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تقدمي

والعملية  العلمية  احللول  على  باملثابرة  "اأك�ساد"،  القاحلة  والأرا�سي  اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي  املركز  ي�ستمر 
للم�ساكل التي تواجه القطاع الزراعي يف املنطقة العربية، ورغم الظروف الراهنة، فقد ا�ستمر يف تنفيذ خططه ال�سنوية 

بوترية عالية، ومانعر�سه اليوم يف هذا التقرير ملخ�سًا للن�ساطات التي نفذها خالل عام 2017.
تابع اأك�ساد تنفيذ م�ساريع ا�سرتاتيجية وتنموية يف معظم الدول العربية، من خالل 5 برامج رئي�سيه يف جمالت املوارد 
النباتية، والأرا�سي وا�ستعمالت املياه، والرثوة احليوانية، واملوارد املائية، والقت�ساد والتخطيط، ت�سمنت هذه الربامج 
20 برناجمًا فرعيًا احتوت على 52 م�سروعًا، اإ�سافة اإىل الربنامج الرئي�سي لبناء القدرات الب�سرية الذي ا�ستمل على 

برناجمني فرعني للتدريب واللقاءات العلمية.
 وا�ستطاع اأك�ساد حتقيق نتائج اإيجابية يف جمال ا�ستنباط اأ�سناف من القمح وال�سعري ذات النتاجية العالية واملتحملة 
لالجهادات البيئية، كما و�سع ن�سر وتطبيق نظام الزراعة احلافظة، وحت�سني اإنتاجية حم�سول القمح يف الدول العربية، 
ووا�سل تنفيذ العديد من م�ساريع اإعادة تاأهيل املراعي وتنميتها، وكذلك تطوير ال�سجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة 
وتزويد العديد من الدول العربية بامل�سادر الوراثية املح�سنة، كما ا�ستمر اأك�ساد بالعمل على م�ساريع التخفيف من اآثار 
اجلفاف يف املنطقة العربية، وتنفيذ عدد من امل�ساريع النموذجية ملكافحة الت�سحر واإعادة تاأهيل الأرا�سي املتدهورة 

وا�ستعمالت املياه الع�سرة واملاحلة والعادمة يف الزراعة.
واأهتم اأك�ساد بتنفيذ امل�ساريع املائية احليوية ل�سيما اخلطة التنفيذية ل�سرتاتيجية الأمن املائي العربي، واإدارة الأحوا�ض 
املائية ال�ساحلية، وم�ساريع ح�ساد مياه الأمطار، والتكيف مع املتغريات املناخية يف الدول العربية، وم�سروع درا�سة تاأثري 
الظواهر املناخية املتطرفة على املوارد املائية يف املنطقة العربية، وا�ستخدام التقانات الريا�سية احلديثة يف اإدارة املوارد 

املائية، والتو�سع يف ا�ستخدام املوارد املائية غري التقليدية.
ويف جمال تطوير الرثوة احليوانية العربية، فقد وا�سل اأك�ساد تنفيذ بحوثه ودرا�ساته يف جمال  التح�سني الوراثي ورعاية 
املجرتات  عند  ال�سطناعي  والتلقيح  الأجنة  نقل  تقانات  ا�ستخدام  وتطوير  العربية،  الدول  يف  واملاعز  الأغنام  اإنتاج 

ال�سغرية، وم�ساريع تطوير اإنتاج الإبل، وت�سنيع الأعالف من املخلفات الزراعية.
اأو يتو�سل  2017 اأ�سدرنا عدة درا�سات اقت�سادية واجتماعية لتقييم النتائج البحثية والتقنية التي ينفذها  خالل عام 
اإليها اأك�ساد للتاأكد من جدواها القت�سادية يف او�ساط املزارعني، كما اأعطى املركز العربي اأهمية بالغة لبناء القدرات 

الب�سرية العاملة يف جمال التنمية الزراعية العربية.
و�سيتابع اأك�ساد جهوده يف حتديث و�سائل البحث وتطويره وتوفري املعطيات الفنية والتقنية والرتقاء مب�ستوى الداء للم�سي 
قدمًا يف حتقيق اأهدافه، واأهداف خطة التنمية امل�ستدامة 2030 يف تنمية املوارد الطبيعية املتجددة يف اأرا�سي املناطق 

العربية اجلافة و�سبه اجلافة.
 

 واهلل ويل التوفيق

                                                                                                                                الأ�صتاذ الدكتور رفيق علي �صالح 
                                                                                                                                                  املدير العام
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تعمل اإدارة املوارد النباتية على تنفيذ اأن�صطتها من خالل الربامج الرئي�صية التالية:
1. برنامج تنمية وتطوير الزراعة املطرية يف الدول العربية:

يهدف الربنامج اإىل حت�سني اإنتاجية حما�سيل احلبوب، ول �سيما القمح بنوعيه )الطري والقا�سي( وال�سعري بنوعيه )الثنائي 
وال�سدا�سي(، �سمن ظروف املناطق العربية اجلافة و�سبه اجلافة، بالإ�سافة اإىل تطوير زراعة حم�سويل الذرة البي�ساء والدخن 

لقيمتها الغذائية والعلفية، وحتملهما العايل للجفاف والإجهادات الأحيائية.

2. برنامج الزراعة احلافظة: 
املحا�سيل،  اإنتاجية  حت�سني  بهدف  احلافظة،  الزراعة  نظام  تبني  على  العربية  ال��دول  يف  املزارعني  بت�سجيع  الربنامج  يقوم 
النظام  بهذا  والفنيني  الباحثني  اهتمام  وزيادة  وتوجيه  الإنتاج،  مدخالت  تكاليف  من  والتقليل  اجلفاف،  حدة  من  والتخفيف 

الزراعي اجلديد.

3. برنامج تنمية وتطوير الأ�صجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة: 
يعمل الربنامج على حت�سني اإنتاجية الأ�سجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة و�سبه اجلافة العربية )زيتون، لوز، ف�ستق حلبي، 
تني، عنب(  وتأسيس المجمعات الوراثية، وتوفير المادة الوراثية الموثوقة من الغراس والعقل والبذور، وتزويد الدول 

العربية بها.

4. برنامج تنمية وتطوير النخيل يف الدول العربية: 
يهدف الربنامج اإىل تنمية وتطوير ورعاية نخيل التمر يف الدول العربية من خالل حت�سني اخلدمة الزراعية وعمليات اجلني 

والتداول واملكافحة املتكاملة لأمرا�ض وح�سرات النخيل وتعزيز الن�ساط الإر�سادي يف هذه املجالت.

5. برنامج تاأهيل وتطوير املراعي واملوارد احلراجية:
يهدف الربنامج اإىل ح�سر وم�سح وتقومي الغطاء النباتي الرعوي، وحتديد نظم ودورات وموا�سم الرعي، اإ�سافة اإىل اإعادة تاأهيل 
املناطق الرعوية املتدهورة، وجمع وتقييم وت�سنيف الأنواع الرعوية، وانتخاب الطرز الوراثية املتحملة لالإجهادات البيئية بهدف 
اإكثارها، وتوزيعها على الدول العربية. كما يهدف الربنامج اإىل اإن�ساء جممعات وراثية وحقول اأمهات لالأنواع الرعوية ذات القيمة 

العلفية اجليدة، والقدرة التكيفية العالية.

6. برنامج املحافظة على التنوع احليوي: 
يهدف الربنامج اإىل درا�سة التنوع احليوي يف الوطن العربي عرب ح�سر وجمع وتوثيق الأنواع النباتية التي تنمو يف البيئات اجلافة 
البحثية والتنموية  لتلبي حاجة املخت�سني يف الربامج  النوعية  اإىل بناء قواعد بيانات وا�سدار الأطال�ض  اإ�سافة  و�سبه اجلافة، 
املتعلقة بالتنوع احليوي، كما يهدف اإىل دعم برامج حت�سني النبات ب�سكل خا�ض والربامج الزراعية الأخرى بالأ�سول الوراثية 

للنباتات ذات الأهمية القت�سادية.
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 اأوال: برنامج تنمية وتطوير الزراعة املطرية 
يف الدول العربية

امل�ستمرة  الرئي�سة  الربامج  اأهم  اأحد  يعد  الربنامج  وهذا  العربية،  الدول  املطرية يف  الزراعة  وتطوير  تنمية  على  اأك�ساد  يعمل 
الوطن  يف  اجلافة  و�سبه  اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  التنمية  بعملية  املبا�سرة  لعالقته  “اأك�ساد”،  العربي  املركز  ينفذها  التي 
اإ�سرتاتيجية التو�سع الراأ�سي والأفقي. وتعد التنمية الزراعية  العربي، وتقليل الفجوة بني الإنتاج وال�ستهالك عن طريق تنفيذ 
حتت الظروف املطرية هدفًا رئي�سيًا، ي�ستلزم معه العمل على ا�ستنباط وحت�سني الأ�سناف املزروعة من املحا�سيل الإ�سرتاتيجية 
)القمح القا�سي، والقمح الطري، وال�سعري، و الذرة البي�ساء الرفيعة(، والتي تت�سف بالقدرة التكيفية الوا�سعة مع الحتفاظ 
بالإنتاجية العالية حتت ظروف الإجهادات الأحيائية والالاأحيائية، كما يهدف هذا الربنامج اإىل م�ساعدة املراكز البحثية يف 
الدول العربية يف ا�ستنباط �ساللت جديدة من خالل ا�ستخدام الأجيال النعزالية والتقييم والنتخاب حتت الظروف البيئية 
هذا  يف  املتخ�س�سة  العمل  وور�ض  واملوؤمترات  التدريبية  الدورات  خالل  من  العربية  الفنية  اخلربات  كفاءة  رفع  واإىل  املحلية، 

املجال.
يت�سمن برنامج احلبوب 7 م�ساريع )5 بحثية م�ستمرة، وم�سروعني تنمويني(، تنفذ بالتعاون مع اجلهات والهيئات البحثية يف 

الدول العربية، وفيما يلي ن�ساطات واإجنازات امل�ساريع املنفذة خالل مو�سم 2017-2016.
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م�شروع ا�شتنباط اأ�شناف من القمح وال�شعري
عالية التحمل لالإجهادات الالاإحيائية والإحيائية وذات كفاءة اإنتاجية عالية

الهدف من امل�صروع: 
اإنتاجيتها مبا ي�سمن  وثبات  وال�سعري(،  الطري،  والقمح  القا�سي،  )القمح  ال�سغرية  اإنتاجية حما�سيل احلبوب  تطوير وحت�سني 

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

الأردن، تون�ض، اجلزائر، ال�سعودية، ال�سودان، �سورية، �سلطنة عمان، العراق، فل�سطني، الكويت، لبنان، ليبيا، م�سر، املغرب، 
موريتانيا، اليمن.

ت�سمنت الأن�سطة املنفذة ملكونات برامج تربية وحت�سني القمح القا�سي، والقمح الطري، وال�سعري خالل املو�سم  �صري العمل: 
الزراعي 2016-2017 ما يلي:

1 - تقييم امل�صادر الوراثية لتحمل الإجهادات الالاأحيائية والأحيائية:
اأو امل�ستنبطة يف املركز العربي »اك�ساد« لتحمل الإجهادات الالاأحيائية والأحيائية يف  اأداء امل�سادر الوراثية املدخلة  يتم تقييم 

حمطات املركز العربي البحثية )ازرع - طرطو�ض( يف دولة املقر.
مت خالل مو�سم 2016-2017، تقييم عدد كبري من امل�سادر الوراثية من القمح القا�سي والقمح الطري وال�سعري، �سّمت 2736 
جتارب  يف  الداخلة  اأك�ساد  �ساللت  اإىل  اإ�سافًة  متخ�س�سة،  ودولية  اقليمية  ومنظمات  العربية  الدول  بع�ض  من  واردة  مدخاًل 
الكفاءة الإنتاجية الأولية والعربية واأ�سطر املراقبة، ونتيجة لتلك التقييمات التي مّتت يف البيئات املجهدة املختلفة مت انتخاب 478 
م�سدرًا وراثيًا من الأنواع الثالثة ملوا�سلة العمل عليها يف مراحل الرتبية الالحقة، بهدف الو�سول لل�ساللت املب�سرة الواعدة 

باإنتاجيتها العالية.
اجلهات امل�ساركة يف امل�سروع:  حمطات اأك�ساد.
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2 - التهجينات العامة: 
وثنائي  وال�سعري )�سدا�سي  الطري  والقمح  القا�سي  القمح  لكل من حما�سيل  املنتخبة  الآباء  ناجحًا بني  512 تهجينًا  اإجراء  مت 
128 هجينًا من كل حم�سول، بهدف ا�ستنباط �ساللت جديدة مب�سرة خالل الأجيال النعزالية واملتقدمة  ال�سفوف( مبعدل 
املتالحقة، علمًا باأن الآباء امل�ستخدمة يف التهجني جرى تقييمها لأكرث من مو�سم زراعي، ويف عدة مواقع لدرا�سة مدى حتملها 
لالإجهادات الالاأحيائية والأحيائية،تحت ظروف العدوى الطبيعية من أجل تحديد تحملها لألمراض الرئيسية الشائعة 

)الأ�سداء، والتفحمات، وتبقعات الأوراق.....اإلخ(.

3 - تقييم الهجن والأجيال النعزالية واملتقدمة:
تغطي هذه الأجيال خمتلف مراحل برامج تربية القمح القا�سي، والقمح الطري، وال�سعري، بدءًا من اجليل الأول "F1" وحتى 
867 هجينًا �سمت 4092 عائلة و�ساللة، اأنتخب منها 521 هجينًا ت�سمنت 3720 عائلة  تقييم  مت  حيث   ،"F5" اجليل اخلام�ض
و�ساللة، و�ستتابع عليها عمليات التقييم والنتخاب خالل الأجيال الالحقة بهدف اإدخال املب�سر منها باجليل اخلام�ض ك�ساللة 

واعدة يف جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية، التي ُتعد املرحلة الأوىل من تقييم ال�ساللت املب�سرة.
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4 - اأ�صطر املراقبة:
3464 مدخاًل من القمح القا�سي، والقمح الطري، وال�سعري، جرى تقييمها ملو�سمني زراعيني متتاليني، للتاأكد  ت�سمنت درا�سة 
اآباء للهجن يف برامج التح�سني  228 مدخاًل متميزًا، ل�ستخدامها  من ثباتية �سفاتها، ومالءمتها لبيئة الختبار، انتخب منها 

الوراثي.
5 - جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية:

 120 اأوىل  بلغ عدد ال�ساللت املختربة من القمح القا�سي، والقمح الطري، وال�سعري يف جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية �سنة 
�ساللة خالل مو�سم 2016-2017، قورنت مع اأف�سل ال�سواهد املحلية املزروعة يف حمطات بحوث اإزرع )درعا(، ال�سن )بانيا�ض(، 
املورفولوجية  وال�سفات  الإنتاجية  اخلوا�ض  على  التقييم  يف  الرتكيز  ومت  املقر/�سورية،  دولة  يف   - دم�سق(  )ريف  ال�سبورة 
متهيدًا   ،2018-2017 مو�سم  يف  ثانية  ل�سنة  �ستخترب  مب�سرة  �ساللة   60 منها  انتخب  حيث  الأمرا�ض،  وحتمل  والفيزيولوجية 

لدخولها يف جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية.
6 - جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية:

تهدف هذه التجارب اإىل تقييم اأداء �ساللت اأك�ساد املتفوقة يف جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية حتت ظروف الزراعة املطرية 
ال�سودان،  ال�سعودية،  اجلزائر،  تون�ض،  )الأردن،  عربية  دولة   13 املوزعة يف  املتباينة  البيئية  املواقع  من  اأكرب عدد  واملروية يف 
ال�سواهد املحلية  ال�ساللت املتفوقة على  العراق، فل�سطني، لبنان، م�سر، املغرب، موريتانيا(. وحتديد  �سورية، �سلطنة عمان، 

واملح�سنة حتت الظروف البيئية امل�ستهدفة، ومتابعة تقييمها واعتماد املتميز منها اأ�سنافًا جديدة حم�ّسنة.
�سمت كل جتربة 19 �ساللة متقدمة من كٍل من القمح الطري، والقمح القا�سي، و 18 �ساللة من ال�سعري، اإ�سافًة لل�ساهد املحلي 
واملح�سن. وا�سارت نتائج مو�سم 2016-2017 الواردة من عدة مواقع يف الدول العربية اإىل تفوق �ساللت اأك�ساد على ال�سواهد 

املحلية يف اأكرث من دولة عربية، وهي:
القمح القا�سي: اأك�ساد )1527-1471-1407-1453- 1541-1543-1551-1553-1483-1487-1523(.
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شعيرقمح طريقمح قاسيالدولة

2-1األردن
332سورية
-21لبنان

112المغرب
165الجزائر
-22اليمن
311ليبيا

--1العراق

سنة االعتماداالسم المعطىالدولةإسم الصنف أو الساللة

أكساد65

1985أكساد 65األردن
1985أكساد 65سورية
1985أكساد 65المغرب
2010تل عمارة 1لبنان
أكساد 65ليبيا

أكساد 65العراق
بحوث 107ليبياأكساد357
ليبياأكساد363

أكساد1105
2002دوما 1سورية
2013تل عمارة 3لبنان 

2012ساورهالجزائرأكساد1107
2008نعيم 1اليمنأكساد1119
2008بحوث 5اليمنأكساد1169
2010دوما 3سوريةأكساد1229

أصناف أكساد من القمح القاسي Durum Wheat  المعتمدة في الدول العربية

 عدد األصناف المعتمدة فى الدول العربية

القمح الطري: اأك�ساد )1300-1240 -1370-1364-1362-1346-1344-1314-1304-1288(.
ال�سعري: اأك�ساد )1758-1765-1766-1772-1779-1787-1724-1746(.

7 - اأ�صناف اأك�صاد من القمح الطري، والقمح القا�صي، وال�صعري املعتمدة و املر�صحة لالإعتماد يف الدول العربية:
مت اعتماد 24 �سنفًا يف 8 دول عربية حتى تاريخه  كما هو مو�سح باجلداول التالية.
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سنة االعتماداالسم المعطىالدولةإسم الصنف أو الساللة

أكساد59
1985حضنةالجزائر

1985أكساد59المغرب

أكساد885
2004دوما 2سورية

2011رماداالجزائر

2012جناتالجزائرأكساد899

أكساد901

2007دوما 4سورية

2010تل عمارة 2لبنان

2016مونةالجزائر

2010أبو الخيرليبياأكساد935

2012جميلةالجزائرأكساد969

2008شيبام 1اليمنأكساد1097

2008شيبام 2اليمنأكساد1119

2014دوما 6سوريةأكساد1133

2014تيطريالجزائرأكساد1139

أصناف أكساد من القمح الطري Bread wheat  المعتمدة في الدول العربية

سنة االعتماداالسم المعطىالدولةإسم الصنف أو الساللة

أكساد60

1985أكساد 60األردن

1985أكساد 60سورية

1985أكساد 60المغرب

1985بحريةالجزائر

اكساد68
1985أكساد 68المغرب

1985رمادةالجزائر

اكساد176

1985أكساد 176سورية

1985أكساد 176األردن

1985أكساد 176المغرب

1985نايليةالجزائر

ميمونليبياأكساد1230

2014سوقرالجزائرأكساد1688

2014تهارتالجزائرأكساد1704

أصناف أكساد من  الشعير Barley  المعتمدة في الدول العربية
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الهدف من امل�صروع:
درا�سة بع�ض التقانات الزراعية املوؤثرة يف رفع اإنتاجية حما�سيل احلبوب يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة وحتديد اأف�سلها لدعم 

النظم الإنتاجية الزراعية يف الدول العربية.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

يجري العمل حاليًا يف التجارب الأولية للم�سروع �سمن املحطات البحثية التابعة للمركز العربي “اأك�ساد” ريثما يتم التو�سل اإىل 
النتائج النهائية ومن ثم نقلها اإىل الدول العربية.

�صري العمل:
ا�ستملت اأن�سطة امل�سروع خالل املو�سم 2017/2016 على العديد من الدرا�سات والبحوث وفق ما يلي:

1 - اإجراء درا�صة على تاأثري م�صتويات خمتلفة من امللوحة على اإنتاجية القمح:
الليزميرتات  الزراعة يف  با�ستخدام   2017-2016 الزراعي  املو�سم  ازرع خالل  »اأك�ساد« يف  بحوث  البحث يف حمطة  تنفيذ  مت 
والري مبحاليل ذات تراكيز ملحية خمتلفة )0، 50، 100، 150 ميليمول/ل(. متت زراعة �ستة اأ�سناف من القمح الطري وهي: 

م�شروع تطوير حزمة التقانات الزراعية املنا�شبة لتح�شني اإنتاجية اأ�شناف اأك�شاد املعتمدة 
من القمح حتت ظروف الزراعة املطرية واملروية

جدول يبين أصناف أكساد المرشحة لالعتماد من محاصيل القمح القاسي والقمح الطري والشعير في الدول العربية

تدرج االعتماد اإلسم المحلي )المعطى( الصنف النوع الدولة

سنة ثانية لإلعتماد
واد البسبس أكساد1731

شعير

الجزائر

واد مالح أكساد1737

سنة أولى لإلعتماد تيهرت أكساد1704

سنة أولى لإلعتماد واد شفة أكساد1236 قمح طري

سنة أولى لإلعتماد
زمالة األمير عبد القادر أكساد1431

قمح قاسي
مشرع الصفا أكساد1459

سنة ثانية لإلعتماد --- أكساد885 قمح قاسي السودان

سنة أولى لإلعتماد

--- أكساد901

القمح الطري

األردن

--- أكساد1455

--- أكساد1467

سنة أولى لإلعتماد
--- أكساد1700

الشعير
--- أكساد1706
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اأك�ساد885 - اأك�ساد899 - اأك�ساد901 - اأك�ساد969 - اأك�ساد 1133 - اأك�ساد981، ومتت متابعة منو النباتات وت�سجيل موؤ�سرات ال�سفات 
املطلوبة: )وزن احلبوب يف النبات، عدد احلبوب يف النبات ارتفاع النبات، عدد الإ�سطاءات الكلية يف النبات، عدد الإ�سطاءات 
املثمرة يف النبات(. من خالل حتليل البيانات اإح�سائيا ً تبني اأن ال�سنف اأك�ساد885 هو الأعلى غلة بن�سبة 10 %، واأكرث ال�سناف 

حتمال لالإجهاد امللحي.
حتليل الأجيال النعزالية ل�صفة الغلة وبع�ض ال�صفات املورفولوجية والفيزيولوجية وحتديد بع�ض املواقع الوراثية   -  2

ل�صفتي الغلة وحتمل الإجهاد البيئي يف القمح الطري:
مت زراعة 8 اآباء من حم�سول القمح الطري حتت الظروف املطرية يف حمطة بحوث ازرع خالل املو�سم 2017/016، ومت احل�سول 

على بذار 28 هجينًا من اجليل الأول F1، ويجري حاليًا تقييم الآباء وهجنها وانتخاب اأكرثها حتمال لالإجهاد اجلفايف.

3 - درا�صة ا�صتخدام الأ�صول الوراثية وال�صاللت املحلية يف تطوير وحت�صني حتمل القمح لالإجهادات الالاأحيائية وثباتية 
الإنتاجية:

مت تنفيذ برنامج تربية لرفع درجة حتمل اأ�سناف اأك�ساد للقمح القا�سي والقمح الطري جتاه الإجهادات الالاأحيائية، من خالل 
زراعة 36 �ساللة حملية من القمح القا�سي والقمح الطري واأ�سناف اأك�ساد املعتمدة من القمح القا�سي والقمح الطري يف حمطة 
بحوث اأك�ساد يف ازرع، ومت تهجني الآباء واحل�سول على بذور 28 هجينًا F0 وزراعة اجليل الول F1 للتقييم مقارنة بكال الأبوين 

للح�سول على نباتات اجليل الأول، حيث مت انتخاب 5 هجن منها اأظهرت تفوقا على اآبائها.
4 - فعالية ا�صتخدام حم�ض الهيوميك يف بع�ض ال�صفات الإنتاجية للذرة البي�صاء:

يهدف البحث اىل درا�سة تاأثري حم�ض الهيوميك يف ال�سفات النتاجية للذرة البي�ساء، واأظهرت النتائج تاأثريًا اإيجابيًا لهذه املادة 
الع�سوية واأدت اىل زيادة املح�سول احلبي بن�سبة 14 %، ب�سبب رفع قدرة حتمل حم�سول الذرة البي�ساء لالإجهاد اجلفايف.

5 - تقييم الإنتاج العلفي الأخ�صر لبع�ض الأ�صول الوراثية النجيلية حتت ظروف الإجهادات البيئية:
هدفت الدرا�سة اإىل تقييم اأداء 10 اأ�سناف من الذرة الرفيعة حتت ظروف حمطة بحوث ازرع، والتي ميكن ا�ستخدامها حم�سوًل 
علفيًا باحل�ض، وهي: م�سر6، جيزة 113، جازان اأحمر، جازان اأبي�ض، مايو، فيرتيه، Fello، Biufuel، Jioui، Bodelly، حيث 
مت انتخاب 6 منها )م�سر6، جيزة 113، فيرتيه، Fello، Biufuel، Jioui( لالإنتاج العلفي الخ�سر، ومت تاأكيد النتائج خالل 

املو�سم 2017.
6 - تقييم وتربية �صاللت من ال�صعري لإنتاج العلف الأخ�صر:

نفذت الدرا�سة مبحطة بحوث ازرع بهدف انتخاب اأ�سناف من ال�سعري غري احلبية واملتكيفة مع البيئات اجلافة، ولها القدرة على 
اإنتاج كتلة حيوية كبرية من العلف الأخ�سر، واأظهرت النتائج وجود تفاوت كبري بني الأ�سناف املزروعة، وتراوحت الإنتاجية بني 
15.71 و32.59 طن/ه� وزنًا رطبًا، وبني 6.48 و12.83 طن/ه� وزنًا جافًا، حيث تفوقت ال�ساللة اأك�ساد 1760 من حيث الوزن 

الرطب، وال�ساللة اأك�ساد 1779 من حيث الوزن اجلاف.
7 - اإدخال وتقييم حم�صول الدخن  Pearl millet يف البيئات �صبه اجلافة:

مت انتخاب 6 تراكيب وراثية من الدخن متفوقة يف الإنتاج العلفي من جمموعة مكونة من 25  تركيبًا وراثيًا مدخلة من املركز 
الدويل ICRISAT خالل مو�سم 2017، ومت اجراء تهجينات بينها يف حمطة بحوث اأك�ساد يف ازرع، واحل�سول على 20 هجينًا 
F1، ويجرى العمل على تقييمها مقارنة بالآباء، ودرا�سة مدى تاأقلم هذا املح�سول مع البيئات �سبه اجلافة، وا�ستنباط تراكيب 

وراثية متميزة.
8 - تقييم ا�صتجابة ومنو بع�ض طرز القمح الطري ).Triticum aestivum L( لتحمل الإجهاد امللحي يف ظروف الزراعة 

احلقلية:
واأك�ساد1256(  )اأك�ساد1149  املب�سرتني  وال�ساللتني  واأك�ساد1133(  )اأك�ساد901  املعتمدين  الطري  القمح  زراعة �سنفي  متت 
حتت م�ستويات خمتلفة من امللوحة )0 - 50 - 100 - 150 ميلي مول/لرت( يف حمطة بحوث ازرع. اأظهرت النتائج الأولية متكن 
جميع الأ�سناف من النمو يف كل م�ستويات امللوحة، واأبدى ال�سنف اأك�ساد901 تفوقًا ب�سفة طول ال�سنبلة، واأبدى ال�سنف اأك�ساد 
تفوقًا من حيث عدد  واأك�ساد1256  اأك�ساد1149  ال�ساللتان  واأبدت  1000 حبة ومبعامل احل�ساد،  ال�  تفوقًا ب�سفة وزن   1133

الإ�سطاءات ووزن ال� 1000 حبة ومعامل احل�ساد.
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9 - تقدير كفاءة ا�صتعمال املياه لبع�ض اأ�صناف اأك�صاد املعتمدة من القمح وال�صعري:
هدفت الدرا�سة اإىل تقييم اأداء الأ�سناف املعتمدة بهدف حتديد كفاءة ا�ستعمال املياه، والعمل على ال�ستفادة منها يف برامج 
الرتبية والتح�سني الوراثي لتطوير اأ�سناف جديدة ذات كفاءة ا�ستعمال ماء عالية �سمن ظروف الإجهاد املائي يف حمطة بحوث 
اأك�ساد1229،  القمح  اأ�سناف  املياه، وهي:  ا�ستعمال  املنتخبة بكفاءة عالية يف  الوراثية  الطرز  اإىل متيز  النتائج  وا�سارت  ازرع، 
اأك�ساد1230،  ال�سعري  ومن  التوايل،  على  حبوب/مم/هكتار  كغ   ،19.79  ،20.21  ،21.9 و�سجلت  اأك�ساد1107،  اأك�ساد969،  
اآباًء يف  19.79 كغ حبوب/مم/هكتار على التوايل، وبذلك ميكن ا�ستخدامها   ،21.44  ،22.68 اأك�ساد68، اأك�ساد176 و�سجلت 

برامج الرتبية والتح�سني الوراثي امل�ستقبلية لتطوير اأ�سناف من القمح وال�سعري متحملة للجفاف.
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الزراعة  القمح حتت ظروف  املعتمدة من  اأك�صاد  اأ�صناف  اإنتاجية  لتح�صني  املنا�صبة  الزراعية  التقانات  تطوير حزمة   -  10
املطرية واملروية:

مت تقييم دور بع�ض التقانات الزراعية يف حت�سني اأداء اأ�سناف اأك�ساد املعتمدة من القمح القا�سي والطري �سمن ظروف الزراعة 
املطرية واملروية يف حمطة بحوث ازرع، واو�سحت النتائج اأن �سنف القمح الطري اأك�ساد1133 اأكرث كفاءًة يف املحافظة على دليل 
امل�ساحة الورقية باملقارنة مع باقي اأ�سناف اأك�ساد املعتمدة من القمح الطري وال�سنف ال�ساهد �سام6، واأف�سل موعد للزراعة هو 
الزراعة املبكرة )11/20(، واأدت زيادة كمية ال�سماد الآزوتي امل�ساف حتى معدل 200 كغ N/هكتار، والزراعة مبعدل بذر 125 

كغ/هكتار اإىل زيادة الغلة احلبية.

11 - تقييم اأداء بع�ض الطرز الوراثية من البيقية املزروعة وتو�صيفها املورفولوجي:
مت تقييم اداء 11 �ساللة حملية من البيقية، وانتخاب اأف�سلها كاآباء وتنفيذ 18 تهجينًا بينها للح�سول على اجليل الأول F1 خالل 
املو�سم 2017/2016 و�سيجري متابعة العمل على هذه الهجن وتو�سيفها على امل�ستوى املورفولوجي والبيوتكنولوجي خالل املو�سم 

القادم 2018/2017.

م�شروع  اإكثار بذار الأ�شناف وال�شاللت الواعدة )املب�شرة(
 من  القمح  وال�شعري

الهدف من امل�صروع: 
والقمح    القا�سي  القمح  من  اأك�ساد  و�ساللت  لأ�سناف  املربي  بذار  اإكثار 
الطري وال�سعري، حيث يقوم املركز العربي “اأك�ساد” بتوفري كميات البذار 
وباأعلى املوا�سفات من خالل املحافظة على نقاوته ال�سنفية خالل مو�سم 
النمو ح�سب املعايري الدولية، واإجراء عمليات الغربلة والتعقيم والتخزين 

اجليد.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

املحطات البحثية التابعة للمركز العربي - اأك�ساد
�صري العمل:

مو�سم  خالل  اإكثارها  مت  التي  املب�سرة  اأك�ساد  و�ساللت  اأ�سناف  عدد  بلغ 
 137  )G1 والنواة   ،G0 الإكثار املختلفة )النوية  2016-2017  ومبراحل 

من  اأر�سل  وال�سعري.  الطري  والقمح  القا�سي  القمح  من  و�ساللًة  �سنفًا 
اإنتاجها نحو 316 كغ بذارًا اإىل 13 دولة عربية على �سكل هجن و�ساللت 
يف  مبني  هو  كما   2018-2017 الزراعي  املو�سم  خالل  لزراعتها  مب�سرة، 

اجلدول التايل:

كميات بذار القمح والشعير
 المرسلة إلى الدول العربية لزراعتها 

في موسم 2019/2018

كمية البذار )كغ(الدولة
25األردن
80تونس

27الجزائر
13السعودية
27سورية
27السودان
13العراق

13سلطنة عمان
13فلسطين
13الكويت
27لبنان
25مصر

13المغرب
13موريتانيا
316المجموع

تجربة حزمة التقانات الزراعية ألصناف أكساد من القمح الطري )زراعة مروية(.تجربة حزمة التقانات الزراعية ألصناف أكساد من القمح الطري )زراعة مطرية(.
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15 هكتارًا يف حمطة بحوث خربة التني- نور، وهكتارين يف حمطة بحوث  - متت زراعة 1.6 هكتار يف حمطة بحوث ال�سن، و 
اأك�ساد املتفوقة من القمح القا�سي والقمح الطري وال�سعري خالل  6 هكتارات يف حمطة ازرع ب�ساللت واأ�سناف  ال�سبورة، و 

املو�سم 2017/2016.
- زراعة جتارب مقارنة مو�سعة لالأ�سناف وال�ساللت املب�سرة من القمح القا�سي والطري مبحطتي ال�سبيكة والو�سالتية يف ولية 
القريوان )تون�ض( خالل املو�سم 2017/2016، ومت اإعداد املخطط التنفيذي لزراعة ال�ساللت املتفوقة خالل املو�سم القادم 

.2018/2017

م�شروع تنمية وتطوير وحت�شني 
Sorghum bicolor )الذرة الرفيعة )البي�شاء

الهدف من امل�صروع:  
 حت�سني اإنتاجية الذرة الرفيعة “البي�ساء” يف الدول العربية، ودعم برامج البحوث العربية باملادة الوراثية املح�سنة.

مكان تنفيذ امل�صروع: 
املحطات البحثية التابعة للمركز العربي “اأك�ساد”.

�صري العمل: 
نفذ امل�سروع خالل عام 2017 وفق ما يلي: 

• تزويد الدول العربية ببذار جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية ملح�سول الذرة البي�ساء، حيث مت ار�سال ن�سخة اىل املعهد التقني 
للزراعات الوا�سعة يف اجلزائر، ون�سختني اإىل دولة الكويت ون�سختني اىل معهد بحوث املحا�سيل احلقلية- ق�سم بحوث حما�سيل 

العلف جمهورية م�سر العربية.
•  مت تنفيذ جتربة الكفاءة الإنتاجية ملح�سول الذرة البي�ساء مبوعدين يف حمطي بحوث ازرع وال�سبورة يف دولة املقر.

F0 �سيتم  60 هجينًا  31 �ساللة، زرعت يف حمطتي بحوث ال�سبورة وازرع ومت احل�سول على بذور  •  اإجراء التهجينات بني 
زراعتها باملو�سم 2018 لتقييمها وانتخاب اأف�سلها حتت ظروف اجلفاف.

•  متت زراعة 28 عائلة جياًل رابعًا F4 يف مو�سم 2017، وانتخاب 39 عائلة يف اجليل اخلام�ض F5 متفوقة يف الإنتاجية احلبية 
والعلفية، وانتخاب اأف�سلها لختبارها يف جتارب الكفاءة العربية.

•  تقييم اأف�سل العائالت املنتخبة من حيث التماثل وال�سفات ال�سكلية والإنتاجية وعددها /31/ عائلة وذلك لختبارها �سمن 
جتارب الكفاءة الإنتاجية.

•  مت تقييم 11 هجينًا فرديًا F1، وانتخاب 39 عائلة من اجليل النعزايل اخلام�ض بناًء على ال�سفات املورفولوجية والإنتاجية 
وحتمل الآفات والثبات الوراثي يف ثالثة مواعيد زراعة.

 ICRISAT •  مت تقييم واإكثار 25 �ساللة من الذرة البي�ساء م�سدرها برنامج الرتبية يف املركز العربي "اأك�ساد" واملركز الدويل 
وذلك بناًء على ال�سفات املورفولوجية والتاأقلم البيئي.

•  مت تقييم 21 �ساللة من الدخن يف حمطة بحوث ازرع واإجراء التهجينات املمكنة بينها.
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م�شروع اإنتاج هجن الذرة البي�شاء 
ال�سفات  بناًء على  وذلك   ،)ICSV-700( الدخن واحدًا من  وراثيًا  البي�ساء، وطرزًا  الذرة  وراثية من  7 طرز  انتخاب  مّت   •

املورفولوجية والتاأقلم البيئي.
• متت زراعة جمموعة من الآباء )20( وذلك لتنفيذ التهجينات بينها خالل املو�سم 2017.

• مت احل�سول على 120 �ساللة تت�سف بالعقم الذكري من الذرة البي�ساء مدخلة من املركز الدويل ICRISAT، وذلك لإكثارها 
وتقييمها وتكوين الهجن من ال�ساللت املنتخبة.

م�شروع اأبحاث ودرا�شات للتقانات احليوية
الهدف من امل�صروع:  

حتديد الب�سمة الوراثية ودرجة القرابة الوراثية لأ�سناف و�ساللت اأك�ساد من القمح القا�سي والطري، وال�سعري، وحماية حقوق 
ملكية “اأك�ساد” فيما ينتج من اأ�سناف و�ساللت ومواد وراثية.

مكان تنفيذ امل�صروع: 
خمرب اأك�ساد للتقانات احليوية.

�صري العمل: 
قام خرباء املركز العربي باإجراء الدرا�سات والتحاليل املخربية ل� 124 عينة حبوب، تعود لبحوث يقوم بها اأك�ساد حول: تقييم 
ال�ساللت املنتخبة �سمن جتارب الكفاءة النتاجية العربية، وتو�سيف تراكيب وراثية من القمح القا�سي والقمح الطري وال�سعري 
والبيقية والذرة البي�ساء، وحتليل الأجيال النعزالية ل�سفة الغلة وبع�ض ال�سفات املورفولوجية والفيزيولوجية ور�سم اخلرائط 

QTL الوراثية ل�سفة الغلة من خالل حتليل

•  �سمن برنامج تربية حم�سول الذرة البي�ساء مت تنفيذ املرحلة الأوىل من م�سروع التح�سني الوراثي ملح�سول الذرة البي�ساء 
بوا�سطة انتخاب وتو�سيف بع�ض ال�ساللت وهجنها حتت بيئة الإجهاد اجلفايف والبيئة املثالية، حيث مت زراعة 20 تركيبًا وراثيًا 

منتخبًا من جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية. 



24

املركــز العربي - اأكـــ�ســـاد

درا�شات طيفية يف حقول القمح وال�شعري
املخربية  املرحلة  من  ب��دءًا  احلقلية،  امل�سوحات  جمال  يف  احلديثة  العلمية  الأ�ساليب  من  بعد  عن  ال�ست�سعار  تقانات  تعد 
النمو  اأط��وار  لتحديد  وذلك  الف�سائية(،  )ال�سور  ال�ساملة  اىل  و�سول  )الراديومرتية(  احلقلية  اىل  )ال�سبيكرتومرتية( 

والعوامل املوؤثرة فيه من اأجل تقدير امل�ساحة والإنتاج يف مناطق الإنتاج الوا�سعة. 
�صري العمل: 

مت يف مو�سم 2017:
- حتديد الب�سمة الطيفية يف حقول جتارب القمح وال�سعري.

- درا�سة اإمكانية الف�سل الطيفي بني القمح وال�سعري.
- درا�سة اأثر العوامل البيئية يف النمو النباتي طيفيًا.

بيانات  على  اعتمادًا  وا�سع  جغرايف  نطاق  على  لحقا  لتطبق  حقليا  امل�ستنبطة  النماذج  لنقل  اأ�سا�سية  حتليلية  كخطوة  وذلك 
ال�سور الف�سائية يف عمليات تقدير م�ساحة وانتاج املحا�سيل ال�سرتاتيجية.

امل�شاريع التنموية اخلا�شة يف الدول العربية

م�شروع حت�شني اإنتاجية القمح وال�شعري يف دولة فل�شطني:
ار�سال 13 كغ من �ساللت وا�سناف اك�ساد املب�سرة لزراعتها يف مو�سم 2017/2016.
ار�سال 13 كغ من �ساللت وا�سناف اك�ساد املب�سرة لزراعتها يف مو�سم 2018/2017.

م�شروع اإكثار 30 األف طن من بذار القمح يف الولية ال�شمالية بزراعة 200 األف هكتار – ال�شودان:
للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اإىل  ورفعت  ال�سودان،  والري يف  الزراعة  وزارة  قبل  واعتمدت من  الفنية،  امل�سروع  وثيقة  اإعداد  مت 

لتوفري التمويل الالزم.
التعاون مع الهيئات ومراكز البحوث العربية والأجنبية

وزارة الزراعة والإ�شالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�شورية:
املوؤ�س�سة العامة لإكثار البذار:

مت تزويد املوؤ�س�سة العامة لإكثار البذار بكمية 10 كغ كنواة )�ساللت نقية( لكل من الأ�سناف التالية:
القمح القا�سي: )اأك�ساد65(، ودوما3 )اأك�ساد1229(.

القمح الطري: دوما2 )اأك�ساد885(، ودوما4 )اأك�ساد901(، ودوما 6 )اأك�ساد1133(، و)اأك�ساد899(.

االنعكاس الطيفي لتجارب القمح القاسي والطري والشعير السداسي والثنائي موسم 2017 في الصبورة
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كلية الزراعة - جامعة دم�شق - اجلمهورية العربية ال�شورية:
�سمن اإطار التعاون مع جامعة دم�سق - كلية الزراعة مت تقييم �ساللت 
ال�سعري الطافرة والناجتة عن معاملة �سنفي ال�سعري فرات1 )�سدا�سي 
اأ�س���عة  من  جرع�ات  بثالث  ال�سف(  )ثنائي  اأ�سود  وعربي  ال�سف( 

جاما )5، 10، 15 كيلو راد(. 
اك�ساد يف  2017/2016 مبحطة بحوث  املو�سم  التجربة خالل  نفذت 
الناجتة  ال�ساللت  من  العديد  تفوق  الأولية  النتائج  واأظهرت  ازرع، 
املورثات  حتديد  و�سيتم  ال�سواهد،  على  الغلة  ومكونات  الإنتاجية  يف 
خمابر  يف  ال�ساللت  لهذه  والنوعية  الكمية  ال�سفات  عن  امل�سئولة 

اأك�ساد للتقانات احليوية.
و�سيتم اإدخال 4 �ساللت مب�سرة منها يف جتارب الكفاءة الأولية �سنة ثانية، ومت انتخاب 5 �ساللت ل�ستخدامها كاآباء هجن خالل 

املو�سم القادم 2018/2017.
موؤمترات وور�شات العمل والدورات التدريبية:

- امل�ساركة يف املوؤمتر الدويل حتت عنوان “تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة يف الزراعة” والذي انعقد خالل الفرتة 27-29 مار�ض 
2017 - باملركز القومي للبحوث - القاهرة جمهورية م�سر العربية.

- امل�ساركة يف ور�سة العمل عن الزراعة الع�سوية يف وزارة الزراعة - �سوريه والتي نفذت يف 2017/2/7.
- امل�ساركة يف ور�سة عمل ملناق�سة الربنامج الإر�سادي عن حم�سول القمح والعد�ض - �سوريه والتي نفذت يف 2017/2/8.

وذلك لالطالع على ان�سطة برنامج   2017/4/13 - جامعة دم�سق  - كلية الزراعة  تنظيم ور�سة عمل لطالب ال�سنة اخلام�سة   -
احلبوب والتدريب على علميات التهجني يف حم�سويل القمح وال�سعري يف مقر اأك�ساد يف ال�سبورة.

- تنظيم ور�سة عمل لطالب املاج�ستري- كلية الزراعة - جامعة دم�سق 2017/5/24 وذلك لالطالع على ان�سطة برنامج احلبوب 
والتدريب على علميات التهجني يف حم�سويل القمح وال�سعري يف مقر اأك�ساد يف ال�سبورة.

ان�سطة  الزراعي لالطالع على  والإر�ساد  الزراعية  للبحوث  العامة  الهيئة  والفنيني من  لعدد من اخلرباء  ور�سة عمل  تنظيم   -
برنامج احلبوب وكيفية ا�ستنباط تراكيب وراثية متميزة مبحطة بحوث ازرع بتاريخ 2017/4/24.

- امل�ساركة يف ور�سة العمل عن الأمن الغذائي يف �سورية يف 2017/8/1 املقامة يف مركز دم�سق للبحوث والدرا�سات )مداد(.
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املقالت العلمية:
البيئات  الوراثية من القمح الطري حتت ظروف  الوراثي لبع�ض الرتاكيب  ال�سلوك   ن�سر ورقتني علميتني: الأوىل حول »درا�سة 
اجلافة«، والثانية حول » التفاعل الوراثي البيئي وثباتية الغلة ومكوناتها لأ�سناف و�ساللت مب�سرة من ال�سعري عرب بيئات متباينة«، 
واحل�سول على �سهادة تقدير لأف�سل بحث مت عر�سه باملوؤمتر الدويل »تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة يف الزراعة« والذي انعقد 

خالل الفرتة 27-29 مار�ض 2017 - باملركز القومي للبحوث - القاهرة/جمهورية م�سر العربية.

التعاون مع املنظمات الدولية

• مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة ICARDA يف جمال تبادل املواد الوراثية حيث مت ا�ستالم 700 �ساللة 
من ال�سعري والقمح الطري والقمح القا�سي لزراعتها خالل املو�سم 2018/2017.

• مع املركز الدويل لتح�سني القمح والذرة CIMMYT، ومت ا�ستالم 1024 �ساللة من القمح القا�سي والقمح الطري لزراعتها 
خالل املو�سم 2018/2017.

• مع املركز الدويل لبحوث املحا�سيل يف املناطق املدارية �سبه اجلافة ICRISAT، ومت ا�ستالم 121 تركيبًا وراثيًا من الذرة 
البي�ساء لزراعتها خالل املو�سم 2018/2017.
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اأ�سا�سية هي:  اأربع دعائم  الزراعة احلافظة على  نظام  يعتمد 
عدم فالحة الرتبة اأو فالحتها باحلد الأدنى، والتغطية امل�ستمرة 
ل�سطح الرتبة بالبقايا النباتية اأو حما�سيل التغطية اخل�سراء، 
وتطبيق الدورة الزراعية املنا�سبة، واملكافحة الفّعالة لالأع�ساب 

ال�سارة يف ال�سنوات الأوىل من تطبيق هذا النظام خا�سًة.
ا�ستثمار  “اأك�ساد” لأهمية حت�سني  العربي  املركز  واإدراك��ًا من 
املمار�سات  بتطبيق  )البعلية(،  امل��ط��ري��ة  ال��زراع��ة  مناطق 
الزراعية احلديثة التي تزيد الإنتاجية وتقلل تكاليف مدخالت 
توافر  ُيعد  حيث  املياه،  ا�ستعمال  كفاءة  من  وحت�ّسن  الإن��ت��اج 
املياه يف البيئات العربية من العوامل الرئي�سة املحددة لالإنتاج 
اأتى اعتماد نظام الزراعة احلافظة الأقل ا�ستنفادًا  الزراعي، 
للموارد الطبيعية )الرتبة، واملياه(، ويحمي الرتب الزراعية من 
الجنرافني الريحي واملائي، وي�سهم يف اإعادة تاأهيل الأرا�سي 
املادة  من  حمتواها  حت�سني  خ��الل  من  املتدهورة،  الزراعية 
اإىل  بالنتيجة  وي��وؤدي  الإن��ت��اج،  حت�سني  يف  وي�ساعد  الع�سوية، 

زيادة دخل املزارع وحت�سني م�ستوى معي�سته. 
هدف الربنامج:

- اإعادة تاأهيل النظم البيئية الزراعية املتدهورة.
تقليل تكاليف الإنتاج الزراعي، وحت�سني اإنتاجية الأر�ض واملياه 

واملح�سول.
- زيادة هام�ض الربح القت�سادي للمزارع وحت�سني م�ستوى معي�سته.

- زيادة مقدرة النظم البيئية الزراعية على التكيف مع التغريات املناخية. 
- نقل هذه التقانة احلديثة اإىل حقول املزارعني يف الدول العربية. 

- تطوير عوامل اإدارة الأر�ض واملح�سول وزيادة طاقتهما الإنتاجية.
- تدريب الكوادر الفنية العربية على اأ�س�ض اإدارة الأر�ض واملح�سول.

مكان تنفيذ الربنامج:
يتم تنفيذ الربنامج بالتعاون بني املركز العربي »اأك�ساد« مع وزارات الزراعة واملوؤ�س�سات البحثية التابعة لها واملزارعني يف الدول 

العربية.
�شري العمل: 

 ت�سمنت اخلطة التنفيذية للربنامج خالل عام 2017:

تقييم اأهمية تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف حت�شني اإنتاجية املحا�شيل احلبية و�شفات 
الرتبة على املدى الطويل( يف حمطة بحوث "اأك�شاد" يف ازرع 

نتائج تنفيذ امل�شروع:
• بلغت الغلة احلبية ملح�سول القمح حتت ظروف الزراعة احلافظة 2593.3 كغ/هكتار باملقارنة مع الزراعة التقليدية )2317.5 

كغ/هكتار(، مبعدل زيادة مقداره 11.90 %.

ثانيا: برنامـج الزراعـة احلافظـة
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الدورة  غياب  مع  باملقارنة  كغ/هكتار   2511.5 البيقية  مع حم�سول  الزراعية  الدورة  تطبيق  عند  احلبية  الغلة  متو�سط  بلغ   •
الزراعية )2399.0 كغ/هكتار(، مبعدل زيادة 4.69 %.

)2573.0 كغ/هكتار( باملقارنة مع �سنف  اأك�ساد901  اأّن متو�سط الغلة احلبية كان الأعلى لدى �سنف القمح الطري  • لوحظ 
القمح الطري اأك�ساد899 )2337.5 كغ/هكتار(، بزيادة مقدارها 10.07 %. 

التقليدية  الزراعة  نظام  المطار )10.69 كغ/ مم( على  مياه  ا�ستعمال  كفاءة  باملتو�سط يف  الزراعة احلافظة  نظام  تفوق   •
)9.55 كغ/ مم(، مبعدل زيادة 10.66 %.

• بلغت ن�سبة الزيادة يف الإيراد والربح للهكتار الواحد 10.63 و20.52  %  على التوايل حتت ظروف الزراعة احلافظة باملقارنة 
مع الزراعة التقليدية، وكانت ن�سبة النخفا�ض يف التكاليف قرابة 21.46 %. 

اأدى تطبيق نظام الزراعة احلافظة اإىل زيادة حمتوى الرتبة من املادة الع�سوية والعنا�سر املعدنية الكربى، مقارنًة مع نظام 
الزراعة التقليدية.
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تطبيق نظام الزراعة احلافظة لتح�شني اإنتاجية حما�شيل احلبوب ال�شغرية - القمح وال�شعري 
وخ�شائ�ص الرتبة يف الدول العربية

هدف امل�شروع:
زيادة اإنتاجية حما�سيل احلبوب، و�سمان ا�ستقرار الإنتاج الزراعي، واملحافظة على املوارد الزراعية. 

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:
وزارات الزراعة واملوؤ�س�س�ات الوطنية املعنية يف الدول العربية )تون�ض، اجلزائر، ال�سودان، �سورية، لبنان، م�سر(.

مكونات واأن�شطة امل�شروع:
• اإجراء تو�سيف للبيئات امل�ستهدفة من اأجل ت�سحيح عوامل اخللل يف الرتبة قبل البدء بتطبيق الزراعة احلافظة.

• ت�نف�يذ جتارب حول تاأثري تطبيق نظام الزراعة احلافظة كحزمة زراعية متكاملة )الزراعة بدون فالحة، وترك بقايا املح�سول 
فوق �سطح الرتبة، واتباع الدورة الزراعية املنا�سبة، والإدارة املتكاملة لالأع�ساب ال�سارة وبقايا املح�سول( يف اإنتاجية القمح 

وال�سعري.
• متابعة تطور ال�سفات املختلفة للرتبة حتت نظام الزراعة احلافظة مقارنًة مع تطبيق نظام الزراعة التقليدية.

• درا�سة اجلدوى القت�سادية من تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف خمتلف املواقع بالدول العربية امل�ساركة �سواًء يف املحطات 
البحثية اأو يف حقول املزارعني.

اأك�ساد،  العربي  املركز  الزراعة احلافظة يف  برنامج  قبل فريق  املزارعني من  البحثية وحقول  املحطات  التجارب يف  متابعة   •
ووزارات الزراعة بالدول امل�ساركة.

• اإقامة دورات تدريبية تطبيقية للفنيني وعنا�سر الإر�ساد على اأ�س�ض تطبيق نظام الزراعة احلافظة واطالعهم على ق�س�ض 
النجاح العربية والعاملية.

• اإقامة ور�ض عمل حقلية )اأيام احلقلية( يف املناطق امل�ستهدفة يف امل�سروع، ُيدعى اإليها جميع املهتمني من الفنيني واملزارعني 
واأ�سحاب القرار.

واملر�سدين  امل��زارع��ني  بيد  تكون  ب�سيطة،  بلغٍة  ومكتوبة  كافية،  وتطبيقية  نظرية  معلومات  تت�سمن  اإعالمية  م��واد  اإنتاج   •
الزراعيني.

