مكتب لأك�ســـــــاد يف تون�س

�أك�ساد يد�شـــن يف تون�س
مركز ًا للتلقيح اال�صطنــــاعي
للمجتـــرات ال�صغيــــرة

تدعيم عالقـــات التعــــاون
مع الدول العربيــــــــة
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تعـــــاون م�ســـــتمر ومتجـــــ
�سمو ال�شيخ فهد اجلابر الأحمد ال�صبـــ

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ فهد اجلابر الأحمد
ال�صباح� ،سعادة الدكتور رفيق علي
�صالح امل��دي��ر ال��ع��ام للمركز العربي
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي
القاحلة (�أك�ساد) والوفد املرافق ،مرحب ًا
بهم �أج��م��ل ترحيب يف بلدهم الثاين
الكويت.
وقدم �سعادة الدكتور �صالح ل�سمو ال�شيخ
فهد عر�ض ًا عن التعاون املثمر مع الهيئة
العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية
يف دولة الكويت على خمتلف ال�صعد،
ومت التعريف بالأن�شطة ال��ت��ي يقوم
بتنفيذها �أك�ساد يف دولة الكويت.
وق��د �أث��ن��ى �سموه على �أع��م��ال �أك�ساد
و�إجنازاته ،وال�سمعة الطيبة التي يتمتع
بها على ال�صعيد العربي.
من جهة �أخرى ،بحث معايل املهند�س
في�صل احل�ساوي رئي�س جمل�س الإدارة
امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة العامة ل�ش�ؤون
ال��زراع��ة وال�ث�روة ال�سمكية يف دول��ة
الكويت ،مع �سعادة الأ�ستاذ الدكتور
رفيق علي �صالح املدير العام للمركز
العربي (�أك�ساد)� ،ش�ؤون التعاون بني
اجلانبني و�سبل تعزيزه وتطويره.
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و�أ�شاد املهند�س احل�ساوي �أثناء اللقاءات
التي جرت بني  6و ،2017/2/10بالدور
امل��ه��م ال���ذي يلعبه �أك�����س��اد للو�صول
�إىل حتقيق تنمية زراع��ي��ة م�ستدامة،
منوه ًا باالرتقاء ال��ذي حققه �أك�ساد
على م�ستوى �أدائ��ه العلمي العملي يف
ال�سنوات الأخرية ،والثقة التي اكت�سبها
واملكانة العلمية التي و�صل �إليها يف

جميع جماالت عمله.
كما �أعرب عن ارتياحه مل�سرية العالقات
املتنامية بني اجلانبني ،م�شيداً بالنتائج
التي متخ�ضت عنها اتفاقيات التعاون
امل�شرتك " مما ي�شجع على اال�ستمرار
بالتعاون وتعزيزه وتطويره " على
حد تعبريه ،م�ؤكداً حر�ص الكويت على
اال�ستفادة م��ن خ�برات وتخ�ص�صات
�أك�ساد يف م�شاريع تنموية كثرية يف
املراحل القادمة.
من جانبه ،عرب �سعادة الدكتور �صالح
عن تقدير �أك�ساد للدعم الذي يلقاه من
دول��ة الكويت ،م�ؤكداً ا�ستعداد املركز
الدائم لتقدمي كل ما من �ش�أنه الإ�سهام
يف حتقيق نه�ضة زراعية م�ستدامة يف
الكويت والدول العربية.
و�أكد حر�ص �أك�ساد على تعزيز التعاون
العلمي والفني بني �أك�ساد والهيئة،
لتحقيق اال�ستفادة املثلى من التقانات
احل��دي��ث��ة ،وتطبيق الإدارة ال�سليمة
للموارد الطبيعية ،وتطوير كفاءة الكوادر
الفنية الكويتية خلدمة التنمية الزراعية
امل�ستدامة يف دولة الكويت.
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ــدد بني الكويت و�أك�ســــــاد
ـــاح ي�ستقبل الدكتور رفيق علي �صالح

واتفق اجلانبان ،بعد عدد من اللقاءات
بح�ضور الفنيني املعنيني من الهيئة
ووف����د �أك�����س��اد امل���راف���ق ،ع��ل��ى عقد
اجتماعات املجل�س التنفيذي للمركز
ال��ع��رب��ي (�أك�����س��اد) يف دورت���ه ال��ـ 38
يف دول��ة الكويت ،وذل��ك خ�لال الفرتة
 ،2017/4/11 –10برئا�سة الكويت
وع�ضوية الأردن ،ول��ب��ن��ان ،وليبيا،
وم�رص ،واملغرب ،وال�صومال ،واتفقا
على تفعيل وتنفيذ االتفاقيات املوقعة
بني الطرفني ،وهي م�رشوع ا�ستعمال
املياه غري التقليدية يف الري والزراعة،
وم�رشوع درا�سة ظاهرة ارتفاع منا�سيب
امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة يف منطقة ال��وف��رة،
وم�رشوع حت�سني وتطوير �إنتاج املاعز
العار�ضي ،وم�رشوع مراقبة الكثبان
الرملية وتثبيتها ،وم����شروع تنمية
املراعي وامل��وارد احلراجية ،وم�رشوع
مراقبة تدهور الأرا�ضي وتقديره ،على
�أن يتم البدء بتنفيذ هذه امل�شاريع بداية
�شهر ني�سان�/أبريل .2017
كما التقى �سعادة الأ�ستاذ الدكتور رفيق
علي �صالح� ،أي�ضاً ،مع �سعادة املهند�س

يو�سف ال�صديقي م�ساعد املدير العام
ل�ش�ؤون البيئة والرثوة النباتية ،وتناول
اللقاء تعزيز التعاون ب�ين اجلانبني
و�سبل تنفيذ امل�شاريع امل�شرتكة ،وكذلك
ال�سعي نحو تفعيل م�شاريع جديدة �ضمن
�إطار خطة عمل الهيئة خالل ال�سنوات
القادمة.
وقام �سعادة املدير العام للمركز العربي

(�أك�ساد) الأ�ستاذ الدكتور رفيق علي
�صالح والوفد املرافق بجولة حقلية
على مركز تدريب مربي الأغنام واملاعز
يف منطقة كبد يف الكويت ،اطلع خاللها
على �أعمال الرتبية والتح�سني الوراثي
يف امل��ح��ط��ة ،وك��ذل��ك متابعة نتائج
الأبحاث التي تتم على عدد  300ر�أ�س
من الأغنام واملاعز املح�سنة ،والتي
�سبق و�أن �أر�سلها �أك�ساد �إىل دولة الكويت
خ�لال ال��ف�ترة املا�ضية ،و�أث��ن��ى على
الأعمال والإجنازات التي حققها املركز،
وطلب موافاة �أك�ساد بنتائج التح�سني
الوراثي ،ووجه ب�أن يتم التوا�صل بني
�أك�ساد والباحثني يف الكويت لتحقيق
الأه��داف املرجوة من التعاون �ضمن
م�شاريع التح�سني الوراثي.
وق���ام ب��زي��ارة م��رك��ز �أب��ح��اث الأب��ق��ار
بال�صليبية يف الكويت ،واط��ل��ع على
�أهم الأعمال والإجن��ازات التي حتققت
يف جمال تربية الأبقار وتكوين قطيع
وطني للحد من اال�سترياد والق�ضاء على
م�شاكل الت�أقلم.
كما اطلع خالل زيارته على ن�شاطات
ال�رشكة املتحدة للإنتاج الزراعي ،مثمن ًا
اجلهود املبذولة يف جمال زراعة ال�شعري
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نحــــــو املزيــــــد من التعـــــ

الأ�ســــــتاذ الطيب والدكتور �صالـــــ
بحث وزير الفالحة واملوارد
املائية وال�صيد البحري يف
اجلمهورية التون�سية الأ�ستاذ
�سمري الطيب ،مع املدير العام
للمركز ال��ع��رب��ي لدرا�سات
املناطق اجلافة والأرا�ضي
القاحلة (�أك�����س��اد) الدكتور
رفيق علي �صالح� ،ش�ؤون
التعاون بني اجلانبني و�سبل
تعزيزه وتطويره.
و�أ�شاد الوزير التون�سي� ،أثناء
اللقاء ال��ذي ج��رى ،بتاريخ
 ،2016/10/15يف مكتبه يف
تون�س العا�صمة ،بالدور الذي
يلعبه �أك�ساد يف جمال ن�رش
التقانات العلمية التطبيقية
احلديثة يف خمتلف املجاالت
الزراعية يف الدول العربية،
مثني ًا على التطور املت�سارع
يف عمل املركز يف ال�سنوات
الأخرية ،وتركيزه على العمل
العلمي البحثي التطبيقي،
والثقة العالية التي اكت�سبها
واملكانة العلمية املرموقة
التي و�صل �إليها يف جميع
جماالت عمله.
و�أعرب عن ارتياحه مل�سرية
ال��ع�لاق��ات امل��ت��ن��ام��ي��ة بني
اجلانبني ،م�شيداً بالنتائج
التي متخ�ضت عنها اتفاقيات
التعاون امل�شرتك مما ي�شجع
على اال�ستمرار بالتعاون مع
�أك�ساد وتعزيزه وتطويره على
ح��د تعبريه ،م ��ؤك��داً حر�ص
تون�س على اال�ستفادة من
خربات وتخ�ص�صات املركز
العربي يف م�شاريع تنموية
كثرية يف املرحلة القادمة.
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م��ن ج��ان��ب��ه� ،أك���د الدكتور
�صالح ،ا�ستعداد املركز الدائم
للتو�سع يف نطاق التعاون مع
خمتلف اجلهات املعنية يف
تون�س ،م�شرياً �إىل �أن �أك�ساد
هو بيت خربة عربي و�إقليمي
ودويل خلدمة ق�ضايا التنمية
الزراعية امل�ستدامة يف جميع
الدول العربية.
و�أو�ضح �أن التعاون العربي
ال��ع��رب��ي ��ض�رورة تفر�ضها
حقائق التاريخ واجلغرافيا
وم���ت���ط���ل���ب���ات احل���ا��ض�ر
وامل�ستقبل ،الف��ت � ًا �إىل �أن
�أك�ساد ،قد راكم عرب م�سريته
الكثري من اخلربات والتقانات
احلديثة يف جم��االت تطوير
ال�ثروة احليوانية ،وت�صنيع
الأعالف ذات القيمة الغذائية
العالية ،وحت�سني الكفاءة
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ــــاون يف املرحلـة القادمـة..

