
2019 حصاد العام
التأثري والتغيري



تنويه
ينوه إلى هذه المطبوعة باسم “إكبا”. )2020(. حصاد العام 2019: التأثير والتغيير. 

رخص المشاع اإلبداعي

وزعت هذه المطبوعة بموجب شروط رخص المشاع اإلبداعي – رخصة دولية 4.0 غير تجارية )CC BY-NC 4.0( التي تجيز االستخدام غير 
التجاري لهذه المطبوعة ونسخها واقتباسها وتوزيعها وإعادة إصدارها في أي وسط أو صيغة كانت، شريطة التنويه إلى المصدر بالشكل المناسب، 

واإلشارة إلى إحداث أية تغييرات على محتواها. 

حقوق الطبع والنشر محفوظة إلكبا 2020 



2019
التأثري والتغيري

حصاد العام



رسالة من وزيرة األمن الغذايئ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

رسالة من رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

مقدمة من رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 

ملحة عن إكبا

عام 2019 باألرقام 

الهدف األول: القضاء عىل الفقر 

النباتات املتحملة للملوحة بارقة أمل ألصحاب الحيازات الصغرية يف إثيوبيا   

أصحاب الحيازات الصغرية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يعقدون آماالً كبرية عىل الزراعة امللحية   

نساء ريفيات من املغرب يعملن يداً بيد لتعزيز سلسلة قيمة الكينوا عىل املستوى املحيل  

الكينوا تغري حياة املزارعني يف املناطق املتأثرة بامللوحة يف مرص   

الهدف الثاين: القضاء عىل الجوع 

املجتمعات الريفية يف املغرب تتطلع إىل الكينوا كغذاء ومصدر لضامن الدخل   

الخرباء يبحثون عن مورثات الكينوا األساسية    

  رشاكة بني إكبا واملرصف الربيطاين للرشق األوسط املحدود )HSBC( لتحفيز األعامل الزراعية الذكية مناخياً  

يف مرص واإلمارات العربية املتحدة املتحدة

الهدف الخامس: املساواة بني الجنسني 

الباحثات العربيات يركزن عىل إجراء تحوالت يف البحوث والتنمية الزراعية   

الهدف السادس: ضامن توافر املياه النظيفة وخدمات اإلصحاح 

الزراعة باستخدام مياه شديدة امللوحة املرتجعة من عملية التحلية ومياه البحر  

مساعدة املزارعني األردنيني عىل توفري املياه واملال  

تتعزيز األمن الغذايئ يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى من خالل شبكات ري تعمل بالطاقة الشمسية   

تحسني التعاون يف منطقة حوض نهري الفرات ودجلة   

الهدف الثالث عرش: اإلجراءات املتعلقة باملناخ

تحسني االستعداد للجفاف يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا   

6

8

10

13

14

18

20

22

24

26

30

32

34

36

40

42

46

48

50

52

54

58

60

قامئة املحتويات

4



الهدف الخامس عرش: الحياة يف الرب 

الوصول إىل البنك الورايث إلكبا بات أيرس أمام العامل   

استخدام الطائرات املسرية لفهم كيفية تأقلم نخيل التمر مع سوسة النخيل الحمراء  

تتبع الرتاث الزراعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  

تقاسم املوارد الوراثية النباتية   

الهدف السابع عرش: تسخري الرشاكات لتحقيق األهداف 

بناء منصة رشاكة عاملية مخصصة للبيئات الهامشية   

رشاكة بني إكبا ووزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية السعودية لتنمية الزراعة امللحية يف اململكة   

  إكبا يقيم رشاكة مع وزارة الزراعة بأوزبكستان

  رشاكة بني إكبا وجامعة جاميس كوك لتوسيع نطاق البحوث والتنمية ذات الصلة باألمن الغذايئ يف املناطق الجافة

  إرشاك الشباب يف االبتكارات لصالح األمن الغذايئ والتنمية املستدامة 

مشاركة املعرفة 

إيصال املعرفة إىل املزارعني وأصحاب األعامل الزراعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة   

رفع التوعية برتبة اإلمارات   

بناء القدرات   

نرش املعرفة القامئة عىل العلوم   

منتجات املعرفة 

الجهات الداعمة واملساهمة  

الشؤون املالية 

بيان بالوضع املايل   

بيان باألنشطة وغريها من الدخل الشامل   

مجلس اإلدارة

العاملون

64

66

68

70

72

76

78

80

82

84

86

90

92

94

96

97

98

104

108

110

111

112

113

حصاد العام 2019: التأثري والتغيري 
5



معالي مريم بنت محمد المهيري
وزيرة األمن الغذائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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رسالة من

وزيرة األمن الغذايئ

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

تتعرض نظم األغذية إلى ضغط غير مسبوق 
على المستوى العالمي. فبحلول عام 2050، 

سيكون على اإلنتاج العالمي من األغذية 
وشبكات اإلمداد توفير الطعام بصورة 

مستدامة لما يزيد على تسع مليارات نسمة، ما 
يعني أن عليهم إنتاج أغذية تلبي حجم طلب 
يزيد عن نظيره اليوم بنسبة 60 في المائة. 
ولعل العامل الذي يؤدي إلى تفاقم وطأة هذه 
التحديات يكمن في تغير المناخ، وما ينطوي 
عليه من اتساع رقعة التصحر وزيادة وتيرة 

موجات الجفاف، األمر الذي يزيد في صعوبة 
زراعة المحاصيل التقليدية التي تتطلب كميات 

وفيرة من المياه العذبة. 

لعل الحاجة اليوم هي األكثر إلحاحاً لكي يجد 
المجتمع الدولي سبالً جديدة وفعالة إلنتاج 
األغذية. ما دفع المركز الدولي للزراعة 

الملحية )إكبا( إلى قيادة مساٍع في هذا االتجاه 
من خالل بحوثه المتقدمة إليجاد نباتات 

عالية القيمة الغذائية، ال تتسم بتحملها للبيئات 

الهامشية فحسب، بل تزدهر فيها أيضاً حيث 
الظروف أقسى من أن تدعم المحاصيل 

األساسية التقليدية. وإلى جانب جهود المركز 
المكثفة في المجال البحث الشامل لتحديد 
واختبار ونمذجة محاصيل وتقنيات ذكية 

مناخياً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد، يتبوأ 
إكبا موقعاً ريادياً في الجهود التعاونية الدولية 
إليجاد حلول للمناطق المتأثرة بالملوحة والتي 
تعاني من ندرة المياه وسرعة التأثر بالجفاف. 

كما استضاف المركز المنتدى العالمي 
لالبتكارات الموجهة لصالح البيئات الهامشية 
الذي انعقدت فعالياته في دبي خالل نوفمبر/
تشرين الثاني 2019، ليعطي رسالة قوية 

حول مدى أهمية تشكيل شراكات دولية يمكن 
من خاللها إيجاد سبل للقضاء على الجوع 

في العالم باتباع طرائق مبتكرة. ويتصدر إكبا 
موقعاً فريداً يمكـّنه من إدخال محاصيل ذكية 
مناخياً وتقنيات مختلفة إلى شتى بقاع العالم، 
ليساعد من خاللها على التخفيف من وطأة 
األزمات الغذائية والمائية ودرئ ظهورها 

مستقبالً. كما يدير إكبا الكثير من برامج تنمية 
المهارات والتدريب التزاماً منه ببناء القدرات 
البشرية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وخارجها، حيث استطاع حتى تاريخه تنمية 

المعرفة والخبرات لدى 1,650 مشاركاً من 
70 بلداً. 

