
 وزارة الزراعة واستصالح األراضى 
 مـركـز بحـوث الصحـراء

 ز بحـوث الصحـراءـمـرك

DRC 

أقدم مركز متخصص فى دراسة موارد وعلوم  مركز حبوث الصحراء

م وافتتح 0391الصحراء حيث بدأت فكرة إنشاؤه بطرح من الملك فؤاد االول عام 

ً عام  م تحت مسمى معهد فؤاد االول لعلوم الصحراء ثم صدر القرار 0391رسميا

 .بإنشاء مركز بحوث الصحراء 0331لسنة  31الجمهورى رقم 

 39أربعة شعب بحثية تضم  فى موزعةلتخصصات مركز العديد من االويوجد ب

وحدة بحثية للتخصصات الدقيقة،  59عدد على  علمى وتنقسم هذه األقسامقسم 

بحثية إقليمية موزعة على المحافظات الصحراوية  اتمحط 01باإلضافة إلى وجود 

فى الساحل الشمالى الغربى، ومحطة فى واحة سيوه، ومحطة  ةالمصرية منها محط

محطات فى  ةوخمسومحطة فى الوادى الجديد، فى توشكى،  تين، ومحطةفى الشال

 شبه جزيرة سيناء، باإلضافة إلى مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

البرية ويضم مركز بحوث الصحراء معمل مركزى وبنك للجينات خاص بالنباتات 

ظم المعلومات ، ووحدة نالجوفية حفر اآلبارالصحراوية، ومرصداً للتصحر، ووحدة 

ومركزاً ألبحاث تحلية المياه، للمعلومات ودعم اتخاذ القرار،  اً الجغرافية، ومركز

ومركزاً للتميز فى الزراعات الملحية ووحدة للوقاية من الفساد ومكافحته، ووحدة 

، ويصدر عن ركز تدريب متطورومكتبة عريقة للكتب والدوريات، ومإلدارة األزمات، 

 .دولية لنشر البحوث العلمية فى مجال علوم الصحراء المركز مجلة علمية

مواكبة التغيرات والعاملين به فى القائمين على قيادة المركز السادة ورغبة من 

السريعة للبناء والتنمية والتى توليها القيادة السياسية أهمية بالغة فكان والتطورات 

اسيان األول داخلياً تستند على محوران أسللمركز وضع إستراتيجية من األهمية 

يدور حول تنظيم طبيعة عمل هذه المؤسسة وأهدافها، أما الثانى خارجياً يهتم بطبيعة 

وذلك للتأسيس لبيئة ومناخ تنطلق فى إطاره المعارف  العالقات الخارجية للمركز

 .العلمية والقدرات والخبرات دون قيود
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 العلمٌة المراكز ألدم من الصحراء بحوث مركز
 بحوث بمركز وٌوجد الصحراء، دراسة فى المتخصصة
 أربعة فى موزعة التخصصات من العدٌد الصحراء

 األلسام هذه نمسموتعلمى  لسم 32 تضم بحثٌة شعب
 ،الدلٌمة للتخصصات بحثٌة وحدة 54 عدد على

 موزعة إللٌمٌة بحثٌة اتمحط 11 وجود إلى باإلضافة
 فى ةمحط منها المصرٌة الصحراوٌة اتالمحافظ على

 ،سٌوه واحة فى ومحطة الغربى، الشمالى الساحل
 فى ومحطة ،توشكى فى ومحطة الشالتٌن، فى حطةوم

 ،سٌناء جزٌرة شبه فى محطات ةوخمس الجدٌد، الوادى
 مطروح. لموارد المستدامة التنمٌة مركز إلى باإلضافة

 وبنن مركزى معمل الصحراء بحوث مركز وٌضم
 دا  ومرص ،الصحراوٌة البرٌة بالنباتات خاص للجٌنات
 للمعلومات ا  ركزوم ،الجغرافٌة المعلومات نظم ووحدة ،الجوفٌة اآلبار حفر ووحدة للتصحر،

 ووحدةومركزا  للتمٌز فى الزراعات الملحٌة  المٌاه، تحلٌة ألبحاث ا  ومركز ،المرار اتخاذ ودعم
 ركزوم والدورٌات، للكتب عرٌمة ومكتبة األزمات، إلدارة ووحدة ومكافحته، الفساد من للولاٌة
 علوم مجال فى العلمٌة البحوث لنشر دولٌة علمٌة مجلة المركز عن وٌصدر ،متطور تدرٌب

 .الصحراء

 تخصصاتها فى المتكاملة البحثٌة الفرق من مجموعات على عمله فى المركز وٌعتمد
 التخصصات كل فى والباحثٌن والخبراء العلماء صفوة من نخبة المركز ٌضم حٌث ،المختلفة
 بصفة مستملة وبحثٌة علمٌة كهٌئة الصحراء بحوث مركز وٌختص .الصحراء بدراسة المتعلمة
 وربط ،والبٌئة واإلنسان والحٌوانى باتىالن واإلنتاج واألراضى بالمٌاه ٌتعلك ما كل بدراسة عامة
 األمثل االستخدام استخدامها كٌفٌة وتحدٌد المصرٌة، للصحارى المستدامة بالتنمٌة المجاالت تلن

 .المادمة األجٌال لخدمة الستدامتها

 والتطورات التغٌرات مواكبة فى به والعاملٌن المركز لٌادة على المائمٌن السادة من ورغبة
 وضع األهمٌة من فكان بالغة أهمٌة السٌاسٌة المٌادة تولٌها والتى والتنمٌة للبناء السرٌعة

 هذه عمل طبٌعة تنظٌم حول ٌدور داخلٌا   األول أساسٌان محوران على تستند للمركز إستراتٌجٌة
 للتأسٌس وذلن للمركز الخارجٌة العاللات بطبٌعة ٌهتم خارجٌا   الثانى أما ،وأهدافها المؤسسة

 .لٌود دون والخبرات والمدرات العلمٌة المعارف إطاره فى تنطلك ومناخ لبٌئة

 االستمرارٌة تضمن وسٌلة ولكنها ذاته حد فى غاٌة للمركز إستراتٌجٌة وضع ٌعتبر وال
 البناء معركة ٌخدم وبما الذات وتحدى واالبتكار لإلبداع مجال وخلك والتجوٌد والتحسٌن
 .لمصر والتنمٌة

 بالمركز البحوث هٌئة أعضاء من الزمالء للسادة والتمدٌر بالشكر أتمدم أن لً وٌطٌب
 بحوث مركز إستراتٌجٌة إعداد فى المشرفة جهودهم على الباحثٌن شباب من العمل وفرٌك

 والعمل والتفانى اإلبداع بروح طالاتهم حشد إلى المركز شباب أدعو وهنا ،3121 الصحراء
  .اإلستراتٌجٌة تلن تنفٌذ على

 ،،، الغالٌة مصرنا خٌر فٌه لما هللا وفمنا
 مصلحى نعيم /د.أ

 الصحراء بحوث مركز رئٌس
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 المحتوٌات

 

 الصفحة المحتوى

 5 الصحراء بحوث مركز إلستراتٌجٌة ىالمنهج اإلطار -أوال :

 الصحراء بحوث مركز إستراتٌجٌة إعداد مراحل -:ثانٌا  

 دادــاإلع مرحلة -ا

 ----------------------------------------------------------------------------------------- واإلعالن المناخ هٌئةت -1-1

 -------------------------------------------------------------------- مركزال ستراتٌجٌةبإ االلتزام تأكٌد -1-3

 ------------------------------- لها التنفٌذٌة الخطةو اإلستراتٌجٌة عدادإل العمل فرق -1-2

 الراهن الوضع تحلٌل مرحلة -3

 ------------------------------------------------------------------------------ الصحراء بحوث مركز نشأة -3-1

 ---------------------------------------------------- الصحراء بحوث مركزل الرئٌسٌة دافــهاأل -3-3

 ------------------------------------------------- الصحراء بحوث مركزل التنظٌمٌة لتمسٌماتا -3-2

 ----------------------------------------------------------- الصحراء بحوث لمركز النسبٌة المٌزة -3-5

 ------- الصحراء بحوث مركزل والخارجٌة الداخلٌة لبٌئةالرباعى ل تحلٌلال -3-4

 الصحراء بحوث مركز إستراتٌجٌة صٌاغة مرحلة -2

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ةــــرؤٌـال 2-1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الةــالرس -2-3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دافـهاأل -2-2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مـٌـــــالم -2-5

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------السٌاسات  -2-4

 مركز بحوث الصحراء الستراتٌجٌة التنفٌذٌة الخطةإعداد  مرحلة -ثالثا :

 ------------------------------------------------ لى )تطوٌر بٌئة العمل داخلٌا (ـــالمحور الداخ -5-1

 ----------------------------------------------- المحور الخارجى )تطوٌر بٌئة العمل خارجٌا ( -5-3

 الخطة التنفٌذٌةنماذج  -5-2
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 د:ــٌـهـمـت

 وضع ضرورة الصحراء بحوث لمركز والمستمبلى الراهن الوضع ٌتطلب

 بناء ٌضمن بما ورسالته المركز أهداف لتحمٌك لها تنفٌذٌة خطةو إستراتٌجٌة

 بٌن المرمولة مكانته ألخذ تدفعه علمٌة ومهنجٌة مستنٌر أساس على مستمبله

 مكانته وتعزٌز والمجتمعٌة واإلرشادٌة البحثٌة رسالته وتحمٌك البحثٌة المراكز

 وتم 0991 عام فٌه التفكٌر بدأ الذى الصرح ذلن والدولٌة واإلللٌمٌة المحلٌة

 صدر ثم للصحراء األول فإاد معهد مسمى تحت 0991 عام رسمٌا   إفتتاحه

 .الصحراء بحوث مركز باعتباره 0991 عام الجمهورى المرار

 والعلمٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة للظروف المتبلحمة التغٌرات على وبناءا

 صٌاغة األمر استلزم الدولى وأ اإلللٌمى أو الوطنى المستوى على سواء والبحثٌة

 0191فى إطار األهداف العالمٌة للتنمٌة المستدامة  0191 للمركز استراتٌجٌة

(SDGs )الداخلٌة المتغٌرات وتواكب للتنفٌذ لابلة والعٌة لها تنفٌذٌة خطةو 

 .لتحمٌمها المركز إمكانٌات كافة وضع مع والخارجٌة

 وتنظم العمل إطار تحدد وثٌمة الصحراء بحوث مركز استراتٌجٌة وتعتبر

 على تشتمل تنفٌذٌة خطة إلى المستمبلٌة المركز رإٌة ترجمة خبلل من أولوٌاته

 جمٌع توجه ،الكٌفو الكم حٌث من الواضحة التنموٌة األهداف من مجموعة

 التمدم بعجلة للدفع واحدة مظله وتحت واحد اتجاه وفى لدما للمضى العمل مراكز

 .اإلمام إلى

 فى والكفاءة الجودة على ٌمتصر ال المنشودة األهداف إلى الوصول إن

 على المدرة هو ذلن من األهم وإنما تحدٌدها، فى البراعة أو الدلة أو صٌاغتها

 وضع وعلى الوالع، أرض على المرجوة النتابج إلى والوصول الفعلى التنفٌذ

 .األهداف هذه تحمٌك فى الفشل أو النجاح مدى لٌاس خبللها من ٌتم معاٌٌر
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 :الصحراء بحوث مركز ستراتٌجٌةإل المنهجى اإلطار -:أوال  

 مركز إستراتٌجٌة إعداد فرٌك اتبع ولد ،اإلستراتٌجى للتخطٌط عدٌدة منهجٌات تستخدم
 التالٌة: الخطوات لخبل من (SDTP) منهجٌة الصحراء بحوث

 المؤمول الوضع وبٌن بٌنه والفجوة الحالى الوضع دراسة تم حٌث (See) شاهد -0
 .الحالى الوضع وتمٌٌم والخارجٌة، الداخلٌة البٌبة تحلٌل خبلل من ذلن، وأسباب

 أى المرغوب، المثالى الوضع أو المثالٌة الصورة رسم تم حٌث (Draw) رسم -0
 .المركز ورسالة رإٌة وصٌاغة المثالى الوضع لتحمٌك الطرٌك رسم

 الوضع بٌن الفجوة لسد المناسبة اإلجراءات اتخاذ تم وهنا (Think) تفكٌرال -9
 .المؤمول والوضع الحالى

 ورسالته وأهدافه المركز غاٌات تحمك ألنشطة التخطٌط تم حٌث (Plan) الخطة -4
 .اإلستراتٌجٌة أهداف تحمٌك إلى للوصول التنفٌذٌة الخطة آلٌات وضع وكذلن

 

 اإلدارات مستوى على األولٌة البٌانات مراجعةو جمع 
 .والمالٌة اإلدارٌة واأللسام

 

 واأللسام الشعب مستوى على األولٌة البٌانات مراجعةو جمع 
 .البحثٌة والوحدات

 

 المحطات مستوى على األولٌة البٌانات مراجعةو جمع 
 .البحثٌة

 

 لها التنفٌذٌة والخطة اإلستراتٌجٌة إعداد.  

 التنفٌذٌة للخطة األداء لٌاس مإشرات وضع.  

  لبلستراتٌجٌة والخطة التنفٌذٌةالمراجعة الفنٌة والمانونٌة.  

 التنفٌذٌة الخطةو ستراتٌجٌةلبل ترجمة.  

 التنفٌذٌة والخطة اإلستراتٌجٌة وصٌاغة إعداد مراحل خالل العمل منهجٌة ٌوضح شكل

 



 وزارة الزراعة واستصالح األراضى

  مـركـز بحـوث الصحـراء
 

 0202 إسرتاتيجية مركز حبوث الصحراء               

4 

 ز بحـوث الصحـراءـمـرك
DRC 

 
 

 فى: المنهجٌة هذه وتتمثل
 المستفٌدٌن جمٌع مشاركة ٌضمن اإلستراتٌجٌة إلعداد منظم مإسسى سلوبأ -0

 .معها والمتعاملٌن

 اإلستراتٌجى التخطٌط فى والتنازلى التصاعدى المنهج بٌن بالمزج االلتزام -0
 فى: تتمثل األطراف جمٌع من فعالة مشاركة لضمان

 .بالمركز المختلفة األجٌال بٌن للخبرات وتبادل وتدرٌبٌة تعلٌمٌة تجربة -

 والنظرة الخاصة المصلحة ألصحاب الفاعلة والمشاركة العمٌك االندماج -
 .اإلستراتٌجٌة صٌاغة فى السطحٌة

 .اإلستراتٌجٌة بخصوصٌة لوى شعور إٌجاد -

 .بالمركز المختلفة الكٌانات بٌن اإلٌجابٌة المنافسة -

 .التنفٌذٌة والخطة اإلستراتٌجٌة وصٌاغة إلعداد والفنى الزمنى اإلطار مراعاة -9

 3121 المركز إستراتٌجٌة ومتابعة وتنفٌذ صٌاغة نجاح ضمانات

 .اإلجراءات جمٌع فى والشفافٌة والبناء بالتغٌٌر المٌادة والتزام إٌمان -0

 عمل خطة خبلل من ومتابعتها اإلستراتٌجٌة وتنفٌذ صٌاغة فى المستفٌدٌن مشاركة -0
 .للتنفٌذ لابلة واضحة

 .ومحددة واضحة أداء لٌاس مإشرات باستخدام التنفٌذ فى المستمر التمدم رصد -9

 .واألهداف والغاٌات والرسالة الرإٌة بٌن التكامل -4

 .التنفٌذ آلٌات على مدربة كوادر توافر -9

 ر:ـاطـوالمخ اتــولــالمع

 فى اإلستراتٌجٌة تنفٌذ عند االعتبار فى وضعها ٌجب التى المخاطر من عدد ٌوجد
 وهى: المختلفة مراحلها

 .النمدٌة التدفمات انتظام عدم -0

 .المستفٌدٌن بعض جانب من التغٌٌر مماومة -0

 .واإلدارٌة المالٌة المرارات تضارب -9

 الثغرات الموجودة فى بعض اللوابح والتشرٌعات. -4
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 :لها التنفٌذٌة والخطة االستراتٌجٌة إعداد مراحل -:ثانٌا  

 بداٌة ربٌسٌة خطوات عدةعلى  الصحراء بحوث مركز استراتٌجٌة إعدادعملٌة  شملت
 المستمبلى الوضع مرحلةف (؟نحن )أٌن الراهن الوضع تحلٌل مرحلة ثم اإلعداد مرحلة من

 عناصر صٌاغة مرحلةف الصحراء بحوث لمركز العامة السٌاسات مرحلةو نرٌد؟( )ماذا
 صٌاغة مرحلة واخٌرا   لئلستراتٌجٌة التنفٌذٌة الخطة صٌاغة مرحلةو اإلستراتٌجٌة الخطة
 .والتموٌم متابعةلل آلٌات

 :دادــاإلع مرحلة -1

 :واإلعالن المناخ هٌئةت -1-1

 بمبدأ العمل األهمٌة من كان الصحراء بحوث مركز استراتٌجٌة وضع فى للبدء
 فرٌك بتوجٌه المٌادة حرصت ولذلن بالمركز العاملٌن لكافة المإسسٌة المشاركة

 استراتٌجٌة وصٌاغة وضع بؤهمٌة لتعرٌفل مإسسى حوار بإدارة االستراتٌجٌة عدادإ
، وذلن بالمركز للعاملٌن عمل وورش لماءاتو منالشات عدة عمد خبلل من للمركز

  .بإتباع منهجٌة التخطٌط بالمشاركة

 :باإلستراتٌجٌة االلتزام تأكٌد -1-3

 صٌاغة فكرة لطرح األولى اللحظة منذ الصحراء بحوث مركز لٌادات حرص
 االلتصادٌة التطورات مع التماشى بضرورة االلتزام على المركز استراتٌجٌة
 واضحة استراتٌجٌةب إال ٌتحمك لن هذاو المتبلحمة والبحثٌة والتنظٌمٌة االجتماعٌة

 مصر رإٌة مع وتتماشىوالمٌاس  للتنفٌذ لابلة شطةأن على تحتوى لها تنفٌذٌة خطةو
 اآلتى: فى الحرص هذا تبلور ولد ،0191

 هذه تبنى اإلستراتٌجٌة إعداد فرٌك بتكلٌف المركز ربٌس لبل من لرار إصدار 
 .المهمة

 لمركزا ستراتٌجٌةا إعداد عملٌة إلدارة المختلفة العمل قفر تشكٌل. 

 المختلفة العمل فرق ألنشطة المركز لٌادة لبل من والمتابعة المستمر عمالد. 

 لها: التنفٌذٌة والخطة  اإلستراتٌجٌة إعداد فرق تشكٌل -1-2

 .لها التنفٌذٌة الخطةو االستراتٌجٌة إعداد فرٌك -0-9-0

 .(SWOT) الرباعى البٌبى التحلٌل فرٌك -0-9-0

 .التنفٌذٌة للخطة األداء لٌاس مإشرات وضع فرٌك -0-9-9

  .التنفٌذٌة الخطةو الستراتٌجٌةا ترجمة فرٌك -0-9-4
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 لها التنفٌذٌة والخطة االستراتٌجٌة وصٌاغة إعداد فرٌك

 الصحراء بحوث مركز رئٌس مصلحى دمحم مصلحى نعٌم أ.د/

 والمحطات المشروعات لشئون المركز رئٌس نائب زغلول لاسم هللا عبد أ.د/

 الصحراوٌة واألراضى المٌاه مصادربحوث  شعبة رئٌس عجور على طارق أ.د/

 الجافة المناطك وزراعات البٌئةبحوث  شعبة رئٌس احمد على فاطمة أ.د/

 ىاجنوالد الحٌوانى اإلنتاجبحوث  شعبة رئٌس خضر السٌد رأفت أ.د/

 واالجتماعٌة االلتصادٌة الدراساتبحوث  شعبة رئٌس سامى محمود دمحم أ.د/

 المرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز المشرف على سالم رشاد مجدى أ./

 (SWOT) الرباعى البٌئى التحلٌل فرٌك

 واالجتماعٌة االلتصادٌة الدراساتبحوث  شعبة - باحث استاذ فٌاض دمحم شرٌف /أ.د

 الدراسات االلتصادٌة واالجتماعٌةبحوث شعبة  - باحثاستاذ   دمحم سالم عبد الغفار /د.أ

 البٌئة وزراعات المناطك الجافةبحوث شعبة  -باحث مساعد استاذ  أحمد إسماعٌل سٌد /.د

 الصحراوٌةمصادر المٌاه واألراضى بحوث شعبة  - باحث سٌد أحمد سٌد أحمد /د.

