بدعم من :برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي

استراتيجية
المركز الوطني للبحوث الزراعية
لألعوام ()2023-2019
األردن

من أقوال صاحب الجاللة الملك عبد هللا
ن
ي ن
الحس� المعظم
الثا� بن
ي

”

النتاج ت
ال� نريدها؛ تسعى
إن دولة إ
ي
المتالك العنارص ت
ال� تكرس استقاللها
أ ي
االقتصادي .فالردن ض
يم� بإرادة
ي
وتصميم إىل ثقافة صناعة الفرص
واالعتماد عىل الذات ،وبهذه الروح
الك�ى من
نتمكن من إنجاز مشاريعنا ب
طاقة ،وبنية تحتية ،وجذب لالستثمار،
ودعم للزراعة ،وأهم ما ننجزه ي ف�
تحف� روح ي ز
هذا الـميدان هو ي ز
التم�
والخالص ي ف� العمل وإتقانه
إ

”

خطاب العرش السامي ي ف� افتتاح الدورة
العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن ش
ع�

3

وأوجهكم ،وأنتم تَ ْن ب َ�ون لهذه المهمة الوطنية،
م�وع نهضة ن
وط� شامل ،قوامه ي ن
إلطالق ش
تمك�
ي
ردني� من ي ز
ال أ ي ن
تحف� طاقاتهم ،ورسم أحالمهم
والسعي لتحقيقها ،وتلبية احتياجاتهم بع�
خدمات نوعية ،وجهاز حكومي رشيق وكفؤ،
ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف ي ف� ظل
بيئة ض�يبية عادلة .ولتحقيق ذلك ،أضع أمامكم
جملة من الأولويات والثوابت ،لتكون بن�اساً ي ف�
العمل والتواصل مع شعبنا ال أ ن
ال أ ي� :إن
رد�
ي ب
التحدي الرئيس الذي يقف ي ف� وجه تحقيق أحالم
وطموحات الشباب ال أ ن
رد� هو تباطؤ النمو
ي
االقتصادي ،وما نجم عنه من تراجع ي ف� فرص
العمل خاصة لدى الشباب .وعليه ،فإن أولوية
حكومتكم يجب أن تكون إطالق طاقات االقتصاد
ال أ ن
يز
وتحف�ه ليستعيد إمكانيته عىل النمو
رد�
ي
وتوف� فرص العمل
والمنافسة
ي

”

”

كتاب التكليف السامي لحكومة د .عمر الر ّزاز
يوم ( )5حزيران ()2018
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”

يهدف المركز إىل توظيف نتائج البحوث
الزراعية المستنبطة محلياً أو المقتبسة
النتاج
من مصادر أخرى لغايات زيادة إ
ن
ت
والحيوا� ورفع كفاءته
النبا�
ي
الزراعي بش ّق ْيه ي
وتحسينه والمحافظة عىل الموارد الطبيعية
الزراعية واالستغالل الأمثل لها ،وخدمة
أغراض التنمية الزراعية والمحافظة عىل
التوازن ئ
البي�
ي

”

ض
بمقت�
المادة ( )4من نظام رقم ( )42لسنة ( )1993وتعديالته الصادر
المادة ( )120من الدستور ال أ ن
رد�
ي
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تقديم
اســتكماال ً لتوجهــات المركــز الوطـن ي للبحــوث الزراعيــة ( ”National Agricultural Research Center “ (NARCالســاعية لتحقيــق وتكريس
تنميــة زراعيــة مســتدامة والمحافظــة عــى المــوارد الطبيعيــة ،يشــهر المركــز الوطـن للبحــوث الزراعيــة اسـ تـراتيجيته أ
للعــوام (- 2019
ُ ِ ُ
ي
ت
ـ� جــاءت اســتجابةً لعــدد مــن المتغـ يـرات ،أهمهــا صــدور النظــام رقــم ( )42لســنة ( ،)2018وهــو نظــام ُمعـ ِّـدل لنظــام
 ،)2023والـ ي
والرشــاد الزراعــي ،يُقـرأُ مــع النظــام رقــم ( )42لســنة ( ،)1993ومــا صاحــب هــذا النظــام الجديــد مــن تغيـ يـر
المركــز الوطـن ي للبحــث إ
ـب عــى هــذا النظــام
مســمى المركــز مــن «المركــز الوطـن ي للبحــث إ
والرشــاد الزراعــي» إىل «المركــز الوطـن ي للبحــوث الزراعيــة» ،ومــا ترتّـ َ
مــن تعديــل جــذري ف ي� البنيــة والهيــاكل التنظيميــة للمركــز الوطـن ي للبحــوث الزراعيــة (الشــكل  .)1وقــد أَعـ َّـدت هــذه االسـ تـراتيجية لجنــةٌ
مختصــة (الملحــق  )1وبالتنســيق مــع كافــة الـ شـركاء االسـ تـر ي ن
اتيجي� للمركــز وبدعــم فـن ي مــن اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا
(الســكوا) .إن الهــدف المرجعــي لهــذه االسـ تـراتيجية هــو خمــس ســنوات للفـ تـرة الممتــدة بـ ي ن
ـ� (.)2023-2019
إ
ئ
ـا� لهــا؛ فهــو ســنةُ ( )2030تماشــياً مــع أهــداف التنميــة المســتدامة )»(Sustainale Development Goals «SDGs
أمــا الهــدف النهـ ي
المــم المتحــدة ،والـ تـ� تعمــل المملكــة أ
الصــادرة عــن منظمــة أ
الردنيــة الهاشــمية عــى تحقيقهــا بمــا يتناســب مــع أولوياتهــا الوطنيــة.
ي

ن
الوط� للبحوث الزراعية
الشكل ( :)1الهيكل التنظيمي للمركز
ي
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ن
نبذة عن المركز
الوط� للبحوث الزراعية
ي

ف أ
ف
و� عــام ( ،)1958تــم
بــدأت المسـ يـرة الرســمية للبحــث العلمــي الزراعــي ي� الردن عــام ( )1951بمحطــة للبحــث العلمــي الزراعــي .ي
ف
والرشــاد الزراعــي وكان
و� عــام (ُ )1970عــدل اســم المديريــة إىل دائــرة البحــث العلمــي إ
إنشــاء مديريــة البحــث العلمــي الزراعــي ،ي
ف
ف
الرشــادية وأُســس المركــز الوطـن ي للبحــوث الزراعيــة ونقــل
مقرهــا الجبيهــة ي� عمــان .ي� عــام ( ،)1985فُصلــت النشــاطات البحثيــة عــن إ
ف
بالرشــاد الزراعــي ف ي� مؤسســة واحــدةُ ،ســميت
ـات ُد ِمـ َـج بمقتضاهــا البحــث إ
التكنولوجيــا  .NCARTTي� عــام ( ،)2007أُجريــت عــدة تعديـ ٍ
ن
ـابق
والرشــاد الزراعــي ،لتنقــل مهــام إ
بالمركــز الوطـن ي للبحــث إ
الرشــاد كاملــةً مــن وزارة الزراعــة إىل المركــز الوطـ ي  .و ُعــدل النظــام السـ ِ
ن
وســمي “نظــام معــدل
الخــاص بالمركــز الوط ـ ي للبحــوث الزراعيــة ونقــل التكنولوجيــا ،وصــدر النظــام رقــم ( )63لعــام (ُ ،)2007
لنظــام المركــز الوط ـن ي للبحــوث الزراعيــة ونقــل التكنولوجيــا”.
ف
وســمي “المركــز الوطـن ي للبحــوث الزراعيــة” ،ويُقـرأ مــع
ي� عــام ( ،)2018صــدر نظــام رقــم ( )42لســنة  2018المعــدل لنظــام المركــز ُ
ـالرادة الملكيــة الســامية بتاريــخ (.)2018/2/19
وو ِّشــح بـ إ
النظــام رقــم ( )42لســنة (ُ ،)1993
ـف نتائــج البحــوث الزراعيــة المســتنبطة محلي ـاً أو المقتبســة مــن مصــادر أخــرى لغايــات زيــادة
يهــدف المركــز منــذ نشــأته إىل توظيـ ِ
ن
ت
ن
ـوا� ورفــع كفاءتــه وتحسـ يـ� نوعيتــه والمحافظــة عــى المــوارد الطبيعيــة الزراعيــة واالســتغالل
إ
ـا� والحيـ ي
النتــاج الزراعــي بش ـق ّْيه النبـ ي
أ
ئ
ـوم المركــز بتحقيــق أهدافــه مــن خــال تنفيــذ
المثــل لهــا ،وخدمــة أغ ـراض التنميــة الزراعيــة والمحافظــة عــى التــوازن البي ـ ي  .ويقـ ُ
مهامــه المنصــوص عليهــا ف ي� المــا ّدة ( )5مــن نظــام رقــم ( )42لســنة ( )1993وتعديالتــه.
ن
شُ كل ف ي� المركز
الوط� للبحوث الزراعية مجلس المركز ،ويرأسه وزير الزراعة ،ويضم:
ي
مدير عام المركز نائباً للرئيس،
م� العام للمجلس أ
أ
ال ي ن
العىل للعلوم والتكنولوجيا،
أ
ال ي ن
م� العام لوزارة الزراعة،
أ
ال ي ن
الدول،
م� العام لوزارة التخطيط والتعاون
ي
أ
ال ي ن
م� العام لوزارة المياه والري،
اثن� من عمداء الكليات الزراعية ف� الجامعات أ
يْ ن
الردنية الرسمية،
ي
أ
ف
عميد كلية الطب البيطري ي� جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية،
المهندس� الزر ي ن
ين
اعي�،
نقيب
أ
ردني�،ن
ن
ن
رئيس اتحاد نقابة
اعي� ال ي
المهندس� الزر ي
ي
ف
يْ ن
الخ�ة واالختصاص ي� المجال الزراعي.
شخص� من ذوي ب

ـ� الباشــا ضمــن محافظــة البلقــاء ،ويتبعــه قســم محطــة الحسـ ي ن
يتكــون المركــز الوطـن مــن المركــز الرئيــس ،ويقــع ف� لــواء عـ ي ن
ـ� للبحوث
ي
ي
ف
ـةً
ـةً
الزراعيــة ،إضافــةً إىل ( )8مراكــز و( )14محطـ بحثيـ تغطــي كافــة النظــم البيئيــة ي� الممكلــة بنــا ًء عــى التوزيــع المناخــي ،وهي:
عدد

مراكز

1

الرمثا للبحوث الزراعية

2

المفرق للبحوث الزراعية

3

دير عال للبحوث الزراعية

4

المشقّر للبحوث الزراعية

5

الربّة للبحوث الزراعية
ّ

6
7
8

الطفيلة للبحوث الزراعية
الشوبك للبحوث الزراعية
وادي عربة للبحوث الزراعية

عدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

محطات بحثية فرعية

محطة بحوث الرمثا الزراعية
محطة بحوث َمرو الزراعية
محطة الرمثا للتنقية
محطة بحوث ث
ال�وة الحيوانية والمراعي (الخنارصي)
محطة بحوث الزراعة الملحية (الخالدية)
محطة بحوث ش�حبيل بن حسنة الزراعية
محطة بحوث دير عال الزراعية
محطة بحوث الكرامة الزراعية
محطة بحوث المشقر الزراعية
محطة بحوث الغوير الزراعية
ف
الصا� الزراعية
محطة بحوث غور
ي
الربَّة الزراعية
محطة بحوث َّ
محطة بحوث الشوبك الزراعية
محطة بحوث وادي عربة الزراعية
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يعتـ بـر المركــز الوطـن ي الــذراع العلمــي لــوزارة الزراعــة ،وهــو المؤسســة المختصــة البحثيــة الزراعيــة الحكوميــة الوحيــدة عــى المســتوى
الوط ـن ي  ،ويشــكل المظلــة الوطنيــة للبحــث الزراعــي التطبيقــي واالستشــارات الزراعيــة الحكوميــة .منــذ عقــود؛ ينفــذ المركــز بحوث ـاً
ف
ن
ت
ـوا� ،والطــب البيطــري ،والتغـ يـر المناخــي،
ـا� ،ووقايــة النبــات ،إ
علميــةً تطبيقيــةً ي� مجــاالت عديــدة ،أبرزهــا إ
والنتــاج الحيـ ي
النتــاج النبـ ي
أ
ف
ئ
ـا� ،والهندســة الوراثيــة،
واســتخدام الميــاه غـ يـر التقليديــة ي� الــري (الميــاه الرماديــة والميــاه العادمــة الخــرى المعالجــة) والحصــاد المـ ي
والتقانــات الحيويــة ،والتنــوع الحيــوي ،وانتخــاب أ
النــواع والســاالت ،وتشــخيص آفــات وأم ـراض النباتــات والحيوانــات .يتبعــه ()11
مختــراً ِخ ْدميــاً وبحثيــاً متخصصــاً لتحليــل ت
ال�بــة ،وتحليــل الميــاه ،وتحليــل النبــات ،والوقايــة النباتيــة وصحــة النبــات ،وتحليــل
ب
أ
أ
أ
الســمدة ،والحيــاء الدقيقــة ،والعــاف ،والنحــل ،والنيماتــودا ،والتقانــات الحيويــة ،والخضــار.
كمــا يتبــع المركــز الرئيــس معشــب وبنــك للبــذور ،ويعتـ بـر المركــز الوطـن ي الحاضنــة الرســمية لبنــك البــذور الوطـن ي والمعشــبة الوطنيــة
والمكتبــة الوطنيــة للمعلومــات الزراعيــة.
إضافــةً إىل التمويــل الحكومــي للقيــام بمهامــه؛ ينفــذ المركــز الوطـن ي العديــد مــن المشــاريع البحثيــة والتنمويــة الممولــة أو المدعومــة
ـول المركــز أهميــةً كبـ يـر ًة لتعزيــز التعــاون وتبــادل المعلومــات والخـ بـرات مــع
القليميــة ،والدوليــة .ويـ
مــن الجهــات المانحــة المحليــة ،إ
المؤسســات المحليــة ،والقليميــة ،والدوليــة ،ويتعــاون مــعي الجامعــات والمؤسســات أ
الكاديميــة والنقابــات الزراعيــة واتحــاد المزارعـ يـ�ن
إ
أ
ئ
ىن
ت
ن
ـ� تُعـ بالشــأن الزراعــي والبيـ ي  ،والجمعيــات التنمويــة ذات العالقــة ،والمؤسســات والجهــات
الردنيـ يـ� والجمعيــات والمؤسســات الـ ي
ن
ـدول باتفاقيــات ومذكـرات تفاهــم تســاهم
الدوليــة ومؤسســات المجتمــع المـ ي
ـد� المتخصصــة ،ويرتبــط مــع نظرائــه عــى المســتوى الـ ي
ف ي� تحقيــق أهــداف المركــز وتطويــر البحــث العلمــي الزراعــي عــى المســتوى الوطـن ي  .يعــرض الملحــق رقــم ( )2قائمــة ش�كاء المركــز.
ـات الزراعيــة والتنمويــة
يتلقــى خدمــات المركــز الوط ـن ي للبحــوث الزراعيــة عــدة جهــات نذكــر منهــم المزارعــون ،الـ شـركات والجمعيـ ُ
والبيئيــة ،المصــدرون ،معــارص الزيتــون ،ش�كات الصناعــات الغذائيــة ،طلبــة الدراســات العليــا أ
والمختصــون ف ي� المجــال
والكاديميــون،
ِّ
ّ
أ
ن
ن
وغ�هــا.
الزراعــي والبي ـئ ي  ،اتحــادات المزارعـ يـ� واتحــادات النحالـ يـ� مــن داخــل وخــارج الردن ،ي
الوط� للبحوث الزراعية أ
ن
مرجعيات ت
اس�اتيجية المركز
للعوام ()2023-2019
ي

اســتندت اسـ تـراتيجية المركــز الوط ـن للبحــوث الزراعيــة أ
للعــوام ( )2023-2019إىل عــدة مرجعيــات وطنيــة ودوليــة؛ حيــث اســتنارت
بخطــاب العــرش الســامي ف� افتتــاح ي الــدورة العاديــة الثالثــة لمجلــس أ
المــة الثامــن عـ شـر ،وكتــاب التكليــف الســامي لحكومــة د .عمــر
ي
أ
أ
ن
الــر ّزاز يــوم ( )5حزيـران ( ،)2018وأولويــات عمــل الحكومــة للعامـ يـ�  .2020-2019كمــا اســتندت إىل الوراق النقاشــية الملكيــة ،والجنــدة
الوطنيــة ( ،)2015-2006الـ تـ� ركــزت عــى تحسـ ي ن
النتــاج والمــردود،
ـ� نوعيــة المنتجــات الزراعيــة وأهميــة التوجــه نحــو محاصيــل عاليــة إ
ي
المنافســة ف� أ
الســواق الداخليــة والخارجيــة ،وتزيــد مــن كفــاءة وإنتاجيــة اســتخدام الميــاه.
ولديهــا القــدرة عــى
ي
وقــد شــكلت أ
الوراق النقاشــية الملكيــة 1والمبــادرات الملكيــة مرجعيــةً أساســيةً مــن مرجعيــات إعــداد هــذه االسـ تـراتيجية؛ إذ تتمثــل
ف
ومحفـز ًا للنمــو االقتصــادي ،وتحسـ ي ن
ـ� مســتوى معيشــة
الرؤيــة الملكيــة للقطــاع الزراعــي ي� تطويــر هــذا القطــاع باعتبــاره قطاعـاً واعــد ًا ُ
المزارعـ ي ن
ـ� مــن خــال تعزيــز قدراتهــم وإنتاجيتهــم .تضمنــت المبــادرة الملكيــة المتعلقــة بالزراعــة عــدداً مــن المحــاور ،أبرزهــا إق ـرار
والت�يعــات وإجـراءات البيئــة المســاندة للقطــاع الزراعــي ،وإنتــاج البــذور وزيــادة النتــاج المحــ� مــن الحبــوب أ
القوانـ ي ن
ـ� ش
والعــاف،
إ
ي
ف
ئ
النتــاج
ـا� لمواجهــة الجفــاف ،واســتغالل الميــاه غـ يـر التقليديــة ي� إ
وصيانــة المــوارد الزراعيــة والمائيــة ،وتكثيــف أعمــال الحصــاد المـ ي
ـذا� أ
أ
ئ
السي ومكافحــة الفقــر والتنميــة الريفيــة ،وتعزيــز التعــاون بـ ي ن
ـ� الجهــات المعنيــة بالقطــاع الزراعــي،
الزراعــي ،وتعزيــز المــن الغـ ي
َ
وتب ـن إج ـراءات داعمــة لخفــض تكلفــة النتــاج الزراعــي وتوجيــه الدعــم لتنميــة هــذا القطــاع .وتتقاطــع معظــم هــذه أ
الهــداف مــع
إ
ٍ
أ ّي
ش
ش
الهــداف المبــا�ة وغـ يـر المبــا�ة للمركــز.