وانطالقاً من سلسلة أنشطته ومبادراته البحثية 
المتمحورة حول إيجاد نظام أغذية يتسم 

بالمرونة واالستدامة، يثبت إكبا مدى فعاليته 
في تعزيز خطة األمن الغذائي في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، فضالً عن ضبط 
جهوده على المستويين الوطني والدولي بما 

يتماشى والهدف الثاني من أهداف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة، أال وهو القضاء 

على الجوع بحلول عام 2030. ال شك أنه ال 
غنى عن هذا الجانب في مشهد األمن الغذائي 

الواسع لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وأتمنى أن يكون النجاح حليفاً دائماً لفريق 

العاملين المتفانين في المركز.
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سعادة الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار 
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
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رسالة من رئيس

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
يسرني أن أرفق رسالتي هذه في تقرير 

“ حصاد العام 2019: التأثير والتغيير”. 
فمن قبل عشرين عاماً، كانت الرؤية بعيدة 

المدى للبنك اإلسالمي للتنمية وحكومة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بتأسيس المركز، 

فحجم التحديات العالمية اليوم ونطاقها يظهر 
عمق النظرة المستقبلية لذلك القرار. وإكبا، 

الذي اضطلع في البداية بمسؤولية التعامل مع 
ملوحة التربة والمياه، بات مؤسسة عالمية 

تعالج مجموعة واسعة من المشاكل التي 
تعصف بالبيئات الهامشية، بدءاً من تغير 

المناخ وتدهور الموارد الطبيعية وحتى ندرة 
المياه. 

واليوم يواجه العالم أزمة مناخية، قد تكون 
تأثيراتها أشد في األمم التي تعيش إجهاداً مائياً 

بمستويات مرتفعة – مشكلة على كثير من 
بلداننا األعضاء ذات االقتصادات القائمة على 
الزراعة أن تقتنع بها. ما يخلق بالتالي حاجة 

ُملّحة إلى حلول استطاع إكبا إيجادها على مر 
العقدين الماضيين. لكن من الضرورة مواصلة 

إيجاد المزيد من الحلول الجديدة األخرى في 
ظل المناخ المتغير، حيث إلكبا إسهام خاص 

في هذه المساعي انطالقاً من كونه مركزاً 
للبحوث التطبيقية.  

لقد تمكن المركز فعالً من إحراز تقدم كبير 
على مستوى تعديل واختبار وإدخال محاصيل 
وتقنيات بديلة في كثير من البلدان، فضالً عن 
بناء قدرات شتى شرائح أصحاب الشأن بمن 
فيهم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 

والمختصين والعلماء وصناع السياسات. 

ويسرني اإلشارة إلى اإلنجازات البارزة التي 
حققها إكبا في هذا الميدان عام 2019 أيضاً. 
فقد جنى اآلالف من أصحاب الشأن من 39 
بلداً، بمن فيهم 33 من البلدان األعضاء في 
مجموعتنا، فائدة مباشرة أو غير مباشرة من 

مشاريع البحوث لتحقيق التنمية ومشاريع بناء 
القدرات التي نفذها المركز.

كذلك أبلى المركز بالًء حسناً في مساعدة 
المجتمعات الريفية المعرضة للخطر على 

إنتاج األغذية الالزمة لمطعمهم وبيعهم ضمن 
ظروف بيئية غير مؤاتيه وذلك من خالل 

تبني نباتات وممارسات ذكية مناخياً. نتيجة 
لذلك، تتزايد يوماً تلو اآلخر أعداد المزارعين 

أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعتمدون 
زراعة محاصيل علفية وغذائية مثل الذرة 

الرفيعة والكينوا وغيرها من المحاصيل في 
إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وكذلك 

في شمال أفريقيا. ولعل ما يبعث على السرور 
أيضاً رؤية إكبا يعمل على إيجاد وتعزيز 

سالسل القيمة لتلك المحاصيل. ومثال على 
ذلك عمل المركز على سالسل قيمة الكينوا 

على المستوى المحلي في المغرب. 

حقق إكبا إلى جانب ذلك نتائج طيبة خالل 
عديد من مشاريع تحسين استخدام المياه 

وإدارتها على المستوى المحلي والوطني 
واإلقليمي. على سبيل المثال، أصبح من 

الممكن لشبكات الري الصغيرة التي تعمل 
بالطاقة الشمسية أن تساعد المجتمعات الريفية 

في نقل المياه إلى حقولهم في أربعة بلدان 
بإقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما 

نجح المركز في تسهيل إطالق حوارات 
وعمليات تنسيق بين العراق وسورية وتركيا 

بخصوص إدارة المياه العابرة للحدود في 
حوض نهري الفرات ودجلة. 

ويجدر بالذكر أيضاً في هذا المقام جهود إكبا 
في ميدان نقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث 

نظم المركز 11 دورة تدريبية تقنية مختصة لـ 
218 مشاركاً، كان من بينهم 105 نساء، من 
28 بلداً، حيث مول بنكنا خمسة منها في بنين 
وقيرغيزستان ونيجيريا وباكستان واإلمارات 
العربية المتحدة، واستقطبت 108 مختصين. 

أخيراً، أود تهنئة إدارة إكبا والعاملين فيه على 
قيامهم بتنظيم وعرض سلسلة من الفعاليات 
الناجحة لالحتفال بإنجازات المركز خالل 

العام، حيث سّرني حضور إحداها في مطلع 
مارس/آذار 2019. كما يسر بنكنا تقديم 

دعمه للمنتدى العالمي لالبتكار في البيئات 
الهامشية الذي جمع بين قرابة 300 مشارك 

مثلوا أكثر من 40 دولة في أواخر نوفمبر/
تشرين الثاني 2019. وإذا ما استرجعنا 

األعمال البارزة التي حققها إكبا خالل السنين 
السابقة، تجدنا نفخر بكوننا طرفاً في قصة 
نجاحه هذه. ونحن على التزامنا بمواصلة 

دعم المركز في مهامه لتحقيق األمن الغذائي 
والمائي وضمان الدخل في البيئات الهامشية. 

وفي هذا المقام، أعرب عن شكري لمجلس 
إدارة المركز وإدارته والعاملين فيه على 
تفانيهم وعملهم الدؤوب لمواصلة قصة 

النجاح.  
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كان عام 2019 معلماً بارزاً في تاريخ إكبا. 
فقبل عشرين سنة، اتخذت حكومة اإلمارات 

العربية المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمية قراراً 
حكيماً بتأسيس المركز استجابة لتحديات 

الملوحة وندرة المياه التي تواجه الزراعة في 
مناطق مختلفة. 

وإذا ما استرجعنا ذلك لوجدنا أن الرؤية 
بتأسيس المركز كانت رؤية متبصرة. فبعد 

عقدين من الزمن، نجد أن التحديات أمام 
إيجاد حلول للمهام التي اضطلع بمسؤوليتها 
إكبا باألساس قد باتت تحديات أكبر وأوسع 

انتشاراً. 

فاليوم يخوض العالم غمار حالة استثنائية 
على مستوى المناخ والنمو السكاني وتراجع 
الموارد الطبيعية. وعليه فقد باتت مهمة إكبا 
في مكافحة الفقر وانعدام األمن الغذائي في 

البيئات الهامشية التي يعيش فيها جّل شريحة 
السكان األكثر تعرضاً لهذه المخاطر مهمة 

أوثق وأضر من أي وقت مضى. 

