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فخامـة رئيــ�س اجلمهوريـة التون�سيــة يــ�سـتقبل
بحث وزي���ر الفالحة وامل����وارد املائية
وال�صيد البحري يف اجلمهورية التون�سية
الأ�ستاذ �سمري الطيب ،مع املدير العام
للمركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة
والأرا���ض��ي القاحلة (�أك�����س��اد) الأ�ستاذ
الدكتور رفيق علي �صالح� ،ش�ؤون التعاون
بني اجلانبني و�سبل تعزيزه وتطويره.
و�أ�شاد الوزير التون�سي� ،أثناء اللقاء الذي
و�أ�شاد الوزير التون�سي� ،أثناء اللقاء الذي
جرى ،بتاريخ  ،2017/11/2يف 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 امل��رك��ز يف ال�سنوات الأخ�ي�رة،
وت��رك��ي��زه على العمل العلمي البحثي
التطبيقي ،والثقة العالية التي اكت�سبها
واملكانة العلمية املرموقة التي و�صل
�إليها يف جميع جم��االت عمله .و�أع��رب

مقر مكتب �أك�����س��اد يف تون�س بتاريخ
 ،2016/10/17مما ي�شجع على اال�ستمرار
بالتعاون مع �أك�ساد وتعزيزه وتطويره،
على حد تعبريه ،م�ؤكداً حر�ص تون�س على
اال�ستفادة من خربات وتخ�ص�صات املركز
العربي يف م�شاريع تنموية كثرية يف
املرحلة القادمة.من جانبه� ،أكد 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 العربي �رضورة
تفر�ضها حقائق ال��ت��اري��خ واجلغرافيا
ومتطلبات احلا�رض وامل�ستقبل ،الفت ًا
�إىل �أن �أك�����س��اد ،ق��د راك���م ع�بر م�سريته
العلمية التطبيقية الكثري من اخل�برات
والتقانات احلديثة يف جم��االت تطوير
الرثوة احليوانية ،وت�صنيع الأعالف ذات
القيمة الغذائية العالية ،وحت�سني الكفاءة
التنا�سلية للقطعان ،والتلقيح اال�صطناعي
ونقل الأجنة ،وا�ستنباط �أ�صناف من القمح

عن ارتياحه مل�سرية العالقات املتنامية
ب�ين اجل��ان��ب�ين ،م�شيداً بالنتائج التي
متخ�ضت عنها اتفاقيات التعاون امل�شرتك
املوقعة بينهما بتواريخ ،2013/2/25
و ،2015/5/11و ،2015/5/13وافتتاح

وال�شعري عالية الإنتاجية.
وتناول اللقاء م�شاريع التعاون الفني
والبحثي ،القائمة وقيد التنفيذ ،بني
الوزارة واملركز ،مثل م�رشوع خف�ض نفوق
مواليد الإب��ل يف بع�ض ال��دول العربية،

تو�سيع �آفاق التعاون ودعمه مب�شاريع
جديدة بني تون�س و�أك�ساد يف
املرحلة القادمة
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وم�رشوع تطوير عمليات خدمة ب�ساتني
النخيل الر�أ�سية والأر�ضية لزيادة الإنتاج
وحت�سني النوعية يف املنطقة العربية.
كما تناول اللقاء م�شاريع التعاون الفني
والبحثي اجلديدة بني ال���وزارة واملركز
وال��ت��ي �سينطلق تنفيذها ب��داي��ة �سنة
 ،2018واملتمثلة يف م����شروع درا�سة
الأرا�ضي اجلب�سية املروية باملياه املاحلة
وت�أثريها على املخزون الغذائي للرتبة
 ،بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة
واملحافظة على الأرا���ض��ي الفالحية،
وم�رشوع الإدارة امل�ستدامة للمحافظة
على ال��ت��ن��وع البيولوجي النباتي يف
املراعي واملحميات الطبيعية بالوطن
العربي ،بالتعاون م��ع الإدارة العامة
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الدكـتور رفيق علي �صالح  -مدير عام �أك�سـاد
�سمري الطيب� ،شارك املدير العام للمركز
العربي (�أك�ساد) الأ�ستاذ الدكتور رفيق
علي �صالح ،يف حفل افتتاح ال��دورة 13
لل�صالون الدويل للفالحة والآالت الفالحية
وال�صيد البحري SIAMAP – 2017
حت��ت �شعار "من �أج��ل فالحة ع�رصية،
م�صدرة وم�ستدامة" ،ال��ذي �أقيم بق�رص
املعار�ض بالكرم بتون�س من – 10/31
 .2017/11/5و�ضم املعر�ض  500عار�ض
و�شارك فيه نحو  30دول��ة وو�صل عدد
زواره �إىل � 200ألف زائر .وتقدر امل�ساحة
الإجمالية للمعر�ض بـ � 18ألف مرت مربع،
وي�شمل �أوج��ه ن�شاطات القطاع الزراعي
كافة من املنتوجات النباتية ،واحليوانية،
للغابات ،وم�رشوع "تطبيق نظم الزراعة والآالت الزراعية ،وال�صناعات الغذائية
احلافظة لتح�سني �إنتاجية حما�صيل الزراعية.
احل��ب��وب (القمح وال�شعري) وخ�صائ�ص
الرتبة يف ال��دول العربية ،بالتعاون مع د� .صالح يلتقي املديرين العامني يف
املعهد الوطني للزراعات الكربى.
وزارة الفالحة واملوارد املائية وال�صيد
بينهما
التعاون
و�أكد اجلانبان موا�صلة
البحري التون�سية ..
والعمل على تطويره يف جميع املجاالت
نتائج مب�شرة وواعدة جد ًا
ذات االهتمام امل�شرتك.

الأ�ستاذ الطيب والدكتور �صالح
ي�شاركان يف حفل افتتاح
ال�صالون الدويل لال�ستثمار الفالحي
والتكنولوجيا

ل�سالالت �أك�ساد يف تون�س

للمعهد الوطني للزراعات الكربى الدكتور
�أ�سامة اخلريج� ،آليات التعاون والتن�سيق
ومراجعة تنفيذ الأن�شطة امل�شرتكة.
وح�رض اللقاء الباحثة م .هاجر بن غامن
من املعهد الوطني للزراعات الكربى ،والتي
عملت خالل ال�سنوات ال�ست ال�سابقة على
�إجراءالتجارباملهمةعلى�ساللة�أك�ساد،1706
ومتابعة مدى ت�أقلمها مع الظروف البيئية
واملناخية اجلافة يف تون�س ،والتي حققت
�إنتاجية بلغت  4.4طن/هكتار ،بينما بلغ
ال�شاهد  1.4طن/هكتار.
و�أ���ش��ارت الباحثة �إىل �أنها ب��د�أت العمل
وات��خ��اذ الإج����راءات العلمية والإداري���ة
الالزمة العتماد هذا ال�صنف يف اجلمهورية
التون�سية.
من جانبه� ،أع��رب املدير العام للمركز
العربي (�أك�ساد) الأ�ستاذ الدكتور رفيق
علي �صالح عن �سعادته بهذه النتائج،
وثنى على جهود الباحثة املهند�سة هاجر
بن غ��امن ،م�شرياً �إىل �أن �أك�ساد م�ستعد
لتقدمي الإمكانات كافة الالزمة ملتابعة
هذا اجلهد العلمي يف تون�س.
وذل����ك خ�ل�ال م�����ش��ارك��ة امل��دي��ر ال��ع��ام

بدعوة من وزير الفالحة التون�سي الأ�ستاذ

بحث املدير العام للمركز العربي (�أك�ساد)
الدكتور رفيق علي �صالح ،يف تون�س،
بتاريخ  ،2017/11/1مع كل من املدير
العام للإنتاج الفالحي يف الوزارة املذكورة
املهند�س عز الدين �شلغاف ،واملدير العام

للمركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة
والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد) الدكتور رفيق
�صالح يف فعاليات الدورة الـ  13لل�صالون
الدويل للفالحة والآالت الفالحية وال�صيد
البحري SIAMAP - 2017

3

العـ ـ ــدد

2018 / 170

�أخبـــار

مــــ�شــــاريع �أكـــ�ســـــاد يف
م�شروع تطوير عمليات خدمة النخيل م�شروع ا�ستنباط �أ�صناف من القمح وال�شعري
الر�أ�سية والأر��ض��ي��ة ل��زي��ادة الإنتاجية عالية التحمل ل�ل�إج��ه��ادات الال�أحيائية
وحت�سني النوعية يف املنطقة العربية
والأحيائية وذات كفاءة �إنتاجية عالية
يهدف امل����شروع �إىل حت�سني امل��ردود
االقت�صادي لنخلة التمر من خالل زيادة
الإنتاج ،وحت�سني نوعية الثمار ،ورفع
قدرتها الت�سويقية والتخزينية ،واحلفاظ
على ال�سالالت البذرية املتميزة ،وتعزيز
ق���درات امل�ؤ�س�سات الوطنية البحثية
والتنموية والإر�شادية.
وينفذ �أك�ساد هذا امل�رشوع يف تون�س،
بالتعاون مع وزارة الفالحة وامل��وارد
املائية وال�صيد البحري ،ومتتد فعالياته
خ�لال ال��ف�ترة  ،2019 – 2015وتبلغ
ميزانيته  150.000دوالر �أمريكي،
بتمويل من �أك�ساد .ومن �أهم الإجنازات
العمل على �إ���ص��دار كتاب ح��ول طراق
املكافحة والعالج ل�سو�سة النخيل يف
الدول العربية.

يهدف امل����شروع �إىل تطوير وحت�سني
�إنتاجية حما�صيل احلبوب ال�صغرية
وثبات �إنتاجيتها ،مبا ي�ضمن حتقيق
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي والتنمية ال��زراع��ي��ة
امل�ستدامة ملكونات النظام الزراعي
العربي .وهو من امل�رشوعات امل�ستمرة
يف �أك�ساد.
وبتمويل م��ن��ه ،بالتعاون م��ع وزارة
الفالحة التون�سية ،يقوم �أك�ساد بتجارب
ال��ك��ف��اءة االن��ت��اج��ي��ة ل�����س�لاالت القمح
وال�شعري املتفوقة حتت ظروف الزراعة
املطرية واملروية حيث يتم �إر�سال  2كغ
تقريب ًا كل عام من بذار اجليل الثاين �إىل
اجلمهورية التون�سية لإثراء برامج الرتبية
املحلية ملحا�صيل القمح القا�سي والطري
وال�شعري.

م�شروع درا�سة ت�أثري التغريات املناخية
على املوارد املائية
يف املنطقة العربية
يهدف امل����شروع �إىل تقييم التغريات
احلالية وامل�ستقبلية يف املناخ باملنطقة
العربية ،وحتديد �آثارها يف املوارد املائية
املتاحة .وي�شارك �أك�ساد وزارة الفالحة
وال�صيد البحري ،وك��ل من الإ�سكوا،
والفاو ،وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة،
واملنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية،
واملعهد ال�سويدي للأر�صاد ،والوكالة
ال�سويدية للتنمية ،والوكالة الأملانية
للتعاون الدويل ،واملكتب الإقليمي لدول
غربي �آ�سيا .ومن �أهم �إجنازات امل�رشوع،

م�شروع �إكثار ب��ذار الأ�صناف وال�سالالت
امل�شروع البحثي التنموي مع الدول
العربية الواعدة (املب�شرة) من القمح وال�شعري
(تطبيق نظام الزراعة احلافظة لتح�سني
�إنتاجية حما�صيل احلبوب ال�صغرية -
القمح ،وال�شعري  -وخ�صائ�ص الرتبة يف يهدف امل�رشوع �إىل �إكثار بذار �أ�صناف
و�سالالت �أك�ساد من القمح وال�شعري،
الدول العربية)
يهدف امل�رشوع �إىل تطوير ا�ستدامة
نظم الإن��ت��اج ال��زراع��ي يف املنطقة
العربية م��ن خ�لال زي���ادة �إنتاجية
حما�صيل احلبوب و�ضمان ا�ستقرار
الإن��ت��اج ال��زراع��ي وامل��ح��اف��ظ��ة على
املوارد الزراعية.
وميتد امل�رشوع لأربع �سنوات ي�شارك
�أك�ساد وزارة الفالحة واملوارد املائية
وال�صيد البحري وك��ذل��ك املنظمات
الإقليمية والدولية العاملة يف املنطقة
العربية.
وي��ن��ف��ذ يف ت��ون�����س �ضمن  5م��واق��ع،
ه��ي منطقة ف��رن��ان��ة (ح��ق��ل م���زارع
 1.5هكتار) ،وحمطة التجارب ونقل
التكنولوجيا بالكدية ( 1.5هكتار)،
ومنطقة العرو�سة (حقل م��زارع 1.5
ه��ك��ت��ار) ،ومنطقة ال�شوارنية (حقل
م��زارع  1.5هكتار) ،ومنطقة الكريب
(حقل مزارع  1هكتار).
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والتي تتم ب�شكل �أ�سا�سي يف حمطات
�أك�ساد ،ويقوم بتوفري كميات البذار
الالزمة و�إر�سالها للدول العربية .وهو
من امل�رشوعات امل�ستمرة يف �أك�ساد،
وب��ت��م��وي��ل م��ن��ه ،وي��ن��ف��ذه يف تون�س
بالتعاون مع وزارة الفالحة.
ومن �أهم الإجنازات مت زراعة �أ�صناف
�أك�ساد من القمح يف والي��ة القريوان
(قمح طري �أك�ساد ،901و�أك�ساد،)1273
و���س��ت ���س�لاالت م��ب����شرة يف جت��ارب
ال��ك��ف��اءة الإن��ت��اج��ي��ة وزن ك��ل �ساللة
/250/غ .والقمح القا�سي (�أك�ساد،1229
و�أك�ساد ،1273و�أك�ساد ،) 1105كما يتم
حالي ًا العمل على ت�سجيل �صنفي قمح
من �أ�صناف �أك�ساد ،مت زراعة عدد من
�أ���ص��ن��اف و���س�لاالت �أك�����س��اد يف والية
القريوان ملو�سم  ،2017/2016وبلغت
ن�سبة ال��زي��ادة يف امل��ردود يف حمطة
ال�شبيكة م��ن  ،% 61 – 3ويف حمطة
الو�سالتية من .% 140 – 29

�أهم املــــ�شـــاريع
• م�شروع �إعداد مو�سوعة الكثبان
الرملية يف الوطن العربي
• م�شروع متابعة فعاليات االتفاقية
الدولية ملكافحة الت�صحر والآليات
العربية ذات العالقة
• م�شروع �إدارة ا�ستعمال املياه غري
التقليديةيفالزراعة
• درا� �س��ة اقت�صادية اجتماعية
ال� �س��ت��ع��م��االت امل���ي���اه ال��ع��ادم��ة
واملعاجلة يف الدول العربية

�أك�سـاد
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اجلمهوريــــة التون�ســـــيــــة
عقد امل�ؤمتر الرفيع امل�ستوى حول تقييم
�أثر تغري املناخ والتكيف معه يف بريوت
يف ال�شهر  ،2017/9وحتديد التغريات
املناخية املتوقعة يف درجات احلرارة
والأمطار يف املنطقة العربية ،وحتديد
�أث��ر التغريات املناخية على امل��وارد
املائية ال�سطحية يف املنطقة العربية.

م�شروع رفع كفاءة الري يف الدول العربية
يهدف امل�رشوع �إىل البحث عن الو�سائل
والإج���راءات املنا�سبة القابلة للتطبيق
يف الدول العربية من �أجل حت�سني كفاءة
ا�ستخدام املياه لأغرا�ض الري� ،إ�ضافة �إىل
دعم وتنمية قدرات العاملني يف جمال
الري من مهند�سني وفنيني ومزارعني.

التي مت تنفيذها
• حت��دي��د الأه��م��ي��ة االقت�صادية
للتح�سني الوراثي
ل�سالالت الأغنام واملاعز املحلية
يف الدول العربية
• م�شروع تقييم ح�سا�سية املوارد
املائية يف املنطقة العربية
و�آثارها االقت�صادية واالجتماعية
• م����ش��روع تعزيز الأم���ن املائي
والغذائي من خالل بناء القدرات
يف املنطقة العربية

م�شروع التح�سـني الوراثي ورعاية الأغنـام وهو م�ستمر حتى الآن ،وتبلغ ميزانيته
 60.000دوالر �أمريكي ،بتمويل من �أك�ساد.
يف الدول العربية
ومت �إعداد خرائط اجلفاف ال�شهري ح�سب
يهدف امل����شروع �إىل حت�سني �إنتاجية امل�ؤ�رشات العاملية VCI – TCI –VHI
�أغنام العوا�س والأغنام املحلية الواعدة للدول العربية.
باالنتخاب والتهجني املوجه ،وينفذه
م�شروعتعميماال�ستعمالالآمنللمياه
�أك�ساد يف تون�س بالتعاون مع وزارة
الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري.
الرمادية يف البلدان العربية
وهو من امل�رشوعات القومية امل�ستمرة.
متتد ف�ترة تنفيذه فيما بني – 2016
م�شروع التح�سـني الوراثي ورعاية املاعز
 ،2019ويتعاون مع �أك�ساد يف تنفيذه
يف الدول العربية
املعهد الوطني للبحوث يف الهند�سة
يهدف امل����شروع �إىل حت�سني �إنتاجية الريفية وامل��ي��اه وال��غ��اب��ات ،وتبلغ
ال�سالالت املحلية ال��واع��دة من املاعز ميزانيته � /120.000 /أل���ف دوالر
�أمريكي ،وهو ممول منا�صفة بني �أك�ساد
باالنتخاب والتهجني املوجه.
واملعهد الوطني للبحوث.
م�شروعتطويروا�ستخدامالتلقيح
ومت تنفيذ عدد من الأبحاث والأن�شطة
اال�صطناعيللمجرتاتال�صغرية
حول معاجلة تلك النوعية من املياه
يف الدول العربية
و�إعادة ا�ستعمالها ب�شكل �آمن يف الري
يهدف امل�رشوع �إىل امل�ساهمة يف ت�رسيع الزراعي.
عمليات التح�سني ال��وراث��ي
لقطعان م�شروع درا�سة الأرا�ضي اجلب�سية املروية
الأغنام واملاعز .وانطالق ًا من �رضورة
باملياه املاحلة
تو�سيع قاعدة �أك�ساد لت�شمل كافة الدول
وت�أثريها
العربية قام مدير عام �أك�ساد الأ�ستاذ
يف املخزون الغذائي للرتبة
ال��دك��ت��ور رفيق علي �صالح بافتتاح
خمترب للتلقيح اال�صطناعي يف مدينة متتد فرتة عمله فيما بني ،2020 – 2016
القريوان وا�ستالمه وت�شغيله ،ومت �إر�سال ويتعاون مع �أك�ساد يف تنفيذه وزارة
 3000ق�شة �سائل منوي جممد للأغنام الفالحة وتبلغ ميزانيته 200.000
العوا�س ،واملاعز ال�شامي� ،إىل تون�س .دوالر �أم��ري��ك��ي ،بتمويل من تون�س.
وهو م�رشوع م�ستمر يف فعالياته.
وامل����شروع قيد التنفيذ ،حيث متت
م�شروع خف�ض معدالت نفوق مواليد الإبل الإج��راءات التح�ضريية كافة النطالق
تنفيذ �أن�شطته.
ومكافحتهوالوقايةمنه

