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املائية  وامل���وارد  الفالحة  وزي��ر  بحث 
وال�سيد البحري يف اجلمهورية التون�سية 
العام  املدير  مع  الطيب،  �سمري  الأ�ستاذ 
للمركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة 
الدكتور  )اأك�ساد(  القاحلة  والأرا���س��ي 
بني  التعاون  �سوؤون  �سالح،  علي  رفيق 

اجلانبني و�سبل تعزيزه وتطويره.
واأ�ساد الوزير التون�سي، اأثناء اللقاء الذي 
مكتبه  يف   ،2/11/2017 بتاريخ  جرى، 
يف تون�س العا�سمة، بالدور الذي يلعبه 
العلمية  التقانات  ن�رش  جمال  يف  اأك�ساد 
التطبيقية احلديثة يف خمتلف املجالت 

على  مثنيًا  العربية،  الدول  يف  الزراعية 
يف  املركز  عمل  يف  املت�سارع  التطور 
العمل  على  وتركيزه  الأخ��رية،  ال�سنوات 
العلمي البحثي التطبيقي، والثقة العالية 
التي اكت�سبها واملكانة العلمية املرموقة 
التي و�سل اإليها يف جميع جمالت عمله 
العالقات  مل�سرية  ارتياحه  عن  واأع��رب 
م�سيداً  اجل��ان��ب��ني،  ب���ني  امل��ت��ن��ام��ي��ة 
اتفاقيات  عنها  متخ�ست  التي  بالنتائج 

بينهما  امل��وق��ع��ة  امل�����س��رك  ال��ت��ع��اون 
و11/5/2015،   ،25/2/2013 بتواريخ 
مكتب  مقر  واف��ت��ت��اح  و13/5/2015، 
اأك�ساد يف تون�س بتاريخ 17/10/2016، 
بالتعاون  ال�ستمرار  على  ي�سجع  مما 
م��ع اأك�����س��اد وت��ع��زي��زه وت��ط��وي��ره، على 
على  تون�س  حر�س  موؤكداً  تعبريه،  حد 
وتخ�س�سات  خ���رات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
املركز العربي يف م�ساريع تنموية كثرية 

يف املرحلة القادمة.
من جانبه، اأكد الدكتور �سالح، ا�ستعداد 
املركز الدائم للتو�سع يف نطاق التعاون 
تون�س،  يف  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع 
م�سرياً اإىل اأن اأك�ساد هو بيت خرة عربي 
التنمية  ق�سايا  خلدمة  ودويل  واإقليمي 
الدول  جميع  يف  امل�ستدامة  الزراعية 

العربية.
العربي  العربي  التعاون  اأن  واأو���س��ح 
التاريخ  ح��ق��ائ��ق  تفر�سها  �����رشورة 
واجل��غ��راف��ي��ا وم��ت��ط��ل��ب��ات احل��ا���رش 
قد  اأك�ساد،  اأن  اإىل  لفتًا  وامل�ستقبل، 
التطبيقية  العلمية  م�سريته  عر  راك��م 
احلديثة  والتقانات  اخلرات  من  الكثري 
احليوانية،  ال��روة  تطوير  جم��الت  يف 
الغذائية  القيمة  ذات  الأعالف  وت�سنيع 

فخامـة رئيـ�س �جلمهوريـة �لتون�سيـة يــ�سـتقبل �لدكتور رفيق علي �سالح - مدير عام �أك�سـاد
تو�سيع اآفاق التعاون ودعمه 

مب�ساريع جديدة بني تون�س واأك�ساد 
يف املرحلة القادمة  

اجلمهورية  يف  ال��زراع��ة  وزي��ر  ا�ستقبل 
بتاريخ  زعير،  غازي  الأ�ستاذ  اللبنانية 
العام  املدير  مكتبه،  يف   ،2017/7/24
للمركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة 
 )ACSAD( اأك�ساد  القاحلة -  والأرا�سي 
الدكتور رفيق علي �سالح وبحث معه يف 
جمال  يف  �سيما  ول  امل�سرك،  التعاون 
غرا�س  من  عدد  بتقدمي  النباتي  الإنتاج 
للجفاف،  املقاومة  املثمرة  الأ�سجار 
ا�ستنباط  جم���ال  يف  ب��ح��وث  وت��ن��ف��ي��ذ 
ينتجها  التي  وال�سعري  القمح  اأ�سناف 

يف  وجتربتها  اأك�ساد   - العربي  املركز 
البحث  تطرق  كما  اللبنانية.  املناطق 
اإنتاجية  تطوير  جمال  يف  التعاون  اإىل 
ال��وزارة  بتزويد  �سواء  واملاعز  الأغنام 
باحليوانات احلية اأو ق�سات �سائل التلقيح 
ال�سطناعي لزيادة الإنتاجية من اللحم 
للوزير  �سالح  الدكتور  و�سكر  واحلليب. 
اأك�ساد   - العربي  للمركز  دعمه  زعير 
التعاون  لتطوير  يبذلها  التي  واجلهود 
على  ال��زراع��ي  القطاع  واق��ع  وحت�سني 

جميع امل�ستويات يف لبنان.

وزير الزراعة اللبناين      ي�صتقبل الدكتور �صالح
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فخامـة رئيـ�س �جلمهوريـة �لتون�سيـة يــ�سـتقبل �لدكتور رفيق علي �سالح - مدير عام �أك�سـاد
التنا�سلية  الكفاءة  وحت�سني  العالية، 
ونقل  ال�سطناعي  والتلقيح  للقطعان، 
القمح  من  اأ�سناف  وا�ستنباط  الأجنة، 

وال�سعري عالية الإنتاجية.
الفني  التعاون  م�ساريع  اللقاء  وتناول 
بني  التنفيذ،  وقيد  القائمة  والبحثي، 
"خف�س  م�رشوع  مثل  واملركز،  ال��وزارة 
ال��دول  بع�س  يف  الإب���ل  مواليد  نفوق 
عمليات  "تطوير  وم�����رشوع  العربية"، 
خدمة ب�ساتني النخيل الراأ�سية والأر�سية 
يف  النوعية  وحت�سني  الإن��ت��اج  ل��زي��ادة 

املنطقة العربية ".
كما تناول اللقاء م�ساريع التعاون الفي 
واملركز  ال��وزارة  بني  اجلديدة  والبحثي 
والتي �سينطلق تنفيذها بداية �سنة 2018، 
الأرا�سي  "درا�سة  واملتمثلة يف م�رشوع 

املاحلة  ب��امل��ي��اه  امل��روي��ة  اجلب�سية 
للربة  الغذائي  املخزون  على  وتاأثريها 
للتهيئة  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون   ،"
الفالحية،  الأرا���س��ي  على  واملحافظة 
وم�رشوع " الإدارة امل�ستدامة للمحافظة 
يف  النباتي  البيولوجي  التنوع  على 
بالوطن  الطبيعية  واملحميات  املراعي 
العامة  الإدارة  مع  بالتعاون   ،" العربي 

للغابات، وم�رشوع " تطبيق نظم الزراعة 
حما�سيل  انتاجية  لتح�سني  احلافظة 
وخ�سائ�س  وال�سعري(  )القمح  احلبوب 
بالتعاون   ،" العربية  ال��دول  يف  الربة 
الكرى.   للزراعات  الوطني  املعهد  مع 
التعاون بينهما  واأكد اجلانبان موا�سلة 
والعمل على تطويره يف جميع املجالت 

ذات الهتمام امل�سرك.

التون�سي  ال��ف��الح��ة  وزي���ر  م��ن  ب��دع��وة 
الأ�ستاذ �سمري الطيب، �سارك املدير العام 

رفيق  الدكتور  )اأك�ساد(  العربي  للمركز 
ال��دورة  افتتاح  حفل  يف  �سالح،  علي 
والآلت  للفالحة  ال��دويل  لل�سالون   13
 SIAMAP البحري     وال�سيد  الفالحية 
فالحة  اأج��ل  "من  �سعار  حتت   – 2017
ع�رشية، م�سدرة وم�ستدامة "، الذي اأقيم 
من   بتون�س  بالكرم  املعار�س  بق�رش 

 31/10 – 5/11/2017

الأ�ستاذ الطيب والدكتور �سالح 
ي�ساركان يف حفل افتتاح 

ال�سالون الدويل لال�ستثمار الفالحي 
والتكنولوجيا

اجلمهورية  يف  ال��زراع��ة  وزي��ر  ا�ستقبل 
بتاريخ  زعير،  غازي  الأ�ستاذ  اللبنانية 
العام  املدير  مكتبه،  يف   ،2017/7/24
للمركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة 
 )ACSAD( اأك�ساد  القاحلة -  والأرا�سي 
الدكتور رفيق علي �سالح وبحث معه يف 
جمال  يف  �سيما  ول  امل�سرك،  التعاون 
غرا�س  من  عدد  بتقدمي  النباتي  الإنتاج 
للجفاف،  املقاومة  املثمرة  الأ�سجار 
ا�ستنباط  جم���ال  يف  ب��ح��وث  وت��ن��ف��ي��ذ 
ينتجها  التي  وال�سعري  القمح  اأ�سناف 

يف  وجتربتها  اأك�ساد   - العربي  املركز 
البحث  تطرق  كما  اللبنانية.  املناطق 
اإنتاجية  تطوير  جمال  يف  التعاون  اإىل 
ال��وزارة  بتزويد  �سواء  واملاعز  الأغنام 
باحليوانات احلية اأو ق�سات �سائل التلقيح 
ال�سطناعي لزيادة الإنتاجية من اللحم 
للوزير  �سالح  الدكتور  و�سكر  واحلليب. 
اأك�ساد   - العربي  للمركز  دعمه  زعير 
التعاون  لتطوير  يبذلها  التي  واجلهود 
على  ال��زراع��ي  القطاع  واق��ع  وحت�سني 

جميع امل�ستويات يف لبنان.

وزير الزراعة اللبناين      ي�صتقبل الدكتور �صالح
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وقع املركز العربي لدرا�سات 
والأرا�سي  اجلافة  املناطق 
واملنظمة  )اأك�ساد(،  القاحلة 
الزراعية  للتنمية  العربية 
تعاون  ات��ف��اق��ي��ة  )اآواد(، 
العديد  يف  بينهما  م�سرك 

املجالت. من 
جانب  م��ن  التفاقية  وق��ع 
الدكتور  العام  املدير  اأك�ساد 
ومن  ���س��ال��ح،  ع��ل��ي  رف��ي��ق 
العام  امل��دي��ر  اآواد  ج��ان��ب 
اأحمد  اآدم  اإبراهيم  الدكتور 

الدخريي.
يف  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  ومت 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة، 
 ،31/10/2017 ب��ت��اري��خ 
الطرفني  م�����س��ارك��ة  خ���الل 
 13 ال�  الدورة  فعاليات  يف 
للفالحة  ال��دويل  لل�سالون 
وال�سيد  الفالحية  والآلت 
 SIAMAP – ال���ب���ح���ري 

.2017
بيان  يف  ال��ط��رف��ان  وق���ال 
التفاقية  هذه  اإن  م�سرك، 
العربي  للعمل  حتقيقًا  تاأتي 
امل�������س���رك ���س��م��ن اإط����ار 
م��ن��ظ��وم��ة ج��ام��ع��ة ال���دول 
لقرارات  وتنفيذاً  العربية، 
امل��ج��ل�����س الق���ت�������س���ادي 
والج��ت��م��اع��ي، وق����رارات 
للعمل  العليا  التن�سيق  جلنة 
وتنفيذاً  امل�سرك،  العربي 
التعاون  يف  الطرفني  لرغبة 
بينهما  امل�سرك  والتن�سيق 
وتبادل  ال��رواب��ط،  وتنمية 
اخل�������رات وامل���ع���ل���وم���ات 
وب��ن��اء ال��ق��درات وال��ك��وادر 
املجالت  �ستى  يف  الب�رشية 
التنمية  لتحقيق  امل�سركة، 
ال����زراع����ي  ال���ق���ط���اع  يف 
على  التاأكيد  م��ع  العربي، 
املوكلة  والأهداف  املهمات 

اإىل كل طرف.
اإىل تعزيز  وتهدف التفاقية 
والفني،  العلمي  ال��ت��ع��اون 
وحتقيق  التقانات،  ون�رش 
التقانات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 

احل��دي��ث��ة وامل���ت���ط���ورة يف 
الزراعية  التنمية  جم��الت 
الكوادر  وتاأهيل  العربية، 
ال���ب�������رشي���ة ال���ع���رب���ي���ة يف 
كافة،  الزراعية  املجالت 
ال�سليمة  الدارة  وتطبيق 
ل���ل���م���وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 

العربية. املنطقة 
جمالت  التفاقية  وحددت 
امل�����س��رك��ة بني  ال��ت��ع��اون 
ال�ستفادة  مثل  اجلانبني، 
م��ن الإم��ك��ان��ات واخل��رات 
الطرفني  ل���دى  امل��ت��واف��رة 
ال��زراع��ي��ة  امل���ج���الت  يف 
م�ساريع  لتنفيذ  املختلفة 

م�سركة. واأن�سطة  واأبحاث 
وك���ذل���ك، ت��ن��م��ي��ة ال��ق��درات 
وت���دري���ب وت��ك��وي��ن الأط���ر 
العربية العاملة يف جمالت 
والروة  النباتية،  امل��وارد 
احليوانية، واملوارد املائية، 
وا�ستعمالت  والأرا����س���ي 
امل�����ي�����اه، وال����درا�����س����ات 
والجتماعية.      القت�سادية 
والتعاون يف اإجناز الأبحاث 
امل��ج��الت  يف  امل�����س��رك��ة 
ال����زراع����ي����ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
والإح�ساءات  واملعلومات 
كل  عمل  مبجالت  املتعلقة 
ونقل  واآواد،  اأك�����س��اد،  م��ن 
احلديثة. التقانات  وتوطني 

يف  التعاون  على  ن�ست  كما 
والرجمة  والتتبع  الر�سد 
على  ال��ت�����س��ح��ر  جم���ال  يف 
الإقليمي،  �سبه  امل�ستوى 
املنظمات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الإق���ل���ي���م���ي���ة وال��ع��امل��ي��ة 