مقدمة من

رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام

رزان خليفة المبارك
رئيس مجلس اإلدارة

الدكتورة أسمهان الوافي
المدير العام
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إن االلتزام الذي يبديه، والدعم الذي يقدمه، 
مؤسسو إكبا منذ سنين، وكذلك الكثير من 

المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية، ساعد 
المركز على تحقيق تقدم هائل في المهمة 

المنوطة به. فاليوم تطور المركز إلى مؤسسة 
عالمية في ميدان البحوث والتنمية إليجاد 

محاصيل وتقنيات بديلة تناسب المناخ المتغير. 
وقد استفاد عشرات اآلالف من المزارعين 
أصحاب الحيازات الصغيرة والمختصين 

وصناع السياسات في أكثر من 30 بلداً من 
خبرة إكبا، ما مّكن من إنتاج أغذية بصورة 
مستدامة في ظل ظروف غير مؤاتيه وإنقاذ 

الموارد الطبيعية النادرة وحماية البيئة. 

والعام الفائت  لم يكن مختلفاً. فقد نفذ 
المركز 55 مشروعاً توافقت مع أهداف 
التنمية المستدامة، وركزت البرامج على 

نقل التكنولوجيا والمعرفة، واستهداف شتى 
أصحاب الشأن في آسيا الوسطى والشرق 

األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
حيث أسهمت جميعها تقريباً بطريقة أو 

بأخرى في الهدفين األول )القضاء على الفقر( 
والثاني )القضاء على الجوع(. 

ولمساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على 
التأقلم مع مشكلة الملوحة في مصر وإثيوبيا 

والمغرب وغيرها من البلدان، واصل الخبراء 
إدخال محاصيل غذائية وعلفية تتسم بتحملها 
للملوحة. ففي إثيوبيا، على سبيل المثال، تم 

تسجيل 15 طرازاً وراثياً من إكبا كأصناف 
بعد أن أجريت التجارب المطلوبة عليها، كما 

تم تأسيس ثماني وحدات للبذور في البالد 

إلنتاج البذور وتوزيعها على المزارعين 
أصحاب الحيازات الصغيرة. 

وضمن برنامج إكبا الخاص بالكينوا، واصل 
الخبراء إجراء بحوث متقدمة على تربية 

طرز وراثية أفضل، وتشجيع زراعة الكينوا 
لدى المجتمعات الريفية وتعزيز سالسل 

القيمة المحلية كسبيل لتحسين األمن الغذائي 
والتغذية ومصادر المعيشة. وإلجراء تعقب 
سريع لتطوير طرز وراثية متكيفة مع نظم 
زراعية-إيكولوجية معينة، بدأ إكبا بإجراء 

دراسات تتعلق باالرتباط على مستوى الجينوم 
لتحديد المورثات المسؤولة عن صفات 

معينة في الكينوا. كما اشتغل الخبراء على 
تحسين استخدام المياه وإدارتها على المستوى 

المحلي والوطني واإلقليمي. ونجحت العديد 
من المشاريع التي شارك فيها شتى أصحاب 

الشأن في األردن في إدخال تقنيات توفير 
المياه لمساعدة المزارعين على خفض 

استهالك المياه والطاقة. وفي بوركينا فاسو 
ومالي والنيجر والسنغال، تم تركيب شبكات 

ري تعمل بالطاقة الشمسية لدى عديد من 
المجتمعات لمساعدة المزارعين أصحاب 

الحيازات الصغيرة على نقل المياه إلى 
حقولهم. 

وترافقت كافة األعمال آنفة الذكر مع تنمية 
القدرات الفردية والمؤسسية، حيث استضاف 
إكبا 48 متدرباً من ستة بلدان ونظم دورات 

تدريبية تقنية مختصة لنحو 218 مختصاً 
من 28 بلداً. ولفتح أبواب مزيد من الفرص 

أمام الباحثات العربيات وتضييق فجوة العمالة 

القائمة على الجنسانية في العلوم الزراعية 
في المنطقة العربية، أطلق إكبا الدورة األولى 

لبرنامج زمالة القياديات العربيات في الزراعة 
“ أْولى “، حيث ُسجلت فيها 22 زميلة من 
الجزائر ومصر واألردن ولبنان والمغرب 

وتونس. 

لقد تمكنا من تحقيق هذه اإلنجازات بفضل 
الشراكات المتينة التي بناها إكبا عبر السنين، 

حيث يواصل المركز توسيع شبكة شركائه 
وقد وقع بالفعل 47 اتفاقاً تعاونياً جديداً مع 

مختلف المنظمات. وإليجاد منصة مخصصة 
للتعاون والمناقشات المتمحورة حول التحديات 
والفرص القابعة أمام إنتاج األغذية والزراعة 
في البيئات الهامشية، أطلق إكبا الدورة األولى 

للمنتدى العالمي لالبتكارات في البيئات 
الهامشية. 

ال شك أن النجاح الذي حققناه يعزى إلى ثالث 
أسباب رئيسية: تفاني العاملين لدى المركز، 
والعالقات التعاونية المشتركة مع شركائنا، 

ودعم الجهات المانحة للمركز. وعليه، نشكر 
كافة األطراف على دعمنا في مسيرة تحقيق 
تغييرات إيجابية، السيما في حياة المزارعين 

أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات 
الريفية حول العالم. ومع بدء فصل جديد في 

تاريخ المركز مع انطالقة 2020، نتطلع 
من خالل رؤيتنا المشتركة إلى مواصلة تقديم 
المزيد على مستوى مصادر المعيشة واألمن 

الغذائي المستداَمين في البيئات الهامشية. 

حصاد العام 2019: التأثري والتغيري 
11



12



في أكثر من 50 بلداً، ما يمكنه من تعزيز 
خبراته المتنوعة والواسعة لتحقيق تأثير 

أعظم على أرض الواقع. 

والمركز عضو مؤسس لرابطة المراكز 
AIR- )الدولية المعنية بالبحوث والتنمية 

CA(، التي تمثل تحالفاً قوياً بين تسع 
مؤسسات، ويركز على رفع مستوى األمن 

الغذائي العالمي من خالل دعم الزراعة 
لدى أصحاب الحيازات الصغيرة ضمن بيئة 

مستدامة وذكية مناخياً. 

ويساعد إكبا، انطالقاً من عمله، على إيجاد 
فرص العمل وتحسين مستوى األمن الغذائي 
والتغذية لبعض من أشد المجتمعات الريفية 

فقراً حول العالم.

ملحة عن إكبا 

رؤية المركز
مصادر معيشة مستدامة وأمن غذائي في البيئات الهامشية

مهمة المركز
العمل انطالقاً من الشراكات لتقديم حلول زراعية وأخرى تتعلق باألمن 

المائي في البيئات الهامشية

أهداف استراتيجية

تحفيز اإلدارة 
المستدامة للموارد 

الطبيعية

تحسين سالسل 
القيمة الزراعية

تقديم حلول لتغير 
المناخ

النهوض بالتقانات 
المستدامة المتعلقة 
باألغذية واألعالف 

والوقود الحيوي

إكبا مركز متميز غير ربحي مخَتص في 
البحوث الزراعية التطبيقية، ويركز على 

المناطق الهامشية التي يعيش فيها زهاء 1,7 
مليار شخص. ويقوم المركز بتحديد واختبار 
وإدخال محاصيل وتقنيات ذكية مناخياً تالئم 

بالدرجة الفضلى شتى المناطق المتأثرة 
بالملوحة وندرة المياه والجفاف. 