املطبوعات واملن�شورات وور�شات العمل

احلافظة  الزراعة  نظام  تطبيق  »تقييم  بعنوان:  بحثية  ورق��ة  اإع��داد   •
كحزمة زراعية متكاملة يف حت�سني غلة حم�سول القمح احلبية والعوائد 
يف  ع�سر2018-  الثاين  البحوث  موؤمتر  يف  للم�ساركة  القت�سادية« 

�سورية.
• ن�سر مقالة بعنوان »تاأثري نظام الزراعة احلافظة يف اإنتاجية املياه« يف 

جملة الزراعة واملياه »اأك�ساد«.
التغريات  مع  التكيف  »اإج���راءات  بعنوان:  العمل  ور�سة  يف  امل�ساركة   •
يف  ُع��ق��دت  ال��ت��ي  العربية«  ال���دول  يف  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  يف  املناخية 
عر�ض  فيها  مت  مت���وز-2017،   -26  24 الفرتة  خ��الل  لبنان  ب��ريوت- 
التغريات  التكيف مع  اإجراءات  اأك�ساد يف جمال  العربي  املركز  جتربة 
ونظام  املطرية،  الزراعة  ظ��روف  حتت  الزراعي  القطاع  يف  املناخية 
اأ�سناف  وا�ستنباط  املناخية،  التغريات  مع  للتكيف  احلافظة  الزراعة 
من حما�سيل احلبوب متحّملة لظروف ندرة املياه للتكيف مع التغريات 

املناخية.
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ثالثا: برنامـج تنميـة وتطوير االأ�شـجار املثمرة 
املالئمـة للمناطق اجلافـة

 م�شروع تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة يف الدول العربية 

هدف امل�شروع:
للتو�سع  املنا�سبة  والأ�سناف  وال�ساللت  الأن��واع  وحتديد  العربية،  ال��دول  يف  للجفاف  املتحملة  املثمرة  الأ�سجار  زراع��ة  تطوير 
بزراعتها، واإن�ساء م�ساتل وحقول اأمهات يف الدول امل�ستهدفة لالأنواع املتحملة للجفاف  وتاأهيل وتدريب الكوادر الفنية واملزارعني 

يف الدول العربية.
م�شروع تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة يف املناطق اجلافة �شبه اجلافة 

والذي ينفذ بالتعاون مع املعهد التقني لالأ�شجار املثمرة والكروم
مكان تنفيذ امل�شروع: 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.
نتائج تنفيذ امل�شروع:

- اإقامة م�ستل للف�ستق احللبي واللوز والزيتون مب�ساحة 
لالأنواع  اأم��ه��ات  حقل  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ه��ك��ت��ار،   15

املذكورة. 
- تنفيذ دورات تدريبية لتاأهيل وتدريب الكوادر الفنية 

يف جمال الأ�سجار املثمرة.  
اإكثار  تقنيات  بعنوان  تدريبية  دورة  لعقد  الإع��داد   -

وزراعة �سجرة الف�ستق احللبي.
غرا�ض  من  جديدة  باإر�سالية  امل�سروع  تخ�سي�ض   -
الف�ستق احللبي للعام 2018 من اأجل اإن�ساء ب�ساتني 

اأمهات جديدة.
  

م�شروع حفظ الأ�شول الربية لالأ�شجار املثمرة املتحملة للجفاف

ال�سكلية  وال�سفات  الأمرا�ض،  مبقاومة  املرتبطة  الوراثية  بال�سفات  غناها  يف  املثمرة  لالأ�سجار  الربية  الأن��واع  اأهمية  تتجلى 
والفيزيولوجية والبيوكيميائية املتعلقة بتحمل الإجهادات الالاأحيائية.

هدف امل�شروع: 
• ال�ستفادة من املخزون الوراثي للم�سادر الربية لالأ�سجار املثمرة يف برامج الرتبية والتح�سني الوراثي وا�ستنباط الأ�سناف 

املقاومة لالآفات واملتحملة لالإجهادات البيئية املختلفة.
• تطوير اخلربات الفنية العربية يف جمال امل�سادر الوراثية لالأ�سجار املثمرة والت�سجري املثمر مبختلف اأمناطه.

مكان تنفيذ امل�شروع: 
املجمع الوراثي يف جلني، وحمطي بحوث اأك�ساد يف منطقة ال�سن وبوقا. 

اأهم الأ�شجار الربية التي يتم درا�شتها: 
الزيتون الربي Oleae  europeae، اللوز ال�سرقي Amygdalus orientalis ، البطم الأطل�سي Pistacio atlantica ، انواع 
الزعرور الربي Crateagus spp ، الأجا�ض الربي ال�سوري Pyrus Syriaca  ، العناب Zizyphus spp  وجميعها من البيئة 

الطبيعية ال�سورية.

إدارة مشروع تنمية وتطوير األشجار المثمرة المالئمة للمناطق الجافة في الجزائر
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اأن�ساأ اأك�ساد اإ�سافة اإىل املجمع الوراثي يف حمطة بحوث اك�ساد يف جلني، حمطة جديدة يف منطقة ال�سن يف دولة املقر/�سورية 
لأبحاث حفظ الأ�سول والأنواع النباتية املهددة بالنقرا�ض، مبا يف ذلك زراعة جممع وراثي للزيتون يف هذه املحطة اجلديدة، 
و�سل  الذبول  ملر�سي  مقاومتها  درا�سة  يجرى  التي  الربية  الطرز  وبع�ض  وجلني  بوقا  اأ�سناف خمتارة من حمطتي  على  يحتوي 
الزيتون، بحيث يكون هذا املجمع مّكماًل ملا هو موجود من اأ�سناف يف حمطة بحوث اأك�ساد يف بوقا، ويعد ن�سخة ثانية عن جممع 

حمطة بحوث جلني.

م�شروع التو�شع يف اإنتاج غرا�ص الأ�شجار املثمرة لتلبية طلبات الدول العربية
هدف امل�شروع:  

اإنتاج املادة النباتية من اأنواع واأ�سناف الأ�سجار املثمرة املوثوقة �سحيًا “غرا�ض بذرية ومطعمة-عقل جمذرة - طعوم - اأ�سول 
- بذور” وذات خمزون وراثي قادر على حتمل الظروف البيئية القا�سية، وتزويد املوؤ�س�سات الزراعية يف الدول العربية باملادة 
الوراثية املوثوقة اخلالية من الأمرا�ض لإقامة حقول الأمهات، والأحزمة اخل�سراء، وتاأهيل الكادر الفني العربي وحت�سني طرق 

الإكثار واإنتاج الغرا�ض.
1 - حمطات اأك�صاد املتخ�ص�صة لنتاج الغرا�ض املثمرة:

�سنف  من  غر�سة   47300 ت�سمل  خمتلفة،  زيتون  اأ�سناف  من  غر�سة  األف   100 باإنتاج  بوقا  يف  اأك�ساد  بحوث  حمطة  قامت   •
)اأ�سناف  اأ�سناف متنوعة  و11000 من  قي�سي،  و19500 غر�سة من �سنف  و21000 غر�سة من �سنف خ�سريي،  �سوراين، 

مائدة واأ�سناف ثنائية الغر�ض(.
• كما قام املركز العربي “اأك�ساد” باإر�سال 35 األف غر�سة زيتون خالل عام 2017 اىل الدول العربية.

• وت�ستمر حمطة بحوث اأك�ساد يف ازرع باإنتاج الغرا�ض املطعمة من الف�ستق احللبي، حيث مت زراعة حوايل 4000 بذرة، لإنتاج 
غرا�ض بذرية، يتم تطعيمها يف ال�سنة التي تليها، ويتم �سنويًا اإنتاج ما يقارب 2000 غر�سة مطعمة من اأ�سناف مذكرة وموؤنثة، 

و�سوف توزع هذه الغرا�ض من قبل املركز على الدول العربية. 

العناب

 البطم األطلسياألجاص البري السوري

بعض األصول البرية لألشجار المثمرة

اللوز البري الشرقي

األجاص البري السوريالزعرور
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2 - توزيع الغرا�ض على الدول العربية:
حر�ض املركز العربي منذ تاأ�سي�سه على اإنتاج الوحدات التكاثرية )غرا�ض، عقل، بذور( موثوقة وخالية من الأمرا�ض، من اأجل 
تلبية طلبات الدول العربية، وقد بلغ املجموع النهائي لإر�ساليات برنامج الأ�سجار املثمرة اإىل الدول العربية خالل الفرتة 1977-

2017 ما يلي:

محطة إزرع النتاج الغراس المطعمة من الفستق الحلبي محطة بوقا إلكثار الزيتون بالعقلة الغضة 

الدولة الكمية  )كغ( العدد شكل المادة

الجزائر - ليبيا - السعودية - العراق - البحرين - اليمن - األردن - مصر - لبنان - 
سورية - الكويت 409529 غراس زيتون

السعودية - الجزائر- مصر- العراق- اليمن - ليبيا - لبنان. 2014148 عقل زيتون

الجزائر- ليبيا - اليمن - األردن. 700 بذور زيتون

الجزائر- ليبيا - األردن - تونس - السعودية-  العراق - المغرب - اليمن - مصر - 
لبنان - فلسطين 77746 غراس فستق حلبي

الجزائر- ليبيا - السعودية - تونس - العراق -  مصر- لبنان - األردن. 3412 بذور فستق حلبي

ليبيا - األردن - سورية. 92195 أقالم فستق حلبي

السعودية - العراق - الجزائر- سورية - ليبيا - اليمن - مصر- لبنان - االردن . 25630 غراس لوز

العراق 500 عقل لوز

ليبيا - لبنان - الجزائر- األردن 2800 بذور لوز

لبنان -  ليبيا -  اليمن - مصر- سورية 4495 غراس تين

العراق - األردن - سورية - لبنان - اليمن - مصر- ليبيا 4675 عقل تين

سورية - العراق - السعودية 2450 عقل كرمة

لبنان - ليبيا 9575 غراس كرمة

ليبيا 17475 أقالم كرمة

ليبيا - لبنان 246135 غراس تفاحيات ولوزيات

ليبيا 6400 بذور مشمش

تونس - المغرب - اليمن 8600 غراس بطم أطلسي

ليبيا 5 بذور محلب
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الأبحاث والدرا�شات العلمية يف حمطات بحوث املركز العربي »اأك�شاد« يف جمال الأ�شجار املثمرة
مكان تنفيذ امل�شروع:

املجمع الوراثي يف حمطة بحوث جلني، حمطة بحوث اإزرع، حمطة بحوث ال�سن– يف دولة املقر/ �سورية.
 يف جمال الزيتون: 

1 - م�صروع تو�صيف اأ�صناف الزيتون املزروعة يف املجمع الوراثي يف جلني:
ا�ستكماًل خلطة العمل يف جمال تو�سيف اأ�سناف الزيتون املزروعة يف املجمع الوراثي يف حمطة بحوث جلني، والبالغ عددها اأكرث 
ال�سورية وهي: اجللط  اأ�سناف الزيتون املحلية  100 �سنف و�ساللة حملية وعربية واأجنبية، مت تنفيذ بحث تو�سيف بع�ض  من 
والقي�سي وال�سوراين واخل�سريي واخلوخي، واأ�سناف الزيتون الأوروبية وهي: كون�سرفوليا و اأميغدالوليا )اليونان(، وبي�سولني و 
تان�ض)فرن�سا(، و فرانتويو )ايطاليا(، و بيالدي اإ�سبانيا )اإ�سبانيا(، واأ�سناف زيتون املغرب العربي وهي اأ�سود )ليبيا(، �سيغواز 
البعلية والري  اأداء هذه الأ�سناف حتت ظروف الزراعة  و�سم�سايل )اجلزائر(، �سمالل و �ستوي )تون�ض( وذلك بهدف تقومي 

التكميلي يف حمطة بحوث جلني.

الصنف الصوراني                                                              

الصنف فرانتويو

الصنف القيسي

الصنف الشتوي                                                                 

الصنف بيشولين                                                          

الصنف شمالل

بعض أصناف الزيتون السورية المدروسة

البعلية لأغلب الأ�سناف املدرو�سة وملعظم  الزراعة  الزراعة املروية تكميليًا على معاملة  التفوق املعنوي ملعاملة  النتائج  اأظهرت 
ال�سفات املدرو�سة مثل متو�سط النمو اخل�سري ال�سنوي، و�سفات الأوراق )الطول، والعر�ض، وامل�سطح(، و�سفات الثمار )الطول، 
والعر�ض، والوزن، واحلجم(، ومتو�سط عدد الأزهار يف العنقود، ون�سبة العقد، وكذلك ن�سبة الزيت على اأ�سا�ض الوزن اجلاف، 
با�ستثناء ن�سبة الزيت على اأ�سا�ض الوزن الرطب التي �سلكت �سلوكًا معاك�سًا، وهذا اأمر طبيعي نظرًا لكرب حجم ووزن الثمرة الناجت 

عن زيادة ن�سبة املاء والزيت.
الن�سبي، وحمتوى  املاء  بناًء على معايري اجلفاف املدرو�سة )كلوروفيلA، وكلوروفيلB، وحمتوى  القرابة  وعند درا�سة �سجرة 
اإىل  املدرو�سة  الأ�سناف  انق�سمت  والربولني(،  والغلوكوز  ل��الأوراق،  اجلافة  املادة  ون�سبة  املائي،  الإ�سباع  وعجز  املائي،  الأوراق 
جمموعتني: الأوىل وهي اأكرث حتماًل للجفاف، وت�سم من  اأ�سناف املغرب العربي كاًل من ال�سنف �ستوي )تون�ض( واأ�سود )ليبيا( 
و�سيغواز وال�سم�سايل )اجلزائر(، ووقعت معها يف املجموعة نف�سها الأ�سناف الأوربية كون�سرفوليا وبي�سولني وفرانتويو وبيالدي 
العنقودي  التحليل  والقي�سي )ح�سب  ال�سوريني جلط  ال�سنفني  كاًل من  وكذلك  للجفاف،  اأقل يف حتملها  بدرجة  ولكن  اإ�سبانيا 
املرفق(. مع العلم، اأن ال�سنفني ال�سوريني ال�سوراين واخلوخي اأظهرا اأي�سًا قدرة على حتمل اجلفاف، ولكنهما وقعا خارج هذه 
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املجموعة اأي يف املجموعة الثانية.
)اأ�سود،  الغر�ض  ثنائية  واأخ��رى  فرانتويو(  �ستوي،  )�سم�سايل،  زيتية  اأ�سناف  منها  ال�ستعمالت،  متعددة  الأ�سناف  هذه  اإن 

كون�سرفوليا، بي�سولني، �سوراين، خوخي( واأ�سناف مائدة )بيالدي ا�سبانيا، جلط، قي�سي(.
ولهذه النتائج اأهمية كبرية عند الرغبة يف التو�سع بزراعة �سجرة الزيتون يف البيئات اجلافة يف الدول العربية.

2 - م�صروع »تاأثري املوعد والطريقة يف جناح تطعيم اأ�صجار الزيتون البالغة«:
هدف امل�شروع:

حل بع�ض م�ساكل التطعيم يف ب�ساتني الزيتون باأقل خ�سارة ممكنة واخت�سارا للزمن عن طريق:
- ال�ستعا�سة عن التطعيم القمي بال�سق بالتطعيم اجلانبي اللحائي )بالقلم اأو الرقعة(.

- حتديد طريقة التطعيم اجلانبي املالئمة )القلم اأم الرقعة(.
- حتديد موعد التطعيم املالئم )الربيعي اأم اخلريفي(.

الهيكلية  الأف��رع  يجنب خ�سارة  تطعيمها مما  املراد  الأف��رع  التطعيم عو�سًا عن قطع  فوق منطقة  للقلف  التحليق  دور  تقييم   -
واملح�سول يف حال ف�سل التطعيم.

حيث اأثبتت طريقة التطعيم بالرقعة يف املوعد الربيعي جناحًا باهرًا فبلغت ن�سبة جناح التطعيم 99 %، مقارنًة بالتطعيم بالقلم 
الذي كانت ن�سبة جناحه منخف�سة جدًا وخ�سو�سًا يف املوعد الربيعي املتاأخر، وكان لطريقة التحليق فوق منطقة التطعيم اأثرًا 

اإيجابيًا يف جناح التطعيم عو�سًا عن الق�ض فوق منطقة التطعيم حيث يتم ق�ض الأفرع فوق منطقة التطعيم بعد تطور الطعم.

طريقة التطعيم بالقلمطريقة التطعيم بالرقعة
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4 -  درا�صة رد فعل بع�ض اأ�صناف وطرز الزيتون املختلفة املن�صاأ اإزاء مر�ض �صل الزيتون البكتريي:
هدف امل�شروع:

البيوكيميائية  خ�سائ�سه  درا�سة  خالل  من  وتو�سيفه  الزيتون  زراعة  مناطق  يف  املنت�سر  الزيتون  ل�سل  املر�سي  امل�سبب  عزل   -
وقدرته الإمرا�سية.

- درا�سة ح�سا�سية اأ�سناف الزيتون املختلفة املن�ساأ اإزاء الإ�سابة مبر�ض �سل الزيتون.
- تنفيذ درا�سة جزيئية لأ�سناف الزيتون املختربة با�ستخدام تقانة SSR بهدف درا�سة الرتباط ما بني ال�سناف املختربة ورد 

فعلها اإزاء مر�ض �سل الزيتون.

�شري العمل:
مت اإكثار عقل من الأ�سناف التالية: تان�ض، بي�سولني، �سماليل تون�سي، �سماليل قبلي، �سيكواز، كورنيكي، كرو�سادي، كرو�سادي دي 
ا�سبا، مانزانيال، كوراتينا، �ستوي تون�سي، كون�سرفوليا، مورانا، مورايولو، زورزولينا، كالماتا، اأترانا، بندولينو، جلط، القي�سي، 
اخل�سريي، حمزم اأبو �سطل، خلخايل قي�سي، خلخايل �سغري، �سوراين اأبو �سوكة، طرز معمرة، كوردال، يف البيت الزجاجي يف 

حمطة بحوث بوقا، متهيدًا ملتابعة الدرا�سات املخطط لها لتحقيق اأهداف امل�سروع.

أعراض اإلصابة بمرض سل الزيتون ومكان إكثار االصناف الداخلة في الدراسة )مشتل بوقا( 

5 -  انتخاب �صاللت من الزيتون الربي مقاومة ملر�ض الذبول الفرتي�صليومي وتطعيم بع�ض الأ�صناف القت�صادية عليها:
هدف امل�شروع:

- احل�سول على اأقالم زيتون بري من عدة مناطق يف دولة املقر، واختبار قابليتها للتجذير وحتديد مواقع جمعها با�ستخدام تقنية 
GPS بالإ�سافة اإىل حتديد العوامل املناخية ال�سائدة يف البيئة التي تنمو فيها.

- جمع عينات من اأ�سجار زيتون م�سابة وعزل الفطر منها ودرا�سة خ�سائ�سه وقدرته الإمرا�سية.
املقاومة  بالطرز  والحتفاظ  املمر�ض  الفطر  اإزاء  جتذيرها(  عملية  جنحت  )التي  الربية  الوراثية  الطرز  فعل  رد  اختبار   -

للمر�ض. 
- اختبار ا�ستمرار �سفة التحمل على ال�سنف املطعم على الطرز الربية التي اأظهرت حتملها للمر�ض.

موقع بريصين الزيتون البري في موقع حير المسيل
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يف جمال الف�شتق احللبي:
1 - درا�صة القرابة الوراثية بني بع�ض اأ�صناف الف�صتق احللبي ال�صورية واأ�صناف بالد املغرب العربي:

مت حتديد بيانات التو�سيف املورفولوجي احلقلي ل�ستة اأ�سناف من الف�ستق احللبي وهي: ماطر ومكنا�ض وقيثار )اأ�سناف تون�سية(، 
وعا�سوري وباتوري واك�ساد )اأ�سناف �سورية(، وكذلك مت اأخذ عينات فتية من الأوراق وحفظت يف النرتوجني ال�سائل ونقلت ملخرب 

التقانات احليوية يف املركز العربي - اأك�ساد، حيث مت اإجراء الب�سمة الوراثية لها. 
وقد ق�سمت الأ�سناف ال�ستة اإىل:

جمموعة )ماطر- عا�سوري - باتوري( وكانت القرابة بني املاطر والعا�سوري اأكرب من الباتوري، جمموعة )مكنا�سي - قيثار(. 
وقد انفرد ال�سنف )باتوري ازرع اأك�ساد( لوحده وهذا ما يدل على بعده الوراثي عن باقي الأ�سناف.

شكل الشجرة والثمرة لألصناف الباتوري ازرع "أكساد" وعاشوري وماطر

�شري العمل:
اأقالم الزيتون الربي واختبار قابليتها للتجذير من حمافظات )الالذقية، طرطو�ض، حماة( وحتديد مواقع  مت احل�سول على 
جمعها با�ستخدام GPS بالإ�سافة اإىل حتديد العوامل املناخية التي تنمو فيها.كما جمعت عقل من بع�ض الأ�سجار املعمرة  التي 
الزجاجي،  البيت  اإكثارها يف  ومت  مناطق خمتلفة من طرطو�ض  واملتواجدة يف  املر�ض،  بهذا  �سابقًا  اأ�سيبت  قد  اأنها  ي�سجل  مل 
الإعداء  ا�ستخدامها يف  العزلت وحفظها بهدف  الزراعية يف الالذقية ومت تنقية  البحوث  الكائن املمر�ض يف خمرب  كما عزل 
ال�سطناعي، ومازال البحث جاريًا عن طريق جمع عينات من اأغ�سان الزيتون التي يظهر عليها اأعرا�ض �سبيهة مبر�ض الذبول 

بهدف عزل امل�سبب املمر�ض وجمع اأكرب عدد من ال�ساللت املنت�سرة.
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رابعا: برنامـج تنميـة وتطوير النخيل

م�شروع تطوير عمليات خدمة ب�شاتني النخيل الراأ�شية والأر�شية لزيادة الإنتاج وحت�شني 
النوعية يف املنطقة العربية

هدف امل�شروع:
والتخزينية  الت�سويقية  قدرتها  ورفع  الثمار  نوعية  وحت�سني  الإنتاج  زيادة  خالل  من  التمر  لنخلة  القت�سادي  امل��ردود  حت�سني 

واحلفاظ على ال�ساللت البذرية املتميزة وتعزيز قدرات املوؤ�س�سات الوطنية البحثية والتنموية والإر�سادية.
الدول امل�شاركة يف امل�شروع: 

الأردن، تون�ض، اجلزائر، ال�سعودية، ال�سودان، �سورية، ال�سومال، العراق، فل�سطني، م�سر، موريتانية.
�شري العمل:

- اأعدت معظم الدول العربية امل�ساركة بامل�سروع درا�سات عن واقع زراعة النخيل يف املناطق التي تتواجد حقول النخيل النموذجية 
فيها.

- نفذ املن�سقون الوطنيون عمليات اخلدمة الالزمة على اأ�سجار احلقول النموذجية والأن�سطة املطلوبة ح�سب وثيقة امل�سروع.
- نفذت دورات تدريبية واأيام حقلية حول عمليات اخلدمة يف احلقول النموذجية.

- اأجريت يف الأردن جتربة فعالية ا�ستخدام حاقنتني حلقن املبيدات يف الأ�سجار امل�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء وا�ستطاعت 
احلاقنة EBADA اأن تو�سل املبيد اإىل جميع اأجزاء ال�سجرة وبالتايل موت جميع اأطوار �سو�سة النخيل احلمراء بعك�ض احلاقنة 

الأمريكية التي مل توؤدي اإىل موت اأي طور من الأطوار داخل ال�سجرة. 
- اأدى ا�ستخدام التلقيح الآيل يف احلقول النموذجية يف فل�سطني بوا�سطة عفارة يدوية ومبعدل 1غ حبوب لقاح مع 5 غ بودرة تالك 
اإىل زيادة الإنتاج مقارنة بال�ساهد التلقيح اليدوي، كما اأدى ا�ستخدام هرمون التقزم مبعدل 50 غ لل�سجرة كل �سنتني اإىل تقليل 

منو ال�سجرة ال�سنوي مبعدل 15 – 20 �سم مما اأثر ايجابًا على خدمة راأ�ض ال�سجرة.  
- مت ر�ض الأ�سجار والف�سائل احلديثة املزروعة يف احلقول النموذجية لل�سومال بزيوت خملوطة مبواد ع�سوية منفرة للح�سرات 

وذلك للتقليل من ا�ستخدام املبيدات احل�سرية.
- مت ا�سدار كتيب عن النخيل يف اململكة الأردنية الها�سمية، واإعداد ن�سرة ار�سادية عن تلقيح النخيل يف ال�سودان.

- عقد الجتماع الثالث للمن�سقني الوطنيني للم�سروع خالل الفرتة 28 – 29 /2017/10 يف بريوت � اجلمهورية اللبنانية مب�ساركة 
املن�سقني الوطنيني ل� 11 دولة عربية هي: �سورية � م�سر � الأردن - ال�سعودية � الأردن - العراق � فل�سطني � تون�ض � اجلزائر � 

موريتانيا � ال�سودان � ال�سومال.

يوم حقلي عن خدمة شجرة النخيل في الجزائردورة تدريبية عن تقنيات زراعة النخيل في سوريةاجتماع المنسقين الوطنيين الثالث في بيروت
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خطة برنامج تنمية وتطوير النخيل البحثية
التحديد الوراثي ومقارنة كفاءة عزلت حملية يف امليكروبات املمر�شة لآفات النخيل واإمكانية انتاجها يف 

املخمرات:
هدف امل�شروع:

• ح�سر لالإ�سابات احل�سرية واملر�سية على اأ�سجار النخيل. 
• التق�سي عن وجود عوامل املكافحة احليوية حل�سرات النخيل.

• حتديد اجلرعات والرتاكيز القاتلة لهذه العوامل احليوية.
• التطبيق احلقلي للمكافحة احليوية لآفات النخيل.

�شري العمل:
1. جمع احل�سرات الكاملة والريقات امل�سابة وامليتة من الأ�سجار امل�سابة بهذه احل�سرة.

2. عزل فطر البوفاريا من احل�سرات الكاملة امليتة وتنميته على اأو�ساط مغذية انتخابية PDA واإجراء الختبارات احليوية لفطر 
البوفاريا برتكيز 2 × 106 بوغة/مل على اأعمار يرقية خمتلفة وح�سرات كاملة لتقومي القدرة الإمرا�سية للفطر واإح�ساء عدد 

الريقات واحل�سرات امليتة بعد 72 �ساعة. بينت النتائج موت 65 % للريقات املعاملة و70 % للح�سرات الكاملة املعاملة.
اإمتام التبوغ مت فح�سه باملجهر  PDA وبعد  اآخر من الريقات امليتة التي مت جمعه با�ستخدام الو�سط املغذي  مت عزل فطر   .3
كاملة  يرقات وح�سرات  الفطر على  لهذه  الختبارات احليوية  اجراء  و�سيتم   Fusarium sp للجن�ض  يتبع  اأنه  وتبني  ال�سوئي 

ل�سو�سة النخيل لتقومي قدرته الإمرا�سية.

الحاقنة )EBADA( المطورة في األردن

اإلصابة الشديدة للسوسة )تفريغ الجذع من اللحاء(

التلقيح الصناعي باستخدام عفارة يدوية فلسطينة

إضافة الفورمون للمصائد

فحص اإلصابة في أحد المواقع المدروسةأحد المواقع الحقلية المختارة للدراسة

زراعة فسائل النخيل في العراق

توزع المصائد الفرمونية في الموقع
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خام�شا: برنامج تاأهيل وتطوير املراعي واملوارد 
احلراجية

 م�شروع اإعادة تاأهيل واإدارة املراعي الطبيعة العربية، وجمع واإكثار بذور
 الأنواع النباتية الواعدة

هدف امل�شروع:
- زراعة الأرا�سي الرعوية املتدهورة بالأنواع النباتية املنا�سبة.

- جمع بذور النباتات الرعوية الواعدة واإكثارها.
- اإدارة وتنمية الأرا�سي الرعوية يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة.

مكان تنفيذ امل�شروع: 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، جمهورية العراق.

1 - م�شروع اإعادة تاأهيل الأرا�شي الرعوية يف ال�شهوب اجلزائرية:
هدف امل�شروع: 

تنمية املناطق الرعوية مبا يخدم التنمية القت�سادية، واحلد من عمليات تدهور الأرا�سي ورفع اإنتاجية الغطاء النباتي الرعوي 
وتدريب الكوادر الفنية الوطنية وتفعيل دور املجتمعات املحلية يف �سيانة وتنمية املراعي وتنظيم ا�ستغاللها. 

�شري العمل:
- نفذت كافة الأعمال العلمية والفنية وفق اتفاقية امل�سروع من قبل املركز العربي اأك�ساد.

النتائج دور احلماية يف حت�سني املرعى يف موقع الدوم وظهور نباتات جديدة عالية ال�ست�ساغة وجتدد الأنواع املعمرة  بينت   -
.Plantago albicans و Helianthemum sp :وظهور بادرات لأنواع هامة مثل

- يتم العمل على اإقامة حممية يف موقع بن حامد مب�ساحة 4500 هكتار من مراعي احللفا وال�سيح.
- اإعداد التقرير الفني للم�سروع وت�سليمه للجانب اجلزائري.

2 - م�شروع تنمية املراعي ال�شحراوية والرفع من قدراتها الإنتاجية يف اجلمهورية اجلزائرية:
هدف امل�شروع: 

 تنمية مراعي الإبل ال�سحراوية والرفع من قدراتها الإنتاجية، لتوفري العلف ودعم دخل املربني. وتاأ�سي�ض م�ساتل وحقول امهات 
للنباتات الرعوية الهامة لن�سرها لإعادة تاأهيل املراعي املتدهورة وتدريب كوادر فنية جزائرية.

�شري العمل: 
1. ا�ستمر خرباء اأك�ساد يف جمع بذور الف�سة ال�سجريية والبالن الرعوي وزراعة 300 كي�ض من بذور هذين النباتني يف م�ستل 

حمطة بحوث اأك�ساد يف ازرع بهدف توزيع بذورهما اىل الدول العربية. 
2. مت جمع بذور نباتات الرمت وهو من الأنواع الرعوية الهامة يف املنطقة العربية واملتحملة للجفاف من مناطق املراعي ال�سحراوية 

بولية ورقلة يف اجلزائر ومت زراعة البذور يف م�ستل املراعي اخلا�ض بامل�سروع بولية ورقلة وكذلك مت زراعته يف م�ساتل املراعي 
مبحطات بحوث اأك�ساد، بهدف ن�سرها يف الدول العربية لإعادة تاأهيل املراعي. 

امللحي  القطف  مثل  للجفاف  املتحملة  الرعوية  النباتات  ببذور  اجلزائر  يف  ال�سحراوية  املراعي  تنمية  م�سروع  اأك�ساد  زود   .3

والرغل ال�سوري والروثا والرغل الأمريكي. 
4. يتم متابعة العمل مب�ستل امل�سروع يف ولية ورقلة - اجلزائر والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 6000 غر�سة �سنويا، وحقل اأمهات 

نباتات املراعي يف حرم جامعة ورقلة. 
5. زراعة واإنتاج 2110 غر�سة من الأنواع الرعوية الواعدة يف م�ستل امل�سروع بولية ورقلة.

6. ح�ساد مياه الأمطار وا�ستزراع بع�ض اأنواع النباتات الرعوية مبواقع عمل امل�سروع يف وادي الن�ساء - ورقلة.
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3 - م�شروع تنمية احلماد العراقي:
هدف امل�شروع: 

ال�سور  من  بال�ستفادة  رائد،  م�سروع  لإقامة  الرعوي  ال�ستقرار  مناطق  العراقي، وحتديد  احلماد  املراعي يف  وتاأهيل  حت�سني 
اجلوية وا�ستعمالت الأرا�سي، واملوارد الطبيعية املتاحة من مياه ونبات يف �سوء الظروف املناخية ال�سائدة وطبيعة الرتبة.

�شري العمل:
1. متابعة منو واإكثار نبات الغ�سى يف م�ساتل احلماد.

2. متابعة ا�ستزراع ع�سرة اآلف غر�سة من الغ�سى الذي اأدخله »اأك�ساد« اإىل منطقة امل�سروع.
اإعداد خطة عمل فنية لثالثة م�ساريع رائدة يف جمال حت�سني املراعي بناء على نتائج درا�سات املوارد الطبيعية يف احلماد   .3

العراقي، مت اإر�سالها اإىل اجلانب العراقي. 
4. اإعداد التقرير الفني للمراعي الطبيعية واإر�سال ن�سخة الكرتونية للجانب العراقي.

م�شروع ح�شر الأنواع ال�شجرية وال�شجريية متعددة الأغرا�ص ودورها يف دعم م�شادر دخل 
املجتمعات املحلية

هدف امل�شروع:  
ح�سر الأنواع ال�سجرية وال�سجريية الواعدة ومتعددة الأغرا�ض يف مناطق الغابات واملراعي، وو�سع اخلطط املالئمة جلمع واإكثار 

البذور والوحدات التكاثرية، ودرا�سة دورها كاأنواع مالئمة لتاأ�سي�ض م�ساريع �سغرية ودعم دخل املجتمعات املحلية.
مكان تنفيذ امل�شروع:  

حمطات اأك�ساد البحثية، الدول العربية .

استمرار العمل في مشتل المراعي في الجزائر

جمع بذور نباتات الرتم من والية ورقلة في الجزائر

استزراع مناطق المراعي الصحراوية بورقلة

زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل في المشروع
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�شري العمل: 
1. جمع بذور الرمت Retama raetam من كل من م�سر واجلزائر كنوع رعوي متحمل للجفاف ويقاوم زحف الرمال. 

2. جمع بذور نبات الأكا�سيا Acacia lebbek من اجلزائر، كنوع علفي متحمل للجفاف.
3. جمع بذور �سجريات الروثا والقطف امللحي والرغل الأمريكي والرغل ال�سوري واحلالب وال�سمران.  

.Retama raetam 4. انتاج 200 غر�سة من نبات الرمت
.Acacia lebbek 5. انتاج 200 غر�سة من نبات

.Periploca angistifolia 6. انتاج 200 غر�سة من نبات احلالب
7. زراعة واحد دومن من نباتات الثمام Panicum antidotale يف حمطة بحوث ازرع يف دولة املقر.

8. انتاج 150 غر�سة من نبات الأكا�سيا و80 غر�سة من نباتات الكالوتيا. 
الغاف   -  )Salvadora persica( الأراك  مثل  الأغرا�ض  ومتعددة  الواعدة  ال�سجريية  الأن��واع  ب��ذور  جمع  يف  ال�ستمرار   .9
 )Colutea cilicica(كالوتيا - )Acacia salicina( الأكا�سيا - )Jatropha glauca( اجلاتروفا - )Prosopis cineraria(

.)Poterium sanguisorba( والبالن الرعوي )Medicago arborea( الف�سة ال�سجريية -
العربية، مت  وتاأهيل املراعي الطبيعية و�سيانتها يف املنطقة  الواعدة  الرعوية  الأنواع  اإكثار ون�سر  التو�سع يف  10. ونظرا لأهمية 

النطالق مب�سروع �سيانة وتنمية املراعي الطبيعية العربية ومن خالله ي�ستمر العمل يف عدد من امل�ساريع العربية يف جمهورية 
اجلزائر وجمهورية العراق واململكة العربية ال�سعودية.
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�شاد�شا: برنامج التنوع احليوي

م�شروع املحافظة على التنوع احليوي ومتابعة تنفيذ التفاقية الدولية للتنوع احليوي
هدف امل�شروع: 

- ا�ستثمار املوارد اجلينية للتنوع احليوي الزراعي يف اإنتاج الغذاء والدواء.
- توثيق وتبادل املعلومات املتوفرة حول مكونات التنوع احليوي يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة العربية.

- الإ�سهام يف اإعادة تاأهيل النظم البيئية مبا يحافظ على التنوع احليوي.
- التعاون والتن�سيق بني الدول العربية يف جمال تنفيذ التفاقية الدولية للتنوع احليوي وبروتوكول قرطاجنة لل�سالمة الإحيائية. 

- بناء القدرات الوطنية يف جمال املحافظة على التنوع احليوي واإدارة مكوناته.
�شري العمل:

الحيائية. لل�سالمة  قرطاجنة  - التن�سيق بني الدول العربية لتنفيذ كل من اتفاقيتي التنوع احليوي "CBD" وبروتوكول 
- اإعداد تقرير عن تقدم العمل يف برنامج التنوع احليوي "اأك�ساد" للعام 2016 وتقدميه اإىل ادارة البيئة والإ�سكان يف جامعة 

الدول العربية من خالل الفريق العربي املعني بالتفاقيات البيئية.
- امل�ساركة يف اإعداد التقرير القطري عن حالة التنوع احليوي للغذاء والزراعة يف اجلمهورية العربية ال�سورية.

م�شروع درا�شة النباتات الطبية والعطرية يف الوطن العربي
هدف امل�شروع: 

الأنواع  اأجل احلفاظ على  ب�سكل علمي من  ا�ستثمارها  العربي وحماولة  الوطن  املنت�سرة يف  الطبية  النباتات  بدرا�سة  الهتمام 
النباتية التي تتمتع بخ�سائ�ض طبية وعطرية ولها قيمة اقت�سادية. 

مكان تنفيذ امل�شروع: 
اجلمهورية العربية ال�سورية.

�شري العمل: 
درا�شة بيئية لنبات �شو�شن كريت Iris unguicularis cretensis يف �شورية.

- هو نبات طبي وعطري، ينمو يف املنطقة ال�ساحلية، يتعر�ض ل�سغط ب�سري كبري يهدده بالنقرا�ض. 
- مت ح�سر وحتديد اأماكن انت�ساره وحتديد الظروف البيئية املثلى لنموه وتقييم الواقع احلايل ملوائله )ُعدَّ ال�سو�سن موجودًا عند 

وجود 5 م�ستعمرات على الأقل يف املوقع الواحد(.
- مت معاجلة وحتليل بيانات ا�ستمارات امل�سوح امليدانية والتو�سل اىل نتائج ومناق�ستها، )يف ورقة علمية بحثية قيد الن�سر(.

جمعت عينات من اأوراق النبات لإجراء التحاليل الكيميائية لتقدير القيمة الغذائية العلفية لها.
درا�شة بع�ص الأنواع اخل�شبية الطبيعية متعددة ال�شتخدامات يف �شورية.

بالتنوع  الغنية  املناطق  لل�سكان يف  املعي�سة  ورفع م�ستوى  التنوع احليوي  و�سون  امل�ستدامة  التنمية  العربي مب�ساريع  املركز  يهتم 
احليوي، ومن هذا املنطلق: 

الزمزريق   -  Colutea cilicica )الكولوتيا  �سورية  يف  ال�ستخدامات  متعددة  اخل�سبية  احلراجية  الأن��واع  بع�ض  درا�سة  تتم    -
Cersis siliquastrum - القطلب Arbutus andrachne( للتعرف على بيئات هذه الأنواع وطرق اإكثارها، و�سوًل اإىل اإدارتها 

وا�ستثمارها بال�سكل الأمثل.  
-  نفذت الدرا�سة امليدانية وامل�ستلية وحللت البيانات ومت التو�سل اإىل نتائج �ستن�سر يف ورقة علمية.

-  جمعت اأوراق الكولوتيا باأطوار خمتلفة ويجرى حتليلها كيميائيًا لتقدير القيمة العلفية لها.



43

2017 الــ�ســنوي  الفني  التقريـر 

النباتات احلراجية والرعوية يف املكافحة  امل�شتخل�شة من   )Allelopathy( الت�شاد ا�شتخدام بع�ص مركبات 
املتكاملة لالأع�شاب والآفات يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة.

بينت النتائج اأن امل�ستخل�سات املائية لنبات الآ�ض Myrtus communis ول�سان الطري Ailanthus altissima لها تاأثري يف احلد 
من تطور ومنو بع�ض الأطوار احل�سرية ال�سارة، وتثبيط منو بع�ض الأع�ساب ال�سارة، كما اأبدى الزيت الطيار لل�سنوبر احللبي 
Pinus halepensis وامل�ستخل�ض امليثانويل لنبات الرباختيون Brachychtion populneum فاعلية يف مكافحة بع�ض اأنواع 

الفطريات.
درا�شة بع�ص موؤ�شرات الغطاء النباتي والتنوع احليوي يف بع�ص املناطق يف �شورية.

- �سمن اهتمامات اك�ساد يف الإ�سهام يف اإعادة تاأهيل النظم البيئية مبا يحافظ على التنوع احليوي يف البيئات امل�سطربة جترى 
درا�سة الغطاء النباتي يف منطقة وادي �سليم يف حمافظة ال�سويداء جنوبي �سورية للوقوف على الواقع الراهن للغطاء النباتي 

والتنوع احليوي يف هذه املنطقة.
- نفذت امل�سوحات النباتية امليدانية وجمعت مناذج نباتية لت�سنيفها مع توثيق الغطاء النباتي يف املنطقة بال�سور احلية، بوبت 

البيانات من اأجل معاجلتها وحتليلها.

درا�شة العوامل املوؤثرة يف الإنتاجية الثمرية ل�شجرية ال�شماق .Rhus coriaria L يف ال�شاحل ال�شوري.
ال�سماق ذات الأهمية الطبية والغذائية والبيئية، يقوم خرباء املركز بدرا�سة  »اأك�ساد« ب�سجرة  العربي  �سمن اهتمامات املركز 
العوامل التي توؤثر يف اإنتاجيته الثمرية يف ظروف ال�ساحل ال�سوري من اأجل تقدمي مقرتحات تخدم املزارعني ال�سوريني والعرب 
)حيث ينمو ال�سماق( لزيادة اإنتاج هذه ال�سجرة املهمة وحت�سني دخلهم وم�ستوى معي�ستهم، وكذلك درا�سة التباين داخل هذا 

النوع وال�ستفادة منه يف عمليات التح�سني الوراثي. 

مسح الغطاء النباتي بطريقة الخط المعترض والتعدي بالقطع في وادي سليم.

نبات السماق مع العناقيد الثمرية.
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تقييم ا�شتخدام حماأة ال�شرف ال�شحي وخملفات التقليم والطف الربكاين يف اإنتاج الغرا�ص احلراجية.
يهتم املركز العربي اأك�ساد بالإدارة البيئية املتكاملة لالأنظمة البيئية وحتقيق التنمية امل�ستدامة، ونظرًا لطرح كميات كبرية من 
ر البيئة، وكذلك املخلفات املزرعية  خملفات حمطات ال�سرف ال�سحي من احلماأة غري ال�ساحلة لال�ستخدام املبا�سر والتي ت�سّ
)نواجت التقليم وبقايا املحا�سيل الزراعية...(، ويف ظل النق�ض يف كميات ال�سماد الع�سوي وارتفاع اأ�سعاره، نفذ خرباء اأك�ساد 
بحثًا يهدف اىل اإيجاد بديل عنه، وذلك بتخمري حماأة ال�سرف ال�سحي مع خملفات تقليم الزيتون والطف الربكاين معًا، بهدف 
اإنتاج كمبو�ست يدخل يف تركيب خلطات م�ستلية لإنتاج غرا�ض اأربعة اأنواع حراجية )ال�سنوبر الربوتي، ال�سرو دائم اخل�سرة، 

الأكا�سيا فرنزيانا، الروبينيا(.

عملية تشكيل الخلطات من المخلفات العضوية وتخميرها.
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االأرا�سي وا�ســتعماالت امليــاه
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تعمل اإدارة الأرا�شي وا�شتعمالت املياه على تنفيذ اأن�شطتها من خالل الربامج الرئي�شية التالية:
1 - برنامج مراقبة الت�شحر ومكافحته يف الدول العربية:

يهدف الربنامج اإىل احلد من الت�سحر باعتماد منهجية �سليمة وعلمية يف املراقبة واملكافحة با�ستخدام تقنيات متقدمة للك�سف 
املبكر على تدهور الأرا�سي وتنفيذ امل�ساريع الرائدة لإعادة تاأهيل املناطق املت�سحرة يف الدول العربية من خالل تعميم اخلربة 

املكت�سبة لدى اأك�ساد.
2 - برنامج درا�شات الرتبة والأرا�شي واإعداد اخلرائط:

يهدف هذا الربنامج اإىل اعداد درا�سات الرتبة والأرا�سي واإعداد خرائطها حيث تعترب درا�سات م�سح  املوارد الر�سية وخ�سو�سا 
درا�سات الرا�سي واإعداد اخلرائط الغر�سية الرقمية من اهم عنا�سر التي ت�ساعد على فهم مكونات املوارد الر�سية يف الوطن 
العربي من اأجل و�سع قاعدة بيانات للموارد الطبيعية يف املنطقة ت�ساعد �سناع القرار يف عملية التخطيط املر�سد واجناز عملية 
ال�ستخدام امل�ستدام للموارد املحدودة واملتاحة وتكثيف الإنتاج الزراعي وبالتايل زيادة املردود والدخل الزراعي عرب ا�ستعمال 

اأكرث فاعلية ومالئمة لالأرا�سي واملوارد.
3 - برنامج الإدارة امل�شتدامة لالأرا�شي وا�شتعمالت املياه:

اإنتاجًا  حتقق  حم�سنة  واأ�ساليب  علمية  تقانات  واإيجاد  واملياه  الأرا�سي  ل�ستعمالت  مثلى  اإدارة  تطوير  اإىل  الربنامج  يهدف 
اقت�ساديًا، حيث يتابع اأك�ساد براجمه البحثية والتطبيقية التي توؤدي اإىل ال�ستعمال الفّعال والآمن للمياه غري التقليدية كاملياه 

املاحلة والع�سرة واملعاجلة دون الت�سبب يف تدهور الرتبة واحلفاظ على ا�ستدامتها.
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املــ�شــاريع املنفذة
يف اإدارة االأرا�شـي وا�شـــتعماالت املياه
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اأوال: برنامج مراقبة الت�شحر ومكافحته يف الدول العربية

م�شروع مكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية
الهدف من امل�شروع: 

املحافظة على البيئة واحلد من تاأثري العوا�سف الغبارية والرمال الزاحفة على البيئة والإن�سان يف املنطقة العربية.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

جمهورية العراق - جمهورية م�سر العربية. 
�شري العمل:

عمل املركز العربي "اأك�ساد" على حتقيق نتائج اإيجابية يف هذا املجال وفق الآتي:
1. م�صروع تثبيت الكثبان الرملية با�صتخدام مياه ال�صرف الزراعي بواحة �صيوة جمهورية م�صر العربية: 

ينفذ امل�سروع بالتعاون بني اأك�ساد ومركز بحوث ال�سحراء يف جمهورية 
مناطق  وحماية  البيئية  الظروف  اإىل حت�سني  ويهدف  العربية،  م�سر 
اأخطار زحف الرمال يف مناطق ال�ست�سالح احلديثة يف  التنمية من 
وتثبيت  الت�سحر  ملكافحة  منوذجي  م�سروع  تنفيذ  وبغية  �سيوة،  واحة 
الرمال الزاحفة، واإقامة جمتمع تنموي يف مناطق التنمية يحتذى به 
 2016 عامي  يف  بامل�سروع  العمل  اإط��ار  و�سمن  امل�ستثمرين،  قبل  من 

و2017 مت اجناز مايلي:  
يف  ال�سائدة  واملناخية  البيئية  للظروف  نظرًا  امل��وؤق��ت��ة:  •احلماية 
الرمال،  و�سفي  الن�سطة  للرياح  النباتات  تتعر�ض  امل�سروع،  منطقة 
وكذلك ارتفاع درجات احلرارة خالل ف�سل ال�سيف،  وانخفا�سها 
ال�ستالت  حماية  يتطلب  ال��ذي  الأم��ر  ال�ستاء،  ف�سل  خ��الل  ب�سدة 
اإن�ساء  خ��الل  م��ن  الأوىل،  منوها  ف��رتات  خ��الل  خا�سة  امل��زروع��ة 
النظم امليكانيكية اأو البيولوجية التي من �ساأنها حماية النباتات من 

الظروف املعاك�سة، ويف هذا الإطار مت مايلي: 
اأ - اإن�ساء خندق بطول 1 كم وعر�ض 1 م وعمق 1 م، وذلك بغر�ض تقليل كمية الرمال الزاحفة نحو موقع اإن�ساء احلزام الأخ�سر 

يف منطقة امل�سروع. 
ب - اإن�ساء الأ�سوار: مت اإن�ساء �سور من جريد النخيل بطول 1 كم وارتفاع 1.5 م مبعدل 8 جريدة/م طويل اأي بنفاذية حوايل 
30 %. وكان ذلك على بعد م�سافة 10م وموازًيا للخندق وعمودًيا على اجتاه الرياح. وذلك بغر�ض حماية احلزام الأخ�سر 

)النباتات املزروعة( وم�سرف ال�سحامي من اأخطار زحف الرمال.

موقع تنفيذ المشروع

متابعة األعمال الميدانية في منطقة
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• حتديد اخلوا�ض الكيميائية ملياه الري: مت اأخذ عينات ممثلة من مياه ال�سرف الزراعي مبنطقة ال�سحامي، والتي ت�ستخدم 
اأهم اخلوا�ض  للتعرف على  املنطقة، ومت حتليلها معمليًا  الرملية يف هذه  الكثبان  لتثبيت  املقرتحة  النباتية  الرتاكيب  يف ري 

الكيميائية لها.
• درا�صة الرتبة: تبني من الت�سخي�ض الظاهري ملقطع الرتبة يف 
 ،% 95 اأكرث من  الرمل متثل  اأن حبيبات  امل�سروع  تنفيذ  موقع 

وهذا يعني اأن الرتبة ت�سنف على اأنها رملية وهذا موؤداه ما يلي:
-الرتبة �سريعة الفقد للمياه وبالتايل �سريعة الغ�سيل لالأ�سمدة 

املعدنية امل�سافة.
- الأر�ض حمتواها من العنا�سر الغذائية فقري.

- الأر�ض حمتواها من املادة الع�سوية �سئيل اأو يكاد يكون معدوم 
- م�ستوى املاء الأر�سي اأكرب من العمق احلرج )2 مرت(.

ومت اأخذ عينات تربة �سطحية )0-30 �سم(، وحتت �سطحية )30-
60 �سم( وهي طبقات انت�سار اجلذور، خا�سة اجلذور الن�سطة ، 

للتعرف على مدى توزيع املغذيات خاللها وانعكا�ض ذلك على احلالة الغذائية وال�سحية للنباتات املزروعة.
• تنفيذ �صبكة ري بالتنقيط: مت تنفيذ �سبكة ري بالتنقيط يف منطقة امل�سروع من خالل الت�سميم املنا�سب لل�سبكة، بحيث متد 

النباتات املزروعة باحتياجاتها املائية خالل فرتات منوها املختلفة.
الزراعيني واملهتمني بهذا  تنفيذ عدة دورات تدريبية �سمت منظمات املجتمع املدين واملهند�سني  التدريبية:  مت  ال��دورات   •

املجال من م�ستثمرين ومزارعني، بغر�ض التدريب على كيفية التعامل مع الكثبان الرملية وو�سائل مقاومتها مت�سمنة مايلي:
 اأ.الأ�س�ض الفنية لتخطيط م�سروعات مقاومة زحف الرمال وت�سجري قنوات الري وال�سرف.

 ب. اإدارة نظم الري املتطور.
     ج. الزراعة واملعامالت الزراعية املثلى للنباتات املزروعة ودرا�سة العائد القت�سادي والبيئي من تنفيذ هذا امل�سروع. 

كما عمل خرباء اك�ساد على اعداد الن�سطة التنفيذية املقرتحة للعمل عليها خالل اأعوام 2018 و 2019، وهي ا�ستكمال تنفيذ برنامج 
التثبيت البيولوجي باإقامة الزراعات املالئمة وان�ساء احزمة خ�سراء با�ستعمال الأ�سجار وال�سجريات املتاأقلمة مع املنطقة، ومتابعة 

اعمال ال�سيانة للم�سروع.

زراعة احلزام الأخ�صر: يعترب احلزام الأخ�سر الذي مت تنفيذه منوذج اإر�سادي لتثبيت الكثبان الرملية والرمال الزاحفة،   •
لذلك مت التو�سع به عام 2017 وفق تركيبة نباتية تت�سم بالتنوع �سواء من حيث الأنواع النباتية اأو من حيث الرتكيب الفراغي لها. 
ويبلغ طول احلزام نحو 800 م، ويتكون من 5 �سفوف من الأ�سجار، بحيث تكون امل�سافة بني النباتات وبني ال�سفوف 3 اأمتار. 
وتنتظم هذه النباتات يف تراكيب فراغية خمتلفة، تت�سمن هذه الرتكيبة اأنواع نباتية متاآلفة مع البيئات الرملية اأهمها النيم 
 ،Tamarix articalata Casuarina equisetifolia، الأثل  Acacia saligna، الكازورينا  Azadiracta indica، الأكا�سيا  

حيث متت زراعة الأنواع النباتية املقرتحة على م�سافات 3x3 مرت، على �سكل رجل غراب وبتوزيع فراغي خمتلف.

