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تقدمي

يواجه القطاع الزراعي العربي حتديات كبرية تتعلق بالدرجة الأوىل بالتغريات املناخية و�ضح املوارد ل�ضّيما الأرا�ضي 
واملياه، وذلك يف ظل زيادة الطلب على الغذاء.

وانطالقًا من املهام املنوطة باملركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة "اأك�ضاد"، واملتمثلة باإيجاد احللول 
العلمية والعملية للم�ضاكل التي تواجه هذا القطاع، ورغم الظروف الراهنة، فقد ثابر اأك�ضاد على تنفيذ خططه ال�ضنوية 

بوترية عالية، ومانعر�ضه اليوم يف هذا التقرير ماهو اإل �ضاهد عملي على اإجنازاته خالل عام 2015.
فقد تابع اأك�ضاد  تنفيذ م�ضاريع ا�ضرتاتيجية وتنموية يف معظم الدول العربية خا�ضة م�ضاريع ا�ضتنباط اأ�ضناف من القمح 
وال�ضعري ذات النتاجية العالية واملتحملة لالجهادات البيئية، ون�ضر وتطبيق نظام الزراعة احلافظة، وحت�ضني اإنتاجية 
حم�ضول القمح يف الدول العربية، وم�ضاريع اإعادة تاأهيل املراعي وتنميتها، وتطوير الأ�ضجار املثمرة املالئمة للمناطق 
العربية،  املنطقة  يف  اجلفاف  اآثار  من  التخفيف  م�ضاريع  على  بالعمل  اأك�ضاد  ا�ضتمر  كما  اإنتاجها.  يف  والتو�ضع  اجلافة 
ودرا�ضة العوا�ضف الغبارية وحركة الكثبان الرملية ومكافحة زحف الرمال، واإعادة تاأهيل الأرا�ضي املتدهورة وا�ضتعمالت 

املياه الع�ضرة واملاحلة والعادمة يف الزراعة.
كما اأهتم اأك�ضاد بتنفيذ امل�ضاريع املائية احليوية ل�ضّيما م�ضروع الأمن املائي العربي، واإدارة الأحوا�ض املائية ال�ضاحلية، 
وم�ضاريع ح�ضاد مياه الأمطار، والتكّيف مع املتغريات املناخية يف الدول العربية، وا�ضتخدام التقانات الريا�ضية احلديثة 

يف اإدارة املوارد املائية، والتو�ضع يف ا�ضتخدام املوارد املائية غري التقليدية.
ويف جمال تطوير الرثوة احليوانية العربية، فقد نفذ اأك�ضاد م�ضاريع التح�ضني الوراثي ورعاية اإنتاج الأغنام واملاعز يف 
تطوير  وم�ضاريع  ال�ضغرية،  املجرتات  ال�ضطناعي عند  والتلقيح  الأجّنة  نقل  تقانات  ا�ضتخدام  وتطوير  العربية،  الدول 

اإنتاج الإبل، وت�ضنيع الأعالف من املخلفات الزراعية.
وبذلك يكون املركز العربي "اأك�ضاد" قد اآَل على نف�ضه توظيف جميع اإمكانياته وخرباته يف �ضبيل الت�ضدي ملجمل الق�ضايا 
امل�ضريية التي تعيق الزراعة العربية وتهددها. معتمدًا الأ�ضاليب العلمية والأفكار البناءة �ضمن بيئة موؤ�ض�ضاتية بحثية 
تقوم على بناء القدرات العربية واإيجاد اأف�ضل ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات واأجنع احللول التطبيقية املنا�ضبة والكفيلة 

بتطوير الإنتاج الزراعي العربي كمًا وكيفًا، ما ي�ضهل يف زيادة الدخل القومي العربي. 

                                                                                                                                    واهلل ويل التوفيق

                                                                                                                                                الدكتور رفيق علي �صالح 
                                                                                                                                                           املدير العام
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تابعت  اإدارة املوارد النباتية خالل عام 2015 تنفيذ /28/ م�ضروعًا ا�ضرتاتيجيًا وتنمويًا، اإ�ضافة اإىل قيام خربائها بتنفيذ /10/ 
درا�ضات وبحوث وجتارب علمية، حيث توزعت هذه امل�ضاريع والدرا�ضات والبحوث والتجارب على الدول العربية التالية: 

– اململكة العربية ال�ضعودية  – اجلمهورية التون�ضية - اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية  اململكة الأردنية الها�ضمية 
– جمهورية م�ضر  اللبنانية  – اجلمهورية  الكويت  – دولة  فل�ضطني  – دولة  ُعمان  – �ضلطنة  ال�ضورية  العربية  – اجلمهورية 

العربية – اململكة املغربية – اجلمهورية ال�ضالمية املوريتانية- اجلمهورية اليمنية.
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تعمل اإدارة املوارد النباتية على تنفيذ اأن�صطتها من خالل الربامج الرئي�صية التالية:
1.برنامج احلبوب:

يهدف هذا الربنامج اإىل حت�ضني اإنتاجية حما �ضيل احلبوب، وخا�ضة القمح بنوعيه )الطري والقا�ضي( وال�ضعري، وزيادة طاقتها 
الإنتاجية �ضمن ظروف املناطق العربية اجلافة و �ضبه اجلافة، بالإ�ضافة اإىل تطوير زراعة حم�ضويل الذرة البي�ضاء الرفيعة 

والدخن لأهميتهما الغذائية والعلفية، وحتملهما العايل للجفاف.

2.برنامج الزراعة احلافظة: 
يقوم الربنامج بت�ضجيع املزارعني يف الدول العربية على تبني نظام الزراعة احلافظة، كما يهدف اإىل حت�ضني اإنتاجية املحا�ضيل، 

ودخل املزارعني، واإدارة مياه الري، والتخفيف من حدة اجلفاف كنتيجة للتغريات املناخية . 
كما يهدف اإىل بناء قدرات املوؤ�ض�ضات الزراعية العربية يف جمال الإنتاج الزراعي امل�ضتدام، وزيادة الوعي لدى الباحثني والفنيني 

حول التاأثريات الإيجابية لهذا النظام من وجهة النظر البيئية والقت�ضادية والجتماعية.

3.برنامج تنمية وتطوير الأ�صجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة: 
يهدف الربنامج اإىل حت�ضني اإنتاجية الأ�ضجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة و�ضبه اجلافة العربية   )زيتون، لوز، ف�ضتق حلبي، 

تني، عنب( وتوفري املادة الوراثية املوثوقة، وتزويد الدول العربية بها.

4.برنامج تنمية وتطوير النخيل يف الدول العربية: 
اجلني  عمليات  وحت�ضني  اخلدمة  عمليات  خالل  من  العربية  الدول  يف  التمر  نخلة  ورعاية  وتطوير  تنمية  اإىل  الربنامج  يهدف 

والتداول واملكافحة املتكاملة لأمرا�ض وح�ضرات النخيل وتعزيز الن�ضاط الإر�ضادي. 

5.برنامج تاأهيل وتطوير املراعي واملوارد احلراجية:
يهدف الربنامج اإىل ح�ضر وم�ضح وتقومي الغطاء النباتي الرعوي، وحتديد نظم ودورات وموا�ضم الرعي، اإ�ضافة اإىل اإعادة تاأهيل 
املناطق الرعوية املتدهورة، وجمع وتقييم وت�ضنيف الأنواع الرعوية، وانتخاب الطرز الوراثية املتحملة لالإجهادات البيئية بهدف 

اإكثارها، وتوزيعها على الدول العربية. 
كما يهدف الربنامج اإىل اإن�ضاء جممعات وراثية وحقول اأمهات لالأنواع الرعوية ذات القيمة العلفية اجليدة، والقدرة التكيفية 

العالية، ودرا�ضة تغريات الغطاء النباتي الرعوي، و اإعداد اخلرائط النباتية والرعوية.

6.برنامج املحافظة على التنوع احليوي: 
يهدف اإىل توثيق التنوع احليوي يف الوطن العربي عرب ح�ضر وجمع وتوثيق الأنواع التي تنمو يف البيئات اجلافة و�ضبه اجلافة، 

اإ�ضافة اإىل بناء قواعد بيانات وا�ضدار الأطال�ض النوعية لتلبي حاجة املخت�ضني يف الربامج البحثية والتنموية ذات العالقة. 
كما يهدف اإىل دعم الربامج الأخرى بالأ�ضول الوراثية للنباتات ذات الأهمية القت�ضادية، اإىل جانب قيامه بالتن�ضيق بني الدول 

العربية لتنفيذ اتفاقيتي التنوع احليوي CBO وبروتوكول قرطاجة لل�ضالمة الأحيائية.
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يف اإدارة املوارد النباتية
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م�شروع ا�شتنباط اأ�شناف من القمح وال�شعري
عالية التحمل لالإجهادات الالاإحيائية والإحيائية وذات كفاءة اإنتاجية عالية

الهدف من امل�صروع: 
اإنتاجيتها مبا ي�ضمن  وثبات  وال�ضعري(،  الطري،  والقمح  القا�ضي،  )القمح  ال�ضغرية  اإنتاجية حما�ضيل احلبوب  تطوير وحت�ضني 

حتقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية امل�ضتدامة ملكونات النظام الزراعي العربي.
مكان تنفيذ امل�صروع:

اململكة الأردنية الها�ضمية - اجلمهورية التون�ضية - اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية ال�ضعبية - اململكة العهربية ال�ضعودية - 
جمهورية ال�ضودان - اجلمهورية العربية ال�ضورية - �ضلطنة عمان - جمهورية العراق - دولة فل�ضطني - دولة الكويت - اجلمهورية 

اللبنانية - دولة ليبيا - جمهورية م�ضر العربية - اململكة املغربية - اجلمهورية الإ�ضالمية املوريتانية - جمهورية اليمن.
�صري العمل:

•خالل مو�ضم 2014 - 2015، مت تقييم العديد من امل�ضادر الوراثية من القمح القا�ضي والقمح الطري  وال�ضعري، �ضّمت 1200 
مدخاًل واردة من  بع�ض الدول العربية وعدد من املنظمات القليمية والدولية  املتخ�ض�ضة، اإ�ضافًة اإىل �ضاللت اأك�ضاد الداخلة 
وراثيًا من  460 م�ضدرًا  انتخاب  التقييمات مت  لتلك  ونتيجة  واأ�ضطر  املراقبة،  والعربية  الأولية  الإنتاجية  الكفاءة  يف جتارب 

الأنواع الثالثة ملوا�ضلة العمل  عليها يف مراحل الرتبية املختلفة، بهدف الو�ضول لل�ضاللت الواعدة. 
عائلة   4508 �ضمت  هجينًا   644 تقييم  مت   •
ت�ضمنت  هجينًا   582 منها  وانتخب  و�ضاللة، 
و�ضتتابع عليها عمليات  3928 عائلة  و�ضاللة، 

النعزالية  الأجيال  خالل  والنتخاب  التقييم 
باجليل  منها  اإدخ��ال  املب�ضر  بهدف  املختلفة 
الكفاءة  جتربة  يف  واع��دة  ك�ضاللة  اخلام�ض 

الإنتاجية الأولية. 
املنتخبة  الآب���اء  ب��ني  تهجني   210 اإج���راء  •مت 
الطري  والقمح  القا�ضي  القمح  حما�ضيل  من 

وال�ضعري مبعدل   70 هجينًا لكل حم�ضول. 
• بلغ عدد ال�ضاللت املختربة من القمح القا�ضي، 
والطري، وال�ضعري يف جتارب الكفاءة الإنتاجية 
مو�ضم  �ضاللة خالل    94 الأوىل  لل�ضنة   الأولية 

2014-2015، قورنت مع اأف�ضل ال�ضواهد املحلية  املزروعة يف حمطتي اإزرع )�ضورية( وكفردان )لبنان(. حيث انتخب منها  60 

�ضاللة مب�ضرة �ضتخترب  ل�ضنة ثانية يف مو�ضم 2015 - 2016، متهيدًا لدخولها يف جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية. 
• بلغت عدد اأ�ضناف اأك�ضاد من القمح القا�ضي والقمح الطري وال�ضعري املعتمدة يف الدول العربية 22 �ضنفًا  موزعة كما يلي:

�ضعريقمح طريقمح قا�ضيالدولة
332�ضورية
2-1الأردن
-21لبنان

113املغرب
165اجلزائر
-22اليمن
1-1ليبيا

--1العراق



14

املـــركز العربي - اأك�ســـاد

�ضنة العتمادال�ضم املعطىالدولةاإ�ضم ال�ضنف اأو ال�ضاللة

اأك�ضاد 65

1985اأك�ضاد 65�ضورية
1985اأك�ضاد 65الأردن
1985اأك�ضاد 65املغرب
2010تل عمارة 1لبنان

-اأك�ضاد 65العراق
بحوث 107ليبيااأك�ضاد 357
2002دوما 1�ضوريةاأك�ضاد 1105

2013تل عمارة 3لبنان 
2012�ضاورهاجلزائراأك�ضاد 1107
2008نعيم 1اليمناأك�ضاد 1119
2008بحوث 5اليمناأك�ضاد 1169
2010دوما 3�ضوريةاأك�ضاد 1229

�ضنة العتمادال�ضم املعطىالدولةاإ�ضم ال�ضنف اأو ال�ضاللة

1985ح�ضنةاجلزائراأك�ضاد 59
1985اأك�ضاد59املغرب

2004دوما 2�ضوريةاأك�ضاد 885
2011رمادااجلزائر

2012جناتاجلزائراأك�ضاد 899

اأك�ضاد 901
2007دوما 4�ضورية
2010تل عمارة 2لبنان

2013مونةاجلزائر
2012جميلةاجلزائراأك�ضاد 969
2008�ضيبام 1اليمناأك�ضاد 1097
2008�ضيبام 2اليمناأك�ضاد 1119
2014دوما 6�ضوريةاأك�ضاد 1133
2014تيطرياجلزائراأك�ضاد 1139

اأ�ضناف اأك�ضاد من القمح القا�ضي Durum Wheat  املعتمدة يف الدول العربية

اأ�ضناف اأك�ضاد من القمح الطري Bread wheat  املعتمدة يف الدول العربية

�ضنة العتمادال�ضم املعطىالدولةاإ�ضم ال�ضنف اأو ال�ضاللة

اأك�ضاد 60
1985اأك�ضاد 60�ضورية
1985اأك�ضاد 60الأردن
1985اأك�ضاد 60املغرب

1985بحريةاجلزائر
1985اأك�ضاد 68املغرباك�ضاد 68
1985رمادةاجلزائراك�ضاد 68

اك�ضاد 176
1985اأك�ضاد 176�ضورية
1985اأك�ضاد 176الأردن
1985اأك�ضاد 176املغرب

1985نايليةاجلزائر
ميمونليبيااأك�ضاد 1230
2014�ضوقراجلزائراأك�ضاد 1688
2014تهارتاجلزائراأك�ضاد 1704

اأ�ضناف اأك�ضاد من القمح ال�ضعري Barley  املعتمدة يف الدول العربية
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م�شروع الأنظمة الزراعية املح�شولية 
يف املناطق املطرية

الهدف من امل�صروع:
درا�ضة بع�ض التقانات الزراعية املوؤثرة يف اإنتاجية حما�ضيل احلبوب يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة وحتديد اأف�ضلها، واإدخال 
بع�ض النظم الزراعية اجلديدة التي حتقق التكامل والتوازن بني الإنتاجني النباتي واحليواين. ويويل هذا امل�ضروع اأهمية خا�ضة 
لأ�ضناف و�ضاللت اأك�ضاد امل�ضتنبطة حديثًا من خالل حتديد حزم التقانات الزراعية املالئمة لكٍل منها ونقلها اإىل حيز التطبيق 

يف حقول املزارعني.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

يجري العمل يف التجارب الأولية للم�ضروع �ضمن املحطات البحثية التابعة للمركز العربي – اأك�ضاد ريثما يتم التو�ضل اإىل النتائج 
النهائية ومن ثم نقلها اإىل الدول العربية الراغبة.

�صري العمل:
•مت العمل على درا�ضة تاأثري م�ضتويات خمتلفة من امللوحة على اإنتاجية القمح الطري، والقمح القا�ضي، وال�ضعري، وقد اأظهرت 
النتائج الأولية حّتمل بع�ض الأ�ضناف للملوحة حتت اأعلى م�ضتوى )150( ميللي مول/لرت، وهي من القمح الطري )اك�ضاد 899(، 
1420(، و�ضُتتابع  1182، اك�ضاد  68، اك�ضاد176، اك�ضاد  60، اك�ضاد  )اك�ضاد  ال�ضعري  357( ومن  )اك�ضاد  القا�ضي  ومن القمح 

الدرا�ضة يف املو�ضم القادم لتاأكيد النتائج.
•مت العمل على درا�ضة اأمناط وراثية خمتلفة ل� 10 اأ�ضناف من القمح القا�ضي والطري حتت ظروف اإجهاد احلرارة املرتفعة وقد 
اأظهرت النتائج الأولية وجود فرق معنوي لإرتفاع درجة احلرارة وزيادة معدل احلرارة الرتاكمية خالل مراحل النمو املختلفة 
)املوعد الأول 687.75/م° - املوعد الثاين 859.5/م°- املوعد الثالث 1115.5/م°(، وقد تفوق �ضنف القمح القا�ضي اأك�ضاد 1105 
بن�ضبة 23 % و �ضنف القمح الطري اأك�ضاد 901  بن�ضبة 18.5 % يف املواعيد الثالث و�ضتتابع الدرا�ضة يف املو�ضم القادم لتاأكيد 

النتائج الأولية.
•مت تنفيذ جتربة لتقييم اأداء )10 اأ�ضناف( من الذرة الرفيعة )العلفية اخل�ضراء( وهي : م�ضر 6، جيزة 113، جازان اأحمر، 
جازان اأبي�ض، مايو، فيرتيه، Fello، Biufuel، Jioui، Bodelly. وقد اأظهرت النتائج الأولية تفوق الأ�ضناف )فيرتيه، جازان 

اأحمر، جازان اأبي�ض( باإنتاج املادة اجلافة و�ضتتابع الدرا�ضة يف املوا�ضم القادمة لتاأكيد النتائج الأولية.
•مت اإدخال حم�ضول الكينوا Quinoa وزراعته خالل املو�ضم 2014 – 2015 بهدف تقييم مدى تاأقلمه يف البيئات �ضبه اجلافة 

و�ضتتابع الدرا�ضة يف املو�ضم القادم لتاأكيد النتائج الأولية.
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م�شروع  اإكثار بذار الأ�شناف وال�شاللت الواعدة )املب�شرة(
 من  القمح  وال�شعري

الهدف من امل�صروع: 
اأ�ضا�ضي يف حمطات  اأك�ضاد من القمح القا�ضي والقمح   الطري وال�ضعري ، التي تتم ب�ضكٍل  اإكثار بذار املربي لأ�ضناف و�ضاللت 
بحوث "اأك�ضاد"  املتعددة حتت ظروف الزراعة ملطرية، ويقوم املركز العربي من خالل هذا امل�ضروع بتوفري كميات البذار املطلوبة 
مع املحافظة على نقاوتها من خالل عمليات التنقية امليكانيكية والوراثية اأثناء مو�ضم النمو، واإجراء عمليات الغربلة والتعقيم 

والتخزين اجليد لحقًا.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

يجري العمل على اإكثار البذار املربي �ضمن املحطات البحثية 
اإىل  �ضحنها  يتم  ثم  ومن  اأك�ضاد   – العربي  للمركز  التابعة 

الدول العربية الراغبة.
�صري العمل:

والطري  القا�ضي  القمح  من  و�ضاللًة  �ضنفًا   123 اإكثار  مت 
15 دولة  253 كغ بذار اإىل  اإر�ضال كمية  وال�ضعري ، حيث مت 
عربية على �ضكل جتارب وهجن و�ضاللت مب�ضرة، لزراعتها 
يف  مبني  هو  كما   ،  2016  -  2015 ال��زراع��ة  مو�ضم  خ��الل 

اجلدول التايل:

كميات بذار القمح وال�ضعري املر�ضلة اإىل الدول العربية لزراعتها يف مو�ضم 2016/2015
كمية البذار )كغ(الدولة
25الأردن
14تون�ض

27اجلزائر
12ال�ضعودية

35�ضورية
27ال�ضودان
12العراق

12�ضلطنة عمان
12فل�ضطني
12الكويت
14لبنان
12ليبيا
25م�ضر
12املغرب

12موريتانيا
253املجموع
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م�شروع تنمية وتطوير وحت�شني 
Sorghum bicolor "الذرة الرفيعة "البي�شاء

الهدف من امل�صروع:  
الدول  يف  )البي�ضاء(  الرفيعة  الذرة  اإنتاجية  وحت�ضني  وتطوير  تنمية  خالل  من  العربي  املزارع  دخل  زيادة  اإىل  امل�ضروع  يهدف 

العربية، ودعم الربامج الوطنية باملادة الوراثية املح�ضنة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية العربية. 
مكان تنفيذ امل�صروع: 

يجري العمل على اإكثار البذار املربى �ضمن املحطات البحثية التابعة للمركز العربي – اأك�ضاد ومن ثم يتم �ضحنها اإىل الدول 
العربية الراغبة.

�صري العمل: 
ت�ضمنت اخلطة التنفيذية للم�ضروع خالل عامي  2014 و 2015 عدة ن�ضاطات، وهي:

والإنتاجية،  املورفولوجية،  ال�ضفات  على  بناًء  عائالت   10 منها  واإنتخب  املختلفة،  الإنعزالية  الأجيال  من  عائلة   25 •زراعة 
والإختبارات املخربية .

•تقييم 50 طرازًا وراثيًا، واإنتخاب املتميز منها واإدخاله يف برامج الرتبية املختلفة. حيث مت تزويد الدول العربية ب� 23  طرزا 
وراثيا متفوقًا بال�ضفات الإنتاجية وهي: اإزرع 3، اإزرع 5، اإزرع 7، اإزرع 63، اإزرع 66، اإزرع 67 ،  خرابو 115، تل اأبي�ض   G1، بلدي 
4، �ضلخ 3، �ضلخ 6 )�ضورية(، دورادو 9، جيزة 15، جيزة 113، م�ضر 5، م�ضر   9، م�ضر 11، فيرتيته، مايو)ال�ضودان(، عماين 

حملى )عمان(،  Djodj Lwans  ، Jioue  ،  Biufuel  )موريتانيا(.  
•اإدخال وتقييم 13 طرزًا وراثيًا جديدًا من الذرة البي�ضاء و 3 طرز من الدخن من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف 
7  طرز وراثية من الذرة  �ضورية ومركز البحوث الزراعية يف م�ضر، وذلك �ضمن جتارب خطوط امل�ضاهدة، وقد مّت انتخاب 

البي�ضاء، وطرزًا وراثيًا واحدًا من الدخن )ICSV-700(، وذلك بناًء على ال�ضفات املورفولوجية والتاأقلم البيئي.
•تزويد كال من املعهد التقني للزراعات الوا�ض���عة يف اجلزائر واملركز الوطني لبحوث الزراعة والرثوة احليوانية يف ال�ض����عودية 

ب� 20 طرزًا وراثيًا �ضمن جتربة الكفاءة الإنتاجية العربية.
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م�شروع اأبحاث ودرا�شات 
للتقانات احليوية

الهدف من امل�صروع:  
والطري،  القا�ضي  القمح  من  اأك�ضاد  و�ضاللت  لأ�ضناف  الوراثية  القرابة  ودرجة  الوراثية  الب�ضمة  حتديد  اإىل  امل�ضروع  يهدف 

وال�ضعري، وحماية حقوق ملكية املركز العربي فيما ُينتج من اأ�ضناف و�ضاللت ومواد وراثية.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

يقوم خرباء اأك�ضاد بالعمل على تنفيذ الدرا�ضات الوراثية واجلزئية وفق خطة امل�ضروع �ضمن خمرب التقانات احليوية املتطور يف 
املركز العربي - اأك�ضاد.

�صري العمل:
قام خرباء املركز العربي باإجراء الدرا�ضات والتحاليل املخربية لأكرث من 600 عينة خمتلفة )تربة – اأعالف – حليب( تعود 
لأبحاث وجتارب علمية يقوم بها اأك�ضاد حول: ا�ضتجابة حم�ضول القمح للت�ضميد بالعنا�ضر الكربى، وم�ضروع الزراعة احلافظة، 
اأنواع الرتب لال�ضتعمال  واأبحاث تقييم �ضالحية بع�ض  الأغنام،  الزيتون يف عالئق  با�ضتخدام نواجت تقليم  والتجارب اخلا�ضة 

الزراعي مبا يخدم م�ضاريع املركز وفق اخلطط البحثية.
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امل�شاريع التنموية اخلا�شة 
يف الدول العربية

م�صروع حت�صني اإنتاج القمح يف الدول العربية:
يهدف امل�ضروع اإىل حت�ضني اإنتاجية حم�ضول القمح يف الدول العربية، حتت ظروف الزراعة املروية والبعلية، ودعم م�ضاريع الأمن 
الغذائي يف املنطقة. وتاأمني البذار املح�ضن ذو النوعية العالية من اأ�ضناف و�ضاللت اأك�ضاد ذات الطاقة الإنتاجية العالية للدول 
امل�ضتفيدة من امل�ضروع وهي : الأردن - تون�ض -اجلزائر - ال�ضعودية - ال�ضودان - �ضورية - العراق  - لبنان - ليبيا - املغرب - 
اليمن. بداأ العمل بامل�ضروع فعليًا يف املو�ضم 2009/2008 حيث مت توزيع 135 طنًا من بذار اأك�ضاد املح�ضنة اىل الدول العربية، 

وينفذ  بالتعاون مع البنك الإ�ضالمي للتنمية
م�صروع حت�صني اإنتاجية املحا�صيل ال�صرتاتيجية يف اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية:

يهدف امل�ضروع اإىل ح�ضر وجمع الأ�ضول الوراثية من الأنواع املح�ضولية )القمح، وال�ضعري، والذرة ال�ضفراء، والذرة البي�ضاء، 
والدخن، والفا�ضولياء(، واإدخال اأ�ضناف و�ضاللت اأك�ضاد من القمح القا�ضي و الطري وال�ضعري، وتقييم اأداءها يف البيئات املحلية 
اإكثارها. وتاأ�ضي�ض برنامج تربية وحت�ضني وراثي لتلك  واإنتاجيًة، والعمل على  امل�ضتهدفة، وانتخاب الطرز الوراثية الأكرث تكيفًا 

الأنواع املح�ضولية، وتدريب الكوادر الفنية الوطنية على اأ�ض�ض جمع البذار، وحفظها، واإكثارها بالطرق التقليدية.
ينفذ امل�ضروع بالتعاون مع املركز الوطني للبحث الزراعي والتنمية الزراعية )CNARADA(، والبنك الإ�ضالمي للتنمية، لتح�ضني 
الالزمة  الإج��راءات  متابعة  2015/2014، مت  مو�ضم  املوريتانية، وخالل  الإ�ضالمية  املذكورة يف اجلمهورية  املحا�ضيل  اإنتاجية 

لتمديد امل�ضروع، وذلك ل�ضتكمال �ضراء املعدات والأجهزة احلقلية واملخربية.
الدميقراطية  وال�صعري يف اجلمهورية اجلزائرية  القمح  املتفوقة من حم�صويل  الأ�صناف  وا�صتنباط  ن�صر  م�صروع 

ال�صعبية:
يهدف امل�ضروع اإىل تقييم اأداء اأ�ضناف و�ضاللت اأك�ضاد ذات الإنتاجية العالية واملوا�ضفات النوعية املرغوبة يف البيئات املحلية 
بالكفاءة  وراثيًا  املرتبطة  والبيوكيميائية  والفيزيولوجية  املورفولوجية  الآليات  املتفوق منها، وحتديد  اعتماد  اجلزائرية، بهدف 

الإنتاجية والتكّيف مع البيئات امل�ضتهدفة
م�صروع اإكثار بذار القمح يف الولية ال�صمالية يف جمهورية ال�صودان:

يف اإطار التعاون الفني مع وزارة الزراعة يف جمهورية ال�ضودان، اأعد املركز العربي "اأك�ضاد" م�ضروع اإكثار 30000 طنًا من بذار 
القمح يف الولية ال�ضمالية لزراعة 200000 هكتارًا يف جمهورية ال�ضودان، ويتم التن�ضيق مع اجلانب ال�ضوداين لتاأمني التمويل 

الالزم مع البنك الإ�ضالمي للتنمية.
م�صروع حت�صني اإنتاجية القمح و ال�صعري يف دولة فل�صطني:

•تنفيذًا لقرارات املجل�ض التنفيذي واجلمعية العمومية للمركز العربي - اأك�ضاد، املت�ضمنة الدعوة اإىل ال�ضتمرار يف تقدمي الدعم 
الفني  الربنامج  تنفيذ  العربي على  املركز  الفل�ضطيني، عمل  الزراعي  بالقطاع  النهو�ض  للم�ضاهمة يف  الالزم  والتقني  الفني 

التنفيذي بقيمة 150 األف دولر اأمريكي، واملت�ضمن تنفيذ ثالثة م�ضاريع هامة وهي:
1. اإكثار بذار الأ�ضناف وال�ضاللت الواعدة من القمح وال�ضعري، من اأ�ضناف اأك�ضاد املعتمدة.

يف  منها  لال�ضتفادة  واملاعز  لالأغنام  املنوي  ال�ضائل  ق�ضات  من  بعدد  الزراعية  للبحوث  الفل�ضطيني  الوطني  املركز  تزويد   .2
عمليات التلقيح ال�ضطناعي وتطوير الرثوة احليوانية.

3. تقدمي الدعم واخلربة الالزمة يف جمال ح�ضاد مياه الأمطار باإن�ضاء اآبار جمع املياه يف بع�ض املناطق يف فل�ضطني.
•مت اإر�ضال 75 كغ يف مو�ضم )2014/2013( و12 كغ يف مو�ضم )2015/2014( من �ضاللت واأ�ضناف اأك�ضاد املب�ضرة كما مت عقد 
ور�ضة عمل بتاريخ 2015/8/20 حول اجنازات م�ضروع اأك�ضاد حول حت�ضني انتاجية القمح وال�ضعري يف فل�ضطني خالل مو�ضمي 

)2013-2014( و)2015-2014(.

اأك�ضاد، والتي �ضتتابع عليها عمليات التقييم خالل  2014-2015 تفوق عدد من �ضاللت  •اأظهرت نتائج التقييم خالل مو�ضم 
املو�ضم 2016-2015.

•ونظرًا لنجاح امل�ضروع والتنفيذ الكامل له، مت جتديده يف مناطق فل�ضطينية اأخرى ومبوازنة جديدة.
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م�شروع  حت�شني اإنتاجية حم�شول القمح بتطبيق نظام الزراعة احلافظة 
يف اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية

الهدف من امل�صروع:  
الغذائي،  الأمن  الأر�ض مبا ي�ضمن حتقيق  امل�ضاحة من  القمح يف وحدة  اإنتاجية حم�ضول  اإىل حت�ضني متو�ضط  امل�ضروع  يهدف 
والعمل على ن�ضر نظام الزراعة احلافظة كنظاٍم زراعي بديل عن الزراعة التقليدية لإعادة تاأهيل الأرا�ضي الزراعية املتدهورة، 

وحت�ضني خ�ضائ�ضها الإنتاجية، مبا يتما�ضى مع متطلبات التنمية الزراعية امل�ضتدامة.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

ينفذ بالتعاون بني اأك�ضاد وبرنامج دعم الأمن الغذائي واملركز الوطني للبحث الزراعي والتنمية الزراعية يف اجلمهورية الإ�ضالمية 
يف  احلافظة  الزراعة  نظام  بتطبيق  القمح  حم�ضول  اإنتاجية  لتح�ضني  للتنمية،  الإ�ضالمي  والبنك   ،)CNARADA( املوريتانية 

منطقة ال�ضدود يف اجلمهورية الإ�ضالمية املوريتانية.
�صري العمل:

وامل�ضتلزمات  واملعدات  الأجهزة  تاأمني  اإج��راءات  للتنمية  الإ�ضالمي  والبنك  املوريتاين  اجلانب  مع  اأك�ضاد  العربي  املركز  يتابع 
الالزمة لتنفيذ عمل امل�ضروع.
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م�شروع انتخاب اأ�شناف جديدة من �شاللت النخيل البذرية يف بع�ض الدول العربية 
ال�شعودية- �شورية - م�شر

الهدف من امل�صروع:  
يهدف امل�ضروع اإىل احل�ضول على اأ�ضناف نخيل جديدة مبوا�ضفات مميزة، واإكثار هذه الأ�ضناف ون�ضر زراعتها، ون�ضر وتعميم 
نتائج هذا امل�ضروع على الدول العربية، واإقامة جممعات وراثية بالدول امل�ضتهدفة ت�ضلح لتنفيذ الدرا�ضات والتجارب، وكذلك 

اإعادة تطبيق امل�ضروع قي دول عربية اأخرى.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

اململكة العربية ال�ضعودية – اجلمهورية العربية ال�ضورية- جمهورية م�ضر العربية
�صري العمل:

البذرية ثمارها فائقة اجلودة  ال�ضاللت  2011، حيث مت حتديد عدد حمدد من  اأربع �ضنوات بدءًا من عام  امل�ضروع  تبلغ مدة 
للدرا�ضة من كل دوله م�ضاركه بامل�ضروع، خ�ضعت للتقييم العلمي، معرفة عدد الف�ضائل املتوفرة منها و �ضراء ما تي�ضر منها ومت 

زراعتها باملجمعات الوراثية التي اأن�ضاأتها كل دولة م�ضاركة بامل�ضروع، بهدف اإكثار هذه الف�ضالت الفاخرة املنتخبة.
وتوجد موؤ�ضرات جيدة للنتائج املتح�ضل عليها يف البلدان الثالثة امل�ضاركة بامل�ضروع، حيث ت�ضري البيانات اإىل احل�ضول على 30 

�ضاللة واعدة جديدة من نخيل التمر تناف�ض الأ�ضناف العربية الفاخرة بالأ�ضواق العربية والعاملية و لها قدرة ت�ضويقية عالية.
و�ضيتم عقد ور�ضة عمل لتقييم النتائج املتح�ضل عليها من امل�ضروع وذلك مبجرد النتهاء من التقرير النهائي للم�ضروع 

ونظرًا لنجاح امل�ضروع، وبروز نتائج اإيجابية، اأ�ضدرت اجلمعية العمومية لأك�ضاد رقم: )ق 10 ج ع/د 32( الذي ين�ض على: 
1. دعم جهود املركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة يف ال�ضتمرار يف تنفيذ م�ضروع بحوث وتطوير النخيل 
يف )ال�ضعودية -  �ضورية - م�ضر(، والعمل على تو�ضيعه لي�ضمل دوًل عربيًة اأخرى راغبة، والتعاون والتن�ضيق مع املراكز البحثية 

والتنموية يف الدول العربية املتقدمة يف هذا املجال.
2. الطلب من اأ�ضحاب املعايل وزراء الزراعة العرب دعم متويل امل�ضروع لدى املوؤ�ض�ضات وال�ضناديق العربية و الإقليمية.

وتنفيذًا لقرار اجلمعية العمومية لأك�ضاد مت اإعداد مقرتح امل�ضروع بعنوان " تطوير عمليات خدمة ب�ضاتني النخيل الراأ�ضية والأر�ضية 
لزيادة الإنتاج وحت�ضني النوعية يف املنطقة العربية "، وعر�ضه على الدول العربية، ومت ت�ضمية املن�ضقني الوطنيني للم�ضروع وعقد 

الجتماع الأول خالل الفرتة 24-2015/8/26 يف مكتب املركز العربي "اأك�ضاد" بالقاهرة، مب�ضاركة 11 دولة عربية: 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  ال�ضعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  التون�ضية،  اجلمهورية  الها�ضمية،  الأردنية  اململكة 
اجلمهورية  العربية،  م�ضر  جمهورية  فل�ضطني،  دولة  ال�ضومال،  جمهورية  ال�ضورية،  العربية  اجلمهورية  ال�ضودان،  جمهورية 
الإ�ضالمية املوريتانية، اجلمهورية اليمنية. والذي مت فيه التوافق على وثيقة امل�ضروع و موازنته و مت اعتبار انعقاد الجتماع هو 

موعد القالع بامل�ضروع.
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م�شروع تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة 
املالئمة للمناطق اجلافة

 يف الدول العربية
الهدف من امل�صروع:  

املنا�ضبة  والأ�ضناف  وال�ضاللت  الأنواع  العربية وحتديد  الدول  للجفاف يف  املتحملة  املثمرة  الأ�ضجار  زراعة  تطوير  اإىل  يهدف 
الفنية  الكوادر  امل�ضتهدفة،  وتاأهيل وتدريب  الدول  للجفاف يف  املتحملة  اأمهات لالأنواع  واإن�ضاء م�ضاتل وحقول  للتو�ضع بزراعتها 

واملزارعني يف الدول العربية حول تقنيات  زراعة الأ�ضجار املثمرة املتحملة  للجفاف والعناية يها  .
مكان تنفيذ امل�صروع:  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية - اجلمهورية اللبنانية
�صري العمل:

• �ضمن اإطار التعاون مع اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية يف تنفيذ م�ضروع خدمة الأ�ضجار املثمرة املتحملة للجفاف، 
مت عقد دورة تدريبية لالأطر الوطنية اجلزائرية امل�ضاركة يف امل�ضروع  يف جمال خدمة الأ�ضجار املثمرة املتحملة للجفاف، يف 

العا�ضمة اجلزائرية خالل الفرتة من 2015/10/23-17. 
وقد ركزت الدورة على �ضجرتي الزيتون والف�ضتق احللبي وذلك من خالل اأهميتهما القت�ضادية والغذائية والتعرف على اأهم  
احلقول  وزارع��ة  تاأ�ضي�ض  وكيفية  واخل�ضري،  البذري  الإكثار  وطرق  الأمهات  وحقول  امل�ضاتل  اإن�ضاء  كيفية  وكذلك  الأ�ضناف 
الإنتاجية، وعمليات اخلدمة املتبعة من عمليات تقليم تربية واإثمار وعمليات الري والت�ضميد والفالحة واملكافحة لأهم الآفات 

احل�ضرية والفطرية التي ت�ضيب كلتا ال�ضجرتني.
•تنفيذاً لأن�صطة امل�صروع يف اجلمهورية اللبنانية مت النتهاء من تنفيذ م�صتل لأ�صجار الفاكهة والغرا�س احلراجية 
يف منطقة كامد اللوز – البقاع الغربي، واأ�صبح امل�صتل جاهز لإنتاج العقل املجذرة من الزيتون، واملقدرة مبا ل يقل 
عن ع�صرين األف غر�صة �صنوياً. و�صوف يكون امل�صتل قادر على اإنتاج اأ�صجار مطعمة من الف�صتق واللوز بعد اأن يتم 

تطعيم الغرا�س البذرية يف امل�صتل.
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م�شروع التو�شع يف اإنتاج غرا�ض الأ�شجار املثمرة 
لتلبية طلبات الدول العربية

الهدف من امل�صروع:  
يهدف امل�ضروع اإىل اإنتاج املادة النباتية من اأنواع واأ�ضناف الأ�ضجار املثمرة املوثوقة �ضحيًا "غرا�ض بذرية ومطعمة-عقل جمذرة- 
طعوم-اأ�ضول- بذور" وذات خمزون وراثي قادر على حتمل الظروف البيئية القا�ضية، وتزويد الدول العربية باملادة الوراثية املوثوقة 

لإقامة حقول الأمهات، والأحزمة اخل�ضراء، وتاأهيل الكادر الفني العربي وحت�ضني طرق الإكثار واإنتاج الغرا�ض.
مكان تنفيذ امل�صروع:  

بطاقة  الالذقية(  بوقا-  )حمطة  الزيتون  اأ�صجار  لإنتاج  اإنتاجية  بحثية  حمطة  "اأك�صاد"  العربي  املركز  خ�ص�س 
اإنتاجية �صنوية تبلغ 100 األف غر�صة بني اأ�صناف "زيتية ومائدة" من الأ�صناف العربية العاملية لتوزيعها على الدول 

العربية.
�صري العمل:

• مت اإر�ضال 50000 عقلة زيتون جمذرة من اأ�ضناف )القي�ضي – تريليا- �ضوراين- عجيزي( اإىل وزارة الزراعة العراقية بتاريخ 
.2015/1/23

• مت خالل عامي 2014 - 2015 اإر�ضال طلبية  بحدود 40000 عقلة زيتون جمذرة من �ضنف ال�ضوراين و15000 غر�ضة زيتون 
من نوع ال�ضوراين اىل اململكة العربية ال�ضعودية.

15 غر�ضة من كل �ضنف وعدد من غرا�ض التني اإىل مركز بحوث  اأ�ضناف لوز مبعدل  اأ�ضناف ف�ضتق حلبي و6   7 اإر�ضال  • مت 
2015، وكذلك مت التح�ضري لإر�ضال املئات من الأ�ضجار  الثاين لعام  ال�ضهر  ال�ضحراء يف جمهورية م�ضر العربية يف بداية 
اللبنانية  واجلمهورية  ال�ضعودية  العربية  واململكة  ال�ضعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  من  كل  اإىل  لإر�ضالها  املثمرة 

وجمهورية م�ضر العربية.
اإر�صاليات برنامج الأ�صجار املثمرة خالل عام 2015:

ال�ضنف�ضكل املادةالعدد - الكمية  )كغ(الدولة
بذور ف�ضتق حلبياأ�ضناف خمتلفة10 كغاجلزائر
القي�ضي – تريليا-�ضوراين-عجيزيعقل زيتون جمذرة50000العراق

�ضوراينعقل زيتون جمذرة40000ال�ضعودية
غرا�ض زيتون15000

لبنان

�ضوراينغرا�ض زيتون50000
عجيزيعقل زيتون جمذرة1000
�ضوراين- جبع-تان�ض-قي�ضي- خ�ضرييغرا�ض زيتون100

عا�ضوري – باتوري-عليمي - عجميغرا�ض ف�ضتق حلبي40 غر�ضة اأنثوية 10 غر�ضة مذكرة

نوبل�ض الرتا-فورنا-�ضفادعي-عوجا- غرا�ض لوز84
تك�ضا�ض-�ضامي فرك- فرياني�ض

بذور ف�ضتق حلبي8 كغ
بذور لوز15 كغ
بذور بطم اأطل�ضي16 كغ

م�ضر

180 غر�ضة موؤنثة 

30 غر�ضة مذكرة
عا�ضوري-باتوري-عليمي-عجمي-قيثار-غرا�ض ف�ضتق حلبي

ماطر-C-E-A مذكرة

نوبل�ض األرتا-فورنا-�ضفادعي-عوجا-تك�ضا غرا�ض لوز210
�ض-�ضامي فرك-فرياني�ض

-بذور ف�ضتق حلبي10 
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م�شروع  حفظ الأ�شول الربية 
لالأ�شجار املثمرة املتحملة 

الهدف من امل�صروع:  
الأ�ضناف  وا�ضتنباط  الوراثي  والتح�ضني  الرتبية  املثمرة يف برامج  الربية لالأ�ضجار  للم�ضادر  الوراثي  •ال�ضتفادة من املخزون 

املقاومة لالآفات واملتحملة لالإجهادات البيئية املختلفة.
•تطوير اخلربات الفنية الوطنية والإقليمية يف جمال امل�ضادر الوراثية لالأ�ضجار املثمرة  وكذلك تهيئة الكوادر املحلية املتخ�ض�ضة 

يف جمال الت�ضجري املثمر واحلراجي مبختلف اأمناطه.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

املجمع الوراثي يف جلني – �ضورية )اإحدى حمطات بحوث اأك�ضاد املتخ�ض�ضة بالأ�ضجار املثمرة(
�صري العمل:

ويقوم املركز العربي - اأك�ضاد يف حفظ وا�ضتخدام بع�ض الأ�ضول الربية الوراثية لأ�ضجار الفاكهة يف تطوير البيئات اجلافة يف 
جممعه الوراثي يف جلني

و اأهم الأ�صجار الربية التي يتم درا�صتها:  
اأنواع   ،Pistacio atlantica الأطل�ضي  ،البطم   Amygdalus orientalis ال�ضرقي  اللوز   ،Oleae europeae الربي  الزيتون 
الزعرور الربي .Crateagus spp، الأجا�ض الربي ال�ضوري Pyrus Syriaca  العناب Zizyphus spp.  وجميعها من البيئة 

الطبيعية ال�ضورية. 



25

التقريـر الفني ال�ســنوي 2015

الأبحاث والدرا�شات العلمية 
يف حمطات البحوث

1 - يف جمال الزيتون 
"تو�ضيف اأ�ضناف الزيتون املزروعة يف املجمع الوراثي يف جلني"

مكان تنفيذ البحث:
املجمع الوراثي يف جلني – �ضورية )اإحدى حمطات بحوث اأك�ضاد املتخ�ض�ضة بالأ�ضجار املثمرة(

�صري العمل:
• ا�ضتكماًل خلطة عمل املركز والتي تت�ضمن تو�ضيف اأ�ضناف الزيتون املزروعة يف املجمع الوراثي يف جلني والبالغ عددها 100 
�ضنف و�ضاللة حملية وعربية ودولية ، مت خالل عام 2015 ن�ضر نتائج بحث تو�ضيف بع�ض اأ�ضناف الزيتون الأوروبية املدخلة 
حتت ظروف الزراعة البعلية والري التكميلي يف حمطة بحوث جلني، حيث نفذ البحث لتو�ضيف الأ�ضناف التالية: كون�ضرفوليا 

واأميغدالوليا )اليونان(، وبي�ضولني وتان�ض )فرن�ضا(، و فرانتويو )ايطاليا(، و بيالدي اإ�ضبانيا )اإ�ضبانيا(.
•اأظهرت نتائج الدرا�ضة تفوق معاملة الزراعة املروية ريًا تكميليًا معنويًا على معاملة الزراعة البعلية لأغلب الأ�ضناف املدرو�ضة 
يف معظم ال�ضفات املدرو�ضة، ومن اأهمها ن�ضبة العقد التي و�ضلت يف الزراعة البعلية اإىل 7.22 % وارتفعت اإىل 16.97 % 
يف الزراعة املروية ريًا تكميليًا، وكذلك ن�ضبة الزيت على اأ�ضا�ض الوزن اجلاف، حيث بلغت يف الزراعة البعلية كمتو�ضط جلميع 
الأ�ضناف 30.88 %، وارتفعت يف الزراعة املروية اإىل  45.64 %، با�ضتثناء ن�ضبة الزيت على اأ�ضا�ض الوزن الرطب التي �ضلكت 

�ضلوكًا معاك�ضًا.
•وعند درا�ضة �ضجرة القرابة بناًء على معايري اجلفاف املدرو�ضة، انق�ضمت الأ�ضناف املدرو�ضة اإىل جمموعتني، الأوىل وهي اأكرث 
حتماًل للجفاف  وت�ضم الأ�ضناف كون�ضرفوليا و بي�ضولني و فرانتويو و بيالدي اإ�ضبانيا ومب�ضافة بعد بينهما ت�ضل اإىل .10.863 
اأما املجموعة الثانية فت�ضم ال�ضنفني اأميغدالوليا و تان�ض مب�ضافة تبلغ 4.548 بينهما وهذه املجموعة  اأقل حتماًل للجفاف، 
وهي تبعد عن املجموعة ال�ضابقة مب�ضافة  18.144، لذلك ين�ضح بن�ضر وزراعة تلك الأ�ضناف التي تبدي حتماًل للجفاف يف 

البلدان العربية  ذات الظروف اجلافة.
•يتم العمل على درا�ضة قوة منو اإنبات بذور الف�ضتق احللبي واللوز والزيتون يف مواعيد خمتلفة ومدى جتاوبها مع الر�ض مبحلول 
هرمون اجلربالني لت�ضريع منوها وتطعيمها حيث مت زراعة بذور الف�ضتق احللبي واللوز والزيتون والبطم الأطل�ضي يف مواعيد 
مبكرة، بدءًا من ال�ضهر اخلام�ض ومبعدل زراعة كل �ضهرين من عام  2015، ومن خالل املتابعة تبني اأن ن�ضبة اإنبات  بذور 
الف�ضتق قد جتاوزت 90 %  وبذور اللوز بحدود 70 % والغرا�ض تنمو ب�ضكل جيد، لكن بذور الزيتون والبطم مل تنبت يف هذا 
املوعد مع العلم انه مت ا�ضتخدام معامالت بحم�ض الكربيت والتن�ضيد، ومازالت هناك مواعيد اأخرى لزراعة البذور �ضوف 

نقوم بتنفيذها يف وقت لحق والدرا�ضة مازالت م�ضتمرة.
 