ــــح يد�شـنان مكتب �أك�ســاد يف تون�س
و�أف��اد الأ�ستاذ الطيب بهذه
املنا�سبة� ،أن ه��ذا املكتب
�سيدعم �أن�شطة املركز بتون�س،
متمني ًا �أن ي�شع على كامل
منطقة املغرب العربي ،فيما
لفت الدكتور �صالح �إىل �أن
افتتاح مكتب �إقليمي لأك�ساد
يف تون�س ي�ؤكد عمق التعاون
ور�سوخه بني اجلانبني.

التنا�سلية للقطعان ،والتلقيح
اال�صطناعي ونقل الأجنة،
وا�ستنباط �أ�صناف من القمح
وال�شعري عالية الإنتاجية.
وات��ف��ق اجلانبان على دعم
التعاون وتو�سيعه كمرحلة
�أوىل يف �أربعة حم��اور ،هي
احلبوب وخا�صة ا�ستنباط
الأ�����ص����ن����اف امل���ق���اوم���ة
للجفاف والأمرا�ض وعالية
الإنتاجية ،واملياه (ح�صاد
مركز التلقيح اال�صطناعي
املياه ،والتحلية) ،وحت�سني
بالقرين
الإن��ت��اج احل��ي��واين والبذور
ويف  ،2016/10/18افتتح
العلفية ،ومقاومة الت�صحر
الدكتور رفيق علي �صالح
ومكافحته.
املدير العام للمركز العربي
مكتب  لأك�ساد يف تون�س
وافتتح اجلانبان ،الأ�ستاذ (�أك�����س��اد) و الأ���س��ت��اذ حممد
���س��م�ير ال��ط��ي��ب ،وال��دك��ت��ور الن�رصي املدير العام لديوان
رفيق علي �صالح� ،صباح تربية املا�شية وتوفري املرعى،
 ،2016/10/17مكتب�  أك�ساد مركز التلقيح اال�صطناعي
بالقرين – ال�شبيكة (والية
يف تون�س.
القريوان) ،املنجز بالتعاون
بني اجلانبني.
افتتاح ال�صالون الدويل
لال�ستثمار الفالحي
والتكنولوجيا

وب��دع��وة م��ن وزي��ر الفالحة
ال��ت��ون�����س��ي��� ،ش��ارك امل��دي��ر
ال���ع���ام ل��ل��م��رك��ز ال��ع��رب��ي
(�أك�ساد) الدكتور رفيق علي
�صالح ،يف 2016/10/19
يف حفل افتتاح ال�صالون
ال��دويل لال�ستثمار الفالحي
والتكنولوجيا " �سيات –
 ،" 2016يف ق�رص املعار�ض
بالكرم ،حتت �شعار " فالحة
متجددة للت�أقلم مع املناخ".
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معــــايل الأمني العــــام جلامعـــــة الـــــ
اجتماعات الدورة الـ  99للمجل�س
تر�أ�س املدير العام للمركز
العربي لدرا�سات املناطق
اجلافة والأرا���ض��ي القاحلة
(�أك�������س���اد) ال��دك��ت��ور رفيق
ع��ل��ي ���ص��ال��ح ،وف���د املركز
يف اج��ت��م��اع��ات ال����دورة الـ
 99للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي العربي ،التي
ُع ِقدَ ْت يف مقر الأمانة العامة
جلامعة ال���دول العربية يف
العا�صمة امل�رصية القاهرة،
فيما بني  12و.2017/2/16
وبعد مناق�شة البنود الواردة
يف ج����دول الأع���م���ال� ،أق��ر
املجل�س تقرير الأمني العام
حول متابعة تنفيذ قرارات
ال������دورة ال���ـ  ،98ون�شاط
ال��ق��ط��اع�ين االق��ت�����ص��ادي
واالجتماعي فيما بني دورتي
املجل�س الـ  89و الـ .99
ثم ناق�ش املجل�س �إعداد امللف
االق��ت�����ص��ادي واالجتماعي
ملجل�س اجلامعة على م�ستوى
القمة يف دورت���ه العادية
ال��ـ  ،28امل��زم��ع عقدها يف
اململكة الأردنية الها�شمية،
يف �آذار/م�����ار������س ،2017
وك��ذل��ك امللف االقت�صادي
للقمة العربية الإفريقية يف
دورتها الرابعة ،التي ُع ِقدَ ْت
يف عا�صمة غينيا اال�ستوائية
م��االب��و ،يف ت�رشين الثاين/
نوفمرب .2016
وتابع املجل�س يف اجتماعاته
م���و����ض���وع ت��ن��ف��ي��ذ �إع��ل�ان
الريا�ض ال�صادر عن القمة
الرابعة للدول العربية ودول
�أمريكا اجلنوبية اجلوانب
االق��ت�����ص��ادي��ة ،والإع������داد
للقمة يف دورتها اخلام�سة
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ف��ن��زوي�لا وك��ذل��ك التعاون
بني منظومتي جامعة الدول
ال��ع��رب��ي��ة والأمم املتحدة
– اجل���وان���ب االقت�صادية
واالجتماعية.
ثم ناق�ش املجل�س مو�ضوعات
منطقة التجارة احلرة العربية
ال��ك�برى وت��ط��ورات االحت��اد
اجلمركي العربي ،واال�ستثمار
يف الدول العربية ،وم�رشوع
الأحزمة اخل�رضاء يف �أقاليم
الوطن العربي ،ودرا�سة حول
�إن�����ش��اء م��رك��ز بيئي عربي
متخ�ص�ص بالنقل امل�ستدام.
كما ناق�ش البنود املتعلقة
ب����ال����دورة اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة
للمعر�ض ال��ت��ج��اري للدول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ���س�لام��ي امل��ق��ام��ة �ضمن
ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة الثانية
ملعر�ض الكويت التجاري

الدويل  – 2018دولة الكويت،
وم��و���ض��وع��ات املنظمات
العربية املتخ�ص�صة ،وقرار
املجل�س ال����وزاري العربي
لل�سياحة ب�ش�أن تخ�صي�ص
�أمانة عامة منف�صلة للمجل�س
ال���وزاري العربي لل�سياحة،
والربملان العربي للأطفال.
ب��ع��د ذل����ك ،ت��اب��ع املجل�س
م��ن��اق�����ش��ة ال��ب��ن��د املتعلق
مب��ب��ادرة املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم
حول تعليم الأطفال العرب
يف مناطق النزاع (�سورية،
وال��ي��م��ن ،وليبيا ،وال��ع��راق،
وال�������ص���وم���ال) ،وحت��دي��ات
التعليم يف دول���ة فل�سطني
حتت االحتالل الإ�رسائيلي.
وت���اب���ع �أي�������ض��� ًا مناق�شة
ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي ال���دويل
يف امل��ج��االت االجتماعية

والتنموية ،وتقرير برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي حول
التنمية الإن�سانية العربي
لعام  " 2016ال�شباب و�آفاق
التنمية واقع متغري " ،و�إن�شاء
اللجنة العربية ملتابعة تنفيذ
�أه���داف التنمية امل�ستدامة
 2030يف املنطقة العربية.
ث��م ناق�ش املجل�س البنود
املتعلقة بتقارير وق��رارات
املجال�س الوزارية العربية،
وه���ي ق�����رارات ال�����دورة ال��ـ
 20ملجل�س ال���وزراء العرب
ل�لات�����ص��االت واملعلومات،
وتقرير وقرارات الدورة الـ 29
ملجل�س وزراء النقل العرب
وتقرير وق���رارات ال��دورة الـ
 8للمجل�س ال��وزاري العربي
للمياه ،وت��ق��ري��ر وق���رارات
الدورة الـ  28ملجل�س الوزراء
العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون
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ـــدول العربيـة ي�شـيد باجنازات �أك�ساد..
االقت�صـــادي واالجتمــاعي العربي

ال��ب��ي��ئ��ة ،وت��ق��ري��ر وق����رارات
الدورة الـ  19للمجل�س الوزاري
لل�سياحة ،وتقرير وق��رارات
الدورة الـ  36ملجل�س وزراء
ال�ش�ؤون االجتماعية العرب
وتقرير وق��رارات ال��دورة الـ
 33ملجل�س وزراء الإ�سكان
والتعمري العرب.
ب��ع��د ذل����ك ،ت��اب��ع املجل�س
مناق�شة ال��ب��ن��ود املتعلقة
بتقارير وق���رارات اللجان،
وهي تقرير وقرارات االجتماع
الثاين للجنة العربية الدائمة
لإع���داد و�صياغة وحتديث
ال��ك��ودات العربية املوحدة
للبناء ،وحم�رض االجتماع
اال�ستثنائي للجنة التن�سيق
العليا للعمل العربي امل�شرتك
برئا�سة معايل الأمني العام،
وتقرير وقرارات االجتماع الـ
 23للجنة م�ؤ�س�سات املجتمع

املدين العربية.
وتعلق البند الـ  16من جدول
الأعمال بت�أكيد موعد ومكان
عقد الدورة  100الـ للمجل�س
االق��ت�����ص��ادي واالجتماعي
وحت��دي��د موعد وم��ك��ان عقد
ال���دورة  101للمجل�س .ومت
مناق�شة بنود جدول الأعمال،
ح��ي��ث ن��اق�����ش��ت اللجنتان
االقت�صادية واالجتماعية
بنود جدول الأعمال و�أقرت
التو�صيات ال�لازم��ة حول
ك���ل ب��ن��د م���ن ب��ن��ود ج���دول
الأع��م��ال ورف��ع��ت تقريرها
وتو�صياتها �إىل اجتماعات
ك���ب���ار امل�������س����ؤول�ي�ن ،كما
ناق�ش املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي على م�ستوى
ك��ب��ار امل�����س ��ؤول�ين نتائج
�أعمال اللجنتني االقت�صادية
واالجتماعية واقرتح ب�ش�أنها