 الخطة التنفٌذٌةفرٌك وضع مؤشرات لٌاس األداء 

 مصادر المٌاه واألراضى الصحراوٌةبحوث شعبة  - باحثاستاذ  حسام أحمد شولى /د.أ

 الدراسات االلتصادٌة واالجتماعٌةبحوث شعبة  - باحثاستاذ  سامى السعٌد أبو رجب /د.أ

 مصادر المٌاه واألراضى الصحراوٌةبحوث شعبة  - باحث مساعداستاذ  طاهر مصطفى حامد /د.

 البٌئة وزراعات المناطك الجافةبحوث شعبة  - باحث عماد دمحم سالم /د.

 مصادر المٌاه واألراضى الصحراوٌةبحوث شعبة  - باحث على دمحم على /د.

 مصادر المٌاه واألراضى الصحراوٌةبحوث شعبة  - باحث مصطفى عبد هللا عٌسى /د.

 مصادر المٌاه واألراضى الصحراوٌةبحوث شعبة  -  باحث عمرو خٌرى محمود /د.

 اإلنتاج الحٌوانى والداجنىبحوث شعبة  -استاذ باحث مساعد  محرم فؤاد البسٌونى /د.

 فرٌك مراجعة االسترتٌجٌة

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  إسماعٌل حمدى الباجورى /د.أ

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  دمحم ٌحٌى دراز /د.أ

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  أ.د/ دمحم عباس مبرون

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  حسن دمحم الشاعر /د.أ

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  دمحم عبد المنعم متولى /د.أ

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  حسنى محمود عز الدٌن /د.أ

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  محمود إبراهٌم الدسولى /د.أ

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  مجدى دمحم أبو العال /د.أ

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  فاروق أحمد عبد العال /د.أ

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  دمحم فوزى شاهٌن /د.أ

 االسترتٌجٌة ترجمةفرٌك 

 مركز بحوث الصحراء -استاذ باحث متفرغ  أ.د/ دمحم عباس مبرون

 الصحراء بحوث مركز - متفرغ باحث استاذ الغفور عبذ أحمذ السيذأ.د/ 

 الجبفت المنبطق وزراعبث البيئت بحوث شعبت - ببحج استبر حجبزى المنعم عبذ غبدة أ.د/
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 :الراهن الوضع تحلٌل مرحلة -3
 :الصحراء بحوث مركز نشأة -3-1

 الصحراءوعلوم  موارد دراسة فى متخصص مركز ألدم الصحراء بحوث مركز
 عام رسمٌا   افتتحو م0991 عام االول فإاد الملن من بطرح إنشاإه فكرة بدأت حٌث

 رلم الجمهورى المرار صدر ثم الصحراء لعلوم االول فإاد معهد مسمى تحت م0991
 .الصحراء بحوث مركز بإنشاء 0991 لسنة 91

 الصحراء: بحوث مركزل الرئٌسٌة األهداف -3-3

 فى الطبٌعٌة الموارد استكشاف إلى  عامة بصفة الصحراء بحوث مركز ٌهدف
 حفاظا   الستدامتها واآلمن األمثل االستخدام استخدامها وكٌفٌة ، المصرٌة الصحارى

 اآلتى: خبلل من وذلن ، المادمة األجٌال حموق على

 بتنمٌة  المتعلمة المٌادٌن شتى فى والتطبٌمٌة العلمٌة والدراسات البحوث إجراء -0

 وخاصة الجدٌدة االستصبلح ومناطك المصرٌة بالصحارى الطبٌعٌة الموراد

 التملٌدٌة. غٌر والطالة واإلنسان والحٌوان والنبات والتربة بالمٌاه ٌتصل فٌما

 المصرٌة بالصحارى الطبٌعٌة الموارد تنمٌة تعوق والتى البٌبٌة التحدٌات دراسة -0

 والتغٌر الرملٌة والكثبان التصحر أهمها من والتى الجدٌدة االستصبلح ومناطك

 .المناخى

 سواء المصرٌة الصحارى استغبلل طرق ألنسب العامة السٌاسة إلتراح -9

 فى الطبٌعٌة الموارد دراسة نتابج تحلٌل طرٌك عن صناعى أو زراعى استغبلل

 .المصرٌة الصحارى

 طبما اآلبار وحفر وتصمٌم ، المصرٌة الصحارى فى الجوفٌة المٌاه استكشاف -4

 لحصد وعملٌة علمٌة نظم وإلامة ، استنزافها عدم تضمن التى العلمٌة لؤلصول

 لتملٌل علمٌة رى نظم وتصمٌم ، المصرٌة الصحارى فى األمطار مٌاه وتجمٌع

 .المصرٌة الصحارى فى الرى مٌاه من الفالد

 الخبرة وتمدٌم منها االستفادة على والعمل وتداولها البحوث نتابج نشر -9

 .الصحراوٌة البٌبات فى المجتمع لخدمة الزراعٌة المجاالت فى واالستشارٌة

 والدولٌة المحلٌة الهٌبات مع المشترن والتعاون والبحثٌة العلمٌة الروابط توثٌك -6

 .المركز اهتمامات ضمن تدخل التى المجاالت فى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1
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 وتنمٌة واستزراع الستصبلح والعملٌة العلمٌة الخطط وضع فى المساهمة -7

 ٌجرٌها التى التطبٌمٌة والدراسات البحوث لنتابج وفما   الصحراوٌة المناطك

 المستدامة. للتنمٌة الدولة وخطة العامة السٌاسة إطار فى المركز

 استصبلح مجال فى المومٌة المشروعات وتخطٌط دراسة فى الفعالة المشاركة -8

 الزراعة ووزارة الدولة توجهات وفك الصحراوٌة المناطك نمٌةوت األراضى

 األراضى. واٍستصبلح

 المصرٌة الصحارى فى والبشرٌة الطبٌعٌة للموارد لومٌة بٌانات لاعدة إنشاء -9

 المناطك فى الزراعى االستثمار تشجٌع مجال فى الوزارة جهود فى للمساهمة

 المرار. متخذى وخدمة ، للشباب عمل فرص خلك فى والمساعدة ، الصحراوٌة

 للحد المناسبة الوسابل والتراح المناخى والتغٌر التصحر مظاهر ومتابعة دراسة -01

 .أخطاره وتملٌل السلبٌة األثار من

 للمهتمٌن مختلفة مستوٌات وعلى األهداف متعددة التدرٌبٌة البرامج وتنفٌذ تنظٌم -00

 الصحراوٌة. المناطك وزراعة باستصبلح

 مشاكلها لحل الصحراوٌة المحافظات واحتٌاجات لمتطلبات واالستجابة التفاعل -00

 بها. التنموٌة النماذج وإلامة

 والدراسات البحوث لنتابج كتطبٌك اإلرشادٌة والحمول البرامج وتنفٌذ وضع -09

 مع مباشرة تتعامل التى التخصصات كافة من اإلرشادٌة بالموافل ودعمها

 ا.له الحلول ووضع مشاكله لمنالشة الحمل فى المزارع
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 الصحراء بحوث لمركز التنظٌمٌة التمسٌمات -3-2

 كل تتولى بحثٌة شعب أربع خبلل من الصحراء بحوث مركز هدافأ تحمٌك ٌتم
 الشعب هذه تشملو المصرٌة، للصحارى التنمٌة مناحى من علمٌة بحثٌة وجهة منها
 تمثل بحثٌة ةوحد 49 الى بدورها تنمسم والتى لسم 09 عددها العلمٌة االلسام من عددا
 01 وجود إلى باإلضافة هذا ،لسم بكل دلٌمةال التخصصات من تخصص منها كل

 بسٌناء محطات خمس منها ٌةالصحراو المناطك على موزعة وإرشادٌة بحثٌة محطات
 راس محطة – المغارة محطة – زوٌد الشٌخ محطة – شرق الفنطرة جنوب )محطة
 سٌوة واحة ومحطة ، الخارجة واحة محطة ، مرٌوط محطة ، بالوظة( محطة – سدر

 لموارد المستدامة التنمٌة لمركز باإلضافة ، توشكى ومحطة ، الشبلتٌن ومحطة ،
  .مطروح

 تربة - )مٌاه العلمٌة للتحلٌبلت مركزى معمل الصحراء بحوث مركز وٌضم
 الجوفٌة اآلبار حفر ووحدة ، المٌاه تحلٌة ألبحاث التمٌز ومركز ، الخ( …النبات

 ومرصد الصحراوٌة، البرٌة بالنباتات خاص للجٌنات وبنن الجٌوفٌزٌابٌة، والدراسات
 المرار، اتخاذ ودعم للمعلومات ومركز الجغرافٌة، المعلومات لنظم ووحدة للتصحر،
 والدورٌات للدكتب عرٌمة ومكتبة االزمات، إلدارة ووحدة الداخلٌة، لمرالبةل ووحدة
 .الصحراء علوم مجال فى البحوث لنشر دولٌة علمٌة مجلة المركز عن وٌصدر

  :البحثٌة الشعب -3-2-1

 جمٌع عملها ىف ىتغط بحثٌة شعب أربع للمركز ىالتنظٌم الهٌكل ىٌحو
 متخصصة علمٌة ألسام خبلل من الصحراوٌة المناطك بتنمٌة تهتم ىالت التخصصات

 وهى: ،تخصصا أكثر بحثٌة ووحدات

  الصحراوٌة واالراضى المٌاه مصادربحوث  شعبة (0)

 الجافة المناطك وزراعات البٌبةبحوث  شعبة (0)

  والدواجن الحٌوانى اإلنتاجبحوث  شعبة (9)

 وااللتصادٌة االجتماعٌة الدراساتبحوث  شعبة (4)
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 لشعب البحثٌة بمركز بحوث الصحراءا

 الصحراوٌة واالراضى المٌاه مصادربحوث  شعبة
 نتٌجة الغذاء علً الملح الطلب ظل فى والتربة المٌاه ردامو محدودٌة منطلك من
 واالراضً المٌاه مصادر شعبة هدافا تتشكل سنوٌا السكان عدد فى المفرطة الزٌادة

 خبلل من وذلن الصحراوٌة المناطك بتنمٌة االهتمام الى تهدف والتى ،الصحراوٌة
 وحده استغبلل فى الحدٌثة للتمنٌات طبما االراضً هذه من المتاح واستزراع استصبلح

 وذلن .المناطك هذه من ممكنة ومنفعة عابد اعلً علً للحصول االرض ووحده المٌاه
 بهدف ،الجدٌدة الصحراوٌة المناطك رحاب إلى الضٌك الوادي من للخروج محاولة فى

 بالوادي السكانٌة الكثافات من جزء نمل فى ٌساهم مما جدٌدة تنموٌة مجتمعات انشاء
 الصحراوٌة المجتمعات هذه الى الجمهورٌة سكان من %99 علٌها ٌعٌش والتً والدلتا

 المختلفة البٌبٌة األنظمة اختٌار والتنموٌة البحثٌة محاورها فى الشعبة وتراعً الجدٌدة.
 سواء النجاح عوامل بجمٌع االهتمام جانب إلى المختلفة الجغرافٌة المناطك وكذلن
 أجهزة من ىالبشر العنصر هذا مع المتبلحمة العناصر أو بشرٌة عناصر كانت

وتوفر لها التموٌل  ذلن منها طلب ىمت للتنفٌذ جاهزة مدروسة وخطط ومعامل ومعدات
  .البلزم

 الصحراوٌة: واالراضى المٌاه مصادربحوث  شعبة أهداف

 واألحواض والجٌومورفولوجٌة الصخرٌة الوحدات لتحدٌد الجٌولوجى المسح -0
 والتركٌبٌة. الترسٌبٌة

 الجوفٌة المٌاه خزانات وامتداد سمن وتحدٌد المٌاه مصادر وتمٌٌم استكشاف -0
 االبار. لحفر المثلى الموالع تحدٌد وكذلن

 الجوفٌة. المٌاه ابار وحفر تصمٌم -9

 تحدٌد مع والفوالد وسرٌانها كمٌاتها تمدٌر خبلل من المطر مٌاه ادارة دراسات -4
 السٌول مخاطر لدرء مٌاهها حصاد أنظمة ووضع السٌول خطورة درجات

 المطرٌة. الزراعات وتنمٌة مٌاهها من واالستفادة

 النماذج استخدام خبلل من والجوفٌة منها السطحٌة المٌاه مصادر ادارة دراسات -9
 الجوفٌة. المٌاه ابار من االمن السحب تحدٌد وكذلن الرٌاضٌة

 ووضع المٌاه معالجة وكذلن المختلفة األغراض فى لبلستخدامات المٌاه تمٌٌم -6
 أغشٌة تصنٌع بحوثو والمالحة االسنة المٌاه وتحلٌة التلوث من حماٌتها برامج
 .OR)) التحلٌة فبلتر تصنٌع فى المستخدمة المنعكس الضغط

 الطالة مصادر عن بدٌل كمصدر والمتجددة الجدٌدة الطالة مصادر على دراسات -7
 المختلفة. التطبٌمات فى التملٌدٌة

 الدراسات خبلل من ذلنو وتخرٌطها الصحراوٌة التربة وتمسٌم األراضً دراسة -8
  الجغرافٌة. المعلومات ونظم الفضابٌة بالمربٌات واإلستعانة الحملٌة
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 األصل دراسة خبلل من الطبٌعٌة بٌبتها فى )التربة( المختلفة األراضً تمٌٌم -9
 الزراعٌة امكانٌاتها تمٌٌمل وفما تمسٌمها مع ةمورفولوجٌال الدراسة وكذلن النشؤةو

 استغبللها. وأولوٌات أسس ووضع

 التربة وعبللة لؤلراضى والمعدنٌة والطبٌعٌة الكٌمٌابٌة الخواص وتمٌٌم دراسة -01
 .التربة صفات على المعدنى التركٌب تؤثٌر دراسة مع بالماء والنبات

 نظم وإدخال دٌةاالسم حتٌاجاتهاا تحدٌدو الصحراوٌة التربة خصوبة تمٌٌم -00
 اللماحات وإنتاج والعضوٌة الزراعٌة المخلفات وتدوٌر الحٌوٌة العضوٌة الزراعة
 الحملٌة للمحاصٌل األمراض لمماومة الحٌوٌة والمبٌدات الحٌوى والتسمٌد الحٌوٌة

 وانتاجٌة نمو لتحسٌن وذلن الجدٌدة األراضى فى الطبٌة والنباتات والخضر
 المختلفة. االجهاد ظروف تحت النبات

 باألراضى الزراعٌة المٌكنة وإستخدام األرضٌة الموارد إدارة دراسات -00
 الحد وسابل ووضع إنتاجٌتها وتدهور التربة إنجراف عوامل ودراسة الصحراوٌة

 الصحراوٌة. الظروف تحت والصرف الرى نظم وإدارة منها

 واالراضً المٌاه وتملح األراضً تدهور مثل التصحر ظاهرة ومكافحة رصد -09
 العوامل. من وغٌرها الجوفٌة المٌاه مستوى وانخفاض

 مناطك نشاطات فى والمستثمرٌن لبلشخاص واالرشاد التدرٌب برامج اعداد -04
 المختلفة. بالصحاري التنمٌة

 ذات والدولٌة واالللٌمٌة المحلٌة والمإسسات الهٌبات مع الخبرات وتبادل نشر -09
 الصحراوٌة. المناطك تنمٌة بها المنوط بالتخصصات الصلة

 الصحراوٌة: واالراضى المٌاه مصادربحوث  بشعبة العلمٌة االلسام

 لسم كل علمٌة ألسام تسعة من الصحراوٌة واالراضى المٌاه مصادر شعبة تتكون
 منها ،متخصصة وحدة وعشرون تسعة بإجمالى دلٌمةال التخصصات من العدٌد به

 األخرى العلمٌة السام األربعة أما ، المٌاه مصادر تخصصات تمثل علمٌة لسامأ خمسة
 كاآلتى: ىوه الصحراوٌة ىراضاأل تخصصات تمثلف

 الجٌومورفولوجٌة األوضاع بدراسة الجٌولوجٌا لسم ٌختص :الجٌولوجٌا لسم -1
 وذلن بٌنهما. العبللة وتوضٌح السطحٌة تحت وأ السطحٌة سواء والجٌولوجٌة

 أنظمة ووضع مٌاهها من واالستفادة السٌول أخطار درء على الولوف بغرض
 الصخرٌة الصفات تحدٌد وكذلن التركٌبٌة األوضاع على للولوف وكذلن الحصاد.
 وحدات أربع المسم وٌتبع الجوفٌة. للمٌاه الحاملة الطبمات لتحدٌد المختلفة للتكاوٌن

 وحدة - الجوٌة الصور ودراسة الجٌومورفولوجٌا وحدة هى: متخصصة
 المٌاه خزانات جٌولوجٌا وحدة - الرسوبٌة الصخور وحدة - الحملٌة الجٌولوجٌا

 .الجوفٌة

فى  المابٌةاستكشاف الموارد  إلىالمسم  ٌهدف: لسم االستكشاف الجٌوفٌزٌائً -3
أهمٌة بتلن لكونها المورد األكثر الصحارى المصرٌة وخاصة المٌاه الجوفٌة 

 ىالكهربٌة والت مثلوذلن من خبلل الطرق الجٌوفٌزٌمٌة المختلفة  الصحارى
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تختص بمٌاس المماومة الكهربٌة للصخور ومن خبللها ٌمكن تحدٌد الطبمات 
د سمن الرسوبٌات فوق صخور الماعدة ٌالحاملة للمٌاه وطرق المغناطٌسٌة وتحد

د التراكٌب الجٌولوجٌة تحت من خبللها ٌمكن تحدٌ ىوالطرق السٌزمٌة والت
 ى رصد وتصمٌم اآلبار،لى حد كبٌر فإساهم مما ٌ ىالسطحٌة والحث الكهرب

وٌتبع المسم ٌحدد التمعدنات داخل األرض.  ىوالذ ىباالضافة الى المسح التثالل
الحث وحدة  – المماومة النوعٌة الكهربٌةوحدة  :ىه أربع وحدات متخصصة

 ى(.المسح التثالل -ى المسح المغناطٌسوحدة  – رصد االباروحدة  –ى الكهرب

ٌهتم لسم الهٌدرولوجٌا بحركة المٌاه وما ٌنشؤ عنها من  الهٌدرولوجٌا:لسم  -2
مإثرات كما ٌهتم باستكشاف وتمٌٌم ودراسة خزانات المٌاه الجوفٌة وعبللتها 

الودٌان بموارد المٌاه السطحٌة بالمناطك الصحراوٌة وسلون الجرٌان السطحى فى 
وحدة ، وٌتبع المسم ثبلث وحدات متخصصة هى: ) واسالٌب حصاد المٌاه
 (.وحدة النماذج الرٌاضٌة -وحدة الهٌدرولوجٌا الحملٌة  -الهٌدرولوجٌا السطحٌة 

 تحمٌك إلى العلمٌة دراساتهب الهٌدروجٌوكٌمٌاء لسم ٌهدف الهٌدروجٌوكٌمٌاء: لسم -5
 من للدولة االلتصادٌه المحركات مع اتماشٌ والمركز للشعبة اإلستراتٌجٌة الخطة
 وتمٌٌمها المٌاه كٌمٌاء بدراسة المسم وٌختص المٌاه. مصادر بتنمٌة اإلهتمام حٌث