 

  معدل النمو اخل�ضري ال�ضنوي وم�ضطح الورقة عند الأ�ضناف املدرو�ضة

م�ضطح الورقة )�ضم2(معدل النمو ال�ضنوي )�ضم(ال�ضنف
م.عِ)A(ري تكميليزراعة بعليةم.ع ِ)A(ري تكميليزراعة بعلية

13.7517.6215.69ab6.2478.667a 7.457اليونانكون�ضرفوليا

12.1222.0017.06a5.8458.813a 7.329اأميغدالوليا

11.7513.0012.38ab4.2878.4456.366cفرن�ضابي�ضولني

10.3710.3810.38b5.3609.560a 7.460تان�ض

12.5516.6214.59ab4.4879.5537.020abايطاليافرانتويو

8.3824.0016.19a5.4478.0156.731bcاإ�ضبانيابيالدي اإ�ضبانيا

)B( 11.49م.عb17.27ab 5.279a 8.842

LSD0.05 
A5.1070.5536

B2.9490.3196

A×B7.2230.7829
)اختباردنكان( اأي معاملتان ت�ضرتكان بحرف ليوجد بينها فروق معنوية
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حجم الثمرة )�ضم3(وزن الثمرة )غ(ال�ضنف
م.ع ِ)A(ري تكميليزراعة بعليةالتقوميم.ع ِ)A(ري تكميليزراعة بعلية

2.005.503.75bمرتفع2.567.004.78bاليونانكون�ضرفوليا
3.594.103.84bمرتفع4.154.214.18bاأميغدالوليا

1.773.202.48bcمتو�ضط1.732.912.32cفرن�ضابي�ضولني
2.334.603.47bcمرتفع4.464.854.65bتان�ض

1.403.132.27cخفيف0.662.621.64dايطاليافرانتويو
7.8311.079.45aمرتفع جدًا7.9111.959.93aاإ�ضبانيابيالدي اإ�ضبانيا

)B( 3.58م.عb5.59a3.15b5.27a

LSD0.05
A0.6551.292
B0.3780.746

A×B0.9261.828

 وزن و حجم الثمرة لالأ�ضناف املدرو�ضة

ن�ضبة الزيت على اأ�ضا�ض الوزن اجلاف )%(ن�ضبة الزيت على اأ�ضا�ض الوزن الرطب )%(ال�ضنف
م.ع ِ)A(ري تكميليزراعة بعليةم.ع ِ)A(ري تكميليزراعة بعلية

25.1017.6021.36b36.7551.7644.25aاليونانكون�ضرفوليا
24.2120.3722.30a35.1552.8043.97aاأميغدالوليا

18.8518.0518.45c27.8748.4538.16cفرن�ضابي�ضولني
20.5716.42c 18.5034.3647.3440.85bتان�ض

23.0719.7021.39b32.6742.9437.81cايطاليافرانتويو
11.879.5410.71d18.4930.5524.52dاإ�ضبانيابيالدي اإ�ضبانيا

)B( 20.61م.عa16.95bb 30.88a 45.64

LSD0.05
A0.8802.256
B0.5081.303

A×B1.2453.191

 ن�ضبة الزيت على اأ�ضا�ض الوزن الرطب واجلاف لالأ�ضناف املدرو�ضة

كلوروفيل Aال�ضنف
)مغ/غ1-(

B كلوروفيل
)مغ/غ1-(

حمتوى 
املاء الن�ضبي 

)%(

حمتوى 
الأوراق  
املائي )%(

عجز
 الإ�ضباع 

املائي
)%(

ن�ضبة املادة 
اجلافة 
لالأوراق

)%(

الغلوكوز
)مغ /غ1-(

برولني 
)ميكروغرام/100مغ 

اأوراق خ�ضراء(
1.0533aa 0.460093.53a60.87d5.14a39.13ab35.20b55.37bاليونانكون�ضرفوليا
0.7700ccd 0.303385.26abc67.15bc14.74b32.85c34.20b23.91dاأميغدالوليا

b 0.91330.3533bc92.76ab59.78d6.57a40.22a31.10bc66.84aفرن�ضابي�ضولني
0.5000dd 0.2333bc 84.7471.37ab15.26b28.36d50.23a25.80dتان�ض

0.7767c0.3233bcc 83.5464.61cd14.79b35.39bc24.10c44.90cايطاليافرانتويو
بيالدي 
0.9600abab 0.396793.71a73.08a5.29a25.59d23.97c40.69cاإ�ضبانيااإ�ضبانيا

LSD0.010.105180.085958.1945.1955.7393.9338.4868.926

 بع�ض معايري اجلفاف لالأ�ضناف املدرو�ضة

)اختباردنكان( اأي معاملتان ت�ضرتكان بحرف ليوجد بينها فروق معنوية

)اختباردنكان( اأي معاملتان ت�ضرتكان بحرف ليوجد بينها فروق معنوية

)اختباردنكان( اأي معاملتان ت�ضرتكان بحرف ليوجد بينها فروق معنوية
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وعند درا�ضة مدى الت�ضابه والختالف بني الأ�ضناف املدرو�ضة بناًء على بع�ض معايري اجلفاف املو�ضحة يف ال�ضكل.

يتبني اأن الأ�ضناف املدرو�ضة قد انق�ضمت اإىل جمموعتني: 
•املجموعة الأوىل وهي اأكرث حتماًل للجفاف وت�ضم حتت جمموعتني، الأوىل ت�ضم ال�ضنفني كون�ضرفوليا و بي�ضولني مب�ضافة تبلغ  

4.621،  وحتت املجموعة الثانية ت�ضم ال�ضنفني فرانتويو و بيالدي اإ�ضبانيا ومب�ضافة بعد بينهما ت�ضل اإىل .6.215

• املجموعة الثانية ت�ضم ال�ضنفني اأميغدالوليا و تان�ض مب�ضافة تبلغ 4.548 فيما بينهما وهذه املجموعة  اأقل حتماًل للجفاف وهي 
تبعد عن املجموعة ال�ضابقة مب�ضافة  18.144.

اخلا�ضة  البيانات  اإدخ��ال  مت  حيث  املجمع  هذا  يف  املزروعة  الأ�ضناف  جميع  لتغطي  القادمة  الأع��وام  يف  الدرا�ضة  و�ضت�ضتمر 
مبوا�ضفات هذه الأ�ضناف املدرو�ضة حتت ظروف حمطة جلني يف �ضورية اإىل قاعدة البيانات الإلكرتونية، كما �ضي�ضتمر العمل يف 
اإدخال البيانات لالأ�ضناف العربية والعاملية الغري مزروعة يف املجمع من خالل الدرا�ضات املرجعية املتوفرة يف الكتب واملجالت 

و�ضبكة الإنرتنيت لتكون هذه القاعدة يف متناول املهتمني.

2 - يف جمال الف�صتق احللبي
 درا�صة قوة منو اإنبات بذور الف�صتق احللبي واللوز والزيتون يف مواعيد خمتلفة ومدى جتاوبها مع الر�س مبحلول 

هرمون اجلربالني لت�صريع منوها وتطعيمها.
مكان تنفيذ البحث: 

حمطة اأبحاث بوقا – الالذقية ) احدى حمطات بحوث اأك�ضاد(

�ضجرة القرابة بني الأ�ضناف الأوروبية بناًء على بع�ض معايري اجلفاف املدرو�ضة

ال�ضنف فرنتويو - ايطالياال�ضنف اميغدوليا
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�صري العمل: 
مت زراعة بذور الف�ضتق احللبي واللوز والزيتون والبطم الأطل�ضي يف مواعيد مبكرة، بدءًا من ال�ضهر اخلام�ض ومبعدل زراعة كل 

�ضهرين من عام  2015. 
ومن خالل املتابعة تبني اأن ن�ضبة اإنبات  بذور الف�ضتق قد جتاوزت 90 %  وبذور اللوز بحدود 70 % والغرا�ض تنمو ب�ضكل جيد، 
لكن بذور الزيتون والبطم مل تنبت يف هذا املوعد مع العلم انه مت ا�ضتخدام معامالت بحم�ض الكربيت والتن�ضيد، ومازالت هناك 

مواعيد اأخرى لزراعة البذور �ضوف نقوم بتنفيذها يف وقت لحق والدرا�ضة مازالت م�ضتمرة . 
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م�شروع جمع وحفظ واإنتاج بذور امل�شادر الوراثية للنباتات الرعوية 
بهدف اإعادة تاأهيل مناطق املراعي العربية

الهدف من امل�صروع:  
)جفاف، ملوحة، حرارة مرتفعة، الرعي  النباتية الرعوية لظروف بيئية �ضلبية  تعر�ضت العديد من الأنواع والطرز وال�ضاللت 
اجلائر، الحتطاب، احلرائق.....اإلخ( ما اأدى اإىل غياب بع�ضها كليًا من البيئات العربية واأ�ضبح مهددًا بالنقرا�ض الكثري من 
البع�ض الآخر. وبالتايل يتمثل الهدف الرئي�ضي للم�ضروع يف توفري بذور الأنواع النباتية املالئمة وتنمية و�ضيانة املناطق اجلافة 

و�ضبه اجلافة يف الوطن العربي، مع جمع وحفظ واإكثار الوحدات التكاثرية للم�ضادر الوراثية.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

اجلمهورية اجلزائرية – اململكة العربية ال�ضعودية – اجلمهورية العربية ال�ضورية – جمهورية العراق – اجلمهورية اللبنانية.
�صري العمل:

يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية:
1. م�صروع اإعادة تاأهيل الأرا�صي الرعوية يف ال�صهوب اجلزائرية:

•يهدف امل�ضروع اإىل تنمية املناطق الرعوية وزيادة دخل املربني وامل�ضاهمة يف التنمية القت�ضادية، واحلد من عمليات تدهور 
الأرا�ضي، وحتقيق ال�ضتفادة املثلى من مياه الأمطار، ورفع اإنتاجية الغطاء النباتي الرعوي وتنمية احلياة الربية، عالوة على 

تدريب الكوادر الفنية الوطنية وتفعيل دور املجتمعات املحلية يف مكافحة تدهور الأرا�ضي واإدارة املراعي.
• يتم متابعة نتائج اإقامة حممية يف موقع بن حامد مب�ضاحة 4500 هكتار من مراعي احللفا وال�ضيح.

• عقد خرباء اأك�ضاد اجتماعًا مع اجلانب اجلزائري يف مار�ض 2015 ، متت مناق�ضة مراحل تقدم امل�ضروع، واأن ير�ضل اجلانب 
اجلزائري قراءات القيا�ضات النباتية ليقوم اأك�ضاد بتحليلها و�ضياغة النتائج. 

• بينت نتائج احلماية يف موقع الدوم ظهور نباتات جديدة عالية ال�ضت�ضاغة وجتدد الأنواع املعمرة وظهور بادرات لأنواع هامة 
.Helianthemum sp. Plantagoalbicans Stipa parviflora، Reaumeriaarvensis مثل

•انتهت   مدة   تنفيذ   امل�ضروع   وقد   قام   اأك�ضاد   بتنفيذ   كافة   التزاماته   وفق   التفاقية
2. م�صروع تنمية املراعي ال�صحراوية والرفع من قدراتها النتاجية:

• يف اطار تنفيذ م�ضروع تنمية املراعي ال�ضحراوية والرفع من قدراتها النتاجية، مت و�ضع برنامج زمني للتنفيذ والتفاق عليه خالل 
اجتماع اللجنة الفنية امل�ضرتكة خالل الفرتة 21-27 مار�ض/اذار 2015 ومت القيام بزيارة ميدانية اىل منطقة الدرا�ضة. 

• مت حتديد )منطقة دبّي�ض - بلدية نفو�ضة - ولية ورقلة( للتجارب البحثية.
• تنفيذ دورة تدريبية يف جمال اإدارة وتاأ�ضي�ض امل�ضاتل الرعوية يف الفرتة 1 - 4 / فرباير 2016 �ضارك فيها 9 ت�ضعة متدربني 

من الفنيني اجلزائريني العاملني يف امل�ضروع.)ال�ضورة مرفقة(
•اإن�ضاء حقل اأمهات مب�ضاحة 1 هكتار يف منطقة دبي�ض .

•اإن�ضاء حقل اأمهات مل�ضاحة 0.5 هكتار يف حرم جامعة ورقلة
يف اململكة العربية ال�صعودية:

م�صروع اإعادة تاأهيل الأرا�صي الرعوية املتدهورة يف منطقة اجلوف– وادي العمارية:
يهدف هذا امل�ضروع اإىل احلد من تدهور الأرا�ضي واإعادة تاأهيلها بالأنواع الرعوية املنا�ضبة وحت�ضني الإنتاجية، ومت حتديد موقع 

امل�ضروع مب�ضاحة 5000 هكتار، منها 1000 هكتار لإعادة تاأهيل املراعي، وبالتعاون بني وزارة الزراعة و"اأك�ضاد".
يف اجلمهورية العربية ال�صورية:

 Poterium( والبالن الرعوي )Medicago arborea( عمل خرباء اأك�ضاد خالل عام 2015 على جمع بذور الف�ضة ال�ضجريية•
الرعوي وذلك يف حمطة بحوث  البالن  و400 كي�ض من  ال�ضجريية  الف�ضة  400 كي�ض من  sanguisorba(، حيث مت زراعة 

اأك�ضاد يف بوقا – الالذقية، لنقلها وزراعتها يف حمطة خربة غازي وحمطة ال�ضن اللتني اأ�ض�ضهما املركز العربي يف عام 2015.
الهامة  الرعوية  الأن��واع  يعد من  ال�ضن، حيث  الثمام يف حمطة  نبات  لزراعة  5 دومن  العمل على حت�ضري م�ضاحة  كما يجري 

واملتحملة للجفاف يف املنطقة العربية. 
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•قام خرباء اأك�ضاد بجلب بذور بع�ض النواع الرعوية من اجلمهورية اجلزائرية لكثارها  يف حمطات البحوث التابعة لأك�ضاد . 
•مت نقل غرا�ض الف�ضة ال�ضجريية والبالن الرعوي والأكا�ضيا من حمطة اأك�ضاد يف بوقا-  الالذقية اإىل حمطة بحوث اإزرع وزراعتها 

يف احلقل اخلا�ض باملراعي. 
•مت مرا�ضلة الدول العربية للم�ضاركة يف امل�ضاريع التي يقوم بها اأك�ضاد �ضمن برنامج  املراعي واملوارد احلراجية وهي :  

 1 - م�ضروع اإر�ضاء قاعدة بيانات متكاملة بهدف �ضيانة وتطوير املراعي العربية. 
 2 - م�ضروع ح�ضر الأنواع النادرة واملهددة بالنقرا�ض. 

 3 - م�ضروع ا�ضتزراع مناطق   زحف الر مال.
يف جمهورية العراق:

م�صروع تنمية احلماد العراقي:
نفذ امل�ضروع بالتعاون مع وزارة الزراعة العراقية، على م�ضاحة 600000 هكتار، ويتم حتديث الدرا�ضات وامل�ضوحات يف حو�ض 
احلماد العراقي ملعاجلة التدهور الكبري يف الباديتني ال�ضمالية واجلنوبية، وحت�ضني وتاأهيل املراعي والعمل على حتديد مناطق 
ال�ضتقرار الرعوي لإقامة م�ضروع رائد، ومت اعداد اخلطط التنفيذية واجنازها بالكامل، واعداد الدرا�ضات وخطة العمل التنموية 
التي متثل الروؤية امل�ضتقبلية ل�ضرتاتيجية تنمية حو�ض احلماد العراقي، وتناولت الدرا�ضات: املوارد املائية - درا�ضات الأرا�ضي 
وا�ضتعمالت املياه - الدرا�ضات النباتية - درا�ضات الرثوة احليوانية - درا�ضات القت�ضاد والتخطيط - ومت تنفيذ 14دورة تدريبية 

ل�ضالح 76 فنيًا من كوادر امل�ضروع. 
• وقد عقد الجتماع النهائي خلرباء امل�ضروع من املركز العربي ووزارة الزراعة العراقية يف بريوت يف دي�ضمرب/كانون اول 2015، 

مت خالله تقييم نتائج عمل امل�ضروع.
    2016   /3/15 يف   •�ضلمت   التقارير   الفنية   واخلطط   ال�ضتثمارية  ) ن�ضخة   الكرتونية (  لكافة   مكونات   امل�ضروع   للجانب   العراقي 

 لالطالع   عليها    وابداء   املالحظات .
يف اجلمهورية اللبنانية:

•م�ضروع اإعادة تاأهيل منطقة رعوية وتاأ�ضي�ض م�ضتل رعوي حراجي وحقل اأمهات رعوي:
•يهدف هذا امل�ضروع اإىل اإعادة تاأهيل منطقة رعوية وتاأ�ضي�ض م�ضتل وحقل اأمهات رعوي وتطوير كفاءة الكوادر الفنية، حيث 
مت حتديد املنطقة الرعوية امل�ضتهدفة لإعادة تاأهيلها كم�ضروع رائد تطبق فيها التقانات املنا�ضبة يف هذا املجال مب�ضاحة 50 
دومنا يف منطقة كفردان، ومت توقيع التفاقية واإعداد الربنامج الزمني للتنفيذ، حيث يتم التن�ضيق مع اجلانب اللبناين للبدء 

بتنفيذ امل�ضروع.
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م�شروع ح�شر الأنواع ال�شجرية وال�شجريية متعددة الأغرا�ض 
ودورها يف دعم م�شادر دخل املجتمعات املحلية

الهدف من امل�صروع:  
يهدف امل�ضروع اإىل ح�ضر الأنواع  ال�ضجرية وال�ضجريية الواعدة ومتعددة الأغرا�ض يف مناطق الغابات واملراعي ، وو�ضع اخلطط 
املالئمة جلمع واإكثار البذور والوحدات التكاثرية، ودرا�ضة دورها كاأنواع تخدم يف تاأ�ضي�ض م�ضاريع �ضغرية ودعم دخل املجتمعات 

املحلية
مكان تنفيذ امل�صروع: الدول العربية

�صري العمل:
ومتعددة  الواعدة  ال�ضجريية  الأن��واع  من  ع��ددًا  بذور  جمع  على  اأك�ضاد  خرباء  عمل  حيث  للم�ضروع  املقررة  اخلطة  تنفيذ  •مت 
)Prosopis cineraria( – اجلاتروفا )Jatropha glauca( الأكا�ضيا  الأغرا�ض: الأراك )Salvadora persica(– الغاف 

)Colutea cilicica( )Acacia salicina( – كالوتيا 

• كما مت اإنبات 138 غر�ضة من الأكا�ضيا و60 غر�ضة من نوع كالوتيا، وذلك يف م�ضتل حمطة اأك�ضاد يف الالذقية، وحت�ضري 5 دومن 
يف كل من حمطة خربة غازي وحمطة ال�ضن بهدف تاأ�ضي�ض حقول اأمهات لالأنواع ال�ضجريية متعددة الأغرا�ض.

تقفت  230  غ  .  �ضيح  50  غ •جمع   بذور   بع�ض   الأنواع   الهامة   للمناطق   ال�ضحراوية:    رمت  350  غ  . قطف   اأمريكي  250  غ .  
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م�شروع املحافظة على التنوع احليوي 
ومتابعة تنفيذ التفاقية الدولية للتنوع احليوي

الهدف من امل�صروع:  
املعلومات  وتبادل  وتوثيق  والدواء،  الغذاء  اإنتاج  الزراعي يف برامج  للتنوع احليوي  املوارد اجلينية  ا�ضتثمار  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
املتوفرة حول مكونات التنوع احليوي يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة العربية، والإ�ضهام يف اإعادة تاأهيل النظم البيئية مبا يحافظ 
على التنوع احليوي يف البيئات امل�ضطربة، والتعاون والتن�ضيق بني الدول العربية يف جمال تنفيذ التفاقية الدولية للتنوع احليوي 

وبروتوكول قرطاجنة لل�ضالمة الإحيائية، وبناء القدرات الوطنية يف جمال املحافظة على التنوع احليوي واإدارة مكوناته.
�صري العمل:

• التن�ض�يق بني ال�دول العربي�ة لتنفيذ ك�ل من اتفاقيتي التن�وع احليوي"CBD" وبروتوكول قرطاجنة لل�ضالمة الإحيائية.
• اإعداد تقرير عن تقدم العمل يف برنامج التنوع احليوي )اأك�ضاد( خالل عام 2015 وتقدميه اإىل اإدارة البيئة والإ�ضكان يف مقر 

جامعة الدول العربية  من خالل الفريق العربي املعني بالتفاقيات البيئية.
•ونظرًا لأهمية متابعة م�ضكلة الأنواع الغازية يف اخلطة الإ�ضرتاتيجية 
الذي   )9( الهدف   –  2/10 املقرر   2020-2011 احليوي  للتنوع 
ين�ض على اأنه " بحلول عام 2020، تعّرف الأنواع الغريبة الغازية 
للمراقبة  الأولوية،وتخ�ضع  ح�ضب  ترتيبها  ويحدد  وم�ضاراتها، 
لإدارة  تدابري  وتو�ضع  عليها  الق�ضاء  يتم  اأو  الأولوية  ذات  الأن��واع 
"اأك�ضاد"  العربي  املركز  اأعد  وانت�ضارها".  اإدخالها  ملنع  امل�ضارات 
م�ضروعًا بحثيًا حول النباتات الغازية، وتتمثل اأهمية امل�ضروع باأن 
احليوي  للتنوع  املهددة  احليوية  العوامل  اأهم  من  الغازية  الأن��واع 
للنظم البيئية الطبيعية )غابات، مراعي ...( والزراعية، فبالن�ضبة 
وانت�ضار  منو  يف  �ضلبًا  الأن��واع  هذه  توؤثر  الطبيعية،  البيئية  للنظم 
الأنواع املحلية وتوؤدي مع الزمن اإىل انح�ضار رقعتها اجلغرافية ثم 

اإىل اختفائها والإحالل مكانها، هذا بالإ�ضافة اإىل الأثر ال�ضار على ال�ضحة العامة ملا تن�ضره من مواد كيميائية �ضارة )العديد 
اأما  )نبات امل�ضكيت يف ال�ضودان والإمارات(.  من النباتات املائية يف �ضورية وم�ضر( وما تاأوي من حيوانات �ضارة و ح�ضرات 
بالن�ضبة للنظم البيئية الزراعية، فتوؤثر الأنواع الغازية �ضلبًا يف اإنتاجية املحا�ضيل الزراعية وتوؤدي اإىل تدين يف الغلة وبالتايل 
لالأنواع  بيانات  قاعدة  اإن�ضاء  اإىل  امل�ضروع  ويهدف  ال�ضورية(،  اجلزيرة  الربي يف  الباذجنان   ( الفردي  الدخل  �ضلبًا يف  توؤثر 
العربي  الوطن  الغازية يف  الأنواع  العربية، وح�ضر  الدول  العربي يف  للمركز  املحليني  باملن�ضقني  الت�ضال  الغازية عن طريق 
الغازية الأكرث �ضررًا يف  واإن�ضاء خارطة لنت�ضار الأنواع  البيئية الطبيعية والزراعية،  وحتديد الأكرث �ضررًا منها على النظم 
اأو عدة �ضنوات لر�ضد حركية هذه الأنواع والتنبوؤ عن  الوطن العربي مع الإ�ضارة اإىل �ضرورة حتديث هذه اخلارطة كل �ضنة 
انت�ضارها عرب الزمن، والتو�ضل اإىل اأف�ضل واأجنع الطرائق للحد من خطورتها، والبحث يف اإمكانية ال�ضتفادة اقت�ضاديًا من 
هذه الأنواع )اأ�ضمدة، اأعالف، �ضناعات خ�ضبية(، واإن�ضاء دليل لأهم النباتات الغازية يف الدول العربية لإمكانية التعرف عليها 

وعلى اأطوارها الفينولوجية املختلفة والتعريف باأ�ضرارها واأهم طرائق احلد من انت�ضارها.
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م�شروع  درا�شة النباتات الطبية والعطرية 
يف الوطن العربي

الهدف من امل�صروع: 
ا�ضتنادا اإىل قرار املجل��ض التنفيذي للمركز العرب�ي بدورته "36" خ�الل الفت�رة 12-2009/4/13 املنعقد يف ليبيا مت التاأكيد على 
الهتمام بدرا�ضة النباتات الطبية املنت�ضرة يف الوطن العربي وحماولة ا�ضتثمارها ب�ضكل علمي يف حماولة جادة منها للحفاظ 
على تلك الأنواع النباتية الثمينة نظرًا خل�ضائ�ضها العالجية وقيمتها القت�ضادية وبناء عليه مت اختيار نبات طبي عطري مهدد 
بالنقرا�ض ) نبات �ضو�ضن كريت Iris unguiculariscretensis(  متواجد يف املنطقة املتو�ضطية ال�ضاحلية ، وهو من الأنواع التي 

تتعر�ض يف �ضورية  ل�ضغط ب�ضري كبري يف ال�ضنوات الأخرية.
يهدف امل�ضروع اإىل ح�ضر اأماكن انت�ضار �ضو�ضن كريت يف �ضورية وحتديد الظروف املثلى لنموه وتقييم الواقع احلايل ملوائله.

مكان تنفيذ امل�صروع:  اجلمهورية العربية ال�ضورية.
�صري العمل:

•عمل خرباء اأك�ضاد خالل عام 2015 على حتديد مواقع انت�ضار ال�ضو�ضن يف ال�ضاحل ال�ضوري، حيث مت ا�ضتك�ضاف وجود ال�ضو�ضن 
من خالل جولت ميدانية �ضملت عدة مواقع، ومنها حددت املواقع الأ�ضا�ضية لوجود ال�ضو�ضن، واعترب ال�ضو�ضن موجودًا عند 

وجود 5 م�ضتعمرات على الأقل يف املوقع املحدد.
• �ضممت ال�ضتمارات الالزمة بعد اختبارها على املواقع اخلم�ضة، ويتم درا�ضتها وا�ضتكمال البيانات متهيدًا لتحليلها.

ويف �ضياق مواز �ضمن اهتمامات املركز العربي مب�ضاريع التنمية امل�ضتدامة ومكافحة الت�ضحر و�ضون  التنوع احليوي ورفع امل�ضتوى 
املعي�ضي لل�ضكان املحليني يف البيئات غري امل�ضتقرة، وقع الختيار على  درا�ضة بع�ض الأنواع اخل�ضبية الطبيعية متعددة ال�ضتخدامات 
للنظام  التي تقدم خدمات ومنافع متعددة  ال�ضجرية وال�ضجريية  اإذ تزخر منطقة �ضرق املتو�ضط  بالأنواع اخل�ضبية  يف �ضورية، 
البيئي ولل�ضكان املحليني،  ولكن هناك نق�ض كبري يف املعلومات املتوفرة حول بع�ض هذه الأنواع ما ينعك�ض �ضلبًا على ا�ضتثمارها 
اإما ب�ضكل  جائر اأو غري م�ضتدام وتربز �ضرورة احل�ضول على معلومات علمية دقيقة حول هذه النواع يف بيئتها  وطرق اإكثارها 

واخلدمات التي ميكن اأن تقدمها و�ضوًل اإىل �ضياغة مقرتحات تفيد يف  اإدارتها وا�ضتثمارها بال�ضكل الأمثل. 

 
جتربة ا�شتجابة �شنف ال�شعري اأك�شاد 1420 

لنظام الزراعة احلافظة مقارنًة مع الزراعة التقليدية يف حمطة بحوث اك�شاد يف ازرع
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 الدرا�شات والبحوث
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جتربة ا�شتجابة �شنف ال�شعري اأك�شاد 1420
لنظام الزراعة احلافظة مقارنة مع الزراعة التقليدية يف حمطة بحوث اأك�شاد يف اإزرع

عمل خرباء اأك�ضاد على اإجراء التجربة خالل مو�ضم 2014 – 2015 على املح�ضول ال�ضابق يف الدورة الزراعية للمو�ضم 2013-
2014 وهو حم�ضول البيقية )ال�ضنف البلدي(. 

اأظهرت نتائج التحليل الإح�ضائي وجود فروقات، مو�ضحة باجلدول املرفق، وتوؤدي زيادة الغلة البيولوجية عند الن�ضج اإىل زيادة 
حياة  من  احلرجة  املتقدمة  املراحل  خالل  املح�ضول  لنباتات  واملتاحة  امل�ضّنعة  اجلافة  املادة  كمية  زيادة  نتيجة  احلبية  الغلة 
النبات، وخا�ضة لدى النباتات التي تكون فيها كفاءة توزيع ونقل نواجت التمثيل ال�ضوئي باجتاه الأجزاء القت�ضادية ن�ضبيًا اأكرب، 
الأمر الذي يوؤدي اإىل زيادة عدد احلبوب املت�ضكلة ودرجة امتالء احلبوب ومن ثّم الغلة احلبية، وخا�ضًة يف حال توافر املياه خالل 
مرحلة امتالء احلبوب، وهذا ما يف�ضر زيادة الغلة البيولوجية والغلة احلبية حتت ظروف الزراعة احلافظة التي توؤدي دورًا مهمًا 
يف حت�ضني اإنتاجية املياه ومن ثّم املحافظة على حمتوى الرتبة املائي خالل املراحل املتقدمة من حياة النبات باملقارنة مع الزراعة 

التقليدية. املو�ضم 2015-2014.

                                 املوؤ�ضر 
الغلة احلبية )كغ.هكتار- 1(الغلة البيولوجية )كغ.هكتار- 1(وزن الألف حبة )غ(نظام الزراعة

41.754734.332118.33زراعة حافظة

38.743963.671603.00زراعة تقليدية

40.244349.001860.67املتو�ضط

LSD )5 %(*1.44*516.66*307.14

CV )%(3.417.449.23

تاأثري نظام الزراعة احلافظة باملقارنة مع نظام الزراعة التقليدية قي املوؤ�ضرات الإنتاجية ملح�ضول ال�ضعري اأك�ضاد 1420

*ت�ضري اإىل وجود فروق معنوية عند 5 %.
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ن�شر درا�شة بعنوان  
تق�شي الأعداء احليوية الطبيعية يف ب�شاتني النخيل وحتديد دورها يف �شبط الآفات املنت�شرة

وتهدف الدرا�ضة اإىل ت�ضخي�ض الأعداء احليوية الطبيعية املوجودة يف بيئة نخيل التمر، ومت تنفيذ العمل احلقلي يف مناطق زراعة 
النخيل يف �ضورية "تدمر ودير الزور والبوكمال"، ومت يف هذه الدرا�ضة:

• حتديد املتطفالت احل�ضرية لالآفات املنت�ضرة يف بيئة نخيل التمر
• حتديد املفرت�ضات احل�ضرية لالآفات املنت�ضرة يف بيئة نخيل التمر

•عزل وت�ضخي�ض النيماتودا املمر�ضة للح�ضرات املنت�ضرة يف بيئة نخيل التمر 
•اإكثار النيماتودا املمر�ضة للح�ضرات واإطالقها حقليا

•م�ضح وت�ضنيف اأنواع احللم املفرت�ض واملتطفل املنت�ضر يف راأ�ض وجذع النخلة.
•عزل وت�ضخي�ض م�ضببات الأمرا�ض لالآفات احل�ضرية املنت�ضرة يف بيئة نخيل التمر.

درا�شة انتخاب و تقييم بع�ض فحول نخيل البلح حتت ظروف املناطق اجلافة و �شبة اجلافة
يتم اإجراء البحث يف جمهورية م�ضر العربية و جرى تنفيذ التجارب احلقلية يف مو�ضم الدرا�ضة الأول 2014  و التي تت�ضمن:

اأوًل : ال�ضفات املورفولوجية: اجلذع - �ضفات الأوراق )ال�ضعف( - موا�ضفات الأغاري�ض - موا�ضفات حبوب اللقاح. 
ثانيًا : موا�ضفات املح�ضول وخ�ضائ�ض الثمار: ال�ضفات الطبيعية - ال�ضفات الكيميائية. 

تنفيذ م�شروع بحثي بعنوان 
تقييم درجات الإ�شابة وتاأثري عمر وارتفاع �شاق النخلة والتواجد حل�شرة �شو�شة النخيل احلمراء 

على بع�ض اأ�شناف نخيل البلح حتت ظروف املناطق اجلافة و �شبة اجلافة 
يتم اإجراء البحث يف جمهورية م�ضر العربية و يت�ضمن:

1. درا�ضة تذبذب تعداد ح�ضرة �ضو�ضة النخيل احلمراء، ثم و�ضع م�ضائد فرمونية جتميعية لدرا�ضة تذبذب تعداد احل�ضرة خالل 
العام وعالقة انت�ضارها بالعوامل البيئية ) احلرارة والرطوبة( مبنطقة الواحات البحرية .

اأ�ضناف النخيل، حيث مت اختيار بع�ض الأ�ضناف املوجودة مبنطقة  2. تقييم درجات الإ�ضابة ب�ضو�ضة النخيل احلمراء لبع�ض 
الواحات البحرية لدرا�ضة ن�ضب الإ�ضابة ب�ضو�ضة النخيل احلمراء، ومدى قابلية و ا�ضتعداد هذه الأ�ضناف لالإ�ضابة .

3. درا�ضة ارتفاع م�ضتوى الإ�ضابة )مكان الإ�ضابة على جذع النخيل (، حيث مت اختيار عدد من اأ�ضجار النخيل ومعرفة م�ضتوى 
الإ�ضابة عليها )اأكرث ارتفاع واأقل ارتفاع جلذع النخلة كان عر�ضة لالإ�ضابة(.

اإجناز درا�شة بعنوان
ح�شر وت�شخي�ض الآفات الزراعية التي تهاجم اأ�شجار النخيل 

والأعداء احليوية املرافقة لها يف �شورية
اأجريت الدرا�ضة يف ب�ضاتني النخل يف تدمر ودير الزور والرقة والبوكمال ، وقد هدفت الدرا�ضة اإىل تق�ضي وت�ضخي�ض الآفات 

الزراعية التي تهاجم اأ�ضجار النخيل والأعداء احليوية املرافقة لها يف ب�ضاتني النخيل املدرو�ضة.
�ضجل يف مناطق الدرا�ضة �ضبع اآفات وهي: عثة النخيل ال�ضغرى )احلمرية( Batrachedra amydraula Meyrick، وعنكبوت 
الغبار)McGregor(  )McGregor(، وهذه الآفات �ضجلت يف ب�ضاتني النخيل يف تدمر والبوكمال ودير الزور، و�ضجلت احل�ضرة 
الق�ضرية البي�ضاء Parlatoria blanchardii Targioni يف تدمر والبوكمال ودير الزور والرقة. و�ضجلت الآفات التالية: دوبا�ض 
النخيلBergevin  Ommatissus lybicus، ودودة النخيل الكربى ) دودة الطلع( Arenipses sabella Hampson واحل�ضرة 
 Silvestri Microcerotermes diversus  )والأر�ضة ) النمل الأبي�ض Phoenicococcus marlatti Cockerell الق�ضرية احلمراء
 Ram. Rao Asterolecanium الزور  دير  يف  النخيل  اأ�ضجار  على  اخل�ضراء  الق�ضرية  احل�ضرة  و�ضجلت  فقط.  البوكمال  يف 
.phoenicis اأما بالن�ضبة لالأعداء احليوية امل�ضجلة يف هذه الدرا�ضة، فقد مت حتديد /8/ اأعداء طبيعية يف بيئة �ضجرة النخيل 

يف مواقع الدرا�ضة، /6/ منها من املفرت�ضات تنتمي اىل رتبتني ح�ضريتني هما Neuroptera & Coleoptera و ف�ضيلتني هما 
Aphelinidae وعائلة Hymenoptera  واثنان من املتطفالت احل�ضرية  ينتميان اإىل رتبة ،Coccinelidae & Chrosopidae

.Aphytis sp. والآخر متطفل خارجي Prospoltella sp. اأحدهما متطفل داخلي
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 درا�شة حقلية لبع�ض اخل�شائ�ض احلياتية حل�شرة دوبا�ض النخيل 
يف واحة نخيل اجلالء يف مدينة البوكمال- �شورية 

بينت النتائج وجود جيلني للح�ضرة، جيل �ضيفي وجيل �ضتوي، واختالف مدة الأطوار املختلفة للجيلني، بحيث كانت مدة اأطوار 
اجليل ال�ضيفي اأق�ضر من مدة اجليل ال�ضتوي.  اختلفت الن�ضبة اجلن�ضية للح�ضرة باختالف جيل احل�ضرة. اختلفت الن�ضبة املئوية 
لنفوق البي�ض باختالف جيل احل�ضرة، وكان العامل امل�ضوؤول عن هالك البي�ض للجيلني هو عدم خ�ضوبة البي�ض، اختلفت الن�ضبة 
املئوية لهالك حوريات العمر الأول حل�ضرة دوبا�ض النخيل باختالف اجليل، وعمومًا كانت ن�ضبة نفوق احلوريات جليل ال�ضتاء 

اأعلى من ن�ضبة النفوق جليل ال�ضيف.  واملعدل النهائي للتزايد λ جليل ال�ضيف 1.032مرة، وجليل ال�ضتاء 1.016 مرة.

 درا�شة لتحديد اأهم الأعداء احليوية الطبيعية 
املرافقة حل�شرة دوبا�ض النخيل يف واحة اجلالء يف مدينة البوكمال يف �شورية

ويبني اجلدول التايل اأهم الأعداء احليوية الطبيعية املرافقة حل�ضرة دوبا�ض النخيل يف منطقة الدرا�ضة.   

 درا�شة دورة حياة والن�شاط املو�شمي حل�شرة دودة النخيل ال�شغرى
يف واحة نخيل اجلالء يف مدينة البوكمال، يف �شورية

 Batrachedra amydraula Meyrick يهدف البحث اإىل درا�ضة الن�ضاط املو�ضمي ودورة احلياة حل�ضرة دودة النخيل ال�ضغرى
وحتديد عدد اأجيال احل�ضرة يف واحة نخيل اجلالء. وقد بينت الدرا�ضة وجود ثالثة اأجيال للح�ضرة يف ال�ضنة ممثلة بثالث قمم 
لطريان الأفراد الكاملة وهذه الأجيال متداخلة. للح�ضرة فرتة بيات خريفي �ضتوي بطور يرقة مكتملة داخل �ضرنقة يف اأعقاب 

ال�ضعف ويف اجلريد، حيث امتدت فرتة البيات ال�ضتوي نحو خم�ضة اأ�ضهر.

اإجراء بحث علمي لأحد النباتات الغازية التي تهدد الوطن العربي بعنوان: 
درا�شة ديناميكية انت�شار نبات ل�شان الطري  

 Ailanthus altissima  (Miller) Swingle
يف مواقع خمتارة

يهدف البحث اإىل درا�ضة ديناميكية انت�ضار ل�ضان الطري عن طريق حتديد عدة مواقع خمتارة يتم من خاللها:
•درا�ضة موؤ�ضرات النمو املختلفة لل�ضان الطري )العالقة بني القطر والرتفاع، طول التنبات، التفرعات(.

•درا�ضة ظاهرة التجدد عن طريق اخللفات ال�ضاقية )منوها، عددها(.
• درا�ضة �ضرعة انت�ضار هذا النوع عن طريق حتديد  الزيادة ال�ضنوية يف قطر امل�ضتعمرة التي ي�ضكلها

•التو�ضل اإىل اأف�ضل واأجنع الطرائق للحد من خطورته.
•تزويد قاعدة بيانات لالأنواع الغازية التي مت اإن�ضاوؤها يف املركز العربي.

مت اأخذ القراءات للنبات الغازي )ل�ضان الطري(، ويتم متابعة العمل على حتليل البيانات واإ�ضدار النتائج. 
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       التعاون  مع الدول العربية واملنظمات الدولية
• اتفاقية التعاون بني الهيئة العامة ل�ضوؤون الزراعة والرثوة ال�ضمكية يف دولة الكويت واأك�ضاد:  

تهدف هذه التفاقية اإىل تنفيذ جمموعة من الأن�ضطة يف جمال املراعي واملوارد احلراجية لإعادة تاأهيل املراعي الطبيعية وم�ضح 
وح�ضر الأنواع النباتية ال�ضائدة وزيادة التنوع النباتي واإنتاجية املراعي، وكذلك تدريب الكوادر الفنية للعاملني يف جمال املراعي 

الطبيعية يف دولة الكويت، ويتم التن�ضيق بني اجلانبني للبدء بالتنفيذ.
•تفعيل التعاون مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة ICARDA لتبادل املواد الوراثية حيث مت ا�ضتالم 362 
�ضاللة من ال�ضعري والقمح الطري والقا�ضي لزراعتها خالل املو�ضم 2016/2015 مبحطتي بحوث اأك�ضاد يف اجلما�ضة )طرطو�ض( 

و اإزرع )درعا(.
• تفعيل التعاون مع املركز الدويل لتح�ضني القمح والذرة CYMMET  لتبادل املواد الوراثية حيث مت ا�ضتالم عدد 812 �ضاللة من 

القمح القا�ضي و الطري لزراعتها خالل املو�ضم 2016/2015 مبحطتي بحوث اأك�ضاد يف اجلما�ضة )طرطو�ض ( و اإزرع )درعا(.
•توقيع اتفاقية تعاون مع بنك امل�ضادر الوراثية )JIC geneticresources )JIC باململكة املتحدة لتبادل املواد الوراثية حيث مت 

ا�ضتالم عدد 16 تركيبًا وراثيًا من القمح وال�ضعري.
• توقيع اتفاقية تعاون مع معمل The John Bingham Laboratory, NIAB باململكة املتحدة.

•توقيع اتفاقية تعاون مع ICRISAT  لتبادل املواد الوراثية من حم�ضويل الذرة البي�ضاء والدخن.
  التعاون  مع اجلامعات ومراكز البحوث العلمية العربية

املثنى  الزراعة يف جامعة  العلمية، حيث يتم تزويد كلية  البحوث  الهيئات واجلامعات ومراكز  تعاونه مع عدد من  اأك�ضاد  يتابع 
يف جمهورية العراق بعينات بذار 6 اأ�ضناف من حم�ضول القمح الطري وهي: )�ضام 6 - �ضام 4 - يحوث 6 - بحوث 4 - �ضلموين 
-  فلوران�ض اأورور(، بغية درا�ضتها، كما يتم التعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ال�ضورية، حيث يتم �ضنويًا تقييم اأداء 
العديد من �ضاللت اأك�ضاد املب�ضرة من القمح القا�ضي، والقمح الطري، وال�ضعري املتفوقة يف جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية، يف 

حقول اختبارية ومو�ضعة، تزرع يف عدة مواقع متباينة بيئيًا يف �ضورية وتقارن بال�ضواهد املحلية املزروعة.
اأك�ضاد، والتي �ضتتابع عليها عمليات التقييم خالل  2014-2015 تفوق عدد من �ضاللت  - اأظهرت نتائج التقييم خالل مو�ضم 

املو�ضم 2016-2015.
 مت تاأكيد تفوق �ضاللة اأك�ضاد من القمح الطري )اأك�ضاد 1133( املقاومة ملر�ض ال�ضداأ الأ�ضفر وذات الإنتاجية اجليدة، لدى الهيئة 

العامة للبحوث العلمية الزراعية ال�ضورية، حيث مت اعتمادها ك�ضنف حم�ضن يف �ضورية با�ضم دوما 6 خالل عام 2014.
كذلك �ضمن اإطار التعاون مع كلية الزراعة يف جامعة دم�ضق، مت تقييم �ضاللت ال�ضعري الطافرة والناجتة عن معاملة �ضنفني هما 
فرات 1 )�ضدا�ضي ال�ضف( وعربي اأ�ضود )ثنائي ال�ضف( بثالث جرعات من اأ�ضعة جاما )5، 10، 15 كيلو راد(، ونفذت التجربة 
خالل املو�ضم 2014/2013 مبوقعني: يف حمطة بحوث اإزرع –�ضورية ، وحمطة بحوث كفر دان – لبنان، واأظهرت النتائج الأولية 
و�ضيتم  البيئي،  بالعامل  املنتخبات  تاأثر  ولوحظ  ال�ضواهد  الغلة على  الإنتاجية ومكونات  الناجتة يف  ال�ضاللت  العديد من  تفوق 
حتديد املورثات امل�ضوؤولة عن ال�ضفات الكمية والنوعية لل�ضاللت يف خمابر اأك�ضاد للتقانات احليوية، وتتابع الدرا�ضة يف املو�ضم 
الالحق، ونتيجة لذلك، مت اإدخال عدد 5 �ضاللت يف جتارب الكفاءة الأولية �ضنة اأوىل لختبار اأدائها مقارنة مبكونات برنامج 

 ال�ضعري وانتخاب عدد 3 �ضاللت ل�ضتخدامها كاآباء هجن خالل املو�ضم 2016/2015.
   املطبوعات 

 �ضمن اإطار اإغناء املكتبة العلمية العربية:
• مت اإ�ضدار كتاب �ضجرة الزيتون وتقنيات زراعتها  ومت توزيعه على الدول العربية.

• اإ�ضدار كتاب "املكافحة املتكاملة لالآفات الزراعية".
• يتم اإعداد كتاب �ضجرة الف�ضتق احللبي وتقنيات زراعتها، واإعداد كتيب عن  اأ�ضناف واأ�ضول الأ�ضجار املثمرة املتحملة للجفاف، 

على ان يتم اإ�ضدارها عام 2016.
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االأرا�سي وا�ســتعماالت امليــاه
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تعمل اإدارة الأرا�صي وا�صتعمالت املياه على تنفيذ اأن�صطتها من خالل الربامج الرئي�صية التالية:
1. برنامج مراقبة الت�صحر ومكافحته يف الدول العربية

يهدف الربنامج اإىل احلد من الت�ضحر باعتماد منهجية �ضليمة وعلمية يف املراقبة واملكافحة با�ضتخدام تقنيات متقدمة للك�ضف 
املبكر على تدهور الأرا�ضي، وتنفيذ امل�ضاريع الرائدة لإعادة تاأهيل املناطق املت�ضحرة يف الدول العربية من خالل تعميم اخلربة 

املكت�ضبة لدى اأك�ضاد.

2. برنامج درا�صات الرتبة والأرا�صي واإعداد اخلرائط
الر�ضية  امل��وارد  م�ضح   درا�ضات  تعترب  حيث  خرائطها،  واإع��داد  والأرا���ض��ي  الرتبة  درا�ضات  اع��داد  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 
وخ�ضو�ضًا درا�ضات الرا�ضي واإعداد اخلرائط الغر�ضية الرقمية من اأهم العنا�ضر التي ت�ضاعد على فهم مكونات املوارد الأر�ضية 
يف الوطن العربي لو�ضع قاعدة بيانات للموارد الطبيعية يف املنطقة، ت�ضاعد �ضناع القرار يف عملية التخطيط املر�ضد واجناز 
الزراعي عرب  والدخل  املردود  زيادة  وبالتايل  الزراعي  الإنتاج  وتكثيف  واملتاحة،  املحدودة  للموارد  امل�ضتدام  ال�ضتخدام  عملية 

ا�ضتعمال اأكرث فاعلية ومالئمة لالأرا�ضي واملوارد.

3. برنامج الإدارة امل�صتدامة لالأرا�صي وا�صتعمالت املياه
اإنتاجًا  حتقق  حم�ضنة  واأ�ضاليب  علمية  تقانات  واإيجاد  واملياه  الأرا�ضي  ل�ضتعمالت  مثلى  اإدارة  تطوير  اإىل  الربنامج  يهدف 
اقت�ضاديًا، حيث يتابع اأك�ضاد براجمه البحثية والتطبيقية التي توؤدي اإىل ال�ضتعمال الفّعال والآمن للمياه غري التقليدية كاملياه 

املاحلة والع�ضرة واملعاجلة دون الت�ضبب يف تدهور الرتبة واحلفاظ على ا�ضتدامتها.
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امل�شاريع املنفذة
يف اإدارة االأرا�شي وا�شتعماالت املياه
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م�شروع درا�شة العوا�شف الغبارية 
وحركة الكثبان الرملية ومكافحة زحف الرمال

الهدف من امل�صروع: 
يهدف اإىل املحافظة على البيئة واحلد من تاأثري العوا�ضف الغبارية والرمال الزاحفة على البيئة والإن�ضان يف املنطقة العربية.

مكان تنفيذ امل�صروع: 
جمهورية العراق - جمهورية م�ضر العربية. 

�صري العمل:
حقق املركز العربي "اأك�ضاد" خالل ال�ضنوات الخرية نتائج علمية متقدمة وفق الآتي:

1. م�صروع تنمية حو�س احلماد العراقي )مكون الأرا�صي وا�صتعمالت املياه(:
ينفذ امل�ضروع بالتعاون بني اأك�ضاد ووزارة الزراعة العراقية بهدف التنمية الزراعية ال�ضاملة ملنطقة حو�ض احلماد العراقي  ومنها 
درا�ضة تدهور الأرا�ضي للعمل على مكافحة الت�ضحر وتثبيت الرمال الزاحفة ، ومن اأهم الأن�ضطة املنفذة يف هذا الإطار درا�ضة 

تدهور الأرا�ضي ، حيث نفذت الأعمال التالية : 
• حتليل ا�ضتمارات تدهور الأرا�ضي واإعداد جداول اأ�ضكال واأ�ضباب و�ضدة عمليات التدهور .

•اإعداد اخلارطة النقطية لتدهور الأرا�ضي .
•اإعداد الإر�ضادات التنفيذية ملكافحة زحف الرمال . 

• اإعداد وثيقة م�ضروع منوذجي مقرتح لتثبيت الرمال . 
•اإعداد التقرير النهائي وت�ضليمه للجانب العراقي. 

2. م�صروع تثبيت الكثبان الرملية با�صتخدام مياه ال�صرف الزراعي بواحة �صيوة يف جمهورية م�صر العربية :
ينفذ امل�ضروع بالتعاون بني اأك�ضاد ومركز بحوث ال�ضحراء ويهدف اإىل حت�ضني الظروف البيئية وحماية مناطق التنمية من اأخطار 

زحف الرمال يف مناطق ال�ضت�ضالح احلديثة بواحة �ضيوة، وبداأ العمل بتنفيذ امل�ضروع يف �ضهر اأيار/مايو 2014.
•متت درا�ضة اخل�ضائ�ض الطبيعية لواحة �ضيوة ) املوقع اجلغرايف – اخل�ضائ�ض البيولوجية – اخل�ضائ�ض اجليومورفولوجية 

الرملية(. الكثبان  – خ�ضائ�ض  املائي  – امليزان  املناخية  – اخل�ضائ�ض 
•حتديد وتو�ضيف موقع امل�ضروع يف منطقة ال�ضحامي التي تعترب من اأكرث املناطق داخل الواحة عر�ضة لزحف الرمال.

