
حة 
صف

ال
 1

 

 

 تنظيم

، المركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( ي ، دب 
 اإلمارات العربية المتحدة

 المدربون

خبير نمذجة التغير السيد رشيد زعبول، 
، إكبا ي

 المناخ 

بة د. رضوان شكر هللا،  خبير إدارة الير
 والمياه، المغرب

خبير سالسل السيد رفيق سيف الدين، 
 المغرب القيمة،

يش،  خبير الزراعة د. عبد العزيز حير
 الملحية، المغرب

ول د. علي البطاي، 
ٔ
االستشعار عن  –خبير ا

 بعد، إكبا، 
 Falcon Eye Dronesمدير تنفيذي لالبتكار 

ة فسيولوجيا د. هندة المحمودي،  خبير
 النبات، إكبا

 إدارة الحوار

ة فسيولوجيا د. هندة المحمودي،  خبير
 النبات، إكبا

 ، ي أمير  متحف االمارات السيدة مي شلب 
بة  إكبا ،للير

اختصاصي التدريب، السيد غازي الجابري، 
 ، اإلمارات العربية المتحدة إكبا

 التنسيق اإلداري

اختصاصي التدريب، السيد غازي الجابري، 
 ، اإلمارات العربية المتحدة إكبا

ي 
اض  ي االفير نامج التدريب   الي 

 لتحقيق إنتاج زراعي مستدام المزارعات المعرفة وتنمية قدرات  تبادل
ً
هج الذكية مناخيا

ُ
 حول الن

 3232نوفمي   32-32 التاري    خ: 

 بتوقيت اإلمارات )يرج  مراعاة فروق التوقيت( 12:22-12:22 التوقيت: 

 زووم المنصة: 

 

نامج  لمحة عن الي 

الممممممزاري اوصيممة ومممغمممار الممممممزارعممير  الممعمماممممل او ممم  لمم يمممادة اإلنمممتمماجمميمممة المممزراعمميمممة مسممما مممممة تممممم مممل 
ي 
 
  
 
 ممحموريما

 
ة ممن اويمذعمة عمو مسمتموم المعمالم ، ويممدون دورا واستدامتها، ونه  ينتجون نسبة كبمير

ي والمتمغمذوي وادارة الممموارد المضمبميمعميمة، إممافمة إا تموفمير م  مصمادر المممعم مشمة 
تحقيق اوممن المغمذابو

ة  المستدامة للمجتمعات الريفية. عو سبيل الم ال، تشكل الزراعة اوصية ذات المحميما ات الصمغمير
مل اووسمي و مممال أفمريمقميما. ويمعمتمممد اوممن  08نحو  ي ممنمضمقمة الشم

 
ي الممما مة ممن اإلنمتماا المزرامي  

 
 

ة عو اونشضة الزراعية، مممما عمجمعملمهما صيمعمة  ي ومصادر المع شة لدم تلك اوص بدرجة كبير
الغذابو

اع الشميمممممط لملممموارد المضمبميمعميمة،  ي ذلمك االسمتمي  
 
ي تمواجمل المزراعمة، بممما  

التأثر بالتحدعات الرا نة الم ر
ات  ، وفقدان التنوي الحيوي. اوتأثير ي

 لتغير المناخ 

تمهما الممم متمسمبمة بمالمممممارسمات  ي المزراعمة اوصيمة ممن خمالل ممهماراتمهما وخمي 
 
  
 
 ممحموريما

 
تمدي المرأة دورا

ي الحقل، كمما أنمهما المداعم  لمتموفمير المغمذال ومصمادر المممعم مشمة 
 
ي تعمل  

الزراعية، فهي اليد العاملة ال ر
ي 
 
 ال تمحمصمل عمو المتمقمديمر الم ما 

 
، إال أنمل يمالمبما ي اإلنمتماا المزرامي

 
ممن أصتها. وري  دور ا المركزي  

ي ذلمك المتمدممات اإلر مادعمة والمتمعملميم  
 
بسبمب عمدإ إممكمانميمة  صمولمهما عمو الممموارد والمفمر ، بممما  

ي ممممممارسممات وتممقممانممات مممبممتمم ممرة. ويممعممد تممعمم يممز مممدرات 
والممتممدريممب، مممممما عممحممد مممن مممدرتممهمما عممو تممبمم  

المزارعات، بهدع تم ينمهمن ممن اعمتممماد نمهم  ممبمتم مرة لمتمحمسمير  اإلنمتماجميمة المزراعميمة ورفمط مسمتموم 
 لمتمحمقميمق 

 
 أسماسميما

 
التأمل  مط الفعاليات المناخيمة المممتمضمرفمة والممموارد المضمبميمعميمة المممحمدودة، عمامم 

 المهمدع اوولض المقمامال عمو المفمقمر 
 
، المهمدع أ داع التنمية المستدامة لألم  المتحمدة، وخصمومما

ض القاال عو الجوي،  ي
ض التصدي ال اب  ، الهدع ال الث عشم الهدع التامسض المساواة بير  الجنسير 

 لتغير المناخ. 