م�شاريع ال��ق��رارات للعر�ض
على املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي على امل�ستوى
ال��وزاري ،ثم ناق�ش املجل�س
االق��ت�����ص��ادي واالجتماعي
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�����وزاري
م�شاريع القرارات املعرو�ضة
و�أقرها جميعاً.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��رك��ز
العربي (�أك�ساد) مت �إ�صدار
ال��ب��ن��د اخل��ام�����س املتعلق
ب��ال��ت��ع��اون ب�ين منظومتي
ج��ام��ع��ة ال�����دول العربية
والأمم امل��ت��ح��دة اجل��وان��ب
االقت�صادية واالجتماعية،
حيث ت�ضمن دع���وة ال��دول
الأع�ضاء واملجال�س الوزارية
املتخ�ص�صة وم�ؤ�س�س�سات
ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�شرتك
�إىل موافاة الأم��ان��ة العامة
(قطاع ال�ش�ؤون االقت�صادية)

بالربامج والأن�شطة املقرتح
مناق�شتها �إىل االجتماع
ال��راب��ع ع�رش للتعاون بني
منظومتي ج��ام��ع��ة ال���دول
ال��ع��رب��ي��ة والأمم املتحدة
(جنيف  ،)2018يف �إط��ار
فريق العمل الثالث املعني
ب��ال��ق�����ض��اي��ا االقت�صادية
والبيئية ،وذل���ك لعر�ضها
على املجل�س االقت�صادي
االق��ت�����ص��ادي واالجتماعي
يف ال���دورة القادمة متهيداً
ملناق�شتها يف االجتماع
التن�سيقي الثاين للمنظمات
ال���ع���رب���ي���ة املتخ�ص�صة
والأمانات الفنية للمجال�س
ال����وزاري����ة املتخ�ص�صة.
وكذلك دعوة الأمانة العامة
(قطاع ال�ش�ؤون االقت�صادية)
لال�ستمرار يف الإع��داد اجليد
الجتماع التعاون القطاعي
بني جامعة ال��دول العربية
والأمم املتحدة حول مو�ضوع
" التعاون يف جمال الإدارة
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل���وارد
املائية يف املنطقة العربية".
كما ت�ضمن البند الثامن
املتعلق مب�رشوع الأحزمة
اخل�رضاء يف �أقاليم الوطن
العربي الت�أكيد على قرار
امل��ج��ل�����س االق���ت�������ص���ادي
واالجتماعي رقم  2105د.ع
بتاريخ  ،2016/9/1ب�ش�أن
م�رشوع الأح��زم��ة اخل�رضاء
يف �أقاليم ال��وط��ن العربي،
وه��و دع��وة ال��دول الأع�ضاء
�إىل ت��و���س��ي��ع م�شاركتها
يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من
امل�رشوع ،ودع��وة �صناديق
التمويل العربية والإقليمية
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�إىل امل�����س��اه��م��ة يف تنفيذ
ن�شاطات امل�رشوع ،وتكليف
امل��رك��ز ال��ع��رب��ي (�أك�����س��اد)
بعر�ض التطورات اخلا�صة
بهذا املو�ضوع على املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي.
وفيما يتعلق بالبند التا�سع
ع�رش :ت�أكيد موعد ومكان
عقد ال���دورة  100للمجل�س
االق��ت�����ص��ادي واالجتماعي
وحت��دي��د موعد وم��ك��ان عقد
ال���دورة  101للمجل�س ،فقد
ق��رر املجل�س حتديد موعد
عقد الدورة العادية الـ 100
مبقر الأمانة العامة .
االجتماع التن�سيقي
مل�ؤ�س�سات العمل العربي
امل�شرتك لتنفيذ اهداف
التنمية امل�ستدامة يف
املنطقة العربية

وبح�ضور معايل الأمني العام
جلامعة الدول العربية الأ�ستاذ
�أحمد �أبو الغيط� ،شارك املدير
العام للمركز العربي (�أك�ساد)
الدكتور رفيق علي �صالح يف
�أعمال االجتماع التن�سيقي
مل�ؤ�س�سات العمل العربي
امل�����ش�ترك لتنفيذ �أه����داف
التنمية امل�ستدامة  2030يف
املنطقة العربية.
تناول االجتماع و�ضع ت�صور
ومقرتحات لتنفيذ ومتابعة
تنفيذ الأهداف التي تتبناها
الأمم املتحدة للعام ،2017
وخ��ل�����ص امل��ج��ت��م��ع��ون �إىل
�إع��داد �إط��ار تعاون وتن�سيق
بني املنظمات ح��ول تنفيذ
الأهداف التنموية يف املنطقة
العربية.

�أخبـــار

بحث معايل الدكتور عبد
املنعم البنا وزير الزراعة
وا�ست�صالح الأرا�ضي يف
جمهورية م�رص العربية،
م��ع ال��دك��ت��ور رف��ي��ق علي
�صالح املدير العام للمركز
العربي (�أك�ساد)� ،ش�ؤون
ال��ت��ع��اون ب�ين اجلانبني
و�سبل تعزيزه وتطويره.
و�أ����ش���اد م��ع��ايل ال��وزي��ر
�أث��ن��اء اللقاء ال��ذي جرى
يف ال���ق���اه���رة ،ب��ت��اري��خ
 ،2017/2/15ب��ال��دور
املهم ال��ذي يلعبه �أك�ساد
للو�صول �إىل حتقيق تنمية
زراعية عربية م�ستدامة،
منوه ًا ب��االرت��ق��اء ال��ذي
حققه �أك�ساد على م�ستوى
�أدائ�����ه ال��ع��ل��م��ي العملي
التطبيقي يف ال�سنوات
الأخ�يرة ،مبدي ًا ارتياحه
للن�شاطات التي يقوم بها
�أك�ساد يف م�رص.

تعزيز التعـــاون مع

الأ�ستاذ �أحمد �أبو الغيط عن �ضمن �إط���ار جامعة ال��دول يبذلها ال�سيد املدير العام
تقديره للجهود التي يبذلها العربية ،م�شيداً باجلهود التي �ضمن �إط���ار تطوير العمل
امل��رك��ز ال��ع��رب��ي والأن�شطة
ال��ت��ي ي��ق��وم بها يف جميع
الدول العربية ،والتي ت�شكل
حمطات �أ�سا�سية يف م�سرية
التنمية ال��زراع��ي��ة العربية
امل�ستدامة والعمل العربي
امل�شرتك ،منوه ًا بالإجنازات
املهمة التي حققها �أك�ساد يف
ال�سنوات الأخرية.
وقال الأ�ستاذ �أبو الغيط ،خالل
ا�ستقباله املدير العام للمركز
الأمني العام جلامعة الدول العربي بتاريخ ،2017/2/14
�أن �سمعة �أك�ساد طيبة جداً،
العربية
وا�ستطاع �أن يثبت بجدارة
ي�شيد ب�إجنازات �أك�ساد
من خالل م�رشوعاته العلمية
ك��م��ا ع�ب�ر م��ع��ايل الأم�ي�ن التطبيقية �أن����ه م���ن �أه���م
العام جلامعة الدول العربية املنظمات الفاعلة العاملة
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من جانبه ،هن�أ الدكتور
���ص��ال��ح م��ع��ايل ال��وزي��ر
ب��ال��ث��ق��ة امل��م��ن��وح��ة ل��ه،
وع�بر ع��ن تقدير �أك�ساد
و�شكره للدعم الذي يلقاه
م���ن ج��م��ه��وري��ة م�رص
العربية ،م�ؤكداً ا�ستعداد
املركز الدائم لتقدمي كل
ما من �ش�أنه الإ�سهام يف
حتقيق نه�ضة زراع��ي��ة
م�ستدامة يف جمهورية
م�رص العربية على وجه
اخل�صو�ص ،ويف جميع
ال��دول العربية على وجه
العموم.
وقدم الدكتور �صالح عر�ض ًا
�شام ًال عن �أعمال املركز
ون�شاطاته ،وت��ط��رق �إىل
تاريخ التعاون امل�شرتك
بني �أك�ساد ووزارة الزراعة
امل�رصية وجماالت العمل
امل�شرتك وتطويرها مبا
يحقق �أهداف اجلانبني.

رفيق �صالح عر�ض ًا عن �أهم �أك�ساد يف خمتلف جماالت
وحت�سني الأداء.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���دم الدكتور امل�رشوعات التي ينه�ض بها ع��م��ل��ه ،وك���ذل���ك ن�شاطات
و�أع��م��ال �أك�����س��اد يف ال��دول
العربية ب�شكل ع���ام ،ويف
ج��م��ه��وري��ة م����صر العربية
ب�شكل خ��ا���ص ،واملتعلقة
بتنفيذ امل�شاريع القومية
اخلا�صة بالأمنني املائي
والغذائي العربيني ،ومكافحة
الت�صحر ،والأحزمة اخل�رضاء
وغريها من امل�شاريع.
الدكتور �صالح يبحث مع
الأمناء العامني امل�ساعدين
�ش�ؤون تعزيز العمل العربي
امل�شرتك