•مت الرفع امل�ضاحي لتحديد الرتفاعات والنخفا�ضات مبوقع الدرا�ضة.
•درا�ضة حركة واجتاه الكثبان الرملية وتقدير درجة ن�ضاط وحركة الرمال ح�ضابيًا.

النباتية  الرتكيبة  حالة  يف  والتغري  النباتي  الغطاء  •درا�ضة 
الواحة  يف  الطبيعية  للنباتات  التاأقلمي  ال�ضلوك  ودرا�ضة 

ودورها يف خف�ض خماطر زحف الرمال.
القدرة  لها  التي  ال�ضتالت  لإنتاج  الواحة  يف  م�ضتل  •اإن�ضاء 

على ال�تاأقلم للزراعة يف بيئة الكثبان الرملية.
10م  •تاأمني البنى التحتية الالزمة مثل �ضق طريق بعر�ض 
بني الطريق الرئي�ضي واملوقع، واإقامة ج�ضر على م�ضرف 
واإج���راء  بامل�ضروع،  تعريفية  لوحة  واإع���داد  ال���ري،  مياه 

عمليات الت�ضوية.
•البدء بتطبيق اإجراءات التثبيت امليكانيكي واحليوي للرمال 

الزاحفة.
من  وامل��ه��ت��م��ني  ال��زراع��ي��ني  للمهند�ضني  عملي  •تدريب 
على  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  وم��زارع��ني  م�ضتثمرين 

مو�ضوع تثبيت الرمال.
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م�شروع اإعادة تاأهيل الأرا�شي املتدهورة 
يف الدول العربية

الهدف من امل�صروع:
مراقبة وتقييم عمليات تدهور الأرا�ضي ، والعمل على اإعادة تاأهيل الأرا�ضي املتدهورة وتنمية املوارد الطبيعية يف املناطق املتاأثرة 

بغية حتييد تدهور الأرا�ضي  وحت�ضني الظروف املعي�ضية لل�ضكان املحليني.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

ال�ضورية،  العربية  اجلمهورية  ال�ضودان،  جمهورية  ال�ضعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  الها�ضمية،  الأردنية  اململكة 
جمهورية العراق، جمهورية م�ضر العربية.

1. م�صروع اإعادة تاأهيل الأرا�صي الرعوية يف منطقة ال�صهوب اجلزائرية:
ال�ضهوب،  لتطوير  ال�ضامية  باملحافظة  ممثلة  اجلزائر  يف  الريفية  والتنمية  الفالحة  ووزارة  اك�ضاد  بني  بالتعاون  امل�ضروع  ينفذ 

ويهدف اإىل تنمية املناطق الرعوية وزيادة دخل املربني وامل�ضاهمة يف التنمية القت�ضادية.
�صري العمل:

خالل عامي 2014 و 2015 مت العمل يف املواقع امليدانية للم�ضروع وفق مايلي:
يف موقع بن حامد ببلدية تعظميت: اجناز حممية طبيعية مب�ضاحة 4500 هكتار من مراعي احللفاء وال�ضيح، وتنفيذ زراعات 

رعوية فيها على م�ضاحة 100 هكتار. 
وزراعة  والبيولوجية  امليكانيكية  بالطرق  الرملية  الكثبان  تثبيت  بعمليات  التدخل  الزعفران:  ببلدية  الرمت  �صهل  موقع  يف 

النباتات املالئمة. 
يف موقع �صبخة عني ال�صفرة ببلدية الزعفران: جمع بذور النباتات املحلية ونرثه�ا مبا�ضرة بعد نزول المطار اخلريفية بعد 

خرب�ضة خفيفة و�ضطحية للمواقع العارية اأو ذات الكثافة النباتية ال�ضعيفة، وذلك لإعادة تاأهيل الأرا�ضي املتدهورة.  
يف موقع ال�صبكة ببلدية بويرة الأحداب: تطبيق اإجراءات  احلماية، وتنفيذ الأ�ضغال امليكانيكية حل�ضاد مياه الأمطار، �ضملت 
فتح م�ضاطب وخنادق م�ضحوبة ب�ضدات ترابية، وتتخللها اأخاديد يف عك�ض اجتاه جريان املياه تبعًا للخطوط الكونتورية، وكذلك 
البيئية  التوعية  ، بغية رفع   Stipa Tenacessima Medicago araborea  واحللفاء  البدء بغر�ض �ضجريات الرب�ضيم املعمر 

والتنموية والإر�ضاد، وقد �ضارك عدد من املواطنني، يف الطالع على الأ�ضغال امليكانيكية حل�ضاد املياه وفعالياتها وجداولها.
مت تنظيم اجتماع م�ضرتك بني اأك�ضاد واملحافظة ال�ضامية لتطوير ال�ضهوب يف العا�ضمة اجلزائر ملراجعة تقدم العمل وال�ضتمرار 

يف تطبيق اخلطوات التنفيذية للم�ضروع.
2. م�صروع اإعادة تاأهيل املوارد الطبيعية املتدهورة مبحافظة مطروح يف جمهورية م�صر العربية:

وبداأ  املتدهورة،  الأرا�ضي  تاأهيل  رائد لإعادة  اإر�ضادي  ال�ضحراء بهدف تقدمي منوذج  اأك�ضاد ومركز بحوث  بالتعاون بني  ينفذ 
العمل بتنفيذ امل�ضروع يف �ضهر اأيار/مايو 2014.

�صري العمل:
•اختيار موقع امل�ضروع يف وادي اأم اأ�ضطان ووادي ال�ضنب.

• درا�ضة الواقع الجتماعي القت�ضادي من حيث ال�ضكان والعمالة والعمران والن�ضاط الزراعي والرثوة احليوانية والرعي.
•اإجراء التحاليل الكيميائية وامليكروبيولوجية للرتبة واملياه.

•درا�ضة املوارد الأر�ضية واجليولوجية واملائية والغطاء النباتي بوادي اأم اأ�ضطان ووادي ال�ضنب واأهم مالمح الن�ضاط الزراعي.
•درا�ضة الظواهر املناخية من حيث احلرارة والرطوبة والأمطار والرياح.

• اإعداد خرائط الأ�ضا�ض، واإعداد اخلرائط الغر�ضية ملنطقة امل�ضروع.
•البدء بتنفيذ اأعمال ح�ضاد املياه واإجراءات مكافحة الت�ضحر واإعادة تاأهيل الأرا�ضي املتدهورة.

•حفر بئر لتاأمني مورد ثابت للمياه وتنفيذ بع�ض اأن�ضطة التنمية الزراعية مثل اإن�ضاء �ضبكة ري بالتنقيط وجتهيز ال�ضتول والبذور 
الالزمة للزراعة.

• البدء باأعمال تهيئة م�ضتل زراعي لإنتاج ال�ضتول احلراجية والرعوية.
•املتابعة امليدانية لأعمال امل�ضروع من قبل فريق م�ضرتك من خرباء اأك�ضاد ومركز بحوث ال�ضحراء.
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3. م�صروع الأحزمة اخل�صراء يف اأقاليم الوطن العربي:
دعم  بهدف  امل�ضروع  تنفيذ  على  اأك�ضاد  العربي  املركز  عمل  والجتماعي  القت�ضادي  واملجل�ض  العربية  القمة  لقرارات  تنفيذًا 
الدول العربية يف تنفيذ امل�ضاريع الوطنية والإقليمية لإن�ضاء الأحزمة اخل�ضراء، واإعادة تاأهيل الأرا�ضي املتدهورة وزيادة الرقعة 

اخل�ضراء يف الوطن العربي.
�صري العمل:

• التن�ضيق مع املن�ضقني الوطنيني يف حتديد م�ضارات الأحزمة يف كل دولة من الدول وتوقيعها على اخلرائط وال�ضور الف�ضائية.
• ت�ضميم ا�ضتمارات جمع املعلومات وتوزيعها على الدول امل�ضاركة.

•البدء بجمع املعلومات وتو�ضيف املوارد الطبيعية واملجتمعات املحلية يف مناطق عمل امل�ضروع.
•اإعداد تقارير فنية عامة عن و�ضع املوارد الطبيعية يف الدول امل�ضاركة.

•و�ضع الربنامج الزمني لتنفيذ اأن�ضطة املرحلة الأوىل من امل�ضروع.
الالزمة  املعلومات  جمع  حول  �ضورية،  يف  بامل�ضروع  العاملني  املهند�ضني  من  م�ضاركًا   13 ل�ضالح  تدريبية  عمل  ور�ضة  •تنظيم 

للم�ضروع.
•تنظيم الجتماع النهائي للمن�ضقني الوطنيني يف بريوت – لبنان يف �ضهر كانون الول / دي�ضمرب 2015 والتفاق على اإ�ضدار 
التقرير الفني للمرحلة الأوىل من امل�ضروع مت�ضمنًا حتديد م�ضارات الأحزمة اخل�ضراء وتو�ضيفها يف الدول امل�ضاركة اإ�ضافة 

اإىل اخلطط التنفيذية العامة وال�ضنوية للمرحلة الثانية من امل�ضروع.
4. م�صروع و�صع موؤ�صرات الت�صحر وتدهور الأرا�صي يف اجلمهورية العربية ال�صورية:

ينفذ امل�ضروع بالتعاون بني اأك�ضاد ووزارة الدولة ل�ضوؤون البيئة يف اجلمهورية العربية ال�ضورية بناء على اتفاقية التعاون املوقعة 
بينهما بتاريخ 2012/5/30 والتي ت�ضمل يف م�ضمونها التعاون يف مواجهة م�ضاكل الت�ضحر واجلفاف والتغري املناخي ، وتنبع اأهمية 
هذا املو�ضوع من اأهمية املوؤ�ضرات كونها املقايي�ض الأ�ضهل للتعبري عن التغري احلا�ضل، وهي بالن�ضبة للت�ضحر معايري لتو�ضيف 

العمليات امل�ضوؤولة عن حدوث الت�ضحر وتدهور الأرا�ضي وحتديد درجات هذا التدهور.
�صري العمل:

بداأ العمل يف هذا امل�ضروع عام 2014 وا�ضتكملت اأن�ضطته عام 2015 ح�ضبما يلي:
• و�ضع موؤ�ضرات وطنية متكاملة ومتواءمة مع املعايري العاملية لتقييم عمليات الت�ضحر وتدهور الأرا�ضي �ضملت اأنواع املوؤ�ضرات 

موارد  موؤ�ضرات   - الأرا�ضي  موارد  موؤ�ضرات  التالية: 
 - املناخ  موؤ�ضرات   - النباتي  الغطاء  موؤ�ضرات   - املياه 
موؤ�ضرات احلالة القت�ضادية والجتماعية - موؤ�ضرات 
الغطاء  يف  التغري  دليل  )اعتماد  بعد  عن  ال�ضت�ضعار 
 )NDVI( النباتية  القرينة  قيا�ض  خالل  من  النباتي 

كموؤ�ضر للت�ضحر وتدهور الأرا�ضي(.
اأنواع  من  نوع  كل  لعر�ض  نوعية  عمل  حلقات  •تنظيم 
املعنية  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  بها  �ضاركت  امل��وؤ���ض��رات 
مبا  وتعديلها  ملناق�ضتها  امل��وؤ���ض��رات  فيها  وعر�ضت 
خالل  نظمت  وقد   ، امل�ضاركني  تو�ضيات  مع  يتنا�ضب 
فيها  ونوق�ضت  عر�ضت  الأوىل  حلقتني   2015 ع��ام 
ونوق�ضت  عر�ضت  والثانية  الأرا�ضي  موارد  موؤ�ضرات 
لعر�ض  م�ضتمر  والعمل  املائية،  املوارد  موؤ�ضرات  فيها 
ذات  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  على  املوؤ�ضرات  اأن��واع  بقية 

العالقة.
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 (UNCCD) م�شروع متابعة فعاليات وتو�شيات التفاقية الدولية ملكافحة الت�شحر
والأليات العربية ذات العالقة

الهدف من امل�صروع: 
ينفذ امل�ضروع من قبل  اأك�ضاد باعتباره اجلهة املكلفة ر�ضميًا من قبل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية، مبتابعة تنفيذ التفاقية 
يف الدول العربية، ويهدف امل�ضروع اإىل دعم تنفيذ التفاقية يف الدول العربية والتن�ضيق فيما بني تلك الدول، وتوحيد مواقفها جتاه 

التفاقية، وكذلك التن�ضيق مع الآليات العربية املعنية يف هذا املجال.
مكان تنفيذ امل�صروع: اأك�ضاد والدول العربية.

�صري العمل:
الجتماع التن�صيقي لنقاط الت�صال الوطنية لالتفاقية يف الدول العربية بغية التح�صري ملوؤمتر الأطراف الثاين 

ع�صر:
�ضارك اأك�ضاد يف الجتماع يف مقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 4-5 ت�ضرين الأول/اأكتوبر، وقدم اأك�ضاد 
العربية،  املنطقة  الأرا�ضي يف  تدهور  نحو حتييد  العربي كخطوة  الوطن  اأقاليم  الأحزمة اخل�ضراء يف  م�ضروع  روؤيته عن  فيها 
ومناق�ضة تقرير وتو�ضيات ور�ضة عمل مواءمة اخلطط الوطنية ملكافحة الت�ضحر مع ال�ضرتاتيجية الع�ضرية لالتفاقية التي عقدت 

يف دبي يف �ضهر حزيران / يونيو 2014 يف الإمارات العربية املتحدة.
الوزراء  ملجل�س   (27) ال��دورة  واجتماع  العربي،  الوطن  والتنمية يف  للبيئة  امل�صرتكة  للجنة   (17) ال��دورة  اجتماعات 

العرب امل�صوؤولني عن �صوؤون البيئة:
�ضارك اأك�ضاد يف اجتماعات الدورة )17( للجنة امل�ضرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن العربي، واجتماع الدورة )27( ملجل�ض الوزراء 
العرب امل�ضوؤولني عن �ضوؤون البيئة، والتي عقدت يف مقر المانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة خالل الفرتة 14 – 19 
التقارير الفنية واملذكرات التو�ضيحية اخلا�ضة ببنود جدول الأعمال التي تخ�ض  اأك�ضاد بتقدمي  2015، ومتثلت م�ضاركة   /11/

اأك�ضاد والتي تتلخ�ض باجلدول التايل: 
مداخالت اأك�ضادمو�ضوع البندرقم البند

البند اخلام�ض 
عر�ض اأن�ضطة وفعاليات املنظمات 

العربية املتخ�ض�ضة واملنظمات 
الإقليمية والدولية. 

- تقدمي حما�ضرة �ضوئية ) p.p( حول منهجية اأك�ضاد يف مراقبة 
الت�ضحر ومكافحته واإعادة تاأهيل الرا�ضي املتدهورة. 

- تقدمي تقرير حول اأن�ضطة اأك�ضاد يف جمال الت�ضحر والتنوع 
احليوي خالل عامي 2014 – 2015. 

متابعة التفاقيات والجتماعات البند ال�ضاد�ض
الدولية املعنية بالبيئة .

- تقدمي تقرير عن متابعة تنفيذ فعاليات اتفاقيتي الأمم املتحدة 
ملكافحة الت�ضحر والتنوع احليوي. 

ال�ضرتاتيجية العربية للحد من البند الثامن 
خماطر الكوارث. 

- تقدمي مذكرة حول م�ضاركة اأك�ضاد يف تنفيذ ال�ضرتاتيجية. 
- تقدمي مذكرة حول اإعداد خرائط الت�ضحر واجلفاف لدولة 

فل�ضطني. 
- كتاب اأك�ضاد حول تنظيم فعاليات يوم البيئة العربي. �ضعار يوم البيئة العربي لعام 2016البند ال�ضاد�ض ع�ضر 

البند الثامن ع�ضر 
الو�ضع البيئي يف فل�ضطني واجلولن 

ال�ضوري وال�ضودان وال�ضومال 
وجزر القمر وجيبوتي وليبيا 

- مذكرة اأك�ضاد املت�ضمنة ن�ضاطاته مع فل�ضطني وال�ضودان وليبيا 

البند الواحد 
والع�ضرين 

م�ضروع الأحزمة اخل�ضراء يف 
اأقاليم الوطن العربي 

- تقدمي مذكرة حول تقدم العمل يف امل�ضروع لغاية �ضهر ت�ضرين 
الأول 2015
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:(  COP ) موؤمتر الأطراف الثاين ع�صر لالتفاقية
�ضارك اأك�ضاد يف موؤمتر اأطراف التفاقية الذي عقد يف  تركيا - خالل الفرتة 11-27 / 10 / 2015، وذلك بح�ضور كافة اجلل�ضات 
العامة والتخ�ض�ضية ومناق�ضة الق�ضايا لتي عر�ضت يف هذه اجلل�ضات ،  والتن�ضيق بني الدول العربية يف توحيد املواقف مبا يخ�ض 
تنفيذ فعاليات التفاقية وخا�ضة ما يتعلق بق�ضايا حتييد تدهور الأرا�ضي ، وجرى تقدمي حما�ضرة حول جتربة اأك�ضاد يف مكافحة 

الت�ضحر خالل جل�ضة نظمتها واأ�ضرفت عليها منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة FAO على هام�ض فعاليات املوؤمتر.
(UNCCD )تنفيذ اأهداف اخلطة ال�صرتاتيجية الع�صرية لالتفاقية الدولية ملكافحة الت�صحر

يتابع اأك�ضاد من خالل م�ضاريعه واأن�ضطته تنفيذ الأهداف ال�ضرتاتيجية والت�ضغيلية للخطة ال�ضرتاتيجية الع�ضرية لالتفاقية والتي 
اأهمها : حت�ضني الظروف املعي�ضية ل�ضكان املناطق املتاأثرة - حت�ضني حالة النظم البيئية - رفع التوعية والتعليم - بناء القدرات 
على امل�ضتوى الوطني. وتركزت اأن�ضطة اأك�ضاد خالل عام 2015 على تنفيذ الأن�ضطة اخلا�ضة بالهدف الت�ضغيلي الأول وهو رفع 
التوعية والتعليم واملعرب عنه بارتفاع عدد وحجم الأن�ضطة الإعالمية املنظمة حول مو�ضوع الت�ضحر وتدهور الأرا�ضي واجلفاف 
وزيادة عدد اجلمهور الذي تخاطبه و�ضائل الإعالم التي تتناول ق�ضايا الت�ضحر وتدهور الأرا�ضي من خالل التوعية الإعالمية 

يف الربامج التلفزيونية والذاعية:
•مبنا�ضبة اليوم العاملي ملكافحة الت�ضحر �ضارك اأك�ضاد يف برنامج اإذاعي حول البيئة واحلياة ، خ�ض�ض للحديث عن الت�ضحر 

وتدهور الأرا�ضي.
•�ضارك اأك�ضاد يف برنامج اإذاعي حول التغري املناخي.

•�ضارك اأك�ضاد يف برنامج اإذاعي حول اأن�ضطة مكافحة الت�ضحر.
البحر  �ضرق  دول  على  غبارية  عا�ضفة  هبوب  مع  تزامن  الغبارية  العوا�ضف  حول  توعوي  تلفزيوين  برنامج  يف  اأك�ضاد  •�ضارك 

املتو�ضط يف �ضهر اأيلول/�ضبتمرب 2015.
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م�شروع مراقبة تدهور الأرا�شي وتقديره 
يف املنطقة العربية

الهدف من امل�صروع:  
ميثل هذا امل�ضروع اأحد الأن�ضطة التي �ضرع املركز العربي "اأك�ضاد" يف اإعدادها بهدف املراقبة طويلة املدى لتدهور الأرا�ضي يف 
اإطار تو�ضيات جلنة العلوم  والتكنولوجيا اخلا�ضة بالتفاقية الدولية ملكافحة الت�ضحر منذ منتدى  املنطقة العربية .وياأتي يف 
مراقبة تدهور الأرا�ضي الذي عقد يف عام 2006 مبدينة بون باأملانيا وموؤمتر الأطراف التا�ضع لالتفاقية )Cop9( الذي عقد يف 

مدينة "بوين�ض اأير�ض" بالأرجنتني وكّلف "اأك�ضاد" يف التن�ضيق واملتابعة بني الدول العربية فيما يخ�ض تفعيل التفاقية.
مكان تنفيذ امل�صروع: كافة الدول العربية

�صري العمل: واأهم الإجنازات التي حتققت يف هذا املجال  ميكن تلخي�ضها فيما يلي:
مراقبة تدهور الغطاء النباتي يف الوطن العربي:

يهدف امل�ضروع اإىل مراقبة اأو�ضاع تدهور الأرا�ضي على امل�ضتويات الإقليمية والوطنية، والربط امل�ضتمر بني �ضيا�ضات التعامل مع 
الأرا�ضي املتدهورة واحلد من املخاطر على الإنتاجية الزراعية، وتقدير التدهور وطبيعة ونوعية ودرجات عمليات تدهور الأرا�ضي 

وحتديد املناطق الأكرث عر�ضة ملخاطرها.
اأظهرت نتائج حتليل اأر�ضيف ال�ضور الف�ضائية من نوع MODIS 1K وللفرتة الزمنية 2014 - 2000 ومن خالل درا�ضة التغريات 
م�ضاحتها يف  ت�ضل  للتدهور  كمدلول  النباتي  الغطاء  التغريات يف  اأن  الأر�ضيف،  �ضملها  التي  �ضنة   15 احليوية خالل  الكتلة  يف 
الوطن العربي نحو 387794115 هكتارًا ُت�ضكل ُقرابة 28.93 % من امل�ضاحة الكلية، واأن العامل الإن�ضاين كان له الأثر الوا�ضح 
يف الإ�ضراع  مبعدل تدهور الأرا�ضي كنتيجة لتو�ضيعه للتكثيف الزراعي وا�ضتنزاف املياه اجلوفية، واجلفاف الذي اأثر على امل�ضرق 

العربي ب�ضكل خا�ض، كما هو وا�ضح يف اخلارطة املرفقة.
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%
املناطق املتدهورة

هكتار %
املناطق امل�ضرقة

هكتار
امل�ضاحة
هكتار الدول العربية

32.22 2879094 18.14 1621429 8934200 الأردن
45.39 3795276 7.69 643596.5 8360000 الإمارات
58.55 38939.85 21.87 14548 66500 البحرين
31.32 5124669 41.55 6798319 16361000 تون�ض
32.23 7677882264 17.59 4191552361 238174100 اجلزائر
93.81 2157749 2.24 51746.27 2300000 جيبوتي
64.82 139362972.3 5.65 12162681.86 214968999.9 ال�ضعودية
35.21 65703967 20.65 38537492 186581300 ال�ضودان
55.77 10327523.42 7.68 1420912.78 18518000 �ضوريا
53.40 34051394 26.71 17037595 63765700 ال�ضومال
46.71 20476034.73 29.60 12974337.06 43831700 العراق
39.16 12120855.96 14.53 4499816 30950000 عمان
10.30 63990.76 32.24 200525.94 622000 فل�ضطني
51.78 592243.8 10.01 114592.6 1143700 قطر
72.15 1285746 7.131 127068.4 1781800 الكويت
18.83 195928 72.20 750926.8 1040000 لبنان
37.88 66655265.27 3.59 6329608 175954000 ليبيا
34.52 34372380.39 8.49 8461298.515 99545000 م�ضر
9.12 7996973 59.73 42564151.13 71255000 املغرب

28.82 37580816 20.96 27330808 103070000 موريتانيا
52.51 27725648 11.29 5964764.56 52800000 اليمن
28.93 387794115.3 15.55367406 208422809.8 1340023000 الإجمايل

تغريات الغطاء النباتي خالل الفرتة 2011-2000
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م�شروع اإعداد خرائط ا�شتعمالت الأرا�شي 
والغطاء الأر�شي

الهدف من امل�صروع:  
يهدف امل�ضروع اإىل اإعداد خرائط ا�ضتعمالت الرا�ضي  ملواكبة التطور احلا�ضل يف ا�ضتخدام تقانات ال�ضت�ضعار عن بعد ونظم 
املعلومات اجلغرافية، واإعداد قواعد البيانات لالأرا�ضي والغطاء النباتي من اأجل التو�ضل اىل اإعداد خرائط ال�ضتخدامات املثلى 
لالأرا�ضي واإعداد خرائط املالءمة للرتبة والزراعات بغية و�ضع خطط زراعية جيدة اإ�ضافة اإىل تدريب الكوادر الفنية العربية 

على التقنيات احلديثة.

درا�صات موارد الأرا�صي يف حو�س احلماد العراقي )مكون الأرا�صي وا�صتعمالت املياه(
ي�ضكل حو�ض احلماد العراقي جزءًا من الباديتني ال�ضمالية واجلنوبية من اجلمهورية العراقية وهو جزء من حو�ض احلماد الذي 
يغطي املناطق احلدودية امل�ضرتكة بني الأردن وال�ضعودية والعراق و�ضورية، وقد �ضبق للمركز العربي » اأك�ضاد« اأن نفذ م�ضروعا 

متكاماًل يف هذا احلو�ض خالل الفرتة 1982-1979، 
البوادي  غالبيتها جزءًا من  املنطقة يف  وتعترب هذه  العراق  م�ضاحة  مليون هكتار( من   3.32( م�ضاحة  العراقي  وي�ضغل احلماد 
العربية اجلافة ذات البيئة املناخية القا�ضية واملوارد الطبيعية املحدودة، حيث ت�ضكل املراعي الطبيعية اأهم هذه املوارد، ويعتمد 

عليها يف تغذية قطاع حيواين رعوي يعترب الأ�ضا�ض الطبيعي للوجود الب�ضري.
مت حتليل واقع منطقة الدرا�ضة ور�ضد ظاهرة الت�ضحر فيها وبيان اأ�ضبابها وطرق املعاجلة للحد من هذه الظاهرة، با�ضتخدام 

تقانات ال�ضت�ضعار عن بعد ونظم املعلومات 
لتو�ضيف  منا�ضب  تف�ضيل  مع  اجلغرافية، 
الدرا�ضة  منطقة  بيئة  ح�ضا�ضية  وت�ضنيف 
لهذه الظاهرة ومن خالل ا�ضتحداث خرائط 
ومتابعة  فيها  للت�ضحر  البيئية  احل�ضا�ضية 
تطورها واإعطاء التو�ضيات املنا�ضبة يف احلد 
منطقة  ظروف  �ضمن  الت�ضحر  ظاهرة  من 
البحث، ومت تقدمي التقرير النهائي وت�ضليمه 

للجانب العراقي.

النباتي  الغطاء  ت�صنيف  خرائط  اإع��داد 
با�صتخدام  ال��ع��ا���ص��ي  ح���و����س  مل��ن��ط��ق��ة 

تقنيات ال�صت�صعار عن بعد:
تعترب املوارد الرئي�ضية من تربة ونبات ومياه 
القاعدة الأ�ضا�ضية للتنمية وتت�ضم هذه املوارد 
ي�ضتوجب  م��ا  امل��ي��اه،  ب��امل��ح��دودي��ة وخ��ا���ض��ة 
املوازنة بني حاجة الن�ضان واملوارد الطبيعية 
املتاحة  التي توفرها تلك البيئة ويعد مو�ضوع 
البيئة من املوا�ضيع احليوية التي تهم املجتمع 
واأهمية  احل�����ض��اري  ال��ت��ط��ور  عمليات  بعد 
على  املحافظة  اإن  ال�ضكان.  وزي��ادة  الغذاء 
والتدهور  التلوث  من  البيئة  عنا�ضر  �ضالمة 
واإيجاد حالة من التوازن بني عنا�ضر البيئة 
ح�ضرها  الأمر  يتطلب  ما  الأهمية  غاية  يف 

با�ضتخدام تقنيات خمتلفة.
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ا�ضتخدم يف هذه الدرا�ضة  تقنية ال�ضت�ضعار عن بعد والتي تعترب من الو�ضائل احلديثة الفعالة لدرا�ضة املوارد الطبيعية )الرتبة 
م�ضح  اأجل  من   2007 ال�ضتوي  للمو�ضم  ف�ضائية  �ضور  حتليل  ومت  الدرا�ضة  منطقة  م�ضاحة  لكرب  نظرًا  النباتي(  والغطاء  واملياه 
الزراعات والتعرف على اأنواع املحا�ضيل، و كذلك مت حتليل �ضورة للمو�ضم ال�ضيفي 2011  وح�ضاب املناطق املروية لإدخالها يف 

النموذج الريا�ضي املائي. 
كذلك ا�ضتخدمت �ضور ال�ضت�ضعار عن بعد يف تتبع التغريات احلا�ضلة على املنطقة  كاجلفاف وتدهور الرتبة والت�ضحر وعوامل 
التعرية والجنراف والتملح، والتكثيف الزراعي  وذلك لال�ضتفادة من هذه النتائج ملعرفة ال�ضلوك العام لكل منطقة واإذا كان 

هنالك ا�ضتخدام خاطئ لالأرا�ضي اأو املياه.
بعد حتديد كثافة الغطاء النباتي مت اجراء الت�ضنيف غري املراقب، وذلك لإيجاد جماميع ذات قيم انعكا�ضية مت�ضابهة لالأعداد 
اأر�ضية خمتلفة يف كل �ضنف ومن خالل  )Spectral Classes(، وهذه متثل معامل  اأ�ضناف طيفية  والتي تدعى   DN الرقمية 
 ISODATA با�ض�تخدام خوارزمية  اأتوماتيكية  ب�ضورة   )Clusters( التجمعات  يتم حتديد مراكز  املوجه  الت�ضنيف غري  عملية 
وهي طريقة �ض�ائعة للتعرف على الأمناط الأر�ضية ولتكوين فكرة اأولية عن الأ�ضناف املوجودة يف منطقة الدرا�ضة والذي يعترب 
ت�ضنيف الأويل للغطاء النباتي للمو�ضم ال�ضيفي حيث اأنتجت اخلارطة الأولية وهي موؤلفة من 15 �ضفًا، مت ربط هذه الأ�ضناف 

مبواقع امل�ضح الزراعي الويل بحيث تكونت لدينا فكرة اأولية عن كل �ضف ما يحتوي من نباتات  وغطاء نباتي.
كذلك مت اإعداد خارطة الت�ضنيف الأويل للغطاء النباتي للمو�ضم ال�ضتوي حيث انتجت اخلارطة الأولية وهي موؤلفة من 16 �ضفًا مت 
ربط هذه الأ�ضناف مبواقع امل�ضح الزراعي الأويل بحيث تكونت فكرة اأولية عن كل �ضف ما يحتوي من نباتات وغطاء نباتي  وبعد 
اجراء هذه العمليات وتقاطع خارطة الت�ضنيف الأولية ونقاط التحقق احلقلي والطبوغرافية، مت انتاج خارطة الغطاء النباتي 

للمو�ضم ال�ضتوي واعداد دليل هذه اخلارطة ب�ضكل جممع.

% الن�ضبة  املئوية الكلية امل�ضاحة  الكلية بالهكتار الغطاء النباتي للمو�ضم ال�ضتوي
0.532 9319.87 اأج�ضام مائية
7.353 128860.44 اأرا�ضي رعوية
1.115 19534.57 اأرا�ضي حمجرة
7.342 128666.11 اأرا�ضي معراة
9.101 159488.08 اأرا�ضي مفلوحة
3.756 65812.05 اأ�ضجار غابات عالية الكثافة
9.122 159854.54 اأ�ضجار مثمرة عالية الكثافة ) عنب – لوز -  ف�ضتق(
1.245 21821.07 خ�ضار عالية الكثافة
9.021 158084.64  زيتون - اأ�ضجار مثمرة عالية الكثافة )رمان – كرز - تني(

31.152 545899.79 زيتون عالية الكثافة
4.330 75878.00 حما�ضيل / �ضعري – بقوليات  متو�ضطة الكثافة
0.014 238.21 عمران

15.916 278916.18 قمح - �ضعري- عالية الكثافة
100.000 1752373.55 املحموع الكلي

  اأنواع الغطاء النباتي للمو�ضم ال�ضتوي اأيار 2007 
وم�ضاحة ون�ضبة ما ي�ضغله كل نوع من احلو�ض 
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اأنواع الغطاء النباتي للمو�ضم ال�ضيفي متوز 2011 ون�ضبة ما ي�ضغله كل نوع من احلو�ض 
% الن�ضبة املئوية امل�ضاحة  الكلية بالهكتار الغطاء النباتي للمو�ضم ال�ضيفي

0.532 9319.87 اأج�ضام مائية
7.353 128860.44 اأرا�ضي رعوية
1.115 19534.57 اأرا�ضي حمجرة
7.342 128666.11 اأرا�ضي معراة

16.877 295751.2615 اأرا�ضي مفلوحة
3.756 65812.05 اأ�ضجار غابات عالية الكثافة
9.122 159854.54 اأ�ضجار مثمرة عالية الكثافة
5.580 97781.64 خ�ضار عالية الكثافة
9.021 158084.64 )زيتون - اأ�ضجار مثمرة عالية الكثافة )رمان – كرز - تني

31.210 546916.53 زيتون عالية الكثافة
3.633 63660.53 حما�ضيل / ذرة – فا�ضولياء -  فول �ضوداين  عالية الكثافة
0.014 238.21 عمران
4.445 77893.17 قطن - �ضوندر - تبغ  - بطاطا عالية الكثافة

100.000 1752373.55 املحموع الكلي
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م�شروع اأقطاب الإنتاج الكبرية با�شتعمال ال�شت�شعار عن بعد
يف مراقبة ا�شتغالل الأرا�شي الفالحية يف املناطق ال�شحراوية يف اجلزائر

الهدف من امل�صروع:  
مراقبة تطور ا�ضتغالل الأرا�ضي الفالحية يف املناطق ال�ضحراوية با�ضتعمال تقنيات ال�ضت�ضعار عن بعد ونظم العلومات اجلغرافية 
وتاأهيل وتدريب الطارات يف جمال حتليل املعطيات واإنتاج اخلرائط لو�ضعها اأمام �ضناع القرار من اأجل حتقيق الإدارة امل�ضتدامة 

لالأرا�ضي.
مكان تنفيذ امل�صروع: اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية.

�صري العمل:
الكبرية  الإنتاج  اأقطاب  مب�ضروع  اخلا�ضة  العربي  واملركز  اجلزائر  يف  الفالحة  وزارة  بني  املوقعة  التعاون  اتفاقية  اإطار  �ضمن 

با�ضتعمال ال�ضت�ضعار عن بعد يف مراقبة ا�ضتغالل الرا�ضي الفالحية يف املناطق ال�ضحراوية.
عقد اجتماع مع اإطارات حمافظة تنمية املناطق ال�ضحراوية حيث اجتمع فريق اأك�ضاد مع فريق العمل اجلزائري برئا�ضة الأ�ضتاذ 
ا�ضماعيل الزين  مدير عام حمافظة تنمية املناطق ال�ضحراوية يف اجلزائر الذي اأكد على متابعة اجناز اأعمال مكونات م�ضروع 

اأقطاب النتاج الكبرية با�ضتعمال ال�ضت�ضعار عن بعد يف مراقبة ا�ضتغالل الأرا�ضي الفالحية يف املناطق ال�ضحراوية.
اأقام اأك�ضاد دورة تدريبية ل�ضالح الكوادر الفنية يف حمافظة تنمية املناطق ال�ضحراوية حول مبادئ نظم املعلومات اجلغرافية 
10متدربني وت�ضمنت حما�ضرات نظرية وعملية وجولت حقلية.  الأرا�ضي، �ضارك فيها  التغريات ل�ضتعمالت  واإعداد خرائط 
وعلى هام�ض الدورة مت الجتماع مع من�ضق امل�ضروع اخلا�ض باأقطاب النتاج ومت ا�ضتالم بع�ض البيانات من جانب املحافظة لزوم 

عمل امل�ضروع كما مت ت�ضليم املحافظة �ضور ف�ضائية من نوع LANDSAT  لعام 2015.
يتم العمل الآن على حتليل ال�ضور الف�ضائية من نوع LANDSAT واإعداد خارطة الوحدات الفيزوغرافية )تف�ضري ب�ضري( كما 
يتم حتميل ال�ضور الف�ضائية من نوع مودي�ض MODIS 250 M لإعداد الأر�ضيف اخلا�ض مبراقبة تغريات الغطاء النباتي واإعداد 

خارطة منحنى التغري فيه.
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م�شروع التخطيط لال�شتعداد للتخفيف من اآثار اجلفاف 
يف املنطقة العربية

الهدف من امل�صروع:  
التي غايتها الإن�ضان، واأهم واجبات هذه  التنمية امل�ضتدامة يف الوطن العربي،  التنمية الزراعية اجلزء الأهم من عملية  متثل 
التنمية اأن ت�ضمن منوًا زراعيًا يتوازن مع �ضغط النمو ال�ضكاين، واملتطلبات املتزايدة، و�ضرورات احلفاظ على الأمن الغذائي، 
الإنتاج  التنوع يف  اإىل  اإ�ضافة  املنت�ضرة فيه  الزراعات  اأنواع  الزراعية املالئمة ملختلف  البيئات  بتنوع  العربي  الوطن  يتميز  حيث 

الزراعي ب�ضقيه النباتي واحليواين مبا يلبي حاجة ال�ضتهالك والت�ضنيع والت�ضدير.
يهدف امل�صروع اإىل: 

• و�ضع روؤية وطنية وا�ضرتاتيجية حول احلد من خماطر الكوارث وادارتها مع حتديد وت�ضنيف الأخطار الوطنية مت�ضمنة الأخطار 
الطبيعية البطيئة كاجلفاف وغريها من الخطار وحتديد طبيعة املخاطر والقطاعات املعر�ضة للخطر ب�ضكل تف�ضيلي.

• اإن�ضاء مركز وطني للحد من املخاطر الطبيعية وتعزيز اأنظمة النذار املبكر وحتديد املناطق ال�ضاخنة والعالية القابلية للت�ضرر 
ت�ضبق  اأ�ضا�ضية  املناخي كخطوة  بالتغري  وارتباطها  اجلوية  الظواهر  ور�ضد  اجلفاف  املبكر عن  النذار  نظم  وتفعيل  وتطوير 
مرحلة ال�ضتعداد، وحتفيز ا�ضتخدام تقانات ال�ضت�ضعار عن بعد يف اأنظمة الر�ضد واملراقبة للعوامل املناخية والبيئية وتقييم 
املوارد الطبيعية الأر�ضية واملائية وتهيئة الكوادر الفنية الالزمة ومراقبة اجلفاف، با�ضتخدام منهجية املركز العربي واملعتمدة 
على نظم ال�ضت�ضعار عن بعد، فاإننا نن�ضح بتعميمها يف موؤ�ض�ضات الدولة املعنية مبراقبة اجلفاف ل�ضهولة تطبيقها وحمدودية 
التكلفة مع ربطها بنظام مراقبة اجلفاف طويل املدى SPEI باعتبار اأن هذا املوؤ�ضر ميثل اأف�ضل املوؤ�ضرات الدولية التي حتقق 

تعريف اجلفاف يف درا�ضة الهطولت املطرية وجهد البخر نتح. 
•تعميق وتعميم منهجية العمل التي مت تنفيذها خالل منهجية اعتمدت دوليا حيث مت تقييمها من منظمة الر�ضاد اجلوية الدولية 
باعتبارها منا�ضبة لدرا�ضة اأخطار اجلفاف والتعر�ض والقابلية للت�ضرر واخل�ضائر، وقد مت ا�ضتخدامها يف درا�ضة قارة اإفريقيا 

ودول البحر املتو�ضط والدول العربية وذلك كدرا�ضة مرجعية لتقرير تقييم املخاطر الدويل لعام 2013.
•رفع الوعي وامل�ضاركة وتبني تنفيذ اإطار عمل هيوغو واحلد من خماطر الكوارث واعداد وتقدمي تقارير وطنية ب�ضكل منتظم 

حول التقدم املحرز  يف تنفيذ اإطار عمل هيوغو. 
الكوارث وخا�ضة  واملناق�ضات حول احلد من خماطر  امل�ضتوى يف الجتماعات  القرار وم�ضوؤولني رفيعي  •دعم  م�ضاركة �ضناع 

اجلفاف مبا يف ذلك امل�ضاركة يف حلقات عمل تدريبية ومعرفية. 
•اعداد خطط طوارئ ا�ضتجابة حلالت اجلفاف .  

• تعزيز القدرات املوؤ�ض�ضاتية للتخطيط وتنفيذ ا�ضرتاتيجيات وبرامج التخفيف و التكيف مع التغريات املناخية وادارة اجلفاف. 
مكان تنفيذ امل�صروع: كافة الدول العربية.

�صري العمل:
م�صروع درا�صة مراقبة اجلفاف واعداد خرائط  خماطر اجلفاف الزراعي يف الوطن العربي:

• ي�ضتمر العمل على مراقبة اجلفاف الزراعي با�ضتخدام تقنيات ال�ضت�ضعار عن بعد وذلك بتحليل �ضور ف�ضائية من نوع مودي�ض 
بقدرة متييز مكاين1 كم  با�ضتخدام املوؤ�ضرات العاملية بح�ضاب كل من دليل حالة النبات VCI  ودليل حالة احلرارة TCI ودليل 
�ضحة النبات VHI اإ�ضافة اىل منهجية اأك�ضاد يف تقدير خماطر اجلفاف والتي اعُتمدت عامليًا من قبل منظمة الأر�ضاد اجلوية 
 Consecutive اأو تعاقب اجلفاف  Frequency وطول مدته  Intensity وتكراره  WMO وذلك بح�ضاب �ضدة اجلفاف  العاملية 

والتذبذب املطري Variability لي�ضار اىل اإنتاج خارطة خماطر اجلفاف.
اأك�ضاد على اإعداد خرائط ل�ضدة وتكرارية وتعاقب اجلفاف الزراعي يف الوطن العربي واإعداد اخلارطة النهائية  • كما يعمل 

ملخاطر اجلفاف.
•اإ�ضافة اىل مراقبة اجلفاف طويل املدى SPEI باعتبار اأن هذا املوؤ�ضر ميثل اأف�ضل املوؤ�ضرات الدولية التي حتقق تعريف اجلفاف 

يف درا�ضة الهطولت املطرية وجهد البخر- نتح.
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م�صروع تقييم خماطر اجلفاف الزراعي يف قارة افريقيا وحو�س البحر املتو�صط وال�صرق الو�صط با�صتخدام موؤ�صرات 
اجلفاف املناخي طويل املدى:

Assessment of Agricultural Drought Hazard

 The long term metreological drought using the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index

)SPEI(

Africa, Mediterranean and Middle East Regions

•بتمويل من �ضكرتارية التفاقية الدولية للحد من املخاطرUNISDR وبهدف اإعداد ورقة مرجعية لإعداد التقرير الدويل لتقييم 
املخاطر يف العامل )GAR15( الذي �ضدر يف عام 2015، لال�ضتفادة من اإطار تقييم اجلفاف الزراعي الذي اأعده "اأك�ضاد" 
مت تنفيذ درا�ضة تقييم اأثر اجلفاف الزراعي  ت�ضمل دول قارة اأفريقيا ومعظم دول حو�ض البحر املتو�ضط وجميع دول ال�ضرق 
اإىل �ضكرتارية التفاقية الدولية للحد من  اإعداد التقرير الأويل  واإر�ضاله  اأمريكا الالتينية وقد مت  اإ�ضافة اىل دول  الأو�ضط 

املخاطرUNISDR لي�ضكل ف�ضال من ف�ضول هذا التقرير الدويل.
• مت ا�ضدار تقرير التقييم العاملي للحد من املخاطر لعام 2015 حيث �ضارك اأك�ضاد يف تقدمي ف�ضل عن اجلفاف يف املنطقة 

العربية.
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م�صروع اإدارة اجلفاف يف الدول العربية )�صورية والأردن وم�صر ولبنان(
"اأك�ضاد" العمل مبنهجية جديدة دوليًا تعتمد على مراقبة اجلفاف بال�ضتعانة ب�ضور الأقمار ال�ضنعية  •ا�ضتمر املركز العربي 

." Vegetation Health Index بنظام "دليل �ضحة النبات
•ي�ضتمر التعاون مع مراكز متخ�ض�ضة يف الوطن العربي يف هذا املجال هي وحدة درا�ضات اجلفاف يف وزارة الزراعة يف �ضورية 
ومركز البحوث الزراعية والإر�ضاد بالأردن و املعمل املركزي للمناخ الزراعي مبركز البحوث الزراعية مب�ضر، بالتعاون مع 

املركز الوطني لال�ضت�ضعار عن بعد بلبنان، بهدف:
- حت�ضني نظم مراقبة اجلفاف Drought Monitoring  ونظم الإنذار املبكر وحتديد املناطق الأكرث قابلية للت�ضرر من خالل 

ا�ضتخدام منهجيات حديثة تعتمد على مراقبة اجلفاف بال�ضت�ضعار عن بعد.
- التاأكيد على اخلطوات الواجب اتخاذها لتعميق مفهوم ال�ضتعدادPreparedness  يف املناطق الأكرث قابلية للت�ضرر للتخفيف 

من خماطر اجلفاف.
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م�شروع نقل تقانات ا�شتعمالت املياه املاحلة والع�شرة 
اإىل املزارع العربي 

الهدف من امل�صروع: 
دخل  حت�ضني  �ضاأنها  من  بديلة  حما�ضيل  واإدخ��ال  الزراعي  النظام  يف  املاحلة  املياه  ل�ضتعمال  ومالئمة  جيدة  اإدارة  تطوير 

املزارعني.
مكان تنفيذ امل�صروع: اجلمهورية التون�ضية - اجلمهورية اجلزائرية.

�صري العمل:
ا�ضتمر تنفيذ هذا امل�ضروع خالل عامي 2014 و 2015 ، حيث نفذت عدة اأن�ضطة واأبحاث ح�ضب الربامج التنفيذية:

اأ - اجلمهورية التون�صية: 
ينفذ هذا امل�ضروع بالتعاون مع املعهد الوطني للبحوث يف الهند�ضة الريفية واملياه والغابات يف اإطار متديد اتفاقية التعاون لعامي 

2013 و 2015. حيث ميكن اإيجاز الأن�ضطة والدرا�ضات اجلاري تنفيذها خالل عام 2014 و2015 بالآتي:

درا�صة تاأثري املياه املاحلة املعاجلة كهرومغناطي�صياً يف ري نبات البطاط�س: 
جرى خالل عام 2015 زراعة البطاط�ض �ضنف �ضبونتا يف حمطة التجارب ب�ضرف�ض مروية مبياه ماحلة معاجلة بذات التقانة 
الكهرومغناطي�ضية ال�ضابقة )T( ملوحتها حوايل )4( dS/m، وقورنت النتائج بنتائج الري مبياه ماحلة غري معاجلة )NT(، حيث 
اأظهرت النتائج زيادة املردود بحوايل 11 % )25.7 ( ط/ه� عند الري باملاء املعالج كهرومغناطي�ضيًا مقارنة باملاء غري املعالج 

)23.2( ط/ه�، مع حت�ضن طفيف بحجم الدرنات بنحو )45(مم.

كما اأظهرت النتائج انخفا�ضًا معنويًا مللوحة الرتبة املروية باملياه املاحلة املعاجلة كهرومغناطي�ضيًا مقارنة بتلك املروية باملياه غري 
املعاجلة.

 :Chenopodium Quinoa Willd تاأثري الري باملياه املاحلة يف منو واإنتاج نبات الكينوا
ا�ضتمر العمل خالل عام 2015 على هذا املح�ضول، بهدف درا�ضة بع�ض ال�ضفات املورفولوجية واخل�ضائ�ض الفيزيولوجية لنبات 
الكينوا حتت تاأثري الإجهاد املائي )50، 75، 100( % وملوحة مياه الري )dS/m )40 ،25 ،10 ،1.25، وكذلك تاأثري ملوحة املياه 

يف اإنبات 5 �ضاللت  من الكينوا. حيث اأظهرت النتائج:
•انخفا�ض �ضعيف يف الطول،العر�ض، م�ضاحة الورقة، عدد التفرعات، الوزن مع ارتفاع الإجهاد املائي وامللحي.

•زيادة ن�ضبة اليخ�ضور مع ارتفاع الإجهاد املائي وزيادة امللوحة.
•ارتفاع تركيز بع�ض املعادن والأنزميات يف الأوراق وال�ضاق والبذور مع الإجهاد املائي وزيادة امللوحة.

.dS/m 40 اأعلى ن�ضبة اإنبات واأف�ضل قدرة على حتمل امللوحة العالية حتى AMES 13761، Ch.q. Willd  اأبدت ال�ضاللتان•

جهاز املعاجلة الكهرومغناطي�ضيري نباتات الطماطم باملياه املعاجلة كهرومغناطي�ضيًا
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 :Sesbania aculeata تاأثري الري باملياه املاحلة يف منو واإنتاجية نبات ال�صي�صبان
جرى خالل عامي 2014 و2015 درا�ضة تاأثري املياه املاحلة يف اإنبات بذور ال�ضي�ضبان يف الأ�ض�ض داخل املخرب حتت عدة م�ضتويات 

من ملوحة مياه الري dS/m 24 ،12،18 ،6 ،0، حيث اأظهرت النتائج:
•عدم جتاوز ن�ضبة الإنبات 22 % عند الرتكيز الأعلى للملوحة مقارنة ب� 82 % لدى ال�ضاهد.