. لر�سيفة ا
وات���ف���ق ال��ط��رف��ان اأي�����س��ًا 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��رك 
القطرية  التدريبية  للدورات 
التنفيذ  وكذلك  والقومية، 
امل�������س���رك ل��ل��م�����رشوع��ات 
ال���ن���م���وذج���ي���ة ال����رائ����دة، 
لدرا�سات  امل�سرك  والإجناز 
اجل�������دوى الق��ت�����س��ادي��ة 
وال���ف���ن���ي���ة ل��ل��م�����رشوع��ات 
ال������دول  يف  ال����زراع����ي����ة 
بينهما  والتن�سيق  العربية، 
من  ال����س���ت���ف���ادة  ب�������س���اأن 

جمالت  يف  البحوث  نتائج 
الغذائي. والأمن  الزراعة 

اأي�سًا  التفاقية  وت�سمنت 
ع��ل��ى ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 
جمالت  يف  والإح�����س��اءات 
الغذائي  والأم���ن  ال��زراع��ة 
كل  م��واف��ق��ة  بعد  ون�����رشه��ا 
امل�سرك  واحل�سور  ط��رف، 
ال��ل��ق��اءات  يف  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
وامل����وؤمت����رات الإق��ل��ي��م��ي��ة 
للتبادل  والتمثيل  والدولية 
ف��ي��ه��ا ع��ن��د الق��ت�����س��اء، 
ب�سفة  املتبادل  واحل�سور 
اج��ت��م��اع��ات  يف  م���راق���ب 
لكال  الت�رشيعية  الأج��ه��زة 

الطرفني.
الرابعة من  املادة  وا�ستملت 
بتبادل  اخلا�سة  التفاقية، 
العلمي،  والن�رش  املعلومات 
العلمية  الأبحاث  ن�رش  على 
امل��ح��ّك��م��ة  امل���ج���الت  يف 
ل���دى ال��ط��رف��ني، وت��ب��ادل 
امل���ع���ل���وم���ات وال���وث���ائ���ق 
والدرا�سات  العمل  وبرامج 
ب��ن�����س��اط  ال���ع���الق���ة  ذات 
الطرفني، مع املحافظة على 
اخلا�سة  وامللكية  ال�رشية 

امل�سركة. امللكية  اأو 
الدرا�سات،  تبادل  وكذلك، 
وال���دوري���ات، وال��ت��ق��اري��ر، 
التي  املختلفة،  والن�رشات 
ذات  ال��ط��رف��ان،  ي�����س��دره��ا 
التعاون  مب��ج��ال  ال��ع��الق��ة 
التقارير  واإع��داد  امل�سرك، 

التوقيع على اتفاقية 
تعاون بني اأك�ساد واآواد
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الطرفني  بني  م�سرك  ب�سكل 
مقرح. زمني  جدول  وفق 

نتائج  اأي�������س���ًا،  وت��ن�����رش، 
با�سم  امل�سركة  الأب��ح��اث 
احلق  اإع��ط��اء  م��ع  الطرفني 
املعلومات  بن�رش  طرف  لكل 
عليها  يح�سل  التي  اخلا�سة 
يحق  كما  م�ستقلة،  ب�سفة 
بن�رش  يقوم  اأن  ط��رف  لكل 
والوثائق  العلمية  النتائج 
للم�ساريع  الأك���ادمي���ي���ة 
احل�سول  ���رشط  امل�سركة 

الآخر. الطرف  موافقة  على 
ك���م���ا ي���ت���م ن�������رش ن��ت��ائ��ج 
الدرا�سات احلقلية وتعميمها 
لال�ستفادة  املزارعني  على 
م��ن��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني 

والإقليمي. املحلي 
على  الت��ف��اق��ي��ة  وا�ستملت 
التعاون  باآلية  خا�سة  مادة 
اأح��د  يف  ولفتت  والتنفيذ، 
اجتماع  عقد  اإىل  ب��ن��وده��ا 
�سنوي م�سرك بني اجلانبني 
لتن�سيق خطط العمل ال�سنوية 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ت��ني، وجم����الت 
وتنظيم  امل�سركة،  التعاون 
اىل  يرفع  تن�سيقي  حم�رش 
للعمل  العليا  التن�سيق  جلنة 
ذلك  وغري  امل�سرك،  العربي 

ال�سلة. ذات  البنود  من 
وتعتر هذه التفاقية �سارية 
من  توقيعها  حلظة  املفعول 

الطرفني. ممثلي 

للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  بحث 
الدكتور  )اأك�����س��اد(  ال��ع��رب��ي 
رفيق علي �سالح، يف تون�س، 
مع   ،1/11/2017 ب��ت��اري��خ 
لالإنتاج  العام  املدير  من  كل 
الفالحي يف الوزارة املذكورة 
�سلغاف،  الدين  عز  املهند�س 
واملدير العام للمعهد الوطني 
الدكتور  ال��ك��رى  ل��ل��زراع��ات 
اأ�سامة اخلريج، اآليات التعاون 
تنفيذ  ومراجعة  والتن�سيق 

الأن�سطة امل�سركة.
الدكتور �سالح معهما  وتابع 
جتارب  زراع��ة  نتائج  تنفيذ 
ال��ت��ي زرع����ت خالل  ال��ق��م��ح 
يف   2016/2017 امل��و���س��م 
مبحطتي  ال���ق���ريوان  ولي����ة 
ال�����س��ب��ي��ك��ة وال��و���س��الت��ي��ة، 
والتي  املب�رشة،  ونتائجها 
تراوحت  تفوق  ن�سب  حققت 
 ،%  61 اإىل   %  31 م��اب��ني 
اأك�ساد  اإنتاجية �ساللة  وكذلك 
ن�سبة  حققت  وال��ت��ي   1273

تفوق جتاوزت 140 %.
متابعة  ع��ل��ى  الت��ف��اق  ومت 
ال��دائ��م،  والتن�سيق  التنفيذ 
مناطق  تو�سيع  على  والعمل 
نتائج  واإر�سال  القمح،  زراعة 
اإىل  متوا�سل  ب�سكل  احلبوب 
اإيفاد  يتم  اأن  على  اأك�����س��اد، 
اإىل  املعنيني  اأك�ساد  خ��راء 
احلايل  ال�سهر  خ��الل  تون�س 
مل��ت��اب��ع��ة زراع������ة م��و���س��م 

 .2017/2018
�سلغاف،  امل��ه��ن��د���س  واأك����د 
اأهمية  على  اخلريج  والدكتور 
يف  اأك�ساد  يلعبه  الذي  ال��دور 
يف خمتلف املجالت الزراعية 

يف الدول العربية، وثنيا على 
التطور املت�سارع يف عمله يف 
وتركيزه  الأخ��رية،  ال�سنوات 
البحثي  العلمي  العمل  على 
التطبيقي، والثقة العالية التي 
التقانات  ن�رش  يف  اكت�سبها 
احلديثة،  التطبيقية  العلمية 
ا�ستعدادهما  ع��ن  م��ع��رب��ني 
الدائم لتن�سيق اجلهود وتنفيذ 

امل�ساريع امل�سركة.
م.  الباحثة  ال��ل��ق��اء  وح�����رش 
املعهد  م��ن  غ��امن  ب��ن  هاجر 
الكرى،  للزراعات  الوطني 
ال�سنوات  خالل  عملت  والتي 
اإج��راء  على  ال�سابقة  ال�ست 
�ساللة  على  املهمة  التجارب 
مدى  ومتابعة   ،1706 اأك�ساد 
البيئية  الظروف  مع  تاأقلمها 
واملناخية اجلافة يف تون�س، 
بلغت  اإنتاجية  حققت  والتي 
بلغ  بينما  طن/هكتار،   4.4

ال�ساهد 1.4 طن/هكتار.
اإىل  ال��ب��اح��ث��ة  واأ������س�����ارت 
واتخاذ  العمل  ب���داأت  اأن��ه��ا 
والإدارية  العلمية  الإج��راءات 
ال�سنف  هذا  لعتماد  الالزمة 

يف اجلمهورية التون�سية.
املدير  اأع����رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
العام للمركز العربي )اأك�ساد( 
الدكتور رفيق علي �سالح عن 
وثنى  النتائج،  بهذه  �سعادته 
على جهود الباحثة املهند�سة 
اإىل  م�سرياً  غ��امن،  بن  هاجر 
لتقدمي  م�ستعد  اأك�����س��اد  اأن 
الإم��ك��ان��ات ك��اف��ة ال��الزم��ة 
ملتابعة هذا اجلهد العلمي يف 

تون�س.
م�ساركة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
العربي  للمركز  العام  املدير 
علي  رفيق  الدكتور  )اأك�ساد( 
�سالح يف فعاليات الدورة ال� 
13 لل�سالون الدويل للفالحة 
وال�سيد  الفالحية  والآلت 

البحري
.SIAMAP – 2017 

د. �سالح يلتقي املديرين 
العامني يف وزارة الفالحة 
واملوارد املائية وال�سيد 

البحري التون�سية .. 
نتائج مب�سرة وواعدة جدًا 
ل�ساللت اأك�ساد يف تون�س



العربي  للمركز  العام  املدير  ت��راأ���س 
والأرا�سي  اجلافة  املناطق  لدرا�سات 
علي  رفيق  الدكتور  )اأك�ساد(  القاحلة 
اجتماعات  يف  امل��رك��ز  وف��د  �سالح 
الدورة ال� 26 للجنة املنظمات للتن�سيق 
واملتابعة، التي ُعِقدَْت يف مقر الأمانة 
يف  العربية  ال���دول  جلامعة  العامة 

القاهرة، فيما بني 9 و 2017/7/14.
وقدم الدكتور �سالح خالل الجتماعات 
للعام  العربي  املركز  اإجن��ازات  تقرير 
2016،      وقد متيز تقدمي ال�سيد املدير 
خالل  من  والو�سوح  بال�سفافية  العام 
متميزة  بواقعية  اأك�ساد  اإجنازات  اإبراز 
والثناء  الوا�سعة  الإ���س��ادة  اإىل  اأدت 
على  اللجنة  اأع�ساء  ال�سادة  قبل  من 
العربي  املركز  حققها  التي  الإجنازات 

يف الآونة الأخرية.
اللجنة  رئي�س  ال�����س��ادة  اأع���رب  وق��د 
والأمانة  العربية  الدول  وروؤ�ساء وفود 
عن  العربية  ال���دول  جلامعة  العامة 
ب���الإدارة  واملتزايدة  املطلقة  ثقتهم 
املحافظة  خالل  من  للمركز،  العامة 
اأك�ساد وا�ستمراره يف  اأداء وكيان  على 
الدول  يف  وامل�ساريع  اخلدمات  تقدمي 
العربية، وتنفيذه مل�ساريع لدول خارج 
ع�سوية املركز العربي، كما اأثنت وفود 
الدول العربية على املجهودات اجلبارة 
نتائج  اأك�ساد، وحتقيق  بها  يقوم  التي 
الإدارة  اإىل  فيها  الف�سل  يعود  متميزة 
�سالح،  علي  رفيق  للدكتور  املتميزة 
تفوق  اإجن��ازات  حتقيق  ا�ستطاع  حيث 

ماهو مطلوب منه. 

ال�سكر  العربية،  ال���دول  وج��ه��ت  كما 
اجلزيل لالإدارة العامة للمركز حلر�سها 
اأموال  على  املحافظة  على  وقدرتها 
الأداء  وتطوير  فيه،  والعاملني  املركز 
بها  متر  التي  ال�سعبة  الظروف  رغ��م 
العطاء  على  حافظ  حيث  املقر،  دولة 
وحتقيق  التنفيذ  على  القدرة  واأثبت 
تعزيز  يف  اأ�سهمت  نوعية  اإجن���ازات 

التنمية الزراعية يف الدول العربية.
الرقابة  هيئة  تقرير  تقدمي  مت  كما 
اخلتامية  احل�سابات  وتقرير  املالية 
رئي�س  وتقرير  ال��ق��ان��وين،  وامل��راج��ع 

وحدة الرقابة الداخلية يف اأك�ساد.
 وخالل اجلل�سة الفتتاحية، مت انتخاب 
ال�سوي�س  �سوي�س  بن  ح�سني  الأ�ستاذ 
ال�سعودية  العربية  اململكة  وفد  رئي�س 
نوري  حيدر  وال�ستاذ  للجنة،  رئي�سًا 
جر رئي�س وفد العراق مقرراً لها، ومت 

اإقرار جدول الأعمال.
اختتمت  م�ستفي�سة،  مناق�سات  وبعد 
والتو�سيات  بالتقرير  اأعمالها  اللجنة 
وفق بنود جدول الأعمال، ليتم عر�سه 
القت�سادي  املجل�س  اجتماعات  على 
اأغ�سط�س  اآب/  �سهر  والجتماعي خالل 

القادم لتخاذ القرارات الالزمة.
د. �صالح يلتقي الأمينني العامني 

امل�صاعدين
عقد املدير العام للمركز العربي )اأك�ساد( 
الدكتور رفيق علي �سالح لقائني مع كل 
الدول  جلامعة  امل�ساعد  العام  الأمني  من 
الدكتور  القت�سادية  لل�سوؤون  العربية 
العام  والأم��ني  علي،  ح�سن  كمال  حممد 

امل�ساعد ل�سوؤون الإدارية واملالية الأ�ستاذ 
عدنان خ�سري، بتاريخ 2017/7/9.