الكازوريناأكاسيا سيليغنا
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2.م�صروع حماية البنية التحتية من اأخطار زحف الرمال يف �صيناء: 
ينفذ امل�سروع بالتعاون بني اأك�ساد ومركز بحوث ال�سحراء يف جمهورية م�سر العربية بناًء على اتفاقية تعاون م�سرتك، وملدة 3 
�سنوات بهدف حماية امل�ساريع القومية والبنى التحتية وحت�سني الظروف البيئية، ومت اختيار موقع املغارة يف �سيناء لتنفيذ فعاليات 

امل�سروع. وبداأ العمل بامل�سروع يف ال�سهر اخلام�ض 2016 ومت  تنفيذ خطة عمل مو�سم 2016 - 2017 وفق مايلي :
- جمع الدرا�سات  تنفيذ الأعمال التح�سريية مبا ي�سمل )اختيار وحتديد منطقة الدرا�سة، واإجراء الو�سف التف�سيلي لها   •
ال�سابقة - درا�سة املراجع والتقارير ال�سابقة حول رمال �سمال �سيناء - حتليل العنا�سر املناخية - درا�سة توزيع التكوينات الرملية- 
حتديد املناطق املتاأثرة بزحف الرمال - حتليل ال�سور الف�سائية متعددة التواريخ - ح�ساب الكميات الن�سبية للرمال املتحركة 
- تنفيذ زيارات ميدانية لتدقيق املعلومات - ح�سر الغطاء النباتي الطبيعي يف اأماكن انت�سار الرمال -  جتهيز م�ستل لإنتاج �ستول 

النباتات الالزمة(.
• درا�سة الو�سع اجليولوجي، و�سملت تكوينات اجلورا�سي والرباعي وروا�سب الأودية، مع الرتكيز على روا�سب الكثبان والنباك 
باأنواعها  ال�سائدة يف املنطقة على �سكل كثبان رملية  التي تنت�سر يف منطقة الدرا�سة والتي �سكلتها الرياح  والفر�سات الرملية 
الرملية وهي  النباك  تنت�سر فيها  الدرا�سة، كما  التي توجد يف �سمال وغرب وجنوب منطقة  الطولية  الكثبان  املختلفة، خا�سة 
عبارة عن جتمعات من الرمال املرتاكمة حول احل�سائ�ض والنباتات ال�سحراوية ويزداد حجم هذه النباك مع منو تلك النباتات، 
كذلك تنت�سر يف املنطقة الفر�سات الرملية وهي تكوينات رملية هوائية املن�ساأ لي�ست لها اأ�سكال معينة، وتعترب م�سدرًا اأ�سا�سيًا 

لالأ�سكال الرملية كافة.
ال�سرقية ذات ارتفاعات حادة نتيجة وجود جبل املغارة، ثم يالحظ  اأن اجلهة اجلنوبية  درا�سة الطبوغرافية حيث لوحظ   •
ا�ستواء اجلزء الأو�سط واجلنوبي الغربي، اأما اجلزء ال�سمايل فهو ذو ارتفاعات متو�سطة. امليولت املوجودة يف املنطقة جيدة 
بوجه عام ما عدا يف املناطق اجلنوبية ال�سرقية وبع�ض الأماكن يف اجلهة ال�سمالية، وي�سل اأق�سى ارتفاع يف اجلزء اجلنوبي 

الغربي، واأقل ارتفاع يف اجلهة ال�سمالية الغربية.

• درا�سة اخلوا�ض الطبيعية والكيمائية للرتبة ومياه الري مبنطقة امل�سروع: و�سملت هذه الدرا�سة )التحليل امليكانيكي للرتبة 
"ملوحة  - التو�سيل الكهربائي مل�ستخل�ض عجينة الرتبة امل�سبعة  "درجة احلمو�سة"  - تفاعل الرتبة  - ن�سبة كربونات الكال�سيوم 

الرتبة" - تركيز الكاتيونات والأنيونات يف م�ستخل�ض عجينة الرتبة امل�سبعة(.
الدرا�سة  واأو�سحت  اأك�ساد،  بتطويرها  التي قام  الطريقة  باتباع  النباتي  الغطاء  النباتي: مت تقدير قيا�سات  الغطاء  درا�سة   •
الرتكيب النباتي والأنواع النباتية التي مت ر�سدها مبنطقة الدرا�سة من خالل احل�سر الأر�سي ملواقع خمتلفة متثل الوحدات 
اجليومورفولوجية ال�سائدة باملنطقة مثل الكثبان الرملية وجماري ال�سرف وروافد الوديان. وقد لوحظ انخفا�ض ن�سبة التغطية 
النباتية ب�سورة عامة يف خمتلف املواقع واإن كانت معدلت التغطية النباتية اأعلى يف جماري الوديان واملناطق التي يرتفع فيها 

م�ستوى املاء الأر�سي، حيث يالحظ منوات جيدة من نباتات الثمام والعو�سج والرمت والأتل واأ�سجار الأكا�سيا. 
• بعد اجراء الدرا�سات ال�سابقة ودرا�سة حالة املناخ باملنطقة وخ�سائ�ض الرتبة والرفع امل�ساحي مت و�سع املقرتحات املنا�سبة 
حلماية املنطقة من زحف الرمال، واإن�ساء احلزام الأخ�سر،  ومت البدء يف تنفيذ اأعمال امل�سروع املتمثلة يف ت�سوية الكثبان الرملية 

لإمكانية التدخل و�سهولة احلركة للمعدات والعمال.

الكثبان الرملية في منطقة المشروع
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3. اإعداد مو�صوعة الكثبان الرملية يف الوطن العربي: 

التعاون مع  "اأك�ساد" وانطالقًا من حر�سه على تعزيز  القاحلة  العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�سي  مببادرة من املركز 
املوؤ�س�سات الوطنية يف الدول العربية، وبالتعاون مع مركز بحوث ال�سحراء يف جمهورية م�سر العربية، ومعهد املناطق القاحلة 
مبدنني يف اجلمهورية التون�سية، مت اطالق امل�سروع امل�سرتك حول اإعداد مو�سوعة الكثبان الرملية يف الوطن العربي، وخالل عامي  

2016 و 2017، مت تنفيذ الفعاليات التالية: 

• ُعقدت ور�سة عمل م�سرتكة بالقاهرة خالل الفرتة 16-2016/5/18 لالإقالع بامل�سروع.
التي  التنفيذية  اخلطة  و�سع  مت  حيث   ،2016/7/18  -  16 الفرتة  خالل  بالقاهرة  الأول  اجتماعها  التن�سيق  جلان  عقدت   •

ت�سمنت: 
اأ .املربرات والأهداف والأهمية.

ب .مكونات املو�سوعة  بحيث  تتكون من �سبعة ف�سول هي )خ�سائ�ض الكثبان الرملية يف الوطن العربي - العوامل املوؤثرة على 
- اجلوانب  - حركة الكثبان الرملية  - التنوع احليوي النباتي للبيئات الرملية  توزع وانت�سار الكثبان الرملية يف الوطن العربي 
اأهم   - الت�سحر  الكثبان الرملية ومكافحة  - تثبيت  للكثبان الرملية وانعكا�ساتها القت�سادية والجتماعية  ال�سلبية واليجابية 

التجارب يف تثبيت الكثبان الرملية والدرو�ض امل�ستفادة(.
• ُعق�د الجتم�اع التن�س��يقي الثاين ملمثلي اجلهات الث��الث امل�س��اركة ف��ي مدين�ة م�دني��ن بتون��ض خ��الل الفت��رة 2016/10/26-24، 

بح�سور الفرق الفنية املعنية، بهدف املراجعة املرحلية ملا مت اإعداده من حمتويات وف�سول املو�سوعة.
-11 الفرتة  خالل  القاهرة  امل�سرية  العا�سمة  يف  وذلك  امل�ساركة،  الثالث  اجلهات  ملمثلي  الثالث  التن�سيقي  الجتماع  عقد   •

2017/2/12 بح�سور وم�ساركة الفرق الفنية املعنية. 

• عقد الجتماع التن�سيقي الرابع والأخري مب�ساركة املن�سقني من اجلهات الثالث املنفذة للم�سروع، وذلك يف العا�سمة اللبنانية 
بريوت يومي الأربعاء واخلمي�ض املوافق 24-25 اأيار/مايو 2017، حيث قام امل�ساركون مبراجعة ومناق�سة حمتويات املو�سوعة 
بعد موافقة  النهائي  بال�سكل  والإخراج  الطباعة  اأك�ساد مبتابعة  يقوم  اأن  التو�سية  الأولية، مع  امل�سودة  التفاق على  كافة، ومت 

نبات األثل في منطقة الدراسة بشمال سيناءنبات الثمام الرعوي في منطقة الدراسة بشمال سيناء  

االجتماع التنسيقي الثالث في القاهرة
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نتائج  لعر�ض  عمل  ور�سة  وتنظيم  العليا،  التوجيهية  اللجنة 
امل�سروع واإطالق املو�سوعة وت�سويقها.

مو�سوعة  اإط��الق  ور�سة  اأك�ساد  نفذ   2017/11/27 بتاريخ   •
الكثبان الرملية يف الوطن العربي بح�سور معايل وزير الزراعة 
والبيئة يف  املحلية  الإدارة  وزير  ومعايل  الزراعي،  وال�سالح 
�سورية، وم�ساركة وفدين عربيني من مركز بحوث ال�سحراء 
يف م�سر ومعهد املناطق القاحلة مبدنني يف تون�ض ومب�ساركة 

100 م�سارك من املخت�سني واملهتمني يف �سورية.

إطالق موسوعة الكثبان الرملية

االجتماع التنسيقي الرابع في بيروت

م�شروع اإعادة تاأهيل الأرا�شي املتدهورة 
يف الدول العربية

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

بغية حتييد تدهور الأرا�سي  وحت�سني الظروف املعي�سية لل�سكان املحليني.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

اجلمهورية العربية ال�سورية، جمهورية م�سر العربية.
�شري العمل: 

حقق املركز العربي "اأك�ساد" خالل ال�سنوات الخرية نتائج علمية جيدة يف تنفيذ امل�سروع وفق الآتي:
1. م�صروع و�صع موؤ�صرات الت�صحر وتدهور الأرا�صي يف اجلمهورية العربية ال�صورية: 

اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: ينفذ امل�سروع بالتعاون بني اأك�ساد ووزارة الإدارة املحلية والبيئة يف اجلمهورية العربية ال�سورية، 
بناء على اتفاقية التعاون املوقعة، والتي ت�سمل يف م�سمونها التعاون يف مواجهة م�ساكل الت�سحر واجلفاف والتغري املناخي، وتنبع 
معايري  للت�سحر  بالن�سبة  وهي  احلا�سل،  التغري  للتعبري عن  الأ�سهل  املقايي�ض  كونها  املوؤ�سرات  اأهمية  من  املو�سوع  هذا  اأهمية 
امل�سروع  بهذا  العمل  ا�ستمر  التدهور،  الأرا�سي وحتديد درجات هذا  وتدهور  الت�سحر  امل�سوؤولة عن حدوث  العمليات  لتو�سيف 

خالل عام 2017.
نتائج تنفيذ امل�صروع:

• مراجعة موؤ�سرات املناخ وال�ست�سعار عن بعد، واملوؤ�سرات الجتماعية والقت�سادية والتفاق عليها من خالل عقد اجتماعات 
نوعية لعر�ض ومناق�سة هذه املوؤ�سرات، وذلك متهيدًا لو�سع املوؤ�سرات النهائية املتكاملة، حيث تعمل وزارة الإدارة املحلية والبيئة 
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يف �سورية على اإ�سدار املوؤ�سرات وتعميها على اجلهات الوطنية املعنية يف اجلمهورية العربية ال�سورية.
• تنظيم ور�سة عمل )اإطالق املوؤ�سرات الوطنية لتدهور الأرا�سي والت�سحر يف اجلمهورية العربية ال�سورية(، عقدت الور�سة  يف 

31 متوز/يوليو 2017، ت�سمن برنامج الور�سة املواد التالية:

- عر�ض �سوئي حول تدهور الأرا�سي يف �سورية ودور التفاقية الدولية ملكافحة الت�سحر.
- عر�ض �سوئي حول منهجية اأك�ساد يف مراقبة الت�سحر واإعادة تاأهيل الأرا�سي املتدهورة.

- عر�ض �سوئي حول موؤ�سرات تدهور الأرا�سي والت�سحر يف �سورية ومعايريها.
- تخ�سي�ض جل�سة عمل  ملناق�سة املوؤ�سرات التي مت عر�سها .

- تقدمي عدد من املقرتحات والتو�سيات حول منهجية تطبيق املوؤ�سرات.
• البدء بتنفيذ م�سروعني تطبيقيني م�سرتكني بالتعاون بني اأك�ساد ووزارة الإدارة املحلية والبيئة هما:

- م�سروع دليلي لتقييم حالة تدهور الأرا�سي والت�سحر يف �سورية با�ستخدام املوؤ�سرات الوطنية لتدهور الأرا�سي والت�سحر. 
الأرا�سي  تدهور  موؤ�سرات  با�ستخدام  �سورية  على  احلرب  عن  الناجمة  امل�ساكل  مبعاجلة  اخلا�سة  ال�سرتاتيجيات  اإع��داد   -

والت�سحر.
• عقدت ور�سة عمل اإطالق "الربنامج الوطني لتحييد تدهور الأرا�سي يف �سورية" والتي نظمها اأك�ساد بالتعاون مع وزارة الإدارة 
املخت�سني  من  م�ساركًا   )30( وح�سرها   2017/2/14 يوم  بدم�سق  مقره  يف  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  والبيئة  املحلية 

واملعنيني. 
• بتاريخ 2017/7/31 عقدت ور�سة عمل حول "اإطالق موؤ�سرات تدهور الأرا�سي والت�سحر يف �سورية" والتي نفذها اأك�ساد يف 
باجلمهورية  والفنيني  املخت�سني  من  م�ساركًا   )200( مب�ساركة  �سورية  يف  والبيئة  املحلية  الإدارة  وزارة  مع  بالتعاون  دم�سق، 

العربية ال�سورية.

ورشة إطالق المؤشرات الوطنية لتدهور األراضي والتصحر
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2. م�صروع تقدير �صدة وكمية الجنراف املائي با�صتخدام القيا�صات احلقلية والنمذجة الريا�صية: 
ينفذ امل�سروع يف اجلمهورية العربية ال�سورية �سمن منطقة امل�ستل الزراعي املجاور ملحطة بحوث اأك�ساد يف ال�سن يف حمافظة 
ب�سبب  املفقودة  والع�سوية  املعدنية اخل�سوبية  العنا�سر  للرتبة،  وحتديد  املائي  كمية الجنراف  تقدير  اإىل  ويهدف  الالذقية، 

اجلريان ال�سطحي، مدة امل�سروع �سنتان، وبداأ العمل يف �سهر ني�سان 2016.
نتائج تنفيذ امل�صروع:

- تركيب الأحوا�ض املخ�س�سة لتجميع اجلريان ال�سطحي.
- جتميع اجلريان ال�سطحي خالل املو�سم املطري، مع اأخذ عينات من املحلول املجموع  وحتليلها خمربيًا.

- جتميع البيانات املناخية اخلا�سة باملنطقة ال�ساحلية ل�ستخدامها  يف النمذجة الريا�سية  املقررة.
- جتميع البيانات اخلا�سة بالرتبة وامليول والغطاء النباتي للمنطقة.

- تطبيق النموذج الريا�سي RUSLE واإجراء املعايرة الالزمة له.
3. م�صروع اإعادة تاأهيل املوارد الطبيعية املتدهورة مبحافظة مطروح يف جمهورية م�صر العربية:

ينفذ امل�سروع بالتعاون بني اأك�ساد ومركز بحوث ال�سحراء يف جمهورية م�سر العربية خالل عام 2017.
نتائج تنفيذ امل�صروع:

 اأ. اإجراء حتاليل كيميائية وميكروبيولوجية للمياه والرتبة مبناطق امل�سروع.
 ب. درا�سة املوارد الأر�سية واجليولوجية واملائية والغطاء النباتي واأهم مالمح الن�ساط الزراعي: 

• ا�ستكمال درا�سة مواقع العمل يف وادي اأم اأ�سطان  ووادي �سنب،  من حيث ) ال�سكان والعمالة والعمران - الن�ساط الزراعي - 
الن�ساط القت�سادي - الرثوة احليوانية واملراعي - الظواهر املناخية - املالح اجليولوجية واجليومورفولوجية(. 

النهرية  الروا�سب  خزان   - الهولو�سيني  الرملية  الكثبان  )خزان  التالية  باخلزانات  املتمثلة  اجلوفية  املياه  درا�سة  ا�ستكمال   •
الهولو�سينية - خزان احلجر اجلريي البطروخي - خزان امليو�سني الأو�سط 
حتت  اجلوفية  املياه  خزانات  و�سع  ميكن  فاإنه  عامة  وب�سفة   ، املت�سقق 

نوعني:
ال�سمايل  ال�ساحل  تعترب منطقة  النباتي، حيث  الغطاء  درا�سة  ا�ستكمال   •
احلدود  وحتى  �سرقًا  ال�سكندرية  غ��رب  من  متتد  والتي  مل�سر  الغربي 
اجلغرافية  م�سر  مناطق  اأغنى  من  غربًا  ال�سلوم  عند  الليبية  امل�سرية 
النباتية من حيث غطائها النباتي الطبيعي، والذي ميثل ما يقرب من 50 

% من الفلورا  امل�سرية.
• ا�ستكمال اأن�سطة التنمية الزراعية يف منطقة امل�سروع، والتي �سملت:

وتر�سيد   ، امل�سروع  منطقة  يف  حفرها  مت  التي  الأرب��ع��ة  الآب���ار  �سيانة   -
ا�ستعمالت املياه.

- ا�ستكمال الأعمال امليكانيكية واحليوية لكا�سرات الرياح.
- زراعة املحا�سيل اخل�سرية والرعوية والتو�سع بها يف املناطق املنا�سبة.

- زراعة �ستالت الزيتون والأكا�سيا يف املزارع وعلى جوانب الطرقات.
-�سيانة �سبكات الري بالتنقيط التي ركبت ل�سالح املزارعني . 

 ج. حماية املوارد الطبيعية مبنطقة امل�سروع من خالل اإجراء بع�ض العمليات الزراعية للتاأقلم مع التغريات املناخية.
 د. تدريب الكوادر الفنية واملزارعني مبنطقة الدرا�سة على اإدارة املوارد الطبيعية واإعادة تاأهيلها.

نبات الشيح البري أحد النباتات الرعوية ذات االستخدام 
الطبي بوادي أم أشطان
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 )UNCCD( م�شروع متابعة فعاليات التفاقية الدولية ملكافحة الت�شحر
والآليات العربية ذات العالقة

الهدف من امل�شروع:
ينفذ امل�سروع من قبل  اأك�ساد باعتباره اجلهة املكلفة ر�سميًا من قبل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية، مبتابعة تنفيذ التفاقية 
يف الدول العربية، ويهدف امل�سروع اإىل دعم تنفيذ التفاقية يف الدول العربية والتن�سيق فيما بينها، وتوحيد مواقفها جتاه التفاقية، 

وكذلك التن�سيق مع الآليات العربية املعنية يف هذا املجال.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

اأك�ساد والدول العربية.
�شري العمل: 

نفذ اأك�ساد خالل عام 2017 الأن�سطة التالية:
• اإعداد مذكر فنية حول مو�سوع حتييد تدهور الأرا�سي تنفيذًا لقرارات جمل�ض الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة يف 
دورته ال� )27( وت�سليمها اإىل الأمانة العامة للمجل�ض وعر�سها على الجتماع ال� )16( للفريق العربي املعني مبتابعة التفاقيات 

البيئية الدولية.
الت�سحر  اإعداد خرائط  تدريبية حول  دورة  تنظيم  البيئة، مت  �سوؤون  امل�سوؤولني عن  العرب  الوزراء  لقرارات جمل�ض  تنفيذًا   •

واجلفاف ملهند�سني من �سلطة جودة البيئة الفل�سطينية.
• امل�ساركة يف الجتماع )16( للفريق العربي املعني بتتبع تنفيذ التفاقيات البيئية الدولية، وعر�ض تقرير مف�سل عن اأن�سطة 
اأك�ساد يف الجتماع )17( للفريق العربي املعني بتتبع تنفيذ  اأك�ساد يف جمال مكافحة الت�سحر والتنوع احليوي، كما �سارك 
التفاقيات البيئية الدولية الذي عقد يف مقر الأمانة العامة بالقاهرة ما بني 10 – 2017/4/12، وتقدمي ت�سور عربي ملكافحة 
الع�سرية لتفاقية  البيئية مع الأخذ بعني العتبار الربنامج العربي ملكافحة الت�سحر وال�سرتاتيجية  واإدارة النظم  الت�سحر 
العربي  املركز  بجهود  الإ�سادة  اإىل  العربية  ال��دول  بدعوة  تو�سية  الجتماع  عن  و�سدرت  الت�سحر،  ملكافحة  املتحدة  الأمم 
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة "اأك�ساد"، يف اإعداد تقارير دورية  ملتابعة اجلفاف والت�سحر، وتو�سية با�ستمرار 

اأك�ساد يف تقدمي الدعم الفني اإىل الدول العربية يف جمال مراقبة ومكافحة الت�سحر.
• امل�ساركة يف اجتماعات الدورة )18( للجنة البيئة والتنمية يف الوطن العربي، واجتماع الدورة )28( ملجل�ض الوزراء العرب 
امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة، وتقدمي عرو�ض �سوئية عن تقدم العمل مب�سروع الأحزمة اخل�سراء يف الوطن العربي، واإعداد 
خرائط الت�سحر واجلفاف لدولة فل�سطني. و�سارك اأك�ساد يف اأعمال الدورة )19( للجنة امل�سرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن 
العربي التي عقدت خالل الفرتة 14-17/ 2017/10  يف القاهرة ، كما �سارك يف اأعمال الدورة )29( ملجل�ض الوزراء العرب 

امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة التي عقدت بتاريخ 2017/10/19 يف القاهرة. 
-21 يومي  القاهرة  الذي عقد يف  الت�سحر،  املتحدة ملكافحة  الأمم  باتفاقية  التن�سيقي اخلا�ض  الجتماع  اأك�ساد يف  �سارك   •
2017/8/22، بغية التح�سري للم�ساركة العربية يف اجتماع الأطراف الثالث ع�سر لالتفاقية الذي عقد يف ال�سني خالل الفرتة 
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6 - 2017/9/16، وقدم ممثل اأك�ساد يف الجتماع عر�سًا �سوئيًا حول جهود اأك�ساد يف جمال حتييد تدهور الأرا�سي والتنمية 

امل�ستدامة يف الوطن العربي .
• �سارك اأك�س��اد ف�ي الجتماع ال�ذي دع�ت ل�ه املنظمة العربي�ة للتنمي�ة الزراعي���ة، وعق�د ف�ي القاه����رة يومي 12 - 2017/10/13، 
بهدف مناق�سة م�سروع اخلطة الإطارية الإقليمية لدعم الدول العربية يف تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية ملكافحة الت�سحر 2018 - 

2030، والهدف اخلام�ض ع�سر من اأهداف التنمية امل�ستدامة.

ثانيا: برنامج درا�شات الرتبة واالأرا�شي واإعداد اخلرائط
م�شروع مراقبة تدهور الأرا�شي وتقديره على امل�شتوى الوطني با�شتخدام تقانات ال�شت�شعار عن بعد

هدف امل�شروع:  
ميثل هذا امل�سروع اأحد الأن�سطة التي �سرع اأك�ساد يف اإعدادها بهدف املراقبة طويلة املدى لتدهور الأرا�سي يف املنطقة العربية. 
وياأتي يف اإطار تو�سيات جلنة العلوم والتكنولوجيا اخلا�سة بالتفاقية الدولية ملكافحة الت�سحر منذ منتدى مراقبة تدهور الأرا�سي 
الذي عقد يف عام 2006 مبدينة بون يف اأملانيا وموؤمتر الأطراف التا�سع لالتفاقية )Cop9( الذي عقد يف مدينة "بوين�ض اأير�ض" 

بالأرجنتني وكّلف اأك�ساد يف التن�سيق واملتابعة بني الدول العربية فيما يخ�ض تفعيل التفاقية.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

كافة الدول العربية.
�شري العمل:  

ميكن تلخي�ض اأهم الإجنازات التي حتققت يف هذا املجال  فيما يلي:
1. مراقبة تدهور الغطاء النباتي يف الوطن العربي:

يهدف امل�سروع اإىل مراقبة اأو�ساع تدهور الأرا�سي على امل�ستويات الإقليمية والوطنية، والربط امل�ستمر بني �سيا�سات التعامل مع 
الأرا�سي املتدهورة واحلد من املخاطر على الإنتاجية الزراعية، وتقدير التدهور وطبيعة ونوعية ودرجات عمليات تدهور الأرا�سي 

وحتديد املناطق الأكرث عر�سة ملخاطرها.
اأرا�سي الوطن العربي يقل فيها معدل  90 % من  اأن  اأرا�سي الوطن العربي يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة حيث  تقع معظم 
الهطول املطري ال�سنوي عن 400 مم، ومعظمها مهدد بالتدهور بفعل عوامل خمتلفة اإن كانت ب�سبب الن�ساط الب�سري اأو التغري 
العربية والإقليمية  بالتعاون مع املنظمات  العربية للحد من تدهور الأرا�سي  التي بذلت من قبل الدول  املناخي، ورغم اجلهود 
والدولية، فاإن هذه امل�سكلة مازالت متثل تهديدًا كبريًا ولها تداعيات خطرية من النواحي البيئية والقت�سادية الجتماعية، اأهمها 

العوا�سف الغبارية والتي حتدث ب�سكل متكرر يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة من العامل. 
اإن من اأهم اأهداف التنمية امل�ستدامة هو الهدف 15 املت�سمن حماية النظم الإيكولوجية الربية وترميمها وتعزيز ا�ستخدامها 
على نحو م�ستدام، واإدارة الغابات على نحو م�ستدام، ومكافحة الت�سحر، ووقف تدهور الأرا�سي وعك�ض م�ساره، ووقف فقدان 
التنوع البيولوجي، ويتعامل اأك�ساد مع ق�سايا تدهور الأرا�سي والعوا�سف الغبارية ب�سكل متكامل من حيث املراقبة والتقييم واإعادة 
التاأهيل، حيث تتم املراقبة با�ستخدام تقانات ال�ست�سعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، ويتم التقييم بالتكامل مع الأعمال 
احلقلية وفق املنهجيات العاملية، ومن ثم تو�سع خطط اإعادة التاأهيل بالتعاون مع اجلهات املعنية، ونظرًا لأهمية النتائج التي 
الك�سف عن املناطق املتدهورة ب�سكل جيد وحتديدها بدقة عالية حيث مت اختيار  اأك�ساد والتي �ساعدت دول عديدة يف  قدمها 
مناطق �ساخنة )متدهورة( يف عدة دول، فقد مت تنقيذ م�سروع مكافحة الت�سحر يف وادي الليث يف جنوب غرب اململكة العربية 
ال�سعودية، كذلك مت تطبيق نظام املراقبة يف كل من �سلطنة عمان - العراق - اجلزائر - ال�سودان - �سورية، مما اأعطى دفعًا قويًا 
والتكرارية  ال�سدة  احتمالت اجلفاف من حيث  تزايد  اأنه مع  بالذكر  الأرا�سي. واجلدير  تدهور  تطبيق مراقبة  لال�ستمرار يف 
والتذبذب فاإنه يتوقع اأن تتزايد معدلت تدهور الأرا�سي خالل هذا العقد، لذلك لبد من ال�ستمرار يف املراقبة والتقدير وحتديث 
تتطلب  الأرا�سي  تدهور  اأن مراقبة  ول�سك  امل�سروع.  الأرا�سي من خالل هذا  بتدهور  والبيانات واخلرائط اخلا�سة  املعلومات 
منهجية �سحيحة ودرا�سات دقيقة، حيث ت�ستخدم تقانات ال�ست�سعار عن بعد يف مراقبة الغطاء النباتي وتقدير حالته العامة 
ودرجة تدهوره، وذلك من خالل حت�سري وبناء اأر�سيف �سور الغطاء النباتي NDVI  من نوع MODIS  ن�سف �سهرية وبقدرة 
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متييز 1 كم ولفرتة زمنية من عام 2000 اإىل عام 2014، ومن ثم ح�ساب منحنى التغري يف الغطاء النباتي وذلك با�ستخدام 
اأك�ساد وجامعة  TimeStats Software Package، الذي مت اعدادها بالتعاون بني  النموذج الريا�سي املعاير �سمن برجمية 

تريور باأملانيا. 
وت�سري اأحدث درا�سات اأك�ساد حول نظام الإنذار املبكر للت�سحر 
للتدهور  تتعر�ض  هكتار  مليون   28.1 اأن  اإىل  العربي  الوطن  يف 
هكتار  مليون   9.6 و  �سديدة،  بدرجة  هكتار  مليون   12.7 منها 
بدرجة متو�سطة و 5.7 مليون هكتار بدرجة ب�سيطة، واأن التح�سن 

قد �سمل 4 مليون هكتار تقريبَا.
 MODIS and SPOT Vegetation حيث اأظهر حتليل اأر�سيف
1km  نتائج م�سروع الإنذار املبكر لتدهور الأرا�سي ما بني عامي  

2000 و2011 اأن هناك تراجع وا�سح يف الغطاء النباتي ب�سكل عام بن�سبة 45 % كمح�سلة ن�سبة التدهور مع التح�سن يف املنطقة 

العربية، ح�سب اجلدول التايل:

المناطق المشرقة )هكتار(%المناطق المتدهورة )هكتار(%الدول العربية

15633872641690327المغرب
403471658432603744الجزائر
272612679131257957تونس

372808430496831317موريتانيا
4625117021137098288ليبيا

6353354829762212سوريا
10154406092639لبنان

6426437028104130786العراق
29417853228817األردن
38267481510559فلسطين
474717658822007514مصر

475202498955534573السودان
507712366152313710الصومال
823203559278136جيبوتي
6916135428612338468السعودية

46813784235382قطر
381514906431195979عمان
832610822394367الكويت

352895564171406417اإلمارات
463298107921433960اليمن

50455023968540945151اإلجمالي

جدول يبين تغيرات الغطاء النباتي خالل الفترة )2011-2000(

تغيرات الغطاء النباتي 2000 - 2011
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بلغت امل�ساحات املتاأثرة ب�سدة بتداخل تاأثري تدهور الأرا�سي وخماطر اجلفاف الزراعي حلوايل 7.1 % )94.30 مليون هكتار( 
من امل�ساحة الإجمالية. حيث تتاأثر م�ساحة زراعية  ن�سبتها  1.7 % مب�ستويات عالية من كال تدهور الأرا�سي وخماطر اجلفاف 
 % 0.5 وتتاأثر   ، الزراعي  الأرا�سي من خماطر اجلفاف  3.3 % م�ستويات عالية من تدهور  ن�سبتها  وتتاأثر م�ساحة  الزراعي، 
مب�ستويات متو�سطة من تدهور الأرا�سي وعالية من خماطر اجلفاف الزراعي ، ويتاأثر 1.6 % م�ستويات متو�سطة من كال تدهور 

الأرا�سي وخماطر اجلفاف الزراعي.
 MODIS and SPOT نوع  الف�سائية من  ال�سور  اأر�سيف  لتحليل  الأرا�سي  لتدهور  املبكر  الإنذار  النتائج احلديثة مل�سروع  اأما 
Vegetation 1km  لالأعوام من 2000 - 2014 فت�سري اإىل اأن هناك تراجع وا�سح يف الغطاء النباتي ب�سكل عام كمح�سلة ن�سبة 

العامل  اأن  و  الكليٌة  28.93%  من امل�ساحة  ُت�سكل قرابة  387794115 هكتار  العربية حلوايل  التح�سن يف املنطقة  التدهور مع 
الإن�ساين كان له اأثره الوا�سح يف الإ�سراع مبعدل تدهور الأرا�سي كنتيجة للتكثيف الزراعي وا�ستنزاف املياه اجلوفية واجلفاف 
بن�سبة  208422809.8 هكتارا  فكانت مب�ساحة حوايل  التي حت�سنت  املناطق  اأما  ب�سكل خا�ض.  العربي  امل�سرق  اأّثر على  الذي 

.% 15.55

هذا وقد مت حتليل التغريات يف الغطاء النباتي والذي يعترب اأحد موؤ�سرات تدهور الأرا�سي جلميع الدول العربية مف�ساًل لكل دولة 
على حده �سمن تقرير طبع خالل عام 2016 بعنوان: مراقبة تغريات الغطاء النباتي وتدهور الأرا�سي وتقديره يف الدول العربية 

با�ستخدام تقانات ال�ست�سعار عن بعد، ويبني اجلدول اأدناه تغريات الغطاء النباتي خالل الفرتة ) 2014-2000(.
جدول يبين مساحات تدهور األراضي في الدول العربية )2014-2000(.

% المناطق المتدهورة % المناطق المشرقة المساحة )هكتار( الدول العربية

32.23 2879094 18.15 1621429 8934200 األردن

45.40 3795276 7.70 643596.5 8360000 اإلمارات

58.56 38939.85 21.88 14548 66500 البحرين

31.32 5124669 41.55 6798319 16361000 تونس

32.23 76763512 17.60 41915523.61 238174100 الجزائر

93.82 2157749 2.25 51746.27 2300000 جيبوتي

64.83 139362972.3 5.66 12162681.86 214968999.9 السعودية

35.21 65703967 20.65 38537492 186581300 السودان

55.77 10327523.42 7.67 1420912.78 18518000 سوريا

53.43 34051394 26.73 17037595 63765700 الصومال

46.72 20476034.73 29.60 12974337.06 43831700 العراق

39.16 12120855.96 14.54 4499816 30950000 عمان

10.29 63990.76 20.07 124861.3 622000 فلسطين

51.78 592243.8 10.02 114592.6 1143700 قطر

72.16 1285746 7.13 127068.4 1781800 الكويت

18.84 195928 72.20 750926.8 1040000 لبنان

37.88 66655265.27 3.60 6329608 175954000 ليبيا

34.53 34372380.39 8.50 8461298.515 99545000 مصر

11.22 7996973 59.73 42564151.13 71255000 المغرب

36.46 37580816 26.52 27330808 103070000 موريتانيا

52.51 27725648 11.30 5964764.56 52800000 اليمن

40.99 549270978.5 17.12 229446076.4 1339993000 اإلجمالي
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م�شروع الأحزمة اخل�شراء يف اأقاليم الوطن العربي "املرحلة الأوىل واملرحلة الثانية"

هدف امل�شروع: 
دعم الدول العربية يف تنفيذ امل�ساريع الوطنية او الإقليمية لإن�ساء الأحزمة اخل�سراء، لإعادة تاأهيل الأرا�سي املتدهورة وزيادة 

الرقعة اخل�سراء يف الوطن العربي.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

اململكة الأردنية الها�سمية - اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
العربية  اجلمهورية   - ال�سودان  جمهورية   - العراق  جمهورية   -

ال�سورية - جمهورية م�سر العربية. 
نتائج تنفيذ امل�شروع:  

ا�ستنادًا اإىل قرار جمل�ض جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة 
والقرارات ذات   ،2010/03/28  - 530 د.ع )22(  رقم ) ق.ق: 
العالقة ال�سادرة عن املجل�ض القت�سادي والجتماعي، وجمل�ض 
العمومية  واجلمعية  البيئة،  �سوؤون  امل�سوؤولني عن  العرب  الوزراء 
القاحلة  والأرا�سي  اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي  للمركز 

بلغت امل�ساحات املتاأثرة ب�سدة تدهور الأرا�سي )549.2 مليون هكتار( من امل�ساحة الإجمالية بن�سبة  40.99 % اأما املناطق التي 
�سهدت حت�سن فقد بلغت 229.4 مليون هكتار بن�سبة 17.12 % ويالحظ من خالل التحليل اإن املغرب العربي ب�سكل عام �سهد 
حت�سن مقارنة بفرتة الر�سد ال�سابقة واإن اأكرث الدول التي �سهدت تغريًا �سلبيًا ب�سكل كبري جندها يف �سورية نتيجة عدة عوامل 

منها خروج مناطق كثرية من الزراعة وحرائق الغابات واقتطاع مناطق وا�سعة منها، وكذلك اليمن والعراق ودولة فل�سطني.
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اأك�ساد وتنفيذًا ملا ورد يف هذه القرارات بخ�سو�ض م�سروع الأحزمة اخل�سراء يف اأقاليم الوطن العربي، قام اأك�ساد بكافة الأعمال 
اخلا�سة بتنفيذ املرحلة الأوىل من امل�سروع من حيث اإعداد الربنامج التنفيذي وخماطبة الدول العربية والتعاون مع الدول التي 
وافقت على تنفيذ املرحلة الأوىل وتطبيق فعالياتها لغاية اإجنازها بالكامل، ومن ثم تابع اأك�ساد اأن�سطة امل�سروع خالل عام 2017 

كما يلي:
اأ - اإ�سدار التقرير الفني للمرحلة الأوىل واإر�ساله اإىل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية واجلهات املعنية يف الدول امل�ساركة، 
يت�سمن التقرير اخللفية واملربرات مع التاأكيد على الدور الجتماعي والقت�سادي والبيئي لالأحزمة اخل�سراء، وعر�سًا تف�سيليًا 
ملنهجية العمل، وتو�سيفًا �ساماًل مل�سارات الأحزمة اخل�سراء يف الدول امل�ساركة وهي )اململكة الأردنية الها�سمية - اجلمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية - جمهورية العراق - جمهورية ال�سودان - اجلمهورية العربية ال�سورية - جمهورية م�سر العربية(.
ب - قام اأك�ساد باإعداد اخلطة التنفيذية للمرحلة الثانية من امل�سروع، تت�سمن الأهداف واملدة الزمنية واخلطة التنفيذية العامة 
وال�سنوية واملوازنة التقديرية، ومزودة مبعلومات وجداول تف�سيلية لالأن�سطة التي تت�سمنها هذه املرحلة من حيث تنمية الغطاء 
النباتي ومقاومة زحف الرمال وتعزيز قدرات املوؤ�س�سات الوطنية املعنية وتنمية املجتمعات الب�سرية القاطنة يف مناطق الأحزمة 

اخل�سراء.
رقم  القرار  اتخذ  الذي  العادية )98(،  دورته  والقت�سادي يف  الجتماعي  املجل�ض  اجتماعات  العمل على  نتائج  - مت عر�ض  ج 
بتنفيذ هذه  الراغبة  الدول  تتحمل  اأن  الثانية على  املرحلة  ب�ساأن  الأع�ساء  الدول  اأك�ساد مبخاطبة  تكليف  املت�سمن   )2105(
املرحلة التكلفة املطلوبة، والتوا�سل مع �سناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية للم�ساهمة يف تنفيذ املرحلة الثانية، وبناًء 

عليه قام اأك�ساد باملرا�سالت الالزمة مع الدول و�سناديق التمويل املعنية.
د - بناًء على كتاب الأمانة العامة جلامعة الدول العربية رقم )5/6211(  تاريخ 2016/11/20 مت عر�ض نتائج العمل بامل�سروع 
على اجتماعات الدورة )18( للجنة امل�سرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن العربي، وعلى الجتماع )28( ملجل�ض الوزراء العرب 
امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة، الذي اتخذ قرارًا بدعوة اأك�ساد اإىل متابعة تنفيذ امل�سروع ورفع تقرير دوري للمجل�ض، وتقدمي عر�ض 

مرئي عنه يف اإحدى الدول العربية.
ه� - اعتمد اأك�ساد م�سروع الأحزمة اخل�سراء يف اأقاليم الوطن العربي )املرحلة الثانية( �سمن خطة عمله لعامي 2017 و2018، 

ويتابع اأك�ساد التوا�سل مع الدول العربية و�سناديق التمويل للعمل على تنفيذ املرحلة الثانية من امل�سروع.

م�شروع اإعداد خرائط ا�شتعمالت الأرا�شي والغطاء الأر�شي

هدف امل�شروع: 
اإعداد خرائط ا�ستعمالت الأرا�سي عن طريق ا�ستخدام تقانات ال�ست�سعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية واإعداد قواعد 
البيانات لالأرا�سي والغطاء النباتي من اأجل الو�سول اإىل اإعداد خرائط ال�ستخدامات املثلى لالأرا�سي واإعداد اخلرائط املالءمة 
للرتبة والزراعات من اأجل و�سع خطط زراعية جيدة اإ�سافة اإىل تدريب الكوادر الفنية العربية على التقنيات احلديثة كال�ست�سعار 

عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية واإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بالأرا�سي.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية. 
1. م�صروع اأقطاب النتاج الكبرية با�صتعمال ال�صت�صعار عن بعد يف مراقبة ا�صتغالل الأرا�صي الفالحية يف املناطق 

ال�صحراوية يف اجلزائر: 
هدف امل�صروع: اإىل مراقبة تطور ا�ستغالل الأرا�سي الفالحية يف املناطق ال�سحراوية با�ستعمال تقنيات ال�ست�سعار عن بعد ونظم 
املعلومات اجلغرافية وتاأهيل وتدريب الإطارات يف جمال حتليل املعطيات واإنتاج اخلرائط من اأجل و�سعها اأمام �سانعي القرار 

من اأجل حتقيق الإدارة امل�ستدامة لالأرا�سي. 
موارد  لتنمية  الأ�سا�ض  املدخل  باعتبارها  ال�سحراوية  املناطق  يف  الفالحية  الأرا�سي  ا�ستغالل  مراقبة  خرائط  و�سع  ويهدف 
الأرا�سي ال�سحراوية يف  با�ستخدام  والتو�سعات  امل�ساحات اجلديدة  الأف�سل ومعرفة  بال�سكل  الأرا�سي والتخطيط ل�ستثمارها 

زراعة اأقطاب الإنتاج الكبرية ومعرفة املناطق املنح�سرة.
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ينفذ هذا امل�سروع  يف اإطار التعاون بني اأك�ساد وحمافظة تنمية 
اجلزائرية  اجلمهورية  يف  ال�سحراوية  املناطق  يف  الفالحة 

الدميقراطية ال�سعبية. 
رقمية  بيانات  ق��اع��دة  تاأ�سي�ض  ج��رى  امل�����ص��روع:  تنفيذ  ن��ت��ائ��ج 
ل�ستخدامات الأرا�سي ت�ستعمل با�ستمرار ملراقبة ور�سد ومقارنة 
وعر�ض خمتلف التغريات التي تطراأ على ا�ستخدامات الأرا�سي 
واختيار احللول املثلى لتوجيه ا�ستثمارها، ولعل تقانات ال�ست�سعار 
عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية املرتبطة بقواعد البيانات هي 
من اأهم التقانات التي تخدم هذا الغر�ض بالتكامل مع التحقق 

امليداين.
308.6 األف كيلومرت مربع )30.86  منطقة الدرا�صة: تقع منطقة الدرا�سة  يف املنطقة ال�سرقية من اجلزائر وتغطي م�ساحة 
مليون هكتار تقريبًا( وت�سمل وليات ورقلة – ب�سكرة – الواد - غردايا(، بعد حتديد منطقة العمل مت البدء يف ف�سل الوحدات 
املا�سح  بوا�سطة  امللتقطة  الف�سائية  لل�سور  الب�سري  التحليل  طريق  عن  الأر�سية(  ال�سطوح  )وحدات  املختلفة  الفيزيوغرافية 
والتي تغطي هذه   2015 لعام  Landsat بقدرة متييز مكاين )30*30( مرت  ال�سنعي  التابع  املحمول على منت   TM الغر�سي  
ال�سور فكرة عن  اإذ تعطي هذه  اللوين )2،3،4(  الطيفي والرتكيب  والتح�سني  الهند�سي  الت�سحيح  اإجراء عملية  بعد  املنطقة 
الأ�سكال الأر�سية وعن اأنواع العمليات اجليومورفولوجية الن�سطة وغري الن�سطة كما متت ال�ستعانة مبخطط الرتفاعات الرقمي 
)DEM( لإعداد خارطة تف�سري ب�سري لوحدات ال�سطوح الأر�سية املختلفة )حتليل فيزيوغرايف( لغايات درا�سة غطاء الرتبة 

وحتديد خ�سائ�سه ومت اإنتاج خارطة اأولية للوحدات الفيزوغرافية من اأجل الإعداد للعمل احلقلي واإجراء امل�سوحات احلقلية.
مت اإعداد اأر�سيف ال�سور الف�سائية ال�سهرية من نوع مودي�ض بقدرة متييز 250 مرت وملدة 15 عام من عام 2000 لعام 2014 ومت 
حتليل منحنى الغطاء النباتي للوليات الأربع بهدف الك�سف عن املناطق ذات التغري الإيجابي يف الغطاء النباتي وهو دليل على 
التو�سع يف الزراعات وظهور مناطق جديدة عبارة عن اأرا�سي م�ست�سلحة اأو عبارة عن زيادة يف املناطق الرعوية والغابات، اأما 
املناطق ذات التغري ال�سلبي فهي عبارة عن مناطق متدهورة اأو خروج هذه املناطق من ال�ستغالل الزراعي اأو تدهور يف املراعي 

والغابات.
كما مت و�سع خارطة وحدات فيزوغرافية توجيهية من اأجل م�ساعدة فريق العمل احلقلي لإجراء امل�سوحات على الأماكن الزراعية 

اجلديدة ومعرفة املواقع التي تدهورت ومت ا�سقاط نقاط للتحقق احلقلي على هذه اخلارطة.  
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2. م�صروع ح�صاد مياه الأمطار يف ولية مترنا�صت - اجلزائر: 
للمياه،  ال�سطحي  الت�سريف  �سبكة  ا�ستخال�ض  امل�صروع:  هدف 
ال�سناعية،  الأقمار  �سور  لبيانات  اللية  املعاجلة  با�ستخدام 
وطرق  الأمطار  مياه  ح�ساد  درا�سة  على  الدرا�سة  هذه  وتركز 
 )GIS( ا�ستغاللها با�ستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية
وال�ست�سعار عن بعد )Remote Sensing( يف ولية مترنا�ست، 
والقت�سادية  الجتماعية  وال�سلبي على احلياة  الإيجابي  والأثر 

.SRTM ل�سكان منطقة الدرا�سة
امل�سروع يف ولية  تنفيذ هذا  يتم  امل�صروع:  امل�صاركة يف  اجلهات 
يف  الفالحة  تنمية  وحمافظة  اأك�ساد  بني  بالتعاون  مترنا�ست 

املناطق ال�سحراوية يف اجلمهورية اجلزائرية.
�سري العمل: اإن ح�ساد مياه الأمطار يعترب اإحدى و�سائل اخلزن 

اأهم م�سوحات الف�ساء لالأر�ض التي  اأحد  SRTM وهو  ال�سرتاتيجي للمياه، ولقد اعتمد يف هذه الدرا�سة على بيانات الرادار 
قامت بها وكالة NASA لإنتاج البيانات الرادارية والبيانات الناجتة من هذا الرادار هي من نوع بيانات DEM والتي تكون بدقة 
فاإن  وعليه   1:50.000 املقيا�ض  ذات  الكنتورية  للخرائط  ناجحا  بديال  الرقمية  الرتفاعات  اأ�سبحت مناذج  وبالتايل  30 مرت، 

منوذج الرتفاع الرقمي يعد احدى املكونات ال�سا�سية لأنظمة املعلومات اجلغرافية والقاعدة التي يعتمد عليها ل�ستنتاج اخلوا�ض 
املتعلقة بطبوغرافية الوديان وا�ستقراء املعلومات عن ت�ساري�سها وعملية املحاكاة الهيدرولوجية جلريان مياه الأمطار.

بعض من النماذج المنتجة من تحليل الصور الرادارية لمنطقة الدراسة
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امل�ساقط  التقنيات احلديثة يف حتديد  ي�ستخدم هذه  املجال حيث  بيت خربة يف هذا  اأك�ساد هو  ان  امل�صروع: مبا  تنفيذ  نتائج 
هي  والتي   ) املنتجة  )اخلرائط  من  عدد  للدرا�سة  وفق  اأ�سدر  فقد  للمياه،  الأعظمي  التجمع  واأماكن  املائية  وامل�سيالت  املائية 
املناطق  حتديد  اأجل  من  ريا�سية  مناذج  و�سع  ثم  ومن  املياه  لتخزين  �سدات  لو�سع  املثلى  املواقع  وحتديد  اع��داد  يف  الأ�سا�ض 
اأهمية يف حتليل ال�سغوط واملوؤثرات على موارد املياه، ويف  التنمية، وتعد درا�سة �سبكات الت�سريف ال�سطحي ذات  الواعدة يف 
من  ت�سكيلها  يف  يوؤثر  ما  ظروف  تعك�ض  ال�سطحي  الت�سريف  �سبكات  واأن  خا�سة  عام،  ب�سكل  اجليومورفولوجية  العمليات  فهم 
للمياه  ال�سطحي  الت�سريف  النباتي، ويعد قيا�ض وحتليل �سبكة  والغطاء  والت�ساري�ض والرتبة والرتكيب ال�سخري  املناخ  عوامل 
من املهمات الأ�سا�سية يف الدرا�سات جيومورفومرتية، وهو على غاية من الأهمية يف العديد من التطبيقات اجليومورفولوجية 

والهددرولوجية.
3. اإعداد خارطة توزع الكثبان الرملية يف الوطن العربي: 

تقت�سي م�سكلة الكثبان الرملية امل�ستمرة واملتزايدة ا�ستخدام تقنيات ال�ست�سعار عن بعد نظرًا لخت�سارها الوقت و�سموليتها 
وتعترب امل�سدر الوحيد للبيانات واملعلومات على م�ساحات وا�سعة ويف املناطق �سعبة الو�سول واأ�سرع من الطرق التقليدية احلقلية، 
لنظم  وا�ستخدامها كمدخالت  وعالية(  متو�سطة  مكانية خمتلفة )منخف�سة،  بقدرات متييز  بيانات  على  كما ميكن احل�سول 
املعلومات اجلغرافية واجراء عمليات التحليل بالتكامل مع بيانات اأخرى ل�ستخراج املعلومات عن مدى انت�سارها وديناميكيتها 

واآثارها.
املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�ست�سعار  تقنيات  با�ستخدام  الرملية،  بالكثبان  تتعلق  ومعلومات  بيانات  قواعد  وبناء  تاأ�سي�ض  اإن 
اجلغرافية، اأ�سبحت حاليًا من الجراءات ال�سرورية، التي ميكن من خاللها ر�سدها وتقييمها على امل�ستوى املحلي اأو الإقليمي. 
تقدم  احلقلية  والطرائق  الت�سنيف  عمليات  اأو  النباتية  كالأدلة  التحليلية  الطرائق  مع  املتعددة  ال�ست�سعار  تقنيات  تكامل  اإن 
بيانات هامة ميكن ا�ستخدامها يف تقييم عمليات الت�سحر وظاهرة الكثبان الرملية حيث تتواجد موؤ�سرات رئي�سية عديدة لر�سد 
النباتي،  املتاأثرة، وتعترب تغريات الغطاء  ومراقبة عمليات الت�سحر واعداد اخلرائط الغر�سية )Thematic Map( للمناطق 
الغطاء الأر�سي، اجلفاف، الرتبة، التعرية والجنراف، التو�سع العمراين، حركة الكثبان الرملية والعوا�سف الغبارية والرملية، 

من املوؤ�سرات الأكرث �سيوعًا وا�ستخدامًا يف مراقبة التدهور. 
ا�صتخدام تقنيات ال�صت�صعار عن بعد يف درا�صة ومراقبة الكثبان الرملية:

تعترب تقنيات ال�ست�سعار عن بعد و�سيلة رخي�سة ن�سبيًا وغري مكلفة باملقارنة مع الطرائق التقليدية وت�ستخدم ب�سكل وا�سع يف 
درا�سة بع�ض خ�سائ�ض الرتبة الفيزيائية والكيميائية )قوام الرتبة، الرطوبة ال�سطحية، امللوحة، الجنراف والتعرية، الكثبان 
الذكية والفّعالة  التحليل  الغر�سية وخ�سو�سًا عند دجمها مع طرائق  واإعداد اخلرائط  الغبارية والرملية(  الرملية والعوا�سف 

ل�ستخراج دلئل وموديالت ريا�سية من البيانات ال�ست�سعارية.
اإن اإعداد خرائط توزع وانت�سار الكثبان الرملية واخلرائط الغر�سية با�ستخدام طرائق التف�سري الب�سري ب�سكل عام يتاألف من 

عدد من املراحل املتعاقبة التالية:
1. املرحلة املكتبية وت�سمل جمع البيانات واملعلومات عن منطقة الدرا�سة.

2. جمع وحت�سري املرئيات الف�سائية: يتم اختيار املرئيات الف�سائية املالئمة من حيث قدرة التمييز املكاين والتمييز الطيفي 
)عدد النطاقات الطيفية( وملقيا�ض اخلرائط املطلوبة، ويجب اأن تغطي كامل منطقة الدرا�سة وخالية من العيوب اأو الأ�سرار 
)التباين وامتزاج الألوان( اأو ن�سبة الغيوم املرتفعة مع الأخذ بعني العتبار الف�سل الذي متت فيه عملية امل�سح ملا له من تاأثري 

كبري على معلوماتية املرئيات الف�سائية وانعكا�ض الأهداف عليها.
3. اعتماد منهجية واحدة يف عملية حت�سري ال�سور من حيث جتميع القنوات الطيفية ودجمها وحتديد النطاقات الطيفية املالئمة 

لإعداد اخلرائط الغر�سية.
4. حت�سري ال�سور الف�سائية لعملية التف�سري: قبل تنفيذ التف�سري الب�سري يتم اجراء بع�ض العمليات على املرئيات امل�ستخدمة 

بهدف حت�سني اظهارها وت�سهيل عملية التف�سري وزيادة دقة النتائج وذلك من خالل:
- حت�سني املرئيات الف�سائية واإجراء التعديالت والت�سحيحات املنا�سبة بهدف اإظهار املعلومات الكاملة للمرئية.

