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تقدمي
سس املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة (أكساد) في العام
ٌأ ِ
 ،1968في دمشق باجلمهورية العربية السورية ،وهو منظمة عربية متخصصة
تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية ،بهدف توحيد اجلهود العربية لتطوير البحث
العلمي الزراعي في املناطق اجلافة وشبه اجلافة ،وتبادل املعلومات واخلبرات في
املنطقة العربية على نحو ِّ
ميكن من االستفادة من التقدم العلمي وتطوير وتوطني
التقانات الزراعية احلديثة بغية زيادة اإلنتاج الزراعي في هذه املناطق.
يشرف على عمل أكساد جمعية عمومية تتألف من وزراء الزراعة العرب األعضاء في
املركز ،ويتوزع العمل فيه على عدة إدارات متخصصة ،وهي :إدارة دراسات األراضي
واستعماالت املياه ،وإدارة الدراسات املائية ،وإدارة دراسات الثروة احليوانية ،وإدارة دراسات الثروة النباتية ،وإدارة
االقتصاد والتخطيط ،وإدارة الشؤون املالية واإلدارية.
حقق أكساد على مدى نحو  45عام ًا الكثير من النتائج التي أسهمت في التنمية الزراعية العربية من خالل
دراساته وبحوثه ومشاريعه التنموية التي نفذها في الدول العربية ،لذلك ،استحق ان يكون «بيت اخلبرة العربي»
في مجال الزراعة ،ومت هذا بفضل جهود خبراء وباحثي «أكساد» العرب ،الذين يتمتعون بخبرات علمية وعملية
تطبيقية ،واستطاعوا نقلها إلى املزارعني ومربي الثروة احليوانية في وطننا العربي.
ميتلك اكساد منظومة حديثة ومتكاملة من محطات البحوث الزراعية احلقلية التي تغطي مختلف البيئات
الزراعية في املنطقة العربية ،وكذلك شبكة من اخملتبرات املتطورة اجملهزة بأفضل املعدات لتواكب التطور
العلمي.
بينت الدراسات أن العائدية االقتصادية لتطبيقات نتائج أعمال وأبحاث «أكساد» الفعلية في الزراعة العربية ،وال
سيما في مواضيع احلبوب ،والثروة احليوانية ،وتأهيل املراعي ،واالستعمال األمثل للمياه تبلغ  6:1على األقل ،وهذا
يتوافق مع النسب املسجلة في مراكز البحوث الزراعية الدولية ،وهذا يدل أن االستثمار املالي في البحوث الزراعية
وفعال.
التطبيقية التي ينفذها «أكساد» في تطوير الزراعة العربية وتنمية مواردها هو استثمار ناجح ّ
ومن أجل حتقيق أهدافه في التنمية الزراعية في الوطن العربي ،يحرص أكساد على التعاون والتنسيق مع وزارات
الزراعة والبيئة واملياه في الدول العربية ،ومع املنظمات العربية ،واإلقليمية ،والدولية ،ومراكز البحوث الزراعية،
واجلامعات العربية واألجنبية ،ومع جهات التمويل العربية والدولية ذات العالقة.
وكون العديد من مشاريع أكساد املنفذة في الدول العربية ذات أهمية وفاعلية ،فإنها تشكل قصص جناح في
مجاالت التنمية الزراعية واحلفاظ على املوارد الطبيعية واالستغالل األمثل لها ،األمر الذي ينعكس اقتصادي ًا
واجتماعي ًا على املزارعني ومربي الثروة احليوانية ،ويسهم في تقليص الفجوة الغذائية في الدول العربية.
ونقدم في عرضنا هذا ،بعض ًا من قصص النجاح التي متيز بها أكساد ،السيما في السنوات األخيرة.
واهلل ولي التوفيق

الأ�ستاذ الدكتور رفيق علي �صالح
املدير العام
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البنية التحتية
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عمل «�أك�ساد» على �إن�شاء بنية حتتية مالئمة
لتنفيذ بحوثه ودرا��س��ات��ه ،ف�أن�ش�أ  12حمطة
بحثية يف دول��ة املقر «��س��وري��ة» متثل خمتلف
البيئات الزراعية املروية والبعلية والرعوية،
تنفذ فيها �أع �م��ال ا�ستنباط �أ��ص�ن��اف عالية
الغلة من القمح ،وال�شعري ،وال��ذرة البي�ضاء،
وحت �� �س�ي�ن ال �غ �ن��م ال� �ع ��وا� ��س وامل� �ع ��ز ال�شامي
وتطوير قدراتهما الإنتاجية ،بالإ�ضافة اىل
بحوث الأ�شجار املثمرة وجممعاتها الوراثية،
و�أم��را���ض النبات ،وال�ترب��ة ،وامل��راع��ي ،واملياه
وغريها.
وا�ستكمل �أك�ساد منظومة حمطاته البحثية
م� ��ؤخ ��راً ب ��إن �� �ش��اء حم �ط��ات ب �ح��وث ح�ق�ل�ي��ة يف
املنطقة الو�سطى واملنطقة ال�ساحلية يف دولة
املقر ،وبذلك �أ�صبحت �شبكة حمطاته البحثية
تغطي خمتلف الأن�ظ�م��ة والبيئات الزراعية
والرعوية.
حقق «�أك�ساد» قفزة نوعية ب�إن�شاء خمابر حديثة
متطورة يف جماالت زراعة الأن�سجة النباتية،
والتقانات احليوية ،والرتبة ،واملياه ،واحلبوب،
واالع� �ل� ��اف ،و�أم � ��را� � ��ض ال� �ن� �ب ��ات ،والتلقيح
اال�صطناعي للغنم واملعز ،و�أنظمة املعلومات
اجلغرافية ،والتحاليل فائقة الدقة.
وبذلك �أ�صبح «�أك�ساد» م�ؤ�س�سة علمية رائدة
متكنه من تنفيذ البحوث والدرا�سات الزراعية
يف خمتلف امل�ج��االت ،حتى املعقدة منها التي
حتتاج �إىل �أدق الأجهزة واملعدات و�أحدثها.
رغ��م كل ال�ظ��روف اال�ستثنائية التي متر بها
دولة املقر ال يزال «�أك�ساد» يعمل بزخم عال يف
تطوير براجمه البحثية ومنظومات حمطات
البحوث احلقلية واملخابر والربامج العلمية
ب�إ�شراف خرباء رفيعي امل�ستوى يف �شتى فروع
العلم ،واملعرفة ،من خمتلف ال��دول العربية
ليعملوا يف برامج التنمية الزراعية العربية.
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حت�سني
�إنتاج
احلبوب
فـي الدول
العربيـة
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ت�سعى الدول العربية �إىل زيادة الإنتاج الزراعي� ،إال �أن الفجوة الغذائية تزداد
ات�ساعاً مع الزيادات ال�سكانية ال�سنوية املت�سارعة� ،إذ بلغت قيمة العجز للمنتجات
الزراعية يف الوطن العربي عام  2015نحو  71مليار دوالر ،منها  10مليار دوالر
للقمح وحده .لذلك ،يبذل «�أك�ساد» جهوداً كبرية يف جمال رفع �إنتاجية القمح
وال�شعري من خالل ا�ستنباط تراكيب وراثية جديدة عالية الغلة ت�سهم يف زيادة
منو الإنتاج �ضمن برنامج متطور ،وهذا التوجه هو يف قمة �أولويات ا�سرتاتيجية
عمل «�أك�ساد» ،وبالفعل ،جنح «�أك�ساد» حتى الآن يف ا�ستنباط � 24صنفاً من القمح
وال�شعري ،اعتمدت وزرعت يف العديد من الدول العربية ف�أ�سهمت يف زيادة �إنتاج
احلبوب فيها ،وي�ستمر يف �أعماله ال�ستنباط �أ�صناف �أف�ضل و�أع�ل��ى �إنتاجية،
وجتدر الإ�شارة اىل �أن «�أك�ساد» تو�صل م�ؤخراً اىل ا�ستنباط � 12ساللة مب�شرة
عالية الإنتاجية من القمح وال�شعري ترتاوح انتاجيتها  3.5 - 3طن/هكتار يف
املناطق البعلية (املطرية) و  6 - 5.5طن/هكتار يف املناطق املروية ،وهي حالياً
يف مراحل الت�سجيل واالعتماد للزراعة يف ال��دول العربية .كما يقوم «�أك�ساد»
بتطوير حزمة متكاملة لأ�ساليب الزراعة واالنتاج ت�ضمن احل�صول كامل الطاقة
الإنتاجية للقمح .كما يويل اهتماماً خا�صاً بتدريب الكوادر الفنية العربية على
طرائق الرتبية والتح�سني الوراثي للقمح وال�شعري والذرة البي�ضاء.