 المعالجة ووسابل تلوثها عوامل دراسة وكذلن المختلفة األغراض فى ستخدامهاإل
 ـىالتو RO فبلتر وتصنٌع المتنوعة الملوحة ذات المٌاه تحلٌة الى باالضافة

 مستوى على أخرى لجهة ٌسبك لم جدٌد انجاز ٌعد والذى المٌاه تحلٌة فى دمـتستخ
 المٌاه كٌمٌاء وحدة) هى: متخصصة وحدات أربع المسم وٌتبع ، له التوصل الدولة

 (.النظابرالثابتة وحدة - المٌاه تحلٌة وحدة - المٌاه تلوث وحدة -

 بكافة والمتجددة الجدٌدة الطالة بابحاث المسم ٌهتم والمتجددة: الجدٌدة الطالة لسم -4
 والطالة الحرارٌة الطالة و الرٌاح وطالة الشمسٌة الطالة مثل وأنواعها أشكالها
 فى مصر العتماد نظرا واإلللٌمً، المحلً المستوى على التمٌز لتحمٌك المابٌة
 أفضل لتمدٌم المسم وٌسعى والغاز. البترول مصادر على %99 بنسبة طالتها

 وتحلٌبلت الدراسات خبلل من وتطبٌماتها المختلفة الطالة مجال فى الخدمات
فى مجال  الصحراء بحوث مركز دور لتعزٌز المستوى عالٌة وحلول استراتٌجٌة

 استخدامات وحدة) هى: متخصصة وحدات اربع عدد المسم وٌتبع ،التنمٌة المتكاملة
 الحرارٌة الطالة استخدام وحدة - الرٌاح طالة استخدام وحدة - مسٌةشال الطالة
 (.االمواج طالة استخدام وحدة - الجوفٌة

 التربة وتطور ونشوء أصل بدراسة البٌدولوجى لسم ٌختص البٌدولوجى: لسم -6
 والطبٌعٌة البٌدولوجٌة صفاتها وتحدٌد تصنٌفها مع مستمل طبٌعى كجسم

 إضافة ، الممثلة لعٌناتها المعملٌة والدراسات الحملى الحصر خبلل من والكٌمٌابٌة
 وٌتبع ، واإلستزراع لئلستصبلح وإمكانٌاتها الزراعى إستخدامها محدات لتحدٌد
 األراضى وتصنٌف حصر وحدة) هى: المتخصصة الوحدات من اثنٌن عدد المسم

 (.األراضى وإستخدام تمٌٌم وحدة - الفضابٌة الصور ودراسة

 



 وزارة الزراعة واستصالح األراضى

  مـركـز بحـوث الصحـراء
 

 0202 إسرتاتيجية مركز حبوث الصحراء               

15 

 ز بحـوث الصحـراءـمـرك
DRC 

 الخواص وتحسٌن وتمٌٌم دراسة إلى المسم ٌهدف األراضى: وطبٌعة كٌمٌاء لسم -7
 فى بالماء اتنبوال التربة وعبللة ىلبلراض والمنرالوجٌة والطبٌعٌة الكٌمٌابٌة
 الظروف تحت والعضوٌة والمعدنٌة المٌكانٌكٌة ومكوناتها الصحراوٌة ىاالراض
 هذه واستغبلل استصبلح واولوٌات امكانٌات لتحدٌد المختلفة والجغرافٌة البٌبٌة

 تحت المختلفة للمحاصٌل المابٌة االحتٌاجات وتمنٌن تمٌٌم عن فضبل .ىاالراض
 الري مٌاه من المختلفة والنوعٌات الكمٌات ظروف وتحت الصحراوٌة الظروف

 أربع المسم وٌتبع ، المختلفة البٌبٌة الظروف تحت منها االستفادة كفاءة ورفع
 طبٌعة وحدة - المنرالوجٌا وحدة - األراضً كٌمٌاء وحدة هى: متخصصة وحدات

 .(واالرصاد المابٌة االحتٌاجات وحدة - األراضً

 علً باحثٌن إعداد علً المسم رسالة تموم األراضى: ومٌكروبٌولوجٌا خصوبة لسم -8
 مجال ىف للعمل ومإهلٌن والبحثٌة ٌةالعلم التطورات ٌواكب ىوتمن ىعلم ىمستو

 المشاركة ىعل ولادرٌن مستدامة بصورة المٌاهو التربة موارد وتنمٌة إستخدام
 والمحافظة الموارد هذه إنتاجٌة لتحسٌن المومٌة المشارٌع ىف الفعالة المجتمعٌة

 الخصوبٌة الصفات تحدٌد خبلل من وذلن واإلستنزاف والتدهور التلوث من علٌها
 تساهم والتً المختلفة واللماحات األسمدة انتاج وكذلن وتحسٌنها للتربة والحٌوٌة

 خصوبة وحدة هى: متخصصة وحدات ثبلث المسم وٌتبع النبات. انتاجٌة رفع فى
 ت.النبا تغذٌة بحوث وحدة - االراضى مٌكروبٌولوجٌا وحده - األراضً

 فى وتطبٌماتها والبحوث الدراسات اجراء إلى المسم ٌهدف األراضى: صٌانة لسم -9
 التدهور عوامل من االنتاجٌة لدرتها علً والمحافظة االراضً صٌانة مجال

 والمٌكنة االراضً خدمة مجال فى تطبٌمٌة بحوث ءاجرا عن فضبل المختلفة
 المختلفة ىالر وسابل تطبٌمات جانب إلى التربة محسنات واستخدام الزراعٌة

 االمطار مٌاه من االستفادة تحمك ىالت والتمنٌات الوسابل اسةردو ىالر كفاءه ورفع
 االنجراف عوامل من التربة وصٌانة ىالزراع االستغبلل فى ىالسطح والجرٌان

 المسم وٌتبعباإلضافة إلى دراسات تحٌٌد أثر تدهور األراضى،  والرٌاح بالمٌاه
 وحدة - والصرف الرى وحدة - اإلنجراف )وحدة هى: متخصصة وحدات خمس
 التربة(. محسنات وحدة - الزراعٌة المٌكنة وحدة - المٌاه وتوزٌع السدود
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 الجافة المناطك وزراعات البٌئةبحوث  شعبة
 الزراعٌة التنمٌة لتحمٌك الواجهة ىه الجافة المناطك وزراعات البٌبةبحوث  شعبة

 ىف الصحراوٌة البٌبة مع والتكٌف والدواء الغذاء إنتاج حٌث من الوالع أرض ىعل
 ، الصحراوٌة المناطك ىف المستدامة التنمٌة لتحمٌك المركز لمنظومة المتكامل اإلطار
تحسٌن إنتاجٌة الحاصبلت التى تزرع فى  ٌتم الشعبة وتخصصات ألسام خبلل فمن

البٌبات الصحراوٌة مثل محاصٌل الحمل واألعبلف والخضر والفاكهة والنباتات الطبٌة 
 الموارد من اإلستفادة تعظٌم وأٌضاالغذاء  ةوسبلم ةجود وتحسٌن...الخ(  والعطرٌة

 الغذابٌة والصناعات العلفٌة والنباتات الرعوٌة الموارد وكذلن والطبٌعٌة البرٌة النباتٌة
 ألسام كتسبتا ولمد الجمهورٌة. إمتداد علً الصحراوٌة والمجتمعات للبٌبة المناسبة
 لمناطكبا الزراعات وتطوٌر ةالطبٌعٌ الموارد من اإلستفادة فى متمدمة خبرات الشعبة

 الصحراء وتنمٌة دراسة فى الجافة المناطك زراعاتو ةالبٌب شعبة وتتمٌز الصحراوٌة
 تعتمد ىالت ةالصحراوٌ المناطكو األمطار علً رٌها فى تعتمد ىالت الجافة لمناطكا ىف

 تروى ىوالت اإلستصبلح حدٌثة المناطك إلى باإلضافة ةالجوفٌ المٌاه ىعل رٌها فى
 ة.المعالج الصرف مٌاه من أو سطحٌةال مٌاهبال

 الجافة: المناطك وزراعات البٌئةبحوث  شعبة أهداف
 بالمناطك المناخٌة التغٌرات ظروف تحت والمٌاه األرض تىوحد إنتاجٌة تحسٌن -0

  الصحراوٌة.
 البرٌة. النباتٌة الوراثٌـــة للموارد المستدام ستخدامإلا وتعظٌم المعرفى التوثٌك -0
 .الصحراء فى ىالنبات ىالبٌولوج التنوعو النباتٌة الوراثٌة الموارد وصون حفظ -9
 .منها ستفادةإلا وتعظٌم البرٌة والعطرٌة الطبٌة النباتات وإكثار وأللمة إستبناس -4
 .الغــذاء سبلمة ٌضمن بما والعضوٌة الحٌوٌة الزراعة نظم تطوٌر -9
 الصحراوٌة. البٌبات منتجات من الغذابى التصنٌع تكنولوجٌا تطوٌر -6
 المصرٌة. بالصحارى الطبٌعٌة الرعوٌة الموارد تنمٌة -7
 الرمال زحف أخطار من متكاملةال التنمٌة ومناطك األساسٌة البنٌة حماٌة -8

 المصرٌة. بالصحارى الرملٌة والعواصف
 التنمٌة مجال فى الحكومٌة وغٌر الحكومٌة مإسساتال مع الروابط توثٌك -9

 الصحراوٌة. حافظاتبالم المستدامة
 الجافة: المناطك وزراعات البٌئةبحوث  شعبةب العلمٌة األلسام

 لسم كل علمٌة ألسام ستة من الجافة المناطك وزراعات البٌبةبحوث  شعبة تتكون
 ىوه ...بإجمالى ستة وعشرون وحدة متخصصة  دلٌمةال تخصصاتال من دٌعدال به

 كاآلتى:

 فى وتطبٌماتها والبحوث الدراسات اجراء إلى المسم ٌهدف ى:النبات اإلنتاج لسم -1
ملٌة ومحاصٌل الخضر ومحاصٌل ٌر إنتاجٌة المحاصٌل الحتحسٌن وتطو مجال

 لكل محصول ىالفعل ىالحدٌثة وحساب الممنن الماب ىإستخدام أسالٌب الربالفاكهة 
تحت ظروف االجهادات البٌبٌة المختلفة فى المناطك الصحراوٌة باإلضافة إلى 

 المسم وٌتبع ،ىوالتصنٌع الزراعالمختلفة  العملٌات الزراعٌة ىعل ىتدرٌب األهال
 - لمحاصٌلا وحدة - الفاكهة وحدة - الخضر وحدة) هى متخصصة وحدات خمسة
 .(ىالزراع التصنٌع وحدة
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 والبحوث الدراسات اجراء إلى المسم ٌهدف ة:والعطرٌ ةالطبٌ النباتات لسم -3
النباتى الطبٌعى مع وصف نباتى واف رصد وتتبع الغطاء  مجال ىف وتطبٌماتها

و فى الصناعات أ فى الطب الشعبى هواستخدامات عن كل نوع ومكوناتة الكٌمٌابٌة
انتاج النباتات الطبٌة والعطرٌة المنزرعة باستخدام التمنٌات  تطوٌرو ،الدوابٌة

تحت ظروف االجهاد المابى والملحى  الحدٌثة فى رفع انتاجٌة وحدة المساحة
 النباتات زراعة وحدة) هى متخصصة وحدات ثبلث المسم وٌتبع، والحرارى

  .ة(الطبٌعٌ المنتجات وحدة - النبات كٌمٌاء وحدة - ةوالعطرٌ ةالطبٌ

 فى وتطبٌماتها والبحوث الدراسات اجراء إلى المسم ٌهدف :النبات ولاٌة لسم -2
حماٌة و ةٌلتصادمراض واآلفات االمن اال ةحماٌة وولاٌة الموارد النباتٌ مجال
التنبإ و ةوالمناطك المستصلحة من التلوث بالمبٌدات الكٌمٌابٌالصحراوٌة البٌبة 

الصحراوٌة  فى المناطك  بوضع وانتشار ومخاطر االمراض واآلفات المختلفة
 - الحشرات وحدة - المبٌدات وحدة) هى متخصصة وحدات خمسة المسم وٌتبع
 .ة(الحٌوانٌ فاتآلا وحدة - النبات أمراض وحدة - النٌماتودا وحدة

 فى وتطبٌماتها والبحوث الدراسات اجراء إلى المسم ٌهدف ة:الرملٌ الكثبان لسم -5
من خبلل إجراء الداسات التحكم فً حركة الرمال علً مناطك التنمٌة   مجال

وضع والبحوث المناخٌة والبٌبٌة ودراسة خصابص الحبٌبات وأشكال السطح و
 حركة الرمال باستخدام الوسابل المٌكانٌكٌة ىللتحكم فالمخططات المناسبة 
دراسة التوزٌع المكانى للرواسب الهوابٌة وتؤثٌرها على ووالكٌماوٌة والبٌولوجٌة 

 متخصصة وحدات ثبلث المسم وٌتبعالمشروعات العمرانٌة واالنشطة االلتصادٌة 
 ىالبٌولوج التثبٌت وحدة - الكثبان وحركة مصادر وحدة - الكثبان بٌبة وحدة) هى

 .(ىوالمٌكانٌك

اجراء الدراسات والبحوث وتطبٌماتها فى  ىٌهدف المسم ال ة:لسم األصول الوراثٌ -4
مجال استنباط تراكٌب وراثٌة نباتٌة جدٌدة ذات إنتاجٌة عالٌة تحت ظروف البٌبة 
الصحراوٌة وإكثار وحماٌة المصادر الوراثٌة النباتٌة البرٌة والطبٌعٌة والحفاظ 

والبرٌة توفٌر المعلومات الوراثٌة والكٌمٌابٌة للمصادر الوراثٌة الجدٌدة وعلٌها 
ر اإلكثاو إدخال التكنولوجٌا الحدٌثة لزٌادة اإلنتاجوالمصرٌة  ىالطبٌعٌة بالصحار

المسم  وٌتبع ،الحفظ والحماٌة وتحسٌن المدرات التؤللمٌة مع الظروف الصحراوٌةو
 -وحدة الوراثة والسٌتولوجً - وحدة تربٌة النباتمتخصصة هى )وحدات  خمسة

 .ة(وحدة الكٌمٌاء الحٌوٌ - للمةوحدة األ - وحدة زراعة األنسجة

ٌهدف المسم إلى اجراء الدراسات والبحوث  ى:والمراعالنباتٌة لسم البٌئة  -6
وتعظين االستفبدة الززاعيت حصس وتصنيف الوىازد الطبيعيت ى مجال وتطبٌماتها ف

والحفاظ علٌهم لمكافحة  ىدراسة خصابص المجتمعات النباتٌة والغطاء النباتو هنهب
تحدٌث و المتكاملة للمناطك الصحراوٌة ات المناخٌة وإعداد الخرابط النباتٌةالتغٌر

 ىتنمٌة وتطوٌر المراعو والفلورا المصرٌة وتنظٌم المجموعات النباتٌة بالمعشبة
المسم  جفاف وملوحة وٌتبعتلوث والطبٌعٌة تحت الظروف البٌبٌة واإلجهادات من 

وحدة  - وحدة المراعً -النباتٌة  حدة البٌبةمتخصصة هى )ووحدات  خمسة
 .(وحدة التلوث -وحدة التمسٌم النباتً  - فسٌولوجٌا البٌبة
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 والداجنى الحٌوانى اإلنتاجبحوث  شعبة
 الثروة إنتاجٌة وتطوٌر تنمٌة الىتهدف  ىاجنوالد الحٌوانى اإلنتاجبحوث  شعبة
 العمل خبلل من وذلن االستصبلح وحدٌثة الصحراوٌة المناطكب والداجنة الحٌوانٌة

 الكفاءة رفع لىإ ٌإدى مما بمشتمبلتها بالحٌوان المحٌطة البٌبٌة الظروف تحسٌن على
 مناطك فمنها مختلفة صحراوٌة بٌبات تمثل مصر من عدٌدة مناطك فى اإلنتاجٌة
 منطمة لكل اصبح ذلن ونتٌجة والواحات المنزرعة والمراعى الطبٌعٌة، المراعى

 األنشطة اختبلف حمٌمة على ٌإكد ما وهذا التعمٌم ٌحتمل ال إنتاجى ونظام خصوصٌة
 فى والتنموٌة البحثٌة طبالخط المستهدفة المختلفة المناطك بٌن واإلرشادٌة البحثٌة
 الصحراء. بحوث لمركز العامة االستراتٌجٌة ضوء

 :والداجنى الحٌوانى اإلنتاجبحوث  شعبة أهداف

 الصحراوٌة بالمناطك العلفٌة  الموارد و الحٌوانٌة  الثروة مصادر رصد -0
 هذه على التغلب وسبل تنمٌتها من تحد التى المعولات على والتعرف المختلفة
  آثارها. من التخفٌف أو المعولات

 األمثل االستخدام على تعمل التى والتطبٌمٌة العلمٌة واألبحاث الممترحات وضع -0
  صٌانتها. و تجددها على المحافظة مع الموارد تلن وتطوٌر لتنمٌة

 تطبٌك على المادرة الفنٌة الكوادر لتكوٌن والتدرٌبٌة التؤهٌلٌة البرامج إعداد  -9
  البٌبٌة. الطبٌعٌة الموارد وإدارة الستخدام الحدٌثة العلمٌة المفاهٌم

 مجال فى المتطورة التمنٌات لنمل والدولٌة المحلٌة المنظمات مع العلمى التعاون -4
 تنمٌة معدالت ورفع تحمٌك فى اإلسراع بهدف والداجنى الحٌوانً اإلنتاج
 بمصر. الصحراوٌة بالمناطك الحٌوانٌة الثروة

 بهدف األخرى المركز شعب مع بالتعاون والتدرٌبٌة البحثٌة البرامج تنفٌذ -9
 المركز. عبشل المختلفة التخصصات مابٌن البناء التكامل

 من كافٌا لدرا تحمك وان منتجة وحدات البحثٌة الوحدات تكون ان علً العمل -6
  المستهدفة. الصحراوٌة للمناطك التنموي العابد

 مجال فى التطبٌمٌة الحدٌثة والتمنٌات المتطورة التكنولوجٌا من االستفادة -7
 التطور ومواكبة والداجنة الحٌوانٌة المطعان انتاجٌة وزٌادة الوراثً التحسٌن

 بالبٌبة والعلفٌة الرعوٌة الموارد مع ٌتناسب بما الصدد هذا فى ىالعلم
 الصحراوٌة.

 تشجٌع مثل والدراسات للبحوث المالى للتموٌل بدٌلة مصادر عن البحث -8
 المانحة. الجهات مع الدولى التعاون وتعمٌك الخاص الطابع ذات الوحدات

وضوح الرإٌة البحثٌة لدى الباحث على ان تنصب البحوث والدراسات  -9
والبرامج التنموٌة على معالجة المشاكل لدى المربى البسٌط على ارض الوالع 
وذلن لخلك نوعٌة من المصدالٌة لدى هإالء المربٌن مما ٌعمل على تحمٌك 

 ألصى تنمٌة مستدامة تحت ظروف هذه المناطك.