التقى املدير العام للمركز
العربي لدرا�سات املناطق
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اجلافة والأرا���ض��ي القاحلة
(�أك�ساد) مع كل من �سعادة
ال�سفري الأ�ستاذة غادة كمال
ح�سن ع��ل��ي الأم��ي�ن العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية،
و���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ عدنان
خ�ضري الأمني العام امل�ساعد
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية.
ودارت امل��ح��ادث��ات ،التي
ُع ِقدَ ْت يف مقر الأمانة العامة
على هام�ش انعقاد املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي،
حول دور ون�شاطات �أك�ساد
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف
املنطقة العربية و�إجنازاته
املتقدمة علمي ًا وميدانياً،
وت ��أث�يره��ا الإي��ج��اب��ي على
التنمية الزراعية العربية.
و�أث���ن���ى ���س��ع��ادة الأم��ي��ن��ان
ال��ع��ام��ان امل�����س��اع��دان على
الدور الذي يقوم به الدكتور
�صالح يف حتقيق العديد من
الإجن����ازات ،وك��ذل��ك حتقيق
ن�����س��ب ع��ال��ي��ة م��ن التنفيذ
مل�شاريع وخطط عمل املركز
العربي (�أك�ساد).
و�أ���ش��ادا ب�إ�سهامات �أك�ساد
املتلم�سة يف حقول املزارعني
وامل���رب�ي�ن ال���ع���رب وال��ت��ي
م��ن �ش�أنها حت�سني دخلهم
ومعي�شتهم وت�أمني دميومة
زراعية يف البلدان العربية،
و�أك����دا �أن الأم��ان��ة العامة
جلامعة ال���دول العربية لن
ت�ألو جهداً يف م�ساندة ودعم
املركز العربي (�أك�ساد).
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ،ت��ر�أ���س
الدكتور رفيق علي �صالح
اجتماع عمل خلرباء املركز
العربي (�أك�����س��اد) العاملني
يف مكتب �أك�ساد يف القاهرة،
يوم  ،2017/2/12اطلع منهم
خالله على تقدم العمل يف
امل�شاريع والأن�شطة التي
ينفذها امل��رك��ز ،وزوده���م
بتوجيهاته.
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بريوت ت�ســت�ضيف االجتماع الرابع للمن�ســــ

اخ��ت��ت��م��ت يف ال��ع��ا���ص��م��ة
اللبنانية يف ،2016/10/23
�أع���م���ال االج��ت��م��اع ال��راب��ع
للمن�سقني الوطنيني للمركز
العربي لدرا�سات املناطق
اجلافة والأرا���ض��ي القاحلة
(�أك�ساد) يف ال��دول العربية،
الذي ُع ِقدَ على مدار يومني.
وق��ال املدير العام للمركز
العربي (�أك�����س��اد) الدكتور
رفيق علي �صالح ،يف م�ستهل
االج��ت��م��اع� ،إن املن�سقني
الوطنيني يعتربون �سفراء
لأك�ساد و�صلة الو�صل بني
املركز والدول التي ميثلونها،

10

وتقع على عاتقهم م�س�ؤولية
متابعة م�شاريع و�أن�شطة
امل��رك��ز يف دول��ه��م ،ونقلهم
ل�ل��إدارة العامة انعكا�سات
ه��ذه امل�شاريع على الواقع
وال�����ص��ورة احلقيقية لعمل
�أك�ساد يف هذه الدول.
و�أ�ضاف الدكتور �صالح �أن
ه��ذا االجتماع هو من �أجل
تقومي �أعمالنا ،ور�صد مافيها
م��ن �سلبيات و�إيجابيات،
و���ص��و ًال �إىل ر�ؤي��ة م�شرتكة
�أكرث واقعية وفاعلية.
ث��م ا�ستعر�ض امل�شاركون
حم����ضر االج��ت��م��اع الثالث

للمن�سقني الوطنيني بريوت،
 29و  ،2014/10/30وخطة
عمل �أك�ساد للعامني –2017
 ،2018والتقارير الوطنية
امل���ق���دم���ة م���ن املن�سقني
الوطنيني.
ك���م���ا ن���اق�������ش���وا ال�ب�رام���ج
وامل�شاريع والأن�شطة التي
ينفذها �أك�����س��اد يف ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة ،وواق�����ع العمل،
واملقرتحات ،و�سبل تطوير
الأداء وحت�����س�ين ال��ع��م��ل،
والآليات املنا�سبة لتنفيذها
بال�شكل الأمثل.

وخل�ص املجتمعون �إىل عدد
من التو�صيات ،من �أهمها،
�أن ي��رك��ز امل��ن�����س��ق��ون جل
اهتمامهم على متابعة تنفيذ
الربامج والأب��ح��اث املقررة
يف دولهم ،ودعمهم يف هذا
املجال ،و�أن يتابعوا نتائج
الأبحاث ويحر�صوا على دقة
النتائج ويتابعوها لت�صل
للإدارة العامة.
وك��ذل��ك� ،أو����ص���وا �أن يركز
املن�سقون ع��ل��ى م��ب��ادرات
مل�شاريع و�أبحاث تهم دولهم
بالتن�سيق مع وزارات الزراعة،
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ـــقني الوطنيني لأك�ساد يف الدول العربيـــة

وم��ت��اب��ع��ة ت�����س��دي��د ال����دول
مل�ساهماتها لدى ال��وزارات
املعنية يف الدول بالتن�سيق
مع وزارات الزراعة والإدارة
العامة ،وتقدمي تقرير فني
دوري ك��ل ثالثة �أ�شهر عن
�سري الأن�شطة املنفذة ،وتعزيز
املتابعة امليدانية للم�شاريع
التي يتم تنفيذها يف الدول
العربية.
وكذلك ،تفعيل مهمة املن�سق
الوطني وبذل اجلهود لت�أمني
التمويل الالزم من امل�ؤ�س�سات
و�صناديق التمويل العربية

واالقليمية ،لتنفيذ م�شاريع
تنموية وا�سرتاتيجية يف
الدول العربية.
ك���م���ا ي��ع��م��ل امل��ن�����س��ق��ون
الوطنيون على تن�سيق �أعمال
املركز العربي �أك�ساد لدى
جميع ال����وزارات واجلهات
املعنية يف دول��ه��م ،و�أك��دوا
احلر�ص على ا�ستمرار دورية
اجتماعاتهم ك��ل عامني،
�إ�ضافة �إىل تو�صيات �أخرى
منا�سبة ذات �صلة.
و�أو����ص���وا بعقد االجتماع
ال��دوري اخلام�س للمن�سقني

الوطنيني للمركز العربي
(�أك�ساد) يف ال��دول العربية،
يف ت�رشين الأول � /أكتوبر
م����ن ال����ع����ام  ،2018يف
دم�شق باجلمهورية العربية
ال�سورية.
ويف ختام االجتماع ،لفت
املدير العام للمركز العربي
�أك�ساد الدكتور رفيق علي
�صالح� ،إىل �أن هذا االجتماع
" �أتاح الفر�صة �أمام اجلميع
للت�شاور وع��ر���ض وجهات
النظر يف كيفية تفعيل �أن�شطة
�أك�ساد القطرية والقومية ،مبا
ي�سهم يف دع���م ج��ه��ود كل

دولة عربية لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ،وتعزيز العمل
العربي امل�شرتك ".
وثمن الدكتور �صالح " النتائج
ال��ت��ي مت التو�صل �إليها "،
ونوه باجلهود الكبرية " التي
يبذلها با�ستمرار املن�سقون
ال��وط��ن��ي��ون يف التن�سيق
واملتابعة ملختلف الأن�شطة
والفعاليات امل�شرتكة بني
�أك�����س��اد ووزارات ال��زراع��ة
واجلهات املعنية كافة يف
ال��دول العربية ،مما ي�ستحق
منا كل ال�شكر والتقدير ".
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االجتماع التن�سيقي الثالث مل�شروع

�أخبـــار

�إعداد مو�سوعة الكثبان الرملية يف الوطن العربي

عقد املركز العربي لدرا�سات املناطق
اجلافة والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد) " يف
القاهرة ،خالل يومي  11و 2017/2/12
االجتماع التن�سيقي الثالث مل�رشوع
�إع���داد مو�سوعة الكثبان الرملية يف
الوطن العربي ".
افتتح االجتماع املدير العام للمركز
ال��ع��رب��ي ل��درا���س��ات امل��ن��اط��ق اجلافة
والأرا���ض��ي القاحلة (�أك�ساد) الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور رفيق علي �صالح ،ورئي�س
مركز بحوث ال�صحراء يف جمهورية
م�رص العربية الأ�ستاذ الدكتور نعيم
م�صلحي ،حيث �أك��دا ��ضرورة تكثيف
اجلهود املبذولة من خرباء فريق العمل
من اجلهات الثالث امل�شاركة يف �إعداد
املو�سوعة ،الفتني �إىل �أهمية هذا العمل
املميز وفائدته الق�صوى جلميع الدول
العربية.
�شارك يف االجتماع خ�براء من مركز
بحوث ال�صحراء يف جمهورية م�رص
العربية ،وخ�ب�راء م��ن معهد املناطق
ال��ق��اح��ل��ة يف م��دن�ين باجلمهورية
التون�سية.
وقدم مدير �إدارة الأرا�ضي وا�ستعماالت
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املياه يف �أك�ساد (من�سق عام امل�رشوع)
الدكتور عمر ج��زدان عر�ض ًا خمت�رصاً
ملا مت �إجن��ازه خالل املرحلة ال�سابقة
والأع��م��ال التح�ضريية والتن�سيقية
لإعداد هذه املو�سوعة ،الفت ًا �إىل الأعمال
التي قام خرباء �أك�ساد ب�إعدادها �ضمن
حمتويات ف�صول املو�سوعة� ،شاكراً
خ�براء ال�رشيكني على م�شاركتهم يف
كتابة حمتويات الف�صول املناطة بهم.
كما قدم الدكتور حممد يحيى دراز عر�ض ًا
ملا قام به خرباء مركز بحوث ال�صحراء،
و�إ�سهام املركز يف �إغناء املو�سوعة مبا
تتطلبه حمتوياتها ،ودعمها باملراجع
وال�صور والبيانات املهمة.
ثم قدم الأ�ستاذ الدكتور حممد مو�سى
عر�ض ًا م��وج��زاً للأعمال التي نفذها
خرباء معهد املناطق القاحلة مبدنني،
من خالل �إ�سهامهم يف �إعداد املو�سوعة.
وعقد امل�شاركون عدة جل�سات ،ناق�شوا
خاللها حمتويات املو�سوعة ،وقرروا
يف ختام جل�سات عملهم تكليف خرباء
املركز العربي (�أك�ساد) ب�إعداد امل�سودة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��م��و���س��وع��ة ،ومراجعتها
فني ًا ولغوياً ،وموافاة �أك�ساد ببع�ض

البيانات ال�لازم��ة من �صور وخرائط
ومراجع ومعلومات كما قرروا تكليف
جلنة علمية خا�صة باملراجعة العلمية
ملحتويات املو�سوعة.
ومت االت���ف���اق ع��ل��ى ع��ق��د االج��ت��م��اع
التن�سيقي الأخري خلرباء اللجان الفنية
امل�شاركة خالل الن�صف الأول من �شهر
�أيار/مايو  2017يف العا�صمة ال�سورية
دم�شق.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه���دف ه���ذا العمل
الطموح هو و�ضع وثيقة علمية حديثة
عن الكثبان الرملية وبيئاتها يف الوطن
العربي ،وا�ستكمال اجل��ه��ود العربية
والوطنية يف ت�سليط ال�ضوء على �أهمية
البيئات الرملية ،و�إغناء املكتبة العربية
مبرجع علمي عنها.
ك��م��ا ي��ه��دف �إىل �إل��ق��اء ال�����ض��وء على
موا�صفات الكثبان الرملية وتوزعها
يف املنطقة ال��ع��رب��ي��ة ،ودع���م �إع���داد
وتنفيذ اخلطط الوطنية وحتت الإقليمية
ملكافحة الت�صحر و�إعادة ت�أهيل البيئات
الرملية املتدهورة ،وتعزيز التعاون بني
امل�ؤ�س�سات العلمية املتخ�ص�صة يف
الوطن العربي.