ينفذ «�أك�ساد» من خالل هذا الربنامج جمموعة من امل�شاريع التي ُتعالج انخفا�ض
�إنتاجية حما�صيل احلبوب الرئي�سة «القمح الطري والقا�سي ،وال�شعري ،والذرة
البي�ضاء» من �أهمها م�شروع حت�سني �إنتاجية القمح يف الوطن العربي ،الذي نفذ
بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية� ،إذ مت من خالله توزيع  135طناً من بذار
عدد من �أ�صناف القمح وال�شعري امل�ستنبطة لدى «�أك�ساد» اىل  14دولة عربية التي
تابعت بدورها توزيع هذه الأ�صناف املعتمدة على الفالحني ،علماً ان اعتماد �أ�صناف
«�أك�ساد» للزراعة يف الدول العربية ي�سهم يف رفع متو�سط الإنتاجية العام يف الوطن
العربي من  2.5طن/هكتار �إىل  3طن/هكتار ،وله �آثار اقت�صادية ملمو�سة على
املزارعني مبا�شر ًة ،وعلى اقت�صاديات الزراعة يف الدول العربية.
يت�أثر �إنتاج احلبوب يف الوطن العربي �إىل حد كبري بكميات الأمطار وتوزعها
خ�لال مو�سم النمو التي تتباين ب�شكل كبري م��ن مو�سم لآخ��ر ،مم��ا ينعك�س
�سلباً على ا�ستقرار م�ستويات الإنتاج ال�سنوي ،الأمر الذي ي�ضفي �أهمية كبرية
ال�سرتاتيجية عمل «�أك�ساد» التي تن�صب حول ا�ستنباط �أ�صناف من احلبوب
مقاومة للجفاف ،وقلة الأم �ط��ار ،ول�ل�أم��را���ض وخا�صة الأ� �ص��داء م��ع القدرة
التكيفية والت�أقلم الوا�سع مع البيئات الزراعية العربية املختلفة.
يقوم خرباء «�أك�ساد» با�ستمرار مبتابعة �أحدث التطورات العلمية والتقانية و�إجراء
املزيد من التجارب والبحوث ال�ستنباط �أف�ضل �أ�صناف احلبوب و�أعالها �إنتاجية.
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اال�سرتاتيجيـة العربيـة
للأمن املائي
يف املنطقـة العربيـة
()2030-2010
ملواجهة التحديات
واملتطلبات امل�ستقبلية
للتنميـة امل�ستدامـة

�� �ص ��در ع� ��ن ال� �ق� �م ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة يف ال�ك��وي��ت ع ��ام  2009القرار
ال��ذي ت�ضمن تكليف املجل�س ال ��وزاري العربي
للمياه ب��و��ض��ع ا�سرتاتيجية ل�ل�أم��ن امل��ائ��ي يف
املنطقة العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات
امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة ،وقد كلف املجل�س
ال��وزاري املركز العربي «�أك�ساد» ب�إعداد مقرتح
لهذه اال�سرتاتيجية وبنا ًء عليه �أعد عليه �أك�ساد
اال�سرتاتيجية املطلوبة وعُر�ضت على جمل�س
وزراء املياه ال�ع��رب ،ثم على املجل�س التنفيذي
للمجل�س ال��وزاري العربي للمياه ،الذي �أو�صى
بت�شكيل جلنة من اخلرباء العرب للم�شاركة يف
�صياغتها ب�شكلها النهائي ،ومت اعتمادها بقرار
من القمة العربية املنعقدة يف جمهورية العراق
عام .2012

ت�ؤ�س�س ه��ذه اال�سرتاتيجية لتحقيق جملة من
الأه��داف التنموية املهمة يف املجاالت املرتبطة
بتوفري الإم��داد مبياه ال�شرب ،وال��ري ومعاجلة
امل �ي��اه ،وال�ت�م��وي��ل ،واال�ستثمار وتطبيق مبادئ
الإدارة املتكاملة للموارد املائية وتنمية م�صادرها
غ�ي�ر ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،وب �ن ��اء ال � �ق ��درات امل�ؤ�س�سية
والب�شرية مب��ا ي��رف��ع م�ستوى ال��وع��ي الفردي
واملجتمعي بق�ضايا امل �ي��اه ،مب��ا يف ذل��ك تفعيل
م�شاركة املجتمع املحلي باتخاذ القرارات والبحث
العلمي� ،إ��ض��اف��ة �إىل العمل ال�ع��رب��ي امل�شرتك،
وال�سيما فيما يتعلق بحماية احلقوق العربية
باملياه يف الأرا�ضي املحتلة �أو باملياه امل�شرتكة مع
دول اجل��وار والعمل على تعزيز التعاون ما بني
الدول العربية لإدارة املوارد املائية امل�شرتكة فيما
بينها ،والوفاء بتعهداتها جتاه حتقيق الأهداف
التنموية للألفية الثالثة.
�إن اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�أم��ن امل��ائ��ي يف
املنطقة العربية ،هي وثيقة ذات ر�ؤية مت ّكن من
ح�شد اجلهد العربي امل�شرتك لتنفيذ جمموعة
من الن�شاطات والفعاليات التي ت�ضمن ا�ستدامة
املوارد املائية يف الوطن العربي ،وحمايتها �ضمن
خطة تنفيذية وا�ضحة يتوا�صل �إجنازها حتى
عام .2030
كما ك ّلف املجل�س الوزاري العربي للمياه «�أك�ساد»
ب� ��إع ��داد اخل �ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة لال�سرتاتيجية
العربية للأمن املائي العربي ،ويف هذا الإطار
نظم «�أك�ساد» عدة اجتماعات مع جمموعة من
اخل�ب�راء ال �ع��رب ع��ام  ،2013ن�ت��ج عنها و�ضع
الهيكلية الأ�سا�سية للخطة التنفيذية ،وبنا ًء
عليه ق��ام «�أك �� �س��اد» ب�صياغتها و�إر��س��ال�ه��ا عرب
االم��ان��ة ال�ع��ام��ة جل��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة اىل
ال��دول العربية واملنظمات املعنية ،وهي وثيقة
ت��ؤ��س����س لتنفيذ جم�م��وع��ة م��ن ب��رام��ج العمل
تت�ضمن تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية يف املنطقة
العربية من خالل �ستة ع�شر ن�شاطاً رئي�سياً.
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اال�ستخدام املتكامل لتقانات ح�صاد
املياه و�أنظمــة الري احلديث وت�أهيل
الأرا�ضي املتدهورة يف الدول العربية
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تغطي املناطق اجلافة و�شبه اجلافة معظم الوطن العربي ،ومن املعروف �أن مثل هذه املناطق ي�سود فيها املناخ ال�صحراوي
اجلاف ،وتتميز بهطوالت مطرية قد تكون �أحياناً على �شكل عوا�صف مطرية �شديدة ينجم عنها في�ضانات و�سيول م�سببة
اجنراف الرتبة ،وتتجمع مياهها يف املنخف�ضات ما يعر�ضها للتبخر وعدم اال�ستفادة منها.
ت�شكل االمطار يف البلدان العربية امل�صدر الأ�سا�سي للموارد املائية ،وميكن تخزينها يف �سدود وحفائر �صغرية� ،أو بحريات
جبلية لتكون خمزوناً �إ�ضافياً من املياه ميكن اال�ستفادة منه يف حاالت انحبا�س الأمطار.
تهدف هذه الأعمال الهند�سية املائية �إىل توفري وزيادة �إمدادات املوارد املائية وتخزينها لال�ستخدام الزراعي والب�شري،
والتقليل من خماطر اجلفاف خالل فرتة احلاجة للري التكميلي للمحا�صيل البعلية والأ�شجار املثمرة ،كما مي ّكن
الفالحني من زراعة �أنواع حم�صولية جديدة.
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وت��زداد الكفاءة االقت�صادية لهذه امل�شاريع عند ا�ستخدام
ت �ق��ان��ات ال ��ري احل��دي��ث ال �ت��ي ت���س��اع��د ع�ل��ى زي� ��ادة فعالية
ا�ستخدام املياه يف الزراعة.