•انخفا�ض طول اجلذير مع زيادة امللوحة يف مرحلة الإنبات. 
كما جرت يف احلقل درا�ضة تاأثري ملوحة مياه الري يف النمو وكفاءة تثبيت النيرتوجني حتت عدة م�ضتويات ملحية 1، 6، 12، 18  

dS/m، وقد اأظهرت النتائج:

•راجع النمو يف خمتلف اأجزاء النبات مع زيادة ملوحة مياه الري.
•ت�ضاوؤل عدد العقد البكتريية يف املجموعة اجلذرية للنباتات مع ارتفاع ملوحة مياه الري.

وب�ضكل عام قاوم نبات ال�ضي�ضبان ملوحة مياه الري حتى تركيز 12dS/m وحافظ على منوه وتطوره واإكمال دورة حياته.
ب - اجلمهورية اجلزائرية:

ري  املاحلة يف  الزراعي  ال�ضرف  مياه  ا�ضتعمال  اإدارة  املنطقة حول  لعدد من فالحي  واإر�ضادي  تو�ضيحي  يوم حقلي  تنفيذ  مت 
املحا�ضيل، واإدخال حما�ضيل جديدة متحملة للملوحة ومنا�ضبة لظروف ومناخ املنطقة.

كما جرى اإعداد كتيب ب� 20 �ضفحة من القطع املتو�ضط مدعمًا بالأ�ضكال وال�ضور واجلداول التو�ضيحية املنا�ضبة ت�ضمن خال�ضة 
نتائج جميع الأن�ضطة والتجارب التي نفذت يف خمتلف املحطات البحثية املنت�ضرة يف وليتي الوادي، وورقلة، وباإ�ضراف م�ضرتك 
من خرباء اأك�ضاد واملعهد التقني خالل مدة امل�ضروع على مدى اأربع �ضنوات )2010 – 2014(. جرى توزيع الكتيب وتعميمه على 

اجلهات املعنية واملزارعني يف اجلزائر.
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م�شروع ا�شتعمال املياه العادمة املعاجلة وخملفاتها ال�شلبة 
يف الزراعة العربية وتاأثرياتها يف البيئة

الهدف من امل�صروع: 
حتديد الإدارة املثلى لالأنظمة الزراعية التي ت�ضتعمل هذه النوعية من املياه غري التقليدية، وال�ضتفادة من م�ضادر املياه املعاجلة 

واحلماأة يف ري وت�ضميد املحا�ضيل الزراعية املختلفة.
مكان تنفيذ امل�صروع: اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية - اجلمهورية التون�ضية.

�صري العمل:
ا�ضتمر تنفيذ هذا امل�ضروع خالل عامي 2014 و2015 يف كل من اجلزائر وتون�ض، ومت تنفيذ الأن�ضطة التالية املتفق عليها وفق 

الربامج التنفيذية يف كل دولة:
1) اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية:

املياه  تتوفر  حيث  تلم�ضان  ولية  يف  باجلزائر،  املياه  و�ضرف  وال�ضقي  لالأرا�ضي  الوطني  املعهد  مع  بالتعاون  امل�ضروع  هذا  ينفذ 
املعاجلة،وقد ت�ضمن الربنامج الزمني لعام 2015 تنفيذ عدة اأن�ضطة واأبحاث هي:

والف�ضة، حيث  البي�ضاء  والذرة  ال�ضفراء  كالذرة  نباتية جديدة  اأنواع  ونوعية  اإنتاجية  املعاجلة يف  باملياه  الري  تاأثري  •درا�ضة 
اأو  املعاجلة  باملياه  املروية  الرتبة  الثقيلة يف  العنا�ضر  بع�ض  تراكيز  2015 مكوث  املخربي خالل عام  التحليل  نتائج  اأظهرت 

اجلوفية على حد �ضواء، �ضمن حدود املحتوى الطبيعي لرتكيزها وبعيدة عن حدود التلوث.

•متابعة دورية خل�ضائ�ض املياه املعاجلة املدرو�ضة ال�ضادرة من حمطة املعاجلة يف ولية تلم�ضان من خالل التحاليل املخربية، 
حيث اأظهرت النتائج اأن خ�ضائ�ض و�ضفات املياه املعاجلة تقع �ضمن املعايري واملقايي�ض العاملية والعربية واملحلية، اأما حمتواها 
اجلرثومي فيتغري من مو�ضم لآخر ولكنه يبقى �ضمن احلدود امل�ضموح بها وفق معايري منظمة ال�ضحة العاملية WHO، الأمر 

الذي يدعو اإىل ا�ضتعمال تلك النوعية من املياه يف الري الزراعي حتت اإدارة جيدة وكفاءة عالية وملحا�ضيل حمددة.
•جرى خالل املو�ضم ال�ضتوي 2014 – 2015 زراعة حم�ضول القمح وت�ضميده باحلماأة مبعدلني )10 و 15( ط/ه� واأي�ضًا بالتو�ضية 

ال�ضمادية املعدنية املعتمدة، حيث يبني ال�ضكل متو�ضط اإنتاج القمح من احلب للمو�ضم الأول.
ويو�ضح اجلدول تركيز الكروم والر�ضا�ض يف كل من احلب والق�ض للقمح امل�ضمد باحلماأة وال�ضماد املعدين مقارنة بال�ضاهد.

تركيز بع�ض العنا�ضر الثقيلة يف اأعماق الرتبة املروية باملياه اجلوفية واملعاجلة على الرتتيب

Pb مغ/كغ Cr املعامالت اجلزء النباتي مغ/كغ
1.093 0.99 �ضاهد حب
0.816 0.90  ق�ض
1.049 1.038 باإ�ضافة ال�ضماد الكيميائي حب
0.819 0.87  ق�ض
1.046 1.043 )باإ�ضافة احلماأة  ) 15 طن/ه� حب
0.907 0.99  ق�ض
1.038 0.989  حب

باإ�ضافة احلماأة )10 طن/ه�(
1.056 0.950  ق�ض
30 > 5 > )املحتوى الطبيعي )مغ/كغ
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2) اجلهورية التون�صية:
ينفذ هذا امل�ضروع بالتعاون مع املعهد الوطني يف الهند�ضة الريفية واملياه والغابات يف تون�ض، حيث ت�ضمن الربنامج الزمني لعامي 

2014 و 2015 تنفيذ عدة اأن�ضطة واأبحاث هي:

ال�صتعمال الزراعي الآمن للمياه املعاجلة يف الزراعة:
ا�ضتمرت اأن�ضطة هذا امل�ضروع خالل عامي 2014 و2015 يف مناطق نابل وال�ضبالة – برج الطويل وقلعة الأندل�ض، حيث تتوفر 
املياه املعاجلة لري بع�ض املحا�ضيل العلفية كالذرة ال�ضفراء والبي�ضاء، اإ�ضافة اإىل بع�ض الأ�ضجار املثمرة كاحلم�ضيات والزيتون 

والرمان حيث اأظهرت النتائج:
•تاأثريًا ايجابيًا للمياه املعاجلة يف منو نباتات الذرة مقارنة بتلك املروية مبياه ال�ضرب العذبة، حيث يعزى ذلك لحتواء املياه 

املعاجلة على املواد املغذية الالزمة لنمو النبات )مواد ع�ضوية، نيرتوجني، فو�ضفات...( مقارنة مبا حتويه مياه ال�ضرب
مقارنة  الطينية  الرتبة  يف  الأعلى  النمو  ن�ضبة  بلغت  حيث  النباتات،  منو  يف  الرتبة  لنوعية  وا�ضحًا  تاأثريًا  النتائج  بينت  •كما 
بالرتبة الرملية. يف حني اأثبتت طريقتا الري بالتنقيط ال�ضطحي وحتت ال�ضطحي منوًا اأف�ضل مقارنة بطريقتي الري ال�ضطحي 

والرذاذ.
درا�صة التاأثري البيئي ل�صتعمال املياه امل�صتعملة املعاجلة يف الرتبة والنبات:

والنبات، حيث  الرتبة  املعاجلة يف  للمياه  البيئي  التاأثري  درا�ضة  بهدف  الطويل،  – برج  ال�ضبالة  الدرا�ضة يف منطقة  تنفذ هذه 
ت�ضتعمل تلك النوعية من املياه منذ زمن بعيد وبكرثة لري املزروعات يف هذه املنطقة.

14 مليون م3 من مياه ال�ضرف الزراعي خالل العام عرب القناة  اأنه مت ت�ضريف نحو   2015 بينت نتائج الدرا�ضة خالل عام 
الثانوية، وهذه املياه حمملة بنحو 88 طنًا من الأمالح، وحمتواها من العنا�ضر املعدنية الثقيلة تفاوت من عن�ضر لآخر، وب�ضكل 
عام كان تركيز كل من احلديد والنيكل والزنك واملنغنيز والنحا�ض �ضمن املوا�ضفة القيا�ضية التون�ضية ملياه الري الزراعي، اأما 
املوا�ضفة  دائمًا  والكوبالت  الكروم  تراكيز  املوا�ضفة، يف حني جتاوزت  تلك  تتجاوز  اأحيانًا  فكانت  والكوبالت  الر�ضا�ض  تراكيز 

القيا�ضية التون�ضية.
ال�صتعمال الزراعي الآمن للمياه الرمادية:

ا�ضتمر العمل يف اأن�ضطة هذا الن�ضاط خالل عام 2015 من خالل متابعة ر�ضد خ�ضائ�ض و�ضفات املياه الرمادية الناجتة والرتبة 
املروية بهذه النوعية من املياه غري التقليدية ومقارنتها باملوا�ضفة القيا�ضية التون�ضية للمياه امل�ضتعملة لالأغرا�ض الزراعية، حيث 
الثقيلة مل تتجاوز احلدود  العنا�ضر  املياه املعاجلة وكذلك قيم ملوحتها وتراكيز بع�ض  اأن قيم درجة حمو�ضة  النتائج  اأظهرت 
امل�ضموح بها يف املوا�ضفة القيا�ضية التون�ضية. وبالتايل اإمكانية ا�ضتعمال تلك النوعية من املياه غري التقليدية ب�ضكل اآمن يف الري 

الزراعي.

تاأثري الت�ضميد باحلماأة يف مردود القمح
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م�شروع اإدارة الرتبة 
للمحافظة على خ�شوبتها وحت�شني اإنتاجيتها

الهدف من امل�صروع:  
زيادة القدرة الإنتاجية للرتبة واملحافظة على خ�ضوبتها ومنع تدهورها باتباع الطرائق والتقانات املنا�ضبة.

مكان تنفيذ امل�صروع: حمطات اأك�ضاد البحثية.
�صري العمل: 

ينفذ حتت هذا امل�ضروع الدرا�ضات والأبحاث التطبيقية التالية:
ا�صتجابة حم�صول القمح للفعل املتبادل بني العنا�صر ال�صمادية الكربى مع املادة الع�صوية:

جرى تكرار هذه الدرا�ضة يف حمطة بحوث اأك�ضاد يف اإزرع جنوب �ضورية ولدى اأحد املزارعني باملنطقة للمو�ضم ال�ضتوي 2013 - 
2014  و2014 – 2015 ، بهدف درا�ضة تاأثري التداخل بني م�ضتويات خمتلفة من الأ�ضمدة الكربى )NPK( بوجود املادة الع�ضوية 

يف اإنتاجية حم�ضول القمح كزراعة مطرية.
اإ�ضافة  بها لهذا املح�ضول مع  املو�ضى  ال�ضمادية  التو�ضية  75 % من  للم�ضتوى  القمح  ا�ضتجابة  الثالث  للمو�ضم  النتائج  اأكدت   
املادة الع�ضوية مبعدل 10 ط/ه�، حيث بلغ متو�ضط مردود احلب )1.77( ط/ه� مقارنة بكل من امل�ضتوى 75 % بدون مادة ع�ضوية 
)1.70( ط/ه�، وامل�ضتوى 100 % )1.61، 1.68( ط/ه� بوجود املادة والع�ضوية وبدونها على التوايل، وامل�ضتوى 150 % )1.72، 

1.71( ط/ه� بوجود املادة الع�ضوية وغيابها على التوايل واأي�ضًا بال�ضاهد )1.57، 1.51( ط/ه� بوجود املادة الع�ضوية وغيابها على 

الرتتيب، علمًا اأن كمية الهطول املطري خالل املو�ضم بلغت 244 مم. هذا وقد �ضلكت نتائج الدرا�ضة املنفذة عند املزارع املنحى 
ذاته من حيث املردود وال�ضتجابة.

تاأثري �صماد الغاز احليوي يف اخل�صائ�س اخل�صوبية للرتبة ويف مردود الذرة ال�صفراء:
املوا�ضم  نتائج  تاأكيد  بهدف   2015 و   2014 ال�ضيفي  للمو�ضم  اإزرع  يف  اأك�ضاد  بحوث  حمطة  يف  احلقلية  التجربة  هذه  ت  كرر 
ال�ضابقة حول درا�ضة تاأثري ال�ضماد الع�ضوي الناجت عن عملية اإنتاج الغاز احليوي بثالثة م�ضتويات )B1= 10ط/ه�، B2= 20ط/
 ،)C( اإ�ضافة لل�ضاهد )F( من ال�ضماد البلدي، والتو�ضية ال�ضمادية املعدنية )�ط/هM=20( مقارنًا بامل�ضتوى )�ط/هB3= 30 ،�ه
وذلك يف اخل�ضائ�ض اخل�ضوبية والأ�ضا�ضية للرتبة، ويف اإنتاجية حم�ضول الذرة ال�ضفراء، حيث اأظهرت النتائج عدم وجود اأي 
فرق معنوي بني اأنواع الأ�ضمدة املختلفة امل�ضتعملة يف الدرا�ضة )�ضماد الغاز احليوي، ال�ضماد البلدي، ال�ضماد املعدين( يف تاأثريها 
على مردود الذرة ال�ضفراء من احلب بينما كانت الفروق معنوية بني تلك الأنواع مقارنة بال�ضاهد، حيث تقاربت اإنتاجية الذرة 

ال�ضفراء امل�ضمدة باأنواع الأ�ضمدة املختلفة وتراوحت بني 3.28 و 3.76 ط/ه�، مقابل اإنتاجية ال�ضاهد التي بلغت 1.98 ط/ه�.
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م�شروع نقل تقانة الغاز احليوي 
اإىل الريف العربي

الهدف من امل�صروع:  
ن�ضر تقانة اإنتاج الغاز احليوي يف الريف العربي من املخلفات احليوانية والنباتية للمحافظة على بيئة نظيفة واحل�ضول على طاقة 

متجددة هي الغاز ومنتج ثانوي هو ال�ضماد الع�ضوي.
مكان تنفيذ امل�صروع: اجلمهورية العربية ال�ضورية - اململكة املغربية.

�صري العمل:
مت خالل عام 2014 تنفيذ وحدتني لإنتاج الغاز احليوي يف حمافظة الالذقية يف �ضورية، حجم كل منها 22 م3 مع خزان لتجميع 
ناجت التخمري بحجم 16 م3 وخزان لتجميع الغاز بحجم 3.5 م3، حيث تنتج كل وحدة كمية من ال�ضماد الع�ضوي املتخمر ت�ضل 

اإىل حوايل 0.4 م3 ن�ضبة املادة اجلافة فيها 8 % وكمية من الغاز ت�ضل اإىل حوايل 8 م3 يوميًا.
كما جرى تنفيذ وحدة لإنتاج الغاز احليوي يف املركز اجلهوي للبحث الزراعي يف تادلة بني مالل يف اململكة املغربية بحجم 70 

م3 للمخمر و20 م3 لتخزين ال�ضماد الناجت وخزان لتخزين الغاز حجمه 10م3. 
ويف عام 2015 اقت�ضرت اأن�ضطة هذا امل�ضروع على اإجراء عمليات ال�ضيانة واخلدمة يف تلك الوحدات، اإ�ضافة لوحدة اإنتاج الغاز 

احليوي يف حمطة بحوث اأك�ضاد يف اإزرع.
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الرثوة احليوانيـــة 
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اإدارة الرثوة احليوانية
تعمل اإدارة الرثوة احليوانية على تنفيذ اأن�ضطتها من خالل الربامج الرئي�ضية التالية:

1. برنامج التح�صني الوراثي ورعاية املجرتات ال�صغرية يف الدول العربية
تطبيق  طريق  عن  وذلك  منها،  الواعدة  وخا�ضًة  العربية  بالدول  املحلية  للعروق  الإنتاجي  الأداء  تطوير  اإىل  الربنامج  يهدف 
طريقة النتخاب الوراثي للحيوانات بناًء على القيم الرتبوية ل�ضفة اإنتاج احلليب واللحم مع مراعاة ال�ضفات املظهرية للعروق 

الواعدة.
2. برنامج تطوير وا�صتخدام تقانتي التلقيح ال�صطناعي ونقل الأجنة يف الدول العربية

يهدف الربنامج على تركيز اجلهود يف جمال ال�ضتثمار المثل لل�ضاللت احليوانية املتميزة من الأغنام واملاعز التي مت انتخابها 
اأن�ضاأ املركز العربي هذا الربنامج للم�ضاهمة يف ت�ضريع عمليات التح�ضني الوراثي يف  وحت�ضينها وراثيًا يف بع�ض الدول العربية 
القطعان املح�ضنة والقطعان املخطط حت�ضينها وذلك من خالل جمع ال�ضائل املنوي والأجنة من احليوانات النخبة يف قطعان 

النواة، ون�ضرها يف اأكرب قدر ممكن من املحطات املتعاونة وقطعان املربني يف الدول العربية.
3. برنامج بحوث وتطوير الإبل 

يهدف الربنامج اإىل حت�ضني م�ضتوى معي�ضة مربي الإبل، عن طريق دعم بحوث التنمية امل�ضتدامة لإنتاج الإبل يف املناطق الرعوية، 
وحت�ضني وت�ضهيل ت�ضنيع وت�ضويق منتجاتها املختلفة بالإ�ضافة اإىل مكافحة اأمرا�ض الإبل املختلفة ومكافحة اأ�ضباب نفوقها وحت�ضني 

�ضحتها وتغذيتها ورعايتها ورفع معدلت اإكثارها وتوالدها.
اهتم املركز العربي "اأك�ضاد" خالل ال�ضنوات املا�ضية اهتمامًا بالغًا، مب�ضروع تطوير اإنتاج الإبل بالتعاون مع الدول العربية التي 
وادي  بحوث  )حمطة  الإبل  ورعاية  لرتبية  العربي حمطة  املركز  اأن�ضاأ  وقد  ثروتها احليوانية.  فيها جزءًا مهمًا من  الإبل  ت�ضكل 
العذيب(، بهدف تدريب الكوادر والأطر الفنية العربية، ودرا�ضة الأداء الإنتاجي والتنا�ضلي لالإبل، وتعترب هذه املحطة ومن�ضاآتها 

مركزًا لتقدمي اخلربات وال�ضت�ضارات للدول العربية.
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4. برنامج تطوير م�صادر الأعالف وتغذية احليوان يف الدول العربية 
يهدف الربنامج اإىل تنفيذ م�ضوح املوارد العلفية التقليدية وغري التقليدية يف الدول العربية واإ�ضدار موازناتها العلفية، وال�ضتفادة 
من امليزة الن�ضبية التي تتمتع بها بع�ض الدول العربية يف جمال امل�ضادر العلفية، واإيجاد البدائل العلفية املنا�ضبة وتعظيم دور 
املخلفات الزراعية والغذائية ال�ضناعية وحت�ضينها مبعاجلتها الفيزيائية والكيميائية لرفع قيمها الغذائية وا�ضتثمارها ال�ضتثمار 
الأمثل وا�ضتعمال املخلفات التي مل ت�ضتثمر بعد بتطبيق التقانات احلديثة بتحويلها اإىل خلطات علفية متوازنة ت�ضد جزءًا من 

الفجوة العلفية باأ�ضهل واأرخ�ض الطرائق. 
5. برنامج ح�صر وتو�صيف املوارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية

وهذه  احليواين.  الإنتاج  يف  العامل  دول  طليعة  يف  لتكون  توؤهلها  ومتنوعة  متعددة،  زراعية  حيوانية  ثروة  العربية  الدول  متلك 
والتي حتتاج  املناخية،  ال�ضغوط  والقدرة على حتمل  الأمرا�ض  نوعها، كمقاومة  املحلية حتمل خ�ضائ�ض فريدة من  ال�ضاللت 
اإليها اأجيال امل�ضتقبل ملواجهة حتديات التغري املناخي، والأمرا�ض احليوانية اجلديدة وارتفاع الطلب على املنتجات احليوانية اإل 
اإن معدل انقرا�ض ال�ضاللت اأو العروق احليوانية املحلية  و�ضل اإىل م�ضتوى خميف فيمكن اأن تنقر�ض بع�ض العروق اأو ال�ضاللت 
حتى قبل اأن تدر�ض �ضفاتها وتقيم طاقتها الإنتاجية، مما دفع املركز العربي/اأك�ضاد اإىل اأخذ زمام املبادرة حلماية املوارد الوراثية 
املهددة  املحلية  احليوانية  العروق  اأو  لل�ضاللت  خا�ضة  م�ضتدامة  ا�ضتخدام  واأمناط  حم�ضنة،  اإدارة  حتقيق  و�ضمان  احليوانية، 
بالنقرا�ض، والتي تقع حتت نظام الإنتاج التقليدي، ويف البيئات الفقرية. واأمام هذا الواقع قام اأك�ضاد بتاأ�ضي�ض برنامج ح�ضر 

وتو�ضيف املوارد الوراثية احليوانية.



71

التقريـر الفني ال�ســنوي 2015

امل�شاريع املنفذة
يف اإدارة الرثوة احليوانية
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م�شروع التح�شني الوراثي ورعاية اإنتاج الأغنام 
يف الدول العربية

الهدف من امل�صروع: 
حت�ضني اإنتاجية اأغنام العوا�ض بالنتخاب يف حمطات اأك�ضاد البحثية.

مكان تنفيذ امل�صروع: 
حمطات املركز العربي – اأك�ضاد البحثية املتخ�ض�ضة وبالتعاون مع املحطات البحثية املتعاونة يف الدول العربية.

�صري العمل:
حقق املركز العربي "اأك�ضاد" خالل ال�ضنوات الخرية نتائج علمية متقدمة يف جمال التح�ضني الوراثي وفق الآتي:

1. يف حمطة مركز البحوث العلمية يف ال�صلمية:
100و100  التلقيح  ن�ضبة  بلغت  التنا�صلية:  املوؤ�صرات 
و98.4 % ، ون�ضبة الولدات 86.7 % و91.7 % و85.6 % 
ون�ضبة التوائم 6.2 و71.2 و43.9 % يف قطيع احلليب 
 2014 عامي  يف  التوايل  على  الغر�ض  وثنائي  واللحم 

و2015
لإنتاج  العام  املعدل  بلغ  احل��ل��ي��ب:  اإن��ت��اج  م��وؤ���ص��رات 
 88.9 يومًا   60 واإنتاج  غرامًا،   1312 اليومي  احلليب 
كغ، واإنتاج احلليب الكلي 237 كغ، وطول فرتة الإدرار 
182 يوم يف عام 2014، بينما بلغ اإنتاج احلليب الكلي 

اجل��دول  يف  مبني  ه��و  كما   ،2015 ع��ام  ك��غ    245.3
وال�ضكل التاليني:

وزن  متو�ضط  اجلدول  من  يت�ضح  املواليد:  اأوزان 
يومًا  و180  كغ   18.17 والفطام  كغ   4.54 امليالد 
غ/ي���وم،   213.14 النمو  وم��ع��دلت  ك��غ،   38.21

142.41 غ/يوم، بني امليالد والفطام وبني الفطام 

2015،ال�ضكل  عام  التوايل  على  يومًا   180 وعمر 
والفطام   امليالد  وزن  انخفا�ض  يعود  وق��د  و3،   2

لرتفاع ن�ضبة التوائم يف القطيع.

العوامل املوؤثرة
املوؤ�ضرات املدرو�ضة

اإنتاج احلليب اليومي 
)كغ(

اإنتاج احلليب
 يف 60 يوم الأوىل )كغ(

اإنتاج احلليب الكلي 
)كغ(

طول فرتة الإدرار 
)يوم(

1.3289.7245.3186املتو�ضط العام

اخلط 
الإنتاجي

1.4190.7266.1189خط احلليب

1.2188.3220.2182خط اللحم

1.3790.0255.6186خط الثنائي

املتو�ضط العام ملوؤ�ضرات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ض يف قطيع النخبة 
مركز بحوث ال�ضلمية لعام 2015

موؤ�ضرات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ض مركز بحوث ال�ضلمية 
لعام 2015
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وزن امليالد العوامل املوؤثرة
)كغ(

وزن الفطام  
)كغ(

وزن 180 يوما 
)كغ(

معدل النمو اليومي )غ/يوم(
من امليالد اإىل الفطام

من 60 - 180 يوم )60 يوم(

4.5017.238.21196.5142.41املتو�ضط العام

اخلط 
الإنتاجي

4.4817.537.20204.0133.63خط احلليب

4.5217.239.16195.1150.88خط اللحم

4.6417.038.25191.5142.57خط الثنائي

متو�ضطات اأوزان املواليد عند الأعمار املختلفة لأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية
خلطوط الإنتاج املختلفة يف عام 2015

  متو�ضط معدلت منو املواليد )غ/يوم( عند الأعمار املختلفة لأغنام العوا�ض 
يف مركز بحوث ال�ضلمية عام  2015

2. يف حمطة بحوث اأك�صاد يف وادي العذيب:
 املوؤ�صرات التنا�صلية: بلغت ن�ضبة التلقيح  ون�ضبة الولدات %100 ون�ضبة الولدات املفردة 34 % ون�ضبة التوائم 66 % عام 

2014، وبلغت ن�ضبة التلقيح 95.3 % ون�ضبة الولدات املفردة 69.6 % ون�ضبة التوائم 30.4 % عام 2015.

موؤ�صرات اإنتاج احلليب: بلغ متو�ضط الإنتاج اليومي من احلليب 1كغ واإنتاج حليب 60 يوم 85.5 كغ والإنتاج الكلي من احلليب 
167.4 كغ يف مو�ضم اإدرار طوله 165.7 يومًا، وكما قدر الإنتاج من احلليب املعدل يف 175 يومًا 174.93 كغ لعام 2014، وبلغ 
متو�ضطات اإنتاج احلليب اليومي 1.138  كغ واإنتاج احلليب عند 60 يومًا 84.9 كغ والإنتاج من احلليب الكلي  213.9كغ  مبو�ضم 

اإدرار طوله 188 يومًا لعام 2015.
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وبلغت  التوايل  و36.51 كغ على  و19.41كغ  كغ   4.62 يومًا   180 والفطام وعند عمر  امليالد  وزن  بلغ متو�ضط  املواليد:  اأوزان 
معدلت النمو اليومي 243.41 غ/يوم من امليالد ولغاية الفطام و172.72 غ/يوم من الفطام ولغاية عمر180 يومًا لعام 2014، 
وبلغ متو�ضط وزن املواليد عند امليالد والفطام والوزن عند عمر 180 يومًا 4.81 كغ 18.45كغ و38.03 كغ على التوايل. ومعدل 

النمو اليومي من امليالد اإىل 60 يومًا 214.67 غ/يوم ومن 60 اإىل 180 يومًا 140.87 غ/يوم لعام 2015
3. حمطة بحوث ازرع لتح�صني واإكثار اأغنام العوا�س:

 % 22.4 90.0 % و74.2 % ون�ضبة التوائم  100 % و97.8 % ون�ضبة الولدات   املوؤ�صرات التنا�صلية: بلغت ن�ضبة التلقيح  
و34.8 % يف قطيعي اللحم واحلليب على التوايل لعام 2014، وبلغت ن�ضبة التلقيح  100 % و الولدات 92.0 % ون�ضبة التوائم 

25.0 %يف قطيع الغنام يف اإزرع 2015. 
موؤ�صرات اإنتاج احلليب: بلغ  متو�ضط  الإنتاج اليومي من احلليب 1.40 كغ واإنتاج حليب 60 يوم84.6 كغ والإنتاج الكلي من 
احلليب 173.2كغ يف مو�ضم اإدرار طوله 123.7يوم، وقدر  الإنتاج من احلليب املعدل  يف 175 يومًا 245 كغ  لعام 2014، وبلغ 
متو�ضط  الإنتاج اليومي من احلليب 1.579 كغ واإنتاج حليب 60 يوم102.1 كغ والإنتاج الكلي من احلليب 157كغ يف مو�ضم اإدرار 

طوله 101.5يوم، وقدر الإنتاج من احلليب املعدل  يف 175 يومًا ب� 276كغ لعام 2015

اإنتاج احلليب العوامل املوؤثرة
اليومي )كغ(

اإنتاج حليب  
60 يوم )كغ(

اإنتاج احلليب الكلي 
)كغ(

احلليب املعدل 
175 يوم )كغ(

طول مو�ضم الإدرار
)يوم(

1.579102.1156.8276101.5املتو�ضط العام
اخلط 

الإنتاجي
1.615104.5158.8283101.7احلليب
1.46094.1150.2256101.2اللحم

متو�ضطات موؤ�ضرات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ض 
يف حمطة بحوث ازرع لعام 2015

املتو�ضطات العامة ملوؤ�ضرات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ض 
يف حمطة بحوث ازرع عام  2015
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على  39.5كغ  و  كغ   و22.77  كغ   4.61 يومًا  عمر180  وعند  والفطام  امليالد  وزن  متو�ضط  اأن  النتائج،  بينت  املواليد:  اأوزان 
التوايل. وبلغت معدلت النمو اليومي 236.05 غ/يوم من امليالد ولغاية الفطام و161.2غ/يوم من الفطام ولغاية عمر180 يومًا 
لعام 2014، كما بلغ متو�ضط وزن امليالد والفطام وعند عمر180 يومًا 4.57 كغ 23.04كغ  و43.5كغ على التوايل، وبلغت معدلت 

النمو اليومي 263.4 غ/يوم من امليالد ولغاية الفطام و181.0غ/يوم من الفطام ولغاية عمر180 يومًا لعام 2015.

املتو�ضطات العامة لأوزان مواليد اأغنام العوا�ض عند الأعمار 
املختلفة يف حمطة بحوث ازرع، يف عام 2015

متو�ضطات معدلت النمو ملواليد اأغنام العوا�ض عند الأعمار 
املختلفة يف حمطة بحوث ازرع يف عام 2015
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م�شروع التح�شني الوراثي ورعاية املاعز 
يف الدول العربية

الهدف من امل�صروع:
يهدف امل�ضروع اإىل التح�ضني الوراثي بالتهجني بني عروق املاعز ال�ضامي يف �ضورية واملاعز املحلي يف الدول العربية الراغبة مثل 

الربقي يف م�ضر والتهامي يف اليمن واملاعز املحلي يف تون�ض واجلزائر، وليبيا.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

يف املحطات البحثية العلمية التابعة للمركز العربي – اأك�ضاد، ويف العديد من املحطات البحثية املتخ�ض�ضة يف تربية املاعز ولدى 
املربني يف الدول العربية

1. م�صروع التح�صني الوراثي ورعاية املاعز يف الدول العربية:
�صري العمل:

تاأ�ض�ض م�ضروع حت�ضني واإكثار املاعز ال�ضامي يف حمطة بحوث 
اك�ضاد يف  اإزرع عام 1992 وبداأ برنامج التح�ضني عام 1993 
بانتخاب الأفراد املُتميزة لتكوين قطيع النواة بغر�ض اإكثاره 
ون�ضر تراكيبه الوراثية املُح�ضنة يف الدول العربية. ومن اأهم 

نتائج اأعماله خالل 2015:

املوؤ�صرات التنا�صلية: بلغ متو�ضط ن�ضبة الإناث احلوامل من 
 ،%95.64 ال��ولدات  ن�ضبة  و   ،%  96.50 الطبيعي  التلقيح 
ون�ضبة الولدات املفردة 15.8 % والثنائية 50 % والثالثية 
واأكرث34.2 % عام 2014، ويف عام 2015 بلغ متو�ضط ن�ضبة 
ن�ضبة  وبلغت   ،%  97 الطبيعي  التلقيح  من  احلوامل  الن��اث 
الولدات 96.1 % ون�ضبة الولدات املفردة 26.6 % والثنائية 

55.8 % والثالثية اكرث من 17.6 %.
موؤ�صرات اإنتاج احلليب: بلغ متو�ضط اإنتاج  احلليب اليومي  
من  الكلي  والإنتاج  كغ،   231 يومًا   90 ال�  وحليب  غ،   1994

والإنتاج  يومًا،   195 الإدرار  مو�ضم  وطول  387كغ،  احلليب 
بلغ   ،2014 لعام  كغ   439 يومًا   220 ل�  احلليب  من  املعدل 
متو�ضط اإنتاج  احلليب اليومي  2265 غ، وحليب ال� 90 يومًا 
مو�ضم  وطول  491كغ،  احلليب  من  الكلي  والإنتاج  265كغ، 

220 يومًا  ل�  217 يومًا، والإنتاج املعدل من احلليب  الإدرار 
499 كغ لعام 2015.

 

توزع الولدات املتعددة  للماعز ال�ضامي
يف حمطة بحوث ازرع لعام 2015

مقارنة  متو�ضطات موؤ�ضرات اإنتاج احلليب للماعز ال�ضامي 
مقدرا بالكيلو غرام للموا�ضم الإنتاجية املتتالية 

يف حمطة بحوث ازرع يف عام 2015

متو�ضطات موؤ�ضرات اإنتاج احلليب للماعز ال�ضامي يف الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث ازرع لعام 2015

اإنتاج احلليب العمر ) �ضنة(
اليومي )غ(

اإنتاج حليب 90 
يوم )كغ(

اإنتاج احلليب 
الكلي )كغ(

اإنتاج احلليب املعدل 
ل� 220 يوم )كغ(

طول مو�ضم الإدرار 
)يوم(

21808194405398224

32472262539544218

42587299546569211

+ 52244308469492209

2265265491499217املتو�ضط
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اأوزان املواليد: بلغ متو�ضط الوزن عند امليالد والفطام و180 يوم نحو 3.88 كغ و18.95 كغ و23.32 كغ على التوايل لعام 2014، 
وبلغ متو�ضط الوزان لعام 2015 عند امليالد والفطام و180يومًا 3.96كغ  و 19.72 كغ و27.16 كغ على التوايل. 

7.69 كغ و28.68 كغ على التوايل، وبلغت كتلة   ،2014 كتلة امليالد والفطام: بلغ املتو�ضط العام لكتلة امليالد، والفطام لعام 
امليالد للولدات املفردة 4.79 كغ، والثنائية 8.07  كغ، والثالثية واأكرث 12.20 كغ وكتلة الفطام 20.50 كغ  للولدات املفردة و 
35.47 كغ للولدات الثنائية و55.31 كغ للولدات الثالثية، وبلغ املتو�ضط العام لكتلة امليالد، والفطام وعمر 180 يومًا لعام 2015، 

6.88 كغ و32.44كغ  و46.60 كغ على التوايل، وبلغت كتلة امليالد للولدات املفردة 4.56كغ، والثنائية 7.78  كغ، والثالثية واأكرث 

10.30 كغ وكتلة الفطام 23.33 كغ  للولدات املفردة و 36.04 كغ للولدات الثنائية و45.33كغ للولدات الثالثية واأكرث، وبلغت 

الكتلة للعمر 180 يومًا 30.00 كغ للولدات املفردة و 53.29 كغ  للولدات الثنائية و 69.67كغ  للولدات الثالثية واأكرث. 

مقارنة معدل الإنتاج اليومي من احلليب للماعز ال�ضامي 
مقدرًا بالغرام للموا�ضم الإنتاجية املتتالية 

يف حمطة بحوث ازرع لعام 2015

مقارنة متو�ضطات طول فرتة الإدرار للماعز ال�ضامي
يف املوا�ضم الإنتاجية املتتالية 

يف حمطة بحوث ازرع لعام 2015

متو�ضطات اأوزان مواليد املاعز ال�ضامي )اجلديان( مقدرا ب� كغ عند الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث ازرع عام 2015

مقارنة كتلة البطن )كتلة امليالد وكتلة الفطام و عند عمر 180 يوم ( للماعز ال�ضامي يف حمطة بحوث ازرع عام 2015
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2. م�صروع حت�صني اإنتاجية الأغنام واملاعز يف الدول العربية الأخرى:
بلغ العدد الإجمايل املُوزع من اأغنام العوا�ض املح�ضنة من املركز العربي اإىل الدول العربية خالل الفرتة من 2003 اإىل 2012 
)799( راأ�ضًا منها 279 كب�ض  و499 نعجة و21 فطيمة و500 خروف للت�ضمني ووزع املركز العربي )اأك�ضاد( خالل الفرتة من 1994 

اإىل 2015 )733( راأ�ضًا حُم�ضنًا من املاعز ال�ضامي )298  ذكر و 435 اأنثى(. وميكن تلخي�ض اأهم الأن�ضطة املُنفذة  لعامي 2014 
- 2015 يف اإطار هذا الربنامج يف الدول العربية ب�:

اململكة الأردنية الها�صمية:
العربية، يف  الدول  املاعز يف  اإنتاج  الأغنام، وحت�ضني  اإنتاج  م�ضروعي حت�ضني  الها�ضمية يف  الأردنية  اململكة  مع  التعاون  ي�ضتمر 
التابعة لوزارة الزراعة واملركز الوطني للبحث والإر�ضاد الزراعي، وخالل عام  حمطة الفجيج واخلنا�ضري، ويف حمطة الوال 
)300 ق�ّضة( لالأغنام العوا�ض و)300 ق�ّضة( للماعز ال�ضامي لتنفيذ  ال�ضائل املنوي املجمد منها  600 ق�ّضة من  2014 مت ار�ضال 

خطة امل�ضروع،  ونفذت دورة تدريبية ل�ضالح الكوادر الأردنية يف جمال التلقيح ال�ضطناعي لالأغنام واملاعز يف حمطة امل�ضريفة 
الزراعية مبحافظة الكرك عام 2015، وتبني نتائج تنفيذ امل�ضروع يف حمطتي الوال للماعز ال�ضامي والفجيج لالأغنام العوا�ض 

تقدما ملحوظًا:
 اأ. حمطة الوال:

بلغ متو�ضط  اإنتاج احلليب الكلي لقطيع املاعز يف املحطة 190 كيلو غرام يف مو�ضم اإدرار طوله 119.7يومًا وبلغ معدل النتاج 
1.61 كيلو غرام. كما بلغ املتو�ضط العام لوزن امليالد والفطام ومعدل النمو اليومي لقطيع املاعز ال�ضامي  اليومي من احلليب 

2.65 كغ، 16.72 كغ، 156.31 غ/ يوم على التوايل.

 ب. حمطة الفجيج: 
بلغ متو�ضط وزن امليالد والفطام ومعدل النمو اليومي لقطيع اأغنام العوا�ض باملحطة 4.57 كغ، 20.47 كغ، 265.12 غ/يوم على 

التوايل.

عند عمر 180 يوم )كغ(عند الفطام )كغ(عند امليالد )كغ(نوع الولدة
14.5623.3330.00

27.7836.0453.29

+ 310.3045.3369.67

6.8832.4446.60متو�ضط

متو�ضطات اأوزان كتلة البطن عند امليالد وعند الفطام  وعند عمر 180 يوم مقدرة بالكيلو غرام ح�ضب نوع الولدة
ملواليد املاعز ال�ضامي  يف عام2015 يف حمطة بحوث ازرع
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اجلمهورية التون�صية:
جمال  يف  التعاون  تعزيز    2015 و   2014 عامي  جرى 
بني  ال�ضغرية  امل��ج��رتة  للحيوانات  ال��وراث��ي  التح�ضني 
حيث  "اأك�ضاد"،  العربي  واملركز  التون�ضية  اجلمهورية 
التلقيح ال�ضطناعي يف  اإن�ضاء خمترب  اأك�ضاد على  عمل 
القريوان عام 2015، و�ضمن م�ضروع التح�ضني والتلقيح 
ق�ضة   3000 ب�  التون�ضي  اجلانب  تزويد  مت  ال�ضطناعي 
من ال�ضائل املنوي املجمد )1500 ق�ضة للماعز ال�ضامي و 
1500 ق�ضة لالغنام العوا�ض (، كذلك مت اإر�ضال البيانات 

للتقييم  املُتعاونة  املحطات  قبل  من  العربي  املركز  اإىل 
جمال  يف  التقدم  لتقدير  العربي  املركز  يف  والتحليل 
التح�ضني الوراثي، وعمل اأك�ضاد على اإ�ضدار عدة ن�ضرات 

علمية يف نتائج البيانات.
 وينفذ املركز العربي م�ضروعني جديدين مع اجلمهورية التون�ضية وهما م�ضروع الت�ضنيع وال�ضتثمار الأمثل للمخلفات الزراعية 
والذي �ضيتم من خالله تزويد تون�ض  باآلة  لت�ضنيع املخلفات الزراعية، و م�ضروع خف�ض معدل نفوق مواليد الإبل والوقاية منها 

يف بع�ض الدول العربية.

معدل النمو اليوم)غ/يوم(وزن الفطام)كغ(وزن امليالد)كغ(البيان
2.6516.72156.31املتو�ضط العام 

2.6616.55154.36متو�ضط الذكور

2.5617.66167.78الذكور ولدة مفردة

2.6916.26150.79الذكور ولدة تواأمية

2.7215.67143.83الذكور ولدة ثالثية 

2.6416.88158.21متو�ضط الناث

2.6017.55166.04الناث ولدة مفردة

2.6616.77156.78الناث ولدة تواأمية

2.6714.89135.81الناث ولدة ثالثية 

اأوزان امليالد والفطام لقطيع املاعز ال�ضامي ح�ضب نوع الولدة وجن�ض املولود 
يف حمطة الوال يف اململكة الردنية الها�ضمية

اأوزان امليالد والفطام لقطيع الغنام العوا�ض  ح�ضب نوع الولدة وجن�ض املولود يف حمطة الفجيج  
يف اململكة الردنية الها�ضمية

معدل النمو اليوم)غ/يوم(وزن الفطام)كغ(وزن امليالد)كغ(بيان
4.5720.47265.12املتو�ضط العام 

4.5820.63266.12متو�ضط الذكور

4.6020.72274.02الذكور ولدة مفردة

4.4020.50265.01الذكور ولدة تواأمية

4.5620.39265.67متو�ضط الناث

4.5820.52265.63الناث ولدة مفردة

4.5019.59251.91الناث ولدة تواأمية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية:
ووزارة  اأك�����ض��اد  ب��ني  امل��وق��ع  التنفيذي  للربنامج  اإ���ض��ارًة 
التقني لرتبية احليوان  املعهد  الريفية،  والتنمية  الفالحة 
يف  املاعز  وتطوير  تنمية  جم��ال  يف   2011/3/16 بتاريخ 
املاعز  لتلقيح قطيع  و�ضع خطة   2015 عام  اجلزائر، مت 
، ومت  ال�ضامي  للماعز  �ضائل منوي جممد  بق�ضات  املحلي 

اإر�ضال  500 ق�ضة من ال�ضائل املنوي املجمد.
وخالل عام 2015  اأظهرت نتائج زرع ال�ضفنجات املهبلية 
املنوي  ال�ضائل  بق�ضات  والتلقيح  حملية  عنزة   85 اإىل 
املجمد من املاعز ال�ضامي املر�ضلة من املركز العربي، اأن 

نتيحة احلمل يف املو�ضم الأول حققت ن�ضبة 31.53 %.
ويظهر اجلدول الالحق اأهم نتائج الأعمال

كما مت تنفيذ دورة تدريبة وور�ضة عمل للعاملني يف امل�ضروع 
خالل الربع الرابع من عام 2015، بالإ�ضافة اإىل ما تقدم 
ينفذ املركز العربي ثالث م�ضاريع جديدة يف اجلمهورية 
الأمثل  وال�ضتثمار  الت�ضنيع  م�ضروع  وه��ي  اجلزائرية 
للمخلفات الزراعية الذي �ضيتم من خالله تزويد اجلزائر  
باآلة  لت�ضنيع املخلفات الزراعية، وم�ضروع خف�ض معدل 
نفوق مواليد الإبل والوقاية منه يف بع�ض الدول العربية، 
املربني  الإبل وحت�ضني دخل  رعي  اأنظمة  درا�ضة  وم�ضروع 

وتبادل اخلربات.

النتيجةاملوؤ�ضرات التنا�ضلية
85  را�ضعدد الناث امللقحة 

28.00 )كغ(متو�ضط الوزن عند التلقيح 
31 %ن�ضبة  الناث احلاملة 

16 راأ�ضعدد املواليد
4 مواليدعدد املواليد النافقة عند الولدة

%114.28ن�ضبة  الإجناب
5.76 )كغ(متو�ضط الوزن يف 30 يوم 

11.40 )كغ(معدل الوزن العام  60 يوم 
106.87 غ/يوممعدل الزيادة الوزنية اليومي العام 

2.91 )كغ(متو�ضط وزن املواليد الإناث اأحادي عند امليالد
4.33 )كغ(متو�ضط وزن املواليد الذكور اأحادي عند امليالد 

3.28 )كغ(املتو�ضط العام لوزن املواليد عند امليالد
2.2 )كغ(متو�ضط وزن املواليد اإناث توائم عند امليالد 
2.3 )كغ(متو�ضط وزن املواليد ذكور توائم عند امليالد 

نتائح التلقيح والولدات للعنزات املحلية يف اجلزائر بق�ضات ال�ضائل املنوي املجمد للماعز ال�ضامي 
املر�ضلة من املركز العربي
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اململكة العربية ال�صعودية:
ت�ضارك اململكة العربية ال�ضعودية يف تنفيذ م�ضروع خف�ض معدل نفوق مواليد الإبل والوقاية منها يف بع�ض الدول العربية، و�ضمن 
اأر�ضل  ال�ضغرية،  املجرتة  للحيوانات  الوراثي  التح�ضني  ال�ضعودية يف جمال  العربية  واململكة  العربي  املركز  التعاون بني  برنامج 
املركز العربي 40 راأ�ضًا من الأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي )5 ذكور و15 اإناث اأغنام عوا�ض( و)5 ذكور و15 اإناث ماعز �ضامي( 
اأن�ضال احليوانات املُح�ضنة من الأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي بالتوا�ضل مع  وزارة الزراعة  يف  2011، ومتت ُمتابعة  يف عام 

اململكة لإجناز امل�ضروع.
جمهورية ال�صودان:

حت�ضني  برنامج  يف  ال�ضودان  جمهورية  مع  التعاون  ي�ضتمر   •
)اأغنام  حية  حيوانات  اإر�ضال  طريق  عن  واملاعز  الأغنام 
عوا�ض وماعز �ضامي(، وق�ضات �ضائل منوي جممد لالأغنام 

العوا�ض واملاعز ال�ضامي.
جمهورية  يف  جديدين  م�ضروعني  العربي  امل��رك��ز  •وينفذ 
الأمثل  وال���ض��ت��ث��م��ار  الت�ضنيع  م�����ض��روع  وه��م��ا  ال�����ض��ودان  
للمخلفات الزراعية الذي �ضيتم من خالله تزويد ال�ضودان 
معدل  خف�ض  وم�ضروع  الزراعية،  املخلفات  لت�ضنيع  باآلة  

نفوق مواليد الإبل والوقاية منها يف بع�ض الدول العربية.

اجلمهورية العربية ال�صورية:
1. م�صروع ال�صتجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي وتاأثري اجلفاف يف �صمال �صرق �صورية:

�ضمن اإطار حر�ضه على �ضمولية ميادين العمل، و�ّضع املركز العربي اأك�ضاد اأن�ضطته لت�ضمل املناطق املت�ضررة من الأزمات،   •
 ACF ونظرًا للخربة املكت�ضبة لديه يف تنفيذ م�ضاريع التنمية، يقوم اأك�ضاد بالتعاون مع منظمة العمل ملكافحة اجلوع الإ�ضبانية

بتنفيذ م�ضروع ال�ضتجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي وتاأثري اجلفاف يف �ضمال �ضرق �ضورية.
• ويهدف امل�ضروع لتح�ضني دخل الأ�ضر ال�ضغرية واملتو�ضطة العاملة يف رعي احليوان والزراعة وزيادة قدرتها على التكّيف مع 
التغريات املناخية من خالل حت�ضني املهارات التقنية والإدارية يف جمال الرثوة احليوانية، وحت�ضني طرق الت�ضويق للمنتجات 
نظام  تطبيق  خالل  من  الدخل،  م�ضادر  وتنويع  الزور  ودير  والرقة،  احل�ضكة،  حمافظات  يف  واللحوم(،  )احلليب  احليوانية 

الزراعة احلافظة، ل�ضالح 500 اأ�ضرة من املنطقة ال�ضمالية ال�ضرقية.

املدىاملعدلاملوؤ�ضرات الإنتاجية

العمر عند اأول ولدة للعنزة 
)�ضهر(

8.9 )اجليل الأول(
.18.5 )اجليل الثاين(.
15.8 )اجليل الثالث(.

7.7 - 9.3 )اجليل الأول(.
16.3 - 20.7 )اجليل الثاين (.
10.8 - 20.7 )اجليل الثالث(

وزن امليالد اجلديان 
)كجم(

2.8 )الذكر(.
 2.5 )الأنثى(.

 4.5 - 1.5
4.0 - 1.3

اإنتاج اللنب 90 يوما 
)كجم(

73.3 )العام 2008(.