 المستجدات مع التعامل فى فعالة كؤداة والداجنى الحٌوانى اإلنتاج دور تعمٌك -01
 الحٌوى. التنوعو بؤنواعه التلوثو التصحرو المناخٌة التغٌرات مثل العالمٌة
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 :والداجنى الحٌوانى اإلنتاجبحوث  شعبةب علمٌةال األلسام
ألسام علمٌة كل لسم به خمسة من بحوث االنتاج الحٌوانى والداجنى تتكون شعبة 

 كاآلتى: ىوهبإجمالى ثمانٌة عشر وحدة متخصصة ...  دلٌمةال تخصصاتد من الٌعدال

 العلفٌة الموارد وتنمٌة وتمٌٌم برصد مسمال ٌختص :والدواجن الحٌوان تغذٌة لسم -1
 مختلفة بٌبٌة نظم تحت والدواجن للحٌوانات الغذابٌة الحالة تحسٌن على والعمل
 الحٌوانٌة الغذابٌة االحتٌاجات بعض غطٌةلت تملٌدٌة غٌر علفٌة مصادر وادخال
 الطبٌعٌة ىالمراع نباتات مشاكل على للتغلب العملٌة الحلول إٌجادو والداجنة
 عدد المسم وٌضم المختلفة. ىالرع مناطك فى مستساغةال ٌرغ والنباتات الملحٌة
 وحدة - المجترات تغذٌة كٌمٌاء وحدة) هى متخصصة بحثٌة وحدات ثبلث

 .(الدواجن تغذٌة وحدة - المجترات تغذٌة فسٌولوجٌا

 إلى ىتإد التى الدراسات بإجراء مسمال ٌختص :والدواجن الحٌوان تربٌة لسم -3
 خبلل من اإلنتاجٌة كفاءتها ورفع والداجنة الحٌوانٌة الثروة صادرم على المحافظة
 المتطورةو الحدٌثة التمنٌات تطبٌكو والداجنة الحٌوانٌة لؤلنواع ىالوراث التحسٌن

 وااللبان. اللحوم من الحٌوانٌة للمنتجات والتصنٌعٌة اإلنتاجٌة الصفات تحسٌنل
 وحدة - الحٌوان تربٌة وحدة) هى متخصصة بحثٌة وحدات أربع المسم ٌضمو

 ن(.األلبا وتكنولوجٌا إنتاج وحدة - اللحوم وتكنولوجٌا إنتاج وحدة - الدواجن تربٌة

االنتاجٌة  تحسٌنمسم بالعمل على الٌختص : لسم إنتاج وتكنولوجٌا الصوف -2
إدخال نظام للفرز عن طرٌك الحٌوانٌة جودة االلٌاف والجلود تمٌٌم وتطوٌر و
تؤثٌر العوامل لمعرفة والهستوكٌمٌابٌة  استخدام الطرق الهستولوجٌةو والتدرٌج

وحدات االلٌاف الحٌوانٌة، وٌضم المسم ثبلث  تركٌب بصٌبلت ىالبٌبٌة المختلفة عل
 - ىوحدة الهستولوج - وحدة إنتاج وتكنولوجٌا الصوفتخصصة هى )م بحثٌة

 (.وحدة بٌولوجٌا الصوف

 الحٌوانات تؤللم بدراسة مسمال ٌختص :والدواجن الحٌوان فسٌولوجٌا لسم -5
 التناسلى  آدابها تحسٌن على العمل وكذلن ،الصحراوٌة البٌبٌة للظروف لداوجنوا
 األجنة ونمل االصطناعى التلمٌح تمنٌة وتطبٌك تطوٌر خبلل من ىالفسٌولوجو
 التنوع دراسةو ،الوراثٌة الصفات تحسٌن وسرعة التناسلٌة المشاكل على لتغلبل

 المسم ٌضمو ،الحٌة الكابنات من بٌبٌة نماذج رصد خبلل من البٌولوجى والتوازن
 فسٌولوجٌا وحدة - األللمة فسٌولوجٌا  وحدة) هى متخصصة بحثٌة وحدات أربع

 (.الصحراوٌة الحٌوان بٌبة وحدة - الدواجن فسٌولوجٌا وحدة - التناسل

 الصحٌة الحالة تحسٌن على بالعمل مسمال ٌختص :والدواجن الحٌوان صحة لسم  -4
 المرضٌة المسبباتو الصحٌة المشاكل على التغلب بللخ من الدواجنو للحٌوانات

 ألمراضا مسببات وتشخٌص حصر خبلل من الحٌوانات لها تتعرض التى
 البٌبة فى للحٌوانات ىالغذاب النمص وأمراض والفطرٌة والفٌروسٌة البكتٌرٌة

 لطبٌعٌةا النباتاتبعض  مستخلصات واستخدام ،اإلستصبلح ىأراضو الصحراوٌة
 للنباتات والسمٌة الدوابٌة التؤثٌرات راسةود عبلجالو ولاٌةلل فعالة كمواد

 وحدة) هى متخصصة بحثٌة وحدات أربع المسم وٌضم الطبٌعٌة. الصحراوٌة
 - ىالغذاب النمص أمراض وحدة - المعدٌة واألمراض األمراض وحدة - الطفٌلٌات

 (.البٌبة وتلوث السموم وحدة
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 واالجتماعٌة االلتصادٌة الدراساتبحوث  شعبة

 إستراتٌجٌة منالدراسات االلتصادٌة واالجتماعٌة بحوث  شعبة استراتٌجٌة تنبثك
 بحوث بمركز تنفٌذه تم وما ،0191 عام حتً مصر ورإٌة المستدامة التنمٌة

 بواسطة تنفٌذه تم وما الصحراوٌة، بالمناطك الطبٌعٌة الموارد حصر من الصحراء
 المشكبلت أهم علً للتعرف مٌدانٌة ومسوح وبحوث دراسات من شعبةال ألسام

 الصحراوٌة المجتمعات تواجه التى واإلجتماعٌة( واإللتصادٌة )الفنٌة الفعلٌة المٌدانٌة
 المناطك بتلن الزراعٌة الخدمة علً والمابمٌن المستفٌدٌن من كل نظر وجهة من

 ما مساٌرة مع علٌها، للتغلب الكفٌلة الحلول لبحث إلحاحا   األكثر المشكبلت وتحدٌد
  الراهن. الولت فى الدولة الهتمامات وفما   تنموٌة لضاٌا من ٌستجد

 :واالجتماعٌة االلتصادٌة الدراساتبحوث  شعبة أهداف

 بالمجتمعات والبٌبٌة واإللتصادٌة اإلجتماعٌة والدراسات البحوث إجراء -0
 الصحراوٌة.

 للمشروعات والبٌبً واإلجتماعً اإللتصادي األثر تمٌٌم دراسات إجراء -0
 الصحراوٌة. بالمناطك التنموٌة

 والجفاف والتصحر المناخٌة التغٌرات عن الناجمة االثار تمٌٌم دراسات إجراء -9
 البٌولوجً. التنوع وتدنى

 الصغر ومتناهٌة الصغٌرة للمشروعات اإللتصادٌة الجدوى دراسات إعداد -4
 الصحراوٌة. بالمناطك

 الصحراوٌة. المناطك فى الزراعٌة اإلرشادٌة المنظومة منهجٌة تطوٌر -9

 والتنبإ والتحلٌل المعلومات نظم وتطوٌر التنموٌة بلحتٌاجاتل بٌانات لاعدة بناء -6
 الصحراوٌة. بالمناطك واألزمات بالمخاطر

 خطط تفعٌل فى تساهم التى المجاالت مختلف فى تدرٌبٌة دورات وتنفٌذ إعداد -7
 الصحراوٌة. بالمناطك المستدامة التنمٌة

 فى فعال بدور للمٌام وتشجٌعها الصحراوٌة بالمناطك المراة لدرات ورفع تؤهٌل -7
 االسرة. دخل تحسٌن

 المناطك بمختلف المناسبة المحصولٌة بالتراكٌب المتعلمة التطبٌمات نشر -8
 الصحراوٌة.

 البٌبات لظروف المناسبة الزراعٌة والممارسات العضوٌة الزراعة تمنٌات نشر -9
 الهامشٌة.

 بالمناطك المزارعٌن وإتحادات المشترن اإلهتمام ذات الروابط تكوٌن تشجٌع -01
 الصحراوٌة.

 الصحراوٌة. بالمناطك اإلستثمارٌة الفرص فٌه تحدد للمستثمرٌن دلٌل إنشاء -00

  .الصحراوٌة بالمحافظات والمتجددة الجدٌدة الطالة إنتاج إلتصادٌات دراسة -00
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 المستدامة التنمٌة فى بؤدوارها المٌام فى التنموٌة العملٌة عناصر كفاءة رفع -09
 الصحراوٌة. بالمناطك

 الصحراوٌة. بالمحافظات الزراعى التصنٌع تكنولوجٌا نشر -04

 الصحراوٌة. بالمناطك المزرعٌة اإلدارة نظم تطوٌر -09

 للحصول البحثٌة الكوارد وتؤهٌل بالشعبة والتنظٌمى اإلدارى الهٌكل تطوٌر -06
 المختلفة. العلمٌة الدرجات على

 واالجتماعٌة: االلتصادٌة الدراساتبحوث  شعبةب البحثٌة األلسام

 لسم :ىه بحثٌة ألسام ثبلثة على واإلجتماعٌة اإللتصادٌة الدراسات شعبة تشتمل
 اإلرشاد. ولسم اإلجتماعٌة الدراسات ولسم اإللتصادٌة الدراسات

لسم الدراسات اإللتصادٌة فى العمل على ٌختص الدراسات االلتصادٌة: لسم  -1
تحمٌك نهضة إلتصادٌة للمنظومة الصحراوٌة من خبلل اإلستغبلل االمثل للموارد 
الطبٌعٌة والبشرٌة المتوافرة فى األراضى وااللالٌم الصحراوٌة بشكل مستدام 
وكفا بهدف رفع الوضع اإللتصادى للممٌمٌن فى الصحراء وأراضى اإلستصبلح 

لمضاء على الفمر أو الحد منه وذلن من خبلل إعداد وتنفٌذ وتسوٌك الحدٌثة ل
البحوث والدراسات اإللتصادٌه التى تستهدف المساهمه فى عملٌات التنمٌه 

واألراضً الجدٌده ومناطك الظهٌر  الصحارىالمستدامه لكافة الموارد بمحافظات 
ودراسة الصحراوى وتحدٌد الفرص اإلستثمارٌة فى ظل الموارد المتاحة 

مع التعرف المستمر إستخداماتها الحالٌة والمتولعه لتحدٌد وتخصٌص اإلستثمارات 
بتلن المناطك لوضع  التنمٌةتواجه عملٌات  التى األلتصادٌةأهم المشاكل  على

 الحلول والتوصٌات بشؤن حلها.

ر داد كوادإع ىفاالجتماعٌة لسم الدراسات  تتمثل رإٌةالدراسات االجتماعٌة: لسم  -3
بشرٌة من الباحثٌن والهٌبة المعاونة ٌتوافر لدٌهم المعارف والمهارات العلمٌة 
لدراسة الظواهر االجتماعٌة وتنفٌذ البرامج والمشروعات البحثٌة لتنمٌة وتطوٌر 

العمل تحسٌن وتطوٌر منهجٌات الصحراوٌة كما ٌختص المسم بالمجتمعات 
برامج إعداد الدراسات والل دراسة لضاٌا التنمٌة الرٌفٌة من خبل فى البحثى

المجتمعات  ىفتحسٌن جودة الحٌاة  علىتعمل  التىوالمشروعات البحثٌة 
 .ىاء االجتماعخمن أجل تحمٌك الر الصحراوٌة

العمل تحسٌن وتطوٌر منهجٌات اإلرشاد فى لسم تتمثل رإٌة اإلرشـــاد: لسم  -2
والبحوث العلمٌة والبرامج البحثى فى مجال اإلرشاد من خبلل إجراء الدراسات 

تطوٌر وبالمناطك الصحراوٌة  ىمنظومة العمل اإلرشادوالمشروعات البحثٌة ل
لخدمة المستهدفٌن  من خبلل إجراء البرامج التدرٌبٌة ىالزراع ىالمورد البشر

بالمناطك الصحراوٌة على إختبلف فباتهم من المستثمرٌن والمنتفعٌن وشباب 

المرارات  ىإمداد صانعو ن المناطك الصحراوٌة.الخرٌجٌن والبدو لاطنى تل

 ىوالمهتمٌن بالتنمٌة بالمعلومات الخاصة بالنظم البٌبٌة واإلحتٌاجات التنموٌة ف
 .وضع سٌاسات وخطط التعامل معها ىالمناطك الصحراوٌة للمساعده ف
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 ٌة:البحث المحطات -3-2-3

 تمثل عامة إدارات ثبلث علىبحوث الصحراء  مركزل ىالتنظٌم الهٌكل شتملٌ
 عددها ٌبلغ والتى للمركز التابعة البحثٌة المحطات بها تمع التى الصحراوٌة لمناطكا

 ... مطروح لموارد المستدامة التنمٌة مركز إلى باإلضافة هذا بحثٌة محطات 01
 وهى:

 هى بحثٌة محطات خمس نطالها فى وٌمع سٌناء لطاع لمحطات العامة اإلدارة -0
 بحوث حطةوم ،بالوظة بحوث ومحطة شرق، المنطرة بحوث جنوب محطة
 المغارة. بحوث ومحطة سدر، راس بحوث ومحطة زوٌد، الشٌخ

 محطة نطالها فى وٌمعالغربى  الشمالى الساحل لطاع لمحطات العامة اإلدارة -0
 .مطروح لموارد المستدامة التنمٌة ومركز سٌوة بحوث ومحطة مرٌوط بحوث

 الوادى بحوث محطة نطالها فى وٌمع مصر جنوب لطاع لمحطات العامة اإلدارة -9
 .شبلتٌنو حبلٌب بحوث ومحطة ، توشكى بحوث ومحطة ، الجدٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزٌع المحطات البحثٌة التابعة للمركز بالمحافظات الصحراوٌة
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 التببعت لمركس بحوث الصحراء لمحطبث البحثيتبيبن ا
 سٌناءبمطاع البحثٌة محطات ال

 المحطة م
 المساحة المولع

 بالفدان
 المٌزة النسبٌة

1- 
محطة بحوث 
 جنوب المنطرة

تمع محطه بحوث المنطرة شرق مدٌنه المنطرة 
كم على روافد ترعه  24وتبعد عنها حوالى 

 (.5السالم فرع رلم )
411 

تمدٌم نماذج زراعٌة متكاملة تحت نظم 
 .الرى الحدٌثة فى المناطك الصحراوٌة

3- 
محطة بحوث 

 بالوظة

تمع محطه بحوث بالوظة على ترعه السالم 
وتتبع لرٌه بالوظة التى تبعد عن مدٌنه المنطرة 

 كم. 24شرق 
411 

الزراعة فى بٌئة الكثبان الرملٌة 
 .واالراضى عالٌة الملوحة

2- 
محطة بحوث 
 الشٌخ زوٌد

تمع محطه شمال سٌناء بالشٌخ زوٌد فى 
عنها الشمال الشرلى لمدٌنه العرٌش وتبعد 

 ن. 24بمسافه 
31 

حفظ االصول الوراثٌة واالصناف 
البستانٌة الهامة  لنباتات الصحارى 

 .المصرٌة والعمل على اكثارها

5- 
محطة بحوث 
 رأس سدر

الممر الرئٌسى للمحطه بمدٌنه راس سدر وتبعد 
ن  41عن نفك الشهٌد احمد حمدى بمسافه 

وللمحطه فرع  –طور سٌناء  –بطرٌك النفك 
طور سٌناء واالخر بمنطمه ومدٌنه  بمدٌنه

 سانت كاترٌن ونوبٌع.

21 
الخبرة فً زراعة االراضً والمٌاه 

 .المتأثرة بالملوحة

4- 
محطة بحوث 

 ارةــالمغ

كم  91تبعد المحطة عن مدٌنة العرٌش بمسافة 
فى اتجاه الجنوب الغربى كما انها تبعد مسافة 

كم جنوب مدٌنة بئر العبد وتتبع المنطمة  61
 ادارٌا مركز الحسنه محافظة شمال سٌناء.

71 
نموذج للتنمٌة الزراعٌة تحت ظروف 

 .الجفاف

 لساحل الشمالى الغربىبمطاع االبحثٌة محطات ال

 المحطة م
 المساحة المولع

 بالفدان
 المٌزة النسبٌة

1- 
محطة بحوث 

 مرٌوط

تمع محطه بحوث مرٌوط جنوب االسكندرٌه 
وتبعد عن الماهرة بمدٌنه الناصرٌة المدٌمه 

 كم. 181بحوالى 
61 

تنمٌة الثروة الحٌوانٌة والزراعة فً 
 .االراضى الجٌرٌة

3- 
محطة بحوث 

 سـٌـوة

كم 211تمع المحطه بواحة سٌوة على بعد 
جنوب غرب مدٌنه مرسى مطروح على مساحة 

فدان  51فدان بمزرعة خمٌسة +  21)
 بمزرعة تجزرتى(.

71 
االراضى المدٌمة نموذج العادة تأهٌل 

المتدهورة والزراعة فى بٌئة الكثبان 
 .الرملٌة

2- 
مركز التنمٌة 
المستدامة 

 لموارد مطروح

منطمة فوكة شرلا  حتى السلوم غربا بطول من 
كم جنوبا  مناطك  71كم وبعمك ٌصل إلى  231

 واحة سٌوة جنوبا.
 

مركز إللٌمى ٌتضمن تخخصصات فنٌة 
والودٌان مختلفة تخدم تنمٌة المناطك 

 التى تمع فى النطاق الجغرافى للمركز.

 جنوب مصرمطاع البحثٌة بمحطات ال

 المحطة م
 المساحة المولع

 بالفدان
 المٌزة النسبٌة

1- 
محطة بحوث 
 الوادى الجدٌد

مع المحطه شمال مدٌنه الخارجه وتبعد عنها ت
 14 كم. 13

التنمٌة الزراعٌة تحت ظروف الملوحة 
 .والملوٌة

3- 
بحوث  محطة

 توشكى

كٌلو من مدٌنه ابو  17تمع المحطه على بعد 
ابار تم حفرهم من  5سمبل وهى عبارة عن 

 84اجمالى االبار الموجودة بالمنطمه وعددهم 
 فدان. 111بئر وزمام البئر الواحد 

511 
التنمٌة الزراعٌة تحت ظروف االجهاد 

 .الحرارى

2- 
محطة بحوث 

حالٌب 
 وشالتٌن

الصى الجنوب الشرلى لمصر تمع المحطه فى 
على ساحل البحر االحمر فى منطمة حالٌب 

 وشالتٌن وابو رماد.
44 

التنمٌة الرعوٌة تحت ظروف االجهاد 
 .المائى
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 العلمٌة االنجازات وتحمٌك ىالعلم البحث دعابم اهم احد البحثٌة المحطات تعتبرو
 تلن توزٌع فى روعى ولد ،الصحراء بحوث بمركز والتنموٌة البحثٌة الخطة ضمن

 تمثل بحٌث صحراوٌة منطمة لكل الممٌزة تباٌنةالم بٌبٌةال الظروف محاكاة المحطات
توفٌر  إلى تهدف البحثٌة المحطاتو .مصر فى اإلٌكولوجٌة النظم عظمم مجملها فى

البٌبة والمكان والبنٌة التحتٌة المناسبة إلجراء الدراسات والتجارب البحثٌة فى كافة 
 ونمل والعلمى الفنى الدعم تمدٌمالمجاالت البحثٌة المنوط بها المركز بئلضافة إلى 

 التنموٌة المشروعات فى والمساعدة الصحراوٌة البٌبة لظروف وأللمتها التكنولوجٌا
 محطة كل فى بها الموجودة المنطمة ظروف ٌحاكى رابد ارشادى نموذجك منطمة بكل
 خبلل من ةالمستدام التنمٌة فى الدولة وخطة الصحراء بحوث مركز ألهداف وفماو

 التالٌة: األهداف تحمٌك

 لخطة وفما والدراسات البحوث ألجراء المناسبة التحتٌة والبنٌة الظروف تهٌبة -0
 زمنٌة. مرحلة لكل البحثٌة واأللسام الشعب وبرامج المركز

 للمزارعٌن والتدرٌبى الفنى الدعم لتمدٌم نموذجٌة إرشادٌة وحمول مزارع إنشاء -0
 .المستهدفة التنمٌة لتحمٌك والمستثمرٌن

 المصرٌة الصحارى بنن خبلل من النباتى البٌولوجى التنوع على الحفاظ -9
 لؤلنواع الوراثى التحسٌن برامج فى األمثل واالستغبلل البرٌة النباتٌة للجٌنات
 االلتصادٌة. األهمٌة ذات النباتٌة