ت��واج��ه املنطقة العربية حت��دي��ات كبرية ب�سبب �شح املوارد
امل��ائ�ي��ة فيها ،و��س��وء �إدارة ه��ذه امل ��وارد ،وامل�خ��اط��ر احلالية
واملتوقعة التي تواجهها نتيجة التغريات املُناخية ،و�ضرورة
التكيف مع �آثارها.
وبنا ًء على ال��دور الف َّعال الذي ي�ؤديه �أك�ساد يف تنمية و�إدارة
امل� ��وارد امل��ائ�ي��ة ،وحت�ق�ي��ق الأم �ن�ين امل��ائ��ي وال �غ��ذائ��ي ،يف ظل
�ضرورة توفري �أدوات التكيف مع التغريات املناخية يف املنطقة
العربية ،وخربته الطويلة يف جمال ت�أهيل املراعي الطبيعية
امل �ت��ده��ورة وال�غ�ط��اء النباتي وتطبيق ت�ق��ان��ات ح�صاد مياه
االمطار ،مثل االثالم الكونتورية وحواجز ن�شر املياه بهدف
مكافحة الت�صحر وتنمية املراعي ،وتقانة البحريات اجلبلية
لتوفري املياه لأغرا�ض الري التكميلي ،وتقانة ح�صاد املياه من
الأ�سطح ،بهدف توفري املياه لال�ستهالك املنزيل ،نفذ �أك�ساد
الكثري من الأعمال وامل�شاريع املتعلقة بهذه املوا�ضيع الهامة
بالتعاون مع العديد من امل�ؤ�س�سات العلمية واملنظمات الدولية
يف ال�سعودية واالردن و�سورية وليبيا واجلزائر وم�صر والعراق
وال�سودان وتون�س ،ونفذ � 16سدة مائية ب�أحجام خمتلفة يف
املناطق اجلبلية الفقرية يف �سورية ولبنان وفق �أ�س�س علمية
وفنية تعتمد على جمع وحتليل املعطيات واملعلومات املتاحة
حول املناخ واملوارد املائية واجليولوجيا والرتبة وا�ستخدامات
الأرا� � �ض� ��ي والأن �ظ �م ��ة ال ��زراع �ي ��ة وال� �ظ ��روف االقت�صادية
واالجتماعية لل�سكان ،مع االخ��ذ بعني االعتبار الأولويات
التنموية ورغبة الأه��ايل يف تنفيذ تقانات حجز وخزن املياه
لديهم ،ومقدار احلاجة مل��ورد مائي �إ��ض��ايف ،و�إمكانية زيادة
الإنتاجية الزراعية عند توفر املياه ،والإمكانية الهند�سية
لإقامة من�ش�آت ح�صاد مياه الأمطار.
يعتمد «�أك �� �س��اد» يف ت�ن�ف�ي��ذه ل �ه��ذه ال�ت�ق��ان��ات ع�ل��ى ح�ساب
املتطلبات املائية لال�ستخدامات املختلفة ،وحتليل العالقة
بني الهطوالت املطرية واجلريان ال�سطحي ،و�إجراء درا�سة
احتمالية للهطوالت املطرية ،ويتم حتديد حجم البحرية
12
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اجلبلية او احلفري و�أبعاده الهند�سية ح�سب املتطلبات املائية يف
املنطقة امل�ستهدفة والهطوالت املطرية ،ويتم اختيار املواد التي
ت�ستخدم يف تنفيذ البحريات اجلبلية �أو احلفائر بعناية ،و�صو ًال
�إىل �إع��داد خطة لكيفية ا�ستخدام املياه التي يتم جتميعها يف
البحريات اجلبلية ،مرتافق ًة بتنفيذ حملة توعية للمزارعني يف
منطقة امل�شروع ،وتنفيذ �أيام حقلية ملهند�سي الإر�شاد الزراعي
والفنيني بهدف تو�ضيح �أهمية ح�صاد مياه الأمطار وتخزينها
وطرائق اال�ستفادة منها.
يك ّلف �إن�شاء البحرية اجلبلية � 250ألف دوالر �أمريكي باملتو�سط،
يف حني تقدر املنفعة املالية ال�سنوية لكل واحدة بنحو � 200ألف
دوالر �أمريكي ب�شكل و�سطي.
وم��ن خ�لال متابعة نتائج التنفيذ مل�شاريع «�أك���س��اد» يف جمال
ح�صاد مياه الأم �ط��ار تبني �أن ه��ذه امل�شاريع �أدت �إىل حت�سن
الإنتاجية الزراعية للمحا�صيل الزراعية من خالل ا�ستخدام
�أ�سلوب الري التكميلي و�أنظمة الري احلديثة ،و�إدخال الأنواع
املح�صولية املتحملة للجفاف وبالتايل زي��ادة الدخل ال�سنوي
للمزارعني وحت�سني حالتهم االقت�صادية وهم عادة من الطبقات
الفقرية نظراً لوجودهم يف مناطق جبلية ،بالإ�ضافة �إىل �صغر
م�ساحات حيازاتهم الزراعية.
13
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ان �ط�لاق �اً م��ن اه�ت�م��ام «�أك �� �س��اد» مب��و��ض��وع تطوير
�إنتاجية الرثوة احليوانية يف الدول العربية وتوفري
امل��واد العلفية ك�أحد �أهم عوامل هذا التطوير ،قام
«�أك�ساد» بتنفيذ جمموعة من امل�سوحات امليدانية
للموارد العلفية يف ال��دول العربية ،تبني مبوجبها
وج��ود نق�ص كبري يف امل�صادر العلفية ،الأم��ر الذي
ي�شكل عبئاً اقت�صادياً على ال ��دول العربية جراء
ا�ستريادها لالعالف التي تقدر قيمتها بنحو 4-3
مليار دوالر �سنوياً .وعليه� ،أ�صدر «�أك�ساد» العديد من
الدرا�سات التي ت�ؤكد على �ضرورة ا�ستثمار املخلفات
ال��زراع�ي��ة وخم�ل�ف��ات ال�صناعات ال��زراع�ي��ة �أعالفاً
بديلة بعد جتهيزها وحت�سني قيمتها الغذائية،
مما ي�سهم يف خف�ض كلف ا�سترياد االعالف� ،إ�ضافة
�إىل التخل�ص الآمن من هذه املخلفات التي ت�سبب
العديد من امل�شاكل الزراعية والبيئية.
ب��ذل خ�براء «�أك���س��اد» ج�ه��وداً بحثية كبرية لتحقيق
�أهدافت�أمنياملواردالعلفيةالإ�ضافيةوغريالتقليدية
من املخلفات الزراعية من خالل اجراء العديد من
الأعمال الهند�سية والتجارب احلقلية ا�ستطاعوا من
خاللها ت�صميم وت�صنيع وحدة �آلية لتح�سني القيمة
الغذائية لهذه املخلفات واع��ادة �إنتاجها على �شكل
مكعبات علفية �سهلة التداول والتخزين ورخي�صة.
ُتنتج وحدة ت�صنيع املخلفات نحو  10 – 6طن من
املخلفات محُ ّ�سنة القيمة الغذائية يف اليوم ،ويتم
حت�سني ه��ذه امل�خ�ل�ف��ات بفرمها و�إ� �ض��اف��ة اليوريا
وامليال�س وال�شعري والعنا�صر املعدنية من �أجل رفع
قيمتها الغذائية من الطاقة والربوتني ب�شكل خا�ص
مما يحقق ربحاً �صافياً مقداره  28دوالراً لكل طن
من العلف الناجت عن املخلفات الزراعية.
�أما املخلفات التي يتم حت�ضريها على �شكل مكعبات
علفية متكاملة فتمر مبراحل الفرم يف وحدة ت�صنيع
املخلفات و�إ�ضافة امل��واد الداعمة غذائياً والرابطة
فيزيائياً للمكونات العلفية املختلفة وكب�سها على
�شكل مكعبات �سهلة النقل والتخزين والتداول،
فتحقق ربحاً �صافياً قدره  52دوالراً لكل طن.