ـ� أ
ـ� والبــداع" :كمــا ستســتمر أيضـاً ف� نـ شـر روح الثقــة بقــدرة أ
ت
والردنيــات عــى التمـ ي ّ ز
الردنيـ ي ن
والبــداع مــن خــال دعــم قصــص النجــاح،
ـ� إ
ـ� أبــرزت قيمــة التمـ ي ز إ
ي
 .1الورقــة النقاشــية الثالثــة الـ ي
ت
تعرضــت إىل خدمــة المجتمــع وأبــرزت قيــم المســاءلة والشــفافية وممارســا ِتها:
وتبـن ي المبــادرات الرياديــة ،وتقديــر الجهــود الفرديــة إ
ـ� ّ
والنجــازات االســتثنائية" .والورقــة النقاشــية الرابعــة الـ ي
أ
ف
ت
ن
ـخ� كل
ـ� تواجــه الوطــن ،وتسـ ي
"وســيدعم ب
ال�نامــج ي� البدايــة مشــاريع تهــدف إىل تعزيــز منــاخ المســاءلة والشــفافية ،وإتاحــة فــرص جديــدة أمــام الردنيـ يـ� لمناقشــة القضايــا المهمــة الـ ي
والبداعــات المرتبطــة بخدمــة المجتمــع".
المواهــب إ
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إضافة إىل ما تقدم ،استندت ت
ً
وطنية ودولية لها ،أهمها:
االس�اتيجية الحالية إىل عدة مرجعيات
ٍ

رؤية أ
الردن (،)2025
أ
ن
خطة ي ز
رد� (،)2022-2018
تحف� النمو االقتصــادي ال ي
أ
ت
ت
االس�اتيجية الوطنيةُ
ال� صيغت بنا ًء عىل رؤية الردن (،)2025
ِ
للتنمية الزراعية ( ،)2025-2016ي
ت
للنتاج واالستهالك المستدام (،)2025-2016
االس�اتيجية
والمخطط فالتنفيذي أ إ
الوطنيةراعة أ
ت
الزمات والكوارث الوطنية والزراعية (،)2025-2016
الردنية ي� إدارة
اس�اتيجية وزارة الز
ال�نامج التنفيذي التنموي
ب
( ،)2020-2018أ
الوطنيةُ
سياسةُ
الردنية الهاشمية (،2)2020-2013
للمملكة
المناخي
غ�
ت
ال
ي
ّ
تقرير أولويات البحث العلمي ف� أ
الردن للسنوات ( ،)2020-2011و
ي
ُ
أ
3
أهداف ومقاصد التنمية المستدامة لعام ( )2030الصادر ُة عن منظمة المم المتحدة .

هــذا؛ وقــد أخــذ فريــق إعــداد االسـ تـراتيجية بعـ ي ن
ـ� االعتبــار مجموعــة مــن الدراســات والتقاريــر الوطنيــة ذات الصلــة ،أهمهــا “المراجعــة
ـا� (القضــاء التــام عــى الجــوع)” ،و ش“�عــة أخالقيــات العلــوم والتكنولوجيــا �ف
ن
ت
ِ
ي
االســراتيجية :تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة الثـ ي
رث
المنطقــة العربيــة” ،وتقريـ َـر حالــة البــاد وبخاصــة فصــول “الزراعــة والـ وة الحيوانيــة”“ ،البيئــة والتغـ يـر المناخــي” و “الميــاه” والصــادرة
جميعهــا عــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي عــام (.)2018
ُ
الوط� للبحوث الزراعية أ
ن
منهجية إعداد ت
اس�اتيجية المركز
للعوام ()2023-2019
ي
أ
ت
أُعــدت ت
االســراتيجي
الرشــادي للتخطيــط
اســراتيجية المركــز الوطــن ي للبحــوث الزراعيــة للعــوام ( )2023-2019بنــا ًء عــى الدليــل إ
آ
للدوائــر الحكوميــة ،4واتّبعــت الخطــوات التيــة:
لتم� أ
ن
الثا� ي ز
الداء الحكومي والشفافية،
.1
مراجعة التقرير التقييمي لجائزة الملك عبد الله ي
وغ� البحثية والمحطات البحثية الفرعية،
.2
التشاور مع مديريات المركز البحثية ي
التأث�ات السياسية واالقتصادية والمجتمعية والتقنية والبيئية والقانونية،
.3
تحليل ي
تحليل عنارص القوة والضعف للبيئة الداخلية والفرص والتهديدات للبيئة الخارجية،
.4
ت
عمل المركز المنبثقة من هذه االس�اتيجية وتعميمها عىل جميع المديريات والمراكز،
.5
إعداد خطة ت ِ
ال�كاء وأخذ التغذية الراجعة وتنقيح ت
اتيجية عىل ش
االس�اتيجية،
تعميم االس�
.6
ن
اعتماد ت
الوط� للبحوث الزراعية.
الدارة العامة للمركز ومجلس المركز
.7
االس�اتيجية من إ
ي
االس�اتيجية الحالية عدة ت
وتنبثق من ت
اس�اتيجيات فرعية ومنهجيات ،يجري إعدادها تباعاً خالل  ،2019وهي:
.1
.2
.3
.4
.5

ت
اس�اتيجية االتصال (،)2023-2019
ت
اس�اتيجية إدارة المعرفة (،)2023-2019
منهجية إدارة المخاطر (،)2023-2019
منهجية ت
المق�حات والشكاوي (،)2023-2019
منهجية المسؤولية المجتمعية (.)2023-2019

اس�اتيجية ( )2023-2019عن ت
مم�ات ت
يز
االس�اتيجيات السابقة
ت
يز
يل:
تتم� االس�اتيجية الحالية بما ي
 .1تواكــب هــذه االسـ تـراتيجية صــدور نظــام المركــز الوط ـن ي للبحــوث الزراعيــة بتاريــخ ( ،)2018/2/19وهــو النظــام رقــم ( )42لســنة
( ،)2018الــذي يُق ـرأ مــع النظــام رقــم ( )42لســنة (.)1993
أ
أ
 .2اعتمــاد معظــم المرجعيــات الوطنيــة أثنــاء إعــداد االسـ تـراتيجية كالمبــادرات الملكيــة والوراق النقاشــية الملكيــة والجنــدة الوطنيــة
والهــداف الوطنيــة أ
االســراتيجية أ
ورؤيــة أ
ت
الردن ( )2025وإظهــار الروابــط ي ن
والهــداف القطاعيــة الزراعيــة ذات
بــ� أهــداف المركــز
العالقــة.
أ
أ
أ
ف
ت
 .3الفــرز الواضــح المتسلســل للهــداف المؤسســية للمركــز ي� مجموعــات أهــداف ثــاث؛ الهــداف االســراتيجية ،والهــداف الفرعيــة،
أ
والهــداف التنفيذيــة.
 .4ربط أهداف ونشاطات المركز مع أهداف ومقاصد التنمية المستدامة الصادرة عن منظمة أ
المم المتحدة.
The National Climate Change Policy of the Hashemite Kingdom of Jordan 2013-2020 .2
ـدف تنميــة مســتدامة تمثـ ُـل أ
الهــداف العالميــة الجديــدة َالـ ت
َ
ـ� ترتّبــت عــى
ـ
ه
()17
ـمل
 .3أجنــدة ( )2030للتنميــة المســتدامة ( )The 2030 Agenda for Sustainable Developmentيشـ
ٍ
ٍ
ي
اللفيــة ( )The Millennium Development Goalsبتاريــخ ( .)1/1/2016تمثـ ُـل هــذه أ
إصــدار وإعــان أهــداف تنميــة أ
ً
ً
ـس عـ شـر َة ســنةً موجهـاً نحــو النــاس والكوكــب
ـ
لخم
ا
ـ
إلهامي
ا
ر
ـا
ـ
إط
ـداف
ـ
ه
ال
َ
أ
وال�اكــة .وتســعى لتحقيــق التــوازن بـ ي ن
واالزدهــار والســام ش
ـ� البعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة المســتدامة.
الرشادي للتخطيط ت
(الصدار ( )1سنة ( ))2016الصادر عن وزارة تطوير القطاع العام.
االس�اتيجي للدوائر الحكومية إ
 .4الدليل إ
11

الوط� للبحوث الزراعية أ
ن
ت
اس�اتيجية المركز
للعوام ()2023-2019
ي
الوط� للبحوث الزراعية من الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية والمهام أ
ن
تتكون ت
والهداف.
اس�اتيجية المركز
ي

الرؤية

مركز بحث علمي زراعي ي ز
لتحقيق تنمية مستدامة.
متم�
ِ

الرسالة

نعمــل مــع ش�كائنــا لتعزيــز دور المركــز كمظلــة وطنيــة للبحــوث الزراعيــة بهــدف تحقيــق تنميــة مســتدامة ومرنــة واســتخدام أمثــل
للمــوارد الطبيعيــة.
القيم الجوهرية
( )1ي ز
التم�
تنفيذ مهامنا وفق أفضل الممارسات العلمية.
امتالك المبادرة ف� تقديم ت
ين
لتحس� العمل.
االق�احات الب ّناءة والجديدة
ي
يز
التم� ف ي� حل المشكالت البنيوية للقطاع الزراعي.
أ
ن
المعاي� لضمان استمرارية التعلم.
النجاز ومراجعة ورصد الداء وتقييمه ومقارنته مع أفضل
تب� ثقافة تعتمد عىل إ
ي
ّي
والبداع
( )2االبتكار إ
البداع واالبتكار.
نشجع إ
ف
ت
ن
لتحس� العمل.
نمتلك المبادرة ي� تقديم االق�احات الب ّناءة والجديدة
ي
التفك� يغ� التقليدي والمبدع لحل المشاكل والتحديات ف ي� بيئة العمل.
ي
الملكية الفكرية مصانة.
( )3الشفافية

التمتع بأعىل درجات الشفافية والمساءلة حول الخدمات المقدمة ونتائج أ
البحاث.
أ
ت
ال� ننفذها.
العالن إ
إ
والعالم عن القرارات والنشطة ب
وال�امج ي
ين
القوان�.
توف� المعلومات والبيانات ضمن حدود
ي

( )4إدارة المعرفة
إنتاج معارف زراعية ذات قيمة ي ز
مم�ة.
ين
للعامل� كافة.
توف� وسائل المعرفة الزراعية
ي
إدارة المعرفة الزراعية للحفاظ عليها.
االهتمام بتوصيل نتائج أبحاثنا إىل متلقي الخدمة.
( )5التشاركية

التعاون وروح الفريق ممارسةٌ متأصلةٌ ف ي� تعامالتنا.
ت
واالح�ام المتبادل.
العال
القليمية ،والدولية ضمن فرق عمل تتسم بالتعاون
العمل مع المؤسسات الوطنية ،إ
ي
ف
إدراك أهمية الجد واالجتهاد الفردي والجماعي وما نقوم به من عمل ي� تنفيذ مهامنا لتشكيل قيمة نوعية مضافة.
آ
ف
ين
الخ�ات.
منح
الموظف� فرصة المساهمة ي� اتخاذ القرارات بواسطة تبادل الراء واالستفادة من ب
ت
ن
ن
بتحس� بيئة العمل.
الموظف� المتعلقة
االهتمام باق�احات
ي
ي

( )6المسؤولية المجتمعية
المحل الزراعي.
المسؤولية عن تنمية المجتمع
ي
المحافظة عىل التوازن ي ن
ب� االقتصاد والنظم البيئية.
رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية بهدف تطوير المجتمعات المحلية.
المسؤولية المجتمعية نحو المجتمعات المحيطة بالمركز والمراكز والمحطات التابعة له.
12

المهام
حددت المادة ( )5من النظام رقم ( )42لسنة ( )2018مهام المركز آ
بال ت ي�:
َّ

ت
ن
وال� تخدم أغراض التنمية الزراعية.
تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي
الوط� بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ي
ي
أ
النتاجية.
استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق االستغالل المثل للموارد إ
المستحدثة عىل الجهات ذات العالقة.
طوعة أو
َ
تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو ُ
الم َّ
ين
العامل� ف ي� القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة.
تطوير مهارات
التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية.
تقديم االستشارات والخدمات الفنية ف ي� المجال الزراعي.
ن
ت
والحيوا� بهدف المحافظة عليها من االنقراض واندثارها
النبا�
إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية للتنوع
ي
الحيوي ي
الوط� للبذور ف
ن
وال ش�اف عليه.
المركز
�
وتخزين البذور النباتية ف ي� البنك
إ
ي
ي
ال ش�اف عىل المكتبة الوطنية للمعلومات الزراعية.
إ

ن
يْ ن
البيئت� الداخلية والخارجية للمركز
تحليل
الوط� للبحوث الزراعية
ي
5
لــ� تأخــذ
أجــري تحليــل ي
تأثــرات العوامــل السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتقنيــة والبيئيــة والقانونيــة ( )PESTEL Analysisي
ف
اسـ تـراتيجية المركــز بعـ ي ن
ـ� االعتبــار تأثـ يـرات هــذه العوامــل الخارجيــة ي� عملــه ،واســتخدم المركــز مخرجــات هــذا التحليــل لتغذيــة
التحليــل الرباعــي ،أي تحليــل عنــارص القــوة والضعــف للبيئــة الداخليــة والفــرص والتهديــدات ف ي� البيئــة الخارجيــة ()SWOT6 Analysis
للمركــز .ويلخــص الجــدول ( )1أهــم نتائــج تحليــل تأثـ يـرات العوامــل السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتقنيــة والبيئيــة والقانونيــة،
ويعــرض الجــدول ( )2خالصــة نتائــج التحليــل الرباعــي.