- اإجراء عمليات التجان�ض والإظهار املنا�سب للنطاقات الطيفية والتي تتنا�سب مع مو�سوع التحليل والدرا�سة.
- تعزيز التباين اللوين والت�سحيح الطبوغرايف والهند�سي وال�سعاعي للمرئيات.
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- تنفيذ املوديالت والنماذج الريا�سية التي ت�ساعد يف احل�سول على خرائط غر�سية حمددة.
املف�سولة وحجم  الوحدات اخلرائطية  م�ساحة  مع مراعاة  واجلوية وحتليلها  الف�سائية  املرئيات  تف�سري  على  العمل  يتم  ثم   .5
التفا�سيل التي �سيتم عك�سها على اخلريطة ويعتمد ذلك ب�سكل رئي�سي على مقيا�ض اخلرائط املطلوبة ونوعية املرئيات امل�ستخدمة 

وقدرة التمييز املكاين )Pixel Size( يف عملية التف�سري.

أنتجت خارطة توزع الرمال والكثبان الرملية بمقياس تحليل 1000000/1 ضمن مشروع إعداد موسوعة الكثبان الرملية في الوطن العربي.

شكل يبين A,B- فصل الكثبان الرملية في وحدات خرائطية على المرئيات ذات المقياس الكبير.
 C- فصل الكثبان الرملية على المرئيات ذات المقياس المتوسط.

A

B

C
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م�شروع مراقبة اجلفاف على امل�شتوى الوطني با�شتخدام تقانات ال�شت�شعار عن بعد 
ونظم املعلومات اجلغرافية

هدف امل�شروع: 
و�سع روؤية وطنية وا�سرتاتيجية حول احلد من خماطر الكوارث واإدارتها مع حتديد وت�سنيف الأخطار الوطنية مت�سمنة الأخطار 
الطبيعية البطيئة كاجلفاف وغريها من الأخطار وحتديد طبيعة املخاطر والقطاعات املعر�سة للخطر ب�سكل تف�سيلي، تعزيز 

القدرات املوؤ�س�ساتية للتخطيط وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وبرامج التخفيف والتكيف مع التغريات املناخية واإدارة اجلفاف.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

كافة الدول العربية. 
م�صروع درا�صة مراقبة اجلفاف واإعداد خرائط خماطر اجلفاف الزراعي يف الوطن العربي:

يف  حت��دث  طبيعية،  ظاهرة  اجلفاف  امل�����ص��روع:  تنفيذ  نتائج 
الرطبة  املناطق  تلك  فيها  مبا  الأر�سية  الكرة  مناطق  معظم 
اأ�سكال اجلفاف من منطقة لأخرى،  واملطرية. ولذلك تختلف 
ياأتي التعقيد يف تعريف اجلفاف، و�سعوبة  ورمبا لهذا ال�سبب 
عرف  يف  ف��اجل��ف��اف  للجفاف.  م��وح��د  ع��امل��ي  تعريف  و���س��ع 
تتكرر فوق مناطق تت�سف مبعدلت  الكثريين ظاهرة مناخية 

منخف�سة من الهطول املطري ت�ستمر طوال اأ�سهر اأو ل�سنوات.
 ومفهوم اجلفاف ن�سبي لذلك يجب حتديد نوع الن�ساط املتاأثر 
الهطولت املطرية يطلق عليه  باجلفاف، فالرتاجع يف كميات 
للرتبة  الرطوبي  املحتوى  يف  والنق�ض  املناخي"،  "اجلفاف 
ب�سبب اجلفاف بحيث يوؤثر على املو�سم الزراعي وعلى الإنتاج 
جفاف  اأو  الزراعي  "اجلفاف  عليه  نطلق  اأن  ميكن  الزراعي 
م�ستوى  على  يوؤثر  ال��ذي  اجلفاف  بينما  الأر�سية"،  الرطوبة 

اجلريان ال�سطحي للمياه ور�سح وتخلل املياه خالل الرتبة ي�سبب ما يطلق عليه "اجلفاف الهيدرولوجي"، ويوؤثر يف م�ستوى املياه 
ال�سطحية واملياه اجلوفية كما وان الزيادة يف جهد التبخر-نتح الفعلي مع تراجع الهطولت املطرية ي�سبب اجلفاف املناخي ويطلق 

.)mega drought على الفرتة التي ي�ستمر فيها اجلفاف لفرتة عقد اأو لفرتة اأطول من عقد من الزمن
ي�ستمر العمل يف اأك�ساد على مراقبة اجلفاف الزراعي با�ستخدام تقنيات ال�ست�سعار عن بعد وذلك بتحليل �سور ف�سائية من 
نوع مودي�ض بقدرة متييز مكاين1 كم  حيث يتم جتميع ال�سور الف�سائية اجلديدة وادخالها اإىل الأر�سيف القدمي وحت�سري هذا 

الأر�سيف اجلديد.
حالة  دليل  من  كل  بح�ساب  العاملية  امل��وؤ���س��رات  وبا�ستخدام 
النبات  �سحة  دليل  و   TCI احل��رارة  حالة  ودليل   VCI النبات 
تقدير خماطر اجلفاف  اأك�ساد يف  منهجية  اإىل  اإ�سافة    VHI

والتي اعتمدت عامليًا من قبل WMO منظمة الأر�ساد اجلوية 
تكرارية  و    Intensity اجلفاف  �سدة  بح�ساب  وذلك  العاملية 
اجلفاف Frequency و طول مدة اجلفاف او تعاقب اجلفاف 
Variability و لي�سار اإىل  Consecutive و التذبذب املطري 

اإنتاج خارطة خماطر اجلفاف.



69

2017 الــ�ســنوي  الفني  التقريـر 



70

املركــز العربي - اأكـــ�ســـاد

 ثالثا: برنامج االإدارة امل�شتدامة لالأرا�شي وا�شتعماالت املياه

م�شروع الإدارة املثلى ل�شتعمال املياه املاحلة والع�شرة يف الري لدى املزارع العربي
م�صروع نقل تقانات ا�صتعمالت املياه املاحلة والع�صرة اإىل املزارع العربي:  

هدف امل�شروع:  
دخل  حت�سني  �ساأنها  من  بديلة  حما�سيل  واإدخ��ال  الزراعي  النظام  يف  املاحلة  املياه  ل�ستعمال  ومالئمة  جيدة  اإدارة  تطوير 

املزارعني.
مكان تنفيذ امل�شروع: 
اجلمهورية التون�سية.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:  
ينفذ هذا امل�سروع بالتعاون مع املعهد الوطني للبحوث يف الهند�سة الريفية واملياه والغابات يف اإطار اتفاقية التعاون امل�سرتكة. 

�شري العمل: 
ميكن اإيجاز الأن�سطة والدرا�سات التي جرى تنفيذها خالل عام 2017 بالآتي:

: Chenopodium Quinoa Willd تأثير الري بالمياه المالحة في نمو وإنتاج نبات الكينوا
يعترب الكينوا من املحا�سيل املتحملة للملوحة واجلفاف يف اآن معًا، وله القدرة على التكيف مع خمتلف اأنواع املناخ وجميع اأنواع 
اإنتاجية وغذائية عالية كحبوب وزيت وخ�سر وعلف غ�ري تقليدي، ما يجعل هذا النبات حم�سوًل جديدًا  الرتبة، وهو ذو قيمة 

واعدًا وهامًا.
تهدف الدرا�سة التي بداأت منذ عامني اإىل حتديد تاأقلم 
ودرا�سة  التون�سية  املناخية  ال��ظ��روف  م��ع  النبات  ه��ذا 
تاأثري  حت��ت  والفيزيولوجية  املورفولوجية  خ�سائ�سه 
بكميات  الري  امللحي من خالل  والإجهاد  املائي  الإجهاد 

ونوعيات مياه خمتلفة امللوحة. 
حيث  املا�سية،  النتائج  من  للتاأكد  التجربة  تنفيذ  اأعيد 

متت  درا�سة العوامل التالية: 
العر�ض،  الطول،  للنبات:  املورفولوجية  اخل�سائ�ض   -
امل�ساحة الورقية، الوزن، عدد التفرعات، وزن 100 حبة، 

وزن احلبوب يف النبتة الواحدة. 
K/ P/Ca++/Mg++/ امل��ع��ادن:  م��ن  النبات  حمتوى   -

  Na++/Cl-

اأظهرت النتائج املتعلقة بتاأثري الإجهاد املائي يف منو نبات 
الكينوا ما يلي: 

الإجهاد  ن�سبة  ارت��ف��اع  رغ���م  ج��ي��د  ب�سكل  ال��ن��ب��ات  من��و 
زيادة  مع  اجل��ذور  حجم  يف  زي��ادة  لوحظت  كما  املائي. 
و75 %   % 50 لالإجهاد  بالن�سبة  املا�سة  ال�سعريات  منو 
حتت  مت  حم�سول  اأعلى  واأن   .%  100 بال�ساهد  مقارنة 
بال�ساهد  مقارنة   % 50 يليه    % 75 مائي  اإجهاد  ن�سبة 

  .% 100

كما اأظهرت النتائج املتعلقة بتاأثري الإجهاد امللحي يف منو 
نبات الكينوا ما يلي:

تأثير االجهاد المائي في نمو الكينوا
 % 100           % 70           % 50      

تأثير االجهاد الملحي في نمو الكينوا
      12 غ/ل               6 غ/ل                   0 غ/ل 
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زيادة طول النباتات وعدد التفرعات مع زيادة ملوحة مياه الري مقارنة بال�ساهد. كما لوحظت زيادة يف حجم اجلذور بالن�سبة 
للرتكيز 6 غ/ل مقارنة بال�ساهد 0غ/ل. ح�سب هذه التجربة، كان اأف�سل مردود من البذور للنباتات املروية مبياه تركيز ملوحتها 

6 غ/ل. ويتم حاليًا حتديد ن�سبة الأمالح يف احلبوب. 
جرى يف عام 2017 حتديد ن�سبة الربوتني يف احلبوب، حيث �سجلت احلبوب التي مت اإنتاجها حتت الري ب�مياه ملوحتها 6 غ/ل 

اأعلى ن�سبة يف كمية الربوتينات بلغت نحو 14 % تقريبًا مقارنة بباقي الرتاكيز. 

م�شروع ال�شتعمال الآمن وامل�شتدام للمياه العادمة املعاجلة وخملفاتها ال�شلبة 
يف الزراعة العربية وتاأثرياتها يف البيئة

 
1. م�صروع ا�صتعمال املياه العادمة املعاجلة وخملفاتها ال�صلبة يف الزراعة العربية وتاأثرياتها يف البيئة:

هدف امل�شروع:  
حتديد الإدارة املثلى لالأنظمة الزراعية التي ت�ستعمل هذه النوعية من املياه غري التقليدية، وال�ستفادة من م�سادر املياه املعاجلة 

واحلماأة يف ري وت�سميد املحا�سيل الزراعية املختلفة.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

اجلمهورية التون�سية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، اجلمهورية العربية ال�سورية. 
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:  

ينفذ هذا امل�سروع بالتعاون بني اأك�ساد واملعهد الوطني للبحوث يف الهند�سة الريفية واملياه والغابات يف تون�ض، واملعهد الوطني 
العامة  والهيئة  اأك�ساد  بني  م�سرتك  تعاون  اتفاقية  توقيع   2016 عام  بداية  يف  ومت  باجلزائر،  املياه  و�سرف  وال�سقي  لالأرا�سي 

للبحوث العلمية الزراعية يف وزارة الزراعة والإ�سالح الزراعي يف �سورية.
اجلمهورية التون�شية: 

ال�صتعمال الزراعي الآمن للمياه املعاجلة يف الزراعة:
ا�ستمرت اأن�سطة هذا امل�سروع خالل عام 2017 يف مناطق انت�سار 
نباتية متعددة، حيث جرى  واأنواع  املياه املعاجلة وعلى حما�سيل 

تنفيذ الأن�سطة التالية يف اإطار هذا امل�سروع:
بع�ض  يف  املعاجلة  للمياه  الكهرومغناطي�صية  املعاجلة  ت��اأث��ري 

خ�صائ�ض الرتبة ومياه ال�صرف الرا�صحة:
اأدرجت هذه الدرا�سة اجلديدة خالل عام 2016 بهدف حت�سني 
خالل  من  اآثارها  من  والتخفيف  املعاجلة  املياه  ا�ستعمال  كفاءة 
املعاجلة الكهرومغناط�سية لتلك املياه، وتقييم عمل جهاز املعاجلة 
ويف  الرا�سح  ال�سرف  ونوعية  املياه  ا�ستعمال  كفاءة  يف  وتاأثريه 

خ�سائ�ض الرتبة واإنتاجية النباتات. 
واأخرى  مياه �سرف �سحي معاجلة كهرومغناط�سيًا  ا�ستعمال  جرى 
�سلتية طينية غنية باجلري  تربة  غري معاجلة كهرومغناطي�سيًا لري 

وفقرية باملادة الع�سوية مو�سوعة يف اأ�س�ض ومزروعة بال�سعري.
وكانت ملوحة املياه امل�ستعملة حوايل dS/m 5.35، ما يعادل 3.5 غ/ل، ودرجة احلمو�سة 8.34.    

اأظهرت النتائج الأولية الآتي:
- ملوحة مياه ال�سرف الرا�سحة من مياه الري املعاجلة اأقل من ملوحة مياه ال�سرف املتاأتية من مياه الري غري املعاجلة.

- ارتفاع اأعداد اجلراثيم ال�سارة داخل مياه ال�سرف الرا�سحة من مياه الري غري املعاجلة مقارنة بتلك املياه املعاجلة.
- اأعداد اجلراثيم ال�سارة داخل الرتبة املروية مبياه غري معاجلة اأعلى من تركيز اجلراثيم ال�سارة داخل الرتبة املروية مبياه 

معاجلة كهرومغناطي�سيًا.

 Aqua4D طريقة معالجة مياه الصرف بجهاز
وطريقة الري الحقلي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية: 
املياه باجلزائر، حيث ت�سمن الربنامج الزمني لعام  الوطني لالأرا�سي وال�سقي و�سرف  بالتعاون مع املعهد  ينفذ هذا امل�سروع 

2017 تنفيذ عدة اأن�سطة واأبحاث هي:

ا�صتعمال مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الزراعة وتاأثرياتها البيئية:
ينفذ هذا امل�سروع يف ولية تلم�سان حيث تتوفر املياه املعاجلة، وقد ُنفذت يف اإطار هذا امل�سروع الأن�سطة التالية:

تاأثري اإ�سافة حماأة ال�سرف ال�سحي يف خ�سائ�ض الرتبة ويف مردود القمح:
جرى تكرار زراعة حم�سول القمح للمو�سم ال�ستوي 2016 – 2017 وت�سميده باحلماأة مبعدلني )10 و 15( ط/ه� واأي�سًا بالتو�سية 

ال�سمادية املعدنية املعتمدة، حيث يبني اجلدول التايل خ�سائ�ض احلماأة امل�ستعملة يف الدرا�سة.

ويو�سح اجلدول حمتوى احلماأة من اأهم العنا�سر الثقيلة املدرو�سة.

يف  احلماأة  اإ�سافة  تاأثري  ال�سكل  يو�سح 
اأدت  حيث  احل���ب،  م��ن  القمح  م���ردود 
طن/  15 و   10 مبعدل  احلماأة  اإ�سافة 

القمح من احلب  م��ردود  زي��ادة  اإىل  ه� 
التتايل  على   %  72 و   %  48 مب��ع��دل 

مقارنة بال�ساهد.

للرطوبة)%(T.N )%(P )مغ/كغ(K )مغ/كغpH)dS/m( ECe)%(O.M)مصدر الحمأة

6.493.2930.6716002.51.738محطة عين حوت في تلمسان

جدول يبين خصائص الحمأة المستعملة في الدراسة

جدول يبين تركيز بعض العناصر الثقيلة في الحمأة المستعملة بالدراسة

مغ / كغمصدر الحمأة

محطة عين حوت في تلمسان
CdCrNiPb

23239181

201000200800الحدود المسموح بها

الشاهد دون إضافة إضافة األسمدة المعدنية إضافة الحمأة بمعدل 15 طن/هـ إضافة الحمأة بمعدل 10 طن/هـ

تأثير إضافة الحمأة والسماد المعدني في انتاجية القمح ط/هـ
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كما يو�سح اجلدول التايل تركيز عن�سري الكروم والر�سا�ض يف كل من احلب والق�ض للقمح امل�سمد باحلماأة وال�سماد املعدين 
مقارنة بال�ساهد.

اجلمهورية العربية ال�شورية:
بهدف  ال�سورية  الزراعة  وزارة  الزراعية يف  العلمية  للبحوث  العامة  والهيئة  اأك�ساد  بني  بالتعاون   2016 عام  امل�سروع  اأقلع هذا 
ا�ستغالل وا�ستثمار املياه غري التقليدية كمياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة يف اإنتاج حما�سيل علفية اآمنة �سحيًا وبيئيًا لدعم مربي 
الرثوة احليوانية من خالل تقدمي مادة علفية على مدار العام، اإ�سافة اإىل تخفيف العبء عن ا�ستعمال املياه العذبة، حيث جرى 

خالل عام 2017 تنفيذ الأن�سطة التالية يف ثالث مناطق هي ال�سلمية والغاب والالذقية:
اإنتاجية املحا�صيل العلفية وتراكم املعادن الثقيلة يف الرتبة  درا�صة تاأثري الري مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف 

والنبات:
ُنفذت هذه الدرا�سة احلقلية يف كل من مركز بحوث ال�سلمية مبحافظة حماه حمطة بحوث �سنوبر يف حمافظة الالذقية، حيث 
تختلف نوعية املياه املعاجلة وطبيعة الرتبة والظروف املناخية يف كل منطقة، وذلك لري حم�سويل الرتيتكايل وال�سي�سبان �سمن 
ممت التجربة وفق املبداأ الإح�سائي )القطع املن�سقة(، وت�سمنت طريقتني من طرائق الري )تنقيط DI، و�سطحي  دورة زراعية، �سُ

.)TWW ومياه �سرف �سحي معاجلة ،FW ( ونوعيتني من مياه الري )مياه جوفيةSI

حللت الرتبة قبل الزراعة، وحللت املياه اأي�سًا وبينت النتائج اأن جميع القيا�سات كانت �سمن احلدود امل�سموح بها ح�سب املوا�سفة 
القيا�سية ال�سورية رقم 2008/2752.
حم�صول الرتيتيكايل )القمحيلم(:

حم�سول  اإنتاجية  يف  معنوية  ف��روق  وج��ود  النتائج  اأظ��ه��رت 
من  الإنتاجية  بلغت  حيث  املختلفة  املعامالت  بني  الرتيتكايل 
ب�  بالري  مقارنة  طن/ه�،    TWW 2.06 ب�  ال��ري  عند  احلب 
اإنتاجية  يف  معنوية  غري  الزيادة  وكانت  طن/ه�.   FW 1.39

 DI التنقيط  بطريقة  الري  عند  والق�ض  احلب  من  الرتيتكايل 
الري  بطريقة  مقارنة  التتايل  على  طن/ه�   )1.88، 7.20(
ال�سطحي SI )1.57، )6.71 طن/ه� على التتايل. ومل يلحظ 
اأي فروق معنوية لرتاكم املعادن الثقيلة يف الن�سيج النباتي هذا 
املح�سول خالل املو�سم الأول.                                                                                       

 ،2017 – 2016 جرى تكرار التجربة للمو�سم ال�ستوي الثاين 
اإنتاجية حم�سول  زيادة غري معنوية يف  النتائج  اأظهرت  حيث 

Pb)مغ/كغ(Cr )مغ/كغ(الجزء النباتيالمعامالت

شاهد
0.971.09حب

0.920.82قش

إضافة السماد الكيميائي
1.121.13حب

0.890.83قش

إضافة الحمأة )10 طن/هـ(
1.051.10حب

0.950.92قش

إضافة الحمأة )15 طن/هـ(
1.171.16حب

0.991.09قش

> 30> 5 المحتوى الطبيعي )مغ/كغ(

محصول التريتكالي المروي بالمياه المعالجة
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الرتيتكايل، وبلغت الإنتاجية من احلب عند الري ب�  TWW 2.30  طن/ه�، مقارنة بالري ب� FW 2.03 طن/ه�. ومت اأخذ عينات 
من الرتبة والنبات لتحليلها ودرا�سة تراكم املعادن الثقيلة يف الن�سيج النباتي لهذا املح�سول وكذلك يف الرتبة.

2. م�صروع اإدارة الرتبة للمحافظة على خ�صوبتها وحت�صني اإنتاجيتها: 

هدف امل�شروع:  
حتديد زيادة القدرة الإنتاجية للرتبة واملحافظة على خ�سوبتها ومنع تدهورها باتباع الطرائق والتقانات املنا�سبة.

مكان تنفيذ امل�شروع: 
حمطات اأك�ساد البحثية. 

�شري العمل:  
جرى خالل عامي 2016 و2017 تنفيذ بع�ض الأن�سطة البحثية اجلديدة يف حمطة بحوث اأك�ساد يف ازرع بهدف حت�سني خ�سائ�ض 

الرتبة وزيادة قدرتها الإنتاجية وزراعة حما�سيل جديدة، حيث مت تنفيذ التجارب التالية: 
تاأثري ا�صتعمال �صماد الغاز احليوي يف اخل�صائ�ض اخل�صوبية للرتب�ة ويف اإنتاجية حم�صول الذرة البي�صاء )�صنف 

ازرع 7(:
يف  احل��ي��وي  ال��غ��از  �سماد  ت��اأث��ري  درا���س��ة  اإىل  التجربة  تهدف 
املعدنية  بالأ�سمدة  مقارنة  للرتبة  اخل�سوبية  اخل�سائ�ض 
البي�ساء،  الذرة  حم�سول  اإنتاجية  ويف  وبال�ساهد،  والع�سوية 
التخمر  عملية  عن  الناجت  احليوي  الغاز  �سماد  اأ�سيف  حيث 
الالهوائي للمخلفات الع�سوية وال�سماد الع�سوي البلدي ح�سب 
احتياج املح�سول من عن�سر الآزوت املعدين اأما ال�سماد املعدين 

فقد اأ�سيف ح�سب التو�سية ال�سمادية وحتليل الرتبة.
ت�سمنت التجربة �ست معامالت كما مو�سحة باجلدول    الذي 
اإنتاجية ومردود  ال�سمادية يف  تاأثري تلك املعامالت  اأي�سًا  يبني 
حم�سول الذرة ال�سفراء من احلب واملجموع اخل�سري ملو�سم 

 .2017 - 2016

اأظهرت النتائج املتعلقة باإنتاجية احلب وجود فرق معنوي بني اإنتاجية املح�سول عند اإ�سافة �سماد الغاز احليوي مقارنة بال�ساهد، 
وكان اأف�سل مردود ملعاملة الت�سميد ب�سماد الغاز احليوي مع ال�سماد املعدين مقارنة بجميع املعامالت، كما اأظهرت نتائج التحليل 

املخربي اأن اإ�سافة تلك الأنواع من الأ�سمدة اأدت اإىل حت�سني خ�سائ�ض الرتبة اخل�سوبية مقارنة برتبة ال�ساهد.

نباتات الذرة البيضاء صنف ازرع 7

جدول يبين تأثير أنواع األسمدة في إنتاجية محصول الذرة الصفراء صنف ازرع 7 )طن/هـ(.

الحبالمجموع الخضريالوزن الكليالمعامالت

a18.48 a8.17  a 29.77إضافة سماد الغاز الحيوي

ab16.79 ab6.81 ab 25.91إضافة السماد البلدي

ab12.77 ab5.39  b  20.33إضافة السماد المعدني

a18.23 a8.62 a  29.81إضافة السماد المعدني والسماد البلدي

a17.17 ab8.67  a  28.83إضافة السماد المعدني وسماد الغاز الحيوي

b9.49 b5.05 b  16.24الشاهد

LSD 0.0511.668.562.78
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تاأثري نوعية ال�صماد )اأخ�صر، ع�صوي، معدين( يف بع�ض خ�صائ�ض الرتبة  ويف اإنتاجية حم�صول الكينوا:
اأدخلت زراعة الكينوا اإىل اجلمهورية العربية ال�سورية عام 2015، حيث متت زراعته بنجاح يف املنطقة ال�ساحلية واأعطى اإنتاجية 
تزيد عن 3 طن/ه� من احلبوب، ول بد من زيادة الأبحاث والدرا�سات اخلا�سة بهذا املح�سول لأهميته كمح�سول داعم ملح�سول 
القمح. لذا تهدف هذه التجربة لدرا�سة تاأثري اأنواع خمتلفة من الأ�سمدة )اأخ�سر، ع�سوي، معدين( يف خ�سائ�ض الرتبة ويف منو 

واإنتاجية حم�سول الكينوا.
جمعت عينات الرتبة قبل الزراعة لتحليلها ومعرفة اخل�سائ�ض اخل�سوبية للرتبة قبل الزراعة، تت�سمن التجربة اأربع معامالت 
هي: الت�سميد الأخ�سر، وال�سماد الع�سوي البلدي، وال�سماد املعدين،  وال�ساهد، حيث ُزرع نبات ال�سي�سبان البقويل ك�سماد اأخ�سر 

ثم قلب املح�سول يف الرتبة عند فرتة الإزهار، ومت زراعة حم�سول الكينوا يف �سهر �سباط/فرباير من العام 2017.

اأظهرت النتائج تفوقًا معنويًا يف اإنتاجية الكينوا من احلبوب للمعامالت امل�سمدة  بالت�سميد الأخ�سر وال�سماد البلدي وال�سماد 
املعدين )1.88، 0.60، 1.85 طن/ه� على التوايل( مقارنة بال�ساهد )0.75  طن/ه�(، وكذلك ازدادت اإنتاجية الكينوا من الق�ض 
عند ت�سميد التجربة بالت�سميد الأخ�سر وال�سماد البلدي وال�سماد املعدين )3.66 ، 3.66،  3.55  طن/ه� على التوايل( مقارنة 

بال�ساهد )2  طن/ه�(.
الع�سوي،  والت�سميد  املعدين  الت�سميد  تعادل  وكفاءة  فعالية  اأبدى  ال�سي�سبان  بنبات  الأخ�سر  الت�سميد  اأن  الدرا�سة  من  ي�ستنتج 
وبالتايل ميكن ا�ستخدام هذه التقانة كبديل لالأ�سمدة املعدنية والع�سوية، ولكن ل تزال الدرا�سة بحاجة اإىل التكرار والتاأكد من 

دقة النتائج، حيث �ست�ستمر التجربة لعدة موا�سم اأخرى وعلى حما�سيل جديدة.

م�شروع نقل تقانة الغاز احليوي اإىل الريف العربي

اقت�سرت اأن�سطة هذا امل�سروع خالل عامي 2016 و 2017 على اإجراء عمليات ال�سيانة واخلدمة لوحدات اإنتاج الغاز احليوي يف 
حمطة بحوث اأك�ساد باإزرع ويف حمافظة الالذقية ب�سورية، اإ�سافة لتنفيذ بع�ض الدورات التدريبية لعدد من الفنيني حول ت�سميم 

وتنفيذ وحدات اإنتاج الغاز احليوي. 

زراعة السيسبان كسماد أخضر محصول الكينوا بعد التسميد األخضر
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الرثوة احليوانيـــة 



78

املركــز العربي - اأكـــ�ســـاد



79

2017 الــ�ســنوي  الفني  التقريـر 

اإدارة الرثوة احليوانية
تعمل اإدارة الرثوة احليوانية على تنفيذ اأن�سطتها من خالل الربامج الرئي�سية التالية:

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

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

يهدف الربنامج على تركيز اجلهود يف جمال ال�ستثمار المثل لل�ساللت احليوانية املتميزة من الأغنام واملاعز التي مت انتخابها 
وحت�سينها وراثيًا يف بع�ض الدول العربية. اأن�ساأ املركز العربي هذا الربنامج للم�ساهمة يف ت�سريع عمليات التح�سني الوراثي يف 
القطعان املح�سنة والقطعان املخطط حت�سينها وذلك من خالل جمع ال�سائل املنوي والأجنة من احليوانات النخبة يف قطعان 

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

يهدف الربنامج اإىل حت�سني م�ستوى معي�سة مربي الإبل، عن طريق دعم بحوث التنمية امل�ستدامة لإنتاج الإبل يف املناطق الرعوية 
اجلافة و�سبه اجلافة وحت�سني طرائق ت�سنيع وت�سويق منتجات البل املختلفة والتعمق يف درا�سة اأمرا�سها وا�ستنباط الطرائق 

الناجعة ملقاومتها وعالجها ومكافحة اأ�سباب نفوق مواليدها ورفع معدلت اإكثارها وتوفري ظروف مالئمة لرعايتها.
4. برنامج تطوير م�صادر الأعالف وتغذية احليوان يف الدول العربية 

يهدف الربنامج اإىل درا�سة املوارد العلفية التقليدية وغري التقليدية يف الدول العربية، وال�ستفادة من امليزة الن�سبية التي تتمتع 
بها بع�ض الدول العربية يف جمال امل�سادر العلفية، واإيجاد البدائل العلفية املنا�سبة ورفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية 
وخملفات ال�سناعات الغذائية مبعاجلتها فيزيائيا وكيميائيا وا�ستثمارها بال�سكل الأمثل )وا�ستعمال املخلفات التي مل ت�ستثمر 
بعد بتطبيق التقانات احلديثة( بتحويلها اإىل خلطات علفية متوازنة ومتكاملة ل�سد جزءًا من الفجوة العلفية باأ�سهل واأرخ�ض 

الطرائق.  
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5. برنامج ح�صر وتو�صيف املوارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية
متلك الدول العربية ثروة حيوانية زراعية متعددة، ومتنوعة توؤهلها لتكون يف طليعة دول العامل يف الإنتاج احليواين. وهذه ال�ساللت 
املحلية حتمل خ�سائ�ض فريدة من نوعها، كمقاومة الأمرا�ض والقدرة على حتمل ال�سغوط املناخية، والتي حتتاج اإليها اأجيال 
امل�ستقبل ملواجهة حتديات التغري املناخي، والأمرا�ض احليوانية اجلديدة وارتفاع الطلب على املنتجات احليوانية اإل اإن معدل 
انقرا�ض ال�ساللت اأو العروق احليوانية املحلية  و�سل اإىل م�ستوى خميف فيمكن اأن تنقر�ض بع�ض العروق اأو ال�ساللت حتى قبل 
اأن تدر�ض �سفاتها وتقييم طاقتها الإنتاجية، مما دفع اأك�ساد اإىل اأخذ زمام املبادرة حلماية املوارد الوراثية احليوانية، و�سمان 
حتقيق اإدارة حم�سنة، واأمناط ا�ستخدام م�ستدامة خا�سة لل�ساللت اأو العروق احليوانية املحلية املهددة بالنقرا�ض، والتي تقع 

حتت نظام النتاج التقليدي، ويف البيئات الفقرية. 
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املـــ�شــاريــع املنفذة
يف اإدارة الرثوة احليوانيــة
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اأوال: برنامج التح�شني الوراثي ورعاية املجرتات ال�شغرية 

يف الدول العربية

م�شروع التح�شني الوراثي ورعاية اإنتاج الأغنام يف الدول العربية

الهدف من امل�شروع: 
حت�سني اإنتاجية اأغنام العوا�ض والغنام املحلية الواعدة بالنتخاب، والتهجني املوجه يف الدول العربية.

مكان تنفيذ امل�شروع: 
املحطات البحثية  العلمية التابعة ملنظمة اأك�ساد، ويف العديد من املحطات البحثية املتخ�س�سة يف تربية الأغنام ولدى املربني يف 

الدول العربية.
�شري العمل: 

يعمل اأك�ساد ب�سكٍل حثيث على تطوير اأبحاثه ودرا�ساته يف جمال التح�سني الوراثي، م�ستفيدًا من اخلربة املرتاكمة وتعزيز حمطاته 
البحثية بالمكانيات املتقدمة، وحقق خالل ال�سنوات الأخرية نتائج علمية هامة.

حت�صني اإنتاجية اأغنام العوا�ض بالنتخاب يف حمطات اأك�صاد البحثية:
• محطة مركز البحوث العلمية الزراعية في السلمية:

اأغنام العوا�ض بالنتخاب �سمن ثالثة خطوط لالإنتاج، خط احلليب، وخط اللحم، وخط ثنائي الغر�ض، حيث مت  يتم حت�سني 
ت�سكيل قطيع النواة عام 1973 وبداأ تطوير خطي احلليب واللحم منذ عام 1975، بينما بداأ اإن�ساء اخلط ثنائي الغر�ض يف عام 

2007 وي�ستمر التح�سني الوراثي بالنتخاب �سمن كل خط على حده. 

ويعتمد النتخاب يف خط اإنتاج احلليب على اإنتاج النعاج من احلليب الكلي، بينما يتم التح�سني الوراثي يف خط اللحم على اأ�سا�ض 
ن�سبة التوائم واأوزان املواليد عند امليالد والفطام )60 يومًا( والأوزان الالحقة )180 و360 و480 يومًا(، ويتم التح�سني الوراثي 
يف اخلط ثنائي الغر�ض على اأ�سا�ض اإنتاج احلليب الكلي ومعدل التوائم واأوزان املواليد يف املراحل املختلفة. يتم حالبة النعاج 

املنتجة للحليب خالل مو�سم الإدرار، وجتفف عندما ي�سل اإنتاجها اإىل اقل من 200 غرام يوميًا.

قطيع النخبة للمجترات الصغيرة
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• محطة بحوث أكساد في ازرع لتحسين وإكثار أغنام العواس:
الوراثية  للرتاكيب  م�سدرُا  لتكون  املحطة  ه��ذه  اأك�ساد  اأن�ساأ 
العربية،  الفنية  الكوادر  ولتدريب  العوا�ض  اأغنام  من  املح�سنة 
العوا�ض  اأغنام  من  حم�سنني  قطيعني   2001 عام  منذ  وت�سم 
مكون  وه��ي  اللحم،  لإن��ت��اج  والآخ���ر  احلليب  لإن��ت��اج  احدهما 
يف  وت�ساهم  العربية  ال��دول  يف  الأغنام  حت�سني  مل�سروع  رئي�ض 
توزيع  خالل  من  ال�ساللة  لهذه  الوراثي  التح�سني  عملية  ت�سريع 
فيها  املنتجني  املجمد  املنوي  ال�سائل  وق�سات  احلية  احليوانات 
املحلية  لل�ساللت  الوراثي  التح�سني  بهدف  العربية  الدول  اإىل 

بالنتخاب اأو بالتهجني املوجه مع ال�ساللة املح�سنة.

املوؤ�سرات التنا�سلية:
وثنائي  واللحم  احلليب  لقطعان  التلقيح  ن�سبة  بلغت 
ال���ولدات  ون�سبة   ،%  100 و   100 و    98.2 العر�ض 
89.55 % و 100 % و 100 % لقطعان احلليب واللحم 

لن�سبة  العام  واملتو�سط  الرتتيب،  على  العر�ض  وثنائي 
التوائم 58.9 %.

موؤ�سرات اإنتاج احلليب:
يومًا   60 لفرتة  احلليب  اإن��ت��اج  التايل  ال�سكل  يو�سح 
وطول  كغ،   222.26 الكلي  احلليب  واإنتاج  كغ،   94.64

احلليب  اإنتاج  متو�سط  اأما  يومًا   188.3 الدرار  فرتة 
اليومي فقد بلغ 1180 غراما للقطعان الثالثة يف عام 

 .2017

اأوزان املواليد:
تو�سح الأ�سكال التالية متو�سط وزن امليالد)4.821( كغ والفطام املعدل لعمر 60 يومًا )18.97(كغ والوزن املعدل لعمر 180 يومًا 
)43.36( كغ ومعدلت النمو 235.88 غ/يومًا 203.62 غ/يوم بني امليالد والفطام وبني امليالد وعمر 180 يومًا، على التوايل لعام 

.2017

مؤشرات إنتاج الحليب كيلو غرام لنعاج أغنام العواس
في مركز بحوث السلمية لعام 2017 

متوسطات أوزان المواليد عند األعمار المختلفة ألغنام العواس 
في مركز بحوث السلمية عام 2017.

متوسطات معدالت نمو المواليد )غ/يوم( عند األعمار المختلفة 
ألغنام العواس في مركز بحوث السلمية عام 2017.

متوسطات انتاج الحليب عند 60 يومًا واالنتاج الكلي 
واالنتاج المعدل لـ 175 يومًا.
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املوؤ�سرات التنا�سلية:
بلغت ن�سبة التلقيح 100 %، ون�سبة الولدات 91.7 %، ون�سبة التوائم 29.7 % يف قطيع الغنام يف اإزرع عام 2017.

موؤ�سرات اإنتاج احلليب:
بلغ متو�سط الإنتاج اليومي من احلليب 1.753 كغ واإنتاج حليب 60 يومًا 130.7 كغ والإنتاج الكلي من احلليب 216.3 كغ يف مو�سم 

اإدرار طوله 127 يومًا، وقدر الإنتاج من احلليب املعدل يف 175 يومًا ب 306.8 كغ لعام 2017. 
اأوزان املواليد:

بلغ متو�سط اأوزان املواليد عند امليالد والفطام والوزن عند عمر 180 يومُا  4.660 كغ 27.191 كغ و45.145 كغ على التوايل، 
ومعدل النمو اليومي من امليالد اإىل 60 يومُا 325.15 غ/يوم ومن 60 اإىل 180 يومُا 199.17 غ/يوم لعام 2017.

• محطة بحوث أكساد في خربة التين - نور لتحسين واكثار أغنام العواس:
تعزيزًا للبنية التحتية ملنظمة اأك�ساد، ونتيجة لتو�سع الأعمال البحثية والدرا�سية وتنفيذ م�ساريع متطورة مت اإن�ساء هذه املحطة يف 

خربة التني - نور خالل عام 2016، وبا�سر اخلرباء مبتابعة تنفيذ الأبحاث وامل�ساريع والتي اأبرزت اأهم النتائج التالية:
املوؤ�سرات التنا�سلية: 

بلغت متو�سط ن�سبة التلقيح 100 % ون�سبة الولدات 83.0 % ون�سبة التوائم 37.0 % يف قطيع الأغنام عام 2017.
موؤ�سرات انتاج احلليب:

بلغ متو�سط الإنتاج اليومي من احلليب )1.545( كغ واإنتاج حليب 60 يومًا )78.9( كغ والإنتاج الكلي من احلليب )235.6( كغ 
يف مو�سم اإدرار طوله 152.5 يوم وقدر الإنتاج من احلليب املعدل يف 175 يومًا )270.3( كغ لعام 2017.

المتوسطات العامة ألوزان مواليد أغنام العواس عند األعمار المختلفة 
في محطة بحوث ازرع في عام 2017.

متوسطات معدالت النمو لمواليد أغنام العواس عند األعمار المختلفة
في محطة بحوث ازرع في عام 2017.

 خط الحليب عواس محسن
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المتوسطات العامة لمؤشرات إنتاج الحليب لنعاج أغنام العواس 
في محطة خربة التين - نور عام 2017.

قطيع المواليد في محطة خربة التين - نور.

 متو�صطات معدلت النمو ملواليد اأغنام العوا�ض 
عند الأعمار املختلفة يف حمطة  خربة غازي يف عام 2016

املتو�صطات العامة لأوزان مواليد اأغنام العوا�ض 
عند الأعمار املختلفة يف حمطة خربة غازي يف عام 2016

ــب العمر )سنة( ــي ــل ــح ــــاج ال ــــت ان
اليومي)كغ(

انتاج حليب
 60 يومًا)كغ(

الكلي  الحليب  انتاج 
)كغ(

الحليب المعدل 
لـ 175 يومًا )كغ(

االدرار  موسم  طــول 
)يوم(

21.33074.55218.12232.75164

31.61079.81236.67281.75147

41.99288.08290.54348.75146
+ 51.25073.16197.50218.75158

1.54578.90235.60270.50152المتوسط العام

متوسطات مؤشرات انتاج الحليب لنعاج أغنام العواس في محطة بحوث خربة التين - نور حسب العمر لعام 2017.

اأوزان املواليد: 
وبلغت  التوايل،  على  كغ  و33.17  كغ  و20.33  كغ   4.147 يومًا   180 وعند عمر  والفطام  امليالد  وزن  متو�سط  اأن  النتائج  بّينت 

معدلت النمو اليومي 203.78 غ/يوم من امليالد وحتى الفطام و135.32غ/يوم من امليالد وحتى عمر 180 يومًا لعام 2017.
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م�شروع التح�شني الوراثي ورعاية املاعز يف الدول العربية

هدف امل�شروع: 
يهدف امل�سروع اإىل التح�سني الوراثي بالنتخاب للماعز ال�سامي وبالتهجني املوجه بني املاعز ال�سامي يف �سورية و�ساللت املاعز 
)تون�ض  العربية   الدول  من  كل  يف  املحلي  واملاعز  اليمن  يف  والتهامي  م�سر  يف  الربقي  مثل  الراغبة  العربية  الدول  يف  املحلي 

واجلزائر وليبيا(.

مكان تنفيذ امل�شروع: 
املحطات البحثية  العلمية التابعة ملنظمة اأك�ساد، ويف العديد من املحطات البحثية املتخ�س�سة يف تربية املاعز ولدى املربني يف 

الدول العربية.
�شري العمل: 

 1993 ع��ام  امل��اع��ز  ورع��اي��ة  ال��وراث��ي  التح�سني  م�سروع  ب��داأ 
بانتخاب الأفراد املُتميزة لتكوين قطيع النواة بغر�ض اإكثاره، 
وا�ستطاع  العربية،  الدول  يف  املُح�سنة  الوراثية  تراكيبه  ون�سر 
اأك�ساد حتقيق نتائج جيدة ت�ساهم يف دعم م�ساريع وحمطات 

البحوث العربية، ومن اأهم نتائج اأعماله خالل عام 2017:
املوؤ�سرات التنا�سلية: 

بلغ متو�سط ن�سبة الإناث احلوامل من التلقيح الطبيعي 97 %، 
وبلغت ن�سبة الولدات 96.1%، ون�سبة الولدات املفردة 18.9 % 

والثنائية 55.0 % والثالثية واأكرث 26.1 % يف عام 2017.
موؤ�سرات انتاج احلليب:

 90 ال�  2.27 كغ، وحليب  اليومي   اإنتاج  احلليب  بلغ متو�سط 
462 كغ، وطول  الكلي من احلليب  والإنتاج  كغ،   249.5 يومًا 
مو�سم الإدرار 203 يوما، والإنتاج املعدل من احلليب ل� 220 

يومًا 499 كغ لعام 2017.

توزع الوالدات المتعددة  للماعز الشامي في محطة بحوث ازرع 
لعام 2017.

أنثى ماعز شاميذكر ماعز شامي
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مقارنة  متوسطات مؤشرات إنتاج الحليب للماعز الشامي مقدرا بالكيلو غرام حسب االعمار االنتاجية 
في محطة بحوث ازرع في عام 2017.

مقارنة معدل اإلنتاج اليومي من الحليب للماعز الشامي مقدرا بالغرام 
حسب االعمار االنتاجية في محطة بحوث ازرع لعام 2017.

االعمار  حسب  الشامي  للماعز  اإلدرار  فترة  طول  متوسطات  مقارنة 
االنتاجية في محطة بحوث ازرع لعام 2017.

انتاج الحليب العمر )سنة(
اليومي)غ(

انتاج حليب
 90 يومًا)كغ(

انتاج الحليب الكلي 
)كغ(

الحليب المعدل
 لـ 220 يومًا )كغ(

طول موسم االدرار 
)يوم(

21746.9186.9318.3384.3188

32254.4254.1461.6496.0205

42728.9304.5576.2600.4211
+ 52592.0278.6551.0570.2213

2268.3249.5462.0499.0203المتوسط العام

متوسطات مؤشرات إنتاج الحليب للماعز الشامي في األعمار المختلفة في محطة بحوث ازرع لعام 2017 
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اأوزان املواليد:
2017 عند امليالد والفطام والوزن  بلغ متو�سط الوزان لعام 
عند عمر 180 يومًا 4.20 كغ  و 19.49 كغ و 29.73 كغ على 

التوايل.

كتلة امليالد والفطام:
بلغ املتو�سط العام لكتلة امليالد والفطام  وعمر 180 يومًا لعام 2017، 8.57 كغ و42.01 كغ و 63.6 كغ على التوايل، اإذ حققت 
كتلة امليالد للولدات املفردة 4.39 كغ، والثنائية 8.01 كغ، والثالثية واأكرث 13.32 كغ وكتلة الفطام 23.48 كغ  للولدات املفردة 
و 38.54 كغ للولدات الثنائية و 66.8 كغ للولدات الثالثية واأكرث، وبلغت الكتلة الوزنية عند العمر 180 يومًا 32.7 كغ للولدات 

املفردة و 57.3 كغ  للولدات الثنائية و 100.6 كغ  للولدات الثالثية.

متوسطات أوزان مواليد الماعز الشامي مقدرًا بالكيلو غرام 
عند األعمار المختلفة في محطة بحوث ازرع عام 2017.

مقارنة كتلة البطن )كتلة الميالد وكتلة الفطام و عند عمر 180 يومًا ( 
للماعز الشامي في محطة بحوث ازرع عام 2017.

الوزن )كغ(

عند  180 يومًاعند الفطامعند الميالد

4.2019.4929.73

متوسطات أوزان مواليد الماعز الشامي مقدرا بالكيلوغرام عند األعمار المختلفة في محطة بحوث ازرع لعام 2017.

وزن كتلة البطن عند الميالد نوع الوالدة
وزن كتلة البطن عند عمر 180 وزن كتلة البطن عند الفطام )كغ()كغ(

يومًا )كغ(

4.3933.4832.7مفردة

8.0138.5457.3ثنائية

13.366.8100.6ثالثية وأكثر

8.5742.0163.6متوسط

متوسطات كتلة البطن عند الميالد وعند الفطام  وعند عمر 180 يوم مقدرة بالكيلو غرام حسب نوع الوالدة لمواليد الماعز الشامي 
 لعام 2017 في محطة بحوث ازرع.
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حت�شني اإنتاجية الأغنام واملاعز يف الدول العربية

بلغ العدد الإجمايل املُوزع من اأغنام العوا�ض املح�سنة من اأك�ساد اإىل الدول العربية خالل الفرتة من )2003 اإىل 2017(، 1008 
راأ�سًا منها 328 كب�سًا و 659 نعجًة و 21 فطيمًة، اإ�سافة اإىل 500 خروفًا للت�سمني ووزع اأك�ساد خالل الفرتة من 1994 اإىل 2017 
)977( راأ�سًا حُم�سن من املاعز ال�سامي 348  ذكرًا و 629 اأنثى وميكن تلخي�ض اأهم الأن�سطة املُنفذة  لعامي 2016 و 2017 يف 

اإطار هذا الربنامج يف الدول العربية فيمايلي:
اململكة الأردنية الها�شمية:

ي�ستمر التعاون مع اململكة الأردنية الها�سمية يف م�سروعي حت�سني اإنتاج الأغنام، وحت�سني اإنتاج املاعز يف الدول العربية، اإذ يتم 
حت�سني اإنتاج اأغنام العوا�ض يف حمطة الفجيج 
ال�سامي يف  املاعز  اإنتاج  اخلنا�سري، وحت�سني 
واملركز  الزراعة  ل��وزارة  التابعة  ال��وال  حمطة 
اململكة  يف  الزراعي  والإر�ساد  للبحث  الوطني 
 600( ار���س��ال  مت  حيث  الها�سمية  الأردن��ي��ة 
لالأغنام  املجمد  امل��ن��وي  ال�سائل  م��ن  ق�سة( 
نهاية  يف  التفاق  ومت   ،2015 عام  يف  العوا�ض 
يف  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  على   2017 ع��ام 
اململكة  يف  احليوانية  ال���رثوة  حت�سني  جم��ال 

الردنية الها�سمية. 
اجلمهورية التون�شية:

جمال  يف  امل�ستمر  ال��ت��ع��اون  ب��رن��ام��ج  �سمن 
التح�سني الوراثي للحيوانات املجرتة ال�سغرية 
املائية  وامل���وارد  الفالحة  ووزارة  اأك�ساد  ب��ني 
التون�سية،  اجلمهورية  يف  البحري  وال�سيد 
وخالل عام 2016 اأجنز اأك�ساد خمترب التلقيح 

ال�سطناعي يف القريوان ل�سالح ديوان تربية املا�سية وتوفري املرعى، ومت تزويد اجلانب التون�سي ب 3000 ق�سة من ال�سائل املنوي 
املجمد )1500 ق�سة للماعز ال�سامي و 1500 ق�سة لالغنام العوا�ض(، ومت القالع بالعمل والنتاج لتح�سني الرثوة احليوانية.

وتعزيزًا للتعاون امل�سرتك ينفذ اأك�ساد م�سروعني جديدين يف اجلمهورية التون�سية، وهما م�سروع خف�ض معدل نفوق مواليد الإبل 
والوقاية منها يف بع�ض الدول العربية، حيث مت جمع العينات وحتليلها خمربيا و�سيتم حتليل النتائج واإ�سدار التقرير النهائي، 
وكذلك م�سروع الت�سنيع وال�ستثمار الأمثل للمخلفات الزراعية الذي مت من خالله تزويد تون�ض باآلة لت�سنيع املخلفات الزراعية، 

وتدريب 28 من الفنيني التون�سيني على تركيب الآلة و�سيانتها وا�ستخدامها وت�سنيع املكعبات العلفية.
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية:

اإ�سارة للربنامج التنفيذي املوقع بني اأك�ساد ووزارة الفالحة والتنمية الريفية، املعهد التقني لرتبية احليوان باجلزائر يف جمال 
2015 و�سع خطة لتلقيح قطيع املاعز املحلي بق�سات �سائل منوي جممد للماعز  تنمية وتطوير املاعز يف اجلزائر، مت يف عام 
ال�سامي، ومت اإر�سال 600 ق�سة من ال�سائل املنوي املجمد للماعز ال�سامي يف عام 2017، وح�سل اأك�ساد على بيانات املو�سم 2015 

ومت متديد امل�سروع ملدة ثالث �سنوات اإىل 2018.
املاعز  باإناث  ال�سامي  املاعز  تلقيح ذكور  الناجتة من  الهجني  املاعز  الأوزان يف مواليد  النتائج تطور  بينت   2017 وخالل عام 
البلدي املحلي،  حيث تطورت الوزان من امليالد حتى عمر ال�سنة والن�سف ب�سكل منوذجي مما يوؤكد ا�ستمرارية املواليد الهجينة 
مما يتيح التنبوؤ باإمكانية حت�سني ال�سفات الوزنية عند املاعز البلدي عند تلقيحه باملاعز ال�سامي املُح�سن. وقد حت�سن حجم 

البطن عند الإناث الهجينة وبلغ 1.3 كغ، كما توؤكد النتائج  تطور �سفة اإنتاج احلليب يف املاعز الهجني.
كما مت تنفيذ خطة تلقيح املاعز بق�سات ال�سائل املنوي املجمد ملو�سم 2017 مع اجلانب اجلزائري وعقد دورة تدريبية للفنيني 
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اجلزائريني على الإ�سراف والتدريب على تنفيذ التلقيح ال�سطناعي.
كما ينفذ اأك�ساد م�سروع خف�ض نفوق مواليد الإبل والوقاية منها يف بع�ض الدول العربية ومنها اجلزائر، وم�سروع درا�سة اأنظمة 
للم�سروع، وعقدت اجتماعات  ال�ستق�سائية  الدرا�سة  وتبادل اخلربات يف اجلزائر، و�سدرت  املربني  الإبل وحت�سني دخل  رعي 
م�سرتكة مع اجلانب اجلزائري، وذلك لعر�ض نتائج وخمرجات وتو�سيات الدرا�سة كما متت مناق�سة وحتديد التدخالت املطلوب 

تنفيذها يف مناطق الدرا�سة حتى يحقق امل�سروع اأهدافه املرجوة.
جمهورية ال�شودان:

ي�ستمر التعاون مع جمهورية ال�سودان يف برنامج حت�سني الغنام واملاعز عن طريق ار�سال حيوانات حية )اأغنام عوا�ض وماعز 
�سامي(، وق�سات �سائل منوي جممد لالأغنام العوا�ض واملاعز ال�سامي حيث مت ار�سال 2000 ق�سة منها )1000 للماعز و 1000  

لالأغنام خالل عام 2013.
وينفذ اأك�ساد م�سروعني جديدين يف جمهورية ال�سودان، وهما م�سروع الت�سنيع وال�ستثمار الأمثل للمخلفات الزراعية الذي مت 
من خالله تزويد ال�سودان باآلة لت�سنيع املخلفات الزراعية بتمويل من الهيئة العامة لال�ستثمار الزراعي يف عام 2016، وتدريب 
20 من الفنيني ال�سودانيني على تركيب الآلة و�سيانتها وا�ستخدامها وت�سنيع املكعبات العلفية، اإ�سافة اإىل تنفيذ م�سروع خف�ض 

معدل نفوق مواليد الإبل والوقاية منها يف بع�ض الدول العربية، حيث مت جمع العينات وحتليلها خمربيا و�سيتم حتليل النتائج 
واإ�سدار التقرير النهائي، اإ�سافة اإىل ذلك ت�سارك ادارة الرثوة احليوانية يف م�سروع ال�ستخدامات املثلى لالأرا�سي الزراعية يف 

جمهورية ال�سودان فيما يخ�ض الإنتاج احليواين. 
اجلمهورية العربية ال�شورية:

يعترب التعاون بني منظمة اأك�ساد واجلمهورية العربية ال�سورية منوذجًا متميزًا، وخالل عام 2017 مت متابعة تنفيذ م�سروع دعم 
الإنعا�ض املبكر و�سبل املعي�سة للعائالت الفقرية واملت�سررة من الأزمة يف �سورية بالتعاون مع منظمة مكافحة اجلوع الإ�سبانية 
الغذاء  الأغنام على  امل�سروع مب�ساعدة /1000/ عائلة من مربي  تنفيذ  الرثوة احليوانية من خالل  ادارة  و�ساركت   ،)AAH(

واحلفاظ على �سبل املعي�سة والأ�سول الإنتاجية يف مناطق عمل امل�سروع كمايلي: 
1. توزيع /500/ كغ �سعري لكل عائلة لتغطية احتياجات /20/ راأ�سا من الأغنام وذلك لعدد 500/ عائلة من املربني،  وتوزيع 

اأدوية خمتلفة وم�سادات وحماقن وفيتامينات ومراهم.
2. توزيع م�ستلزمات ت�سنيع الأجبان لكل عائلة من عوائل الن�ساء العامالت يف ت�سنيع الألبان والبالغ عددها /500/ عائلة.