زود «�أك�ساد» ك ً
ال من تون�س وال�سودان وال�سعودية
و�سورية بوحدة ت�صنيع علف ،وراف��ق ذلك تنفيذ
عمليات ار�شادية تعريفية للم�ستفيدين ،وتدريب
ال� �ك ��وادر ال �ف �ن �ي��ة ،و�إج� � ��راء درا�� �س ��ات اقت�صادية
م�صاحبة لتوطني ه��ذه التقانة اجل��دي��دة ،وبيان
�أهمية �أثرها االقت�صادي-االجتماعي والبيئي.
ت�ستطيع ه��ذه التقانة الإ��س�ه��ام يف �سد ج��زء هام
م��ن الفجوة العلفية الكبرية القائمة حالياً يف
الدول العربية ،وحت�سني دخل �صغار مربي الرثوة
احليوانية بت�أمني م�صادر علفية بديلة ورخي�صة،
بالإ�ضافة اىل احل��د م��ن التلوث البيئي الناجم
ع��ن امل�خ�ل�ف��ات ال��زراع �ي��ة ،وت�ف�ت��ح �آف ��اق� �اً جديدة
لال�ستثمارات يف جمال الزراعة وت�صنيع الأعالف
لكون ه��ذه التقانة عملية واقت�صادية ،والحتتاج
اىل توظيفات ر�أ�سمالية كبرية.
15

اال�ستعمال الآمن
ملياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة
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للزراعة املحلية
 ICBAوبرامج
البحوث الوطنية
يف الأردن وتون�س
و�سلطنة عمان.
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�أ�صبحت م�شكلة املياه ومدى توفرها من �أهم
ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه ال��زراع��ة يف العامل،
وال�سيما يف املنطقة العربية ال�ت��ي يقع نحو
 %90م��ن �أرا�ضيها يف املناطق اجل��اف��ة و�شبه
اجلافة� .أدى النمو ال�سكاين املت�سارع وارتفاع
امل���س�ت��وى امل�ع�ي���ش��ي وازدي� � ��اد ال��وع��ي ال�صحي
للمواطن العربي� ،إ�ضافة �إىل ازدي��اد الطلب
ع�ل��ى امل �ي��اه لأغ ��را� ��ض ال ��ري وال �� �ص �ن��اع��ة ،مع
التغريات املناخية التي بد�أت بالظهور واملتمثلة
بانخفا�ض معدالت الهطول املطري ب�شكل عام
وارتفاع درجات احلرارة يف العديد من مناطق
الوطن العربي �إىل نق�ص كبري يف املوارد املائية
املتاحة يف العامل العربي.
ل��ذا ،ك��ان ال بد من البحث عن م�صادر مائية
�إ�ضافية غري تقليدية و�إن كانت ذات نوعية �أقل
ج��ودة ،كمياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة التي
ميكن �أن ت�شكل م���ص��دراً داع �م �اً مل���ص��ادر مياه
ال ��ري .ون �ظ��راً النت�شار ال�ع��دي��د م��ن حمطات
معاجلة املياه العادمة يف معظم الدول العربية
ف ��إن كمية ه��ذه امل�ي��اه م��ن ه��ذه النوعية �آخذة
بالتزايد عاماً بعد �آخر ،حيث تقدر كمية مياه
ال�صرف ال�صحي العادمة يف ال��وط��ن العربي
حالياً بنحو  10.4مليار مرت مكعب يف ال�سنة،
بينما تقدر كمية املياه املعاجلة بنحو  5.6مليار
مرت مكعب بال�سنة.
ل��ذل��ك ،حر�ص “�أك�ساد” على تنفيذ العديد
من البحوث 
للو�صول اىل املعايري
والدرا�سات

ت�ضمن اال�ستعمال الآمن لهذه
والأ�س�س التي 


 
 ،ًوعلى و�ضع ا�سرتاتيجيات
املياه بيئياً و�صحيا

�ة على
ط��وي�ل��ة امل� ��دى ت���س��اع��د ال� ��دول ال�ع��رب�ي�


لال�ستفادة الق�صوى
طرائق مالئمة
تطوير
من هذه املياه مبا ي�ضمن حماية الرتبة واملياه
اجلوفية واملحا�صيل من التلوث.
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نفذ “�أك�ساد” بالتعاون مع املركز الدويل للزراعة
امللحية ( )ICBAم�شروعاً �إقليمياً حول اال�ستعمال
الآم��ن ملياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف كل من
تون�س والأردن و ُع�م��ان على م��دى ث�لاث �سنوات
 ،2013 – 2011كان الهدف منه �إيجاد الطرائق
الآمنة ال�ستعمال املياه املعاجلة يف الإنتاج الزراعي
وتطوير قدرات الفنيني واملزارعني على ا�ستعمال
ه ��ذه امل �ي ��اه ،وحت��دي��د الإدارة امل�ث�ل��ى للأنظمة
ال��زراع�ي��ة التي ت�ستعمل ه��ذه النوعية م��ن املياه
غري التقليدية.
وخ�ل�ال ف�ترة املتابعة والتقييم تبني �أن الدول
امل��ذك��ورة ا�ستعملت امل�ي��اه امل�ع��اجل��ة ل��ري الأن ��واع
النباتية املختلفة (حما�صيل احلبوب ،حما�صيل
علفية� ،أ�شجار مثمرة� ،أ�شجار حراجية ،نباتات
رعوية� .....إلخ) ،و�أظهرت النتائج زيادة يف �إنتاجية
ه��ذه املحا�صيل ب��أك�ثر م��ن  %20م�ق��ارن��ة بتلك
النباتات املروية باملياه اجلوفية ،وتبني كذلك �أن
تراكيز العنا�صر الثقيلة يف املياه املعاجلة كانت
�ضمن احل ��دود وامل�ح�ت��وى الطبيعي وبعيدة عن
حدود ال�سمية ال�ضارة ب�صحة الإن�سان واحليوان.
ا�ستعملت امل�ي��اه املعاجلة يف ري �أ�شجار الزيتون
واجل ��ات ��روف ��ا واخل � � ��روع واحل� ��� �ص ��ول ع �ل��ى منو
جيد مقارنة باملياه ال�ع��ادي��ة ،كما �أظ�ه��رت نتائج
االختبارات اجلرثومية خلو ثمار �أ�شجار الفاكهة
املروية مبياه ال�صرف ال�صحي املعالج من امللوثات
اجل��رث��وم�ي��ة ال �� �ض��ارة ب�صحة الإن �� �س��ان ،وبينت
التجارب احلقلية زي��ادة �إنتاجية ال��ذرة ال�صفراء
م��ن الكتلة اخل�ضراء �أك�ثر م��ن  %25عند ريها
ب��امل�ي��اه امل�ع��اجل��ة م�ق��ارن��ة بريها ب��امل�ي��اه ال�ع��ذب��ة ،و
�أظ �ه��رت ن�ب��ات��ات ال��دخ��ن ال�ل��ؤل��ؤي امل��روي��ة مبياه
ال�صرف ال�صحي املعاجلة �إن�ت��اج�اً بلغ  54طن/
هكتار ،مقارنة بتلك امل��روي��ة باملياه العذبة 44
طن/هكتار ،وتفوق مردود حم�صول الرتيتكايل
امل ��روي ب��امل�ي��اه امل�ع��اجل��ة م��ن احل��ب وال�ق����ش على

مردود الزراعة املطرية بن�سب كبرية ،وكان تراكيز
ال�ع�ن��ا��ص��ر امل�ع��دن�ي��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة يف ال�ن���س��ج النباتية
للمحا�صيل امل��روي��ة باملياه املعاجلة �ضمن حدود
املحتوى الطبيعي وبعيدة عن عتبة ال�سمية ال�ضارة
ب�صحة الإن�سان واحليوان.
متت عملية تغذية املياه اجلوفية باملياه املعاجلة
وجرى بعد ذلك اختبار نوعية املياه اجلوفية ،حيث
مل ُيلحظ �أي تغري معنوي ملحتوى تلك املياه من
العنا�صر الثقيلة �إثر عملية التغذية.
�إن الإدارة اجل �ي��دة ال��س�ت�ع�م��ال امل �ي��اه امل�ع��اجل��ة يف
ال��زراع��ة ��ض��روري��ة ،ف�لا ب��د م��ن م��راق�ب��ة ومتابعة
تطورات خ�صائ�ص الرتبة و�صفاتها ملنع تدهورها
بفعل التغدق �أو التملح �أو التلوث.
