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تقريـر عن البرنامج التدريـبي
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اليــــابــان

إعـــــــــــداد:

الميندس الزراعي يوسف العقمو

عقــد ىــذا البرنــامج فــي الوكالــة اليابانيــة لمتعــاون الــدولي (جايكــا)في اليابــان وكانــت
المشـــــــاركة مـــــــن م تمـــــــف الـــــــدول حيـــــــث ح ـــــــر مم مـــــــين عـــــــن ا ردن الينـــــــد

الصين رواندا النيجر منغوليا زيمبابوي العراق.

أىداف البرنامج:

.3إعداد براء في مجال االست دامات الم تمفة لممياه وحماية البيئة.
.8تأىيل وبناء القدرات العاممين في مجال المياه وحماية البيئة.

.1تعريف المشاركون باقتصاديات قطاع المياه والزراعة وا ار ي وحماية البيئة.
.4االطالع عمى التقنيات الحدي ة في إدارة قطاع المياه والزراعة والبيئة.
.5االطالع عمى السياسات المتبعـة فـي ت طـيط وادارة اسـتعماالت الميـاه فـي المجـاالت

الم تمفة.

 -6االطالع عمى التجربة اليابانية المتقدمة ونقميا إلى الدول المشاركة .
.6تعريف المشاركون بالق ايا البيئة الم تمفة.

برنامج الدورة:

ت ــمن برنــامج الــدورة محا ـرات وزيــارات قــام ب لقائيــا محا ــرين مت صصــين حــول
البرنامج مرك از عمى العناصر التالية:

.3تعــاون اليابــان الــدولي فــي قطــاع الميــاه والطاقــة والبيئــة والمســاعدات التــي تقــدميا
اليابان في ىذه المجاالت ومدى نقل التكنولوجيا المتقدمة الى الدول النامية.
.8االدارة المتكاممــة وتطــوير وادارة مصــادر الميــاه -:حيــث اطمعنــا عمــى تجــارن اليابــان
المتقدمــة فــي تطــوير وادارة مصــادر الميــاه والمحافظــة عمــى ىــذه المصــادر عــن طريــق
حمايتيا من التموث والموصفات القياسية ليذه المياه.
.1ىيــدرولوجيا الميــاه والميــاه الجوفيــة-:حيــث تنــاول ىــذا المو ــوع الطــرق العمميــة
والعممية لعمم ىيدرولوجيا المياه والقياسات الالزمة والتصريف لمصادر المياه.

.4إدارة وتصـــميم وتقـــيم المشـــاري -:حيـــث تعممنـــا كيفيـــة كتابـــة مقترحـــات المشـــاري
وتصميميا والطرق المتبعة في تقيم المشاري واستدامتيا.

.5البيئة والمناخ-:تناول ىذا المو وع كيفية الحفاظ عمى البيئـة و صوصـاً المحافظـة
عمــى (الميــاه التربــة واليواء) وحمايتيــا مــن مصــادر التمــوث والطــرق المتقدمــة فــي
معالجة النفايات أدارتيا.وعمى عناصر المناخ (رياح حرارة رطوبة)والتنبؤات الجوية.
.6إدارة أحواض ا نير-:حيث اطمعنـا عمـى التجربـة اليابانيـة فـي إدارة أحـواض ا نيـر
وتطوير المصادر الزراعية لألحواض المائية وحمايتيا.

.7تقيــيم ا ــر البيئــي لممشــاري -:حيــث تعممنــا طــرق تقيــيم ا ــر البيئــي لممشــاري -:
ومدى تأ ير المشاري عمى عناصر البيئة.

.8التكنولوجيا الحدي ـة فـي إدارة مصـادر الميـاه -:حيـث اطمعنـا عمـى التقنيـات الحدي ـة
والتجربة اليابانية في إدارة مصادر المياه (الشرن الز ارعة الصـناعة) وكيفيـة المحافظـة
عمييا وأدارتيا ومراقبتيا.

.9تقنيات الحصاد المائي -:فـي ىـذا المجـال اطمعنـا عمـى التقنيـات الحدي ـة فـي مجـال
حصاد مياه ا مطار وطرق ت زينيا ومعالجتيا وحفظيا واست داماتيا.

.30تكنولوجيــا الــري-:تعممنــا واطمعنــا عمــى الطــرق الحدي ــة فــي مجــال الــري الزراعــي
باست دام تقنيات الحاسن حيث تتم عمميات الـري بواسـطة الحاسـن مـن حيـث الكميـات

والوقت الالزم لتوفير ىذه المياه تبعاً لنوع المحصول.

.33تطبيقــات االستشــعار بعــد-:حيــث تعممنــا وتــدربنا عمــى التقنيــات الحدي ــة ومجــال
است داماتيا في إدارة التربة ومراقبة ومكافحة التصحر وادارة الغابات والمياه.
.38است دام المياه المعالجة الزراعـة-:حيـث اطمعنـا عمـى التجربـة اليابانيـة فـي مجـال
اســـت دام الميـــاه المعالجـــة فـــي الزراعـــة والمواصـــفات القياســـية ليـــذه الميـــاه وأنـــواع
المحاصيل التي تزرع بيذه المياه.