PESTEL Analysis: Analysis of the political, economic, social, technological, environmental, and legal dimensions of the external environment. .5
Analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT Analysis) .6
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التأث�ات السياسية واالقتصادية والمجتمعية والتقنية والبيئية والقانونية للمركز ن
الوط� للبحوث الزراعية ()PESTEL Analysis
الجدول ( :)1تحليل ي
ي
الفرص

المؤثر
أ
 بيئة الردن الداخلية السياسية مستقرة مقارنةً ببيئات دول المنطقة.العوامل
ـ� الدولــة أ
السياسية  -تتمـ ي ز
الردنيــة بعالقــات سياســية خارجيــة طيبــة ووثيقــة مــع أغلــب
دول العالــم.
 اهتمــام الدولــة أالردنيــة بالتنميــة الزراعيــة المســتدامة والــدور المهــم
للبحــوث الزراعيــة ضمــن البيئــة المســاندة.
 اهتمام الدولة أالردنية بالتنمية الريفية المتكاملة.
أ
أ
 اعتبار أن
ئ
رد� من أولويات الحكومة الردنية.
المن
الغذا� ال ي
أي
 اهتمام الدولة الردنية بالحفاظ عىل الموارد الطبيعية واستدامتها. وجــود اتفاقيــات تســهل عمليــات التشــبيك بـ ي نـ� المركــز ومراكــز أبحــاث وطنيــة،
إقليميــة ،ودوليــة أخرى.
 اهتمــام الدولــة بالعمــل عــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام.2030
 وجود العديد من تاالس�اتيجيات الوطنية ذات االرتباط بالقطاع الزراعي.
أ
النتاجيــة
العوامل
ال�امــج إ
 توجــه الدولــة الردنيــة نحــو إالصــاح االقتصــادي مــن خــال ب
االقتصادية والمشــاريع الريادية.
المحــ�
 خطــة الحكومــة لزيــادة نســبة مســاهمة القطــاع الزراعــي بالناتــجي
جمــال.
ال
إ
ي
اهتمــام الحكومــة بزيــادة مســاهمة العمالــة الزارعيــة أ
إجمــال
إىل
ردنيــة
ال
ي
العمالــة.
 اهتمام الحكومة بزيادة نسبة الصادرات الزارعية إىل الصادارت الكلية. توجه الحكومة نحو زيادة شال�اكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
لتحفــ� فــرص االســتثمار �ف
يز
 توجــه الحكومــة للعمــل عــى البيئــة المســاندةي
القطــاع الزراعــي.
 وجــود فــرص لنتــاج محاصيــل جديــدة تتناســب مــع متطلبــات أالســواق
إ
الداخليــة والخارجيــة.
 نمــو اهتمــام المسـ ي نـتهلك� بجــودة ونوعيــة المنتجــات الزراعيــة نتيجــةً الرتفــاع
العوامل
االجتماعية الوعــي الصحــي.
 التوجــه نحــو تحقيــق التــوازن التنمــوي بـ ي نـ� مختلــف محافظــات المملكــة مــن
خــال قانــون مجالــس المحافظــات (الالمركزيــة).

العوامل
التقنية

ن
التق� المتسارع.
 التقدم ي توفر بنية تحتية تقنية متكاملة. تعدد مصادر الطاقة المتجددة ف� المملكة أالردنية الهاشمية.
ي
 اهتمام القطاع الخاص والعام شبن� التقنيات الزراعية الحديثة.
 تاالع�اف بأهمية دور البحوث الزراعية ف ي� استنباط التكنولوجيا الزراعية.
أ
ض
 االهتمام باالقتصاد الخ�. االتجاه نحو الزراعة العضوية. االتجاه نحو الزراعة الذكية مناخياً. التوجه نحو استخدام المياه يغ� التقليدية ف ي� الري.الدارة المتكاملة للموارد الطبيعية.
 التوجه نحو إ اهتمــام الجهــات المانحــة بتعزيــز بحــوث نــدرة الميــاه وبحــوث الميــاه غـ يـرالتقليديــة.

العوامل
القانونية

والت�يعات الناظمة للعمل ث
ين
القوان� ش
البح�.
 وجود حزمة مني
 وجود ي نقوان� ش
وت�يعات ضابطة للبحث واالبتكار.
ن
الوط� ش
للت�يعات الوطنية والدولية.
المركز
وتعليمات
نظام
 مواكبةي
ف
 وجود تعليمات ُملْكية فكرية ي� المركز.ن
الوط� للبحوث الزراعية.
 وجود نظام خاص للمركزي
ـكار والبــداع ضمــن حاضنــة للإبــداع الزراعــي �ف
 وجــود تعليمــات ناظمــة لالبتـإ
ي
المركــز.

العوامل
البيئية
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التهديدات
 الموقع الجيوسياس أللردن وسط منطقة يغ� مستقرة.
ي
 تأثر أاعية ن ز
بال�اعات ف ي� الدول المجاورة.
السواق الزر
النفاق الحكومي.
توجه الدولة نحو خفض إ
 ّ انخفــاض ي زم�انيــات البحــث العلمــي عمومــاً والزراعــي
خصوصــاً.
 تحريــر تجــارة الســلع الزراعيــة بالتوقــف عــن دعــم الزراعــةوتخفيــض الرســوم الجمركيــة عــى المســتوردات الزراعيــة
وإلغــاء الحمايــة غـ يـر الجمركيــة للســلع الزراعيــة.
 توقيــع اتفاقيــة التجــارة الدوليــة ،أالمــر الــذي وضــع
القطــاع الزراعــي أمــام منافســة قويــة.
 ضعــف اســتجابة القطــاع الخــاص لخطــط الحكومــةلالســتثمار ف ي� القطــاع الزراعــي.
والديْــن العــام للدولــة وانخفــاض
 ارتفــاع عجــز الموازنــة َّالموازنــة العامــة.
 زيادة التضخم. ضالنتاج الزراعي.
مدخالت
من
العديد
ال�ائب عىل
إ
 أالزمات المالية العالمية.
 محدوديــة اهتمــام مؤسســات القطــاع الخــاص المحليــةبدعــم البحــث العلمــي.
 تحقيــق معــدالت نمــو محــدودة نتيجــة ن زال�اعــات ف ي�
المنطقــة.
 ارتفاع معدالت البطالة. محدوديــة تقديــر مؤسســات القطــاع الخــاص لقيمــةالبحــث العلمــي وأهميتــه.
ن
ـكا� والهجـرات القرسيــة كاللجــوء
 زيــادة معــدل النمــو السـ يالســوري.
ف
 عزوف الشباب عن العمل ي� القطاع الزراعي.ن
تــد� نســبة مشــاركة المــرأة الريفيــة ف ي� النشــاط الزراعــي
 يالم ِنتــج.
ُ
ُ
الناجــم عــن الهجــرات القرسيــة
االختــال الســك ن يّا�
ِ
المتالحقــة إىل أ
الردن مــن دول الجــوار ومنهــا اللجــوء
الســوري.
ن
تد� القدرة عىل المواكبة المستمرة لالبتكارات الجديدة.
 يف
 ارتفاع تكلفة التقنيات الحديثة ي� القطاع الزراعي.ن
تــد� االســتثمارات العامــة ف ي� قطــاع نقــل التكنولوجيــا
 يالحديثــة.
وتأث�ا ِتها عىل القطاع الزراعي.
 تحديات التغ� المناخي الزحــف العم يـر نا� المســتمر يعــى أالر ض
ـع
ـ
اج
ر
وت
ـة
ـ
اعي
ر
الز
ا�
أ ض ي
ي
ِ
ا� الصالحــة للزراعــة.
مســاحات الر
 ضعــف ارتبــاط يمخرجــات بعــض أالبحــاث بخطــط التنميــة
الزراعيــة المســتدامة.
االستخدام يغ� المستدام للموارد البيئية.
ُ
ـا� الجـ ف
ـد� المخــزون المـ ئ
 تـ نالنتــاج الزراعي
ـو� وتأثـ يـره عــى إ
ي
ي
ي
وتنــوع المحاصيل.
ن ت
ـجع عــى االســتثمار ف ي� القطــاع
ـ� تشـ ُ
 ضعــف القوانـ يـ� الـ يالزراعــي.
 ضعــف شت�يعــات المؤسســات الزراعيــة أالهليــة
وغ�هــا).
(االتحــادات الجمعيــات ،التعاونيــات ،أ ي
ض
ين
ا�.
 ضعف تعليماتوقوان� تحديد استعماالت الر ي

ن
يْ ن
الوط� للبحوث الزراعية ()SWOT Analysis
البيئت� الداخلية والخارجية للمركز
الجدول ( :)2تحليل
ِ
ي
البيئة الداخلية
نقاط القوة
والبداع.
مركز علمي ذو قدرة عىل التعلم واالبتكار إ

نقاط الضعف
قلة الموارد المالية.
نقص ف ي� كوادر بعض التخصصات الفنية.
ترسب الكفاءات الفنية بسبب ضعف سلم الرواتب.
ضعف ف� شن� مخرجات أ
البحاث.
ي

امتالك المعرفة المحلية وإدارتها.
ف
يز
ومتم�ة ومتنوعة ي� التخصصات.
كوادر شب�ية متخصصة كفؤة
بنية تحتية ما ّديّة وتقنية مناسبة للبحث الزراعي.
مختـ بـرات متنوعــة تغطــي أغلــب االحتياجــات البحثيــة والخدميــة الزراعيــة
ضعف ف ي� أدوات القياس والرصد والتقييم لمشاريع المركز وأنشطته.
عــى امتــداد المملكــة.
ف
ت
محدوديــة االشــراك ي� قواعــد البيانــات البحثيــة والمجــات العلميــة
تواجد ش�اكات محلية وإقليمية ودولية ي ز
متم�ة.
المحكَّمــة.
ُ
قدم نظام أ
الرشفة ف ي� المكتبة وحاجته إىل تحديث.
يعات ناظمة حديثة لعمل المركز.
َِ ُ
وجود شت� ٍ
تحس� أ
ئ
ن
ين
تقادم أبنية ومعدات بعض المراكز والمحطات البحثية.
الوط�.
الغذا�
المن
نتائج أبحاث المركز موجهة لتساهم ف ي�
ي
ي
المخت�ات العاملة.
ارتفاع تكلفة اعتمادية
هيكلة المركز عرصية وتستجيب للمتطلبات البحثية.
ب
خدمــات متنوعــة ذات جــودة عاليــة وكلفــة منافســة تســتهدف القطاعــات
ضعف الكوادر المساندة ف ي� المركز.
الزراعيــة الفرعيــة المختلفــة.
أ
ف
ت
ت
ن
ش
ـ� ي� التمتــة وبنــاء المواقــع االلك�ونيــة
مخ�يــة منافســة للــركات الزراعيــة
ي
رســوم تحاليــل ب
والباحثــ� ورمزيــة قلــة أعــداد كــوادر الدعــم اللوجسـ ي
للمز ي ن
والمــواد الســمعية والبرصيــة.
ارعــ�.
مخرجــات بحثيــة هامــة ،قابلــة للتطبيــق ،وقــادرة عــى المســاهمة ف� تحسـ ي ن
ـ�
ي
ارتفاع تكلفة تطبيق أنظمة الجودة.
ن
ت
النتاجيــة والنوعيــة.
ـوا� مــن ناحيــة إ
إ
ـا� والحيـ ي
النتــاج النبـ ي
استحداث مسمى باحث زائر بموجب التعليمات.
إدارة شــبكة مــن المراكــز والمحطّــات البحثيــة تراعــي النظــم البيئيــة
المتنوعــة وتغطــي التباينــات المناخيــة فيهــا.

البيئة الخارجية
الفرص

وال نم� الذي ينعم به أ
االستقرار السياس أ
الردن.
ُ
ي
ي
ف
المعر�.
توجه الدولة نحو االقتصاد
ي

التهديدات
محدودية مخصصات البحث العلمي من الموازنة العامة (الحكومية).
ال�وتوكوليــة عنــد التوقيــع عــى االتفاقيات
الحاجــة إىل تطبيــق كافــة إ
الجـراءات ب
مــع الجهــات المانحة.
ف
ضعف مساهمة القطاع الخاص الزراعي ي� دعم البحث العلمي الزراعي.
محددات نظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب المعمول به.