وع�م��وم�اً ي ��ؤدي ا�ستعمال امل�ي��اه املعاجلة يف الري
الزراعي �إىل حت�سني اخل�صائ�ص املختلفة للرتبة
وزيادة قدرتها الإنتاجية و�إنتاجية املحا�صيل.
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نتيجة للخربة املرتاكمة لدى «�أك�ساد» على مدى ال�سنوات
ال�سابقة يف جم��ال مكافحة الت�صحر وب �ن��ا ًء على التعاون
الوثيق مع مركز بحوث ال�صحراء يف م�صر ومعهد املناطق
القاحلة مب��دن�ين يف تون�س ا�ستطاع �أك���س��اد �أن ي�صدر �أول
مو�سوعة عربية بعنوان «مو�سوعة الكثبان الرملية يف الوطن
العربي».
تناولت املو�سوعة خ�صائ�ص الكثبان الرملية يف الوطن العربي،
والعوامل امل��ؤث��رة يف توزعها وانت�شارها وحركتها ،والتنوع
احليوي املرافق للبيئات الرملية ،ومنعك�ساتها االقت�صادية
واالجتماعية ،وتقانات تثبيتها ومكافحة الت�صحر ،بالإ�ضافة
�إىل الت�شريعات الناظمة لتثبيت وا�ستغالل مناطق الكثبان
الرملية.
وبهذا ،مت و�ضع وثيقة علمية حديثة عن الكثبان الرملية
وبيئاتها يف الوطن العربي ،و�إغناء املكتبة العربية مبرجع
علمي عنها ،ودعم �إعداد وتنفيذ اخلطط الوطنية والإقليمية
ملكافحة الت�صحر ،و�إعادة ت�أهيل البيئات الرملية املتدهورة،
وتعزيز التعاون بني امل�ؤ�س�سات العلمية املتخ�ص�صة يف الوطن
العربي ،وو�ضع �إط��ار علمي مو�ضوعي لتوجيه التعامل مع
بيئات الكثبان الرملية �ضمن مفهوم الإدارة املر�شدة لتلك
املناطق ،مبا يتنا�سب مع �أطر التخطيط الإقليمي املتكامل،
وحتديد العوامل التي ت�ساعد على توجيه ا�ست�صالح مناطق
الكثبان الرملية وتطويرها ،واحلد من العوا�صف الرملية
والآثار ال�سلبية للرمال الزاحفة.
تتميز ه��ذه املو�سوعة بتوثيق املعلومات من م�صادرها بعد
مراجعتها والتحقق منها ،وا�ضافة خربات اجلهات امل�شاركة
من خالل تعاملها طويل الأمد مع ق�ضايا البيئات الرملية
يف الوطن العربي ،مع الأخذ بعني االعتبار امكانية حتديث
حمتوياتها مبا يتنا�سب مع التطور التكنولوجي للتعامل مع
بيئة الكثبان الرملية ،وال �سيما عمليات الر�صد واملراقبة
املعتمدة على تقنيات اال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات
اجلغرافية والنمذجة الريا�ضية.
ت�شكل املو�سوعة مرجعاً علمياً للم�ؤ�س�سات الوطنية والدولية
وللعاملني يف جمال علوم ال�صحراء وتطوير وتنمية البيئات
الرملية يف الوطن العربي.
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اال�ستفادة من املخلفات احليوانية
واملزرعية واملنزلية لتوفري الطاقة
وزيادة الإنتاجية الزراعية وحت�سني البيئة
ب�إن�شاء وحدات لإنتاج الغاز احليوي
يف املناطق الريفية يف الدول العربية
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ت�ع� ّد تقانة �إن�ت��اج ال�غ��از احل�ي��وي و�سيلة ه��ام��ة لتحقيق
تنمية اقت�صادية واجتماعية ،كونها تتيح احل�صول على
ال�ط��اق��ة النظيفة ،م��ن خ�لال حت��وي��ل خملفات امل ��زارع،
وال�سيما املخلفات احليوانية �إىل غ��از حيوي ميكن �أن
يغطي حاجة الأ��س��رة الريفية م��ن الطاقة ،بالإ�ضافة
�إىل �إنتاج �سماد ع�ضوي كمنتج ثانوي ،وب��دون �أية كلفة
تقريباً� ،سوى كلفة �إن�شاء املخمرات ومرة واحدة.
عمل «�أك�ساد» على ن�شر تقانة انتاج الغاز احليوي وفقاً
لنتائج التجارب احلقلية التي �أثبتت ج��دواه��ا ،ف�أن�ش�أ
 55من وحدات انتاج الغاز احليوي يف ال�سودان و�سورية
ولبنان واملغرب واليمن.
�أتى تطوير هذه التقانة تلبية لرغبة املجتمع املحلي يف
املناطق الزراعية لتنفيذ وحدات الغاز احليوي من �أجل
التخل�ص من م�شكلة بيئية كبرية جراء تراكم املخلفات
الزراعية واحليوانية واملنزلية وعواقبها ال�صحية على
الإن�سان ،وترافق تنفيذها يف املناطق امل�ستهدفة ب�أن�شطة
تدريبية و�إر�شادية ،ونقل اخل�برة العملية �إىل الفنيني
املعنيني بتنفيذ وا�ستثمار وح��دات �إنتاج الغاز احليوي،
و�إج ��راء ال��درا��س��ات االقت�صادية-االجتماعية الالزمة
لتوطني هذه التقانة اجلديدة والتو�سع بها م�ستقب ً
ال.
واعتماداً على التكاليف والعائدات ال�سنوية املتحققة،
ف�إن ا�سرتداد ر�أ�س املال امل�ستثمر يف �إن�شاء وت�شغيل وحدة
�إن �ت��اج ال �غ��از احل �ي��وي ي�ك��ون خ�ل�ال خم�س ��س�ن��وات ،من
عمرها الفني البالغ  30عاماً.
والب ��د م��ن اال� �ش��ارة اىل �أن ه��ذه ال�ت�ق��ان��ة تخلق فر�صاً
ا�ستثمارية ناجحة يف الأري��اف العربية ،وتخلق فر�ص
عمل للقوى العاملة فيها.
مقطع عر�ضي لرتكيب وحدة الغاز احليوي
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�أعمال الدعم الطارئ وحت�سني �سبل العي�ش
التي ينفذها “�أك�ساد” لدعم الـ�سكان
الريفيني املت�ضررين من االزمة يف اجلمهوريـة
العربية ال�سورية
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ا�سهاماً من “�أك�ساد” يف التخفيف من حدة الأزم��ة التي
متر بها “�سورية” وانعكا�ساتها على ال�سكان الريفيني،
ق��ام “اك�ساد” وبالتعاون م��ع منظمة العمل �ضد اجلوع
اال�سبانية ( )AAHووزارة ال��زراع��ة ال�سورية بتنفيذ 9
م�شاريع تنموية و�إغ��اث�ي��ة يف حمافظات درع��ا واحل�سكة
وال�لاذق �ي��ة وري ��ف دم���ش��ق وح �ل��ب خ�ل�ال ال �ف�ترة -2014
 ،2017بهدف تقدمي امل�ساعدات الطارئة وحت�سني �سبل
العي�ش للمزارعني الفقراء ،وحت�سني حالة الأمن الغذائي
لل�سكان الريفيني املت�ضررين من الأزمة من خالل تقدمي
مدخالت الإنتاج املختلفة (بذور ،مبيدات زراعية� ،أعالف
�،أدوي��ة بيطرية ،معدات زراعية) ملربي ال�ثروة احليوانية
واملزارعني يف املناطق املت�ضررة.
بلغ ع��دد الأ��س��ر امل�ستفيدة من ه��ذه امل�شاريع نحو اثنني
وع�شرين �ألف �أ�سرة ريفية فقرية ،منها نحو خم�سة �آالف
�أ�سرة تديرها الن�ساء وتتكون هذه الأ�سر �أك�ثر من 100
�ألف فرد .ا�ستطاع “�أك�ساد” من خالل هذه امل�شاريع مد يد
العون �إىل هذه الأ�سر بتقدمي  1515طناً من بذار القمح
لـ  6050مزارعاً ،وتوزيع � 1800سلة من املبيدات احل�شرية
والفطرية ملزارعي اخل�ضار يف املناطق امل�ستهدفة ،بالإ�ضافة
�إىل توزيع � 4700سلة من املعدات الزراعية على املزارعني،
و � 3800سلة من بذار اخل�ضار و � 400ألف �شتلة مل�شاريع
احلدائق املنزلية والبيوت البال�ستيكية للن�ساء الريفيات.
