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أعد التقریر الخاص بتقییم أصحاب الشأن المعنیین بالمركز من قبل المستشار الخارجي المستقل السید ستیفن فراغازي، 
إلجراء دراسة استقصائیة لتقییم أصحاب الشأن المعنیین بالمركز وإعداد التقریر الختامي المشتمل على  الذي وظفھ إكبا

  النتائج واالستنتاجات الرئیسة.



 
 

 

  

٢ 

 

 القسم األول: الموجز التنفیذي
د إلى أن المركز یتمتع بسجل متأصل على صعی خلصت نتائج التقییم األولي الخارجي التي قام بھا أصحاب الشأن المعنیین بإكبا

من شركاء التمویل والبحوث وتنفیذ المشاریع على  ٤٠أعطى أفراد ینتمون إلى  الجوانب الجوھریة المتعلقة بإدارة الشراكات. إذ

ھ في ا على صعید نجاحالمستوى العالمي آراءھم الشاملة، فضالً عن تقدیم معلومات ضروریة لتحدید الدرجة األساسیة التي نالھا إكب

 الشراكات تبعاً لقیاس مؤشرات األداء الرئیسیة. 

 ٧٥ووجد وفقاً لنتائج الدراسة االستقصائیة أن إكبا یفي بالھدف المحدد أو یتجاوزه، حیث یجب أن یحقق نجاحاً في الشراكات بنسبة 

یظھر أن إكبا قوي على وجھ الخصوص من حیث في المائة وذلك وفق عدد من مؤشرات األداء الرئیسیة الخاصة بالشراكات. ما 

التكیف التنظیمي والتواصل واقتسام المعلومات، ناھیك عن عملیات إدارة العالقات. أما نقاط الضعف المحددة فتكمن في اقتسام 

 المنافع ومراقبة المشاریع وتقییمھا، حیث یجب على إكبا النظر فیھا مستقبالً. 

نوات البحثیة إلكبا معروفة جیداً وتلقى االحترام من جانب األقران في المجتمع البحثي، وكذلك من جانب وتشیر النتائج إلى أن جّل الق

أصحاب شأن آخرین. ویعد إكبا مركزاً بحثیاً لالمتیاز یعمل على إدارة الملوحة ویلقى تقدیراً متزایداً على عملھ في مجاالت أخرى 

لمیة المالئمة لدى المركز وقدرتھ على إجراء تجارب حقلیة شاملة وواسعة متحكم ذات صلة. ویرى أصحاب الشأن أن الخبرات الع

بھا تمثل المصدر الرئیسي لسمعتھ الحسنة. إال أن إكبا غیر ذائع الصیت على المستوى العالمي بصفة عامة ویفتقر إلى سجل حافل 

 بالمطبوعات، وھو ما یجب العمل على تحسینھ.  

الفریدة إلكبا مع مؤسسات عالمیة للبحوث وجھات مانحة دولیة، حیث تحدد الدراسة  یقدر أصحاب الشأن الروابط

االستقصائیة عدداً من فرص التعاون المحتملة إلكبا اعتماداً على قدرتھ على االستفادة من ھذه الروابط وكذلك على 

یل انخراط المانحین مع شركاء خبراتھ في مجال إدارة البحوث والمشاریع كي تكون عقدة محوریة تعمل على ربط وتسھ

تنفیذ المشاریع. ولعل ھذه الفرص تبرز بالدرجة األكبر في حال عدم التوافق بین المشاریع وأولویات شركاء التمویل، 

المؤسسات المعنیة. وجاء عن كافة الشركاء المحتملین، الممثلین  حیث یمكن إلكبا أن یعمل كواسطة تربط ما بین شتى

 التي طلب منھا إبداء رأیھا بصراحة حیال سمعة إكبا بصفة عامة، أن إكبا یتمتع بسمعة حسنة إلى حدّ كبیر.  للمجموعة الوحیدة

وورد في التقییم االفتقار إلى نشر نتائج المشاریع وتأثیراتھا، وھي النقطة األضعف للمركز. ولعل اإلخفاق في بلوغ األھداف 

ائي لسكان المناطق الھامشیة یأتي نتیجة تولیفة من العوامل بحسب المستجیبین: فإكبا الطموحة إلكبا في زیادة األمن الغذائي والم

یفتقر إلى التطور البرنامجي طویل األجل، مع نھج غیر منتظم إلقامة شراكات مع مؤسسات تنفیذیة محلیة، إلى جانب االفتقار 

 خالل مرحلة ما بعد تنفیذ المشاریع.  مالمراقبة والتقییالواضح إلى استمراریة العالقات لدى إدارة إكبا، وكذلك غیاب عملیات 

على االضطالع بدور محوري في أعمال  بصفة عامة، یوفر تقییم أصحاب الشأن رؤى ومعلومات أساسیة من شأنھا أن تساعد إكبا

التنمیة التشاركیة المستقبلیة، وتحسین التواصل من خالل خبراتھ وقدراتھ، واستھداف إیصال رسائل إلى متابعیھ المحددین، فضالً 

إلى  تحول إكباعن معالجة النقائص التي یرى أصحاب الشأن أنھا موجودة لدى المركز. كما یشكل ھذا التقییم اللبنة األساسیة نحو 

  منظمة موجھة بالشراكات، حیث تظھر النتائج أن إكبا یمتلك أرضیة راسخة تمكنھ من المضي قدماً في ھذا الطریق. 

 القسم الثاني: مقدمة 
. وانطوت ١٩٩٩شھدت توجھات إكبا وطموحاتھ العالمیة على صعید المھمة المنوطة بھ تطوراً سریعاً منذ تأسیسھ عام 

) على عرض وإثبات مفاھیم وقیم وطرائق متعلقة بالزراعة ٢٠٠٧-٢٠٠٠في الخطة االستراتیجیة األولى (مسؤولیة إكبا 



 
 

 

  

٣ 

 

، في حین یسعى إكبا اآلن إلى االرتقاء إلى "مركز عالمي لالمتیاز في مجال االبتكارات الزراعیة ١المتأثرة بالملوحة

 ".٢ضمن البیئات المالحة والھامشیة

یسي إلكبا ومسؤولیاتھ وتطلعاتھ توسیعاً مماثالً على مستوى شراكاتھ. وعلیھ، فإن تحولھ إلى ویتطلب توسیع النطاق الرئ

. فمن ٢٠٢٣٣-٢٠١٣منظمة موجھة نحو الشركاء یمثل واحدة من الدعامات األساسیة األربعة الستراتیجیة إكبا للفترة 

با بقدرتھ على إك ؤمنالتمویل والبحوث والتنفیذ، یخالل زیاد كفاءاتھ األساسیة والمنافع التنافسیة في التعاون مع شركاء 

 توسیع نطاقھ الجغرافي وتأثیرات برامجھ البحثیة التطبیقیة.

: رؤیة إكبا ومھمتھ١الشكل   

 

 

ییم")، (التي یشار إلیھا الحقاً "بالتق یمثل ھذا التقریر مكوناً عاماً لمبادرة التقییم الخارجي ألصحاب الشأن المعنیین بإكبا

وھو مكون جوھري یتعلق بجھود إكبا على صعید توسیع وتعمیق وإغناء العالقات التعاونیة للمركز. ویتبع التقییم تصمیم 

                                                        

  ٢٠١٢-١٩٩٩تطور إكبا:  ١ 
  ٢٠٢٣-٢٠١٣المركز الدولي للزراعة الملحیة: استراتیجیة  ٢ 
راجع التقریر الختامي لتصمیم التقییم األساسي ألصحاب الشأن المعنیین بإكبا للحصول على تعریف لما یقصد بمنظمة موجھة نحو الشركاء،  ٣ 

  وكیف ستصبح مناسبة لألھداف االستراتیجیة إلكبا والمعوقات الداخلیة إلكبا أمام تحقیق ذلك.



 
 

 

  

٤ 

 

ام م"التقییم األساسي ألصحاب الشأن" (المشار إلیھ الحقاً بـ "المرحلة األولى")، حیث ھدف إلى تحدید المعوقات الداخلیة أ

، بعد أن طلب ٢٠١٥الشراكات وجمع معلومات عامة عن الشراكات التعاونیة إلكبا؛ حیث استكمل في ینایر/كانون الثاني 

من مستشار مستقل خارجي، السید ستیفن فراغازي، تنفیذ كلتا المرحلتین. وتشكل ھاتان المرحلتان مجتمعتان التقییم األول 

 عنیین، وذلك بھدف استعراض أوسع للنقاط التالیة:  الشامل إلكبا من قبل أصحاب الشأن الم

 فھم أصحاب الشأن لعملیات إكبا ومھمتھ وأھدافھ؛  .١

 تقاطع مھام أصحاب الشأن وأھدافھم مع تلك الخاصة بإكبا؛  .٢

 المنافع التي یجنیھا أصحاب الشأن من الشراكة؛  .٣

 ات؛ فعالیة المشاریع الراھنة إلكبا والممارسات المتعلقة بإدارة العالق .٤

 عملیات وقنوات التواصل مع الشركاء.  .٥

 

ومن المتوقع أن تساعد النتائج على رسم االستراتیجیة المستقبلیة إلشراك أصحاب الشأن المعنیین بإكبا ومساعدة المركز 

 على اإلیفاء باألھداف التالیة:

 صوفة في القسم الثالث؛ مؤشرات األداء الرئیسیة الموقیاس أداء إكبا كمنظمة موجھة نحو الشركاء من خالل  •

 قیاس فھم المنظمات الخارجیة لمسؤولیة إكبا ورؤیتھ؛  •

من تفصیل مقترحات تتمحور حول تقییم االحتیاجات القصوى للشركاء الراھنین والمتوقعین لتمكین إكبا  •

 مشكالت مستخدمیھا النھائیین وشركاء التنفیذ؛ 

تحدید البحوث والخبرات الفنیة المتوافرة لدى الشركاء، وتسلیط الضوء على الفجوات فیھا بغرض مشاركة  •

 شركاء إكبا في المنافع المتبادلة؛

 تقییم فعالیة إدارة شراكات إكبا وعملیات التنمیة المشتركة. •

 القسم الثالث: منھجیة الدراسة االستقصائیة وتحلیل البیانات 

 راسة االستقصائیة منھجیة الد ١-٣
تألف التقییم من سبعة دراسات استقصائیة، استھدفت كل منھا مجموعة مختلفة من أصحاب الشأن. فخالل المرحلة 

األولى، تم تحدید فئات أصحاب الشأن، حیث تمثلت في: المانحین للموازنة الرئیسیة، شركاء التمویل االستراتیجیین، 

تنفیذ المشاریع، شریك تمویل المشاریع، شریك بحوث المشاریع، شریك التمویل  شركاء البحوث االستراتیجیین، شركاء

المحتمل، شریك البحوث المحتمل، شریك التنفیذ المحتمل، شریك تمویل المشاریع. وقد ُوضع استبیان خاص بكل من ھذه 

 الفئات. 



 
 

 

  

٥ 

 

 معھ وفق كل فئة، تبین وجود تقاطع بینغیر أن في بدایة مرحلة التنفیذ، ومع شروع إكبا في تحدید المؤسسات العاملة 

الكثیر من الشركاء ضمن فئتین (فئة الشریك المنفذ وفئة شریك المشروع). وعلیھ، تم الجمع بین ھاتین الفئتین ودمج 

االستبیانین الخاصین بھما، ما تمخض عن سبع فئات متباینة ألصحاب الشأن: مانحین للموازنة الرئیسیة، شركاء التمویل 

اتیجیین، شركاء تمویل المشاریع، شركاء المشروع االستراتیجیین، شركاء المشاریع، وشركاء التمویل المحتمل االستر

 وشركاء المشاریع المحتملة. 

تألفت الدراسات استقصائیة من أسئلة متفاوتة لإلجابة بنعم أو ال، وأخرى تصنیفیة لتحلیل كمي، فضالً عن أسئلة مفتوحة 

 صممت لتوضیح اإلجابات بغرض وضعھا ضمن سیاقات كمیة وتفسیر المواضیع األساسیة. 

. ولزیادة معدل االستجابات ٢٠١٥من أصحاب الشأن في منتصف أغسطس/آب  ١٨٣قـُدمت الدراسات االستقصائیة لنحو 

إلى الحد األقصى، أرسلت رسائل متابعة عبر البرید االلكتروني إلى أصحاب الشأن في مطلع سبتمبر/أیلول، أعقبتھا 

رسالة من مدیر عام إكبا في منتصف سبتمبر/أیلول، ومن ثم اتصاالت من كادر إكبا في مطلع أكتوبر/تشرین األول. 