55.6 )العام 2009(.
118.5 - 27.5
101.4 - 23.2 

وزن اجلدي عند 60 يوم 
)كجم(

7.4 )الذكر(. 
6.2 )الأنثى(.

12 - 3.5
3.5 - 3.0 

وزن اجلدي عند 90 يوم
 )كجم(

8.9 )الذكر(.
 7.4 )الأنثى(

 15.5 - 3.5
11.5 - 3.0

املعلومات التي مت توفرها وح�ضابها للموؤ�ضرات الإنتاجية للماعز النوبي ال�ضوداين مبحطة دنقال
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�صري العمل:
تنفيذ العديد من الدورات التدريبية خالل عام 2015، يف املجالت التالية:

اأ - يف جمال ال�صحة احليوانية :
•مكافحة الطفيليات الداخلية واخلارجية، واأهم الأمرا�ض املنقولة عن طريق احلليب ومنتجاته.

•الإ�ضعافات الأولية ملعاجلة اجلروح واحلروق والك�ضور والت�ضمم للحيوان.
•ا�ضتخدام املغاط�ض و�ضيانتها واإجراءات ال�ضالمة.

ب  -  يف جمال الت�صويق:
• ت�ضنيع احلليب و�ضبط اجلودة ومراقبة عملية جتميع احلليب وت�ضويقه .

ومراقبة  ال�ضغرية،  للم�ضاريع  التكاليف  وح�ضاب  املالية  الإدارة  واأ�ض�ض  حفظها،  واأ�ض�ض  ومنتجاته  للحليب  التجاري  •الت�ضنيع 
وتوزيع الدخل �ضمن اأع�ضاء املجموعة.

•متابعة مراقبة عملية جتميع وت�ضويق احلليب من قبل املربني.
•عقد الإجماع اخلتامي مل�ضروع الإ�ضتجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي يف �ضمال �ضرق �ضورية بتاريخ 2015/5/25.

2. م�صروع التح�صني املبكر حلالة العائالت املت�صررة  من الأزمة يف �صورية يف قطاعي الإنتاج النباتي واحليواين يف 
حمافظتي احل�صكة ودرعا:

• نظرًا خلربة  املركز العربي وتنفيذه املتميز مل�ضاريع التنمية، يقوم اأك�ضاد بالتعاون مع منظمة العمل ملكافحة اجلوع الإ�ضبانية 
ACF بتنفيذ م�ضروع التح�ضني املبكر ل�ضالح العائالت املت�ضررة  من الأزمة يف اجلمهورية العربية ال�ضورية يف قطاعي الإنتاج 

النباتي واحليواين يف حمافظتي احل�ضكة ودرعا، والذي يهدف اإىل م�ضاعدة العائالت الريفية املت�ضررة من الأحداث اجلارية 
عن طريق تقدمي مواد عينية من الأعالف والأدوية البيطرية حليواناتهم ومبيدات ملكافحة احل�ضرات والأمرا�ض التي ت�ضيب 

حما�ضيل اخل�ضار اإ�ضافة اىل تدريب الكوادر املحلية امل�ضرفة على تنفيذ امل�ضروع.
•نفذ امل�ضروع خالل عامي 2014 و 2015، ويف جمال الإنتاج احليواين مت توزيع 700 كغ من ال�ضعري العلفي و�ضلة من الأدوية 

الكوادر  من  عدد  وتدريب  1782مربيًا،  اإىل  البيطرية 
الزراعية  احليوانات  رعاية  جمال  يف  واملربني  الفنية 
وال�ضتفادة  احل��ي��وان��ات  وتغذية  البيطرية  والعناية 
باملقننات  املربني  تزويد  ومت  الزراعية،  املخلفات  من 
العلفية للحيوانات الزراعية )الأبقار والأغنام واملاعز( 
واإدارة  امل�ضروع،  من  امل�ضتفيدين  املربني  ميلكها  التي 

املنتجات احليوانية )احلليب وم�ضتقاته(.
3. م�صروع دعم �صبل املعي�صة لالأ�صخا�س املت�صررين 

من الأزمة يف اجلمهورية العربية  ال�صورية:
يهدف امل�ضروع اإىل حت�ضني الأمن الغذائي من خالل دعم 
�ضبل املعي�ضة لالأ�ضخا�ض املت�ضررين من الأزمة يف �ضورية، 
ويتم   ،)SDC( للتنمية  ال�ضوي�ضرية  الوكالة  من  وبتمويل 
بالتعاون  )اأك�ضاد(  العربي  املركز  قبل  من  امل�ضروع  تنفيذ 

مع وزارة الزراعة والإ�ضالح الزراعي ال�ضورية، وتنفيذ امل�ضروع يف حمافظتي احل�ضكة ودرعا خالل �ضنتني وعلى مرحلتني ابتداًء 
من �ضهر ني�ضان 2015 وذلك مل�ضاعدة امل�ضتفيدين للو�ضول اإىل �ضبل معي�ضة اأف�ضل، وتاأمني مياه لال�ضتخدام املنزيل وال�ضقاية 
بالإ�ضافة اإىل زيادة امل�ضاعدات الغذائية يف املناطق امل�ضتهدفة للم�ضتفيدين من امل�ضروع، و�ضاهم خرباء اإدارة الرثوة احليوانية يف 
تنفيذ دورة تدريبية للمدراء احلقليني والفنيني الإر�ضاديني يف املحافظتني يف جمال الإنتاج احليواين بحيث يقوم الفريق احلقلي 

يف كال املحافظتني بتنفيذ جمموعة من اجلل�ضات التدريبية لرفع �ضوية امل�ضتفيدين يف جمال الإنتاج احليواين وب�ضكل دوري.
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جمهورية العراق:
1. التح�ضني الوراثي لأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي بالنتخاب والتهجني

• بينت نتائج حتليل البيانات الواردة من جمهورية العراق بالن�ضبة ل�ضاللت اأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي التي اأر�ضلها اأك�ضاد 
اإىل العراق، اأن متو�ضط اإنتاج احلليب الكلي للعنزات التي تنتج مابني 100 و200 كغ هو 145 كغ، و157 كغ، و127 كغ، وللعنزات 
املنتجة مابني 200 و300 كغ هو 245 كغ و252 كغ، و200 كغ، والتي تنتج اأكرث من 300 كغ  بلغ 396 كغ، و459 كغ، و296 كغ، 
للماعز ال�ضامي املحلي، وللماعز ال�ضامي القرب�ضي، واملاعز البلدي، على التوايل ح�ضب ال�ضكل التايل، وبلغ وزن امليالد للماعز 
ال�ضامي  املحلي، واملاعز ال�ضامي القرب�ضي،  واملاعز البلدي 2.62 كغ و2.66 كغ، و2.0 كغ على التوايل، اأما وزن الفطام فبلغ 

17.96 كغ للماعز ال�ضامي املحلي و19.19 كغ للماعز ال�ضامي القرب�ضي، و14.1 كغ للماعز البلدي.

2 - 2015/2/6 �ضارك فيها  • ونفذ املركز العربي ور�ضة عمل لعر�ض خرباته املرتاكمة، يف اجلمهورية العراقية خالل الفرتة 
خرباء من اأك�ضاد ومنهم خبري يف جمال النتاج احليواين.

5/30-2015/6/4 يف اجلمهورية اللبنانية يف جمال تقانة  اأك�ضاد دورتني تدريبيتني  للفنيني العراقيني خالل الفرتة  •كما نفذ 
التلقيح ال�ضطناعي عند املجرتات ال�ضغرية، ويف جمال حت�ضني وت�ضنيع املخلفات الزراعية كاأعالف للمجرتات ال�ضغرية.

2. م�صروع درا�صة تنمية حو�س احلماد العراقي )مكون الرثوة احليوانية(:
بداأ امل�ضروع عام 2011 وكان من اأهدافه حتديد اخل�ضائ�ض الإنتاجية لقطاع الرثوة احليوانية، وتو�ضيف طبيعة اإنتاجها، وتقييم 
الو�ضع الراهن لالإنتاج واأ�ضاليب اإدارة القطعان، وحتديد اأ�ضاليب التغذية والرعاية ال�ضحية وت�ضويق الإنتاج، وو�ضع خطة تنمية 

للرثوة احليوانية وتدريب الفنيني العاملني يف منطقة احلماد.
دولة الكويت:

2010/5/25 يف جمال  اأك�ضاد والهيئة العامة ل�ضوؤون الزراعة والرثوة ال�ضمكية بالكويت بتاريخ  • تنفيذًا لالتفاقية املوقعة بني 
حت�ضني وتطوير اإنتاج املاعز العار�ضي، مت اإر�ضال 30 راأ�ضًا من الأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي )5 ذكور و10 اإناث من اأغنام 
عوا�ض( و )5 ذكور و10 اإناث ماعز �ضامي(، و1200 ق�ضة من ال�ضائل املنوي املُجمد لالأغنام العوا�ض يف عام 2011، وكذلك يتم 
التجهيز لأر�ضال 55 راأ�ضًا من اأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي )5ذكور و25 من اإناث اأغنام العوا�ض( و )5 ذكور و20 من اإناث 

املاعز ال�ضامي ( خالل عام 2015.
• ويتم التوا�ضل مع اجلانب الكويتي لتقييم نتائج الأبحاث، ويو�ضح اجلدول التايل، البيانات الإنتاجية للماعز العار�ضي وال�ضامي 
والهجني )�ضامي ×عار�ضي( حيث بلغ معدل الولدات 143 و150 و200 % على التوايل. وقد بلغ وزن امليالد للماعز ال�ضامي 
3.3 كغ والعار�ضي 3.4 كغ والهجني 3.5 كغ. وبلغ وزن الفطام للماعز العار�ضي وال�ضامي والهجني )�ضامي × عار�ضي( 12 و 

12.8 و 16.6 كغ  على التوايل . ونالحظ من النتائج حت�ضن الهجني يف معدل الولدات ووزن امليالد  ووزن الفطام. 

اإنتاج احلليب للماعز ال�ضامي املحلي 
واملاعز ال�ضامي القرب�ضي واملاعز البلدي

وزن امليالد والفطام  للماعزال�ضامي املحلي
   واملاعز ال�ضامي القرب�ضي واملاعز البلدي
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اجلمهورية اللبنانية:
يتم تنفيذ م�ضروع التح�ضني الوراثي لالأغنام واملاعز بالتعاون مع حمطة تربل التابعة مل�ضلحة الأبحاث الزراعية، وبهدف دعم 
املركز  اأر�ضل  اللبنانية،  الزراعة  ووزارة  العربي/اأك�ضاد  املركز  بني  التعاون  وتفعيل  واملاعز  لالأغنام  الوراثي  التح�ضني  م�ضروعي 
العربي عام 2015 حيوانات حية حم�ضنة )26 راأ�ض من املاعز ال�ضامي (، كما مت اإر�ضال 600 ق�ضة من ق�ضات ال�ضائل املجمد )300 

ق�ضة جممدة لالأغنام العوا�ض و300 ق�ضة جممدة للماعز ال�ضامي(.
جمهورية م�صر العربية:

ا�ضتمر التعاون مع جمهورية م�ضر العربية ، معهد بحوث الإنتاج احليواين يف جمالت حت�ضني الأغنام  واملاعز املحلية باخللط 
الرتبوي مع اأغنام العوا�ض و املاعز ال�ضامي من خالل تزويد م�ضر باحليوانات احلية وق�ضات ال�ضائل املنوي للذكور املح�ضنة ومن 

نتائج امل�ضروع توزيع ذكور املاعز ال�ضامي و الأغنام العوا�ض املح�ضن على املربني يف الدلتا وال�ضاحل ال�ضمايل الغربي. 
500 ق�ضة  لالأغنام العوا�ض و500 ق�ضة للماعز ال�ضامي اإىل معهد بحوث  1000 ق�ضة من ال�ضائل املنوي املجمد  كما مت اإر�ضال 
ال�ضحراء خالل عام 2014، ويتم تنفيذ م�ضروع الت�ضنيع وال�ضتثمار الأمثل للمخلفات الزراعية حيث �ضيتم ت�ضنيع  وحدة ت�ضنيع 
املخلفات الزراعية اىل جمهورية م�ضر العربية، وتنفيذ واإ�ضدار الدرا�ضة ال�ضتق�ضائية مل�ضادر الرثوة احليوانية والداجنة يف 

املنطقة ال�ضاحلية ال�ضمالية الغربية يف م�ضر.

املاعز الهجني)�ضامي ×عار�ضي(املاعز العار�ضياملاعز ال�ضاميال�ضفات املقدرة
92014العدد يف جماميع التلقيح

4146عدد املاعز الوالدة

62012عدد املواليد

44.47043معدل الولدات )%(

150143200معدل املواليد)%(

3.33.43.5متو�ضط وزن امليالد )كغ(
1212.816.6متو�ضط وزن الفطام )كغ(

مقارنة البيانات الإنتاجية للماعز ال�ضامي والعار�ضي والهجني )�ضامي × عار�ضي(
مبركز تدريب الأغنام واملاعز بكبد يف دولة الكويت
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اجلمهورية اليمنية:
يتم التعاون مع اجلمهورية اليمنية لتح�ضني �ضاللت الأغنام واملاعز املحلية بالتهجني املُوّجه مع �ضاللة الأغنام العوا�ض املح�ضنة 
و�ضاللة املاعز ال�ضامي املُح�ضنة، ويندرج هذا الن�ضاط يف اإطار برنامج تطوير ال�ضاللت املحلية يف الدول العربية با�ضتخدام تقانة 
التلقيح ال�ضطناعي بال�ضائل املنوي املُجمد. و يف اإطار برنامج التح�ضني الوراثي ورعاية املجرتات ال�ضغرية مت تدريب الكوادر 

الفنية اليمنية على التقانات احلديثة يف رفع الأداء الإنتاجي وبرامج التحليل الإح�ضائي ونظم اإدارة قطعان الأغنام واملاعز.
وينفذ املركز العربي م�ضروعني جديدين يف اجلمهورية اليمنية وهما م�ضروع الت�ضنيع وال�ضتثمار الأمثل للمخلفات الزراعية الذي 
�ضيتم من خالل هذا امل�ضروع تزويد اليمن باآلتني لت�ضنيع املخلفات الزراعية ، وم�ضروع خف�ض معدل نفوق مواليد الإبل والوقاية 
منها يف بع�ض الدول العربية. والدرا�ضة ال�ضتق�ضائية  حول ال�ضاللت )العروق ( املهددة بالنقرا�ض يف الدول العربية وهي قيد 

التنفيذ.
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م�شروع تطوير ا�شتخدام التلقيح ال�شطناعي 
عند املجرتات ال�شغرية

الهدف من امل�صروع:  
يهدف امل�ضروع اإىل امل�ضاهمة يف ت�ضريع عمليات التح�ضني الوراثي لقطعان الأغنام واملاعز وذلك من خالل جمع ال�ضائل املنوي 
من الذكور النخبة يف قطيع النواة، ون�ضرها يف اأكرب قدر ممكن من املحطات املتعاونة وقطعان املربني يف الدول العربية يف اإطار 
تركيز اجلهود لتحقيق ا�ضتثمار اأمثل لل�ضاللت احليوانية املتميزة من الأغنام واملاعز وخا�ضة تلك التي مت انتخابها وحت�ضينها 

وراثيًا يف بع�ض الدول العربية.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

اململكة الأردنية الها�ضمية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية، جمهورية ال�ضودان، اجلمهورية العربية ال�ضورية، دولة 
قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية العراق، دولة فل�ضطني، اجلمهورية اللبنانية، اجلمهورية اليمنية، اجلمهورية التون�ضية.

�صري العمل:
•زاد اإنتاج ق�ضات ال�ضائل املنوي خالل عام 2015 وزاد توزيعها اإىل الدول العربية باطراد، واأر�ضل اأك�ضاد عام 2015 نحو 4200 
ق�ضة من ال�ضائل املنوي املجمد من اأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي املح�ضنة اإىل تون�ض واجلزائر والأردن ولبنان. ومت تلقيح نحو 
250 راأ�ضًا من الأغنام واملاعز يف �ضورية، وو�ضل جمموع الق�ضات املجمدة املر�ضلة اإىل الدول العربية منذ انطالق امل�ضروع اإىل 

نحو 30000 ق�ضة، ويو�ضح ال�ضكل تطور عملية توزيع ق�ضات ال�ضائل املنوي املجمد اإىل الدول العربية.
مع  اأك�ضاد  تعاون  ال�ضطناعي  التلقيح  م�ضروع  اإط��ار  يف  •و 
لتلقيح  الزراعية يف �ضورية  العلمية  للبحوث  العامة  الهيئة 
بع�ض  يف  املح�ضنة  وامل��اع��ز  الأغ��ن��ام  قطعان  م��ن  ج��زء 
حمطات البحوث با�ضتخدام ال�ضائل املنوي الطازج املاأخوذ 
من الذكور النخبة يف حمطة بحوث اإزرع التابعة لأك�ضاد. 
اإىل حتقيق ن�ضب جيدة من احلمل  الأولية  النتائج  وت�ضري 
العمل على  ويتم  الطريقة.  ا�ضتخدام هذه  نتيجة  والولدة 
زيادة عدد املحطات واحليوانات التي تخ�ضع لهذه التجربة 

مبا ي�ضاهم يف ن�ضر الفائدة.
•مت يف 2014 - 2015  اإنتاج وجتميد وتخزين  نحو 10000 
جاهزة  لتكون  ال�ضامي  واملاعز  العوا�ض  اأغنام  من  ق�ضة 

لالإر�ضال اإىل الدول العربية الراغبة. 
ال�ضطناعي  التلقيح  ا�ضتخدام  جتربة  نتائج  •اأظهرت 
املربني  اأح��د  قطيع  يف  واملجمد  الطازج  املنوي  بال�ضائل 
كما   ،%  60 جتاوز  للولدات  معدًل  اأك�ضاد  مع  املتعاونني 
جتاوز هذا املعدل 50 % نتيجة ا�ضتخدام التلقيح بال�ضائل 

املنوي املجمد، وهي نتائج متميزة.
•�ضمن اإطار م�ضروع تنمية وتطوير املاعز املحلي يف اجلزائر اأر�ضل اأك�ضاد 600 ق�ضة �ضائل منوي من ذكور املاعز ال�ضامي املح�ضنة 

خالل عام 2015 ل�ضتخدامها يف خطة اخللط الوراثي مع املاعز املحلي بهدف حت�ضني انتاجية املاعز املحلي يف اجلزائر.
•اأر�ضل اأك�ضاد 3000 ق�ضة �ضائل منوي جممد من اأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي املح�ضنني اإىل اجلمهورية التون�ضية يف عام 2015 
لي�ضار اىل ا�ضتخدامها يف عمليات التح�ضني الوراثي لل�ضاللت املحلية يف تون�ض. ويقوم اأك�ضاد حاليًا بتجهيز خمترب للتلقيح 

ال�ضطناعي يف القريوان
حول  حماة  جامعة  يف  البيطري  الطب  وكلية  دم�ضق  جامعة  يف  الزراعة  كلية  من  كل  مع  بالتعاون  دكتوراه  ر�ضالتي  اجناز  •مت 

ا�ضتخدام اجلزئيات الليبوبروتينية منخف�ضة الكثافة LDL يف حماليل جتميد ال�ضائل املنوي لكبا�ض العوا�ض.

تطور توزيع ق�ضات ال�ضائل املنوي املجمد لالأغنام العوا�ض 
واملاعز ال�ضامي اىلالدول العربية
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م�شروع تطوير ا�شتخدام تقانة نقل الأجنة 
للمجرتات ال�شغرية

الهدف من امل�صروع:  
رفع كفاءة التح�ضني الوراثي يف قطعان الأغنام واملاعز، وت�ضهيل نقل املوارد الوراثية من احليوانات النخبة بني خمتلف الدول 
العربية، كبديل لنقل احليوانات احلية، وتكوين بنوك وراثية )الأجنة املجمدة( حلفظ الأ�ضول الوراثية لل�ضاللت املحلية يف الدول 

العربية، وبخا�ضة تلك املهددة بالنقرا�ض.
مكان تنفيذ امل�صروع: اجلمهورية العربية ال�ضورية، )حمطة بحوث ازرع التابعة للمركز العربي(.

�صري العمل: 
• مت خالل عام 2014 و 2015 الرتكيز على كتابة نتائج هذا امل�ضروع ب�ضكل اأوراق علمية وخا�ضة فيما يتعلق بنتائج اختبارات 

فرط الإبا�ضة )Super Ovalution( ودرجات ال�ضتجابة املبي�ضية لهرمونات فرط الإبا�ضة يف اأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي. 
•يتم حاليًا جتهيز ورقتني علميتني حول ال�ضتجابة املبي�ضية ل�هرمون pFSH يف برنامج فرط الإبا�ضة عند كل من املاعز ال�ضامي 

واأغنام العوا�ض للن�ضر يف املجالت العلمية املحكمة
•مت تنفيذ ثالث دورات تدريبية خالل عام 2015 كما يلي:

)حمطة  التلقيح ال�ضطناعي عند الغنام واملاعز للكوادر الفنية العاملة يف وزارة الزراعة  - يف الأردن حول ا�ضتخدام تقانة 
امل�ضريفة الزراعية( 

- يف العراق للفنيني العاملني يف م�ضروع احلماد العراقي ونفذت يف بريوت .
- يف اجلزائر يف املعهد التقني لرتبية احليوانات حول ا�ضتخدام التقانات احلديثة يف تطوير انتاج املاعز املحلي يف اجلزائر.

•مت تنفيذ ور�ضة عمل لتقييم م�ضروع التح�ضني الوراثي للماعز املحلي يف اجلزائر.
•مت خالل عام 2015 ن�ضر عدة اأوراق علمية يف جمالت علمية حمكمة، كما يلي:

املنوي لكبا�ض  ال�ضائل  يف حملول متديد حملي لتجميد   )LDL( الكثافة  الليبوبروتينات منخف�ضة  ا�ضتخدام  - تقييم فاعلية   1

العوا�ض ال�ضورية )املجلة العربية للبيئات اجلافة، اأك�ضاد(.
2 - م�ضاركة احلم�ض الأميني الربولني مع جزيئات LDL يف ممددات ال�ضائل املنوي عند كبا�ض العوا�ض )املجلة العربية للبيئات 

اجلافة(.
3 - تقييم القدرة الإخ�ضابية لل�ضائل املنوي املجمد لكبا�ض العوا�ض يف حماليل متديد خمتلفة )املجلة العربية للبيئات اجلافة(.

كبا�ض  عند  املنوي  لل�ضائل  جديد  متديد  حملول  لتطوير  الكثافة  منخف�ضة  الليبوبروتينات  من  خمتلفة  تراكيز  ا�ضتخدام   -  4

العوا�ض )املجلة العلمية بجامعة امللك في�ضل(.
•يتم حاليًا حت�ضري ورقتني علميتني حول ال�ضتجابة املبي�ضية لهرمون pFSH يف اإطار برامج فرط الإبا�ضة يف كل من الأغنام 

واملاعز يف �ضورية.
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م�شروع 
تطوير اإنتاج الإبل

اهتم املركز العربي "اأك�ضاد" اهتمامًا خا�ضًا مب�ضروع تطوير اإنتاج الإبل بالتعاون مع الدول العربية التي ت�ضكل الإبل فيها جزءًا مهمًا 
من ثروتها احليوانية. وقد اأن�ضاأ املركز العربي حمطة لرتبية ورعاية الإبل )حمطة بحوث وادي العذيب(، بهدف تدريب الكوادر 
الفنية العربية، ودرا�ضة الأداء الإنتاجي والتنا�ضلي لالإبل، وتعترب هذه املحطة ومن�ضاآتها مركزًا لتقدمي اخلربات وال�ضت�ضارات 

للدول العربية.
م�صروع تقييم وحت�صني اإنتاج وت�صويق حليب الإبل ببع�س الدول العربية

اإىل زيادة  املتحدة،  التابع لالأمم  )اإيفاد(  الزراعية  للتنمية  الدويل  ال�ضندوق  بالتعاون مع  تنفيذه  الذي مت  امل�ضروع  يهدف هذا 
الدخل وتخفيف حدة الفقر وحت�ضني الأمن الغذائي يف املجتمعات الرعوية التي تربي الإبل يف تلك الدول وذلك عن طريق حت�ضني 
وزيادة اإنتاج حليب الإبل وال�ضتغالل الأمثل للحليب املنتج وتطوير عمليات ت�ضنيعه وت�ضويقه. مت تنفيذ هذا امل�ضروع يف ثالث دول 
عربية هي اجلزائر، واملغرب وال�ضودان، حيث مت تزويد هذه الدول بالتجهيزات الالزمة من وحدات ب�ضرتة وتعبئة حليب وبرادات 

ووحدات لت�ضنيع البلوكات العلفية، و توفري كمية من الأدوية البيطرية واملعقمات.
اأفرز امل�ضح امليداين لتنفيذ امل�ضروع �ضرورة زيادة كميات احلليب املنتجة، وحت�ضني و�ضائل نقل احلليب، وتخفي�ض �ضعر احلليب 
امل�ضوق يف نقاط التوزيع، كذلك حت�ضني ن�ضل �ضاللت الإبل املنتجة للحليب وحت�ضني وتطوير و�ضائل ب�ضرتة وحفظ احلليب، مع 
توفري الأعالف وحت�ضني امل�ضادر الرعوية لتغذية الإبل وتوفري مياه ال�ضرب وتطوير و�ضائل تعبئة احلليب وحت�ضني اآليات ت�ضويقه.

الدرا�صة ال�صتق�صائية حول معدلت وم�صببات نفوق مواليد الإبل يف بع�س الدول العربية
التن�ضيقي  الإبل، مت عقد الجتماع  العربية يف جمالت بحوث وتطوير  "اأك�ضاد" بتوحيد اجلهود  العربي  اإطار اهتمام املركز  يف 
للدول امل�ضاركة ومت متويل الدرا�ضة من موازنة  اأك�ضاد ، بهدف اجناز الدرا�ضة ال�ضتق�ضائية يف كل من تون�ض، اجلزائر، ال�ضودان، 

اليمن، ،ومت عر�ض ال�ضتمارة واعتمادها، كما مت النتهاء من جمع البيانات وحتليلها اإح�ضائيًا للح�ضول على النتائج النهائية.
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م�صروع خف�س معدل نفوق مواليد الإبل والوقاية منها يف بع�س الدول العربية:
يعترب هذا امل�ضروع من امل�ضاريع القومية الهامة، وينفذ خالل �ضنتني بتمويل من املركز العربي يف �ضت دول عربية: اجلزائر، تون�ض، 
اليمن، ال�ضعودية، ال�ضودان وموريتانيا، والذي ي�ضمل التعرف على العوامل الرئي�ضية امل�ضببة اأو امل�ضاهمة يف نفوق مواليد الإبل 
)املمر�ضة وغري املمر�ضة(، وحتديد الأثر والأهمية القت�ضادية لنفوق مواليد الإبل للعمل على تخفيف اأثره على الفئة امل�ضتهدفة، 
ودعم وتاأهيل املربني والفنيني املحليني ورفع قدرة الكوادر والأطر الب�ضرية يف جمال ت�ضخي�ض م�ضببات نفوق مواليد الإبل يف 
الدول امل�ضاركة بامل�ضروع، واإعداد خطة عالجية ووقائية من خالل ا�ضتخدام التح�ضينات الوقائية واإتباع اأ�ضاليب �ضحية يف تربية 
ورعاية املواليد، وخف�ض معدلت نفوق مواليد الإبل وزيادة حجم القطعان وبالتايل و حت�ضني عائدات مربي الإبل رفع م�ضتوى 

معي�ضتهم وخف�ض معدلت الفقر يف اأو�ضاطهم.
عقد الجتماع التن�ضيقي الأول يف القاهرة بتاريخ 27-8/28 /2015 وبح�ضور املن�ضقني الوطنيني للم�ضروع، ومت خالله ا�ضتعرا�ض 
نتائج الدرا�ضة ال�ضتق�ضائية التي مت تنفيذها عند مربي الإبل واملتعلقة مبعدل وم�ضببات نفوق مواليد الإبل كما مت �ضرح ومناق�ضة 

واعتماد الأن�ضطة املطلوب تنفيذها خالل هذه املرحلة والربنامج الزمني لتنفيذ تلك الأن�ضطة.
م�صروع درا�صة اأنظمة رعي الإبل وحت�صني دخل املربني وتبادل اخلربات يف اجلزائر

•بداأ تنفيذ امل�ضروع عام 2015 وملدة ثالث �ضنوات بالتعاون بني املركز العربي وحمافظة تنمية الفالحة يف املناطق ال�ضحراوية 
الآتية:  الأن�ضطة  امل�ضروع  وي�ضمل  الدميقراطية.  اجلزائر  جمهورية  يف  الريفية  والتنمية  الفالحة  – ووزارة 

تو�ضيف واقعي للحالة الراهنة لقطاع الإبل واملراعي، حتديد وا�ضتغالل املوارد الطبيعية املمكنة ال�ضتثمار يف جمال تطوير الإبل 
بال�ضكل الأمثل، واإدخال التقانات احلديثة يف جمال تربية ورعاية الإبل )حالبة اآلية، ت�ضنيع منتجات الإبل، ا�ضتخدام املكعبات 
العلفية( واإعادة النظر يف اأهداف تربية الإبل احلالية، وو�ضع اخلطط امل�ضتقبلية لتطوير الإبل يف مناطق انت�ضارها، ورفع كفاءة 

وموؤهالت الكوادر الفنية املتخ�ض�ضة، وحت�ضني الظروف املادية واملعي�ضية ملربي الإبل.
•مت خالل عام 2015 القيام بزيارة ميدانية لولية ورقلة حيث مقر حمافظة تنمية الفالحة باملناطق ال�ضحراوية باجلزائر. ومت 
التفاق مع اجلانب اجلزائري على منهجية العمل، وعلى اخلارطة الزمنية لتنفيذ امل�ضروع، والتاأكيد على التزامات كل جانب، 
كما مت ا�ضتعرا�ض م�ضودة ا�ضتمارة امل�ضح ال�ضتق�ضائي الذي �ضيتم تنفيذه يف �ضبع من الوليات ال�ضحراوية ذات الكثافة العالية 

من الإبل بهدف التعرف على مقومات وخ�ضائ�ض واحتياجات تربية الإبل باملناطق ال�ضحراوية يف اجلزائر.
•مت تنفيذ الدورة لتدريبية املقررة للفنيني املكلفني بجمع املعلومات والبيانات اخلا�ضة با�ضتمارة الدرا�ضة ال�ضتق�ضائية حول 
نتائج  ومن خالل  ال�ضحراوية يف اجلزائر،  املناطق  وليات  �ضبع من  الإبل يف  واحتياجات قطاع مربي  مقومات وخ�ضائ�ض 
وخمرجات هذه الدرا�ضة يتم و�ضع اخلطة الالزمة لتنفيذ التدخالت املطلوبة لتطوير اأنظمة رعي الإبل، وحت�ضني دخل املربني 

وتبادل اخلربات يف مناطق تربية الإبل باملناطق ال�ضحراوية باجلزائر.
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م�شروع املوازنة العلفية 
يف الدول العربية

الهدف من امل�صروع:  
يهدف امل�ضروع اإىل ح�ضر املوارد العلفية املحلية التقليدية وغري التقليدية  لكل دولة على حدة وتقدير الحتياجات الغذائية للرثوة 
احليوانية واإظهار الفجوة العلفية لديها وح�ضر امل�ضتوردات من الأعالف وحتديد قيمتها املالية وبيان مدى تغطية العجز احلا�ضل 

من هذه امل�ضتوردات  ون�ضبته ومعرفة ال�ضعوبات واقرتاح احللول املنا�ضبة.
مكان تنفيذ امل�صروع: جميع الدول العربية.

�صري العمل:
• قام املركز العربي"اأك�ضاد" باجناز 13 درا�ضة للموازنة العلفية لكل من: الأردن وتون�ض واجلزائر وال�ضودان وال�ضعودية و�ضورية 
و�ضلطنة ُعمان وقطر ولبنان وليبيا وم�ضر واملغرب واليمن، وبلغت الفجوة العلفية )العجز بالأعالف( يف هذه الدول نحو 49 
مليون طن من املادة اجلافة و705 مليار ميغاجول من الطاقة ال�ضتقالبية و)5.4( مليون طن من الربوتني امله�ضوم. وبلغت 
ال�ضتقالبية،   الطاقة  من  ميغا جول  مليار   348 على  اجلافة حتتوي  املادة  من  مليون طن   26 الدول  لهذه  امل�ضتوردات  كمية 
اأكرب من  اأمريكي، و�ضتكون الفجوة العلفية  5.5 مليار دولر  و3.232 مليون طن من الربوتني امله�ضوم، بقيمة تقدر بحوايل 
ذلك بكثري يف حال اجناز الدرا�ضات املتبقية  لباقي الدول العربية، وبالتايل �ضيكون حجم امل�ضتوردات اأكرب واملبالغ امل�ضروفة 
على هذه امل�ضتوردات اأكرب، و�ضتزيد هذه الأرقام والإح�ضاءات طردًا مع تزايد الطلب على املنتجات احليوانية مع تزايد عدد 

ال�ضكان وبالتايل زيادة الفجوة العلفية.
•يتم التوا�ضل مع الدول التالية )الإمارات العربية املتحدة، البحرين،  العراق، الكويت، موريتانيا ( من اأجل اإر�ضال ال�ضتمارات 

بعد ا�ضتكمال ت�ضجيل املعلومات املطلوبة.
العلفية  املواد  من  امل�ضتوردات  وكميات  العربية  الدول  دول  يف  ال�ضادرة  املوازنات  خالل  من  العلفية  الفجوة  حتديد  •متابعة 

واأ�ضعارها.
موازنتها  �ضدرت  التي  العربية  للدول  املدفوعة  واملبالغ  الغذائية  وقيمتها  الأع��الف  من  للم�ضتوردات  تقييمي  جدول  •تنظيم 

العلفية.
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م�شروع ت�شنيع الأعالف من املخلفات الزراعية وخملفات ال�شناعات الغذائية 
وحت�شني قيمتها الغذائية

الهدف من امل�صروع:  
للمخلفات  الغذائية  القيمة  تقانات حت�ضني  وتوطني  ونقل  البيئة،  تلّوث  الكلفة واحلّد من  اإ�ضافية منخف�ضة  تاأمني موارد علفية 
وتخفيف   وت�ضنيعها،  الزراعية  للمخلفات  الغذائية  القيمة  ورفع  ”اأك�ضاد“،  قبل  من  امل�ضتنبطة  الغذائية  وال�ضناعية  الزراعية 
م�ضاريع  اإقامة  على  وامل�ضتثمرين  وحتفيزالدول  هدرها،  وعدم  للمخلفات  الأمثل  وال�ضتغالل  املتدهورة،  املراعي  على  ال�ضغط 
اإنتاج اأعالف، وزيادة اإنتاج الرثوة احليوانية وحت�ضني دخل املربي، وخلق فر�ض عمل جديدة، واحلّد من ا�ضترياد املواد العلفية 
من اخلارج، وال�ضتفادة من الأعالف التقليدية ب�ضكل اأمثل، وت�ضنيع جزء من الأعالف التقليدية مع جزء من املخلفات باأ�ضكالها 

املختلفة )جاف ورطب ، مالئ ومركز( ومتوازن، وتعميم الإجراءات املذكورة اآنفا" على املربني وم�ضاعدتهم يف تنفيذها.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

اأوىل املركز العربي اأهمية كبرية لتنفيذ م�ضروع قومي لت�ضنيع الأعالف من املخلفات الزراعية وخملفات ال�ضناعات الغذائية 
وحت�ضني قيمتها الغذائية، تنفيذًا لتو�ضية املوؤمتر الثالث مل�ضوؤويل البحوث العلمية والإر�ضاد الزراعي يف املنطقة العربية، وقرارات 
التوا�ضل مع  العمل على  اأك�ضاد، ويتم  العملية املكت�ضبة لدى  العمومية يف هذا الإطار نظرًا للخربة  التنفيذي واجلمعية  املجل�ض 

الدول العربية للبدء بالتنفيذ.
�صري العمل:

• اإعداد ال�ضيغة النهائية مل�ضروع الت�ضنيع وال�ضتثمار الأمثل للمخلفات الزراعية  بتمويل من املركز العربي "اأك�ضاد"، مب�ضاركة 
اربع دول عربية يف امل�ضروع وهي: تون�ض، ال�ضودان، العراق، م�ضر.

•مت ت�ضنيع اآلت لتح�ضني املخلفات الزراعية ل�ضالح م�ضروع ال�ضتجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي وتاأثري اجلفاف يف �ضمال 
�ضرق �ضورية، ت�ضنيع اآلة فرم وجر�ض وخلط ومكاب�ض يدوية ، واإجناز اآلتي فرم وخالطني علف  و 9 معالف ذاتية  التلقيم.

•مت ت�ضنيع اآلتني للمخلفات الزراعية واحدة لل�ضودان )بتمويل من الهيئة العربية لال�ضتثمار( والثانية لتون�ض بتمويل من اأك�ضاد.
•مت تنفيذ دورة تدريبية للفنيني العراقيني  حول " تقانة حت�ضني وت�ضنيع املخلفات الزراعية كاأعالف للمجرتات ال�ضغرية للفنيني 

العراقيني" خالل الفرتة  23-5/27/ 2015 يف لبنان.
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م�شروع اإن�شاء �شبكات اإقليمية اأو �شبه اإقليمية حلفظ وتبادل املوارد الوراثية احليوانية 
)البنوك الوراثية بالدول العربية(

امل�صاعدة يف اإن�صاء بنوك وراثية حيوانية م�صاعدة اإقليمية اأو �صبه اإقليمية:
والإكثار  احليوانية من خالل احلفاظ  الوراثية  املوارد  ل�ضون  العربية  الدول  م�ضاعدة  ن�ضاأته  منذ  العربي"اأك�ضاد"  املركز  يتابع 
داخل البيئة الطبيعية In situ عن طريق تقدمي اخلربات اإىل الدول العربية للم�ضاعدة يف اإقامة حمطات لإكثار وحت�ضني واإدارة 
 Ex situ املوارد الوراثية احليوانية املحلية وخا�ضة ال�ضاللت الواعدة، اأو �ضون املوارد الوراثية احليوانية خارج املن�ضاأ الطبيعي
)ب�ضورة اأجنة اأو نطاف جممدة(. ويف هذا الإطار مت امل�ضاركة يف توثيق البيانات ل�ضتمارة املوارد الوراثية احليوانية املّعدة من 
قبل منظمة الغذية والزراعة الدولية  )FAO(، والتي تهدف اإىل التعرف على اأن�ضطة وفعالية املنظمات املحلية يف احلفاظ على 

املوارد الوراثية املحلية.
الغربية جلمهورية م�صر  ال�صمالية  ال�صاحلية  املنطقة  الوراثية احليوانية يف  املوارد  ا�صتق�صائية حول و�صع  درا�صة 

العربية بالتعاون مع مركز بحوث ال�صحراء:
• مت اعداد ا�ضتمارة �ضاملة متثل كافة الأن�ضطة املرتبطة بتنمية امل�ضادر الوراثية احليوانية يف منطقة ال�ضاحل ال�ضمايل الغربي 
واإعداد  للتطبيق امليداين،  البيطرية(، واختبار �ضالحيتها من حيث قابليتها  والتغذية والرعاية، واخلدمات  الإنتاج،  )اأمناط 
واإدخال  ال�ضتمارات  وملء  ا�ضتخدام  على  امل�ضري  الفني  الكادر  وتدريب  ال�ضتمارة،  معلومات  مع  متنا�ضبة  بيانات  قاعدة 
 30 توزيع  ومت  وبراين  واحلمام،  ال�ضبعة  مطروح،  النجيلة،  م�ضتهدفة:  قطاعات  خم�ض  يف  احلقلي  امل�ضح  وتنفيذ  البيانات، 

ا�ضتمارة لكل قطاع لتحليل البيانات.
وفق  املالئمة  اخلدمية  امل�ضاريع  واقرتاح  احليوانية  للرثوة  امل�ضتدامة  للتنمية  املنا�ضبة  الفنية  اخلطط  الدرا�ضةبو�ضع  تو�ضي   •

النتائج امل�ضتخرجة من الدرا�ضة امليدانية لتطوير الرثوة احليوانية وال�ضيطرة على معوقات تنميتها.
درا�صة ا�صتق�صائية حول حالة املوارد الوراثية احليوانية املهددة بالنقرا�س يف الدول العربية:

بناء على تو�ضيات املوؤمتر الثالث مل�ضوؤويل البحوث العلمية والإر�ضاد الزراعي يف املنطقة العربية بعنوان "تطوير الرثوة احليوانية 
يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة" والذي عقد يف تون�ض عام 2013 لتقييم الو�ضع احلايل للموارد الوراثية بخا�ضة العروق املهددة 
بالنقرا�ض يف املنطقة العربية والتي يتطلب حفظها بالبنوك الوراثية من قبل الدول العربية الراغبة. وتنفيذًا لتو�ضية املوؤمتر 
وقرار اجلمعية العمومية دورة )32(، نظم اأك�ضاد ا�ضتمارة ت�ضمنت املعايري الدولية لأعداد احليوانات املهددة بالنقرا�ض لكل نوع 
حيواين )حيث تعترب �ضاللة الغنام واملاعز مهددة بالنقرا�ض اإذا قل عددها عن 10.000 راأ�ض، و�ضاللة الأبقار والإبل واجلامو�ض 
عن 7.500 راأ�ض، و�ضاللت العائلة اخليلية عن 5.000 راأ�ض، و�ضاللة الدواجن عن 25000 طري(، كما �ضملت ال�ضتمارة الأ�ضباب 
التي اأدت اإىل هذا النخفا�ض، والإجراءات التي اتخذتها الدولة حلماية ال�ضاللة او ال�ضاللت من النقرا�ض، �ضواء كانت قانونية 
او ت�ضريعية، واملنظمات املحلية اأو الدولية امل�ضاركة يف احلماية. وار�ضلت ال�ضتمارات اىل كل الدول العربية، وو�ضلت ردود من 

بع�ض الدول العربية اجلزائر والأردن ولبنان وم�ضر و�ضلطنة عمان، ويتم متابعة بقية الدول.
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اجراء درا�صة ا�صتق�صائية لرتبية الدجاج البلدي يف بع�س الدول العربية:
• تهدف هذه الدرا�ضة اإىل حتليل واقع تربية الدجاج البلدي لدى املربني يف الدول العربية امل�ضاركة لتقييم قدرتها الإنتاجية مبا 
ي�ضهم يف رفع امل�ضتوى القت�ضادي لالأ�ضر الريفية الفقرية وحتقيق التنمية امل�ضتدامة. نفذت هذه الدرا�ضة بالتعاون بني املركز 
العربية  اللبنانية، واجلمهورية  العراقية، واجلمهورية  الها�ضمية، واجلمهورية  الأردنية  اململكة  الزراعة  يف:  العربي ووزارات 
ال�ضورية، وجمهورية م�ضر العربية، واجلمهورية اليمنية وذلك من خالل ت�ضميم ا�ضتمارة �ضاملة لكافة املكونات القت�ضادية 

واخلدمية يف الدول امل�ضتهدفة وجمع البيانات من خالل فرق عمل حملية متخ�ض�ضة.
• بينت الدرا�ضة اأن اأعداد الدجاج البلدي كمورد وراثي يف تدهور م�ضتمر لعدة عوامل منها، عدم اخ�ضاع الدجاج البلدي لربامج 
وا�ضترياد �ضاللت  الع�ضوائي  الوراثي وقلة الهتمام يف رعايتها وتغذيتها ووقايتها من المرا�ض مع تطبيق اخللط  التح�ضني 
اأجنبية هجينة ذات النتاجية العالية بالرغم من عدم قدرة الأخرية على العي�ض حتت ظروف املربني حيث تتم رعايتها حتت 
نظم الرتبية املكثفة اأو �ضبه املكثفة. ولوحظ اأن عدد الدجاج البلدي ب�ضورية بلغ  6.7 مليون طري منها 3.9 مليون طري منتج 
للبي�ض، ويف اليمن تقدر بنحو 1.4 مليون طري ويف لبنان 1 مليون طري منها 20 األف هجني منتج للحم، ويف الأردن نحو 7.4 
مليون طري جميعها ثنائي الغر�ض، وتعترب جمهورية م�ضر العربية اأكرث الدول اهتماما يف اإكثار وحت�ضني الدجاج البلدي والذي 

ي�ضل اىل 71.7 مليون طري معظمها ثنائي الغر�ض.
والفرعوين  الرباهما  و  )البلدية  الأردن  يف  �ضاللت  واأرب��ع  م�ضر،  يف  حملية  �ضاللة  ع�ضرة  اأرب��ع  وج��ود  الدرا�ضة  بينت  •كما 
الرقبة  عاري  والأبي�ض  الرقبة  عاري  والبني  واملخطط  والأ�ضود  والبني  )الأبي�ض  العراق  يف  �ضاللت  وثماين  والباك�ضتاين(، 
والبلدي والرباهما(، و�ضاللتني يف لبنان وثالث �ضاللت يف اليمن )ال�ضاحلية، واجلبلية والعارية الرقبة( ويف �ضورية يوجد عدة 
�ضاللت بلدية خليطة و�ضاللتني حم�ضنتني )البلدي املزرك�ض والبلدي الأ�ضود(. وبينت الدرا�ضة اأن 95 % من الدجاج البلدي 
ومعظم  باملعدات احلديثة.  تربى يف حظائر حديثة جمهزة  و1 %  قدمية  يربى �ضمن حظائر  و4 %  تقليدية،  بطرق  يربى 
ال�ضاللت املحلية املتواجدة يف الدول العربية �ضعيفة الإنتاج �ضواء من البي�ض اأو اللحم حيث يرتاوح الإنتاج من البي�ض بني 

100-150 بي�ضة/�ضنويًا، ووزن البي�ضة 30-45 غرام، ووزن الطري 850 اىل 1700 غرام.
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  املطبوعات 
  

�ضمن اطار اإغناء املكتبة العلمية العربية مت اإ�ضدار:
•دليل اإيواء املجرتات ال�ضغرية يف املناطق اجلافة و�ضبة اجلافة يف الدول العربية 

العربية  م�ضر  جلمهورية  الغربية  ال�ضمالية  ال�ضاحلية  املنطقة  يف  احليوانية  الوراثية  امل��وارد  و�ضع  حول  ا�ضتق�ضائية  •درا�ضة 
بالتعاون مع مركز بحوث ال�ضحراء.

•الدرا�ضة ال�ضتق�ضائية حول معدل وم�ضببات نفوق مواليد الإبل يف بع�ض الدول العربية.
•الدليل العملي لت�ضخي�ض اأمرا�ض الإبل.
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املـــوارد املائيــــة 
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اإدارة املوارد املائية

تعمل اإدارة املوارد املائية على تنفيذ اأن�ضطتها من خالل الربامج الرئي�ضية التالية:
برنامج الإدارة املتكاملة للموارد املائية: 

يهدف الربنامج اإىل تطبيق مبادئ الإدارة املتكاملة للموارد املائية، وتطبيق النهج الت�ضاركي يف اإدارة هذه املوارد، من اأجل حتقيق 
ال�ضتخدام الأف�ضل امل�ضتدام للموارد املائية ال�ضطحية واجلوفية املتاحة.

برنامج تنمية املوارد املائية:
الأف�ضل  ال�ضتخدام  ت�ضاعد يف حتقيق  التي  الهامة،  امل�ضاريع  تنفيذ عدٍد من  املائية هو  املوارد  تنمية  الرئي�ض لربنامج  الهدف 

للموارد املائية املتاحة، واحلد من الهدر والفواقد والعمل يف الوقت عينه على تنمية هذه املوارد.
برنامج حماية البيئة املائية:

يهدف الربنامج اإىل تقييم اآثار التغري املناخي وظواهره املتطرفة يف موارد املياه العذبة باملنطقة العربية، وامل�ضاعدة يف اإعداد 
خطط و�ضيا�ضات التكيف والتخفيف من هذه الآثار على ال�ضعيد الوطني و�ضبه الإقليمي والإقليمي، اإ�ضافة لتوفري القاعدة العلمية 
واملعرفية الالزمة للتو�ضع يف ا�ضتخدام املوارد املائية غري التقليدية باملنطقة العربية بهدف توفري موارد مائية اإ�ضافية لتغطية 

الحتياجات امل�ضتقبلية، واحلد من العجز املائي.
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امل�شاريع املنفذة
يف اإدارة املوارد املائية  



102

املـــركز العربي - اأك�ســـاد



103

التقريـر الفني ال�ســنوي 2015

م�شروع 
الأمن املائي العربي

1. م�صروع اخلطة التنفيذية لال�صرتاتيجية العربية لالأمن املائي يف املنطقة العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات 
امل�صتقبلية للتنمية امل�صتدامة (2010-2030).