القطاع الزراعي يشكل أولويةً وطنيةً .
مؤسسات محليةٌ ودوليةٌ تدعم البحث العلمي.
ٌ
ف
ش
العــام المتاحــة لنــر مخرجــات أبحــاث وأنشــطة
التنــو ُع ي� وســائل إ
ن
تب� القطاع الخاص الزراعي لمخرجات البحث العلمي الزراعي.
ضعف ي
المركــز.
أ
أ
ف
ف
الوضاع يغ� المستقرة ي� الدول المحيطة بالردن.
المحل.
قطاع زراعي خاص يساهم ي� الناتج القومي
ي
ف
ن
بــ� المؤسســات العاملــة ي� البحــث العلمــي الزراعــي
ضعــف التنســيق ي
مبادرات تدعم االبتكار والريادة ف ي� القطاع الزراعي.
المحــ�.
المســتوى
عــى
والجامعــات
ي
تحــول الجهــات المانحــة نحــو المشــاريع النســانية واالســتجابة أ
للزمــات
إ
ين
التعي�.
استقطاب كوادر جديدة من خارج المركز بع�
السياســية ف ي� المنطقــة بــدال ً مــن المشــاريع البحثيــة الزراعيــة.
ين
للتحســ� الــور ث يا�
التوجــه العالمــي لالســتفادة مــن التقنيــات الحيويــة
وزيــادة النتــاج ومواجهــة آثــار التغــر المناخــي وتحقيــق أ
المــن الغــذا�ئ
إ
ي
ي
واالســتدامة.
انتشار مفهوم االقتصاد أ
ال ض
خ� ي ن
ب� صناع القرار.
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ن
الخيارات ت
االس�اتيجية للمركز
الوط� للبحوث الزراعية
ي
ف ي� ضــوء نتائــج تحليــل عنــارص القــوة والضعــف للبيئــة الداخليــة والفــرص والتهديــدات ف ي� البيئــة الخارجيــة للمركــز الوط ـن ي للبحــوث
الزراعيــة ،أعـ ّـد المركــز أربــع اسـ تـراتيجيات للتعامــل مــع هــذه العنــارص ،وهــي:
 .1ت
اس�اتيجية القوة والفرص
والفــادة منهــا ف ي� اســتغالل الفــرص المتاحــة ف ي�
تســتند اسـ تـراتيجية القــوة والفــرص إىل المحافظــة عــى عنــارص قــوة المركــز واســتدامتها إ
والبــداع ،يمتلــك المعرفــة وإدارتهــا ،ويمتلــك
بيئــة المركــز الخارجيــة .فالمركــز الوطـن ي مركــز علمــي ذو قــدرة عــى نـ شـر التعلــم واالبتــكار إ
كــوادر متنوعــة التخصصــات ،كفــؤة ومتمـ ي ز
ـ�ة .وعــى مــدار العقــود؛ أنشــأ المركــز بنيــةً تحتيــةً ماديــةً وتقنيــة مناســبةً للبحــث الزراعــي،
ـات محليــةً وإقليميــةً
وب ـىن عــدداً مــن المختـ بـرات المتخصصــة تُغطــي أهــم االحتياجــات البحثيــة الزراعيــة
والخدميــة ،وأســس عالقـ ٍ
ّ
ودوليــةً متمـ ي ز
ـ�ة يمكــن االرتــكاز عليهــا ف ي� دعــم المشــاريع البحثيــة المحليــة عــى صعيــد المملكــة .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن مخرجــات
أ
ئ
ن
ت
بحــوث المركــز قابلــةٌ للتطبيــق ،وقــادرة عــى المســاهمة ف� تحسـ ي ن
ـذا� الوطـن ي  ،خاصــةً
ـ� إ
ـوا� ،وتعزيــز المــن الغـ ي
ـا� والحيـ ي
النتــاج النبـ ي
ي
وأن المركــز يديــر شــبكةً مــن المراكــز والمحطــات البحثيــة تراعــي النظــم البيئيــة المتنوعــة وتغطــي التباينــات المناخيــة فيهــا .وتدعــم
ت
ـ� يضيــف اســتغاللها نقــاط قــوة جديــدة إىل المركــز ،وأبــرز هــذه الفــرص
وتعــزز جوانــب قــوة المركــز هــذه؛ مجموعــة مــن الفــرص الـ ي
أ
أ ن
ـياس للتنميــة الزراعيــة المســتدامة ،وتعامــل الدولــة مــع المشــاكل
ـياس والم ـ ي الــذي ينعــم بــه الردن ،والدعــم السـ ي
االســتقرار السـ ي
أ
ف
ف
ت
ـر�  .يضــاف إىل ذلــك وجــود مؤسســات
ـ� تؤثــر ســلباً ي� القطــاع الزراعــي كأولويــة وطنيــة ،وتوجــه الدولــة الردنيــة نحــو االقتصــاد المعـ ي
الـ ي
تــول
محليــة ودوليــة داعمــة للبحــث العلمــي يمكــن عقــد ش�اكات معهــا ،خاصــةً أن عــدداً ي
كبــراً مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة ي
اهتمامـاً كبـ يـراً بالبيئــة والتنميــة الزراعيــة .إن التوجــه العالمــي نحــو االســتفادة مــن التقنيــات الحيويــة للتحسـ ي ن
النتــاج
ـ� الــور ث يا� وزيــادة إ
ـذا� واالســتدامة الزراعيــة ودعــم االقتصــاد أ
أ
ئ
الخ ـرض ؛ يعتـ بـر فرصــةً كبـ يـر ًة للمركــز
ومواجهــة آثــار التغـ يـر المناخــي وتحقيــق المــن الغـ ي
يمكــن اســتغاللها ف� بنــاء العديــد مــن الـ شـراكات وتنفيــذ أ
البحــاث والمشــاريع وتعزيــز التنميــة الزراعيــة والمجتمعيــة والمحافظــة عــى
ي
المــوارد الطبيعيــة.
ـياس للتنميــة الزراعيــة ،ووجــود مبــادرات تدعــم االبتــكار والريــادة ف ي� القطــاع الزراعــي،
هــذا ويمكــن اســتغالل فــرص الدعــم السـ ي
والتنـ ف
العــام المتاحــة لنـ شـر مخرجــات أبحــاث وأنشــطة المركــز وانتشــارها الواســع ف� مختلــف مناطــق المملكــة وبـ ي ن
ـ�
ـوع ي� وســائل إ
ِ ي
ِ
ش
مختلــف �ائــح المجتمــع.
لمقاربــة نقــاط القــوة والفــرص بطريقــة عمليــة وموجهــة ،تتجســد أولويــات المركــز الوطـن ي وخياراتــه االسـ تـراتيجية ف ي� تطويــر وتفصيــل
خططــه التنفيذيــة وتوجيــه أبحاثــه ومشــاريعه ضمــن آليــات عمــل واضحــة يمكــن قياســها لتحقيــق تقــدم نوعــي ف ي� ســياق التنميــة
ـذا� عــر االســتغالل أ
أ
المثــل للمــوارد ش
الب�يــة والماليــة المتاحــة ،ودعــم االبتــكار والريــادة ،واســتنباط
الزراعيــة المســتدامة والمــن الغـ ئ ي ب
التكنولوجيــا المناســبة وتســهيل انتشــارها واســتعمالها ،واالســتثمار المجــدي لبنيــة المركــز التحتيــة والتقنيــة.
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 .2ت
اس�اتيجية الضعف والفرص
ت
ت
ـ� قــد تبطـ ُـئ تقــدم المركــز وإنجــازه ،وتوظيــف الفــرص
تقــوم اســراتيجية الضعــف والفــرص عــى التعــرف عــى جوانــب الضعــف الـ ي
ف ي� تحويــل نقــاط الضعــف إىل نقــاط قــوة أو التخلــص منهــا أو الحــد مــن آثارهــا ف ي� نجــاح المركــز .ومــن أبــرز جوانــب الضعــف ُشــح
المــوارد الماليــة ،ونقــص الكــوادر ف ي� بعــض التخصصــات الفنيــة والدقيقــة ،وضعــف الكــوادر المســاندة ف ي� المركــز ،إضافــةً إىل تــرب
أ
أ
أ
ت
ف ش
ـ�
الكفــاءات الفنيــة .ومــن جوانــب الضعــف الخــرى؛ الضعــف ي� نــر مخرجــات البحــاث وضعــف أرشــفة البحــاث والنشــاطات الـ ي
ينفذهــا المركــز .يُضــاف إىل ذلــك؛ محدوديــة الحصــول عــى المعلومــات العلميــة الحديثــة ومتابعــة التطــور ق ي� قطــاع البحــث الزراعــي
ف
المحكَّمــة .ويشــكل الضعــف ف ي� عمليــات المتابعــة ،والرصــد،
نتيجــةَ محدوديــة االشـ تـراك ي� قواعــد البيانــات البحثيــة والمجــات العلميــة ُ
ت
ـ� تســتحق المزيــد مــن االهتمــام.
والتقييــم لمشــاريع المركــز وأنشــطته وعالقاتــه؛ واحــدة مــن القضايــا الـ ي
يســعى المركــز لتوظيــف الفــرص المتاحــة ف ي� تقويــة جوانــب الضعــف مــا أمكــن؛ مــن خــال تعزيــز توجــه أبحاثــه ومشــاريعه نحــو
ف
ـر� وأبحــاث التنميــة المجتمعيــة والتنميــة الزراعيــة المســتدامة والزراعــة الذكيــة واســتخدام الــذكاء االصطناعــي ومكننــة
االقتصــاد المعـ ي
العمــل الزراعــي ،وســيعمل عــى االســتفادة مــن التقنيــات الحيويــة للتحسـ ي ن
النتــاج ومواجهــة آثــار التغـ يـر المناخــي
ـ� الــور ث يا� وزيــادة إ
أ
أ
ئ
ـياس للتنميــة الزراعيــة
ـذا�  .إ
وتحقيــق المــن الغـ ي
بالضافــة إىل ذلــك؛ ســوف يعمــل المركــز عــى االســتفادة مــن دعــم الدولــة الردنيــة السـ ي
ف
ـر� ،واســتقطاب دعـ ٍـم ت ز
م�ايــد ألبحــاث ومشــاريع المركــز .وســيتم اســتخدام جــزء مــن هــذا الدعــم
ُّ
وتوجههــا نحــو االقتصــاد المعـ ي
الســتقطاب كفــاءات بحثيــة متمـ ي ز
ـ�ة والعمــل عــى اســتبقائها والحــد مــن تــرب الكفــاءات .كمــا سيســتفيد المركــز مــن وفــرة وســائل
ف
العــام المتاحــة لنـ شـر مخرجــات أبحاثــه وأنشــطته وتوســيع انتشــارها
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الحديثــة والتنــوع ي� وســائل إ
ن ف
ف
ن
ت
ن
ش
ي� مختلــف مناطــق المملكــة وبـ يـ� مختلــف �ائــح المجتمــع وخاصــة العاملـ يـ� ي� القطــاع الزراعــي .وتــرى اســراتيجيةُ المركــز الوط ـ ي
العــام والنـ شـر يمكــن توظيفُهــا ف ي�
للبحــوث الزراعيــة ( )2023-2019أن هنــاك فرصـاً إضافيــةً لعقــد ش�اكات مــع عــدد مــن مؤسســات إ
ـيع
الدعايــة للمركــز والتعريــف بنشــاطاته وخدماتــه .ويســتطيع المركــز أن يغطــي حاجاتــه الماليــة أو جــزءاً كبـ يـراً منهــا مــن خــال توسـ ِ
نطــاق أبحاثــه ومشــاريعه لتتخ ّطــى النطــاق المحــ� إىل النطــاق الــدول ،وربــط أهــداف هــذه أ
البحــاث باهتمامــات المانحـ ي ن
ـ� مــن
ي
ي
دول ومنظمــات حكوميــة وغـ يـر حكوميــة ،خاصــةً التنميــة الزراعيــة والبيئيــة المســتدامة .وقــد أخــذت االسـ تـراتيجية الحاليــة ذلــك بعـ يـ�ن
أ
ت
ـ� تمــس العــدد
االعتبــار ،ورســمت إ
الطــار العــام لســلم أولويــات البحـ ِ
ـث العلمــي بإعطــاء الولويــة البحثيــة القصــوى للقضايــا الـ ي
أ
الكـ بـر مــن المزارعـ ي ن
ـ� ،وربــط أهــداف المركــز ومهامــه وأبحاثــه باالسـ تـراتيجية الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة ( )2025-2016وأولويــات البحــث
الردن ( )2020-2011وأهــداف التنميــة المســتدامة لمنظمــة أ
العلمــي ف� أ
المــم المتحــدة لعــام ( ،)2030وبرنامــج أولويــات الحكومــة
ي
أ
للعــوام (.)2020-2019
ـ� الفــرص المتاحــة وجوانــب الضعــف يعــر ُف المركــز الوطـن خياراتــه االسـ تـراتيجية بالتوجــه القــوي نحــو أ
مــن خــال الربــط بـ ي ن
البحــاث
ُ ِّ
ي
التطبيقيــة والمشــاريع التنمويــة ذات االهتمــام العالمــي الواســع ،وتنفيــذ بحــوث تهــدف إىل االســتفادة مــن التقنيــات الحيويــة ف ي�
أ
ف
ئ
التحسـ ي ن
ـذا� واســتدامة
ـ� الــور ث يا� وزيــادة إ
النتــاج وفــرص العمــل ي� القطــاع الزراعــي ومواجهــة آثــار التغـ يـر المناخــي وتحقيــق المــن الغـ ي
ال�اكــة مــع المانحـ ي ن
المــوارد الطبيعيــة ،وتعزيــز عالقــات ش
العــام والنـ شـر المح ّل ّيــة والخارجيــة،
ـ� ،وتأســيس ش�اكات مــع مؤسســات إ
ز
ـ� وإدارة المعرفــة لمتابعــة العالقــات مــع ش�كاء المركــز
وتحفـ يـ� وحــدة التعــاون الـ ي
ـدول والعالقــات العامــة ومديريــة التطويــر المؤسـ ي
ت ن
ّ ن
و� وتكنولوجيــا المعلومــات لرفــع
الحاليـ يـ� وتقييمهــا وتأســيس عالقــات جديــدة ،ووضــع خطــط بالتنســيق مــع قســم التحــول االلكــر ي
مســتوى توظيــف البنيــة التحتيــة التقنيــة للمركــز وتعزيــز االتصــال مــع الـ شـركاء ،واســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة والعمــل عىل اســتبقائها،
المحكَّمــة .ومــن الخيــارات االسـ تـراتيجية مراجعــة وتقييــم وتحسـ ي ن
ـ� نظــام
والوصــول إىل قواعــد البيانــات البحثيــة والمجــات العلميــة ُ
أ
الجــور والمكافــآت والحوافــز ف ي� المركــز الســتبقاء الكــوادر الحاليــة وجــذب كفــاءات عاليــة جديــدة وضمــان اســتبقائها.
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 .3ت
اس�اتيجية القوة والتهديدات
تركــز اسـ تـراتيجية القــوة والتهديــدات عــى التوظيــف أ
القــى لعنــارص وجوانــب قــوة المركــز ف ي� مواجهــة التهديــدات لتقليــص آثارهــا
الســلبية ف� أعمــال المركــز وأدائــه إىل ن
أكــر التهديــدات لتحقيــق المركــز لرؤيتــه ورســالته وأهدافــه
أد� حــد ممكــن .ويــكاد يكــون ب
ي
االسـ تـراتيجية محدوديــة المخصصــات الماليــة للبحــث العلمــي مــن الموازنــة العامــة ،وضعــف مســاهمة القطــاع الخــاص الزراعــي �ف
ي
البحــث العلمــي الزراعــي ،وتحــول الجهــات المانحــة نحــو المشــاريع النســانية واالســتجابة أ
للزمــات السياســية ف ي� المنطقــة بــدال ً مــن
إ
المشــاريع البحثيــة .تقابــل هــذه التهديــدات جوانــب قــوة ،منهــا عالقــات محليــة وإقليميــة ودوليــة متمـ ي ز
ـ�ة ،وربــط أهــداف المركــز
ومهامــه وأبحاثــه باالسـ تـراتيجية الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة ( ،)2025-2016وأولويــات البحــث العلمــي ف� أ
الردن ( ،)2020-2011وأهــداف
ِ
ي
التنميــة المســتدامة لمنظمــة أ
المــم المتحــدة ،وتوفــر بنيــة تحتيــة ماديــة وتقنيــة مناســبة للبحــث الزراعــي ،ووجــود كــوادر شب�يــة
متخصصــة كفــؤة ومتمـ ي ز
ـ�ة ومتنوعــة ،يؤازرهــا ســعي المركــز الحثيــث المتــاك وتعزيــز المعرفــة وإدارتهــا.
لمواجهــة هــذه التهديــدات الرئيســة؛ يُحـ ّـدد المركــز الوطـن خياراتــه وأولويا ِتــه االسـ تـراتيجية ف ي� تنظيــم مــوارد المركــز ش
الب�يــة الكفــؤة
ي
ت
وخ�اتــه ت
والمتمـ ي ز
الم�اكمــة وتنســيقها وتوجيههــا نحــو ربــط أبحاثــه ومشــاريعه باالســراتيجيات الوطنيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة
ـ�ة ب
أ
ئ
ئ
ـذا� .ومــن
وأي قضايــا تنمويــة ذات أبعــاد دوليــة كالتغـ يـر المناخــي وانعكاســاته عــى القطــاع الزراعــي والبي ـ ي وانعــدام المــن الغـ ي
ت
ت
االســر ي ن
االســراتيجية متابعــة العالقــات الخارجيــة ،خاصــةً مــع ش
اتيجي� والجهــات المانحــة ،وتقييمهــا وتطويرهــا،
الــركاء
الخيــارات
والســعي لتأســيس عالقــات جديــدة مــع مؤسســات بحثيــة إقليميــة ودوليــة تتمـ ش
ـا� مــع أهــداف المركــز .أمــا قضيــة ضعــف التنســيق
ف
ن
ـ� ،فــإن الخيــار االسـ تـراتيجي للتعامــل معهــا
بـ يـ� المؤسســات العاملــة ي� البحــث العلمــي الزراعــي والجامعــات عــى المســتوى المحـ ي
ـ�ة تنافســية تقــوم عــى الموازنــة الدقيقــة بـ ي ن
يتجســد ف� تحقيــق مـ ي ز
البــداع
ـ� التكاليــف والجــودة والرسعــة ،وليــس أقــل مــن ذلــك إ
ي
ف
العالمــي داخليـاً وخارجيـاً .وينــدرج ضمــن إبطــال أو تحييــد
المســتمر ي� طــرح قضايــا بحثيــة وبيئــات جديــدة ،وتدعيــم ذلــك باالنتشــار إ
التهديــدات متابعــة وتقييــم رضــا متلقــي الخدمــة والتأكــد مــن االســتجابة الرسيعــة لمطالبهــم.
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 .4ت
اس�اتيجية الضعف والتهديدات
ـال
أظهــر تحليــل البيئــة الداخليــة للمركــز وجــود عــدد مــن نقــاط الضعــف ،منهــا شــح المــوارد الماليــة ،وتــرب الكفــاءات الفنيــة ،وبالتـ ي
ف
ـاندة ف ي� المركــز ،ومحدوديــة االشـ تـراك ف ي� قواعــد البيانــات البحثيــة
ـوادر المسـ ِ
ـوادر ي� بعــض التخصصــات الفنيــة ،وضعــف الكـ ِ
نقــص الكـ ِ
أ
أ
المحكَّمــة ،وضعــف نـ شـر مخرجــات البحــاث ،ومحدوديــة المتابعــة ،والرصــد والتقييــم لنشــطة المركــز ومشــاريعه
والمجــات العلميــة ُ
ـدات داخليــةً للنجــاح االسـ تـراتيجي للمركــز ،ســيعمل عــى تحويلهــا إىل نقــاط
وعالقاتــه مــع الـ شـركاء .نقــاط الضعــف هــذه تشــكل تهديـ ٍ
قــوة أو التخلـ ِـص منهــا .وترتبــط نقــاط الضعــف هــذه بثالثــة أمــور( :أ) المــوارد الماليــة للمركــز ،و (ب) وجــود اسـ تـراتيجية ســليمة وخطــة
والداريـ ي ن
ـ� الفنيـ ي ن
ـ� الموظفـ ي ن
عمــل مناســبة منبثقــة منهــا ،و (ج) تحفـ ي ز
ـ� (المــوارد ش
الب�يــة) .ستســاهم االسـ تـراتيجية الحاليــة بمعالجــة
ـ� إ
الموجــه نحــو أولويــات البحــث العلمــي ف ي�
نقــاط الضعــف هــذه مــن خــال وضــع خطــة عمــل تســتهدف (أ) تعزيــز البحــث العلمــي
ّ
أ
أ
الردن ( ،)2020-2011أولويــات االسـ تـراتيجية الزراعيــة ( ،)2025-2016وأهــداف التنميــة المســتدامة لمنظمــة المــم المتحــدة ومـ شـروع
ـ� ( ،)2020-2019بحيــث يتــم االســتفادة القصــوى مــن التقنيــات الحيويــة للتحسـ ي ن
النهضــة الوطـن  ،وأولويــات عمــل الحكومــة للعامـ ي ن
ـ�
ي
أ
ئ
ن
ـذا� ،و (ب) تأمـ يـ� مصــادر تمويــل جديــدة وتمويــل مناســب،
الــور ث يا� وزيــادة إ
النتــاج ومواجهــة آثــار التغـ يـر المناخــي وتحقيــق المــن الغـ ي
و (ج) اســتدامة المســاعدات الماليــة والفنيــة ،و (د) الســعي لتحقيــق مـ ي ز
ـ�ة تنافســية واســتدامتها.
إضافــةً إىل التهديــدات الداخليــة ألعمــال المركــز؛ كشــف تحليــل البيئــة الخارجيـ ِـة عــن وجــود عــدد مــن التهديــدات لنجــاح المركــز
االسـ تـراتيجي ،مــن أبرزهــا محدوديــة مخصصــات البحــث العلمــي ،وضعــف مســاهمة القطــاع الخــاص الزراعــي ف ي� البحــث العلمــي
الزراعــي ،وضعــف تبـن ّ القطــاع الخــاص الزراعــي لمخرجــات البحــث العلمــي الزراعــي ،وضعــف التنســيق بـ ي ن
ـ� المؤسســات العاملــة ف ي�
ي
ـ� .ويمكــن ربــط هــذه التهديــدات بأمريْــن( :أ) المــوارد الماليــة للمركــز ،و
البحــث العلمــي الزراعــي والجامعــات عــى المســتوى المحـ ي
ـتعمل االسـ تـراتيجية الحاليــة عــى مواجهــة هــذه التهديــدات وتحييدهــا ت
بال�كـ ي ز
(ب) المـ ي ز
ـ�ة التنافســية .سـ ُ
ـاث
ـ� عــى وضــع خطــط أبحـ ٍ
العــام والدعايــة
ـول إ
ومشــاريع ذات اهتمـ ٍ
ـام عالمــي ،وتوســيع وتقويــة شــبكة العالقــات الداخليــة والخارجيــة ،ووضــع خطــة عمــل تـ ي
والعــان اهتمامـاً كبـ يـراً ،ومناقشــة أوجــه وجوانــب خلــق مـ ي ز
ـ�ة تنافســية للمركــز مــع مختلــف مديريــات المركــز ،خاصــةً البحثيــة منهــا.
إ
تأسيسـاً عــى الفقـرات الســابقة ،يُعـ ّـرف المركــز أولويا ِتــه وخيارا ِتــه االسـ تـراتيجية بتعظيــم الفائــدة مــن مخصصــات الموازنــة العامــة ومــن
التمويــل الخارجــي لبحــوث ومشــاريع المركــز ،وتأمـ ي ن
والداريــة لموظفــات
ـ� مصــادر تمويــل جديــدة ومناســبة ،وبنــاء القــدرات الفنيــة إ
ف
ت
ـ� تُســهم ف ي� النجــاح االسـ تـراتيجي للمركــز ،واســتثمار أفضــل لمعــارف
المركــز وموظفيــه ي� مختلــف المجــاالت البحثيــة إ
والداريــة الـ ي
ـتبقية لهــا ،واســتقطاب كفــاءات إداريــة وفنيــة ممـ ي ز
ومهــارات وخـ بـرات الموظفـ ي ن
ـ�ة ،وتوجيـ ُـه
ـ� ،وتوفـ يـر بيئــة عمــل جاذبـ ٍـة للكفــاءات ومسـ ٍ
ـ�ة تنافســية تأخــذ بعـ ي ن
أبحــاث ومشــاريع المركــز تجــاه القضايــا البحثيــة ذات االهتمــام الــدول المشـ تـرك ،والعمــل عــى خلــق مـ ي ز
ـ�
ي
االعتبــار نــوع البحــث العلمــي وأهميتــه ونطــاق اهتمامــه وتكلفــة ووقــت إنجــازه وحتميــة نتائجــه.
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ملخص الخيارات ت
االس�اتيجية ()2023-2019
ـص الخيــارات االسـ تـراتيجية للمركــز الوطـن ي للبحــوث الزراعيــة المســتقاة مــن نتائــج تحليــل ( )PESTEL Analysisوالــذي تــم
يمكــن تلخيـ ُ
ف
ت
ن
ـأ�:
إدمــاج مخرجاتــه ي� تحليــل البيئتـ ي ْـ� الداخليــة والخارجيــة للمركــز ( )SWOT Analysisبمــا يـ ي
محاور
إدارة متكاملة