وتطوير  تعزيز  الج��ت��م��اع��ان  وت��ن��اول 
اأكد  كما  واأك�ساد،  اجلامعة  بني  التعاون 
امل�ساعدان  العامان  الأمينان  ال�سيدان 
اأهمية الدور املتميز الذي يلعبه اأك�ساد يف 
يف  امل�سرك  العربي  بالتعاون  الرتقاء 

جمالت عمله.
د. �صالح يعقد اجتماع عمل مع 

خرباء اأك�صاد يف القاهرة بح�صور 

املن�صق الوطني لأك�صاد يف اجلزائر

عقد املدير العام للمركز العربي )اأك�ساد( 
مكتب  يف  �سالح  علي  رف��ي��ق  ال��دك��ت��ور 
 ،2017/7/11 بتاريخ  بالقاهرة،  اأك�ساد 

6

�أخبـــار
العــــــدد 169 / 2018

الدكـــتور �سالح يرتاأ�س وفد اأكــ�ســاد يف اجتماعات الدورة الـ 26 للجنة املنظمات للتن�سيق واملتابعة .. 
ورئيـــ�س اللجنة واأع�سائها ميح�سون اأكـــ�ســـاد واإدارتــه العامــة ثقتهم املطلقــة



7

�أك�سـاد
العــــــدد 169 / 2018

العاملني  اأك�ساد  خراء  مع  عمل  اجتماع 
الوطني  املن�سق  بح�سور  املكتب،  يف 

لأك�ساد يف اجلزائر.
برامج  تنفيذ  متابعة  الجتماع  وتناول 
العربي،  امل��رك��ز  واأن�����س��ط��ة  وم�����س��اري��ع 
حتمل  �سفات  حت�سني  م�رشوع  وخا�سة 
با�ستخدام  القمح  لأ���س��ن��اف  اجل��ف��اف 
طفرات  لإحداث  اجليني  التطبيع  تقانات 
تاأهيل  اإع��ادة  وم�رشوع  حم��ددة،  جينية 
مطروح،  مر�سى  يف  املتدهورة  الأرا�سي 
وتثبيت  الرمال  احلد من زحف  وم�رشوع 

الكثبان الرملية يف �سيناء.
وكذلك م�رشوع التنمية الزراعية )ح�ساد 
النباتي(  الغطاء  وتنمية  الأمطار  مياه 

ال�ستثمار  وم�رشوع  مطروح،  مر�سى  يف 
مبتمرنا�ست  املائية  امل��وارد  يف  الأمثل 
خف�س  وم�رشوع  اجل��زائ��ر،  يف  )الهقار( 
بع�س  يف  الإب��ل  مواليد  نفوق  معدلت 
التو�سيف  وم�����رشوع  العربية،  ال���دول 
يف  املنتخبة  النخيل  ل�ساللت  اجلزيئي 

جمهورية م�رش العربية.
تنفيذ  ���رشورة  العام  املدير  ال�سيد  واأك��د 
وفق  وامل�ساريع  الرامج  واأن�سطة  اأعمال 
باإعداد  والل��ت��زام  املو�سوعة،  اخلطط 
التقارير الفنية الدورية الالزمة، ومتابعة 
ومنها  اجلزائر  يف  اأك�ساد  م�ساريع  تنفيذ 
نفوق  م��ع��دلت  خف�س  م�����رشوع  تنفيذ 
مع  بالتعاون  اجلزائر  يف  الإب��ل  مواليد 

البنك الإ�سالمي للتنمية.
اآفاق واعدة للتعاون بني اأك�صاد واآواد

عقد املدير العام للمركز العربي لدرا�سات 
القاحلة  والأرا����س���ي  اجل��اف��ة  امل��ن��اط��ق 
�سالح،  علي  رفيق  ال��دك��ت��ور  )اأك�����س��اد( 
العام  امل��دي��ر  م��ع  مكثف  عمل  اجتماع 
)اآواد(  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة 
بح�سور  ال��دخ��ريي،  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 
اجلانبني،  من  املعنيني  اخلراء  من  عدد 
جلامعة  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  وذل��ك 
بتاريخ  ال��ق��اه��رة،  يف  العربية  ال���دول 

.2017/7/11
يف  املطلقة  رغبتهما  اجلانبان  واأب��دى 
يف  املنظمتني  ب��ني  امل�سرك  ال��ت��ع��اون 
كافة،  امل�سرك  الهتمام  ذات  الأم���ور 
العربي  العمل  على  بالفائدة  تعود  والتي 
امل�سرك، والدول الأع�ساء يف املنظمتني.

التعاون  جم���الت  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
امل�سرك املمكنة بني الطرفني، ومن اأهمها 
الروة  تنفيذ م�رشوع تطوير  التعاون يف 
الوطن  يف  عليها  واملحافظة  الغنمية 
ال�ستخدامات  خارطة  وم�رشوع  العربي، 
والتعاون  ال�سودان،  يف  لالأرا�سي  املثلى 
املعهد  وتطوير  وتقوية  تعزيز  جمال  يف 
العربي للمراعي والغابات يف اجلمهورية 

العربية ال�سورية.
واتفق اجلانبان على عقد اجتماع �سنوي 
ال�سنوية  العمل  خطط  لتن�سيق  م�سرك 
التعاون  جم��الت  وحتديد  للمنظمتني، 
امل�����س��رك��ة، وم�����س��ارك��ة اجل��ان��ب��ني يف 
الجتماعات وور�س العمل والندوات التي 

يعقدها كل طرف لتبادل اخلرات.
علمية  عمل  ور���س  عقد  على  اتفقا  كما 
املنظمتني،  عمل  جم��الت  يف  م�سركة 
وخ���ا����س���ة م��وا���س��ي��ع ن�����درة امل���ي���اه، 
الروة  وتطوير  الأرا�سي،  وا�ستخدامات 
العربي،  الوطن  يف  والزراعية  احليوانية 
واتفاقيات  م��ب��ادرات  ك��ل  وا�ستيعاب 
التعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية 
اإطار  امل�سرك يف  العمل  تن�سيق  اأجل  من 

�رشاكة دولية.
على  الت��ف��اق  مت  الجتماع  نهاية  ويف 
وكذلك  م�سركة،  تفاهم  م��ذك��رة  اإع���داد 
بني  �سنوي  دوري  تن�سيقي  اجتماع  عقد 
عقد  يتم  اأن  على  اأ�سلفنا،  كما  الطرفني، 
الجتماع الأول خالل �سهر كانون الثاين/ 
يناير من العام القادم 2018، وذلك قبل 

اعتماد خطط العمل ال�سنوية للمنظمتني.
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رئي�س  م�ساعد  ال�سيد  م  ك���رَّ
الوزير  ال�����س��ودان  جمهورية 
اإب���راه���ي���م حم��م��ود امل��رك��ز 
املناطق  ل��درا���س��ات  العربي 
القاحلة  والأرا���س��ي  اجلافة 
العام  مبديره  ممثاًل  )اأك�ساد( 
�سالح،  علي  رفيق  الدكتور 
التكرمي  و���س��ام  ق��ل��ده  ح��ي��ث 
ُم ملن  )ال��و���س��اح( ال��ذي ُي��قَ��دَّ
نوعية  اأع����م����اًل  ي��ن��ج��زون 
ال�سعب  م�سلحة  يف  ت�سب 

ال�سوداين.
جاء هذا التكرمي الرفيع خالل 
تراأ�س الدكتور �سالح لوفد من 
العربي  املركز  خ��راء  نخبة 
يف  عمل  مهمة  يف  )اأك�ساد(، 
خالل  ال�����س��ودان،  جمهورية 
 ،2018/1/13-7 من  الفرة 
م�رشوع  تنفيذ  با�رشوا  الذين 
التنفيذية  اخل��رائ��ط  اإع����داد 
يف  الأرا���س��ي  ل�ستعمالت 
���س��ب��ع ولي�����ات ���س��ودان��ي��ة، 
ه���ي اخل����رط����وم، وال��ن��ي��ل، 
والنيل  وكردفان،  وال�سمالية، 
الأبي�س،  وال��ن��ي��ل  الأزرق، 
اإجمالية  مب�ساحة  واجلزيرة، 
100 مليون هكتار،  ال�  تناهز 
اخلراء  مع  بالتعاون  وذل��ك 
ال�����س��ودان��ي��ني امل��ع��ن��ي��ني يف 

الزراعة والري. جمالت 
وي����اأت����ي ه�����ذا امل�������رشوع 
ا���س��ت��ك��م��اًل مل�����رشوع اإع���داد 

الأرا�سي  ا�ستعمالت  خارطة 
من  ال�رشقية  ال��ولي��ات  يف 
البالغة  ال�سودان،  جمهورية 
هكتار،  مليون   53 م�ساحتها 
اأك�ساد. نفذه  واأن  �سبق  الذي 

رئي�س  م�ساعد  ال�سيد  واأك��د 
الوزير  ال�سودان  جمهورية 
حفل  خالل  حممود  اإبراهيم 
ال��ت��ك��رمي ت��ق��دي��ر ال�����س��ودان 
للم�ساريع  و���س��ع��ب��ًا  ق��ي��ادة 
ولتلك  نفذها  واأن  �سبق  التي 
العربي  املركز  ينفذها  التي 
جم����الت  يف  )اأك���������س����اد(، 
ت��رب��ي��ة ال��ق��م��ح وال�����س��ع��ري 
والزراعة  البي�ساء،  وال��ذرة 
احل��اف��ظ��ة، وت��ط��وي��ر ال��روة 
منها  ل���س��ي��م��ا  احل��ي��وان��ي��ة، 
الأغ��ن��ام وامل��اع��ز والإب���ل، 
تطوير  جم��الت  يف  واأي�سًا 
ودرا���س��ات  النخيل،  زراع���ة 

املائية. املوارد 
يقوم  ال��ذي  ال��دور  اإىل  ولفت 
)اأك�ساد(  العربي  املركز  به 
زراعية  م�ساريع  تنفيذ  يف 
املناطق  خمتلف  يف  تنموية 
ال�����س��ودان،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
الذي  اأك�ساد  اأن  اإىل  م�سرياً 
ي�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق الأم��ن��ني 
العربيني،  واملائي  الغذائي 
ال�سنوات  يف  مي��ث��ل  اأ���س��ب��ح 
الأخ����رية اأح���د اأه���م م��راك��ز 

امل�سرك. العربي  العمل 

مديـــــر عام �أكـــــ�ســــاد �لدكتور رفيق �سالح يتقلــــــــد و�ســــــاحني يف جمهورية �ل�سود�ن 
بعد م�رشوع �لـ 53 مليون هكتار.. �أك�ساد يبد�أ تنفيذ م�رشوع �لـ 100 مليــــون هكتار وجمهورية �ل�سود�ن تكرم �ملركز مل�ساريعه �لنوعية �ملنفذة

م�ساعد رئي�س اجلمهورية

وزير الزراعة ووزير الدولة ل�سوؤون الزراعة

وزير الدولة ل�سوؤون جمل�س الوزراءوزير الدولة لل�سوؤون املاليةوزير الرثوة احليوانيةوزير احلكم االحتادي
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الدكتور  ع��ر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
اأك�ساد  ت��ق��دي��ر  ع��ن  ���س��ال��ح 
ي��ل��ق��اه من  ال�����ذي  ل��ل��دع��م 
موؤكداً  ال�سودان،  جمهورية 
ا���س��ت��ع��داد امل���رك���ز ال��دائ��م 
�ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  ل��ت��ق��دمي 
نه�سة  حتقيق  يف  الإ�سهام 
هذا  يف  م�ستدامة  زراع��ي��ة 
على  ال��ك��ب��ري  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ل��د 
جميع  ويف  اخل�سو�س،  وجه 
ع��ل��ى وجه  ال��ع��رب��ي��ة  ال���دول 

العموم.
املركز  اإدراك  اأن  واأ���س��اف، 
للتحدي  )اأك�����س��اد(  ال��ع��رب��ي 
ال�����ذي ت��ف��ر���س��ه ال��ب��ي��ئ��ات 
وخا�سة  اجل��اف��ة،  العربية 
املناخية  التغريات  ظل  يف 
ال���ق���ا����س���ي���ة ال���ت���ي ع��ان��ت 
يف  العربية  املنطقة  منها 
دفعه  قد  الأخ��رية،  ال�سنوات 
اجلهود  من  املزيد  ب��ذل  اإىل 
ون��وع��ًا،  ك��م��ًا  عمله  لإث����راء 
“م�رشوع  ماميثله  اإىل  لفتًا 
ا�ستعمالت  خ��ارط��ة  اإع���داد 
اأهمية ق�سوى  الأرا�سي” من 
امل�ستدامة  التنمية  لعمليات 

ال�سودان. جمهورية  يف 
حر�س  �سالح  الدكتور  واأكد 
امل��رك��ز ال��ع��رب��ي )اأك�����س��اد( 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
اجلهات  مع  والفني  العلمي 
كافة،  املعنية  ال�سودانية 

املثلى  ال�ستفادة  لتحقيق 
م���ن ال��ت��ق��ان��ات احل��دي��ث��ة، 
ال�سليمة  الإدارة  وتطبيق 
وتطوير  الطبيعية،  للموارد 
الفنية  ال����ك����وادر  ك���ف���اءة 
التنمية  خلدمة  ال�سودانية 
ال��زراع��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 

ال�سودان. جمهورية 
للمركز  العام  املدير  وبحث   
الدكتور  )اأك�����س��اد(  ال��ع��رب��ي 
وزراء  مع  �سالح  علي  رفيق 
والروة  والغابات،  الزراعة 
واحلكم  واملالية،  احليوانية، 
جمل�س  و����س���وؤون  امل��ح��ل��ي، 
ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��������وزراء 
التعاون  ���س��وؤون  ال�����س��ودان، 
وتطويره  ت��ع��زي��زه  وكيفية 
ذات  امل���ج���الت  ���س��ت��ى  يف 
موؤكداً  امل�سرك،  الهتمام 
ت��ق��دي��ر اأك�������س���اد وح��ر���س��ه 
الطيبة  العالقات  على  البالغ 

ال�سودان. جمهورية  مع 
اأهمية  ال��وزراء  ال�سادة  واأكد 
اأك�ساد  امل�ساريع التي ينفذها 
وتقديرهم  ال�������س���ودان،  يف 
العايل جلهود املركز يف دعم 
اآملني  ال�سودان  يف  الزراعة 
م�ستقباًل  التعاون  هذا  تطوير 
لعمليات  اخل����ري  ف��ي��ه  مل���ا 
خمتلف  يف  القائمة  التنمية 

ال�سودانية. املناطق 

مديـــــر عام �أكـــــ�ســــاد �لدكتور رفيق �سالح يتقلــــــــد و�ســــــاحني يف جمهورية �ل�سود�ن 
بعد م�رشوع �لـ 53 مليون هكتار.. �أك�ساد يبد�أ تنفيذ م�رشوع �لـ 100 مليــــون هكتار وجمهورية �ل�سود�ن تكرم �ملركز مل�ساريعه �لنوعية �ملنفذة

االأمني العام للمجل�س الزراعي ال�سودايناإجتماع عمل يف م�سرف باديامدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعيةوايل اخلرطوم

وزير الدولة ل�سوؤون الري والرثوة املائية

وزير الزراعة ووزير احلكم االحتادي -ورئي�س جلنة الزراعة والري 
يف جمل�س النواب ال�سوداين
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بعد �لنجاح �لكبري لأك�ساد يف تنفيذ در��ســـــات م�رشوع تنميـة حو�س �حلّماد �لعر�قي .. 
اآفـاق كبرية للتعاون بني اأكـ�ســاد و العراق

بالنتائج  ي�سيد  اللهيبي 
م�رشوع  عنها  متخ�س  التي 
ت��ن��م��ي��ة ح���و����س احل���م���اد 
اأك�ساد..  نفذه  الذي  العراقي 
�سالح  الدكتور  من  ويطلب 
علمية  درا�سة  م�رشوع  تنفيذ 
اجلنوبية  للبادية  تطبيقية 
م�ساحتها  تقدر  العراق  من 