3. تدريب /1000/  م�سارك على اإدارة ورعاية و�سحة الرثوة احليوانية واإنتاج الألبان.
كما مت توقيع ثالثة اتفاقيات للتعاون العلمي مع الهيئة العامة للبحوث الزراعية يف وزارة الزراعة وال�سالح الزراعي يف جمالت: 

• حت�سني اإنتاجية غنم العوا�ض.
• تطوير بحوث الإبل.

• تطوير اإنتاجية املاعز ال�سامي. 
اإ�سافة اإىل تنفيذ م�سروع م�سرتك بني اك�ساد، والهيئة العامة للبحوث الزراعية بعنوان: "درا�سة مقارنة بني الرعاية التقليدية 

والع�سوية لبع�ض املوؤ�سرات الإنتاجية عند املاعز اجلبلي"، اإ�سافة اإىل تعزيز التعاون البحثي يف جمالت:
• درا�سة ت�ساقط ال�سوف عند الأغنام.

• درا�سة التباين الوراثي ملوا�سفات ال�سرع عند الإبل ال�سامية.
• ال�ستجابة املبكرة لأعرا�ض الت�سمم احلملي لدى املاعز ال�سامي.

دولة فل�شطني:
تنفيذًا لقرارات املجل�ض القت�سادي والجتماعي وقرارات اجلمعية العمومية/اأك�ساد و�سمن اإطار برنامج  حت�سني  اإنتاجية الأغنام 
واملاعز يف الدول العربية، وم�سروع تطوير وا�ستخدام التلقيح ال�سطناعي للمجرتات ال�سغرية يف الدول العربية. وبالتعاون بني 
اأك�ساد ووزارة الزراعة بدولة فل�سطني مت خالل عام 2017 اإن�ساء حمطة لتح�سني الرثوة احليوانية يف فل�سطني بتمويل من اأك�ساد 
بقيمة 150 األف دولرًا اأمريكي، وار�سلت وزارة الزراعة يف دولة فل�سطني تقرير عن نتائج امل�سروع لعام 2017، ونظرًا لأهمية 
امل�سروع مت رفع التمويل 100 الف دولر امريكي اإ�سايف خالل عام 2018،  بغية اإدخال ال�ساللت املح�سنة وعالية النتاج، ونقل 

التكنولوجيا وحت�سني م�ستوى الدخل لدى املربي الفل�سطيني.
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دولة الكويت:
اإنتاج  بالكويت، يف جمال حت�سني وتطوير  ال�سمكية  الزراعة والرثوة  ل�سوؤون  العامة  اأك�ساد والهيئة  تنفيذًا لالتفاقية املوقعة بني 
 2017 2016 و  املاعز العار�سي، اإ�سافة اإىل الر�ساليات ال�سابقة والبالغة )75( راأ�سًا من احليوانات احلية،  مت خالل عامي 
اإر�سال  )300( راأ�سًا من الغنام العوا�ض واملاعز ال�سامي )125 اأنثى و 25 ذكر من اأغنام العوا�ض و 125 اأنثى و 25 ذكر من 
املاعز ال�سامي، كما مت اإر�سال عدد من ق�سات  ال�سائل املنوي املجمد )1800 ق�سة( منها )1500 ق�سة( لالأغنام العوا�ض و)300 

ق�سة( للماعز ال�سامي.
اجلمهورية اللبنانية:

زود اأك�ساد وزارة الزراعة اللبنانية خالل عام 2017 ب� 38 راأ�سًا من املاعز ال�سامي املح�سن، و الأغنام العوا�ض املح�سن ) 23 
عنزات �سامي و 6 ذكور ماعز �سامي، و 5 نعاج و 4 كبا�ض(، وبلغ اإجمايل عدد  احليوانات احلية املح�سنة الكلية املر�سلة اإىل وزارة 
الزراعة اللبنانية 206 راأ�ض )67 راأ�سًا من الأغنام العوا�ض، و 139 راأ�سًا من املاعز ال�سامي(  وعدد ق�سات ال�سائل املنوي  املجمد 

600 ق�سة )300 ق�سة جممدة لأغنام العوا�ض و 300 ق�سة جممدة من املاعز ال�سامي(.

جمهورية م�شر العربية:
النتاج  بحوث  معهد  مع  العربية، خا�سة  احليوانية يف جمهورية م�سر  الرثوة  الهامة يف جمال  امل�ساريع  اك�ساد عدد من  ينفذ 
احليواين يف وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي وذلك يف جمالت حت�سني الغنام واملاعز املحلية باخللط الرتبوي مع اغنام 
العوا�ض واملاعز ال�سامي من خالله مت تزويد جمهورية م�سر العربية باحليوانات احلية وق�سات ال�سائل املنوية للذكور املح�سنة، 
ومن نتائج امل�سروع توزيع ذكور املاعز ال�سامي واغنام العوا�ض املح�سن على املربني يف الدلتا وال�ساحل ال�سمايل الغربي، كما مت 
اإر�سال 1000 ق�سة من ال�سائل املنوي املجمد 500 ق�سة لأغنام العوا�ض و 500 ق�سة للماعز ال�سامي اإىل معهد بحوث ال�سحراء 

والتوا�سل م�ستمر لر�سال البيانات والنتائج.
الغربي  ال�سمايل  ال�ساحل  الإبل واملجرتات ال�سغرية يف  واإنتاج  التوقيع على تنفيذ م�سروع تطوير نظم تربية  2016 مت  يف عام 
بجمهورية م�سر العربية بتمويل من اك�ساد وبالتعاون مع معهد بحوث ال�سحراء ومت البدء بالتنفيذ حيث مت ار�سال الدفعة الوىل 

من موازنة امل�سروع لعام 2017، ويتم التن�سيق لالإقالع ببحث م�سرتك حول ا�ستخدام املخلفات الزراعية يف تغذية املجرتات.
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ثانيا:برنامج تطوير وا�شتخدام تقانتي التلقيح اال�شطناعي 

ونقل االأجنة يف الدول العربية

م�شروع تطوير وا�شتخدام التلقيح ال�شطناعي عند املجرتات ال�شغرية
هدف امل�شروع: 

يهدف امل�سروع اإىل امل�ساهمة يف حفظ ون�سر الرتاكيب الوراثية لعروق الأغنام واملاعز املنت�سرة يف الدول العربية وذلك من خالل 
جمع ال�سائل املنوي من الذكور النخبة يف قطيع النواة، ون�سرها يف اأكرب قدر ممكن من املحطات املتعاونة وقطعان املربني يف 
الدول العربية وذلك يف اإطار تركيز اجلهود لتحقيق ا�ستثمار امثل لل�ساللت احليوانية املتميزة من الأغنام واملاعز بخا�سة تلك 

التي مت انتخابها وحت�سينها وراثيًا يف بع�ض الدول العربية.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

اململكة الأردنية الها�سمية، اجلمهورية التون�سية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، جمهورية ال�سودان، اجلمهورية العربية 
ال�سورية، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية العراق، دولة فل�سطني، اجلمهورية اللبنانية، اجلمهورية اليمنية.

�شري العمل: 
على  العمل  عالية، مت  بكفاءة  )اأك�ساد(  ازرع  بحوث  الأجنة يف حمطة  ونقل  ال�سطناعي  التلقيح  الأن�سطة يف خمترب  ا�ستمرت 
تطوير تقانات جمع ال�سائل املنوي وجتميده، وكذلك يف اختبارات جمع الأجنة ومداولتها وجتميدها، وا�ستخدام بروتوكولت - 
معاجلة هرمونية جديدة لتح�سني اخل�سوبة عند املجرتات ال�سغرية، اإ�سافة اإىل تدريب الكوادر الفنية العربية على كافة مراحل 

ا�ستخدام تقانتي التلقيح ال�سطناعي ونقل الأجنة يف املجرتات ال�سغرية. 
2016 - 2017 بالتعاون مع الربوفي�سور دانيال تنتوريه،  يتم تنفيذ م�سروع ر�سالة دكتوراه يف حمطة بحوث ازرع خالل عامي 
يف ق�سم التنا�سل املدر�سة الوطنية للطب البيطري جامعة نانت - فرن�سا وكلية الطب البيطري يف جامعة حماه وكلية الزراعة يف 
جامعة دم�سق، بعنوان )تاأثري م�ساركة فيتامني  B12 والليبوبروتينات منخف�سة الكثافة LDL يف موؤ�سرات ال�سائل املنوي املجمد 

وقدرته الإخ�سابية داخل وخارج املو�سم التنا�سلي عند املاعز ال�سامي(.

ذكر ماعز شامي محسن في أكساد

ذكور أغنام عواس محسن

والدة رباعية في الماعز الشامي

والدة متعددة في أغنام العواس )خط اللحم(
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1. توزيع ق�صات ال�صائل املنوي اإىل الدول العربية: 
ا�ستمر العمل يف خمترب التلقيح ال�سطناعي ونقل الأجنة يف حمطة بحوث ازرع، حيث و�سل جمموع الق�سات املنتجة 18500 ق�سة 

من اأغنام العوا�ض واملاعز ال�سامي املح�سنة خالل الفرتة 2015 - 2017 بغية اإر�سالها اإىل الدول العربية الراغبة.
ومن اجلدير بالذكر ان جمموع الق�سات املجمدة التي مت ار�سالها اإىل الدول العربية قد بلغ نحو 31000 ق�سة منذ انطالق عمل 

امل�سروع.
2. تقدمي اخلربة وامل�صورة، وامل�صاركة يف اللقاءات العلمية، ون�صر الأوراق العلمية:

يقدم الربنامج اخلربة وامل�سورة يف جمال التجهيزات والأدوات واملواد الالزمة لإن�ساء خمتربات التلقيح ال�سطناعي، وقدمت 
هذه اخلربة اإىل كل من الأردن تون�ض واجلزائر وقطر.

وخالل عامي 2016 و2017 مت ن�سر عدة اأوراق علمية يف جمالت علمية حمكمة، كما يلي:
1 - تاأثري املعاملة املهبلية الطويلة والق�سرية بالربوج�ستريون بامل�ساركة مع الربو�ستاغالندين يف توقيت ال�سبق وبع�ض معدلت 

اخل�سوبة عند املعز ال�سامي. )املجلة العربية للبيئات اجلافة، اأك�ساد(.
2 - تاأثري حقن الوك�سيتو�سني يف معدلت اخل�سوبة عند اأغنام العوا�ض امللقحة ا�سطناعيا ب�سائل منوي جممد وممدد مبحاليل 

متديد خمتلفة. )املجلة العربية للبيئات اجلافة، اأك�ساد(.
اجلافة،  للبيئات  العربية  )املجلة   Effect of different extenders on Awassi rams frozen semen fertility  -  3

اأك�ساد(.
 The use of Different Low-Density Lipoproteins Concentrations for Developing a New Extender for - 4

Awassi Ram’s Semen )املجلة العلمية بجامعة امللك في�سل(.

تجهيزات مخبرية متطورة في مختبر التلقيح االصطناعي في محطة بحوث ازرع
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ثالثا: برنامج بحوث وتطوير االإبل 
م�شروع خف�ص معدل نفوق مواليد الإبل والوقاية منها يف بع�ص الدول العربية

هدف امل�شروع: 
طريق  ع��ن  الإب���ل  مواليد  نفوق  م��ع��دلت  خف�ض 
برنامج  وو���س��ع  منها،  واحل��د  م�سبباته  درا���س��ة 
الإبل  قطعان  على  تطبيقه  يتم  منا�سب  وقائي 
ما  وهذا  نفوقها،  ن�سبة  وخف�ض  املواليد  حلماية 
املربني  وت�سجيع  الإب��ل  اأع���داد  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي 
العائد  حت�سني  وبالتايل  منها،  الفائ�ض  بيع  على 

القت�سادي لديهم.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

اجلمهورية  يف  اأك�ساد  من  بتمويل  امل�سروع  ينفذ 
الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمهورية  التون�سية، 
واجلمهورية  ال�����س��ودان،  وجمهورية  ال�سعبية، 

ال�سالمية املوريتانية.
�شري العمل: 

توا�سلت هذا العام اأن�سطة امل�سروع يف الدول امل�ساركة حيث جرى تنفيذ العديد من الزيارات احلقلية وامليدانية جلمع العينات 
املر�سية من مواليد الإبل النافقة اأو املري�سة واإح�سارها اإىل املخابر املركزية من اأجل ت�سخي�سها خمربيًا والتعرف على م�سببات 

مر�سها اأو نفوقها.
ونتيجة التق�سي احلقلي والفح�ض املخربي لأهم الأمرا�ض املنت�سرة يف مواليد الإبل يف الدول امل�ساركة لوحظ ما يلي:

• الأمرا�ض البكتريية كانت من اأهم م�سببات نفوق مواليد الإبل وخا�سة الإ�سابات اجلرثومية امل�سببة لالإ�سهالت وهذا يتطابق 
مع املعلومات الواردة يف ال�ستبيانات الوبائية التي مت توزيعها اأثناء اإجراء امل�سوحات عند مربي الإبل.

يف  املبينة  الأخرى  اجلراثيم  بع�ض  اإىل  بالإ�سافة  وال�ساملونيال  القولونية  الع�سيات  هي  لالإ�سهالت  امل�سببة  امليكروبات  اأهم   •
النتائج املخربية.

• ثبت اأن مواليد الإبل تتعر�ض ملجموعة من الأمرا�ض الطفيلية )طفيليات داخلية ودموية وخارجية(، والفطرية )داء القراع 
.)IgG- والقوباء(، والفريو�سية )داء اجلدري وحمى الوادي املت�سدع حيث لوحظ وجود اأثار م�سلية لإ�سابات قدمية

التعامل مع العينات المرضية داخل المختبرجمع عينات من المواليد المريضة في الحقل

التقصي الحقلي لجمع العينات من مواليد اإلبل المريضة أو النافقة



96

املركــز العربي - اأكـــ�ســـاد

م�شروع درا�شة اأنظمة رعي الإبل وحت�شني دخل املربني وتبادل اخلربات يف اجلزائر

هدف امل�شروع: 
حت�سني الظروف املعي�سية ملربي الإبل يف املناطق 
لالإبل  الإنتاجية  الطبيعة  وتو�سيف  ال�سحراوية، 
اإدارة  واأ�ساليب  لالإنتاج  الراهن  الو�سع  وتقييم 
من  الأف�سل  النموذج  على  واحل�سول  القطعان 
طرائق رعاية وتربية الإبل وو�سع اخلطط الفنية 
الغطاء  اإنتاجية  ورف���ع  وامل��راع��ي  الإب���ل  لتنمية 
امل�سروع  يهدف  كذلك  الرعوية.  والقيمة  النباتي 
مكافحة  يف  املحلية  املجتمعات  دور  تفعيل  اإىل 
اإىل  اإ�سافة  عليها  واملحافظة  امل��راع��ي  ت��ده��ور 

تاأهيل وتدريب الكادر الفني وتبادل اخلربات. 
مكان تنفيذ امل�شروع: 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.
�شري العمل: 

ولي��ات  �سبعة  يف  اإ�ستق�سائية  درا���س��ة  اأج��ري��ت 
�سحراوية هي: )اأدرار، ب�سار، مترنا�ست، ورقلة، الوادي، اإيليزي وتندوف(، وذلك للتعرف على الو�سع الراهن لالإبل واملراعي 
باملنطقة  الإبل  قطعان  وتركيب  اأحجام  على  والتعرف  الدرا�سة،  مبناطق  لالإبل  الإنتاجية  اخل�سائ�ض  ولتحديد  الوليات  بتلك 
واأنواع واأحجام احليازات، وكذلك للتعرف على حجم املوارد الطبيعية املتاحة لرتبية ورعاية الإبل وتوفر البنى التحتية باملنطقة، 
وبالتايل التعرف على املعوقات التي تواجه تربية ورعاية الإبل باملنطقة. كما هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على نوعية الأمرا�ض 

التي تنت�سر يف قطعان الإبل باملنطقة. 
مت العمل على و�سع اخلطط الفنية واقرتاح امل�ساريع اخلدمية املنا�سبة للتنمية امل�ستدامة لالإبل يف الوليات التي يتم فيها تنفيذ 
اأن�سطة امل�سروع، كما مت اإعداد دفرت ال�سروط الفنية ل�سراء وحدة ت�سنيع الأعالف املتكاملة ومعاجلة املخلفات الزراعية، واإعداد 
دفرت �سروط فنية ل�سراء وحدات حالبة متنقلة، ووحدة لتجميع وتربيد وب�سرتة وتعبئة حليب الإبل مع ملحقاتها، و�سيقوم اجلانب 
اجلزائري ب�سرائها، والتفاق مع اجلانب اجلزائري على �سراء وحدة لت�سنيع الأعالف املتكاملة ومعاجلة املخلفات الزراعية، 
وكذلك مت اقرتاح اإقامة دورة تدريبية للفنيني اجلزائريني يف جمال ت�سنيع منتجات حليب الإبل واملخلفات الزراعية، ل�سالح 
البيطريني  اإقامة دورة تدريبية لالأطباء والفنيني  اإىل  اإ�سافة  اأن تعقد يف اجلزائر،  اأك�ساد على  10 متدربني، با�سراف وتنفيذ 

اجلزائريني يف جمال ت�سخي�ض ومعاجلة اأمرا�ض الإبل باإ�سراف فريق من اأك�ساد.

عملية الحالبة اليدوية لإلبل التربية التقليدية لإلبل في الجزائر

فريق أكساد وفريق محافظة تنمية الفالحة بالمناطق الصحراوية بالجزائر 
يتفقدان منشأة حديثة لبسترة وتصنيع الحليب في مدينة ورقلة
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الربنامج التنفيذي لتنمية وتطوير نظم تربية واإنتاج الإبل واملجرتات ال�شغرية 
يف ال�شاحل ال�شمايل الغربي جلمهورية م�شر العربية

اأهداف الربنامج: 
يهدف هذا الربنامج اإىل تنفيذ اأن�سطة فنية لتح�سني نظم واأ�ساليب تغذية الإبل والأغنام واملاعز على املراعي وال�ستفادة من 
املوارد العلفية الطبيعية املتاحة واملخلفات الزراعية بعد حت�سني قيمتها الغذائية وت�سكيل خلطات علفية متزنة ومنا�سبة ملختلف 
الأنواع احليوانية خالل موا�سمها الإنتاجية املختلفة. كما يهدف الربنامج اإىل تطوير قدرات املربني يف جمال تربية واإنتاج الإبل 
ومعاجلتها،  واملاعز  والأغنام  الإبل  قطعان  يف  العقم  واأ�سباب  التنا�سلية  امل�ساكل  اأ�سباب  ح�سر  عن  ف�ساًل  واملاعز،  والأغنام 
بالإ�سافة اإىل و�سع اخلطط والربامج التنفيذية لتح�سني الكفاءة التنا�سلية والإنتاجية لالإبل والأغنام واملاعز وحت�سني ظروفها 

التغذوية وال�سحية.
التمويل وموقع التنفيذ:

يتم متويل اأن�سطة هذا الربنامج من املركز العربي - اأك�ساد وتقع اأن�سطته يف منطقة ال�ساحل ال�سمايل الغربي جلمهورية م�سر 
العربية وت�ستمر على مدى عامني.

�شري العمل:
• مت عقد الإجتماع الإفتتاحي لالإقالع باأن�سطة الربنامج يف 8 اآب/اأغ�سط�ض 2017 يف مركز بحوث ال�سحراء بالقاهرة. 

• تنفيذ زيارة ملنطقة عمل امل�سروع للتن�سيق مع الإدارات املحلية الر�سمية والأهلية ول�سرح اأن�سطة امل�سروع والتعاون املطلوب، وقد 
مت مقابلة بع�ض املربني لتحفيزهم وترغيبهم يف التعاون مع الربنامج.

• تنفيذ زيارة حقلية ملعاينة بع�ض املواقع املر�سحة لنماذج التطوير وتنفيذ تدخالت امل�سروع لدى املربني ولإختيار مواقع احلقول 
الإر�سادية.

• �سراء بع�ض الأدوات واملعدات الالزمة للعمل مثل ميزان ح�سا�ض، وح�سان كهربائي، والأدوية البيطرية ....، لتنفيذ 3 جولت 
اإر�سادية وخدمية. 

• حت�سري ا�ستمارة ا�ستبيان لتقييم الو�سع الراهن للرثوة احليوانية مبنطقة ال�ساحل ال�سمايل الغربي، ومت و�سع ت�سور لتكاليف 
اإن�ساء �سبكات ري لوحدات وحقول اإر�سادية خمتارة.

ا�ستعرا�ض  اأي�سًا  خالله  و�سيتم  مطروح،  مبنطقة  الأول/اأكتوبر  ت�سرين  �سهر  خالل  امل�سروع  لأن�سطة  تعريفي  لقاء  اأع��داد   •
امل�سروعات التنموية التي �سبق تنفيذها باملنطقة لال�ستفادة من خمرجاتها يف تنفيذ اأن�سطة الربنامج احلايل.

• اختيار النباتات الرعوية الطبيعية والتي متثل املكون الرئي�ض يف الربنامج واإدخال بع�ض النباتات الرعوية املتحملة للملوحة يف 
حقول املربني.

معاينة بعض المواقع المرشحة لتنفيذ تدخالت البرنامج عند المربين واختيار الحقول اإلرشادية 
بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية.
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 رابعا: برنامج تطوير م�شادر االأعالف وتغذية احليوان 

يف الدول العربية

م�شروع ت�شنيع الأعالف من املخلفات الزراعية وخملفات ال�شناعات الغذائية وحت�شني قيمتها الغذائية
هدف امل�شروع: 

تاأمني موارد علفية اإ�سافية منخف�سة الكلفة مع احلّد من تلّوث البيئة، ونقل وتوطني تقانات حت�سني القيمة الغذائية للمخلفات 
الزراعية وخملفات ال�سناعات الغذائية امل�ستنبطة من قبل اأك�ساد اإىل الدول العربية، ورفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية 
الدول  وحتفيز  هدرها،  وعدم  الزراعية  للمخلفات  الأمثل  وال�ستغالل  املتدهورة،  املراعي  على  ال�سغط  وتخفيف  وت�سنيعها، 
اإنتاج الرثوة احليوانية وحت�سني دخل املربي، وخلق فر�ض عمل جديدة،  وامل�ستثمرين على اإقامة م�ساريع اإنتاج اأعالف، وزيادة 
لتكوين  الزراعية،  املخلفات  التقليدية مع جزء من  الأعالف  وت�سنيع جزء من  العلفية من اخلارج،  املواد  ا�سترياد  واحلّد من 

العالف املتكاملة املختلفة )جاف ورطب(  واملتوازنة، وتعميم هذه التقانات على املربني وم�ساعدتهم يف تنفيذها.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

جمهورية م�سر العربية، دولة قطر، اجلمهورية العربية ال�سورية.
�شري العمل: 

• متابعة ا�ستثمار وت�سغيل اآلة ت�سنيع املخلفات الزراعية املر�سلة اإىل ال�سودان.
• عمل اك�ساد على ت�سميم وت�سنيع وتزويد دولة قطر باآلة  لت�سنيع املخلفات الزراعية حيث عمل خرباء اأك�ساد على تركيب اآلة 

ت�سنيع املخلفات الزراعية وتدريب الكوادر الفنية  القطرية على تركيب الآلة و�سيانتها وا�ستخدامها.
• تنفيذ الدورة التدريبية حول  اإدارة زراعة واإنتاج �سجرة الزيتون وال�ستفادة من منتجاتها الثانوية يف اخللطات العلفية ل�سالح 
)15( فنيني وخمت�سني يف مديرية الر�ساد يف وزارة الزراعة وال�سالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية التي نفذها 

اأك�ساد يف حمطة بحوث اإزرع يف دولة املقر خالل الفرتة 2017/11/9-4.
• و�سع املوا�سفات الفنية لوحدة ت�سنيع العالف من املخلفات الزراعية على �سكل حبيبات )كب�سولت(. 

• تنفيذ بحث م�سرتك بالتعاون مع جمهورية م�سر العربية ويهدف اإىل ا�ستخدام بع�ض املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية 
)تفل الربتقال ونواجت تقليم الزيتون( كبديل جزئي لالأعالف املركزة امل�ستخدمة يف عالئق املجرتات ال�سغرية وتقيم تاأثريه 
اجلدوى  الدم،  قيا�سات  وتركيبه،  املاعز  لنب)حليب(  انتاج  اله�سم،  معامالت  النمو،  )معدل  للحيوان  النتاجي  الداء  على 

القت�سادية(.
• تنفيذ جتارب اأولية على �سيلجة تفل الربتقال يف حمطة اأك�ساد البحثية يف منطقة ال�سن متهيدًا لإدخالها يف خطة تغذية قطعان 

املحطات البحثية التابعة لأك�ساد.
• العداد لتنفيذ بحث على ا�ستخدام �سيالج تفل البندورة يف تغذية املاعز ال�سامي يف حمطة بحوث ازرع. 

تصنيع سيالج من تفل عصير البندورة في محطة بحوث ازرع
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تنفيذ تجارب أولية على سيلجة تفل البرتقال في محطة السن

الوحدة المتكاملة الخاصة بتصنيع المخلفات الزراعية

المكعبات العلفية

• تنفيذ دورات تدريبية على الأعالف وتغذية املجرتات للمربني املتعاونني مع م�سروع الدعم الطارىء يف جمال الأمن الغذائي 
واملياه للعائالت املت�سررة من الأزمة يف �سورية واملنفذ من قبل املركز العربي - اأك�ساد بالتعاون مع منظمة مكافحة اجلوع. 
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خام�شا: برنامج ح�شر وتو�شيف املوارد الوراثية احليوانية 

يف الدول العربية
م�شروع اإن�شاء �شبكات اإقليمية اأو �شبه اإقليمية حلفظ وتبادل املوارد الوراثية احليوانية 

)البنوك الوراثية بالدول العربية(

امل�صاعدة يف اإن�صاء بنوك وراثية حيوانية زراعية اإقليمية اأو �صبه اإقليمية:
هدف امل�شروع: 

 In يقوم اأك�ساد منذ ن�ساأته مب�ساعدة الدول العربية ل�سون املوارد الوراثية احليوانية من خالل احلفاظ والإكثار داخل البيئة الطبيعية
situ عن طريق تقدمي اخلربات اإىل الدول العربية للم�ساعدة يف اإقامة حمطات لإكثار وحت�سني واإدارة املوارد الوراثية احليوانية املحلية 

وخا�سة ال�ساللت الواعدة، اأما حفظ املوارد الوراثية احليوانية خارج املن�ساأ الطبيعي Ex situ )ب�سورة اأجنة اأو نطاف جممدة(.
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�شري العمل: 
• ال�ستمرار يف متابعة اإكثار امل�سادر الوراثية يف البنوك احلية In situ يف دولة املقر واملحطات املتعاونة يف الدول العربية وت�سمل 
20 حمطة متعاونة يف 13 دولة عربية، حيث مت اإر�سال اأكرث 400 راأ�سًا من امل�سادر الوراثية اإىل كل من قطر والكويت ولبنان يف 

اطار اكثار ون�سر الرتاكيب الوراثية احلية حتت الظروف البيئة املختلفة.
اإن�ساء بنك )م�سغر( للموارد الوراثية احليوانية خارج املن�ساأ الطبيعي )Ex situ( على �سكل �سائل منوي جممد من ذكور   •
الإ�سطناعي حيث مت جتميد  التلقيح  - ق�سم  الإنتاج احليواين  - مديرية  املقر  دولٍة  ال�سامي يف  املاعز  العوا�ض وذكور  الأغنام 
وتخزين اأكرث من 12000 ق�سة من ال�سائل املنوي لالأغنام العوا�ض واملاعز ال�سامي لتكون رديف جاهز لتلبية احتياجات الدول 
العدد  قليلة  وللحيوانات  الإنتاج  العالية  ال�ساللت  خا�سة  الوراثية  للموارد  بنك  كونها  اإىل  بالإ�سافة  املوارد  هذه  من  العربية 

كاملاعز ال�سامي. 
• يتم تطوير قاعدة البيانات للموارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية والتي �ست�سهل من ربط املحطات املتعاونة يف كل الدول 
العربية مع اأك�ساد من خالل ال�سبكة العنكبوتية، كما ت�ساعد من عملية تبادل وان�سياب البيانات من املحطات املتعاونة يف الدول 
اأك�ساد من اأجل معاجلتها وحتليلها واإعادة النتائج اإىل املحطات مما ي�سهم يف حماية املوارد الوراثية احليوانية  العربية اإىل 

ومتابعة عملية اكثار وحت�سني انتاجية العروق املحلية. 
• امل�ساركة يف ور�سة العمل ملناق�سة ق�سايا النتاج احليواين وال�سحة احليوانية يف اجلمهورية العربية ال�سورية باملرحلة الراهنة 

التي نظمتها ال FAO  وعقدت بتاريخ 2017/2/8.
وتركيز  ال�سغرية  املجرتات  قطاع  لتطوير  النتاجية  من  والرفع  الوراثي  "التح�سني  عنوان  حتت  العلمية  الندوة  يف  امل�ساركة   •
الهياكل املهنية" التي عقدت يف اجلمهورية التون�سية خالل الفرتة 10-2017/5/11 وقدم اأك�ساد ورقة علمية بعنوان "دور اأك�ساد 

يف التح�سني الوراثي ورعاية املجرتات ال�سغرية يف الدول العربية".
• اعداد درا�سة علمية بعنوان "التح�سني الوراثي للمجرتات ال�سغرية واأهميته القت�سادية يف الدول العربية" بالتعاون بني اإدارة 
الرثوة احليوانية وادارة القت�ساد والتخطيط، تهدف الدرا�سة اإىل تقييم بع�ض املوؤ�سرات الوراثية وغري الوراثية التي ت�ستخدم 
كمعيار لالنتخاب لبع�ض ال�سفات الإنتاجية )حليب ومعدلت منو( والتنا�سلية )زيادة عدد املواليد يف البطن( وذلك با�ستخدام 
اأحدث الربامج العاملية امل�سممة لأجل تربية احليوان، وحتليل البيانات وراثيًا لتح�سني اإنتاجية املجرتات، وبالتايل امل�ساهمة 
يف و�سع التوجهات امل�ستقبلية للتح�سني يف �سوء النتائج املتح�سل عليها من جّراء حتليل البيانات لفرتة ل تقل عن 20 �سنة، ان 
القيام بعمليات التح�سني الوراثي لتطوير الأداء الإنتاجي والتنا�سلي لبع�ض املوارد الوراثية من الأغنام واملاعز يف الدول العربية 
يعد من اأهم اولويات اإدارة الرثوة احليوانية، حيث يتم ذلك اما من خالل النتخاب الوراثي ل�سفة اإنتاج احلليب اأو ل�سفة انتاج 
اللحم اعتمادا على القيمة الرتبوية  Breeding Value لكل حيوان  على حدا، اأو من خالل التهجني املوجه بني �ساللت عربية 
اأو مع  اأو ل�سفة اللحم )اأو كليهما(،  حملية متميزة ب�سفة انتاجية حمددة مع �ساللة اغنام العوا�ض املح�سنة ل�سفة احلليب 
�ساللة املاعز ال�سامي املح�سنة واملتميزة بالإنتاج املرتفع من احلليب والتوائم، مبا ي�ساهم يف تنمية املجتمعات الريفية ويحقق 

اكتفاء ن�سبي من الربوتينات احليوانية.

م�شروع توحيد امل�شطلحات العلمية يف جمال الرثوة احليوانية
هدف امل�شروع:

جمع  بهدف  احليوانية"،  ال��رثوة  م��وارد  جم��ال  يف  العلمية  امل�سطلحات  توحيد  "معجم  اإع���داد 
امل�سطلحات العملية والتقنية واملعلومات اخلا�سة بالرثوة احليوانية، وتوحيد املقرتحات املت�سلة 
بدرا�سة امل�سطلح العلمي للموارد احليوانية يف الدول العربية، و تعريب امل�سطلحات الجنبية ب�سكل 

دقيق ووا�سح. 
مت ا�سدار معجم امل�سطلحات العلمية للرثوة احليوانية عام 2017 للمهتمني و الباحثني يف مراكز 

البحوث العلمية للرثوة احليوانية بالدول العربية خلدمة الأهداف التالية:
- ت�سهيل تبادل املعلومات بني اخلرباء والباحثني يف الدول العربية يف جمال م�سطلحات الرثوة 

احليوانية.
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- العتماد على مرجع علمي وا�سح عند مناق�سة امل�سطلحات العلمية يف الرثوة احليوانية.
- توحيد القرتاحات و التعاريف املت�سلة بدرا�سة امل�سطلح العلمي للموارد احليوانية يف الدول لعربية.

- تعريب امل�سطلحات الأجنبية ب�سكل دقيق ووا�سح.

م�شروع اإعداد مرجع علمي بعنوان ح�شر وتو�شيف املوارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية

هدف امل�شروع: 
لالأنواع  والإنتاجي  ال�سكلي  التو�سيف  واإجراء  العربية،  الدول  انت�سارها يف  اأماكن  احليوانية وحتديد  والأنواع  ال�ساللت  ح�سر 
وال�ساللت احليوانية يف الدول العربية وتوثيقها، واإعداد مرجع علمي يت�سمن التو�سيف املظهري )ال�سكلي والإنتاجي( والوراثي 
لأنواع احليوانات الزراعية يف الدول العربية يف اإطار التوجه العاملي حلفظ املوارد الوراثية احليوانية الزراعية املحلية وتطويرها، 
ل�ستخدامه اأداة معرفيًة للطالب والباحثني يف الدول العربية، وتنمية ال�سعور بالأهمية القت�سادية واحليوية لهذه املوارد و�سرورة 

حفظها.
م�شروع درا�شة حالة الأ�شول الوراثية للحيوانات الزراعية يف الدول العربية

هدف امل�شروع: 
ح�سر اعداد ال�سول الوراثية للحيوانات الزراعية املحلية بكافة الفئات العمرية، وحتديد ال�سفات ال�سكلية واخل�سائ�ض الإنتاجية 
لالأ�سول الوراثية للحيوانات الزراعية املحلية يف الدول العربية، وتقييم ا�ساليب وطرائق تربية ورعاية  وتغذية ال�سول الوراثية 
للحيوانات الزراعية املحلية يف الدول العربية، وتدريب الكوادر الفني لالهتمام برتبية ورعاية وتغذية و�سحة ال�سول الوراثية 
احليوانية املحلية يف الدول العربية، وتزويد احلكومات العربية بخطط منا�سبة لتنمية ال�سول الوراثية احليوانية الزراعية املحلية 

لتخاذ الجراءات املنا�سبة حلمايتها من النقرا�ض لأنها �ساحبة القرار وعدم خ�سارة هذه الرثوة التي ل تقدر بثمن.
�شري العمل: 

• يتم اإعداد مقرتح م�سروع درا�سة حالة الأ�سول الوراثية للحيوانات الزراعية يف  الدول العربية وتهدف الدرا�سة اإىل  ح�سر 
اأعداد الأ�سول الوراثية للحيوانات الزراعية املحلية بكافة فئاتها العمرية، وحتديد ال�سفات ال�سكلية واخل�سائ�ض الإنتاجية 
لالأ�سول الوراثية للحيوانات الزراعية املحلية يف الدول العربية، وتقييم اأ�ساليب وطرائق تربية ورعاية وتغذية الأ�سول الوراثية 
الوراثية  الأ�سول  لتنمية  منا�سبة  بخطط  املعنية  العربية  احلكومات  وتزويد  العربية،  الدول  يف  املحلية  الزراعية  للحيوانات 

احليوانية الزراعية املحلية لتخاذ الإجراءات املنا�سبة حلمايتها من التدهور والنقرا�ض.
• يف اطار تنمية املوارد الوراثية احليوانية يف منطقة ال�ساحل ال�سمايل الغربي بجمهورية م�سر العربية، وبالتعاون مع مركز 
ال�سمالية  ال�ساحلية  املنطقة  يف  احليوانية  الوراثية  املوارد  حلالة  ال�ستق�سائية  الدرا�سة  نتائج  على  وبناًء  ال�سحراء،  بحوث 
الغربية جلمهورية م�سر العربية عام 2015 والتي ت�سمنت حتديد اخل�سائ�ض الإنتاجية للموارد الوراثية احليوانية، وتو�سيف 
وتقييم الو�سع الراهن لنظم النتاج، واأ�ساليب اإدارة القطعان، واقرتاح اخلطط املنا�سبة لتنمية املوارد الوراثية احليوانية يف 
املنطقة واأولوية امل�ساريع لتح�سني دخل املربي. مت توقيع برنامج تنفيذي  يف نهاية عام 2016 على تنفيذ امل�سروع امل�سرتك بتمويل 
"تنمية وتطوير نظم تربية واإنتاج الإبل واملجرتات ال�سغرية يف ال�ساحل ال�سمايل الغربي بجمهورية م�سر  اأك�ساد بعنوان  من 

العربية"، ومت البدء بتنفيذ امل�سروع.
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املـــوارد املائيــــة 
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اإدارة املوارد املائية

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

يهدف الربنامج اإىل تطبيق مبادئ الإدارة املتكاملة للموارد املائية، واعتماد النهج الت�ساركي يف اإدارة هذه املوارد، من اأجل حتقيق 
ال�ستخدام امل�ستدام للموارد املائية ال�سطحية واجلوفية املتاحة.

برنامج تنمية املوارد املائية:
الأف�سل  ال�ستخدام  ت�ساعد يف حتقيق  التي  الهامة،  امل�ساريع  تنفيذ عدٍد من  املائية هو  املوارد  تنمية  الرئي�ض لربنامج  الهدف 

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

يهدف الربنامج اإىل تقييم اآثار التغري املُناخي، وظواهره املتطرفة يف موارد املياه العذبة باملنطقة العربية، وامل�ساعدة يف اإعداد 
القاعدة  لتوفري  اإ�سافًة  والإقليمي،  الإقليمي  و�سبه  الوطني  ال�سعيد  الآثار، على  والتخفيف من هذه  التكيف،  و�سيا�سات  خطط 
العلمية واملعرفية الالزمة للتو�سع يف ا�ستخدام املوارد املائية غري التقليدية باملنطقة العربية، بهدف توفري موارد مائية اإ�سافية، 

للحد من العجز املائي القائم، وتغطية الحتياجات املائية امل�ستقبلية.
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امل�شاريع املنفذة
يف اإدارة املوارد املائية  
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اأوال: برنامج االإدارة املتكاملـة للموارد املائيـة
م�شروع الأمن املائي العربي

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

مقدمة:
اإدراكًا من املركز العربي  –  اأك�ساد لدور املوارد املائية الفاعل يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، وتاأكيدًا على دوره املميز يف العمل 
عدٍد من اجلهات  ومب�ساركة  للمياه،  العربي  ال��وزاري  املجل�ض  من  تكليٍف  على  بناًء  قام  فقد  العربي،  املائي  الأمن  على حتقيق 
امل�ستقبلية  واملتطلبات  التحديات  ملواجهة  العربية،  املنطقة  يف  املائي  لالأمن  العربية  ال�سرتاتيجية  باإعداد  والإقليمية  العربية 

للتنمية امل�ستدامة )2010–2030(، ثم اأ�سرف و�سارك يف و�سع خطتها التنفيذية.
هدف امل�شروع: 

اخلطة  اأما  املائية.  املوارد  من  امل�ستقبلية  للمتطلبات  ت�ستجيب  م�ستدامة  تنمية  حتقيق  اإىل  رئي�ض  ب�سكٍل  ال�سرتاتيجية  تهدف 
التنفيذية، فهدفها طرح م�ساريع ون�ساطات تنفيذية توافقية ت�ساركية لال�سرتاتيجية، مبا ي�سمن الو�سول اإىل اإدارة اأف�سل للموارد 
املائية املتاحة، ويعزز اجلهود التنموية، ويحمي املياه من ال�ستنزاف والتلوث. ُي�ساف اإىل ذلك تعزيز التعاون وتبادل اخلربات 
لفئات  والبيئي،  املائي  الوعي  م�ستوى  ورفع  املائية،  ال�سيا�سات  تنفيذ  العربية، يف جمال  الدول  بني  واملائية  املناخية  واملعلومات 

املجتمع كافة، وحماية احلقوق املائية العربية.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 

للمياه، ومركز الدرا�سات املائية والأمن املائي العربي، وجلنة  للمياه، واملجل�ض العربي  الوزاري العربي  الفنية للمجل�ض  الأمانة 
 ،)CEDARE( ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية واأوروبا ،)ESCWA( الأمم املتحدة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا
ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة  -  املكتب الإقليمي لل�سرق الأو�سط )FAO/RNE(، وبرنامج الأمم املتحدة 
للبيئة – املكتب القليمي لغرب اآ�سيا )UNEP/ROWA(، واملركز الدويل للزراعة امللحية )ICBA(، والوكالة الأملانية للتعاون 

الدويل )GIZ(، ووزارة املوارد املائية يف جمهورية العراق.
نتائج تنفيذ امل�شروع:  

واملتطلبات  التحديات  ملواجهة  العربية،  املنطقة  يف  املائي  لالأمن  العربية  ال�سرتاتيجية  اأعدت  التي  اللجنة  اأع�ساء  مرا�سلة   •
حتديث  حول  مقرتحاتها  لإر�سال  والإقليمية،  العربية  املنظمات  بع�ض  وكذلك   ،)2030–2010( امل�ستدامة  للتنمية  امل�ستقبلية 

ال�سرتاتيجية، مبا يتواءم مع امل�ستجدات الإقليمية والدولية.
• عقد اجتماع تن�سيقي يف القاهرة – جمهورية م�سر العربية خالل �سهر ني�سان/ابريل، للجهات العربية والإقليمية، التي تتوىل 

تنفيذ ن�ساطات اخلطة التنفيذية لال�سرتاتيجية يف الدول العربية، واعداد م�سفوفة حول هذه الن�ساطات.
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2. م�صروع تعزيز الأمن املائي والغذائي، من خالل بناء القدرات، والتعاون يف الدول العربية
ا�ستهدف امل�سروع بناء قدرات الدول العربية، يف جمال تقييم اآثار التغريات املُناخية يف اإنتاجية املحا�سيل الزراعية، يف الأردن 

والبحرين وتون�ض واجلزائر وال�سودان والعراق ولبنان وم�سر واملغرب وموريتانيا واليمن.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 

الأمم  وجلنة  )الفاو(،  والزراعة  لالأغذية  املتحدة  الأمم  ومنظمة  اأك�ساد، 
املتحدة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا )ال�سكوا(.

نتائج تنفيذ امل�شروع: 
• عقد اجتماع ت�ساوري يف مدينة بريوت خالل الفرتة 14 - 2017/9/15، 
اإطار  �سمن  �ستجري  التي  التدريبية،  الأع��م��ال  لتنفيذ  التهيئة  بهدف 

امل�سروع.
الريا�سي  ال��ن��م��وذج  ح���ول  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  ت��دري��ب  كتيبات  اإع����داد   •

 .AquaCrop

اأجل  من   ،  AquaCrop النموذج  ا�ستخدام  حول  تدريبية  دورة  تنفيذ   •
تقييم اأثر التغريات املُناخية يف املحا�سيل الزراعية، خالل الفرتة 10/30-

13 متدربًا )4 من لبنان، و3  يف بريوت، وقد �سارك فيها   -2017 11/3

من العراق، و3 من الأردن، و3 من فل�سطني(، وت�سمنت الدورة التدريبية 
حما�سرات نظرية، وتطبيقات عملية.

• عقد دورة تدريبية ثانية على النموذج AquaCrop، خالل الفرتة 11/27-
12/1-2017 لفنيني من دول املغرب العربي يف بريوت، وقد �سارك فيها 

اأعمال  18 متدربًا )من اليمن، وتون�ض، واملعرب، وم�سر، والبحرين، واملنظمة العربية للتنمية الزراعية(، وبعد النتهاء من 

التدريب، �سيتم اإعداد تقرير وطني من قبل الفرق امل�سكلة يف الدول العربية، حتت اإ�سراف خرباء من اأك�ساد.

الرياضي  النموذج  حول  التدريبية  الدورة  من  جانب 
AquaCrop المنعقدة في بيروت
 خالل الفترة 11/3-10/30 /2017

3. م�صروع الإدارة املتكاملة للموارد املائية لتحقيق تنمية م�صتدامة يف املنطقة العربية:
"اأك�ساد" لتنفيذ عدد من امل�ساريع الرئي�سية املنبثقة عن م�سروع الإدارة  �سمن م�سروع الأمن املائي يف املنطقة العربية ي�سعى 

املتكاملة للموارد املائية، وقد اأقرها املجل�ض الوزاري العربي للمياه، وهي:
اأ. م�صروع رفع كفاءة الري يف الدول العربية:

مقدمة: 
يعاين الواقع الراهن للموارد املائية يف الدول العربية �سل�سلة طويلة من التحديات، وياأتي يف مقدمتها قطاع الري، الذي ينال 
اإجمايل موارد املياه ال�سطحية واجلوفية امل�ستخدمة يف معظم الدول العربية، مقابل كفاءة متدنية ل  90% من  ح�سة تقارب 

تتجاوز 50% يف كثرٍي من احلالت.
وتنعك�ض اآثار هذه التحديات يف تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط المنائية واخلدمية، ول�سيما ما يتعلق بال�سيا�سات الزراعية واملائية 
ال�ساعية اإىل توفري اأمٍن مائي واأمٍن غذائي م�ستقرين، ا�سافة اىل عوامل اخرى ينجم عنها اأخطاٍر تلحق بكمية ونوعية املوارد 
وال�سكانية،  القطاعات القت�سادية والجتماعية وال�سحية  تاأثر  وبالتكاليف املرتتبة عليها، وتزيد من قابلية  وباإدارتها  املائية، 

وتقلل من ا�ستدامة النظم البيئية ال�سائدة.
هدف امل�شروع: 

كفاءة  حت�سني  بغية  العربية،  الدول  يف  للتطبيق  قابلة  منا�سبة،  واجراءات  و�سائل  عن  البحث  هو  للم�سروع  الرئي�ض  • الهدف 
ا�ستخدام املياه لأغرا�ض الري، ول�سيما الري ال�سطحي، وهو يت�سمن املكونات الآتية:

اإعداد درا�سة �ساملة لتقييم كفاءة الري يف املنطقة العربية، حتدد املعوقات الأ�سا�سية، وتقدم مقرتحات عملية غري مكلفة   .1
لرفع كفاءة الري احلقلي.

2. بناء وتنمية قدرات العاملني يف جمال الري، لرفع كفاءة ا�ستخدام املياه فيه، مع الرتكيز على الإر�ساد والإدارة على م�ستوى 
احلقل.
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اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:
واملغرب  وم�سر  وليبيا  ولبنان  والكويت  وفل�سطني  والعراق  و�سورية  وال�سودان  واجلزائر  وتون�ض  الأردن  هي:  عربية  دولة   13

وموريتانيا.
نتائج تنفيذ امل�شروع:  

•  الإنتهاء من الن�سخة النهائية من الدرا�سة ال�ساملة حول رفع كفاءة الري يف الدول العربية، والتي اأُعدت بال�ستناد على درا�سات 
مرجعية اأعدها خرباء من الدول العربية امل�ساركة يف امل�سروع، وقد ت�سمنت الدرا�سة عر�سًا �ساماًل لواقع كفاءة الري يف الدول 
– اأك�ساد  العربية، واأ�سباب تدنيها، ول�سيما على م�ستوى احلقل، اإ�سافة ملجموعة من املقرتحات التي قدمها املركز العربي 
لتح�سني كفاءة ا�ستخدام مياه الري، وقد مت الرتكيز يف هذا املجال على اأن تكون الإجراءات املقرتحة للتح�سني، ول�سيما الفنية 

منها عملية وقابلة للتطبيق، وغري مكلفة.   
العربية، حول رفع كفاءة  الدول  لفنيني من  الفاو  بالتعاون مع  لتنظيم دورة تدريبية  والتح�سري  امل�سروع،  العمل يف  •  موا�سلة 

ا�ستخدام مياه الري يف الدول العربية خالل �سهر مار�ض القادم.
ب.  م�صروع اإتباع النهج الت�صاركي يف اإن�صاء منوذج اقت�صادي اإقليمي لإدارة املياه يف حو�ض نهر الأردن:

مقدمة: 
ُيعد حو�ض نهر الأردن اأحد اأهم الأحوا�ض املائية الدولية امل�سرتكة يف اإقليم امل�سرق العربي من املنطقة العربية، ويت�ساطاأ فيه كٌل 
من لبنان و�سورية وفل�سطني والأردن. وتربز اأهمية هذا احلو�ض، باعتبار الزراعة فيه متثل قطاعًا اأ�سا�سيًا يف الن�ساط القت�سادي 
لل�سكان املحليني من جهة، ومن جهٍة اأخرى مناف�سة القطاعات الأخرى لهذا القطاع يف زيادة ح�ستها من املوارد املائية املتاحة 

فيه، �سواء كانت تقليدية، اأم غري تقليدية. 
 هدف امل�شروع: 

• بناء منوذج ريا�سي لقت�ساديات املياه يف حو�ض وادي نهر الأردن ي�سع باحل�سبان كافة جوانب الإدارة املتكاملة للموارد املائية 
املتاحة.