قدرات شب�ية

ش�اكات ت
اس�اتيجية

قيمة تنافسية

خيارات
أ
ئ
ـذا�،
تطويــر خطــط المركــز التنفيذيــة وأبحاثــه ومشــاريعه ضمــن ســياق التنميــة الزراعيــة المســتدامة ،المن الغـ ي
اســتنباط وتعميــم التكنولوجيــا الزراعيــة ،دعــم االقتصــاد أ
ال ض
خ�.
ت
المش�ك.
الدول
توجيه أبحاث المركز ومشاريعه تجاه القضايا البحثية ذات االهتمام
ُ
ي
ف
قــدرات المركــز وبنيتــه التحتيــة الما ّديّــة والتقنيــة ي� تحقيــق التنميــة الزراعيــة
تعظيــم االســتفادة مــن ُم َّ
المســتدامة مــن خــال الحوكمــة الرشــيدة.
االســتغالل أ
المثــل للمــوارد الماليــة المتاحــة لتعظيــم االســتفادة مــن التمويــل الخارجــي لبحــوث المركــز
ومشــاريعه وتعزيــز الشــفافية ف ي� صناعــة القــرار.
استقطاب كفاءات إدارية وفنية ي ز
توف� بيئة جاذبة.
متم�ة والعمل عىل استبقائها من خالل ي
وتقييمــه وتطويــره الســتبقاء الكــوادر الحاليــة وجــذب كفــاءات
مراجعــة نظــام المكافــآت والحوافــز ف ي� المركــز
ُ
عاليــة جديــدة وضمــان اســتبقائها.
ف
ت
ـ�
والداريــة لموظفــات المركــز وموظفيــه ي� مختلــف المجــاالت البحثيــة إ
بنــاء القــدرات الفنيــة إ
والداريــة الـ ي
ـهم ف ي� النجــاح االسـ تـراتيجي للمركــز.
تُسـ ُ
ين
الموظف�.
وخ�ات
استثمار أفضل لمعارف ومهارات ب
ت
ن
ن
ن
متابعة العالقات الخارجية ،خاصةً مع ش
الحالي� ،وتقييمها وتطويرها.
والممول�
اتيجي�
ي
ي
ال�كاء االس� ي
ـ� مــن خــال تحفـ ي ز
ال�اكــة مــع المانحـ ي ن
تقويــة العالقــات والروابــط مــع المنظمــات المانحــة وتعزيــز عالقــات ش
ـ�
ـدول وعـ بـر القنــوات الرســمية الحكوميــة.
وحــدة التعــاون الـ ي
السعي لتأسيس عالقات جديدة مع مؤسسات بحثية دولية مشابهة وجهات مانحة جديدة.
العالم ش
والن� المحلية والخارجية.
تأسيس ش�اكات مع مؤسسات إ
دعم االبتكار والريادة ف ي� القطاع الزراعي.
يز
(المؤسس) ف ي� المركز.
والتم� الفردي والتنظيمي
البداع واالبتكار
مأسسة إ
ي
متابعة وتقييم رضا متلقي الخدمة والتأكد من االستجابة الرسيعة لمطالبهم.
ف
والعالم واالتصال مع ش
ال�كاء.
والعالن إ
رفع مستوى توظيف البنية التحتية التقنية للمركز ي� الدعاية إ
المحكَّمة.
الوصول إىل قواعد البيانات البحثية والمجالت العلمية ُ

ـ� مصــادر تمويــل جديــدة تراعــي أ
لتحقيــق الخيــارات االسـ تـراتيجية ،ســوف يعمــل المركــز عــى تأمـ ي ن
الهــداف المنــوي تحقيقهــا وخلــق
ت
ـ� يمكــن اســتحداثها.
فــرص اســتدامة ماليــة مــن خــال الخدمــات الـ ي
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االس�اتيجية وبطاقة أ
التوجهات ت
الداء المتوازن
محور العمالء:
إدامة المساعدات المالية والفنية.
للولويات البحثية وأولويات التنمية المستدامة أ
إدارة التمويل بكفاءة وفقاً أ
والمن الغذا�.ئ
ي
وموردين.
بناء وتعزيز العالقات مع ذوي العالقة من ش�كاء ومتلقي خدمة ّ
مبا� نتيجةً لمخرجات أ
تحس� الظروف المعيشية واالقتصادية للمز ي ن
ين
ارع� بشكل يغ� ش
البحاث وتطبيقها.
المساهمة ف ي�
محور العمليات الداخلية:
ف
التنظيمية للمساهمة ي� تحقيق التنمية المستدامة.
تطوير العمليات البحثية والبيئة
ّ
ف
التنسيق والتكامل ي ن
ب� البحوث والمشاريع المختلفة ي� إطار التنمية المستدامة.
الحاكمية الرشيدة.
ترسيخ مبادئ
ّ
الداخل والخارجي.
تعزيز االتصال
ي
رفع كفاءة الخدمات البحثية واالستشاريّة والمساندة لها.
المال:
المحور ي
أ
المالية المتاحة.
االستغالل المثل للموارد
ّ
تعظيم االستفادة من التمويل الخارجي لبحوث المركز ومشاريعه.
تعزيز الشفافية المالية.
والبداع:
محور التعلم وال ّنمو إ
والبداع واالبتكار.
دعم ثقافة التعلم إ
تعزيز ودعم إدارة المعرفة.
تطوير الموارد ش
الب�يّة.
ن
الدارية الفضىل.
تب� الممارسات إ
ّي
توف� بيئة عمل جاذبة للكفاءات ومستبقية لها.
ي
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أ
الهداف

تدرجــت اسـ تـراتيجية المركــز الوطـن للبحــوث الزراعيــة ( )2023-2019ف� وضــع أهدافهــا بتسلســل هرمــي بــدأ أ
بالهــداف الوطنيــة ذات
ّ
ي
فالهــداف المؤسســية .وتصنــف يهــذه االسـ تـراتيجية أ
ـة ،أ
العالقــة ،ت َلتــه أ
الهــداف المؤسســية للمركــز ف ي� ثــاث فئــات:
الهــداف القطاعيـ
ُ
َ ُ
الهــداف الـ تـ� حددهــا النظــام رقــم ( )42لســنة ( )1993وتعديالتــه؛ أ
الهــداف االسـ تـراتيجية ( ،)Strategic Goalsوهــي أ
أ
والهــداف
ّ
ي
الهــداف المرتبطــة بخطــة عمــل ( )Action Planاالسـ تـراتيجية؛ أ
الفرعيــة ( ،)Subsidiary Goalsوهــي أ
والهــداف التنفيذيــة
( ،)Operational Goalsوهــي أ
الهــداف المرتبطــة بخطــط عمــل ( )Executive Plansمديريــات المركــز ومراكــزه البحثيــة الفرعيــة .وبعــد
الهــداف االسـ تـراتيجية وتقاطعهــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة الصــادرة عــن منظمــة أ
ذلــك درس ترابــط أ
المــم المتحــدة.
َُِ
أ
الهداف الوطنية
ـا�ة وغـ يـر مبـ ش
يســاهم المركــز الوط ـن للبحــوث الزراعيــة مــن خــال أهدافــه ومهامــه وبحوثــه ومشــاريعه ،بطــرق مبـ ش
ـا�ة ،ف ي� تحقيــق
الهــداف يالوطنيــة الثمانيــة كمــا وردت ف� وثيقــة أ
خمســة مــن أ
الردن ( ،)2025وهــي:
ي
الوط� أ
ن
ين
المواطن�.
الول :تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع
الهدف
ي
ن
الوط� الرابع :خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال.
الهدف
ي
ف
ن
ن
ن
للمواطن� والعدالة ي� توزيعها.
تحس� مستوى الخدمات المقدمة
الوط� الخامس:
الهدف
ي
ي
ي
ن
البداع واالبتكار ذي إنتاجية مرتفعة.
الهدف
قادر عىل إ
الوط� السادس :بناء جيل ٍ
ي
ف
ن
ن
الوط� السابع :تحقيق التوازن التنموي يب� المحافظات ي� ضوء تطبيق نهج الالمركزية.
الهدف
ي

أ
الهداف القطاعية

تشــكل أهــداف االسـ تـراتيجية الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة ( )2025-2016أ
الهــداف القطاعيــة .وتتقاطــع أهــداف المركــز مــع ســتة مــن هــذه
أ
ـا� وغـ يـر مبـ ش
الهــداف بشــكل مبـ ش
ـا� ،وهــي:
الهدف القطاعي أ
الول :استدامة الموارد الزراعية وتطويرها.
ت
ن
النبا� .
الثا� :المحافظة عىل التنوع الحيوي ي
الهدف القطاعي ي
ت
ن
ال ي ْ ن
الهدف القطاعي الرابع :تعزيز التكامل ي ن
والنبا� .
الحيوا�
نتاج�
ب� إ
ي
ي
ب� القطاع الزراعي وقطاعات االقتصاد أ
الهدف القطاعي الخامس :تعزيز التكامل ي ن
الخرى.
والرشاد الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة ف ي� الزراعة.
الهدف القطاعي السادس :تطوير البحث إ
ع� :دعم أ
المن الغذا� .ئ
الهدف القطاعي الثالث ش
ي

أ
الهداف المؤسسية
الهــداف المؤسســية للمركــز الوط ـن للبحــوث الزراعيــة مــن ثــاث مجموعــات هرميــة التسلســل ،هــي أ
تتكــون أ
الهــداف االسـ تـراتيجية
ّ
ي
والهــداف الفرعيــة ( ،)Subsidiary Goalsأ
( ،)Strategic Goalsأ
والهــداف التنفيذيــة (.)Operational Goals
أوال :أ
الهداف ت
االس�اتيجية
ً
ت
ن
7
حدد نظام المركز
يأ�:
ّ
الوط� للبحوث الزراعية أهداف المركز بما ي
ي ِّ
ن
ت
والحيوا�
النبا�
 .1توظيف نتائج البحوث الزراعية المستنبطة محلياً أو المقتبسة من مصادر أخرى لغايات زيادة إ
ي
النتاج الزراعي بشق ّْيه ي
ورفع كفاءته وتحسينه.
 .2المحافظة عىل الموارد الطبيعية واالستغالل أ
المثل لها.
ئ
البي� .
 .3خدمة أغراض التنمية والمحافظة عىل التوازن ي
ثانياً :أ
الهداف الفرعية

الهــداف االسـ تـراتيجية ،ويمكــن النظــر إليهــا عــى أنهــا أ
الهــداف الفرعيــة الوســائل الـ تـ� تتحقــق بواســطتها أ
تمثــل أ
الهــداف المرتبطــة
ُ
ي
الهــداف الفرعيــة للمركــز الوطـن للبحــوث الزراعيــة بـ آ
بخطــة عمــل االسـ تـراتيجية .وتتمثــل أ
ـال ت ي�:
ي
ف
النتاج النباتية.
.1
تعزيز البحث العلمي الزراعي ي� سالسل إ
 .7نظام رقم ( )42لسنة (.)2018
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.2
.3
.4
.5

ف
النتاج الحيوانية.
تعزيز البحث العلمي الزراعي ي� سالسل إ
استنباط وتعميم التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية.
ئ
ين
البي� الزراعي.
تحس� مرونة النظم البيولوجية الزراعية وتعزيز دور التوازن ي
تفعيل االستشارات البحثية ش
ون� أفضل الممارسات الزراعية.