يهدف امل�رشوع �إىل خف�ض معدالت نفوق م�شروع الإدارة امل�ستدامة للمحافظة على
مواليد الإبل عن طريق درا�سة م�سبباته التنوع البيولوجي النباتي يف املراعي
واحل��د منها ،وو���ض��ع برنامج وقائي واملحميات الطبيعية بالوطن العربي

منا�سب يتم تطبيقه على قطعان الإبل متتد فعالياته فيما بني ،2020 – 2016
حلماية املواليد وخف�ض ن�سبة نفوقها.
ويتعاون مع �أك�ساد يف تنفيذه وزارة
الفالحة وتبلغ ميزانيته 200.000
م�شروع درا�سة مراقبة اجلفاف و�إعداد
دوالر �أمريكي ،وهو قيد التنفيذ ،حيث
خرائط خماطر اجلفاف الزراعي
متت مناق�شة خطة العمل والإج��راءات
يف الوطن العربي
ال��ت��ح�����ض�يري��ة م��ع امل��ع��ن��ي�ين ب���وزارة
بد�أت فعاليات امل�رشوع يف العام  ،2010الفالحة.
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مديـــــر عام �أكـــ�ســاد الدكتور رفيق �صالح

بعد م�رشوع الـ  53مليون هكتار� ..أك�ساد يبد�أ تنفيذ م�رشوع الـ  100مليــ
��رم ال�سيد م�ساعد رئي�س
ك� َّ
جمهورية ال�����س��ودان الوزير
�إب���راه���ي���م حم��م��ود امل��رك��ز
العربي ل��درا���س��ات املناطق
اجلافة والأرا���ض��ي القاحلة
(�أك�ساد) ممث ًال مبديره العام
الدكتور رفيق علي �صالح،
ح��ي��ث ق��ل��ده و���س��ام التكرمي
(ال��و���ش��اح) ال��ذي ُي �قَ � َّد ُم ملن
ي��ن��ج��زون �أع����م����ا ًال نوعية
ت�صب يف م�صلحة ال�شعب
ال�سوداين.
جاء هذا التكرمي الرفيع خالل
تر�أ�س الدكتور �صالح لوفد من
نخبة خ�براء املركز العربي
(�أك�ساد) ،يف مهمة عمل يف
جمهورية ال�����س��ودان ،خالل
الفرتة من ،2018/1/13-7
الذين با�رشوا تنفيذ م�رشوع
�إع����داد اخل��رائ��ط التنفيذية
ال�ستعماالت الأرا���ض��ي يف
���س��ب��ع والي�����ات ���س��ودان��ي��ة،
ه���ي اخل����رط����وم ،وال��ن��ي��ل،
وال�شمالية ،وكردفان ،والنيل
الأزرق ،وال��ن��ي��ل الأبي�ض،
واجلزيرة ،مب�ساحة �إجمالية
تناهز الـ  100مليون هكتار،
وذل��ك بالتعاون مع اخلرباء
ال�����س��ودان��ي�ين امل��ع��ن��ي�ين يف
جماالت الزراعة والري.
وي�����أت����ي ه�����ذا امل�����ش�روع
ا���س��ت��ك��م��ا ًال مل����شروع �إع���داد

وزير احلكم االحتادي
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خارطة ا�ستعماالت ا لأرا�ضي
يف ال��والي��ات ال�رشقية من
جمهورية ال�سودان ،البالغة
م�ساحتها  53مليون هكتار،
الذي �سبق و�أن نفذه �أك�ساد.
و�أك��د ال�سيد م�ساعد رئي�س
جمهورية ال�سودان الوزير
�إبراهيم حممود خالل حفل
ال��ت��ك��رمي ت��ق��دي��ر ال�����س��ودان
ق��ي��ادة و���ش��ع��ب� ًا للم�شاريع
التي �سبق و�أن نفذها ولتلك
التي ينفذها املركز العربي
(�أك���������س����اد) ،يف جم����االت
ت��رب��ي��ة ال��ق��م��ح وال�����ش��ع�ير
وال��ذرة البي�ضاء ،والزراعة
احل��اف��ظ��ة ،وت��ط��وي��ر ال�ثروة
احل��ي��وان��ي��ة ،ال���س��ي��م��ا منها
ا لأغ��ن��ام وامل��اع��ز وا لإب���ل،
و�أي�ض ًا يف جم��االت تطوير
زراع���ة النخيل ،ودرا���س��ات
املوارد املائية.
ولفت �إىل ال��دور ال��ذي يقوم
به املركز العربي (�أك�ساد)
يف تنفيذ م�شاريع زراعية
تنموية يف خمتلف املناطق
يف ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ودان،
م�شري اً �إىل �أن �أك�ساد الذي
ي�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ا لأم��ن�ين
الغذائي واملائي العربيني،
�أ���ص��ب��ح مي��ث��ل يف ال�سنوات
ا لأخ��ي�رة �أح���د �أه���م م��راك��ز
العمل العربي امل�شرتك.

وزير الرثوة احليوانية

م�ساعد رئي�س اجلمهورية

وزير الزراعة ووزير الدولة ل�ش�ؤون الزراعة

وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية

وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
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يتقلــــد و�شــــــاحني يف جمهورية ال�سودان

ـــون هكتار وجمهورية ال�سودان تكرم املركز مل�شاريعه النوعية املنفذة

وزير الزراعة ووزير احلكم االحتادي -ورئي�س جلنة الزراعة والري
يف جمل�س النواب ال�سوداين

وزير الدولة ل�ش�ؤون الري والرثوة املائية

وايل اخلرطوم

مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية

م��ن ج��ان��ب��ه ،ع�بر الدكتور
���ص��ال��ح ع��ن ت��ق��دي��ر �أك�ساد
ل��ل��دع��م ال�����ذي ي��ل��ق��اه من
جمهورية ال�سودان ،م�ؤكداً
ا���س��ت��ع��داد امل���رك���ز ال��دائ��م
ل��ت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه
ا لإ�سهام يف حتقيق نه�ضة
زراع��ي��ة م�ستدامة يف هذا
ال��ب��ل��د ال��ع��رب��ي ال��ك��ب�ير على
وجه اخل�صو�ص ،ويف جميع
ال���دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى وجه
العموم.
و�أ���ض��اف� ،أن �إدراك املركز
ال��ع��رب��ي ( �أك�����س��اد) للتحدي
ال�����ذي ت��ف��ر���ض��ه ال��ب��ي��ئ��ات
العربية اجل��اف��ة ،وخا�صة
يف ظل التغريات املناخية
ال���ق���ا����س���ي���ة ال���ت���ي ع��ان��ت
منها املنطقة العربية يف
ال�سنوات ا لأخ�يرة ،قد دفعه
�إىل ب��ذل املزيد من اجلهود
لإث����راء عمله ك��م� ًا ون��وع �اً،
الفت ًا �إىل ماميثله “م�رشوع
�إع���داد خ��ارط��ة ا�ستعماالت
ا لأرا�ضي” من �أهمية ق�صوى
لعمليات التنمية امل�ستدامة
يف جمهورية ال�سودان.
و �أكد الدكتور �صالح حر�ص
امل��رك��ز ال��ع��رب��ي (�أك�����س��اد)
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون
العلمي والفني مع اجلهات
ال�سودانية املعنية كافة،

�إجتماع عمل يف م�صرف باديا

لتحقيق اال�ستفادة املثلى
م���ن ال��ت��ق��ان��ات احل��دي��ث��ة،
وتطبيق ا لإدارة ال�سليمة
للموارد الطبيعية ،وتطوير
ك���ف���اءة ال����ك����وادر الفنية
ال�سودانية خلدمة التنمية
ال��زراع��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف
جمهورية ال�سودان.
وبحث املدير العام للمركز
ال��ع��رب��ي (�أك�����س��اد) الدكتور
رفيق علي �صالح مع وزراء
الزراعة والغابات ،والرثوة
احليوانية ،واملالية ،واحلكم
امل��ح��ل��ي ،و����ش����ؤون جمل�س
ال��������وزراء يف ج��م��ه��وري��ة
ال�����س��ودان��� ،ش ��ؤون التعاون
وكيفية ت��ع��زي��زه وتطويره
يف ���ش��ت��ى امل���ج���االت ذات
االهتمام امل�شرتك ،م�ؤكد اً
ت��ق��دي��ر �أك�������س���اد وح��ر���ص��ه
البالغ على العالقات الطيبة
مع جمهورية ال�سودان.
و�أكد ال�سادة ال��وزراء �أهمية
امل�شاريع التي ينفذها �أك�ساد
يف ال�������س���ودان ،وتقديرهم
العايل جلهود املركز يف دعم
الزراعة يف ال�سودان �آملني
تطوير هذا التعاون م�ستقب ًال
مل���ا ف��ي��ه اخل��ي�ر لعمليات
التنمية القائمة يف خمتلف
املناطق ال�سودانية.

الأمني العام للمجل�س الزراعي ال�سوداين
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مــــ�شــــاريع �أكـــ�ســـــاد يف
م�شروع ا�ستنباط �أ�صناف
من القمح وال�شعري عالية
التحمل للإجهادات
الال�أحيائية والأحيائية
وذات كفاءة �إنتاجية عالية
يهدف امل����شروع �إىل تطوير
وحت�سني �إنتاجية حما�صيل
احل��ب��وب ال�����ص��غ�يرة وثبات
�إنتاجيتها.
وه��و م�رشوع ميوله �أك�ساد،
وم�ستمر يف تنفيذه بالتعاون
مع وزارة الزراعة والغابات،
حيث يقوم �أك�ساد ب�إر�سال
بذارمن ا�صناف اك�ساد �سنوي ًا
�إىل ال�سودان لتتم زراعتها.

من القمح وال�شعري ،والتي تتم
ب�شكل �أ�سا�سي يف حمطات
�أك�����س��اد ،حيث ي��ق��وم بتوفري
كميات البذار الالزمة و�إر�سالها
للدول لزراعتها.
وه��و م�رشوع ميوله �أك�ساد،
وم�ستمر يف تنفيذه بالتعاون
مع وزارة الزراعة والغابات،
كما يقوم �أك�ساد �سنوي ًا ب�إر�سال
بذار القمح وال�شعري �إىل ال�سودان
لزراعتها ،وبلغت كمية البذار
املر�سلة خالل الفرتة -2012
 /130/ 2017كغ.

م�شروع تطوير عمليات
خدمة النخيل الر�أ�سية
والأر�ضية لزيادة الإنتاجية
م�شروع تطبيق نظام
وحت�سني النوعية يف
لتح�سني
الزراعة احلافظة
املنطقة العربية
�إنتاجية حما�صيل احلبوب
ال�صغرية (القمح و�شعري) يهدف امل�رشوع �إىل حت�سني
امل���ردود االقت�صادي لنخلة
وخ�صائ�ص الرتبة
التمر من خالل زيادة الإنتاج،
يف الدول العربية

ميتد امل�رشوع لأربع �سنوات
قابلة للتمديد ح�سب نتائج
التجارب املتح�صل عليها،
بتمويل من �أك�ساد ،وينفذه
�أك�ساد بالتعاون مع وزارة
الزراعة والغابات ،واملنظمات
االقليمية والدولية العاملة يف
املنطقة العربية.
مت الإقالع للمو�سم الزراعي
 2018/2017بعد تو�صيف
مواقع التنفيذ وهي ،م�رشوع
اجلزيرة  /100/فدان ،وهيئة
حلفا اجل��دي��د  /20/فداناً،
وال��والي��ة ال�شمالية /25/
ف��دان��اً ،ووالي���ة ن��ه��ر النيل
 /25/ف��دان �اً ،ووالي��ة النيل
الأبي�ض  /25/فداناً ،ووالية
�سنار �/5/أفدنة.

م�شروع �إكثار بذار الأ�صناف

وحت�����س�ين ن��وع��ي��ة ال��ث��م��ار
ورف���ع ق��درت��ه��ا الت�سويقية
والتخزينية ،واحل��ف��اظ على
ال�سالالت البذرية املتميزة،
وتعزيز ق��درات امل�ؤ�س�سات
الوطنية البحثية والتنموية
والإر�شادية.
ميتد تنفيذ امل�رشوع خالل

وال�سالالت الواعدة (املب�شرة) ال���ف�ت�رة ،2019 – 2015
ويتعاون �أك�ساد يف تنفيذه
من القمح وال�شعري
مع وزارة الزراعة والغابات،
ي��ه��دف امل����شروع �إىل �إكثار وتبلغ ميزانيته 150.000
بذار لأ�صناف و�سالالت �أك�ساد
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�أكـ�سـاد يعر�ض تطورات م�رشوع خارطـة اال�سـتخدامات

بحث الأ�ستاذ الدكتور رفيق علي
�صالح املدير العام للمركز العربي
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي
ال��ق��اح��ل��ة (�أك�����س��اد) ،م��ع الدكتور
ب��در ال��دي��ن حممد احل�سن الوكيل
ال��ع��ام ل���وزارة ال��زراع��ة والغابات
يف ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ودان��� ،ش ��ؤون
التعاون بني اجلانبني و�سبل تعزيزه
وتطويره.
وا�ستعر�ض اجلانبان ،خالل اللقاء
الذي جرى يف مقر �أك�ساد بدم�شق،
ب��ت��اري��خ “ ،2018/4/2م�رشوع
خارطة اال�ستخدامات املثلى لـ  100مليون هكتار من �أرا�ضي
جمهورية ال�سودان” الذي ينفذه املركز العربي(�أك�ساد) ،بالتعاون
مع اجلهات ال�سودانية املعنية.
و�أكد الدكتور رفيق علي �صالح ا�ستعداد �أك�ساد لتطوير التعاون
مع وزارة الزراعة ال�سودانية �سعي ًا لالرتقاء به اىل حد كبري ،مبدي ًا
حر�ص املركز على تقدمي خال�صات خرباته العلمية التطبيقية
خدمة لعمليات التنمية امل�ستدامة يف جمهورية ال�سودان ال�شقيقة.
من جانبه عرب الدكتور بدر الدين حممد احل�سن الوكيل العام لوزارة
الزراعة والغابات ال�سودانية عن امتنان ال�سودان للخدمات اجلليلة

�أهم املــــ�شــــاريع
• م�شروع ا�ستخدامات الأرا�ضي املثلى بواليات ال�سودان
ال�شمالية مب�ساحة  53مليون هكتار
• م�شروع التو�سع يف زراعة القمح با�ستخدام املياه اجلوفية
يف واليتي نهر النيل وال�شمالية
• م�شــــروع درا�ســة التغريات املناخية وت�أثرياتها على
املوارد املائيــة فــي الــدول العربيــة 2016 –2011
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جمهوريــــة الــــــــ�ســـــــودان
املثلى لـ  100مليون هكتار من �أرا�ضي جمهورية ال�سودان

التي قدمها ،وملا يزل يقدمها املركز
العربي (�أك�ساد) للم�شاريع التنموية
ال��زراع��ي��ة العمالقة يف ال�سودان،
منوه ًا باملتابعة احلثيثة للأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور �صالح لتلك امل�شاريع،
وللتطبيق الرائع و�رسعة التنفيذ التي
يحر�ص عليهما �أك�ساد.
كما تناول اجلانبان تقدم العمل يف
م�رشوع �إع��داد الأمن��وذج الريا�ضي
للمياه اجلوفية يف واليتي ال�شمالية
ونهر النيل ،الذي ينفذه �أي�ض ًا املركز
ال��ع��رب��ي (�أك�����س��اد) ،بالتعاون مع
اجلهات ال�سودانية املعنية .وجرى خالل اللقاء تقدمي عرو�ض
�ضوئية من خرباء �أك�ساد املعنيني لتلك امل�شاريع اجلاري تطبيقها
حالياً ،ت�ضمنت تطورات كل م�رشوع على حدة وامل�شكالت التي
تعرت�ضها ،و�سبل حلها.
وا�شتمل برنامج زيارة الوفد ال�سوداين �إىل �سورية ،التي ا�ستمرت
�أ�سبوعاً ،على جولة على خمتربات و�إدارات �أك�ساد العلمية ،وزيارة
�إىل حمطات بحوث �أك�ساد يف حمافظتي حم�ص ،والالذقية ،اطلع
خاللها على الفعاليات العلمية التطبيقية اجلارية فيها ،وكذلك
زيارة �إىل مديرية الزراعة يف حمافظة الالذقية.

دوالر �أمريكي ،بتمويل من
�أك�ساد.
مت اج���ت���م���اع امل��ن�����س��ق�ين
الوطنيني الثالث وذلك خالل
الفرتة ،2017/10/29-28
كما �أن العمل جار لإ�صدار
كتاب حول طراق املكافحة
والعالج ل�سو�سة النخيل يف
الدول العربية.