 الطبٌة والنباتات البستانٌة للحاصبلت االلتصادٌة النباتٌة األصناف وإكثار أللمة -4
 .المختلفة الصحراوٌة البٌبات ظروف تحت ونشرها والعطرٌة

 الزراعٌة واألسالٌب المفاهٌم ترسٌخ طرٌك عن البٌبى التوازن على الحفاظ -9
  الجودة. وتحسٌن اإلنتاج زٌادة أجل من النظٌفة

 المزارعٌٌن صغار وكذا الشباب خاصة وبصفة العاملٌن مهارات ورفع التدرٌب -6
 الصحراوٌة. المناطك فى والمستثمرٌن

 وفما   الفنى التعلٌم ومدارس الجامعات لطلبة تدرٌبٌة دورات وتنفٌذ تنظٌم -7
 .المختلفة العلمٌة والهٌبات والمإسسات المركز بٌن المختلفة التعاون لمجاالت

 المجاالت فى العاملة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للمإسسات الفنى الدعم تمدٌم -8
 .والساحلٌة الصحراوٌة بالمناطك المختلفة التنموٌة

 المناخٌة والتغٌرات التصحر عوامل من الحد على بالعمل البحثٌة المحطات لٌام -9
 .الصحراوٌة االراضى انتاجٌة تدهور وتحٌٌد البٌولوجى والتنوع

 المردود مفهوم خبلل من المتاحة والمابٌة االرضٌة الموارد من االستفاده تعظٌم -01
 .الصحراوٌة بالمناطك والمٌاه األرض لوحدتى االلتصادى

 فى الفنى والدعم إرشادٌة ولوافل بٌطرٌة لوافل وعمل الزراعٌة الخدمات تمدٌم -00
 للمنتفعٌن الجوفٌة أو السطحٌة سواء المابٌة للموارد األمثل االستخدام مجال

 .الصحراوٌة بالمناطكووسابل ترشٌد االستخدام ورفع كفاءة الرى  والمستثمرٌن
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 المشروعات مجاالت فى الصحراوٌة بالمجتمعات المرأة مهارات ورفع التدرٌب -00
 والحرف الغذابٌة والصناعات الطٌور تربٌة مثل الصغر ومتناهٌة الصغٌرة

 .الخ ... لٌدوٌةا

 السموط مناطك بتنمٌة المتعلمة المستدامة التنمٌة ومشروعات البرامج بعض تنفٌذ -09
 المراعى تنمٌة وكذا وتخزٌنها األمطار مٌاه وحصاد الودٌان وتنمٌة المطرى
 بالمناطك الحٌوانٌة الثروة وتنمٌة المطرٌة الزراعة مناطك وتنمٌة الطبٌعٌة
 المٌاه أبار وحفر المٌاه تحلٌة وتمنٌات الحٌوٌة المكافحة تمنٌات وتطبٌك الرعوٌة
 والتشجٌر الرملٌة الكثبان تثبٌت وتطبٌمات الجوفٌة المٌاه خزانات وتمٌٌم الجوفٌة
 المرأة وتنمٌة االنجراف من والحد التربة وتحسٌن وصٌانة الطرق وحماٌة
  المحلٌة. المجتمعات مع بالمشاركة التخطٌط استخدام خبلل من وذلن البدوٌة
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 :الصحراء بحوث مركزل نسبٌةال المٌزه -3-5

 الطبٌعٌة الموارد استكشاف مجال فى المتمٌز الخبرة بٌت هو الصحراء بحوث مركز
 وضع فى التنفٌذٌة والمٌادة المرار متخذ تساعد استشارٌة وجهة بالصحراء

 المصرٌة الصحارى فى الطبٌعٌة الموارد لتنمٌة العامة السٌاسات ورسم االستراتٌجٌات
 المستدامة. للتنمٌة البلزمة التنموٌة الخطط تنفٌذ على واالشراف البرامج تصمٌم وكذلن
 اآلتى: فى للمركز النسبٌة المٌزة وتتمثل

 دراسات مجال فى العملٌة والخبرات العلمٌة التخصصات من العدٌد المركز ٌضم -0
 ىالزراع الجانب ولٌس جوانب عدة على تشتمل ىوالت الصحراء علوم وبحوث

 من نسبٌة بمٌزة المركز ٌتمتعو .االستراتٌجٌة وتوجهاته أهدافه ٌخدم بما فمط
 ٌمٌز مما العمل فرٌك مبدأ ٌسود حٌث والخبرات التخصصات تلن تكامل حٌث
 البحثٌة. المراكز من غٌره عن الصحراء بحوث مركز

 الشمالٌة الساحلٌة المناطك ىف وجافة غلبهاأ ىف الجفاف شدٌدة المصرٌة الصحراء -0
 نطاق فى تدخل والتى المناطك هذه وتعد ، مصر من ىالشرل الجنوب ألصى أو

  واجتماعٌة. والتصادٌة جٌوسٌاسٌة اعتبارات ذات المركز اختصاص

 مع تتماطع وهً بعضها مع تتداخل مصر علٌها ولعت دولٌة اتفالٌات ثبلث هنان -9
 واالتفالٌة - الحٌوى التنوع اتفالٌة ، التصحر )مكافحة اتفالٌات وهً المركز عمل

 التفالٌة مصر ىف الوطنٌة االتصال نمطة هو المركزو ، ى(المناخ للتغٌر الدولٌة
 .رللتصح  المتحدة االمم

 من به تتمتع وما الحدودٌة المحافظات فى وخاصة المحلٌة المجتمعات مشاركة -4
 ىف وخبرابه المركز نجاح مدى على ٌتولف المومٌة المشروعاتب خصوصٌة

 هذه مثل ىف التنمٌة مخططات العداد البلزمة الدلٌمة والبٌانات الدراسات توفٌر
 البدوٌة المجتمعات مع للتعامل البلزمة الخبرات لدٌه المركز ان حٌث المناطك.

 الحدودٌة. المناطك لاطنىو

 فدان الملٌون ونصف الملٌون وتنمٌة استصبلح بمشروع بخبراته المركز مساهمة -9
 والتراكٌب والمٌاه األراضى مجاالت فى المتخصصة الدراسات من بالعدٌد
 باألنشطة المشاركة خبلل من المركز أن كما .المحمٌة والزراعات النباتٌة

 .0191 مصر رإٌة تحمك فى ٌساهم االستراتٌجٌة أهدافه تخدم التى والمحاور

 للٌمٌةإلا منظماتالعدٌد من ال ىف عملوا الذٌن خبراإه خبلل من ٌستطٌع المركز -6
  التى والبرامج السٌاسات من حزمة ٌصٌغوا ان مختلفة مجاالت فى دولٌةالو

 مع المستدامة للتنمٌة حالى والمستمبلىال الولت فى الدولة متطلبات مع تتناسب
 العمل دابرة توسٌع ٌتم وان المنطمة دول تواجه ىالت المضاٌا االعتبار ىف االخذ

 ىف ٌساعد مما البٌبٌة الظروف نفس لها وافرٌمٌة عربٌة دوال   لتشمل جغرافٌا  
 الدول. هذه ىف مصالحها وحماٌة لمصر الرٌادة تحمٌك
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 :الصحراء بحوث لمركز والخارجٌة الداخلٌة للبٌئة الرباعى التحلٌل -3-4

 المفٌدة األدوات من SWOT التحلٌل الرباعى للبٌبة الداخلٌة والخارجٌة  أسلوب ٌعتبر

مإسسات  وتهتم االستراتٌجٌة. المرارات طبٌعة بها تتسم والتً المعمدة الموالف فى

 فى ٌتمثل ربٌسى بغرض وذلن الداخلٌة، العوامل كافة وتمٌٌم بتحلٌل األعمال منظماتو

 االستعانة مع الداخلٌة، العوامل من عامل كل بها ٌتسم التى والضعف الموة نماط بٌان

 البدابل واختٌار االستراتٌجٌة، لراراتها اتخاذ علً الخارجٌة العوامل تحلٌل بنتابج

 لها. المناسبة

 المرارات اتخاذ عملٌة ىف SWOT تحلٌل دور اٌضاح هو الربٌسى الهدف وٌعد

 الى النوعٌة البٌانات هذه تحوٌل وبالتالً نوعٌة بٌانات على SWOT وٌعتمد االستراتٌجٌة،

 فى االستراتٌجٌة المرارات متخذى تساعد داللة ذات بٌانات تمدم حتى كمٌة بٌانات

 النوعٌة هذه ألن وذلن ممكن ولت ألرب فى والرشٌدة الصاببة المرارات الى الوصول

 حٌث من المركز أعمال فى خسارة حدوث إلى اتخاذها فى التؤخر ٌإدى لد المرارات من

 للمركز. الفعلى الوضع تحسٌن إلى تإدى التى والفعالٌة األداء

 تتحكم ىوالت المركز فى والضعف الموة ماطن على التعرف إلى الدراسةتلن  تهدف

 نماط على التعرف تستهدف كما اساسى، بشكل المركز عمل ىف الداخلٌة البٌبة فى

 فى الخارجٌة البٌبة فى تتحكم ىوالت المركز تواجه ىالت المخاطر او والتهدٌدات الفرص

 المركز بؤعمال االرتماء تستهدف استراتٌجٌة وضع بهدف وذلن اساسى. بشكل اعماله

 وتحسٌن بها المركز ٌتمٌز التى النماط تلن تحسٌن على والعمل النماط تموٌة ومحاولة

 من الحد على والعمل الضعف نماط من التملٌل إلى باإلضافة ، تواجهه التى الفرص

 الذى االمر وضعها. المزمع االستراتٌجٌة فى المركز تواجه التى التهدٌدٌات او المخاطر

 واضعى لدى واضحة النماط تلن تكون حتى الدراسة تلن مثل عمل إلى أدى

 سلٌم علمى نهج على وضعها فى معتمدة االستراتٌجٌة تلن تكون حتى االستراتٌجٌة

 الكادر من سواء المركز فى العاملٌن رأى من منبثمة سلٌم لبشك النماط تلن ٌعكس

 المركز. فى العاملٌن الفنٌٌن او اإلدارٌٌن من سواء العام الكادر من وأ البحثى

 فى العاملٌن إجمالً رأى على التعرف ٌتم سوف الدراسة من الجزء ذلن فىو

 على تإثر التى االستراتٌجٌة العوامل أهم عن عام كادر أو بحثى كادر سواء المركز

 للمركز. العامة االستراتٌجٌة على تإثر والتً للمركز والخارجٌة الداخلٌة البٌبة
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 بالمركز العاملٌن إلجمالى والضعف( الموة )نماط الداخلٌة االستراتٌجٌة العوامل مصفوفة

 الداخلٌة االستراتٌجٌة العوامل
 الوزن
 النسبى

 الدرجة
 الوزن
 المرجح

 التعلٌك

 وةــالم االتـمج

  امتالن الخبرات العلمٌة المادرة على
والبرامج والمشروعات  تنفٌذ الخطط

 البحثٌة.
1.11 5 1.51 

  الحفاظ على تلن الخبرات بشكل كبٌر االمر
الذى ٌؤدى إلى رفع مستوى المركز علمٌا 

 ومهارٌا  وزٌادة لدرة التنافسٌة.

  الوضع التارٌخً وسابمات االعمال
لمركز بحوث الصحراء ممارنة 

 بالمؤسسات البحثٌة االخري.
1.11 5 1.51 

  بالتأكٌد أدت إلى  التىعامل هام من العوامل
امتالن الخبرات وعمل تواصل هام مع 

 المجتمع المحلى.

  فىتوفر العزٌمة والجدٌة لدى الباحثٌن 
 المٌام بالمشروعات البحثٌة

1.11 5 1.51 
  صفة هامة البد من الحفاظ علٌها بشكل عام

 مع تدعٌمها.

  المٌام بالتدرٌب المالئم لألهالى والماطنٌن
التعرٌف  فىالمناطك الصحراوٌة  فى

بأهمٌة المركز والممارسات الجٌدة 
 الستغالل الموارد

1.19 2 1.37 

  الحفاظ على تلن النمطة بشكل كبٌر حٌث
توصٌل رسالته  فىتعطى للمركز أهمٌة 

المناطك  فىوالمٌام بأعماله على خٌر وجه 
 المناطك الصحراوٌة. فىا ٌعمل به التى

  امتالن خبرات التواصل المجتمعى بنطاق
عمل المركز علً المستوٌٌن المؤسسً 

 والشخصً.
1.19 2 1.37 

  العمل على زٌادة تلن المٌزة حٌث أنها من
تعرف الباحث بحمٌمة األوضاع  التىالعناصر 

البٌئة الصحراوٌة وكذلن تمربة من  فى
المجتمع الصحراوى الذى هو اساسى 

 ومستهدف من كافة اعمال المركز.

 عفــاالت الضـمج

  عدم وجود مٌزانٌة مخصصة لتدعٌم
 وتموٌل النشر المحلى الدولى.

1.11 3 1.33 
  البد من العمل على توفٌر مٌزانٌات أكبر

 لدعم النشر العلمى المحلى والدولى

  عدم وجود آلٌة لتأمٌن الباحثٌن
 1.33 3 1.11 والعاملٌن أثناء عملهم صحٌا وامنٌا

  عامل هام حتى ٌتسنى للباحث أن ٌشعر
البٌئة  فىباألمان اثناء المٌام بعملة خاصة 

 الصحراوٌة حٌث ٌواجه الكثٌر من المخاطر

  عدم وجود آلٌة لتحفٌز العاملٌن على
 1.31 3 1.11 مستوى حٌادى وعادل

  البد من البحث عن آلٌة لتحفٌر العاملٌن
بشكل حٌادى وعادل لٌس مادٌا فمط ولكن 

 بشكل معنوى أكثر

  عدم رفع المهارات االدارٌة لتكوٌن صف
 1.31 3 1.11 ثانً للكوادر االدارٌة العلٌا.

  االهتمام بصمل مهارات للكوادر اإلدارٌة من
خالل الدورات التدرٌبة الخاصة بصمل 

 دارٌة.المهارات اإل

  عدم توافر مولع رسمً فعال ومستدٌم
ومؤمن للمركز علً شبكة المعلومات 

 1.31 3 1.11  –االنترنت  –الدولٌة 

  تشغٌل المولع الرسمً للمركز على شبكة
 التىاإلنترنت حٌث انها من العوامل الهامة 

المركز مع  فىٌتواصل بها المركز والعاملٌن 
داخل مصر او  فىالعالم الخارجً سواء 

 المنطمة العربٌة او العالم الخارجى

 3.8 إجمالً األوزان المرجحة

   3118 ٌولٌو – االستبٌان استمارات من وجمعت حسبت المصدر:
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 بالمركز العاملٌن إلجمالى (الفرص )نماط الخارجٌة االستراتٌجٌة العوامل مصفوفة

 الخارجٌة االستراتٌجٌة العوامل
 الوزن
 النسبى

 الدرجة
 الوزن
 المرجح

 التعلٌك

 رصــالف االتـمج

 المركز بإنشاء جمهورى لرار وجود 
 .1941 منذ تارٌخه على واعتمادا

1.11 5 1.55 

 أن من المركز حماٌة إلى أدى المرار هذا مثل 
 وزٌر غٌر أخرى لجهات تابع ٌكون

 المرار ذلن فى جاء كما االراضى استصالح
 الجمهورى

 التنموٌة بالمشروعات الدولة اهتمام 
 تلن أغلب وان خاصة الكبرى

 الصحراوٌة. المناطك فى المشروعات
1.11 5 1.55 

 تتوجه التى المشروعات تلن أغلب ألن نتٌجة 
 المناطك فى األخٌرة السنوات فى الدولة إلٌها

 بها ٌهتم أن المركز على بالتالى الصحراوٌة
 الزراعى مجال فى االهتمام ذلن ٌكون وال
 األنشطة المطاعات كافة فى بل فمط

 تستهدف التى واالجتماعٌة االلتصادٌة
 الصحراوٌة بالمنظومة النهوض

 البحثٌة المراكز على االنفتاح 
 ودولٌا. محلٌا األخرى والجامعات

1.11 5 1.51 

 العاملٌن مدارن توسٌع إلى ٌؤدى الذى االمر 
 العلمٌة التطورات باهم المركز فى والباحثٌن
 تلن مع مشترن علمى تواصل وعمل الحدٌثة

 الدولٌة األخص وعلى العلمٌة المؤسسات
 منها.

 مع المستخدمة التمنٌات مواءمة 
 الصحراوٌة طكاللمن المحلٌة الظروف

1.19 2 1.37 

 على المركز فى العاملٌن النفتاح نتٌجة هذا 
 محلٌا األخرى والجامعات البحثٌة المراكز
 فى الباحثٌن فهم إلى باإلضافة ودولٌا،
 المجتمعات فى المحلٌة للظروف المركز

 المناطك عن تختلف والتً الصحراوٌة
 والدلتا الوادى فى المدٌمة

 السٌاسٌة المٌادات من دعم وجود 
 فٌها ٌشارن التى المومٌة للمشروعات

 المركز
1.19 2 1.37 

 نظر وجه من إٌجابى شٌئ النتٌجة تلن تعتبر 
 من العاملٌن أغلب حٌث المركز فى العاملٌن
 داعمة السٌاسٌة المٌادة أن ٌرون الشباب
 الذى مراأل المومٌة المشروعات فى للمركز
 المومٌة المشروعات على اطالعهم إلى ٌشٌر
 تلن فى المركز اعمال وإلى ناحٌة من

 من الكثٌر وانأخرى  ناحٌة من المشروعات
 خالل من المشروعات تلن فى تعمل الفئة تلن

 المركز.

   3118ٌولٌو  –المصدر: حسبت وجمعت من استمارات االستبٌان 
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 إلجمالى العاملٌن بالمركز لتهدٌدات(ا )نماط الخارجٌة االستراتٌجٌة العوامل مصفوفة تابع

 الخارجٌة االستراتٌجٌة العوامل
 الوزن
 النسبى

 الدرجة
 الوزن
 المرجح

 التعلٌك

 داتـدٌـالته االتـمج

 الموازنة من المخصصات انخفاض 
 المراكز انشطة لدعم للدولة العامة

 البحثٌة.
1.11 3 1.33 

 وزارة مع التفاوض على العمل من البد 
 واستصالح الزراعة ووزارة المالٌة

 المالٌة المخصصات زٌادة على االراضى
 وان خاصة العامة الموازنة فى للمركز
 وفى الصحراوٌة المناطك فى ٌعمل المركز
 بها تهتم التى المومٌة المشروعات من كثٌر

 تلن اغلب وان األخٌرة السنوات فى الدولة
 المصرٌة الصحراء فى المومٌة المشارٌع
 المركز اهتمامات ضمن وتدخل

 خطط بتنفٌذ المعنٌة الجهات تعدد 
 المركز عمل بنطاق المستدامة التنمٌة

 الصحراوٌة. بالمناطك
1.11 1 1.11 

 فى انخفاض إلى ٌؤدى أن ٌمكن الذى االمر 
 فى عملة نطاق فى المركز عمل كفاءة

 لٌس المركز وان الصحراوٌة. المناطك
 التى المومٌة المشروعات كافة فى متواجد
 بالتنمٌة والمتعلمة الدولة بها تموم

 المستدامة.