�أم��ا يف جم��ال الإن �ت��اج احل �ي��واين فتم ت��وزي��ع  5100طناً
من الأع�لاف املركزة وال�شعري العلفي والنخالة العلفية
على  8350م��رب ،وتوزيع � 4100سلة حتتوي على �أدوية
بيطرية متنوعة ،بالإ�ضافة �إىل توزيع � 900سلة حتوي
�أدوات ت�صنيع احلليب على الن�ساء الريفيات للم�ساعدة يف
حتقيق قيمة م�ضافة لإنتاجهم .كما مت تنفيذ  115وحدة
حل�صاد مياه الأمطار من �سطوح املنازل لدى العائالت
امل�ستفيدة ب�سعة  10م�تر مكعب ل�ل��وح��دة ،وتنفيذ �سدة
مائية جبلية يف قرية ب�سمالخ يف حمافظة الالذقية يف
�سورية ،وتدريب نحو  100فني من العاملني بامل�شاريع يف
جمايل الإنتاج النباتي واحليواين ،وتدريب  125وكي ً
ال
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بيطرياً وتزويدهم بحقائب بيطرية �إ�سعافية ،وتدريب
 750ام� ��ر�أة ري�ف�ي��ة و  400م ��زارع ع�ل��ى م �ه��ارات مدرة
للدخل (�صناعات منزلية وريفية) وتزويدهم باملعدات
الالزمة للت�صنيع.
كما مت تنفيذ نحو  200جل�سة تدريبية �إر�شادية لرفع
�سوية ومهارات امل�ستفيدين يف جمايل الإنتاج النباتي
واحليواين ح�ضرها �أكرث من ع�شرة �آالف مرب ومزارع
يف املحافظات امل�ستهدفة.
وكانت �أهم النتائج املحققة م�ساعدة �أكرث من ع�شرين
�ألف عائلة فقرية على حتمل ظروف الأزمة يف �سورية
وتثبيتهم يف قراهم وعدم نزوحهم منها ،و�إعادة ت�شغيل
دورة الإنتاج الزراعي يف القرى امل�ستهدفة وامل�ساعدة
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على زراعة �آالف الهكتارات من القمح ،وم�ساعدة مربي
ال �ث�روة احل�ي��وان�ي��ة ع�ل��ى احل �ف��اظ ع�ل��ى م��ا ت�ب�ق��ى من
قطعانهم التي يعتمدون عليها كمورد �أ�سا�سي للدخل
وعدم بيعها لعدم قدرتهم على حتمل تكاليف تغذيتها
ورعايتها.
ونتيجة لهذه امل�ساعدات ازداد عدد الر�ؤو�س من الغنم
ل��دي�ه��م ب�ن�ح��و  ،%20وت ��أم�ي�ن م���ص��در غ��ذائ��ي متنوع
من اخل�ضروات ال�صيفية وال�شتوية للأ�سر الفقرية،
وت�أمني فر�ص عمل لآالف الن�ساء الريفيات يف جمال
زراع ��ة وت���ص�ن�ي��ع اخل �� �ض��روات ،وحت���س�ين دخ��ل الأ�سر
الريفية امل�ستهدفة بن�سبة  %22ل�ل�م��زارع�ين و%28
ملربي الرثوة احليوانية.
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الأن�شطة املولدة للدخل للن�ساء
الريفيات يف حمافظة الرقة
يف �سورية بالتعاون مع
الوكالة الإ�سبانية للتنمية الريفية
“”RESCATE
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اجتاحت موجات قا�سية من اجلفاف املناطق ال�شمالية
ال�شرقية من �سورية خ�لال الفرتة  ،2010-2000مما
حدا ب�أك�ساد �أن تنفذ م�شروعاً يف حمافظة الرقة (وهي
من املناطق الأ�شد ت�أثراً باجلفاف) بهدف تخفيف �آثار
اجلفاف على ال�سكان الريفيني.
ا�ستهدف امل�شروع  110من “الن�ساء” الأ�شد فقراً اللواتي
ال ميلكن م�صدراً ل�ل��رزق� ،أو معي ً
ال للأ�سرة ،حيث مت
تخ�صي�ص كل م�ستفيدة بخم�سة ر�ؤو�س من غنم العوا�س
احلوامل وت�أمني الأع�لاف الالزمة لها ملدة عام كامل
ا�ضافة توفري الرعاية البيطرية ،وتدريب ك��وادر فنية
وبيطرية من �أبناء املحافظة مل�ساعدتهن يف �أعمال تربية
ورع��اي��ة احل�ي��وان��ات ال��زراع�ي��ة ،مم��ا حقق لهن م�صدراً
منا�سباً للدخل من بيع منتجات الأغنام (حليب ،حلم،
وح�سن م�ستوى التغذية لدى �أُ�سرهن ،كما ادى
�صوف) ّ
اىل زيادة عدد احليوانات الزراعية يف مناطقهن ،وخفف
من �أعباء و�آثار اجلفاف الذي حلق باملنطقة ،ما �ساعد
على تثبيت ال�سكان يف مناطقهم وعدم هجرتهم.

29
29

تنفيذ خارطة
اال�ستخدامات
املثلى
للأرا�ضي
يف ال�سودان

انطالقاً م��ن حر�ص “�أك�ساد” على التعاون
م��ع ج�م�ه��وري��ة ال �� �س��ودان يف ت�ط��وي��ر الزراعة
وال �ث��روة احل �ي��وان �ي��ة ،وحت��دي��د الإمكانيات
ال ��زراع� �ي ��ة امل �ت ��اح ��ة ب� �ه ��دف امل �� �س��اع��دة على
النهو�ض باال�ستثمار يف ال��زراع��ة ال�سودانية.
توىل “�أك�ساد” �إع��داد خرائط اال�ستخدامات
امل�ث�ل��ى ل�ل�أرا� �ض��ي يف ال �� �س��ودان مب���س��اح��ة 53
مليون هكتار يف ال��والي��ات ال�شرقية (ك�سال
والغ�ضارف والبحر الأح�م��ر) ،بغاية التنمية
امل�ستدامة للموارد الزراعية و�إع��داد الأر�ضية
املعلوماتية ال�لازم��ة لال�ستثمار يف الزراعة
وحت�سني امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي
لل�سكان.
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ع �م ��ل خ �ب ��راء “�أك�ساد” وب ��االع� �ت� �م ��اد على
ال �� �ص��ور ال�ف���ض��ائ�ي��ة وت �ق��ان��ة �أن �ظ �م��ة املعلومات
اجلغرافيةونتائج الأعمال وامل�سوحات احلقلية
على �إجن ��از  525خ��ارط��ة رقمية وع��ام��ة لرتب
ال�سودان مع �إع��داد قاعدة معلومات عنها ،كما
قاموا بتجهيز قواعد معلومات للمياه اجلوفية
وخرائط رقمية للمناطق املروية تت�ضمن الآبار
وتوزعها� ،إ�ضافة �إىل قواعد معلومات عن املياه
ال�سطحية وامل�ن��اخ ،وخرائط رقمية للم�سيالت
املائية ومواقع ح�صاد املياه والفي�ضانات ،كذلك
مت �إع ��داد ق��واع��د بيانات ع��ن امل��راع��ي والغابات
وجت �ه �ي��ز ع ��دد ك �ب�ير م ��ن اخل ��رائ ��ط الرقمية
للمراعي والغطاء الأر�ضي والغابات واملحا�صيل،
ومت �إع � � ��داد ق ��واع ��د م �ع �ل��وم��ات ح� ��ول تدهور
الأرا� �ض��ي ،واخل��رائ��ط الرقمية خلط الت�صحر
ولتدهور الغطاء النباتي ومواقع هذا التدهور،
كما نتج عن امل�شروع �إع��داد  17درا�سة مرجعية
خمتلفة ،ومت تنفيذ درا�سات اقت�صادية و�أخرى
اجتماعية م��ع م��ذك��رات �إر��ش��ادي��ة ،وق��ام خرباء
“�أك�ساد” مبراجعة النتائج �أثناء مراحل التنفيذ
ومناق�شتها مع نظرائهم ال�سودانيني ،وتنظيم
لقاءات تدريبية حول قواعد البيانات يف جماالت
ال�ترب��ة والأرا�� �ض ��ي وامل �ي��اه وامل��راع��ي والغابات
و االق �ت �� �ص��اد وال �ث��روة احل �ي��وان �ي��ة والنباتية،
وا�ستخدام �أجهزة حتديد املواقع  ،GPSالأمر
الذي �أدى اىل تكوين قاعدة مهمة لتعاون فعال
بني خرباء «�أك�ساد» ونظرائهم ال�سودانيني ومهّد
لتعاون �أك�بر يف تنفيذ م�شاريع تنموية زراعية
كربى يف امل�ستقبل تتيح الفر�صة لنه�ضة كبرية
يف الزراعة ال�سودانية.