أكتوبر/تشرین األول، أي بعد قرابة شھرین من  ١٨ابات في تلك الدراسات االستقصائیة بتاریخ وتوقفت عملیة جمع اإلج

 البدء في عملیة توزیع االستبیانات. 

أولیت عنایة خاصة خالل وضع قائمة أصحاب الشأن لتحدید األفراد في المؤسسات الشریكة وضمان تغطیة الدراسات 

في المائة، أي أن الدراسات االستقصائیة  ٣٣معدل إجمالي استجابة الشركاء االستقصائیة للشركاء الموجودین. وبلغ 

 .  ٤في المائة ٣٠-١٥الخاصة بالتقییم من جانب أصحاب الشأن جاءت أعلى من المعدل العالمي بنسبة 

  تجمیع البیانات والمنھجیة التحلیلیة ٢-٣

وضعت إجابات كل مجموعة شاركت في الدراسة االستقصائیة ضمن جدول لتحدید األداء األساسي إلكبا وفق مؤشرات 

األداء الرئیسیة الخاصة بالشراكة. ومن ثم ُجمعت بیانات الدراسة االستقصائیة بطرائق عدیدة لمقارنة اإلجابات ضمن 

مشاریع مقابل الشركاء المحتملین) وأنماط العالقة (شركاء تمویل صفوف العالقة (الشركاء االستراتیجیین مقابل شركاء ال

مقابل شركاء تنفیذ المشاریع/البحوث). وأدرج كل نمط وصف للعالقة مع أصحاب الشأن بشكل واضح ضمن قائمة 

 ألصحاب الشأن قدمھا إكبا إلى المستشار قبل البدء بالدراسة االستقصائیة. 

 رات األداء الرئیسیة من خالل الخطوات التالیة: أداء المجموعات الشریكة وفق مؤش

 جدولة اإلجابات عن كل سؤال فرعي خاص بمؤشرات األداء الرئیسیة لكل مجموعة من الشركاء؛  -١

 حساب معدل عینات األسئلة الفرعیة الخاصة بمؤشرات األداء الرئیسیة؛  -٢

یة الخاصة بمؤشرات األداء معدل متوسطات األسئلة الفرع –حساب متوسط مؤشرات األداء الرئیسیة  -٣

 الرئیسیة.   

 

ویمكن لھذه الطریقة البسیطة والفعالة الرامیة إلى تحدید مدى إیفاء إكبا بأھدافھ المتعلقة بمؤشرات األداء الرئیسیة مع كل 
                                                        

  ١-٤انظر على سبیل المثال الدراسات الواردة في القسم  ٤ 



 
 

 

  

٦ 

 

مجموعة من الشركاء أن تكرر على مستوى الشریك الفردي، كما یمكن توسیع نطاقھا بسھولة مع اتساع فضاء شركاء 

كبا. أما التحلیالت األخرى الواردة في القسم السادس فتستخدم خلیطاً من التقنیات اإلحصائیة والبیانیة إلیضاح بیانات إ

 الدراسة االستقصائیة. 

تعرض اإلجابات عن األسئلة المفتوحة التي أدلى بھا المستجیبون للدراسة استقصائیة في ھذا التقریر من خالل وصف 

فقھا وتفسیرھا للنتائج التحلیلیة الكمیة، وكذلك من خالل مخططات شجریة لألفكار والتي تظھر روائي حول كیفیة توا

 روابط متداخلة مع االستجابات النوعیة. كما قدمت استجابات مفصلة في تقریر داخلي منفصل إلى إكبا. 

 القسم الرابع: نتائج الدراسة االستقصائیة

 معدل اإلجابات  ١-٤

ُحدد كمال الدراسات االستقصائیة من خالل اإلجابات عن األسئلة الكمیة فقط، حیث كانت اإلجابة عن األسئلة النوعیة 

اختیاریة. وكانت الدراسات االستقصائیة غیر المستكملة بشكل تام ھي تلك التي وردت من أولئك الذین أجابوا عن الجزء 

دراسة االستقصائیة، والذي منھ اشتقت درجات مؤشرات األداء الرئیسیة. أما الذي یتناول أكثر من العالقة مع إكبا في ال

الدراسات االستقصائیة المتروكة فھي التي لم یصل فیھا المستجیب إلى نقطة الفصل. وأخذت الدراسات االستقصائیة غیر 

 كة. االستقصائیة المتروالمستكملة بشكل تام بعین االعتبار ضمن تحلیالت االستجابة، في حین لم تؤخذ الدراسات 

في المائة  ٧٠). أكمل منھم ٥٧في المائة من المستجیبین ( ٣١بصفة عامة، بدأ في اإلجابة عن الدراسة االستقصائیة 

). یعرض ١٣في المائة ( ٢٣في المائة أكمل جزءاً منھا، في حین ترك الدراسة االستقصائیة  ٧) ھذه الدراسة، و٤٠(

عات مختلفة ألصحاب الشأن، حیث أكملوا في أربع مؤسسات شریكة دراستین استقصائیتین أدناه نتائج مجمو ١الجدول 

 كاملتین وأخذت درجات مؤشرات األداء الرئیسیة بعد حساب المعدل من كال جانبي المستجیبین.

 : المستجیبون للدراسة االستقصائیة١الجدول 

المجموعة المستجیبة 
 للدراسة االستقصائیة

إجمالي 
 الشركاء

متلقو الدراسة 
 االستقصائیة

دراسات 
استقصائیة 

 مستكملة

دراسات استقصائیة 
غیر مستكملة بشكل 

 تام

دراسات 
استقصائیة 

 متروكة

إجابة 
 الشركاء

نسبة إجابة 
 الشركاء

نسبة اإلجابة 
عن الدراسة 
 االستقصائیة

 %٤٠ %١٠٠ ٣ ٢ ٠ ٤ ١٠ ٣ المانحون للموازنة الرئیسیة

شركاء التمویل 
 االستراتیجیون

١٧ %٥٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ١٨ ٦% 

 %١٨ %١٢.٥ ١ ٢ ٠ ٢ ١١ ٨ شركاء التمویل

 %١٢ %١٧.٦ ٣ ٢ ٠ ٣ ٢٦ ١٧ شركاء التمویل المحتملون

شركاء المشاریع 
 االستراتیجیون

٣٢ %٣٩.١ ٩ ٣ ٢ ٨ ٣١ ٢٣% 

 %٢٨ %٣٤.١ ١٥ ٣ ٢ ١٤ ٥٨ ٤٤ شركاء المشاریع

 %٢٢ %٣١.٦ ٦ ١ ٠ ٦ ٢٧ ١٩ شركاء المشاریع المحتملون

 %٢٤ %٣٣.٣ ٤٠ ١٣ ٤ ٤٠ ١٨٣ ١٢٠ اإلجمالي

 



 
 

 

  

٧ 

 

) من المستجیبین، في حین بلغت نسبة كّل من شركاء التمویل ٢٦في المائة ( ٥٩شكل شركاء المشاریع الموجودین 

) من المستجیبین. وسجل المشاركون في الدراسة االستقصائیة من فئة ٩( %٢٠.٥والشركاء المحتملین الموجودین 

ة كاء التمویل. وقد ارتبط المستجیبون للدراسة االستقصائیشركاء المشاریع نسبة اإلجابة األعلى بشكل بارز مقارنة مع شر

) ١١( %٢٥سنوات،  ١٠) منھم مع إكبا ألكثر من ٤( %٩مع إكبا عن طریق عدد متنوع من تجارب العمل، حیث عمل 

لفترة دون السنة.  %٥سنوات، و ٣-١) لفترة من ١٣( %٣٠سنوات، و ٥-٣لفترة من  %٢٣سنوات، و -١-٥لفترة بین 

بشكل غیر مباشر، في حین لم یعمل  %٣٠مع إكبا مباشرة، و %٦٠، عمل ٤٠ن إجمالي عدد المستجیبین الـ ومن بی

 أدناه مزیداً من توصیف اإلجابات. ٥-١مع المركز إطالقاً. وتعرض األشكال من  %١٠

بین مع دراسات ) من إجمالي المستجی٤٤)، و(٤٠للشركاء ( %٣٣.٣یمكن مقارنة المعدل العام لالستجابات والبالغ  

أخرى أجریت باشتراك مجموعات أقران مشابھة. فعلى سبیل المثال، وصلت معدالت االستجابة للدراسات االستقصائیة 

، ٥،٦%٢٧) إلى قرابة ٢٠١٢-٢٠٠٦التي أجریت على أصحاب الشأن بالمجموعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة (

بمنظمة الصحة العالمیة  ٧حول تصورات أصحاب الشأن الخارجیین وبلغت نسبة االستجابة لدراسات استقصائیة

 . %١٨  ٢٠١٣٨، في حین بلغت نسبة االستجابة لدراسة أجرتھا مؤسسة أوكسفام عام %٢٠.٥

 : استجابة شركاء المشاریع٣الشكل            : استجابة شركاء التمویل٢الشكل             

 

 
  

                                                        

): تقریر حول المجموعة االستشاریة ككل. سبتمبر/أیلول ٢٠٠٦( ٢٠٠٦المجموعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة، دراسات استقصائیة لتصورات أصحاب الشأن لعام  ٥ 
١: ٢٠٠٦_cgiar_perception_survey_overall_report.pdf?sequence=٠٦/agm١٠٩٤٧/٤١٧٥http://library.cgiar.org/bitstream/handle/   

: ٢٠١٣): التقریر الختامي العام. مایو/أیار ٢٠١٢( ٢٠١٣قصائیة لتصورات أصحاب الشأن لعام المجموعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة، دراسات است ٦ 
٤_Stakeholder_Perceptions_Survey.pdf?sequence=٢٠١٢/CGIAR_٧/٢٨٠٣١٠٩٤http://library.cgiar.org/bitstream/handle/ 
): مراجعة عالمیة الستراتیجیة التواصل.  ٢٠١٢منظمة الصحة العالمیة، دراسات استقصائیة لتصورات أصحاب الشأن ( ٧ 

http://www.who.int/about/who_perception_survey_٢٠١٢.pdf  
. ٢٠١٣ة استقصائیة لشراكات التنمیة ) دراس٢٠١٣، (NOVIBأوكسفام  ٨ 

http://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/Rapporten/Oxfam_partnerfeedbackreport_٢٠١٣.pdf 

 



 
 

 

  

٨ 

 

 والمؤسسات المستجیبة وفقاً لتركیزھا الجغرافي: أصحاب الشأن ٤الشكل 

 

 

 مؤشرات األداء الرئیسیة وفقاً للشراكات  ٢-٤
تركز نتائج مؤشرات األداء الرئیسة الواردة ھنا على إجمالي مجموعة الشركاء بدالً من شركاء فردیین. فقد تم تقییم كافة 

على مؤشرات األداء  ٨. إلى جانب ذلك، أعطیت درجة ٧-١أنماط الشركاء من خالل مؤشرات األداء الرئیسیة من 

لشركاء المشاریع  ٩المشاریع االستراتیجیة، في حین أعطیت درجة الرئیسیة لشركاء التمویل االستراتیجیین، وشركاء 

لمانحي الموازنة الرئیسیة. وتم تصنیف األسئلة المستخدمة لتقییم مؤشرات  ١٠وشركاء التمویل، بینما أعطیت درجة 

 .   %٧٥معدل نجاح بنسبة  ٣.٧٥، حیث تمثل درجة ٥-١األداء الرئیسیة على مقیاس من 

لكل فئة من فئات  %٧٥"خطة عمل إكبا" التي تستھدف نسبة النجاح في العمل مع الشركاء والبالغة یظھر التقییم أن 

أصحاب الشأن تبعاً لقیاس مؤشرات األداء الرئیسیة الواردة في ھذه الدراسة كانت نسبة معقولة ویمكن تحقیقھا من خالل 

أو أعلى،  %٧٥ئج مؤشرات األداء الرئیسیة الراھنة البالغة الجھود الحثیثة التي یبذلھا إكبا. وقد أعطي اللون األخضر لنتا

أو أدنى، حیث تدل على وجود مشكلة في  ٣، أي حظیت بدرجة %٦٠بینما أعطي اللون األصفر لتلك التي سجلت دون 

 العالقة مع تلك الجھة. 