ثالثاً :أ
الهداف التنفيذية

الهــداف التشــغيلية ،وهــي أ
بالهــداف الفرعيــة أو أ
الهــداف التنفيذيــة كذلــك؛ أ
تعــرف أ
الهــداف المرتبطــة بالخطــط التنفيذيــة ،وتقــع
ُ
ِ
الهــداف االسـ تـراتيجية أ
الهــداف والتأكــد مــن أنهــا تحقــق االنســجام والتطابــق مــع أ
مســؤولية وضــع هــذه أ
والهــداف الفرعيــة عــى
كاهــل المديريــات البحثيــة والمراكـ ِـز البحثيــة الفرعيــة .وحيــث أن إعــداد الخطــط التنفيذيــة الحــق إلعــداد االسـ تـراتيجية واعتمادهــا ،فــإن
أ
ت
ـ� ســتتضمنها الخطــط التنفيذيــة للمديريــات والمراكــز.
الوثيقــة الحاليــة ال تــورد هــذه الهــداف الـ ي
ن
مكونات وعنارص شعار المركز
الوط� للبحوث الزراعية
ي
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ن
ت
الس ي ْ ن
ياق�
ول
الوط� ّ
أهداف ومهام االس�اتيجية ضمن ّ
والد ي ّ
يّ
عرضــت أ
البــواب الســابقة مهــام المركــز وأهدافــه االسـ تـراتيجية المنصــوص عليهــا ف ي� نظــام المركــز الوط ـن ي للبحــوث الزراعيــة رقــم
َ
أ
ت
ت
ن
( )42لســنة ( ،)2018وقــد قامــت هــذه االســراتيجية عــى هــذه الهــداف والمهــام .وأخــذت االســراتيجية الحاليــة بعـ يـ� االعتبــار عــد َة
مرجعيــات وطنيــة ودوليــة منســجمة مــع أهــداف المركــز االسـ تـراتيجية ومهامــه.
أ
ـدة لعــام  ،2030وتقاطعهــا مــع أهــداف
يلخــص الجــدول ( )3أهــداف ومقاصــد التنميــة المســتدامة الصــادرة عــن منظمــة المـ ِـم المتحـ ِ
ش
ـؤ�
المركــز ومهامــه .بالمحصلــة؛ ترتبــط أهــداف المركــز ومهامــه بســتة أهــداف مــن مجمــوع  17و بـــ  10مقصــداً مــن مجمــوع  .169يُـ ُ
هــذا االنســجام إىل تناغــم وتوافــق أهــداف المركــز االسـ تـراتيجية مــع أهــداف ومقاصــد التنميــة المســتدامة ،ويكشــف عــن أن عمــل
ن
ـدول ،ويدعــم الجهــود الدوليــة الهادفــة إىل تحقيـ ِـق تنميــة
ـ� إىل النطــاق الـ ي
المركــز الوط ـ ي للبحــوث الزراعيــة يتخ ّطــى ال ّنطــاق المحـ ي
مســتدامة.
ق
بالتأكيــد؛ يعمــل المركــز عــى تحقيــق مـ ش
ـا� مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ومقاصدهــا مــن خــال تنفيــذ مهامــه وأولوياتــه
ـؤ�ات التـ ي
الوطنيــة ،تحديــداً:
أ
ن
ت
ين
النتاجية ورفع كفاءتها ،واستنباط التكنولوجيا ،والحفاظ عىل
والحيوا� بهدف
النبا�
تحس� إ
ي
القيام بالبحاث الزراعية للشق ي
الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ،وبناء القدرات ش
الب�ية ف ي� القطاع الزراعي.
زيادة االستثمار ف ي� البحوث الزراعية بغية شن� المعرفة والتقنيات الحديثة.
ين
تحس� القيمة المضافة للصناعات الغذائية.
تطوير ت
اس�اتيجيات البحوث الزراعية.
ال�اكات بغية تحقيق أهداف المركز ت
بناء ش
االس�اتيجية.
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ن
الوط� للبحوث الزراعية ت
أهداف المركز
االس�اتيجية ومهامه ضمن سياق أهداف التنمية المستدامة
ي

أ
ق
ن
ت
ش
ـ� تتــا� بشــكل مبــا� مــع أهــداف المركــز الوطـ ي
الجــدول ( :)3أهــداف التنميــة المســتدامة الصــادرة عــن منظمــة المــم المتحــدة الـ ي
االسـ تـراتيجية ومهامــه المرتبطــة بهــا
الهدف

عدد

ال� ق
ت
تتال� مع أهداف المركز
المقاصد ي

ش
مؤ�ات قياس المقاصد كما

ش
مؤ�ات قياس المقاصد كما تتماهى مع

حددت بأجندة 2030

مهام المركز

1

النتــاج)
النتاجيــة (حجــم المحصــول /كلفــة إ
النتــاج لــكل وحــدة إ
النتاجيــة الزراعيــة ودخــل  1-3-2حجــم إ
 3-2مضاعفــة إ
أ
ف
اليضاحيــة ضمــن المراكــز
صغــار منتجــي الغذيــة وال ســيما النســاء عمــل حســب فئــات حجــم ي� الحقــول إ
وأفــراد الشــعوب أ
الصليــة والمزارعــون المؤسســة الزراعيــة /الرعويــة /والمحطــات البحثيــة لــكل وحــدة عمــل
أ
الحرجيــة لصغــار المز ي ن
ارعــ� .حســب فئــات حجــم المؤسســة الزراعيــة/
الرسيــون والرعــاة والصيــادون.
الرعويــة مقارنــةً بالمعــدل الوطــن ي عنــد
صغــار المز ي ن
ارعــ�.

2

ئ
غــذا�
 4-2كفالــة وجــود نظــم إنتــاج
ي
مســتدامة ،وتنفيــذ ممارســات زراعيــة
النتاجيــة
متينــة تــؤدي إىل زيــادة إ
والمحاصيــل ،وتســاعد ف ي� الحفــاظ عــى
اليكولوجيــة.
النظــم إ

ت
الــ� تعتمــد أســاليب
 1-4-2نســبة المســاحة الزراعيــة المســاحة الزراعيــة ي
المخصصــة للزراعــة المنتجــة وتقنيــات زراعيــة مســتدامة جــراء أ
البحــاث
ت
عــر
والمســتدامة.
الــ� قــام بهــا المركــز وتــم تعميمهــا ب
ي
وزارة الزراعــة.

3

 5-2الحفــاظ عــى التنــوع الجي ـن ي للبــذور
والنباتــات المزروعــة والحيوانــات المدجنــة
والليفــة ومــا يتصــل بهــا مــن أ
أ
النــواع
ال�يــة ،بوســائل تشــمل بنــوك البــذور
ب
ت
الــ� تــدار إدار ًة
والنباتــات المتنوعــة
ي
والقليميــة
ســليمةً عــى الصعــد الوطنيــة إ
والدوليــة.

 1-5-2عــدد المــوارد الجينيــة
النباتيــة والحيوانيــة أ
للغذيــة
والزراعــة المودعــة ف ي� مرافــق
للحفــظ عــى المــدى المتوســط
أو الطويــل.
 2-5-2نســبة الســاالت المحليــة
ت
ـ� تصنــف عــى أنهــا معرضــة
الـ ي
غــر معرضــة
للخطــر ،أو
ي
للخطــر ،أو تقــف عنــد مســتوى
غــر معــروف لخطــر انقراضهــا.
ي

عــدد المــوارد الجينيــة النباتيــة أ
للغذيــة
والزراعــة المودعــة ف ي� مرافــق للحفــظ (Ex-
 )situعــى المــدى المتوســط أو الطويــل.
جمــال)
نســبة الســاالت (مقــاس بالعــدد إ
ال ي
ت
الــ� تصنــف عــى أنهــا
المحليــة الحيوانيــة ي
غــر معرضــة للخطــر،
معرضــة للخطــر ،أو ي
أو تقــف عنــد مســتوى غـ يـر معــروف لخطــر
انقراضهــا ويتــم الحفــاظ عليهــا وإكثارهــا
ن
وزيــادة إنتاجيتهــا مــن قبــل المركــز الوطــ ي
(http://www.fao.org/dad-is/browse-by-
.)/country-and-species/ar

4

 - 2أ زيــادة االســتثمار ،بطــرق تشــمل
الــدول المعــ ّزز ،ف ي� الهيــاكل
التعــاون
ي
أ
ف
و� البحــوث الزراعيــة
الساســية الريفيــة ،ي
ف
و� تطويــر
وخدمــات إ
الرشــاد الزراعــي ،ي
التكنولوجيــا وبنــوك الجينــات الحيوانيــة
والنباتيــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة
النتاجيــة الزراعيــة.
إ

 - 2أ  1 -مـ ش
ـؤ� التوجــه ف ي� المجــال
الزراعــي للنفقــات الحكومية.
 - 2أ  3 -مجمــوع التدفقــات
النمائيــة
الرســمية (المســاعدة إ
الرســمية مضافــاً إليهــا تدفقــات
رســمية أخــرى) إىل القطــاع
الزراعــي.

مـ ش
ـؤ� التوجــه ف ي� المجــال الزراعــي للنفقــات
الحكوميــة ف ي� البحــوث الزراعيــة (نفقــات
ـ� الزراعــي).
البحــوث الزراعيــة /الناتــج المحـ ي
مجمــوع التدفقــات الرســمية (المســاعدة
النمائيــة الرســمية مضافــاً إليهــا تدفقــات
إ
ن
المانحــ� إىل
رســمية أخــرى) مــن معظــم
ي
القطــاع الزراعــي ضمــن إطــار البحــوث
الزراعيــة ومهــام المركــز.

 :2القضاء
عىل الجوع
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5

 3-4كفالــة تكافــؤ فــرص جميــع النســاء  1-3-4معــدل مشــاركة الشــباب عــدد أ
الشــخاص (الشــباب ( )24-15والكبــار
ف
والرجــال ي� الحصــول عــى التعليــم والكبــار ف� التعليــم الرســمي ( ))64-25الذيــن تلقــوا تدريبــات تقنيــة
ي
ن
ن
الجيــد
ـال ّ
التق ـ ي والمه ـ ي والتعليــم العـ ي
مقدمــة مــن المركــز وتنــدرج تحــت إطــار
وغــر الرســمي والتدريــب
ي
والميســور التكلفــة
الممارســات الزراعيــة الحديثــة والمســتدامة.

6

أ
ت
ين
الــ� قــام بهــا
3-6
تحســ� نوعيــة الميــاه بالحــد مــن  1-3-6نســبة ميــاه الــرف الصحي عــدد التقنيــات والبحــاث ي
المركــز الوطــن ي وتنــدرج ضمــن االســتخدام
التلــوث ،ووقــف إلقــاء النفايــات والمــواد المعالجة بطريقــة آمنة.
آ
ف
المــن لميــاه الــرف الصحــي ي� القطــاع
الكيميائيــة الخطــرة ،وتقليــل ترسبهــا إىل
ن
الزراعــي.
أد� حــد ،وخفــض نســبة ميــاه المجــاري

الجيد

غـ يـر المعالجــة إىل النصــف ،وزيــادة إعــادة
 :6المياه

التدويــر وإعــادة االســتخدام المأمــون

النظيفة

كبــرة عــى الصعيــد العالمــي.
بنســبة ي

والنظافة
الصحية

7

أ
ف
ف
ت
الــ�
 4-6تحقيــق زيــادة ي
كبــرة ي� كفــاءة  1-4-6التغـ يـر ي� كفاءة اســتخدام عــدد البحــاث والتقنيــات المعتمــدة ي
اســتخدام الميــاه ف� جميــع القطاعــات ،الميــاه عــى مــدى ت
فــرة مــن قــام بهــا المركــز لزيــادة كفــاءة اســتخدام
ي
الميــاه عـ بـر زيــادة القيمــة المضافــة لــكل مــرت
وكفالــة ســحب الميــاه العذبــة وإمداداتهــا الزمــن.
مكعــب مــن الميــاه المســتعملة ف ي� الــري أو
عــى نحــو مســتدام مــن أجــل معالجــة
عـ بـر تخفيــض الكميــة المســتعملة مــن الميــاه
شــح الميــاه.
إلنتــاج المحاصيــل.
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بتغــر  1-2-31عــدد البلــدان ت
الــ� المســاهمة ف ي� وضــع أو تفعيــل سياســة/
التدابــر المتعلقــة
 2-31إدمــاج
ي
ي
ي
أ
ت
واالســراتيجيات أبلغــت عــن وضــع أو تفعيــل اسـ تـراتيجية /خطــة متكاملــة تزيد قــدرة الردن
المنــاخ ف ي� السياســات
اســراتيجية /خطــة عــى التكيــف مــع آ
ت
الثــار الضــارة لتغـ يـر المناخ
سياســة/
والخطــط الوطنيــة.
متكاملــة تزيــد قدراتهــا عــى وتعــزز القــدرة عــى التأقلــم مــع المنــاخ،
التكيــف مــع آ
الثــار الضــارة لتغـ يـر والتنميــة القائمــة عــى انبعاثــات غــازات

 :13العمل

المنــاخ ،وتعــزز القــدرة عــى الدفيئــة المنخفضــة عــى نحــو ال يهــدد إنتــاج
أ
أ
ت
ش
الــ�
التأقلــم مــع المنــاخ ،والتنميــة الغذيــة جــراء البحــاث والت�يعــات ي
القائمــة عــى انبعاثــات غــازات ســاعد فيهــا المركــز.

المناخي

الدفيئــة المنخفضــة عــى نحــو ال
يهــدد إنتــاج أ
الغذيــة.
9

أ ض
ا�
 3-15مكافحــة التصحــر ،وترميــم الر ي
ت
وال�بــة المتدهــورة ،بمــا ف ي� ذلــك
أ ض
ا� المتأثــرة بالتصحــر والجفــاف
الر ي
والفيضانــات ،والســعي إىل تحقيــق عالـ ٍـم
أ ض
ا� .
ٍ
خــال مــن ظاهــرة تدهــور الر ي

10

والــدول 1-6-17
القليمــي
 6-17تعزيــز التعــاون إ
ي
ف
و� مــا ي ن
ين
الم�مــة مــع مؤسســات مــن
بــ� التعــاون ف ي�
مجــال العلــوم و /و /أو التكنولوجيــا ب
بــ� الشــمال والجنــوب ي
ي
ث ف
الم�مــة ي ن
بــ� بلــدان أخــرى ،بحســب نــوع التعــاون.
بلــدان الجنــوب والتعــاون
الثــا� ي� مــا أو التكنولوجيــا ب
ي

 :15الحياة
ف
ال�
ي� ب

 :17عقد
ش
ال�اكات
لتحقيق
أ
الهداف

أ ض
ت
ت
ـ�
نســبة
1-3-15
ـ� قــام بهــا المركــز والـ ي
ا� عــدد البحــوث الـ ي
الر ي
ف
أ ض
ا�
المتدهــورة إىل مجمــوع مســاحة تســهم ي� الحــد مــن تدهــور الر ي
وتســاهم ف ي� مكافحــة التصحــر واســتصالح
ا ليا بســة .
أ ض
را� .
ال ي
عــدد

مجــال العلــوم
اتفاقيــات عــدد اتفاقيــات التعــاون ف ي�
ي

يتعلــق بالعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار البلــدان ،بحســب نــوع التعــاون.
والوصــول إليهــا.
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المالحق

ملحق رقم ()1
ن
لجنة ت
اس�اتيجية المركز
الوط� للبحوث الزراعية ()2023-2019
ي
ال ش�اف العام
إ
رئيس اللجنة
نائب رئيس اللجنة
مقرر اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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الموقع الوظيفي
ن
الوط� للبحوث الزراعية
مدير عام المركز
ي
مساعد المدير العام لشؤون المراكز
مساعد المدير العام لشؤون البحث
المؤسس وإدارة المعرفة
مدير مديرية التطوير
ي
مدير مديرية بحوث المحاصيل الحقلية
قائم بأعمال مدير وحدة حماية الملكية الفكرية
ين
أم� رس مجلس المركز
مدير مديرية الموارد ش
الب�ية
مدير مديرية الشؤون المالية
قائم بأعمال مديرية بحوث النحل
المخت�ات
باحث علمي /مديرية
ب

اللقب واالسم
الدكتور نزار حداد
المهندس خليل جمجوم
الدكتور نعيم مزاهرة
ح�
المهندسة أسمهان ت ّ
يح� شخاترة
الدكتور ي
ح�
المهندس عمار ت ّ
عب� بالونة
الدكتورة ي
السيدة فريال عربيات
السيد أمجد برجاس
الشقور
المهندسة بنان َّ
المهندسة غيداء جبارة

ملحق رقم ()2
ن
قائمة ش�كاء المركز
الوط� للبحوث الزراعية ()2019
ي
القطاع العام
رئاسة الوزراء
وزارة الزراعة
الدول
وزارة التخطيط والتعاون
ي
المجلس أ
العىل للعلوم والتكنولوجيا
العال والبحث العلمي (صنــدوق البحــث العلمي واالبتكار)
وزارة التعليم ي
وزارة الصناعة والتجارة والتموين (مؤسسة المواصفات والمقاييس ،ومديرية حماية الملكية الصناعية)
المؤسسة التعاونية أ
الردنية ()JCC
دائرة اللوازم العامة
القراض الزراعي
مؤسسة إ
وزارة المياه والري
المؤسسة أ
الردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ()JEDCO
مـركز الملك عبد هللا الثانـي للتميـز
كلية الزراعة /الجامعة أ
الردنية
كلية الزراعة /جامعة العلوم والتكنولوجيا
كلية الزراعة /جامعة مؤتة
كلية الزراعة /جامعة البلقاء التطبيقية
كلية الزراعة /جامعة جرش
كلية الطب البيطري /جامعة العلوم والتكنولوجيا
كلية الموارد الطبيعية والبيئة /الجامعة الهاشمية
أ
أ ض
ا� الجافة /الجامعة الهاشمية
أكاديمية ال يم� الحسن بن طالل للر ي
ديوان الخدمة المدنية
وزارة البيئة
ديوان المحاسبة
أ
ن
رد�
المركز الجغر ف يا�
الملك ال ي
ي
دائرة أ
الرصاد الجوية
الحصــاءات العامــة
دائــرة إ

ن
تتج� وتسويق الملكية الفكرية ،ومجلس الحسن)
مدينة الحسن العلمية (الجمعية العلمية الملكية ،والمركز
الوط� للبحث والتطوير ،ومكتب ي
ي
أ ن
رد� (لجنة الزراعة والمياه)
مجلس النواب ال ي
أ
أ ن
رد� (لجنة الزراعة والمياه)
مجلس العيان ال ي
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القطاع الخاص
ش
ال�كات الزراعية
الرساء
جامعة إ

ن
مد� /جهة داعمة)
مجموعة طالل أبو غزالة (مجتمع ي
المجلس االقتصادي واالجتماعي /أ
الردن