... مليون هكتار   5 ب� 
وال���دك���ت���ور ���س��ال��ح ي��وؤك��د 
وجهوزيته  اأك�ساد  حر�س 
التنمية  خل��دم��ة  ال��ت��ام��ة 
ال��زراع��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 
واأك�ساد  العراق..  جمهورية 
�سي�سهم ب� 50 % من اأكالف 
التمور  لتعبئة  م�سنع  اإقامة 
     ... بابل  منطقة  يف  املنتجة 
ب��ح��ث وزي����ر ال���زراع���ة يف 
املهند�س  العراق  جمهورية 
اللهيبي،  زيدان  ح�سن  فالح 
للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ع 
املناطق  لدرا�سات  العربي 
القاحلة  والأرا�سي  اجلافة 
علي  رفيق  الدكتور  )اأك�ساد( 
بني  التعاون  �سوؤون  �سالح، 
تعزيزه  و�سبل  اجل��ان��ب��ني، 

وتطويره.
اللهيبي  املهند�س  واأ���س��اد 
ال���ذي جرى  ال��ل��ق��اء  اأث��ن��اء 
العا�سمة  يف  مكتبه  يف 

بتاريخ  ب��غ��داد،  ال��ع��راق��ي��ة 
ب��ال��دور   ،2017/11/23
اأك�ساد  يلعبه  ال��ذي  املهم 
تنمية  حتقيق  اإىل  للو�سول 
م�ستدامة،  عربية  زراع��ي��ة 
م��ن��وه��ًا ب��الرت��ق��اء ال��ذي 
اأدائ��ه  م�ستوى  على  حققه 
التطبيقي  العملي  العلمي 
الأخ�����رية،  ال�����س��ن��وات  يف 
وال���ث���ق���ة ال���ع���ال���ي���ة ال��ت��ي 
العلمية  واملكانة  اكت�سبها، 
اإليها  و�سل  التي  املرموقة 

عمله.  جمالت  جميع  يف 
ارتياحه مل�سرية  واأعرب عن 
بني  املتنامية  ال��ع��الق��ات 
بالنتائج  م�سيداً  اجلانبني، 
"م�رشوع  التي متخ�س عنها 
ت��ن��م��ي��ة ح���و����س احل���م���اد 
ن��ف��ذه  " ال�����ذي  ال���ع���راق���ي 
وزارة  مع  بالتعاون  اأك�ساد 
وال��ذي  العراقية،  ال��زراع��ة 
ام��ت��دت م�����س��اح��ة اأع��م��ال��ه 
هكتار،  األ��ف   600 لت�سمل 
العلمية  فعالياته  وهدفت 
خطة  و�سع  اإىل  التطبيقية 
ومتكاملة  �ساملة  تنموية 
ل��ك��ام��ل م��ن��ط��ق��ة احل��م��اد 
حر�س  م���وؤك���داً  ال��ع��راق��ي، 
من  ال�ستفادة  على  العراق 
املركز  وتخ�س�سات  خرات 

تنموية  م�ساريع  يف  العربي 
القادمة. املرحلة  يف  كثرية 

يقوم  الذي  الدور  اإىل  ولفت 
)اأك�ساد(  العربي  املركز  به 
زراعية  م�ساريع  تنفيذ  يف 
املناطق  خمتلف  يف  تنموية 
يف جمهورية العراق، م�سرياً 
ي�سعى  الذي  اأك�ساد  اأن  اإىل 
الغذائي  الأم��ن��ني  لتحقيق 
اأ�سبح  العربيني،  واملائي 
الأخرية  ال�سنوات  يف  ميثل 
العمل  م���راك���ز  اأه����م  اأح����د 

امل�سرك. العربي 
الدكتور  ع��ر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
اأك�ساد  تقدير  ع��ن  �سالح 
ي��ل��ق��اه من  ال����ذي  ل��ل��دع��م 
موؤكداً  ال��ع��راق،  جمهورية 
ا���س��ت��ع��داد امل��رك��ز ال��دائ��م 
�ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  ل��ت��ق��دمي 
نه�سة  حتقيق  يف  الإ�سهام 
هذا  يف  م�ستدامة  زراع��ي��ة 
على  الكبري  العربي  البلد 
ويف  اخل�������س���و����س،  وج����ه 
على  العربية  ال��دول  جميع 

العموم. وجه 
املركز  اإدراك  اأن  واأ�ساف، 
للتحدي  )اأك�����س��اد(  العربي 
البيئات  ت��ف��ر���س��ه  ال����ذي 
وخا�سة  اجل��اف��ة،  العربية 
املناخية  التغريات  ظل  يف 
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بعد �لنجاح �لكبري لأك�ساد يف تنفيذ در��ســـــات م�رشوع تنميـة حو�س �حلّماد �لعر�قي .. 
اآفـاق كبرية للتعاون بني اأكـ�ســاد و العراق

ال��ق��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ع��ان��ت 
يف  العربية  املنطقة  منها 
دفعه  قد  الأخرية،  ال�سنوات 
اجلهود  من  املزيد  بذل  اإىل 
ونوعًا،  كمًا  عمله  لإث���راء 
"م�رشوع  ماميثله  اإىل  لفتًا 
ت��ن��م��ي��ة ح���و����س احل���م���اد 
ق�سوى  اأهمية  "من  العراقي 
امل�ستدامة  التنمية  لعمليات 

العراق. جمهورية  يف 
حر�س  �سالح  الدكتور  واأكد 
امل��رك��ز ال��ع��رب��ي )اأك�����س��اد( 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
وزارة  مع  والفني  العلمي 
لتحقيق  العراقية،  الزراعة 
من  امل��ث��ل��ى  ال����س���ت���ف���ادة 
وتطبيق  احلديثة،  التقانات 
للموارد  ال�سليمة  الإدارة 
كفاءة  وتطوير  الطبيعية، 
العراقية  الفنية  ال��ك��وادر 
الزراعية  التنمية  خل��دم��ة 
جمهورية  يف  امل�����س��ت��دام��ة 

العراق.
تنفيذ  على  اجلانبان  واتفق 
علمية  درا����س���ة  م�������رشوع 
اجلنوبية  للبادية  تطبيقية 
 5 ب�  تقدر  مب�ساحة  العراقية 

هكتار. مليون 
الغطاء  الدرا�سة  و�ست�سمل 
اجلنوبية  للبادية  النباتي 

واإقامة  تطويره،  وو�سائل 
املنطقة،  يف  مائية  �سدات 
احليوانية  ال���روة  وواق���ع 
اإنتاجيتها،  زيادة  واأ�ساليب 
واحل����ال����ة الق��ت�����س��ادي��ة 
ل���ل���م���زارع���ني ول��ل��م��رب��ني 
والأ�����س����ال����ي����ب ال��ع��ل��م��ي��ة 
دخلهم  لتح�سني  املنا�سبة 

معي�ستهم. وتطوير 
الزراعة  وزارة  طلبت  كما 
العربي  املركز  من  العراقية 
بحوث  ت��ن��ف��ي��ذ  )اأك�������س���اد( 
تربية  جم��ال  يف  م�سركة 
وتزويد  وال�����س��ع��ري،  ال��ق��م��ح 
عقلة  األ���ف   50 ب���  ال��ع��راق 
التي  الزيتون  اأ�سناف  من 

اأك�ساد. ينتجها 
من  الفنيني  تدريب  وكذلك 
تربية  جم��الت  يف  ال��وزارة 
امل���وارد  واإدارة  احل��ب��وب، 
امل��ائ��ي��ة وح�����س��اد امل��ي��اه، 
والتلقيح  املراعي،  وتطوير 
ال����س���ط���ن���اع���ي وزراع������ة 
واملاعز،  لالأغنام  الأج��ن��ة 
ذات  املجالت  من  وغريها 

امل�سرك. الهتمام 
للمركز  العام  املدير  وق��ام 
الدكتور  )اأك�����س��اد(  العربي 
رف����ي����ق ع���ل���ي ����س���ال���ح، 
جلمهورية  زي��ارت��ه  خ��الل 

و   20 ب��ني  ف��ي��م��ا  ال���ع���راق، 
وفد  يرافقه   ،2017/11/24
بجولة  اأك�����س��اد،  خ��راء  م��ن 
حقول  بع�س  يف  ميدانية 
اأك�ساد  ينفذها  التي  النخيل، 
بالتعاون مع وزارة الزراعة 
بابل  حمافظة  يف  العراقية، 
النخيل،  ب��زراع��ة  ال�سهرية 
احلقول،  تلك  خاللها  عاين 
وال���ت���ق���ى م����ع م���زارع���ي 

. ملنطقة ا
واأ�سار الدكتور �سالح اإىل اأن 
50 % من  ب�  �سي�سهم  اأك�ساد 
لتعبئة  م�سنع  اإقامة  اأكالف 
املنطقة. يف  املنتجة  التمور 

العربي  املركز  خراء  وقدم 
)اأك�����س��اد( خ���الل ال��زي��ارة 
لق�س�س  ع��ل��م��ي��ًا  ع��ر���س��ًا 
جن���اح ن��ف��ذه��ا امل��رك��ز يف 
الت�سحر،  مكافحة  جمالت 
وزراعات املراعي، والإدارة 
املائية،  للموارد  املتكاملة 
القمح  اأ�سناف  وموا�سفات 
ا�ستنبطها  ال��ت��ي  وال�سعري 
بع�رشات  امل��زروع��ة  اأك�ساد 
الدول  يف  الهكتارات  اآلف 
اإجن��ازات  وكذلك  العربية، 
تطوير  جم���ال  يف  اأك�����س��اد 

احليوانية. الروة 
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اأ�سدر املركز العربي لدرا�سات 
والأرا�سي  اجلافة  املناطق 
)اأك�����س��اد(، يف27  ال��ق��اح��ل��ة 
علميًا  مرجعًا   ،2017/11/
"مو�سوعة  بعنوان  جداً  مهمًا 
الوطن  يف  الرملية  الكثبان 
بالتعاون مع معهد  العربي"، 
مدنني  يف  القاحلة  املناطق 
باجلمهورية التون�سية، ومركز 
بحوث ال�سحراء يف جمهورية 

م�رش العربية.
وقد مت اإطالق املو�سوعة حتت 
الزراعة  وزي��ر  معايل  رعاية 
املهند�س  الزراعي  والإ�سالح 
بح�سور  ال���ق���ادري،  اأح��م��د 
املحلية  الإدارة  وزير  معايل 
ح�سني  امل��ه��ن��د���س  وال��ب��ي��ئ��ة 

خملوف.
ال��ق��ادري  املهند�س  واأ���س��اد 
علميًا  امل��و���س��وع��ة  باأهمية 
وعمليًا يف اأغلب الدول العربية، 
املركز  ب��اإجن��ازات  اأ�ساد  كما 
اأك�ساد، وتعاونه مع   - العربي 
العامة  الزراعة والهيئة  وزارة 
يف  الزراعية  العلمية  للبحوث 
خمتلف املجالت، مثل تربية 
وال�سعري،  )ال��ق��م��ح،  احل��ب��وب 
اإنتاجية  وتطوير  وال����ذرة(، 
الأغ���ن���ام وامل���اع���ز والإب����ل، 
املائية،  ال�����س��دات  واإق���ام���ة 
وبحوث املحافظة على املوارد 
وغريها  واملراعي،  الطبيعية 
الهتمام  ذات  املجالت  من 

امل�سرك.
للمركز  العام  املدير  واأ�ساد 
العربي )اأك�ساد( الدكتور رفيق 
املنا�سبة،  بهذه  �سالح،  علي 
والبناء  املثمر  ب��ال��ت��ع��اون 
اأك�ساد يف  القائم مع �رشيكي 
لفتًا  املو�سوعة،  هذه  اإ�سدار 
واأن  له  �سبق  اأك�ساد  اأن  اإىل 
عقد مع �رشيكيه اأربع ور�سات 
لإجناز  تن�سيقية  علمية  عمل 

هذا امل�رشوع.

واأ�ساف، اأنه مت اأي�سًا مناق�سة 
وتوزيعها  املالية  امل��وازن��ة 
بني اجلهات الثالث امل�ساركة، 
 ،%  50 اأك�ساد  حتمل  حيث 
ومركز بحوث ال�سحراء 25 %، 
 25 القاحلة  املناطق  ومعهد 
%، وذلك من املوازنة املالية 
البالغة  للم�رشوع  الإجمالية 
دولر  اآلف  وع�����رشة  م��ائ��ة 

اأمريكي. 

الرئي�س  الهدف  اأن  واأو���س��ح 
الطموح  العمل  اإجناز هذا  من 
هو و�سع وثيقة علمية حديثة 
عن الكثبان الرملية وبيئاتها 
يف الوطن العربي، وا�ستكمال 
والوطنية يف  العربية  اجلهود 
اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط 
احلد  واآلية  الرملية  البيئات 
واإغناء  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  م��ن 
املكتبة العربية مبرجع علمي 

عن الكثبان الرملية.
واأ�ساف، اأن هذا العمل يهدف 

على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  اأي�سًا 
الرملية  الكثبان  موا�سفات 
وتوزعها يف املنطقة العربية، 
اخلطط  وتنفيذ  اإع���داد  ودع��م 
الإقليمية  وحت��ت  الوطنية 
واإع���ادة  الت�سحر  ملكافحة 
الرملية  ال��ب��ي��ئ��ات  ت��اأه��ي��ل 
التعاون  وتعزيز  املتدهورة، 
العلمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني 
ال��وط��ن  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 

العربي.
اإن الكثبان الرملية  اإىل  ولفت 
من  �سا�سعة  م�ساحات  تغطي 

الأكر  اجل��زء  ويوجد  العامل، 
اجلافة  امل��ن��اط��ق  يف  منها 
و�سبه اجلافة و�سديدة اجلفاف، 
حيث تقدر م�ساحتها ب� 47.7 
مليون   22 منها  كم2،  مليون 
و  اجلافة،  املناطق  يف  ك��م2 
6.64 مليون كم2 يف املناطق 
يف  والباقي  اجلفاف،  �سديدة 

املناطق �سبه اجلافة.