• تطبيق حالة درا�سية واقعية لإدارة حو�ض مائي م�سرتك بني عدة دول يحتاج اإىل ت�سافر وتن�سيق اجلهود بني هذه الدول، من 
النموذج  ال�سعي لال�ستفادة من خمرجات  النموذج، ومن ثم  ب�سكل متجان�ض لتالئم مدخالت  البيانات وتنظيمها  حيث جمع 

لإدارة مثلى للموارد امل�سرتكة.
• ن�سر تقانة حديثة تنطلق من روؤية اقت�سادية لإدارة املوارد املائية.
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اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 
هولندا  اأم�سرتدام،  يف  احلرة  اجلامعة  ومقره  العامل   يف  الغذاء  درا�سة  ومركز  "اأك�ساد"  بني  بالتعاون  امل�سروع  هذا  ُنفذ 
)لبنان(،  الأمريكية  واجلامعة  )الأردن(،  والتكنولوجيا  للعلوم  الأردنية  واجلامعة  امل�سروع،  من�سقة  )SOW-VU(/اجلهة 

)فل�سطني(.  القد�ض  وجامعة 
نتائج تنفيذ امل�شروع:  

• قيام خرباء من املركز العربي - اأك�ساد باإعداد اخلرائط املناخية املطلوبة ملنطقة الدرا�سة بدقة km 1.0، واقتطاعها ملنطقة 
الدرا�سة، وقد ت�سمنت اخلرائط ثالث عنا�سر مناخية اأ�سا�سية هي معدل درجات احلرارة العظمى والدنيا، ومعدل الهطولت، 

والتبخر - النتح املرجعي. 
• اإعداد النموذج الريا�سي، وتطبيقه على حالت درا�سية خمتلفة ح�سب ظروف كل دولة من الدول املت�ساطئة، وقد ركزت احلالة 
ال�سوري من احلو�ض، وكذلك يف  اأثر رفع كفاءة الري يف املوارد املائية املتاحة �سمن اجلزء  الدرا�سية اخلا�سة ب�سورية على 
اإمكانية ا�ستخدام الوفر املائي الناجت، يف زيادة م�ساحة الأرا�سي املروية، اأو تكثيف الزراعة املروية يف هذا اجلزء، اأو يف  اإمكانية 
اأن النتقال اإىل الري  اأ�سفل جمرى نهر الأردن، حيث تبني من الدرا�سة  اإ�سافية من املياه يف املناطق التي تقع  توفري كميات 

امل�سغوط يف اجلزء من احلو�ض الواقع يف �سورية، ميكن اأن يوفر نحو 150 مليون مرت مكعب من املياه �سنويًا. 
والثانية  الأوىل يف بريوت،  ُعقدت  ور�سات عمل،  امل�ساركة يف ثالث   •
واملخرجات  النموذج  ملناق�سة  ع��م��ان،  يف  والثالثة  اأم�����س��رتدام،  يف 
الناجتة عنه، وتطبيق احلالت الدرا�سية اخلا�سة بكل بلٍد من البلدان 

املت�ساطئة. 
املائية يف احلو�ض،  امل��وارد  اإدارة  امل��راأة يف  تقرير حول دور  اإع��داد   •
وامل�ساركة يف اإعداد تقرير حول اأثر املن�ساآت املائية الكبرية يف املوارد 

املائية املتاحة باحلو�ض.
.)SIDA( اإعداد التقرير النهائي للم�سروع، وت�سليمه للجهة املمولة •

• امل�ساركة يف اإعداد ثالث اأوراق علمية تتعلق ببناء النموذج الريا�سي، 
جمالت  يف  ون�سرها  ب�سورية،  اخلا�سة  الدرا�سية  واحلالة  ومعاجلته، 

عاملية.
• يتم حاليًا التح�سري ملرحلة لحقة من امل�سروع ل�ستثمار النتائج التي مت احل�سول عليها، لدعم القرار يف اإدارة املوارد املائية 
يف حو�ض نهر الأردن، حيث �سيتم اإعداد مقرتح لتقدمية اإىل اجلهة املمولة )SIDA(، حيث برزت اأهمية هذه املرحلة لتعظيم 

الفائدة من بناء النموذج، وحت�سني اأدائه لي�سبح اأداة معتمدة لدى متخذي القرار يف البلدان املت�ساطئة حلو�ض نهر الأردن.
على  العربية  ل��ل��دول  ال��ق��درات  تنمية  م�صروع  ج. 
اأدوات  با�صتخدام  املناخية  التغريات  م��ع  التكيف 

الإدارة املتكاملة للموارد املائية:
مقدمة:

مما ل �سك فيه اأن التغري املُناخي، وما ينجم عنه من اآثار 
املنطقة  ويف  العامل،  يف  واقعًا  اأم��رًا  متثل  اأ�سبحت  �سالبة 
العربية، التي تعاين اأ�ساًل من مناٍخ جاف و�سبه جاف، ميتاز 
منخف�سة،  هطولت  ومعدلت  مرتفعة،  ح��رارة  بدرجات 

وكميات تبخر كبرية، و�سبكة جماٍر مائية فقرية.
من هنا فان تقييم اأثر التغريات املناخية يف عنا�سر املناخ 
)درجات حرارة، وهطولت، و...الخ(، ويف املوارد املائية، 
التغريات  مع  التكيف  اإمكانية  لتوفري  الأوىل  ميثل اخلطوة 

لتقييم  الإقليمية  امل��ب��ادرة  ف��اإن  وب��ن��اًء  احلا�سلة،  املُناخية 
مخطط منهجية العمل في بناء النموذج االقتصادي للمياه

 وتحليل النتائج
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ح�سا�سية املوارد املائية للتغري املناخي، والآثار القت�سادية والجتماعية يف املنطقة العربية الناجمة عنها  )RICCAR(، الذي 
نفذه اأك�ساد بالتعاون مع الإ�سكوا هي من امل�ساريع الرائدة يف املنطقة العربية، كونها تناولت لأول مرة تقييم اآثار التغريات املُناخية 
يف املنطقة، بتطبيق مناذج ُمناخية اإقليمية ولي�ض عاملية، مما زاد يف دقة التقييم، وجعل النتائج التي مت احل�سول عليها متثل 

قاعدة البيانات الأوىل من نوعها يف املنطقة العربية.
ياأتي م�سروع تنمية القدرات العربية يف جمال التكيف مع اآثار التغريات املناخية كخطوة تلي م�سروع RICCAR، لال�ستفادة من 
خمرجاته يف التكيف مع التغريات املُناخية، با�ستخدام اأدوات الدارة املتكاملة للموارد املائية باملنطقة العربية، �سمن عدٍد من 

القطاعات، ومنها الزراعة.
هدف امل�شروع: 

توفري جمموعة من اأدوات الإدارة املتكاملة للموارد املائية املالئمة للظروف ال�سائدة يف املنطقة العربية، لدعم اإجراءات التكيف 
وال�سحة،  والبيئة،  القت�سادية،  والتنمية  الزراعة،  هي  رئي�سية،  قطاعات  خم�سة  يف  ُتتخذ  اأن  ميكن  التي  املُناخي،  التغري  مع 
وامل�ستوطنات الب�سرية، وذلك من خالل اإعداد دليل تدريبي يف كل قطاٍع من القطاعات املذكورة، وقد ُكلف املركز العربي – اأك�ساد، 

بالتعاون مع الوكالة الأملانية للتعاون الدويل GIZ، باإعداد الدليل التدريبي املتعلق بقطاع الزراعة والغابات و�سيد الأ�سماك. 
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

WHO/ و ،ACWUA الجهة المنسقة(، و(UNEP/ROWAو ،)الجهة المشرفة( UN-ESCWA املركز العربي "اأك�ساد"، بالتعاون مع
.GIZ و  ،CEHA

نتائج تنفيذ امل�شروع: 
• النتهاء من اإعداد دليل التكيف يف القطاع الزراعي باللغتني العربية، والإنكليزية، وقد احتوى الدليل على عر�ٍض �سامل لأدوات 
وطرائق التكيف مع التغريات املناخية يف القطاع الزراعي بنواحيه املختلفة من مياه، وتربة، وثروة نباتية وحراجية، وحيوانية 

و�سمكية.
• تنظيم دورة تدريبية مل�ساركني من 15 دولة عربية، اإ�سافة ملمثلي عدٍد من املنظمات الدولية، وقد ُعر�ض يف الدورة حمتويات 

الدليل واملواد التدريبية الأخرى، و�ُسرحت كيفية ال�ستفادة منه والتدرب عليه. 
• النتهاء من اإعداد ومراجعة وتدقيق الن�سخة الإنكليزية من دليل التكيف يف قطاع الزراعة والغابات و�سيد الأ�سماك، واإر�ساله 

اإىل جلنة الأمم املتحدة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا لطباعته. 
• موا�سلة العمل يف مراجعة وتدقيق دليل التكيف يف القطاع الزراعي باللغة العربية، لإر�ساله اإىل جلنة الأمم املتحدة القت�سادية 

والجتماعية لغرب اآ�سيا للطباعة. 
الإدارة  اأدوات  با�ستخدام  العربية  باملنطقة  الزراعي  القطاع  املُناخي يف  التغري  مع  التكيف  تدريبية حول  ور�سة عمل  تنظيم   •

املتكاملة للموارد املائية )بريوت 26/07/2017-24(، لعدد من الفنيني من 14 دولة عربية.

بعض إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية
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م�شروع تطبيق النهج التكاملي يف اإدارة املوارد املائية با�شتخدام تقانات النمذجة الريا�شية احلديثة
1. م�صروع بناء منوذج ريا�صي للمياه اجلوفية يف حو�ض العا�صي:

مقدمة:
تتلقى احلوامل املائية اجلوفية حلو�ض العا�سي تغذيتها ب�سكل رئي�سي من املياه املت�سربة، من مياه الهطولت املطرية، ومن املياه 
الرا�سحة من مياه الري، كما تتبادل هذه احلوامل املائية مع الأحوا�ض املجاورة، وبالأخ�ض حو�سي حلب والبادية باجلريانات 

اجلوفية الواردة اأو ال�سادرة.
يوجد يف حو�ض العا�سي عدٌد كبري من الينابيع، التي ت�سرف مياه خمتلف احلوامل املائية، ول�سيما املياه اجلوفية يف حاملي 
الكريتا�سي واجلورا�سي، وقد ظهرت هذه الينابيع نتيجة الأو�ساع اجليولوجية اخلا�سة، التي يت�سف بها حو�ض العا�سي، ومن 
اأهم البنى اجليولوجية و التكتونية، التي اأدت لظهور هذه الينابيع ال�سل�سلة اجلبلية ال�ساحلية، ومنخف�ض الغاب املت�سكل نتيجة 

للفالق ال�سوري اللبناين. 
ت�سريف  وانخفا�ض  ال�سطحية،  املائية  ا�ستنزاف احلوامل  اإىل  اأدى  الآبار، مما  بال�سخ من  املياه اجلوفية يف احلو�ض  ُت�ستثمر 

الينابيع.
هدف امل�شروع: 

حتديد الطبقات اجليولوجية، واملجموعات الأ�سا�سية احلاملة، واحلاجزة للمياه، وبيان خ�سائ�سها الهيدروجيولوجية، ودرا�سة 
اأثر الت�سدعات التكتونية على الظروف الهيدروجيولوجية ال�سائدة، وبيان تغذية احلوامل املائية اجلوفية من الهطولت املطرية، 
ومياه الري، والعالقة الهيدروليكية بني احلوامل املائية، وت�ساريف الينابيع، وحتديد اجتاه وحركة املياه اجلوفية، وو�سع موازنة 
مائية جوفية للحو�ض، وحتديد املناطق املاأمولة لتواجد املياه اجلوفية، ودرا�سة التوقعات امل�ستقبلية حلالة اخلزان املائي اجلويف 
املائية يف  املوارد  اإدارة  عن  امل�سوؤولة  الإدارة  تقدمها  ا�ستثمارية،  على خطط  مبنية  افرتا�سية،  �سيناريوهات  وفق  احلو�ض،  يف 

احلو�ض.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 

اأك�ساد بالتعاون مع وزارة املوارد املائية يف اجلمهورية العربية ال�سورية )الهيئة العامة للموارد املائية - ال�سركة العامة للدرا�سات 
املائية(.

نتائج تنفيذ امل�شروع:  
• اإعداد وتغذية قاعدة بيانات عالئقية للنقاط املائية، م�سممة للم�ساعدة يف حتليل البيانات املائية املختلفة، وحت�سري مدخالت 

النموذج الريا�سي.
• اإعداد تقرير هيدروجيولوجي، يبني الأو�ساع الهيدروجيولوجية يف حو�ض العا�سي، ويت�سمن تو�سيف احلوامل املائية املختلفة 
املنت�سرة يف احلو�ض، وبيان ظروف جتدد، و�سرف مواردها املائية اجلوفية، وعالقة املياه اجلوفية يف احلو�ض، مع الأحوا�ض 

املائية اجلوفية املجاورة.
• اإعداد منوذج هيدروجيولوجي مفاهيمي، يعرب عن اخلزان املائي اجلويف يف حو�ض العا�سي، وقد مت حتويله اإىل منوذج رقمي.

• اإعداد جميع مدخالت النموذج الريا�سي، مثل خمططات الأبعاد الهند�سية للحوامل املائية، وخمططات تغذية املياه اجلوفية، 
امل�سروع،  لتغطي منطقة  الريا�سي  النموذج  �سبكة  بنيت  كما  ال�ستثمارية وغريها،  بالآبار  املياه اجلوفية  وخمططات �سرف 

النموذج  معايرة  ج��رى  ثم  املحيطية،  ال�سروط  حتديد  ومت 
املعد حلالتي الثبات والالثبات، وبعدها جرى ت�سغيل النموذج 
لعام  للحو�ض  الكاملة  املائية  امل��وازن��ة  وُح�سبت  الريا�سي، 

الأ�سا�ض، وهو العام امليالدي 2010.
لتطوير  العا�سي،  حو�ض  �سمن  واع��دة،  مناطق  �ست  حتديد   •
ا�ستثمارات املياه اجلوفية يف تو�سعات اجلورا�سي والكريتا�سي، 
الغربي  اجل���زء  يف  ال��واق��ع��ة  والنيوجني  النيوجني،  وب��ازل��ت 

للتنبوؤ  الريا�سي،  النموذج  ل  �ُسِغّ وقد  العا�سي،  حو�ض  من 
واملوازنة  اجلوفية  املياه  منا�سيب  على  املحتملة  بالتغريات 

النموذج الهيدروجيولوجي المفاهيمي عبر السلسلة الجبلية الساحلية، 
ومنخض الغاب، وسفوح جبل الزاوية
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املائية اجلوفية، وباعتماد اإجهادات عام 2010 والتغذية من الهاطل املطري، والري للحوامل املائية املختلفة، كاأ�سا�ٍض حل�ساب 
التنبوؤات امل�ستقبلية، لكٍل من ال�سيناريوهات املفرت�سة الآتية:

ال�سخ  كميات  وثبات  وال��ري،  املطري  الهطول  من  بالر�سح  اجلوفية،  املياه  لتغذية  الو�سطي  املعدل  ثبات  الأول:  ال�سيناريو   -
امل�ستثمرة، وفق معطيات عام 2010، وملدة ع�سرين عامًا )حتى عام 2030(.

- ال�سيناريو الثاين: زيادة معدل ا�ستثمار املياه اجلوفية من الآبار، لأغرا�ض ال�سرب بن�سبة 4 % �سنويًا، مع ثبات معدل ال�سحب 
من اآبار الري، وثبات معدل تغذية املياه اجلوفية بالر�سح من مياه الأمطار، ومياه الري.

والتحريات  الدرا�سات  نتيجة  املحددة  املياه اجلوفية،  ا�ستثمارات  لتطوير  الواعدة  املناطق  �سيناريو  ُيعد  الثالث:  ال�سيناريو   -
الهيدروجيولوجية، والنمذجة الريا�سية.

• و�سع اخلطط ال�ستثمارية املثلى للمياه اجلوفية يف احلوامل املائية املختلفة، ومبا يتعلق باحلامل املائي الأول من عمر الرباعي 
- النيوجني، وعمر الباليوجني، كانت اخلطة الأوىل هي الأف�سل، وفيما يخ�ض احلامل املائي من عمر الكريتا�سي الأعلى كانت 
اخلطة ال�ستثمارية الثانية هي الأف�سل. اأما اخلطة ال�ستثمارية الثالثة، وهي اخلطة ال�ستثمارية للمناطق الواعدة، التي تقوم 
على تاأمني املياه للم�ساريع ال�ستثمارية ولأغرا�ض ال�سرب، فيمكن تطبيقها مرحليًا مع مراقبة التغريات احلا�سلة يف منا�سيب 

املياه اجلوفية، وت�ساريف الينابيع، بهدف توجيه ال�ستثمارات الالحقة.

التغيرات المتوقعة على منسوب المياه الجوفية، وفق الخطة االستثمارية األولى، 
في الحامل المائي األول

الهبوطات المتوقعة في مناسيب المياه الجوفية، في 
الحامل المائي الثاني، وفق الخطة االستثمارية األولى

2. م�صروع اإعداد منوذج ريا�صي حلو�ض الفرات يف اجلمهورية العربية ال�صورية: 
مقدمة:

حو�ض الفرات هو حو�ض مائي دويل، تت�سارك فيه كٌل من تركيا و�سورية والعراق، ويلعب اجلزء الواقع منه يف �سورية، دورًا هامًا 
جلهة الن�سبة الكبرية من املوارد املائية، التي يوفرها يف اإطار املوارنة املائية الإجمالية للدولة، ويف اإطار م�ساهمة الأرا�سي التي 

يرويها يف حتقيق الكتفاء الغذائي الذاتي من كثرٍي من ال�سلع، ول�سيما ال�سرتاتيجية منها.
هدف امل�شروع: 

• بيان اجتاه وحركة وهيدروكيميائية املياه اجلوفية.
• اإعداد موازنة مائية جوفية للحو�ض ) للحوامل املائية املتو�سعة فوق الكريتا�سي (.

• تو�سيح العالقة الهيدروجيولوجية بني احلو�ض والأحوا�ض املجاورة.
• حتديد املناطق الواعدة لتواجد املياه اجلوفية.

• درا�سة �سلوك اخلزانات اجلوفية وفق �سيناريوهات اخلطط ال�ستثمارية، التي ت�سعها الإدارة امل�سوؤولة عن اإدارة املوارد املائية 
يف احلو�ض.
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اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 
اأك�ساد ووزارة املوارد املائية يف اجلمهورية العربية ال�سورية )الهيئة العامة للموارد املائية، وال�سركة العامة للدرا�سات املائية(.

نتائج تنفيذ امل�شروع:  
• بناء قاعدة بيانات متكاملة للمخططات اجليولوجية والهيدروجيولوجية، ولبيانات حمطات الر�سد املناخي واملائي ال�سطحي 

واجلويف، والآبار ال�ستثمارية وال�ستك�سافية، واآبار جتارب ال�سخ، ونوعية املياه، وكل الدرا�سات اجلارية حول احلو�ض.
• بناء منوذج هيدروجيولوجي للحو�ض، ميثل البنية ال�سطحية وحتت ال�سطحية، ومواقع متييز الطبقات احلاملة للمياه اجلوفية، 

والطبقات �سبه الكتيمة، ويبني كذلك العالقة الهيدروليكية بني هذه الطبقات، ونهر الفرات، والبحريات املوجودة يف اجلوار. 
• بناء النموذج العتباري للحو�ض، وقد بنيَّ النموذج وجود خم�ض طبقات �سمن منطقة امل�سروع، منها ثالث طبقات حاملة، 

يف�سل بينها طبقتان �سبه عازلتان. وفيما ياأتي موجز عن الطبقات احلاملة:

- حامل التورتون وما فوقه: ُيعد احلامل الرئي�ض يف احلو�ض، ويتك�سف مب�ساحة ُتقدر بنحو 72 % من اإجمايل م�ساحة احلو�ض، 
وي�سود فيه تو�سعات احلجر الكل�سي، اأما نوعية املياه اجلوفية، فتتفاوت من منطقة لأخرى. 

5 % من اإجمايل م�ساحة احلو�ض، وت�سود فيه  - حامل الهيلفيت: يتك�سف هذا احلامل مب�ساحة حمدودة ن�سبيًا ل تزيد على 
وقليلة  العذبة  بني  ت��راوح  فهي  فيه،  اجلوفية  املياه  نوعية  اأما  مارلية،  لطبقات  تناوب  مع  املت�سقق  الكل�سي  احلجر  تو�سعات 

امللوحة.
- حامل الباليوجني: يتك�سف مب�ساحة ُتقدر بقرابة 23 % من اإجمايل م�ساحة احلو�ض، وت�سود �سمنه  تو�سعات احلجر الكل�سي 

املت�سقق، ويتوافر فيه موارد مائية متجددة، اأما نوعية املياه اجلوفية فتتفاوت من منطقة لأخرى. 

• اإعداد �سرائح التغذية اجلوفية املتجددة، من را�سح الهطول املطري، ومن را�سح مياه الري، وذلك بال�ستفادة من خمطط توزع 
الهطول املطري، ومن خمطط ال�سفات الهيدروليكية للطبقات احلاملة.

• اإعداد �سرائح توزع �سخ املياه اجلوفية من الآبار ال�ستثمارية، لأغرا�ض الري وال�سرب.
املياه  الهيدروليكية مع  النهر، ودرا�سة العالقة  القائمة على  ال�سدود  املائية لنهر الفرات، وبحريات  الواردات  اإعداد �سريحة   •

اجلوفية.

مقطع جيولوجي في الحوض 

توزع سماكات حامل الباليوجينتوزع سماكات حامل الهيلفيتتوزع سماكات حامل التورتون
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باأبعاد  وهي خاليا  لأبعاد اخلاليا،  اختريت عدة حالٍت  الدرا�سة، حيث  داخل منطقة  الريا�سي  النموذج  �سبكة خاليا  بناء   •
1x1km يف منطقة بحريات ال�سدود ونهر الفرات، وخاليا باأبعاد 1x2km يف املنطقة الهام�سية حول البحريات، وخاليا باأبعاد 

4x4km يف املنطقة املمتدة بني دير الزور والبوكمال، وخاليا باأبعاد 1x4km اأو 4x4km يف بقية مناطق احلو�ض.

• معايرة النموذج الريا�سي يف حالتي الثبات، وعدم الثبات.
املياه  الهيدروليكية مع  النهر، ودرا�سة العالقة  القائمة على  ال�سدود  املائية لنهر الفرات، وبحريات  الواردات  اإعداد �سريحة   •

اجلوفية.
باأبعاد  وهي خاليا  لأبعاد اخلاليا،  اختريت عدة حالٍت  الدرا�سة، حيث  داخل منطقة  الريا�سي  النموذج  �سبكة خاليا  بناء   •
1x1km يف منطقة بحريات ال�سدود ونهر الفرات، وخاليا باأبعاد 1x2km يف املنطقة الهام�سية حول البحريات، وخاليا باأبعاد 

4x4km يف املنطقة املمتدة بني دير الزور والبوكمال، وخاليا باأبعاد 1x4km اأو 4x4km يف بقية مناطق احلو�ض.

• معايرة النموذج الريا�سي يف حالتي الثبات، وعدم الثبات.

معدالت الراشح من الهاطل المطري            

الوارد والصادر من مياه إلى بحيرات السدود على نهر الفراتبيانات حول بحيرة األسد أمام سد الفرات 

توزع ضخ المياه الجوفية من اآلبار االستثماريةمعدالت الراشح من مياه الري

تساوي مناسيب المياه الجوفية لحالة 
الثبات في منطقة الدراسة

منحني معايرة النموذج الرياضي لحالة الثبات
 في منطقة الدراسة   

بناء شبكة خاليا النموذج الرياضي داخل 
منطقة الدراسة
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• ت�سغيل النموذج الريا�سي، وتطبيق اأربعة �سيناريوهات خمتلفة، وفق توقعات الإدارة للفرتة 2010-2030، وهي:
2010 كاأ�سا�ض للح�ساب، مع ثبات معدلت  ال�صيناريو الأول: يفرت�ض ثبات معدلت ال�سخ من الآبار باعتماد اإجهادات عام   -
الرا�سح من الهاطل املطري الو�سطي، وبالتايل ا�ستمرار الرا�سح منه اإىل املياه اجلوفية حتى العام 2030، وقد تبني اأن الفاقد 

املتوقع من املخزون لعام 2030 يبلغ نحو 214 مليون مرت مكعب، واأن ذلك �سيوؤدي اإىل الهبوط املبني يف ال�سكل الوارد اأدناه.

ال�صيناريو الثاين: يفرت�ض ثبات معدلت ال�سخ من الآبار، باعتماد اإجهادات عام 2010، كاأ�سا�ض للح�ساب، مع هبوط معدلت   -
العام  املياه اجلوفية حتى  اإىل  الرا�سح منه  وبالتايل هبوط كميات  الو�سطي،  %25 عن  بن�سبة  املطري  الهاطل  الرا�سح من 
2030، وقد تبني اأن الفاقد املتوقع يف املخزون لعام 2030 ُيقدر بنحو 292 مليون مرت مكعب، واأن ذلك �سيوؤدي اإىل الهبوط 

املبني يف ال�سكل الوارد اأعاله.
ال�صيناريو الثالث: يفرت�ض زيادة معدلت ال�سخ من الآبار بن�سبة 50 % عن كميتها امل�سجلة عام 2010، مع هبوط معدلت   -
الرا�سح من الهاطل املطري بن�سبة 25 % عن قيمته الو�سطية، وبالتايل هبوط كميات الرا�سح منه اإىل املياه اجلوفية حتى العام 
2030، وقد تبني اأن الفاقد املتوقع يف املخزون لعام 2030 ُيقدر بنحو 465 مليون مرت مكعب، واأن ذلك �سيوؤدي اإىل الهبوط 

املبني يف ال�سكل الوارد اأعاله.
املياه  انخفا�ض كميات  الو�سطية، مع  25 % عن قيمته  بن�سبة  الهاطل املطري  انخفا�ض معدلت  الرابع: يفرت�ض  ال�صيناريو   -
الداخلة اإىل �سورية بن�سبة 50 %، وزيادة معدلت ال�سخ من الآبار بن�سبة 50 % عن كميتها امل�سجلة عام 2010، وبالتايل هبوط 
كميات الرا�سح منه اإىل املياه اجلوفية حتى العام 2030، وقد تبني اأن الفاقد املتوقع يف املخزون لعام 2030 ُيقدر بقرابة 500 

مليون مرت مكعب، واأن ذلك �سيوؤدي اإىل الهبوط املبني يف ال�سكل الوارد اأعاله.
• من درا�سة نتائج كل ال�سيناريوهات املفرت�سة، ومقارنتها مع معطيات تغريات املنا�سيب مع الزمن، ميكن ال�ستنتاج اأن حو�ض 
زيادة  عدم  ويف�سل  احلو�ض،  يف  لال�ستثمار  قابلة  ماأمولة  جوفية  مائية  م�سادر  توجد  ل  واأنه  مائي،  عجز  حتت  يقع  الفرات 

ال�ستثمارات املائية اجلوفية، واملحافظة على املعدلت الراهنة.

هبوط مناسيب المياه الجوفية المتوقعة عند البئر )R-47( بين عامي 2010-2030 وفق معطيات السيناريوهات األربعة المفترضة.

3. م�صروع درا�صة التو�صع يف زراعة القمح با�صتخدام املياه اجلوفية يف وليتي نهر النيل وال�صمالية يف جمهورية 
ال�صودان - الدرا�صات املائية:

مقدمة: 
اإنتاجه حمليًا، وبينت درا�سات املوارد املائية اجلوفية،  تهدف زراعة القمح يف ال�سودان اإىل حتقيق الأمن الغذائي، عن طريق 
وامل�سوحات الهيدروجيولوجية املختلفة لوليتي النيل وال�سمالية، وجود مناطق واعدة ل�ستثمار املياه اجلوفية ب�سكل اآمن وم�ستدام، 
اأن �سمان ال�ستثمار الآمن للمياه اجلوفية، واملناطق الواعدة فيهما  اإل  متكن من التو�سع يف زراعة القمح يف هاتني الوليتني، 
يتطلب تقييم اآثار اخلطط ال�ستثمارية للمياه اجلوفية، وهو ما يتحقق بتمثيل منظومة املياه اجلوفية يف وليتي النيل وال�سمالية 
بنموذج ريا�سي اإقليمي، يكون اأداًة متطورة لر�سم ال�سيا�سات ال�ستثمارية الناجحة للمياه اجلوفية، ويح�سن اإدارتها، مبا يحقق 

ا�ستدامة هذا املورد الهام، ويح�سن حالة املعرفة عن املوارد املائية اجلوفية املتوافرة يف الوليتني.
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هدف امل�شروع: 
درا�سة التو�سع يف زراعة القمح يف اجلمهورية ال�سودانية، با�ستخدام املياه اجلوفية بوليتي نهر النيل وال�سمالية، وو�سع منوذج 

وبناء  اإقليميًا،  اجلوفية  املياه  حركة  لتمثيل  ريا�سي 
مناذج ريا�سية حملية يف املناطق الواعدة.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:  
جمهورية  يف  وال��غ��اب��ات  ال��زراع��ة  وزارة   ، اأك�����س��اد 

ال�سودان.
نتائج تنفيذ امل�شروع:

حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   2013 ع��ام  اأك�ساد  نفذ 
املناطق الواعدة، للتو�سع بزراعة القمح يف الوليتني، 
وخل�ست اإىل اختيار خم�سة مناطق، هي �سارديا اإىل 
الغرب من �سندي، والنقع اإىل ال�سمال من اجلندل، 
واأم اجلوا�سري اإىل الغرب من وادي املقدم، والقولد 

والقعب اإىل اجلنوب والغرب من دنقال.
مبا  الإقليمي،  الريا�سي  النموذج  ح��دود  اخ��ت��ريت 
يتوافق مع احلدود الطبيعية الوا�سحة، التي حت�سر 

احلو�ض املائي اجلويف، اإذ تبني اأن احلامل املائي الرئي�سي يف الوليتني هو احلامل املائي يف احلجر الرملي النوبي، الذي ميتد من 
ولية اخلرطوم، و�سمال كردفان، ويتابع �سمن وليتي نهر النيل وال�سمالية، حتى حدود التما�ض مع ر�سوبيات الباليوزوي املتك�سفة، 

اأو غري املتك�سفة.
اأ . املياه اجلوفية يف منطقة الدرا�سة:

وتغذية  وتخزين  ت�سكل  وحتليل ظروف  درا�سة  اإن 
املياه اجلوفية يف ال�سودان، التي تتاأثر بجيولوجية 
والرا�سح  النيل  بنهر  بعيد  حد  واإىل  ال�����س��ودان، 
الأ�سا�ض  �سخور  وب�سطح  اجلوفية،  املياه  اإىل  منه 
تغو�ض  اأو  الأر����ض،  �سطح  على  تتك�سف  قد  التي 
حتت الغطاء الر�سوبي، الذي ميثل اخلزان املائي 
اجلويف الفعلي يف ال�سودان مّكن من فرز م�ساحة 
رئي�سية،  هيدروجيولوجية  وح��دات  اإىل  ال�سودان 
الوحدة  يف  النوبي  الرملي  احلجر  ت�سكيلة  وُتعد 
الر�سوبيات  وت�سكيلة   ،A1 الهيدروجيولوجية 
 ،A3 النهرية ال�سيلية يف الوحدة الهيدروجيولوجية

من اأهم احلوامل املائية يف منطقة الدرا�سة.
تتاألف الطبقات احلاملة للمياه يف الوحدة AI ب�سكٍل 
رئي�سي من احلجر الرملي احلبيبي اخل�سن، الذي 
توجد  حيث  ن�سبيًا،  عالية  مائية  بناقلية  يت�سف 

املياه اجلوفية ب�سكل رئي�سي يف فجوات وم�سامات احلجر الرملي.
يرتاوح عمق �سطح املياه اجلوفية ال�سكوين بني 80 مرت و 120 مرت من �سطح الأر�ض، ما عدا املناطق املتاخمة لنهر النيل وروافده، 
وبع�ض املنخف�سات، مثل منخف�ض الكعب غرب دنقال، ويف بع�ض الواحات مثل العطرون ونخيلة وال�سليمة، حيث يقرتب �سطح 
املياه اجلوفية من �سطح الأر�ض، ويف بع�ض احلالت يخرج على �سكل ينابيع. وقد اأظهرت نتائج جتارب ال�سخ تباينًا وا�سعًا يف قيم 
الناقلية املائية، والنفوذية، ومعامل التخزين اإذ تراوح النفوذية بني 0.5 مرت/ اليوم، و 30 مرت/اليوم، وتراوح الناقلية املائية بني 

الحدود المعتمدة لمنطقة النموذج الرياضي اإلقليمي

الوحدات الهيدروجيولوجية الرئيسية في السودان.
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100 م2/اليوم، و 3000 م2/ اليوم، اأما الت�سريف النوعي، فرتاوح قيمته  بني 0.2 و0.01، ويراوح معامل التخزين بني 3-10 و 

.10-4

ال�سلبة  املواد  اإذ ل تتجاوز  الب�سري واحليواين،  النوبي ممتازة، ومنا�سبة لال�ستهالك  الرملي  املياه اجلوفية يف احلجر  نوعية 
املنحلة فيها 800 ملغ/ لرت، فيما عدا بع�ض املناطق املحدودة يف منطقة اجلزيرة، بني النيل الأزرق والنيل الأبي�ض. 

الوحدة،  انت�سار هذه  والأنهار، وبالرغم من حمدودية  الأودية  اللحقية يف  التو�سعات  A3 من  الهيدروجيولوجية  الوحدة  تتاألف 
فيها  اجلوفية  املياه  نوعية  لأن  ن�سبيًا،  عالية  الهيدروجيولوجية  اأهميتها  فاإن  نهرية،  �سي�سلية  حلقية  تو�سعات  من  موؤلفة  كونها 
ممتازة، و�سطح املياه اجلوفية يقع على اأعماق �سحلة )0-10 اأمتار(، والتو�سعات نفوذة، لذلك فاإن الت�ساريف النوعية عالية 
جدًا، لذلك تعتمد الكثري من املراكز احل�سرية كليًا على املياه، التي ُت�سخ من احلوامل املائية يف هذه اللحقيات، ل�سيما الواقعة 

حول نهر النيل، والتي تتغذى �سنويًا يف فرتة في�سان نهر النيل.
ب . حالة املعرفة:

ال�سودان  ه��ي��دروج��ي��ول��وج��ي��ة  ع��ن  امل��ع��ارف  ب����داأت 
عن  فنية  تقارير  �سكل  على   1904 عام  منذ  تظهر 
على  وكذلك  ال�����س��ودان،  �سمال  يف  املحفورة  الآب���ار 
للخرائط  الفنية  املذكرات  �سملتها  درا�سات  �سكل 
اخلريطة  اأهمها  من  وك��ان  لل�سودان،  اجليولوجية 
يف  املائية  امل���وارد  ودرا���س��ة  لل�سودان،  اجليولوجية 
لل�سودان.  الهيدروجيولوجية  واخلريطة  ال�سودان، 
والأبحاث  ال��درا���س��ات  م��ن  العديد  ك��ذل��ك  وُن��ف��ذت 
املتخ�س�سة يف املياه اجلوفية، �سمن منطقة الدرا�سة 
عمومًا، اأو �سمن م�ساحات جزئية تقع �سمن منطقة 
عائدة  وبيانات  معلومات  جمع  اأمكن  وقد  الدرا�سة. 

مل�ساريع ودرا�سات خمتلفة.
ج . النموذج املفاهيمي:

اجليولوجية  الأو������س�����اع  وحت��ل��ي��ل  درا�����س����ة  ب��ع��د 
والهيدروجيولوجية يف منطقة الدرا�سة، تبني اأنه من الأف�سل لأغرا�ض النمذجة الريا�سية متثيل احلامل املائي اجلويف لت�سكيلة 
احلجر الرملي النوبي بطبقٍة واحدة ممتدة على كامل منطقة النموذج الريا�سي، بالإ�سافة لطبقة حملية )ل متتد على كامل 
النموذج( متثل نطاق �سفاف الأنهار، واأماكن وجود املياه امل�سغوطة )الرتوازية(، ول�سيما يف منطقة القعب، واأنه يف املناطق، 
التي تقع الركيزة على عمق يزيد على 500 مرت مت الكتفاء ب�سماكة 500 مرت كطبقٍة حتتوي على احلامل املائي، و�سيتم متثيلها 

يف النموذج الريا�سي يف زمام هذه املناطق.

عدد الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية المنفذة ضمن منطقة الدراسة
 )الرقم ضمن المربع يبين عدد الدراسات التي شملته(

رقم الحد 
التوصيفنمط الحد الهيدروليكيدور الحد الهيدروليكيعلى المخطط

1NONENOFLOW_BASEMENTتكشف الركيزة وانتهاء الحامل

2NONENO FLOWالحد عمودي على خطوط تساوي المنسوب

3General HeadJABAL AOLIAA DAMبحيرة سد جبل األولياء

3General HeadMARAWE DAMبحيرة سد مروي

4RiverRIVERنهر

5NONEWATER DEVIDEخط فصل اتجاه حركة المياه الجوفية

6NONE NOFLOW_BASEMENT
UPLIFTتكشف الركيزة مع نهوض الركيزة

تصنيف الشروط المحيطية في منطقة النموذج الرياضي
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منطقة  ت�ساري�ض  واأي�سًا  الدرا�سات  كل  من  املتاحة  واملحلية  الإقليمية  اجلوفية  املائية  املنا�سيب  ت�ساوي  خمططات  بينت  كما 
النموذج وفق ما ورد على  املحيطية ملنطقة  ال�سروط  الأف�سل متثيل  اأنه من  املتاحة،  واملقاطع  الدرا�سة وخرائطها اجليولوجية 

خمطط النموذج.
د . بناء قاعدة البيانات:

مت بناء قاعدة بيانات تكاملية ت�سمح بحفظ وجمع وتدقيق، 
والدقيقة،  ال�سحيحة  باملعلومة  القرار  �سانعي  وتزويد 
باجلانبني  واجلوفية،  ال�سطحية  املائية  النقاط  وت�سمل 

الكمي والنوعي، وت�سمل:
• نظام القاعدة SQL COMACT، ويتميز باأنه مرن وقابل 
للنقل والعمل يف اأي مو�سع اأو حا�سب اأو نظام ت�سغيل، دون 

اأي نوع من الإعدادات و�سغري احلجم.
واج��ه��ات الدخ����ال وال��ت��ع��دي��ل ب��واج��ه��ات م��رن��ة �سهلة   •

ال�ستخدام والتنقل.
• منظومة ا�ستعالم مرنة وتفاعلية مت تطوير ميزة الربط 

املبا�سر للتعديل.
• منظومة ا�سترياد الكرتوين ل�ستعرا�ض ومعاجلة للبيانات امل�ستوردة.

اأدوات  اأو  برامج  اأي  دون  حا�سب  اأي  وعلى  مكان  اأي  يف  فورا  ويعمل  مدمج  ب�سكل  البيانات  لقاعدة  وت�سدير  ا�سترياد  اآلية   •
م�ساعدة.

.).……،GIS،Grapher،GMS( اإمكانية الربط مع الربامج التحليلية التخ�س�سية •
ه�. ال�سور الف�سائية املّنفذة ملنطقة امل�سروع:

الغطاء  ال�سودان، لدرا�سة  الدرا�سة، �سمال  النباتي، ملنطقة  اليخ�سور  الف�سائية ملنتج دليل  اأُعدت �سل�سلة زمنية من ال�سور   •
النباتي فيها خالل تلك ال�سل�سلة.

• جرى حتميل ال�سور الف�سائية من موقع https://search.earthdata.nasa.gov   ملدة عاٍم كامل من �سهر اأيلول/�سبتمرب 
 MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m(  عام 2016، اإىل �سهر اأيلول/�سبتمرب عام 2017 ملنتج

SIN Grid V006( املُ�سار اإليه اخت�سارًا MOD13Q1، بدقة مكانية 250 مرت، وفرتة زمنية 16 يومًا.

• عوجلت ال�سور الف�سائية ملنطقة امل�سروع، ويجري حاليًا العمل على ت�سدير املنتجات النهائية.

 earthdata.nasa.govنموذج المخرجات
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م�شروع اإدارة الأحوا�ص املائية ال�شاحلية
م�صروع النموذج الريا�صي ملنطقة دم�صرخو )درا�صة تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية، ومدى تاأثريها على 

نوعيتها( - اجلمهورية العربية ال�صورية:
هدف امل�شروع: 

تقييم الو�سع الراهن لتداخل مياه البحر مع املياه العذبة يف منطقة  دم�سرخو، باإعداد منوذج ريا�سي هيدروجيولوجي للمنطقة، 
واختيار  متعددة،  ولأعوام  عليه،  خمتلفة  �سيناريوهات  بتطبيق  اجلوفية،  املياه  منا�سيب  تغريات  حول  م�ستقبلية  تنبوؤات  وو�سع 

ال�سيناريو الأف�سل ل�ستثمار هذه املياه.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:  

املركز العربي "اأك�ساد"، و وزارة املوارد املائية يف اجلمهورية العربية ال�سورية وال�سركة العامة للدرا�سات املائية.
نتائج تنفيذ امل�شروع:  

منطقة  يف  ونوعيتها  اجلوفية،  املياه  عن  وهيدروكيميائية  وهيدروجيولوجية  جيولوجية  ومعطيات  وبيانات  معلومات  جمع   •
دم�سرخو.

• بناء قاعدة بيانات تفاعلية لتخزين وتعديل وحتليل بيانات ومعلومات النقاط املائية.
للدرا�سات  مرجعية  ت�سكل  دم�سرخو  مبنطقة  خا�سة   GEODATABASE اجلغرافية  املعلومات  نظام  بيانات  قاعدة  بناء   •

امل�ستقبلية فيها.
• اإعداد درا�سة هيدروجيولوجية ملنطقة دم�سرخو.

• اإن�ساء منوذج ريا�سي رقمي لتداخل مياه البحر مع املياه العذبة يف منطقة دم�سرخو ميثل نواة للدرا�سات الهيدروجيولوجية 
امل�ستقبلية.

ا�ستمرار  ت�سمنت  افرتا�سية  �سيناريوهات  لعدة  وفقًا  املائي  للحامل  الهيدروليكي  بال�سلوك  للتنبوؤ  الريا�سي  النموذج  ت�سغيل   •
ال�سحب من الآبار ال�ستثمارية حتى عام 2020 بنف�ض معدلت عام 2010، وم�ساعفة معدل ال�ستثمار من الآبار للفرتة نف�سها،  
�سنتني،  كل   %  20 بن�سبة  اجلوفية  املياه  تغذية  معدلت  وتخفي�ض  �سنوات،   10 ملدة  الري  اآبار  من  ال�سحب  معدل  وتخفي�ض 

واملحافظة على من�سوب �سطح املياه اجلوفية على عمق ل يقل عن 50 �سم من �سطح الأر�ض.
• بينت نتائج ت�سغيل النموذج الريا�سي اأنه من الأف�سل تطبيق ال�سيناريو، الذي يفرت�ض تخفي�ض معدل ال�سحب من اآبار الري، 
مع ثبات املعدل الو�سطي لتغذية املياه اجلوفية، فوفق هذا ال�سيناريو لن يحدث ا�ستنزاف للمخزون اجلويف من املياه كما �ستن�ساأ 
حالة من ال�ستقرار يف منا�سيب املياه اجلوفية، كما اأنه من املتوقع حدوث ا�ستقرار يف تراكيز الأمالح الذائبة بعد 3 �سنوات من 
ت�سغيل ال�سيناريو، وقد بينت النتائج اأنه من ال�سروري تخفي�ض معدلت ا�ستثمار املياه اجلوفية يف املناطق الواقعة بعد م�سافة  

1000 مرت من ال�ساطئ.

• و�سع تو�سيات وحمددات ل�ستثمار املياه اجلوفية يف منطقة دم�سرخو.
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ثانيا: برنامج تنميــة املوارد املائيــة 
م�شروع ح�شاد مياه الأمطار

1. ح�صاد مياه الأمطار يف دولة فل�صطني: 
تنفيذًا لقرارات املجل�ض القت�سادي والجتماعي وقرارات اجلمعية العمومية واملجل�ض التنفيذي للمركز العربي "اأك�ساد"، املتعلقة 
بدعم القت�ساد الوطني الفل�سطيني، يعمل اأك�ساد على تنفيذ م�سروع ح�ساد مياه الأمطار يف دولة فل�سطني �سمن اإطار خطة 

عمله ال�سنوية.
ُتعد م�سكلة نق�ض املياه ب�سكل عام يف الأرا�سي الفل�سطينية من اأهم امل�ساكل التي تواجه القطاع الزراعي، حيث اإن هناك نق�سًا 
حادًا ومتزايدًا يف كمية املياه املتاحة �سواء املياه املخ�س�سة لأغرا�ض ال�سرب، اأو املياه الزراعية، ويعود ذلك بالدرجة الأوىل اإىل 
�سيطرة �سلطات الحتالل على املوارد املائية، �سواء اجلوفية اأو ال�سطحية، حيث ي�سيطر الحتالل على نحو 87 % من امل�سادر 
املائية املتاحة. ويعود كذلك اإىل التغريات املناخية ال�سالبة و�سح الأمطار وتذبذبها يف ال�سنوات الأخرية. اإ�سافة اإىل ذلك فاإن 
املناطق التي تتمتع بوفرة من املياه اجلوفية )حمافظات طولكرم وقلقيلية( تاآكلت فيها الر�ض الزراعية ويف حني يوجد نق�ض 
اأريحا،  )حمافظات  الزراعية  الأرا�سي  فيها  تتوافر  التي  املناطق،  يف  والنوع  الكم  يف  املتاحة  الزراعية  املياه  م�سادر  يف  كبري 

والأغوار، وجنني وطوبا�ض، واحلليل وبيت حلم(.
اإ�سافية ممكنة  اأي كميات مياه  البدائل املتاحة لتوفري  الفل�سطينية بالبحث عن  قامت وزارة الزراعة بالتعاون مع �سلطة املياه 
لالإ�ستفادة منها يف قطاع الزراعة، فتوجهت الوزارة لفكرة احل�ساد املائي )اإن�ساء ال�سدود والربك الرتابية(، وفعال مت اإن�س��اء 
اأول �س�د يف فل�س�طني )�سد العوجا( �سنة 2011، الذي تبلغ �س�عته قرابة 700 األف م3 الأمر، املاأمول منه امل�ساهمة يف حل م�سكلة 
نق�ض املياه يف منطقة العوجا. وا�ستكماًل ل�سرتاتيجية احل�ساد املائي التي تتبعها الوزارة بالتعاون مع �سلطة املياه الفل�سطينية، 
ومتا�سيًا مع خطة وزارة الزراعة الثالثية للتنمية الزراعية )2013-2015( يف العمل على الرتكيز على زيادة الكمية املتاحة من 
املياه الزراعية، كان من ال�سروري العمل على اإطالق برنامج احل�ساد املائي، والعمل على اإن�ساء اآبار جمع املياه الزراعية، لتوفري 

كم اأكرب من املياه املتاحة للري من خالل توفري ما معدله 3200 مرت مكعب من املياه �سنويًا.
هدف امل�شروع: 

يتمثل هدف امل�سروع الرئي�سي يف زيادة كميات املياه املتاحة للزراعة، اأما الأهداف الفرعية للم�سروع فهي:
• زيادة كميات املياه املتاحة للري التكميلي بنحو 5400 مرت مكعب �سنويًا.

• زيادة اإنتاجية الأرا�سي الزراعية، من خالل زيادة امل�ساحة حتت الري التكميلي بقرابة 54 دومن .
• حت�سني م�ستوى الدخل للمزارعني والأ�سر امل�ستهدفة.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 
ُينفذ هذا امل�سروع املركز العربي " اأك�ساد" بالتعاون مع وزارة الزراعة الفل�سطينية، و�سلطة املياه الفل�سطينية )القد�ض ورام اهلل 

واخلليل(.
نتائج تنفيذ امل�شروع:  

املرحلة الأوىل:
• حفر وجتهيز 27 بئر للح�ساد املائي.

• زيادة كميات املياه املتاحة للري بنحو 5400 مرت مكعب �سنويًا. 
• زيادة امل�ساحات املروية بالري التكميلي يف منطقة امل�سروع بقرابة 54 دومن .

• حت�سني الو�سع القت�سادي والجتماعي ل� 26 اأ�سرة م�ستفيدة .
• اإن�ساء بركة جلمع مياه الأمطار، وال�ستفادة منها يف الري التكميلي. 

املرحلة الثانية:
• اإن�ساء 16 بئرًا حل�ساد مياه الأمطار.

• زيادة كميات املياه املتاحة للري بنحو 3300 مرت مكعب �سنويًا. 
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• زيادة امل�ساحات املروية بالري التكميلي يف منطقة امل�سروع بقرابة 33 دومن.
• تنفيذ دورتني تدريبيتني ا�ستفاد منهما 80 مزارعًا و 50 مهند�سًا زراعيًا.

2. م�صروع ال�صتثمار الأمثل للموارد املائية ال�صطحية - ح�صاد املياه واإدارة ا�صتثمارها مبنطقة الهقار بولية 
مترنا�صت باجلزائر يف اإطار التعاون بني املركز العربي لدرا�صات املناطق اجلافة و الأرا�صي القاحلة "اأك�صاد" و 

حمافظة تنمية الفالحة يف املناطق ال�صحراوية - ورقلة - اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية:
هدف امل�شروع: 

ال�ستثمار الأف�سل للموارد املائية ال�سطحية با�ستخدام تقانات ح�ساد املياه ، ودرء الفي�سانات للتخفيف من التاأثريات ال�سالبة 
للتغريات املناخية، مع  �سمان التنمية امل�ستدامة، اإ�سافًة اإىل تاأهيل وتدريب الكوادر الفنية، ورفع م�ستوى الأداء  يف جمال التحليل 

والتوجيه واملراقبة.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 

اجلزائرية  باجلمهورية  ورقلة  ال�سحراوية-  املناطق  يف  الفالحة  تنمية  حمافظة  مع  بالتعاون  اأك�ساد،  امل�سروع   هذا  ُينفذ 
الدميقراطية ال�سعبية، يف ولية ورقلة - منطقة الهقار - مترنا�ست.

نتائج تنفيذ امل�شروع:  
• جمع البيانات املُناخية واملائية، واخلرائط والتقارير الالزمة لتنفيذ امل�سروع.

• حتليل ومعاجلة البيانات واخلرائط التي مت جمعها.
• ا�ستخراج اخلرائط الغر�سية، وخرائط الأحوا�ض الفرعية )39 حو�ض(، وحتديد خ�سائ�ض هذه الأحوا�ض.

• تنفيذ درا�سة دقيقة للحو�ض رقم 26، املقرتح لإقامة بع�ض من�ساآت ح�ساد مياه الأمطار فيه.
• حتديد بع�ض املواقع املقرتحة حل�ساد مياه الأمطار يف كٍل من الأحوا�ض الفرعية 25 و 26 و 28، والقيام بالدرا�سة املائية لهذه 

املواقع، ا�سافًة لتقييم بع�ض اخل�سائ�ض الهيدروليكية باأحد املقاطع العر�سية بوادي مترنا�ست.
• اإعداد التقرير الفني املرحلي الأول للم�سروع حتت عنوان "جمع وحتليل ومعاجلة البيانات املناخية واخلرائط، وتقييم الو�سع 

احلايل ملنطقة الدرا�سة، وتقدمي املقرتحات والتو�سيات"، وتقدميه للطرف اجلزائري، ثم مناق�سته، والت�سديق عليه.
• زيارة موقع FLORIMOND à IHANGHAS، والقيام بامل�سوحات الطبوغرافية الالزمة.

• حتديد ثالثة مناطق واعدة للتنمية، واإعداد الدرا�سات اجليولوجية والهيدرولوجية الأولية حولها.
"الدرا�سة الطبوغرافية والهيدرولوجية، حو�ض  اإعداد التقرير الفني الثاين للم�سروع، الذي �سيكون حتت عنوان  العمل على   •

مترنا�ست - الهقار - اجلزائر، واقرتاح مواقع حل�ساد مياه الأمطار".

الحوض الفرعي رقم 26خريطة األحواض الفرعية، والمسيالت المائية فيها.
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  FLORIMOND موقع السد

المقطع العرضي بعد موقع »فلوريموند« على وادي تمنراست.

3. م�صروع التنمية الزراعية امل�صتدامة لل�صاحل ال�صمايل الغربي يف جمهورية م�صر العربية )حو�ض الق�صابة 
/ باجو�ض(:

هدف امل�شروع: 
ا�ستحداث منوذج تنموي رائد لأحد اأودية حو�ض ) الق�سابة/باجو�ض( يف منطقة ت�ستقبل هطولت مطرية حمدودة ن�سبيًا، وذلك 

من خالل:
• درا�سة املوارد املائية والرتبة، واقرتاح تقانات ح�ساد مياه الأمطار املنا�سبة.

• تنمية الغطاء الرعوي، واإدخال اأ�سناف جديدة من املحا�سيل الب�ستانية، وحت�سني الظروف البيئية ال�سائدة.
• زيادة كفاءة اإدارة املوارد املائية يف املنطقة، لرفع م�ستوى معي�سة املواطنني، وتعزيز ا�ستقرارهم الجتماعي.

• درا�سة اإمكانية التو�سع يف تطبيقات نتائج النموذج يف باقي وديان احلو�ض ب�سفٍة خا�سة، ويف وديان ال�ساحل ال�سمايل الغربي 
مل�سر ب�سفٍة عامة، وعلى املناطق امل�سابهة بالدول العربية. 

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 
ُينفذ هذا امل�سروع  اأك�ساد، بالتعاون مع مركز بحوث ال�سحراء بجمهورية م�سر العربية.

نتائج تنفيذ امل�شروع: 
• ا�ستكمال امل�سوحات امليدانية والدرا�سات املتعلقة باإمكانية وجود مياه جوفية يف منطقة الدرا�سة، وبانت�سار الغطاء النباتي باملوقع 
الق�سابة/باجو�ض، وبالنواحي القت�سادية والجتماعية  الأرا�سي يف حو�ض  ا�ستخدام  الرائد بوادي �سخر، وبكفاءة  الرعوي 

للموقع النموذجي بفرع رم�سان.
• تنفيذ ثالثة برامج تدريبية، حول ح�ساد مياه الأمطار، وتنمية املراعي الطبيعية، وزراعة �ستالت الأ�سجار الب�ستانية.

• درا�سة حالة احلواجز/ال�سدودال�سمنتية او الرتابية القدمية  لإعادة تاهيلها. 
16 �سدة تعويقية بفرع رم�سان اأحد روافد وادي �سغر بهدف ح�ساد مياه ال�سيول والتغذية اجلوفية وتنمية احللقات  • تنفيذ 

بغرا�سات ا�سجار التني والزيتون والرمان.
• تنمية املراعى باملوقع الرائد حلو�ض وادى �سخر على م�ساحة 20 فدان.

• تنمية الزراعات الب�ستانية بفرع رم�سان.
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• درا�سة النواحى الأقت�سادية والجتماعية ملنتفعى فرع رم�سان. 
• القيام بعدٍد من الن�ساطات التوثيقية، التي ت�سمنت اإعداد التقرير الفني النهائي 
اإر�سادية حول دور ح�ساد مياه الأمطار  6 ن�سرات  لأعمال ونتائج امل�سروع، واإنتاج 
والأودية يف التنمية امل�ستدامة، ونظم ال�ستغالل الزراعي ملياه اجلريان ال�سطحي، 
م�سر  بجمهورية  الغربي  ال�سمايل  بال�ساحل  امل�ستدامة  الزراعية  التنمية  وم�سروع 
العربية، وتنمية املراعي بحو�ض الق�سابة باجو�ض- اأهم النتائج، وم�سروع التنمية 
حو�ض   - العربية  م�سر  بجمهورية  الغربي  ال�سمايل  بال�ساحل  امل�ستدامة  الزراعية 
امل�ستدامة  الزراعية  التنمية  وم�سروع  الأمطار،  مياه  ح�ساد   - باجو�ض  الق�سابة 
 - باجو�ض  الق�سابة  حو�ض   - العربية  م�سر  بجمهورية  الغربي  ال�سمايل  بال�ساحل 

املراعي الطبيعية. اإ�سافًة لإنتاج فيلم وثائق حول امل�سروع.
اأطل�ض للخرائط، التي  بهدف تعميم الفائدة والتعريف مبخرجات امل�سروع ُو�سع   •

اأُعدت يف �سياق درا�سة امل�سروع.
وخطة  امل�ستفادة،  والدرو�ض  امل�سروع،  نتائج  خاللها  ُقدمت  عمل،  ور�سة  تنظيم   •

العمل امل�ستقبلية.
• اإعداد ون�سر بع�ض الأوراق البحثية حول امل�سروع، واأهم النتائج امل�ستخل�سة منه.