ن
المد�
المجتمع
ي
جمعية البيئة أ
الردنية
الردنية للتقييم الحس أ
الجمعية أ
للغذية
ّ يّ
الحديقــة النباتيـة الملكيــة
جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه )(JEPA
جمعية منتجي ومصدري منتجات الزيتون )(JOPEA
جمعية الزراعة العضوية
مؤسسة نهر أ
الردن

االتحـاد العام للمزارعيــن أ
ال ي ن
ردني�
اعي� أ
ال ي ن
المهندس� الزر ي ن
ين
ردني�
نقابة

المنظمات الدولية
الوكالة أ
المريكية للتنمية الدولية ()USAID
المفوضية أ
الوروبية ()EC
الوكالة أ
اللمانية للتنمية ()GIZ

الدول للتنمية الزراعية ()IFAD
الصندوق
ي
برنامج أ
المم المتحدة إ ئ
نما� ()UNDP
ال ي
منظمة أ
الغذية والزراعة ()FAO
برنامج الغذاء العالمي ())World Food Program (WFP
السفارة الهولندية ف ي� عمان /جهة داعمة
الدول ()WB
البنك
ي
ف
الدول للبحوث الزراعية ي� المناطق الجافة ()ICARDA
المركز
ي
الدول ()JICA
الوكالة اليابانية للتعاون
ي
مرفق البيئة العالمية ()GEF
صندوق التكيف )(AF
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ()IAEA
المنظمة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ()AOAD
الدول للزراعة الملحية ()ICBA
المركز
ي
المنظمة الفريقية آ
السيوية للتنمية الريفية ()AARDO
إ
أ
ض
ا� الجافة ()ACSAD
المركز ب ي
العر� لدراسات المناطق الجافة والر ي
ين
لتحس� الذرة الصفراء والقمح ()CIMMYT
الدول
المركز
ي
30

منظمة التنوع البيولوجي الدولية ()Bioversity International
الدول للموارد الوراثية النباتية ()IPGRI
المعهد
ي
الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون ()SDC
المجلس ن
ين
لالجئ� )(NRC
ال�ويجي
وكالة التعاون والتنسيق ت
ال�كية )(TICA
الدول للزيتون )(IOC
المجلس
ي
الوكالة الكورية ()KOICA
معهد التغذية النباتية الدولية ()IPNI
أ
ن
اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية ف ي� ش
ال�ق الد� وشمال إفريقيا ()AARINENA
ال�ق أ
ال ن
القليمي للإصالح الزراعي والتنمية الريفية ف ي� ش
د� ()CARDNE
المركز إ
الدول لبحوث التنمية ()IDRC
المركز
ي
الدول لدراسات المحاصيل للمناطق شبه الجافة ()ICRISAT
المعهد
ي
المنظمة العالمية لصحة الحيوان ())World Organization for Animal Health (OIE
واجيننجن /هولندا ()Waginengen University
جامعة ِ
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ن
ت
“الس�اتيجية المركز
الطار المنطقي
الوط� للبحوث الزراعية” ()2023-2019
ملحق رقم ( :)3إ
ي
الهدف العام
ت
المؤسســا� للمركــز
تطويــر الــدور
ي
الوطــن ي للبحــوث الزراعيــة وتوجيــه
أبحاثــه وخدماتــه تل�ســيخ أســس
ومبــادئ التنميــة الزراعيــة المســتدامة
ين
بالتعــاون مــع ش
المعنيــ�
الــركاء
ن
والقليمــي،
عــى الصعيــد الوطــ ي  ،إ
والــدول.
ي
أ
ت
الهداف االس�اتيجية
1.توظيــف نتائــج البحــوث
الزراعيــة المســتنبطة محليــاً أو
المقتبســة مــن مصــادر أخــرى
النتــاج الزراعــي
لغايــات زيــادة إ
ن
ت
ـوا� ورفــع
ـا� والحيـ ي
بش ـق ّْيه النبـ ي
كفاءتــه وتحســينه.
2.المحافظــة عــى المــوارد
الطبيعيــة واالســتغالل أ
المثــل
لهــا.
3.خدمة أغراض التنمية
ئ
البي� .
والمحافظة عىل التوازن ي

أ
الهداف الفرعية

مؤ�ات أ
ش
وسائل التحقق
الداء
أ
ت
تحقيــق المـ ش
ـؤ�ات المدرجــة ضمــن الهــداف االســراتيجية والفرعيــة  -تقارير الرصد والمتابعة
ف
ي� ( 2020و .)2023
ف ي� نهايــة عــام (.)2023
 التقرير السنوي لمركزالبحوث.

الفرضيات والمخاطر
سياس
 استقراري
ن
وأم�.
ي
 نمو اقتصاديمتوازن.

خط أ
الساس 2017
 قيمــة المنــح االســتثمارية 1ن
أرد� .
مليــون دينــار ي
 ( )1عــدد شالت�يعــات
ا لمصــد رة .
 ( )18عــدد االتفاقيــاتالم�مــة كمشــاريع.
ب
 ( )1000عــدد المســتفيدينمــن الخدمــات.
 ( )50%التمثيــل النوعــيللنباتــات.
 ( )30عــدد نشــاطات إدارةالمعرفــة.
 ( )20عــدد أالوراق العلميــة
المحكمــة ف ي� الســنة.

وسائل التحقق
 التقرير السنوي لمركزالبحوث.
ت
ش
ال�
 بيان الت�يعات يساهم المركز بإصدارها.
 أرشيف االتفاقياتالم�مة.
 بتصنيف أالبحاث حسب
المجاالت.
 تقارير البنك الور ث يا�المال
 التقرير السنوي يلمديرية الموارد المالية.

الفرضيات والمخاطر
 تعاون الجهاتالمانحة.
 ثبــات وزيــادةالموازنــة الســنوية
مــن
المخصصــة
الحكومــة للمركــز.
ين
تأمــ� المــوارد
يــة أ
ش
الساســية.
الب�

خط أ
الساس 2017

وسائل التحقق

الفرضيات والمخاطر
 ينتأم� الموازنة
المطلوبة.
 ينالخ�ات
تأم� ب
المطلوبة.
 تعاون الجهاتالمانحة.

مؤ�ات أ
ش
الداء
 زيــادة دعــم البحــث العلمــيالزراعــي وتطويــر التكنولوجيــا
الزراعيــة مــن جهــات محليــة،
إقليميــة ،ودوليــة بنســبة ()%100
ســنوياً ( %500موزعــة عــى خمــس
ســنوات).
 المســاهمة ف ي� إصــدار ( )7شت�يعــاتتعــىن بالمحافظــة عــى التنــوع
ن
ت
والدارة
النبــا�
الحيــوي
والحيــوا� إ
ي
ي
المتكاملــة للمــوارد الطبيعيــة.
 إبــرام ( )25اتفاقيــة تعــاون ســنوياًف ي� مجــال تطويــر البحــث العلمــي
الزراعــي والتكنولوجيــا الزراعيــة.
 زيــادة عــدد المســتفيدين مــنخدمــات المركــز بنســبة ()%15
ســنو ياً.
 ارتفــاع نســبة أبحــاث اســتخداممصــادر الطاقــة المتجــددة (.)%2
 نمــو التمثيــل النوعــي للنباتــاتال�يــة والســاالت المحليــة الخاصــة
ب
بالغــذاء والزراعــة بنســبة (.)%5
 زيــادة نشــاطات إدارة المعرفــةبنســبة (.)%15
 زيــادة عــدد أالوراق العلميــة
للكــوادر البحثيــة العاملــة ف ي� المركــز
بنســبة ( )%20ســنوياً.
مؤ�ات أ
ش
الداء

 أتعزيــز البحــث العلمــي  -تنفيــذ ( )30بحثــاً علميــاً كل عــامف
النت��اج النباتيــة ف ي� المراكــز
النتــاج لسالس��ل إ
الزراعــي ي� سالســل إ
والمحطــات البحثيــة
ا لنبا تيــة
 اســتكمال تأهيــل ،وتأهيــل ()10مختـ بـرات خــال مــدة االسـ تـراتيجية.
 تنفيــذ ( )45دورة تدريبيــة للــكادرين
ش
والمســتهدف� كل عــام.
البــري
 اعتمــاد ( )5أصنــاف محاصيــلحقليــة جديــدة خــال عمــر
ا ال ت
ســر ا تيجية .
المخ�يــة النباتيــة
 زيــادة العينــاتب
بنســبة ( )%15ســنوياً.
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المخرجات
الدارة المتكاملــة
1.زيــادة جـ
ـدوى إ
للحـ شـرات أ
والم ـراض.
2.تقليــل الفاقــد ف ي� المنتجــات
ش ِئ
النــا� مــن الحصــاد
الزراعيــة
أ
ش
والمــراض النباتيــة والحــرات.
3.زيــادة درجــة االعتمــاد عــى
ئ
المــا� كمصــدر ميــاه
الحصــاد
ي
ري ف ي� المناطــق الصحراويــة
الحديّــة.
والمناطــق
ّ
4.تطويــر أصنــاف نباتيــة
مقاومــة للجفــاف أ
والمــراض
آ
والفــات بواســطة التعديــات
والتحســينات الجينيــة.
5.تعميــم اســتخدام تطبيقــات
التقانــات الحيويــة.

 ( )18بحث علمي.مخت� واحد.
 تأهيل ب عقد ( )20دورة تدريبية. ( )4500عدد العيناتالمخ�ية.
ب

 التقارير السنويةوالربعية.
 أالصناف الجديدة
المعتمدة.
 تقارير أيام الحقلوالمشاهدات الحقلية.

أمثلة عن أ
وسائل التحقق
النشطة
 تخطيــط ،وتنفيــذ ،وتعميــم البحــوث الزراعيــة النباتيــة الموجهــة نحــو  -التقارير السنوية. عدد التقانات المطورة.النتــاج النباتية.
سالســل إ
النتــاج النبـ ت
ـا� المســتدام والمــرن  -عدد الدورات التدريبية
ـبل
ـ
س
ـول
ـ
ح
ـي
ـ
نوع
ـب
ـ
تدري
 تنفيــذإ
ي
المنفذة.
للــكادر البـ شـري والجهــات ذات العالقــة.
النتاجيــة  -عدد الدراسات المنجزة.
 تقييــم مناســبة أصنــاف نباتيــة جديــدة وســاالت عاليــة إللبيئــة المحليــة ،ودراســة إنتاجيتهــا ،وتعميمهــا عنــد نجاحهــا.
ين
والتحســ�
 اســتخدام التقنيــات الحيويــة المختلفــة ف ي� االنتخــابللصــول أ
الــور ثا� أ
والصنــاف النباتيــة.
ي
أ
الف�وســية والطفيليــة
 إجــراء بحــوث تشــخيص أالمــراض النباتيــة يوغ�هــا وتحديــد الســبل النســب لعالجهــا.
 يتقييــم فــرص نجــاح أســاليب زراعيــة جديــدة فالنتــاج النبـ ت
ـا�،
ـادة
ـ
زي
�
إ
ي
ي
ودراســة جدواهــا االقتصادية.
 تقليــل الفاقــد ف ي� المنتجــات الزراعيــة النـ ش ئـا� عــن الحـ شـرات الضــارة
ش
الحــرات
بواســطة إيجــاد عالجــات طبيعيــة أو مص ّنعــة لمكافحــة
المؤذيــة للنباتــات.

الفرضيات والمخاطر
توفــر المخصصــات
 يالماليــة.
ن
 توفــر الــكادر الفــ يالمؤهــل.
 اسـ�تمرار تعـ�اونالجهــات المانحــة.

أ
الهداف الفرعية
ب -تعزيــز البحــث العلمــي الزراعــي
ف
النتــاج الحيوانيــة
ي� سالســل إ

المخرجات
1.الحــد مــن انتشــار أ
المــراض
ّ
الحيوانيــة.
ين
تحســ� تكاثــر الحيوانــات
2.
ا لمزرعيــة .
3.إيجاد بدائل علفية جديدة.
4.انتخــاب ســاالت عاليــة
النتاجيــة مــن أ
الغنــام والماعــز
إ ّ
والدواجــن؛ متأقلمــة
وال ّنحــل ّ
المحليــة.
مــع البيئــة
ّ

خط أ
مؤ�ات أ
ش
وسائل التحقق
الساس 2017
الداء
 تنفيــذ ( )7بحــوث علميــة كل سـ ي ن التقارير السنوية.ـنت�  -تنفيذ ( )3بحوث علمية.
ف
 عدد التقانات المطورة.مخت�ين.
لسالس��ل إ
النتاــج الحيواني��ة ي� المراكز  -تأهيل ( )2ب
 عدد الدورات التدريبية عقد ( )7دورات تدريبية.والمحطــات البحثية.
 تنفيــذ ( )25دورة تدريبيــة للــكادر  )300( -عــدد العينــات المنفذة.ين
 عدد االتفاقيات الموقعة.لمخ� يــة .
والمســتهدف� كل عــام.
ا ب
 اســتكمال تأهيــل ،وتأهيــل ()5مختـ بـرات خــال مــدة االسـ تـراتيجية.
المخ�يــة الحيوانيــة
 زيــادة العينــاتب
بنســبة ( )%15ســنوياً.
أمثلة عن أ
وسائل التحقق
النشطة
 تنفيذُ البحوث الزراعية أ التقارير السنوية.الساسية والتطبيقية.
 عدد التقانات المطورة . تنمية وتطوير حيوانات المزرعة.تز
 عدد الدورات التدريبيةالسمك بتقنيات حديثة.
واالس�راع
 تنمية وتطوير تربية النحلي
 إج ـراء البحــوث والتجــارب بهــدف التعــرف إىل ُسـ ُـبل تحسـ ي نـ� تكاثــر المنفذة.
 عدد االتفاقيات الموقعة.الحيوانــات.
 إجراء البحوث لتطوير خلطات علفية جديدة.ســتحدثة
الم
َ
طوعــة أو ُ
 تعميــم التقانــات الزراعيــة المنقولــة أو ُالم َّ
النتـ�اج الحي��واــ ي عــى الجهــات ذات العالقــة.
والمؤديـ�ة إىل زي�اـدة
ُ
إجـر ّاء بحــوث تطويــر إ ســاالت عاليــة النتاجيــة مــن أ
الغنــام والماعــز
إ
ّ
المحليــة.
والدواجــن متأقلمــة مــع البيئــة
وال ّنحــل ّ
ّ
النتاج والصحة الحيوانية.
 تنفيذ تدريب نوعي حول إ إجــراء بحــوث اســتخدام التقانــات الحيويــة ف ي� تطويــر إنتاجيــةحيوانــات المزرعــة.
خط أ
مؤ�ات أ
ش
وسائل التحقق
الساس ()2017
الداء

أ
الهداف الفرعية
ج -اســتنباط وتعميــم التقنيــات  -اســتحداث تقنيــة /اســتنباط
الحديثــة والتكنولوجيــا الزراعيــة تكنولوجي��ا عــدد ( )8ضمــن مختلــف
النتــاج خــال عمــر
المناســبة للظــروف المحليــة
سالســل إ
ت
الســرا تيجية .
ا
 عقــد ( )12دورة تدريبيــة عــنالتكنولوجيــا الزراعيــة للــكادر
ين
والمســتهدف� كل عــام.
 زيــادة عــدد االبتــكارات /عــدد ()2ســنوياً.
المخرجات
1.المحافظــة عــى المــوارد
النتاجيــة
الطبيعيــة ،وخاصــة إ
منهــا نباتيــاً وحيوانيــاً،
واســتغاللها أ
المثــل ،واســتدامتها
ش
عـ بـر اعتمــاد ونــر التكنولوجيــا
الزراعيــة الحديثــة.
2.رفــع كفــاءة كميــات الميــاه
المســتخدمة ف ي� الــري.
3.تعظيــم عوائــد اســتعمال
المــوارد المائيــة غـ يـر التقليديــة
ف
النتــاج الزراعــي.
ي� إ
أ
4.رفــع كفــاءة اســتخدام الســمدة
الصناعيــة وزيــادة االعتمــاد عــى
أ
الســمدة العضويــة.
ت
ن
5.تحسـ يـ� نوعيــة ال�بــة ومالءمتهــا
للزراعــة والحــد مــن انجرافهــا
عـ بـر اعتمــاد ونـ شـر التكنولوجيــا
الزراعيــة الحديثــة.
6.توضيــح مفهــوم االقتصــاد
أ
الخــرض وأهميتــه
ن
7.تبــ ي حاضنــة االبتــكار الزراعــي
ف ي� المركــز الوطــن ي للبحــوث
الزراعيــة.
8.توظيــف تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي بالبحــث العلمــي
الزراعــي.
9.تعظيــم االســتفادة مــن ميــاه
أ
المطــار.
والبداع.
	10.وجود منصة لالبتكار إ

 التقارير السنوية. ( )2تقنية مستنبطة. ( )5دورات تدريبيــة للــكادر  -عدد التقانات المطورة.ين
ش
 عدد الدورات التدريبيةوالمســتهدف�.
البــري
المنفذة.
 )1( -تسجيل ابتكار سنوي.