للمرة �لأولــــى عربيًا .. �أكــــ�ســـــــاد و�ســــــــــــريكان عربيان ي�سدرون مرجعًا علميًا جديدً� 
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الرملية  الكثبان  اأن  اإىل  ونبه 
من  وا���س��ع��ة  مناطق  تغطي 
اأرا�سي الوطن العربي، خا�سة 
العربية  اجل��زي��رة  �سبه  يف 
تنت�رش  كما  اإفريقيا،  و�سمايل 
يف بع�س املناطق على طول 
حيث  ال�ساحلية،  الأ���رشط��ة 
الكثبان  ه��ذه  حركة  تتاأثر 
واجتاهها  و�سدتها  بالرياح 
وت���زح���ف ل��ت��غ��زو وت��ه��دد 
الزراعية  والأرا�سي  الواحات 

وامل����دن وال��ق��رى وامل��راف��ق 
العامة والبنى التحتية.

واأ�سار د. �سالح اإىل اأن اخلطوة 
هذه  معاجلة  يف  تبداأ  الأوىل 
امل��خ��اط��ر ب��احل��د م��ن حركة 
والتخفيف  الرملية  الكثبان 
م��ن اآث��اره�����ا ال�����س��ارة على 
واملن�ساآت  الزراعية  الأرا�سي 
العمرانية وطرق املوا�سالت.

العام  امل��دي��ر  ع��ر  ب����دوره، 
يف  القاحلة  املناطق  ملعهد 
مدنني الدكتور ح�سني ختايل 
يف كلمة له، عن تقديره لقيام 

املركز العربي - اأك�ساد بتنفيذ 
املتفق  والأن�سطة  امل�ساريع 
والذي  الطرفني،  بني  عليها 
اإيجابية،  نتائج  ع��ن  اأ�سفر 
ودوره  اأك�ساد  خرات  مثمنًا 
يف دع���م ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 
حر�س  م���وؤك���داً  ال��ت��ون�����س��ي، 
املعهد على تعزيز التعاون مع 
املجالت،  جميع  يف  اأك�ساد 
لفتًا اإىل اأن املرحلة القادمة 
يف  ج��دي��داً  ت��ع��اون��ًا  �ست�سهد 

تنفيذ م�ساريع جديدة واإقامة 
ور�سات عمل م�سركة.

مركز  رئي�س  اأك��د  جانبه،  من 
بحوث ال�سحراء يف جمهورية 
نعيم  الدكتور  العربية  م�رش 
الق�سوى  الأهمية  م�سيلحي 
مع  التعاون  يكت�سبها  التي 
جمالت  يف  ل�سيما  اأك�ساد، 
واإقامة  الأمطار  مياه  ح�ساد 
مطروح،  يف  املياه  خزانات 
الكثبان  زح���ف  وم��ق��اوم��ة 
الرملية يف واحة �سيوة، ون�رش 

املقاومة  الأ���س��ن��اف  زراع���ة 
اجلافة،  املناطق  للجفاف يف 
مبديًا ارتياحه للن�ساطات التي 
م�رش،  يف  اأك�ساد  بها  يقوم 
بتنفيذ  ترحيبه  ع��ن  معربًا 
التنموية  امل�ساريع  من  مزيد 
املرحلة  خ���الل  امل�����س��رك��ة 
القادمة، ول�سيما يف املناطق 

ال�سحراوية من م�رش.
املهند�سني  ن��ق��ي��ب  واأك�����د 
جمهورية  يف  ال���زراع���ي���ني 
�سيد  الدكتور  العربية  م�رش 
خليفة، يف كلمته، اأن مواجهة 
ال���ت���ح���دي���ات وامل���ت���غ���ريات 
املناخية الراهنة، يتطلب من 
ومنظمات  حكومات  اجلميع، 
التدخل  و�سناديق،  وهيئات 
لتعزيز  ال�����س��ب��ل  مب��خ��ت��ل��ف 
البلدان  يف  الزراعية  التنمية 
وت�رشراً  تاأثراً  الأكر  العربية 
وال�سعي  ذل����ك،  ج����راء  م���ن 
زراعية  �سيا�سات  لنتهاج 
فاعلة لتح�سني الأمن الغذائي 
وت��ط��وي��ر الإن��ت��اج ال��زراع��ي 
اأك�ساد،  بجهود  م�سيداً  فيها، 
وبالدور الذي يلعبه من خالل 
وم�ساريعه  البحثية  حمطاته 
واأن�سطته يف خمتلف جمالت 
اجلافة  امل��ن��اط��ق  يف  عمله 
والذي  العربية،  اجلافة  و�سبه 
وم�سوؤولية  جدية  بكل  ي�سهم 
الطبيعية  امل��وارد  تطوير  يف 
املناطق  ه��ذه  يف  والب�رشية 
الأمثل،  بال�سكل  وا�ستثمارها 
يف  الغذائي  الأم��ن  يعزز  مبا 

الوطن العربي.
باللغة  امل��و���س��وع��ة  ���س��درت 
ال���ع���رب���ي���ة، م����ع ف��ه��ر���س 
ذات  العلمية  بامل�سطلحات 
العربية  باللغتني  ال�سلة 
والإنكليزية، و�سور، وخرائط، 
واأ�سكال، وبيانات تو�سيحية، 
ف�سول،  �ستة  م��ن  وت��األ��ف��ت 
من  �سفحة   354 ب�  وج��اءت 

القطع الكبري.

للمرة �لأولــــى عربيًا .. �أكــــ�ســـــــاد و�ســــــــــــريكان عربيان ي�سدرون مرجعًا علميًا جديدً� 
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مديـــــر عام �أكـــــ�ســــاد يلتقي معالــــي وزير �لزر�عـــــة ووزيـــــر �ملياه و�لري فـــــي �لأردن 
الردنية  العا�سمة  يف  عقد 
بني  مو�سع  اجتماع  ع��ّم��ان 
الأردين  الزراعة  وزير  معايل 
احلنيفات  خ��ال��د  املهند�س 
املركز  ع��ام  م��دي��ر  وال�سيد 
املناطق  لدرا�سات  العربي 
القاحلة  والأرا���س��ي  اجلافة 
رفيق علي  “اك�ساد” الدكتور 
�سبل  خالله  ناق�سا  �سالح،  
الطرفني  بني  التعاون  تعزيز 
الهتمام  ذات  املجالت  يف 
خ��راء  بح�سور  امل�����س��رك، 
خم��ت�����س��ني م���ن اجل��ان��ب��ني، 
احلنيفات  الوزير  اأ�سار  حيث 
الأردين  الزراعي  الواقع  اإىل 
الأردنية  احلكومة  واهتمام 
التي  والأن�سطة  بامل�ساريع 
وخا�سة  اأك�����س��اد  ي��ن��ف��ذه��ا 
النخيل  ت��ط��وي��ر  م�����س��اري��ع 
الغنام  ���س��اللت  وحت�سني 
احل�ساد  وم�ساريع  واملاعز 

املائي.
بدوره قدم  مدير عام منظمة 
اك�ساد الدكتور �سالح عر�سًا 
اك�ساد  وبرامج  م�ساريع  عن 
ويف  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف 
اأهمية  م��ن  ل��ه  مل��ا  الأردن 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ة، م��ع��رب��ًا عن 
م�ستوى  ع��ل��ى  ارت���ي���اح���ه 
ا�ستعداده  ابدا  كما  التعاون، 
وتفعيل  تعزيز  يف  امل�ساهمة 
التنموية،  امل�ساريع  من  عدد 

وزارة  ب��دور  �سيادته  م�سيداً 
تقدمي  يف  الردنية  الزراعة 
اأك�ساد،  العربي  للمركز  الدعم 
امل�سركة  امل�ساريع  لتنفيذ 
موؤكدا  ومتطور،  كامل  ب�سكل 
بني  التن�سيق  اهمية  على 
العمل  يخدم  مب��ا  اجلانبني 

العربي امل�سرك.
كما ناق�س الطرفان التغريات 
على  واأث����ره����ا  امل��ن��اخ��ي��ة 
القطاع  ودور  املجتمعات 
الريفية  التنمية  يف  الزراعي 
م�ساعدات  ب��رام��ج  واط���الق 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة، 
م�ساريع  لن�ساء  والتاأ�سي�س 
ايجابًا على  م�سركة تنعك�س 
مع  والتكيف  النباتي  الغطاء 
فيما  امل��ن��اخ��ي��ة،  ال��ت��غ��ريات 
على  احلنيفات  الوزير  اأثنى 
دور اأك�ساد وامل�ستوى املتقدم 

التي ينفذها. للم�ساريع 
العمل  على  اتفقا  اجلانبان 
النخيل،  تطوير  جم��ال  يف 
احل�ساد  م�ساريع  وادراج 
عمل  خ��ط��ط  �سمن  امل��ائ��ي 
تنفيذ  على  والعمل  اك�ساد، 
الأرا���س��ي  تاأهيل  م�ساريع 
وتعزيز  امل��راع��ي،  وتو�سيع 
جمال  يف  امل�سرك  التعاون 
لالأغنام  ال��وراث��ي  التح�سني 

واملاعز ال�سامي والبل.
و�سمن  مت�سل  �سياق  ويف 
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تنموية  م�ساريع  تنفيذ  اإطار 
جديدة وتفعيل العمل العربي 
الدكتور  ال��ت��ق��ى  امل�����س��رك، 
مدير  ���س��ال��ح  ع��ل��ي  رف��ي��ق 
الدكتور  اأك�����س��اد  م��ع  ع���ام 
املياه  وزي��ر  النا�رش  ح��ازم 
الردنية  اململكة  يف  وال��ري 
اللقاء  ت��ن��اول  الها�سمية، 
يف  اك�ساد  م�ساريع  عر�س 
المطار،  مياه  ح�ساد  جمال 
واهم امل�ساريع البحثية التي 
كما  املجال،  هذا  يف  ينفذها 
�رشحًا  النا�رش  الوزير  ق��دم 
ع���ن م�����س��اري��ع امل���ي���اه يف 
الردن واهم النتائج البحثية 
التي مت التو�سل اليها، معربًا 
مع  التعاون  يف  رغبته  عن 
م�ساريع  جم��ال  يف  اك�ساد 
عدد  وان�ساء  املياه،  ح�ساد 
نظراً  امل��ائ��ي��ة  ال�����س��دات  م��ن 
واملتقدمة  املتميزة  للخرة 
يف  اك�ساد  بها  يتمتع  التي 

هذا املجال.
حر�سه  اأك��د  �سالح  الدكتور 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال�����رشاك��ة بني 
التعاون  وموا�سلة  الطرفني، 
تنفيذ  خ��الل  من  وتطويره، 
امل�����س��اري��ع امل�����س��رك��ة بني 
الزراعة  ووزارة  اجلانبني 
الردنية، واثنى على اجلهود 
تنمية  جم��ال  يف  امل��ب��ذول��ة 

املوارد املائية.

املرافق  والوفد  التقى  كما 
الدكتور نزار جمال حداد  له 
الوطني  امل��رك��ز  ع��ام  مدير 
الزراعي  والر���س��اد  للبحث 
الردنية،  الزراعة  وزارة  يف 
عمل  اللقاء  خالل  ا�ستعر�سا 
ك���ل م���ن اجل��ه��ت��ني واآف����اق 
يف  امل�سرك  التعاون  تعزيز 
اهمها  امل��ج��الت،  من  ع��دد 
وتبادل  والبحثية  العلمية 
ال��ن��ت��ائ��ج ون�����رش الأب��ح��اث، 
ا�سافة اىل ان املركز الوطني 
ووزارة الزراعة يعمالن على 
ا�سناف  من  �سنفني  اعتماد 
والتي  ال��ق��م��ح  م��ن  اك�����س��اد 
ممتازة  علمية  نتائج  اعطت 
وفق  عالية  انتاجية  وحققت 
القا�سية  املناخية  الظروف 
اأعرب  فيما  املنطقة....  يف 
علي  رفيق  الدكتور  ال�سيد 
لتنفيذ  ا�ستعداده  عن  �سالح 
امل�سركة  امل�ساريع  من  عدد 
الزراعية  التنمية  يخدم  مبا 
امل�����س��ت��دام��ة، وامل�����س��ارك��ة 
ال���ف���ع���ال���ي���ات  ك����اف����ة  يف 
العمل  وور���س��ات  العلمية 
امل�سرك،  اله��ت��م��ام  ذات 
الكتب  من  جمموعة  مقدمًا 
وال��ن�����رشات وال����س���دارات 
اطلقها  التي  الهامة  العلمية 
للمكتبة  اغ���ن���اًء  اك�����س��اد 

العربية. العلمية 

مديـــــر عام �أكـــــ�ســــاد يلتقي معالــــي وزير �لزر�عـــــة ووزيـــــر �ملياه و�لري فـــــي �لأردن 
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اأك�ساد يعقد ور�ســـــة عمل يف وزارة الزراعـــة امل�سريـــة حول املـــ�ســـاريع املـــ�ســـرتكــة
ب��رع��اي��ة وزي�����ر ال���زراع���ة 
يف  الأرا���س��ي  وا�ست�سالح 
العربية  م�����رش  ج��م��ه��وري��ة 
البنا،  املنعم  عبد  الدكتور 
وح�سور املدير العام للمركز 
املناطق  لدرا�سات  العربي 
القاحلة  والأرا���س��ي  اجلافة 
علي  رفيق  الدكتور  )اأك�ساد( 
العا�سمة  يف  ُعِقدَْت  �سالح، 
ور�سة  ال��ق��اه��رة،  امل�رشية 
ال��ع��م��ل ح����ول امل�����س��اري��ع 

امل�سركة بني اجلانبني.
الزراعة امل�رشي،  واأ�ساد وزير 
يف افتتاح الور�سة، بالدور املهم 
الذي يلعبه اأك�ساد للو�سول اإىل 
عربية  زراعية  تنمية  حتقيق 
م�ستدامة، ل�سيما يف املناطق 

منوهًا  اجلافة،  و�سبه  اجلافة 
املركز  حققه  ال��ذي  بالرتقاء 
العلمي  اأدائ����ه  م�ستوى  على 
ال�سنوات  التطبيقي يف  العملي 
التي  العالية  والثقة  الأخ��رية، 
العلمية  وامل��ك��ان��ة  اكت�سبها 
اإليها يف  املرموقة التي و�سل 

جميع جمالت عمله.
للن�ساطات  ارتياحه  واأب���دى 
ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا اأك�����س��اد يف 
ترحيبه  ع��ن  م��ع��رب��ًا  م�����رش، 
امل�ساريع  م��ن  م��زي��د  بتنفيذ 
امل�����س��رك��ة خالل  ال��ت��ن��م��وي��ة 
ول�سيما  ال��ق��ادم��ة،  املرحلة 
يف  ال�سحراوية  املناطق  يف 
الروة  تنمية  م�رش، وم�ساريع 

