمية

 

 الشركاء

مشاركون من الجزائر، موريتانيا، المغرب، 

 تونس

 

 المدربون

 الدكتور مكرم بلحاج فرج، باحث زراعي، إكبا

السيد رشيد زعبول، خبير نمذجة التغير 
 المناخي، إكبا

 

 التنسيق اإلداري

السيد حميد ولد يوسف، وزارة الفالحة والتنمية 
 الريفية والصيد البحري، الجزائر

  السيد غازي الجابري، إكبا

 الدورة التدريبية

 التكيف مع تغير المناخ في شمال أفريقيا: 
  الظروف المناخية المستقبلية وحلول إدارة المحاصيل والمياه

 4112سبتمبر  42-42 التاريخ: 

 الجزائر العاصمة، الجزائر المكان:

 مقدمة

من المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة المرتبطةة بتغةير المنةال إلةض خفةح مةساحات ا را ةي 

الصالحة للزراعة في شةمال أفريييةا، باإل ةافة إلةض تيةصير مةدة مواسةم النمةو وتيليةل غلةة المحاصةيل  

وسيؤدي االنخفاح في هطول ا مطار السنوي المتوقع في هذه المنطية خةالل اليةرن الحةادي والعةشرين 

 إلض تفاقم هذه اآلثار، ال سيما في المناطق شبه الياحلة والياحلة التي تعتمد علض الري لنمو المحاصيل 

تشكل حاالت الجفاف والفي انات أكثر ا حداث المناخية شيوعاً في شةمال أفريييةا وتمثةل تدديةداً مباشةراً 

لألرواح وسبل العيش  إ افة إلض ذلك تتركز ا نشطة االقتصادية واالجتماعية الرئيةسية فيدةا علةض طةول 

كم من الةساحل والةذين يعةانون مباشةرة  011المناطق الساحلية  ويبلغ مجموع السكان الياطنين في حدود 

 في المائة في تونس  68في المائة في المغرب،  8.80في المائة في الجزائر،  8686من تغير المنال: 

وباعتبار أن هذه المنطية هي إحدى أكثر المناطق ندرة للمياه في العالم كما أندا تعتمد اعتمةاداً كبةيراً علةض 

الزراعة المتأثرة بتغير المنال، فمن المرجح أن تتدهور ا و اع االقتةصادية واالجتماعيةة فيدةا مةستيبالً  

ويكتسب ذلك أهمية خاصة للمنطية بةسبب االعتمةاد الكبةير لالقتةصادات اإلقليميةة علةض الزراعةة، حيةث 

سينخفح إنتاج المحاصيل في معظم أنحاءها بعد تجاوز ظروف النمةو المثلةض، كمةا سةتواجه المجتمعةات 

 المحلية تحديات كبيرة 

تركز هذه الدورة علض مناقشة العوامل المذكورة أعاله من تغير المنال مع اقتراح الحلول اإلدارية الالزمةة 

 للتخفيف من هذه العوامل 

 البرنامج

16:81-10:11 

10:11-01:11  

  الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الجزائركلمة ترحيبية، وزارة  

 كلمة المركز الدولي للزراعة الملحية والتعريف بالدورة 

 التعريف بالمتدربين 

 صورة جماعية 

 استراحة 01:11-01:81

 آثار التغير المناخي في المستيبلا ل ج ل س ة   ا   و ل   :    01:81-08:11

 بحوث المركز الدولي للزراعة الملحية حول نمذجة تغير المنال والتكيف معه 

 قراءة البيانات -مؤشرات التغير المناخي  

 مناقشة عامة 

  استراحة الغداء 08:11-08:11

 إنشاء بيانات وطنية عن تغير المنال الجلسة الثانية:  08:11-08:11

 التجربة في الجزائر 

ل حلوهو مركز دولي غير ربحي يددف إلض تحسين اإلنتاجية الزراعية في البيئات الدامشية والمالحة من خالل تحديد واختبار وتسديل الوصول إلض المركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( 

 مستدامة لتحييق ا من الغذائي والتغذية السليمة و مان الدخل

www.biosaline.org 
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 آثار تغير المنال علض الغلة الزراعية مستيبالً باستخدام نمذجة المحاصيلالجلسة الثالثة:  16:81-01:11

 أنظمة الزراعة الملحية في منطية الشرق ا وسط وشمال أفريييا ومنطية آسيا الوسطض واليوقاز  

 تأثير تغير المنال علض إنتاج محاصيل اليمح  

 استراحة 01:11-01:81

 أنظمة الزراعة الملحية في بلدان شمال أفريييات ط ب ي يةا ت   ا ل ج ل س ة   ا ل ر ا ب ع  ة :    01:81-08:11

 الجزائر - 

 موريتانيا - 

 المغرب - 

 تونس - 

 مناقشة عامة 

  استراحة الغداء 08:11-08:11

 الزراعة الذكية مناخياً: تطبييات جدولة الريالجلسة الخامسة:  08:11-08:11

 زيارة ميدانية إل  مناطق متأثرة بالجفاف والتغير المناخي 16:11-08:11

 التكيف مع تغير المنالالجلسة السادسة:  16:81-01:11

 المراقبة اإلقليمية للجفاف للتخطيط الزراعي  

 استراحة 01:11-01:81

 م ن ا ق ش ا ت     م ن   م ج مةةو عةا ت ا ل ج ل س ة   ا ل س ا ب ع  ة :    01:81-08:11

 الحلول العملية إلدارة المحاصيل والمياه 

 التكيف مع تغير المنال باستخدام المحاصيل المتأقلمة مع الجفاف والملوحة 

 استخدام المياه المالحة والمعالجة في الزراعة مستيبالً  

  استراحة الغداء 08:11-08:11

 تقييم الدورة 11:.08:11-0

 الجلسة الختامية 11-08:11:.0

 كلمة المركز الدولي للزراعة الملحية 

  الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الجزائروزارة كلمة  

 كلمة المتدربين 

 توزيع الشدادات 

 صورة جماعية 

ل مستدامة حلوهو مركز دولي غير ربحي يددف إلض تحسين اإلنتاجية الزراعية في البيئات الدامشية والمالحة من خالل تحديد واختبار وتسديل الوصول إلض المركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( 

 لتحييق ا من الغذائي والتغذية السليمة و مان الدخل

www.biosaline.org 