العـ ـ ــدد

�أك�سـاد

م�شروعات تنموية جديدة يف اجلزائر
تدريب ع�شرات الكوادر اجلزائريني..
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دور علوم
البيوتكنولوجيا
يف ا�ستنباط زراعات
مقاومة للجفاف

مب�شاركة خرباء من
دولة عربية ،عقد املركز
العربي (�أك�ساد) ور�شة
ع��م��ل ح���ول دور علوم
التكنولوجيا احليوية
يف ا�ستنباط �أ�صناف
م���ق���اوم���ة ل��ل��ج��ف��اف.
وذل��ك يف القاهرة - 8
 ،2016/10/10و�شارك
فيها اجلمعية العربية
لعلوم البيوتكنولوجيا.
وتكت�سب ه��ذه الور�شة
ال��ع��ل��م��ي��ة �أه��م��ي��ت��ه��ا
م���ن امل��و���ض��وع ال���ذي
عاجلته وه��و ا�ستعمال
التكنولوجيا املتقدمة
يف ا�ستنباط �أ�صناف
م��ق��اوم��ة للجفاف من
القمح ،وال�شعري ،والذرة،
واملحا�صيل البقولية.
وت�����ض��م��ن��ت ع��ر���ض�� ًا
للبحوث التي تنفذ يف
ال��دول العربية يف هذا
امل���ج���ال ،م�����ش�يراً �إىل
قيام امل�شاركني فيها
بزيارات علمية للمركز
ال��ق��وم��ي ل��ل��ب��ح��وث يف
القاهرة ،ومركز بحوث
ال�صحراء ،وكلية الزراعة
يف جامعة القاهرة.
وات���ف���ق امل�����ش��ارك��ون
ع��ل��ى ت��ك��ل��ي��ف �أك�����س��اد
بالتن�سيق ب�ين مراكز
البحوث العربية لتطوير
ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي يف
جمال البيوتكنولوجيا
مبا ي�ضمن نتائج علمية
تطبيقية تخدم الزراعة
يف امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة
و�شبه اجلافة.
16

ق��ام وف��د متعدد االخت�صا�صات من خرباء
املركز (�أك�ساد) بزيارة عمل يف اجلزائر ،خالل
الفرتة .2016/11/28 - 22
وقال الدكتور رفيق علي �صالح املدير العام
للمركز العربي (�أك�ساد) � ،أن الهدف من هذه
املهمة هو متابعة تنفيذ الأعمال اخلا�صة
بامل�رشوعات اجلديدة التي ينفذها �أك�ساد يف
اجلزائر ،و�إجراء مناق�شة م�شرتكة مع نظرائهم
يف وزارة الفالحة والتنمية الريفية اجلزائرية
حول التقارير العلمية الأولية اخلا�صة بها.
ولفت �إىل �أن ه��ذه امل�شاريع ه��ي م�رشوع
درا���س��ة �أنظمة رع��ي الإب���ل وحت�سني دخل
املربني وتبادل اخل�برات ،وم�رشوع �أقطاب
الإنتاج الكبرية با�ستعمال اال�ست�شعار عن بعد
يف مراقبة تطور ا�ستغالل الأرا�ضي ،وم�رشوع
تنمية املراعي ال�صحراوية والرفع من قدراتها
الإنتاجية ،وم�رشوع اال�ستثمار الأمثل للموارد
املائية (ح�صاد املياه) و�إدارة ا�ستثمارها.
و�أ�ضاف� ،أن خرباء �أك�ساد نفذوا �أي�ض ًا �أربع
ور�شات عمل تدريبية ل�صالح ع�رشات من
املهند�سني الزراعيني ،والأطباء البيطريني،
والفنيني اجلزائريني العاملني يف امل�رشوعات
التنموية املذكورة.
ولفت �إىل �أن وفد خرباء �أك�ساد ،ا�ستعر�ض مع

املعنيني يف وزارة الفالحة والتنمية الريفية
اجلزائرية نتائج تقدم العمل يف امل�رشوعات
الأخرى التي ينفذها �أك�ساد حالي ًا يف اجلزائر،
مثل م�رشوع �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي الرعوية
يف املناطق ال�سهبية ،وم�رشوع تنمية وتطوير
�إن��ت��اج امل��اع��ز يف اجلمهورية اجلزائرية،
وم�رشوع ا�ستعمال مياه ال�رصف ال�صحي
املعاجلة وت��أث�يرات��ه��ا البيئية ،وم�رشوع
تطوير الأ���ش��ج��ار امل��ث��م��رة وج��م��ع وتقومي
وحفظ امل�صادر الوراثية النباتية ،وم�رشوع
ن�رش وا�ستنباط الأ�صناف املح�سنة املتفوقة
ملح�صويل القمح وال�شعري.
واختتم الدكتور �صالح بالقول� ،أن��ه ،وبعد
مناق�شات مو�سعة وتف�صيلية ،وتقوميات
علمية دقيقة لهذه امل�رشوعات ،مت اعتماد
النتائج املتح�صل منها ،وذل��ك مل��ا لهذه
النتائج من �أثر �إيجابي كبري على املناطق
املنفذة فيها تلك امل�رشوعات اقت�صادياً،
واجتماعياً ،وبيئياً.
كما قام وفد خرباء املركز العربي (�أك�ساد)
ب��ج��والت حقلية على ع��دد م��ن امل��زارع�ين،
ومربي الإبل ،ومزارع حكومية تخ�ص�صية يف
جماالت زراعية متعددة.
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�أك�ساد ي�صدر العدد
الـ  30من جملة
الزراعة واملياه يف
الوطن العربي

�أخبـــار
الإجتماع ال�سنوي لكوادر �أك�ساد





بتقدمي من املدير العام
للمركز العربي (�أك�ساد)
الأ�ستاذ الدكتور رفيق
علي ���ص��ال��ح رئي�س
حترير " جملة الزراعة
وامل���ي���اه يف ال��وط��ن
العربي " � ،أ�صدر �أك�ساد
العدد الـ  30من املجلة
املذكورة.
وقال الأ�ستاذ الدكتور
�صالح يف االفتتاحية،
�أن م��ه��م��ات امل��رك��ز
تتج�سد يف مواجهة
التحديات التي تفر�ضها
هذه البيئات من خالل
توفري املعطيات العلمية
والتقانات املتقدمة ،مبا
ميكٍّن م��ن اال�ستعمال
الأمثل للموارد الطبيعية
املتج َّددة يف املناطق
اجل���اف���ة ،وي�����س��ه��م يف
حتقيق التنمية الزراعية
امل�ستدامة.
ي�ضم ال��ع��دد اجلديد
بني �ضفتيه باقة من
امل���ق���االت العلمية،
ب��ال��ل��غ��ت�ين العربية
والإنكليزية وهو متوافر
على املوقع الإلكرتوين
ل���ل���م���رك���ز ال��ع��رب��ي
(�أك�ساد).

14

عقد الأ�ستاذ الدكتور رفيق علي �صالح املدير
العام للمركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة
والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد) اجتماع ًا برئا�سته،
بتاريخ  ،2017/1/4وذلك بح�ضور 125خبرياً
وخمت�ص ًا يف جماالت عمل �أك�ساد كافة.
وبعد �أن رحب ال�سيد املدير العام باحل�ضور،
�أ���ش��اد ب��اجل��وي الأ���س�ري ال���ذي ي�سود بني
العاملني يف �أك�ساد ،م�ؤكداً �أهمية تنمية الروح
اجلماعية واحلر�ص على امل�صلحة العامة.
ثم قدم حتلي ًال عن عمل �أك�ساد خالل الفرتة
ال�سابقة ،و�أ���ش��اد بجهود ال�����س��ادة اخل�براء
والعاملني يف تنفيذ ال�برام��ج وامل�شاريع
والأن�شطة ،و�أ���ض��اء على بع�ض ال�سلبيات
والنواق�ص املتوجب تالفيها.
و�أ���ش��ار �إىل ع��دد م��ن النقاط املهمة التي
ت�سهم وتدعم تطوير العمل وتقدمه وحتقيق
�إجنازات نوعية ،م�شرياً �إىل ال�صعوبات التي
تعرت�ض �سري الأعمال وكيفية تذليل العقبات
املوجودة.
و�أك��د ��ضرورة اال�ستمرار يف االرتقاء بعمل
املركز العربي (�أك�ساد) املنظمة الأه��م بني
املنظمات العربية املتخ�ص�صة ،وبيت اخلربة
العربي املتميز ،واحلفاظ عليه كمركز علمي
متقدم ومعطاء ب�شكل دائ��م على الرغم من
الظروف التي متر بها املنطقة العربية.
كما حتدث عن �أهم الإجن��ازات النوعية التي
مت حتقيقها خالل العام  ،2016مثل تطوير
خمتربات �أك�ساد القائمة ،و�إن�شاء خمتربين