احليوانية، وح�ساد املياه.
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اأك�ساد يعقد ور�ســـــة عمل يف وزارة الزراعـــة امل�سريـــة حول املـــ�ســـاريع املـــ�ســـرتكــة
من جانبه: 

تقدير  عن  �سالح  الدكتور  عر 
املركز العربي )اأك�ساد( و�سكره 
للدعم الذي يلقاه من جمهورية 
ا�ستعداد  موؤكداً  العربية،  م�رش 
ما  كل  لتقدمي  ال��دائ��م  املركز 
حتقيق  يف  الإ�سهام  �ساأنه  من 
يف  م�ستدامة  زراع��ي��ة  نه�سة 
على  العربية  م�رش  جمهورية 
جميع  ويف  اخل�سو�س،  وجه 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى وج��ه 

العموم.
التي  الق�سوى  الأهمية  واأك��د 
اأك�ساد  بني  التعاون  يكت�سبها 
والوزارة، وب�سورة خا�سة بني 
بحوث  مركز  من  وكل  اأك�ساد 
البحوث  وم��رك��ز  ال�����س��ح��راء، 
جمالت  يف  ل�سيما  الزراعية، 

واإقامة  الأمطار  مياه  ح�ساد 
مطروح،  يف  امل��ي��اه  خ��زان��ات 
الكثبان  زح���ف  وم��ق��اوم��ة 
الرملية يف واحة �سيوة، ون�رش 
املقاومة  الأ���س��ن��اف  زراع���ة 
اجلافة،  املناطق  يف  للجفاف 
وا�ستعمال املياه غري التقليدية 
اإنتاجية  وتطوير  الزراعة،  يف 
)الأغنام،  ال�سغرية  املجرات 

واملاعز(.
امل�ساركون  الباحثون  وقدم 
يف الور�سة من كل من املركز 
ومركز  )اأك�����س��اد(،  ال��ع��رب��ي 
عمل  اأوراق  ال�سحراء،  بحوث 
امل�سركة،  امل�ساريع  ح��ول 
تطوير  يف  اأهميتها  مرزين 
اجلافة  املناطق  يف  الزراعة 

و�سبه اجلافة.
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ب��رع��اي��ة امل���دي���ر ال��ع��ام 
لدرا�سات  العربي  للمركز 
امل�����ن�����اط�����ق اجل�����اف�����ة 
والأرا������س�����ي ال��ق��اح��ل��ة 
رفيق  الدكتور  )اأك�����س��اد( 
اأك�ساد،  عقد  �سالح،  علي 
اللبنانية  العا�سمة  يف 
و   24 ب��ني  فيما  ب���ريوت، 
فعاليات   ،2017/7/26
الإقليمية  العمل  "ور�سة 
التكيف  ح��ول  التدريبية 
املناخية يف  التغريات  مع 
باملنطقة  الزراعي  القطاع 

العربية".
بالتعاون  الور�سة  عقدت 
م���ع ال��ب��ن��ك الإ����س���الم���ي 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وال���وك���ال���ة 
الدويل  للتعاون  الأملانية 
اإط��ار  يف  وذل���ك   ،)GIZ(
اأدوات  "ا�ستخدام  م�رشوع 
للموارد  املتكاملة  الإدارة 
قدرات  تطوير  يف  املائية 
مع  للتكيف  العربية  الدول 

املناخي". التغري 
العام  امل��دي��ر  اأك���د  ق��د  و 

رفيق  الدكتور  )اأك�ساد(  العربي  للمركز 
حفل  يف  ل��ه  كلمة  يف  ���س��ال��ح،  علي 
هذه  لعقد  الكبرية  الأهمية  الفتتاح، 
القدرات  بناء  يف  لالإ�سهام  الور�سة 
التغري  مع  التكيف  جمال  يف  العربية 
وذلك  الزراعي،  القطاع  يف  املناخي 
من خالل التعرف على طرائق واأدوات 
للتغري  ال�سالبة  الآثار  لتقييم  حديثة 
الإجراءات  من  عدٍد  وعر�س  املناخي، 
يف  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  الناجحة  العملية 
هذا  مع  التكيف  اأجل  من  القطاع  هذا 

اآثاره. من  واحلد  التغري، 
يف  تاأتي  الور�سة  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 
املتعلقة  الن�ساطات  تنفيذ  دعم  �سياق 
مياه  وح�ساد  املائية  املوارد  باإدارة 
والروة  املحا�سيل،  واإنتاج  الأمطار، 
احليوانية، واإدارة املراعي، وذلك على 

العربية. املنطقة  م�ستوى 

قدرات  "تطوير  م�رشوع  اأن  واأو�سح 
ال��ت��ك��ي��ف مع  ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى  ال����دول 
تطبيق  خ��الل  م��ن  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
للموارد  املتكاملة  الإدارة  اأدوات 
تاأتي  ال��ذي   ،")RICCAR( املائية 
فعالياته،  �سياق  يف  ال��ور���س��ة  ه��ذه 
احل��ك��وم��ات  م�����س��ان��دة  اإىل  ي���ه���دف 
التكيف  على  قدراتها  لبناء  العربية 
تطبيق  خالل  من  املناخي  التغري  مع 
للموارد  املتكاملة  الإدارة  اأدوات 
تعميق  خ���الل  م��ن  وذل���ك  امل��ائ��ي��ة، 
لآثار  احلكومية  الهيئات  لدى  الفهم 
املائية  املوارد  على  املناخي  التغري 
اأجل  من  العالقة  ذات  التاأثر  وقابلية 
التكيف  �سيا�سات  اإعداد  عملية  تعزيز 

املناخي. التغري  مع 
من  ينفذ  امل�رشوع  هذا  اأن  اإىل  ولفت 
القت�سادية  املتحدة  الأمم  جلنة  قبل 
)الإ�سكوا(،  اآ�سيا  لغربي  والجتماعية 

برنامج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للبيئة/ امل��ت��ح��دة  الأمم 
لغربي  الإقليمي  املكتب 
 )UNEP/ROWA( اآ�سيا 
ال���ع���رب���ي  وامل�����رك�����ز   ،
اجلافة  املناطق  لدرا�سات 
والأرا������س�����ي ال��ق��اح��ل��ة 
واجلمعية   ،)ACSAD(
املياه  مل��راف��ق  ال��ع��رب��ي��ة 
والوكالة   ،)ACWUA(
الأمل����ان����ي����ة ل��ل��ت��ع��اون 
ومركز   ،  )GIZ(ال������دويل
العاملية  ال�سحة  منظمة 
البيئية  ال�سحة  لأن�سطة 

.)WHO/CEHA(
يف  �سالح  الدكتور  واأ�سار 
ختام كلمته اإىل اأن اأك�ساد 
ن�رش  ع��ل��ى  اأي�����س��ًا  ع��م��ل 
ح�ساد  م�ساريع  وتنفيذ 
والعتماد  الأمطار،  مياه 
ع��ل��ى اأح����دث ال��ت��ق��ان��ات 
وخ�������س���و����س���ًا ت��ق��ان��ات 
والنمذجة  امل��ع��ل��وم��ات 
ال���ري���ا����س���ي���ة ل��ل��م��ي��اه 
تقييم  ودرا�سات  اجلوفية، 
املناخية  التغريات  تاأثري  ح�سا�سية 
املنطقة  يف  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  ع��ل��ى 
لبناء  الأه��م��ي��ة  واإع���ط���اء  ال��ع��رب��ي��ة، 
جمال  يف  العاملة  الب�رشية  القدرات 

وتطويرها. الزراعية  التنمية 
املحاور،  من  ع��دداً  الور�سة  عاجلت 
م��ن��ه��ا ت��ق��ي��ي��م ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي يف 
على  ب��ال���س��ت��ن��اد  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة 
وتقييم   ،RICCAR م�رشوع  خمرجات 
ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  وت��اأث��ر  ح�سا�سية 
على  بال�ستناد  امل��ن��اخ��ي  بالتغري 
والأدوات  نف�سه،  امل�رشوع  خمرجات 
املناخي  التغري  مع  للتكيف  احلديثة 

الزراعي. القطاع  يف 
حالت  العربية  الدول  خراء  قدم  كما 
وق�س�س  بلدانهم،  يف  جرت  درا�سية 
عن  ال��واق��ع، جنمت  اأر���س  م��ن  جن��اح 

تطبيقية. علمية  ودرا�سات  م�ساريع 

مب�صاركة 22 خبرياً من 13 دولة عربية وعدد من اخلرباء الدوليني .. اأك�صاد يعقد ور�صة العمل 
الإقليمية حول التكيف مع التغريات املناخية يف القطاع الزراعي باملنطقة العربية
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العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
عقدت  الت�سحر،  ملكافحة 
املحلية  الإدارة  وزارة 
اجل��م��ه��وري��ة  يف  وال��ب��ي��ئ��ة 
"ور�سة  ال�سورية  العربية 
ع��م��ل اإط�����الق امل���وؤ����رشات 
الأرا�سي  لتدهور  الوطنية 
اجلمهورية  يف  والت�سحر 
وكيفية  ال�سورية  العربية 
مع  بالتعاون  منها"،  احلد 
لدرا�سات  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز 
والأرا�سي  اجلافة  املناطق 
ال��ق��اح��ل��ة )اأك�������س���اد(، يف 
دم�سق،  ال�سورية  العا�سمة 

 .2017/7/31 بتاريخ 
املحلية  الإدارة  وزير  واأك��د 
ح�سني  املهند�س  والبيئة 
خملوف، يف افتتاح الور�سة، 
بالتعاون  قامت  الوزارة  اأن 
مع اجلهات املعنية مبتابعة 
ت��ن��ف��ي��ذ اخل���ط���ة ال��وط��ن��ي��ة 
وحتديثها  الت�سحر  ملكافحة 
البيئة  على  احلفاظ  فيه  ملا 
اأن  اإىل  م�سرياً  والإن�����س��ان، 
احل��ك��وم��ة اأع��ط��ت الأول��وي��ة 
لتنفيذ كامل اخلطط الزراعية 
الزراعية  التنمية  لتحقيق 

الغذائي. الأمن  وحتقيق 
اأن  خملوف  الوزير  واأو�سح 
اأكر  من  واحد  هو  الت�سحر 
التحديات التي تواجه البيئة 
 200 و  مليارا  يعر�س  م��ا 
مليون ن�سمة للخطر يف اأكر 
من 100 دولة بالعامل، لفتًا 
الذي حلق  الكبري  اإىل ال�رشر 
�سورية  يف  والبيئة  بالربة 
الإره��اب��ي��ة  احل���رب  نتيجة 
وا�ستخدام  عليها،  ت�سن  التي 
التنظيمات الإرهابية اأ�سلحة 
اأثرت ب�سكل كبري على البيئة 

الطبيعية. ومواردها 
للمركز  العام  املدير  وق��ال 
املناطق  لدرا�سات  العربي 
القاحلة  والأرا�سي  اجلافة 
علي  رفيق  الدكتور  )اأك�ساد( 
اإن  ل���ه،  كلمة  يف  ���س��ال��ح، 

بني  التعاون 
وزارة الإدارة 
امل���ح���ل���ي���ة 
واأك���������س����اد 
الكثري  اأث��م��ر 
النتائج  م��ن 
الإي��ج��اب��ي��ة، 
تنفيذ  اأهمها 
ال���رن���ام���ج 
الإق���ل���ي���م���ي 
مل���ك���اف���ح���ة 

ال���ب���ادي���ة  يف  ال��ت�����س��ح��ر 
اتفاقية  وتطبيق  ال�سورية، 
ملكافحة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
تو�سيات  وتنفيذ  الت�سحر، 
الفريق العربي املعني بتتبع 
الدولية. البيئية  التفاقيات 

العربي  املركز  اأن  واأو�سح 
وزارة  مع  بالتعاون  يعمل 
لو�سع  امل��ح��ل��ي��ة  الإدارة 
برنامج وطني لوقف تدهور 
اأه��داف  وحتقيق  الأرا���س��ي 
التي  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
ت��ب��ن��اه��ا امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
البيئة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

الإن�سان. وحماية 
يف  �سالح،  الدكتور  وق��ال 
املركز  اإن  كلمته،  خ��ت��ام 
اختار  )اأك�����س��اد(  ال��ع��رب��ي 
لتحقيق  وال��ع��م��ل  ال��ع��ل��م 
احلا�رش  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ق��دم 
اأو�سع  من  امل�ستقبل  ودخول 
الإجن���ازات  لتثبيت  اأب��واب��ه 
التي حققها املركز وخا�سة 
يف جمال التنمية امل�ستدامة 

وال�ساملة.