 الموارد وهدر استخدام سوء 
 الطبٌعٌة الموارد إدارة فى والعشوائٌة

 المحلً. المجتمع لبل من
1.11 1 1.11 

 التدرٌبٌة الدورات بعمد االهتمام على العمل 
 المحلى للمجتمع اإلرشادٌة الندوات وعمد

 البٌئة بأهمٌة المحلى المجتمع وتوعٌة
 الدورات تلن تمٌٌم مع الصحراوٌة
 استفادة مدى على للتعرف اإلرشادٌة
 منها المحلى المجتمع

 تنفٌذٌة او شعبٌة رلابة وجود عدم 
 والمشروعات االعمال من كثٌر على
 تؤدى والتً الصحراوٌة المناطك فى
 الموارد. هدر إلى

1.11 1 1.11 

 الحكم وحدات ضعف إلى ذلن إرجاع ٌمكن 
 باإلضافة الصحراوٌة المناطك فى المحلى

 بعملها التنفٌذٌة األجهزة المٌام عدم إلى
 المركز على بالتالى وجه اكمل على

 مختلف مع والبناء المستمر التواصل
 الدورات عمد مع التنفٌذٌة األجهزة
 مع بالتنسٌك لهم اإلرشادٌة والندوات
 المحلى. المجتمع ولٌادات التنفٌذٌة األجهزة

 البحثٌة واألنشطة العمل فى التداخل 
 واكادٌمٌة بحثٌة مؤسسات لبل من

 المركز. عمل بنطاق أخري
1.11 1 1.11 

 كفاءة عدم إلى ٌؤدى أن ٌمكن األمر هذا 
 المستوى على األعمالتنفٌذ ل الالزمة
 عدم إلى ذلن إرجاع ٌمكن حٌث المومى
 وبٌن المركز بٌن كبٌر بشكل التنسٌك
 التى األخرى واألكادٌمٌة البحثٌة الجهات
  الصحراوٌة. المنظومة فى تعمل

 3.5 إجمالً األوزان المرجحة

   3118 ٌولٌو – االستبٌان استمارات من وجمعت حسبت المصدر:
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 والضعف الموة نماط اهم تعكس ىوالت بالمركز العاملٌن إجمالى نتابج من ٌتبٌن
 لرب إلى ٌشٌر الذى االمر 0.8 بلغ المرجح الوزن إجمالً أن االستراتٌجٌة( )العوامل

 نظر وجهه من المنافسة على المدرة له المركز ان على ٌدل مما 9 من النتٌجة تلن
 نماط تأثٌر من نسبٌا   اكثر الموة عوامل تأثٌر وأن ،عام بشكل المركز ىف العاملٌن
 .الضعف

 بعد إلى ٌشٌر الذى االمر 0.4 نحو بلغت المرجحة األوزان مجموع أن ٌتبٌن كما
 الفرص من اكبر تأثٌر له عامل تشكللد  التهدٌدات أن على ٌدل وهذا 9 عن النتٌجة تلن

نمص  إلى ٌشٌر الذى االمر بالمركز العاملٌن ىإجمال نظر وجهه من الخارجٌة للبٌئة
 .المنافسة

 بمختلف للمركز والخارجٌة الداخلٌة االستراتٌجٌة العوامل مصفوفة من االنتهاء بعد
 الكادر من فباتال ومختلف ومعاونٌهم( البحوث هٌبة )اعضاء الخاص الكادر من فباتال

 البحثٌة بالمحطات والعاملٌن المختلفة اتاإلدار ىف العاملٌنو العموم )مدٌرى العام
 بشكل متوسط الصحراء بحوث لمركز اإلستراتٌجى المؤسسى الوضع ان تبٌن (نٌوالفنٌ
 والتحسٌن التطوٌر استراتٌجٌة ىه للمركز المناسبة االستراتٌجٌة فإن وعلٌه عام

 الخارجٌة العوامل ىف الشروط وتحسٌن تطوٌر على العمل مع الداخلٌة للعوامل المستمر
 أعمال ىف التوسع ىه الطموحة الستراتٌجٌةا وأن كبٌر بشكل بها االهتمام من البد ىالت

   .المستمبل ىف المركز

 مستوى على سواء المستمر والتحسٌن التطوٌر إستراتٌجٌة تشتمل ان والبد
 :بها ٌتوافر والتى األساسٌة المحاور بعض على الخارجٌة أو الداخلٌة العوامل

 الصحساء. وتنويت خدهت ىف عوله وطبيعت الوسكز نشطتوأ هدافأل الوالئوت -1

  .للدولت الوستداهت التنويت خطت هع العبم التىافق -2

 .والوستقبليت الحبليت الوعلىهبث تكنىلىجيب هىاكبت إلى والحبجت التنفير إهكبنيت -3
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 :مركز بحوث الصحراء إستراتٌجٌة صٌاغة مرحلة -2

 :ةــالــرؤٌ -2-1

 الصحراءوعلوم  موارد دراسة بمجاالت علمىال بحثال فى واالبتكار الرٌادة
 ومناطك الصحراوٌة مناطكبال المستدامة التنمٌة على ٌةتطبٌماالستفادة من نتابجه الو

 .الجدٌدة االستصبلح

 :الةــالرس -2-3

المتبلحمة التغٌرات والتطورات  واكببحوث الصحراء ت مركزل طموحة إستراتٌجٌة
 خطةوضع و المستوى العلمى وااللتصادى واالجتماعى والسٌاسى.على والمتسارعة 

 عمل طبٌعة تنظٌم حول ٌدور داخلٌا   األول أساسٌان محوران على تستند لها تنفٌذٌة
 الخارجٌة العبللات بطبٌعة ٌهتم خارجٌا   الثانىوالمحور  ، أهدافها وتحمٌك المإسسة
 تساعد التى العلمٌة والرإى البٌانات بكافة هاودعم المختلفة، المإسسات مع للمركز
 .الصحراوٌة المناطك فى الشاملة ٌةالتنم بشؤن المرار متخذ

 األهــداف: -2-2

 باألهداف وثٌما رتباطاإ عامة بصفة الصحراء بحوث مركز ستراتٌجٌةإ ترتبط
 تهدف والتى 0191 الزراعة لطاع ستراتٌجٌةإو الزراعٌة التنمٌة إلستراتٌجٌة األممٌة

 والخطط التنموٌة البرامج وتعزٌز الغذابى األمن توفٌرل مستدامة تنمٌة حداثإ لىإ
 .الهامشٌة والمناطك الصحراوٌة الظروف تحت السٌما المومٌة

 الصحراء بحوث مركزل الربٌسٌة األهداف لتحمٌك التخطٌط إلى االستراتٌجٌة هدفوت
 استخدامها وكٌفٌة ، المصرٌة الصحارى فى والبشرٌة الطبٌعٌة الموارد ستكشافال

 تنمٌة تنمٌتها والعمل المناطك هذه تؤهٌل ٌمكن حتى الستدامتها واآلمن األمثل االستخدام
 اآلتى: خبلل من وذلن .مستدامة

 بتنمٌةة  المتعلمةة المٌةادٌن شةتى فةى والتطبٌمٌةة العلمٌة والدراسات البحوث إجراء -0
 فٌما وخاصة الجدٌدة االستصبلح ومناطك المصرٌة بالصحارى الطبٌعٌة الموراد
 التملٌدٌة. غٌر والطالة واإلنسان والحٌوان والنبات والتربة بالمٌاه ٌتصل

 المصةرٌة بالصحارى الطبٌعٌة الموارد تنمٌة تعوق والتى البٌبٌة التحدٌات دراسة -0
 والتغٌةر الرملٌةة والكثبةان التصةحر أهمهةا من والتى الجدٌدة االستصبلح ومناطك
 .المناخى

 اسةتغبلل سواء المصرٌة الصحارى استغبلل طرق ألنسب العامة السٌاسة إلتراح -9
 فةةةى الطبٌعٌةةةة المةةةوارد دراسةةةة نتةةةابج تحلٌةةةل طرٌةةةك عةةةن صةةةناعى أو زراعةةةى

 .المصرٌة الصحارى

 الخبةةةرة وتمةةةدٌم منهةةةا االسةةةتفادة علةةةى والعمةةةل وتةةةداولها البحةةةوث نتةةةابج نشةةةر -4
 .الصحراوٌة البٌبات فى المجتمع لخدمة الزراعٌة المجاالت فى واالستشارٌة
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فةى الصةحارى المصةرٌة ، وتصةمٌم وحفةر اآلبةار طبمةا  المٌاه الجوفٌةاستكشاف  -9
مةة نظةم علمٌةة وعملٌةة لحصةد لؤلصول العلمٌة التى تضمن عدم اسةتنزافها ، وإلا

فى الصحارى المصةرٌة ، وتصةمٌم نظةم رى علمٌةة لتملٌةل  األمطاروتجمٌع مٌاه 
 .الفالد من مٌاه الرى فى الصحارى المصرٌة

 والدولٌةة المحلٌةة الهٌبةات مةع المشةترن والتعاون والبحثٌة العلمٌة الروابط توثٌك -6
 .المركز اهتمامات ضمن تدخل التى والمجاالت األنشطة فى الخارجٌة

 وخلةةك االسةةتثمار تشةةجٌع فةةى تسةةاهم المصةةرٌة للصةةحارى بٌانةةات لاعةةدة تةةوفٌر -7
 .المومى المستوى على المرار متخذى وتخدم ، المصرى للشباب عمل فرص

 وتنمٌةةة واسةةتزراع تصةةبلحسال والعملٌةةة العلمٌةةة الخطةةط وضةةع فةةى المسةةاهمة -8
 فةةى المركةةز ٌجرٌهةةا التةةى والدراسةةات البحةةوث لنتةةابج وفمةةا   الصةةحراوٌة المنةةاطك

 .المستدامة للتنمٌة الدولة وخطة العامة السٌاسة إطار

 :ٌـمــمـال -2-5

 مركزال منها ستمدٌ ىالت المٌم مجموعة ىه الحاكمة واالخبللٌات المٌم منظومة
 واالجتماعٌة والثمافٌة والبحثٌة العامة وأحكامه واختٌاراته أنشطته كل ىف التوجٌه

 ىعوالس ،ىاستراتٌج كهدف العلمى البحث مخرجات مستوى رفع بهدف وااللتصادٌة،
 الخطة تتبنىو .مإسسٌةال الحٌاة ىمناح كل ىف اإلبداع وتحمٌك التطوٌر إلى

 الحاكمة واألخبللٌات المٌم منظومة (0191) الصحراء بحوث مركزل االستراتٌجٌة
  التالٌة:

 ماء:ـاالنت

 أفراده ٌعجم مع وتفاعله علٌه وحرصه لمجتمعه الفرد محبة لٌمة عن االنتماء ٌعبر
 خططه ونجاح أمنه تحمٌك فى ونجاحه المجتمع تماسن وتحمٌك ىالوطن االنتماء لتحمٌك
 إبراز على المجتمع أبناء حرص االنتماء لٌمة تتناول كما رفاهٌته. لتحمٌك التنموٌة

 لٌمة وتعد الجمٌع. مامأ بارزة العلٌا الوطن مصلحة وجعل والخبلف الحوار أدب ثمافة
 لٌم من مهما جزءا الببلد، بؤمن ذلن ٌضر لم ما األفراد، بٌن التعامل ىف التسامح
 ىوااللتصاد ىاالجتماع واألمن ىالفكر األمن على الحفاظ ٌعد كما ،ىالوطن االنتماء

ا والتكنولوجى  لمجتمع.ل لفردا نتماءإ من مهما جزء 

 :التالٌة الممارسات خالل من االنتماء لٌمة وتتحمك

 أو ىالموم البعد ذات المجتمع لمشكبلت طرحا   تدرٌبٌةال البرامج تضمٌن 
 لها. حلول طرح ىف بالمركز عاملٌنال مشاركة ضرورة مع ىالمحل

 حالة دراسة عمالٌةال األنشطة تضمٌن (Case study) المجتمع مشكبلت حول 
 الحلول لمنالشة ولت وتخصٌص التخصصات، متعددة فرق تكوٌن خبلل من

 الحلول ألكثر جوابز تخصٌص وٌمكن تنافسٌة، علمٌة بصورة المبتكرة
 والمجتمعٌة. العلمٌة الناحٌة من ولبوال ابتكارٌة

 البٌبة. وتنمٌة ىالمحل المجتمع خدمة ىف بالمركز عاملٌنال ورد تفعٌل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1
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 ودة:ــالج

 نظمته ىالذ ىالعالم المإتمر عن الصادر إلعبلنا من عشر الحادٌة المادة أكدت
 ٌتناول ىالذ ىالنوع التمٌٌم أهمٌة على0998 وبرأكت بارٌس ىف عمد ىالذ الٌونسكــو

 الذاتٌة الدراسة أهمٌة على المادة هذه وأكدت ، العلمى بحثال وأنشطة وظابف كافة
 تؤكٌدا دولٌة ومستوٌات معاٌٌر ووضع العلمى بحثال مجال ىف ىالخارج والتمٌٌم
 ىوالوطن ىالمإسس السٌاق مراعاة أهمٌة على اإلعبلن أكد كما الجودة، لضمان
 والمستوٌات. المعاٌٌر تلن وضع عند ىواإلللٌم

 خالل: من مركزال ىف والتمٌز الجودة لٌمة وتتحمك

 العالمٌة على كافة اإلجراءات المالٌة واالدارٌة والفنٌة لجودةا معاٌٌر تطبٌك. 

 واألجهزة. واألدوات والمرافك ىالمبانوسبلمة  جودة 

 علمٌة أسس على المستندٌة الدورة مٌكنة. 

 ىالمحل للمجتمع تمدم ىالت التطبٌمٌة والخدمات العلمٌة البحوث ودةج. 

 والوضوح: الشفافٌة

 الدول ىف الحكم إدارة برنامج /ىاإلنماب المتحدة األمم برنامج ٌفتعر ضوء ىف
 ما شؤن ىف مصلحة لهم لمن وإتاحتها الفرصة تماسم إلى الشفافٌة مفهوم ٌشٌر العربٌة،
 ىف ٌساعد مما مكشوفة، بطرٌمة فٌها والتصرف الشؤن هذا حول معلومات بجمعهم
 إجراءات الشفافٌة ذات األنظمة وتمتلن المصالح. وحماٌة المساوئ عن الكشف حسم

 أصحاب بٌن مفتوحة اتصال ولنوات العام الصعٌد على المرار صنع لكٌفٌة واضحة
  والمسبولٌن. المصلحة

 خالل: من مركزال ىف والوضوح الشفافٌة لٌمة وتتحمك

 مإسسىال المجتمع أفراد لجمٌع واالتصال المعلومات تكنولوجٌا استخدام، 
 ما ضوء ىف مكشوفة بطرٌمة المعرفة ىف األطراف جمٌع بحك اإلٌمان ىوتنام
 المعلومات. تداول حرٌة لانون به ٌسمح

 مإسسىال الصعٌد على المرار صنع لكٌفٌة واضحة إجراءات وجود. 

 أو تمارٌرال أو المٌدانٌة والدراسات البحوث ىف الغش وعدم والنزاهة الوضوح 
 .المشروعات

 أو المعنى لٌلضت أو إخفاء محاولة دون الحمٌمة، بمعرفة لآلخرٌن السماح 
 أفضل. بصورة األمور إلظهار الوالع تبدٌل

 :)المساءلة( ةالمحاسب

 ضمنوتت وتحملها، والسٌاسات والمرارات األفعال عن بالمسبولٌة االعتراف هً
 التمارٌر بتمدٌم االلتزام وتشمل ،ىالوظٌف الدور نطاق ىف والتنفٌذ والحوكمة اإلدارة

  األهداف. تحمٌك عدم عن الناجمة العوالب مسبولٌة وتحمل والتفسٌر
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 أعضاءو المادةب مرهون مركزلا أداء تحسن أن ساءلةللم ىالمهن المنظور وٌعتبر
 وهم ،العمل بطبٌعة غٌرهم من فةمعر األكثر هم حٌث ىاإلدار والجهاز بحوثال هٌبة
 وتشخٌص مإسستهم أداء عن المعلومات وجمع المعاٌٌر وضع على غٌرهم من ألدر

 ىتعن المحاسبة أن منطلك ومن للعبلج. مةالبلز الخطط ووضع المصور، أسباب
 .العماب ولٌس للتغٌٌر أساسٌة آلٌة ىفه لذلن وتطوٌره، النظام إصبلح

 خالل: من مركزال ىف ساءلةالم لٌمة وتتحمك

 المإسسة. عمل تحكم مرجعٌة معاٌٌر وجود 

 األهداف. تحمٌك على الدالة واألدلة المإشرات تحدٌد  

 وتمدٌمها. المعلومات تحلٌل وطرق المٌاس طرق تحدٌد 

 للمإسسة. ىٌنتم من كل أداء تمٌٌم 

 للمإسسة. ىٌنتم من كل أداء عن المعلومات ٌملتمد الراجعة للتغذٌة نظام تحدٌد 

 التمٌٌز: وعدم المساواه

 أنواعه بجمٌع التمٌٌزو المستوٌات، كافة على والتدرٌب التعلٌم فى الحك فرد لكل
وعدم  التمٌٌز أشكال كلالدستور والموانٌن المصرٌة  رمحوٌ ، للحموق إنتهان وه

  .للجمٌع التدرٌبٌةو التعلٌمٌة الفرص تكافإ دعمٌ كماالمساواة 

  خالل: من مركزال ىف التمٌٌز وعدم المساواة لٌمة مكوتتح

 والخبرة. التخصص ىذو من المستوى نفس على بحوث ٌبةه أعضاء توفٌر 

 عاملٌنال أداء لتمٌٌم وواضحة محددة معاٌٌر وجود.  

 ىالمانون اإلطار لخبل من التعبٌر وحرٌة الفكر حرٌة. 

 الفكرٌة: الملكٌة

 أشكالها بكافة الفكرٌة الملكٌة حموق 0110 لسنة 80 ىالمصر المانون ألر
 والعبلمات عنها، المفصح غٌر والمعلومات المنفعة، ونماذج االختراع كبراءات
 وحموق الصناعٌة، والنماذج والتصمٌمات الجغرافٌة، والمإشرات التجارٌة، والبٌانات
 من لعدد مصر إنضمت ولد النباتٌة. واألصناف المجاورة، والحموق المإلف

 على وحرصها لمصدالٌتها تؤكٌدا   ىالحٌو المجال هذا ىف الهامة واإلتفالٌات المعاهدات
  .المتعددة الدولٌة التزاماتها مع ا  اتسال الفكرٌة الملكٌة حموق نواعأ لكافة الحماٌة توفٌر

  خالل: من بحثىال المجتمع ىف الفكرٌة ملكٌةال حموق وتتحمك

 ولانون الجامعات تنظٌم لانون من مستماة وواضحة محددة معاٌٌر وضع 
 .نشرالو طباعةالو تؤلٌفال لتنظٌم 0110 لسنة 80 الفكرٌة الملكٌة حموق

 البحثىفى المجتمع  فراداأل لجمٌع وماتالمعل تكنولوجٌا استخدام ىف التوسع. 

  المانون ضوء ىف الفكرٌة الملكٌة بحموق المرتبطة تدرٌبٌةال البرامج تضمٌن 
 .0110 لسنة 80
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 :سٌاساتال -2-4

 :سٌاسات البحث العلمى -2-4-1

تمٌز أهداف ومهام مركز بحوث  ىٌعتبر البحث العلمى من األعمدة الربٌسٌة الت
الصحراء ، ولذلن فمد حرص المركز منذ نشؤته على توفٌر مناخ مناسب ألعضاء 

فى المجبلت العلمٌة هٌبة البحوث ومعاونٌهم بالمركز إلجراء البحوث العلمٌة ونشرها 
 .والمإتمرات على المستوى المحلى واإلللٌمى والدولى

لتكون متوافمة ومنسجمة مع أولوٌات  ىلملبحث العاأولوٌات  مركزولد حدد ال
منتسبٌه على التركٌز  مركزفشجع ال 0191رإٌة مصر حددتها  ىالت ىالبحث العلم

بمجاالت التنمٌة بالمناطك الصحراوٌة ومناطك المرتبطة التطبٌمٌة على البحوث 
 االستصبلح الجدٌدة وذلن من خبلل تنفٌذ السٌاسات التالٌة:

اإللتزام فى سٌاسات البحوث العلمٌة بالخطة البحثٌة المعتمدة والتؤكٌد على  -0
بما  ىالبحث العلم ىف لتطبٌمىبالتركٌز على الجانب اأهمٌة األبحاث المشتركة 

 ٌعود بالفابدة على المجتمع بصفة عامة.