املهام احلقلية: 
• ا�ستك�ساف املنطقة )حو�ض وادي �سخر( من حيث املوقع اجلغرايف واخل�سائ�ض الطبيعية والأن�سطة ال�سكانية والنظم املتبعة 
اإ�سافة لتوثيق املعلومات والبيانات حول الوديان املكونة للحو�ض من حيث امتدادها   ، حل�ساد و�سيانة املوارد املائية ... الخ 
النباتي  والغطاء  العينات،  واأخذ  الرتبة  خل�سائ�ض  امليدانية  امل�سوحات  واإج��راء  الوديان،  لهذه  املحلية  وال�سماء  وحدودها 

واملن�ساآت املائية والرفع امل�ساحي لبع�ٍض منها للتعرف على خ�سائ�سها واأبعادها ... الخ.
• تدقيق الت�سميمات الهند�سية للمن�ساآت املائية، وامل�سح اجليوكهربائي لتحديد عمق طبقة الأ�سا�ض مبواقع ال�سدود.

• حتديد مواقع ال�سدود وتنفيذ ال�سدود ) 16 �سدة ( املقرتحة بفرع رم�سان.
4. م�صروع امداد املجتمعات املحلية مبطروح باملياه من خالل تقنيات ح�صاد مياه المطار والدارة امل�صتدامة 

للموارد الطبيعية “WASH Matrouh” يف جمهورية م�صر العربية:
هدف امل�شروع: 

• اإن�ساء اآبار جديدة و�سيانة واإعادة تاأهيل اآبار قدمية )حملية ورومانية(. 
• حت�سني الأحوال املعي�سية للمجتمعات البدوية يف حمافظة مطروح مع تركيز خا�ض على الإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية. 

• امل�ساهمة يف رفع خمزون املياه لدى الأ�سر البدوية.
• امل�ساهمة يف حت�سني �سهولة الو�سول للمياه ل�ستخدامها يف اأغرا�ض الزراعة وتربية احليوان على م�ستوى الأ�سر البدوية  والتي 

من �ساأنها زيادة دخل املربى اأو املزارع. 
• زيادة التوعية ال�سحية اخلا�سة مبياه ال�سرب من خالل حمالت توعية �سحية والتي تهدف اإىل حت�سني ظروف ال�سحة العامة 

لدى املجتمع البدوي وخا�سة الأطفال.
مت تنفيذ امل�سروع ب�سكل كامل نهاية عام 2017، بكلفة 660 الف يورو، وحقق اهدافه املرجوة.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:
ُينفذ هذا امل�سروع  اأك�ساد، بالتعاون مع مركز بحوث ال�سحراء بجمهورية م�سر العربية، ويندرج هذا امل�سروع �سمن اطار برنامج 

الحتاد الوربي EU-JDRP للتنمية الزراعية والريفية يف م�سر.
نتائج تنفيذ امل�شروع: 

• اإن�ساء و�سيانة عدد 850 بئر  ) بئر ن�سو جديدة، �سيانة واعادة تاأهيل بئر ن�سو،  �سيانة  ابار رومانية(، يف اطار ح�ساد مياه 
المطار وامداد املجتمعات املحلية باملياه وت�سهيل الو�سول اليها قام امل�سروع. 

• بلغ عدد امل�ستفيدين من امل�سروع ب�سورة مبا�سرة 6500 �سخ�ض من املجتمعات املحلية من ان�ساء واعادة تاأهيل البار.
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• ا�ستفاد حوايل 20000 �سخ�ض من حمالت الوعي والر�ساد حول ا�ستخدام املياه، وال�سرف ال�سحي والنظافة ال�سحية.
التوعية  حملة  اإىل  بالإ�سافة  الفنية  املعلومات  وكذلك  امل�سروع  من  ا�سافته  مت  الذي  املائي  املخزون  بيانات  قاعدة  حتديث   •

والر�ساد ال�سحي اخلا�ض مبياه ال�ستعمال املنزيل.
• تنفيذ حمالت توعية �سحية خا�سة با�ستعمال املياه وو�سع تو�سيات ملعاجلة املياه من خالل حملة مو�سعة للتوعية والر�ساد.

5. م�صروع البحريات اجلبلية يف ال�صاحل ال�صوري:
لعدة  ذلك  ويعود  ا�ستقراره،  وعدم  الزراعي،  الإنتاج  بتدين  تتميز  التي  املطرية،  الزراعات  ال�سوري  ال�ساحل  منطقة  يف  ت�سود 
الأحيان  معظم  الهطولت يف  ت�ساقط هذه  توافق  وعدم  ومكانيًا،  زمانيًا،  املطرية  الهطولت  توزع  انتظام  اأهمها عدم  اأ�سباب، 
مع الفرتات احلرجة لنمو املحا�سيل املزروعة، فهناك بع�ض الزراعات �سديدة احل�سا�سية لنق�ض الرطوبة خالل بع�ض مراحل 

منوها، مثل احلبوب والتبغ والبطاطا. 
منطقة  يف  الرئي�ض  )املح�سول  مثاًل  املطري  التبغ  اإنتاجية  اأن  امل�ستهدفة  املناطق  اأك�ساد يف  بها  قام  التي  الدرا�سات  دلت  لقد 
امل�سروع( تراوح بني 1250 و 1500 كيلو غرام/هكتار، بينما ت�سل اإنتاجية التبغ املروي تكميليًا اإىل 2500-3000 كيلو غرام/

هكتار، مما يعني اأن توفري املياه لتقدمي ريات تكميلية، ي�ساهم بزيادة دخل املزارع، بن�سبٍة قد ت�سل اإىل 200 %. 
8000 لرية �سورية  3 مرت مكعب( ب�سعر  14 برميل )نحو  يقوم بع�ض الأهايل يف املناطق امل�ستهدفة ب�سراء �سهاريج املاء �سعة 
)قرابة 18 دولرًا اأمريكيًا(، اأي بتكلفة ت�سل اإىل 6 دولرات اأمريكية للمرت املكعب الواحد. من هنا يكت�سب تطبيق تقانات ح�ساد 
اإ�سافية من املياه، ل�ستخدامها يف تاأمني جزٍء من الحتياجات  اأهمية خا�سة يف مناطق امل�سروع، لتاأمني كميات  مياه الأمطار 

املائية للزراعات املطرية يف الفرتات احلرجة من مو�سم منوها.
اإن اإن�ساء بحريٍة جبلية ب�سعة تخزينية ت�ساوي 30000 مرت مكعب، وبافرتا�ض فواقد مائية بالتبخر والت�سرب ن�سبتها 30 %، ميكنه 

توفري مبلغ 126,000 دولر اأمريكي �سنويًا، مقارنًة بكلفة �سراء ذات الكمية من املياه، با�ستخدام ال�سهاريج.  
هدف امل�شروع: 

• توفري كميات اإ�سافية من املياه الالزمة للري التكميلي املطلوب للزراعات �سمن املناطق امل�ستهدفة يف امل�سروع.
• حماية الرتبة الزراعية من الجنراف املائي، واملحافظة على ا�ستقرار النظم الزراعية ال�سائدة.
• حت�سني امل�ستوى املعي�سي لل�سكان املحليني، وامل�ساهمة يف املحافظة على ا�ستقرارهم الجتماعي.

• تعزيز القدرة على التكيف مع التغريات املُناخية يف املناطق امل�ستهدفة يف امل�سروع.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 

اأك�ساد، والوزارات املعنية يف اجلمهورية العربية ال�سورية، وال�سكان املحليون.
نتائج تنفيذ امل�شروع: 

• تنفيذ بحرية جبلية يف قرية حدادة - منطقة القدمو�ض، ب�سعة 40 األف مرت مكعب. 
• تنفيذ بحرية جبلية يف قرية ب�سمالخ - منطقة جبلة، ب�سعة  15 األف مرت مكعب.
• تنفيذ بحرية جبلية يف قرية �سربيون - منطقة جبلة، ب�سعة  50 األف مرت مكعب.
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• تنفيذ بحرية جبلية يف قرية الزيتونة - حمافظة الالذقية، ب�سعة  100 األف مرت مكعب. 

6. م�صروع ح�صاد مياه الأمطار يف بلدة مقنة، حمافظة بعلبك – الهرمل، اجلمهورية اللبنانية:       
تقع بلدة مقنة  )N, 36.208404°E°  34.083012°( يف البقاع ال�سمايل على ارتفاع 1070 مرت فوق �سطح البحر، وعلى بعد 
8.37 كم  �سمال مدينة بعلبك، ويبلغ عدد �سكانها نحو 15000 ن�سمة. وعلى الرغم من اأن املعدل ال�سنوي للهطول املطري يف 

البلدة يزيد على 400 ميلليمرت، اإل اأنها تعاين خالل ف�سل ال�سيف من �سٍح �سديد باملياه، حيث ل يوجد اأي م�سدر مائي ميكن 
ان ُي�ستخدم لري املحا�سيل الزراعية، و�سقاية املا�سية، ومنا�سيب املياه اجلوفية تقع على عمٍق يتجاوز 350 مرت. من هنا برزت 

احلاجة، لإقامة بحرية جبلية ُتخزن فيها املياه �ستاًء، لال�ستفادة منها �سيفًا.
هدف امل�شروع: 

• تخزين املياه امل�ستجرة بقناة بيتونية من نبع ال�ساغور الواقع قرب بلدة نحلة اإىل الأرا�سي املجاورة ملوقع البحرية، والتي ل 
ُي�ستفاد منها حاليًا لأن مياه النبع تكون متاحة يف ف�سلي ال�ستاء والربيع فقط، وجتف �سيفًا.

• ال�ستفادة من املياه املخزنة يف ري املحا�سيل املزروعة يف بلدة مقنة �سيفًا.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 

ُينفذ هذا امل�سروع  اأك�ساد، ووزارة الزراعة اللبنانية.
نتائج تنفيذ امل�شروع: 

• اختيار موقع اإقامة البحرية، مب�ساحة ت�ساوي نحو 10 دومنات )10000 مرت مربع(، تعود ملكيتها لبلدية مقنة.
• اإجراء رفع طبوغرايف ملوقع البحرية، بهدف اجراء الت�ساميم الهند�سية، وح�ساب حجوم اأعمال احلفر والردم. 

• القيام مب�سح جيوتيكنيكي ملوقع البحرية، وحتديد نفاذية الرتبة فيه، وقد بينت نتائج امل�سح اأن تربة املوقع ذات نفاذية عالية، 

اسم الموقع
خط العرض

)درجة(
خط الطول
)درجة(

االرتفاع عن سطح 
البحر)متر(

35.13544036.2056621000قرية حدادة

35.27012436.1560621045قرية بسمالخ

35.23717436.017432335قرية سربيون

35.78522235.885954201قرية الزيتونة

مواقع البحيرات الجبلية المنفذة 
في الساحل السوري. 

عملية تكتيم البحيرة الجبلية في قرية بسمالخالبحيرة الجبلية في قرية الزيتونة
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لذا �سيجري تكتيم ال�سطح الداخلي للبحرية برقائق من البويل ايتيلني، ب�سماكة 2.5 ميلليمرت.
• ت�سميم البحرية وفق الأبعاد املبينة اأدناه:

األبعادخصائص البحيرة 

165m × 80mمتوسط األبعاد الخارجية

90m × 25mمتوسط األبعاد من األسفل

140m × 55mمتوسط األبعاد من األعلى

4m-3عرض الكتف

10mالعمق

40000m3السعة التخزينية

م�شروع التكيف مع التغريات املناخية
1. م�صروع اإعادة ا�صتخدام مياه ال�صرف الزراعي للتكيف مع التغريات املناخية يف جمهورية م�صر العربية:

يغطي امل�سروع التجريبي م�ساحة 6000 فدان، يقوم بفالحتها نحو 3000 مزارع موزعني على ثالث جمعيات مل�ستخدمي املياه، 
وت�سل ن�سبة الن�ساء يف هذه اجلمعيات اإىل 30 % ويعاين املزارعون من نق�ض مياه الري يف منطقة امل�سروع التجريبي، ولذلك 
ا�سطروا اإىل عالج امل�سكلة ب�سكٍل فردي عن طريق �سخ مياه ال�سرف ال�سحي والزراعي ل�ستخدامها يف الري، مما ترتب عليه 

م�ساكل اأخرى تتعلق بنوعية املياه كامللوحة، وارتفاع معدلت ا�ستهالك الطاقة.
هدف امل�شروع: 

اإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف الزراعي من خالل وا�ستخدام وحدة �سخ متنقلة مل�ساعدة املجتمعات املحلية، ويعتمد هذا الأ�سلوب 
على خلط مياه ال�سرف مبياه الري اأثناء فرتات زيادة الطلب على املياه )من مايو اإىل �سبتمرب(، علمًا باأن املحا�سيل الرئي�سية 

امل�ستفيدة هي الأرز والقمح والذرة والرب�سيم واخل�سروات، يف حمافظة البحرية �سمال م�سر، )مدينة املحمودية(.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 

 ،GIZ  ُينفذ امل�سروع بالتعاون بني اأك�ساد ووزارة الري واملوارد املائية يف جمهورية م�سر العربية، والوكالة الأملانية للتعاون الدويل
.ACCWAM سمن اإطار م�سروع التكيف مع التغريات املناخية�

نتائج تنفيذ امل�شروع:  
• اختيار منطقة تعاين من عجٍز مائي نظرًا لتواجدها يف نهاية اإحدى قنوات الري يف حمافظة البحرية �سمال م�سر، هي مدينة 

املحمودية. 
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• درا�سة املوقع النموذجي حيث مت جتميع البيانات ال�سرورية 
باملوقع  متنقلة  م�سخة  تركيب  ق�سد  ومعاجلتها  وحتليلها 
النيل   ونهر  ال��زراع��ي  ال�سرف  مياه  خلط  يف  وا�ستعمالها 

للري.
• درا�سة عدة خيارات ل�سخ املياه من قناة ال�سرف اإىل قناة 
الري، لإعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف الزراعي واخترب خيار 
)ثالثة  املائي  العجز  ف��رتة  خ��الل  متحركة  م�سخة  تركيب 
�سديقة  م�سخات  ا�ستخدام  يتم   اأن  على  ال�سيف(،  �سهور 
مع  احلقل،  م�ستوى  على  ال�سم�سية  الطاقة  ت�ستخدم  للبيئة 

مراعاة تفعيل دور اجلمعيات املحلية مل�ستفيدي املياه  يف املنطقة امل�ستهدفة.
• �سراء م�سخة متنقلة.

• ا�ستعمال امل�سخة من قبل املزارعني، والقيام باأعمال املتابعة لأخذ العينات وحتليلها.
اإ�سراك جمعيات م�ستخدمي املياه واملوظفني املحليني التابعني لوزارة املوارد  من املتوقع �سمان ا�ستدامة امل�سروع من خالل   •

املائية والري، مع الإ�ستفادة من الدرا�سات الفنية والقت�سادية - الجتماعية ذات ال�سلة.
• حقق امل�سروع التجريبي يف دلتا النيل اإجنازات عديدة، منها:

- زيادة اإمدادات املياه،
- �سمان م�ستوى جودة املياه املطلوب

- حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه.
- احلد من ا�ستهالك الطاقة.

موقع المشروع في شمال الدلتا
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ثالثا:  برنامج حماية البيئة املائية
م�شروع تقييم اأثر التغريات املناخية يف املوارد املائية العربية

1. م�صروع حتديث بناء قاعدة البيانات املناخية واملائية العربية: 
اإدراكًا من اأك�ساد لأهمية البيانات واملعلومات املناخية واملائية يف تقدير، وتنمية واإدارة املوارد املائية يف املنطقة العربية، فاإنه 
املتوافرة يف م�سادر خمتلفة على  العربية،  املُناخية واملائية  للبيانات  يعمل منذ فرتة طويلة على بناء قاعدة �ساملة ومتكاملة، 

م�ستويات وطنية واإقليمية ودولية.
هدف امل�شروع: 

وال�سهرية  اليومية  املُ��ن��اخ��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  حت��دي��ث  متابعة   •
وال�سنوية.

• ا�ستخال�ض النواجت الإح�سائية للبيانات املُناخية.
• تطوير اأنظمة معاجلة البيانات املُناخية.

• تقدمي اخلدمات من خالل اإعداد التقارير الفنية، والربامج 
والدرا�سات البحثية، والتطبيقات العملية لإدارات اأك�ساد.

اإعداد  يف  العربية  املُناخية  البيانات  قاعدة  من  ال�ستفادة   •
املُناخية  التغريات  اأثر  وتقييم  العربية،  املُناخية  الدرا�سات 
املياه  قطاعي  يف  ول�سيما  العربية،  املنطقة  يف  احل��ال��ي��ة 
الالزمة  املناخية  اخلرائط  اإع��داد  ذلك  على  زد  والزراعة، 

لذلك، واإعداد املوؤ�سرات املُناخية للجفاف والت�سحر.
التاأهيلية  ال���دورات  وتنظيم  الفنية،  ال�ست�سارات  تقدمي   •
بني  والتوا�سل  اخلربات،  تبادل  ن�ساطات  �سمن  والتعليمية، 

الدول العربية.
نتائج تنفيذ امل�شروع:  

واختبار جودتها  العربية،  املُناخية  للبيانات  الفني  التدقيق   •
ال�سهرية  املُناخية  الربامج  با�ستخدام  وترميمها  وجتان�سها 

.Xlstat  و ،Rclimdex املخ�س�سة لذلك، وهي
• ا�ستخدام برنامج  Rclimdex  يف تدقيق البيانات املُناخية  

اليومية لدرجة احلرارة العظمى وال�سغرى والهطول املطري،  
.Load data and Run QC حيث يتم اختبار وتدقيق بيانات احلرارة والهطول، من خالل تنفيذ اإجرائية

• من خالل تركيز اجلهود العملية لدرا�سة اآثار التغريات املُناخية عفي املوارد املائية العربية للتكيف معها يف املنطقة العربية، 
املناخية  والبيانات  العربية،  املنطقة  لنطاق   ACSAD_RegCM4.5 الريا�سي  النموذج  نتائج  بني  واملقارنة  املراجعة  جرت 
 ACSAD- املُناخي  الريا�سي  النموذج  ت�سغيل  مت  فقد  اأك�ساد.   - املركزية  املائية  البيانات  قاعدة  لدى  التاريخية  العربية 

املحددات  باعتماد  العربية  املنطقة  لنطاق    RegCM4.5

 ،DS=50 km اجلغرافية لنطاق املنطقة العربية حيث الدقة
وتوزع النقاط فيه  IY=120، و IX=200، و IZ=18، ومركز 
الإ�سقاط  ون��وع   ،CLON=22.0 و   ،CLAT=27.0 النطاق 
 HA_45 ونوع املعطيات للحرارة ال�سطحية للبحر ،LAMCON

 DATATYPE= ونوع املعطيات الغالف اجلوي ،= SSTYPE

 ،RCP45 الدفيئة  غازات  انبعاث  �سيناريو  ح�سب   HA_45

المحطات الُمناخية، ومراكز التنبؤ باألرصاد الجوية في الدول العربية

فة  عدد المحطات الُمناخية في الدول العربية الُمعرَّ
في قاعدة البيانات الُمناخية لدى أكساد
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للحرارة  املعطيات  نوع  ف��اإن   ،RCP85 �سيناريو  ح�سب  اأم��ا 
املعطيات  ون��وع   ،HA_85 = SSTYPEللبحر ال�سطحية 
الغالف اجلوي DATATYPE= HA_85، اإ�سافة اإىل منوذج 
 ،CLM=CLM3.5 النباتي  والغطاء  الأرا�سي،  ا�ستعمالت 
ومت   ،'CHEMISTYPE='CBMZ الكيميائية  وامل��ح��ددات 
املنطقة  لنطاق  املناخية  امل�ستقبلية   توقعات  خرائط  اجناز 
للفرتة   RCP45 ال��غ��ازات  انبعاث  �سيناريو  ح�سب  العربية 
 - العظمى  احل��رارة  درج��ة  املُناخية  للعنا�سر   2080-2016

درجة احلرارة ال�سغرى - الهطول املطري - ال�سغط اجلوي 
ويجري  ال�سم�سي،  الإ�سعاع   - الن�سبية  الرطوبة   - الرياح   -

.RCP85 الإعداد لإجناز خرائط التوقعات املناخية امل�ستقبلية وفق �سيناريو انبعاث غازات الدفيئة

توزع درجة حرارة البحار لنطاق المنطقة العربية 

RCP45 توزع درجة الحرارة العظمى بتاريخ 1-12-2016 لنطاق المنطقة العربية حسب سيناريو االنبعاث

RCP45 توزع درجة الحرارة الصغرى بتاريخ 1-12-2016 لنطاق المنطقة العربية  حسب سيناريو االنبعاث
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2. م�صروع درا�صة التغريات املناخية وتاأثرياتها على املوارد املائية يف الدول العربية: 
ُيعد تغري املناخ واحدًا من التحديات الرئي�سية، التي تواجه التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية، حيث �سيكون له انعكا�سات �سالبة 
يف العديد من القطاعات القت�سادية، مثل انخفا�ض الإنتاج الزراعي، وتراجع الغطاء النباتي، وفقدان التنوع احليوي، والنق�ض 

يف القدرة على تاأمني الغذاء واملاء.
عدة  اإىل  العربية  املنطقة  اأرا���س��ي  ُوزع���ت 
اجلغرافية،  الأو�ساع  على  ا�ستنادًا  اأقاليم 
املنطقة،  يف  ال�سائدة  املناخية  والأو���س��اع 

وهي:
1. اإقليم �سبه اجلزيرة العربية.   

2. اإقليم امل�سرق العربي.
3. اإقليم �سمال �سرق افريقيا. 

4. اإقليم القرن الفريقي.
5. اإقليم جبال الأطل�ض.

6. اإقليم ال�سحراء الكربى.
هدف امل�شروع: 

تقييم التغريات احلالية وامل�ستقبلية على املناخ يف املنطقة العربية ، وحتديد اآثار هذه التغريات يف املوارد املائية املتاحة فيها.
اآ�سيا  غرب  لدول  والجتماعية  القت�سادية  واللجنة  اأك�ساد  بني  بالتعاون   امل�سروع   هذا  ُينفذ  امل�سروع:  يف  امل�ساركة  اجلهات 
والوكالة   ،)SMHI( والهيدرولوجيا  لالأر�ساد  ال�سويدي  ) WMO (،  واملعهد  اجلوية  لالأر�ساد  العاملية  واملنظمة   ،)ESCWA(
لدول  الإقليمي  املكتب  للبيئة -  املتحدة  الأمم  وبرنامج   ،)GIZ( الدويل للتعاون  الأملانية  والوكالة   ،) SIDA ( للتنمية ال�سويدية 

غرب اآ�سيا )UNEP/ROWA(، ومنظمة الأغذية والزراعة )FAO( ، ومنظمات اخرى. 
نتائج تنفيذ امل�شروع:  

• ُا�ستخدم النموذج املناخي الإقليمي Rossby Centre Regional Atmospheric Model( RCA4( املَُعّد من قبل باحثي 
املناخ يف معهد الأر�ساد اجلوية والهيدرولوجيا ال�سويدي )SMHI(  لتحديد التغريات املناخية امل�ستقبلية لغاية نهاية القرن 
احلايل با�ستخدام �سيناريو النبعاثات الغازية املرتفع RCP8.5، وال�سيناريو املتو�سط RCP4.5. وقد مت احل�سول على هذه 

النتائج لكامل املجال العربي بتباعد مكاين )Resolution( قدره 50 كم.
• مت يف كل حالة ت�سغيل النموذج RCA4 من اأجل �سيناريو النبعاثات الغازية املتو�سطة RCP4.5، و�سيناريو النبعاثات الغازية 
املرتفعة RCP8.5، ومن ثم ُح�سب املتو�سط)mean ensample( ، للحالت الثالثة لكل متحوٍل من املتحولت املناخية وفقًا 

لكل �سيناريو على حده. 
التغري  VIC لتقدير  و   HYPE الهيدرولوجيان  ُا�ستعمل النموذجان  املائية،  التغريات املناخية يف املوارد  اأثر  اأجل حتديد  من   •
للنماذج  كمدخالت  املناخية  النماذج  نتائج  ا�سُتخدمت  حيث   ،2100 ع��ام  لغاية  النتح   - والتبخر  ال�سطحي  اجلريان  يف 

الهيدرولوجية. 
التغريات امل�شتقبلية املتوقعة يف درجات احلرارة:

دلَّت نتائج النماذج املناخية ب�سكل عام على ارتفاع متوقع يف درجات احلرارة يف كامل املنطقة العربية.
يف اأف�سل تقدير، ومع اإتباع نظم جيدة للتخفيف من النبعاثات الغازية وفقًا لل�سيناريو املتو�سط  RCP 4.5، من املتوقع اأن تبلغ 
الزيادة يف درجة احلرارة 1.48 درجة مئوية يف فرتة منت�سف القرن )2046 - 2065(، ويف حدود 1.90 درجة مئوية مع نهاية 

هذا القرن )2081 - 2100(.
يف اأ�سواأ ال�سيناريوهات التي ل تتخذ فيها تدابري واإجراءات اأكرث مما هو جاٍر حاليَا لتقليل الإنبعاثات الغازية، من املتوقع اأن ي�سل 

ارتفاع درجة احلرارة 2.15 درجة مئوية خالل فرتة منت�سف القرن، و 4.03 درجة مئوية مع نهايته.
اأكرث املناطق تاأثرًا بارتفاع درجات احلرارة هي اإقليم �سمال �سرق اإفريقيا، حيث اإنه من املتوقع اأن توؤدي التغريات املناخية اإىل 
زيادة درجات احلرارة فيها مبقدار 2.07 درجة مئوية، و 2.63 درجة مئوية يف فرتتي منت�سف ونهاية القرن على التوايل من 

األقاليم الجغرافية الرئيسية في المنطقة العربية
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اأجل �سيناريو النبعاثات الغازية املتو�سط  RCP 4.5، كما اأنه من املتوقع وفقًا للنماذج املناخية اأن ترتفع درجات احلرارة فيها 
مبقدار 2.90 درجة مئوية، و 5.46 درجة مئوية يف فرتتي منت�سف ونهاية القرن على التوايل، من اأجل �سيناريو النبعاثات الغازية 

.RCP 8.5 املرتفع
ميكن تو�سيح الزيادة يف درجات احلرارة يف اأهم املناطق كما ياأتي:

التغريات امل�شتقبلية املتوقعة يف الهطولت املطرية:
دلت نتائج النماذج املناخية اأنه يف فرتة منت�سف القرن احلايل �سيتعر�ض نحو 17 % من م�ساحة املنطقة العربية لتناق�ض يف 
متو�سط الهطول املطري ال�سنوي، بينما �ستتعر�ض ن�سبة 16 % منه اإىل زيادة يف قيم متو�سط الهطولت املطرية ال�سنوية. اأما 
امل�ساحة املتبقية والتي تبلغ ن�سبتها بحدود 68 % من امل�ساحة الإجمالية، فاإن التغري يف قيم الهطولت املطرية �سيكون طفيفًا 
جدًا اأو معدومًا. اأما يف فرتة نهاية القرن ف�سُتحافظ امل�ساحة التي تتعر�ض لتناق�ض يف متو�سط الهطول املطري ال�سنوي على نف�ض 
الن�سبة، بينما �ستتعر�ض ن�سبة 24 % منها اإىل زيادة يف قيم متو�سط الهطولت املطرية ال�سنوية. اأما امل�ساحة املتبقية والتي تبلغ 

ن�سبتها بحدود 61 % من امل�ساحة الإجمالية، فاإن التغري يف قيم الهطولت املطرية �سيكون طفيفًا جدًا اأو معدومًا.
كما ُوجد اأن قيم التغري يف متو�سط الهطول املطري تختلف من حيث التزايد اأو التناق�ض ح�سب املوقع اجلغرايف، فترتكز املناطق 
التي �سيح�سل فيها انخفا�ض يف الهطولت املطرية يف �سرق وجنوب البحر الأبي�ض املتو�سط و�سرق البحر الحمر واأعايل نهر 

النيل و�سل�سلة جبال الأطل�ض وو�سط �سبه اجلزيرة العربية.

 وترتكز املناطق التي �سيح�سل فيها تزايد يف الهطول املطري يف جنوب موريتانيا وجنوب �سرق �سبه اجلزيرة العربية والقرن 

المنطقة الجغرافية

التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة )درجة مئوية(

RCP 4.5 وفق السيناريو المتوسطRCP 8.5 وفق السيناريو المرتفع

نهاية القرنمنتصف القرننهاية القرنمنتصف القرن

[2.90+.4.95+][1.52+.2.58+][1.40+.2.47+][1.08+.1.88+]إقليم شبه الجزيرة العربية

[2.67+.4.99+][1.38+.2.77+][1.27+.2.49+][0.99+.1.96+]إقليم المشرق العربي

[2.99+.5.46+][1.60+.2.90+][1.45+.2.63+][1.05+.2.07+]إقليم شمال شرق إفريقيا

[2.62+.5.01+][1.38+.2.61+][1.26+.2.50+][0.96+.1.90+]إقليم القرن اإلفريقي

[2.78+.5.02+][1.45+.2.63+][1.25+.2.31+][0.98+.1.80+]إقليم جبال األطلس

[3.08+.5.21+][1.66+.2.80+][1.44+.2.55+][1.00+.1.98+]إقليم الصحراء الكبرى

جدول الزيادة في درجات الحرارة في أهم المناطق 

المنطقة الجغرافية

التغيرات المتوقعة في الهطوالت المطرية )ملم/السنة(

RCP 4.5 وفق السيناريو المتوسطRCP 8.5 وفق السيناريو المرتفع

نهاية القرنمنتصف القرننهاية القرنمنتصف القرن

[118-.100+][67-.64+][85-.112+][103-.53+]إقليم شبه الجزيرة العربية

[168-.51+][65-.35+][52-.40+][28-.74+]إقليم المشرق العربي

[120-.165+][79-.73+][93-.64+][102-.44+]إقليم شمال شرق إفريقيا

[30-.186+][39-.106+][25-.141+][38-.106+]إقليم القرن اإلفريقي

[337-.1-][177-.4+][164-.18+][149-.8+]إقليم جبال األطلس

[62-.94+][41-.57+][30-.57+][42-.54+]إقليم الصحراء الكبرى

جدول التغيرات في الهطوالت المطرية ألهم المناطق
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بالن�سبة حلو�سي نهري دجلًة  اأما  ليبيا.  الأحجار يف جنوب اجلزائر وجنوب �سرت يف  وال�سومال( وجبال  الإفريقي )جيبوتي 
RCP4.5 يف فرتتي  املتو�سط  الغازية  ل�سيناريو النبعاثات  بالن�سبة  الهطول املطري  ي�سهد تزايدًا يف  اأن  املتوقع  والفرات، فمن 
احلو�سني  يف  املطري  الهطول  يتناق�ض  اأن  املتوقع  فمن   RCP8.5 املرتفع  لل�س���يناريو  بالن�سبة  اأما  القرن،  ونهاية  منت�سف 

املذكورين.  
التغريات امل�شتقبلية املتوقعة يف املوارد املائية:

دلت نتائج النماذج املناخية اأن قيم التغري املتوقع يف قيم اجلريان ال�سطحي تختلف من حيث التزايد اأو التناق�ض ح�سب املوقع 
اجلغرايف، فترتكز املناطق التي �سيح�سل فيها انخفا�ض يف اجلريانات ال�سطحية يف �سرق البحر الأبي�ض املتو�سط وجبال اليمن 
وع�سري واأعايل نهر النيل و�سل�سلة جبال الأطل�ض واجلبل الأخ�سر يف ليبيا. بينما ترتكز املناطق التي �سيح�سل فيها تزايد يف 
وجبال  وال�سومال(  )جيبوتي  الإفريقي  والقرن  العربية  اجلزيرة  �سبه  �سرق  وجنوب  موريتانيا  جنوب  يف  ال�سطحي  اجلريان 
الأحجار يف جنوب اجلزائر وال�سفوح اجلنوبية جلبال الطل�ض. اأما بالن�سبة حلو�سي نهري دجلة والفرات، فمن املتوقع اأن ي�سهدا 
تزايدًا يف اجلريان ال�سطحي بالن�سبة ل�سيناريو النبعاثات الغازية املتو�سط RCP4.5  يف فرتتي منت�سف القرن ونهاية القرن اأما 

بالن�سبة لل�سيناريو املرتفع RCP8.5، فمن املتوقع اأن يتناق�ض اجلريان ال�سطحي يف احلو�سني املذكورين.
ويلّخ�ض اجلدول الآتي التغري يف اجلريان ال�سطحي يف الأقاليم اجلغرافية املختلفة يف املنطقة العربية:

المنطقة الجغرافية

التغيرات المتوقعة في الجريان السطحي )مم/السنة(

RCP 4.5 وفق سيناريو االنبعاثات المتوسطةRCP 8.5 وفق سيناريو االنبعاثات المرتفعة

نهاية القرنمنتصف القرننهاية القرنمنتصف القرن

[347-.526+][26-.59+][29-.65+][37-.38+]إقليم شبه الجزيرة العربية

[155-.406+][61-.32+][ 40.0+][23-.50+]إقليم المشرق العربي

[84-.99+][50-.42+][57-.34+][53-.28+]إقليم شمال شرق إفريقيا

[3-.76+][12-.46+][3-.68+][7-.45+]إقليم القرن اإلفريقي

[253-.10+][143-.97+][118-.19+][118-.20+]إقليم جبال األطلس

[29-.66+][20-.59+][7-.42+][0 .54+]إقليم الصحراء الكبرى

جدول التغيرات المستقبلية المتوقعةألهم المناطق

التغير في معدالت درجات الحرارة السنوية للفترتين 2046 – 2065، و2081 – 2100، 
 .RCP8.5و RCP 4.5 بالمقارنة مع الفترة المرجعية 1986 – 2005، للسيناريوهين
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3. م�صروع تقييم ح�صا�صية املوارد املائية للتغريات املناخية يف املنطقة العربية واآثارها القت�صادية والجتماعية: 
من  الكثري  اإنتاج  ويف  فيها،  التنموية  العملية  عرقلة  يف  موؤثرًا  دورًا  العربية  املنطقة  جتتاح  التي  املُناخية،  التغريات  اآثار  تلعب 

املعيقات، التي يتوجب مواجهتها يف القطاعات الإنتاجية واخلدمية، ول�سيما ما يتعلق بالنواحي القت�سادية والجتماعية.
هدف امل�شروع: 

تقييم ح�سا�سية  املوارد املائية يف املنطقة العربية، وحتديد املناطق ال�ساخنة  )hotspots(الكرث تاأثرا بالتغريات املناخية يف 
املنطقة العربية، وت�سهيل الو�سول اإىل البيانات واملعلومات ذات ال�سلة بالتغريات املُناخية واآثارها، وتعزيز القدرات املوؤ�س�سية 

العربية، يف جمال تقييم تغري املُناخ.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 

ي��ن��ف��ذ ه���ذا امل�����س��روع ب��ال��ت��ع��اون ب��ني اك�����س��اد وجلنة 
لغرب  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
للتعاون  الأمل��ان��ي��ة  وال��وك��ال��ة   ،)ESCWA( اآ���س��ي��ا 

.)GIZ(الدويل
نتائج تنفيذ امل�شروع:

تقييم احل�سا�سية من خالل تق�سيم اله�سا�سة اإىل ثالث 
مكونات:

• التعر�ض.
• احل�سا�سية 

• التكيف.  
مت تق�سيم كل مكون من مكونات احل�سا�سية اإىل عدٍد من الأبعاد وحتت كل بعد اأُدرج عدٌد من املوؤ�سرات.

ُق�سمت جمالت تاأثري احل�سا�سية اإىل خم�سة قطاعات:
1 - قطاع املياه.

2 - قطاع الزراعة.
3 - القطاع البيئي واحليوي.

4 - قطاع البنى التحتية وامل�ستوطنات الب�سرية.

5 - قطاع املوارد الب�سرية.

المجال الُمناخي العربي
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قواعد  من  البيانات  تنزيل هذه  اجلغرافية، حيث مت  املعلومات  نظم  با�ستخدام  موؤ�سر،  كل  تعرب عن  التي  اخلرائط  اإعداد   •
اأُ�سيفت كل املوؤ�سرات اىل خرائط لها  البينات العاملية، وتدقيقها مع البيانات الوطنية للدول والعمل على حت�سينها، ومن ثم 
الدقة نف�سها، ويف هذا الإطار نفذ املركز العربي - اأك�ساد العديد من اخلرائط على م�ستوى املنطقة العربية ب�سيغتني الأوىل 
متثل القيمة احلقيقية للموؤ�سر، والثانية متثل ت�سنيف احل�سا�سية بالن�سبة لهذا املوؤ�سر، واخلرائط املنجزة هي خريطة املناطق 
املروية فعليًا، وخريطة  املناطق غري املروية )البعلية(، وخريطة املناطق املجهزة للري، وخريطة تدهور الغطاء النباتي للفرتة 
2000 - 2011، وخريطة املناطق الأكرث تعر�سًا خلطر الفي�سانات، وخريطة توزع الرثوة احليوانية لعام 2005، وخريطة تدهور 

الغطاء النباتي، وخريطة تدهور الغطاء الغابوي للفرتة 2000 - 2013، واخلريطة الهيدروجيولوجية، واخلريطة الرتفاعية 
الرقمية DEM 90m، وخريطة  النحدارات، وخريطة الغطاء النباتي، وخريطة توزع الطرق، وخريطة توزع وت�سنيف الرتبة 

2014، وخريطة توزع ال�سدود مع التخزين الفعلي لكل �سد، وخريطة املناطق املخدمة بال�سدود.

امل�ساركة يف و�سع منهجية الت�سنيف لكل موؤ�سر واعطائه قيم ح�سا�سية من 1 اإىل 10، بحيث ُتعطى القيمة 1 للمناطق الأقل   •
ح�سا�سية، والقيمة 10 للمناطق الأعلى ح�سا�سية، وقد متت عملية الت�سنيف هذه بالت�ساور مع خرباء من الدول العربية والعامل.

والبيئية  املائية  الخت�سا�سات  كل  من  خرباء  على  توزيعه  مت  ا�ستبيان  اإع��داد  طريق  عن  املوؤ�سرات  لهذه  تثقيل  عملية  متت   •
واملناخية والقت�سادية يف الدول العربية للم�ساركة يف اإعطاء اأوزان للموؤ�سرات تبداأ من 1 )موؤ�سر قليل الأهمية( اإىل 10)موؤ�سر 
15 خبري من  �سارك  ال�ستبيان، وكذلك  اإعداد هذا  اأك�ساد يف  �سارك  القطاعات، حيث  اأهميتها يف كل  مهم جدا( تعرب عن 

خمتلف اإدارات اأك�ساد يف الإجابة عن هذا ال�ستبيان.
• تنفيذ عملية التجميع الهند�سي Aggregation بح�سب  مكونات اله�سا�سة، وعلى ثالثة قطاعات، وهي القطاع البيئي واحليوي 

وقطاع الزراعة وقطاع البنى التحتية وامل�ستوطنات الب�سرية.
Voverall = )V1 * V2 * V3(1/3

• الإخراج النهائي خلرائط اله�سا�سة التي مت احل�سول عليها بعد عملية  التجميع الهند�سي. 
• اإعداد دليل تدريبي حول منهجية التقييم املتكامل للح�سا�سية، وتوزيعه على كل الدول العربية.

• امل�ساركة يف كل الجتماعات الدورية، التي ُعقدت يف مقر ال�سكوا يف بريوت، وكذلك يف كل ور�سات العمل التي ُنظمت خالل 
فرتة امل�سروع.

المجال الُمناخي العربي
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4. م�صروع تقييم اأثر التغريات املناخية على انتاجية بع�ض املحا�صيل الزراعية يف املنطقة العربية: 
ُنفذ امل�سروع يف بع�ض املناطق العربية لدرا�سة تاأثري التغريات املُناخية يف حما�سيل رئي�سية، وذلك خالل فرتتي منت�سف القرن 
)2065-2045(، ونهاية القرن )2100-2081( با�ستخدام النموذج الريا�سي Aquacrop، وفقًا ل�سيناريوهي النبعاثات الغازية 
RCP8.5، و RCP4.5. �سملت الدرا�سة املحا�سيل املروية من القمح والذرة والقطن يف �سمال الدلتا يف م�سر، والقمح وال�سعري 

املطريني يف حمافظة الكرك بالأردن، والباذجنان والذرة، والبطاطا يف اأعايل حو�ض العا�سي بلبنان.
هدف امل�شروع: 

تقييم تاأثري التغريات املناخية يف بع�ض املحا�سيل الزراعية مبناطق عربية خمتارة.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 

 ،)GIZ( والوكالة الأملانية للتعاون الدويل  ،)FAO( نفذ امل�سروع بالتعاون بني اأك�ساد، ومنظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة
 .)ESCWA( وجلنة الأمم املتحدة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا

نتائج تنفيذ امل�شروع:  
• بينت النتائج اأن تغري املُناخ �سيوؤدي اإىل انخفا�ض الإنتاجية، فبالن�سبة للمحا�سيل املروية، تراوح النخفا�ض يف الإنتاجية بني 1 

و 5 باملائة يف منت�سف القرن، وبني 6 و 27 باملائة يف نهاية القرن لل�سيناريوهيني RCP8.5، و RCP4.5 على التوايل.
• اأظهرت نتائج امل�سروع اأن املحا�سيل املطرية اأكرث ح�سا�سية لتغري املُناخ من املحا�سيل املروية، فمن املتوقع اأن يراوح انخفا�ض 
اإنتاج القمح املطري يف الأردن بني 2 و 5 باملائة يف منت�سف القرن، وبني 15 و 55 باملائة، بحلول نهاية القرن لل�سيناريوهيني 

RCP8.5، و RCP4.5 على التوايل.

• تبني من نتائج الدرا�سة اأن طول مو�سم النمو �سيق�سر مبقدار 18 يومًا للقمح املروي يف م�سر، و 32 يومًا يف اأعايل حو�ض 
العا�سي يف لبنان. وعلى الرغم من الزيادة يف درجات حرارة الهواء، فمن املتوقع اأن يكون هناك انخفا�ض يف ال�ستهالك املائي 

الفعلي للمحا�سيل، وُيعزى ذلك اإىل ق�سر طول فرتة النمو.
• اأظهرت نتائج امل�سروع اأنه من املرجح اأن يكون هناك تاأثري ايجابي لزيادة تركيز ثاين اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي يف 
اإنتاج النباتات. ويعتمد هذا التاأثري على طبيعة النبات، فالنباتات امل�سنفة ك� C3 مثل القمح والقطن تكون اأكرث ح�سا�سية لزيادة 

تركيز CO2 من النباتات C4 مثل الذرة.
• بناًء على نتائج امل�سروع ميكن اقرتاح جملة من الإجراءات للتكيف مع اآثار التغري املُناخي، اأهمها:

- تعديل تواريخ البذر وفقًا لدرجات احلرارة، واأمناط هطول الأمطار.
- ا�ستخدام اأ�سناف املحا�سيل، التي تتحمل ب�سكل اأف�سل الظروف املُناخية اجلديدة.

- تطبيق نظام الزراعة احلافظة )احلد اأدنى من احلراثة + تغطية الأر�ض + دورة زراعية(. 
- تطبيق تقانات ح�ساد مياه الأمطار، والري التكميلي.

- تغيري معدل تطبيق الأ�سمدة.
- تطبيق الدورات الزراعية.
- تعديل مقنن وموعد الري.

- زيادة اإنتاجية املياه، برفع كفاءة ا�ستخدامها.

5. م�صروع درا�صة ح�صا�صية  القطاع الزراعي للتغريات املناخية يف اجلمهورية اللبنانية: 
هدف امل�شروع: 

درا�سة ح�سا�سية  القطاع الزراعي يف اجلمهورية اللبنانية للتغريات املناخية، وذلك من خالل ا�ستخدام نتائج النماذج املناخية 
للموؤ�سرات املتعلقة بالقطاع الزراعي.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 
نفذ امل�سروع بالتعاون بني اك�ساد، والوكالة الأملانية للتعاون الدويل )GIZ(، واملركز الوطني لال�ست�سعار عن بعد يف اجلمهورية 

.)CNRS( اللبنانية
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نتائج تنفيذ امل�شروع:  
• اإعداد درا�سة مرجعية تلخ�ض الدرا�سات ال�سابقة التي متت على القطاع الزراعي يف لبنان، واأثر التغريات املناخية املتوقعة 

بح�سب النماذج املناخية املختلفة، وقد مت من خاللها حتديد املوؤ�سرات التي �ستعتمد يف امل�سروع.
• حتديد موؤ�سرات امل�سنفة ح�سب مكونات اله�سا�سة وهي، 15 موؤ�سرًا للح�سا�سية، و 10 موؤ�سرات لقدرة التحمل، و3   موؤ�سرات 

للتعر�ض.
• عقد اجتماع يف مقر ال�سكوا يف بريوت، �سم ممثلني عن وزارات الزراعة والبيئة اللبنانية، وعدد من ممثلي املركز الوطني 
لال�ست�سعار عن بعد يف اجلمهورية اللبنانية، ومنظمة الفاو، حيث مت عر�ض ومناق�سة املوؤ�سرات، التي اختارها اأك�ساد لتقدير 

اله�سا�سة.
 Fact( للبيانات تو�سيفي  وكذلك ملف  امل�سنفة(،  بالقيم  بالقيم احلقيقية، وخريطة  موؤ�سر )خريطة  لكل  و�سع خريطتني   •

.)Sheet

خريطة الحساسية المصنفة 
)خريطة القيم الحقيقية(

التأثر(،  )قابلية  الهشاشة  خريطة 
للقطاع الزراعي في لبنان، في فترة 
 ،2100  –  2081 القرن  نهاية 
وفق سيناريو االنبعاثات المرتفعة 

خريطة المناطق المعرضة 
لخطر التصحر في لبنان

حساسية  األكثر  المناطق  خريطة 
)Hotspot(، للقطاع الزراعي في 
لبنان، في فترة نهاية القرن 2081 
– 2100، وفق سيناريو االنبعاثات 

)RCP8.5( المرتفعة

6. م�صروع املوؤ�صرات الوطنية للت�صحر يف قطاع املياه يف اجلمهورية العربية ال�صورية:
تعاين الأرا�سي، ول�سيما الزراعية منها يف اجلمهورية العربية ال�سورية من حالة تدهور مت�سارعة، تفقدها قدرتها على الإنتاج 
الزراعي، وتت�سبب يف ت�سحرها، وخروجها من دائرة ال�ستثمار القت�سادي، وميكن اإرجاع اأ�سباب حالة الت�سحر هذه اإىل عوامل 

كثرية، اأهمها:
- عوامل ُمناخية من ال�سعب ال�سيطرة عليها، مثل التغريات املُناخية، وموجات اجلفاف املتعاقبة الناجمة عنها.

- عوامل ب�سرية ناجتة عن ممار�سات غري �سليمة، مثل تدين كفاءة ا�ستعمال الأرا�سي، واملوارد املائية املتاحة، و�سوء اإدارة الأنظمة 
البيئية القائمة. 

وت�سري الدرا�سات ذات ال�سلة اإىل اأن الت�سحر بات يهدد ما ُيقدر بنحو 109 اآلف كيلومرت مربع من الأرا�سي ال�سورية، اأي ما 
يعادل قرابة 59 % من م�ساحة الدولة.

هدف امل�شروع: 
و�سع موؤ�سرات وطنية للت�سحر خا�سة ب�سورية تغطي كافة القطاعات مثل قطاع املياه، والرتبة والغطاء النباتي، بحيث تراعي هذه 
املوؤ�سرات ظروف الت�سحر املحلية، وطبيعة عمل املوؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال، كما ويهدف امل�سروع اإىل تعميم هذه املوؤ�سرات 

على املوؤ�س�سات املعنية، للعمل بها كموؤ�سر لدعم اتخاذ القرار يف جمال مكافحة وتخفيف اآثار الت�سحر.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 

نفذ امل�سروع بالتعاون بني اك�ساد ووزارة الدولة ل�سوؤون البيئة، وكافة الوزارات واجلامعات والهيئات املعنية بظاهرة الت�سحر يف 
اجلمهورية العربية ال�سورية.
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نتائج تنفيذ امل�شروع:  
• قام اأك�ساد بالتعاون مع الخت�سا�سيني يف وزارة الدولة ل�سوؤون البيئة بو�سع املوؤ�سرات الوطنية للت�سحر، حيث مت تق�سيمها اإىل 
اأربعة قطاعات وهي املناخ، واملياه، والرتبة والغطاء النباتي، وراعى اأك�ساد يف و�سع هذه املوؤ�سرات املعايري العاملية، اأي حتقق 
املعيار )SMART )Specific، Measurable، Achievable، Realistic، Time-bound. كما روعي يف هذه العملية ظروف 
الت�سحر يف �سورية واآلية عمل املوؤ�س�سات وطريقة جمع البيانات. فتم على �سبيل املثال و�سع ع�سرة موؤ�سرات يف قطاع املياه تغطي 
املوارد املائية بكافة ا�سكالها اجلوفية وال�سطحية واملعاجلة، كما مت حتديد حدود هذه املوؤ�سرات وكيفية قيا�سها وا�ستخال�ض 

النتيجة الالزمة لدعم اتخاذ القرار. 
مت خالل املراحل املختلفة لو�سع املوؤ�سرات عقد العديد من الجتماعات بني خرباء اأك�ساد والخت�سا�سني يف وزارة الدولة ل�سوؤون 

البيئة واأي�سًا مع خرباء من موؤ�س�سات الدولة املعنية.
 يف الربع الأخري من 2016 قام اأك�ساد بت�سليم التقارير النهائية التي ت�سمل �سرحًا مف�ساًل لهذه املوؤ�سرات اإىل وزارة البيئة، حيث 
قامت الأخرية بدورها بتوزيع هذه املوؤ�سرات على الهيئات احلكومية املعنية لأخذ املالحظات الأخرية قبل تعميمها لي�سار العمل 

بها، و�سيتم تعميم هذه املوؤ�سرات ح�سب الربنامج الزمني للم�سروع يف بداية عام 2017.
 يجب اأن حتقق معايري اختيار املوؤ�سر ح�سب SMART ال�سروط الآتية:

- اأن يكون املوؤ�سر حمددًا
- توافر البيانات الالزمة كمًا ونوعًا

- �سهولة القيا�ض
- �سهولة الفهم والتحليل

- احلدود الزمنية الوا�سحة.
• قيام اأك�ساد باإعداد وت�سليم التقارير النهائية حول املوؤ�سرات املطلوبة لوزارة الإدارة املحلية والبيئة، التي وزعته على اجلهات 

املعنية بهدف ا�ستقبال مالحظاتها حول املوؤ�سرات املعدة قبل البدء باعتمادها.
على  لتعميمها  متهيدًا  املعنية،  اجلهات  مالحظات  من  ال�ستفادة  بعد  املوؤ�سرات  اإطالق  فيها  جرى  نهائية  عمل  ور�سة  عقد   •

اجلهات املعنية.

م�شروع درا�شة تاأثري الظواهر املناخية املتطرفة على املوارد املائية يف املنطقة العربية
1. م�صروع درا�صة اأثر التغريات املناخية مع املياه اجلوفية العذبة يف حدوث الظواهر املناخية املتطرفة: 

هدف امل�شروع: 
تقييم اأثر التغريات املناخية على تكرار الأحداث املناخية املتطرفة مثل اجلفاف والفي�سان يف ثالث مناطق  من املنطقة العربية، 
وهي:حو�ض وادي �سيقة يف عمان، وحو�ض وادي جمردة يف اجلمهورية التون�سية، وحو�ض نهر الكبري اجلنوبي يف �سورية ولبنان.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع: 
يتم تنفيذ هذا امل�سروع بالتعاون بني اك�ساد وجمموعة من ال�سركاء القليميني وهم: جلنة الأمم املتحدة القت�سادية والجتماعية 

الأر�ساد  ومعهد   ،)ESCWA( اآ�سيا  لغرب 
 ،)SMHI( ال�سويدي  والهيدرولوجيا  اجلوية 
 ،)WMO( واملنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية
 ،)GIZ( ال��دويل  للتعاون  الأملانية  والوكالة 
وبتمويل من الوكالة ال�سويدية للتعاون الإمنائي 

.)SIDA( الدويل
نتائج تنفيذ امل�شروع:  

املناخية  النماذج  نتائج  اأك�ساد  ا�ستخدم   •
ل�سيناريوهني   ،2100-1986 ل��ل��ف��رتة 
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النبعاثات RCP4.5 و RCP8.5، لتقييم ع�سرة موؤ�سرات عاملية اأعدتها املنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية )5 موؤ�سرات تتعلق 
بدرجات احلرارة، و 5 موؤ�سرات تتعلق بالهطول املطري(.  