أمثلة عن أ
النشطة
 توظيـ ُـف نتائــج البحــوث الزراعيــة المســتنبطة محليـاً أو المقتبســة مــنمصــادر أخرى.
 تنفيذ أبحاث تطبيقية. بح��وث تش��خيص آف��ات الــ ب�ةـ باستــعمال التكنولوجيــا عــى مســتوىالمنــة أ
المملكــة وتحديــد الســبل آ
النســب لعالجهــا.
 تطويــر أســاليب وتقنيــات وأدوات ترفــع كفــاءة اســتخدام الميــاه �في
النتــاج الزراعــي.
إ
ين
عــر
 إجــراء بحــوث تهــدف إىلتحســ� إدارة المراعــي وتطويرهــا ب
التكنولوجيــا الحديثــة.
 توجيــه البحــوث الزراعيــة التطبيقيــة نحــو تحديــد طــرق االســتغاللأ
غــر التقليديــة كالميــاه الرماديــة ش
ونــر هــذه الطــرق
المثــل للميــاه ي
وتعميمهــا عــى المزارعـ ي ن
ـ�.
ين
وتحســ� إدارة الغابــات
 تنفيــذ بحــوث موجهــة نحــو تطويــرعــر التكنولوجيــا الحديثــة.
واســتغاللها
 دراسة جدوى بتطبيق االقتصاد أال ض
خ�.
 دراسة الجدوى االقتصادية الستخدام المكننة الزراعية. ربط التقانات المستنبطة بالذكاء االصطناعي.والبــداع لخريجــي كليــات الزراعــة ف ي�
 اقـ تـراح إضافــة مــادة االبتــكار إالجامعــات الرســمية والخاصــة.
 إجراء بحوث لتعظيم االستفادة من مياه أالمطار.
 العمل مع شوالبداع.
ال�كاء إليجاد وتفعيل منصة االبتكار إ

وسائل التحقق
 التقارير السنوية. عدد التقانات المطورة. عدد الدورات التدريبيةالمنفذة.
 عدد االتفاقيات الموقعة. عدد المسوح المنفذةوالمتعلقة آ
بالفات.
 عدد أالصول الوراثية
المت�ع بها من قبل البنك
ب
الور ث يا�.
 -الخرائط الجينية المعدة.

الفرضيات والمخاطر
توفــر المخصصــات
 يالماليــة.
ن
 توفــر الــكادر الفــ يالمؤهــل.
 اســتمرار تعــاونالجهــات المانحــة.

الفرضيات والمخاطر
توفــر المخصصــات
 يالماليــة.
ن
 توفــر الــكادر الفــ يالمؤهــل.
 اســتمرار تعــاونالجهــات المانحــة.

الفرضيات والمخاطر
توفــر المخصصــات
 يالماليــة.
ن
 توفــر الــكادر الفــ يالمؤهــل.
 اســتمرار تعــاونالجهــات المانحــة.

الفرضيات والمخاطر
توفــر المخصصــات
 يالماليــة.
ن
 توفــر الــكادر الفــ يالمؤهــل.
 اســتمرار تعــاونالجهــات المانحــة.
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مؤ�ات أ
أ
ش
الداء
الهداف الفرعية
د -تحسـ ي ن
ـ� مرونــة النظــم البيولوجيــة  -تنفيــذ ( )6بحــوث علميــة /دراســات
الزراعيــة وتعزيــز دور التــوازن البيـئ ي كل ع��ام للنظ��م البيئي��ة الزراعي��ة ف ي�
المراكــز والمحطــات البحثيــة.
الزراعي
 صــون ( )5ســاالت محليــة خــارجالموئــل (بنــك البــذور) وإكثارهــا
وتفعيــل صونهــا داخــل الموئــل
ســنوياً.
 البــدء بإعــداد خريطــة وطنيــةللمــوارد الوراثيــة خــال عمــر
ت
الســرا تيجية .
ا

وسائل التحقق
خط االساس 2017
التغيــر  -التقارير السنوية.
 ( )3عــدد مش�اـريعي
 عدد التقانات المطورة.المناخــي.
 ( )2عــدد الســاالت  -عدد الدورات التدريبيةالمصانــة والموزعــة خــال المنفذة.
 عدد االتفاقيات الموقعة.عــا م .

الفرضيات والمخاطر
توفــر المخصصــات
 يالماليــة.
ن
 توفــر الــكادر الفــ يالمؤهــل.
 اســتمرار تعــاونالجهــات المانحــة.

أمثلة عن أ
وسائل التحقق
النشطة
توفــر مصــادر ميــاه  -عدد الدورات المنفذة.
 توجيــه البحــوث الزراعيــة التطبيقيــة تجــاهي
إضافيــة أ
ئ
 وثائق الدراسات المنفذة.المــا� .
للغــراض الزراعيــة مثــل الحصــاد
ي
 تنفيــذ بحــوث اقتصاديــة واجتماعيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي وتقديــر  -الخريطة الجينيةالحيوانية والنباتية.
أثــر المشــاريع البحثيــة ف ي� هــذا القطــاع.
النتــاج الزراعــي
 تنفيــذ دراســات اقتصاديــة للمشــاريع الزراعيــة ونُ ُظــم إلتقييــم أثــر مختلــف العوامــل االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة
والماليــة ف ي� العمــل الزراعــي.
أ
ض
ا� ومكافحــة التصحــر ووضــع برامــج
 إجـراء دراســات اســتصالح الر يوخطــط لتحقيــق ذلــك.
 دراســة وتقييــم قابليــة أالر ض
ا� لالســتخدامات الزراعيــة مــع خصائــص
هــذه أ
الر ضا� وظروفهــا البيئيـ يـة كنــوع ت
ال�بــة وعمــق قطاعهــا وملوحتهــا
ي
أ
ف
ودرجــة االنحــدار ي� المنطقــة ومعــدالت المطــار فيهــا ،ومواءمــة
االســتعماالت الزراعيــة لـ أ
ـ�ر ضا� مــع خصائــص ت
ال�بــة فيهــا.
ي
أ
ف
ئ
 إجــراء دراســات عــى خدمــات النظــام البيــ ي المتنــوع ي� الردنوأهــم ي ز
م�اتــه.
ف
ث
 إكثــار وزراعــة ســاالت نباتــات مخزنــة ي� البنــك الــور يا� لحمايتهــا مــناالنقراض.
 إعــداد خريطــة وطنيــة للمــوارد الجينيــة الحيوانيــة والنباتيــة الوطنيــةش
ون�هــا.
 إجراء أبحاث عن مخاطر السيول.التغ� المناخي ومخاطره الزراعية والبيئية.
 -تنفيذ بحوث حول ي

الفرضيات والمخاطر
توفــر المخصصــات
 يالماليــة.
ن
 توفــر الــكادر الفــ يالمؤهــل.
 اســتمرار تعــاونالجهــات المانحــة.

خط أ
مؤ�ات أ
أ
ش
وسائل التحقق
الساس 2017
الداء
الهداف الفرعية
هـــ -تفعيــل االستشــارات البحثيــة  -االستش�اـرات المنفــذة مــع الجهــات  )250( -ع��دد المسـ�تفيدين  -تقارير الدورات التدريبية.
ش
 تقرير عن عددمــن المكتبــة الوطنيــة.
ونــر أفضــل الممارســات الزراعيــة الحكوميــة عــدد ( )51ســنوياً.
االستشارات والتقارير
 االستشــارات المنفــذة مــع جهــاتالفنية سنوياً.
غــر حكوميــة عــدد ( )10ســنوياً.
 يأالبحاث المنشورة عدد (.)25
 عــدد المســتفيدين مــن المكتبــةالوطنيــة للمعلومــات الزراعيــة ()500
ســنوياً.

الفرضيات والمخاطر
 توفــر المخصصــاتالماليــة.
 القــدرة التنافســيةللمركــز.

المخرجات
إيجــاد
ف ي�
1.المســاهمة
الحلــول التطبيقيــة العمليــة
للمســتجدات والمشــكالت
ت
الــ� تؤثــر ســلباً ف ي�
الزراعيــة ي
االقتصــاد والمجتمــع.
ئ
2.المحافظــة عــى التــوازن البي ـ ف ي
المرتبــط بالنشــاط الزراعــي ي�
المملكــة.
ت
النبــا�
3.تعزيــز التنــوع الحيــوي
ي
ن
والحيــوا� .
ي
الدارة
4.تطويــر أســاليب
إ
المتكاملــة للمزرعــة ش
ون�هــا.
5.تعزيــز ش
ونــر نهــج خدمــات
النظــم البيئيــة عامــة والزراعيــة
خاصــة.
6.تقليــص مســاهمة النشــاط
ف
ئ
الزراعــي ت ي� التلــوث البيــ ي
(تلــوث ال�بــة والمــاء والهــواء
والغــذاء).
7.تعميــم دراســات الجفــاف
وآليــات التخفيــف مــن آثــاره.

المخرجات
1.نقــل مخرجــات بحــوث المركــز
إىل الفئــات المســتهدفة
وتشــجيع تبنيهــا وتطبيقهــا.
ين
الفاعلــ� ف ي�
2.تســهيل تعلُّــم
الزراعــي وزيــادة
القطــاع ّ
إمكانيــة وصولهــم إىل أحــدث
والتقنيــات
المعلومــات
الزراعيــة.
3.تعزيــز الــدور االستشــاري
للمركــز الوطــن ي خاصــةً ف ي�
جانــ� (أ) تحديــد أولويــات
ب ي ِّ
البحــث الزراعــي ،و (ب)
ت
ـ�
تقديــم الحلــول للمشــاكل الـ ي
يواجههــا القطــاع الزراعــي.
4.تحديــث المكتبــة الوطنيــة
للمعلومــات الزراعيــة.
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أمثلة عن أ
وسائل التحقق
النشطة
أ
ســتحدثة  -عدد النشطة المنفذة
الم
َ
طوعــة أو ُ
 تعميــم التقنيــات الزراعيــة المنقولــة أو ُالم َّ
ـبة للظــروف المحليــة عــى الجهــات ذات العالقــة عـ بـر وســائل مع المز ي ن
ارع�.
المناسـ ِ
 عدد االستشاراتمختلفــة.
 عقــد ورش عمــل متخصصــة ودورات تدريبيــة دوريــة متنوعــة ترمــي المنفذة.إىل تطويــر مهــارات العاملـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الزراعــي.
 تطبيــق فكــرة المــدارس الحقليــة لغايــات تنفيــذ التدريــب والتطبيــقالداريــة والفنيــة المتعلقــة بالنشــاط الزراعــي.
ـ� عــى المهــارات إ
العمـ ي
اعيــة
ر
ز
ال
ات
ر
واالستشــا
ً،
ا
عمومــ
ــة
اعي
ر
ز
ال
الفنيــة
الخدمــات
تقديــم
ّ
ّ
ّ
ّ
خصوصــاً ،لــذوي العالقــة.
 إعــام المز ي نارعــ� والمراكــز البحثيــة ذات العالقــة والجامعــات
ومؤسســات القطــاع الخــاص الزراعــي بالــدور االستشــاري للمركــز
ت
وال�ويــج لهــذا الــدور.
بالنتــاج الزراعــي والمحافظــة
 عقــد المؤتمـرات العلميــة المتخصصــة إعــى التــوازن البيـئ ي .
أ
 زيــادة تالقليميــة
اشــراكات المكتبــة الوطنيــة مــع مراكــز البحــاث إ
والعالميــة.
 تاالش�اك ف ي� قواعد البيانات.
 يزترم� مطبوعات ومنشورات المركز.
 توثيق كافة مخرجات المركز ف ي� المكتبة. -إصدار أرقام وطنية للمطبوعات ومخرجات البحث العلمي.

الفرضيات والمخاطر
 القدــرة التنافسـ�يةللمركــز.

االس�اتيجية والفرعية أ
ملحق رقم ( :)4الموازنة االستثمارية المطلوبة لتحقيق أ
الهداف ت
للعوام ()2023-2019
أ
الهداف الفرعية والمخرجات

ف
النتاج النباتية
أ -تعزيز البحث العلمي الزراعي ي� سالسل إ
للح�ات أ
الدارة المتكاملة ش
والمراض
 .1زيادة جدوى إ
أ
ش
ش
ئ
النا� من الحصاد والمراض النباتية والح�ات
 .2تقليل الفاقد ف ي� المنتجات الزراعية
ِ
ف
ئ
الحديّة
الما� كمصدر مياه ري ي� المناطق الصحراوية والمناطق ّ
 .3زيادة درجة االعتماد عىل الحصاد ي
والمراض آ
 .4تطوير أصناف نباتية مقاومة للجفاف أ
والفات بواسطة التعديالت والتحسينات الجينية
 .5تعميم استخدام تطبيقات التقانات الحيوية
ف
النتاج الحيوانية
ب -تعزيز البحث العلمي الزراعي ي� سالسل إ
 .1الحد من انتشار أ
المراض الحيوانية
ّ
ين
تحس� تكاثر الحيوانات المزرعية
.2
 .3إيجاد بدائل علفية جديدة
أ
المحلية
والدواجن متأقلمة مع البيئة
 .4انتخاب سالالت عالية إ
نتاجية من الغنام والماعز وال ّنحل ّ
ّ
ال ّ

ج -استنباط وتعميم التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية
أ
النتاجيــة منهــا نباتيـاً وحيوانيـاً ،واســتغاللها المثــل ،واســتدامتها عـ بـر اعتمــاد ونـ شـر
 .1بحــوث المحافظــة عــى المــوارد الطبيعيــة ،وخاصــة إ
التكنولوجيــا الزراعيــة الحديثة
 .2رفع كفاءة كميات المياه المستخدمة ف ي� الري
ف
النتاج الزراعي
 .3تعظيم عوائد استعمال الموارد المائية يغ� التقليدية ي� إ
السمدة الصناعية وزيادة االعتماد عىل أ
 .4رفع كفاءة استخدام أ
السمدة العضوية
تحس� نوعية ت
ين
ال�بة ومالءمتها للزراعة والحد من انجرافها بع� اعتماد ش
ون� التكنولوجيا الزراعية الحديثة
.5
أ
ض
 .6توضيح مفهوم االقتصاد الخ� وأهميته
ن
ن
الوط� للبحوث الزراعية
تب� حاضنة االبتكار الزراعي ف ي� المركز
ي
 .7ي

 .8توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي بالبحث العلمي الزراعي
ئ
ين
د-
البي� الزراعي
تحس� مرونة النظم البيولوجية الزراعية وتعزيز دور التوازن ي
ف
ت
ال� تؤثر سلباً ي� االقتصاد والمجتمع
 .1بحوث إيجاد الحلول التطبيقية العملية للمستجدات والمشكالت الزراعية ي
ئ
البي� المرتبط بالنشاط الزراعي ف ي� المملكة
 .2بحوث التوازن ي
ن
ت
والحيوا�
النبا�
ي
 .3بحوث تعزيز التنوع الحيوي ي
الدارة المتكاملة للمزرعة ش
ون�ها
 .4تطوير أساليب إ
 .5تعزيز ش
ون� نهج خدمات النظم البيئية عامة والزراعية خاصة
ف
البي� (تلوث ت
ئ
ال�بة والماء والهواء والغذاء)
 .6بحوث تقليص مساهمة النشاط الزراعي ي� التلوث ي
هـ  -تفعيل االستشارات البحثية ش
ون� أفضل الممارسات الزراعية

 .1نقل مخرجات بحوث المركز إىل الفئات المستهدفة وتشجيع تبنيها وتطبيقها
ين
الفاعل� ف ي� القطاع الزراعي وزيادة إمكانية وصولهم إىل أحدث المعلومات والتقنيات الزراعية
 .2تسهيل تعلُّم
ف
ن
ت
 .3تعزيز الدور االستشاري للمركز
ال� يواجهها
ي
جان� (أ) تحديد أولويات البحث الزراعي ،و (ب) تقديم الحلول للمشاكل ي
الوط� خاصةً ي� ب ي ِّ
القطاع الزراعي
 .4تحديث المكتبة الوطنية للمعلومات الزراعية
المجموع

ن
أرد�
دينار ي
3,150.000
700,000
500,000
650,000
550,000
750,000
2,000.000
450,000
600,000
500,000
450,000
4,050.000
700,000
1,500.000.00
100,000.00
600,000
450,000
300,000
300,000
400,000
7,350.000
5,000.000
460,000
450,000
550,000
250,000
340,000
690,000
150,000
190,000
200,000
150,000
17,240.000
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