جديدين� ،أولهما لزراعة الأن�سجة ،والثاين
ل��درا���س��ة �أم��را���ض احل��ب��وب بكلفة جت��اوزت
املليون دوالر �أمريكي.
وكذلك ،من �ضمن الإجن��ازات النوعية التي
تخدم عمل املركز ،ت�أ�سي�س حمطة بحوث ال�سن
على م�ساحة قدرها  75دومن ًا واالنتهاء من
جتهيزها ب�شكل كامل ،والإقالع يف ت�أ�سي�س
حمطة بحوث ج��دي��دة يف حمافظة حم�ص
(خربة التني) ،وتزويدها باحلظائر الالزمة
لرتبية القطيع التابع للمركز ،و�إقامة العديد
من ال�سدات املائية يف ال�ساحل ال�سوري.
ولفت الدكتور �صالح �إىل زيادة عدد اخلرباء
العاملني يف �أك�ساد خالل العام  2016يف
�إدارات الرثوة احليوانية ،واملوارد النباتية،
والأرا�ضي وا�ستعماالت املياه ،ورفد املركز
بعدد من اخل�براء ال��ع��رب ،مما يغني العمل
ويطوره .و�أكد �رضورة تطوير التقارير العلمية
املقدمة اخلا�صة بنتائج البحوث وكتابتها
ب�صورة علمية دقيقة ،تو�ضح �أهمية البحث
و�أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها.
ويف ختام االجتماع ،توجه بال�شكر اجلزيل
لدولة املقر اجلمهورية العربية ال�سورية
لتقدميها الت�سهيالت الالزمة وتذليل العقبات
ك��اف��ة ،وخ����ّ�ص وزارة ال��زراع��ة والإ���ص�لاح
ال��زراع��ي ،وال�سيد ال��وزي��ر املهند�س �أحمد
ال��ق��ادري ،لتعاونهم الكبري مع �أك�ساد مما
ي�سهم يف تطوير العمل يف املركز وخدمته.

�أك�سـاد
ا�ستعمال املياه غري التقليدية يف الزراعة

عقد املركز العربي (�أك�ساد)" ،ور�شة العمل
التدريبية حول ا�ستعمال املياه غري التقليدية
يف الزراعة " .يف الالذقية ،فيما بني - 16
 ،2016/10/20وذل��ك �ضمن �إط��ار التعاون
الفني امل�شرتك بني �أك�ساد ووزارة الزراعة
يف �سورية ،يف �سياق تنفيذ م�رشوع ا�ستعمال
املياه غري التقليدية يف الزراعة.
���ش��ارك يف ال��ور���ش��ة  20مهند�س ًا زراع��ي � ًا
من وزارة ال��زراع��ة والإ���ص�لاح ال��زراع��ي يف
اجلمهورية العربية ال�سورية،
هدفت هذه الور�شة �إىل تدريب امل�شاركني على
تقانات ا�ستعماالت املياه املاحلة ومتو�سطة
امللوحة واملعاجلة ،وكيفية اال�ستفادة من
م�صادر املياه غري التقليدية ال�ستعمالها يف
ري املحا�صيل املتحملة للملوحة واملحا�صيل
العلفية وال�صناعية واحلراجية بغر�ض تخفيف
العبء عن ا�ستعماالت املياه العذبة ،وحت�سني
�إدارة الأرا�ضي و�إنتاجيتها وتر�شيد ا�ستثمارها
و���ص��و ًال �إىل التنمية املـــــ�ستدامة مل��وارد
الأرا�ضي .وحماية البيئة وال�صحة العامة من
الأخطار الناجمة عن اال�ستعمال غري املر�شد
للمياه العادمة املعاجلة واملخلفات ال�صلبة
(احل��م��أة) ،ون�رش تقانات اال�ستعمال الآمن
للمياه املعاجلة واملخلفات الع�ضوية ال�صلبة
لدى امل��زارع ،وتعميم تقانات الري باملياه
املعاجلة با�ستعمال طرائق ري خمتلفة.
وا�ستعر�ض امل�شاركون خربة �أك�ساد يف جمال
ا�ستعمال املياه املاحلة والع�رسة يف الزراعة

ون�شاطاته ودرا�ساته يف جمال ا�ستعماالت
املياه العادمة واملعاجلة واحلم�أة والتلوث.
وا�شتمل �أي�ض ًا على حماور خا�صة مبوا�صفات
وخ�صائ�ص املياه املعاجلة واحلدود الآمنة
ال�ستعمالها يف ال��ري ال��زراع��ي ،وخ�صوبة
ال�ترب��ة ،و�أه��م��ي��ة م��ي��اه ال����صرف ال��زراع��ي
وا�ستعمالها يف ال��زراع��ة ،والتلوث البيئي
وخطورته ،والتلوث الكيميائي للرتبة والنبات
جراء ا�ستعمال املياه املعاجلة وغري املعاجلة
يف الري الزراعي.
ودرا����س���ة االح��ت��ي��اج امل��ائ��ي للمحا�صيل
املختلفة ،وتبيان �أهمية خملفات ال�رصف
ال�صحي ال�صلبة (احلم�أة) وطرائق معاجلتها
والتخل�ص منها وا�ستعمالها الآم���ن يف
ال��زراع��ة ،وا�ستعمال امل��ي��اه املعاجلة يف
زراع��ة املحا�صيل العلفية ،وحتديد العتبة
امللحية لبع�ض النباتات الطبية .والتدريب
على طريقة و�آلية مزج وحت�ضري م�ستويات
خمتلفة من املياه املاحلة ،وا�ستعمال املياه
املعاجلة يف الري الزراعي كبديل للت�سميد
املعدين ،وحتديد املوارد العلفية واحتياجات
القطيع الوطني ،واملحا�صيل العلفية املدخلة
واملتحملة للملوحة.
وقام امل�شاركون بزيارة حقلية ملواقع تنفيذ
جت��ارب يف حمطة بحوث �صنوبر ،وزي��ارة
ملخابر حتاليل الرتبة والنبات واملياه مت
خاللها االطالع على طرائق �إجراء التحاليل
املخربية.
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التخل�ص من احلم�أة
وا�ستعمالها كمح�سن
خل�صائ�ص الرتبة
الزراعية

قدم مدير �إدارة الأرا�ضي
وا���س��ت��ع��م��االت امل��ي��اه
ال��دك��ت��ور ع��م��ر ج���زدان
عر�ض ًا عن"الطرائق الآمنة
للتخل�ص م��ن احل��م ��أة
و�إم��ك��ان��ي��ة ا�ستعمالها
ك��م��ح�����س��ن خل�صائ�ص
الرتبة الزراعية " ،وذلك
يف ،2016/11/16
وتناول العر�ض تعريف ًا
باملخلفات الع�ضوية
ال�����ص��ل��ب��ة (احل�����م������أة)
وك��م��ي��ات��ه��ا يف ال��ع��امل
وال���وط���ن ال��ع��رب��ي ويف
����س���وري���ة ،ومكوناتها
وفوائد �إ�ضافتها للرتب
ال���زراع���ي���ة ،وحم���اذي���ر
وخم���اط���ر اال���س��ت��ع��م��ال
الع�شوائي لهذه املادة كما
تناول طرائق التخل�ص
من احل��م��أة ،ومعاجلتها
قبل ا�ستعمالها ،كمخ�صب
وحم�����س��ن خل�صائ�ص
ال�ترب ال��زراع��ي��ة يف كل
م��ن ���س��وري��ة ،وتون�س،
والأردن ،واجلزائر.
وخ��ل�����ص �إىل ع���دد من
النتائج ،منها �أن احلم�أة
امل��ع��اجل��ة ت��ع��د م�صدراً
�سمادي ًا ج��ي��داً لتح�سني
خ�صائ�ص الرتب الفقرية
كما �أن �إ�ضافة احلم�أة
�إىل الرتب الرملية ي�ؤدي
�إىل حت�سني خ�صائ�صها
املختلفة وزيادة قدرتها
الإن���ت���اج���ي���ة ،ومي��ك��ن
ا�ستعمالها يف الت�سميد
ال����زراع����ي ك��ب��دي��ل عن
الأ�سمدة املعدنية .ويف
اخلتام جرى نقا�ش حول
املو�ضوعات التي طرحها
خالل العر�ض.
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املحلب املربمج
املزايـــــــا وامل�ساوىء..