م�شروع التح�سـني الوراثي
ورعاية الأغنـام
يف الدول العربية

�أه��م �إجن��ازات��ه االنتهاء من
�إع��داد الن�سخة النهائية من
تقرير الدرا�سة ال�شاملة لرفع
ك��ف��اءة ال���ري يف املنطقة
العربية وطباعته وتوزيعه
على الدول العربية.
ك���م���ا مت ت���ن���ف���ي���ذ دورة
تدريبية ح��ول رف��ع كفاءة
ال���ري بالتعاون م��ع الفاو
يف ل��ب��ن��ان خ��ل�ال ال��ف�ترة
.2018/5/10-8

م�شروع �إعداد �أمنوذج
ريا�ضي لتمثيل حركة
املياه اجلوفية �إقليمي ًا
يف واليتي نهر النيل
وال�شمالية

يهدف امل�رشوع �إىل حت�سني
�إن��ت��اج��ي��ة �أغ���ن���ام ال��ع��وا���س
والأغ��ن��ام املحلية ال��واع��دة
باالنتخاب والتهجني املوجه.
وقام �أك�ساد ب�إر�سال  /2000/يتعاون مع �أك�ساد يف تنفيذ
امل����شروع وزارة ال��زراع��ة
ق�شة �إىل ال�سودان.
والغابات ،وتبلغ ميزانيته
م�شروع خف�ض معدالت
 150.000دوالر �أمريكي،
نفوق مواليد ال
والوقايةإبلمنه وف�ت�رة التنفيذ ف��ي��م��ا بني
ومكافحته
.2019 – 2017
ينفذ امل����شروع خ�لال الفرتة ومت جمع البيانات عن املياه
 ،2018-2015وتبلغ ميزانيته اجلوفية يف منطقة امل�رشوع،
 150.000دوالر �أمريكي ،و�إع��داد تقرير حالة املعرفة
ويتعاون �أك�ساد يف تنفيذه مع وو�ضع الأمنوذج االعتباري،
وزارة الزراعة والغابات ،ويتم و�إعداد قاعدة بيانات.
�إعداد التقرير النهائي.
م�شروع تعزيز الأمن املائي

والغذائي من خالل بناء
القدرات
يف املنطقة العربية

التي مت تنفيذها
• م�شروع تنمية القدرات للدول العربية على التكيف مع
التغريات املناخية با�ستخدام �أدوات الإدارة املتكاملة
للموارد املائية 2016 – 2013
• م�شـروع تقييم ح�سا�سـية املوارد املائية
باملنطقـة العربيـة و�آثارها االقت�صاديـة واالجتماعيــة
2016-2012

ميتد امل�رشوع خالل الفرتة
 ،2018-2017مت �إع����داد
كتيبات التدريب املطلوبة
باللغتني العربية والإنكليزية،
وع��ق��د دورت��ي�ن تدريبيتني
جلميع ال��ف��رق الوطنية من
الدول امل�شاركة يف امل�رشوع،
ع��ل��م� ًا �أن امل��ت��اب��ع��ة الفنية
م�شروع رفع كفاءة الري م�ستمرة مع ال��دول العربية.
وي��ت��ع��اون م��ع �أك�����س��اد يف
يف الدول العربية
تنفيذ امل�رشوع كل من وزارة
ميتد تنفيذ امل�رشوع خالل الزراعة والغابات ،والإ�سكوا،
الفرتة  ،2018 – 2013ومن والفاو.
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�أكـــــ�ســــاد يعقد ور�شـــــــة عمل يف وزارة الزراعــ
ب��رع��اي��ة وزي����ر ال���زراع���ة
وا�ست�صالح الأرا���ض��ي يف
جمهورية م�رص العربية
الأ�ستاذ الدكتور عبد املنعم
البنا ،وح�ضور املدير العام
للمركز العربي لدرا�سات
املناطق اجلافة والأرا�ضي
القاحلة (�أك�ساد) الأ�ستاذ
الدكتور رفيق علي �صالح،
ُع����� ِق�����دَ ْت يف ال��ع��ا���ص��م��ة
امل�رصية القاهرة ،بتاريخ
" ،2017/10/11ور�شة العمل
حول امل�شاريع امل�شرتكة"
بني اجلانبني.
و�أ�شاد وزير الزراعة امل�رصي،
يف افتتاح الور�شة ،بالدور
امل��ه��م ال���ذي يلعبه �أك�ساد
للو�صول �إىل حتقيق تنمية
زراع��ي��ة عربية م�ستدامة،
ال�سيما يف املناطق اجلافة
و���ش��ب��ه اجل���اف���ة ،م��ن��وه � ًا
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باالرتقاء الذي حققه املركز
على م�ستوى �أدائ��ه العلمي
العملي التطبيقي يف ال�سنوات
الأخرية ،والثقة العالية التي
اكت�سبها واملكانة العلمية
املرموقة التي و�صل �إليها
يف جميع جماالت عمله.
و�أب��دى ارتياحه للن�شاطات
التي يقوم بها �أك�ساد يف
م�رص ،معرب ًا ع��ن ترحيبه
بتنفيذ مزيد من امل�شاريع
التنموية امل�شرتكة خالل
املرحلة القادمة ،وال�سيما
يف املناطق ال�صحراوية يف
م�رص ،وم�شاريع تنمية الرثوة
احليوانية ،وح�صاد املياه.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ع�بر الدكتور
�صالح ع��ن تقدير املركز
العربي (�أك�����س��اد) و�شكره
ل��ل��دع��م ال����ذي ي��ل��ق��اه من
جمهورية م�رص العربية،

تكرمي من الدرجة الرفيعة للأ�ستاذ الدكتور
امل�ؤمتر الإعالمي الأول للرتويج لإجنازات
ك��رم معايل الأم�ين العام جلامعة
الدول العربية الأ�ستاذ �أحمد �أبو الغيط،
املدير العام للمركز العربي لدرا�سات
املناطق اجلافة والأرا���ض��ي القاحلة
(�أك�ساد) الأ�ستاذ الدكتور رفيق علي
�صالح ،مل��ا ل��ه م��ن متيز يف منظومة
العمل العربي امل�شرتك ،وت��ف��رده يف
تطوير املجاالت التنموية ذات الفائدة
يف املنطقة.
جاء ذلك التكرمي خالل م�شاركة �أك�ساد
بورقة عمل يف امل�ؤمتر الإعالمي الأول
للرتويج لإجن���ازات و�أن�شطة وبرامج
م�ؤ�س�سات العمل العربي امل�شرتك ،وال��ذي عقد حتت رعاية
الأمني العام جلامعة الدول العربية� ،ضمن �إطار التعريف بتلك
امل�ؤ�س�سات و�إجنازاتها وبراجمها و�أن�شطتها ،خالل الفرتة من
 ،2018/1/23 -21يف القاهرة.
�شارك الدكتور �صالح ،خالل امل�ؤمتر ،يف �أعمال اجلل�سة اخلا�صة
بالأمن الغذائي واملائي العربيني ،حيث قدم ورقة عمل �أك�ساد،
بعنوان « الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف املركز العربي «،
والتي تناولت النجاحات التي حققها �أك�ساد يف جمال املوارد
املائية ،وامل�شاريع الرائدة واملثمرة التي نفذها يف املنطقة
العربية يف هذا املجال.
كما ك��ان للدكتور �صالح ال��دور الأ�سا�سي يف امل�شاركة
ب�أعمال جل�سات كل من املنظمة العربية للتنمية الزراعية،
والهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي ،وامل�ؤ�س�سة
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ـــة امل�صريـــة حول املـــ�شــاريـــــــــع املـــ�شـــرتكــة
�صالح ...وم�شاركة مميزة لأك�ساد يف �أعمال
و�أن�شطة م�ؤ�س�سات العمل العربي امل�شرتك
العربية ل�ضمان اال�ستثمار ،و�إدارة
البيئة والإ���س��ك��ان وامل���وارد املائية
بجامعة الدول العربية.
و�أي�ضاً ،قدم الدكتور �صالح عدداً من
ق�ص�ص النجاح املتميزة لعدة م�شاريع
و�أن�شطة وب��رام��ج نفذها �أك�����س��اد يف
املنطقة العربية ،مت�ضمنة التجارب
واملمار�سات الناجحة التي حققها
املركز العربي يف جماالت عمله.
وتخللت �أع��م��ال امل ��ؤمت��ر ال��ع��دي��د من
الأن�شطة التعريفية ،مثل م�شاركة �أك�ساد
يف املعر�ض املقام ،بجناح خا�ص �ضم
عينات من الأ�صناف وال�سالالت املعتمدة لدى الدول العربية
من القمح وال�شعري ،واللوز ،والف�ستق احللبي� ،إ�ضافة �إىل عر�ض
عدد من الكتب واملطويات التي �أ�صدرها �أك�ساد ،والتي تعك�س
نتائج الدرا�سات والأبحاث التي �أجراها خالل ال�سنوات ال�سابقة،
�إ�ضافة �إىل عر�ض عدد من الأف�لام الوثائقية عن م�شاريعه
الناجحة.
ويف �سياق مت�صل عقد الدكتور رفيق �صالح اجتماع عمل مع
خرباء �أك�ساد العاملني يف مكتب القاهرة ،اطلع خالله على تقدم
العمل يف امل�شاريع والأن�شطة التي تنفذ يف جمهورية م�رص
العربية ،كما ا�ستمع �إىل املعوقات وال�صعوبات التي تعرت�ض
تنفيذها ،حيث قام مبعاجلتها فوراً ،وزود اخلرباء بتوجيهاته
الالزمة ،طالب ًا منهم التوا�صل مع الإدارة العامة لتذليل العقبات
واملعوقات كافة التي تعرت�ض �سري العمل.

م����ؤك���داً ا���س��ت��ع��داد املركز
ال��دائ��م لتقدمي ك��ل م��ا من
�ش�أنه الإ�سهام يف حتقيق
نه�ضة زراعية م�ستدامة يف
جمهورية م�رص العربية
على وجه اخل�صو�ص ،ويف
جميع ال��دول العربية على
وجه العموم.
و�أكد الأهمية الق�صوى التي
يكت�سبها التعاون بني �أك�ساد
وال���وزارة ،وب�صورة خا�صة
بني �أك�ساد وك��ل من مركز
ب��ح��وث ال�����ص��ح��راء ،ومركز
البحوث الزراعية ،ال�سيما يف
جماالت ح�صاد مياه الأمطار
و�إق��ام��ة خزانات املياه يف
م��ط��روح ،وم��ق��اوم��ة زحف
الكثبان الرملية يف واحة
�سيوة ،ون�رش زراعة الأ�صناف
امل���ق���اوم���ة ل��ل��ج��ف��اف يف
املناطق اجلافة ،وا�ستعمال

امل��ي��اه غ�ير التقليدية يف
ال��زراع��ة ،وتطوير �إنتاجية
املجرتات ال�صغرية (الأغنام،
واملاعز).
و���ش��ك��ر ال���دك���ت���ور �صالح
وزارة الزراعة وا�ست�صالح
الأرا����ض���ي ،وم��رك��ز بحوث
ال�صحراء ،ومركز البحوث
الزراعية ،على ا�ستجاباتهم
البناءة ،حيث ميثل التعاون
مع جمهورية م�رص العربية
�أمن��وذج� ًا ُيحتذى للتعاون
مع الدول العربية.
وقدم الباحثون امل�شاركون
يف الور�شة من كل من املركز
العربي (�أك�����س��اد) ،ومركز
بحوث ال�صحراء� ،أوراق عمل
حول امل�شاريع امل�شرتكة،
مربزين �أهميتها يف تطوير
الزراعة يف املناطق اجلافة
و�شبه اجلافة.
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مــــ�شــــاريع �أكـــ�ســـــاد يف

م�شروع ا�ستنباط �أ�صناف من القمح
وال�شعري عالية التحمل
للإجهادات الال�أحيائية والأحيائية
وذات كفاءة �إنتاجية عالية

م���زارع  2.5ه��ك��ت��ار ) ،وم��وق��ع �أر���ض
ال�ضيئ (حقل مزارع  3هكتار).

وي�ستمر�أك�سادبتنفيذامل�رشوعبتمويلمنه،
بالتعاون مع وزارة الزراعة وا�ست�صالح
الأرا���ض��ي ،ويقوم �أك�ساد ب�إر�سال البذار
ب�شكل دوري مبعدل  2كغ �سنوياً.
وي�سعى �أك�ساد �إىل:
• رف��ع ال��ق��درة الإن��ت��اج��ي��ة م��ن وح��دة
امل�ساحة لأ�صناف و���س�لاالت القمح
الطري والقا�سي وال�شعري امل�ستنبطة
حتت ظروف الإجهادات الال�أحيائية
والأحيائية.
• حتقيق الأم���ن ال��غ��ذائ��ي والتنمية
الزراعية امل�ستدامة.

وهو من امل�رشوعات امل�ستمرة يف �أك�ساد
وميتد لع�رشات ال�سنني.
ويقوم �أك�ساد بتنفيذ امل�رشوع ،بالتعاون
مع وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي،
وبتمويل من �أك�ساد ،حيث مت ار�سال
/115/كغ من البذار خالل الفرتة -2012
 2017لي�صار �إىل زراعتها.
�أهم النتائج املتحققة:
• زراع����ة الأ���ص��ن��اف امل��و���ص��ى بها
واملح�سنة عالية النقاوة ي���ؤدي �إىل
ثبات �إنتاجية وحدة امل�ساحة من القمح
وال�شعري واحل�صول على �أعلى �إنتاجية
حم�صولية.
• املحافظة على ال��ن��ق��اوة ال�صنفية
بو�ساطة �إنتاج بذار �أ�صناف و�سالالت
�أك�ساد للقمح وال�شعري مغربلة ميكانيكي ًا
ووراثياً.
• �إن��ت��اج ك��م��ي��ات م��ن ب���ذار �أ�صناف
و�سالالت �أك�ساد املتفوقة واملعتمدة
وكفاية احتياجات الهيئات وامل�ؤ�س�سات
واملراكز الوطنية العربية منها.

م�شروع تطبيق نظام الزراعة
احلافظة لتح�سني �إنتاجية حما�صيل
احلبوب ال�صغرية -القمح وال�شعري-
وخ�صائ�ص الرتبة يف الدول العربية

م�شروع �إكثار بذار الأ�صناف وال�سالالت
الواعدة (املب�شرة) من القمح وال�شعري

مدة امل�رشوع �أرب��ع �سنوات ،وينفذه
�أك�ساد بالتعاون مع وزارة الزراعة
وا�ست�صالح ا لأرا���ض��ي ،ومت االقالع
بامل�رشوع يف املو�سم الزراعي -2017
 2018بعد تو�صيف مواقع التنفيذ،
وهي ،موقع غرب براين (حقل مزارع م�شروع تنمية وتطوير وحت�سني
 3هكتار ) ،وموقع الق�رص (حقل مزارع
الذرة الرفيعة البي�ضاء
 3هكتار ) ،وموقع املزرعة البحثية
(ربع هكتار ) ،وموقع النجيلة (حقل ي�ستمر �أك�ساد بتنفيذ امل�رشوع ،بالتعاون
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�أهم املــــ�شـــاريع
• م�شروع الأحزمة اخل�ضراء يف
�أقاليم الوطن العربي :املرحلة
الأوىل.....
• م�شروع �إم���داد املجتمعات
امل��ح��ل��ي��ة مب���ط���روح ب��امل��ي��اه
من خ�لال تقانات ح�صاد مياه
الأمطار والتنمية امل�ستدامة
للموارد الطبيعية
• م�شروع التح�سـني الوراثي ورعاية
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جمهوريــــة م�صر العربيــــة

مع وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي ،م�شروع تطوير عمليات خدمة النخيل
وبتمويل من �أك�ساد .ويقوم ب�إر�سال  /2/الر�أ�سية والأر�ضية لزيادة الإنتاجية
وحت�����س�ين ال��ن��وع��ي��ة يف املنطقة
كغ بذار ب�شكل دوري ليتم زراعتها.
املتحققة:
ومن النتائج العلمية والفنية
العربية

التي مت تنفيذها
الأغنـام يف الدول العربية
• م�شروع التح�سـني الوراثي
ورع���اي���ة امل���اع���ز يف ال���دول
العربية
• م�شروع تطوير وا�ستخدام
التلقيح اال�صطناعي للمجرتات
ال�صغرية يف الدول العربية
• م�شروع حت�سني انتاجية القمح
يف الوطن العربي.

• تو�سيع القاعدة ال��وراث��ي��ة ،وزي��ادة
حجم التباينات مما ي�ساعد يف ا�ستنباط
�أ�صناف جديدة عالية الإنتاجية ومتحملة
للإجهادات الإحيائية والال�أحيائية،
وعلى ر�أ�سها اجلفاف واحلرارة وامللوحة.
• دعم برامج الرتبية الوطنية برتاكيب
وراثية جديدة ،تتيح لها فر�صة انتخاب
ما هو مالئم منها من حيث الإنتاجية
والنوعية.
• زي��ادة كفاءة وخ�برة الكوادر الفنية
العربية يف جم��ال الرتبية وتطبيق
التقانات الزراعية احلديثة يف الزراعة.

ميتد امل����شروع خ�لال ال��ف�ترة
 ،2019ويتعاون �أك�ساد يف تنفيذه مع
وزارة ال��زراع��ة وا�ست�صالح الأرا�ضي،
وتبلغ ميزانيته  150.000دوالر �أمريكي،
بتمويل من �أك�ساد.
وم��ن �أه���م الإجن����ازات انعقاد اجتماع
املن�سقني الوطنيني الثالث خالل الفرتة-28
 ،2017/10/29كما �أن العمل جار لإ�صدار
كتابحولطراقاملكافحةوالعالجل�سو�سة
النخيل يف الدول العربية.
– 2015

م�شروع تنمية املراعي ال�صحراوية

م�شروع �إنتاج هجن الذرة البي�ضاء قام �أك�ساد ب�إر�سال ن�صف طن من البذور
و�آالف الغرا�س الرعوية مثل الروثا،
ون�شرها يف الوطن العربي
والرغل ،والغ�ضى ،وبذور جنيلية وبقولية
ميتد تنفيذ امل�رشوع خالل الفرتة � 2016إىل بع�ض ال��دول العربية مثل م�رص،
–  ،2018ويتعاون �أك�ساد يف تنفيذه مع وال�سودان ،والعراق ،واجلزائر ،ولبنان.
وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي.
وم��ن �أه���م النتائج العلمية والفنية م�شروع التو�صيف اجلزئي وتوثيق
املتحققة تنفيذ التهجينات وعمليات الأ�صول الوراثية ل�سالالت النخيل
االن��ت��خ��اب واحل�����ص��ول على الأج��ي��ال ينفذ �أك�ساد امل�رشوع بالتعاون مع وزارة
االنعزالية ،واحل�صول على ال�سالالت ال��زراع��ة وا�ست�صالح الأرا���ض��ي ،ومدته
املب�رشة ذات الإنتاجية العالية ،ورفع �سنتان ،وتبلغ ميزانيته  19.000دوالر.
الكفاءة الإنتاجية العلفية من وحدة ومت خاللها:
امل�ساحة.
• جمع الأ�صول الوراثية ودرا�سة التنوع
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البيولوجي الطبيعي لنخيل
التمر.
• ح��ف��ظ و����ص���ون امل�����وارد
الوراثية ل�سالالت نخيل التمر
املنتخبة من قبل �أك�ساد يف
جمهورية م�رص العربية.
• حتديد ال�صفات الوراثية
املهمة ل�سالالت نخيل التمر
املنتخبة.
• ا���س��ت��خ��دام املعلوماتية
الأحيائية Bioinformatics
لإع���داد ق��اع��دة بيانات من
ال��ب�����ص��م��ة ال���وراث���ي���ة لتلك
ال�����س�لاالت وحفظها مبركز
التقانات احليوية يف �أك�ساد.
• الإ�سهام يف دع��م اجلهود
م�شروع منوذج تنمية
العربية يف برامج حت�سني
�إنتاجية �سالالت نخيل التمر وديان ال�ساحل ال�شمايل
الغربي (الق�صابة -
م��ن خ�لال حتديد الب�صمة
باجو�ش) يف م�صر /املرحلة
الوراثية لكل �ساللة.