الهدف من امل�صروع: 
التحديات  ملواجهة  العربية،  املنطقة  يف  املائي  لالأمن  العربية  لال�ضرتاتيجية  ت�ضاركية  توافقية  تنفيذية  م�ضاريع  بنود  •طرح 
وتعزيز  املتاحة،  املائية  للموارد  الأف�ضل  الإدارة  )2030-2010(، مبا ي�ضمن حتقيق  امل�ضتدامة  للتنمية  امل�ضتقبلية  واملتطلبات 

اأهداف الألفية للتنمية، وحماية املوارد املائية من التلوث وال�ضتنزاف.
•تعزيز التعاون وتبادل اخلربات واملعلومات املناخية واملائية بني الدول العربية يف جمال تنفيذ ال�ضيا�ضات املائية، ورفع م�ضتوى 

الوعي املائي والبيئي لفئات املجتمع كافة، وحماية احلقوق املائية العربية
مكان تنفيذ امل�صروع: الدول العربية

�صري العمل:
•اإعداد ملخ�ض للخطة التنفيذية وبرو�ضور تو�ضيحي عنها باللغتني العربية والإنكليزية للعر�ض على املنظمات العربية والدولية 

املهتمة بتنفيذ امل�ضاريع املت�ضمنة فيها.
•عر�ض اخلطة التنفيذية بن�ضختها النكليزية مع امللخ�ض واملطوية يف الدورة ال�ضابعة للمجل�ض الوزاري العربي للمياه املنعقدة 

يف القاهرة- جمهورية م�ضر العربية خالل �ضهر اأيار/مايو 2015.
•متابعة تنفيذ عدة م�ضاريع يف الإدارة املتكاملة للموارد املائية �ضمن اإطار اخلطة التنفيذية  لال�ضرتاتيجية العربية لالأمن املائي 
يف املنطقة العربية، وهي م�ضروع رفع كفاءة الري يف الدول العربية، وم�ض���روع ا�ضتخدام اأدوات الدارة املتكاملة للموارد املائية 
يف تطوير قدرات الدول العربية للتكيف مع التغريات املناخية لإ�ضدار دليل التكيف يف القطاع الزراعي، وم�ضروع تطوير قاعدة 

البيانات املائية واملناخية للمنطقة العربية.
يف  للمياه  ال�ضابع  العاملي  املنتدى  يف  للم�ضاركة  والطاقة  واملدن/املاء  املاء  مو�ضوع  حول  القليمي  امل�ضار  حت�ضري  يف  •امل�ضاركة 

كوريا.
2. م�صروع الإدارة املتكاملة للموارد املائية لتحقيق تنمية م�صتدامة يف املنطقة العربية.

ي�ضعى املركز العربي )اأك�ضاد( لتنفيذ اأربعة م�ضاريع رئي�ضية منبثقة عن م�ضروع الإدارة املتكاملة للموارد املائية، وقد اأقرها املجل�ض 
الوزاري العربي للمياه، وهي:

1.  رفع كفاءة الري يف الدول العربية.
2.  درا�ضة التغريات املناخية وتاأثرياتها على املوارد املائية يف الدول العربية.

3.  التو�ضع يف ا�ضتخدام املوارد املائية غري التقليدية.
4.  تطبيق النهج التكاملي يف اإدارة املوارد املائية.
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م�صروع رفع كفاءة الري 
يف الدول العربية

الهدف من امل�صروع:
يهدف امل�ضروع اإىل البحث عن الو�ضائل والجراءات املنا�ضبة القابلة للتطبيق يف الدول العربية من اأجل حت�ضني كفاءة ا�ضتخدام 

املياه لأغرا�ض الري. 
مكان تنفيذ امل�صروع: الدول العربية الراغبة بذلك.

�صري العمل: 
•ت�ضكيل فريق عمل فني يف املركز العربي )اأك�ضاد( لتنفيذ امل�ضروع ومتابعة ن�ضاطاته وفعالياته.

•�ضياغة مكون م�ضروع رفع كفاءة الري، واإعداد دفرت ال�ضروط املرجعية، وكذلك الدرا�ضات املرجعية حول تقييم واقع كفاءة 
ا�ضتعمالت املياه يف الري يف  كل الدول العربية، ودرا�ضة جتاربها  يف هذا املجال، ثم اإعداد درا�ضة �ضاملة حول  كفاءة ا�ضتعمالت 

املياه يف الري لتقييم اأو�ضاع كفاءة الري يف الدول العربية.
•عقد ور�ضة العمل الأوىل حول امل�ضروع يف بريوت خالل �ضهر اأيار/مايو 2015 ح�ضرها خرباء من املركز العربي اأك�ضاد، واملن�ضقون 
الوطنيون من الدول العربية امل�ضاركة يف اجناز امل�ضروع )13 دولة(، ا�ضافة خلرباء من منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة 
وهيئة   ،)GIZ( الدول  للتعاون  الأملانية  والوكالة   ،)ICARDA( املناطق اجلافة  الزراعية يف  للبحوث  الدويل  واملركز   ،)FAO(

.)AECS( الطاقة الذرية ال�ضورية
•بناًء على التو�ضيات ال�ضادرة عن ور�ضة العمل ُعدلت وثيقة امل�ضروع، واأُعدت وثيقة جديدة ت�ضمنت م�ضطلحات كفاءة الري 
بهدف توحيد هذه امل�ضطلحات، وت�ضهيل ا�ضتخدامها بني اجلهات امل�ضاركة يف تنفيذ امل�ضروع، وقد اأُر�ضلت الوثيقتان اىل جميع 

اجلهات املعنية.
• ا�ضتالم الدرا�ضات املرجعية حول كفاءة الري يف الدول العربية امل�ضاركة يف تنفيذ امل�ضروع.

•الطالع على الدرا�ضات املرجعية املر�ضلة، واملبا�ضرة باإعداد الدرا�ضة ال�ضاملة حول كفاءة الري يف الدول العربية.
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م�صروع درا�صة التغريات املناخية وتاأثرياتها على املوارد املائية 
يف الدول العربية

الهدف من امل�صروع:  
)اأك�ضاد( خلطورة تاأثري التغريات املناخية على املنطقة العربية، ول�ضيما ما يتعلق باملوارد املائية،  • ادراكًا من املركز العربي 
يقوم بتنفيذ امل�ضروع لدعم جهود الدول العربية يف و�ضع �ضيا�ضات وخطط  التكّيف مع التغريات املناخية املتوقعة، ومب�ضاركة كٍل 
من جلنة الأمم املتحدة القت�ضادية والجتماعية لغرب اآ�ضيا )ESCWA(، واملعهد ال�ضويدي لالأر�ضاد اجلوية والهيدرولوجيا 
)SMHI(، واملنظمة العاملية لالأر�ضاد اجلوية )WMO(، والوكالة الأملانية للتعاون الفني )GIZ(، وبتمويل من الوكالة ال�ضويدية 

.)SIDA( للتعاون المنائي الدويل
•ُبداأ العمل يف هذا امل�ضروع يف نوفمرب/ ت�ضرين الثاين 2010 كمبادرة اإقليمية مدعومة من قبل  الدول العربية، واجلامعة العربية، 

وعدٍد من املنظمات التابعة لكل من الأمم املتحدة وجامعة الدول العربية، ومن املقرر اأن ينتهي تنفيذه �ضنة 2016
مكان تنفيذ امل�ضروع: الدول العربية.

�صري العمل:
•درا�ضة التغريات املناخية يف املنطقة العربية با�ضتخدام مناذج مناخية اقليمية )Regional Climate Model(، وذلك وفق عدٍد 
من ال�ضيناريوهات املختلفة لالنبعاثات الغازية Global Emission Scenarios((- RCP 8.5، ووفق ال�ضيناريو RCP4.5 من 
اأجل ثالث فرتات زمنية م�ضتقبلية هي  2016 - 2035، و  2045-2065 ، و 2081 - 2100 على التوايل، وقد مت احل�ضول على 

هذه النتائج لكامل املجال العربي املبني اأعاله بتباعد مكاين )resolution( قدره 50 كم.
املعلومات  نظم  با�ضتخدام  خرائط  ب�ضيغة  واخراجها  ال�ضابقة،  ال�ضيناريوهات  نتائج  مبعاجلة  اأك�ضاد  العربي-  املركز  •قيام 
للعنا�ضر  وال�ضغرى  العظمى  القيم  وا�ضتنباط  املتوقعة،  التغريات  ل�ضرح  والعمل على حتليل هذه اخلرائط   ،GIS اجلغرافية 

املناخية املدرو�ضة، واملجالت املحتملة لتغريها.
 Hydrological( هيدرولوجية  ريا�ضية  مناذج  با�ضتخدام  العربية  باملنطقة  املائية  املوارد  يف  املناخية  التغريات  تاأثري  •درا�ضة 

.)Model

ُت�ضتخدم النماذج الهيدرولوجية عادٍة ملحاكاة العالقة بني الهطولت املطرية واجلريان ال�ضطحي، وكذلك ملحاكاة العالقة بني 
املياه ال�ضطحية واجلوفية، ولتحديد التبخر- النتح.

اختري يف امل�ضروع النماذج الهيدرولوجية الآتية:
.)SMHI( اقرُتح من قبل املعهد ال�ضويدي لالأر�ضاد اجلوية والهيدرولوجيا :HYPE النموذج الهيدرولوجي -

.)SMHI( اقرُتح من قبل املعهد ال�ضويدي لالأر�ضاد اجلوية والهيدرولوجيا :VIC النموذج الهيدرولوجي -
- النموذج الهيدرولوجي HEC-HMS: اقرُتح من قبل املركز العربي )اأك�ضاد(.

حيث  العربية،  املنطقة  كامل  على  املناخية  التغريات  تاأثري  لتحديد  والثاين  الأول  الهيدرولوجي  النموذج  تطبيق  من  •النتهاء 
ا�ضُتخدمت نتائج النموذج املناخي كمدخالت للنموذج الهيدرولوجي، ومن ثم ُحددت التغريات يف حجم اجلريان ال�ضطحي، 

والتبخر- النتح.
• تقدير ه�ضا�ضة املوارد املائية )Vulnerability Assessment(، والآثار القت�ضادية والجتماعية  للتغريات املناخية يف املنطقة 
تقدير احل�ضا�ضية من خالل  GIZ، حيث  مت  و  وال�ضكوا،  )اأك�ضاد(،  العربي  املركز  بالتعاون بني  املرحلة  ُنفذت هذه  العربية. 

تق�ضيم اله�ضا�ضة اإىل ثالث مكونات: التعّر�ض - احل�ضا�ضّية – التكّيف.
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م�صروع تطبيق النهج التكاملي 
يف اإدارة املوارد املائية

الهدف من امل�صروع:  
بداأ املركز العربي "اأك�ضاد" بتنفيذ م�ضروع اإن�ضاء منوذج اقت�ضادي اإقليمي لإدارة املياه يف حو�ض نهر الأردن "م�ضروع اإتباع النهج 
الت�ضاركي يف اإن�ضاء منوذج اقت�ضادي اإقليمي لإدارة املياه يف حو�ض نهر الأردن"، وميثل امل�ضروع حالة درا�ضية منوذجية يف اإن�ضاء 
منوذج لالإدارة املتكاملة للموارد املائية حلو�ٍض مائي م�ضرتك ي�ضع بالعتبار اجلانب القت�ضادي والجتماعي كمكون اأ�ضا�ضي يف 

الإدارة.
ُينفذ هذا امل�ضروع بالتعاون ما بني املركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة )اأك�ضاد(، واجلامعة الأردنية للعلوم 
والتكنولوجيا يف الأردن، واجلامعة الأمريكية ببريوت، وجامعة القد�ض يف فل�ضطني، اإ�ضافة اإىل مركز درا�ضة الغذاء يف العامل 

التابع جلامعة فريجي مبدينة اأم�ضرتدام الهولندية من�ضقًا لأعمال ون�ضاطات امل�ضروع، وهو يهدف اإىل: 
•اإن�ضاء منوذج لالإدارة املتكاملة للموارد املائية يف حو�ض وادي نهر الأردن ي�ضع باحل�ضبان اجلوانب الجتماعية والقت�ضادية 

ب�ضكل رئي�ض.
•تقدمي حالة درا�ضية رائدة لتطبيق النهج الت�ضاركي يف اإدارة املوارد املائية �ضمن الأحوا�ض املائية امل�ضرتكة.

•ن�ضر تقانة حديثة يف الإدارة القت�ضادية للموارد املائية
مكان تنفيذ امل�صروع: 

اختري حو�ض وادي نهر الأردن لتنفيذ هذا امل�ضروع ملا له من خ�ضو�ضية، من حيث:
-اأنه حو�ض م�ضرتك بني عدة دول )�ضورية، والأردن، وفل�ضطني، ولبنان(.

-وجود تناف�ض حاد بني القطاعات املختلفة ل�ضتخدام املوارد املائية املتاحة.
-وجود قطاع زراعي متناٍم  واأ�ضا�ضي يف حياة ال�ضكان املحليني.

-توافر موارد مائية تقليدية وغري تقليدية يف احلو�ض.



107

التقريـر الفني ال�ســنوي 2015

�صري العمل:
•اإعداد اخلرائط املناخية املطلوبة ملنطقة الدرا�ضة، وتوليد خرائط 
مناخية نهائية بدقة 1km، واقتطاعها ملنطقة الدرا�ضة، مت�ضمنة 
املطرية،  الهطولت  معدل  هي  اأ�ضا�ضية  مناخية  عنا�ضر  ثالثة 
التبخر  النتح-  ومعدل درجات احلرارة العظمى والدنيا، ومعدل 

املرجعي.
التي عقدت يف  واجتماعات اخلرباء  العمل،  ور�ضتي  •امل�ضاركة يف 
بريوت، ويف اأم�ضرتدام، حيث مت من خالل احلوارات واملناق�ضات 
مقارنة البيانات املقدمة من كافة اجلهات لتحقيق التوافق فيما 
بينها لت�ضبح جاهزة لال�ضتخدام �ضمن النموذج، كما مت التدرب 
على ا�ضتخدام برناجمي GAMS  و GRCP امل�ضتخدمني يف بناء 
وخرائط  وج��داول  خمططات  ب�ضكل  النتائج  واإظهار  النموذج، 

غر�ضية.
منطقة  يف  املائية  املن�ضاآت  ح��ول  امل�ضرتك  البحث  من  •النتهاء 

الدرا�ضة، واإ�ضدار التقرير النهائي بخ�ضو�ضها.
•اإعداد تقرير حول دور املراأة )Gender( يف اإدارة املوارد املائية يف 
كٍل من �ضورية والأردن ولبنان وفل�ضطني ب�ضكٍل عام، ويف منطقة 
التقرير على كيفية  الرتكيز يف هذا  ب�ضكٍل خا�ض، مع   الدرا�ضة 
اإدراج هذا اجلانب يف النموذج القت�ضادي الذي ُيعمل على بنائه 

لإدارة املوارد املائية يف اطار امل�ضروع.
اإع��داد  م��ن  الأخ���رية  املرحلة  ملناق�ضة  عمل  ور���ض��ة  يف  •امل�ضاركة 

النموذج القت�ضادي، ومناق�ضة ال�ضيناريوهات امل�ضتقبلية.
و�ضناعة،  )زراعة،  القطاعات  كافة  ا�ضتجابة  حول  تقرير  •اإعداد 

و�ضياحة( للتغري يف كميات املياه املتاحة يف منطقة الدرا�ضة. 
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م�شروع تطبيق النهج التكاملي يف اإدارة املوارد املائية 
با�شتخدام التقانات الريا�شية احلديثة

م�صروع ا�صتخدام تقانات النمذجة الريا�صية يف ادارة املوارد املائية اجلوفية:
1. م�صروع درا�صة التو�صع يف زراعة القمح با�صتخدام املياه اجلوفية يف وليتي نهر النيل، وال�صمالية قي جمهورية 

ال�صودان- الدرا�صات املائية:
 )Nubian sandstone system( يهدف امل�ضروع اإىل تقييم البيانات واملعلومات املائية اجلوفية يف نظام احلجر الرملي النوبي
يف  حديثًا  املحفورة  الآبار  واإح�ضاء  امليداين  الهيدروجيولوجي  امل�ضح  اأعمال  بع�ض  تنفيذ  على  والعمل  ميدانيًا،  منها  والتحقق 
الوليتني وحتديث بيانات الآبار القدمية. والقيام بتنفيذ م�ضوحات جيوفيزيائية كهربائية بطريقة ال�ضبور الكهربائية ال�ضاقولية 
)VES( يف املواقع امل�ضتهدفة وتف�ضري نتائج القيا�ضات، واختيار املواقع الواعدة يف كل منطقة، جلهة توفر املوارد املائية اجلوفية 

فيها.
2. م�صروع النموذج الريا�صي ملنطقة �صهل عكار )البقيعة(- لبنان:

يهدف امل�ضروع اإىل ا�ضتخدام النمذجة الريا�ضية لدرا�ضة م�ضكلة ارتفاع منا�ضيب املائية اجلوفية يف املنطقة نتيجة لت�ضاع نطاق 
الأن�ضطة الزراعية، وو�ضع احللول املنا�ضبة لتخفي�ض هذه املنا�ضيب، وطرح حلول م�ضتقبلية تنظم ا�ضتثمار املياه اجلوفية ب�ضكل 

اأف�ضل، وقد مت يف هذا الطار اجناز الأعمال الآتية:
•اعداد قاعدة بيانات للنقاط املائية ال�ضطحية واجلوفية يف احلو�ض، وربطها مع نظام املعلومات اجلغرافية، واإعداد اخلرائط 

الغر�ضية الالزمة لأعمال النمذجة الريا�ضية.
•اإعداد جداول املوازنة املائية ال�ضطحية واجلوفية، مبا يف ذلك كميات املياه ال�ضطحية امل�ضتخدمة للري، والتي بينت اأن �ضبب 

ارتفاع منا�ضيب املياه اجلوفية هو الفراط يف ا�ضتخدام املياه ال�ضطحية لأغرا�ض الري.
• بينت اأعمال النمذجة الريا�ضية اأنه ميكن تخفي�ض منا�ضيب املياه اجلوفية بتقليل حجوم املياه امل�ضتخدمة يف الري، والقيام 

ب�ضخ متوا�ضل للمياه اجلوفية، وقد ُحددت مواقع حقول ال�ضخ الالزمة، وكميات املياه الواجب �ضخها.
•اعداد التقرير الفني النهائي اخلا�ض ب�ضهل عكار الذي ي�ضكل درا�ضة و�ضفية حتليلية لأ�ضباب ارتفاع منا�ضيب املياه اجلوفية، 

ويت�ضمن اإىل جانب ذلك احللول املنا�ضبة ملعاجلة هذه امل�ضكلة، وقد زود التقرير باملخططات واخلرائط التف�ضيلية الالزمة.
3. م�صروع بناء منوذج ريا�صي للمياه اجلوفية يف حو�س العا�صي:

يهدف امل�صروع اإىل:
• درا�ضة وحتليل الأو�ضاع الهيدروجيولوجية يف حو�ض العا�ضي، وبيان اأهم احلوامل املائية فيه.

•حتديد اجتاه وحركة وهيدروكيميائية املياه اجلوفية يف هذه احلوامل.
املائية  للموارد  الطبيعية  الحتياطات  وتقييم  احلو�ض،  يف  املتوافرة  واجلوفية  ال�ضطحية  املائية  للموارد  مائية  موازنة  •اإعداد 

اجلوفية.
• درا�ضة العالقة الهيدروجيولوجية ما بني احلو�ض، والأحوا�ض املائية املجاورة.

• حتديد املناطق الواعدة لتواجد املياه اجلوفية يف احلو�ض.
يف جمال اإعداد مدخالت النموذج الريا�صي اأجنزت الأعمال الآتية:

130 متثل  3164 نقطة مائية منها  2010، حيث مت م�ضح  الهيدروجيولوجي املنجز للحو�ض عام  امل�ضح  بيانات  •جمع وحتليل 
ينابيعًا، و 3134 نقطة متثل اآبارًا، وقد ُقدر عدد الآبار ال�ضتثمارية ملختلف الحتياجات املائية بنحو 54548 بئرًا، وقد مكن 

ذلك من حتليل املوارد املائية اجلوفية يف احلو�ض، وبناًء عليه جرى:
1 - حتديد قطاعني تغطيهما ا�ضتخدامات املياه اجلوفية هما القطاع الزراعي الذي ي�ضمل الري، وتربية الأ�ضماك، وال�ضتثمارات 
الأخرى، و�ضكل 88 % من اجمايل ا�ضتخدامات املياه يف احلو�ض، وقطاع ال�ضرب وال�ضناعة، الذي �ضكل ن�ضبة 12 % من 

اجمايل ا�ضتخدامات املياه يف احلو�ض.
2 - حتديد توزيع ال�ضتثمارات املائية اجلوفية على امل�ضتوى ال�ضهري، وقد تبني اأن كمية ال�ضخ العظمى من املياه اجلوفية تكون 

خالل اأ�ضهر مايو/ اأيار، ويونيو/ حزيران، ويوليو/ متوز، واغ�ضط�ض/ اآب من كل عام لتغطية احتياجات الري. 
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•درا�ضة تغريات منا�ضيب املياه اجلوفية، ويف هذا الطار اأُعدت خرائط ت�ضاوي منا�ضيب املياه اجلوفية للحو�ض لفرتات خمتلفة 
امتدت بني عامي 1979 و2010.

•اجناز درا�ضة معمقة لن�ضبة الهطول املطري الذي يغذي املياه اجلوفية، وذلك بالعتماد على خمتلف الدرا�ضات ال�ضابقة يف 
حو�ض العا�ضي.

الهيدرولوجية  الأو�ضاع  وميثل  لها،   واحلاجزة  للمياه،  احلاملة  املائية  الطبقات  يبني  مفهومي  هيدروجيولوجي  منوذج  •و�ضع 
ال�ضائدة يف احلو�ض، وظروف تغذية املياه اجلوفية، والجهادات املائية الراهنة.

• ت�ضدير بيانات الر�ضد املائي اجلويف لكل نقطة مائية، مع معلومات املوقع العامة.
• تطبيق الأدوات املتاحة يف قاعدة البيانات لتدقيق البيانات.

يف جمال بناء النموذج الريا�صي اأجنز الآتي:
بناء �صرائح مدخالت النموذج الريا�صي:

با�ضتخدام  العا�ضي  حلو�ض  جيولوجي  منوذج  باإعداد  للمياه  احلاجزة  والطبقات  املائية  للحوامل  الهند�ضية  الأبعاد  •�ضرائح 
برجمية Rockworks، وبال�ضتفادة من معطيات وبيانات 300 بئرًا ا�ضتك�ضافية، ومن املخططات اجليولوجية للحو�ض مبقيا�ض 

50000/1 و 200000/1.

•ال�ضرائح الأولية للخ�ضائ�ض الهيدروليكية املختلفة للحوامل املائية.
• خمططات ت�ضاوي منا�ضيب املياه اجلوفية للحوامل املائية الرئي�ضة يف احلو�ض من عمر الرباعي والنيوجني وبازلت النيوجني 

والباليوجني والكريتا�ضي الأعلى، لال�ضتفادة منها يف معايرة النموذج الريا�ضي يف حالة الثبات.
• �ضرائح توزع ال�ضخ من املياه اجلوفية من خمتلف احلوامل املائية يف حالة الثبات.

املائية  للحوامل  اجليولوجي  التك�ضف  ح�ضب  الريا�ضي  النموذج  من  الفعالة  الأوىل  للطبقات  اجلوفية  املياه  تغذية  •�ضرائح 
املختلفة.

•�ضرائح ال�ضروط املحيطية، املعربة عن التبادل املائي حلو�ض العا�ضي، مع حو�ض حلب وحو�ض البادية وحو�ض بردى والأعوج 
وحو�ض ال�ضاحل واحلدود الدولية.

اآلية ربط قاعدة بيانات النقاط املائية مع نظام املعلومات اجلغرايف
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بناء �صبكة النموذج الريا�صي:
 ،GMS اأُن�ضئت �ضبكة خاليا بنيوية منتظمة تفرت�ض ا�ضتمرار الطبقات �ضمن ميدان عمل النموذج دون انقطاع با�ضتخدام برنامج
موؤلفة من خاليا مربعة ال�ضكل ت�ضكل 359 �ضفًا، و 134 عمودًا، بحيث تكون اأبعاد اخللية الواحدة 1 كم × 1 كم، وقد ُو�ضمت 
الة، فبلغ  اخلاليا الواقعة �ضمن منطقة انت�ضار احلوامل املائية والطبقات احلاجزة للمياه يف النموذج الريا�ضي على اأنها خاليا فعَّ

�ضرائح املدخالت املنجزة للنموذج الريا�ضي
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على  فعالة  خلية   17520 نحو  عددها 
كامل م�ضاحة منطقة انت�ضار النموذج. 

معايرة النموذج الريا�صي:
الريا�ضي  ال��ن��م��وذج  م��ع��اي��رة  اأُجن����زت 
نقطة   73 ب��اع��ت��م��اد  ال��ث��ب��ات  حل��ال��ة 
م��ع��اي��رة، م��ن��ه��ا 18 ب��ئ��رًا م��ن الآب����ار 
بئرًا   32 و  نبعًا،  و23  ال�ضتك�ضافية، 
املائي  احل��ام��ل  يف  حم��ف��ورة  م��راق��ب��ة 
وبازلت  والنيوجني  الرباعي  عمر  من 
احلامل  ويف  وال��ب��ال��ي��وج��ني،  النيوجني 
عمر  م��ن  الأع��ل��ى  الكريتا�ضي  امل��ائ��ي 

ال�ضينومان تورون.
الفروقات  متو�ضط  بلغ  املعايرة  بنتيجة 
واملقي�ضة  املح�ضوبة  املنا�ضيب  قيم  بني 
 Mean Residual Head( 0.88(

املطلقة  ال��ق��ي��م��ة  م��ت��و���ض��ط  وب��ل��غ  م���رت، 
 Mean Absolute( ل���ل���ف���روق���ات 
مرت،   Residual - Head( 7.92

الفروقات  مربعات  متو�ضط  جذر  وبلغ 
 Root Mean Squared( للمنا�ضيب 

Residual - Head( 9.79 مرت.

ال���ن���م���وذج ال��ري��ا���ص��ي حلالة  ن��ت��ائ��ج 
الثبات:

للخزان  الريا�ضية  النمذجة  بنتيجة 
املائي اجلويف يف حو�ض العا�ضي ُح�ضبت 
للحوامل  الإج��م��ال��ي��ة  امل��ائ��ي��ة  امل��وازن��ة 
تبني  ذلك  وبنتيجة  احلو�ض،  يف  املائية 
للحوامل  اجلوفية  املائية  ال��واردات  اأن 
مياه  من  الر�ضح  هي  املختلفة  املائية 
الأم��ط��ار، واجل��ري��ان اجل��ويف، وعوائد 

مياه الري والت�ضرب من نهر العا�ضي، واأن ال�ضادرات املائية هي ال�ضرف من الينابيع، وال�ضخ من املياه اجلوفية،  واجلريان 
اجلويف،  والتبخر من �ضطح املياه اجلوفية القريب من �ضطح الأر�ض.

خمطط معايرة النموذج الريا�ضي حلالة الثبات )�ضل�ضلة الآبار ال�ضتك�ضافية(

املوازنة املائية للخزان املائي اجلويف يف حو�ض العا�ضي



112

املـــركز العربي - اأك�ســـاد

م�شروع 
اإدارة الأحوا�ض املائية ال�شاحلية

1 -م�صروع النموذج القليمي حلو�س ال�صاحل ال�صوري
الهدف من امل�صروع:  

يهدف النموذج الريا�ضي للمياه اجلوفية يف حو�ض ال�ضاحل ال�ضوري اإىل ح�ضاب املوازنة املائية اجلوفية يف اخلزان املائي اجلويف، 
وذلك بتمثيل احلوامل املائية الرئي�ضة فيه، وحركة املياه اجلوفية ريا�ضيًا با�ضتخدام جمموعة من الربامج احلا�ضوبية املعروفة 
عامليًا )Modflow, ArcGIS, DEM،..(، واختيار ال�ضيناريو الأف�ضل لتطبيق اخلطة ال�ضتثمارية املائية التي حتافظ على ا�ضتدامة 

املوارد املائية وح�ضن ا�ضتثمارها.
مكان تنفيذ امل�صروع: اجلمهورية العربية ال�ضورية.

�صري العمل:
للمعلومات  متكاملة  بيانات  قاعدة  متثل  ال�ضوري  ال�ضاحل  حو�ض  يف  اجلوفية  املائية  للموارد  تفاعلية  بيانات  قاعدة  •اجناز 
الهيدرولوجية، والهيدروجيولوجية، واملناخية، ومعلومات ا�ضتخدامات املياه يف احلو�ض، وهي قاعدة مرجعية هامة لكافة اأنواع 
الدرا�ضات املائية املمكنة يف احلو�ض،  مبا فيها م�ضروع النموذج الريا�ضي للمياه اجلوفية، من جهة اأخرة ميكن تعميم هذه 

القاعدة ، وتعديلها لتنا�ضب درا�ضة اأي منطقة  يف املنطقة العريبة.
•اإعداد قاعدة بيانات مكانية با�ضتخدام نظام املعلومات اجلغرايف ا�ضُتخدمت يف جتهيز خمتلف �ضيغ البيانات التي تتطلبها 
اأعمال النمذجة الريا�ضية للمياه اجلوفية، وكذلك يف اعداد املخططات واخلرائط الغر�ضية التي تعك�ض الأو�ضاع املائية يف 

حو�ض ال�ضاحل ال�ضوري.
•اإعداد منوذج ريا�ضي للمياه اجلوفية خمترب ومعاير وقابل للت�ضغيل لختبار اأي �ضيناريوهات افرتا�ضية متوقعة يف حو�ض ال�ضاحل 

ال�ضوري، وهو ميثل اأداة فعالة لإدارة املوارد املائية اجلوفية يف احلو�ض.
• اإ�ضدار دليل تدريب متكامل حول كيفية بناء النماذج الريا�ضية للمياه اجلوفية، واإعداد مدخالت وم�ضتخرجات هذه النماذج، 
 ، VISUAL MODFLOW GMS و  ARCGIS وبرامج منذجة املياه اجلوفية  با�ضتخدام برنامج نظام املعلومات اجلغرايف 

وبرامج اإعداد خمتلف قواعد البيانات.
اخلطط  مع  متوافقة  خمتلفة  �ضيناريوهات  ولثمانية  والالثبات،  الثبات  حالتي  يف  للحو�ض  اجلوفية  املائية  املوازنة  •ح�ضاب 

ال�ضتثمارية لالإدارة املخت�ضة، ول�ضانعي القرار متكن من اختيار الأف�ضل منها.
•و�ضع خمططات توزع منا�ضيب املياه اجلوفية، والهبوطات املتوقعة حم�ضوبًة من النموذج الريا�ضي لكل ال�ضيناريوهات، وهو ما 

ميكن من اجراء حتليل مقارن لنتائج هذه ال�ضيناريوهات، واختيار املنا�ضب منها.
• اإعداد تقارير فنية تت�ضمن حتلياًل لالأو�ضاع الهيدروجيولوجية يف املناطق املدرو�ضة، وتو�ضيفًا للحوامل املائية اجلوفية فيها، 
وح�ضاب املوازنة املائية اجلوفية لها، وحتديد مناطق ماأمولة لتطوير ا�ضتثمار املياه اجلوفية فيها، كما ت�ضمنت هذه التقارير 
تو�ضيفًا فنيًا للنموذج الريا�ضي مدعومة مبخططات غر�ضية تبني ظروف ت�ضكل وحركة و�ضرف املياه اجلوفية  فيه، وتقارن بني 

خمتلف البدائل املقرتحة للخطط ال�ضتثمارية املقدمة من الإدارة.
• و�ضع تو�ضيات وحمددات لأعمال ا�ضتثمار املياه اجلوفية على م�ضتوى املناطق واحلو�ض كاماًل.

2 - م�صروع النموذج الريا�صي ملنطقة دم�صرخو 
درا�صة تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية، ومدى تاأثريها على نوعيتها

الهدف من امل�صروع:  
ريا�ضي  منوذج  باإعداد  دم�ضرخو،  منطقة  يف  العذبة  املياه  مع  البحر  مياه  لتداخل  الراهن  الو�ضع  تقييم  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
عليه،  �ضيناريوهات خمتلفة  بتطبيق  املياه اجلوفية،  منا�ضيب  تغريات  م�ضتقبلية حول  تنبوؤات  وو�ضع  للمنطقة،  هيدروجيولوجي 

ولأعوام متعددة واختيار ال�ضيناريو الأف�ضل ل�ضتثمار هذه املياه.
مكان تنفيذ امل�صروع: حمافظة الالذقية – اجلمهورية العربية ال�ضورية.
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�صري العمل:
منطقة  يف  ونوعيتها  اجلوفية،  املياه  عن  وهيدروكيميائية  وهيدروجيولوجية  جيولوجية  ومعطيات  وبيانات  معلومات  •جمع 

دم�ضرخو.
•بناء قاعدة بيانات تفاعلية لتخزين وتعديل وحتليل بيانات ومعلومات النقاط املائية.

•بناء قاعدة بيانات نظام املعلومات اجلغرايف GEODATABASE خا�ضة مبنطقة دم�ضرخو ت�ضكل مرجعية للدرا�ضات امل�ضتقبلية 
فيها.

•اإعداد درا�ضة هيدروجيولوجية ملنطقة دم�ضرخو.
•اإن�ضاء منوذج ريا�ضي رقمي لتداخل مياه البحر مع املياه العذبة يف منطقة دم�ضرخو ميثل نواة للدرا�ضات الهيدروجيولوجية 

امل�ضتقبلية.
ا�ضتمرار  �ضيناريوهات افرتا�ضية ت�ضمنت  لعدة  املائي طبقًا  للحامل  الهيدروليكي  بال�ضلوك  للتنبوؤ  الريا�ضي  النموذج  ت�ضغيل   •
ال�ضحب من الآبار ال�ضتثمارية حتى عام 2020 بنف�ض معدلت عام 2010، وم�ضاعفة معدل ال�ضتثمار من الآبار للفرتة نف�ضها،  
�ضنتني،  كل   % 20 بن�ضبة  اجلوفية  املياه  تغذية  معدلت  وتخفي�ض  �ضنوات،   10 ملدة  الري  اآبار  من  ال�ضحب  معدل  وتخفي�ض 

واملحافظة على من�ضوب �ضطح املياه اجلوفية على عمق ل يقل عن 50 �ضم من �ضطح الأر�ض.
•بينت نتائج ت�ضغيل النموذج الريا�ضي اأنه من الأف�ضل تطبيق ال�ضيناريو الذي يفرت�ض تخفي�ض معدل ال�ضحب من اآبار الري، 
مع ثبات املعدل الو�ضطي لتغذية املياه اجلوفية، فوفق هذا ال�ضيناريو لن يحدث ا�ضتنزاف للمخزون اجلويف، ويالحظ ن�ضوء 
ا�ضتقرار يف منا�ضيب املياه اجلوفية، كما اأنه من املتوقع حدوث ا�ضتقرار يف تراكيز الأمالح الذائبة بعد 3 �ضنوات من ت�ضغيل 
ال�ضيناريو، وبينت النتائج اأنه من ال�ضروري تخفي�ض معدلت ا�ضتثمار املياه اجلوفية يف املناطق الواقعة بعد م�ضافة  1000م 

من ال�ضاطئ.
•و�ضع تو�ضيات وحمددات ل�ضتثمار املياه اجلوفية يف منطقة دم�ضرخو.
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م�شروع 
ح�شاد مياه الأمطار

م�صروع تنمية حو�س احلماد العراقي:
الهدف من امل�صروع : 

بناًء على الرغبة التي اأبدتها وزارة الزراعة العراقية بالتعاون مع املركز العربي )اأك�ضاد( لتحديث الدرا�ضات وامل�ضوحات التي متت 
�ضابقًا يف اجلانب العراقي من حو�ض احلماد، بهدف معاجلة التدهور الكبري الذي اأ�ضاب الباديتني ال�ضمالية واجلنوبية، واللتني 

ت�ضكالن احلماد العراقي.
�صري العمل: 

ا�ضتنادًا على املناق�ضات التي متت مع وفد وزارة الزراعة العراقية خالل زيارته اإىل املركز العربي مت التفاق بني الطرفني على 
املبا�ضرة يف تنفيذ م�ضروع تنمية حو�ض احلماد العراقي على مرحلتني :

املرحلة الأوىل:
تهدف اإىل تقييم الواقع الراهن، واتخاذ بع�ض الإجراءات لتنفيذ من�ضاآت حل�ضاد مياه الأمطار من اأجل تنمية الغطاء النباتي، 

وتوفري م�ضدر مائي دائم من املياه اجلوفية.
املرحلة الثانية: 

وامكانية  املائية  امل��وارد  توافر  حيث  من  الواعدة  املناطق  وحتديد  املدرو�ضة،  املنطقة  كامل  يف  املائية  امل��وارد  تقييم  تت�ضمن 
ا�ضتثمارها.

وخالل هاتني املرحلتني اأُعدت تقارير حمور املوارد املائية ال�ضطحية واجلوفية، وقد ت�ضمنت:
التقرير الأويل ملحور املوارد املائية )�صباط- فرباير/2013(: 

تبعًا ملا ورد بالعقد املربم بني الطرفني، والذي هدف اإىل حتليل الدرا�ضة املناخية، وحتديث حالة املعرفة يف جمال املوارد املائية 
)ال�ضطحية واجلوفية( وو�ضع املقرتحات الالزمة لتطويرها، يف هذا الإطار مت تقييم وحتليل البيانات املناخية والدرا�ضات والتقارير 

املتوافرة من اجلانب العراقي، بالإ�ضافة اإىل نتائج امل�ضوحات امليدانية، وحتديد مواقع الآبار.

التقرير املرحلي الثاين )كانون اأول- دي�صمرب/2013): هدف اإعداد التقرير اإىل حتديث الدرا�ضة التي متت �ضابقًا من قبل 
املركز العربي- اأك�ضاد )1983(، وتقييم املوارد املائية بالأحوا�ض الرئي�ضية، وتو�ضيح �ضبل ال�ضتفادة من مياه اجلريان ال�ضطحي، 

ويف هذا الطار بني التقرير اإمكانية ال�ضتثمارات امل�ضتدامة يف املياه اجلوفية باملناطق الواعدة من احلماد العراقي.

الأحوا�ض املائية الرئي�ضية والفرعية بحو�ض احلماد العراقي
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التقرير النهائي ) كانون الثاين- يناير/2015): 
هدف هذا التقرير لتحديد املواقع الواعدة يف حو�ض احلماد من حيث توافر املوارد املائية ال�ضطحية واجلوفية، لو�ضع اخلطط 

ل�ضتثمار املوارد املائية ب�ضورة متكاملة يف كامل منطقة احلماد العراقي، لأغرا�ض تنموية، واإعداد املقرتحات اخلا�ضة بذلك.
مت ا�ضتنتاج اخلرائط الغر�ضية واخل�ضو�ضية، وحتديد الأحوا�ض الهيدروغرافية اأو املائية، وتقدير الواردات املائية ح�ضب املنهجية 
املعتمدة لتحديد املناطق الواعدة، واقرتاح اخلطة ال�ضتثمارية للمياه، وتو�ضيح حالة املياه اجلوفية من خالل حتديد الت�ضكيالت 
احلاملة للمياه اجلوفية وكيفية امتدادها وانت�ضارها يف امل�ضتويني الأفقي وال�ضاقويل، وتغري �ضفاتها اجليولوجية العامة املوؤثرة يف 

هيدروجيولوجية تلك الت�ضكيالت من موقع لآخر، وتقييم عام للمياه اجلوفية، وبيان املناطق املقرتحة ل�ضتثمارها.

خريطة الوحدات الفيزيوغرافية

خريطة املناطق الواعدة
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درا�صة ال�صدات واحلفائر:
وال�ضدات  احل��ف��ري��ات  يف  ال��ت��دق��ي��ق  اأوًل  ج���رى 
ث��م زود  ���ض��اب��ق��ًا،  امل��ن��ف��ذة  امل��ن�����ض��اآت   بع�ض  ويف 
ومن  حولها،   الفني  ب��ال��راأي  العراقي  اجل��ان��ب 
وال�ضدات،  حفرية زملة حوران،  هذه احلفريات 
والأغري، واحل�ضريات، والبوعي�ضى، و�ضد ق�ضر 

الطف، و�ضد ق�ضر غلي�ضان.
اجلدوى  ذات  امل��واق��ع  بع�ض  اأق��رُتح��ت  ذل��ك  بعد 
الفنية والقت�ضادية لإقامة من�ضاآت مائية عليها، 
التجمعات  توزع  ذلك  اأثناء  باحل�ضبان  ُو�ضع  وقد 
القت�ضادي  للم�ضح  ت��ب��ع��ًا  امل��ح��ددة  ال�ضكانية 
هذه  ومن  العراقي،  احلماد  لتنمية  والجتماعي 
املواقع: وادي الهري )2حفرية، 2 �ضدة( ، وموقع 
ووادي عامج)2   ،  ) �ضدات   3 )2حفرية،  الرتيمي 
الولج  )�ضعيب  الولج  ووادي   ، �ضدات(  حفرية،2 
حفرية،   2 �ضو�ضن  و)قرية   ، �ضدة(   1 حفرية،   2
1 �ضدة(،  1 حفرية،  )خباري اخلباب  2 �ضدة(، و 
 3 )ال�ضبعة  حوران  ووادي  �ضدة(،   2 )الطبعات  و 

حفرية، 1 �ضدة(.
والزيارات  التدريبية  وال����دورات  الن�صاطات 

امليدانية خالل فرتة اجناز امل�صروع:
التقييمية  ال��دوري��ة  الجتماعات  يف  •امل�ضاركة 

لأن�ضطة امل�ضروع.
حما�ضرات  وتقدمي  علمية،  ندوات  يف  •امل�ضاركة 

حول تطبيق مفهوم الدارة املتكاملة بحو�ض احلماد.
• كتابة ون�ضر اأوراق علمية حول: 

Comparability Analyses of the SPI and RDI Meteorological Drought Indices in Arid Climatic Zones: 

Case study of Al-Hamad basin.

• تنفيذ جمموعة من الدورات التدريبية يف املجالت  الآتية:
- دورة تدريبية يف جمال تنفيذ الدرا�ضات املائية وال�ضراف على احلفر. 

- دورة تدريبية يف جمال اأعمال امل�ضح احلقلي. 
- دورة تدريبية حول كيفية تعمري وا�ضتغالل جداول ال�ضتبيان اخلا�ضة باملوارد املائية.

- دورة تدريبية يف جمال اإعداد من�ضاآت ح�ضاد مياه الأمطار.
• القيام بزيارات ميدانية ت�ضمنت:

- الطالع على ن�ضاطات م�ضروع الواحات ال�ضحراوية يف حو�ض احلماد. 
- جولة ميدانية ملواقع ال�ضدات واحلفائر املنفذة من قبل اإدارة امل�ضروع يف العراق )زيارات ميدانية ملنطقة �ضواب(.

- زيارة جامعة الأنبار، واحل�ضول على بع�ض املعلومات البحثية حول مواقع �ضمن حو�ض احلماد. 
- زيارة حمطة الأنواء املناخية يف مدينة عكا�ضات.
- زيارة  الهيئة العامة حلفر الآبار اجلوفية ببغداد.

- التنظيم وامل�ضاركة يف الجتماع اخلتامي خلرباء م�ضروع تنمية احلماد العراقي بريوت – لبنان 17-2015/12/20  بهدف 

املواقع املقرتحة لإقامة من�ضاآت مائية عليها 
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مراجعة التقارير الفنية التي اأعدها خرباء اأك�ضاد بناًء على الدرا�ضات واجلولت احلقلية، والتفاق على ما ورد يف التقرير 
بعد الو�ضع باحل�ضبان مالحظات اجلانب العراقي على التقارير املر�ضلة خالل �ضهر اأيلول/ �ضبتمرب 2015. وكذلك الطالع 
الأمثل  ال�ضتثمار  وحتقيق  وتنميتها  املنطقة،  تطوير  يكفل  متكاماًل  تنمويًا  برناجمًا  متثل  التي  الفنية  اخلطة  على  والتوافق 
وامل�ضتدام للموارد الطبيعية يف حو�ض احلماد، وبعد ا�ضتعرا�ض  التقارير الفنية والنتائج التي مت التو�ضل اإليها خالل �ضنوات 

امل�ضروع ومناق�ضة اخلطة الفنية مت التفاق: 
•تعّد مرحلة حتديث الدرا�ضات مل�ضروع تنمية احلماد العراقي منتهية بنهاية الجتماع اخلتامي يف 17/ 12 / 2015  واأن اأك�ضاد 

قام بالتزاماته وفق اتفاقية امل�ضروع املربمة مع وزارة الزراعة يف جمهورية العراق. 
• ي�ضتمر التن�ضيق بني اجلانبني مبا يتعلق بالدرا�ضات والبحوث.

مت و�صع الربنامج ال�صتثماري مل�صروع حتديث درا�صات حو�س احلماد العراقي 2016 والذي هو مبثابة خطة عمل 
ودعم دخل  امل�صتدامة،  التنمية  العراقي، مبا يخدم  ملنطقة احلماد  التنموية  باحلالة  النهو�س  اأجل  م�صتقبلية من 

املجتمعات املحلية.
تهدف الدرا�ضة املائية حلو�ض احلماد العراقي اإىل حتديث الدرا�ضات وامل�ضوحات التي متت �ضابقًا يف اجلانب العراقي من حو�ض 
احلماد الواقع ما بني ال�ضعودية والأردن والعراق و�ضورية، وذلك من اأجل معاجلة التدهور الكبري الذي اأ�ضاب الباديتني ال�ضمالية 
واجلنوبية منه،  واإعداد تقارير حول حتديث حالة املعرفة يف جمال املوارد املائية ال�ضطحية واجلوفية، وتقييم الواقع الراهن، 

وحتديد املناطق الواعدة، من حيث توافر املوارد املائية، وخطط ال�ضتثمار.
امل�صاريع املقرتح تنفيذها:

•م�ضروع دعم �ضبكات الر�ضد املناخي واملائي ال�ضطحي.
•م�ضروع حفر اآبار مراقبة لدعم �ضبكة الر�ضد املائي اجلويف.

•م�ضروع  تنفيذ  حفائر و�ضدود  يف مناطق خمتلفة من حو�ض احلماد  العراقي.
•م�ضروع ن�ضر مياه الأودية ومياه الأمطار.

•م�ضروع اقامة م�ضاطب ومدرجات ترابية.
•م�ضروع ان�ضاء منخف�ضات �ضحراوية -  خربات.

ح�صاد مياه الأمطار يف املنطقة ال�صرقية من اجلمهورية العربية ال�صورية:
ووزارة   ، ACF  ال�ضبانية اجلوع  ومكافحة  )اأك�ضاد(  العربي  املركز  بني  بالتعاون  بالأزمة  املتاأثرة  املناطق  يف  امل�ضروع  هذا  ُينفذ 
احل�ضكة  باملياه يف حمافظات  املزارعني  لتزويد  اإ�ضافية  تاأمني م�ضادر  يهدف  اإىل  وهو  ال�ضورية،  الزراعي  وال�ضالح  الزراعة 

والرقة ودير الزور، من خالل تطبيق تقانات ح�ضاد مياه الأمطار. 
تعاين املنطقة املعنية بامل�ضروع من �ضح املوارد املائية، حيث يبلغ متو�ضط الهطول املطري ال�ضنوي فيها نحو 140 ميلليمرت فقط، 
ُي�ضاف اىل ذلك ارتفاع ملوحة املياه اجلوفية، وعمق منا�ضيبها لذلك اأُقرتح تنفيذ هذا امل�ضروع حل�ضاد مياه الأمطار من اأ�ضقف 

البيوت، من اأجل تاأمني املياه ل�ضقاية املوا�ضي.
لقد دلت خربة املركز العربي )اأك�ضاد( يف العديد من الدول العربية على اأنه ميكن التكيف مع الآثار ال�ضالبة للتغريات املناخية، 

ومنها اجلفاف با�ضتخدام تقانات ح�ضاد مياه الأمطار املختلفة.
ان التحدي الرئي�ض الذي واجه تطبيق جمع مياه الأمطار من اأ�ضقف امل�ضاكن باملنطقة امل�ضتهدفة هو اأن معظم املنازل طينية، 
وملعاجلة هذه امل�ضكلة اأُقرتح و�ضع طبقة ا�ضمنتية  فوق الأ�ضقف ب�ضماكة 5 �ضنتيمرت مع �ضبكة ت�ضليح خفيفة، لي�ضبح من املمكن 

جمع مياه الأمطار من فوقها.
�صري العمل:

•عقد اجتماعات مع ال�ضكان املحليني، و�ضرح التقانة املقرتحة، وال�ضتماع اىل وجهات نظرهم حول ذلك.
•اختيار الأبنية التي �ضيتم تطبيق تقانة ح�ضاد مياه الأمطار عليها، بالت�ضاور مع الأهايل، حيث  مت اختيار 22 بناًء لتنفيذ ح�ضاد 

مياه الأمطار من الأ�ضقف يف قرى خربة التمر، وال�ضيحة، والبديع.
•تنفيذ طبقة من ال�ضمنت امل�ضلح فوق ال�ضقوف الطينية، وبناء خزانات التجميع من البيتون امل�ضلح، وتنفيذ �ضبكة اأنابيب لنقل 

املياه من الأ�ضقف اإىل اخلزانات.
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• و�ضع خطة ملراقبة نوعية املياه يف اخلزانات، واإعداد قائمة بالتحاليل الالزمة.
• و�ضع خطة ل�ضيانة من�ضاآت ح�ضاد مياه الأمطار بعد التنفيذ.

• حتديد موقع حفري حل�ضاد مياه الأمطار  يقع على بعد 1.3 كم جنوب غرب قرية التمر، و تبلغ م�ضاحة احلو�ض ال�ضاكب لهذا 
احلفري 35 كم2.