ق������دم خ���ب�ي�ر رع���اي���ة
احل����ي����وان يف امل��رك��ز
ال���دك���ت���ور �صاموئيل
مو�سى ،يف2016/7/20
ع���ر����ض��� ًا ع���ن املحلب
امل�برم��ج (امل����ؤمت���ت) ،
بح�ضور بع�ض خ�براء
�أك�ساد .وا�ستهل عر�ضه
باحلديث قائ ًال �أنه يعد
�أك�ث�ر امل��ح��ال��ب الآل��ي��ة
ت���ط���وراً ،وي��ع��م��ل ب��دون
عامل حالبة ،حيث يقوم
ال��رج��ل الآيل بحالبة
الأب���ق���ار امل��رب��وط��ة �أو
الطليقة.
و�أ����ش���ار اىل منوذجني
ل��ل��م��ح��ل��ب ،الأول هو
امل�����س��ت��خ��دم يف نظام
الرعاية امل��رب��وط�( ،آلة
ك��ب�يرة ت�����س�ير يف ممر
ب����احل����ظ��ي�رة ،وي���ق���وم
املحلب ذاتي ًا بحالبة كل
بقرة) .والنموذج الثاين
هو امل�ستخدم يف نظام
الرعاية الطليق�( ،شعور
البقرة بال�ضغط العايل
بال�رضع نتيجة جتمع
احلليب فيه ما يدفعها
للذهاب �إىل املحلب).
وق���دم و���ص��ف� ًا للمحلب
وم��زاي��اه ،من توفري يف
اليد العاملة ،ومعرفة
كمية احلليب الناجتة من
كل بقرة .و�أن��ه يعد ح ًال
منا�سب ًا للأبقار العالية
الإدرار وك���ذل���ك من
مزاياه �أن��ه جمهز لأخذ
عينة لإج����راء مراقبة
للحليب ،وت�أثريه �إيجاب ًا
يف ���ص��ح��ة ال�����ض�رع،
ونوعية احلليب املنتج.
واختتم عر�ضه باحلديث
عن امل�ساوىء ،فحددها
بارتفاع التكاليف.
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زراعة حم�صول ال�سي�سبان

�ضمن ن�شاطات م�رشوع " ا�ستعمال املياه
غري التقليدية يف زراعة املحا�صيل العلفية
" ،والذي ينفذ بالتعاون مابني املركز العربي
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة
(�أك�ساد) ،ووزارة ال��زراع��ة والهيئة العامة
للبحوث العلمية الزراعية اجلمهورية العربية
ال�سورية ،مت تنفيذ يوم عمل حقلي حول زراعة
حم�صول ال�سي�سبان عند �أح��د الفالحني يف
منطقة ال�سلمية �رشقي حمافظة حماة ،وذلك
بتاريخ .2016/10/10
ح�رض هذا الن�شاط عدد كبري من الفالحني
والفنيني من الإر�شاد الزراعي واملهند�سني
الزراعيني ،وذلك للتعريف با�ستعمال املياه

�أخبـــار

غ�ير التقليدية يف ال��ري ال��زراع��ي و�أهمية
حم�صول ال�سي�سبان العلفي.
ومتت مناق�شة �إمكانية ا�ستعمال املياه غري
التقليدية كاملياه املعاجلة يف املنطقة
وا�ستعمالها يف ري حم�صول ال�سي�سبان
العلفي ال��ب��ق��ويل ،وب��ي��ان م��دى حتمل هذا
املح�صول للملوحة وا�ستعماله كم�ست�صلح
حيوي للرتبة.
كما مت �إج��راء بيان على �إمكانية ا�ست�ساغة
ه��ذا املح�صول م��ن قبل الأغ��ن��ام واملاعز،
وكانت النتائج جيدة من حيث ا�ست�ساغة هذا
املح�صول من قبل هذه املوا�شي.

دعم م�شـــــروع الزراعات املنزليــــــة
قام ال�سيد حمافظ الالذقية اللواء �إبراهيم
خ�رض ال�سامل ،بتاريخ  ،2016/11/29بتوزيع
ُعدَد و�أدوات زراعية وبذور خ�رضاوات �شتوية
على جمموعة م��ن امل��زارع�ين يف حمافظة
الالذقية ،تقدمة من املركز العربي لدرا�سات
املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد)،
بالتعاون م��ع وزارة ال��زراع��ة والإ���ص�لاح
الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية .
ي�أتي ذلك �ضمن خطة املركز العربي (�أك�ساد)
لدعم م�رشوع ن�رش ال��زراع��ات املنزلية يف
الأري���اف ال�سورية ،بهدف ت�أمني االكتفاء

الذاتي للمزارعني ،الذي تنفذه وزارة الزراعة
ال�سورية ،حيث �سيقدم املركز العربي (�أك�ساد)
دعم ًا مالي ًا لهذا امل�رشوع.
كما يقوم املركز العربي (�أك�����س��اد) حالي ًا
بتنفيذ �أرب��ع �سدات مائية يف مناطق جبال
ال�ساحل ال�سوري ،لي�ستفيد منها املزارعون
يف ري مزروعاتهم �صيفاً ،وللم�ساعدة يف
�إطفاء حرائق الغابات ،وذلك بتوفري املياه يف
املناطق املجاورة لتلك الغابات .وتبلغ �سعة
ال�سدة املائية الواحدة من تلك ال�سدات الأربع
حوايل � 50ألف مرت مكعب.

�أك�سـاد

العـ ـ ــدد

2017 / 165

تطوير وحت�سني زراعة الذرة البي�ضاء

ق��دم ال��دك��ت��ور خمل�ص �شاهريل خبري
التح�سني الوراثي للمحا�صيل احلقلية يف
املركز يوم  2016/8/17عر�ض ًا بعنوان “
م�رشوع �أك�ساد لتنمية وتطوير وحت�سني
زراعة الذرة البي�ضاء” بح�ضور عدد من
خرباء �أك�ساد.
ا�ستهل عر�ضه بالقول �أن الذرة البي�ضاء
تعد من املحا�صيل النجيلية العلفية
املهمة ،فهي ت�صنف خام�س املحا�صيل
احلقلية احلبية بعد القمح ،وال�شعري،
وال����رز ،وال����ذرة ال�����ص��ف��راء ،م��ن حيث
امل�ساحة والإن��ت��اج .وبلغت امل�ساحة
املزروعة بهذا املح�صول عاملي ًا 43794
�ألف هكتار ،وو�صل الإنتاج �إىل 64589
�ألف طن ،والإنتاجية مبتو�سط  1474كغ/
هكتار� ،أما على امل�ستوى العربي ،فقد
احتل ال�سودان املرتبة الأوىل من حيث
امل�ساحة املزروعة � 6700ألف هكتار،
يليه اليمن ،فال�سعودية ،واحتل ال�سودان
املرتبة الأوىل من حيث الإنتاج 5048
�أل��ف ط��ن ،ث��م م�رص ث��م اليمن ،و�أ�شار

اىل انخفا�ض امل���ردود على امل�ستوى
العربي ،وقابلية زيادته من خالل برامج
التح�سني الوراثي وتطوير �سالالت واعدة
ذات �إنتاجية عالية ومالئمة للبيئات
العربية املحلية التي تت�سم باجلفاف
واحلرارة العالية .وحدد �أهداف امل�رشوع
بتزويد الدول العربية باملادة الوراثية
املح�سنة ،وحت�سني دخل املزارع العربي
من خالل تطوير وزيادة �إنتاجية الذرة
البي�ضاء ،ورف��ع كفاءة الكوادر الفنية
العربية .كما حتدث عن طرائق البحث،

فقال �أن هذا امل�رشوع يت�ألف من عدة
جتارب م�ستمرة يف جمال �إكثار وتقييم
وانتخاب وتهجني الطرز الوراثية .وقد
مت تنفيذها يف حمطة بحوث �أك�ساد يف
�إزرع ،ومت��ت عمليات اخلدمة بح�سب
تو�صيات خدمة حم�صول الذرة البي�ضاء.
بناء
ومتت عمليات التقييم واالنتخاب ً
على مكونات الغلة وال�صفات ال�شكلية
وامل��راح��ل الفنولوجية للنبات خالل
الأجيال االنعزالية ،ويف اجليل ال�ساد�س
 F6ب��د�أت جت��ارب الكفاءة الإنتاجية
الأولية لل�سالالت.
كما حتدث عن برنامج التهجني – �إزرع
 ،2009وطريقة العمل خ�لال املوا�سم
 ،2015-2009و���ص��و ًال �إىل النتائج،
حيث مت احل�صول على � 11ساللة من
�أهم ال�سالالت الواعدة املقرتح متابعة
العمل عليها و�إع��ادة تقييم �إنتاجيتها
يف جتارب الكفاءة الإنتاجية املو�سعة
للمو�سم  ،2016ويف حال تفوقها �سيتم
تزويد الدول العربية بها.

درا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع
ق��دم��ت املهند�سة روال زي���ادة خبرية
االقت�صاد الزراعي عر�ض ًا عن " �أهمية
درا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع
" ،وذلك يف  ،2016/9/21بح�ضور بع�ض
خرباء �أك�ساد املعنيني .وا�ستهلت بتعريف
لدرا�سة اجلدوى "وهي درا�سة للتمكن من
تطبيق امل�رشوع وجناحه ،تو�ضح حجم
اال�ستثمارات املطلوبة ،والعائد املتوقع
وامل ��ؤث��رات اخلارجية على امل�رشوع،
كقوانني الدولة ،واملُناف�سة والتطور
التقاين.
ثم تطرقت للعالقة بني درا�سة اجلدوى
والتخطيط اال�سرتاتيجي ،م�ضيفة �أنه
لإج���راء ج��دوى اقت�صادية مل����شروع ،
يجب على �أ�صحابه قبل البدء معرفة
اخل�برات واملهارات املتوفرة ،وعوامل
النجاح ،والإدارة  ،ودرا���س��ة ال�سوق،
و�إجراءدرا�سة فنية ومالية للم�رشوع.
وحت��دث��ت ع��ن كيفية �إع����داد اجل���دوى
االقت�صادية للم�رشوع ،ومكوناتها
(اجلدوى الت�سويقية ،والفنية ،واملالية،

واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والبيئية،
و�إج���راء حتليل احل�سا�سية للم�رشوع،
و�أ�ساليب ت�سديد القرو�ض للم�ؤ�س�سات
املمولة).
و�أ�شارت �إىلم�شاريع �أك�ساد ،و�أنه يعمل
على تنفيذ م�شاريع رائ���دة يف ال��دول
العربية .كما يعمل على ت�سويق نتائج
الأبحاث من خالل امل�ؤ�س�سات املتعاونة،
والإر�شاد الزراعي ،والدورات التدريبية.
مع الرتكيز على �أن تكون هذه امل�شاريع

رائدة حتقق التنمية وحتافظ على املوارد
الطبيعية ،وتعمل على تطوير اال�ستفادة
من الإمكانات الزراعية املتوافرة يف
الدول العربية.
كما �أ�شارت �إىل �أن �سعي �أك�ساد للتعاون
مع منظمات وهيئات ممولة من �أجل
تنفيذ م�شاريع رائدة يف الدول العربية،
كالبنك الإ�سالمي للتنمية ،والوكالة
الأمل��ان��ي��ة للتعاون ال���دويل ،ومنظمة
ري�سكات ،ومنظمة العمل �ضد اجلوع
الإ�سبانيتني  ،وال�صندوق الدويل للتنمية
الزراعية ،ومنظمة الأغ��ذي��ة والزراعة
ل�ل�أمم املتحدة  ،واللجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ�سيا  ،ومركز البيئة
والتنمية للإقليم العربي و�أوروب����ا...
وغ�يره��ا م��ن وك���االت ال��ت��ع��اون الفني
واملراكز البحثية واجلامعات يف الدول
املتقدمة.
ويف اخل��ت��ام ج��رى نقا�ش غني حول
املو�ضوعات التي طرحها العر�ض.
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�أخبـــار