وينفذ المركز منذ تأسيسه عام 1999 برامج 
في أكثر من 30 بلداً في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، وآسيا الوسطى والقوقاز. 

واستطاع إكبا توسيع شبكة شركائه حول 
العالم لزيادة المساحة التي تصل إليها 

برامجه وتعزيز تأثيرها. ولديه شركاء 

يساهم إكبا في تحقيق سبعة أهداف من أهداف التنمية

القضاء
على الفقر

القضاء على 
الجوع

ضمان توافر المياه 
النظيفة وخدمات 

اإلصحاح

اإلجراءات 
المتعلقة بالمناخ

تسخير الشراكات الحياة في البر
لتحقيق األهداف

المساواة بين 
الجنسين
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55

197

34

47

218
ورد ذكر المركز 197 مرة في 

مصادر إخبارية رائدة

مشروعًا وبرنامجًا 

مستفيدًا من برامج التدريب الفني، 
منهم 105  امرأة من 28 بلدًا. 

مطبوعة بحثية )11 مقالة في 
مجالت ذات معامل تأثير من 

2,02 إلى 4,86( 

شراكة جديدة 

أكثر من 11 
مليون دوالر 

أمريكي 
مخصصة للمشاريع والبرامج 

عام 2019 

باألرقام 
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مصادر التمويل 

طاجيكستان
أفغانستان
باكستان

 اإلمارات العربية المتحدة

مصر

موزامبيق

بوتسوانا

 إثيوبيا
جنوب السودان

 أوزبكستان
قيرغيزستان

كازاخستان

 العراقإيران
تركيااألردنتركمانستان

 سورية
 لبنان

تونس

الجزائر

موريتانيا

 بوركينا فاو

توجو

بنين

ليبيريا

الكاميرون

 تشاد

.This also includes beneficiaries of capacity development programs * ناميبيا

** ُتعرض القائمة الكاملة بأسماء الجهات الداعمة والمساهمة في الصفحة 107. 
*** تشتمل على الدخل من الفوائد والدخل من متحف اإلمارات للتربة 

 كوت ديفوار

غينيا

نيجريا

المغرب

مالي

كيب فيردي
غامبيا

النيجر

السنغال

 سيراليون

حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
البنك اإلسالمي للتنمية 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

جهات مانحة خارجية أخرى **
دخل من مصادر أخرى *** 

%10

%8

%19

%44

%15

%3

39 بلداً مستفيداً*
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736
يعيش نحو 

مليون شخص 

حول العامل 

يف حالة من 

الفقر املدقع
16
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القضاء عىل الفقر بكافة 

أشكاله حول العامل 

القضاء
على الفقر
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ــر  ــع أكث ــر المدق ــات الفق ــد ب ــن التباطــؤ. وق ــة م ــر حال ــن الفق ــّد م تشــهد مســاعي الح
انتشــاراًً فــي جنــوب آســيا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. فاإلقليميــن موئــل لنحــو 
80 فــي المائــة مــن ســكان العالــم الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن دوالريــن فــي اليــوم. 

 تعتمــد جــل هــذه الشــريحة مــن الســكان الذيــن يواجهــون الفقــر المدقــع علــى زراعــة 
الكفــاف. إذ تشــير إحــدى التقديــرات إلــى وجــود نحــو 500 مليــون أســرة مــن أصحاب 

الحيــازات الصغيــرة حــول العالــم. 

وهــذه الشــريحة مــن النــاس التــي تفتقــر إلــى المهــارات والمــوارد الكافيــة هــي األســرع 
تأثــراً بتغيــر المنــاخ وبمخاطــر أخــرى محدقــة بالزراعة. 

ولمســاعدتهم علــى التخلــص مــن براثــن الفقــر، مــن األهميــة رفدهــم بالمهــارات 
ــى إدارة  ــم عل ــن قدرته ــث تتحس ــات بحي ــل والتقان ــم بالمحاصي ــة، وإمداده الضروري

ــا.  ــتهالكها وبيعه ــة الس ــن األغذي ــة م ــة كافي ــاج كمي ــر وإنت المخاط
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ونتيجة لهذا العمل ، تم تسجيل 15 طرازاً 
وراثية خاصة بإكبا كأصناف لمحاصيل 

الذرة الرفيعة واللوبياء والشعير واللبالب 
وحشيشة رودس والدخن والسكنروس، حيث 
يوصى باعتمادها خالل عام 2019. أضف 
إلى ذلك تأسيس ثماني وحدات إلكثار البذور 
في إثيوبيا، حيث أنتجت هذه الوحدات قرابة 

ثالثة أطنان من بذور محاصيل مختلفة تم 
توزيعها على نحو 1,100 من أصحاب 

الحيازات الصغيرة. 

إلى ذلك، دّرب فريق المشروع 225 
مزارعاً ومرشداً زراعياً وخبير ري على 

ممارسات محسنة إلدارة التربة والمياه 
والمحاصيل. األمر الذي شجع 800 مزارع 
على البدء بزراعة أصناف جديدة في أراٍض 

تزيد مساحتها على 2,000 هكتار. 

ثمة آمال معقودة باستصالح مساحة تزيد 
على 100,000 هكتار من األراضي 

المتأثرة بالملح في إثيوبيا مع نهاية 
المشروع. ال شك أن هذه أخبار طيبة لآلالف 

من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين 
يعتمدون على أراضيهم وحيواناتهم للحصول 

على الغذاء والدخل. 

النباتات املتحملة للملوحة بارقة أمل 

ألصحاب الحيازات الصغرية يف إثيوبيا 

تحتل إثيوبيا المركز األول في أفريقيا 
كمنطقة متأثرة بالملوحة، إذ تصل مساحة 

األراضي المتدهورة فيها إلى ما يربو على 
11 مليون هكتار بسبب الملوحة والصودية 

بدرجات متفاوتة. 

وهذه المشكلة جسيمة بالنسبة ألصحاب 
الحيازات الصغيرة الذين يشكلون الشريحة 

السائدة في القطاع الزراعي وعددهم 
بالماليين. وهذا القطاع مسؤول عن قرابة 

40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
في البلد، وعن 80 في المائة من إجمالي 
التوظيف و70 في المائة من الصادرات. 

إال أن المشكلة تزداد سوءاً في المناطق 
المروية بفعل ضعف ممارسات الري 
وغياب مرافق الصرف، وغيرها من 

األسباب، في حين تتفاقم المشكلة نتيجة تواتر 
موجات الجفاف. 

تتخذ التكاليف االقتصادية واالجتماعية منحى 
متزايداً. أما اإلنتاج الزراعي فهو أدنى مما 

يجب أن يكون بنسبة بين 30 و80 في 
المائة. في حين يفقد الكثيرون أملهم في 

األراضي ما يدفعهم إلى هجرها، لينتهي بهم 
المطاف في حلقة مفرغة من الفقر وانعدام 

األمن الغذائي. أما خسارة الدخل فيبقى األشد 
وطأة على النساء واألطفال. 

ولمساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة 
على استعادة أراضيهم وتدوير أموالهم، 
بدأ إكبا منذ عام 2015 بتنفيذ مشروع 

خمسي بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية. 