  



 
 

 

  

٩ 

 

 : النتائج العامة لمؤشرات األداء الرئیسیة٢الجدول 

مانحون  

للموازنة 

 الرئیسیة

شركاء التمویل 

 االستراتیجیون
شركاء 

 التمویل

شركاء 

المشاریع 

 االستراتیجیون

شركاء 

 المشاریع

 ٣.٢٧ ٣.٤٤ ٢ ٤.١٧ ٢.٧٥ مؤشر األداء الرئیسي األول: تأثیر الشراكة في موثوقیة المؤسسة

 ٣.٣٨ ٤.٠٩ ٢.٥ ٤.١١ ٢.٨٣ مؤشر األداء الرئیسي الثاني: تأثیر الشراكة في عمل المنظمة

 ٣.٢٣ ٤ ٣ ٤.٦٧ ٢ مؤشر األداء الرئیسي الثالث: فعالیة الشراكة بصفة عامة 

 ٣.٩ ٤.٠٢ ٣.٧٥ ٤.٢٢ ٣.٧٥ مؤشر األداء الرئیسي الرابع: تكیف إكبا مع المنظمات 

 ٣.٨ ٤.١١ ٤.٢٥ ٤.٦٧ ٣.٥٦ مؤشر األداء الرئیسي الخامس: التواصل واقتسام المعلومات لدى إكبا 

 ٣.٧٣ ٣.٨٩ ٤.٢٥ ٤.٨٣ ٣.١٧ مؤشر األداء الرئیسي السادس: إدارة العالقات في إكبا 

 ٣.٠٥ ٣.٥ ٣.٧٥ ٣.٨٣ ٣ مؤشر األداء الرئیسي السابع: اقتسام المنافع لدى إكبا 

مؤشر األداء الرئیسي الثامن: تطویر مقترحات مشتركة والتقییم ما بعد 

 المشروع 

 ینطبق ال ٣.٥ ال ینطبق ٢.٣٣ ال ینطبق

 ٢.٨٢ ال ینطبق ٣.٥ ال ینطبق ٤.١٧ مؤشر األداء الرئیسي التاسع: تقییم المشاریع 

 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ٤.١١ مؤشر األداء الرئیسي العاشر: التخطیط االستراتیجي 

 ٣.٤ ٣.٨٢ ٣.٣٨ ٤.١ ٣.٢٦ معدل مؤشرات األداء الرئیسیة 

 

تألفت مؤشرات األداء الرئیسیة من خصائص تحدد العالقات المتبادلة بین إكبا وشركائھ. وتظھر مواصفات مؤشرات 

 أدناه تحت فئة األسئلة وتتباین اعتماداً على نمط ونسق العالقة المحددة. ٣األداء الرئیسیة في الجدول 

 : إجمالي نتائج مؤشرات األداء الرئیسیة٥الشكل 
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الجهات المانحة للموازنة الرئيسية 
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شركاء التمويل 
شركاء المشاريع االستراتيجيين 
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١٠ 

 

 : نتائج األسئلة الفرعیة الخاصة بمؤشرات األداء الرئیسة٣الجدول 

مؤشر 
األداء 

 الرئیسي

مانحون  األسئلة
للموازنة 
 الرئیسیة

شركاء التمویل 
 االستراتیجیون

شركاء 
 التمویل

شركاء المشاریع 
 االستراتیجیون

شركاء 
 المشاریع

 ٤٫٠٠ ٢٫٦٧ زادت موثوقیة منظمتي لدى أصحاب الشأن الداخلیین ١

 

٣٫٥٧ ٣٫٤٤ ٢٫٠٠ 

 ٢٫٩٧ ٣٫٤٤ ٢٫٠٠ ٤٫٣٣ ٢٫٨٣ زادت موثوقیة منظمتي لدى أصحاب الشأن الخارجیین

 ٣٫٠٠ ٣٫٨٩ ٢٫٠٠ ٤٫٠٠ ٢٫٦٧ نجحت الشراكة في التعریف بمواضیع تھم منظمتي  ٢

أعطت منظمتي امكانیة الوصول إلى طیف أوسع وأكثر تنوعاً من 

 المنظمات واألشخاص  

 ال ینطبق ٤٫٣٩ ٢٫٥٠ ٣٫٦٧ ٣٫٠٠

بعد العمل مع إكبا، أضحت منظمتي أفضل فھماً 

 النھائیین  للمستخدمین/المستفیدین

 ٣٫٥٠ ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق

 التيساعدت الشراكة مع إكبا منظمتي على االستجابة للقضایا 

  كفاءاتھا الرئیسیة تظھر على مستوى

 ٣٫٨٠ ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق

 ٢٫٠٠ ھا في عملأكبر  التحول إلى فعالیةأعطت الشراكة منظمتي امكانیة  ٣

 

٣٫٢٣ ٤٫٠٠ ٣٫٠٠ ٤٫٦٧ 

 ٣٫٦٧ یستجیب إكبا إلى األفكار الجدیدة المتعلقة بحل المشكالت ٤

 

٣٫٧٣ ٤٫١١ ٣٫٠٠ ٤٫٣٣ 

إكبا یأخذ بعین االعتبار آراء أصحاب شأن آخرین بخصوص 

 المشروع 

 ال ینطبق ٤٫٠٦ ال ینطبق ٤٫٠٠ ٣٫٨٣

 ٤٫٠٧ ٣٫٨٩ ٤٫٥٠ ٤٫٣٣ ال ینطبق إكبا منظمة تتسم بالمرونة وتتكیف بسھولة مع خصائص المشروع

٥ 
 

 ٣٫٩٠ ٤٫٣٣ ال ینطبق ٥٫٠٠ ٣٫١٧ إكبا تتسم بالوضوح ومنظمتي بین شراكة الشروط 

 ٣٫٥٧ ٤٫٢٨ ٤٫٠٠ ٤٫٣٣ ٣٫٥٠ یقتسم إكبا المعلومات والبیانات والمعرفة بفعالیة 

 ال ینطبق ٣٫٥٦ ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق فتح قنوات التواصل یتم بشكل مستمر حتى عقب استكمال المشروع

 ٣٫٩٣ ٤٫٢٨ ٤٫٥٠ ٤٫٦٧ ٤٫٠٠ ة بالثقةرإكبا منظمة جدی

 ٣٫٧٣ ٣٫٩٤ ٤٫٠٠ ٥٫٠٠ ٣٫٠٠ إكبا یولي اھتماماً كافیاً بإدارة العالقات مع منظمتي  ٦

 ال ینطبق ٣٫٨٣ ٤٫٥٠ ٤٫٦٧ ٣٫٣٣ إدارة العالقات مع الشركاء   على مستوىإكبا فعالة إدارة 

یتعاون باحثو إكبا، حیثما یكون مناسباً، في مجال المطبوعات  ٧

 ومحاضر المؤتمرات 

 ال ینطبق ٣٫٣٣ ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق

الباب أمام منظمتي القتسام نجاحھا واالعتراف بھا بدرجة  یفتح إكبا

 أكبر   

٣٫١٧ ٣٫٤٤ ٤٫٠٠ ٣٫٦٧ ٢٫٥٠ 

 ٢٫٩٣ ٣٫٧٢ ٣.٥٠ ٤٫٠٠ ٢٫٣٣ یولي إكبا فضالً كافیاً لشركائھ 

٨ 
 

 ال ینطبق ٣٫٧٢ ال ینطبق ١٫٣٣ ال ینطبق تشارك منظمتي بدرجة كبیرة إكبا في وضع خطط لمشاریع جدیدة 

 ال ینطبق ٣٫٢٨ ال ینطبق ٣٫٣٣ ال ینطبق إجراءات كافیة للرصد والتقییم  لدى إكبا

 ٢٫٦٧ ال ینطبق ٣٫٠٠ ال ینطبق ٤٫١٧ لدى إكبا إجراءات كافیة للرصد والتقییم ٩



 
 

 

  

١١ 

 

 ٢٫٩٧ ال ینطبق ٤٫٠٠ ال ینطبق ال ینطبق أنا مطلع على معاییر تقییم مشاریع إكبا الممولة من قبل منظمتي 

 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ٤٫١٧ تشارك منظمتي بدرجة كبیرة إكبا في وضع خطط لمشاریع جدیدة  ١٠

تسھم منظمتي بدور جوھري في قرارات التخطیط االستراتیجي 

 إلكبا 
 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ٤٫٣٣

 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ٣٫٨٣ كبا  إلتسھم منظمتي بدور جوھري في تشكیل التوجھ االستراتیجي 

 

 تظھر نتائج مؤشرات األداء الرئیسیة بوضوح تام أن إكبا یحظى بنقاط قوة وضعف تبعاً لمختلف أنماط الشركاء. 

ضمن فئتي التخطیط االستراتیجي وتقییم المشاریع  تصورات قویة بخصوص إكبا المانحین للموازنة الرئیسیةلدى 

)، وتصوراً إیجابیاً، لكن بدرجة أقل بالنسبة لفئتي صیاغة المشاریع وتنفیذھا (مؤشرا ١٠و ٩(مؤشرا األداء الرئیسیان 

 ). ویتعلق الضعف المذكور بالمنافع المشتركة واستخدام الشراكة من حیث تأثیرھا في عمل٥، ٤األداء الرئیسیان 

 ). ٧، ٣، ١الشركاء وفعالیتھا بالنسبة ألصحاب الشأن الداخلیین والخارجیین (مؤشرات األداء الرئیسیة 

) باستثناء وحید متعلق بوضع ٧، ١(المؤشران  تصورات جیدة للشراكات مع إكبا شركاء التمویل االستراتیجیینلدى 

). أما الجوانب األقوى للعالقات فتجسدت في تأثیرھا في فعالیة ٨مقترحات مشتركة والتقییم ما بعد المشروع (المؤشر 

) وعملیات إدارة العالقات بصفة ٤.٦٧ – ٥)، والتواصل واقتسام المعلومات (المؤشر ٤.٦٧ – ٣عمل الشركاء (المؤشر 

 ). ٤.٨٣ – ٦ة (المؤشر عام

(اثنان من المركز الدولي لبحوث التنمیة) تصورات للشراكة مع إكبا تشابھت  شركاء التمویل كان للمستجیبین من فئة

بدرجة كبیرة مع تلك الخاصة بالمانحین للموازنة الرئیسیة. وكان للجھتین المستجیبتین تصورات قویة حول تنفیذ إكبا 

)، إلى جانب آراء جیدة بخصوص قدرة إكبا على اقتسام المنافع (المؤشر ٦و ٤رة (المؤشران للمشاریع وعملیات اإلدا

 ) كان ضعیفاً.  ٣و ١). لكن التأثیر في العمل والفعالیة مع أصحاب الشأن الداخلیین والخارجیین (المؤشران ٧

ة ل المرحلة األولى، تصورات جید، المصنفین جمیعاً كشركاء في البحوث خالشركاء المشاریع االستراتیجیینكان لدى 

بصورة خاصة)  ٣و ٢حیال شراكاتھم مع إكبا. وتشیر اإلجابات إلى تقدیر عاٍل لتأثیر إكبا في فعالیة عملھم (المؤشران 

). وكان مؤشرا اقتسام المنافع ومراقبة المشاریع وتقییمھا قریبان ٦و ٤والعالقات اإلیجابیة ومالمح التواصل (المؤشران 

 ). ٣.٥ – ٨و ٧دون تخطیھا (المؤشران  %٧٥تبة من الع

)، تصورات إیجابیة جداً بصفة عامة حیال التكیف ١٤، المجموعة الوحیدة األكبر من المستجیبین (لشركاء المشاریعكان 

). أما نقطة الضعف الرئیسیة الوحیدة فتمثلت في ٦و ٤، وعملیات إدارة التواصل والعالقات (المؤشران التنظیمي إلكبا

 ).٧)، في حین تتطلب قدرة إكبا على اقتسام المنافع المزید من االھتمام (المؤشر ٨تقییم المشاریع (المؤشر 

 معرفة نطاق عمل إكبا ومھمتھ وأولویات الشركاء  ٣-٤

األولى للدراسة االستقصائیة على أسئلة ھدفت إلى توفیر معلومات حول فھم المستجیبین لنطاق عمل إكبا  اشتملت األقسام

ومھمتھ والمستفیدین منھ، فضالً عن أھداف التواصل، ونطاق عمل منظمة الشریك نفسھ، وأولویاتھا والمستفیدین منھا. 