برنامج تربية احلبوب يف �أك�ساد وتقلي�ص الفجوة الغذائية

ق��دم خبري تربية احل��ب��وب يف �أك�ساد
املهند�س علي �شفيق �شحادة عر�ض ًا
بعنوان " دور برنامج تربية احلبوب
(القمح وال�شعري) يف �أك�ساد يف تقلي�ص
الفجوة الإنتاجية ومواكبة التغريات
املناخية للم�ساهمة يف حتقيق الأمن
الغذائي العربي " ،وذلك يوم ،2017/2/26
بح�ضور خرباء �أك�ساد املعنيني.
وا�ستهل عر�ضه باحلديث عن الو�ضع
ال���راه���ن لإن���ت���اج احل��ب��وب يف ال���دول
العربية ،بالقول " يعاين اقت�صاد الدول
العربية خالل العقود الأخ�يرة من منو
واردات القمح ،حيث ي�شكل ا�ستهالك
الدول العربية من القمح  .% 9.2وتبلغ
م�ساحة الأرا�ضي املزروعة قمح ًا حوايل
 11مليون هكتار وحتتل الزراعة املروية
منها حدود  3مليون هكتار ،و 8مليون
هكتار زراعة مطرية تتوزع على مناطق
عالية الأم��ط��ار وم��ن��اط��ق منخف�ضة
الأم��ط��ار ،وه��ذا م��ا ي�سبب تقلبات يف
الإن��ت��اج من �سنة لأخ��رى ح�سب كمية
الأمطار الهاطلة وتوزعها خالل مو�سم
النمو " .و�أ���ض��اف " بلغ �إنتاج القمح
يف عام  ،27.4504( 2015واال�سترياد،
 ،5.517واال�ستهالك  )72 .960مليون
ط��ن .وزي����ادة الطلب على املنتجات
الغذائية يعترب التحدي ال��ذي يواجه
مربي النبات والقمح ب�شكل خا�ص ملا
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له من �أهمية غذائية ولتحقيق الأمن
الغذائي للأجيال الراهنة ".
لا " تعترب ب��رام��ج تربية
وت��اب��ع ق��ائ� ً
القمح القاعدة الأ�سا�سية التي ت�ؤمن
�إم�����دادات ال��غ��ذاء على نحو م�ستدام،
وه��ذه �أه��م �أول��وي��ات �أك�ساد ،وذل��ك عن
طريق تطوير تراكيب وراثية جديدة من
�أ�صناف القمح الطري والقا�سي وال�شعري
تتميز ب�إنتاجية عالية وثابتة تتالءم
مع البيئات العربية وتتميز بتحملها
لل�ضغوطات الإحيائية والال�إحيائية
وخا�صة اجلفاف من خالل برامج �أك�ساد
لرتبية القمح وال�شعري ،وتبادل املواد
الوراثية ونتائج الدرا�سات والبحوث
بني �أك�ساد وبرامج البحوث الوطنية،
وتطبيق النظم الزراعية املالئمة للزراعة
امل�ستدامة يف ال���دول العربية ،ورفع
كفاءة الكوادر الفنية العربية العاملة
يف جمال تربية و�إكثار القمح وال�شعري
ونقل تكنولوجيا الأ�صناف احلديثة �إىل
املزارعني من خالل ال��دورات وور�شات
العمل املتخ�ص�صة واحلقول الإر�شادية".
و حتدث عن ا�سرتاتيجية تربية القمح يف
�أك�ساد ،فقال " يعمل برنامج تربية القمح
وال�شعري يف �أك�ساد على م�ستوى الدول
العربية ،والتي تختلف العوامل البيئية
فيها من ٍددة م�ساحة الأرا�ضي املاحلة،
وزي���ادة انت�شار الأم��را���ض واحل�رشات

التي ت�صيب القمح وخا�صة مر�ض ال�صد�أ
الأ�صفر ،حيث يعترب الأك�ثر عدوانية
ل��زراع��ة حم�����ص��ول ال��ق��م��ح يف ال�رشق
الأو�سط ،ومكافحته تعترب مهمة �أ�سا�سية
لتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة".
وتطرق �إىل ا�ستنباط �أك�ساد لعدد من
�أ�صناف القمح املقاومة واملتحملة
لل�صد�أ الأ�صفر ،مثل �أك�ساد �( 885سورية
 اجل��زائ��ر) ،و �أك�ساد �( 901سورية -لبنان – اجل��زائ��ر) �أك�ساد( 901ليبيا
وال�سعودية) ،و �أك�ساد �( 1133سورية) ،و
�أك�ساد (1139اجلزائر).
كما حتدث عن �أ�صناف �أك�ساد من القمح
املبكرة يف الن�ضج ،مثل �أك�ساد�( 65سورية
– الأردن – املغرب  -العراق  -لبنان)،
و �أك�ساد ( 357ليبيا – موريتانيا)،
و�أك�ساد �( 1105سورية  -لبنان) .وتناول
�أ�صناف �أك�ساد املتحملة للملوحة من
القمح وال�شعري .وا�ستعر�ض جهود �أك�ساد
يف جمال تطوير منهجيات تربية القمح
عن طريق ا�ستخدام الأ�صناف والأنواع
املحلية من القمح يف ال��دول العربية
كم�صادر للمورثات ،وا�ستخدام الأنواع
الربية كم�صادر للمورثات �أي�ضاً.
واختتم عر�ضه باحلديث عن جهود �أك�ساد
يف جمال التدريب ور�شات العمل التي
ي�شارك فيها خرباً ء من الدول العربية.
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�إ�صدارات حديثــــــــة
درا�سة ميدانية
لأهم �أمرا�ض الإبل
يف �سورية

واحللول .وتو�صلت �إىل �رضورة االهتمام
بالتح�صني الوقائي �ضد الأم��را���ض،
واتباع برامج املكافحة الوقائية �ضد
الطفيليات ،وتوفري الأعالف يف املوا�سم
اجلافة وال�سماح بالرعي يف املحميات،
وت�أمني الرعاية واخلدمات البيطرية،
واحل��اج��ة لوجود خمت�صني يف �صحة
وم��ع��اجل��ة الإب����ل وغ�يره��ا بغية رفع
معجم
للم�صطلحات العلمية
للرثوة احليوانية

والعراق ،واجلزائر ،وتون�س.
واتفق امل�شاركون يف الور�شة على �أن
يتوىل املركز العربي (�أك�ساد) �إ�صدار
املعجم قبل نهاية ع��ام  2016وذلك
لأهميته العلمية الفائقة ،والذي ي�صدر
نظام الزراعة احلافظة
لتحقيق التنمية الزراعية
امل�ستدامة
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�أ�صدر �أك�ساد بالتعاون مع الهيئة العامة
للبحوث العلمية الزراعية يف �سورية
درا�سة علمية بعنوان " درا�سة ميدانية
لأهم �أمرا�ض الإبل يف �سورية".
وي�أتي ذلك يف اطار االهتمام اخلا�ص
بتطوير بحوث �إنتاج و�صحة الإبل يف
�سورية .وتعد م��ن ال��درا���س��ات املهمة
حل�رص الأم��را���ض وامل�شاكل ال�صحية
التي تتعر�ض لها الإبل.
وج��دي��ر بالذكر �أن ه��ذه ال��درا���س��ة ،قد
�أج��ري��ت ميداني ًا على قطعان من من
ِقبَ ِل فريق من الباحثني ،من �أك�ساد،
ومن الهيئة ،ومن كلية الطب البيطري
يف جامعة ح��م��اة .وق��د بينت وج��ود
العديد من الأمرا�ض والإ�صابات لدى
كل من املواليد والإبل البالغة ،وكذلك
وجود بع�ض امل�شاكل التي يعاين منها
مربو الإب���ل ،والتي ب��دوره��ا ميكن �أن
تخف�ض �أو تزيد من امل�شاكل ال�صحية
يف قطعانهم� ،إ�ضافة �إىل االقرتاحات

�سويتها ال�صحية والإنتاجية.
كما �أ�صدر �أك�ساد ،حديثاً ،مرجع ًا علمي ًا
مهم ًا بعنوان «معجم امل�صطلحات
العلمية للرثوة احليوانية«.
�صدر املعجم باللغات الثالث ،العربية،
والإنكليزية ،والفرن�سية ،وجاء بـ 590
�صفحة من القطع الكبري.
وكان �أك�ساد قد عقد ور�شة عمل حول
�إع����داد معجم م��وح��د ل��ل��دول العربية
ل��ل��م�����ص��ط��ل��ح��ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم��ال
ال�ثروة احليوانية ،يف ب�يروت ،بتاريخ
� ،2016/3/21شارك فيها� ،إىل جانب
خرباء �أك�ساد  ،خرباء من �سورية ،وم�رص،

للمرة الأوىل يف الدول العربية.
و�أ�صدر املركز العربي لدرا�سات املناطق
اجلافة والأرا���ض��ي القاحلة (�أك�ساد)،
مرجع ًا علمي ًا بعنوان « نظام الزراعة
احلافظة لتحقيق التنمية الزراعية
امل�ستدامة «.
يحتوي املرجع على عدد من الف�صول،
منها ت�أثري نظام الزراعة احلافظة يف
الرتبة ،ويف �إنتاجية املياه ،والت�أثريات
البيئية لتطبيقه ،وال��زراع��ة احلافظة
يف حقول الأ���ش��ج��ار املثمرة وحقول
الزيتون ،ودور �أك�ساد يف تطوير تبني
ون�رش نظام الزراعة احلافظة يف الدول
العربية ،وغريها من املو�ضوعات ذات
ال�صلة.
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