فمن خالل مشروع “إعادة تأهيل التربة 
المتأثرة بالملح وإدارتها لتحسين اإلنتاجية 
الزراعية”، يقوم إكبا، بالتعاون مع شركاء 

وطنيين، بتطبيق طيف من استراتيجيات 
إدارة التربة والمياه والمحاصيل لتعزيز 
الزراعة في مناطق مختلفة من البالد. 

ولتاريخه، جرى اختبار وتقييم قرابة 25 
طرازاً وراثية لمحاصيل غذائية وعلفية 

متحملة للملح والجفاف.

يقول معالي الدكتور كابا أوجيسا، وزير دولة، 
وزارة الزراعة اإلثيوبية: “يحمل هذا المشروع 

أهمية كبيرة إلثيوبيا كونه يقدم مساعدة مباشرة 
للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين 

يواجهون قلة الموارد ، السيما النساء واألطفال، 
فهم يواجهون انعدام األمن الغذائي بفعل 

اعتمادهم بدرجة كبيرة على موارد مياه وأراض 
هامشية. ويلعب هذا المشروع دورًا حاسمًا 

في توصيف المناطق المتأثرة بالملح في إثيوبيا 
من خالل إدخال محاصيل غذائية وعلفية بديلة 

تتسم بتحملها للملح بهدف تحسين اإلنتاجية 
في المناطق الهامشية.” 
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مسوحات بين أصحاب الشأن لفهم التحديات 
التي تواجههم، حيث أكدت تلك المسوحات 
على أن ملوحة التربة والمياه تحتل أعلى 

قائمة المخاوف لدى المزارعين. 

وتمكن الخبراء ضمن أنشطة المشروع 
أيضاً من إجراء دراسات حول المخاطر 

التي تواجه كافة البلدان بسبب المناخ، ناهيك 
عن إعدادهم لخرائط ملوحة سيتم التحقق 
منها على أرض الواقع في عام 2020. 

ومن خالل سلسلة من ورشات العمل التي 
شارك فيها أصحاب الشأن، أعدت مراجعات 

للسياسات المائية لدى خمسة بلدان لتحديد 
التحديات والفرص بهدف التمكن من إدارة 

المياه على نحو فعال. 
ويهدف المشروع إلى نفع نحو 11,550 

مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في 
المناطق المستهدفة، حيث من المرتقب أن 

تشهد إنتاجية أراضيهم زيادة بنسبة 30 في 
المائة، مع زيادة في العائدات االقتصادية 

بنسبة 20 في المائة. 

ويحظى المشروع المسمى “تحسين قدرة 
الزراعة على التأقلم مع الملوحة من خالل 

تطوير وتحفيز التقنيات التي تصب في 
صالح الفقراء” أو المشروع الذي يتم تمويله 

من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في 

أفريقيا.

أصحاب الحيازات الصغرية يف أفريقيا 

جنوب الصحراء يعقدون آماالً كبرية عىل 

الزراعة امللحية

ينتج أصحاب الحيازات الصغيرة حتى 80 
في المائة من اإلنتاج الزراعي في أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى. فالزراعة بالنسبة 
إليهم تعني مصدر المعيشة والغذاء. وتحمل 
هذه الشريحة من المزارعين أهمية حيوية 
بالنسبة لسالسل اإلمداد الغذائي بحيث أي 

شيء يقوض إنتاجيتهم الزراعية يشكل 
خطراً بالغاً يحدق باألكثرية المستهلكة 

إلنتاجهم في المنطقة. 

أما األنشطة الزراعية لهذه الشريحة فتواجه 
طيفاً من التحديات، في حين يبقى التملح هو 

األبرز من حيث نطاقه وتأثيره. فوفقاً إلحدى 
التقديرات تصل مساحة المناطق المتأثرة 

بالملوحة في المنطقة إلى أكثر من 19 
مليون هكتار. أما األسباب المختلفة فتتراوح 

من تطبيق ممارسات ري غير مالئمة، 
مروراً باالستخراج الجائر للمياه الجوفية، 

ووصوالً إلى تعدي مياه البحر. 

ولمساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على 
التخفيف من الملوحة والتكيف معها، أطلق 
إكبا عام 2019 مشروع رئيسي لمدة أربع 
سنوات في سبعة بلدان ضمن إقليم أفريقيا 
جنوب الصحراء، وهي بوتسوانا وغامبيا 
وليبيريا وموزامبيق وناميبيا وسيراليون 

وتوغو. 

تقول الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام إكبا: 

“تعتبر الملوحة إحدى القضايا الجوهرية في 
إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، إذ تؤثر بشكل 

مناوئ في اإلنتاج الزراعي ومصادر المعيشة 
الريفية، وكذلك في االقتصاد والتنمية 

المستدامة في اإلقليم. وانطالقًا من كونه مركز 
الزراعة الملحية الرائد على المستوى العالمي 

بخبرة 20 عامًا في إدارة األراضي المتأثرة بالملح 
وإعادة تأهيلها في أكثر من 30 بلدًا، كلي ثقة 

بأن إكبا، وبالتعاون مع شركائه في أفريقيا جنوب 
الصحراء، سيحقق التغييرات المنشودة في حياة 

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومصادر 
معيشتهم في البلدان المستهدفة السبعة.” 

ويهدف المشروع إلى زيادة اإلنتاجية 
الزراعية ودخل المجتمعات الزراعية في 

المناطق الزراعية المتأثرة بالملح من خالل 
إدخال محاصيل متحملة للملح وتطبيق 

الممارسات الزراعية المطلوبة إلدارتها؛ 
فضالً عن تطوير سالسل القيمة لنظم 

زراعية جديدة؛ وبناء قدرات المزارعين 
والمرشدين الزراعيين في مجال القدرة 

على التأقلم مع الملوحة والزراعة الذكية 
مناخياً. وخالل العام الماضي، أجرى فريق 

المشروع سلسلة من األنشطة التحضيرية 
لتأسيس مراكز ممارسات فضلى في تلك 

البالد. ومن بين تلك األنشطة، وضع الخبراء 
خارطة للمناطق الزراعية التي يتم فيها 

تنفيذ المشروع وقاموا بتقييمها، كما نفذوا 
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يشكل التملح تهديداً خطيراً لمصادر المعيشة لدى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
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تعاونية للنساء في محافظة الرحامنة بالمغرب يعملن على إنتاج وبيع منتجات غذائية من الكينوا وغيرها من المحاصيل لدعم أسرهن ومجتمعهن. 
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الفقر والجفاف، حيث جمعت هذه التعاونية 
بين النساء الفقيرات من شتى المناطق ووفرت 

العمل لهن. واليوم ننتج 30 نوعًا من الكسكس 
التقليدي من الدخن والجوجوبا والصبار 

والشعير والقمح والذرة وغيرها من المحاصيل. 
كما بدأنا مؤخرًا بفضل المشروع باستخدام 

الكينوا في صناعة الكسكس الخالي من 
الغلوتين.” 

ويستمر إكبا منذ انطالقة المشروع عام 
2017 في تزويد التعاونية ببذور الكينوا 

ومعدات تصنيعه، ناهيك عن توفيره للتدريب 
المطلوب. واليوم باتت هذه التعاونية رابطة 
مهمة في سلسلة قيمة الكينوا على المستوى 

الوطني، حيث تشتري المنتج من المزارعين 
أصحاب الحيازات الصغيرة في المنطقة 

لتبيعه بعد ذلك في أنحاء البالد. 