م�شروع رفع كفاءة الري
يف الدول العربية
ميتد تنفيذ امل����شروع خالل
ال��ف�ترة  ،2018 – 2013مت
االنتهاء من �إع���داد الن�سخة
النهائية من تقرير الدرا�سة
ال�شاملة لرفع ك��ف��اءة الري
يف املنطقة العربية وطباعته
وتوزيعه على الدول العربية.
كما مت تنفيذ دورة تدريبية
ح����ول رف����ع ك���ف���اءة ال���ري
بالتعاون مع الفاو يف لبنان
خالل الفرتة .2018/5/10-8

م�شروع تعزيز االمن املائي
والغذائي من خالل بناء
القدرات
يف املنطقة العربية
ميتد تنفيذ امل����شروع خالل
ال��ف�ترة  ،2018-2017ومن
�أهم �إجنازاته �إع��داد كتيبات
التدريب املطلوبة باللغتني
العربية والإنكليزية ،وعقد
دورت�ي�ن تدريبيتني جلميع
ال��ف��رق الوطنية م��ن ال��دول
امل�شاركة يف امل�رشوع ،علم ًا
�أن املتابعة الفنية م�ستمرة
مع الدول العربية.
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الطبيعية وزراع���ة �شتالت
الأ����ش���ج���ار ال��ب�����س��ت��ان��ي��ة،
وتنفيذ ور���ش��ة عمل قدمت
خ�لال��ه��ا ن��ت��ائ��ج امل����شروع
والدرو�س امل�ستفادة وخطة
العمل امل�ستقبلية ،و�إع��داد
ون����شر الأوراق البحثية
ح���ول امل����شروع والنتائج
امل�ستخل�صة منه.

ميتد تنفيذ امل�رشوع خالل
الفرتة  ،2018-2016وتبلغ
م��ي��زان��ي��ت��ه  50.000دوالر
�أم��ري��ك��ي ،وه���و مم���ول من
م�شروع �إمداد املجتمعات
جمهورية م�رص العربية.
مت االن��ت��ه��اء م��ن املرحلة املحلية مبطروح باملياه
الأوىل يف  ،2016وال��ب��دء من خالل تقانات ح�صاد
بتنفيذ املرحلة الثانية،من مياه الأمطار والتنمية
امل�ستدامة للموارد
خ�لال تنفيذ ث�لاث��ة برامج
الطبيعية
تدريبية حول ح�صاد مياه
الأم��ط��ار وتنمية املراعي ن���ف���ذ �أك�������س���اد امل�����ش�روع

ب��ال��ت��ع��اون م���ع املنظمة
الإ�سبانية ملكافحة اجلوع
( ،)ACFوم���رك���ز ب��ح��وث
ال�صحراء حيث يعمل على
�إن�شاء و�إع���ادة ت�أهيل 390
بئراً يف منطقة مطروح.

م�شروع تثبيت الكثبان
الرملية با�ستخدام مياه
ال�صرف الزراعي
يف واحة �سيوة
ميتد تنفيذ امل����شروع خالل
الفرتة  ،2018 – 2015وتبلغ
ميزانيته  193.000دوالر
�أمريكي ،وهو ممول من كل
م��ن �أك�����س��اد ،وم��رك��ز بحوث

العـ ـ ــدد

�أك�سـاد

2018 / 170

ال�صحراء.
مت حفر بئر م��ي��اه جوفية
وجتهيزها ،وت��وف�ير نقطة
م��ي��اه دائ��م��ة يف املنطقة،
وزي��ادة م�ساحة و�إنتاجية
الأ�شجار املثمرة وال�شجريات
العلفية.

م�شروع حماية البنى
التحتية من زحف الرمال
يف �شمال �سيناء

ال�صحراء.
حيث يقوم املخت�صون مبتابعة
ري ال�شجريات املغرو�سة يف
امل��رح��ل��ة الأوىل للم�رشوع،
و�صيانة ال�سواتر امليكانيكية
املنجزة يف املرحلة نف�سها،
ومد �شبكة ري ،والبدء يف غر�س
ال�شتول.

م�شروع حماية البنية
التحتية من �أخطار زحف
الرمال يف �سيناء
ميتد تنفيذ امل����شروع خالل
الفرتة  ،2018 – 2016وتبلغ
ميزانيته  353.000دوالر
�أمريكي وهو ممول من كل من

ت��ب��ل��غ م��ي��زان��ي��ة امل����شروع
 200.000دوالر �أمريكي،
ويتعاون �أك�ساد يف تنفيذه
مع وزارة الزراعة وا�ست�صالح
الأرا�ضي .ومتت مناق�شة خطة
العمل واالجراءات التح�ضريية
مع املعنيني بوزارة الزراعة.

�أك�ساد ،ومركز بحوث ال�صحراء.
ومت اختيار وحتديد منطقة
ال��درا���س��ة ،وجمع الدرا�سات
ال�سابقة ،وحتليل العنا�رص
امل��ن��اخ��ي��ة ،ودرا���س��ة توزيع
التكوينات الرملية ،وحتديد
امل��ن��اط��ق امل��ت ��أث��رة بزحف
الرمال ،وح�رص الغطاء النباتي
انت�شار م�شروع �إعادة ت�أهيل املوارد
الطبيعي يف �أم��اك��ن
الطبيعية املتدهورة
إنتاج
ل
م�شتل
الرمال ،وجتهيز
مبحافظة مطروح
�شتول النباتات الالزمة.
م�شروع الإدارة امل�ستدامة ميتد تنفيذ امل�رشوع خالل
للمحافظة على التنوع الفرتة  ،2017 – 2014وتبلغ
ميزانيته  147.000دوالر
البيولوجي النباتي
�أمريكي ،وهو ممول من كل
يف املراعي واملحميات
العربي من �أك�ساد ،ومركز بحوث
الطبيعية بالوطن

ت��ب��ل��غ م��ي��زان��ي��ة امل����شروع
 353.000دوالر �أمريكي،
وي��ت��ع��اون م��ع �أك�����س��اد يف
ت���ن���ف���ي���ذه م����رك����ز ب��ح��وث
ال�صحراء ،ومن �أهم �أن�شطته
متابعة الأ�شغال امليكانيكية
يف موقع بلوطة ،و�إح���داث
م�شتل وجتهيزه يف موقع
امل��غ��ارة ،وب��داي��ة التثبيت
البيولوجي يف موقع بلوظة.

م�شروع درا�سة مراقبة
اجلفاف و�إعداد خرائط
خماطر اجلفاف الزراعي
يف الوطن العربي
بد�أت فعاليات امل�رشوع يف
ال��ع��ام  ،2010وه��و م�ستمر
حتى الآن ،وتبلغ ميزانيته
167.000دوالر �أم��ري��ك��ي،
بتمويل من �أك�ساد.
ومت �إع���داد خ��رائ��ط اجلفاف
ال�شهري ح�سب امل ��ؤ��شرات
العاملية VCI – TCI –VHI
للدول العربية.

م�شروع التح�سـني الوراثي
ورعاية الأغنام واملاعز يف
الدول العربية
يتم تنفيذ امل�رشوع بالتعاون
ب�ين �أك�����س��اد وم��رك��ز بحوث
ال�صحراء يف حمطات برج
العرب ،و�سخا ،ور�أ���س �سدر.
ومن �أهم �إجنازاته ا�ستمرار
عمليات التح�سني الوراثي
ل���ع���روق امل���اع���ز املحلية
ال����واع����دة ،وزي������ادة دخ��ل
امل��رب�ين وحت�سني و�ضعهم
االقت�صادي واالجتماعي.
وهو م�ستمر �أي�ضاً.
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مديـــــر عام �أكـــــ�ســــاد يلتقي معالــــي وزير
بحث وزي��ر الزراعة الأردين املهند�س
خالد احلنيفات ،مع املدير العام للمركز
ال��ع��رب��ي ل��درا���س��ات امل��ن��اط��ق اجلافة
والأرا���ض��ي القاحلة (�أك�ساد) الأ�ستاذ
الدكتور رفيق علي �صالح ،بتاريخ
 ،2017/12/18يف مكتبه بالعا�صمة
الأردن��ي��ة عمان� ،ش�ؤون التعاون بني
اجلانبني و�سبل تعزيزه وتطويره.
ول��ف��ت ال��وزي��ر احلنيفات �إىل الواقع
ال���زراع���ي الأردين ،م��ب��دي � ًا اهتمام
احلكومة الأردنية بامل�شاريع والأن�شطة
التي ينفذها �أك�ساد يف الأردن ،وخا�صة
م�����ش��اري��ع ت��ط��وي��ر ال��ن��خ��ي��ل ،وحت�سني
���س�لاالت الأغ��ن��ام وامل��اع��ز املحلية،
واحل�صاد املائي.
ب���دوره ،ق��دم ال��دك��ت��ور �صالح عر�ض ًا
ع��ن م�����ش��اري��ع وب��رام��ج �أك�����س��اد ويف
املنطقة العربية ب�شكل عام ،يف الأردن
على نحو خا�ص ،ملا لها من �أهمية
ا�سرتاتيجية ،معرب ًا عن �شكره وتقديره
حل�سن التعاون ،مبدي ًا ا�ستعداد �أك�ساد
للإ�سهام يف تعزيز وتفعيل ع��دد من
امل�شاريع ذات ال�صلة ،م�شيداً بدور
وزارة ال��زراع��ة الأردن���ي���ة يف تقدمي
الدعم الالزم لأك�ساد ،لتنفيذ امل�شاريع
امل�شرتكة ب�شكل كامل.
وناق�ش الطرفان التغريات املناخية
و�أثرها على املجتمعات ،ودور القطاع
الزراعي يف التنمية الريفية ،و�إطالق
برامج م�ساعدات للمجتمعات املحلية،
والت�أ�سي�س لإن�شاء م�شاريع م�شرتكة
تنعك�س �إيجاب ًا على الغطاء النباتي
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والتكيف مع التغريات املناخية ،فيما
�أثنى الوزير احلنيفات على دور �أك�ساد
وامل�شاريع التي ينفذها يف الأردن
بعناية فائقة.
واتفق اجلانبان على العمل يف جمال
تطوير النخيل ،و�إدراج م�شاريع احل�صاد
املائي �ضمن خطط عمل �أك�ساد ،والعمل
على تنفيذ م�شاريع ت�أهيل الأرا�ضي
وتو�سيع امل��راع��ي ،وتعزيز التعاون
امل�شرتك يف جمال التح�سني الوراثي
للأغنام واملاعز ال�شامي والإبل.
ويف �سياق مت�صل ،و�ضمن �إطار تنفيذ
م�شاريع تنموية جديدة وتفعيل العمل
العربي امل�شرتك ،بحث الأ�ستاذ الدكتور
رفيق علي �صالح املدير العام للمركز
العربي (�أك�ساد) ،مع الدكتور حازم
النا�رص وزير املياه والري يف اململكة
الأردنية الها�شمية ،م�شاريع �أك�ساد يف
جمال ح�صاد مياه الأمطار.
كما ق��دم ال��وزي��ر النا�رص ��شرح� ًا عن
م�شاريع املياه يف بالده ،و�أهم النتائج
البحثية التي مت التو�صل �إليها ،معرب ًا
عن رغبة الوزارة يف التعاون مع �أك�ساد
يف جم���ال م�����ش��اري��ع ح�����ص��اد امل��ي��اه،
و�إن�شاء عدد من ال�سدات املائية نظراً
للخربة املتميزة والراقية التي يتمتع
بها املركز يف هذا املجال.
و�أكد الدكتور �صالح حر�ص �أك�ساد على
تعزيز ال�رشاكة بني الطرفني ،وموا�صلة
التعاون وت��ط��وي��ره ،م��ن خ�لال تنفيذ
امل�����ش��اري��ع امل�����ش�ترك��ة ب�ين اجلانبني
ووزارة الزراعة الأردنية ،مثني ًا على

تكرمي املدير العام الد
يف احتفال مهيب ،ويف اختتام اعمال
امل��ن��ت��دى ،ك���رم م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س خالد
احلنيفات وزير الزراعة يف اململكة االردنية
الها�شمية ورئي�س املنتدى الزراعي الدويل
الأول ،ال�سيد الدكتور رفيق علي �صالح مدير
عام "اك�ساد" ،باعتباره احدى ال�شخ�صيات
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الزراعـــــة ووزيـــــر املياه والري فـــــي الأردن
كتور رفيق عــلي �صالح
القيادية وال��ت��ي تتمتع باحل�س العايل
للم�س�ؤولية وامل ��ؤث��رة يف جم��االت العمل
ال��ع��رب��ي امل�����ش�ترك �ضمن جم���ال القطاع
ال��زراع��ي ،واع�تراف��ا ملا قدمه من خدمات
جليلة ،والب�صمات الوا�ضحة يف جماالت
عمل اك�ساد خالل الفرتة املا�ضية.

اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف جم���ال تنمية
املوارد املائية ،متمني ًا دوام التوفيق
والنجاح.
كما التقى الدكتور �صالح بالدكتور نزار
جمال حداد املدير العام للمركز الوطني
للبحث والإر���ش��اد ال��زراع��ي يف وزارة
ال��زراع��ة الأردن��ي��ة ،وا�ستعر�ضا عمل
كل من اجلهتني و�آفاق تعزيز التعاون
امل�شرتك يف البحوث العلمية التطبيقية
يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك،
وتبادل النتائج ون�رش الأبحاث.
وناق�ش الطرفان اعتماد الأردن ل�صنفني
جديدين من �أ�صناف �أك�ساد من القمح
واللذين �أعطيا نتائج علمية ممتازة،
وحققا �إنتاجية عالية وفق الظروف
املناخية القا�سية يف املنطقة.
و�أع���رب الدكتور �صالح عن ا�ستعداد
�أك�����س��اد لتنفيذ ع���دد م��ن امل�شاريع
امل�شرتكة مبا يخدم التنمية الزراعية
امل�ستدامة يف اململكة ،وامل�شاركة يف
الفعاليات العلمية وور�شات العمل كافة
ذات االهتمام امل�شرتك ،مقدم ًا جمموعة
م��ن الكتب وال��ن����شرات والإ����ص���دارات
إغناء
العلمية املهة التي �أطلقها �أك�ساد � ً
للمكتبة العلمية العربية.
من جهة �أخرى التقى الأ�ستاذ الدكتور
�صالح عطوفة املهند�س را�ضي الطراونة
امل��دي��ر ال��ع��ام للم�ؤ�س�سة التعاونية
الأردنية ،حيث تناوال امل�شاريع التي
نفذها �أك�ساد يف الأردن ،والتي �أ�سهم
عطوفته يف الإ�رشاف عليها ومتابعتها
وحتقيق النجاحات فيها ،م�ؤكدين

ح��ر���ص��ه��م��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��اون لتحقيق
الأهداف امل�شرتكة.
ويف ختام زيارته العلمية امليدانية،
التي امتدت حتى  ،2017/12/21التقى
الدكتور �صالح ،مع م .بكر ح�سن بركات
مدير زراعة وادي الأردن ،وبحثا عمل
املديرية وامل�شاريع املنفذة بالتعاون
ب�ي�ن ال���ط���رف�ي�ن ،ك���م�����ش�روع تطوير
عمليات خدمة ب�ساتني النخيل الر�أ�سية
والأر���ض��ي��ة ل��زي��ادة الإن��ت��اج وحت�سني
النوعية يف املنطقة العربية ،والذي
ينفذه �أك�ساد يف الأردن بالتعاون مع
وزارة الزراعة الأردنية.
كما قام الدكتور �صالح بجولة حقلية
لالطالع على حقول النخيل التي مت
جتهيزها �ضمن امل�رشوع بتمويل من
�أك�ساد ،مبدي ًا ر�ضاه عن �سري العمل يف
احلقل التجريبي يف منطقة دير عال،
مب�ساحة  23دومناً ،والتي ت�ضم �أ�صناف
(ف��اخ��ر ،وك��ل��خ��ي ،وه��ل�ايل) ،وكذلك
اطلع على التجارب احلقلية املتعلقة
بالق�ضاء على �سو�سة النخيل احلمراء،
م�شدداً على �أهمية ال��دور الكبري الذي
ت�ؤديه امل�شاريع التنموية والبحثية يف
تعزيز الأمن الغذائي.
ب��دوره� ،أ���ش��اد مدير ال��زراع��ة ب�أن�شطة
�أك�ساد وم�شاريعه التنموية الفاعلة يف
املنطقة العربية ،الفت ًا �إىل ��ضرورة
اال�ستفادة من اخلربة العلمية املتطورة
للأبحاث ال��زراع��ي��ة التي يتمتع بها
مبا يحقق الأه��داف امل�شرتكة يف هذا
املجال.

17

العـ ـ ــدد

2018 / 170

�أخبـــار

مــــ�شــــاريع �أكـــــ�ســـــاد يف
م�شروع التح�سـني الوراثي
ورعاية الأغنام واملاعز يف
الدول العربية

وم��ن �أه��م �إجن��ازات��ه ا�ستمرار
عمليات التح�سني الوراثي
ل���ع���روق الأغ���ن���ام وامل��اع��ز
املحلية الواعدة ،وزيادة دخل
امل��رب�ين وحت�سني و�ضعهم
االق��ت�����ص��ادي واالجتماعي.
وهو من امل�رشوعات القومية
امل�ستمرة ،وبتمويل من �أك�ساد.

م�شروع تطوير وا�ستخدام
التلقيح اال�صطناعي
للمجرتات ال�صغرية يف
الدول العربية

يجري حالي ًا الإع��داد لتنفيذ
دورة ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان
"ا�ستخدام التقانات احلديثة
يف تطوير و�إنتاج ال�سالالت
احل��ي��وان��ي��ة يف الأردن"،
وجتهيز  /1000/ق�شة من
ال�سائل املنوي املجمد لكل
من الأغنام واملاعز ال�شامي
لإر�سالها للأردن خالل العام
./2018/
كما مت �إر���س��ال  /300/ق�شة
لأغنام العوا�س و /300/ق�شة
للماعز ال�شامي يف العام
2014م ،ومت تنفيذ دورة
تدريبية حول ا�ستخدام تقانة
التلقيح ال�صناعي عند الأغنام
واملاعزللكوادرالفنيةالأردنية
العاملة يف وزارة الزراعة يف
حمطة امل�شريفة الزراعية/
حمافظة الكرك خالل الفرتة
2015/3/4 - /2/28م.
وهو من امل�رشوعات القومية
امل�ستمرة املمولة من �أك�ساد.