شر االهتمام بجودة األبحاث وتمٌزها أكثر من االهتمام بكمٌتها وذلن من خبلل ن -0
 ىف ىحمٌك معاٌٌر الجودة ونشر مخرجات البحث العلموت ىثمافة البحث العمل

 المجبلت العلمٌة المرمولة.

ملتزمٌن التؤكٌد على أن جمٌع أعضاء هٌبة البحوث ومعاونٌهم بالمركز  -9
إنجاز وأداء  ىمكلفٌن بالمشاركة الفعالة فوولواعده  ىبؤخبللٌات البحث العلم

 تخدم طموحات وأهدف التنمٌة المستدامة. التى األبحاث العلمٌة

واالبتكار فى المجاالت ذات األهمٌة الوطنٌة  ىتطوٌر لدرات البحث العلم -4
مع توفٌرالتموٌل الكافى وفما  للمٌزانٌة المتاحة لؤلبحاث العلمٌة  والدولٌة

 والتطبٌمٌة التنافسٌة العالمٌة وذات الطابع المومى.

حوث العلمٌة المنشورة من لبل أعضاء هٌبة البحوث إنشاء لاعدة بٌانات بالب -9
بغرض  البحوث بصورة مستمرةبتلن تحدٌث اإلحصابٌات الخاصة بالمركز و

وجود إطار مرجعى لمتخذى المرار سواء على الجانب التنظٌمى أو الجانب 
 .التسوٌمى للبحوث التطبٌمٌة

وتعظٌم الفوابد  مىللبحث العل تعزٌز العبللات مع الجهات المانحة والداعمة -6
والثمافٌة المتعلمة بالتعلٌم العالً مع الدول العربٌة  العابدة من االتفالٌات العلمٌة

 .واألجنبٌة

البحث تطورات بنٌة بحثٌة حدٌثة لمواكبة ووجود هٌكل المإسسً التطوٌر  -7
، المتخصصةالعلمى مثل مراكز التطوٌر التكنولوجى، ومراكز التمٌز البحثى 

 البحث العلمى االفتراضٌة، والحضانات التكنولوجٌة.وشبكات 
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 :التطبٌمٌةالبحثٌة وسٌاسات المشروعات  -2-4-3

تعتبر المشروعات البحثٌة بمركز بحوث الصحراء أحد الداعابم الهامة للتشجٌع 
ٌتوفر لدى المركز منهجٌة لتنفٌذ سٌاسات المشروعات البحثٌة على االبتكار و

 فٌذ خطة تلن المشروعات وخطط العمل التنفٌذٌة المنبثمة عنهامتابعة تنو والتطبٌمٌة
 وذلن من خبلل تنفٌذ السٌاسات التالٌة:

إعداد برامج بحثٌة ودراسات علمٌة وبحوث تطبٌمٌة لدراسة ظروف الموارد  -0
ستصبلح روعى فٌها إلالطبٌعٌة والبشرٌة فى المناطك الصحراوٌة ومناطك ا

 لعمل المركز. ىتغطٌة المجال الجغراف

وضع الخطط والبرامج التنموٌة وفما لممومات التنمٌة ومراعاة للظروف  -0
 والتباٌنات الدٌموجرافٌة  والجغرافٌة لكل منطمة.

وضع آلٌة لتمكٌن المركز من االستفادة واإلفادة بما تتوصل الٌها هذه البرامج  -9
ة نحو التنمٌة من توصٌات وبما ٌحمك أهداف المركز ولصالح توجهات الدول

 الشاملة فى المناطك الصحراوٌة.

البحوث التطبٌمٌة مع إٌجاد وسابل وآلٌات لنمل التكنولوجٌا نتابج  تطبٌك ونشر -4
 ستصبلح.إلفى المناطك الصحراوٌة ومناطك ا

 :سٌاسات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة الصحراوٌة -2-4-2

اوٌة مع سٌاسات المركز تتوافك سٌاسات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة الصحر
وخطته االستراتٌجٌة حٌث ٌتبع المركز احدى عشر محطة بحثٌة ومركز فرعى 
تتوزرع جغرافٌا  على المناطك الصحراوٌة لتمثل أغلب النظم االٌكولوجٌة ، وتعتبر 
هذه المحطات هى بمثابة ذراع المركز فى تطبٌك أهدافه االستراتٌجٌة لخدمة تلن 

من خبلل مجموعة من السٌاسات التى تصب فى مجال خدمة  المجتمعات. وٌتم ذلن
  المجتمع وتنمٌة البٌبة الصحراوٌة كما ٌلى:

التى تعوق تنفٌذ التنمٌة الشاملة بالمناطك الصحراوٌة مشكبلت الحصر سٌاسات  -0
والعمل على وضع حلول عملٌة لتلن المشكبلت من خبلل الدراسات العلمٌة 

 المتخصصة.

أنظمة المشاركة المجتمعٌة فى تخطٌط وتنفٌذ المشروعات سٌاسات دعم  -0
ه من خبلل أنشطة تالتنموٌة بشكل فعال لخدمة المجتمع الصحراوى وتنمٌة بٌب

تتفك مع االحتٌاجات الفعلٌة للمجتمع المحٌط وذلن من خبلل  متمٌزةخدمٌة 
 .إتباع منهجٌة التخطٌط بالمشاركة

ونمل المعارف والمهارات لخدمة إنتاج  ىف مركزتعزٌز دور السٌاسات  -9
تنفٌذ تطوٌر البنٌة االساسٌة ووتنويت البيئت الصحساويت وذلك عن طسيق  المجتمع

 .ات البحثٌةبالمحط حمول والتجارب اإلرشادٌةال

تنفٌذ لوافل بٌطرٌة بالمناطك الصحراوٌة للولوف على اسباب سٌاسات تنظٌم و -4
 . الخاصة بالثروة الحٌوانٌة والداجنة تلن المشكبلت وطرق عبلج

التى لد ٌتعرض لها الزراع ملحة الالبٌبٌة تمدٌم المشورة الفنٌة لحل المشاكل  -9
 والمستثمرٌن بالمناطك الصحراوٌة.
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 واإلدارٌة: السٌاسات المالٌة -2-4-5

توضح االفكار وامكانٌات  ىتوجهات كبرى وهوالمالٌة تعتبر السٌاسات االدارٌة 
المعاصرة حٌث اصبحت الٌوم تبلور استراتٌجٌة مإسسات ال ىر واالداء الجٌد فٌالتطو

والمالٌة تموم بها المإسسة بشكل شفاف واصبحت السٌاسات االدارٌة  ىكل االعمال الت
دلة حمٌمٌة ٌسترشد بها عند العمل وتستخدم اٌضا معاٌٌر لمٌاس النجاح للمإسسة أتمثل 

 .ولبمٌة العاملٌن فٌهامٌاداتها ول

ومركز بحوث الصحراء لٌس ببعٌد عن تبنى تلن السٌاسات اإلدارٌة والمالٌة والتى 
 من شؤنها تطوٌر منطومة العمل وتوحٌد إجراءاتها وذلن من خبلل السٌاسات التالٌة:

 ى وتؤكٌد العمل بروحبٌبة العمل المإسس ىفواالنتماء ترسٌخ ثمافة االبتكار  -0
 الفرٌك والتكامل والتنسٌك بٌن التخصصات اإلدارٌة والمالٌة. 

تطوٌر من خبلل  ورفع كفاءتها وفاعلٌتها لمركزتعزٌز المدرات المإسسٌة ل -0
 .وسٌاسة التنمٌة البشرٌة والتدرٌبالتشرٌعات ذات الصلة 

عملٌات وإجراءات الوحدات منظومة الدورة المستندٌة من خبلل مٌكنة تطوٌر  -9
 .تكنولوجٌا المعلومات واالتصالوالمالٌة واستخدام اإلدارٌة 

ضمان تمدٌم كافة الخدمات و تعزٌز اتجاهات ولٌم النزاهة والشفافٌة والعدالة -4
 الشاملة.الجودة ونظم إدارة وفك معاٌٌر والمالٌة اإلدارٌة 

للدورة المستندٌة فى النواحى اإلدارٌة اإللتزام بتطبٌك الموانٌن واللوابح المنظمة  -9
 والمالٌة.

 :السٌاسات التكنولوجٌة -2-4-4

ضرورة توفٌر العدٌد بحوث الصحراء إلى  مركز لتطوٌرالتضت النظرة الشاملة 
من البٌانات والمعلومات عن كل ما ٌتعلك به من مدخبلت وأنشطة ومخرجات، وال 

وتوفٌر مجموعة شن أن ذلن كله ٌتطلب االعداد والتجهٌز المسبك للعدٌد من البٌانات 
من البرامج التى تعمل على تحلٌل تلن البٌانات وترجمتها لمعلومات تدعم متخذى 

 .العامةدارة دور اال إلى تفعٌلولد أدى هذا المركز ،  المرار من لٌادات

ٌساعد على تطوٌره وذلن  المركزسلٌم داخل معلوماتى وال شن أن وجود نظام 
والسٌما تلن  هالتى تصبغ كافة لراراتوالشفافٌة نتٌجة لزٌادة درجة الدلة والموضوعٌة 

م السٌاسات التكنولوجٌة وتتمثل اه الرلابة.المتابعة والتى تتعلك بعملٌات التخطٌط و
 لتطوٌر منظومة العمل بمركز بحوث الصحراء فى اآلتى:

تطبٌك نظم األرشفه اإللكترونٌة ، واستدعاء وتداول المعلومات والوثابك  -0
 .بالطرق اإللكترونٌة

مجال  ىرابد ف مإسسة وهو نظامالمتكامل إلدارة موارد ال ىالنظام المالتوطٌن  -0
دارٌة المتكاملة، حٌث ٌموم بجمٌع الوظابف والعملٌات الحلول المالٌة واإل

 البشرٌة والمالٌة. مركزالبلزمة لتخطٌط وإدارة موارد ال

إنشاء لواعد بٌانات للبحث العلمى بمركز بحوث الصحراء وربط تلن المواعد  -9
 مع مثٌبلتها محلٌا  ودولٌا .
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 السٌاسات العـامـة: -2-4-6

والبحته التنفٌذٌة ، وبنصوص  0991لسنة  91رلم  ٌلتزم المركز بمانون إنشابه -
 للخدمة المدنٌة. 80لتنظٌم الجامعات ولانون  49الموانٌن واللوابح التنفٌذٌة لمانون 

% من ولتهم فى 09ٌجب ان ٌنفك اعضاء هٌبة البحوث بالمركز على االلل  -
 عمل ٌتعلك بالبحث العلمى وبعٌدا عن عملهم التملٌدى.

فى المرحلة المادمة ٌجب ان ٌكون المركز االول فى ترتٌب سٌاسة المركز  -
 المراكز البحثٌة بجمهورٌة مصر العربٌة.

تبنى نظم ولوابح جهات االختصاص الرلابٌة بالدولة لضمان المزٌد من الشفافٌة  -
 ومكافحة الفساد مع تطبٌك اللوابح التنفٌذٌة المنظمة للعمل للمسابلة والمحاسبة.

مل على التموٌم المستمر للمدرة والفاعلٌة المإسسٌة مما ٌضمن توفٌر االلتزام بالع -
 الحلول العلمٌة للمشكبلت المومٌة مع االلتزام بمعاٌٌر الجودة الدولٌة.

 تبنى المركز لخطة دورٌة متجددة لتطوٌر المبانى والمعامل واألجهزة. -

 دعم وتطوٌر مراكز التمٌز المتخصصة التابعة للمركز. -

التعاون البحثى العلمى المشترن بٌن أعضاء هٌبة البحوث بالمركز  تشجٌع -
 وألرانهم بالكلٌات والمراكز البحثٌة العلمٌة فى مصر والخارج.

تشجٌع اعضاء هٌبة البحوث على المشاركة فى المشروعات البحثٌة بهدف  -
 االرتماء بجودة الخدمات الممدمة للمجتمع.
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 السترتٌجٌة مركز بحوث الصحراء: الخطة التنفٌذٌةإعداد مرحلة  -5

 أو صٌاغتها فى الجودة والكفاءة ٌمتصر على ال المنشودة األهداف إلى الوصول إن
الفعلى  التنفٌذ على المدرة هو ذلن من األهم تحدٌدها، وإنما فى البراعة أو الدلة

 مإشرات ٌمكن منوجود  وعلى الوالع، أرض على المرجوة النتابج إلى والوصول
 األهداف. هذه تحمٌك فى الفشل أو النجاح لٌاس مدى خبللها

مركز ترتبط الخطة التنفٌذٌة الستراتٌجٌة ن أ لذا كان من الضرورى واألهمٌة
المصرٌة. وتستند الخطة التنفٌذٌة لتلن لدولة ل التنمٌة الشاملةخطط ببحوث الصحراء 

داخلٌا  ٌدور حول تنظٌم طبٌعة عمل هذه على محوران أساسٌان األول االستراتٌجٌة 
ز المإسسة وتحمٌك أهدافها ، أما الثانى خارجٌا  ٌهتم بطبٌعة العبللات الخارجٌة للمرك

بكافة البٌانات والرإى العلمٌة ها المإسسات المختلفة، ودعمالوزارات والهٌبات ومع 
 .اوٌةالتى تساعد متخذ المرار بشؤن التنمٌة الشاملة فى المناطك الصحر

 المحبور الغبيبث األهذاف األنشطت اآلليبث

 الذاخــلي 2 52 52 522

 الخبرجي 2 2 52 25

 اإلجمـــــــبلي 2 51 25 252

 

 

 المحـور الداخـــلـى: )تطوٌر بٌئة العمل داخلٌا (

 وذلن من خالل تحمٌك الغاٌات اآلتٌة:

 مؤسسىبناء الالوإصالح تطوٌر ى: الغاٌة األول

الغاٌة األولى تطوٌر وإصبلح البناء المإسسى للمركز وفما  لمعاٌٌر تتبنى 
 نشاط تنفٌذى كالتالى: 08أهداف ربٌسٌة و 6الجودة الشاملة من خبلل تحمٌك 

 تحدٌث الهٌكل التنظٌمى لمركز بحوث الصحراء: -1

مراجعة الهٌكل التنظٌمى للمركز فى ضوء التطبٌك الفعلى للهٌكل الحالى  -0-0
 ث سنوات.لمدة ثبل

إعداد دراسة بالتعدٌبلت المطلوبة ومبرراتها وذلن فى حال التوافك على  -0-0
 تعدٌل الهٌكل التنظٌمى.

 اتخاذ اإلجراءات إلعتماد التعدٌبلت المطلوبة على الهٌكل الحالى للمركز. -0-9

 إصدار الالئحة التنفٌذٌة لمركز بحوث الصحراء واللوائح المكملة لها: -3

 اإلجراءات إلعتماد وإصدار البلبحة التنفٌذٌة للمركز.اتخاذ  -0-0

 إعداد دراسة تفصٌلٌة باللوابح التنفٌذٌة المكملة لبلبحة التنفٌذٌة للمركز. -0-0

 صٌاغة اللوابح التنفٌذٌة المكملة لبلبحة التنفٌذٌة للمركز. -0-9

لبلبحة التنفٌذٌة اتخاذ اإلجراءات إلعتماد وإصدار اللوابح التنفٌذٌة المكملة  -0-4
 للمركز.
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 إنشاء الممر اإلدارى الجدٌد لمركز بحوث الصحراء: -2

استكمال المنشآت والمبانى الخاصة بالممر اإلدارى الجدٌد لمركز بحوث  -9-0
 الصحراء.

االنتهاء من التشطٌبات الخاصة بالممر اإلدارى الجدٌد لمركز بحوث  -9-0
 الصحراء.

 بانى باألثاث واالجهزة وخبلفه.االنتهاء من تؤثٌث الم -9-9
 .االنتهاء من إنتمال العاملٌن إلى الممر اإلدارى الجدٌد -9-4

 تطوٌر المحطات البحثٌة المائمة وإنشاء محطات جدٌدة: -5

 إجراء الصٌانة الدورٌة للمحطات البحثٌة التابعة لمركز بحوث الصحراء. -4-0
بالمحطات البحثٌة المابمة التابعة استكمال المنشآت والمبانى الخاصة  -4-0

 للمركز.
االنتهاء من التشطٌبات الخاصة بالمحطات البحثٌة التابعة لمركز بحوث  -4-9

 الصحراء.
 وخبلفه.والمعدات االنتهاء من تؤثٌث المبانى باألثاث واالجهزة  -4-4
 وضع خطة علمٌة وعملٌة إلنشاء المحطات البحثٌة الجدٌدة. -4-9
اإلجراءات البلزمة للحصول على موافمات الجهات المختصة فٌما اتخاذ  -4-6

 ٌتعلك بالمحطات البحثٌة الجدٌدة.

 :الولاٌة والحد من الفساد اإلدارى -4

 انشاء وتفعٌل وحدة الرلابة الداخلٌة فى إطار لرار ربٌس مجلس الوزراء. -9-0
ة المالٌة اعتماد هٌكل تنظٌمً لوحدة الرلابة الداخلٌة ٌتضمن الرلاب -9-0

 واإلدارٌة والفنٌة.
إعداد وتنفٌذ خطة استراتٌجٌة لوحدة الرلابة الداخلٌة فى إطار الخطة  -9-9

 .0109االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد 
 .0109تعمٌم وتفعٌل مدونة السلون الوظٌفى لسنة  -9-4
ٌة ولانون استحداث نماذج لتمٌٌم أداء العاملٌن وفما  لمانون الخدمة المدن -9-9

 تنظٌم الجامعات.

 :ISO9001تطبٌك نظام الجودة للحصول على المواصفة الدولٌة  -6

إعادة هٌكلة الموارد البشرٌة بما ٌتوافك مع احتٌاجات التمسٌمات التنظٌمٌة  -6-0
 التابعة للمركز.

 تنمٌة مهارات ولدرات الكوادر البشرٌة فى مجال الجودة الشاملة. -6-0

 ٌر الجودة على الدورة المستندٌة بالمركز.تطبٌك معاٌ -6-9
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 تطوٌر الموارد المالٌةٌة: الغاٌة الثان

الموارد المالٌة من خبلل تهتم الغاٌة الثانٌة بتدعٌم وتنوٌع مصادر تموٌل 
واستخدام تلن الموارد المالٌة تطوٌر وزٌادة الموارد المالٌة للمركز تبنى 

من خبلل تحمٌك وذلن االستخدام األمثل بما ٌحمك رسالة وأهداف المركز 
 أنشطة تنفٌذٌة كالتالى: 8و هدفان ربٌسٌان

 زٌادة الموارد المالٌة: -1

 استحداث موارد ذاتٌة متنوعة ومستدامة. -0-0

 ة الموارد المالٌة.تطوٌر الوحدات ذات الطابع الخاص وتفعٌل دورها لزٌاد -0-0

 تطوٌر المعامل المتخصصة وتفعٌل دورها لزٌادة الموارد المالٌة. -0-0

تشجٌع أعضاء هٌبة البحوث بالمركز على جلب مشروعات ممولة من  -0-4
 الجهات المانحة.

 ادارة الموارد المالٌة بكفاءة وفعالٌة: -3

ٌة الخاصة بالجوانب مراجعة التشرٌعات والموانٌن واللوابح والكتب الدور -0-0
 المالٌة وإعداد دلٌل بها ومتابعة تنفٌذها.

إعداد مٌزانٌة المركز وصرفها وفما  لخطة تنفٌذٌة سنوٌة واضحة وفاعلة  -0-0
 ومتابعة تنفٌذها.

وضع خطة عمل تضمن االستخدام األمثل للموارد المالٌة بما ٌحمك رسالة  -0-9
 واهداف المركز.

تدرٌبة للعاملٌن بالوحدات المالٌة على تطبٌك األنشطة  إعداد وتنفٌذ برامج -0-4
 السابمة.