ويبقى األمل في أن يعود المشروع بالنفع 
على أكثر من 1,000 مزارع من أصحاب 

الحيازات الصغيرة وأسرهم على مستوى 
المحافظة وحدها. 

نساء ريفيات من املغرب يعملن يداً 

بيد لتعزيز سلسلة قيمة الكينوا عىل 

املستوى املحيل 

قد ال يجد المرء ما يميز بعض النسوة 
عن باقي النساء الريفيات في المغرب في 
بادئ األمر فالسيدة حفيدة الفالحي والسيدة 

كنزة اللغشاوط واآلنسة فاتحة روسطان 
هن نساء يعشن في منطقة نائية تسمى بو 

الروس في محافظة الرحامنة التي تبعد نحو 
320 كم عن العاصمة المغربية الرباط، 

ويعتنين بأسرهن، وحياتهن ال تتعدى كونها 
حياة ريفية رتيبة. إال أن هذه النظرة تبقى 
سطحية. فخالفاً لجل النساء الريفيات في 

البلد، نرى أن هؤالء النسوة يتمتعن بمستوى 
أعلى من االستقاللية والقرارات االستباقية 

في كثير من الميادين. وفوق ذلك كله، 
يتمتعن بدرجة من االستقاللية المالية التي 

تمكنهن من دعم أسرهن. 

تعمل جميع هؤالء النسوة في جمعية تعاونية 
توظف 30 امرأة من القرى المجاورة، حيث 

تقوم هذه التعاونية التي ُوفقت في اختيار 
اسمها - “األلفية الثالثة” - بإنتاج وتسويق 

وبيع طيف من المنتجات ذات القيمة المضافة 
كالُكسُكس – وهو طبق محلي مصنوع من 

القمح وأحياناً من الشعير أو الذرة. 

ولفترة طويلة كان الصبار باختالف أنواعه 
المكون الرئيسي لكثير من إنتاجهن. إلى أن 

أصيب بحشرة الدودة القرمزية التي أتت 
على كامل نباتات الصبار في المنطقة، ما 

اضطرهن إلى البحث عن بديل لهذا النبات. 
وهنا تواصل إكبا مع التعاونية من خالل 
مشروع ممول من مركز بحوث التنمية 

الدولية، وينفذ باالشتراك مع جامعة محمد 
السادس متعددة التخصصات التقنية ووزارة 

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
والمياه والغابات في المغرب، والعديد من 

الشركاء الوطنيين أيضاً، حيث عرض 
الخبراء عليهن البدء بزراعة واستخدام 

الطرز الوراثية للكينوا الخاصة بالمركز 
والتي تتسم بتكيفها مع الظروف المحلية. 

مع اإلنتاجية الجيدة التي حققتها الطرز 
الوراثية المذكورة، ارتفع الطلب على 

هذا المحصول، لتبدأ كثير من النساء في 
التعاونية، بمن فيهن السيدة حفيدة الفالحي 

بزراعة الكينوا في مزارعهن. 

تقول السيدة حفيدة الفالحي: “أسست 
جمعيتنا التعاونية في منطقة ريفية تعاني من 
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عن مشروع الزراعة الملحية الذي يقوم على 
تنسيقه مركز بحوث الصحراء، حيث تواصلت 

معهم مباشرة. لقد كان فريق البحوث متجاوبًا 
إلى أقصى الحدود، حيث قام الفريق بفحص 

التربة وتحليل المياه وأسدى لي نصحًا بزراعة 
الكينوا. كنت محظوظًا لالستفادة من التدريب 

الشامل الذي وفره الفريق في مجال زراعة 
المنتج وحصاده وتصنيعه ما بعد الحصاد 

وحتى تسويقه.” 

كانت تلك هي المرة األولى التي يسمع 
بها عبد الراضي عن الكينوا، حيث حضر 
وغيره من المزارعين المدارس الميدانية 

للمزارعين بانتظام كجانب من فعاليات 
المشروع. 

واستمر عبد الراضي منذ تلك الفترة بزراعة 
الكينوا، حيث بات اليوم يكسب من مزرعته 

ما يكفي لتوفير سبل العيش ألسرته ذات 
األفراد الستة. 

الكينوا تغري حياة املزارعني يف املناطق 

املتأثرة بامللوحة يف مرص 

تسهم الزراعة بجانب كبير في إجمالي 
الناتج المحلي المصري. ففي عام 2018 

أسهم هذا القطاع بنحو 11,2 في المائة من 
اقتصاد البلد، وذلك بمبلغ إجمالي وصل إلى 

نحو 13,2 مليار دوالر أمريكي. ورغم 
أهمية هذا القطاع، إال أنه يواجه الكثير من 

المشاكل. 

وتتمثل إحدى هذه المشاكل في ملوحة 
التربة، إذ تبقى الملوحة عقبة رئيسية أمام 
اإلنتاجية الزراعية في مناطق كثيرة. ما 

يتسبب بالتالي في معاناة المزارعين أصحاب 
الحيازات الصغيرة نتيجة انخفاض الغلة 

وجني أرباح ضئيلة، هذا إن وجدت. 

السويس، مدينة الميناء البحري في شمال 
شرقي مصر، هي إحدى المناطق المتأثرة 
بالملوحة بدرجة كبيرة. وهنالك مستويات 
مرتفعة من الملوحة والصودية في مناطق 

كثير من السويس وحولها، وهي مشكلة 
آخذة في التفاقم نظراً لقرب المدينة من 

قناة السويس. وفي عام 2010 أسس إكبا 

عالقة تعاونية مشتركة مع السلطات المحلية 
وأصحاب الشأن لمساعدة المزارعين 

المحليين على التعامل مع تلك المشكلة 
بصورة أفضل من خالل زراعة محاصيل 

متحملة للملح. 

وكجانب من هذه العالقة التشاركية، نفذ 
إكبا مشروعين لمعالجة مسألة ملوحة التربة 

في المنطقة، وللمساعدة على استصالح 
قرابة 63 هكتاراً من األراضي التي لم تكن 

صالحة للزراعة سابقاً، ما يعني تحسين 
مصادر المعيشة لكثير من المزارعين 

المحليين. 

من بين هؤالء المزارعين، كان عبد 
الراضي، مزارع مسن عانت مزرعته التي 

تمتد على مساحة 8,4 هكتار من التملح 
لسنوات. 

يقول عبد الراضي: “كنت أفتقر إلى الخبرة 
للتعامل مع هذه المشكلة في مزرعتي. لقد 

كانت التربة شديدة الملوحة. وذات يوم، سمعت 
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عبد الراضي، مزارع مسن عانت مزرعته من التملح لسنوات.
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القضاء عىل الجوع، وتحقيق األمن 

الغذايئ، وتحسني التغذية، وتحفيز 

الزراعة املستدامة 

القضاء على 
الجوع
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ــون شــخص مصــاب  ــة 821 ملي ــة قراب ــداً. فثم ــزال الجــوع يتخــذ منحــى صاع ال ي
بنقــص التغذيــة حــول العالــم وفــق تقديــرات عــام 2017. أمــا نصيــب آســيا فيبلــغ نحــو 

63 فــي المائــة مــن نســبة الجــوع علــى مســتوى العالــم. 