نتج عن هذه الأعمال ت�شجيع اال�ستثمارات املحلية
والأجنبية يف الزراعة ال�سودانية ومبا يعادل 7.5
مليار دوالر امريكي تقريباً حتى الآن.
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مكافحة زحف الرمال وتثبيت
الكثبان الرملية يف البادية ال�سورية
(كباجب–الهريب�شة)
تفاقمت ظاهرة الكثبان الرملية �أو الرمال الزاحفة
يف بع�ض املناطق ال�شمالية ال�شرقية من اجلمهورية
العربية ال�سورية ب�سبب الرعي اجلائر واالحتطاب
وفالحة الأرا�ضي اله�شة ،فرتاجعت املقدرة الإنتاجية
ل�ل�م��راع��ي ،وانخف�ضت الكثافة النباتية ،وت�سارعت
عمليات االجنراف الريحي للرتبة .لذلك ،قام «�أك�ساد»
بالتعاون مع وزارة الزراعة يف �سورية بتنفيذ م�شاريع
32
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مكافحة الت�صحر و�إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة يف
موقعني يف البادية ال�سورية (الهريب�شة وكباجب) يف
حمافظة دي��ر ال��زور ،مب�ساحة  2000هكتار ،بهدف
منع ح��رك��ة ال��رم��ال يف امل��وق�ع�ين ،وخ�ل��ق بيئة ت�شجع
منو النباتات الطبيعية واملزروعة .فتم �إقامة حواجز
ميكانيكية ،كحواجز احل�صر وال�شبك البال�ستيكي،
كما مت حفر خنادق لت�شكل م�صائد للرمال و�إقامة
�سواتر ترابية ،و تنفيذ زراعة �شرائطية وزراعة �أحزمة
رعوية ،بالإ�ضافة �إىل ح�صاد مياه الأمطار عن طريق
�إحداث �شقوق يف الرتبة تعمل كخطوط ري عميق مع
�إن�شاء �أكتاف ترابية حلجز مياه اجلريان ال�سطحي.
ف�ف��ي م��وق��ع الهريب�شة ن�ف��ذت عمليات ح�ف��ر خنادق
ب�ط��ول 16ك ��م ،و� �س��دود ت��راب�ي��ة م�ت�ع��ام��دة م��ع اجتاه
الرياح ،و�إقامة حواجز ميكانيكية بطول  8كم ب�سعف
النخيل ،و  4.4ك��م بعيدان الق�صب ،ونفذت �أعمال
التثبيت احليوي بزراعة � 320ألف �شتلة رعوية.
�أما يف موقع كباجب فتم حفر خنادق �أمامية متعامدة
م��ع اجت ��اه ال��ري��اح ب �ط��ول 10ك� ��م ،وت�ن�ف�ي��ذ مربعات
�شطرجنية با�ستعمال �سعف النخيل على الكثبان
الرملية ،و�إقامة حواجز ميكانيكة من �سعف النخيل
بطول  8.3كم ،وعيدان الق�صب بطول  4.9كم ،و�إقامة
حواجز ميكانيكية من ال�شبك البال�ستيكي بطول 5
كم ،ومت تطبيق �أعمال التثبيت الرعوي بزراعة 200
�ألف �شتلة رعوية.
وع�ن��د االن �ت �ه��اء م��ن تنفيذ امل �� �ش��روع ر� �ص��دت نتائج
وا� �ض �ح��ة يف ت��راج��ع ع�م�ل�ي��ات االجن � ��راف الريحي،
وانخفا�ض كمية الرتبة املفقودة ،واحل��د من حركة
الكثبان ،وحدوث تطور �إيجابي وملحوظ يف الغطاء
النباتي ،ما �أدى �إىل ظهور �أنواع نباتية كانت مهددة
ب��االن�ق��را���ض ،واحل ��د م��ن ال�ع��وا��ص��ف ال�غ�ب��اري��ة ومن
ت�أثريها ال�سلبي على �صحة النا�س ،واملن�ش�آت العامة،
والأرا�ضي الزراعية والرعوية ،ومت ت�سجيل بدء عودة
احلياة الربية والتنوع احليوي يف مناطق امل�شروع.
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التنمية الزراعية
يف دولة فل�سطني
ي�شكل القطاع الزراعي يف دولة فل�سطني جزءاً �أ�سا�سياً
من مكونات الن�سيج الوطني واالقت�صادي واالجتماعي
والثقايف الفل�سطيني� ،إ�ضافة �إىل ذل��ك ف ��إن الزراعة
متثل ع�ن��وان �صمود وت�صدٍ وت�شبث ب��الأر���ض املهددة
بامل�صادرة واال�ستيطان.
وقد حر�ص «�أك�ساد» على التوا�صل الدائم مع اجلانب
الفل�سطيني وتقدمي الدعم للنهو�ض بالقطاع الزراعي
والإ�سهام يف حتقيق تنمية زراعية ،وعمل على تزويد
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وزارة الزراعة الفل�سطينية بالرتاكيب الوراثية املح�سنة
من الأ�شجار املثمرة وب�أ�صناف «�أك�ساد» املتفوقة من
ال�ق�م��ح وال���ش�ع�ير وخ���ص����ص ال�ت�م��وي��ل ال �ل�ازم لتنفيذ
م�شاريع تنموية زراعية.
وبنا ًء على ق��رارات املجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
واجلمعية العمومية واملجل�س التنفيذي «لأك�ساد» عام
 2008مت تخ�صي�ص نحو � 100أل��ف دوالر �أمريكي
من ع��ائ��دات عمله كبيت خ�برة لتقدمي الدعم الفني
وال �ت �ق��اين ،ك�م��ا ن�ظ��م ع� ��دداً م��ن ال � ��دورات التدريبية
وح�ل�ق��ات عمل للمخت�صني م��ن العاملني يف القطاع
الزراعي يف فل�سطني ،ويعمل «�أك�ساد» على متابعة �إجناز
ال�برن��ام��ج الفني التنفيذي املت�ضمن تنفيذ م�شاريع
تنمية زراع �ي��ة ب ��دءاً م��ن ع��ام  2013مببلغ خم�سني
�أل��ف دوالر �أمريكي �سنوياً تت�ضمن �إكثار ب��ذار القمح
وال�شعري من �أ�صناف «�أك�ساد» املعتمدة ،و�إر�سال كميات
م��ن ب ��ذار � �س�لاالت و�أ� �ص �ن��اف «�أك �� �س��اد» امل�ب���ش��رة عالية
الإنتاجية ،ويف هذا املجال قام خرباء «�أك�ساد» بتنفيذ
دورات تدريبية ل�صالح متدربني م��ن دول��ة فل�سطني
حول التح�سني الوراثي ملحا�صيل احلبوب واملحافظة
على النقاوة ال�صنفية ،كما مت تزويد املركز الوطني
الفل�سطيني للبحوث ال��زراع�ي��ة بق�شات م��ن ال�سائل
املنوي للغنم واملعز املح�سن لال�ستفادة منها يف عمليات
التلقيح اال�صطناعي وتطوير الرثوة احليوانية ،وقدم
الدعم واخلربة الالزمة يف جمال ح�صاد مياه االمطار
ب�إن�شاء �آبار جمع املياه يف فل�سطني ،وحفر وجتهيز 26
بئراً للزراعة.
كما مت بالتعاون مع وزارة الزراعة الفل�سطينية �إن�شاء
حمطة بحوث «�أك�ساد» لتح�سني ال�ثروة احليوانية يف
فل�سطني.