ميزانيته  150.000دوالر
�أمريكي ،بتمويل من �أك�ساد.
ومن �أه��م الإجن���ازات انعقاد
اجتماع املن�سقني الوطنيني
ال��ث��ال��ث خ�ل�ال ال��ف�ترة -28
 ،2017/10/29كما �أن العمل
جار لإ�صدار كتاب حول طراق
املكافحة وال��ع�لاج ل�سو�سة
النخيل يف الدول العربية.
و�أق��ي��م��ت دورة تدريبية يف
الأردن مل��ت��درب�ين �أردن��ي�ين
بعنوانالإدارةاملتكاملةلآفات
النخيل بتاريخ ،2017/10/25

بح�ضور  /70/م�شاركاً.
كما �أقيمت دورة تدريبية
تخ�ص�صية يف املجاالت ذات
العالقة ،خالل الفرتة 30-27
 2016/8/ل�صالح  9متدربني
بح�ضور ممثل عن الأردن.

م�شروع ا�ستنباط �أ�صناف
م�شروع تطوير عمليات
من القمح وال�شعري عالية
خدمة النخيل الر�أ�سية
التحمل للإجهادات
والأر�ضية لزيادة الإنتاجية الال�أحيائية والأحيائية
وحت�سني النوعية يف
وذات كفاءة �إنتاجية عالية
املنطقة العربية
يهدف امل�رشوع �إىل تطوير

ينفذ �أك�ساد هذا امل�رشوع يف
تون�س ،بالتعاون مع وزارة
الزراعة ،ومتتد فعالياته خالل
الفرتة  ،2019 – 2015وتبلغ
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وحت�سني �إنتاجية حما�صيل
احل��ب��وب ال�����ص��غ�يرة وثبات
�إنتاجيتها ،مبا ي�ضمن حتقيق
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي والتنمية

�أهم املـــــ�شـــــاريع
•م�شروع مكافحة الت�صحر واعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة يف
البادية االردنية (�صبحا وال�صرة)
•م�شروع حت�سني انتاجية القمح يف الدول العربية
•م�شروع درا�سة �أثر التغريات املناخية على االحتياجات املائية
والإنتاجيةالزراعيةبا�ستخدامالنموذجالريا�ضيaquacrop
للمحا�صيل الزراعية الرئي�سة
• م�شروع اتباع النهج الت�شاركي يف �إدارة امل��وارد املائية
وتطوير �أمنوذج اقت�صادي �إقليمي لإدارة املياه يف حو�ض
نهر الأردن
• م�شاريع ح�صاد مياه الأمطار
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اململكـة الأردنيـة الها�شـميـة
الزراعية امل�ستدامة ملكونات ال��ق��ا���س��ي  ،/19/والقمح
النظام الزراعي العربي .وهو الطري ،/18/وال�شعري/18/
م��ن امل����شروع��ات امل�ستمرة خ�ل�ال امل��وا���س��م – 2012
يف �أك�ساد.
.2018
امل�رشوع
بتنفيذ
أك�ساد
وي�ستمر �
م�شروع رفع كفاءة الري يف
بتمويل منه ،بالتعاون مع
الدول العربية
وزارة ال���زراع���ة ،كما يقوم يهدف امل�رشوع �إىل البحث
�أك�����س��اد ب��ت��ج��ارب الكفاءة ع��ن الو�سائل والإج����راءات
االنتاجية ل�����س�لاالت القمح املنا�سبة القابلة للتطبيق
وال�شعري املتفوقة حتت ظروف يف ال��دول العربية من �أجل
الزراعة املطرية واملروية يف حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه
ال���دول العربية ك��اف��ة ،حيث لأغرا�ض ال��ري� ،إ�ضافة �إىل
ير�سل البذار �إىل الدول العربية دعم وتنمية قدرات العاملني
يف جمال الري من مهند�سني
وفنيني ومزارعني.
ميتد تنفيذ امل�رشوع خالل
الفرتة  ،2018 – 2013ومن
�أه��م �إجن��ازات��ه االنتهاء من
�إع��داد الن�سخة النهائية من
تقرير الدرا�سة ال�شاملة لرفع
ك��ف��اءة ال���ري يف املنطقة
العربية وطباعته وتوزيعه
على ال��دول العربية .كما مت
تنفيذ دورة تدريبية حول
رفع كفاءة ال��ري بالتعاون
م��ع ال��ف��او يف لبنان خالل
الفرتة .2018/5/10-8

التي مت تنفيذها
• م�شروع درا�سة التغريات املناخية وت�أثرياتها على املوارد
املائية يف الدول العربية
• م�شروع تقييم ح�سا�سية املوارد املائية يف املنطقة العربية
و�آثارها االقت�صادية واالجتماعية
• م�شروع رفع كفاءة الري يف الدول العربية
• م�شروع املوازنات العلفية يف الدول العربية
• م�شروع الدرا�سة اال�ستق�صائية حول ال�سالالت املهددة باالنقرا�ض
• درا�سة الواقع احلايل للمراعي يف البلدان العربية و�سبل
تطويرها

م�شروع تعزيز الأمن املائي
والغذائي من خالل بناء
القدرات
كافة ،ويتم �إر�سال  2كغ تقريب ًا
يف املنطقة العربية
كل عام من البذار �إىل الأردن
لإثراء برامج الرتبية املحلية
ملحا�صيل القمح القا�سي
والطري وال�شعري.

م�شروع �إكثار بذار الأ�صناف
وال�سالالت الواعدة (املب�شرة)
من القمح وال�شعري

وه�����و م����ن امل�����ش�روع���ات
امل�����س��ت��م��رة يف �أك�������س���اد،
وبتمويل منه ،وينفذه يف
الأردن بالتعاون مع وزارة
الزراعة.
ومت �إر�سال �أكرث من /150/
ك���غ م���ن جت���رب���ة ال��ك��ف��اءة
الإنتاجية مبحا�صيل القمح

وميتد تنفيذه خالل الفرتة
 ،2018-2017وم���ن �أه��م
�إجن���ازات���ه �إع����داد كتيبات
التدريب املطلوبة باللغتني
العربية والإنكليزية ،وعقد
دورت�ين تدريبيتني جلميع
ال��ف��رق الوطنية م��ن ال��دول
امل�����ش��ارك��ة يف امل����شروع،
علم ًا �أن املتابعة الفنية
م�ستمرة مع الدول العربية.
وي��ت��ع��اون م��ع �أك�����س��اد يف
ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش�روع ك���ل من
وزارة ال���زراع���ة ،وال��ف��او،
والإ�سكوا ،وتبلغ ميزانيته
 70.000دوالر �أمريكي.
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بعد النجاح الكبري لأك�ساد يف تنفيذ درا�سـ

�آفـاق كبرية للتعاون ب

اللهيبي ي�شيد بالنتائج
التي متخ�ض عنها م�رشوع
ت��ن��م��ي��ة ح���و����ض احل���م���اد
العراقي الذي نفذه �أك�ساد..
ويطلب من الدكتور �صالح
تنفيذ م�رشوع درا�سة علمية
تطبيقية للبادية اجلنوبية
من العراق تقدر م�ساحتها
بـ  5مليون هكتار ...
وال���دك���ت���ور ���ص��ال��ح ي ��ؤك��د
حر�ص �أك�ساد وجهوزيته
ال��ت��ام��ة خل��دم��ة التنمية
ال��زراع��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف
جمهورية العراق ..و �أك�ساد
�سي�سهم بـ  % 50من �أكالف
�إقامة م�صنع لتعبئة التمور
املنتجة يف منطقة بابل ...
ب��ح��ث وزي����ر ال���زراع���ة يف
جمهورية العراق املهند�س
فالح ح�سن زيدان اللهيبي،
م��ع امل��دي��ر ال��ع��ام للمركز
العربي لدرا�سات املناطق
اجلافة وا لأرا�ضي القاحلة
(�أك�ساد) الدكتور رفيق علي
�صالح� ،ش�ؤون التعاون بني
اجل��ان��ب�ين ،و�سبل تعزيزه
وتطويره.
و �أ���ش��اد املهند�س اللهيبي
�أث��ن��اء ال��ل��ق��اء ال���ذي جرى
يف مكتبه يف العا�صمة
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ال��ع��راق��ي��ة ب��غ��داد ،بتاريخ
 ،2017/11/23ب��ال��دور
املهم ال��ذي يلعبه �أك�ساد
للو�صول �إىل حتقيق تنمية
زراع��ي��ة عربية م�ستدامة،
م��ن��وه � ًا ب��االرت��ق��اء ال��ذي
حققه على م�ستوى �أدائ��ه
العلمي العملي التطبيقي
يف ال�����س��ن��وات ا لأخ��ي��رة،
وال���ث���ق���ة ال���ع���ال���ي���ة ال��ت��ي
اكت�سبها ،واملكانة العلمية
املرموقة التي و�صل �إليها
يف جميع جماالت عمله.
و �أعرب عن ارتياحه مل�سرية
ال��ع�لاق��ات املتنامية بني
اجلانبني ،م�شيد اً بالنتائج
التي متخ�ض عنها "م�رشوع
ت��ن��م��ي��ة ح���و����ض احل���م���اد
ال���ع���راق���ي " ال�����ذي ن��ف��ذه
�أك�ساد بالتعاون مع وزارة
ال��زراع��ة العراقية ،وال��ذي
ام��ت��دت م�����س��اح��ة �أع��م��ال��ه
لت�شمل � 600أل��ف هكتار،
وهدفت فعالياته العلمية
التطبيقية �إىل و�ضع خطة
تنموية �شاملة ومتكاملة
ل��ك��ام��ل م��ن��ط��ق��ة احل��م��اد
ال��ع��راق��ي ،م����ؤك���د اً حر�ص
العراق على اال�ستفادة من
خربات وتخ�ص�صات املركز

العربي يف م�شاريع تنموية
كثرية يف املرحلة القادمة.
ولفت �إىل الدور الذي يقوم
به املركز العربي ( �أك�ساد)
يف تنفيذ م�شاريع زراعية
تنموية يف خمتلف املناطق
يف جمهورية العراق ،م�شري اً
�إىل �أن �أك�ساد الذي ي�سعى
لتحقيق ا لأم��ن�ين الغذائي
واملائي العربيني� ،أ�صبح
ميثل يف ال�سنوات ا لأخرية
�أح����د �أه����م م���راك���ز العمل
العربي امل�شرتك.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ع�بر الدكتور
�صالح ع��ن تقدير �أك�ساد
ل��ل��دع��م ال����ذي ي��ل��ق��اه من
جمهورية ال��ع��راق ،م�ؤكد اً
ا���س��ت��ع��داد امل��رك��ز ال��دائ��م
ل��ت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه
ا لإ�سهام يف حتقيق نه�ضة
زراع��ي��ة م�ستدامة يف هذا
البلد العربي الكبري على
وج����ه اخل�������ص���و����ص ،ويف
جميع ال��دول العربية على
وجه العموم.
و �أ�ضاف� ،أن �إدراك املركز
العربي ( �أك�����س��اد) للتحدي
ال����ذي ت��ف��ر���ض��ه البيئات
العربية اجل��اف��ة ،وخا�صة
يف ظل التغريات املناخية
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ـــــات م�رشوع تنميـة حو�ض احل ّماد العراقي ..

بني �أكـ�ســاد و العراق

ال��ق��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ع��ان��ت
منها املنطقة العربية يف
ال�سنوات ا لأخرية ،قد دفعه
�إىل بذل املزيد من اجلهود
لإث���راء عمله كم ًا ونوعاً،
الفت ًا �إىل ماميثله "م�رشوع
ت��ن��م��ي��ة ح���و����ض احل���م���اد
العراقي "من �أهمية ق�صوى
لعمليات التنمية امل�ستدامة
يف جمهورية العراق.
و �أكد الدكتور �صالح حر�ص
امل��رك��ز ال��ع��رب��ي (�أك�����س��اد)
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون
العلمي والفني مع وزارة
الزراعة العراقية ،لتحقيق
اال����س���ت���ف���ادة امل��ث��ل��ى من
التقانات احلديثة ،وتطبيق
ا لإدارة ال�سليمة للموارد
الطبيعية ،وتطوير كفاءة
ال��ك��وادر الفنية العراقية
خل��دم��ة التنمية الزراعية
امل�����س��ت��دام��ة يف جمهورية
العراق.
واتفق اجلانبان على تنفيذ
م�����ش�روع درا����س���ة علمية
تطبيقية للبادية اجلنوبية
العراقية مب�ساحة تقدر بـ 5
مليون هكتار.
و�ست�شمل الدرا�سة الغطاء
النباتي للبادية اجلنوبية

وو�سائل تطويره ،و �إقامة
�سدات مائية يف املنطقة،
وواق���ع ال�ث�روة احليوانية
و �أ�ساليب زيادة �إنتاجيتها،
واحل����ال����ة االق��ت�����ص��ادي��ة
ل���ل���م���زارع�ي�ن ول��ل��م��رب�ين
وا لأ�����س����ال����ي����ب ال��ع��ل��م��ي��ة
املنا�سبة لتح�سني دخلهم
وتطوير معي�شتهم.
كما طلبت وزارة الزراعة
العراقية من املركز العربي
( �أك�������س���اد) ت��ن��ف��ي��ذ بحوث
م�شرتكة يف جم��ال تربية
ال��ق��م��ح وال�����ش��ع�ير ،وتزويد
ال��ع��راق ب��ـ � 50أل���ف عقلة
من �أ�صناف الزيتون التي
ينتجها �أك�ساد.
وكذلك تدريب الفنيني من
ال��وزارة يف جم��االت تربية
احل��ب��وب ،و�إدارة امل���وارد
امل��ائ��ي��ة وح�����ص��اد امل��ي��اه،
وتطوير املراعي ،والتلقيح
اال����ص���ط���ن���اع���ي وزراع������ة
ا لأج��ن��ة للأغنام واملاعز،
وغريها من املجاالت ذات
االهتمام امل�شرتك.
وق��ام املدير العام للمركز
العربي (�أك�����س��اد) الدكتور
رف����ي����ق ع���ل���ي ����ص���ال���ح،
خ�لال زي��ارت��ه جلمهورية

ال���ع���راق ،ف��ي��م��ا ب�ين  20و
 ،2017/11/24يرافقه وفد
م��ن خ�براء �أك�����س��اد ،بجولة
ميدانية يف بع�ض حقول
النخيل ،التي ينفذها �أك�ساد
بالتعاون مع وزارة الزراعة
العراقية ،يف حمافظة بابل
ال�شهرية ب��زراع��ة النخيل،
عاين خاللها تلك احلقول،
وال���ت���ق���ى م����ع م���زارع���ي
املنطقة.
و �أ�شار الدكتور �صالح �إىل
�أن �أك�����س��اد �سي�سهم ب��ـ 50
 %من �أكالف �إقامة م�صنع
لتعبئة التمور املنتجة يف
املنطقة.
وقدم خرباء املركز العربي
( �أك�����س��اد) خ�ل�ال ال��زي��ارة
ع��ر���ض � ًا ع��ل��م��ي � ًا لق�ص�ص
جن���اح ن��ف��ذه��ا امل��رك��ز يف
جماالت مكافحة الت�صحر،
وزراعات املراعي ،وا لإدارة
املتكاملة للموارد املائية،
وموا�صفات �أ�صناف القمح
وال�شعري ال��ت��ي ا�ستنبطها
�أك�ساد امل��زروع��ة بع�رشات
�آالف الهكتارات يف الدول
العربية ،وكذلك �إجن��ازات
�أك�����س��اد يف جم���ال تطوير
الرثوة احليوانية.
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مــــ�شــــاريع �أكـــــ�ســـــاد فـــــي جمهوريــــــة العراق
�أهم امل�رشوعات املنفذة:

م�ستمر يف فعالياته..

م�شروع رفع كفاءة الري
يف الدول العربية

م�شروع تطوير عمليات
خدمة النخيل الر�أ�سية
والأر�ضية لزيادة الإنتاجية
وحت�سني النوعية يف
املنطقة العربية

مت االنتهاء من �إعداد الن�سخة
النهائية من تقرير الدرا�سة
ال�شاملة لرفع كفاءة الري يف
املنطقة العربية وطباعته
وتوزيعه على الدول العربية.
كما مت تنفيذ دورة تدريبية
ح����ول رف����ع ك���ف���اءة ال���ري
بالتعاون مع الفاو يف لبنان
خالل الفرتة .2018/5/10-8

ميتد امل�رشوع خالل الفرتة
 ،2019 – 2015ويتعاون
�أك�ساد يف تنفيذه مع وزارة
ال���زراع���ة ،وتبلغ ميزانيته
 150.000دوالر �أمريكي،
بتمويل من �أك�ساد.
مت انعقاد اجتماع املن�سقني
ال��وط��ن��ي�ين ال��ث��ال��ث خ�لال
ال��ف�ترة ،2017/10/29-28
كما �أن العمل ج��ار لإ�صدار
كتاب حول ط��راق املكافحة
والعالج ل�سو�سة النخيل يف
الدول العربية.

م�شروع ا�ستنباط �أ�صناف
من القمح وال�شعري عالية
التحمل للإجهادات
الال�أحيائية والأحيائية
وذات كفاءة �إنتاجية عالية
يهدف امل����شروع �إىل تطوير
وحت�سني �إنتاجية حما�صيل
احل��ب��وب ال�����ص��غ�يرة وثبات
�إنتاجيتها.

م�شروع �إكثار بذار الأ�صناف
وال�سالالت الواعدة (املب�شرة)
من القمح وال�شعري

يهدف امل����شروع �إىل �إكثار
ب����ذار لأ���ص��ن��اف و���س�لاالت
�أك�ساد م��ن القمح وال�شعري،
والتي تتم ب�شكل �أ�سا�سي يف
حمطات �أك�ساد ،حيث يقوم
بتوفري كميات البذار الالزمة
و�إر�سالها للدول لزراعتها.
وه��و م�رشوع ميوله �أك�ساد،
وم�ستمر يف تنفيذه بالتعاون
مع وزارة الزراعة ،كما يقوم
�أك�ساد �سنوي ًا ب�إر�سال بذار
القمح وال�شعري �إىل العراق
لزراعتها ،وبلغت كمية البذار
املر�سلة خالل الفرتة -2012
 /63/ 2017كغ.
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م�شروع تعزيز الأمن
املائي والغذائي من خالل
بناء القدرات يف املنطقة
العربية

م�شروع التو�سع يف �إنتاج
غرا�س الأ�شجار املثمرة
لتلبية طلبات الدول
العربية
م�ستمر �أك�����س��اد يف تنفيذه
بالتعاون مع وزارة الزراعة،
كما يقوم �أك�ساد ب�إر�سال
الغرا�س وال��ب��ذار �إىل الدول
ال��ع��رب��ي��ة ك��اف��ة ،وق���د ق��ام
ب���إر���س��ال  50.000عقلة
زي��ت��ون جم��ذرة �إىل العراق
خ�لال العام  .2015يهدف
امل�رشوع �إىل �إنتاج املادة
النباتية من �أنواع و�أ�صناف
الأ�شجار املثمرة املوثوقة
�صحي ًا وذات خمزون وراثي
ق���ادر على حتمل الظروف
البيئية القا�سية ،وتزويد
ال����دول ب���امل���ادة ال��وراث��ي��ة
املوثوقة لإقامة حقل �أمهات
وحت�����س�ين ط��رائ��ق الإك��ث��ار
و�إنتاج الغرا�س.