ون�����اق�����������س 
ن  كو ر مل�سا ا
ال��ور���س��ة  يف 
اأ������س�����ب�����اب 
وم����وؤ�����رشات 
ت��������ده��������ور 
الأرا������س�����ي 
���س��وري��ة،  يف 
وك����ي����ف����ي����ة 
احل�������ف�������اظ 
ع����ل����ي����ه����ا، 
واإع��ادة  الت�سحر  ومراقبة 
منها،  امل��ت��ده��ور  ت��اأه��ي��ل 
بعد  ع��ن  ال�ست�سعار  ودور 
الأرا�سي  على  التعرف  يف 
الغطاء  وطبيعة  املت�سحرة، 

النباتي.
علمية  ن��ق��ا���س��ات  وب���ع���د 
تو�سل  وم�ستفي�سة،  عميقة 
ال��ور���س��ة  يف  امل�����س��ارك��ون 
ال���ق���رارات  م���ن  ع����دد  اإىل 
ذات  املهمة  والتو�سيات 

ال�سلة.
م�سكلة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
والت�سحر،  الأرا�سي  تدهور 
البيئية  الق�سايا  من  تعتر 
امل��ه��م��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
ال����ع����امل����ي، وم������ن اأه�����م 
حتقيق  اأم�����ام  امل��ع��وق��ات 
لتاأثريها  امل�ستدامة  التنمية 
القت�سادية  ال��ظ��روف  يف 
للمجتمعات  والجتماعية 

املحلية.
ح�سب  ال��ت�����س��ح��ر  وُي���ع���رف 
ملكافحة  الدولية  التفاقية 
 UNCCD ال��ت��ص��ح��ر 

ب��أن��ه "ت���ده���ور الأرا����س���ي 
و�سبه  اجلافة  املناطق  يف 
الرطبة  اجلافة واجلافة �سبه 
من  خمتلفة  عوامل  نتيجة 
املناخية  الختالفات  بينها 

الب�رشية". والأن�سطة 
وُي���ع���د ت���ده���ور الأرا����س���ي 
من  �سورية  يف  والت�سحر 
على  الرئي�سة  ال��ت��ح��دي��ات 
والتنموي  البيئي  امل�ستويني 
الأمن  مبو�سوع  لرتباطهما 
ي�سبب  ح��ي��ث  ال���غ���ذائ���ي، 
والن�ساطات  الب�رشي  ال�سغط 
جانب  اإىل  الق��ت�����س��ادي��ة 
ع��دداً  املناخية  ال��ت��غ��ريات 
يف  توؤثر  التي  امل�ساكل  من 
الرب  كاجنراف  الأرا�سي، 
والتملح،  واملائي،  الريحي 

والتغدق. والتلوث، 
عن  املعلومات  اأن  وحيث 
والب�رشية  الطبيعية  العوامل 
يف  مهمًا  دوراً  تلعب  التي 
م�سكلة  وت��ف��اق��م  ان��ت�����س��ار 
والت�سحر  الأرا�سي  تدهور 
الوفرة  اإىل  تفتقد  �سورية  يف 
برزت  وال�ستمرارية،  والدقة 
اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر م��وؤ���رشات 
وط���ن���ي���ة خ���ا����س���ة ب��ه��ذه 
خاللها  م��ن  يتم  امل�سكلة، 
يف  العملية  ه���ذه  م��راق��ب��ة 
واإعطاء  املتاأثرة  املناطق 
غري  املناطق  يف  مبكر  اإنذار 
ي�سمن  الذي  الأمر  املتاأثرة، 
لظاهرة  امل�ستمر  التتبع 
القدرة  وبالتايل  الت�سحر، 
ومكافحتها  تقييمها  على 
التقوميية  القرارات  واتخاذ 
وقبل  املنا�سب  ال��وق��ت  يف 

فوات الأوان.
كما يجدر بالذكر، اأن املركز 
من  مكلف  )اأك�ساد(  العربي 
ملكافحة  الدولية  التفاقية 
بتتبع   UNCCD الت�سحر 

العربية. الدول  تنفيذها يف 

اأك�صاد ي�صارك يف ور�صة عمل اإطالق املوؤ�صرات الوطنية لتدهور الأرا�صي والت�صحر 
يف اجلمهورية العربية ال�صورية
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للمركز  العام  املدير  تراأ�س 
املناطق  لدرا�سات  العربي 
القاحلة  والأرا���س��ي  اجلافة 
رفيق  ال��دك��ت��ور  )اأك�������س���اد( 
يف  املركز،  وفد  �سالح  علي 
الرفيع  امل��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات 
اأث��ر  تقييم  ح��ول  امل�ستوى 
معه  والتكيف  املناخ  تغريرُّ 
الذي  العربية،  املنطقة  يف 
العا�سمة  يف  اأع��م��ال��ه  عقد 
و   26 بني  بريوت،  اللبنانية 

.2017/9/28
ْعقَُد يف اإطار تنفيذ  املبادرة 
تغريرُّ  اأث��ر  لتقييم  الإقليمية 
املائية  امل��وارد  على  املناخ 
القطاعات  ت��اأُث��ر  وقابلية 
والقت�سادية  الجتماعية 
يف املنطقة العربية )مبادرة 
»ريكار«  RICCAR(، و�سكل 
الجتماع  اأي�سًا  املوؤمتر  هذا 
التكّيف  مل�����رشوع  اخلتامي 
قطاع  يف  امل��ن��اخ  تغرّي  م��ع 
ال�رشق  منطقة  يف  امل��ي��اه 
اإفريقيا   و���س��م��ايل  الأو���س��ط 
اأن  ع��ل��م��ًا   ،)ACCWaM(
مبادرة ريكار تنفذ من خالل 
 11 ت�سم  تعاونية  ���رشاك��ة 
املركز  منها  �رشيكة،  منظمة 

)اأك�ساد(. العربي 
للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأك���د 
الدكتور  )اأك�����س��اد(  العربي 
كلمة  يف  �سالح،  علي  رفيق 
اأن  الف��ت��ت��اح،  حفل  يف  ل��ه 
اأك�ساد عمل على ن�رش وتنمية 
وتنفيذ م�ساريع ح�ساد مياه 
م�ساريع  وتنفيذ  الأم��ط��ار، 
اأمنوذجية من ال�سدات املائية 
العربية،  ال���دول  اأغ��ل��ب  يف 

وخا�سة يف �سورية.
ولفت اإىل اعتماد اأك�ساد على 
وخ�سو�سًا  التقانات،  اأحدث 

تقانات املعلومات والنمذجة 
اجلوفية،  للمياه  الريا�سية 
ح�سا�سية  تقييم  ودرا���س��ات 
تاأثري التغريات املناخية على 
املنطقة  يف  املائية  امل��وارد 
الأهمية  واإع��ط��اء  العربية، 
ال��ق�����س��وى ل��ب��ن��اء ال��ق��درات 
الب�رشية العاملة يف جمالت 
ت��ن��م��ي��ة امل������وارد امل��ائ��ي��ة 

وتطويرها. والزراعية 
�سب  قد  اأك�ساد  اأن  واأ�ساف 
ا�ستنباط  ع��ل��ى  اه��ت��م��ام��ه 
اأ�����س����ن����اف م����ن احل���ب���وب 
املقاومة  املثمرة  والأ�سجار 

الإنتاجية  ذات  ل��ل��ج��ف��اف 
الهتمام  واإع��ط��اء  العالية، 
ل�سجرة  وامل��ي��داين  العلمي 
ال��ن��خ��ي��ل، ون�����رش الأن��ظ��م��ة 
كالزراعة  احلديثة  الزراعية 
وتطوير  وحت�سني  احلافظة، 
لالأغنام  احليوانية  ال�ساللت 
وامل����اع����ز ب��غ��ي��ة زي�����ادة 
احلليب  م���ن  اإن��ت��اج��ي��ت��ه��ا 
وتنمية  وت��ط��وي��ر  وال��ل��ح��م، 
اإىل  اإ�سافة  الإب��ل،  ورع��اي��ة 
الت�سحر  مكافحة  م�ساريع 
واإع����ادة ت��اأه��ي��ل الأرا���س��ي 
الأرا�سي  ومنها  املتدهورة 

م�ساريع  وتنفيذ  ال��رع��وي��ة 
البلدان  من  العديد  يف  رائدة 

العربية.
يف  �سالح  الدكتور  واأ���س��ار 
خطورة  اإىل  كلمته  خ��ت��ام 
ال���ت���غ���ريات امل��ن��اخ��ي��ة يف 
حيث  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة 
احلرارة خالل  درجات  زادت 
املا�سية  ع��ام��ًا  اخلم�سني 
بحدود 1,25 م°، كما انخف�س 
لنف�س  الأمطار  هطول  معدل 
الفرة بحدود 150 مم، وعلى 
ذل��ك لب��د م��ن تركيز  ���س��وء 
والتعاون  العلمية  اجل��ه��ود 
ب���ني ال������دول وامل��ن��ظ��م��ات 
للتخفيف  والدولية  الإقليمية 
واحلد من هذه الظاهرة، على 

حد تعبريه.
يف  اأك�ساد  خ��راء  و���س��ارك 
ب��اأوراق  املوؤمتر  فعاليات 
منجزة  ب���ح���اث  واأ ع��ل��م��ي��ة 
ال��ت��غ��ريات  ث���ر  اأ جم���ال  يف 
امل��ن��اخ��ي��ة ع��ل��ى امل����وارد 
على  وك���ذل���ك  امل���ائ���ي���ة، 
ارتفاع درجات احلرارة يف 
ومغربه...  العربي  امل�رشق 
العلمية  الأ�ساليب  وماهي 
هذه  م��ن  للحد  وال��ع��م��ل��ي��ة 
درا�سات  وتنفيذ  الظواهر، 
م�������س���رك���ة م����ع خم��ت��ل��ف 
الإ�سكوا،  ل�سيما  اجلهات 
ال�سويدية  والوكالة  والفاو، 
وكذلك  ال���دويل،  للتعاون 
للتعاون  الأملانية  الوكالة 
هذه  ث��ار  اآ لتخفيف  ال��دويل 
املنطقة  ع��ل��ى  ال���ظ���واه���ر 
يف  الزراعية  التنمية  وعلى 
مع  بالتن�سيق  امل�ستقبل 
يف  العربية  ال��دول  خ��راء 

املجال. هذا 

اأك�صاد ي�صارك يف املوؤمتر الرفيع امل�صتوى حول تقييم اأثر تغري املناخ والتكيف معه 

يف املنطقة العربية
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املركز  م��ن  خ���راء  ���س��ارك 
املناطق  لدرا�سات  العربي 
القاحلة  والأرا�سي  اجلافة 
)اأك�ساد( يف فعاليات ور�سة 
الرنامج  ل��درا���س��ة  العمل 
اخلا�س  البيئي  الإر�سادي 
ب��اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ل�سورية. ا
ُع������ِق������دَْت ال����ور�����س����ة يف 
م��ق��ر م���دي���ري���ة الإر����س���اد 
العا�سمة  يف  ال���زراع���ي 
بتاريخ  دم�سق،  ال�سورية 
بح�سور   ،2017/9/27
الإدارة  وزارة  مندوبني عن 
والهيئة  والبيئة،  املحلية 
العلمية  للبحوث  ال��ع��ام��ة 
العام  والحت��اد  الزراعية، 

ل��ل��ف��الح��ني، وامل��دي��ري��ات 
وزارة  يف  ال��ع��الق��ة  ذات 
ال�����زراع�����ة والإ������س�����الح 

ال�سورية. الزراعي 
واأك������د امل�������س���ارك���ون يف 
احلفاظ  اأهمية  فعالياتها 

ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة م���ن خ��الل 
جمالت  يف  العمل  متابعة 
وعدم  الت�سحر،  مكافحة 
ا���س��ت��خ��دام امل��ب��ي��دات يف 
للنباتات،  الع�سوائي  الر�س 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى دمي��وم��ة 

الطبيعية،  املوارد  ا�ستخدام 
وغ���ريه���ا م���ن امل��وا���س��ي��ع 

املهمة. البيئية 
الأرا�سي  اإدارة  مدير  وقدم 
وا���س��ت��ع��م��الت امل��ي��اه يف 
)اأك�ساد(  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز 
ال���دك���ت���ور ع���م���ر ج����زدان 
ع���ر����س���ًا ����س���ائ���ق���ًا ح���ول 
واحل��د  الت�سحر  مكافحة 
�سورية  يف  ان��ت�����س��اره  م��ن 

العربي. والوطن 
مكافحة  خ��ب��ري  ق���دم  ك��م��ا 
ال��ت�����س��ح��ر ل����دى اأك�����س��اد 
امل��ه��ن��د���س ع��ب��د ال��رح��ي��م 
دور  حول  اآخر  عر�سًا  لولو 
حتييد  يف  الزراعي  الإر�ساد 

الأرا�سي.  تدهور 

العربي لدرا�سات  قدم املركز 
والأرا�سي  اجلافة  املناطق 
عر�سًا  )اأك�����س��اد(  القاحلة 
حول  اجلوانب  متعدد  علميًا 
ال�ست�سعار  تقانة  ا�ستخدام 
الت�سحر  مراقبة  يف  بعد  عن 
وال��ع��وا���س��ف ال��غ��ب��اري��ة يف 
اىل  اإ�سافة  العربية،  ال��دول 

تقييم  ن��ظ��م 
التي  الأرا�سي 
يتبعها اأك�ساد، 
وم�����س��اري��ع��ه 
ال��������رائ��������دة 
يف  والناجحة 
العربية  الدول 
جم�����ال  يف 
تاأهيل  اإع��ادة 
امل����ن����اط����ق 
امل���ت���ده���ورة 
واآث�������اره�������ا 
الإي���ج���اب���ي���ة 
البيئة  ع��ل��ى 

واحل������د م����ن ال���ع���وا����س���ف 
الغبارية.

م�ساركة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
يف  )اأك�ساد(  العربي  املركز 
ف��ع��ال��ي��ات امل��وؤمت��ر ال���دويل 
ملكافحة العوا�سف الغبارية، 
العا�سمة  يف  ُع���ِق���دَ  ال���ذي 
بني  فيما  طهران،  الإيرانية 

برعاية   ،2017/7/5 و   3
الرئي�س ح�سن روحاين.

املوؤمتر  فعاليات  وا�ستملت 
ومناق�سات  ع��رو���س  ع��ل��ى 
ل��ل��دول  ق��ط��ري��ة  لأوراق 
امل�ساركة عن حالة العوا�سف 
ال���غ���ب���اري���ة والإج��������راءات 
امل��ت��خ��ذة ف��ي��ه��ا ل��ل��ح��د من 

العوا�سف، وقيام  زيادة تلك 
حقلية  ب��زي��ارة  امل�ساركني 
يف  ك��ي�����س��ان  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 
لالطالع  اأ�سفهان  حمافظة 
تنفذها  التي  امل�ساريع  على 
اجل��م��ه��وري��ة الإ���س��الم��ي��ة 
مراقبة  جمال  يف  الإيرانية 
ال��ت�����س��ح��ر وم��ك��اف��ح��ت��ه، 
وم���ك���اف���ح���ة 
ال���ع���وا����س���ف 

الغبارية.
م��ث��ل امل��رك��ز 
ال������ع������رب������ي 
)اأك�����������س�����اد( 
امل���وؤمت���ر  يف 
خبري  ال����دويل 
ال���س��ت�����س��ع��ار 
ونظم  بعد  عن 
امل��ع��ل��وم��ات 
اجل���غ���راف���ي���ة 
امل���ه���ن���د����س 

با�سم قتالن.