وي�ستمر «�أك�ساد» بتقدمي امل�ساعدة يف حت�سني �إنتاجية
القمح وال�شعري ،بالإ�ضافة اىل دعمه الدائم مل�شاركة
اخل�براء واالخت�صا�صني الفل�سطينيني يف امل�ؤمترات
واللقاءات العلمية والدورات التدريبية التي يعقدها.
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تثبيت الكثبان الرملية
وا�ستخدام مياه ال�صرف الزراعي
بواحة �سيوه
يف جمهورية م�صر العربية
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�أدت ال�ظ��روف البيئية واملناخية يف واح��ة �سيوه يف
جمهورية م�صر العربية ،اىل �إيقاف الن�شاط الزراعي
فيها ،ب�سبب تعر�ض الواحة والنباتات فيها للرياح
الن�شطة وحركة الرمال ،وارتفاع من�سوب املاء الأر�ضي،
وت�أثرت �سلباً البنى التحتية واملن�ش�آت ال�سكنية ،وهذا
ما تطلب حماية الواحة من هذه املخاطر.
تعاون «�أك�ساد» مع مركز بحوث ال�صحراء يف م�صر
على تنفيذ م�شروع امنوذجي تطبيقي رائ��د يهدف
�إىل احلد من �أخطار زحف الرمال ،و�إقامة جمتمع
ت�ن�م��وي يف امل�ن��اط��ق امل�ستهدفة و�إع � ��ادة احل �ي��اة اىل
الواحة.
قام خرباء «�أك�ساد» باتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية
النباتات ب�إن�شاء النظم امليكانيكية والبيولوجية
لتنمية املنطقة امل�ستهدفة ،متثلت ب�إن�شاء اخلنادق
والأ�سوار بغر�ض حماية املناطق الزراعية اخل�ضراء
من خطر زحف الرمال ،وقد مت اختيار جمموعة من
النباتات التي تالئم البيئة ،وزراعتها يف ت�صميمات
خمتلفة ميكن من خاللها احلد من �سرعة الرياح
ومقاومة زحف الرمال ،ومت كذلك تنفيذ �شبكة ري
بالتنقيط يف منطقة امل�شروع با�ستعمال مياه ال�صرف
الزراعي ،كما عمل خرباء «�أك�ساد» على تنفيذ دورات
تدريبية للمجتمع املدين واملهند�سني الزراعيني حول
كيفية التعامل مع الكثبان الرملية وو�سائل مقاومتها
و�إدارة نظم الري.
واث �ن��اء م��رح�ل��ة التقييم وم�ت��اب�ع��ة ال�ن�ت��ائ��ج �أب��دى
املزارعون ر�ضاهم عن امل�شروع ونتائجه الوا�ضحة
التي �أدت �إىل �إدخال زراعات جديدة مل تكن ممكنة
قبل تنفيذه كالزيتون والنخيل والفاكهة والفول
والرب�سيم احلجازي �إ�ضافة �إىل تربية املوا�شي ،وبد�أ
اال�ستثمار يف الواحة كنتيجة لذلك ،ومت بناء املنازل
ال�سكنية وعودة احلياة تدريجياً �إىل الواحة ،ما �أدى
�إىل حدوث تغري اقت�صادي واجتماعي �إيجابي لدى
املزارعني وحت�سن دخلهم وم�ستوى معي�شتهم.
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ا�ستعمال مياه
ال�صرف الزراعي
يف حو�ض وادي ريغ
بالتعاون مع وزارة
الفالحة والتنمية
الريفية
املعهد التقني لتنمية
الزراعة ال�صحراوية
يف اجلمهورية
اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية
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تعد حم��دودي��ة امل ��وارد املائية م��ن امل�شاكل وال�صعوبات
التي تواجه الزراعة املروية يف اجلزائر لذلك ،كان البد
من البحث عن م�صادر مائية غري تقليدية رديفة تدعم
امل��وازن��ة املائية احلالية لزيادة الإن�ت��اج ال��زراع��ي وتلبية
احتياجات ال�سكان ،هذا ما جعل اهتمام «�أك�ساد» بالتعاون
مع وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر ،يتجه
نحو تنفيذ م�شروع ا�ستعمال مياه ال�صرف الزراعي
املاحلة ومتو�سطة امللوحة يف الري ،النت�شارها بكميات ال
ي�ستهان بها يف حو�ض «وادي ريغ» ،بهدف حتقيق التنمية
ال��زراع �ي��ة وزي� ��ادة دخ��ل ال�ف�لاح�ين وحت���س�ين م�ستوى
معي�شتهم ،من خالل الإدارة املثلى لإعادة ا�ستعمال مياه
ال�صرف الزراعي املاحلة ،ب�أ�ساليب وتقانات علمية وفنية
منا�سبة� ،إذ ي��رى «�أك�ساد» �أن الإدارة الر�شيدة للموارد
املائية يف املناطق اجلافة� ،ضرورة وطنية لتقلي�ص العجز
املت�صاعد يف امل��وارد املائية ،و�صو ًال �إىل حتقيق التوازن
امل��ائ��ي ،وبلوغ مرحلة الأم��ن امل��ائ��ي ،ال��ذي يعد الأ�سا�س
للتنمية الزراعية امل�ستدامة.
وخالل مرحلة تنفيذ امل�شروع مت �إج��راء عدد كبري من
التجارب لقيا�س م��دى �إمكانية ا�ستعمال املياه املاحلة
«املعاجلة» يف ري النباتات الإنتاجية ،ودور املادة الع�ضوية
يف تقليل ت ��أث�ير امل�ل��وح��ة ع�ل��ى �إن �ت��اج حم���ص��ول القمح
القا�سي .اظهرت النتائج �إمكانية زراع��ة بع�ض �أ�صناف
القمح وال�شعري م��روي �اً مب�ي��اه ملوحتها ،dS/m 14
تراوحت �إنتاجيتها  3,8-2,7طن/هكتار وهي �إنتاجية
عالية ن�سياً يف ظروف الزراعة وال��ري مياه ماحلة مما
ي�ؤثر �إىل القدرة العالية لهذه الأ�صناف لتحمل امللوحة
وهنا يف حد ذاته جناح ذو �أبعاد اقت�صادية كبرية.
كما بينت �أن ا�ضافة ال�سماد الع�ضوي ي�ؤدي �إىل خف�ض
ملوحة الرتبة بن�سبة  %7-2ودرجة  pHالرتبة بن�سبة
 ،%1.5-0.5و��س��اع��د ال�ن�ب��ات��ات على م�ق��اوم��ة امللوحة
وحت�سن امل ��ردود ،كما �أمكن انتاج حم�صول ال�سي�سبان
م��روي�اً مبياه ال�صرف ال��زراع��ي املاحلة لت�أمني م�صدر
علفي لرتبية احل�ي��وان��ات يف املنطقة وت�شجيع تربية

املوا�شي وزيادة الدخل وحت�سني م�ستوى املعي�شة.
و�أث �ن��اء ف�ت�رة تنفيذ امل���ش��روع ع�م��ل ف��ري��ق م��ن خرباء
“�أك�ساد” على �إر�شاد وتوعية الفالحني يف املنطقة حول
ا�ستعمال مياه ال�صرف الزراعي يف ري املحا�صيل ،كما
مت تدريب وت�أهيل الكوادر الفنية حول التقييم والإدارة
امل�ستدامة للم�شروع ،و�إدارة ا�ستعماالت املياه املاحلة يف
الري ،وطرائق التحاليل املخربية املعتمدة دولياً.
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حقق املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة اك�ساد اجنازات كبرية يف �شتى
احلقول وامليادين خالل م�سريته الطويلة من العمل الد�ؤوب على تعزيز العمل العربي امل�شرتك
ب�شتى جم��االت��ه ،وال�ت��ي تكر�س ن�شاطه يف جم��االت التنمية ال��زراع�ي��ة ،واحل�ف��اظ على املوارد
الطبيعية وتنميتها ،وحت�سني امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي للفالحني يف الوطن العربي،
مما اهله عن جدارة ليكون بيت اخلربة العربي يف حقول البحث العلمي والتنمية امل�ستدامة.
والي��زال اك�ساد ي�سعى با�ستمرار اىل تطوير املزيد من التقانات يف �شتى حقول الزراعة ،التي
تنعك�س �إيجابا على االرتقاء بالإنتاج الزراعي ،كما ونوعاً ،يف الوطن العربي ،وفق ر�ؤية تنموية
�شاملة ومنهجية علمية مدرو�سة.
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