ميتد تنفيذ امل�رشوع خالل
ال��ف�ترة  ،2018-2017مت
خ�لال��ه��ا �إع������داد كتيبات
التدريب املطلوبة باللغتني
العربية والإنكليزية ،وعقد
دورت�ي�ن تدريبيتني جلميع
ال��ف��رق الوطنية م��ن ال��دول
امل�����ش��ارك��ة يف امل����شروع،
م�شروع التح�سـني الوراثي علم ًا �أن املتابعة الفنية
م�ستمرة مع ال��دول العربية.
ورعاية الأغنام واملاعز
وي��ت��ع��اون م��ع �أك�����س��اد يف
يف الدول العربية
تنفيذ امل�رشوع كل من وزارة
يهدف امل�رشوع �إىل �إكثار بذار الزراعة ،والإ�سكوا ،والفاو.
يهدف امل����شروع �إىل حت�سني
املحلية م�شروع الأحزمة اخل�ضراء يف
�إنتاجية ال�سالالت
أغنام واملاعز �أقاليم الوطن العربي /
الواعدة من ال
املرحلة الأوىل
باالنتخاب والتهجني املوجه .انتهت امل��رح��ل��ة الأوىل من
وم��ن �أه��م �إجن��ازات��ه ا�ستمرار ف��ع��ال��ي��ات امل�����ش�روع خالل
عمليات التح�سني ال��وراث��ي
لعروق الأغنام واملاعز املحلية الفرتة  ،2016 – 2015وبلغت
الواعدة ،وزيادة دخل املربني ميزانيته  500.000دوالر
وحت�سني و�ضعهم االقت�صادي �أمريكي ،بتمويل من �أك�ساد.
واالج���ت���م���اع���ي .وه�����و من ومت حتديد م�سارات الأحزمة
امل�رشوعاتالقوميةامل�ستمرة .اخل�������ض�راء ،وت��و���ص��ي��ف��ه��ا،
وحت�ضري خرائطها يف الدول
م�شروع تطوير وا�ستخدام امل�����ش��ارك��ة ،و�إع�����داد اخلطط
التلقيح اال�صطناعي
التنفيذية العامة وال�سنوية
للمجرتات ال�صغرية
للمرحلة الثانية من امل�رشوع،
يف الدول العربية
و�إع�����داد ت��ق��ري��ر ع��ن �أع��م��ال
ي���ه���دف امل�����ش�روع �إىل املرحلة الأوىل و�إر�ساله �إىل
امل�ساهمة يف ت�رسيع عمليات الأمانة العامة جلامعة الدول
التح�سني ال��وراث��ي لقطعان العربية واجلهات املعنية يف
الأغنام واملاعز .وهو م�رشوع الدول امل�شاركة.

تعزيـــز التعاون بني
وزارة الزراعـة اللبنانيــة
و�أكـ�ساد
ب��ح��ث وزي�����ر ال����زراع����ة يف
اجلمهورية اللبنانية الأ�ستاذ
غازي زعيرت مع املدير العام
ل��ل��م��رك��ز ال��ع��رب��ي ل��درا���س��ات
املناطق اجل��اف��ة والأرا���ض��ي
القاحلة (�أك�����س��اد) الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور رف��ي��ق علي �صالح
�ش�ؤون التعاون بني اجلانبني،
و�سبل تعزيزه وتطويره.
و�أ�شاد وزير الزراعة اللبناين
�أث��ن��اء اللقاء ال��ذي ج��رى يف
مكتبه يف ب�ي�روت ،بتاريخ
 ،2018/5/15ب��ال��دور املهم
ال��ذي يلعبه �أك�ساد للو�صول
�إىل حتقيق تنمية زراع��ي��ة
ع��رب��ي��ة م�����س��ت��دام��ة ،منوه ًا
باالرتقاء الذي حققه املركز
على م�ستوى �أدائ���ه العلمي
العملي التطبيقي يف ال�سنوات
الأخ�يرة ،والثقة العالية التي
اكت�سبها وامل��ك��ان��ة العلمية
املرموقة التي و�صل �إليها يف
جميع جماالت عمله.
من جانبه ،عرب الدكتور �صالح
عن تقدير �أك�ساد و�شكره للدعم
ال���ذي يلقاه م��ن اجلمهورية
اللبنانية ،م ��ؤك��داً ا�ستعداد
املركز ال��دائ��م لتقدمي كل ما
من �ش�أنه الإ�سهام يف حتقيق
نه�ضة زراع��ي��ة م�ستدامة يف

لبنان على وجه اخل�صو�ص،
ويف جميع الدول العربية على
وجه العموم.
و�أك��د الدكتور �صالح حر�ص
املركز العربي (�أك�ساد) على
تعزيز التعاون العلمي والفني
مع وزارة ال��زراع��ة اللبنانية
لتحقيق اال�ستفادة املثلى من
التقانات احل��دي��ث��ة ،وتطبيق
الإدارة ال�سليمة ل��ل��م��وارد
الطبيعية ،وت��ط��وي��ر كفاءة
الكوادر الفنية اللبنانية خلدمة
التنمية الزراعية امل�ستدامة يف
اجلمهورية اللبنانية.
ول����ف����ت اجل����ان����ب����ان خ�ل�ال
مباحثاتهما �إىل �أهمية تطوير
التعاون يف جم��االت حت�سني
ال�ث�روة احليوانية يف لبنان،
وال�سيما الأغنام واملاعز� ،سواء
بتزويد ال���وزارة باحليوانات
احلية �أو بق�شات �سائل التلقيح
اال�صطناعي لزيادة الإنتاجية
من اللحم واحلليب.
ك��م��ا بحثا ت��ط��وي��ر التعاون
يف جم��ال ا�ستنباط �أ�صناف
م��ن القمح وال�شعري العالية
الإن���ت���اج���ي���ة وامل���ق���اوم���ة
للجفاف و�أم��را���ض الأ�صداء
والتفحمات ،وت��زوي��د وزارة
ال��زراع��ة اللبنانية ب�أ�صناف

ال��زي��ت��ون امل�لائ��م��ة ملناطق
لبنان ،والتي ينتجها املركز
العربي (�أك�ساد) يف حمطات
�أبحاثه وم�شاتله القائمة يف
اجلمهورية العربية ال�سورية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،بحثا �إقامة
بع�ض ال�����س��دات امل��ائ��ي��ة يف
بع�ض املناطق اللبنانية ،التي
ميكن �أن تخدم �أكرب عدد من
املزارعني.
وتطرق اجلانبان �إىل �أهمية
م�����ش��ارك��ة ال��وزي��ر زع��ي�تر يف
اجتماعات اجلمعية العمومية
ل��ل��م��رك��ز ال��ع��رب��ي (�أك�����س��اد)
املزمع عقدها يف نهاية �شهر
حزيران املقبل يف جمهورية
م�رص العربية.

الدكتور �صالح يبحث �ش�ؤون
الدعم اللوج�ستي لأك�ساد
يف لبنان

ب��ح��ث امل��دي��ر ال��ع��ام للمركز
ال��ع��رب��ي ل��درا���س��ات املناطق
اجل��اف��ة والأرا���ض��ي القاحلة
(�أك�ساد) الأ�ستاذ الدكتور رفيق
علي �صالح ،مع مدير �إدارة
املرا�سم يف وزارة اخلارجية
وامل��غ�ترب�ين يف اجلمهورية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ���س��ع��ادة ال�سفري
ال�سيدة جنالء ريا�شي ع�ساكر
�ش�ؤون التعاون بني اجلانبني،

و�سبل تعزيزه وتطويره.
و�أك���دت ريا�شي ،خ�لال اللقاء
ال����ذي ج���رى يف مكتبها يف
ب�يروت ،بتاريخ ،2018/5/16
ح��ر���ص اخل��ارج��ي��ة اللبنانية
على ت�سهيل احتياجات املركز
العربي (�أك�ساد) لتنفيذ فعالياته
العلمية والتدريبية يف لبنان
ع��ل��ى �أك��م��ل وج����ه ،وخا�صة
امل���ؤمت��رات وال��ور���ش العلمية
وال��دورات التدريبية ،وت�سهيل
دخول اخلرباء العرب �إىل لبنان
للم�شاركة يف ه��ذه الأن�شطة،
و��ض�رورة التن�سيق ال��دائ��م مع
وزارت��ي اخلارجية واملغرتبني
وال��زراع��ة ل�ضمان جن��اح هذه
الفعاليات.
من جانبه� ،أعرب الدكتور �صالح
ع��ن �شكر (�أك�����س��اد) وتقديره
العميقني للجمهورية اللبنانية
ملاتقدمه من دعم ي�ضمن جناح
م�شاريعه يف لبنان ،وتنفيذ
خمتلف �أنواع الأن�شطة العلمية
يف بريوت.
كما وجه �شكراً خا�ص ًا لوزارتي
الزراعة واخلارجية واملغرتبني،
وكذلك للأمن العام اللبناين
ل��ل��م�����س��اع��دات ال��ك��ب�يرة التي
يقدمونها لأك�ساد ،والتي ت�ضمن
جناح عمله يف لبنان.

23

العـ ـ ــدد

2018 / 169

�أخبـــار

مــــ�شــاريع �أكـــ�ســــاد يف
م�شروع رفع كفاءة الري يف
الدول العربية
وميتد تنفيذ امل�رشوع خالل
الفرتة  ،2018 – 2013مت
االنتهاء من �إع��داد الن�سخة
النهائية من تقرير الدرا�سة
ال�شاملة لرفع كفاءة الري
يف املنطقة العربية وطباعته
وتوزيعه على الدول العربية.
كما مت تنفيذ دورة تدريبية
ح����ول رف����ع ك���ف���اءة ال���ري
بالتعاون مع الفاو يف لبنان
خالل الفرتة .2018/5/10-8

م�شروع درا�سة ح�سا�سية
القطاع الزراعي للتغريات
املناخية
يف اجلمهورية اللبنانية

اخل��رائ��ط املطلوبة ،و�إع��داد دوالر �أمريكي ،كل من وزارة امل�شروع البحثي التنموي
(تطبيق نظام الزراعة
الزراعة ،والإ�سكوا ،والفاو.
خرائط احل�سا�سية.
احلافظة لتح�سني �إنتاجية
م�شروع درا�سة ت�أثري
م�شروع درا�سة بحرية جبلية
حما�صيل احلبوب ال�صغرية
املناخية
التغريات
يف بلدة مقنة  -حمافظة
–القمح ،وال�شعري-
على املوارد املائية
بعلبك – الهرمل
وخ�صائ�ص الرتبة يف الدول
العربية
املنطقة
يف
العربية
مت �إج����راء رف��ع طبوغرايف

ل��ل��م��وق��ع ب���ه���دف �إع������داد
الت�صاميم الهند�سية وح�ساب
حجوم احلفر والردم ،وكذلك
�إج���راء اخ��ت��ب��ار جيوتكنيك
لتحديد نفوذية الرتبة ،كما
مت ت�صميم البحرية اجلبلية
لتكون �سعتها التخزينية
 40,000مرت مكعب.

م�شروع تعزيز الأمن املائي
والغذائي
من خالل بناء القدرات
يتعاون مع �أك�ساد يف تنفيذ
يف املنطقة العربية
امل�����ش�روع ك���ل م���ن وزارة

الزراعة اللبنانية ،واملركز
الوطني لال�ست�شعار عن بعد
يف اجل��م��ه��وري��ة اللبنانية
( ،)CNRSوالوكالة الأملانية
للتعاون الدويل (.)GIZ
مت �إع��داد الدرا�سة املرجعية
و�أث����ر ال��ت��غ�يرات املناخية
املتوقعة بح�سب النماذج
املناخية املختلفة ،كما مت
من خاللها حتديد امل�ؤ�رشات
التي �ستدخل يف الدرا�سة،
وج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات و�إع����داد

ميتد تنفيذ امل�رشوع خالل
ال��ف�ترة  ،2018-2017مت
�إع�����داد ك��ت��ي��ب��ات ال��ت��دري��ب
املطلوبة باللغتني العربية
والإنكليزية ،وعقد دورتني
ت��دري��ب��ي��ت�ين جلميع الفرق
الوطنية من الدول امل�شاركة
يف امل�������ش�روع ،ع��ل��م � ًا �أن
املتابعة الفنية م�ستمرة مع
الدول العربية .ويتعاون مع
�أك�ساد يف تنفيذ امل�رشوع،
ال��ذي تبلغ تكلفته 70.000

ي����ه����دف امل��������ش��روع �إىل
تقييم ال��ت��غ�يرات احلالية
وامل�ستقبلية يف امل��ن��اخ
باملنطقة العربية ،وحتديد
�آث�����ار ه���ذه ال���ت���غ�ي�رات يف
امل����وارد امل��ائ��ي��ة املتاحة
فيها.
وي�شارك يف فعالياته مع
�أك�����س��اد ،ك��ل م��ن الإ�سكوا،
وال���ف���او ،وب��رن��ام��ج الأمم
املتحدة للبيئة ،واملنظمة
العاملية للأر�صاد اجلوية،
واملعهد ال�سويدي للأر�صاد،
والوكالة ال�سويدية للتنمية،
والوكالة الأملانية للتعاون
ال��دويل ،واملكتب الإقليمي
لدول غربي �آ�سيا.
مت ع��ق��د امل����ؤمت���ر ال��رف��ي��ع
امل�ستوى ح��ول تقييم �أثر
ت��غ�ير امل���ن���اخ وال��ت��ك��ي��ف
معه يف ب�يروت يف ال�شهر
 ،2017/9وحتديد التغريات
امل��ن��اخ��ي��ة امل��ت��وق��ع��ة يف
درج��ات احل��رارة والأمطار
يف املنطقة العربية ،وحتديد
�أثر التغريات املناخية على
امل���وارد املائية ال�سطحية
يف املنطقة العربية.

ميتد امل�رشوع لأربع �سنوات
وت�شارك يف فعالياته �إىل
جانب �أك�ساد وزارات الزراعة
يف كل من (�سورية ،ولبنان،
وتون�س ،وم�رص ،وال�سودان)،
وكذلك املنظمات الإقليمية
والدولية العاملة يف املنطقة
العربية .وبتمويل من �أك�ساد،
وينفذ يف لبنان بالتعاون
مع وزارة الزراعة واملنظمات
الإقليمية والدولية العاملة
يف املنطقة العربية.
مت الإقالع بامل�رشوع للمو�سم
ال��زراع��ي  2018-2017بعد
حتديد مواقع التنفيذ ،وهي
حمطة تل عمارة ( 1هكتار)،

�أهم املـــــ�شـــــاريع
•م�شروع تقييم �أثر التغريات املناخية على انتاجية بع�ض
املحا�صيل الزراعية يف املنطقة العربية
• م�شروع احلد من ظاهرة تداخل مياه البحر يف منطقة احلازمية
• م�شروع تنمية القدرات للدول العربية على التكيف
مع التغريات املناخية با�ستخدام �أدوات الإدارة املتكاملة
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اجلمهوريـــــة اللبنانيـــــة
وحمطة كفردان ( 1هكتار)� ،أك�ساد  65قمح قا�سي با�سم
وحمطة تربل ( 1هكتار).
تل عمارة  ،1و�أك�ساد 1105
م�شروع ا�ستنباط �أ�صناف قمح قا�سي با�سم تل عمارة
من القمح وال�شعري عالية  ،3و�أك�ساد  901قمح طري
التحمل للإجهادات
با�سم تل عمارة .2
يهدف امل����شروع �إىل �إنتاج
الال�أحيائية والأحيائية م�شروع �إكثار بذار الأ�صناف امل���ادة النباتية م��ن �أن��واع
وذات كفاءة �إنتاجية عالية وال�سالالت الواعدة (املب�شرة) و�أ�صناف الأ�شجار املثمرة
املوثوقة �صحي ًا وذات خمزون
وي�����س��ت��م��ر �أك�����س��اد بتنفيذ
من القمح وال�شعري
وراث�����ي ق����ادر ع��ل��ى حتمل
امل�����ش�روع ب��ت��م��وي��ل منه،
بالتعاون مع وزارة الزراعة م�����ش�روع مي���ول���ه �أك�����س��اد ،ال��ظ��روف البيئية القا�سية،
اللبنانية ،كما يقوم �أك�ساد وم�ستمر يف تنفيذه بالتعاون وت���زوي���د ال�����دول ب���امل���ادة
بتجارب الكفاءة الإنتاجية مع وزارة الزراعة ،كما يقوم ال��وراث��ي��ة امل��وث��وق��ة لإقامة
ل�����س�لاالت ال��ق��م��ح وال�شعري �أك�ساد �سنوي ًا ب�إر�سال بذار حقل �أمهات وحت�سني طرائق
امل���ت���ف���وق���ة حت����ت ظ����روف القمح وال�شعري �إىل لبنان الإكثار و�إنتاج الغرا�س.
ال��زراع��ة املطرية واملروية لزراعتها ،وبلغت كمية البذار وم�ستمر �أك�ساد يف تنفيذه
يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة كافة ،املر�سلة خالل الفرتة  -2012بالتعاون مع وزارة الزراعة،
كما يقوم ب�إر�سال الغرا�س
حيث ير�سل البذار �إىل جميع  /1216/ 2017كغ.
الدول العربية ،وبلغ �إجمايل ي���ت���م زراع������ة الأ����ص���ن���اف وال��ب��ذار �إىل ال���دول العربية
الإر�ساليات �إىل لبنان ،خالل امل��و���ص��ى ب��ه��ا واملح�سنة ك��اف��ة ،وق���د ق���ام ب ��إر���س��ال
الفرتة  2013وحتى  2017عالية ال��ن��ق��اوة ،مم��ا ي ��ؤدي  /35000/غر�سة من �أ�صناف
�إىل ث��ب��ات �إن��ت��اج��ي��ة وح��دة الزيتون املختلفة واملوثوقة
 /75/كغ بذار.
ومت يف لبنان اعتماد �صنف امل�ساحة من القمح وال�شعري �إىل وزارة الزراعة يف �أي��ار/
واحل�صول على �أعلى �إنتاجية مايو .2017
حم�صولية.
كما �أر�سل يف العام 2015م
على
�ة
�
�ظ
�
�اف
�
�ح
�
امل
�ض�رورة
و��
 /50.000/غ��ر���س��ة زيتون
النقاوة ال�صنفية بو�ساطة جم��ذرة ���ص��وراين ،و/1000/
�إنتاج بذار �أ�صناف و�سالالت عقلة عجيزي ،و /100/غر�سة
�أك�����س��اد ل��ل��ق��م��ح وال�شعري ����ص���وراين ،وج��ب��ع ،وتان�ش،
املغربلة ميكانيكي ًا ووراثياً .وقي�سي ،وخ�ضريي.
والت�أكيد على �إنتاج كميات كما �أر�سل �أك�ساد  /40/غر�سة
من ب��ذار �أ�صناف و�سالالت �أن��ث��وي��ة و /10/م��ذك��رة من
�أك�ساد املتفوقة واملعتمدة
غرا�س الف�ستق احللبي ،و/84/
وكفاية احتياجات الهيئات
وامل����ؤ����س�������س���ات وامل���راك���ز
الوطنية العربية منها.