اأك�صاد ي�صارك يف ور�صة عمل حول الربنامج البيئي الإر�صادي يف �صورية

بح�صور موؤ�ص�صات تابعة لالأمم املتحدة وخرباء من 43 بلداً .. اأك�صاد ي�صارك يف فعاليات املوؤمتر 

الدويل ملكافحة العوا�صف الغبارية
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املركز  م��اب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
املناطق  لدرا�سات  العربي 
القاحلة  والأرا���س��ي  اجلافة 
العامة  والهيئة  )اأك�����س��اد(، 
للبحوث العلمية الزراعية يف 
ال�سورية،  العربية  اجلمهورية 
ُعِقدَْت يف مقر مركز البحوث 
بالالذقية  الزراعية  العلمية 
"ا�ستعمال  حول  عمل  ور�سة 
ال�سحي  ال�������رشف  م���ي���اه 
املعاجلة يف اإنتاج حما�سيل 
بتاريخ  وذلك  اآمنة"،  علفية 

.2017/9/28

واأو�سح رئي�س مركز البحوث 
بالالذقية  الزراعية  العلمية 
افتتاح  يف  �سلهب،  حممد  د. 
م�������رشوع  اأن  ال����ور�����س����ة، 
ا���س��ت��ع��م��ال م��ي��اه ال�����رشف 
اإنتاج  يف  املعاجلة  ال�سحي 
هو  اآم��ن��ة  علفية  حما�سيل 
العلمي  للبحث  ا���س��ت��م��رار 
والفني مابني املركز العربي 
العامة  والهيئة  )اأك�����س��اد(، 
الزراعية  العلمية  للبحوث 
ال�سورية، لفتًا اإىل اأنه يهدف 
املحا�سيل  اإنتاج  زيادة  اإىل 
وتطوير  وت��ن��م��ي��ة  العلفية 
وحت�سني  احليوانية  ال���روة 
دخل املربي، وتخفيف العبء 
العذبة  املياه  ا�ستعمال  عن 
العلفية،  املحا�سيل  ري  يف 
هذه  نقل  اأهمية  عن  ف�ساًل 
ال�سوري  املزارع  اإىل  التقانة 
مع �سمان حتقيق ال�ستدامة 
على  واحل��ف��اظ  الإن��ت��اج  يف 

الربة من التدهور.
الأرا�سي  اإدارة  مدير  وب��ني 
وا�ستعمالت املياه يف اأك�ساد 
ال�رشاع  اأن  ج��زدان  عمر  د. 
اأ�سبح  امل��ي��اه  ام��ت��الك  على 
املناطق  م�ساكل  اأه���م  م��ن 

املياه  �سح  من  تعاين  التي 
املنطقة  ومنها  ون��درت��ه��ا، 
معظم  ي��ق��ع  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
املنطقتني  يف  اأرا���س��ي��ه��ا 
اجل��اف��ة و���س��ب��ه اجل��اف��ة من 
توجهت  ف��ق��د  ل���ذا  ال���ع���امل، 
من  ال�ستفادة  نحو  الأنظار 
التي  التقليدية  غ��ري  امل��ي��اه 
ي�ستهان  ل  بكميات  تنت�رش 
اآخذة  وهي  املنطقة،  يف  بها 
وقد  عام،  بعد  عامًا  بالتزايد 
ازداد الهتمام بها يف الآونة 
الأخرية كرديف وبديل للمياه 
ومن  امل��ت��ج��ددة،  التقليدية 
اأهمها واأكرها انت�ساراً مياه 

ال�رشف ال�سحي املعاجلة.
للهيئة  العام  املدير  ونوهت 
العلمية  ل��ل��ب��ح��وث  ال��ع��ام��ة 
مفلح  م��اج��دة  د.  ال��زراع��ي��ة 
الهيئة  بني  البناء  بالتعاون 
تطور  اإىل  لف��ت��ة  واأك�����س��اد، 

العلمي  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ع��م��ل 
اجلانبني،  ب��ني  التطبيقي 
ا�سراتيجية  اإىل  م�����س��رية 
يف  البحثي  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر 
�سورية،  يف  الزراعي  املجال 
الو�سول  �ساأنها  من  والتي 
للمحا�سيل  اأف�سل  غ��د  اإىل 
ب�سقيها  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

النباتي واحليواين.
العلمية  الفعاليات  و�سمن 
اإدارة  م��دي��ر  ق���دم  ل��ل��ور���س��ة، 
املياه  وا�ستعمالت  الأرا�سي 
يف اأك�ساد  د. عمر جزدان عر�سًا 
بعنوان "خرة اأك�ساد يف جمال 
ا�ستعمالت املياه املعاجلة يف 

املنطقة العربية ".
بحوث  اإدارة  مدير  ق��دم  ث��م 
الهيئة  يف  الطبيعية  املوارد 
العلمية  ل��ل��ب��ح��وث  ال��ع��ام��ة 
بعنوان  ع��ر���س��ًا  ال��زراع��ي��ة 
اتفاقية امل�رشوع واملنجزات 

البحوث  رئي�س مركز  وقدمت 
ال�سلمية  الزراعية يف  العلمية 
عر�سًا  احل��اي��ك  راب��ع��ة  "م. 
بعنوان " درا�سة تاأثري املياه 
املعاجلة على تراكم املعادن 
والنبات  الربة  يف  الثقيلة 

يف ال�سلمية ".
دائرة  رئي�س  قدمت  بدورها، 
الطبيعية  امل����وارد  ب��ح��وث 
العلمية  البحوث  مركز  يف 
�سمر  د.  بالالذقية   الزراعية 
"تاأثري  بعنوان  عر�سًا  ح�سن 
م��ي��اه ال�������رشف امل��ع��اجل��ة 
ال��رومي��ي��ة على  م��ن حم��ط��ة 
تريتكايل  حم�سويل  اإنتاجية 

وال�سي�سبان".
كما قدم خبري مركز البحوث 
بالالذقية  الزراعية  العلمية 
بعنوان  عر�سًا  منى  مهند  د. 
ق�س  وه�����س��م  "ا�ست�ساغة 
مبياه  امل���روي  ال��ري��ت��ك��ايل 
عند  امل���ع���اجل���ة  ال�������رشف 

الأغنام ".
ويف اخلتام:

ع��ر���س م��ن�����س��ق امل�����رشوع 
التو�سيات  عدلة  و�سيم  د. 
وامل���ق���رح���ات ل���س��ت��م��رار 
ت�سمنت  وال���ت���ي  ال��ع��م��ل، 
املناطق  م�ساحة  تو�سيع 
م�ستقباًل،  للم�رشوع  التابعة 
علفية  حما�سيل  واإدخ����ال 
التجارب،  وا�ستمرار  جديدة، 
ومراقبة املياه بالتعاون مع 
املوارد املائية، ون�رش البذور 
نتائج  اأعطت  التي  العلفية 
التقانات  وتطبيق  ج��ي��دة، 
التحاليل  اإجراء  عند  احلديثة 

للمياه. الدورية 

اأك�صاد بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية يعقد ور�صة عمل حول ا�صتعمال مياه ال�صرف 
ال�صحي املعاجلة يف اإنتاج حما�صيل علفية اآمنة
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"الكفاءة  ع����ن����وان  حت����ت 
الق���ت�������س���ادي���ة مل��دخ��الت 
املهند�س  ق���دم  الإنتاج" 
"اإدارة  وق�������اف  م�������رش 
والتخطيط"بتاريخ  القت�ساد 
مقر  ف���ي    2017/10/17
يف  أك��س��اد   - العربي  المركز 
حما�رشة  )ال�سبورة(،  دم�سق 
�سارحًا فيها كيفية ال�ستثمار 
والتطوير يف  العلمي  والبحث 
املتخ�س�سة  امل�ساريع  بع�س 
كالنباتي  حم���دد  ب��اإن��ت��اج 
تعزيز  خ��الل  من  واحل��ي��واين 
الكفاءة القت�سادية، والركيز 
كونها  الإنتاج  مدخالت  على 
يف  الأ�سا�سية  العنا�رش  متثل 

العملية الإنتاجية.
مفهوم  الكفاءة  مفهوم  ويعد 
كان  اإذا  وخ�سو�سًا  ن�سبي 
املزرعية  املنتجات  ق�سدنا 
والو�سائل باملوارد الإنتاجية، 

ف��ت��ك��ون ب��ذل��ك ال��ك��ف��اءة هي 
تعظيم الن�سبة بني املخرجات 
واملوارد الإنتاجية امل�ستخدمة 
ي�سري  اأن  وميكن  اإنتاجها،  يف 
اإىل حتقيق قدر اأكر من الناجت 
من  ال��ق��در  بنف�س  ال���زراع���ي 
املوارد، اأي التخ�سي�س الأمثل 
للموارد  الكفء  وال�ستخدام 
املتاحة للح�سول على اأق�سى 

قدر ممكن من الإنتاج..
الكفاءة  درا�سة  اأهمية  تاأتي 
للم�رشوعات  الق��ت�����س��ادي��ة 
تلقي  كونها  م��ن  ال��زراع��ي��ة 
ال�سوء على الواقع الراهن لتلك 
على  والتعرف  امل�����رشوع��ات 
عملها  وحت�سني  منها  الكفء 
جديرة،  غ��ري  ك��ان��ت  غ��ري  يف 
لالعتماد وتطويرها من خالل 
انتاج كميات اأكر من الوحدات 
وم���وارد  مب��ج��ه��ود  املنتجة 
التناف�سية  القدرة  لتعزيز  اأقل 

للم�رشوعات مع مثيالتها يف 
الأ�سواق.. واملوؤدية اإىل حت�سني 
الأ�سعار  وتخفي�س  الإنتاجية 
واملبيعات،  الطلب  زيادة  كما 
حتقيق  يف  ي�سب  ذل��ك  وك��ل 
للموارد  الأم��ث��ل  ال�ستخدام 
ال�ستعمالت  ذات  ال��ن��ادرة 
وبع�س  كاملياه  امل��ت��ع��ددة  
عنا�رش الربة وحت�سني الدخل 
واأي�سا  املعي�سة  وم�ستوى 

تقليل الفاقد يف الإنتاج.
مكونات  القت�سادية  للكفاءة 
كالكفاءة  ومطلوبة  ه��ام��ة 
لتحقيق  والتوزيعية  التقنية 
الغاية املراد بها وحتقيقها يف 
النظرية القت�سادية، كما لها 
طرائق عدة يف التقديركطريقة 
حت��ل��ي��ل م��غ��ل��ف ال��ب��ي��ان��ات 
الع�سوائي  احلدودي  والتحليل 
يف  وا�ستخدامًا  �سيوعاَ  الأكر 
الكفاءة  تلك  وحتليل  درا�سة 

لقيامه بالغر�س املطلوب.
لذلك يجب علينا عند الو�سول 
ل  جديد  زراع��ي  ابتكار  اإىل 
البتكار  ارف���اق ه��ذا  ب��د م��ن 
الكفاءة  حتقق  تقنية  بحزمة 
القت�سادية له مع الخذ بعني 

العتبار تكلفة ا�ستخدامها..
التوجه  عند  اأي�سًا  يجب  كما 
م�ساريع  تنفيذ  اأو  لأج����راء 
م��ا،  م��ن��ط��ق��ة  ت��ن��م��وي��ة يف 
القت�سادية   الكفاءة  درا�سة 
ومعرفة  الزراعية  للم�ساريع 
وال�سعف  اخل��ل��ل  م���واط���ن 
بهدف  ت��الف��ي��ه��ا،  وك��ي��ف��ي��ة 
حت��وي��ل ه���ذه امل�����رشوع��ات 
كفاءة  ذات  م�رشوعات  اإىل 
يف  الإدارة  من��اذج  ودرا���س��ة 
وتعميم  الرائدة  امل�رشوعات 
الهدف  لتحقيق  النماذج  هذه 

املطلوب..

ب��رع��اي��ة امل���دي���ر ال��ع��ام 
لدرا�سات  العربي  للمركز 
والأرا�سي  اجلافة  املناطق 
الدكتور  )اأك�ساد(  القاحلة 
رف��ي��ق ع��ل��ي ���س��ال��ح، قدم 
خ��ب��ري ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 
عن  وال�ست�سعار  اجلغرافية 
املهند�س  امل��رك��ز  يف  بعد 
علميًا  عر�سًا  قتالن  با�سم 
املعلومات  "نظم  بعنوان 
الرابع  البعد   / اجلغرافية 
اأك�ساد  مقر  يف  وذل��ك   ،"

بح�سور   ،2017/7/18 بتاريخ  بدم�سق، 
اخلراء املعنيني.

بنظم  ال��ت��ع��ري��ف  ال��ع��ر���س  ت���ن���اول 
ومكوناته  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
عر�س  مت  ث��م  الرئي�سة،  والعمليات 
اإعداد  يف  املتبعة  اجلديدة  للمنهجيات 
جديد  بعد  واإدخ��ال  الغر�سية  اخلرائط 
البيانات  اأن  حيث  الزمن،  حول  يركز 

نظم  يف  ت��خ��زن  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات 
معلومات  هي  اجلغرافية  املعلومات 
مكانية اإ�سافة اىل كونها متغرية ح�سب 

الزمن.
الرابع،  البعد  فكرة  ج��اءت  هنا  وم��ن 
والتي تفيدنا يف التحليل املكاين لر�سد 
بيئية  وم�ساكل  متغرية  بيئية  ظواهر 
تتعلق بالزمن، كر�سد ظواهر الأمرا�س 
بها  خا�سة  خرائط  واإع��داد  احليوانية 

اأ�سباب  ملعرفة  وحتليلها 
احللول  واإي��ج��اد  امل�ساكل 
ال�سيا�سات  م��ع  ورب��ط��ه��ا 
اإ�سافة  لتخفيفها،  املتبعة 
ت��وزع  خ��رائ��ط  اإع����داد  اإىل 
خ��رائ��ط  اأو  ال���ن���ب���ات���ات، 
اأو  امل��ط��ري��ة،  ال��ه��ط��ولت 
املتغري  امل���ائ���ي  ال�����وارد 

ح�سب الزمن.
ث��م ت��ط��رق خ��ب��ري اأك�����س��اد 
التحليل،  ه��ذا  م��زاي��ا  ع��ن 
امل�ساكل  حل  على  وقدرته 
والإجابة على الأ�سئلة، وت�سميم برامج 
ق��رار  ات��خ��اذ  على  ت�ساعد  م�ستقبلية 
ال�سيا�سات  اأف�سل، وامل�ساعدة يف تقييم 

واملنفذة. املتبعة 
نقا�س مو�سع ومعمق  ويف اخلتام جرى 
ح���ول امل��و���س��وع��ات امل��ط��روح��ة يف 
العر�س، كما اأجاب املهند�س قتالن على 

ت�ساوؤلت احل�سور وا�ستف�ساراتهم.

نظم املعلومات اجلغرافية / البعد الرابع .. عر�ض علمي يف اأك�صاد

الكفاءة القت�صادية..بوابة النجاح يف امل�صاريع التنموية ذات ال�صتدامة
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