 ومن بین األسئلة المطروحة نورد ما یلي:



 
 

 

  

١٢ 

 

 بمھمة إكبا؟ أ) ما مدى معرفتك 

 عمالھ الرامیة إلى تحقیق مھمتھ؟ب) ما مدى شرح إكبا أل

 العمل التنظیمي واألولویات والتواصل لتحقیق األھداف  ١-٣-٤

فئة مختلفة بصیغة إجابة نعم أو ال. بعدھا طلب من  ١٥ضمن  ُوجھ سؤال إلى كافة المستجیبین حول معرفتھم بعمل إكبا

تمثل األولویة  ٥( ٥إلى  ١كافة المستجیبین تحدید أولویة كل فئة بالنسبة لمنظماتھم التي یعملون فیھا على مقیاس من 

 ١( ١٥-١أدناه االستجابات لھذه األسئلة، حیث وضحت أولویات الشركاء على مقیاس من  ٦القصوى). یبین الشكل 

 األولویة القصوى) من معدالت األولویات المحسوبة لكل فئة.  

 المعرفة بعمل إكبا وأولویات الشركاء: ٦الشكل 

 

 

معروفة بصفة عامة، باستثناء الزراعة المائیة، واتفاقیات ریو، وتحلیل سلسلة  تشیر النتائج إلى أن جّل مجاالت عمل إكبا

. وتوجد العدید %٤٥القیمة الزراعیة وتطبیقات االستشعار عن بعد، حیث اقتصرت نسبة المطلعین علیھا على ما دون 

یل لمثال، ال یولي شركاء التمومن الفجوات المھمة بین أولویات شركاء المشاریع وأولویات شركاء التمویل. فعلى سبیل ا
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معرفة إكبا (نعم)

معرفة إكبا (ال)

تصنيف شركاء المشاريع

تصنيف شركاء التمويل
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١٣ 

 

أھمیة كبیرة لتحلیل سلسلة القیمة الزراعیة، بینما شركاء المشروع على عكس ذلك، وفي حین یركز شركاء التمویل بشكل 

كبیر على نمذجة تغیرات المناخ والتكیف مع تلك التغیرات، ال یفعل شركاء المشاریع ذلك. وعلى نحو مماثل، ثمة فجوات 

رغبة القویة لدى شركاء المشاریع في العمل على تطویر السیاسات واالستراتیجیات، في حین أنھا ال تشكل واضحة بین ال

أولویة تمویلیة، والعكس صحیح بالنسبة إلدارة المیاه متوسطة الملوحة والمالحة لصالح الري، حیث تحظى ھذه الجزئیة 

 ء تنفیذ المشاریع. بأولویة تمویلیة، لكنھا ذات أولویة متدنیة بالنسبة لشركا

وللمتابعة، طرح سؤال على كافة المجموعات، باستثناء شركاء المشاریع المحتملة، حول المعرفة بنطاق عمل إكبا خارج 

) "ال"، بینما جاءت إجابة معظم المستجیبین ٤١من أصل  ٢٤من المستجیبین ( %٦٠إدارة الملوحة. وجاءت إجابة قرابة 

 نعم". من فئة شركاء المشاریع بـ "

 : تصورات حول المعرفة بأعمال إكبا خارج نطاق إدارة الملوحة٧الشكل 

 

 

وطلب من فئات عدیدة تصنیف مدى جودة تواصل إكبا بخصوص أھداف مھمتھ وكیفیة عمل المركز باتجاه تحقیق ھذه 

 جید جداً).  ٥( ٥إلى  ١األھداف على مقیاس من 

 تھ: تواصل إكبا في مجال أھدافھ ومھم٨الشكل 

 

 

۳۰
۲٥
۲۰
۱٥
۱۰
٥
۰

SPP        CD        SFP        PP        PotFP         FP                   المجموع

نعم
ال

٥

٤

۳

۲

۱

۰
SPP                        PP                       SFP                       CD

ما مدى إطالعك على مهمة إكبا وأهدافه؟ 
ما مدى جودة التواصل لدى إكبا في مجال أعماله لتحقيق مهمته؟ 



 
 

 

  

١٤ 

 

أو أعلى.  ٤یعتقد شركاء التمویل أنھم یفھمون أھداف إكبا ومھمتھ بشكل جید جیداً، حیث أعطت كافة االستجابات الدرجة 

)، مقارنة مع ٤وأھدافھ (معدل اإلجابات كان  أما شركاء المشاریع االستراتیجیین فھم األكثر اطالعاً على مھمة إكبا

) مقارنة مع ٣.٥)، واعتقدوا أن إكبا یتواصل بفعالیة أكبر في مجال أعمالھ (٣.٣٢شركاء المشاریع (معدل اإلجابات كان 

 ).٣.١٦شركاء المشاریع (

 األھداف والمستخدمون النھائیون والمستفیدون  ٢-٣-٤

إلى  ١ارتباط األھداف التالیة بأھداف مؤسساتھم ومھمتھا وذلك على مقیاس من طلب من كافة المستجیبین تصنیف مدى 

 یمثل االرتباط األعلى). ٥( ٥

 : مھمة الشریك وأھدافھ٩الشكل 

 

 

)، حملت كافة األھداف أھمیة كبیرة ٣.٤١) وحمایة تنوع الحیاة البریة (٢.٥٠وباستثناء توسیع إنتاج الطاقة البیولوجیة (

) واألمن ٣.٩٨) والتكیف مع تغیر المناخ (٤.٣٠أو أعلى) بالنسبة للشركاء. وكانت أھداف تحسین األمن الغذائي ( ٣.٥(

ھمیة، في حین جاء تسھیل اقتسام البیانات ونشر المعرفة وتحسین المرونة لدى ) األھداف الثالثة األكثر أ٣.٩٣المائي (

 المجتمعات الریفیة في المرتبة الثانیة مباشرة. 

وأخیراً، طلب من كافة المشاركین في الدراسات االستقصائیة تحدید المستخدمین النھائیین أو المستفیدین المباشرین وغیر 

 ھم بخصوص توافق ھذه المجموعة مع المستخدمین النھائیین والمستفیدین من إكبا. المباشرین لدیھم وكذلك تصورات

  

تحسين األمن التغذوي

سهيل اقتسام البيانات ونشر المعرفة 

تحسين التكيف مع تغيرات المناخ

توسيع نطاق إنتاج الطاقة الحيوية 

تحسين أمن الدخل ومصادر المعيشة لدى المزارعين 

حماية التنوع الحيوي وحفظه  

تحسين مستوى التكيف لدى المجتمعات الريفية  

تحسين األمن المائي 

تحسين األمن الغذائي

۰      ۰٫٥       ۱      ۱٫٥      ۲      ۲٫٥      ۳       ۳٥      ٤٫٥      ٤      ٫٥



 
 

 

  

١٥ 

 

 : تصورات المستخدمین/المستفیدین النھائیین من إكبا والمستخدمین/المستفیدین النھائیین من الشركاء١٠الشكل 

 

 

ولعل وزارات الحكومات الوطنیة والمؤسسات الوطنیة للبحوث الزراعیة كانت المستفید األكبر من إكبا، حیث أشار أكثر 

 مستجیباً لكل منھا.  ٢٥من 

وكان تحدید المستجیبین للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة أو المؤسسات األكادیمیة كمستفیدین مباشرین من عمل 

 مستجیباً إلى كل من ھذه الفئات.  ١٥حیث أشار أقل من  إكبا ھو األدنى

 مناطق العمل وفرص الشراكات  ٤-٤

طرح على المستجیبین سلسلة من األسئلة حول المناطق الجغرافیة لعملھم ومدى الوصول إلى المسؤولین، وكذلك األفكار 

 والمعوقات المتعلقة برفع مستوى التعاون مع إكبا مستقبالً. 

ي شركاء المشاریع االستراتیجیین وشركاء المشاریع اختیار حتى ثالث مناطق یعملون فیھا بشكل أساسي، طلب من فئت

 أدناه.  ١١حیث تعرض نتائج إجاباتھم في الشكل 

  

مباشر          غير مباشر          ال          ال أعرف

مستفيدون من إكبا - وكاالت إقليمية 

مستفيدون من الشركاء - وكاالت إقليمية  

مستفيدون من إكبا - أفراد المزارعين 

مستفيدون من الشركاء - أفراد المزارعين

مستفيدون من إكبا - منظمات دولية للبحوث 

مستفيدون من الشركاء - منظمات دولية للبحوث 

مستفيدون من إكبا - منظمات غير حكومية دولية 

مستفيدون من الشركاء – منظمات غير حكومية دولية 

مستفيدون من إكبا - وزارات حكومات وطنية 

مستفيدون من إكبا - وزارات حكومات وطنية 

مستفيدون من الشركاء – منظمات وطنية لخدمات البحوث واإلرشاد الزراعي

مستفيدون من إكبا  -منظمات وطنية لخدمات البحوث واإلرشاد الزراعي 

مستفيدون من إكبا -منظمات غير حكومية محلية 

مستفيدون من الشركاء -منظمات غير حكومية محلية 

مستفيدون من إكبا  -مؤسسات أكاديمية 

مستفيدون من الشركاء -مؤسسات أكاديمية 

مستفيدون من إكبا  -شركات األعمال الزراعية والقطاع الخاص

مستفيدون من الشركاء - شركات األعمال الزراعية والقطاع الخاص
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 : التركیز الجغرافي للمؤسسات الشریكة١١الشكل 

 

 

بشكل أساسي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (مع أو بدون مجلس التعاون لدول  یعمل شركاء مشاریع إكبا

الخلیج العربیة) وكذلك في جنوب آسیا وآسیا الوسطى. وبما أن شركاء إكبا یعملون على المستوى العالمي، فیتم تمثیل 

 . كافة المناطق الجغرافیة األساسیة في العالم ضمن مناطق العمل لشركاء المركز

طلب من كافة المستجیبین للدراسة االستقصائیة تحدید موضوع العمل الذي تعاونوا فیھ مع إكبا سابقاً، وكذلك تحدید 

 موضوع العمل الذي یرغبون في توسیع نطاق التعاون فیھ مع إكبا مستقبالً.

 : التعاون السابق وفرص التعاون المستقبلي١٢الشكل 

 

أفريقيا جنوب الصحراء

آسيا والمحيط الهادي 

أمريكا الشمالية 

أمريكا الوسطى والجنوبية و/أو منطقة البحر الكاريبي 

جنوب أوروبا 

القوقاز ورابطة الدول المستقلة في شرقي أوروبا 

جنوب آسيا 

آسيا الوسطى 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا (ما عدا دول الخليج)

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

منطقة العمل

۰                   ٥                   ۱۰                 ۱٥                  ۲۰                ۲٥

التعاون السابق              فرص التعاون

۰               ٥               ۱۰              ۱٥              ۲۰             ۲٥              ۳۰

اتفاقات ريو بشأن التنوع الحيوي وتغيرات المناخ و...

اإلدارة المستدامة لألراضي 

مكافحة التصحر والجفاف وتدهور األراضي 

تعزيز القدرات اإلقليمية والوطنية والمجتمعية

وضع السياسات واالستراتيجيات (الزراعية والمائية والمتعلقة بتغيرات المناخ) 

تطبيقات االستشعار عن بعد

نمذجة تغيرات المناخ والتكيف معها 

ملوحة التربة وقلويتها (رسم خرائطها وإدارتها) 

تحليل سلسلة القيمة الزراعية وإدارتها وتطويرها 

الزراعة المائية 

إدارة المياه العادمة المعالجة لصالح الري واإلنتاج الزراعي 

إدارة المياه متوسطة الملوحة والمالحة لصالح الري واإلنتاج الزراعي

إدارة المياه المخصصة للري والمحاصيل 

الدراسات الوراثية الخاصة بالمحاصيل وإنتاجها 

اختيار المحصول وتكيفه 



 
 

 

  

١٧ 

 

 

امتد التعاون السابق للمستجیبین مع إكبا على كافة فئات عمل إكبا، حیث جاء في أعلى القائمة اختیار المحاصیل وتكیفھا 

). وكانت فرص التعاون المستقبلي إیجابیة عموماً عبر كافة نطاق ١٧) وإدارة الري والمیاه المخصصة للمحاصیل (٢١(

اون السابق والمستقبلي فتظھر في الزراعة المائیة وتحلیل سلسلة القیمة عمل إكبا. أما الفجوة األكبر بین فرص التع

 ٢٤الزراعیة. وكانت اإلدارة المستدامة لألراضي وبناء القدرات أعلى مجالین للتعاون المستقبلي المحتمل، حیث اختار 

 مستجیباً لھاتین الفئتین على التوالي.  ٢٣و

 ھا الشراكات والعالقات المتبادلة ومنافع ٥-٤

طرحت أسئلة على كافة الشركاء الراھنین عن جوانب عدیدة تتعلق بالمنافع والعالقات المتبادلة مع إكبا، حیث تشكل ھذه 

، في حین یتم ٢-٤األسئلة أساس مؤشرات األداء الرئیسیة، وتوصف بمزید من التفصیل ضمن فئة المستجیبین في القسم 