ــوب  ــا جن ــي أفريقي ــى ف ــة األول ــة بالدرج ــة مقلق ــوء التغذي ــائدة لس ــة الس ــد الحال وتع
الصحــراء الكبــرى وشــرق أفريقيــا وجنــوب آســيا. 

كمــا يتهــدد الجفــاف والتملــح الناجــم عــن تغيــر المنــاخ الزراعــة لــدى أصحــاب 
الحيــازات الصغيــرة فــي تلــك المناطــق وغيرهــا، حيــث توظــف الزراعــة نحــو 40 في 
المائــة مــن القــوى العاملــة، ناهيــك عــن أنهــا توفــر النســبة األكبــر مــن األغذيــة. كذلــك 
تواجــه المجتمعــات الريفيــة ســوء التغذيــة والجــوع بفعــل انخفــاض إنتــاج المحاصيــل 

األساســية أو إخفاقــه كليــاً. 
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تبني زراعة الكينوا يتزايد بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لمواجهة تغيرات المناخ

32



يقول الدكتور خوان بابلو رودريغس كالي، زميل 
ما بعد الدكتوراة في إكبا: “تعتبر المساعدة 
التقنية وتنمية القدرات مكونين مهمين في 

مشروعنا. فنحن نعمل بالتعاون مع شركائنا 
المحليين على تطوير طيف واسع من األدوات 

المطلوبة لزراعة الكينوا وحصاده وتصنيعه، 
فضاًل عن عملنا على بناء قدرات المزارعين، 

السيما النساء، في المجاالت المذكورة.” 

وخالل العام المنصرم، دّرب الخبراء 200 
مزارع ومرشد زراعي، كان من بينهم 50 
امرأة، على أفضل الممارسات المتبعة في 
زراعة الكينوا وإنتاج األغذية، حيث ساعد 

هذا التدريب إحدى تعاونيات المزارعين في 
نيل شهادة “تحليل المخاطر ونقاط الرقابة 

الحرجة” كجهة إلنتاج المنتجات العضوية. 

أما المشروع فآخذ في التوسع إلى بقاع 
أخرى من البالد، حيث قام إكبا، بالتعاون 
 ،)OCP( مع المكتب الشريف للفوسفاط

بتدريب 70 مزارعاً على إنتاج الكينوا 
وتثبيت األسعار في محافظة اليوسفية. 

ومع تعرف أعداد أكبر من المزارعين على 
الكينوا والبدء بزراعته، سينخفض قلقهم 

المرتبط بالجفاف والتملح. إذ سيكون بوسعهم 
إنتاج ما يكفي لالستهالك والبيع.

املجتمعات الريفية يف املغرب تتطلع 

إىل الكينوا كغذاء ومصدر لضامن الدخل 

يترك التملح والجفاف الكثير من المزارعين 
أصحاب الحيازات الصغيرة بحالة عسر 

في المغرب. إذ تعاني قرابة 30 في المائة 
من األراضي المروية بالبالد من الملوحة 
بدرجات متفاوتة. ما يسفر عن خسائر في 
الغلة قد يرتفع معدلها حتى 50 في المائة، 

حيث تتجاوز تكاليفها االقتصادية وفق بعض 
التوقعات إلى 0,2 مليار دوالر أمريكي في 

العام. 

ولدعم مصادر المعيشة لديهم في ظل 
الظروف البيئية غير المؤاتية، يلجأ أصحاب 
الحيازات الصغيرة إلى نباتات مغذية قادرة 

على التأقلم بدرجة كبيرة مثل الكينوا، 
والفضل في ذلك يعود إلى مشروع ممول 

 .)IDRC( من مركز بحوث التنمية الدولية
فالمحصول المذكور ُيعرف بدرجة تحمل 

أكبر لإلجهادات غير األحيائية، فضالً عن 
غناه بالمغذيات، حيث يحتوي على تسعة 
أحماض أمينية أساسية. وفوق ذلك كله، 

يتنامى الوعي بخصوص منافعه الصحية 
وغيرها من المنافع ما يؤدي إلى تنامي 
الطلب عليه. ويركز المشروع – الذي 
يستهدف مجتمعات ريفية في محافظة 

الرحامنة على وجه الخصوص – على 
تعزيز كامل سلسلة القيمة للكينوا، بدءاً من 

البذور وحتى منتجات المستهلك. ويعمل 
إكبا بالتعاون مع جامعة محمد السادس 
 )UM6P( متعددة التخصصات التقنية

ووزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية والمياه والغابات في المغرب وكذلك 
مع العديد من الشركاء الوطنيين منذ عام 
2017 على تذليل العقبات كعدم إمكانية 

الحصول على أصناف جيدة التكيف ومرتفعة 
الغلة، ونقص ممارسات إدارة المحصول، 

ومحدودية الطلب في األسواق، وغيرها من 
المعقبات. 

وإلمداد المزارعين ببذور عالية الجودة، 
يساعد إكبا المزارعين والتعاونيات ومشاريع 

األعمال الزراعية على تأسيس وحدات 
إلنتاج البذور، حيث تم عام 2019 تأسيس 

وحدتين أنتجتا خمسة أطنان من البذور. 
ونظراً ألن غلة الطرز الوراثية الخاصة 
بإكبا تعطي بالمعدل نحو ثالثة أطنان من 

البذور في الهكتار قياساً بكمية 1,6 طن من 
البذور في الهكتار للطرز الوراثية المزروعة 

محلياً، نرى أعداد المزارعين المتبنين لهذه 
الطرز في تزايد، حيث زرعها العام الماضي 

200 مزارع في مساحة تفوق  250 
هكتاراً. 

كما يقدم الخبراء المساعدة الالزمة إلى 
المزارعين لزيادة أرباحهم أيضاً. فنتيجة 

استخدام الميكنة الزراعية على سبيل المثال، 
استطاع المزارعون خفض تكاليف اإلنتاج 

من 2,62 إلى 1,89 دوالر أمريكي للكلغ. 
أضف إلى ذلك أن المشروع يمد المزارعين 

باألدوات والمهارات الضرورية. 
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الصابونين، إال أن إنتاجيتها لم تكن ُمرضية 
ضمن الظروف الهامشية لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وكذلك األمر آلسيا 
الوسطى. 

يقول الدكتور راكيش كومار سينغ مدير تنويع 
المحاصيل وتحسينها الوراثي لدى إكبا: “إن 

هذا المشروع سيساعدنا على إجراء تعقب 
سريع لبرامجنا المعنية بتربية الكينوا. نأمل أن 
نتمكن من تطوير طرز وراثية لنباتات قادرة على 
التكيف مع ظروف بيئة خاصة جدًا وتعد األجود 

على كوكبنا”. 

أما الهدف النهائي للمشروع فيتمثل في 
تربية أصناف كينوا عالية الغلة ومبكرة 

النضج )100-90 يوم( وقادرة على تحمل 
اإلجهادات غير األحيائية )الملوحة والجفاف 

والحرارة( بمستويات مرتفعة في المناطق 
الهامشية. كما يسعى إلى تطوير ممارسات 

اإلدارة الفضلى المرتبطة بهذه العملية، 
وتطوير ممارسات اإلدارة المثلى ما بعد 

الحصاد. 