م�صروع ال�صتثمار الأمثل للموارد املائية ال�صطحية-ح�صاد املياه واإدارة ا�صتثمارها 
مبنطقة الهقار بولية مترنات�صت باجلزائر

الهدف من امل�صروع: 
الفي�ضانات  ودرء  املنا�ضبة،  املياه  ح�ضاد  تقانات  با�ضتخدام  ال�ضطحية  املائية  للموارد  الأف�ضل  ال�ضتثمار  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
للتخفيف من التاأثريات ال�ضالبة للتغريات املناخية، مع  �ضمان التنمية امل�ضتدامة، اإ�ضافة اإىل تاأهيل وتدريب الكوادر الفنية، ورفع 

م�ضتوى الأداء يف جمال التحليل والتوجيه واملراقبة.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

ولية ورقلة - منطقة الهقار -مترنا�ضت – اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية.
اأهم الإجنازات:

جمع البيانات املناخية واملائية املتوافرة واخلرائط  والتقارير: 
•جمع  اخلرائط الطبوغرافية  املتوافرة  ملنطقة الدرا�ضة من طرف املحافظة ،وت�ضليمها اىل اأك�ضاد  يف �ضيغتها الرقمية،  وعلى 

اقرا�ض مدجمة.
•حتديد ال�ضيغة الأوىل ل) DEM( مب�ضاعدة )Google earth(، ومعاجلة اخلرائط الطبوغرافية وال�ضور، وا�ضتخراج  منوذج 

الرتفاع الرقمي.
•احل�ضول على العديد من  البيانات املناخية: 

-البيانات املناخية اليومية وال�ضهرية وال�ضنوية  مبحطة مترنا�ضت ملدة 40 �ضنة، 
- البيانات  املناخية) اليومية وال�ضهرية (  ملحطة اأ�ضكرمي.، 

- بع�ض البيانات املائية حلو�ض مترنا�ضت. 
- حتديد املحطات املناخية مبوقع الدرا�ضة وتنزيلها بخريطة املوقع.

- اإعداد قائمة بالآبار ال�ضطحية والعميقة، وبع�ض خ�ضائ�ضها.
- اأخذ اإحداثيات املحطات املناخية بتمرنا�ضت،  والعديد من املن�ضاآت املائية  اإثر زيارة ميدانية.

يف معاجلة وحتليل اخلرائط والبيانات  مت القيام بالأن�ضطة الآتية: 
•معاجلة اخلرائط وال�ضور، وحتديد منوذج الرتفاع الرقمي،  وا�ضتخراج اخلرائط الغر�ضية.

خزان جتميع املياه و �ضبكة النابيب الغطاء ال�ضمنتي لالأ�ضقف الطينية
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حالة  عن  الأول  املرحلي  التقرير  لإع��داد  املتوافرة،  واخلرائط  البيانات  ومعاجلة  وحتليل  للبيانات،  قاعدة  و�ضع  يف  •ال�ضروع 
املعرفة، وتقييم الو�ضع احلايل للموارد املائية بحو�ض مترنا�ضت.

القيام مب�ضوحات وزيارات ميدانية:
•حتديد موقع  حمطة القيا�ضات املائية  واقرتاحه  كموقع للمحطة الهيدرومرتية بحو�ض مترنا�ضت.

• القيام بالزيارات وامل�ضوحات امليدانية بحو�ض مترنا�ضت بالتن�ضيق مع فريق العمل مبحافظة ورقلة، واأخذ الحداثيات لعديد 
املواقع واملن�ضاآت واملحطات املائية بحو�ض مترنا�ضت.

تنظيم دورة تدريبية: 
  2015/09/  18-13 الفرتة  البيانات" خالل  املناخية واملائية وحتليل ومعاجلة  القيا�ضات  "�ضبكات  •تنظيم  دورة تدريبية حول 

بورقلة التحق بها 10 فنيني وخمت�ضني يف جمال املياه.

اأقفا�ض مملوءة باحلجارة )غابيونات( مبجرى وادي بتمرنا�ضت

املحطة الهيدرومرتية 
بوادي مترنا�ضت
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م�شروع اإدارة املوارد املائية يف املناطق املروية 
با�شتعمال التقانات احلديثة

م�صروع التنمية الزراعية امل�صتدامة لل�صاحل ال�صمايل الغربي مب�صر )حو�س الق�صابة / باجو�س(:
بحوث  ومركز  )اأك�ضاد(،  والأرا�ضي  القاحلة  اجلافة  املناطق  لدرا�ضات  العربي  املركز  بني  التعاون  اإطار  يف  امل�ضروع  هذا  ُينفذ 
)الق�ضابة/باجو�ض( يف  اأودية حو�ض  لأحد  رائد  تنموي  ا�ضتحداث منوذج  اإىل  يهدف  وهو  العربية،  بجمهورية م�ضر  ال�ضحراء 

منطقة ت�ضتقبل هطولت مطرية حمدودة ن�ضبيًا وذلك من خالل:
•درا�ضة للرتبة واملوارد املائية، واقرتاح تقنيات حل�ضاد مياه الأمطار.

• تنمية الغطاء الرعوي، واإدخال اأ�ضناف جديدة من احلا�ضالت الب�ضتانية.
• زيادة كفاءة اإدارة املوارد املائية  يف املنطقة، مما ينعك�ض علي رفع م�ضتوى معي�ضة املواطنني، وحت�ضني الأحوال البيئية.

• درا�ضة امكانية التو�ضع يف تطبيقات ونتائج النموذج يف باقي وديان احلو�ض ب�ضفة خا�ضة ويف وديان ال�ضاحل  ال�ضمايل الغربي 
مل�ضر ب�ضفة عامة وعلى املناطق امل�ضابهة بالدول العربية. 

مكان تنفيذ امل�صروع: 
حو�ض الق�ضابة باغو�ض- ال�ضاحل ال�ضمايل الغربي- مطروح

�صري العمل:
• مت جتميع الدرا�ضات ال�ضابقة حول املوارد املتاحة وامكانيات التنمية بال�ضاحل ال�ضمايل الغربي ومنطقة الدرا�ضة )الق�ضابة /

باجو�ض(.
•جولت حقلية لتدقيق املعلومات، وا�ضتك�ضاف امكانيات التنمية، واختيار مناطق العمل والتعرف على ال�ضكان واحتياجاتهم.

• جتهيز امل�ضتل لزراعة نباتات املراعي والنباتات الب�ضتانية ل�ضتخدامها يف برنامج تنمية املنطقة. 
. ACSAD  زراعة 15 األف �ضتلة قطف اأ�ضرتايل، ونحو 370 �ضتلة اأنواع واأ�ضناف ب�ضتانية جديدة واردة من •

• �ضراء حمطة هيدرومرتية لقيا�ض معدلت اجلريان ال�ضطحي يف اأحد الوديان املمثلة ملنطقة الدرا�ضة.
•اختيار منطقة العمل كنموذج ار�ضادي ميكن التو�ضع يف تطبيقاته يف باقي مناطق حو�ض الق�ضابة /باجو�ض والأحوا�ض املائية 

الأخرى يف ال�ضاحل ال�ضمايل الغربي.
•القيام بالدرا�ضات وامل�ضوحات احلقلية والعمال املعملية واملكتبية وت�ضمل:

1 - الغطاء النباتى الطبيعي.
2 - خ�ضائ�ض الرتبة .

3 - الدرا�ضة الطبوغرافية، اجليومورفولوجية والهيدرولوجية  حلو�ض الق�ضابة/باجو�ض.
4 - حتليل املعطيات املناخية ملنطقة الدرا�ضة.

• اجتماعات اللجنة الفنية واللجنة القيادية. 
•جتميع الدرا�ضات ال�ضابقة حول موارد  واإمكانيات  تنمية ال�ضاحل ال�ضمايل الغربي عمومًا، ومنطقة الق�ضابة/باجو�ض ب�ضكل خا�ض. 

املهام احلقلية:
مت القيام ب�ضبع جولت حقلية  اإىل منطقة العمل، وذلك بهدف:

والنظم  ال�ضكانية  والأن�ضطة  الطبيعية  املوقع اجلغرايف واخل�ضائ�ض  الق�ضابة/باجو�ض( من حيث  )حو�ض  املنطقة  •ا�ضتك�ضاف 
املتبعة ل�ضيانة املوارد املائية ... الخ.

• تدقيق املعلومات والبيانات حول الوديان املكونة للحو�ض، من حيث امتدادها وحدودها والأ�ضماء املحلية لهذه الوديان.
•اإجراء امل�ضوحات امليدانية خل�ضائ�ض الرتبة – الغطاء النباتي واملن�ضاأت املائية، والرفع امل�ضاحي لبع�ض منها، للتعرف على 

خ�ضائ�ضها واأبعادها ... الخ.
•زراعة ومتابعة النباتات الب�ضتانية الواردة من اأك�ضاد و�ضجريات املراعي يف م�ضتل مركز التنمية امل�ضتدامة.

•اإجراء لقاءات مع �ضكان املنطقة للتعرف على ظروفهم املعي�ضية، واحتياجاتهم التنموية، واإمكانيات م�ضاركتهم يف تنفيذ اأعمال 
امل�ضروع.
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•جتهيز م�ضتل لرعاية النباتات
وال�ضتالت  الرعوية  ال�ضجريات  زراع��ة  •مت 

الب�ضتانية. 
ACSAD زراعة النباتات الب�ضتانية وارد•

•�ضراء وتركيب جهاز لقيا�ض منا�ضيب املياه 
بوادي  اأبو جروف ممثال لوديان احلو�ض، 
املائية  المكانيات  على  للتعرف  وذل��ك 

املتاحة للتنمية يف هذه املنطقة. 
اختيار املوقع النموذجي:

لوديان  احلقلية  املهام  من  بعدٍد  القيام  مت 
للتعرف  وذل��ك  الق�ضابة/باجو�ض،  حو�ض 
والأن�ضطة  املورفولوجية  خ�ضائ�ضها  على 
لقاءات  بعقد عدة  كذلك  والقيام  ال�ضكانية، 
مت  ذل��ك  ���ض��وء  ويف  املحليني،  ال�ضكان  م��ع 
التفاق على اأن  حو�ض وادى �ضخر هو موقع 

منوذجي.
امليدانية  وال��درا���ص��ات  امل�����ص��وح��ات  اج���راء 

واملخربية واملكتبية:
والدرا�ضات  امل�ضوحات  من  بعدد  القيام  مت 
ودي��ان  على  واملكتبية  وامل��خ��ربي��ة  امليدانية 
وادى �ضخر،  وعلى  الق�ضابة/باجو�ض  حو�ض 
وذلك كاأ�ضا�ض تنموي لهذا احلو�ض، وت�ضمل 

هذه امل�ضوحات والدرا�ضات ما ياأتي:
الدرا�صات الطبوغرافية والهيدرولوجية 

حلو�س الق�صابة/باجو�س.
ميكن تلخي�ض خطوات ف�ضل املجاري املائية حلو�ض الق�ضابة/باجو�ض يف النقاط الآتية:

اأ - حتديد املوقع اجلغرايف حلو�ض الق�ضابة باجو�ض، وكذلك امتداد هذا احلو�ض. 
ب - اجراء امل�ضح ال�ضوئي لهذه اخلرائط لتحويلها من ن�ضخة ورقية  اإىل ن�ضخة رقمية.

ت - با�ضتخدام برنامج ArcGIS 10 مت الت�ضحيح اأو التحويل الهند�ضي لتلك اخلرائط لت�ضبح ذات اأبعاد جغرافية معلومة.
ث - اإجراء املعاجلة الرقمية خلطوط الت�ضوية )الكنتور(، ونقاط الرتفاع للخرائط الطبوغرافية.

 ArcMap، با�ضتخدام  مرت   X  5مرت  5 بدقة   DEM الرقمي  الرتفاع  من��وذج  اإىل  الكنتور  وخطوط  الرتفاع  نقاط  حتويل  ج- 
.Interpolation Tool

14 واديًا  ح - حتليل منوذج الرتفاع الرقمي للح�ضول على املجاري املائية داخل احلو�ض املائي، و بناًء عليه مت احل�ضول على 
رئي�ضًا، وجماري اأخرى �ضغرية جدًا.

خ - القيام بزيارات ميدانية ملنطقة الدرا�ضة للوقوف على الو�ضع احلقيقي، والتحقق من حدودها.
د - درا�ضة خ�ضائ�ض الرتبة يف منطقة وادى �ضخر.

ذ - جمع ومعاجلة وحتليل البيانات املناخية حلو�ض الق�ضابة/باجو�ض.
ر - الدرا�ضات اجليومورفولوجية والهيدرولوجية، تقييم خ�ضائ�ض الأحوا�ض و الواردات املائية بالأحوا�ض املائية.

ز - اإعداد التقرير  املرحلي الأول.
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م�صروع و�صع منوذج لتنمية وديان ال�صاحل ال�صمايل الغربي يف جمهورية م�صر  العربية:
• تتميز الزراعات يف ال�ضاحل ال�ضمايل الغربي يف م�ضر ب�ضعف الإنتاج، وعدم ال�ضتقرار، ويعود ذلك لعدة اأ�ضباب اأهمها �ضح 
الأمطار، وعدم انتظامها وعدم توافق هطول ها يف معظم احلالت مع الفرتات احلرجة لنمو النبات، وهنا تكت�ضب تقانات 
اإ�ضافية من املياه  ل�ضتخدامها يف تغطية جزءًا من الحتياجات املائية  اأهمية خا�ضة يف توفري كميات  ح�ضاد مياه الأمطار 

للزراعات املطرية يف الفرتات احلرجة. 
• ُنفذ هذا امل�ضروع يف اإطار التعاون بني املركز العربي )اأك�ضاد(، ومركز بحوث ال�ضحراء بجمهورية م�ضر العربية، وهو يهدف 

اإىل و�ضع منوذج لتنمية  وديان ال�ضاحل ال�ضمايل الغربي جلمهورية م�ضر العربية،  وذلك يف وادي حلق ال�ضبع ووادي ها�ضم.

 *

) التوزيع ال�ضنوي لالأمطار يف حمطة مطروح) اأ

توزيع  الهطول املطري ال�ضنوي) 2014-1947 ( 
ح�ضب احتمالية التجاوز)exceedance probability (، حمطة مطروح.

)distribution  Gumbel  ( 
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م�صروع اإ�صدار تقرير �صنوي حول املوارد املائية املتاحة
الهدف من امل�صروع:  

التنمية  خلدمة  م�ضتمر  ب�ضكٍل  حتديثها  اإمكانية  مع  العربية،  الدول  يف  املتوافرة  املائية  للموارد  بيانات  قاعدة  بناء  اإىل  ويهدف 
املائية يف  املوارد  املناخية على  التغريات  تاأثري  درا�ضة  تنفيذ م�ضروعي   الالزمة لإجناح  والبيانات  املعلومات  وتوفري  امل�ضتدامة، 

املنطقة العربية، و بناء قاعدة بيانات املياه امل�ضرتكة يف املنطقة العربية، مل�ضاعدة اأ�ضحاب القرار على ح�ضن اإدارة املوارد املائية.
�صري العمل:

مت تطوير الربنامج احلايل لبنك معلومات املوارد املائية،  بحيث اأ�ضبح قادرًا على اإدارة ومعاجلة عدٍد من قواعد البيانات للدول 
والأحوا�ض املائية املختلفة اذ متثل كل قاعدة بيانات حو�ض مائي م�ضتقل، وميكنها التعامل مع جميع الأحوا�ض املائية، وقادرًا 
اأي�ضًا على الربط بني بيانات الأحوا�ض اأو الدول  ملقاطعة املعلومات وجمعها من قواعد بيانات الدول والأحوا�ض املائية املختلفة، 
كما ميكن ا�ضتثماره ب�ضكل عام يف اأي دولة اأو اأي حو�ض، وذلك عو�ضًا عن بنك املعلومات ال�ضابق الذي كان يتعامل مع قاعدة 
بال�ضكل املرافق بال�ضغط على مو�ضع  دولة احلو�ض املطلوب  الواجهة املو�ضحة  واحدة يقوم بالت�ضال معها. يتم الدخول من 
�ضمن اخلريطة ، فتظهر واجهة العمل اخلا�ضة بالدولة  اأو احلو�ض املطلوب، والذي بدوره يظهر واجهة للتعامل مع بيانات الدولة 

اأو احلو�ض املختار من حيث عمليات املعاجلة بكل اأنواعها، وميكن من خالل ذلك القيام مبا ياأتي: 
• ا�ضترياد البيانات اليومية لكل من املحطات املناخية و الأنهار والينابيع.

• ا�ضترياد بيانات جتارب ال�ضخ. 
• ت�ضدير بيانات النقط املائية اإىل برامج نظام املعلومات اجلغرافية.

• ا�ضترياد البيانات املائية للدول العربية، ول�ضيما املناخية منها اإىل داخل القاعدة.
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 م�شروع التكيف مع التغريات املناخية 
يف املنطقة العربية 

1 - م�صروع تقييم ح�صا�صية  املوارد املائية (Vulnerability Assessment) يف املنطقة العربية واآثارها القت�صادية 
والجتماعية

لدرا�ضة ح�ضا�ضية  GIZ، حيث مت و�ضع منهجية متكاملة  و  وال�ضكوا،  )اأك�ضاد(،  العربي  املركز  بالتعاون بني  املرحلة  ُنفذت هذه 
درا�ضة  معايري  و�ضع  البداية  يف  جرى  وقد  وال�ضكان،  التحتية،  والبنية  والبيئة،  واملياه،  الزراعة،  قطاعات  يف  العربية  املنطقه 

احل�ضا�ضية لكل قطاع، ومن ثم مت جمع البيانات الالزمة، وحت�ضري اخلرائط الغر�ضية با�ضتخدام نظم املعلومات اجلغرافية. 
هذا وقد مت تقييم هذه البيانات من قبل جلان خا�ضة ح�ضرها خرباء من الدول العربية.

الهدف من امل�صروع:  
والبنية  والبيئة  والزراعة  املياه  قطاعات  يف  املناخية  للتغريات  العربية  املنطقة  يف  ح�ضا�ضية(  )الأكرث  ال�ضاخنة  املناطق  حتديد 

التحتية، با�ضتخدام نظام املعلومات اجلغرافية.
مكان تنفيذ امل�صروع:  كافة الدول العربية

�صري العمل:
• لعب اأك�ضاد دور املنفذ الرئي�ضي خلرائط موؤ�ضرات احل�ضا�ضية )Integrated Mapping( من حيث تاأمني املعلومات الالزمة 
العديد من اخلرائط  اأك�ضاد  اأعد  اأجل ذلك  والعمل على حت�ضينها، ومن  العاملية، ومن ثم تدقيقها،  البيانات  اأوًل من قواعد 
على م�ضتوى املنطقة العربية، ب�ضيغتني الأوىل متثل القيمة احلقيقية للموؤ�ضر، والثانية متثل ت�ضنيف احل�ضا�ضية بالن�ضبة لهذا 

املوؤ�ضر، ونذكر من هذه اخلرائط مايلي:
- خارطة املناطق املروية فعليًا.

- خارطة املناطق البعلية.
- خارطة املناطق املجهزة للري.

للفرتة  النباتي  ال��غ��ط��اء  ت��ده��ور  خ��ارط��ة   -
  .2011 2000-

- خ��ارط��ة امل��ن��اط��ق الأك����رث ت��ع��ر���ض��ًا خلطر 
الفي�ضانات.

 – )املاعز  احليوانية  ال��رثوة  ت��وزع  خارطة   -
الغنام – املوا�ضي( لعام 2005.

ال��غ��اب��وي للفرتة  ال��غ��ط��اء  ت��ده��ور  - خ��ارط��ة 
.2013 2000-

- اخلارطة الهيدروجيولوجية.
 DEM 90m اخلارطة الرتفاعية الرقمية -

وخارطة النحدارات.
- خارطة الغطاء النباتي.

- خارطة توزع، وت�ضنيف الرتبة 2014.
- خارطة توزع ال�ضدود مع التخزين الفعلي لكل �ضد.

- خارطة املناطق املخدمة بال�ضدود.
•من جهة اأخرى �ضارك املركز العربي – اأك�ضاد يف اجناز عملية التثقيل التي متت لإعطاء املوؤ�ضرات اأهمية ترتاوح بني1 و 10 
بحيث 1 تعني موؤ�ضر قليل الأهمية و 10 تعني موؤ�ضر مهم جدًا وذلك لتدخل هذه الأوزان يف معادلة التجميع الهند�ضي، حيث 
متثلت م�ضاركة اأك�ضاد يف بناء ال�ضتبيان الذي مت توزيعه على خرباء يف جمالت البيئة واملناخ واملياه من معظم الدول العربية 

وكذلك �ضارك 15 خبريًا من اأك�ضاد يف الإجابة عن هذا ال�ضتبيان.
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•كما �ضارك اأك�ضاد يف اإعداد دليل التدريب حول منهجية التقييم املتكامل للح�ضا�ضية الذي مت توزيعه على كل الدول العربية، 
بالإ�ضافة اإىل امل�ضاركة يف كل الجتماعات الدورية، وور�ضات العمل التي مت تنظيمها حتى تاريخه يف اإطار تنفيذ امل�ضروع.

منهجية تقييم ح�ضا�ضية املنطقة العربية للتغريات املناخية
•اختبار املنهجية املقرتحة يف دولة تون�ض، حيث تتوافر فيها بيانات تف�ضيلية، وبناًء على هذا التقييم مت تعديل املنهجية، واعداد 
كتيب تدريبي ي�ضرح طريقة العمل بالتف�ضيل، و�ضيو�ضع هذا الكتيب حتت ت�ضرف الدول العربية لتتمكن من تطبيق املنهجية 
املقرتحة على امل�ضتوى القطري، كما يقوم املركز العربي )اأك�ضاد( الآن  بالتعاون مع ال�ضكوا بتطبيق هذه املنهجية على كامل 

املنطقة العربية.
م�صروع احلد من ظاهرة تداخل مياه البحر يف منطقة احلازمية - بريوت:

الهدف من امل�صروع:  
اإمكانية  التخفيف من تاأثري ظاهرة تداخل مياه البحر وانخفا�ض منا�ضيب  يهدف امل�ضروع اإىل تنفيذ درا�ضة تف�ضيلية لدرا�ضة 
املياه اجلوفية، وذلك با�ضتخدام التغذية ال�ضطناعية للمياه اجلوفية  وقد اختريت منطقة   احلازمية يف بريوت بناء على اقرتاح 
وزارة الطاقة واملياه اللبنانية و ينفذ امل�ضروع بالتعاون بني املركز العربي وال� GIZ  ووزارة الطاقة واملياه يف اجلمهورية اللبنانية 

واجلامعة المريكية يف بريوت.
مكان تنفيذ امل�صروع:  بريوت – اجلمهورية اللبنانية

�صري العمل:
• بناء قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات الهيدرولوجية، والهيدروجيولوجية، واملناخية،  ومعلومات ا�ضتخدامات املياه يف منطقة 

احلازمية،  وُتعد هذه القاعدة مرجعية هامة لكافة اأ�ضكال الدرا�ضات املائية املمكنة يف املنطقة.
•حتليل وتو�ضيف تف�ضيلي لواقع ا�ضتخدامات املياه يف منطقة احلازمية، بال�ضتفادة من معطيات امل�ضوحات احلقلية، وتقنيات 

التحليل الإح�ضائي.
•تنفيذ م�ضح حقلي لكمية ونوعية املياه ال�ضطحية، ومياه الأمطار مكن من تقدير املوارد املائية ال�ضطحية فيها.

املياه اجلوفية يف  يعرب عن ظروف تخزين وحركة  وو�ضع منوذج مفهومي  للمنطقة  تف�ضيلية  درا�ضة هيدروجيولوجية  •اإجراء 
احلازمية، مما مكن من ح�ضاب امليزان املائي اجلويف لها.

•درا�ضة خيارات التخفيف من اآثار الظاهرة، ومن بينها: التقليل من العجز املائي - معاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي - ح�ضاد مياه 
الأمطار - زيادة الر�ضح من املياه ال�ضطحية با�ضتخدام ال�ضدات - حقن املياه يف الآبار اجلوفية العميقة.

•اإ�ضدار تقرير فني متكامل ي�ضف تداخل مياه البحر يف منطقة احلازمية يف بريوت – لبنان، ويحدد خيارات احلد من هذه 
الظاهرة مدعومًا باجلداول والأ�ضكال واملخططات الالزمة.

للموارد  املتكاملة  الإدارة  اأدوات  با�صتخدام  املناخية  التغريات  التكيف مع  العربية على  الدول  تنمية قدرات  م�صروع 
املائية.

الهدف من امل�صروع:  
يعد الوطن العربي اأحد اأكرث املناطق التي تعاين من �ضح املوارد املائية يف العامل وتعترب اأرا�ضيه الزراعية ذات ح�ضا�ضية عالية 
للتقلبات والتغريات املناخية. كما ويعد الوطن العربي عر�ضة للتغريات املناخية احلادة اأكرث من غريه من مناطق العامل الأخرى 
مما يتطلب جهدًا م�ضاعفًا للتعامل مع هذه التغريات من حيث تقييم الأثر والتخفيف والتكيف، للحفاظ على الأمن املائي والغذائي 
ل�ضكان املنطقة العربية. ويهدف امل�ضروع اإىل تنمية قدرة املوؤ�ض�ضات يف الدول العربية على التاأقلم مع التغريات املناخية وذلك 
القت�ضادي،  ال�ضحي،  الزراعي،  )القطاع  الأ�ضا�ضية  القطاعات  املائية يف عدد من  للموارد  املتكاملة  الإدارة  اأدوات  با�ضتخدام 

التجمعات ال�ضكانية(. من خالل اإعداد دليل للتكيف يف كل قطاع من القطاعات ال�ضابقة.
مكان تنفيذ امل�صروع:  

ينفذ امل�صروع بالتعاون بني عدد من ال�صركاء:
•UN-ESCWA )lead agency(, 

•UNEP/ROWA)coordinating agency(, 

•ACSAD, ACWUA, WHO/CEHA  and GIZ 
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ويتم اإ�ضراك 22 دولة عربية من خالل م�ضاركة خرباء وفنيني واإداريني عاملني يف قطاعي املياه والزراعة يف ور�ضات عمل تدريبية 
متكن من تاأهيل مدربني قادرين على التدريب على كيفية ا�ضتخدام هذا الدليل وال�ضتفادة منه يف دعم القرار.

�صري العمل:
مت اإعداد امل�ضروع لينفذ على عدة مراحل كما هو مو�ضح يف املخطط التنفيذي للم�ضروع. يقوم اأك�ضاد يف العامني 2016-2015 
باإعداد دليل التكيف يف القطاع الزراعي من خالل جهد م�ضرتك بني اإدارة املوارد املائية وكافة الإدارات الأخرى يف اأك�ضاد وكذلك 
الوكالة الأملانية للتعاون الفني GIZ. كما قام اأك�ضاد بامل�ضاركة يف اإجتماع اخلرباء الذي عقد يف مركز الإ�ضكوا يف بريوت، حيث 
مت مناق�ضة مكونات الدليل وكذلك املواد التدريبية املقرتحة من قبل اأك�ضاد. مت اأخذ املالحظات واإجراء كافة التعديالت الالزمة 

وو�ضع الدليل ب�ضيغته النهائية قبل اإجراء الدورة التدريبية.
العربية، حيث مت  الدول  من  كبري  تدريبية ح�ضرها ممثلون عن عدد  دورة  تنفيذ  وكذلك  العربية  اللغة  اإىل  الدليل  ترجمة  مت 

التدريب من قبل خرباء اأك�ضاد على كيفية ا�ضتثمار هذا الدليل والتدريب عليه.
النهائية على هذا  التعديالت  واأُجريت  الدورة  �ضاركت يف  التي  الأخرى  الهيئات  امل�ضاركني ومن  املالحظات من  اأخذ جميع  مت 

الدليل، لي�ضل اإىل �ضكله النهائي قبل اأن يتم �ضدوره ب�ضكل ر�ضمي.

املخطط التنفيذي مل�ضروع اإعداد دليل التكيف مع التغريات املناخية

منوذج من مكونات دليل التكيف مع التغريات املناخية يف قطاع الزراعة
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م�صروع تقييم اأثر التغريات املناخية على انتاجية بع�س املحا�صيل الزراعية يف املنطقة العربية
الهدف من امل�صروع:  

ُينفذ هذا امل�ضروع بالتعاون بني املركز العربي- اأك�ضاد، ومنظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )FAO(، والوكالة الأملانية للتعاون 
الفني )GIZ(، وجلنة الأمم املتحدة القت�ضادية والجتماعية لغرب اآ�ضيا )ESCWA(، بهدف درا�ضة اأثر التغريات املناخية على 

بع�ض املحا�ضيل الزراعية الرئي�ضية يف املناطق التية:
•حمافظة الكرك يف الأردن: مت درا�ضة حم�ضويل القمح وال�ضعري.

•حو�ض العا�ضي يف لبنان: مت درا�ضة حما�ضيل  الباذجنان  والبطاطا والذرة.
•منطقة �ضمال الدلتا يف م�ضر: مت درا�ضة حما�ضيل القمح و الذرة والقطن.

مكان تنفيذ امل�صروع: اململكة الأردنية الها�ضمية – اجلمهورية اللبنانية – جمهورية م�ضر العربية.
�صري العمل:

  FAO طورته  الذي    Aqua Crop الريا�ضي  النموذج  با�ضتخدام  الزراعية  املحا�ضيل  يف  املناخية  التغريات  اأثر  حتديد  مت   •
لدرا�ضة العالقة ما بني املياه واإنتاجية املحا�ضيل. وميكن للربنامج اأخذ التغريات املناخية بعني العتبار من خالل تعديل مدخالت 

احلرارة العظمى وال�ضغرى والهطولت املطرية  وتركيزCO2 يف الغالف اجلوي وفقًا لل�ضيناريوهات املناخية املدرو�ضة. 
• وت�ضمنت منهجية العمل املراحل الآتية:

- جمع البيانات املناخية املقا�ضة يف مواقع الدرا�ضة الثالثة لفرتة ل تقل عن ع�ضر �ضنوات.
 Global Emission( الغازية  لالنبعاثات  خمتلفة  �ضيناريوهات  وفق  مطري  وهطول  )ح��رارة  املناخية  التغريات  حتديد   -

.RCP4.5 و Scenario(RCP8.5

- جمع بيانات الرتبة والري واإدارة احلقل  للمناطق امل�ضتهدفة يف الدرا�ضة.
- معايرة النموذج الريا�ضي با�ضتخدام امل�ضاهدات احلقلية لإنتاجية املحا�ضيل الزراعية املدرو�ضة.

- حتديد اأثر التغريات املناخية على اإنتاجية املحا�ضيل، وطول فرتة منوها، واحتياجاتها املائية با�ضتخدام النموذج الريا�ضي 
AquaCrop.

ال�صيناروهات املناخية املدرو�صة: و�ضعت الدرا�ضة ال�ضيناريوهات املناخية الآتية بعني العتبار:
.)RCP 8.5( ضيناريو النبعاثات املرتفعة� -

. )RCP 4.5( ضيناريو النبعاثات املتو�ضطة� -

دلت النتائج التي مت  احل�ضول عليها من الدرا�ضة  اأنه وفقًا لل�ضيناريو الأ�ضواأ RCP8. فاإن اإنتاجية حم�ضول القمح البعل )املطري( 
يف حمافظة الكرك يف الأردن �ضتنخف�ض بحدود 5 % يف منت�ضف القرن احلايل )2046-2065(، ومبقدار 55.3 % يف نهاية 

موقع حمافظة الكرك-الردن
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القرن، ويعود �ضبب ذلك اإىل ارتفاع درجات احلرارة، وانخفا�ض متو�ضط كمية الأمطار ال�ضنوية، ولكن هذا النخفا�ض يف اإنتاجية 
حم�ضول القمح �ضيكون اأقل بكثري اإذا ما اأخذت زيادة تركيز CO2  يف الغالف اجلوي بعني العتبار. 

اإنتاجية البطاطا يف منطقة حو�ض  اأنه ،وفقا لل�ضيناريو ال�ضواأ فانه من املتوقع انخفا�ض  اأي�ضًا اإىل  اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة  كما 
العا�ضي يف �ضمال لبنان مبقدار 5 % عند منت�ضف القرن احلايل، ومبقدار 11.% عند نهايته، و لكن اأخذ تاأثري زيادة تركيز  

CO2  يف الغالف اجلوي �ضيخفف اأي�ضًا من قيمة هذا النخفا�ض.

اأما يف منطقة �ضمال الدلتا يف م�ضر فمن املتوقع اأن تنخف�ض اإنتاجية الذرة مبقدار 1.5 % يف منت�ضف القرن احلايل، ومبقدار 
9 % يف نهايته. واأ�ضارت الدرا�ضة اأي�ضًا  اإىل اأن ارتفاع  درجات احلرارة  �ضيوؤدي اإىل انخفا�ض فرتة منو املحا�ضيل الزراعية، 

وانخفا�ض احتياجاتها املائية.
م�صروع التو�صع يف ا�صتخدام املوارد املائية غري التقليدية

يهدف امل�ضروع ب�ضكٍل رئي�ض اإىل توفري القاعدة العلمية واملعرفية للتو�ضع يف ا�ضتخدام املوارد املائية غري التقليدية مبختلف اأنواعها 
يف املنطقة العربية، بهدف توفري مزيدًا من املوارد املائية لالحتياجات امل�ضتقبلية واحلد من العجز املائي.

م�صروع اعادة ا�صتخدام مياه ال�صرف الزراعي للتكيف مع التغريات املناخية يف م�صر
الهدف من امل�صروع:  

ال�ضرف  ومياه  ال�ضطحية  الري  اأقنية  ملياه  امل�ضرتك  ال�ضتثمار  خالل  من  ال�ضطحية  املائية  املوارد  ا�ضتدامة  على  •املحافظة 
الزراعي مع �ضمان حماية املوارد الطبيعية يف منطقة الدرا�ضة. 

•تاأمني مورد مائي اإ�ضايف يغطي العجز املائي يف ف�ضل ال�ضيف وخا�ضة يف املناطق التي تقع عند نهاية قناة ري املي�ضاوية، ومنها 
منطقة الدرا�ضة يف املحمودية.

الإجنازات الرئي�صية:
• بالتن�ضيق مع وزارة الري واملوارد املائية وال�  GIZ مت اختيار منطقة تعاين من عجز مائي نظرًا لتواجدها يف نهاية اإحدى اأقنية 

الري يف حمافظة البحرية �ضمال م�ضر، هي مدينة املحمودية.
• درا�ضة املوقع النموذجي حيث مت جتميع البيانات ال�ضرورية وحتليلها ومعاجلتها ق�ضد تركيب م�ضخة متنقلة باملوقع وا�ضتعمالها 

يف خلط مياه ال�ضرف الزراعي ونهر النيل  للري.
• درا�ضة عدة خيارات ل�ضخ املياه من قناة ال�ضرف اإىل قناة الري لإعادة ا�ضتعمال مياه ال�ضرف الزراعي واختري خيار تركيب 
ت�ضتخدم  للبيئة  ا�ضتخدام م�ضخات �ضديقة  يتم   اأن  ال�ضيف(، على  �ضهور  )ثالثة  املائي  العجز  م�ضخة متحركة خالل فرتة 

الطاقة ال�ضم�ضية على م�ضتوى احلقل  مع مراعاة تفعيل دور اجلمعيات املحلية مل�ضتفيدي املياه  يف املنطقة امل�ضتهدفة.
• �ضراء م�ضخة متنقلة وا�ضتعمالها يف املو�ضم الفائت لفائدة املزارعني، والقيام باأعمال املتابعة لأخذ العينات وحتليلها.

موقع قناة املي�ضاوية
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االقت�ساد والتخطيط 
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اإدارة القت�شاد والتخطيط

تعمل اإدارة القت�صاد والتخطيط على تنفيذ اأن�صطتها من خالل الربامج والأق�صام الرئي�صية التالية:
1. برنامج الدرا�صات القت�صادية والجتماعية:

يهدف هذا الربنامج اإىل معاجلة امل�ضكالت القت�ضادية والجتماعية القائمة، والتي تن�ضاأ يف جمال ال�ضتعمال امل�ضتدام للموارد 
الطبيعية يف املناطق اجلافة يف الدول العربية واملحافظة عليها، ويف تنفيذ درا�ضات اجلدوى القت�ضادية للنتائج التي يتح�ضل 
عليها من البحوث التي يجريها، وكذلك درا�ضة اجلدوى الفنية والقت�ضادية للم�ضاريع الرائدة والتنموية التي تنفذ ، والعمل على 

ن�ضر النتائج البحثية والتقانات املتطورة على اأ�ض�ض اقت�ضادية وطنية، وتنمية وتطوير املراأة الريفية.
2. برنامج توطني واإدارة املعرفة: 

يهدف هذا الربنامج اإىل حتقيق منظومة معرفية متكاملة باأدوات معلوماتية متطورة ومرنة للو�ضول باأك�ضاد اإىل م�ضتوى متقدم 
من التبادل املعريف الداخلي واخلارجي، بحيث يكون م�ضدرًا اأ�ضا�ضيًا للمعارف يف جمالت اخت�ضا�ضه ويف جمال الريادة اأمام 

املوؤ�ض�ضات الإقليمية والدولية.



132

املـــركز العربي - اأك�ســـاد



133

التقريـر الفني ال�ســنوي 2015

امل�شاريع املنفذة
يف اإدارة االقت�شاد والتخطيط
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م�شروع تقييم النتائج البحثية والتقنية 
التي ينفذها اأك�شاد

الهدف من امل�صروع: 
اأر�ض الواقع يف  "اأك�ضاد" بهدف التاأكيد على جدواها القت�ضادية على  اإليها املركز العربي  تقييم النتائج البحثية التي يتو�ضل 
و�ضبه  املناطق اجلافة  ل�ضكان  والقت�ضادية  توفري قواعد معلومات عن اخل�ضائ�ض الجتماعية  اإىل  اإ�ضافة  املزارعني،  اأوا�ضط 
واإعداد  العربية،  الكوادر  وتدريب  وتاأهيل  املتطورة  التقانات  تبني  معوقات  وحتديد  الزراعية  النظم  ودرا�ضة  العربية،  اجلافة 

الدرا�ضات القت�ضادية والجتماعية التي يتطلبها عمل املركز.
�صري العمل:

1 -درا�صة واقع املراعي و�صبل تطويرها يف الدول العربية )الأردن، اجلزائر، �صورية، ُعمان(:
مت اإ�ضدار هذه الدرا�ضة خالل عام 2015، وقد اأو�ضت الدرا�ضة بالعمل على توحيد اجلهود العربية من خالل التعاون بني اأك�ضاد 
الت�ضحر.  يخ�ض  فيما  وخا�ضًة  ال�ضعبية،  بامل�ضاركة  ا�ضتثمارها  وتنظيم  املراعي  حماية  على  للعمل  الوطنية،  البحوث  ومراكز 

الق�ضوى،  الأهمية  العلمي  البحث  اإيالء  اأهمية  على  واأكدت 
اإيجاد  والرتكيز على الأهمية القت�ضادية للمراعي، واأهمية 
الطرق لتطويرها وتنميتها. حيث وجد اأك�ضاد من خالل عمله 
املراعي  تنمية  لتحقيق  عليها  العمل  يجب  عديدة  اإج��راءات 
اأجل  من  وتو�ضيات  مقرتحات  الدرا�ضة  واأعطت  الطبيعية. 
حت�ضني املراعي وحماربة الأ�ضباب التي توؤدي لتدهورها، كما 
اأكدت على الأهمية الكربى للنهج الت�ضاركي، ولدور املراأة يف 

التنمية امل�ضتدامة للمراعي.
الوراثي  للتح�صني  القت�صادية  الأه��م��ي��ة  حت��دي��د   -  2

ل�صاللت الأغنام واملاعز املحلية يف الدول العربية:
املراحل  على  العمل  يتم   2016-2015 اأك�ضاد  خلطة  تنفيذًا 
للتح�ضني  القت�ضادية  الأهمية  "حتديد  لدرا�ضة  النهائية 
الوراثي ل�ضاللت الأغنام واملاعز املحلية يف الدول العربية"، 
على  اأك�ضاد  اجلاري يف حمطات  العمل  تقييم  بهدف  وذلك 
مدى �ضنوات طويلة يف جمال التح�ضني الوراثي، وما قدمه هذا 
العمل من حت�ضني يف ال�ضفات الإنتاجية والتنا�ضلية لالأغنام 
من  الإنتاج  زيادة  يف  الوراثي  التح�ضني  اأثر  وقيا�ض  واملاعز، 
اللحم واحلليب، والنعكا�ض القت�ضادي للزيادة احلا�ضلة يف 
الإنتاج، ودرا�ضة اجلدوى من التح�ضني الوراثي من اأجل و�ضع 
تو�ضيات تن�ضجم مع اأهداف الدرا�ضة يف اإبراز دور اأك�ضاد يف 

حت�ضني ون�ضر ال�ضاللت املح�ضنة يف الدول العربية.
3- درا�صة فنية واقت�صادية ل�صتعمالت املياه املعاجلة يف الدول العربية )قيد الإجناز(:

تنفيذًا خلطة عمل املركز العربي "اأك�ضاد" لعامي 2015 و 2016، يتم حاليًا اإعداد هذه الدرا�ضة وذلك لغر�ض التعرف على واقع 
واأهميتها و�ضفاتها  للري،  التقليدية  امل�ضادر غري  وا�ضتعمالها كم�ضدر من  العربية،  الدول  املعاجلة يف  ال�ضحي  ال�ضرف  مياه 
وطرائق معاجلتها، اإ�ضافة اإىل درا�ضة النواحي القت�ضادية والبيئية، وفعالية الري باملياه العادمة املعاجلة وتاأثريها يف اإنتاجية 
املحا�ضيل الزراعية، اإ�ضافة اإىل دور م�ضاريع املركز العربي "اأك�ضاد" يف هذا املجال يف العديد من الدول العربية، واإبراز البعد الفني 
)ا�ضتمارة للمنتج، وا�ضتمارة للم�ضتهلك(،  والقت�ضادي ل�ضتخدام التقنيات امل�ضتخدمة يف هذه امل�ضاريع. ومت اإعداد ا�ضتمارتني 

بغر�ض جمع بيانات عن اأثر ا�ضتعمال هذه املياه من قبل املنتج )املزارع(، وامل�ضتهلك للمنتجات الزراعية املروية بهذه املياه.
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م�شــــروع تطوير الإر�شـــــاد الزراعي 
يف الدول العربيــــة

الهدف من امل�صروع:
تعزيز تبادل اخلربات والتن�ضيق والتعاون بني اأجهزة الإر�ضاد العربية، ونقل نتائج الأبحاث التي يقوم بها املركز اإىل امل�ضتفيدين 
من هذه البحاث، من مزارعني ومربني، واإجراء البحوث الإر�ضادية التطبيقية يف الدول العربية والدرا�ضات التقوميية مل�ضاريع 
التنمية الزراعية والريفية وخا�ضة التي ت�ضمل ن�ضاطًا اإر�ضاديًا زراعيًا، بالإ�ضافة اإىل تدريب الكوادر العربية يف جمال الإر�ضاد 

الزراعي والرتكيز على عملية النهج األت�ضاركي وتقدمي اخلدمات ال�ضت�ضارية يف هذا املجال.
مكان تنفيذ امل�صروع: كافة الدول العربية.

�صري العمل:
من  ال�صرقية  ال�صمالية  املنطقة  يف  اجلفاف  ح��الت  وتاأثري  الريفي  الفقر  لتخفيف  التنموية  ال�صتجابة  م�صروع 

اجلمهورية العربية ال�صورية:
•عمل املركز العربي "اأك�ضاد" خالل الفرتة الأخرية على دخول مناطق الأزمات للم�ضاركة يف رفع املعاناة عن املجتمعات الريفية 
وم�ضاهمة منه يف التخفيف من حدة وانعكا�ضات الأ�ضرار الناجمة عن هذه الأزمات، و�ضمن هذا الإطار يقوم بتنفيذ اأن�ضطة 
م�ضروع ال�ضتجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي يف �ضمال �ضرق اجلمهورية العربية ال�ضورية بالتعاون مع منظمة العمل �ضد 

.)ACF( اجلوع ال�ضبانية
•ويف جمال املكون القت�ضادي والجتماعي، مت اإجراء درا�ضة حتليلية ل�ضل�ضلة القيمة لإنتاج احلليب وم�ضتقاته يف منطقة عمل 
امل�ضروع، ونفذت الدرا�ضة يف حمافظات احل�ضكة والرقة ودير الزور، و�ضملت عينة موؤلفة من 100م�ضتهدف من مربي الرثوة 
احليوانية يف قرى امل�ضروع بهدف حتديد ال�ضل�ضلة الت�ضويقية للمنتجات احليوانية يف منطقة امل�ضروع، وحتديد احللقات الفاعلة 

يف ال�ضل�ضلة، والتعرف على املعوقات الرئي�ضية لعمليات الت�ضويق وتقدمي الروى واحللول املنا�ضبة للم�ضاكل.
•تو�ضلت الدرا�ضة اىل جملة من التو�ضيات التي ت�ضاهم يف تنمية املناطق وحتقيق الهدف العام للم�ضروع، وذلك من خالل تنفيذ 

مايلي:
- الإ�ضراف على تنفيذ ثالثة م�ضاريع �ضغرية مدرة للدخل، يف كل من احل�ضكة والرقة ودير الزور لت�ضنيع الألبان والأجبان حيث 
مت تزويد املنتفعني بالتجهيزات الالزمة لتاأ�ضي�ض ور�ضة لتجميع وت�ضنيع احلليب )الألبان والأجبان( وفق اأ�ض�ض علمية �ضحيحة 

وتاأمني منافذ بيع اإىل امل�ضتهلك مبا�ضرة مايحقق قيمة م�ضافة للمنتج واملنتفعني.
- اإعداد الأنظمة الداخلية لإدارة امل�ضاريع املدرة للدخل بطريقة ت�ضاركية حيث حتدد مبوجب هذه الأنظمة م�ضوؤوليات وواجبات 

للدخل  امل��در  امل�ضروع  من  م�ضتفيد  كل 
وكيفية الإدارة وتوزيع الأرباح .

املتعلقة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  تنفيذ   -
واملنتفعني  للفنيني  الت�ضويقي  باجلانب 
من امل�ضروع  حيث مت تنفيذ 6 دورات عن 
دورات  و6  ال�ضغرية،  امل�ضاريع  تاأ�ضي�ض 
عن  دورات  و6   ، امل���ايل  التحليل  ع��ن 
ت�ضنيع احلليب وم�ضتقاته، وذلك مبعدل 
دورتني يف كل جمال لكل حمافظة، خالل 

عامي 2014 و 2015.
- ت�ضميم ا�ضتمارة امل�ضح النهائي للدرا�ضة 
النهائية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 
للم�ضروع وجمع البيانات ومت العمل على 

حتليلها وكتابة التقرير النهائي .
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تنفيذ الدرا�صة القت�صادية الجتماعية للم�صروع:
بهدف حتديد املنافع التي حققها امل�ضروع للم�ضتفيدين، مت تنفيذ امل�ضح النهائي بعد تنفيذ امل�ضروع بكافة مكوناته للتو�ضل اىل:

1. حتديد التغيريات التي حتققت يف بع�ض اخل�ضائ�ض الجتماعية والقت�ضادية للم�ضتفيدين من امل�ضروع.
2. حتديد تاأثري اأن�ضطة امل�ضروع على الإنتاج والإنتاجية للمربني واملزارعني .

3. التعرف على مدى انت�ضار التقنيات احلديثة التي اأو�ضى بها امل�ضروع بني �ضفوف املزارعني واملربني. 
ا�ضتهدف امل�ضح النهائي 60 % من امل�ضتهدفني يف امل�ضروع )83 مزارعًا و 138 مربيًا(. وقد خل�ضت الدرا�ضة اإىل جمموعة من 

ال�ضتنتاجات  وكان من اأهمها التايل:
اأوًل - م�صتهديف الزراعة احلافظة:

1. الغالبية العظمى )83 %( من املزارعني زاد اإنتاجهم اأكرث من 30 % وانخف�ضت تكلفة الإنتاج بن�ضبة 20 % وذلك ب�ضبب اعتماد 
جمموع  وازداد  احلافظة  الزراعة  نظام 
للم�ضتفيدين  ال�����ض��ه��ري  ال��دخ��ل  ���ض��ايف 

بن�ضبة 33.8 % يف نهاية امل�ضروع.
ميلكون  ال��ذي��ن  امل���زارع���ني  ع���دد  ازداد   .2
اجلرارات  واحل�ضادات، واملعدات الزراعية 
وخزانات املياه بن�ضبة 11.3 %، 8.3 %، 

5.9 % و 10.9 % على التوايل.
3. ازدادت حيازة اخلراف واحلمالن بن�ضبة 

30.8 % و 77.8 % على التوايل.
4. زادت امل�ضاحة املزروعة مبح�ضول القمح 
حوايل هكتار واحد وانخف�ض معدل البذار 
النهائي. يف  امل�ضح  50 % يف وقت  بنحو 
بال�ضعري  املزروعة  امل�ضاحة  ازدادت  حني 
باأكرث من 50 % وانخف�ض معدل البذار 

اإىل 32 كغ/ه���.
5. زيادة العائد من العد�ض )اأكرث من 40 %( وانخفا�ض معدل البذار اإىل 28 كغ/ه���.