الشركاء تصنیف العبارات التالیة بخصوص كیفیة تأثیر الشراكة مع إكبا في ھذا القسم استعراض اإلجابات. وطلب من 

 تأثیر تام).  ٥( ٥إلى  ١في قدرات الشریك وأعمالھ وذلك على مقیاس من 

 : تأثیر الشراكة١٣الشكل 

 

 

على زیادة قدراتھم على االستجابة إلى القضایا الناشئة  كان الشركاء الراھنین أكثر إیجابیة حیال الدور المساعد إلكبا

) ٣.٦٥)، وقدرة إكبا على توسیع نطاق ارتباطاتھم مع شركاء طرف ثالث یتسم بالكفاءة (٣.٨٧ضمن مھمتھم المحوریة (

ن ، في حی٣وكذلك مع المؤسسات والمسؤولین والخبراء الضروریین ألعمالھم. وجاءت كافة فئات اإلجابات أعلى من 

 . ٣.٠٣حصلت فئة تأثیر الشراكة في موثوقیة أصحاب الشأن المعنیین الخارجیین على الدرجة األدنى 

اتسع نطاق شبكتنا بغرض التواصل مع مزيد من المنظمات ذات 
الكفاءة في المجال الذي نعمل فيه

زاد فهم منظمتنا للمستخدمين/المستفيدين النهائيين منا 

مكنت منظمتي من التحول إلى فعالية أكبر في عملها

زادت قدرة منظمتي على االستجابة إلى القضايا الجديدة الواقعة في 
صلب مهمتها

أتاحت للمنظمة العمل في مناطق جغرافية جديدة 

أعطت منظمتي إمكانية الوصول إلى مؤسسات ومسؤولين وخبراء جدد 
يعملون في مجال ذي صلة بعملنا 

نجحت في رفع مستوى المعرفة بقضايا ذات صلة بمنظمتي 

أعطت منظمتي إمكانية الوصول إلى طيف أوسع من المنظمات 
واألشخاص

زادت موثوقية منظمتنا لدى أصحاب الشأن الخارجيين

زادت موثوقية منظمتنا لدى أصحاب الشأن الداخليين

۰    ۰٫٥   ۱٫٥    ۲     ۲٫٥    ۳    ۳٤٫٥    ٤    ٫٥



 
 

 

  

١٨ 

 

الل ، واقتسام المنافع وعملیات التقییم من خطلب من كافة الشركاء الراھنین من كافة الفئات أیضاً تقییم التواصل مع إكبا

 مالءمة تامة).  ٥( ٥إلى  ١تقییم مالءمة العبارات التالیة على مقیاس من 

 : عملیات التواصل لدى إكبا واقتسام المنافع والتقییم١٤الشكل 

 

 

واقتسام المنافع وعملیات التقییم الموصوفة في ھذه السلسلة من األسئلة أقل  بصفة عامة، رأى الشركاء التواصل مع إكبا

إیجابیة من مواضیع أخرى ضمن تقییم أصحاب الشأن المعنیین. أما الفئات األعلى تصنیفاً فتمثلت في إعطاء إكبا فضالً 

دنى تصنیفاً فكانت مدى إلمام شركاء ). أما المواضیع األ٣.٤٣كافیاً لشركائھ وإجراء التقییمات عند اختتام المشاریع (

 ).   ٢.٨٧) وتقدیم نتائج المشاریع وتقییماتھا دوریاً إلى كافة الشركاء المعنیین (٢.٧٤التمویل بمعاییر تقییم المشاریع (

بعد ذلك، طلب من الشركاء تحدید مالءمة العبارات المتعلقة بشفافیة إكبا وكذلك قدرتھ على التكیف التنظیمي وإدارة 

 یشیر إلى مالءمة تامة). ٥( ٥إلى  ١العالقات على مقیاس من 

  

قنوات التواصل مفتوحة دائماً حتى عقب استكمال المشاريع 

يفتح إكبا الباب أمام منظمتي القتسام نجاحاتها واالعتراف بها بدرجة 
أكبر

إكبا يعطي فضالً كافياً لشركاء إكبا 
حيثما تسنح الفرصة، يتعاون باحثو إكبا في مجال المطبوعات 

ومحاضر المؤتمرات 
يجري إكبا عمليات مراقبة وتقييم كافية

يشرك إكبا منظمتي في اجتماعات وفعاليات خارج نطاق التعاون 
المتعلق بمشروع ما

يتم تزويدي بانتظام بنتائج المشروع والتقييمات ذات األهمية لمنظمتي 

أنا مطلع على معايير التقييم الخاصة بمشاريع إكبا الممولة من جانب 
منظمتي 

يقوم إكبا بتقييم المشاريع في مرحلة ما بعد التنفيذ 

تنخرط منظمتي في عمليات التخطيط لمشاريع جديدة مع إكبا 
۰    ۰٫٥   ۱٫٥     ۲      ۲٫٥    ۳    ۳٤٫٥     ٤      ٫٥



 
 

 

  

١٩ 

 

 إدارة الجوانب المتعلقة بالشفافیة والتكیف والعالقات لدى إكبا: ١٥الشكل 

 

 

الفئة التي نالت  وجاءت إجابات الشركاء إیجابیة جداً بخصوص ھذه المجموعة من الموضوعات. فكانت موثوقیة إكبا

. وحصلت فئات عدیدة أخرى من قبیل وضوح مصطلحات الشراكة واإلجراءات الرسمیة وقنوات ٤.٣٦الدرجة األعلى 

التواصل واالستجابة لألفكار الجدیدة المتعلقة بحل المشكالت وكفاءة كبار إداریي إكبا على صعید إدارة العالقات على 

دنى في ھذه السلسلة فكانت من نصیب تبني إكبا آلراء أصحاب شأن آخرین عند . أما الدرجة األ٤.٠٩و ٤درجات بین 

 . ٣.٤٣وضع خطط المشاریع وتنفیذھا، حیث بلغت 

وختاماً في ھذا القسم، طلب من الشركاء تقدیم توصیاتھم إلكبا بخصوص تحدید األولویات بغرض تحسین صیاغة 

 أولویة قصوى). ٥( ٥إلى  ١مقیاس من مشاریعھ وإدارتھا ومراقبتھا وعملیات تقییمھا على 

 : اقتراحات بھدف التحسین١٦الشكل 

 

إكبا منظمة جديرة بالثقة

تتسم صناعة القرار لدى إكبا بالشفافية 

يتجاوب إكبا مع األفكار الجديدة المتعلقة بحل المشكالت 
يتبنى إكبا وجهات نظر أصحاب شأن آخرين في عمليات التخطيط 

للمشاريع وتنفيذها 
إكبا منظمة تتسم بالمرونة وسرعة التكيف مع الظروف على أرض 

الواقع
كفاءة كبار إداريي إكبا على صعيد إدارة العالقات

يولي إكبا اهتماماً كافياً إلدارة العالقات مع منظمتي

يقتسم إكبا المعلومات والبيانات والمعرفة على نحٍو فعال

توافر إجراءات تشغيل رسمية وقنوات للتواصل بين منظمي وإكبا

وضوح في شروط الشراكة التي تجمع منظمتي مع إكبا 

۰          ۱           ۲          ۳           ٥          ٤

تحسين مراقبة المشروع وتقييمه

تحسين اقتسام المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع 
ونشرها 

تحسين إجمالي مشاركة أصحاب الشأن خالل مرحلة 
تطوير المشروع 

تحديد وتأمين التمويل الخاص بالمقترحات المشتركة 
(حصراً للشركاء االستراتيجيين) 

تحسين التعاون بين منظماتنا خالل مرحلة تطوير المشروع  

۰    ۰٫٥   ۱٫٥    ۲    ۲٫٥     ۳    ۳٥    ٤٫٥    ٤     ٫٥ 



 
 

 

  

٢٠ 

 

وھي  ٣.٩٦جمعت اإلجابات عن ھذه السلسلة من األسئلة وكانت قریبة من بعضھا، حیث تراوحت من أدنى بقلیل من 

نالھا تحسین التعاون التي  ٤.١٩الدرجة التي أعطیت لتحدید وتأمین التمویل لمقترحات مشتركة، إلى الدرجة األعلى 

 خالل فترة تطویر المشروع.

 عملیات التواصل  ٦-٤

تمثل الموضوع الرئیسي األخیر في ھذه الدراسة االستقصائیة في تقییم أھمیة شتى قنوات التواصل للوصول إلى 

لب من المنظمات الشریكة والمؤسسات المحلیة التي تعمل بشكل مباشر مع المزارعین في المناطق الھامشیة. وط

" المعیاریة لكل من قنوات zدرجة " ١٥المستجیبین تصنیف وترتیب أھمیة قنوات التواصل التالیة، حیث یعرض الشكل 

التواصل. ویظھر ھذا المخطط األھمیة النسبیة لقناة ما مقارنة مع المتوسط عن طریق االنحرافات المعیاریة للدرجات 

 التي نالھا التصنیف. 

 قنوات التواصل : تقدیر قیمة١٧الشكل 

 

 

اعتبر شركاء التمویل أن الوثائق الرقمیة للمشاریع والوثائق القانونیة تمثل قنوات التواصل التي تحظى باألھمیة القصوى 

والمتساویة. وجاء في المرتبة الثانیة المطبوعات العلمیة والموقع االلكتروني، إذ اعتبر شركاء المشاریع المطبوعات 

قارنة مع غیرھا، لتحل بعدھا في النسق الثاني الوثائق الرقمیة للمشاریع والوثائق العلمیة الوسیلة األكثر أھمیة بكثیر م

القانونیة. أما اھتمام شركاء البحوث ضمن فئة شركاء المشاریع فیركز بشكل رئیس على المطبوعات العلمیة. واعتبر 

ألقل قات الھاتفیة األخرى ھي القنوات اكافة الشركاء أن وسائط التواصل االجتماعي أو الرسائل النصیة القصیرة أو التطبی

 أھمیة. 

وثائق تواصل 
مشتركة

وثائق 
مشاريع 
رقمية 

وثائق 
مطبوعة 
خاصة 

بالمشاريع 

مطبوعات 
علمية 

رسائل نصية 
وتطبيقات 
خاصة 

بالتواصل 
االجتماعي 
على الجوال

التواصل 
االجتماعي

الموقع 
االلكتروني

شركاء المشروع             شركاء التمويل 

۲

۱٫٥

۱

۰٫٥

۰

۰٫٥-

۱-

۱٫٥-

۲-

۲٫٥-



 
 

 

  

٢١ 

 

طلب من المستجیبین بعد ذلك تصنیف فعالیة قنوات التواصل عینھا للوصول إلى منظمات غیر حكومیة محلیة ومنظمات 

 فعالة جداً).  ٥( ٥إلى  ١شعبیة تعمل مع مزارعین ضمن بیئات ھامشیة على مقیاس من 

 للوصول إلى منظمات محلیة تعمل مع المزارعینفعالیة قنوات التواصل : ١٨الشكل 

 

 

ذكر الشركاء أن المواقع االلكترونیة ومنصات التواصل االجتماعي كانت األكثر فعالیة للوصول إلى منظمات غیر 

على التوالي. لكن، انطوت ھذه النتائج  ٣.٦٥و ٣.٩٧حكومیة محلیة ومنظمات شعبیة تعمل مع المزارعین، حیث سجلت 

 . ٢.٨٥ض كبیر، وذلك رغم تصنیف المطبوعات العلمیة بأنھا القناة األقل كفاءة، حیث سجلت على غمو

وعندما طلب من المستجیبین تقدیم مزید من التفصیل بخصوص قنوات التواصل مع المستفیدین من مشاریع إكبا من خالل 

االستقصائیة الموضحة أعاله. غیر أنھم  سؤال متابعة مفتوح، أعاد المستجیبون اختیارھم للفئات الواردة في الدراسة

شددوا بدرجة كبیرة أیضاً على أھمیة التواصل وجھاً لوجھ عن طریق المعارض وجلسات التدریب، وكذلك على أھمیة 

 استخدام اإلذاعة والتلفزیون، السیما لصالح المناطق النائیة. 