 

 التكنولوجٌاالمعلومات و منظومةتطوٌر الغاٌة الثـالـثـة: 

التحول الرلمى المعلومات وتكنولوجٌا تسعى الغاٌة الثالثة لتطوٌر منظومة 
بالمركز عن طرٌك تنفٌذ الخطط والبرامج المرتبطة بتطبٌك أحدث وسابل 

إنسٌابٌة تداول دلة وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت من خبلل تحمٌك 
أهداف ربٌسٌة  4تتبنى الغاٌة الثالثة ولتحمٌك ذلن  المعلومات بفاعلٌة وكفاءة.

 :ىنشاط تنفٌذ 04و

 البوابة اإللكترونٌة للمركز: -1

 إنشاء منظومة موحدة للتعامل مع مصادر البٌانات المختلفة بالمركز. -0-0

تطوٌر وحدة إدارة البوابة االلكترونٌة للمركز وتجهٌزها بالمستلزمات  -0-0
 والكوادر البشرٌة البلزمة.

 تطوٌر البوابة االلكترونٌة للمركز على مولع االنترنت. -0-9

ٌة بما ٌتٌح التواصل البٌنى للعاملٌن استكمال  البوابة االلكترونٌة الداخل -0-4
 بالمركز.
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 تطوٌر بٌئة نظم المعلومات والتحول الرلمى: -3

وضع السٌاسات العامة لتنمٌة لدرات اعضاء هٌبة البحوث ومعاونٌهم  -0-0
والعاملٌن بالمركز على مهارات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 

 ة والمالٌة والبحثٌة.لبلرتماء بمستوى االداء فى العملٌة اإلدارٌ

انشاء منظومة متكاملة للتدرٌب على أدوات تكنولوجٌا المعلومات  -0-0
واالتصاالت وذلن من الكوادر البشرٌة المدربة واالمكانات واألجهزة 

 المتاحة بالمركز.

نظم المعلومات والتحول  التدرٌب وتنمٌة المدرات فى مجال تنفٌذ منظومة -0-9
 الرلمى.

 ورة المستندٌة:مٌكنة الد -2

 مٌكنة الدورة المستندٌة اإلدارٌة بالمركز. -9-0

 مٌكنة الدورة المستندٌة المالٌة بالمركز. -9-0

 مكٌنة الدورة المستندٌة الفنٌة بالشعب واأللسام البحثٌة. -9-9

 مٌكنة الدورة المستندٌة الفنٌة بالمحطات البحثٌة. -9-4

 والتحول الرلمى:تبنى منظومة الدفع االلكترونى  -5

توطٌن وتطبٌك منظومة الدفع والتحصٌل اإللكترونى الحكومى التابعة  -4-0
 لوزارة المالٌة.

تعزٌز لدرات البنٌة التحتٌة التكنولوجٌة وأمنها مما ٌعمل على تمكٌن  -4-0
 التوسع فى التحول الرلمى.

للتوسع توعٌة وتدرٌب العاملٌن على أهمٌة منظومة التحول الرلمى  -4-9
 واإلنتشار فى نطاق أوسع.

 
 المدرات وتنمٌة الموارد البشرٌة منظومة بناءتطوٌر ة: الغاٌة الرابع

لموارد البشرٌة تشمل الغاٌة الرابعة تطوٌر منظومة بناء المدرات وتنمٌة ا
استهداف بناء وتنمٌة المعرفة والمهارات المكتسبة العاملة بالمركز بهدف 

مٌك األهداف بما ٌضمن تح المواهبوتنمٌة واالبتكار االبداعٌة  اتالمدر
 أنشطة تنفٌذٌة كالتالى: 9من خبلل تحمٌك هدف ربٌسى واالستراتٌجٌة للمركز 

 بناء المدرات وتنمٌة الموارد البشرٌة: -1

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة البلزمة لتنمٌة وكفاءة الموارد البشرٌة رفع  -0-0
 المدرات.

لبرامج التدرٌب المستمر للعاملٌن وتنمٌة لدرات أعضاء هٌبة  اعتماد خطة -0-0
 البحوث.

وضع برامج تدرٌبٌة سنوٌة تشتمل على كافة المجاالت التى تخدم رفع  -0-9
 كفاءة الكوادر الشبابٌة بالمركز وتمكٌنهم من االبتكار والتمدم العلمى.



 وزارة الزراعة واستصالح األراضى

  مـركـز بحـوث الصحـراء
 

 0202 إسرتاتيجية مركز حبوث الصحراء               

52 

 ز بحـوث الصحـراءـمـرك
DRC 

 

فرعٌة ز تدرٌب كاإنشاء مركز للتدرٌب بممر المركز الربٌسى وانشاء مر -0-4
 بكل محطة بحثٌة تابعة للمركز.

وضع منظومة تخضع لمعاٌٌر واضحة لتدوٌر المٌادات التنفٌذٌة بالمركز  -0-9
 والشعب والمحطات.

 

 العلمٌةالبحوث منظومة الدراسات وتطوٌر الغاٌة الخامسة: 

تموم الغاٌة الخامسة على تطوٌر منظومة الدراسات والبحوث  بالمركز عن 
البحثى وربط تلن النشاط مخرجات وضع خطط وبرامج لتطوٌر طرٌك 

من خبلل تحمٌك هدفان امج بالمشكبلت المجتمعٌة الفعلٌة وذلن الخطط والبر
 أنشطة تنفٌذٌة كالتالى: 01ربٌسٌان و

 تطوٌر اإلنتاجٌة البحثٌة بالمركز: -1

شعبة وضع خطة بحثٌة بناء على االحتٌاجات واإلمكانٌات المتاحة لكل  -0-0
 مع التؤكٌد على إرتباط نتابجها بالتنمٌة المجتمعٌة.

تشجٌع األبحاث المشتركة بٌن األلسام العلمٌة بالمركز وبعضها البعض  -0-0
وبٌنها وبٌن األلسام المناظرة بالمراكز البحثٌة والجامعات المصرٌة 

 واالجنبٌة.

ورٌات الدولٌة زٌادة التركٌز على جودة وكمٌة األبحاث المنشورة فى الد -0-9
 ذات معامل تاثٌر لوى.

 دعم لدرة الباحثٌن فى الحصول على المنح والبعثات الخارجٌة. -0-4

إعداد خطة لدعم منظومة البحث العلمى لمواكبة التطورات العلمٌة  -0-9
 والتمنٌة العالمٌة.

 لنشر ثمافة الصحراء: إنشاء برنامج مهنى -3

 .وثمافة الصحراء إعداد ممترح برنامج مهنى لعلوم -0-0

إتخاذ اإلجراءات للحصول على موافمة الجهات المختصة على ممترح  -0-0
 .البرنامج المهنى

 لاعة محاضرات ... الخ(. -البدء فى التجهٌزات البلزمة )لاعة تدرٌب  -0-9

 .إعداد المناهج العلمٌة المتخصصة التى تتفك مع البرنامج المهنى -0-4

 تنفٌذٌة لبدء تفعٌل البرنامج المهنى.اتخاذ اإلجراءات ال -0-9

 

 

 

 



 وزارة الزراعة واستصالح األراضى

  مـركـز بحـوث الصحـراء
 

 0202 إسرتاتيجية مركز حبوث الصحراء               

55 

 ز بحـوث الصحـراءـمـرك
DRC 

 

 المحـور االخــارجـى: )تطوٌر بٌئة العمل خارجٌا (

 وتنمٌة البٌئة الصحراوٌةالمجتمع منظومة خدمة تطوٌر الغاٌة السادسة: 

خدمة المجتمع وتنمٌة تتبنى الغاٌة السادسة تطوٌر خطط وبرامج وأنشطة 
والمشاركة الفاعلة بٌن المركز والمجتمع البٌبة الصحراوٌة لتحمٌك التكامل 

للمساهمة فى تنمٌة تلن المجتمعات وذلن من خبلل توظٌف مخرجات البحوث 
العلمٌة خاصة البحوث المابلة للتطبٌك ونمل التكنولوجٌا لتلن المناطك 

وذلن ك رضا المستفٌدٌن بتلن المجتمعات والمجتمعات الصحراوٌة بهدف تحمٌ
 أنشطة تنفٌذٌة كالتالى: 9ربٌسٌان ومن خبلل تحمٌك هدفان 

 تطوٌر خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة الصحراوٌة: -1

وضع خطة للتدرٌب وبرامج تنفٌذٌة متنوعة لخدمة سكان المجتمع المحلى  -0-0
 الصحراوى.

إنشاء لاعدة بٌانات لومٌة للموارد الطبٌعٌة والبشرٌة فى الصحارى  -0-0
الوزارة فى مجال تشجٌع االستثمار المصرٌة للمساهمة فى جهود 

 الزراعى.

تفعٌل دور المحطات البحثٌة المابمة وزٌادة مساهمتها فى مجال خدمة  -0-9
 المجتمع المحلى وتنمٌة البٌبة الصحراوٌة.

انشاء محطات بحثٌة ووحدات ذات طابع خاص تساهم فى إٌجاد الحلول  -0-4
ات الصحراوٌة ومناطك العلمٌة لمشكبلت التنمٌة المتكاملة بالمجتمع

 الستصبلح الجدٌدة.

تبنى سٌاسة إعبلمٌة للتعرٌف بإمكانٌات مركز بحوث الصحراء الفنٌة  -0-9
والتمنٌة لتلبٌة احتٌاجات التنمٌة المستدامة بمحافظات الصحارى 

 المصرٌة.

تدعٌم وتكثٌف الموافل البٌطرٌة المتكاملة بالمرى والمجتمعات السكنٌة  -0-6
 الصحراوٌة.

 إنشاء منظومة إعالمٌة للحفاظ وتنمٌة البٌئة الصحراوٌة: -3

وضع برامج متنوعة من خبلل وسابل االعبلم المختلفة بغرض نشر ثمافة  -0-0
 الصحراء لشباب الخرٌجٌن والمزارعٌن والمستثمرٌن.

تطوٌر مجلة المركز تحت مسمى )علوم الصحراء( تتناول مجاالت  -0-0
 ٌبة الصحراوٌة.مختلفة للحفاظ وتنمٌة الب

إنشاء مولع على وسابل التواصل االجتماعى لكل محطة بحثٌة للتواصل  -0-9
 مع السكان المحلٌٌن.
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 الغاٌة السابعة: تعظٌم االستفادة من خبرات المركز بالبٌئات الصحراوٌة

تسنهدف الغاٌة السابعة تعظٌم االستفادة من خبرات المركز المٌدانٌة فى 
ووضع  نشر ثمافة الصحراءل ٌةخطة تدرٌبالبٌبات الصحراوٌة من خبلل 

إنشاء و الحلول العلمٌة لمشكبلت التنمٌة المتكاملة بالمجتمعات الصحراوٌة
 .مصرٌةلاعدة بٌانات لومٌة للموارد الطبٌعٌة والبشرٌة فى الصحارى ال

أنشطة  7لن من خبلل تحمٌك هدف واحد ربٌسى وذتتبنى الغاٌة السابعة و
 تنفٌذٌة كالتالى:

 تعظٌم االستفادة من خبرات المركز فى البٌئات الصحراوٌة: -1

ألبحاث العلمٌة المنشورة ألعضاء هٌبة البحوث تعظٌم االستفادة من ا -0-0
 بالمركز.

العلمٌة ألعضاء هٌبة البحوث ومعاونٌهم لرسابل تعظٌم االستفادة من ا -0-0
 بالمركز.

التى تم انجازها من خبلل والدراسات العلمٌة لتمارٌر تعظٌم االستفادة من ا -0-9
 .المركزاعضاء هٌبة البحوث ب

التعرٌف بإمكانٌات المحطات البحثٌة التابعة للمركز المنتشرة بالمناطك  -0-4
 الصحراوٌة.

التراكمٌة والتخصصٌة ألعضاء هٌبة البحوث إعداد دلٌل بالخبرات  -0-9
 بالمركز.

العلمٌة المابلة للتطبٌك والتى والدراسات إعداد خطة لتسوٌك نتابج البحوث  -0-6
 تساهم بشكل فعال فى تحمٌك التنمٌة المتكاملة.

دعم متخذى المرار بالبٌانات والمعلومات والخبرات المتوافرة عن البٌابات  -0-7
 الصحراوٌة.

 

 اٌة الثامنة: تطوٌر وتنسٌك العاللات الخارجٌة بٌن المركز والجهات ذات الصلةالغ

تعمل الغاٌة الثامنة على تطوٌر وتنسٌك العبللات الخارجٌة لمركز بحوث 
الصحراء مع الجهات والمإسسات ذات الصلة سواء على المستوى المحلى أو 

تحمٌك هدفان ربٌسٌان وذلن من خبلل ستوى اإلللٌمى أو المستوى الدولى الم
 أنشطة تنفٌذٌة كالتالى: 7و

 تعظٌم وتطوٌر دور مساهمة المركز فى جهود الوزارة: -1

المساهمة تحت راٌة الوزارة فى المحطات البحثٌة والمزارع التنموٌة فى  -0-0
 الدول االفرٌمٌة والعربٌة.

المطاع  المساهمة فى دفع وتعزٌز دور الوزارة بالمحاور الربٌسٌة لخطة -0-0
الزراعى واستصبلح األراضى بالمحافظات الصحراوٌة ومناطك 

 االستصبلح الجدٌدة.
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وضع خطة لتفعٌل اتفالٌة وزارة الزراعة واستصبلح االراضى مع  -0-9
الجانب الصٌنى بشؤن التعاون مع معهد ننغٌشٌا للغابات لنمل التكنولوجٌا 

روعات بحثٌة والتدرٌب على مكافحة التصحر والتشجٌر وتنفٌذ مش
مشتركة تخدم مجاالت التنمٌة المستدامة فى مصر وذلن ٌساعد فى دعم 

 رٌادة مصر على المستوى االللٌمى والدولى.

 تطوٌر وتعظٌم العاللات بالجهات المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة: -3

تلبٌة متطلبات الشراكة مع منظمة األمم المتحدة والجهات ذات الصلة فى  -0-0
ذات االهتمام المشترن وبخاصة مجاالت مكافحة التصحر المجاالت 

 والتغٌرات المناخٌة والتنوع البٌولوجى بالمناطك الصحراوٌة.

تطوٌر شراكات محلٌة وإللٌمٌة ودولٌة تساهم فى نمل المعارف  -0-0
 والمهارات لخدمة المجتمع.

المجاالت تعزٌز وتعرٌف الدور الرٌادى لمركز بحوث الصحراء فى كافة  -0-9
 الصحراوٌة إللٌمٌا  ودولٌا .

وضع خطة لتفعٌل بروتوكوالت التعاون الثنابٌة المحلٌة واإلللٌمٌة  -0-4
 والدولٌة لتحمٌك الصى استفادة ممكنة.

 

 لخطة التنفٌذٌة:التنفٌذ والتمٌٌم ل آلٌاتأهداف وأنشطة ومحاور وغاٌات و

لصٌاغة لصحراء ضمن استراتٌجٌة مركز بحوث اتم تصمٌم نماذج محددة 
المدى الزمنى ، وكذلن تحدٌد لتلن االستراتٌجٌة  الخطة التنفٌذٌة آلٌاتأنشطة و
مسبولٌة تنفٌذ تلن اآللٌات ، ووضع مإشرات حاكمة لمٌاس مستوى األداء للتنفٌذ و

 -التنفٌذى. وتلن النماذج هى:

 ( 0نموذج ) الخطة التنفٌذٌة وآلٌات تنفٌذ أنشطة محاور وغاٌات وأهداف
0101/0191. 

 ( 0نموذج )ا  سنوٌ عة وتمٌٌم تنفٌذ الخطة التنفٌذٌةمتاب. 

 ( تمٌٌم 9نموذج ) 0101/0191أداء الخطة التنفٌذٌة الكلٌة. 

 

 3131/3121الخطة التنفٌذٌة محاور وغاٌات وأهداف وأنشطة  وفٌما ٌلى

لمركز بحوث  3121الستراتٌجٌة وفما  وكذلن أنشطة وآلٌات الخطة التنفٌذٌة 

 .الصحراء
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 :نماذج الخطة التنفٌذٌة -5-2

 لخطة التنفٌذٌةآلٌات تنفٌذ أنشطة اوغاٌات وأهداف ومحاور ( 1نموذج )

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:         المحـــور  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :       ةــاٌــــالغ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( :    ـدف )الهـ

النشاط 
 التنفٌذى

 مسئولٌة التنفٌذ آلٌات تنفٌذ النشاط
 المدى الزمنى للتنفٌذ

 مؤشرات األداء الحاكمة المستهدف تحمٌمه
المٌزانٌة 
 التمدٌرٌة

1-2 5-6 7-9 11-13 
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 تنفٌذ الخطة التنفٌذٌة سنوٌا  أداء ( متابعة وتمٌٌم 3نموذج )

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:         المحـــور  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :       ةالغــــــاٌ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( :    ـدف )الهـ

النشاط 
 التنفٌذى

 نسبة استغالل الموارد المالٌة متابعة نسبة اإلنجازات

 النسبة
 للتنفٌذ المستهدفة

 النسبة
 فعلٌا   المحممة

 المنصرف المعتمد إن وجدت المستهدف تحمٌك عدم أسباب
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 لتنفٌذٌة الكلٌةالخطة داء اتمٌٌم أ (2نموذج )

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:         المحـــور  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :       ةالغــــــاٌ
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( :    ـدف )الهـ

 النشاط
 التنفٌذى

 الحاكمة مؤشرات األداء
الوزن النسبى 

 األداء مؤشرل

 المستهدف تحمٌمه 
 فى سنة التمٌٌم

 كفاءة األداء 
 فى سنة التمٌٌم

 كفاءة األداء الكلى 
 فى سنة التمٌٌم

 نسبة المحمك بالنسبة للمستهدف
 فى سنة التمٌٌم
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أقدم مركز متخصص فى دراسة موارد وعلوم  مركز حبوث الصحراء

م وافتتح 0391الصحراء حيث بدأت فكرة إنشاؤه بطرح من الملك فؤاد االول عام 

ً عام  م تحت مسمى معهد فؤاد االول لعلوم الصحراء ثم صدر القرار 0391رسميا

 .بإنشاء مركز بحوث الصحراء 0331لسنة  31الجمهورى رقم 

 39أربعة شعب بحثية تضم  فى موزعةلتخصصات مركز العديد من االويوجد ب

وحدة بحثية للتخصصات الدقيقة،  59عدد على  علمى وتنقسم هذه األقسامقسم 

بحثية إقليمية موزعة على المحافظات الصحراوية  اتمحط 01باإلضافة إلى وجود 

فى الساحل الشمالى الغربى، ومحطة فى واحة سيوه، ومحطة  ةالمصرية منها محط

محطات فى  ةوخمسومحطة فى الوادى الجديد، فى توشكى،  تين، ومحطةفى الشال

 شبه جزيرة سيناء، باإلضافة إلى مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

البرية ويضم مركز بحوث الصحراء معمل مركزى وبنك للجينات خاص بالنباتات 

ظم المعلومات ، ووحدة نالجوفية حفر اآلبارالصحراوية، ومرصداً للتصحر، ووحدة 

ومركزاً ألبحاث تحلية المياه، للمعلومات ودعم اتخاذ القرار،  اً الجغرافية، ومركز

ومركزاً للتميز فى الزراعات الملحية ووحدة للوقاية من الفساد ومكافحته، ووحدة 

، ويصدر عن ركز تدريب متطورومكتبة عريقة للكتب والدوريات، ومإلدارة األزمات، 

 .دولية لنشر البحوث العلمية فى مجال علوم الصحراء المركز مجلة علمية

مواكبة التغيرات والعاملين به فى القائمين على قيادة المركز السادة ورغبة من 

السريعة للبناء والتنمية والتى توليها القيادة السياسية أهمية بالغة فكان والتطورات 

اسيان األول داخلياً تستند على محوران أسللمركز وضع إستراتيجية من األهمية 

يدور حول تنظيم طبيعة عمل هذه المؤسسة وأهدافها، أما الثانى خارجياً يهتم بطبيعة 

وذلك للتأسيس لبيئة ومناخ تنطلق فى إطاره المعارف  العالقات الخارجية للمركز

 .العلمية والقدرات والخبرات دون قيود
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