م�شروع التو�سع يف �إنتاج
غرا�س الأ�شجار املثمرة
لتلبية طلبات الدول
العربية

غر�سة ل���وز ،و /8/ك��غ ب��ذور
ف�ستق حلبي ،و /15/كغ بذور
ل���وز ،و /16/ك��غ ب���ذور بطم
�أطل�سي.

م�شروع التح�سـني الوراثي
ورعاية الأغنام واملاعز يف
الدول العربية

ي�ستمر �أك�����س��اد يف عمليات
التح�سنيالوراثيلعروقالأغنام
واملاعزاملحليةالواعدة،وزيادة
دخل املربني وحت�سني و�ضعهم
االق��ت�����ص��ادي واالجتماعي.
وهو من امل�رشوعات القومية
امل�ستمرة.
ومت �إر���س��ال  /38/ر�أ���س � ًا من
الأغ���ن���ام ال��ع��وا���س وامل��اع��ز
ال�شامي خالل العام ،2017
و�إدخال البيانات الواردة من
املحطات املتعاونة يف دولة
املقر وبع�ض ال��دول العربية
لتحليلها �إح�صائي ًا وتقدير
التقدم يف امل�ؤ�رشات الإنتاجية
لت�ضمينها يف التقرير ال�سنوي.

م�شروع تطوير وا�ستخدام
التلقيح اال�صطناعي
للمجرتات ال�صغرية
يف الدول العربية
مت �إر�����س����ال  /300/ق�شة
ل�ل��أغ���ن���ام ،و /300/ق�شة
للماعز �إىل ل��ب��ن��ان �ضمن
برنامج التح�سني الوراثي.

التي مت تنفيذها
للموارد املائية /2017- 2013/
• م�شروع تقييم ح�سا�سية املوارد املائية يف املنطقة العربية
و�آثارها االقت�صادية واالجتماعية /2016- 2012/
• م�شروع اخلطة التنفيذية لال�سرتاتيجية العربية للأمن
املائي يف املنطقة العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات
امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة /2017 -2011/
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وزيــر الزراعـة الـ�سـوري يناقــــ�ش تطويـر التعاون مـع
الأ�ســـــتاذ الدكتور �صالح :الدعم املقدم للمـ�شـاريع
مـ�شـروعات �أكـ�سـاد يف �سـورية
م�شروع تقدير �شدة وكمية االجنراف املائي
با�ستخدام القيا�سات احلقلية والنمذجة الريا�ضية
يهدف امل�رشوع �إىل تقدير كمية االجنراف املائي للرتبة ،وحتديد
العنا�رص املعدنية اخل�صوبية والع�ضوية املفقودة ب�سبب اجلريان
ال�سطحي .ومت تنفيذ امل�رشوع خالل الفرتة .2017-2016

م�شروع �إعداد �أمنوذج ريا�ضي حلو�ض العا�صي
تتعاون مع �أك�ساد يف تنفيذه ال�رشكة العامة للدرا�سات املائية
يف حم�ص ،والهيئة العامة للموارد املائية بدم�شق ،وتبلغ
ميزانيته  25,500,000ل�.س.
مت من خالله �إعداد �أمنوذج هيدروجيولوجي عن اخلزان املائي
اجلويف يف احلو�ض وحتويله �إىل �أمنوذج رقمي ،و�إعداد �أمنوذج
ريا�ضي يغطي منطقة امل�رشوع .كما مت االنتهاء من امل�رشوع
وت�سليم جميع بنود العقد مع نهاية العام .2016

م�شروع �إعداد �أمنوذج ريا�ضي حلو�ض الفرات يف �سورية

ا�ستقبل املهند�س �أح��م��د ق���ادري وزي��ر الزراعة
والإ�����ص��ل�اح ال���زراع���ي يف اجل��م��ه��وري��ة العربية
ال�����س��وري��ة ،يف مكتبه ،ي��وم  ،2017/6/8الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور رف��ي��ق ع��ل��ي ���ص��ال��ح م��دي��ر ع���ام املركز
ال��ع��رب��ي ل��درا���س��ات امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا�ضي
القاحلة (�أك�����س��اد) ،وامل��دي��ر التنفيذي ومديرة
مكتب �سورية ملنظمة مكافحة الفقر الإ�سبانية.
وق���د ث��ن��ى ال�سيد ال��وزي��ر ع��ل��ى ال��ت��ع��اون الكبري
بني الوزارة ومنظمة �أك�ساد يف خمتلف امليادين ،وال�سيما تطوير �أ�صناف
حما�صيل احلبوب ،وم�شاريع حت�سني �إنتاجية النخيل ،وزي��ادة �إنتاجية
�سالالت الرثوة احليوانية وال�سيما الأغنام واملاعز والإبل ،وكذلك التعاون
على �إقامة العديد من ال�سدات املائية يف املنطقة ال�ساحلية ،حيث ينفذ
حالياً �أربع �سدات مائية بالتعاون بني الوزارة واملركز العربي (�أك�ساد).
و�أو�ضح الأ�ستاذ الدكتور �صالح ووفد منظمة مكافحة الفقر الإ�سبانية

يف �إطار تو�سيع املركز العربي «�أك�ساد» براجمه وم�شاريعه
م��ع املنظمات والهيئات ال��دول��ي��ة ن��ظ��راً للثقة التي يحظى
بها ،ونظرا للنتائج االيجابية التي حققتها امل�شاريع املنفذة
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل مل��ك��اف��ح��ة اجل����وع اال�سبانية
مت تنفيذ ع���دد م��ن امل�����ش��اري��ع ل�����ص��ال��ح اك�ث�ر من (AAH)،
� 20.000أ�سرة ريفية �شملت اكرث  100.000فرد ،وهي:

يهدف امل�رشوع �إىل تقييم التغريات احلالية وامل�ستقبلية يف
تتعاون مع �أك�ساد يف تنفيذه ال�رشكة العامة للدرا�سات املائية
يف حم�ص ،والهيئة العامة للموارد املائية بدم�شق ،وتبلغ
ميزانيته  27,500,000ل�.س.
• م�رشوع دعم �سبل املعي�شة للأ�شخا�ص املت�رضرين من
ال�سابقة
الدرا�سات
من
يلزم
ما
وتوثيق
ومت من خالله تلخي�ص
الأزمة يف �سورية.
وبيان حالة املعرفة مبا يف ذلك قاعدة البيانات ،وتوثيق اخلربة • م�رشوع الدعم الطارئ يف جمال الأمن الغذائي واملياه
وامل�شورة الفنية ،و�إجراء ما يلزم من تعديالت على قاعدة النقاط
للعائالت املت�رضرة من الأزمة يف �سورية.
املائية ح�سب ال�رشوط الفنية.
• م�رشوع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأم��ن الغذائي
وت�سليم
النهائي،
الهيدروجيولوجي
كما مت �إجناز وت�سليم التقرير
واملياه للأزمة يف �سورية.
الأمنوذج الريا�ضي وتقريره, .وتنفيذ دورة تدريبية لفنيني من
ال�رشكة العامة للدرا�سات املائية ،والهيئة العامة للموارد املائية وهيدروجيولوجية وهيدروكيميائية عن املياه اجلوفية،
ونوعيتها يف منطقة دم�رسخو.
على ت�شغيل الأمنوذج يف �شهر �آذار/مار�س .2018
كما مت بناء قاعدة بيانات تفاعلية لتخزين وتعديل وحتليل
م�شروع الأمنوذج الريا�ضي ملنطقة دم�سرخو
بيانات ومعلومات النقاط املائية ،وبناء قاعدة بيانات نظام
اجلوفية،
درا�سة تداخل مياه البحر مع املياه
املعلومات اجلغرافية  GEODATABASEت�شكل مرجع ًا
ومدى ت�أثريها على نوعيتها
للدرا�سات امل�ستقبلية فيها.
يهدف امل�رشوع �إىل تقييم الو�ضع الراهن لتداخل مياه البحر و�أي�ضاً ،مت �إع��داد درا�سة هيدروجيولوجية ،و�إن�شاء �أمنوذج
مع املياه العذبة يف منطقة دم�رسخو ،ب�إعداد �أمنوذج ريا�ضي ريا�ضي رقمي لتداخل مياه البحر مع املياه العذبة ،ميثل نواة
هيدروجيولوجي للمنطقة ،وو�ضع تنب�ؤات م�ستقبلية حول للدرا�سات الهيدروجيولوجية امل�ستقبلية .وجرى ت�شغيل الأمنوذج
تغريات منا�سيب املياه اجلوفية ،بتطبيق �سيناريوهات خمتلفة الريا�ضي للتنب�ؤ بال�سلوك الهيدروليكي للحامل املائي وفق ًا
عليه ،ولأعوام متعددة ،واختيار ال�سيناريو الأف�ضل ال�ستثمار لعدة �سيناريوهات افرتا�ضية ت�ضمنت ا�ستمرار ال�سحب من الآبار
اال�ستثمارية حتى العام  2020مبعدالت العام  2010نف�سه،
هذه املياه.
وتتعاون مع �أك�ساد يف تنفيذه وزارة امل���وارد املائية يف وم�ضاعفة معدل اال�ستثمار من الآبار للفرتة نف�سها ،وتخفي�ض
اجلمهورية العربية ال�سورية ،وال�رشكة العامة للدرا�سات املائية .معدل ال�سحب من �آبار الري ملدة � 10سنوات ،وتخفي�ض معدالت
ومت ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات وب��ي��ان��ات وم��ع��ط��ي��ات جيولوجية تغذية املياه اجلوفية بن�سبة  %20كل �سنتني ،واملحافظة على
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منظمـة �أك�ساد واملنظمة الإ�سـبانية ملكافحـة الفقر
فــي الـ�ســنوات الأخرية بلغ �أكرث من  11,5مليون يورو
�سبل ال��دع��م ال��ذي يقدم بالتعاون ب�ين الوزارة
واملنظمتني ،والذي �شمل �أكرث من � 25ألف �أ�سرة
يف حمافظات درع��ا واحل�سكة ،حيث ا�شتمل على
ت��ق��دمي �أدوات زراع��ي��ة خمتلفة ،وب����ذار ،و�أدوي���ة
بيطرية ،و�شبكات ري ،وخ��زان��ات مائية منزلية
وغ��ي�ره����ا ،...م����ؤك���داَ �أن ه���ذا ال���دع���م �سيتو�سع
لي�شمل حمافظات ريف دم�شق ،وحم�ص ،وحلب،
والالذقية.
ولفت �إىل �أن قيمة ماقدم من دعم يف ال�سنوات الأخرية لهذه امل�شاريع بلغ
�أكرث من  11,5مليون يورو.
وقد طلب ال�سيد الوزير الرتكيز على م�شاريع تنموية تنعك�س �إيجاباً على
�أكرب عدد من الفالحني ،وزيادة الإنتاجية لأطول فرتة ممكنة ،وال�سيما
منها م�شاريع ال�سدات املائية ،و�شبكات ال��ري ،والأدوات وامل��واد الزراعية،
وتدريب الأخوة الفالحني على تطوير العملية الإنتاجية.
• م�رشوع دعم الإنعا�ش املبكر و�سبل املعي�شة للعائالت
الفقرية واملت�رضرة من الأزمة يف �سورية.
• م�رشوع الدعم الطارئ متعدد القطاعات لل�سكان املت�رضرين
من النزاع يف حمافظات احل�سكة ودرعا وريف دم�شق الدعم
الطارئ متعدد القطاعات لل�سكان املت�رضرين من النزاع يف
حمافظات احل�سكة ودرعا وريف دم�شق.
• م�رشوع فعاليات الأم��ن الغذائي واملياه لدعم ال�سكان
املت�رضرين من النزاع يف �سورية.
• م�رشوع امل�ساعدة الطارئة يف جم��ال الزرعة واالمن
الغذائي واملياه واال�صحاح لل�سكان املت�رضرين من االزمة
يف �سورية.
من�سوب �سطح املياه اجلوفية على عمق ال يقل عن � 50سم من
�سطح الأر���ض .وو�ضعت تو�صيات وحمددات ال�ستثمار املياه
اجلوفية يف منطقة دم�رسخو.

م�شروع ح�صاد مياه الأم��ط��ار يف املنطقة ال�شرقية من
اجلمهورية العربية ال�سورية
يهدف امل�رشوع �إىل ت�أمني م�صادر �إ�ضافية لتزويد املزارعني
باملياه يف حمافظات احل�سكة والرقة ودير ال��زور ،من خالل
تطبيق تقانات ح�صاد مياه الأم��ط��ار ،من �أ�سقف امل�ساكن
باملنطقة امل�ستهدفة.
ُنفذ هذا امل�رشوع يف املناطق املت�أثرة بالأزمة ال�سورية احلالية،
وي�شارك فيه �أك�ساد بالتعاون مع وزارة الزراعة والإ�صالح
الزراعي ال�سورية ،ومنظمة مكافحة اجلوع الإ�سبانية(. )ACF
ومت تنفيذ  /22/وحدة حل�صاد مياه الأمطار من �أ�سقف املنازل
يف حمافظة احل�سكة ،وزي��ادة كمية املياه املتاحة ل�سقاية

املوا�شي.

م�شروع تنفيذ بحريات جبلية يف ال�ساحل ال�سوري
تبلغ موازنة امل�رشوع  200مليون ل���.س ،ويهدف �إىل توفري
كميات �إ�ضافية من املياه الالزمة للري التكميلي املطلوب
للزراعات �ضمن املناطق امل�ستهدفة يف امل�رشوع ،وحماية
الرتبة الزراعية من االجنراف املائي ،واملحافظة على ا�ستقرار
النظم الزراعية ال�سائدة ،وحت�سني امل�ستوى املعي�شي لل�سكان
املحليني ،وامل�ساهمة يف املحافظة على ا�ستقرارهم االجتماعي،
وتعزيز القدرة على التكيف مع التغريات املُناخية يف املناطق
امل�ستهدفة يف امل�رشوع.
ويتعاون م��ع �أك�ساد يف تنفيذ امل����شروع ك��ل م��ن اجلهات
وامل�ؤ�س�سات املحلية ،وال�سكان املحليون �أ�صحاب امل�صلحة.
ومت خالل فعالياته تنفيذ بحرية جبلية ب�سعة � /40/ألف مرت
مكعب يف منطقة احلدادة /القدمو�س ،وبحرية جبلية ب�سعة /15/
�ألف مرت مكعب يف منطقة ب�سمالخ/جبلة ،وبحرية جبلية ب�سعة
� /40/ألف مرت مكعب يف منطقة �رسبيون/جبلة ،وبحرية جبلية
ب�سعة � /100/ألف مرت مكعب يف منطقة الزيتونة /الالذقية.

م�شروع و�ضع امل�ؤ�شرات الوطنية للت�صحر يف قطاع املياه
يف اجلمهورية العربية ال�سورية

يهدف امل�رشوع �إىل و�ضع م�ؤ�رشات وطنية للت�صحر خا�صة
يف �سورية ،تغطي القطاعات كافة ،مثل قطاع املوارد املائية،
والرتبة والغطاء النباتي ،مع الو�ضع باحل�سبان �أن تراعي هذه
امل�ؤ�رشات ظروف الت�صحر املحلية ،وطبيعة عمل امل�ؤ�س�سات
العاملة يف هذا املجال ،وتعميم هذه امل�ؤ�رشات على امل�ؤ�س�سات
املعنية ،لال�ستفادة منها يف دعم عملية اتخاذ القرار يف جمال
مواجهة م�شكلة الت�صحر ،والتخفيف من �آثارها.
ويتعاون مع �أك�ساد يف تنفيذ امل�رشوع كل من وزارة الإدارة
املحلية والبيئة ال�سورية ،والوزارات والهيئات ال�سورية املعنية
مب�س�ألة الت�صحر.
ومت و�ضع امل�ؤ�رشات الوطنية للت�صحر ،وقد روع��ي يف هذه
العملية ظروف الت�صحر اخلا�صة باجلمهورية العربية ال�سورية،
و�آلية عمل امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة ،وطريقة جمع البيانات.
وقام �أك�ساد ب�إعداد وت�سليم التقارير النهائية حول امل�ؤ�رشات
املطلوبة ل��وزارة الإدارة املحلية والبيئة ،التي وزعته على
اجلهات املعنية بهدف ا�ستقبال مالحظاتها حول امل�ؤ�رشات
املعدة قبل البدء باعتمادها.
ومت تنظيم ور�شة عمل بعنوان الربنامج الوطني لتحييد تدهور
االرا�ضي يف �سورية بتاريخ  ،2017/2/14وعقد ور�شة عمل
نهائية بعنوان �إط�لاق امل�ؤ�رشات الوطنية لتدهور الأرا�ضي
والت�صحر بتاريخ  ،2017/7/31جرى فيها �إطالق امل�ؤ�رشات
بعد اال�ستفادة من مالحظات اجلهات املعنية ،متهيداً لتعميمها
على اجلهات املعنية.
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مــــ�شــاريع �أكـــ�ســــاد يف اجلمهوريــة
م�شروع ا�ستنباط �أ�صناف من القمح
وال�شعري عالية التحمل للإجهادات
الال�أحيائية والإحيائية
وذات كفاءة �إنتاجية عالية
يعمل اك�ساد على ار���س��ال ب��ذار القمح
وال�شعري كل عام ب�شكل دوري الختبارها
بهدف تقييم اداء �سالالت اك�ساد املتفوقة
يف جت��ارب الكفاءة االنتاجية االولية
حتت ظروف الزراعة املطرية واملروية
ومت ار�سال  4كغ من بذار القمح وال�شعري
خالل املو�سم  2016-2015اىل اجلزائر
مت اعتماد اال�صناف التالية :
قمح قا�سي:
اك�ساد 1107املعتمد با�سم �ساورة
قمح طري:
اك�ساد  885املعتمد با�سم رمادا
اك�ساد  899املعتمد با�سم جنات
اك�ساد  901املعتمد با�سم مونة
اك�ساد  969املعتمد با�سم جميلة
اك�ساد  1139املعتمد با�سم تيطري
اك�ساد  59املعتمد با�سم ح�ضنة
ال�شـــعري:
اك�ساد  60معتمد با�سم بحرية
اك�ساد  68املعتمد با�سم رمادا
اك�ساد  176املعتمد با�سم نايلة
اك�ساد  1688املعتمد با�سم �سوقر
اك�ساد  1704املعتمد با�سم تهارت