 إیجابي). ٥( ٥إلى  ١لى مقیاس من تقدیم إجاباتھم عأخیراً، ُسئل المستجیبون عن فعالیة الموقع االلكتروني إلكبا و

 : فعالیة الموقع االلكتروني إلكبا١٩الشكل 

 

رسائل نصية قصيرة أو تطبيقات أخرى على الجوال

منصات التواصل االجتماعي (فيسبوك، لينكد إن، تويتر، 
وما إلى ذلك)

الموقع االلكتروني 

التواصل في  الجوانب المشتركة (االستراتيجية والتقارير 
السنوية وخطط العمل) 

مطبوعات علمية 

توافر وثائق رقمية خاصة بالمشروع على االنترنت 

وثائق مطبوعة خاصة بالمشروع 

۰       ۰٫٥      ۱      ۱٫٥      ۲       ۲٫٥       ۳      ۳٤٫٥       ٤       ٫٥

إن كنت مطلعاً على مواقع الكترونية أخرى لمؤسسات 
للبحوث التطبيقية، كيف تقيم الموقع االلكتروني إلكبا 

مقارنة معها؟ 

هل يقدم الموقع االلكتروني إلكبا نمط المعلومات التي 
تتوقعها من مؤسسة للبحوث التطبيقية؟ 

هل الموقع االلكتروني إلكبا فعال في وصف كفاءاته 
وأهدافه؟ 

هل قدم الموقع االلكتروني إلكبا معلومات مفيدة تتعلق 
بإعطاء القرار حول مدى المنفعة المتبادلة التي قد توفرها 

شراكة ما؟ 
۰             ۱             ۲             ۳             ٥             ٤



 
 

 

  

٢٢ 

 

 

. وجاءت الدرجة الممنوحة للموقع ٣.٩٢نال التصنیف العام لفعالیة الموقع االلكتروني في وصف كفاءة إكبا وأھدافھ 

)، وتجاوزت ٣.٦١ككل ( ةمتوافقة بشكل كبیر مع التوقعات المتعلقة بمؤسسات البحوث التطبیقی االلكتروني الخاص بإكبا

 ). ٣.٤٢قلیالً الدرجة الممنوحة لمواقع مؤسسات بحثیة تطبیقیة أخرى (

 القسم الخامس: النتائج النوعیة 
لقسم الرابع، للنتائج الكمیة الموصوفة في ا یعرض ھذا القسم مناقشة لنتائج األسئلة المفتوحة، السیما تلك المتعلقة والمفسرة

 وذلك ضمن ثالث فئات رئیسة: 

 نقاط القوة لدى إكبا •

 نقاط الضعف لدى إكبا •

 مقترحات لتحسین إكبا  •

تمثل النتائج الموصوفة ھنا، ما لم یشار إلى خالف ذلك، إجابات مدمجة عن أسئلة متعددة طرحت على مجموعتي نمط 

ومستوى الشركاء. وبصفة عامة، فإن تحلیل األسئلة الفردیة ال یعد مثمراً إذا ما أخذنا بعین االعتبار معدل اإلجابات 

 ؤال مطروح.  وقابلیة تطبیق اإلجابات وتفصیل اإلجابة عن أي س

 نقاط القوة لدى إكبا  ١-٥

تعمل اإلجابات عن األسئلة المفتوحة على تعزیز الدلیل الكمي بخصوص ارتیاح شركاء إكبا بدرجة كبیرة للشراكة مع 

المركز وعملیات إدارة العالقة معھ. كما تحدد اإلجابات الطبیعة األساسیة لنقاط القوة التي تحلى بھا إكبا. وقد أظھرت 

جابات عن األسئلة المتعلقة بالجوانب التي تحظى بالقیمة األكبر على صعید عالقات الشركاء مع إكبا طیفاً واسعاً من اإل

 اإلجابات، حیث تم تصنیف تلك اإلجابات إلى مجموعات ضمن الفئات التالیة: 

المیاه المخصصة خبرات وقدرات علمیة إلجراء اختبارات مكثفة حول تأثیرات التربة والمحاصیل ونوعیة  •

 إجابة) ١٤/٤٠للري في اإلنتاجیة الزراعیة (

 إجابة) ٨/٤٠خبرات علمیة أخرى ( •

روابط إكبا مع مؤسسات حكومیة وبحثیة ضمن مجال عملھ وقدرتھ على ربط مؤسسات عالمیة مع شركاء  •

 إجابة) ١٢/٤٠محلیین مناسبین (

 ) ٤/٤٠قدرة إكبا على توزیع تمویل المانحین بفعالیة ( •

تصویر اإلجابات عن السؤال حول الجانب األكثر قیمة للعالقة مع إكبا في سحابة الوسوم العالمیة التي تظھر في الشكل تم 

أدناه. ویشیر حجم وبروز كل كلمة أو عبارة في السحابة إلى عدد اإلجابات التي اشتملت علیھا وبالتالي تؤدي إلى  ١٨

 مل إكبا. التشدید على تنوع الخیارات اإلیجابیة حول ع



 
 

 

  

٢٣ 

 

 مخطط سحابي یظھر تكرر الكلمات المستخدمة في االستجابات االیجابیة حول إكبا :٢٠الشكل 

 

   

 ، فضالً عن تصورات حولتعكس تعلیقات الشركاء طیفاً من الصفات اإلیجابیة المشتقة من عالقات منظماتھم مع إكبا

العمل على نطاق أوسع معھ. وقد ركز شركاء التمویل بصفة خاصة على قدرة إكبا على استھداف المشاریع ضمن نطاق 

تمویلھ المرتبط باألمن الغذائي والمائي وقدرة إكبا على توجیھ عملھ وبحوثھ ضمن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

یتمتع باالستقاللیة على صعید وضع جدول أعمال بحثي أصحاب الشأن الممولین أن عملھ "كقوة نوعیة، حیث أشار أحد 
 ." یعتمد على العلوم والدالئل وأحدث النـُھج

وتحدث المستجیبون بشكل متكرر عن القدرة الفعالة لدى إكبا كشبكة تربط ما بین نخبة شركاء البحوث، ووكاالت التمویل 

العلمیة من خالل إدارة مشاریع فعالة. ویحظى دور إكبا كمؤسسة تنسیقیة وسیطة، على  والحكومات المحلیة والوكاالت

تقدیر كبیر، السیما فیما یتعلق بنقل التقانات وتمویل شركاء التنفیذ المحلیین، وكذلك قدرتھ على العمل مع حكومات 

 ومؤسسات بحثیة إقلیمیة من خالل شركاء عالمیین.  

تستند إلى الخبرات العلمیة إلكبا لتسلط الضوء على قدرتھ على إجراء تجارب حقلیة شاملة تعمل وتأتي ھذه اإلجابات التي 

على تقییم أصناف المحاصیل وكذلك عوامل تباین میاه التربة والري. وكانت المجاالت النوعیة الواقعة ضمن مسؤولیة 

حوث القیمة، إال أن الشركاء المنخرطین في أعمال الزراعة الملحیة األساسیة إلكبا الموضوع األكثر ذكراً على صعید الب

 مع إكبا في مجال االستشعار عن بعد والتكیف مع تغیر المناخ أشاروا إلى قدرة المركز أیضاً في ھذا المضمار. 

بصورة عامة، حیث أن ھذه السمعة  كان الشركاء المحتملون المجموعة الوحیدة التي سُئلت بشكل واضح عن سمعة إكبا

ھي ما یشجعھم على الدخول في شراكة جدیدة مع إكبا أو یثنیھم عنھا. وقال كافة المستجیبین من الشركاء المحتملین أن 

إلكبا سمعة حسنة جداً. أما أولئك الذین أدلوا بمزید من التفاصیل فقالوا أن تلك السمعة نابعة من الخبرات العلمیة 

إلى جانب المجاالت ذات الصلة باإلنتاجیة الزراعیة في البیئات الھامشیة، ناھیك عن تركیز المركز على المختصة، 

الجانب اإلقلیمي. كما ركزوا على موقع إكبا ومرافقھ في دبي التي تتیح إجراء تجاربھ الحقلیة وأنشطتھ التدریبیة بفعالة 



 
 

 

  

٢٤ 

 

موقع مركز إكبا ومزرعتھ ریة للبحوث الزراعیة الدولیة أن "كبیرة. وجاء عن أحد المستجیبین من المجموعة االستشا
 ." التي تمكن من إجراء معامالت ملحیة متعددة، تشكل میزة أساسیة، كما تمثل واحداً من مفاتیح موثوقیة المركز

 الترابطات بین ھذه المواضیع بمزید من التفصیل. ٢١تظھر الخارطة المفاھیمیة الواردة في الشكل 

 : الخارطة المفاھیمیة التي تظھر نقاط القوة لدى إكبا بحسب المستجیبین٢١الشكل 

 

 

روابط متأصلة مع مؤسسات بحثية 
وأكاديمية ضمن نطاق المنطقة الجغرافية 

التي يركز عليها إكبا 

فرص التعاون بين بلدان الجنوب 

فهم معمق للمخاوف اإلقليمية المتعلقة 
بإدارة موارد المياه 

وضع سياسات ولوائح تستند إلى الدليل

عالقات وروابط متينة مع وكاالت حكومية 
إقليمية 

مرونة لتلبية احتياجات الشركاء القطريين 
على المستوى اإلقليمي 

القدرة على إدارة المشروع 

غربلة أصناف المحاصيل والترويج 
للمتحملة للملوحة منها 

القدرات العلمية والفنية في مجال التجارب 
الحقلية 

توافر الموارد لصالح التجارب الحقلية 

اختبار وراثي للمحاصيل 

قدرات فريدة لإليفاء بمسؤولية المانحين
 في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ومناطق جغرافية أخرى يركز عليها إكبا

مساعدة شركاء المشاريع على الوصول إلى 
المانحين وتحسين عالقاتهم معهم

مطابقة فرص التمويل لصالح شركاء 
المشاريع 

امكانية االستشعار عن بعد 

القدرة على إجراء البحوث المتعلقة بالمناخ 
ونمذجتها 

القدرة على النمذجة الهيدرولوجية- 
االقتصادية

اإلسهام فيمكونات متداخلة  اإلسهام في

اإلسهام في

مكون الـ...

مكون الـ...

إعداد جدول األعمال بشكل مستقل اعتماداً على 
المسؤولية والنـُهج المتداخلة

الخبرات العلمية لدى إكبا

رابط التمويل مع الجهة الممولة 
إلكبا 

خبرات في مجال 
التربة والمحاصيل 

والري 

شريك في الشبكة اإلقليمية إلكبا

اإلسهام في

خبرات علمية أخرى 

مكون الـ... مكون الـ...
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 نقاط الضعف لدى إكبا  ٢-٥

 عند الحدیث عن نقاط الضعف لدى إكبا، حدد المستجیبون المواضیع المترابطة التالیة: 

 محدودیة التركیز على تطورات البرامج طویلة األجل أو استمراریة العالقات أو كلیھما معاً؛  •

 االفتقار إلى عالقات مؤسساتیة فعالة في مجاالت العمل؛  •

 ضعف في نشر نتائج البحوث؛  •

 غیاب رؤیة إكبا على الساحة الدولیة؛  •

 غیاب استمرار تمویل جھود المشاریع. •

ب مع نقاط الضعف المحددة لدى إكبا والخاصة بضعف األداء على مستوى توسیع نطاق تأثیرات ترتبط كافة ھذه الجوان

 المشاریع والنتائج البحثیة. ووصف المستجیبون نقاط الضعف على مستوى توسیع النطاق كنتیجة لعوامل عدیدة: 

 محدودیة التطور أو االنخراط مع مشاریع مرجعیة على المستوى اإلقلیمي؛ •

 أسیس شراكات مع مؤسسات محلیة في مناطق المشاریع بشكل منتظم؛ ضعف نھج ت •

 االفتقار إلى تطویر مشاریع طویلة األجل بسبب ضعف استمراریة التمویل؛ •

 غموض في التركیز التنظیمي.   •

وصفت مجموعة القضایا ھذه من قبل شركاء المشاریع العاملین لصالح مؤسسات عالمیة وأخرى في منطقة الشرق 

وشمال أفریقیا، وآسیا الوسطى وأفریقیا جنوب الصحراء. ولعل العبارة المقتبسة من أحد المستجیبین تلخص جّل األوسط 

 التعلیقات التي تم تلقیھا بھذا الخصوص: 

لدى إكبا قنوات بحثیة كثیرة جداً تبعاً لتمویل المشاریع، األمر الذي قد یُحدث مشكالت على صعید االستدامة ومصاعب "
 ." ھویة تلك البحوث والمزایا النسبیة الفضلى لھا في تحدید

تظھر االرتباطات والعالقات بین نقاط الضعف األكثر تكراراً بحسب ما ورد عن المستجیبین على صعید نقاط الضعف 

 . ) في الصفحة التالیةخارطة مفاھیمیة لنقاط الضعف لدى إكبا بحسب المستجیبین( ٢٢لدى إكبا في الشكل 

 مقترحات لتطویر إكبا  ٣-٥

مستجیباً إجاباتھم عن السؤال المتعلق بضمان التأثیرات الطویلة األجل للمشاریع، وھي نقطة الضعف الوحیدة  ٢٣أعطى 

 علیھ، قدمت االقتراحات التالیة:  یبین للدراسة االستقصائیة. وبناءً األكثر أھمیة تبعاً لرأي المستج

 وضع استراتیجیات محددة لمرحلة ما بعد المشاریع بما في ذلك برامج عمل الشركاء؛  •

 مساعدة الشركاء على تأمین التمویل لبرامج عملھم، وكجزء من الموازنة األساسیة من الناحیة المثالیة؛  •
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 : الخارطة المفاھیمیة التي تظھر نقاط الضعف لدى إكبا بحسب المستجیبین٢٢الشكل

 

 

 ضمان اعتبار المعوقات المحلیة في استراتیجیة نقل التقانات؛  •

 عمل مسؤولي التقییم على تصمیم وتنفیذ دراسات لمراجعة التأثیر في مرحلة ما بعد تنفیذ المشاریع؛  •

 استخدام خرائط النتائج لتعدیل االتجاه االستراتیجي؛  •

حھم في توسیع نطاق تأثیرات المشاریع، حتى وإن فتح قنوات أمام الشركاء للحصول على التقدیر واإلقرار بنجا •

 اقتصر ذلك على مجرد ذكرھم في الموقع االلكتروني إلكبا ونشراتھ اإلخباریة. 