.31اســت دام الميــاه الرماديــة فــي الزراعــة-:فــي ىــذا المج ـال اطمعنــا عمــى كيفيــة إدارة
الميــاه الرماديــة واســت داميا فــي مجــال الزراعــة وأن ـواع المحاصــيل التــي تــزرع وتــروي
بيذه المياه.

.34الجندر-:تطرق ىذا المو ـوع عمـى إدمـاج المـراه الريفيـة فـي التنميـة المسـتدامو
ومدى مساىمة المرآة الريفية في المشاري الزراعية في تحقيق الد ل لآلسرة الريفية.
.35إدارة مساقط المياه-:تناول ىذا المو وع كيفية إدارة مشاري مساقط المياه وحفظ
التربــة ومــدى مســاىمة المجتمعــات المحميــة فــي المشــاركة فــي المحافظــة عمــى المـوارد

الزراعية.

.36محطــات تنقيــة الميــاه -:حيــث اطمعنــا عمــى طــرق تنقيــة الميــاه بواســطة التنقيــة
الطبيعية والميكانيكية ومواصفات ىذه المياه لقطاع الشرن(المنزلي).

.37معالجة المياه العادمة-:اطمعنا عمى كيفية معالجة المياه العادمـة والطـرق المتبعـة
في المعالجة وكيفية أدارتيا وتصريفيا ومدى االستفادة منيا في القطاعات ا

رى.

.38تطوير مصادر الميـاه الجوفيـة-:اطمعنـا وتعممنـا عمـى الطـرق الحدي ـة المتبعـة فـي
الحفــاظ عمــى الميــاه الجوفيــة وكيفيــة تقــدير الكميــات بــالطرق الحدي ــة وطــرق حســابيا

وأدارتيا.

.39ىندســة ا نيــر -:اطمعنــا وتعممنــا كيفيــة حســان كميــات الميــاه فــي ا نيــر وكيفيــة
صــيانة ا نيــر والقياســات الالزم ـة لتصــريف ىــذه الميــاه وتوزيعيــا أدارتيــا والمحافظــة

عمييا.

.80إدارة الغابــات-:اطمعنــا عمــى التجربــة المتقدمــة فــي كيفيــة الحفــاظ عمــى الغابــات
وطرق أدارتيا والحفاظ عمييا وعمى التكنولوجيا المتقدمة في ىذا المجال.
.83ا ار ي الرطبة (المحميـات المائيـة) -:حيـث تعممنـا اطمعنـا عمـى كيفيـة إدارة ىـذه
ا ار ـــي والحفـــاظ عمييـــا مـــن عناصـــر التمـــوث حيـــث تشـــكل ىـــذه المحميـــات مـــوئالً

لمحيوانات البرية والطيور الياجرة.

.88ىندســة مواصــفات الميــاه -:حيــث اطمعنــا عمــى الموصــفات والمقــاييس لمميــاه تبعـاً
لمقطاعات الم تمفة والتعرف عمى كيفية المواصفة ومدى مالئمتيا لمقطاعـات الم تمفـة

(الشرن الصناعة الزراعة).

.81التنمية الريفية -:حيث اطمعنا عمى مدى مساىمة المجتمعات المحمية فـي تحقيـق
التنمية المستدامو في المناطق الريفيـة وتطويرىـا وأدارتيـا مـن ـالل إنشـاء الجمعيـات
الزراعية الم تمفة تطوير ىذه المناطق.

الدروس المستفادة من ىذه الدورة-:
من الل المشاركة في ىذا البرنامج التدريبي تدربنا وتعممنا عمى الطرق الم تمفـة فـي
إدارة وتطـــوير مصـــادر الميـــاه وادارة البيئـــة فـــي المنـــاطق الجافـــة حيـــث اطمعنـــا عمـــى
التجربة اليابانية المتقدمة بيذا المجال مـن ـالل الزيـارات العمميـة والـرحالت الميدانيـة
الــى المواق ـ الم تمفــة والمتصــمة بمو ــوع إدارة مصــادر الميــاه فــي القطاعــات ال ـ الث

(شرن صناعة زراعة).

وعمــى التعــاون والمشــاركة والمســاىمة المطموبــة مــن قبــل المســتفيدين والمنتفعــين مــن
الميــاه فــي حمايتيــا والمحافظــة عمييــا مــن التــدىور وكــذلك القيــام بعمميــات التشــغيل

والصـــيانة والمشـــاركة الشـــعبية الال زمـــة فـــي اإلدارة المتكاممـــة و اصـــة مشـــاري الـــري

وتعزيز دور ىذه التنظيمات الشعبية الذي ييدف أساسا لتفعيميا في إدارة المياه بشـكل
عــام وكــذلك تجربــة تنظيمــات مســت دمي الميــاه والــدور المتنــامي ليــذه الفئــة فــي إدارة