6. جميع املزارعني طبقوا الدورة الزراعية يف امل�ضح النهائي، الغالبية منهم )76 %(على �ضكل بقوليات - حبوب.
ثانياً- م�صتهديف الإنتاج احليواين:

1. زاد متو�ضط عدد احليوانات / املربي خالل فرتة امل�ضروع بن�ضبة 16 %.
2. ملكية الآليات واملعدات الزراعية مثل ال�ضاحنات واجلرارات وخزانات املياه، واملقطورات والدراجات النارية بن�ضبة 19.3 %، 

16.9 %، 23 % و 40.8 % على التوايل.
3. انخف�ض العجز يف �ضد الأعالف وال�ضعري والقمح بن�ضبة 21.5 % و 14.4 % على التوايل، والأعالف املركزة مثل احلبوب من 

القمح وال�ضعري والذرة وبقايا املطاحن بن�ضبة 24.9 %، 70 %، 60.8 % و 34.7 % على التوايل.
4. ارتفعت ن�ضبة املربني الذين يقدمون الفيتامينات حليواناتهم من 34.7 % يف اأول امل�ضروع اإىل 88.4 % يف نهاية امل�ضروع.

نهاية  يف   %  93 حوايل  اإىل  ارتفعت  التكاثر  مو�ضم  خالل  والكبا�ض  للنعاج  املركزة  الأع��الف  يقدمون  الذين  املربني  ن�ضبة   .5
امل�ضروع.

6. ارتفعت ن�ضبة املربني الذين يغذون حيواناتهم وفقا لن�ضائح اخلرباء وخرباء الإر�ضاد من 30.4 % اإىل 80.5 %.
7. حت�ضنت الأو�ضاع الجتماعية والقت�ضادية للمربني ب�ضكل جيد وجيد جدًا خالل فرتة امل�ضروع بن�ضبة 34.5 % و 7 % على 

التوايل، بينما ن�ضبة املربني الفقري والفقري جدًا انخف�ضت  بن�ضبة 33.8 %. وقد زاد الدخل ال�ضنوي ال�ضايف بن�ضبة 73 %.
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2-م�صروع التح�صني املبكر حلالة العائالت املت�صررة من الأزمة يف قطاعي الإنتاج النباتي واحليواين يف حمافظتي 
درعا واحل�صكة:

اإىل  SDC، ويهدف  ال�ضوي�ضرية  الوكالة  )ACF( وبتمويل من  العمل �ضد اجلوع ال�ضبانية  بالتعاون مع منظمة  • ينفذ امل�ضروع 
امل�ضاهمة يف التدخل يف حالت الطوارئ وتقدمي �ضبل العي�ض ب�ضكل مبكر لل�ضكان املت�ضررين من الأزمة يف اجلمهورية العربية 

ال�ضورية يف القطاع الزراعي وحت�ضني و�ضعهم القت�ضادي، وينفذ امل�ضروع يف حمافظتي درعا واحل�ضكة. 
•مت تنفيذ امل�ضروع ب�ضكل كامل، وهدفت الدرا�ضة اإىل حتديد اأهم اخل�ضائ�ض القت�ضادية والجتماعية للمربني واملزارعني عند 
اأ�ضا�ضا لتقيم منعك�ضات امل�ضروع على املربني وقد خل�ضت الدرا�ضة اإىل عدة ا�ضتنتاجات  بداية امل�ضروع لتكون هذه البيانات 

ت�ضاهم يف ر�ضد الواقع القت�ضادي والجتماعي للم�ضتفيدين، منها:
- لعب امل�ضروع دورًا كبريًا يف م�ضاعدة مزارعي اخل�ضار ملواجهة م�ضاكلهم الإنتاجية  من خالل تزويدهم باملبيدات الزراعية 
ال�ضرورية ملحا�ضيلهم وبع�ض معدات الري احلديث مما �ضاعدهم على البقاء يف العملية الإنتاجية، حيث ذكر 82 % منهم 
باأن دخلهم قد ازداد نتيجة ل�ضتخدام املدخالت الزراعية التي قدمها امل�ضروع بن�ضبة تزيد عن 15 %، بالإ�ضافة اإىل حت�ضني 
معارفهم ومهاراتهم حول الإدارة املتكاملة ملحا�ضيل اخل�ضار من خالل ح�ضور الغالبية منهم )70 %(  للن�ضاطات الإر�ضادية 

املقدمة من امل�ضروع.
الوحيد  �ضبه  والتي تعترب امل�ضدر  اأ�ضا�ضًا،  العدد  القليلة  الرثوة احليوانية يف احلفاظ على حيواناتهم  امل�ضروع مربي  - �ضاعد 
وبالتايل  حت�ضني دخل  لرعاية حيواناتهم،  الالزم  والتدريب  البيطرية،  والأدوية  بالأعالف  تزويدهم  ملعي�ضتهم، من خالل 
وجتنيبهم ال�ضقوط يف براثن الفقر وقد �ضاعد امل�ضروع يف حت�ضن حجم احليازة من الأغنام مبقدار 36 % حيث ارتفع حجم 

احليازة من 11 اإىل 15 راأ�ضًا لالأ�ضرة، كما قدم امل�ضروع التدريب لأكرث من 90 % من الن�ضاء امل�ضتفيدات.
:"SDC - 3- م�صروع "دعم �صبل املعي�صة لالأ�صخا�س املت�صررين من الأزمة يف �صورية

•يهدف امل�ضروع اإىل توفري وحت�ضني الأمن الغذائي لعائالت املزارعني ومربي احليوانات يف حمافظتي درعا واحل�ضكة  املت�ضررة 
من الأزمة يف اجلمهورية العربية ال�ضورية، من خالل دعم �ضبل املعي�ضة لهذه العائالت.

•مت تنفيذ عددًا من الأن�ضطة والتي �ضملت مايلي:
- مت اختيار 2000 م�ضتفيد للم�ضروع، مق�ضمة بالت�ضاوي 1000 م�ضتفيد ملحافظة درعا و 1000 م�ضتفيد ملحافظة احل�ضكة ) 500 

م�ضتفيد من املزارعني و500 م�ضتفيد من املربني يف كل حمافظة(.
- اإجراء امل�ضح امليداين  يف كلتا املحافظتني للتاأكد من مطابقة 
امل�ضتفيدين ملعايري الختيار، واأي�ضًا مت اإجراء امل�ضح الأويل 
لهوؤلء  والجتماعي  القت�ضادي  الواقع  حتديد  اأجل  من 
وبالتايل  ال�ضرورية،  احتياجاتهم  وحتديد  امل�ضتفيدين 
وتو�ضلت هذه  مل�ضاعدتهم.  امل�ضروع  حتديد طريقة تدخل 

امل�ضوحات اإىل النتائج التالية:
  50 نحو  امل�ضتهدفني   احلبوب  مزارعي  عمر  متو�ضط  بلغ   -
متو�ضطة  عائالت  اإىل  ينتمون  العظمى  وغالبيتهم  �ضنة، 
احلجم ) نحو 7 اأفراد( ، ويعتمدون على الزراعة املطرية، 
تعطيهم  هكتار(   2 من  اأق��ل   ( �ضغرية  حيازات  وميتلكون 
ويزرعون  �ضنويًا،  �ضورية  لرية   122000 يتجاوز  ل  دخال 
اأغلب اأرا�ضيهم بالقمح التي تعطيهم غلة لتتجاوز 2115 
كغ/هكتار يف درعا و 1550 كغ/هكتار يف احل�ضكة. وتبني اأن 
ن�ضبة امل�ضتفيدين الذين خ�ضعوا لأن�ضطة تدريبية يف جمال 
املزارعني  معظم  واأن  فقط،   %  12 بلغت  احلبوب  اإنتاج 
وقلة  الإنتاج  ثمن مدخالت  البذار وغالء  قلة  يعانون من 

الأ�ضمدة.
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- بلغ متو�ضط عمر مربي احليوانات نحو 50 �ضنة، وينتمون اإىل عائالت �ضغرية اإىل متو�ضطة احلجم ) نحو 6 اأفراد(، وجميعهم 
10 روؤو�ض من الأغنام تعطيهم دخال مقداره  اأ�ضا�ضي للدخل بحيازة �ضغرية بلغت  يعتمدن على الإنتاج احليواين كم�ضدر 
تربية  يف  اأ�ضا�ضي  بدور  امل��راأة  تقوم  كما  حيواناتهم،  تغذية  يف  العلفي  ال�ضعري  على  ويعتمدون  �ضنويًا،  �ضورية  لرية   89800

احليوانات ولكنها مل تخ�ضع لأي نوع من التدريب يف هذا املجال، واأ�ضارت البيانات اإىل اأن اأهم امل�ضكالت التي يعاين منها 
املربني كانت قلة الأعالف وارتفاع ثمنها.

- حتديد املوردين للمواد البيطرية والزراعية والتعاقد معهم على توريد تلك املواد.
- توزيع كمية قدرها 300 كغ من بذار القمح القا�ضي املغربل واملعقم واملعتمد من قبل وزارة الزراعة والإ�ضالح الزراعي لكل 

م�ضتفيد من املكون الزراعي )1000 م�ضتفيد يف املحافظتني(، بالإ�ضافة اإىل �ضلة من بع�ض امل�ضتلزمات الزراعية.
- توزيع 500 كغ من ال�ضعري العلفي لكل م�ضتفيد من  مكون الإنتاج احليواين )1000 م�ضتفيد يف املحافظتني( بالإ�ضافة اإىل �ضلة 

مكونة من 11 مادة من الأدوية البيطرية ال�ضرورية لكل مربي.
- تنفيذ 25 وحدة ح�ضاد املياه ل� 25 م�ضتفيدًا ، حيث مت اعتماد طريقة ح�ضاد املياه من �ضطوح املنازل كنموذج حل�ضاد مياه 

الأمطار لدى العائالت امل�ضتفيدة.
- تنفيذ دورة تدريبية للمدراء احلقليني والفنيني الإر�ضاديني يف املحافظتني يف جمايل الإنتاج النباتي واحليواين.

الأمرا�ض  وت�ضخي�ض  ال�ضحية  الرعاية  جمال  يف  تدريبية  ل��دورة  اإخ�ضاعهم  ومت  املحافظتني  يف  بيطريني  وكالء   6 اختيار   -
احليوانية، ومت تزويدهم بحقائب بيطرية حتتوي على جمموعة من الأدوية واملعدات البيطرية ال�ضرورية لعملهم.

- قام الفريق احلقلي يف كلتا املحافظتني بتنفيذ نحو 20 جل�ضة تدريبية لرفع �ضوية امل�ضتفيدين )مزارعني ومربيني( يف جمايل 
الإنتاج النباتي واحليواين.

4- م�صروع الدعم الطارئ يف جمال الأمن الغذائي واملياه للعائالت املت�صررة من الأزمة يف �صورية:
2015 ، يهدف امل�ضروع اإىل امل�ضاهمة يف تقدمي امل�ضاعدات الطارئة والتح�ضني املبكر للمنتجني  •مت البدء بامل�ضروع يف ني�ضان 
الزراعيني يف حمافظتي درعا واحل�ضكة، من خالل توفري عوامل حت�ضني الظروف الزراعية واملياه لل�ضكان املت�ضررين من الأزمة 

يف اجلمهورية العربية ال�ضورية.
• مت تنفيذ عدد من الأن�ضطة والتي �ضملت مايلي:

- اختيار 2000 م�ضتفيد للم�ضروع، مق�ضمة بالت�ضاوي 1000 لكل حمافظة )500 م�ضتفيد من املربني و250 م�ضتفيد من مزارعي 
احلبوب و250 امراأة ريفية ملكّون احلديقة املنزلية  يف كل 

حمافظة(.
- اإجراء جمموعة من امل�ضوحات امليدانية يف كلتا املحافظتني 
واأي�ضًا  الختيار،  ملعايري  امل�ضتفيدين  مطابقة  من  للتاأكد 
امل�ضتفيدين  لهوؤلء  القت�ضادي  الواقع  حتديد  اأج��ل  من 
طريقة  حتديد  وبالتايل  ال�ضرورية  احتياجاتهم  وحتديد 
خل�ضت  وقد  امل�ضتفيدين،  هوؤلء  مل�ضاعدة  امل�ضروع  تدخل 

هذه امل�ضوحات اإىل النتائج التالية:
- بلغ متو�ضط عمر م�ضتفيدي الإنتاج النباتي 53 �ضنة ولديهم 
على  ويعتمدون  احلجم،  متو�ضطة  اإىل  �ضغرية  عائالت 
الزراعة املطرية للقمح ، ومبتو�ضط غلة قدره نحو 1900 
كغ/ هكتار، وميتلكون حيازات زراعية  �ضغرية ) اأقل من 2 
دخلهم  يتجاوز  ول  ن�ضفها،  اإل  منها  يزرعون  ول  هكتار( 
ال�ضنوي  100.000لرية �ضورية، وقد تبني اأن نق�ض الوقود 
وغالء اأ�ضعار املدخالت الزراعية ونق�ض الأ�ضمدة والبذار 

من اأهم امل�ضكالت التي يعاين منها املزارعني.
- بلغ متو�ضط عمر مربي احليوان 48 �ضنة، ولديهم نحو 7 
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اأولد، ويعتمدون على تربية احليوانات ب�ضكل رئي�ض يف معي�ضتهم ومبعدل 9 روؤو�ض من الأغنام لكل اأ�ضرة، وبدخل �ضنوي ل 
128000 لرية �ضورية، و ا�ضطرت معظم الأ�ضر لبيع جزء من حيواناتها ل�ضراء الأعالف للجزء املتبقي، واأظهرت  يتجاوز 
امل�ضوحات اأن غالبية املربني يعتمدون على ال�ضعري العلفي يف تغذية حيواناتهم الذي ي�ضرتونه من الأ�ضواق وباأ�ضعار عالية وان 
املراأة الريفية تلعب دورًا اأ�ضا�ضيًا يف تربية احليوانات ولكنها مل تتلق اأي نوع من التدريب يف هذا املجال، كما تبني اأن نق�ض 

الأعالف وقلة وجودها وغالء اأ�ضعارها  من اأهم امل�ضكالت التي تواجه املربني.
- معظم الن�ضاء املنتفعني من مكون الزراعة املنزلية يعتمدون على زراعة اخل�ضروات املروية كم�ضدر اأ�ضا�ضي للدخل، وبدخل 
زراعة  جمال  يف  تدريب  اأي  اإىل  يخ�ضعوا  مل  تقريبًا  وجميعهم  �ضغرية،  ومب�ضاحات  �ضورية،  لرية   60000 مقداره  �ضنوي 
اخل�ضروات على الرغم من دورهم الأ�ضا�ضي يف اإنتاجها، وتبني اأن اأهم امل�ضكالت التي تعاين منها املراأة امل�ضتهدفة كانت 

ال�ضعر العايل لبذار اخل�ضروات وقلة الأ�ضمدة واملبيدات والأدوات الزراعية.
- حتديد املوردين للمواد البيطرية والزراعية والتعاقد معهم على توريد تلك املواد.

- توزيع كمية قدرها 300 كغ من بذار القمح القا�ضي املغربل واملعقم واملعتمد من قبل وزارة الزراعة وال�ضالح الزراعي لكل 
م�ضتفيد من املكون الزراعي )500 م�ضتفيد يف املحافظتني(.

- توزيع 500 �ضلة زراعية على الن�ضاء الريفيات حتتوي كل �ضلة على جمموعة من بذار اخل�ضراوات )بذار �ضبانخ، خيار، خ�ض، 
مياه،  اأنبوب  جمرفة،  رف�ض،  منكو�ض،  ت�ضوية،  )م�ضط  الزراعية  واملعدات  بقدون�ض(،  �ضلق،  بندورة،  زهرة،  ملفوف،  كو�ضا، 

نايلون اأنفاق لتغطية ال�ضتول(.
- توزيع 550 كغ من ال�ضعري العلفي لكل م�ضتفيد من  مكون الإنتاج احليواين )1000 م�ضتفيد يف املحافظتني(.

- تنفيذ دورة تدريبية للمدراء احلقليني و الفنيني الإر�ضاديني يف املحافظتني  يف جمايل الإنتاج النباتي واحليواين.
النباتي  الإنتاج  امل�ضتفيدين يف جمايل  �ضوية  لرفع  تدريبية  25 جل�ضة  نحو  بتنفيذ  املحافظتني  كلتا  الفريق احلقلي يف  قام   -

واحليواين والزراعة املنزلية.
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 املوؤمتر الرابع لتطوير البحث العلمي والإر�شاد الزراعي 
يف الدول العربية

تنفيذًا خلطة اأك�ضاد وقرارات املجل�ض التنفيذي واجلمعية العمومية، مت خالل الفرتة 12-2015/3/13 عقد املوؤمتر الرابع لتطوير 
البحث العلمي والإر�ضاد الزراعي يف الدول العربية يف جمهورية م�ضر العربية بعنوان "تطوير زراعة القمح وال�ضعري يف املناطق 

اجلافة و�ضبه اجلافة".
عربية،  دولة   11 ل�  امل�ضاركة  الوفود  من  الوطنّية  العمل  واأوراق  "اأك�ضاد"  العربي  املركز  من  املقّدمة  العمل  اأوراق  املوؤمتر  ناق�ض 
وتناولت هذه الأوراق امل�ضاكل التي تواجه زراعة القمح وال�ضعري يف املنطقة العربية و�ضبل تطويرها، وتوحيد جهود الدول العربية 

ملجابهة ال�ضعوبات التي تعوق تنميتها.
واّتفق امل�صاركون يف نهاية املوؤمتر على املقرتحات والتو�صيات التالية:

•تعزيز التعاون والتن�ضيق بني مراكز البحوث الزراعية يف الدول العربية املهتمة بزراعة القمح وال�ضعري واملركز العربي لدرا�ضات 
املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة "اأك�ضاد" يف جمال تطوير زراعة حم�ضويل القمح وال�ضعري.

• ت�ضجيع الدول العربية على و�ضع ا�ضرتاتيجيات لتطوير زراعة حم�ضويل القمح وال�ضعري.
• حث الدول العربية على زيادة امل�ضاحات املزروعة من الأ�ضناف امل�ضتنبطة يف اأك�ضاد والتي اأثبتت تفوقها.

القمح  العلمي يف جمال تطوير زراعة  البحث  لنتائج وخمرجات  بيانات عربية  اإن�ضاء قاعدة  "اأك�ضاد"  العربي  املركز  تكليف   •
وال�ضعري.

•التزام مراكز البحوث الزراعية باإر�ضال نتائج التجارب ال�ضنوية لهذين املح�ضولني على اأن تكون واقعية ودقيقة.
العلمي  اأن يدعى كل من م�ضوؤول البحث  •ا�ضتمرار عقد اجتماعات م�ضوؤويل البحوث الزراعية والإر�ضاد الزراعي دوريًا، على 

وم�ضوؤول الإر�ضاد الزراعي يف كل دولة.
•عقد املوؤمتر اخلام�ض لتطوير البحث العلمي والإر�ضاد الزراعي يف عام 2017 بعنوان " احلد من الت�ضحر ومكافحته يف الدول 

العربية ".
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ق�شم التعاون العربي والدويل
اأجل نقل خربات  العربية والدولية من  التنموية والبحثية والإر�ضادية  املوؤ�ض�ضات  الفّعال مع كافة  التعاون  زيادة  الق�صم:  هدف 
اأك�ضاد العلمية والعملية اإىل الدول العربية وال�ضتفادة من التطور العلمي والتكنولوجي لدى مراكز الأبحاث العربية والعاملية لدعم 

م�ضرية التنمية الزراعية.
ن�صاط الق�صم: 

الوزارات والهيئات العربية واملراكز البحثية يف الدول 
العربية:

يقيم اأك�ضاد عالقات تعاون مع كافة الدول العربية من خالل 
يف  واملياه  والبيئة  الزراعة  وزارات  مع  الثنائية  التفاقيات 
تلك لدول  �ضمن برنامج عمله ال�ضنوي، حيث يقوم بتنفيذ 
اأن�ضطته باأكرث من )17( دولة عربية اأع�ضاء وغري اأع�ضاء وفق 

متطلبات كل دولة من اأجل دعم  م�ضرية التنمية الزراعية.
 املنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية:

املنظمات  كافة   مع  التعاون  روابط  لتعزيز  اأك�ضاد  •ي�ضعى 
لتو�ضيات  تنفيذًا  وذل��ك  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  والهيئات 
جلنة  وق���رارات  التنفيذي  واملجل�ض  العمومية  اجلمعية 
لال�ضتفادة  وذلك  امل�ضرتك  العربي  للعمل  العليا  التن�ضيق 

من اخلربات املرتاكمة لدى اأك�ضاد.
•قام املركز العربي باإبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع 
ومنها  ال�ضابقة  ال�ضنوات  خالل  دولية  وهيئات  منظمات 
الفني  للتعاون  الأملانية  والوكالة  للتنمية  الإ�ضالمي  البنك 
غري  الإ�ضبانية   "RESCATE "ري�ضكات  ومنظمة   GIZ

 ACF الإ�ضبانية  اجل��وع  �ضد  العمل  ومنظمة  احلكومية 
ومنظمة   )IFAD( الزراعية  للتنمية  ال��دويل  وال�ضندوق 
واللجنة   )FAO( امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  وال���زراع���ة  الأغ���ذي���ة 
ومركز   ESCWA اآ�ضيا  لغرب  والجتماعية  القت�ضادية 
البيئة والتنمية لالإقليم العربي واأوروبا CIDARI واملركز 
  ICARDA اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل 
الأوروبي  UNDP والحتاد  للبيئة  وبرنامج الأمم املتحدة 

EU والوكالة الإ�ضبانية للتمويل والتطوير و�ضكرتارية التفاقية الدولية ملكافحة الت�ضحر وال�ضكرتارية الدولية لتفاقية التنوع 

احليوي واملعهد الدويل للم�ضادر الوراثية النباتية واملركز الدويل لتح�ضني الذرة ال�ضفراء والقمح وال�ضبكة الدولية ملعلومات 
الغذاء.

وكالت التعاون الفني ومراكز بحثية وجامعات يف دول متقدمة:
يقيم املركز العربي �ضالت تعاون علمي وفني مع العديد من الهيئات والوكالت ومراكز البحوث العلمية ومنها الوكالت الأملانية 
للتعاون الفني GIZ واملعهد الفدرايل لعلوم الأر�ض BGR ومعهد البحوث الفرن�ضي من اأجل التنمية IRD وجامعة العلوم الزراعية 
يف جمهورية �ضلوفاكيا وجامعة اأخن الأملانية وموؤ�ض�ضة �ضينجاجن لعلوم وتقانة البيئة اجلافة XAEST  يف ال�ضني وجامعة هامبلت 
واملعهد الدويل لتغذية النبات يف اأملانيا واملعهد الغابوي الكتالوين ومركز الدرا�ضات العلمية ملا وراء البحار الفرن�ضي وجامعتي لند 
واي�ضال يف ال�ضويد وجامعة لندن – كلية امربيال، وذلك �ضعيًا منه لتطبيق الأ�ضاليب احلديثة واملتطورة يف تنفيذ م�ضاريعه ونقل 

وتوطني التقانات املالئمة ملناخ املناطق العربية.
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برنامج توطني واإدارة املعرفة

الأدوات  وتاأمني  بتطوير  وذلك  الرقمية  نحو  والتوجه  اللكرتونية  البنية  بتطوير  التزامه  على   2015 عام  خالل  اأك�ضاد  حافظ 
وبني  املعلومات  تكنولوجيا  ووحدة  املعرفة  واإدارة  لتوطني  الفرعي  الربنامج  بني  بالتن�ضيق  ن�ضاطاته  ملختلف  ال�ضرورية  املعرفية 

الإدارات املخت�ضة حيث مت حتقيق ما يلي:  
•الإنتهاء من اإعدادوتنفيذ املوقع الإلكرتوين للمركز باللغة الإنكليزية وو�ضعه يف العمل .

•بالتن�ضيق مع الإدارة النباتية: النتهاء من اإعداد قاعدة بيانات النباتات الغازية ون�ضرها على املوقع الإلكرتوين للمركز باللغة 
العربية.

•بالتن�ضيق مع املجلة العربية للبيئات اجلافة: مت اإن�ضاء بوابة 
اإلكرتونية خا�ضة باملقالت املن�ضورة يف املجلة.

•بالتن�ضيق مع جملة الزراعة واملياه: يتم حاليًا اإعداد بوابة 
اإلكرتونية خا�ضة باملقالت املن�ضورة يف املجلة.

•بالتن�ضيق مع اإدارة الرثوة احليوانية: مازالت قاعدة بيانات 
اأمرا�ض احليوانات يف م�ضروع ال�ضتجابة التنموية لتخفيف 

الفقر الريفي قيد ال�ضتثمار التجريبي.
من  تنفيذ جمموعة  املائية: مت  املوارد  اإدارة  مع  •بالتن�ضيق 

التعديالت على قواعد بيانات الأحوا�ض املائية:
1 - الربط املبا�ضر بني قاعدة البيانات واأنظمة املعلومات 

.GIS اجلغرافية
تعديل واجهة  فيها  ال�ضدود مبا  بيانات  - تطوير قاعدة   2

ا�ضتمارة التخزين لل�ضدود واإ�ضافة مدخالت الت�ضريف 
الكميات  وح�ضاب  لل�ضد،  اخل��ارج  والت�ضريف  الداخل 
يف  واإدراج��ه��ا  اآليا  ال�ضد  مياه  من  وامل�ضتهلكة  ال���واردة 
البيانات،  ا�ضترياد  اإمكانية  وتفعيل  البيانات  قاعدة 

ومتكني تقارير جديدة كمخرجات للم�ضتثمر.
3 - بناء برنامج معاجلة البيانات املائية وجتهيزها كمدخالت للنماذج الريا�ضية.

4 - بناء برنامج يقوم بح�ضاب املوازنات املائية من البيانات الناجتة عن النموذج الريا�ضي.
العمل  ور�ضة  العربية على  الأقطار  املتاحة يف  املائية  املوارد  �ضنوي حول  تقرير  باإ�ضدار  البيانات اخلا�ضة  قاعدة  - عر�ض   5

يف بريوت والتي �ضمت الدول امل�ضاركة يف امل�ضروع حيث مت اعتمادها وبو�ضر العمل بتاأمني البيانات ال�ضرورية لها وتنفيذ 
جمموعة من التعديالت التي اقرتحت خالل ور�ضة العمل.

اجلهات  يف  للم�ضروع  الكامل  الفني  الدعم  وتقدمي  املائية  الأحوا�ض  بيانات  قواعد  على  طلبت  التي  التعديالت  تنفيذ   -  6

امل�ضتثمرة، كما مت بناء عدة اأدوات برجمية جديدة وفق طلب الإدارة.
•التحديث امل�ضتمر للموقع الإلكرتوين لأك�ضاد بحيث يعك�ض احلالة الأحدث للربامج وامل�ضاريع والأن�ضطة.

•بالتعاون مع كافة الإدارات الفنية مت بدء العمل باإعداد حمتوى فقرة املقالت العلمية يف موقع اأك�ضاد والتي بداأت بالظهور تباعًا 
على املوقع خالل العام 2015.

•توفري الدعم الفني وال�ضيانة لكافة التجهيزات والربجميات التي يتم ا�ضتثمارها داخليًا، حيث نفذت معظم عمليات الدعم 
الفني وال�ضيانة من قبل كادر وحدة تكنولوجيا املعلومات حمققني بذلك �ضرعة ال�ضتجابة املطلوبة مع التوفري يف الكلف املادية 

للدعم الفني وال�ضيانة.
• املبا�ضرة باإعداد الدرا�ضات الفنية والربجمية اخلا�ضة مبقرتح منظومة الأر�ضفة الإلكرتونية للمحتوى املعريف لأك�ضاد.
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 املوؤمترات وحلقات العمل
•امل�ضاركة يف ور�ضة العمل التي نظمتها الهيئة العليا  للبحث العملي يف وزارة التعليم العايل يف اجلمهورية العربية ال�ضورية حتت 
عنوان "ت�ضويق وا�ضتثمار خمرجات البحث العلمي" حيث �ضارك املركز بثالث بو�ضرتات عن اأهم ق�ض�ض جناح املركز خالل 

ال�ضنوات الأخرية.
•امل�ضاركة يف موؤمتر املراأة العربية يف الأجندة التنموية 2015 - 2030 الذي انعقد يف القاهرة خالل الفرتة 11/29 - 2015/12/1 
الدول  الريفية يف  املراأة  اأك�ضاد يف جمال متكني  العربي  "بع�ض ق�ض�ض جناح املركز  للموؤمتر بعنوان  وقد مت تقدمي مداخلة 

العربية" وتراأ�ض  اأك�ضاد جل�ضة عمل بعنوان "املراأة العربية واملحيطات والتنوع البيولوجي.
• امل�ضاركة يف املوؤمتر الثامن والثالثني ملجل�ض حمافظي ال�ضندوق الدويل للتنمية الزراعية – اإيفاد – يف روما خالل الفرتة 
16-2015/2/17، وقد مت لقاء م�ضوؤويل ال�ضندوق وتقدمي م�ضاريع مقرتحة لتنفيذها بالتعاون بني املركز العربي وال�ضندوق 

ومناق�ضة �ضبل تعزيز التعاون امل�ضرتك يف جمالت التنمية الريفية امل�ضتدامة.
  

    املطبوعات 
�ضمن اطار اإغناء املكتبة العلمية العربية:

العربية و�صبل تطويرها"، والتي ُتعترب كمرجع هو  البلدان  الواقع احلايل للمراعي يف  مت اإ�ضدار درا�ضة بعنوان: "درا�صة 
الأول من نوعه باللغة العربية عن املراعي.
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تنميـــة املــوارد الب�ســـرية 
ونقل التقانات
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اأحد املحاور الرئي�ضية لإ�ضرتاتيجية عمل املركز  البيئية العربية متثل  التقانة واملعرفة العلمية املالئمة للظروف  اإن م�ضاألة نقل 
العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة - اأك�ضاد، ويعتمد هذا املحور على تنمية القوى الب�ضرية العاملة يف جمالت 
التنمية والبيئة يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة العربية، من خالل تنظيم الدورات التدريبية وتبادل اخلربات عن طريق تنظيم 

املوؤمترات والندوات العملية. 
وخالل عام 2015 نظم اأك�ضاد "21" دورة تدريبية يف كافة جمالت عمله �ضارك فيها 232  فنيًا من كافة الدول العربية، وعقد 

و�ضارك يف "45" لقاءًا علميًا �ضارك فيها اأكرث من "250" خبريًا وفنيًا لتبادل اخلربات ونقل النتائج العلمية.
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الدورات التدريبية املنفذة:
•دورة تدريبية حول " ا�ضتخدام تقانة التلقيح ال�ضطناعي عند الغنام " والتي نفذت يف مقر املركز العربي خالل الفرتة 25-

2015/1/29، ولعدد )9( متدربني من وزارة الزراعة والإ�ضالح الزراعي يف �ضورية.

•دورة تدريبية حول" عمليات ت�ضنيع احلليب املح�ضنة ومعايري �ضبط اجلودة وتقانات حفظ احلليب " والتي نفذت يف دير الزور 
خالل الفرتة 2-2015/2/5، ولعدد )21( من املربني امل�ضتفيدين من م�ضروع ACF يف دير الزور. 

)2( من عنا�ضر  7-2015/3/11، ولعدد  "نظم املعلومات اجلغرافية" والتي نفذت يف بريوت خالل الفرتة  •دورة تدريبية حول 
الإدارة املائية العاملني يف اأك�ضاد.

• دورة تدريبية حول " ا�ضتخدام تقانة التلقيح ال�ضطناعي عند الأغنام واملاعز " والتي نفذت يف الأردن خالل الفرتة 2/28-
2015/3/4 ، ولعدد )10( مهند�ضني زراعيني واأطباء بيطريني من وزارة الزراعة يف الأردن.

•دورة تدريبية يف جمال " ا�ضتخدام الأجهزة احلديثة ملتابعة رطوبة وملوحة الرتبة " والتي نفذت يف تون�ض خالل الفرتة 11-
2015/5/15، ولعدد )17( متدربًا من املهند�ضني الزراعيني يف وزارة الفالحة يف تون�ض.

•دورة تدريبية حول "ا�ضتخدام تقانة التلقيح ال�ضطناعي عند املجرتات ال�ضغرية" والتي نفذت يف لبنان خالل الفرتة 5/29-
2015/6/4، ولعدد )5( مهند�ضني زراعيني من وزارة الزراعة يف العراق. 

• دورة تدريبية حول " تقانات حت�ضني وت�ضنيع املخلفات الزراعية كاأعالف للمجرتات ال�ضغرية " والتي نفذت يف لبنان خالل 
الفرتة 5/29-2015/6/4، ولعدد )5( مهند�ضني زراعيني من وزارة الزراعة يف العراق.

-4/4 " العالقات العامة والآداب الجتماعية واملرا�ضم" والتي نفذت يف مقر املركز العربي خالل الفرتة  • دورة تدريبية حول 
2015/7/5، ولعدد )30( متدربًا من العاملني يف املركز العربي.

• دورة تدريبية حول "الدعم الطارْى يف جمال الأمن الغذائي واملياه للعائالت املت�ضررة من الأزمة يف �ضورية" والتي نفذت يف 
املركز العربي خالل الفرتة 27-2015/7/30، ولعدد )6( متدربني من الفريق احلقلي للم�ضروع يف حمافظتي درعا واحل�ضكة 

.)ACF(

•دورة تدريبية حول " دعم �ضبل املعي�ضة لالأ�ضخا�ض املت�ضررين من الأزمة يف �ضورية " والتي نفذت يف املركز العربي خالل الفرتة 
.)ACF( متدربني من الفريق احللقي للم�ضروعني يف املحافظتي درعا واحل�ضكة )27-2015/7/30، ولعدد )6

•دورة تدريبية حول "الرعاية ال�ضحية وت�ضخي�ض الأمرا�ض احليوانية ومعاجلتها" والتي نفذت يف املركز العربي خالل الفرتة 
.)ACF( متدربني من الفريق احلقلي للم�ضروع يف حمافظتي درعا واحل�ضكة )6-2015/9/10، ولعدد )3

•دورة تدريبية حول " نظم املعلومات اجلغرافية واإعداد خرائط التغريات ل�ضتعمالت الأرا�ضي" والتي نفذت يف اجلزائر خالل 
الفرتة 13-2015/9/17، ولعدد )10( متدربني من وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر. 

•دورة تدريبية حول " �ضبكات القيا�ضات املناخية والهيدرولوجية وحتليل ومعاجلة البيانات" والتي نفذت يف اجلزائر خالل الفرتة 
13-2015/9/17، ولعدد )10( متدربني من وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر.
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• دورة تدريبية حول " تقنيات ال�ضت�ضعار عن بعد" والتي نفذت يف املركز العربي خالل الفرتة 10/13-2015/12/3، ولعدد )7( 
متدربني من اإدارة املوارد املائية يف املركز العربي )اأك�ضاد(.

-17 الفرتة  خ��الل  اجلزائر  يف  نفذت  والتي  املحلي"  املاعز  تطوير  يف  احلديثة  التقانات  "ا�ضتخدام  ح��ول  تدريبية  دورة   •
2015/10/24، ولعدد )10( متدربني من وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر.

• دورة تدريبية حول " عمليات اخلدمة الزراعية لالأ�ضجار املثمرة املتحملة للجفاف" والتي نفذت يف اجلزائر خالل الفرتة 17-
2015/10/23، ولعدد )7( متدربني من وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر.

•دورة تدريبية حول "ملء وا�ضتخدام ا�ض��تمارة امل�ضح امليداين" والتي نفذت ف����ي اجلزائ����ر خ����الل الفرتة 2015/10/29-28، 
ولعدد )16( متدربًا من حمافظة تنمية الفالحة يف املناطق ال�ضحراوية.

 )11( ولعدد   ،2015/11/4 بتاريخ  )اأك�ضاد(  العربي  املركز  نفذت يف  التي  – )اجلندر("  الجتماعي  "النوع  تدريبية حول  •دورة 
.)ACF( م�ضاركًا من فريق عمل م�ضروع دعم �ضبل املعي�ضة لالأ�ضخا�ض املت�ضررين من الأزمة يف �ضورية

نفذت يف دم�ضق  والتي  الزراعة"  )احلماأة( يف  ال�ضلبة  املعاجلة وخملفاتها  للمياه  الآمن  ال�ضتعمال   " تدريبية يف جمال  •دورة 
الزراعة  وزارة  يف  الإر�ضاد  مديرية  من  متدربًا   )35( ولعدد   ،2015/11/18-15 الفرتة   خالل  الزراعي(  الر�ضاد  )مديرية 

والإ�ضالح الزراعي يف �ضورية.
" ت�ضنيع الأعالف من املحا�ضيل والبقايا النباتية املعاجلة وا�ضتخدامها يف تغذية احليوانات الزراعية"  • دورة تدريبية حول 
والتي نفذت يف املركز العربي خالل الفرتة 22-2015/11/23، ولعدد)4( م�ضاركني من فريق م�ضروع الدعم الطارْى يف جمال 

الأمن الغذائي واملياه للعائالت املت�ضررة من الأزمة يف �ضورية.
• دورة تدريبية ف�����ي جم����ال "تف�ض��ري ال�ض�ور الف�ض�ائية" والتي نف���ذت ف�����ي ايطاليا خ�����الل الفت�����رة 13-2015/12/20، ولعدد 

)8( من عنا�ضر الإدارة املائية. 
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اللقاءات العلمية:
•امل�ضاركة يف "املوؤمتر ال�ضنوي لل�ضندوق الدويل للتنمية الزراعية ايفاد" الذي نفذ يف روما خالل الفرتة 2015/2/17-16. 

•"اجتماع اخلرباء �ضمن ور�ضة العمل حول بناء منوذج اقت�ضادي لالإدارة املثلى للموارد املائية يف حو�ض نهر الأردن" الذي نفذ 
يف بريوت خالل الفرتة 2015/2/26-23.

• "الجتماع التن�ضيقي الأول للمن�ضقني الوطنني مل�ضروع الأحزمة اخل�ضراء يف اأقاليم الوطن العربي" الذي نفذ يف لبنان خالل 
الفرتة 2015/2/25-24. 

املنطقة  يف  وال�ضعري  القمح  زراعة  – تطوير  العربية  املنطقة  يف  الزراعي  والإر�ضاد  العلمي  البحث  لتطوير  الرابع  "املوؤمتر   •
العربي���ة" والذي نفذ يف القاهرة خ���الل الفرتة 2015/3/13-12.

• "اجتماعات التن�ضيق والقالع يف م�ضروع درا�ضة اأنظمة رعي الإبل وحت�ضني دخل املربني وتبادل اخلربات يف اجلزائر" والتي 
نفذت يف ولية ورقلة باجلزائر خالل الفرتة 2015/3/26-22. 

• "اجتماع ملناق�ضة اأدوار ال�ضركاء املحتملني يف م�ضروع تعزيز الأمن املائي والغذائي وتطوير القدرات يف املنطقة العربية" والذي 
نفذ يف بريوت خالل الفرتة 2015/4/1-3/31.

• امل�ضاركة يف "املوؤمتر الوطني الأول لرتبية واأمرا�ض احليوان والدواجن" والذي نفذ يف حماة خالل الفرتة 2015/4/22-19.
• "اجتماع ملناق�ضة م�ضودة التفاقية اخلا�ضة باملوارد املائية يف الدول العربية وو�ضائل حماية احلقوق املائية العربية" الذي نفذ 

يف القاهرة خالل الفرتة 2015/4/29-28.
• ور�ضة عمل حول "الإدارة امل�ضتدامة واملتكاملة للمياه يف جنوب البحر املتو�ضط" التي نفذت يف بريوت بتاريخ 2015/5/6.

اأك�ضاد يف ت�ضنيع املخلفات الزراعية وا�ضتخدامه يف تغذية احليوانات" موؤمتر الروْى  "حما�ضرة بعنوان خربات  •امل�ضاركة يف 
اجلديدة يف ال�ضكان امل�ضتدام الذي نفذ يف رحاب جامعة البعث خالل الفرتة 2015/5/12-11. 

•املوؤمتر الدويل حول "الإدارة املندجمة ملوارد املياه والرتبة باملناطق اجلافة يف ظل التغريات املناخية" الذي نفذ يف تون�ض خالل 
الفرتة 2015/5/14-11.

• ور�ضة العمل حول "م�ضروع رفع كفاءة الري يف الدول العربية" التي نفذت يف لبنان خالل الفرتة 2015/5/20-19.
بني  امل�ضرتكة  املائية  باملوارد  اخلا�ضة  الإطارية  التفاقية  م�ضروع  درا�ضة  ل�ضتكمال  اخلام�ض  الت�ضاوري  احلكومي  "الجتماع   •

الدول العربية" الذي نفذ يف القاهرة خالل الفرتة 2015/5/26-23.
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الزراعيني  املهند�ضني  نقابة  الذي عقد يف  العرب  الزراعيني  املهند�ضني  الع�ضرين لحتاد  الدوري  الفني  املوؤمتر  امل�ضاركة يف   •
بدم�ضق خالل الفرتة 2015/5/26-24.

للربنامج  القيادة  جلنة  واجتماع  للمياه  العربي  ال��وزاري  للمجل�ض  ال�ضت�ضارية  العلمية  الفنية  للجنة  ع�ضر  الثاين  "الجتماع   •
القاهرة خالل  الذي عقد يف  اأفريقيا"  و�ضمال  الأو�ضط  بال�ضرق  املياه  املناخية يف قطاع  التغريات  مع  التكيف  الإقليمي حول 

الفرتتني 24-5/26 و 2015/5/28.
• ور�ضة العمل حول "متابعة بناء ومعايرة منوذج ريا�ضي مائي اقت�ضادي حلو�ض نهر الأردن" التي نفذت يف هولندا خالل الفرتة 

.2015/6/14-5/30

• امل�ضاركة يف حلقة عمل حول "ا�ضتخدام تقنيات ال�ضت�ضعار عن بعد يف جمال مراقبة تدهور الرا�ضي واجلفاف الزراعي" التي 
عقدت يف م�ضر خالل الفرتة 2015/6/11-6.

الفرتة  التي نفذت يف بريوت خالل  العربية"  املائية يف املنطقة  املوارد  املناخية على  التغريات  اأثر  "م�ضروع  • ور�ضة عمل حول 
.2015/6/10-7

• امل�ضاركة يف ور�ضة العمل "املخ�ض�ضة لعر�ض امل�ضودة الأولية لدليل التكيف مع التغريات املناخية" التي نفذت يف بريوت خالل 
الفرتة 2015/6/12-11. 

• "اجتماع ت�ضاوري �ضمن اإطار م�ضروع درا�ضة اأثر التغريات املناخية على املوارد املائية يف املنطقة العربية" الذي عقد يف بريوت 
خالل الفرتة 2015/7/3-2. 

• امل�ضاركة يف حما�ضرات لكادر فريق عمل م�ضروعي " الدعم الطارْى يف جمال الأمن الغذائي واملياه للعائالت املت�ضررة من 
الأزمة يف �ضورية وم�ضروع دعم �ضبل املعي�ضة لالأ�ضخا�ض املت�ضررين من الأزمة ال�ضورية" الذي نفذ يف املركز العربي بدم�ضق 

خالل الفرتة 2015/7/30-27.
• "الجتماع النهائي مل�ضروع التغذية ال�ضطناعية للمياه اجلوفية للحد من ظاهرة تداخل مياه البحر يف منطقة احلازمية" الذي 

عقد يف بريوت خالل الفرتة من 2015/8/10-9.
والتي نفذت يف  الأخ�ضر يف �ضورية"  املعلومات اخلا�ضة مب�ضروع احلزام  امل�ضارات وجمع  "منهجية اختيار  • ور�ضة عمل حول 

املركز العربي بتاريخ 2015/8/11.
• امل�ضاركة يف ور�ضة عمل حول ال�ضتفادة من نواجت تقليم الزيتون كاأحد احللول املقرتحة ملعاجلة م�ضكلة نق�ض الأعالف وارتفاع 
اأ�ضعارها مبحا�ضرة بعنوان " نتائج جتارب اأك�ضاد يف جمال ال�ضتفادة من نواجت تقليم الزيتون يف تغذية احليوانات" التي نفذت 

يف �ضورية )الالذقية( بتاريخ 2015/8/27.
• "اجتماع املن�ضقني الوطنيني مل�ضروع خف�ض نفوق مواليد البل يف بع�ض الدول العربية" الذي عقد يف مكتب القاهرة – اأك�ضاد 

خالل الفرتة 2015/8/28-27.
• ور�ضة العمل حول " الآفاق امل�ضتقبلية مل�ضروع التح�ضني الوراثي لأغنام العوا�ض يف �ضورية" التي نفذت يف �ضورية )الالذقية( 

خالل الفرتة 2015/9/14-13.
يف  عقد  ال��ذي  الإح�ض���ائي"  التن�ض����يق  جلنة  "اجتماع   •

القاه���رة خ����الل الفت��رة 2015/10/1-9/30.
يف  احلديثة  التقانات  "ا�ض�����تخدام  ح��ول  عمل  ور�ض�����ة   •
تطوير املاعز املحلي" التي نفذت يف اجلزائر خالل الفرتة 

.2015/10/24-17

• ور�ضة عمل "مبنا�ضبة يوم البيئة العربي" و نفذت يف املركز 
العربي بتاريخ 2015/10/19.

• املوؤمتر الدويل الثامن حول "الأمن املائي وحماية البيئة-
�ضمانة لالأمن الغذائي والتنمية امل�ضتدامة" الذي عقد يف 

ا�ضطنبول خالل الفرتة 2015/10/22-19.
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• ور�ضة العمل حول "تفعيل منهاج التعاونية الإقليمية يف موا�ضيع ا�ضتهالك املياه. اإنتاجيتها واإدارة اجلفاف يف الزراعة" والتي 
نفذت يف القاهرة خالل الفرتة 2015/10/29-27.

• الجتماع الثاين ع�ضر للتعاون القطاعي بني جامعة الدول العربية والأمم املتحدة ووكالتهما املتخ�ض�ضة الذي عقد يف القاهرة 
خالل الفرتة 2015/10/29-28.

• ور�ضة عمل حول "مكافحة الت�ضحر وح�ضاد املياه يف املنطقة العربية" والتي نفذت يف تون�ض خالل الفرتة 2015/11/4-2. 
• "اجتماع اللجنة الفنية ملبادرة رابطة املخاطر املناخية" والذي عقد يف م�ضر )مدينة ن�ضر( خالل الفرتة 2015/11/11-10.

• "امل�ضاركة باجتماع مديرية الر�ضاد و وزارة الزراعة والإ�ضالح الزراعي" الذي عقد يف دم�ضق بتاريخ 2015/11/11.
•"اجتماع ب�ضاأن الدرو�ض امل�ضتفادة من م�ضروع التكيف مع التغريات املناخية ACCWAM" الذي عقد يف القاهرة خالل الفرتة 

.2015/11/26-24

• امل�ضاركة يف اجتماع مديرية البحوث العلمية الزراعية يف �ضورية  " لو�ضع ا�ضرتاتيجية لرتميم قطيع مركز مرج الكرمي وت�ضكيل 
)حليب،حلم،ثنائي الغر�ض( واقرار اخلطة البحثية للمديرية واإمكانية امل�ضاركة يف الأبحاث" الذي نفذ يف  خطوط التح�ضني 

�ضورية بتاريخ 2015/11/25.
• "الجتماع الت�ضاوري حول املوارد املائية غري التقليدية يف املنطقة العربية " يف القاهرة خالل الفرتة 2015/12/1-11/29.

• امل�ضاركة يف "موؤمتر املراأة العربية يف الأجندة التنموية 2015-2030" يف القاهرة خالل الفرتة 2015/12/1-11/29.
• امل�ضاركة يف ور�ضة العمل حول "اإعداد خرائط الرتبة يف غوطة دم�ضق" والتي نفذت يف تون�ض خالل الفرتة 2015/12/3-1.

الرثوة  جمال  يف  العلمية  امل�ضطلحات  توحيد  بعنوان  التون�ضي  اجلانب  مع  م�ضرتك  م�ضروع  م�ضودة  مناق�ضة  حول  •"الجتماع 
احليوانية يف الوطن العربي" والذي عقد يف املركز العربي بتاريخ 2015/12/10.

• "الجتماع التن�ضيقي الثاين للمن�ضقني الوطنيني مل�ضروع الأحزمة اخل�ضراء يف اأقاليم الوطن العربي" الذي عقد يف لبنان خالل 
الفرتة 2015/12/16-15.

• "اجتماع خرباء م�ضروع تنمية حو�ض احلماد العراق����ي" والذي عقد ف�����ي لبنان م�����ن 2015/12/20-16. 
• امل�ضاركة يف اجتماع حفظ املوارد الوراثية يف �ضورية بعنوان "التقييم الأويل لأثر الظروف الراهنة على املوارد الوراثية النباتية 

واحليوانية يف �ضورية" الذي عقد يف وزارة الزراعة والإ�ضالح يف دم�ضق بتاريخ 2015/12/15.
•امل�ضاركة يف "الجتماع اخلا�ض مبناق�ضة البنود اخلالفية حول م�ضروع التفاقية الإطارية اخلا�ضة باملوارد املائية امل�ضرتكة بني 

الدول العربي���ة" يف القاهرة خالل الفرتة 2015/12/17-16.



154

املـــركز العربي - اأك�ســـاد


	غلاف
	للعرض