تأثيرات المراقبة ما بعد 
تنفيذ المشاريع

العالقات  البرامج 

قليل من مجموعات العمل 
على مستوى القطاع/اإلقليم 

استمرارية العالقة بعد تنفيذ 
المشاريع

كادر علمي محدود 

غموض في مجاالت التركيز 

كثير من النقاط البحثية 

معوقات اللغة

محدودية إثبات الوجود 
والتواصل على المستوى 

المحلي 

ضعف مدى رؤية المركز 
من جانب المؤسسات 

المحلية 

االفتقار إلى مشاريع مرجعية 
على المستوى اإلقليمي ضمن 

المسؤولية األساسية

بضعة تطورات على صعيد 
برامج عمل الشركاء

تجارب حقلية محدودة تتعلق 
بالنتائج 

غياب التركيز على تطوير 
طويل األجل للبرامج 

محدودية نشر نتائج 
المشروع وتأثيراته 

إشكاالت تتعلق باستمرارية 
تمويل جهود المشاريع 

أعراض أعراض

تؤدي إلى

أسلوب منهجي ضعيف في 
الشراكات على المستوى 

المحلي

رد الفعل اإلسهام في 

اإلسهام في 

بضع مطبوعات في مجالت 
أساسية   

مستوى ظهور متدن 
للمنظمة  

محدودية في الظهور 
والمطبوعات لدى مجتمع 

البحوث الزراعية 

جوانب غير مترابطة إلى حّد بعيد

اإلسهام في 

عناصر الـ 
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أما الفئة الواسعة األخرى للتطویرات المقترحة فھي ذات صلة بغیاب امكانیة رؤیة إكبا من جانب مؤسسات محلیة 

ات المركز لتحقیق تأثیرات ملموسة على صعید األمن الغذائي والمائي، ركز وعالمیة. وعند السؤال عن طریقة زیادة خبر

 المستجیبون إجاباتھم على رفع مستوى التوعیة حیال أنشطة إكبا كخطوة أولى. وتحقیقاً لذلك، اقترح المستجیبون ما یلي: 

تعزیز الصالت وزیادة دور منظومة المجموعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة من أجل االستفادة من  •

 مواردھا والقدرة على تسھیل العالقات على المستوى العالمي؛ 

 زیادة مستوى المشاركة في منتدیات وندوات إقلیمیة وعالمیة؛  •

 لتبادل الخبرات وتقییم امكانیة تكرار النتائج؛  تشكیل مجموعات قطاعیة دائمة تعمل مع مؤسسات معنیة •

 عرض فعالیة وكفاءة االستراتیجیات المطورة اعتماداً على نتائج البحوث وذلك باستخدام مزارع نموذجیة؛  •

 تحسین استخدام محرك البحث، بحیث یظھر إكبا كأول نتیجة عند البحث في "غوغل" عن "إكبا"؛  •

 عات ومجموعات البیانات ومعلومات أساسیة أخرى على االنترنت. توفیر النتائج البحثیة والمطبو •

 

ترتبط آخر ھذه النقاط مع االقتراح األولي للمستجیبین بتحسین الموقع االلكتروني إلكبا وامكانیة التواصل معھ، أي زیاد 

 قابلیة رؤیة المطبوعات العلمیة والبیانات ونتائج المشاریع. 

لمشاریع أھمیة بالغة للمطبوعات العلمیة ونتائج المشاریع بما في ذلك مجموعات البیانات یولي شركاء التمویل وشركاء ا

المنشورة والمخططات البیانیة التي إما تكون غیر موجودة أو یصعب الوصول إلیھا على الموقع اإللكتروني إلكبا، السیما 

 مجموعات البیانات. 

 القسم السادس: االستنتاجات 
یعتقد ُمعدّ التقریر أن ھذا التقییم یقدم بیانات أساسیة وجوھریة یمكن إلكبا استخدامھا لقیاس مدى تطوره مقابلھا. كما یمكن 

 للنتائج أن تثبت بوضوح جدوى مؤشرات األداء الرئیسیة للشراكة التي تم تحدیدھا وفق خطة العمل.  

نخراطھ مع جھات أخرى وتواصلھ معھا. ویتسم ھذا التقییم أیضاً كما یوفر التقییم رؤى تتعلق بإدارة عالقات إكبا وا

تتعلق بكفاءة إكبا في شتى الجوانب المتعلقة بالشراكات. بصفة خاصة، یمكن  تبشمولیة تكفي للتوصل إلى استنتاجا

 للنتائج أن تساعد بدرجة كبیرة على تطور إدارة إكبا في المجاالت التالیة: 

لمواد التسویق والتواصل والتي تتناول التصورات الراھنة المتعلقة بنقاط القوة لدى تحدید المواضیع األساسیة  •

 إكبا، ومالمحھ وقدراتھ الفریدة؛ 

تقییم فھم الشركاء للھویة التنظیمیة إلكبا وتحدید عملیاتھ ومھامھ التي یجب التواصل معھا بفعالیة أكبر وكیفیة  •

 القیام بذلك بالطریقة الفضلى؛ 
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مل مع المؤسسات الشریكة إلى المستوى األقصى من خالل تطویر مقترحات وإقامة عالقات تعاونیة زیادة التكا •

 بحثیة مصممة وفق احتیاجات الشركاء المحددة ونقاط القوى لدى إكبا؛ 

وعلى صعید زیادة التكامل، تساعد الدراسة االستقصائیة على تحدید الفجوات في البحوث التطبیقیة والتي تقع ضمن 

ضیع تشغیلیة أساسیة إلكبا، فضالً عن االحتیاجات الرئیسیة لشركاء إكبا الراھنین والمحتملین. ویمكن استخدام ھذه موا

 المعلومات على مستوى التخطیط االستراتیجي للمساعدة على توصیف الفرص ووضع الخطط لتطویر المشاریع. 

عھ الشركاء والذین یأملون من إكبا اتخاذه مستقبالً. فعلى إلى جانب ذلك، تحدد الدراسة االستقصائیة االتجاه الذي یتوق

سبیل المثال، یعتقد الشركاء إلى حدّ بعید أن األعمال الزراعیة وشركات القطاع الخاص ھي المستفید غیر المباشر من 

مام تلك عمل إكبا، أو یجب أن تكون كذلك. غیر أن االفتقار إلى الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والمعوقات أ

منظمة مستجیبة  ١٢٠من أصل  ٨الشراكات تتضح في ھذه الدراسة االستقصائیة وذلك لسبب غیر مباشر وھو أن 

 فقط شركاء راھنین.  ٣للدراسة االستقصائیة كانت من القطاع الخاص، منھم 

من خالل إعداد المشاریع وتنفیذھا والتواصل وإدارة العالقات  وتسلط الدراسة االستقصائیة الضوء على منحنى فعالیة إكبا

ما بعد تنفیذ المشاریع: فعالیة إكبا في تطویر مقترحات مشتركة مع شركاء استراتیجیین لم تصل إلى مستوى أمثل في 

عامة، عامل الوقت الراھن. كما یخفي أداء إكبا على صعید اقتسام المعلومات، مع أنھ ال یسبب مشكلة حالیاً بصفة 

التوقیت، حیث یظھر إكبا بشكل إیجابي على صعید اقتسام المعلومات خالل فترة تنفیذ المشاریع، لكنھ یظھر بشكل 

 ضعیف على صعید تقدیم نتائج المشاریع وتقییمھا، وھو ما یھم شركاءه. 

طویر ت على طیف واسع من المكونات لتووفقاً للتقییم االبتدائي ألصحاب الشأن المعنیین بإكبا، نجد أن ھذه الدراسة اشتمل

معرفة أساسیة حول فھم شركاء إكبا وتصورھم لھذه المؤسسة. ولدى المضي قدماً، عندھا یمكن لھذه المعلومات األساسیة 

أن تسھم بشكل كبیر في استراتیجیات المشاركة المستقبلیة والتطویر والتواصل وتعمل كنقطة مرجعیة جوھریة إلجراء 

 ند تقییم تطور إكبا والتوقعات منھ عبر الوقت.المقارنات ع

  



 
 

 

  

٢٩ 

 

 المرفقات: 

 شركاء في تمویل المشاریع 
  األسئلة  مؤشرات األداء الرئیسیة

تأثیر الشراكة في  .١
  موثوقیة المنظمة

 أ. زادت موثوقیة منظمتي لدى أصحاب الشأن الداخلیین  

 منظمتي لدى أصحاب الشأن الخارجیین  موثوقیةب. زادت 
 

تأثیر الشراكة في  .٢
 عمل المنظمة 

 منظمتي ل ذات أھمیةنجحت الشراكة في رفع مستوى التعریف بقضایا  .أ

 ب. بعد العمل مع إكبا، ارتفع مستوى فھم منظمتي للمستخدمین/المستفیدین النھائیین منھا 

فعالیة الشراكة بشكل  .٣
 عام 

 لمنظمتي امكانیة التحول إلى فعالیة أكبر في عملھا أعطى العمل مع إكبا .أ

 إكبا منظمة تتسم بالمرونة حیث تتكیف مع الظروف على أرض الواقع  .أ التكیف لدى إكبا  .٤

 ب. یستجیب إكبا لألفكار الجدیدة المتعلقة بحل المشكالت 

التواصل واقتسام  .٥
 المعلومات لدى إكبا 

  المعلومات والبیانات والمعرفة بشكل فعال  یقتسم إكبا .أ

 
 ب. إكبا منظمة جدیرة بالثقة 

  
 إدارة عالقات إكبا  .٦

 كبار اإلداریین في إكبا یتحلون بالكفاءة على صعید إدارة العالقات مع الشركاء  أ.