وتوزي ـ لميــاه لمقطاعــات الم تمفــة وصــيانتيا والمحافظــة عمييــا وتــدرين المســتفيدين
عمى أعمال الصيانة والتشـغيل ورفـ كفـاءة السـيطرة والمراقبـة عمـى الوحـدات الزراعيـة
مــن ــالل تقميــل الفاقــد المــائي وتوزيـ الميــاه عمــى أســاس المســاواة وان فــاض تكمفــة
التشــغيل والصــيانة ومــد جســور ال قــة بــين مســت دمي الميــاه ومؤسس ـات الدولــة التــي
تشرف عمى المشروعات المرويـة وكـذلك حمايـة المـوارد المائيـة مـن التمـوث مـن ـالل
تكاتف المست دمين في معالجة المياه الممو ـة واستصـدار التشـريعات التـي تيـدف الـى

عمميـة الحمايــة ومنـ ا نشــطة الممو ـة مــن ــالل تحديـد حــرم لكافـة المصــادر المائيــة
وو

مواصفات فنية لطرح الف ـالت الصـمبة والسـائمة واقـرار مبـدأ (مـن يمـوث يـدف )

واقرار نظام العقوبات المائية.

لقــد ت مــل ىــذا البرنــامج المشــاركة فــي إلقــاء وتقــديم ورقــة عمــل قطريــة بعن ـوان (إدارة

المصــادر المائيــة والبيئــة فــي ا ردن) حيــث تناولــت فــي ىــذه الورقــة المصــادر المائيــة
وا حـواض المائيــة فــي ا ردن وتجربــة وزارة الزراعــة ا ردنيــة فــي الحفــاظ وادارة الميــاه
وكــذلك المشــاري العاممــة والتــي تيــدف فــي الحفــاظ عمــى ا حـواض المائيــة والحــد مــن

انجراف التربة وكيفية أدارتيا والحفاظ عمييا.

وتــم ــالل ىــذا البرنــامج زيــارات ميدانيــة الــى المنــاطق ذات الصــمة بمو ــوع البرنــامج
حيث اطم المشاركون في ىـذا البرنـامج التـدريبي عمـى تجربـة اليابـان فـي حفـظ مـوارد

التربــــة والميــــاه وزيــــارة الــــى مشــــاري تطــــوير ا ار ــــي المنحــــدرة وكيفيــــة حمايتيــــا
واستعماالتيا وكما قمنا بزيارة الى مركز أنظمة المعمومـات الجغرافيـة واطمـ المشـاركين
إلــى كيفيــة اســت دام ىــذه المنظومــة فــي ت طــيط واســتعماالت الميــاه وا ار ــي وعمــى
التجربة المتقدمة في إدارة الري عمـى مسـتوى المزرعـة وا سـالين الحدي ـة المتبعـة فـي
طرق الري وكذلك قمنا بزيارة مشاري التنمية الريفية ومدى مساىمة سكان الريـف فـي
تنميــة ىــذه المنــاطق اوادمــاج الم ـرأة الريفيــة فــي مشــاري التنميــة الزراعيــة وكــذلك

اطمــ المشــاركين عمــى التجــارن اليابانيــة الم تمفــة فــي حمايــة وادارة مصــادر الميــاه
وطــرق تنميتيــا وتنقيتيــا وتوزيعيــا لمقطاعــات الم تمفــة وكــذلك كيفيــة االســتفادة مــن
الميــاه المعالجــة فــي المشــاري الزراعيــة وعمــى تقنيــات الحصــاد المــائي وكــذلك اطم ـ

المشاركون عمى التجربة اليابانية المتقدمـة فـي الحفـاظ عمـى ا ار ـي الرطبـة وعمـى .
االدارة المتكاممــة حـواض ا نيــر مــن ــالل المشــاري التــي تيــدف إلــى الحفــاظ عمــى
الموارد الطبيعية .

من

الل ح وري ىذا البرنامج التدريبي ارغن بطرح بعض

التوصيات-:

 .3تأىيل براء في مجاالت االست دامات الم تمفة لممياه وحماية البيئة
 .8تأىيــل وبنــاء القــدرات لمعــاممين فــي مجــاالت الميــاه وسياســات ت طــيط
ا ار ي.

 .1العمل عمى دعم المشاري ذات الطبيعة الم تمفة بحمايـة التربـة والميـاه
وحماية مصادر المياه من التموث .

 .4العمل عمى الحصـول عمـى الـدعم الـالزم لمشـاري أ ـرى م تمفـة تتعمـق
ب دارة الموارد الطبيعية في كافة مناطق المممكة .
 .5توفير برامج التدرين لكل مستويات أفراد تنظيمات مست دمي المياه فـي
مجاالت اإلدارة والتشغيل والصيانة.

 .6أىميــــة المشــــاركة الشــــعبية فــــي السياســــات المائيــــة و طــــط وبــــرامج
المشاري اإلنمائية .

 .7اســـتمرار العمـــل ب يفـــاد الميندســـين الـــزراعيين ليـــذه البـــرامج التدريبيـــة
الم تمفـــة ممـــا يـــنعكس إيجابيـــا فـــي صـــقل ميـــاراتيم اواكســـابيم عمـــوم
وميارات م تمفة.