امل�شروع البحثي التنموي مع الدول
العربية (تطبيق نظام الزراعة
احلافظة لتح�سني �إنتاجية حما�صيل
احلبوب ال�صغرية -القمح وال�شعري-
وخ�صائ�ص الرتبة
يف الدول العربية)

مب�ساحة هكتار .
حقل مزارع �أول يف والية برج بوعريج اجلهة املمولة  :اك�ساد
مب�ساحة  1.3هكتار
بح�ضور مدير ع��ام اك�ساد مت انعقاد
حقل مزارع ثاين يف والية برج بوعريج اجتماع املن�سقني الثالث خالل الفرتة
مب�ساحة  1.3هكتار
 2017/10/29-28و مت حتديد مواقع
العمل والبدء بالتنفيذ
م�شروع تنمية وتطوير وحت�سني
التح�ضري ال���ص��دار ك��ت��اب ح��ول طرق
الذرة الرفيعة البي�ضاء
املكافحة والعالج ل�سو�سة النخيل يف
الدول العربية
اجلهات امل�شاركة بامل�رشوع  :اك�ساد
ووزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد
م�شروع تنمية وتطوير الأ�شجار
البحري يف اجلزائر
املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة
بالتعاون مع وزارة الفالحة
اجلهة املمولة  :اك�ساد
والتنمية الريفية اجلزائرية
يعمل اك�ساد على ار�سال البذار ب�شكل دوري
الختبارها بهدف تقييم اداء �سالالت
اك�ساد املتفوقة يف جتارب الكفاءة وقد مدة امل�رشوع2019 2010- :
مت ار�سال  /25/كغ بذار خالل املوا�سم اجل��ه��ات املتعاونة م��ع �أك�����س��ادوزارة
الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري
2017-2012
مت تزويد املعهد التقني للزراعات الوا�سعة يف اجلزائر.
يف اجلزائر بـ  20طراز وراثي من الذرة اجلهة املمولة :منا�صفة بني �أك�ساد و
وزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد
البي�ضاء.
البحري
يقوم اك�ساد بار�سال بذار حم�سنة وغرا�س
تطوير عمليات خدمة النخيل
الر�أ�سية والأر�ضية لزيادة الإنتاجية اىل الدول العربية لزراعتها
وحت�سني النوعية يف املنطقة
االر�ساليات اىل اجل��زائ��ر خ�لال الفرتة
امليزانية  150.000 :دوالر أمريكي

م��دة امل����شروع� :أرب���ع �سنوات
.2021
يتعاون مع �أك�ساد وزارة الفالحة والتنمية
الريفية وال�صيد البحري واملنظمات
االقليمية والدولية العاملة يف املنطقة
العربية.
مت حتديد مواقع التنفيذ وهي :
املحطة البحثية التابعة ملعهد الزراعات
العربية
الوا�سعة يف والية �سطيف مب�ساحة1.3
-2016 2010
هكتار.
ف�ستق حلبي  /140/ :كغ ب��ذور /125 /
حقل مزارع �أول يف والية �سطيف مب�ساحة مدة امل�رشوع 2019 – 2015 :
غر�سة مطعمة /1100/ :غر�سة جمذرة
 1.3هكتار.
اجلهات املتعاونة  :وزارة الزراعة والتنمية زيتون  /1000/:غر�سة جمذرة
حقل مزارع ثاين يف والية �سطيف  1.3الريفية وال�صيد البحري واك�ساد
-2017
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اجلزائريــة الدميقراطيــة الـــ�شـــعبيــة
واملاعز املحلي اجلزائري
ميزانية امل����شروع 290.000 :دوالر
�أمريكي
ال�برن��ام��ج الزمني للم�رشوع-2010 :
2019

اجلهات املتعاونة :املعهد التقني لرتبية
احليوان واك�ساد

م�شروع خف�ض معدالت نفوق مواليد
االبل ومكافحته والوقاية منه

مت ار����س���ال اك�ث�ر م��ن ن�����ص��ف ط��ن من
/110000/عقل جمذرة
البذورو�آالف الغرا�س الرعوية مثل الروثا
 /15/كغ بذور
لوز  :غرا�س جمذرة  /750/غر�سة
– رغل – غ�ضى – وبذور جنيلية وبقولية
 /65/كغ بذور
اىل اجلزائر وعدد من الدول العربية
كرمة/250 / :ا�صناف غرا�س جمذرة
مت ان�شاء م�شتل يف ورقلة بطاقة انتاجية
 /6000/غر�سة �سنويا وزراع��ة /1000/
تني  /400/ :غر�سة
مت ان�شاء م�شتل للف�ستق احللبي واللوز كي�س من االنواع الرعوية ( رغل – روثا )
مت ان�شاء حقل امهات يف حرم جامعة
والزيتون مب�ساحة  15هكتار.
ت�أ�سي�س حقول �أمهات يف ثالث م�ؤ�س�سات ورقلة وتنفيذ دورات تدريبية لعدد من
وطنية جزائرية لأن��واع الف�ستق احللبي املتدربني اجلزائريني
واللوز والزيتون.
تدريب الكوادر الوطنية اجلزائرية على م�شروع التح�سـني الوراثي ورعاية
الأغنـام واملاعز
عمليات اخل��دم��ة ال��زراع��ي��ة للأ�شجار
يف الدول العربية
املتحملة للجفاف.
م�شروع تنمية املراعي ال�صحراوية اجلهات امل�شاركة بامل�رشوع  :وزارة
الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري
والرفع من قدراتها االنتاجية –
اجلزائر
يعمل ال��ق��ائ��م��ون على امل����شروع على
ا�ستمرار عمليات التح�سني الوراثي لعروق
يهدف امل�رشوع �إىل توفري بذور االنواع الأغنام املحلية الواعدة.
النباتية امل�لائ��م��ة وتنمية و�صيانة وزي��ادة دخل املُربني وحت�سني و�ضعهم
املناطقاجلافةو�شبهاجلافةباملوا�صفات االقت�صادي واالجتماعي.
املرغوبة مع جمع وحفظ واكثار الوحدات مت امل�شاركة يف دورة تدريبية عام
التكاثرية للم�صادر الوراثية
 /2017/ومت ار�سال /600/ق�شة �سائل
جممدة للماعز.
ومتتد خالل الفرتة 2018 – 2015
والتنمية
اجلهات امل�شاركة  :وزارة الفالحة
م�شروع تنمية وتطوير املاعز املحلي
الريفية وال�صيد البحري و�أك�ساد.
يف اجلزائر
م���وازن���ة امل�����ش�روع مل��ك��ون امل��راع��ي:
يهدف امل�رشوع �إىل التح�سني الوراثي
 200.000دوالر أمريكي
بالتهجني بني ع��روق املاعز ال�شامي

اجل��ه��ات املتعاونة� :أك�ساد وحمافظة
تنمية الفالحة يف املناطق ال�صحراوية
ووزارة الفالحة والتنمية الريفية
م��وازن��ة امل����شروع 150.000 :دوالر
�أمريكي
اجلهة املمولة :اك�ساد
الفرتة الزمنية للم�رشوع 2018 - 2015 :
مت عقد االجتماع التن�سيقي الأول يف
ال��ق��اه��رة ب��ت��اري��خ 2015/8/28-27
وبح�ضور املن�سقني الوطنيني للم�رشوع،
ومت خالله ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سة
اال�ستق�صائية التي مت تنفيذها عند مربي
الإبل واملتعلقة مبعدل وم�سببات نفوق
مواليد الإب���ل ،كما مت ��شرح ومناق�شة
واعتماد الأن�شطة املطلوب تنفيذها خالل
هذه املرحلة والربنامج الزمني لتنفيذ
تلك الأن�شطة.

م�شروع درا�سة �أنظمة رعي الإبل
وحت�سني دخل املربني وتبادل
اخلربات يف اجلزائر
يهدف امل����شروع �إىل حت�سني الظروف
املعي�شية مل��رب��ي االب���ل يف املناطق
ال�صحراوية وتو�صيف الطبيعة االنتاجية
للإبل وتقييم الو�ضع ال��راه��ن لإنتاج
و�أ�ساليب ادارة القطعان ورفع انتاجية
الغطاء النباتي والقيمة الرعوية
م��وازن��ة امل����شروع 200.000 :دوالر
�أمريكي وال��ف�ترة الزمنية للم�رشوع :
2018 -2015

وق��د مت اج��راء درا���س��ة يف �سبع واليات
�صحراوية هي �أدرار ب�شار مترنا�ست ورقلة
الوادي ايليزي وتندوف.
تنفيذ دورة تدريبية للفنيني املكلفني
بجمع املعلومات والبيانات اخلا�صة
با�ستمارة الدرا�سة اال�ستق�صائية حول
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موازنة امل�رشوع 200.000 :
دوالر أمريكي.

الو�ضع ال��راه��ن ومقومات
وخ�صائ�ص واحتياجات
ق���ط���اع م���رب���ي الإب������ل يف
�سبع من والي��ات املناطق
ال�صحراوية يف اجلزائر ،ومن
خالل نتائج وخمرجات هذه
الدرا�سة ،ويتم و�ضع اخلطة
ال�لازم��ة لتنفيذ التدخالت
املطلوبة لتطوير �أنظمة رعي
الإبل ،وحت�سني دخل املربني
وتبادل اخلربات يف مناطق
ت��رب��ي��ة الإب�����ل باملناطق
ال�صحراوية باجلزائر.

م�شروع رفع كفاءة الري يف
الدول العربية

�أهم اجنازات امل�رشوع :
معاجلة اخلرائط الطبوغرافية وال�صور
وا���س��ت��خ��راج من���وذج االرت��ف��اع الرقمي
واخلرائط الغر�ضية وخرائط االحوا�ض
الفرعية
اع����داد ال��درا���س��ة اجليومورفولوجية
والهيدرولوجية للموقع اللذي مت اختياره
بحو�ض مترنا�ست
تنفيذ دورة تدريبية حول ت�صميم وتنفيذ
من�ش�آت ح�صاد االمطار لفنيني من اجلزائر
للفرتة .2018/4/20-10

اجلهات امل�شاركة بامل�رشوع هي وزارة
الفالحة واك�ساد باال�ضافة اىل فاو -
اي��ك��اردا – الوكالة االملانية للتعاون
الدويل ومدة التنفيذ 2018 – 2013 :
�أهم اجنازات امل�رشوع :
االنتهاء من اعداد الن�سخة النهائية من
تقرير الدرا�سة ال�شاملة لرفع كفاءة الري
يف املنطقة العربية وطباعته وتوزيعها
على الدول العربية
مت تنفيذ دورة تدريبية حول رفع كفاءة
الري بالتعاون مع الفاو يف لبنان خالل م�����ش��روع �أق��ط��اب االن��ت��اج الكبرية
با�ستعمال اال�ست�شعار عن بعد يف
الفرتة 2018/5/10-8

مراقبة ا�ستغالل االرا�ضي الفالحية
يف املناطق ال�صحراوية

م�شروع اال�ستثمار الأم��ث��ل للموارد
املائية ال�سطحية -ح�صاد املياه و�إدارة
ا�ستثمارها
ي��ه��دف امل�����ش�روع �إىل م��راق��ب��ة تطور

اجلهة املمولة  :منا�صفة بني
�أك�ساد واجلزائر
مت جتميع ال�صور الف�ضائية
للم�رشوع وت�أ�سي�س قاعدة
بيانات رقمية ال�ستخدامات
االرا�ضي ملراقبة ومقاربة
خمتلف التغريات واختيار
احل���ل���ول امل��ث��ل��ى لتوجيه
ا�ستثمارها .
اع���داد اخل��رائ��ط اال�سا�س/
خ��ارط��ة ت��غ�يرات الغطاء
النباتي – خارطة مواقع
التحقق احلقلي – خريطة
ا�ستعماالت االرا�ضي والغطاء االر�ضي
االولية./
وقد جرى تنفيذ ثالث دورات تدريبية
ل�صالح  13متدرب ومتدربة يف كل دورة
من خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات واملراكز
العلمية والبحثية الوطنية التابعة لوزارة
الفالحة يف اجلزائر ،وهي:
• الإدارة امل�ستدامة للرتب املروية
باملياه املعاجلة يف املنطقة العربية.
• �إدارة ا�ستعماالت م��ي��اه ال�رصف
ال�صحي املعاجلة يف ال��ري الزراعي
و�آل��ي��ة التحاليل املخربية املعتمدة
دولي ًا للرتبة واملياه والنبات.
• �إعداد و�إدارة وتقييم امل�شاريع املتعلقة
با�ستعماالت املياه املعاجلة يف الري
الزراعي.

ا�ستغالل االرا�ضي الفالحية يف املناطق درا�سة الأرا�ضي اجلب�سية املروية باملياه
ينفذ امل����شروع �أك�����س��اد بالتعاون مع ال�صحراوية با�ستعمال تقنيات اال�ست�شعار املاحلة وت�أثريها يف املخزون الغذائي
حمافظة تنمية الفالحة يف املناطق
للرتبة
عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية واىل

ال�����ص��ح��راوي��ة ورق��ل��ة منطقة الهقار
مترنا�ست
مدة امل�رشوع 2018-2015 :
امليزانية  40.000 :دوالر أمريكي.
اجلهة املمولة  :اجلزائر

و�ضع خرائط مراقبة ا�ستغالل االرا�ضي
الفالحية يف ال�صحراء.
اجلهات امل�شاركة  :اك�ساد و حمافظة
تنمية الفالحة يف املناطق ال�صحراوية
م��دة التنفيذ� 3 :سنوات 2018–2015

مدة التنفيذ 2020 – 2016 :
اجل��ه��ات امل�شاركة  :وزارة الفالحة
والتنمية الريفية وال�صيد البحري واك�ساد
م��وازن��ة امل����شروع  200.000 :دوالر
�أمريكي.

�أهم املـــــ�شـــــاريع التي مت تنفيذها
•م�شروع اعادة ت�أهيل منطقة ال�سهوب اجلزائرية
• م�شروع االحزمة اخل�ضراء يف �أقاليم الوطن العربي:
املرحلة الأوىل ./2016 – 2015 /
•م�شروع متابعة فعاليات االتفاقية الدولية ملكافحة
الت�صحر ( )UNCCDوالآليات العربية ذات العالقة
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• ا�ستعماالت مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الزراعة
وت�أثرياتها البيئية
• م�شروع االحزمة اخل�ضراء يف �أقاليم الوطن العربي :
املرحلةالأوىل
• م�شروع حت�سني انتاجية القمح يف الوطن العربي.
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مــــ�شــاريع �أكـــ�ســــاد يف الكويت

م�شروع مراقبة ت��ده��ور االرا���ض��ي
وتقديره يف الكويت
ي��ه��دف امل����شروع اىل تقييم الو�ضع
الراهن لتدهور االرا���ض��ي ودع��م البناء
امل�ؤ�س�سي لدولة الكويت يف جمال مراقبة
تدهور االرا�ضي واع��داد اخلطط الالزمة
ملكافحة الت�صحر واعادة ت�أهيل االرا�ضي
املتدهورة.
ينفذ امل�رشوع مع الهيئة العامة ل�ش�ؤون
الزراعة والرثوة ال�سمكية.
ب��دا العمل ب��امل����شروع بال�شهر الرابع

تقرير الدرا�سة ال�شاملة لرفع كفاءة الري
يف املنطقة العربية وطباعته وتوزيعها
على الدول العربية.
• مت تنفيذ دورة تدريبية ح��ول رفع
ك��ف��اءة ال��ري بالتعاون م��ع ال��ف��او يف
لبنان خالل الفرتة 2018/5/10-8

م�شروع تعزيز االمن املائي والغذائي
من خالل بناء القدرات يف املنطقة
العربية

ال��دول امل�ستفيدة من امل�رشوع  :تون�س
م�شروع �إكثار بذار الأ�صناف وال�سالالت – اجلزائر – املغرب – ليبيا اليمن –
2018/
الواعدة "املب�شرة" من القمح وال�شعري ال�سعودية – البحرين – العراق – لبنان -
ومن �أهم االجنازات:
مت ار�سال حوايل  100كغ من بذار ا�صناف م�رص – موريتانيا – ال�سودان – �سورية
من
عدد
اىل
حقلية
• القيام بجوالت
و�ساللت اك�ساد املح�سنة واملقاومة اجلهات امل�شاركة� :أك�ساد اال�سكوا – الفاو
املواقع املمثلة لتدهور االرا�ضي الوفرة للجفاف.
موازنة امل�رشوع  70.000دوالر �أمريكي
العربية
الدول
يف
الري
كفاءة
– العبديل – حممية كيد – حممية رفع
ومدة التنفيذ 2018-2017
�صباح االحمد – مناطق زحف الرمال.
م�شروع التح�سني الوراثي لالغنام
• مت اعداد ار�شيف من ال�صور الف�ضائية مدة التنفيذ 2018 – 2013 :
واملاعز يف الدول العربية
متعددة قدرات التمييز الزمنية والطيفية ال��دول امل�ستفيدة من امل�رشوع  :االردن
واملكانية الالزمة للعمل بامل�رشوع
الكويت ال��ع��راق � -سورية  -لبنان –
• البدء باعداد خرائط اال�سا�س اخلا�صة فل�سطني م�رص ال�سودان – ليبيا – تون�س �أر�سال  /150/ر�أ���س غنم و /150/ر�أ�س
ماعز اىل دول��ة الكويت �ضمن برنامج
اجلزائر املغرب موريتانيا.
مبناطق الدرا�سة.
التح�سني الوراثي للمجرتات ال�صغرية.
•البدء بجمع املعلومات وحتليلها بغية �أهم اجنازات امل�رشوع :
• االنتهاء من اعداد الن�سخة النهائية من
حتديد حالة املعرفة.
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املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة � -أك�س ــاد
هــاتفTel.:00963 11 394 41 71/ 2-3:
�ص.ب2440 :

دم�شـق  -اجلمهوريـة العربيــة ال�سوريــة

فاكــ�سFax.: 00963 11 226 47 07 :
email@acsad.org - www.acsad.org