 

 یولي إكبا اھتماماً كافیاً إلدارة العالقات مع منظمتي .ب



 
 

 

  

٣٠ 

 

 ھل یولي إكبا فضالً كافیاً للشركاء بما فیھم منظمتك؟  .أ اقتسام المنافع مع إكبا  .٧

ب. یمد إكبا منظمتي بالمعلومات واآلراء بشكل منتظم ما یمكننا من التواصل في القضایا الناجحة 
 )جدیدواالعتراف بنا بشكل أكبر (

 لدى إكبا عملیات كافیة على مستوى المراقبة والتقییم  .أ تقییم المشروع .٨

 ب. أنا ملم بمعاییر تقییم مشاریع إكبا الممولة من قبل منظمتي 

 شركاء المشاریع 
  األسئلة  مؤشرات األداء الرئیسیة

تأثیر الشراكة في  .١
 موثوقیة المنظمة

 أ. زادت موثوقیة منظمتي لدى أصحاب الشأن الداخلیین  

 منظمتي لدى أصحاب الشأن الخارجیین  موثوقیةب. زادت 
 

تأثیر الشراكة في  .٢
 عمل المنظمة 

 منظمتي ل ذات أھمیةنجحت الشراكة في رفع مستوى التعریف بقضایا  .أ

 ب. بعد العمل مع إكبا، ارتفع مستوى فھم منظمتي للمستخدمین/المستفیدین النھائیین منھا 

 منظمتي على االستجابة إلى القضایا الجدیدة التي تصب في صمیم كفاءاتھا ج. ساعدت الشراكة مع إكبا

فعالیة الشراكة بشكل  .٣
 عام 

 أعطى العمل مع إكبا لمنظمتي امكانیة التحول إلى فعالیة أكبر في عملھا .أ

 إكبا منظمة تتسم بالمرونة حیث تتكیف مع الظروف على أرض الواقع  .أ التكیف لدى إكبا  .٤

 لألفكار الجدیدة المتعلقة بحل المشكالت  ب. یستجیب إكبا

التواصل واقتسام  .٥
 المعلومات لدى إكبا 

 الشروط التي تحكم شراكة منظمتي مع إكبا تتسم بالوضوح  .أ

  یقتسم إكبا المعلومات والبیانات والمعرفة بشكل فعال  .ب

 
 ج.  إكبا منظمة جدیرة بالثقة 

 اھتماماً كافیاً إلدارة عالقاتھ مع منظمتي  أ. یولي إكبا إدارة عالقات إكبا  .٦

 ھل یولي إكبا فضالً كافیاً للشركاء؟  .أ اقتسام المنافع مع إكبا  .٧

ب. یمد إكبا منظمتي بسبل اقتسام المعلومات واآلراء بشكل منتظم ما یمكننا من التواصل في القضایا 
 الناجحة واالعتراف بنا بشكل أكبر 



 
 

 

  

٣١ 

 

 أنا ملم بمعاییر یستخدمھا إكبا لتقییم مشاریع إكبا المشتركة مع منظمتي .أ تقییم المشروع .٨

 یجري إكبا عملیات مراقبة وتقییم وافیة   .ب

 

 شركاء التمویل االستراتیجیین 
  األسئلة  مؤشرات األداء الرئیسیة

تأثیر الشراكة في  .١
 موثوقیة المنظمة

 أ. زادت موثوقیة منظمتي لدى أصحاب الشأن الداخلیین  

 منظمتي لدى أصحاب الشأن الخارجیین  موثوقیةب. زادت 
 

تأثیر الشراكة في  .٢
 عمل المنظمة 

 منظمتيل ذات أھمیةأ. نجحت الشراكة في رفع مستوى التعریف بقضایا 

 ب. أعطت منظمتي امكانیة الوصول إلى طیف أوسع من المنظمات واألشخاص 
 

فعالیة الشراكة بشكل  .٣
 عام 

  أعطى العمل مع إكبا لمنظمتي امكانیة التحول إلى فعالیة أكبر في عملھا .أ

 یستجیب إكبا لألفكار الجدیدة المتعلقة بحل المشكالت .أ التكیف لدى إكبا  .٤

 بالحسبان آراء أصحاب الشأن المعنیین عند تنفیذ المشروع  ب. یأخذ إكبا

 ج. إكبا منظمة تتسم بالمرونة حیث تتكیف بسھولة مع خصائص المشروع 

التواصل واقتسام  .٥
 المعلومات لدى إكبا 

 الشروط التي تحكم شراكة منظمتي مع إكبا تتسم بالوضوح .أ

 المعلومات والبیانات والمعرفة بشكل فعال یقتسم إكبا .ب

 ج.  إكبا منظمة جدیرة بالثقة 

 أ. یولي إكبا اھتماماً كافیاً إلدارة عالقاتھ مع منظمتي إدارة العالقات  .٦

 كبار اإلداریین في إكبا یتحلون بالكفاءة على صعید إدارة العالقات مع الشركاء  ب.

إكبا منظمتي بسبل اقتسام المعلومات واآلراء بشكل منتظم ما یمكننا من التواصل في القضایا أ. یمد  اقتسام المنافع مع إكبا .٧
 الناجحة واالعتراف بنا بشكل أكبر



 
 

 

  

٣٢ 

 

 یولي إكبا فضالً كافیاً للشركاء .ب

تطویر مقترحات  .٨
مشتركة وتقییم لمرحلة 
 ما بعد تنفیذ المشروع 

 في التخطیط لمشاریع جدیدة تتشارك منظمتي بدرجة كبیرة مع إكبا .أ

 یجري إكبا عملیات مراقبة وتقییم وافیة   .ب

 

 شركاء المشاریع االستراتیجیین 
  األسئلة  مؤشرات األداء الرئیسیة

تأثیر الشراكة في  .١
 موثوقیة المنظمة

 أ. زادت موثوقیة منظمتي لدى أصحاب الشأن الداخلیین  

 منظمتي لدى أصحاب الشأن الخارجیین  موثوقیةب. زادت 
 

تأثیر الشراكة في  .٢
 عمل المنظمة 

 منظمتي ل ذات أھمیةنجحت الشراكة في رفع مستوى التعریف بقضایا  .أ

 أعطت منظمتي إمكانیة الوصول إلى طیف أوسع من المنظمات واألشخاص .ب

فعالیة الشراكة بشكل  .٣
 عام 

  لمنظمتي امكانیة التحول إلى فعالیة أكبر في عملھا أعطى العمل مع إكبا .أ

 یتجاوب إكبا مع األفكار الجدیدة المتعلقة بحل المشكالت .أ التكیف لدى إكبا  .٤

 ب. یأخذ إكبا بالحسبان آراء أصحاب الشأن المعنیین عند تنفیذ المشروع

 ج. إكبا منظمة تتسم بالمرونة حیث تتكیف بسھولة مع خصائص المشروع

التواصل واقتسام  .٥
 المعلومات لدى إكبا 

 أ. الشروط التي تحكم شراكة منظمتي مع إكبا تتسم بالوضوح

 یقتسم إكبا المعلومات والبیانات والمعرفة بشكل فعال .ب



 
 

 

  

٣٣ 

 

 
 ج. قنوات التواصل مفتوحة دائماً حتى عقب اختتام أعمال المشاریع

 
 د. إكبا منظمة جدیرة بالثقة

 أ. یولي إكبا اھتماماً كافیاً إلدارة عالقاتھ مع منظمتي  إدارة عالقات إكبا  .٦

 كبار اإلداریین في إكبا یتحلون بالكفاءة على صعید إدارة العالقات مع الشركاء  ب.

 حیثما تسنح الفرصة، یتعاون باحثو إكبا في مجال المطبوعات ومحاضر المؤتمرات .أ اقتسام المنافع مع إكبا  .٧

 الباب أمام منظمتي القتسام نجاحاتھا واالعتراف بھا بدرجة أكبر یفتح إكبا  .ب

 یولي إكبا فضالً كافیاً لشركائھج. 

مقترحات مشتركة  .٨
وتقییم لمرحلة ما بعد 

 تنفیذ المشروع 

 تتشارك منظمتي بدرجة كبیرة مع إكبا في التخطیط لمشاریع جدیدة .أ

 یجري إكبا عملیات مراقبة وتقییم وافیة   .ب

 

 المانحین للموازنة الرئیسیة 
  األسئلة  مؤشرات األداء الرئیسیة

تأثیر الشراكة في  .١
 موثوقیة المنظمة

 أ. زادت موثوقیة منظمتي لدى أصحاب الشأن الداخلیین  

 منظمتي لدى أصحاب الشأن الخارجیین  موثوقیةب. زادت 
 

تأثیر الشراكة في  .٢
 عمل المنظمة 

 منظمتي ل ذات أھمیةنجحت الشراكة في رفع مستوى التعریف بقضایا  .أ



 
 

 

  

٣٤ 

 

 أعطت منظمتي إمكانیة الوصول إلى طیف أوسع من المنظمات واألشخاص .ب

فعالیة الشراكة بشكل  .٣
 عام 

 أ. أعطى العمل مع إكبا لمنظمتي امكانیة التحول إلى فعالیة أكبر في عملھا

 مع األفكار الجدیدة المتعلقة بحل المشكالت یتجاوب إكبا .أ التكیف لدى إكبا  .٤

 ب. یأخذ إكبا بالحسبان آراء أصحاب الشأن المعنیین عند تنفیذ المشروع

التواصل واقتسام  .٥
 المعلومات لدى إكبا 

 أ. الشروط التي تحكم شراكة منظمتي مع إكبا تتسم بالوضوح

 یقتسم إكبا المعلومات والبیانات والمعرفة بشكل فعال .ب

 إكبا منظمة جدیرة بالثقة .ج

 أ. یولي إكبا اھتماماً كافیاً إلدارة عالقاتھ مع منظمتي إدارة عالقات إكبا  .٦

 كبار اإلداریین في إكبا یتحلون بالكفاءة على صعید إدارة العالقات مع الشركاء  ب.

 الباب أمام منظمتي القتسام نجاحاتھا واالعتراف بھا بدرجة أكبر یفتح إكبا .أ اقتسام المنافع مع إكبا  .٧

 یولي إكبا فضالً كافیاً لشركائھ .ب

 یجري إكبا عملیات مراقبة وتقییم وافیة   .أ تقییم المشاریع  .٨

  

 أ. تتشارك منظمتي بدرجة كبیرة مع إكبا في التخطیط لمشاریع جدیدة التخطیط االستراتیجي  .٩

 ب. تلعب منظمتي دوراً حاسماً في قرارات التخطیط االستراتیجي إلكبا

 ج. تلعب منظمتي دوراً حاسماً في تحدید االتجاه االستراتیجي إلكبا 
 
 

 



 
 

 

  

٣٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحة عن المركز الدولي للزراعة الملحیة
ینفذ المركز برامج بحثیة . ١٩٩٩ ھو مركز دولي غیر ربحي للبحوث الزراعیة تأسس في العام المركز الدولي للزراعة الملحیة

 في البیئات المالحة والھامشیة.واستدامتھا اإلنتاجیة الزراعیة تعزیز  تھدف إلىوتنمویة 

 یمثل االبتكار أحد المبادئ األساسیة لعمل المركز بحیث یتناول المنھج البحثي متعدد الجوانب إیجاد الحلول لتحدیات مرتبطة فیما بینھا

تتعلق بالمیاه والبیئة والدخل واألمن الغذائي وتشمل أبحاث مبتكرة في مجاالت تقییم الموارد الطبیعیة، والتكیف مع ارتباطاً وثیقاً 

 ، والطاقة الحیویة، وتحلیل السیاسات.ةالتغیرات المناخیة، وإنتاجیة المحاصیل وتنویعھا، والزراعة المائی

) من خالل العمل على تطویر العدید من ١٧، ١٥، ١٣، ٧، ٥ ،٢، ١العالم (في  یساھم المركز في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة

تشمل استخدام المیاه التقلیدیة وغیر التقلیدیة (ومنھا المیاه المالحة، والمیاه العادمة المعالجة، والمیاه الصناعیة، ومیاه  يالتقنیات الت

   واالستشعار عن بُعد، ونمذجة التكیف مع التغیر المناخي. الصرف الزراعي، ومیاه البحر) وتقنیات إدارة المیاه واألراضي،

یصبح مقراً رائداً للمعرفة حول اإلدارة المستدامة أن إلى المركز ھدف ییمثل تحصیل وتوزیع المعرفة ھدفاً إستراتیجیاً ھاماً حیث 

شیة. وسوف یستمر المركز بمساعدة شركائھ في المناطق الھاموالمحافظة على البیئة في نتاج الزراعي لإلستخدام الموارد الھامشیة وا

  العمل على االبتكار وتنمیة القدرات البشریة وتشجیع التعلم الذي یعتبر أساس التغییر المنشود.

تغطي أنشطة المركز مناطق عدة حول العالم بما فیھا دول مجلس التعاون الخلیجي، والشرق األوسط وشمال أفریقیا، ومنطقة وسط 

  .األفریقیة از، ومنطقة جنوب وجنوب شرق آسیا، ودول جنوب الصحراءآسیا والقوق

یساھم ثالثة ممولین أساسیین في تمویل معظم بحوث المركز التطبیقیة المبتكرة وھم: وزارة التغیر المناخي والبیئة في دولة اإلمارات 

 نعرب عن كامل الشكر والتقدیر لدعمھم المستمر ولدعم ھیئاتالعربیة المتحدة، وھیئة البیئة، أبوظبي، والبنك اإلسالمي للتنمیة. لذلك 

   .التمویل األخرى التي ساھمت بدعم جھودنا عبر السنین

 ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة١٤٦٦٠ص.ب. 
 ١١٠٠ ٣٣٦ ٤ ٩٧١+ ھاتف: 
 ١١٥٥ ٣٣٦ ٤ ٩٧١+ فاكس: 

 icba@biosaline.org.aeبرید إلكتروني: 
 www.biosaline.orgالموقع: 