.)HEC-HMS( تقييم املوؤ�سرات الإيدرولوجية لنف�ض الفرتة با�ستخدام النموذج •
• بينت نتائج درا�سة اأك�ساد يف حو�ض وادي �سيقة اأنه من املتوقع اأن يكون هناك زيادة يف موؤ�سرات احلرارة املتطرفة، مثل مدة 
املوجة احلارة، وعدد الأيام احلارة، وعدد الأيام احلارة جدًا، والليايل ال�ستوائية على مدى الفرتة الزمنية املدرو�سة. كذلك 
�ستكون هناك زيادة يف غزارة الأمطار، وهطول الأمطار الغزيرة جنبًا اإىل جنب مع زيادة تواتر الأيام اجلافة املتتالية. ومن 
املتوقع اأي�سًا اأن ينخف�ض تواتر الفي�سانات ال�سديدة يف حو�ض وادي �سيقة. ومع ذلك، من املرجح اأن ت�سهد زيادة تدريجية يف 

قيم الت�سريف الأعظمي.
• بالن�سبة حلو�ض نهر جمردة، اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن هناك زيادة يف احلرارة الق�سوى خالل الفرتة الزمنية امل�ستقبلية. بينما 

تظهر النتائج توقع زيادة غزارة الهطول الأمطار مع زيادة اأيام اجلفاف املتعاقبة، ومن املتوقع اأن ينخف�ض عدد الفي�سانات املتطرفة.
• يف حو�ض نهر الكبري اجلنوبي، �سيوؤدي تاأثري تغري املُناخ لزيادة يف موؤ�سرات درجات احلرارة، مثل مدة املوجة احلارة، وعدد 
الأيام احلارة، ويتوقع كذلك اأن يكون هناك زيادة يف غزارة الأمطار، مع زيادة اأيام اجلفاف املتعاقبة. وت�سري نتائج الدرا�سة 
اأي�سًا اإىل اأنه من املحتمل اأن ي�سهد حو�ض نهر الكبري اجلنوبي زيادة يف حجم تدفق االفي�سانات، وتواترها خالل القرن احلادي 

والع�سرين، يف ظل �سيناريوهات النبعاثات املرتفعة واملتو�سطة لالنبعاثات الغازية. 
 ،SPI )Standardized Precipitation Index(  لر�س�د اأح�داث اجلفاف ُح�س�بت قيم موؤ�س��ر الهط�ول املط�ري القيا�س���ي •
 ،RPC8.5 و RPC4.5 على فرتتني زمنيتني 6 اأ�سهر و12 �سهرًا يف مناطق الدرا�سة الثالثة، وفق �سيناريوهي النبعاثات الغازية
وحالة  الرطبة،  احلالة  هي  م�ستويات،  لأربعة  اجلفاف  ت�سنيف  مت  حيث   ،2100-1970 للفرتة  ال�سهرية  الأمطار  با�ستخدام 

اجلفاف من خفيف اإىل متو�سط ال�سدة، وحالة اجلفاف ال�سديد، وحالة اجلفاف ال�سديد جدًا.
• تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل اأن حو�ض وادي �سيقة يتجه نحو ظروف اأكرث رطوبة مع حدوث اأحداث جفاف بتواتر و�سدة اأقل، بينما 
يتجه حو�ض جمردة نحو ظروف اأكرث جفافًا طوال القرن احلادي والع�سرين، مع حدوث اأحداث جفاف اأكرث �سدة وتواترًا، ويف 

حو�ض نهر الكبري اجلنوبي يوجد نزوع نحو ظروف اأكرث جفافاً ، اإل اأنها لي�ست اأحداثًا �سديدة.

التغير في المنحى العام لمؤشر الجفاف SPI خالل المئة سنة القادمة بالمقارنة مع الفترة المرجعية 1986 – 2005 
للسيناريوهين RCP4.5، وRCP8.5 على المقياس الزمني 12 شهر تبدأ بشهر تشرين األول 

RCP8.5 في حوض نهر الكبير الجنوبي من اجل السيناريو المتطرف   SPI تغير قيم
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والتخطيط  االقت�ساد 
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اإدارة القت�شاد والتخطيط
تعمل اإدارة القت�ساد والتخطيط على تنفيذ اأن�سطتها من خالل الربامج والأق�سام الرئي�سية التالية:

1. برنامج الدرا�صات القت�صادية والجتماعية:
يهدف هذا الربنامج اإىل معاجلة امل�سكالت القت�سادية والجتماعية القائمة، والتي تن�ساأ يف جمال ال�ستعمال امل�ستدام للموارد 
الطبيعية يف املناطق اجلافة يف الدول العربية واملحافظة عليها، ويف تنفيذ درا�سات اجلدوى القت�سادية للنتائج التي يتح�سل 
عليها من البحوث التي يجريها، وكذلك درا�سة اجلدوى الفنية والقت�سادية للم�ساريع الرائدة والتنموية التي تنفذ ، والعمل على 

ن�سر النتائج البحثية والتقانات املتطورة على اأ�س�ض اقت�سادية وطنية، وتنمية وتطوير املراأة الريفية.
2. برنامج توطني واإدارة املعرفة: 

يهدف هذا الربنامج اإىل حتقيق منظومة معرفية متكاملة باأدوات معلوماتية متطورة ومرنة للو�سول باملركز اإىل م�ستوى متقدم 
من التبادل املعريف الداخلي واخلارجي، بحيث يكون م�سدرًا اأ�سا�سيًا للمعارف يف جمالت اخت�سا�سه ويف جمال الريادة اأمام 

املوؤ�س�سات الإقليمية والدولية.
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املـــ�شــــاريع املنفذة
يف اإدارة االقت�شاد والتخطيط
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اأوال: برنامج الدرا�شات االقت�شادية واالجتماعية 
م�شروع تقييم النتائج البحثية والتقنية التي ينفذها اأك�شاد

هدف امل�شروع: 
تقييم النتائج البحثية التي ينفذها اأو يتو�سل اإليها اأك�ساد بهدف التاأكيد على جدواها القت�سادية على اأر�ض الواقع يف اأوا�سط 
و�سبه اجلافة  املناطق اجلافة  ل�سكان  والقت�سادية  الجتماعية  قواعد معلومات عن اخل�سائ�ض  توفري  اإىل  اإ�سافة  املزارعني، 
العربية، ودرا�سة النظم الزراعية وحتديد معوقات تبني التقانات املتطورة وتاأهيل وتدريب الكوادر العربية، واإعداد الدرا�سات 

القت�سادية والجتماعية التي يتطلبها عمل املركز.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

كافة الدول العربية. 
�شري العمل: 

"اأك�ساد" خطة عمله ال�سنوية واأ�سدر الدرا�سات القت�سادية والجتماعية التي تعك�ض اجلدوى القت�سادية  نفذ املركز العربي 
ونتائج التقييم القت�سادي لدرا�سات واأبحاث اأك�ساد خالل ال�سنوات ال�سابقة وفق مايلي:

1. درا�صة "التح�صني الوراثي للمجرتات ال�صغرية واأهميتها القت�صادية يف الدول العربية":
بالتن�سيق مع ادارة الرثوة احليوانية، مت خالل عام 2017 اإجناز الدرا�سة:

على  اإيجابيًا  �سينعك�ض  العربية  الدول  يف  واملاعز  لالأغنام  الوراثي  التح�سني  جمال  يف  مميزة  جهود  بذل  اأن  الدرا�سة  اأظهرت 
الإنتاج، حيث مت و�سع جمموعة �سيناريوهات لتح�سني 10 % من قطعان الوطن العربي ح�سب ن�سب تركيب القطيع املعتمدة.

�سيوؤدي حت�سني 10 % من قطعان املاعز والأغنام يف الوطن العربي – على �سبيل املثال - اإىل زيادة اللحوم احلمراء مبقدار 37.5 
األف طن، و�ستكون زيادة اإنتاج احلليب 2769 األف طن �سنويًا. 

وبالتايل، ن�ستنتج اأن هناك تخفي�ض ٌ يف الفجوة الغذائية التي يعاين منها الوطن العربي �سواء باللحوم احلمراء اأو الألبان، لكن 
ل تزال هذه الفجوة كبرية، ول بّد من العمل ب�سكل مكثف، وعلى نف�ض الوترية، لتخفي�ض ن�سبة هذه الفجوة. علمًا باأن ما مت ذكره 
عن هذه الفجوة يتعلق فقط بالأغنام واملاعز، خا�سًة اإذا ما اأخذنا باحل�سبان اأن العتماد على اللحوم والألبان يف الوطن العربي 
يتم ب�سكل اأ�سا�سي على الأبقار واجلامو�ض، لذلك يجب الهتمام بربامج التح�سني الوراثي لكل من الأبقار واجلامو�ض لتغطية 

الفجوة الغذائية يف الوطن العربي.
رفع  العربية من تخفي�ض عددها مقابل  الدول  �سيمكن  للحيوانات  الوراثي  التح�سني  الأكرب من  الن�سبة  لتحقيق  ال�سعي  اأن  كما 

اإنتاجيتها، وبالتايل تخفي�ض ال�سغط على املراعي، وعلى م�ستوردات الأعالف بالعملة ال�سعبة، وال�سعي نحو تنمية م�ستدامة.

2. الدرا�صة الفنية والقت�صادية ل�صتعمالت املياه املعاجلة يف الدول العربية:
مت احل�سول على البيانات الأولية والثانوية، وت�سميم ال�ستمارات القت�سادية والجتماعية الالزمة  )امل�ستهلك، املُنتج( ل�سالح 
اأربع دول عربية ) الأردن، تون�ض، �سورية، �سلطنة ُعمان(، ومت العمل على حتليل بيانات ال�ستمارات، وبالتن�سيق مع اإدارة الأرا�سي 

وا�ستعمالت، مت اإعداد الدرا�سة الفنية والقت�سادية، ومت ا�سدارها نهاية عام 2017.
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م�شروع تطوير الإر�شاد الزراعي يف الدول العربية 
هدف امل�شروع: 

الإر�ساد  اأجهزة  بني  والتعاون  والتن�سيق  اخلربات  تبادل  تعزيز 
العربية، ونقل نتائج الأبحاث التي يقوم بها املركز اإىل امل�ستفيدين 
م��ن ه��ذه الب��ح��اث، م��ن م��زارع��ني وم��رب��ني، واإج����راء البحوث 
التقوميية  والدرا�سات  العربية  ال��دول  يف  التطبيقية  الإر�سادية 
ن�ساطًا  ت�سمل  التي  وخا�سة  والريفية  الزراعية  التنمية  مل�ساريع 
اإر�ساديًا زراعيًا، وتنفيذ امل�ساريع التنموية والإغاثية،  بالإ�سافة 
اإىل تدريب الكوادر العربية يف جمال الإر�ساد الزراعي والرتكيز 
يف  ال�ست�سارية  اخلدمات  وتقدمي  األت�ساركي  النهج  عملية  على 

هذا املجال.
مكان تنفيذ امل�شروع: 

كافة الدول العربية. 
�شري العمل: 

حقق اأك�ساد خالل ال�سنوات الخرية نتائج علمية متقدمة وفق الآتي:
:"SDC 1. م�صروع "دعم �صبل املعي�صة لالأ�صخا�ض املت�صررين من الأزمة يف �صورية

هدف امل�شروع:
حت�سني الأمن الغذائي لعائالت املزارعني ومربي احليوانات يف حمافظتي درعا واحل�سكة  املت�سررة من الأزمة يف �سورية من 

خالل دعم �سبل املعي�سة لهذه العائالت.
�شري العمل: 

• مت ا�صتكمال تنفيذ املرحلة الوىل للم�صروع حيث مت تنفيذ الن�صطة التالية:
• تنفيذ م�سح ما بعد التوزيع للتاأكد من ا�ستالم امل�ستفيدين ملدخالت النتاج التي وزعها امل�سرع من خالل اختيار عينة ع�سوائية 
104 م�ستفيد من مكون النتاج النباتي وقد بينت النتائج ان الغالبية  101 م�ستفيد من مكون النتاج احليواين و  مكونة من 
العظمى من العائالت امل�ستهدفة ، اأبدت ر�ساها عن عملية توزيع م�ستلزمات النتاج التي ا�ستلمتها من بذور للقمح والدوات 

املدرو�سة،  الدول  يف  املزارعني  معظم  اآراء  وفق  الزراعية،  املحا�سيل  ري  يف  املعاجلة  املياه  ا�ستعمال  اأن  الدرا�سة  اأثبتت 
اأك�ساد يف معظم الدول العربية،  والتي تطابقت اإىل حدٍّ كبري مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة والتجارب العملية التي قام بها 
القمح  من  كلٍّ  يف   %  20 نحو  الزيادة  هذه  بلغت  فقد  املحا�سيل.  هذه  من  الواحد  الهكتار  اإنتاجية  زي��ادة  اإىل  اأدى  قد 
وال�سعري، و 25 % يف الذرة ال�سفراء، وو�سلت اإىل 39 % يف الذرة البي�ساء، و 30 % يف جممل اخل�سر. وعند اأخذ ال�سعر 

العاملي لهذه املحا�سيل بعني العتبار، تبني اأن متو�سط قيمة الزيادة احلا�سلة للهكتار الواحد من هذه املحا�سيل.

قيمة الزيادة )دوالر/ هكتار(المحصول

126القمح

81الشعير

617الذرة الصفراء

1955الذرة البيضاء

3711الخضر
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الزراعية والعالف والدوية البيطرية . 
• بعد النتهاء من تنفيذ املرحلة الوىل من امل�سروع، مت اجراء 
امل�سروع  من  امل�ستفيدة  للعائالت  واجتماعي  اقت�سادي  م�سح 
لبيان اثر امل�سروع على تلك العائالت، من خالل اختيار عينة 
ع�سوائية بن�سبة 10 % من امل�ستهدفني، والتي بلغت 104 عائلة 
م�ستفيدة من مكون النتاج احليواين )تربية الغنام والبقار( 
و 100عائلة م�ستفيدة من مكون النتاج النباتي )تزرع القمح( 

وخل�ست نتائج امل�سح اإىل مايلي:
- ازدادت الغلة من القمح البعلي بن�سبة 10 % لدى امل�ستهدفني 
ازداد  13 % يف حمافظة احل�سكة، كما  و  من حمافظة درعا 

الدخل الجمايل بن�سبة 18 % و 28 % للم�ستفيدين من امل�سروع يف درعا واحل�سكة، على التوايل. وقد تبني ان نحو 63 % من 
امل�ستفيدين ح�سرو الندوات التدريبية التي نفذها امل�سروع وان 42 % منهم ن�ساء. كما لوحظ حت�سن يف الو�سع الغذائي لال�سر 

امل�ستهدفة  من حيث حت�سن ا�ستهالك اخل�سار والبقوليات واللبان.
- ازداد حجم القطيع  لدى العائالت امل�ستفيدة من مكون النتاج احليواين مبعدل 20 % خالل فرتة امل�سروع، وازداد الدخل 
ال�سنوي مبعدل 30 %، كما حت�سنت احلالة ال�سحية للقطيع،  وان جميع املربني قد ح�سنو حيواناتهم �سد المرا�ض ال�سارية، 
وان 42 % من املربني ون�سائهم قد ح�سروا الندوات التدريبية التي نفذها امل�سروع. كما لوحظ حت�سن الو�سع الغذائي للعائالت 

امل�ستهدفة من خالل حت�سن ا�ستهالكهم للبي�ض واللنب والدهون.  
• تنفيذ املرحلة الثانية من امل�صروع وكانت اأهم الأن�صطة املنفذة يف امل�صروع ما يلي:

- مت اختيار 2000 م�ستفيدًا للم�سروع، 800 م�ستفيد ملحافظة درعا و 1200 م�ستفيدًا ملحافظة احل�سكة.
- اإجراء امل�سح الأويل من اأجل حتديد الواقع القت�سادي والجتماعي لهوؤلء امل�ستفيدين وحتديد احتياجاتهم ال�سرورية. 

تو�سلت هذه امل�سوحات اإىل النتائج التالية:
• بلغ متو�سط عمر مزارعي احلبوب امل�ستهدفني  نحو 50 �سنة ) ن�سفهم تقربا من الن�ساء(، وغالبيتهم العظمى ينتمون اإىل 
عائالت متو�سطة احلجم ) نحو 7 اأفراد( ، ويعتمدون على الزراعة املطرية، وميتلكون حيازات �سغرية ) اقل من 2 هكتار( 
تعطيهم دخال �سنويا قدره 151500لرية �سورية ، ويزرعون اغلب اأرا�سيهم بالقمح التي تعطيهم غلة ل تتجاوز 1155 كغ/هكتار 
يف درعا و 1900 كغ/هكتار يف احل�سكة. وتبني اأن ن�سبة امل�ستفيدين الذين خ�سعوا لأن�سطة تدريبية يف جمال اإنتاج احلبوب بلغت 

35 % فقط، وان معظم املزارعني عانو من قلة البذار وغالء ثمن مدخالت الإنتاج وقلة الأ�سمدة.  

• بلغ متو�سط عمر مربي احليوانات نحو 51 �سنة ) ن�سفهم من الن�ساء(، وينتمون اإىل عائالت �سغرية اإىل متو�سطة احلجم 
) نحو 6 اأفراد(، وجميعهم يعتمدن على الإنتاج احليواين كم�سدر اأ�سا�سي للدخل بحيازة �سغرية بلغت 11 راأ�سا من الأغنام، 
والتي تناق�ض �سنويًا، تعطيهم دخال مقداره 100000 لرية �سورية �سنويًا ، ويعتمدون على ال�سعري العلفي والنخالة والتنب يف 
املجال،  التدريب يف هذا  نوع من  ولكنها مل تخ�سع لأي  تربية احليوانات  اأ�سا�سي يف  املراأة بدور  تقوم  تغذية حيواناتهم، كما 

واأ�سارت البيانات اإىل اإن اأهم امل�سكالت التي يعاين منها املربون كانت قلة الأعالف وارتفاع الدوية البيطرية.
يف  م�ستفيد   1000( الزراعي  املكون  من  م�ستفيد  لكل  واملعقم  املغربل  القا�سي  القمح  بذار  من  كغ   300 قدرها  كمية  توزيع   -

املحافظتني(. بالإ�سافة اإىل �سلة من بع�ض امل�ستلزمات الزراعية �سملت 6 انواع من امل�ستلزمات(. 
-  توزيع 750 كغ من ال�سعري العلفي لكل م�ستفيد من  مكون النتاج احليواين يف احل�سكة و850 كغ من النخالة لكل م�ستفيد يف 

درعا )1000 م�ستفيدًا يف املحافظتني( بالإ�سافة اإىل �سلة مكونة من 11 مادة من الدوية البيطرية ال�سرورية لكل مربي.
-  تنفيذ 25 وحدة ح�ساد املياه تعتمد على  طريقة ح�ساد املياه من �سطوح املنازل كنموذج حل�ساد مياه الأمطار لدى العائالت 

امل�ستفيدة .
. AAH مت تنفيذ دورة متقدمة عن اجلندر لكوادر امل�ساريع املنفذة بالتعاون مع منظمة  -

-  اختيار 6 وكالء بيطريني يف املحافظتني وتدريبهم يف جمال الرعاية ال�سحية وت�سخي�ض الأمرا�ض احليوانية، ومت تزويدهم 
بحقائب بيطرية حتتوي على 26 نوع من الدوية واملعدات البيطرية ال�سرورية لعملهم.
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-  قام الفريق احلقلي يف كلتا املحافظتني بتنفيذ نحو 20 جل�سة تدريبية لرفع �سوية امل�ستفيدين )مزارعني ومربيني( يف جمايل 
الإنتاج النباتي واحليواين.

- تنفيذ م�سح ما بعد التوزيع ملكونات امل�سروع: حيث مت اختيار 12 % من امل�ستهدفني ب�سكل ع�سوائي )117 ا�سرة ريفية م�ستفيدة 
من مكون الإنتاج احليواين و 116 ا�سرة ريفية م�ستفيدة من مكون الإنتاج الزراعي( للتاأكد من كيفية توزيع مدخالت الإنتاج 
النباتي واحليواين على امل�ستفيدين من امل�سروع ومدى مالئمة هذه املدخالت للحاجات امل�ستهدفني والوقوف على اهم امل�سكالت 
التي اعرت�ست هذه العملية وقد بينت النتائج لن الغالبية ال�ساحقة من امل�ستهدفني كانوا را�سني عن عملية التوزيع من حيث 

املكان والزمان ونوعية املدخالت واهميتها يف تلبية احتياجاتهم 
-  تنفيذ امل�سح النهائي للم�سروع: حيث اختيار 10 % من ال�سر امل�ستهدفة بامل�سروع ع�سوائيا ليكون حجم العينة 115 ا�سرة ملكون 
الإنتاج انباتي و11 ا�سرة ملكون الإنتاج احليواين، وذلك لتحديد الأثر القت�سادي والجتماعي للم�سروع على ال�سر امل�ستهدفة.

- انتهى تنفيذ امل�سروع يف 2017/3/31.
اأهم نتائج امل�شروع: 

• زيادة عدد روؤو�ض الغنام التي ميتلكها امل�ستفيدون من مكون النتاج احليواين مبقدار 15 %.
• زيادة دخل مربي الرثوة احليوانية بنحو 45 % يف حمافظة درعا و 33 % يف حمافظة احل�سكة مع نهاية امل�سروع.

• زيادة دخال مزارعي القمح بنحو 25 % نتيجة ملدخالت الإنتاج التي ا�ستلموها من امل�سروع. 
• ح�سول جميع املربيني يف احل�سكة و 90 % يف درعا على التلقيح الدوري لقطعانهم.

• حت�سن احلالة ال�سحية للقطيع نتيجة لالأدوية البيطرية املوزعة من امل�سروع .
• تلقي نحو 90 % من امل�ستفيدين ونحو 60 % من ن�سائهم للتدريب الذي نظمه امل�سروع.

• حت�سن حالة المن الغذائي لالأ�سر امل�ستفيدة يف جمايل الإنتاج النباتي واحليواين، حيث انخف�ست ن�سبة ال�سر غري المنة 
غذائيا مبقدار 35 %.

• ا�ستطاع جميع ال�سر امل�ستفيدة من زراعة جميع اأرا�سيهم مبح�سول القمح.

2. الدعم الطارئ متعدد القطاعات لل�صكان املت�صررين من النزاع يف حمافظات احل�صكة ودرعا وريف دم�صق:
هدف امل�شروع: 

مل�ساهمة يف حت�سني الظروف املعي�سية للمجموعات الأكرث فقرا من ال�سكان املت�سررين بالنزاع عن طريق تقدمي م�ساعدة متكاملة 
متعددة القطاعات يف جمالت املياه وال�سحة واملواد غري الغذائية و�سبل املعي�سة، ينفذ امل�سروع خالل الفرتة من 2/1/ 2017 

ولغاية 2018/1/31.
�شري العمل: 

1. اختيار 1550 م�ستفيدًا للم�سروع، 525 ا�سرة ريفية ملحافظة درعا و 525 ا�سرة ريفية ملحافظة احل�سكة و500 ا�سرة ريفية يف 
حمافظة ريف دم�سق.

2. توزيع كمية 1550 �سلة من بذور اخل�سروات واملعدات الزراعية احتوت كل �سلة على 7 اأنواع من بذور اخل�سروات ال�سيفية 
وال�ستوية و4 انواع من امل�ستلزمات الزراعية(. 

3. تنفيذ 64 وحدة حل�ساد مياه المطار من �سطوح املنازل.
4. تنفيذ 21 ندوة ار�سادية للم�ستفيدين. 

5. تنفيذ م�سح ما بعد التوزيع لعينة موؤلفة من 10 % من امل�ستهدفني.
والجتماعي  القت�سادي  الواقع  حتديد  اأجل  من  الأويل  امل�سح  اإج��راء   .6
لالأ�سر امل�ستفيدة وتقييم احتياجاتهم ال�سرورية لعينة ع�سوائية �سملت 84 

اأ�سرة ريفية م�ستهدفة.
اأهم نتائج امل�شروع:

• غالبية امل�ستهدفني تراوحت اأعمارهم بني 40 و60 �سنة و�سكلت الن�ساء 
الريفيات ن�سبة 44 % من العينة امل�ستهدفة.
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• ان غالبية ال�سر امل�ستهدفة لديها اقل من 6 افراد وكان معظم افرادها 
اقل من 18 �سنة 

كم�سدر  الب��ار  من  املروية  الزراعة  على  ال�سر  من   % 60 نحو  يعتمد   •
ا�ساي للدخل وكان متو�سط حجم احليازة نحو 0.9 هكتار لالأ�سرة تزرع 

مبختلف اأنواع اخل�سروات ال�سيفية وال�ستوية.
• بني اقل من خم�ض امل�ستهدفني باأنهم خ�سعوا لدورات تدريبية يف جمال 

زراعة واإنتاج اخل�سروات. 
• بينت نتائج حتليل موؤ�سر ال�ستهالك الغذائي FCS  ان نحو 35 % من 
امن  ذات  ال�سر  من   43% نحو  وان  غذائيا  فقرية  كانت  الريفية  ال�سر 

غذائي ه�ض.
• بينت نتائج حتليل موؤ�سر التنوع الغذائي HDDS  ان 45.5 % من ال�سر 

ذات م�ستوى متو�سط وان 51 % ذات م�ستوى جيد.
• ابني موؤ�سر ا�سرتاتيجيات التاأقلم الغذائي rCSI أن 89 % من ال�سر كانت تلجاأ اإىل تبني ا�سرتاتيجيتني من ا�سرتاتيجيات 

التاأقلم مع نق�ض الغذاء وهما تقليل كميات الغذاء امل�ستهلة والعتماد على اأنواع اقل تف�سيال.
على  والطارئة  احلرجة  احلالة  �سمن  تقع  ال�سر  من   % و20   %  28 اأن   LCSI املعي�سية  التاأقلم  ا�سرتاتيجيات  موؤ�سر  بني   •

التوايل.
3. فعاليات الأمن الغذائي واملياه لدعم ال�صكان املت�صررين من النزاع يف �صورية:

هدف امل�شروع: 
امل�ساهمة يف امل�ساعدات الطارئة والتح�سني املبكر لالإنتاج الزراعي من خالل حت�سني الو�سول لالأمن الغذائي والزراعة واملياه 
1 ني�سان  لل�سكان املت�سررين من الأزمة يف حمافظة الالذقية ب�سورية، وينفذ امل�سروع على مرحلتني املرحلة الأوىل ابتداًء من 

2017 ولغاية 31 اأذار 2018 ثم تليها املرحلة الثانية حتى 31/ اذار 2019.

�شري العمل: 
الإنتاج  ملكون  ا�سرة   100 و  املحمية  البيوت  ملكون  فقرية  ا�سرة   100 و  القمح  زراع��ة  ملكون  فقرية  ريفية  ا�سرة   300 اختيار   •

احليواين. 
• تنفيذ امل�سح الويل لنحو 10 % من ال�سر امل�ستفيدة من امل�سروع وبينت 

النتائج ان:
• تنفيذ جل�سات تعريفية بامل�سروع لل�سكان املحليني.

• توزيع 100 �سلة من بذور اخل�سروات الهجينة للبيوت املحمية ت�سمنت 
كل �سلة 5 اأنواع وهي خيار وكو�سا وبندورة وباذجنان وفليفلة.

• توزيع 30 طن من بذار القمح املح�سن واملعتمد من قبل وزارة الزراعة  
ل� 300 ا�سرة بواقع 100 كغ /لالأ�سرة.

مربي  من  ريفية  ا�سرة   100 ل�  املركزة  الع��الف  من  طن   50 توزيع   •
الرثوة احليوانية بواقع 500 كغ/لالأ�سرة.

• تنفيذ ندوات ار�سادية تدريبية للمزارعني واملربني. 
• تنفيذ م�سح ما بعد التوزيع ملزارعي اخل�سروات املحمية.
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واملياه  الغذائي  والم��ن  الزرعة  جم��ال  يف  الطارئة  امل�صاعدة   .4
وال�صحاح لل�صكان املت�صررين من الزمة يف �صورية:

هدف امل�شروع: 
حت�سني حالة الأمن الغذائي والزراعة واملياه لل�سكان املت�سررين من الأزمة 
العربية  يف حمافظات احل�سكة ودرعا وريف دم�سق وحلب، يف اجلمهورية 

ال�سورية، وينفذ خالل الفرتة 2017/6/1 ولغاية 2018/5/31.
�شري العمل: 

• اختيار 1200 ا�سرة ريفية فقرية ملكون زراعة القمح و 1200 ا�سرة ملربي 
الرثوة احليوانية و 600 ا�سرة فقرية ملكون الزراعات ال�سرية.

• تنفيذ امل�سح الويل لنحو 10 % من ال�سر امل�ستفيدة من امل�سروع. 
• تنفيذ جل�سات تعريفية بامل�سروع لل�سكان املحليني.

• توزيع 600 �سلة من بذور ت�سمنت كل �سلة 5 اأنواع وهي خيار وكو�سا وبندورة وباذجنان وفليفلة ونوعني من املعدات الزراعية.
• توزيع 360 طن من بذار القمح املح�سن واملعتمد من قبل وزارة الزراعة ل� 1200 ا�سرة بواقع 300 كغ /لالأ�سرة.
• توزيع 600 طن من العالف املركزة ل� 1200 ا�سرة ريفية من مربي الرثوة احليوانية بواقع 500 كغ /لالأ�سرة.

• تنفيذ ندوات ار�سادية تدريبية للمزارعني واملربني.
5. املوؤمتر اخلام�ض مل�صوؤوىل البحوث والإر�صاد الزراعي يف الدول العربية، "احلد من الت�صحر ومكافحته يف 

املنطقة العربية":
�سمن اطار تفعيل الليات املنا�سبة للتو�سل اإىل احللو التي تدعم تطوير العمل البحثي والر�سادي ب�سكل تكاملي بني الدول العربية 
مبا ي�سمن تطوير القطاع الزراعي يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة العربية وتفعيل العمل العربي امل�سرتك وتنفيذا لقرار اجلمعية 

العمومية للمركز العربي اك�ساد رقم 9/ج ع /د 33 يف دورته املنعقدة بالقاهرة بتاريخ 2016/3/2.
عقد املوؤمتر اخلام�ض مل�سوؤوىل البحوث والإر�ساد الزراعي يف الدول العربية يف اجلمهورية التون�سية  خالل الفرتة 20–2017/2/21، 
امل�ساركة  العربية  الوفود  من  الوطنية  العمل  اأوراق  املوؤمتر  العربية" ناق�ض  املنطقة  يف  ومكافحته  الت�سحر  من  "احلد  بعنوان 

والأوراق العلمية التي قدمها اأك�ساد، واتفق امل�ساركون يف نهاية املوؤمتر على التو�سيات التالية:
• تكليف املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة "اك�ساد" بتعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلهات املخت�سة يف 

الدول العربية لإن�ساء �سبكة عربية متخ�س�سة للتعاون يف جمال احلد من الت�سحر ومكافحته.
• تنفيذ م�ساريع منوذجية ملكافحة الت�سحر يف الدول العربية الراغبة على ان يكون متويلها منا�سفة بني الدول املعنية اك�ساد.

• ان ت�سارك املراكز املتخ�س�سة يف الدول العربية يف تنفيذ هذه امل�ساريع على ان تتوىل منظمة اك�ساد التن�سيق بينها.
• تطوير وحتديث الر�ساد الزراعي يف جمال النهج الت�ساركي مبو�سوع مكافحة الت�سحر وعقد ور�سة عمل عربية متخ�س�سة يف 

جمال النهو�ض مبنظومة الر�ساد الزراعي يف الدول العربية خالل عام من هذا التاريخ.
• توجيه ال�سكر ملنظمة اك�ساد ومركز بحوث ال�سحراء يف جمهورية م�سر العربية ومعهد املناطق اجلافة يف اجلمهورية التون�سية 

ملبادرتهم اجناز مو�سعة الكثبان الرملية يف الدول العربية واأ�ساليب مكافحتها.
اأ�ساليب العلمية لرفع كفاءة الري يف  2019 بعنوان  عقد املوؤمتر ال�ساد�ض لتطوير البحث العلمي والإر�ساد الزراعي يف عام   •

الزراعة املروية يف املنطقة العربية على ان يعقد يف اجلمهورية العربية ال�سورية.
6. املوؤمترات وور�ض العمل:

• امل�ساركة يف الجتماع التن�سيقي الثاين التي نفذته وزارة الزراعة والإ�سالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية بعنوان 
"اأثر الزمة وواقع العمل الغاثي"، ومت تقدمي ورقة عمل عن دور اك�ساد يف دعم قطاع الزراعة يف اجلمهورية العربية ال�سورية، 

دم�سق، متوز/ يوليو 2017.
روما  - يف  اإيفاد   - الزراعية  للتنمية  الدويل  ال�سندوق  ملجل�ض حمافظي  والأربعني  والثالثني،  التا�سع  املوؤمترين  امل�ساركة يف   •

باجلمهورية اليطالية، �سباط/فرباير 2017.
• امل�ساركة يف ور�سة العمل التي نظمتها منظمة العمل �سد اجلوع ال�سبانية بعنوان " ادارة �سل�سلة امل�ساريع"، يف بريوت باجلمهورية 
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اللبنانية، �سباط/فرباير 2017.
• امل�ساركة بور�سة عمل عقدتها منظمة منظمة العمل �سد اجلوع ال�سبانية بعنوان "تعميم الر�سائل الأ�سا�سية للتغذية يف فعاليات 

�سبل املعي�سة". يف بريوت باجلمهورية اللبنانية، ايار/مايو 2017.
• امل�ساركة بور�سة عمل اطالق موؤ�سرات تدهور الرتبة والت�سحر الذي نظمته وزارة الإدارة املحلية يف اجلمهورية العربية ال�سورية 

بالتعاون مع اك�ساد ومتثيل املركز يف مناق�سة املوؤ�سرات القت�سادية والجتماعية، 2017.
• اعداد وجتهيز م�ساركة منظمة "اك�ساد" يف معر�ض دم�سق الدويل يف اجلمهورية العربية ال�سورية اأيلول/�سبتمرب 2017.

التعاون العربي والدويل

ي�سعى املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة "اأك�ساد" اإىل زيادة التعاون الفّعال مع كافة املوؤ�س�سات التنموية 
اأجل نقل خرباته العلمية والعملية اإىل الدول العربية وال�ستفادة من التطور العلمي  والبحثية والإر�سادية العربية والدولية من 
والتكنولوجي لدى مراكز الأبحاث العربية والعاملية لدعم م�سرية التنمية الزراعية، ويف هذا املجال مت تعزيز وتطوير التعاون وفق 

مايلي:
العربية: الدول  يف  البحثية  واملراكز  العربية  والهيئات  •الوزارات 

يقيم املركز عالقات التعاون الثنائية مع كافة الدول العربية من خالل التفاقيات الثنائية مع وزارات الزراعة والبيئة واملياه يف 
تلك الدول �سمن برنامج عمله ال�سنوي، حيث يقوم املركز بتنفيذ اأن�سطته باأكرث من )17( دولة عربية اأع�ساء وغري اأع�ساء وفق 

متطلبات كل دولة من اأجل دعم م�سرية التنمية الزراعية.
والدولية: والإقليمية  العربية  والهيئات  • املنظمات 

- ي�سعى اأك�ساد على الدوام لتعزيز روابط التعاون مع كافة املنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وذلك تنفيذًا لتو�سيات اجلمعية 
وذلك  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  امل�سرتك يف  العربي  للعمل  العليا  التن�سيق  وقرارات جلنة  لأك�ساد  التنفيذي  واملجل�ض  العمومية 

لال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة لدى املركز.
اإىل  بالإ�سافة  ال�سابقة  ال�سنوات  امل�سرتك مع منظمات وهيئات دولية خالل  التعاون  اتفاقيات  العديد من  باإبرام  اأك�ساد  قام   -
اإقامة املوؤمترات واللقاءات العلمية وحلقات العمل، ومنها البنك الإ�سالمي للتنمية والوكالة الملانية للتعاون الفني GIZ ومنظمة 
"ري�سكات RESCATE" الإ�سبانية غري احلكومية ومنظمة العمل �سد اجلوع ال�سبانية AAH وال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية 
)IFAD( ومنظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )FAO( واللجنة القت�سادية والجتماعية لغرب اأ�سيا ESCWA  ومركز 
وبرنامج    ICARDA املناطق اجلافة  الزراعية يف  للبحوث  الدويل  واملركز   CIDARI واأوروبا  العربي  لالإقليم  والتنمية  البيئة 
الأمم املتحدة للبيئة UNDP والحتاد الأوروبي EU والوكالة ال�سبانية للتمويل والتطوير و�سكرتارية التفاقية الدولية ملكافحة 
الت�سحر وال�سكرتارية الدولية لتفاقية التنوع احليوي واملعهد الدويل للم�سادر الوراثية النباتية واملركز الدويل لتح�سني الذرة 

ال�سفراء والقمح وال�سبكة الدولية ملعلومات الغذاء.
متقدمة: دول  يف  وجامعات  بحثية  ومراكز  الفني  التعاون  • وكالت 

- يقيم اأك�ساد �سالت تعاون علمي وفني مع العديد من الهيئات والوكالت ومراكز البحوث العلمية ومنها الوكالت الأملانية للتعاون 
الفني GIZ واملعهد الفدرايل لعلوم الأر�ض BGR   ومعهد البحوث الفرن�سي من اأجل التنمية IRD  وجامعة العلوم الزراعية يف 
جمهورية �سلوفاكيا وجامعة اأخن الأملانية وموؤ�س�سة �سينجاجن لعلوم وتقانة البيئة اجلافة XAEST  يف ال�سني وجامعة هامبلت 
واملعهد الدويل لتغذية النبات يف اأملانيا واملعهد الغابوي الكتالوين ومركز الدرا�سات العلمية ملا وراء البحار الفرن�سي وجامعتي لند 
واي�سال يف ال�سويد وجامعة لندن - كلية امربيال، وذلك �سعيًا منه لتطبيق الأ�ساليب احلديثة واملتطورة يف تنفيذ م�ساريعه ونقل 

وتوطني التقانات املالئمة ملناخ املناطق العربية.



156

املركــز العربي - اأكـــ�ســـاد

ثانيا: برنامج تطوير واإدارة تقانات املعلوماتية

قام اأك�ساد خالل عام 2017 بتنفيذ عدة خطوات مهمة نحو تطوير البنية اللكرتونية والتوجه نحو الرقمية من خالل التن�سيق بني 
الربنامج الفرعي لتوطني واإدارة املعرفة ووحدة تكنولوجيا املعلومات وبني الإدارات املخت�سة حيث مت حتقيق ما يلي: 

• امل�ساركة الفعالة يف نظام معلومات املوارد العلمية )sris.hcsr.gov.sy( التابع للهيئة العليا للبحث العلمي يف اجلمهورية العربية 
ال�سورية من خالل و�سع املوارد املتاحة يف املركز العربي اأم�ساد والتي ميكن م�ساركتها �سمن قاعدة البيانات يف املوقع.

• تزويد بوابة ال�سبكة العربية للمعلومات بروابط ال�سفحات واملواقع اخلا�سة باأك�ساد والتي طلبت من قبل ال�سبكة.
• توفري خوادم بيانات وملفات واإدارتها و�سيانتها ل�سالح  م�سروع خارطة ال�ستخدامات املثلى لالأرا�سي يف جمهورية ال�سودان 

100 مليون هكتار.

اأك�ساد باللغتني العربية والإنكليزية مبا يعك�ض كافة التطورات التي طراأت على عمل اأك�ساد  ال�ستمرار بتحديث بيانات موقع   •
خالل الفرتة ال�سابقة.

• ا�ستكمال جتهيز �سبكة املعلوماتية يف مقر اأك�ساد اجلديد يف منطقة ال�سبورة يف الطابق الذي متت اإ�سافته للمبنى.
• بالن�سيق مع ق�سم املخابر امل�ساعدة يف اإعادة تاأهيل جتهيزات خمربية متت ا�ستعادتها من مقر اأك�ساد القدمي.

بالتن�سيق مع املجلة العربية للبيئات اجلافة: ا�ستكمال بيانات املقالت املن�سورة يف كافة اأعداد املجلة ون�سرها واإتاحتها على   •
.)https://www.acsad.org/index.php/ar/ma-29darat/ma-by2at/ma-by2at-t3ryf( ال�سفحة اخلا�سة باملجلة

• بالتعاون مع كافة الإدارات الفنية يتم وب�سكل م�ستمر اإغناء حمتوى فقرة املقالت العلمية يف موقع اأك�ساد.
• توفري الدعم الفني وال�سيانة لكافة التجهيزات والربجميات التي يتم ا�ستثمارها داخليًا، حيث نفذت معظم عمليات الدعم 
الفني وال�سيانة من قبل كادر وحدة تكنولوجيا املعلومات حمققني بذلك �سرعة ال�ستجابة املطلوبة مع التوفري يف الكلف املادية 

للدعم الفني وال�سيانة.
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تنميـــة املــوارد الب�ســـرية 
ونقل التقانات
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اأعطى املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة "اأك�ساد" اأهمية بالغة لبناء القدرات الب�سرية العاملة يف جمال 
وتطوير  وحتديث  التدريبية،  واملراكز  الأبحاث  ملحطات  التحتية  للبنية  الدائم  التطوير  على  وعمل  العربية،  الزراعية  التنمية 
نقل  خالل  من  العربية  الكوادر  تدريب  يف  للم�ساهمة  والعاملية  العلمية  التقنيات  اأحدث  يواكب  مبا  الالزمة  والأجهزة  املعدات 
وتوطني وا�ستنباط املعارف املالئمة لظروف التنمية الزراعية امل�ستدامة يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة، حيث �ساهم يف تنظيم 
الدورات التدريبية والندوات واملوؤمترات العلمية التي �ساهمت وت�ساهم يف بناء الطاقات الب�سرية للكوادر العربية ومتكينها من 
الإطالع على اأحدث امل�ستجدات العلمية النظرية والعملية، بهدف اإحداث التغريات الفنية والتقنية املرغوبة مبا ُي�سهم يف دعم 

وحتقيق الأمن الغذائي العربي. 
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الدورات التدريبية املنفذة
عمل  اأك�ساد خالل عام 2017 على تنظيم وتنفيذ 29 دورة تدريبية ولقاًء علميًا، وتنفيذ )82( ندوة اإر�سادية، �سارك فيها اأكرث 

من 2500 فنيًا وخبريًا وم�ساركًا من الدول العربية، على النحو التايل:    
برنامج تاأهيل وتدريب الكوادر العربية:

الفرتة  خالل  �سورية،   - بدم�سق  اأك�ساد  مقر  يف  نفذت  العا�سي"  حو�ض  يف  اجلوفية  املياه  "منذجة  حول  تدريبية  دورة   •
ال�سورية. العربية  املائية يف اجلمهورية  املوارد  21 -2017/1/17، ل�سالح )6( متدربني من وزارة 

حماه   - بال�سلمية  الكرمي  مرج  بحوث  حمطة  يف  نفذت   " الزراعة  يف  املاحلة  املياه  "ا�ستعمال  جمال  يف  تدريبية  دورة   •
اجلمهورية  يف  الزراعي  والإ�سالح  الزراعة  وزارة  من  متدربًا   )18( ل�سالح   2017/4/26-22 الفرتة  خالل  �سورية،  يف 

ال�سورية.  العربية 
 -  9/30 الفرتة  خالل  لبنان  ب��ريوت،  يف  اأك�ساد  نفذها  والتي   "GIS for Beginners Level"جمال يف  تدريبية  دورة   •

.AAH ال�سبانية  مكافحة اجلوع  منظمة  م�ساريع  متدربا من  ل�سالح )12(   ،2017/10/6

 -  15 بني  الفرتة  خ��الل  �سورية   - بدم�سق  اأك�ساد  مقر  يف  نفذت  النخيل"  زراع��ة  "تقنيات  جم��ال  يف  تدريبية  دورة   •
ال�سورية،  العربية  الزراعي يف اجلمهورية  والإ�سالح  الزراعة  وزارة  2017/10/19، ل�سالح )17( متدربًا من 

يف  وال�سمالية" نفذت  النيل  نهر  وليتي  يف  اجلوفية  املياه  حركة  لتمثيل  ريا�سي  منوذج  "اعداد  جمال  يف  تدريبية  دورة   •
والري  املائية  امل��وارد  وزارة  من  متدربني   )4( ل�سالح   ،2017/10/19-15 الفرتة  خالل  �سورية   - بدم�سق  اأك�ساد  مقر 

ال�سودان. جمهورية  يف  والكهرباء 
التلقيح ال�سطناع���ي عند املاعز املحلي  التلقيح وبرنامج التدريب حول ا�س���تخدام تقانة  "خطة  دورة تدريبية يف جمال   •
ل�سالح   .2017/11/7  –  10/29 بي��ن  الفرتة  خالل  باجلزائر  �ساللة  ق�سر  حمطة  يف  اأك�ساد  نفذها  والتي  اجلزائري" 

ال�سعبية. الدميوقراطية  اجلزائر  جمهورية  من  وخمت�سني  فنيني   )8(
املحا�سيل  اإنتاجية  ف�ي  املناخي���ة  التغريات  تاأثري  ودرا�س���ة   Aqua Crop الريا�س���ي  "النموذج  جم��ال  يف  تدريبية  دورة   •
 )13( ل�سالح   ،2017/11/3  –  10/30 الفرتة  خالل  بريوت  يف  اأك�ساد  نفذها  والتي  العربي"  امل�سرق  لدول  الزراعية 

العربية. الدول  من  متدربا 
العلفية"  اخللطات  يف  الثانوية  منتجاتها  من  وال�ستفادة  الزيتون  �سجرة  واإنتاج  زراعة  "اإدارة  جمال  يف  تدريبية  دورة   •
وزارة  من  متدربًا   )15( ل�سالح   ،2017/11/9-4 بني  الفرتة  خالل  �سورية   - ازرع  بحوث  حمطة  يف  اأك�ساد  نفذها  والتي 

ال�سورية العربية  اجلمهورية  يف  الزراعي  والإ�سالح  الزراعة 
املحا�سيل  اإنتاجية  يف  املناخية  التغريات  تاأثري  ودرا�سة   Aqua Crop الريا�سي  "النموذج  جمال  يف  تدريبية  دورة   •
2017/12/1،ل�سالح   –  11/27 الفرتة  خالل  لبنان،   - بريوت  يف  اأك�ساد  نفذها  والتي  العربي"  املغرب  لدول  الزراعية 

العربية. الدول  )18( متدربا من 
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برنامج نقل العلم والتقانة: 
1. كما قام املركز بتنفيذ )20( ندوة اإر�سادية ل�سالح )1657( م�ستفيدًا من 

امل�ساريع املنفذة مع منظمة ACF، وذلك يف املجالت التالية: 
- ت�سنيع الألبان.

- اإنتاج اخل�سار واملحا�سيل احلقلية.
- الإنتاج احليواين وال�سحة احليوانية. 

وال�سحة  احليواين  النتاج  ق�سايا  "مناق�سة  العمل  ور�سة  يف  امل�ساركة   .2
احليوانية يف �سورية باملرحلة الراهنة" التي نظمتها منظمة FAO يف دم�سق 

يوم 2017/2/8.
3. ور�سة عمل اإطالق "الربنامج الوطني لتحييد تدهور الأرا�سي يف �سورية" 

والتي نظمها اأك�ساد بالتعاون مع وزارة الإدارة املحلية والبيئة يف اجلمهورية 
العربية ال�سورية يف مقره بدم�سق يوم 2017/2/14 وح�سرها )30( م�ساركا 

من املخت�سني واملعنيني.
4. املوؤمتر اخلام�ض مل�سوؤويل البحث العلمي والإر�ساد الزراعي يف الدول العربية 
" احلد من الت�سحر ومكافحته يف الدول العربية" والذي نظمه اأك�ساد خالل 
م�سارك   )25( مب�ساركة  التون�سية  اجلمهورية  يف   2017/2/21-20 الفرتة 

من املخت�سني والفنيني املعنيني، من )14( دولة عربية.
5. امل�ساركة يف "املوؤمتر البحثي البيئي الرابع" والذي عقد يف دم�سق بالتعاون 
مع وزارة الإدارة املحلية والبيئة يف اجلمهورية العربية ال�سورية خالل الفرتة 

3-2017/3/6 وح�سره )100) م�ساركا من املخت�سني واملعنيني. 

البيئية  باملوؤ�سرات  املعني  العربي  للفريق  الثالث  "الجتماع  يف  امل�ساركة   .6

-12 ال��ف��رتة  خ��الل  -الأردن  عمان  يف  عقد  ال��ذي  امل�ستدامة"  والتنمية 
الدول  يف  واملعنيني  املخت�سني  من  م�ساركا   )60( وح�سره   2017/3/15

العربية.
يف  املتقدمة  التكنولوجيا  "تطبيقات  ح��ول  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركة   .7
الزراعة" والذي نظمه املركز القومي للبحوث بجمهورية م�سر العربية يف 
مقره بالقاهرة خالل الفرتة  27-2017/3/29 وح�سره )100( م�ساركا من 

املخت�سني واملعنيني.
وال�سعري"  القمح  من  متميزة  وراثية  تراكيب  "ا�ستنباط  حول  عمل  ور�سة   .8
والتي نفذها اأك�ساد يف دم�سق، يوم 2017/4/24 بالتعاون مع الهيئة العامة 
ال�سورية مب�ساركة )25(  العربية  العلمية الزراعية يف اجلمهورية  للبحوث 

م�ساركا من املخت�سني والفنيني.
من  والرفع  الوراثي  "التح�سني  عنوان  حتت  العلمية  الندوة  يف  امل�ساركة   .9
النتاجية لتطوير قطاع املجرتات ال�سغرى وتركيز الهياكل املهنية" والتي 
10 و2017/5/11  عقدت يف اجلمهورية التون�سية يومي الربعاء واخلمي�ض 
بقمرت )نزل رمادا بالزا( وقدم اأك�ساد ورقة علمية بعنوان "دور اأك�ساد يف 

التح�سني الوراثي ورعاية املجرتات ال�سغرية يف الدول العربية".
10. امل�ساركة يف "املوؤمتر الدويل ملكافحة العوا�سف الرتابية والرملية" والذي 

عقد يف طهران - ايران خالل الفرتة 3-2017/7/5 مب�ساركة)300( م�ساركا 
من املخت�سني واملعنيني من )43( دولة.



163

2017 الــ�ســنوي  الفني  التقريـر 

"التكيف املناخي يف القطاع الزراعي باملنطقة  11. ور�سة عمل تدريبية حول 

العربية" والتي نفذها اأك�ساد يف بريوت خالل الفرتة بني 2017/7/26-24 
مب�ساركة 22 خبريا من 13 دولة عربية وعدد من اخلرباء الدوليني

12. امل�ساركة يف"املوؤمتر الدويل اخلام�ض للهند�سة الزراعية واحليوية" الذي 

عقده معهد بحوث الهند�سة الزراعية يف وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي 
يف جمهورية م�سر العربية يف القاهرة خالل الفرتة 2017/7/27-26.

13. ور�سة عمل حول "اإطالق موؤ�سرات تدهور الأرا�سي والت�سحر يف �سورية" 

والتي نفذها اأك�ساد يف دم�سق، يوم 2017/7/31 بالتعاون مع وزارة الإدارة 
املحلية والبيئة يف �سورية مب�ساركة )200( م�ساركا من املخت�سني والفنيني 

باجلمهورية العربية ال�سورية.
بالتعاون مع  اأك�ساد  الزراعي" والتي نظمها  "اجلفاف  العمل حول  ور�سة   .14

وزارة الزراعة والإ�سالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية يف دم�سق 
يوم 2017/8/13 وح�سرها )30( م�ساركا من املخت�سني واملعنيني.

يف  والزراعي  البيئي  الواقع  لدرا�سة  الر�سادي  "الربنامج  عمل  ور�سة   .15

املناطق الريفية" والتي نظمها اأك�ساد بالتعاون مع وزارة الزراعة والإ�سالح 
يوم  مقره  يف  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  الر�ساد  مديرية   - الزراعي 

2017/9/27 وح�سرها )30( م�ساركا من املخت�سني واملعنيني.

- �سورية، يوم  اأك�ساد يف الالذقية  " والتي نفذها  اآمنة  انتاج حما�سيل علفية  "ا�ستعمال املياه املعاجلة يف  16. ور�سة عمل حول 

2017/9/28 مب�ساركة )100( م�سارك من املخت�سني والفنيني.

17. امل�ساركة يف ور�سة العمل التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة FAO يف دم�سق حول "التقييم الت�ساركي لنتائج عمل منظمة 

الأغذية والزراعة FAO يف �سورية" يوم 2017/10/4 وح�سرها )50( م�ساركا من املخت�سني واملعنيني. 
18. امل�ساركة يف ور�سة العمل حول "ت�سنيع املنتج العلفي الأخ�سر )ال�سيالج(" التي عقدتها �سركة ع�ساق الأر�ض يف طرطو�ض 

باجلمهورية العربية ال�سورية بتاريخ 2017/10/18.
19. اجتماع من�سقي م�سروع "تطوير عمليات خدمة ب�ساتني النخيل الراأ�سية والأر�سية لزيادة النتاج وحت�سني النوعية يف املنطقة 

العربية" والذي عقد يف بريوت خالل الفرتة بني 2017/10/29-28.
20. ور�سة عمل لإطالق "مو�سوعة الكثبان الرملية يف الوطن العربي" التي نظمها اأك�ساد حتت رعاية معايل وزير الزراعة والإ�سالح 

الزراعي ومعايل وزير الإدارة املحلية والبيئة يف اجلمهورية العربية ال�سورية، و�سعادة مدير عام اأك�ساد، وال�سيد رئي�ض مركز 
بحوث ال�سحراء يف م�سر وال�سيد مدير عام معهد املناطق القاحلة يف مدنني -  تون�ض ونقيب الزراعيني يف م�سر وذلك يف مقر 

اأك�ساد بدم�سق يف اجلمهورية العربية ال�سورية يوم الأربعاء 2017/11/27.