 األهداف

ما لمتمعم يمز اإلنمتماا  ي تعريف النسال بالنه  الذكية ممنماخمي 
 
ي   نام  التدري   يتم ل الهدع الر  سي من الي 

مل اووسمي و مممال إفمريمقميما. وتمتممم مل او مداع  ي المممزاري اوصيمة بمممنمضمقمة الشم
 
الزرامي المسمتمداإ  

ض  ي
 
نام ، عو سبيل الم ال ال الحرص،    اوخرم للي 

 وسالسل القيممة المتماممة بمهمذه المممحمامميمل  .1
 
التعريف بالمحاميل البدعلة الذكية مناخيا

ي البيئات الهامشية. 
 
  

ي والمحسنات الزراعية.  .2
 استعراض أفال الممارسات الزراعية للمياه واوراص 

التعريف بالتقنيات الحدي ة لتعم يمز إنمتماا المممحمامميمل وممراممبمتمهما، وممن ممممنمهما تمقمنميمات  .3
 .  الذكال االمضنامي

 .11-استعراض القيود والفر  المتعلقة بومط الزراعة بعد اووبئة م ل جا حة كوفيد .4

ي عع ش فيها  وااي المركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( 
ي العال  يركز عو المناطق الهامشية ال ر

مليار  تص. ععمل المركز عو تحدعد واختبار وادخال المحاميل  1.1 و مركز فريد للبحوث الزراعية التضبيقية   
ي تناسب المناطق المتتلفة المتأثرة بالملو ة وندرة المياه و 

 وال ر
 
ي استتداإ الموارد والذكية مناخيا

ي تتس  بالكفالة   
ي وسبل الع ش الجوالتقنيات ال ر

فاع. يساعد إكبا، من خالل عملل، عو تحسير  اومن الغذابو
  ول العال . 

 
 لبعض المجتمعات الريفية او د فقرا
www.biosaline.org 
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نامج  الي 

 3232نوفمي   32اإلثنير  

 وسالسل القيمة المتكيفة مع تغير المناخ
ً
 الجلسة األول: المحاصيل البديلة الذكية مناخيا

ة فسيولوجيا النبات، إكباإدارة الحوار:   د. هندة المحمودي، خبير

 مقدمة من مدير الجلسة 13:88-13:18

عل الزراعة: التحديات والفرص أمام المزارعير  أصحاب الحيازات  11-مقدمة: تأثير جائحة كوفيد 13:18-13:28
ة  الصغير

يش،    خبير الزراعة الملحية، المغربد. عبد العزيز حير

اتيجية للتكيف مع تغير المناخ 13:28-13:38 : دور التنوي    ع الحيوي كاسير
ً
 المحاصيل البديلة الذكية مناخيا

يش،   خبير الزراعة الملحية، المغرب د. عبد العزيز حير

ي تمكير  المرأة 13:38-14:28
 
 سالسل القيمة: تثمير  المحاصيل الجديدة والمتكيفة ودورها ف

 خبير سالسل القيمة، المغربالسيد رفيق سيف الدين،  

 أسئلة وأجوبة 14:28-13:88

 3232نوفمي   32الثالثاء 

 إلن ت اج ال م ح اص ي ل واالس ت ا دام ال ف ع ال ل ل م وارد 
ً
الجلسة الثانية: الممارسات المستدامة والذكية مناخيا

ي 
 
 الطبيعية من أجل تحقيق األمن الغذائ

، إدارة الحوار:  ي بةالسيدة مي شلب   ، إكباأمير  متحف االمارات للير

 مقدمة من مدير الجلسة 13:88-13:18

ي المزرعة 13:18-13:48
 
بة والمياه ف  اإلدارة المستدامة للير

بة والمياه، المغربد. رضوان شكر هللا،    خبير إدارة الير

ي المستدام 13:48-14:18
 
 إدارة المحاصيل لتحسير  اإلنتاج الغذائ

ة فسيولوجيا النبات، إكباد. هندة المحمودي،    خبير

 أسئلة وأجوبة 14:18-13:88

 3232نوفمي   32األربعاء 

ي واإلنتاج الزراعي المستدام
 
 الجلسة الثالثة: تقنيات الذكاء االصطناعي لتحقيق األمن الغذائ

 السيد غازي الجابري، اختصاضي التدريب، إكباإدارة الحوار: 

 مقدمة من مدير الجلسة 13:88-13:18

ي واإلنتاج المستدام 13:18-13:48
 
 كيفية تحسير  الزراعة لتحقيق األمن الغذائ

، إكباالسيد رشيد زعبول،   ي
 خبير نمذجة التغير المناخ 

 الذكاء االصطناعي للزراعة المعتمدة عل تقنيات الطائرات بدون طيار 13:48-14:18

ول د. علي البطاي،   
ٔ
 Falcon Eye Dronesاالستشعار عن بعد، إكبا، مدير تنفيذي لالبتكار  –خبير ا

 أسئلة وأجوبة 14:18-13:88