الخرباء يبحثون عن مورثات 

الكينوا األساسية 

ليست البيئات الهامشية مضيافة للزراعة بما 
يكفي. فغالباً ما تكون مياهها نادرة وملوحتها 

مرتفعة. أما الجفاف والحرارة فتزيد 
األمور سوءاً. بينما تكون تكلفة المحاصيل 

األساسية كاألرز والقمح والذرة مرهقة 
في ظروف كهذه، األمر الذي يفرض على 

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 
إيجاد بدائل عنها، ومنها الكينوا نظراً لقدرة 

هذا المحصول االستثنائية على التأقلم وقيمته 
التغذوية. 

ولهذا المحصول مجموعة وراثية كبيرة 
التنوع تغطي نحو جميع توليفات اإلجهادات 

غير األحيائية في البيئات الهامشية. لذلك 
من األهمية بمكان تحديد المورثات أو مواقع 

الصفات الكمية )QTL( المسؤولة عن 
الصفات الزراعية والكيميائية-الحيوية في 
الكينوا، ما يمّكن من استخدامها في تربية 

طرز وراثية لصالح نظم زراعية-إيكولوجية 
مختلفة. 

ويعد ذلك الهدف الرئيس لمشروع حول 
دراسات االرتباط على مستوى الجينوم في 

الكينوا الذي أطلقه إكبا عام 2019 بالتعاون 

 )Max Planck( مع معهد ماكس بالنك
في ألمانيا، ومجموعة BGI، واحدة من أكبر 

شركات الجينوم على مستوى العالم. 

وكجانب من فعاليات المشروع المدعوم 
من البنك اإلسالمي للتنمية وحكومة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، بدأ الخبراء 
بتحليل 190 طرازاً وراثياً للكينوا في 

محطة أبحاث إكبا بدبي في اإلمارات العربية 
المتحدة للتعرف على الصفات المختلفة لهذا 

المحصول مثل تحمل مستويات الملوحة 
المختلفة؛ وفترة اإلزهار، وطول النبات، 

وطول نورة األزهار؛ والتفرعات، واأليام 
حتى النضج، وغلة البذور، ووزن البذرة، 

وصابونين البذرة.

كما يعمل الخبراء أيضاً على تطوير أصناف 
كينوا تتسم بمذاقها الحلو، مع محتوى 

منخفض من الصابونين، ذلك المركب الذي 
يكسب حبوبها مذاقاً مراً. ويمكن إزالة 

الصابونين بتكرار غسل البذور أو بتقشيرها، 
إال أن هذه األساليب تزيد من تكاليف معاملة 

ما بعد الحصاد. صحيح أن هنالك بضعة 
طرز وراثية للكينوا بمحتوى منخفض من 
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باحثان لدى إكبا يجريان دراسات االرتباط على مستوى الجينوم في الكينوا إلجراء تعقب سريع لتطوير طرز وراثية تعد األنسب للبيئات الهامشية. 
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يحتاج المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في مصر واإلمارات العربية المتحدة إلى تقنيات ذكية مناخياً ليصبحوا أصحاب أعمال زراعية. 
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من خالل وضع البيئات الهامشية في دائرة 
اإلنتاج وتلبية الحاجة المتزايدة إلى األراضي 

الزراعية في المنطقة.” 

كما يستهدف المشروع المزارعين في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ويسعى إلى رفدهم 

بالمعرفة والمهارات الضرورية من خالل 
تطبيقات تفاعلية على الهواتف الجوالة. 

ويبني المشروع على النجاح الذي تحقق 
خالل المرحلة األولى لبرنامج الغذاء 

للمستقبل، حيث يسعى هذا البرنامج خالل 
السنوات القادمة إلى تطوير ونشر نموذج 

مبتكر لألعمال الزراعية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. 

رشاكة بني إكبا واملرصف الربيطاين 

للرشق األوسط املحدود )HSBC( لتحفيز 

األعامل الزراعية الذكية مناخياً يف مرص 

واإلمارات العربية املتحدة

ثمة معضلة تواجه الكثير من المزارعين 
أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق 

الهامشية من مصر واإلمارات العربية 
المتحدة. فمن ناحية، تعتبر الزراعة مصدر 
تحّد بسبب ظروف البيئة غير المؤاتية، ما 

يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض الغالل واألرباح. 
ومن ناحية أخرى، تشكل الزراعة مصدراً 
للمعيشة ال سبيل للتخلي عنها. لكن إلنتاج 
كميات أكبر وكسب المزيد، يبقى هؤالء 

المزارعين بحاجة إلى المعرفة والتكنولوجيا. 

كانت تلك الفكرة وراء إطالق مشروع 
جديد عام 2019 من قبل إكبا والمصرف 

البريطاني للشرق األوسط المحدود 
)HSBC( واإلمارات العربية المتحدة. 

فهذا المشروع، الذي يعد جانباً من برنامج 
الغذاء للمستقبل، مصمم لتمكين المجتمعات 

الزراعية من االزدهار وتوجيه التنمية 
االقتصادية الريفية من خالل نـُهج زراعية 
مستدامة وذكية مناخياً. ويشتمل ذلك، من 

جملة أمور أخرى، على إدخال محاصيل 
كالكينوا، والساليكورنيا، وتطوير سالسل 

قيمة لتلك المحاصيل. 

أما الهدف الرئيس فيكمن في مساعدة 
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 

على إدراك إمكانيتهم، والتحول إلى أصحاب 
أعمال زراعية ناجحين. 

يقول السيد دايفيد راموس، المدير األول 
المسؤول عن االستدامة في المصرف البريطاني 

للشرق األوسط المحدود: “إن تنمية المهارات 
المتعلقة بمشاريع األعمال وترويج سالسل 
اإلمداد المستدامة يأتي ضمن المسؤولية 

المنوطة بمؤسستنا على مستوى االستدامة. إذ 
ننفذ ذلك من خالل دعم المبادرات التي تساعد 
الشركات وسالسل إمدادها على النمو بطريقة 
مستدامة. ال شك أن شراكتنا مع إكبا تعزز مسار 
هذا العمل، حيث تقدم نهج مبتكرة تساعد على 

ضمان االستدامة البيئية والمالية للمزارعين 
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متثل النساء ما 

يقارب 50 يف 

املائة من قوى 

العمل يف رشق 

وجنوب رشق آسيا 

وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى

38



حصاد العام 2019: التأثري والتغيري 
39



تحقيق املساواة بني الجنسني 

ومتكني جميع النساء والفتيات 

المساواة بين 
الجنسين
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تمثــل النســاء قرابــة 43 فــي المائــة مــن القــوى العاملــة الزراعيــة فــي البلــدان الناميــة. 
إال أن 13 فــي المائــة فقــط مــن أصحــاب حيــازات األراضــي هــم مــن النســاء. وفــي 
حــال تمكنــت كافــة النســاء مــن الوصــول إلــى المــوارد اإلنتاجيــة بمثل مســتوى وصول 
ــي  ــادة غــالل مزارعهــن بنســبة 20-30 ف ــك المــوارد الســتطعن زي ــى تل الرجــال إل

المائــة، وانتشــال بيــن 100-150 مليــون شــخص مــن براثــن الجــوع. 

ومــن العمالــة الزراعيــة إلــى علــوم الزراعــة، تبقــى إمكانيــات المــرأة بعيــدة كل البعــد 
عــن مســتوى االســتثمار المنشــود.
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ستقوم زميالت “أْولى” بإعداد أول منتدى 
للبحوث والتنمية يتناولن خالله التحديات 
الزراعية اإلقليمية، والمشاركة في أول 

منصة للتواصل عبر الشبكات في المنطقة 
بين الباحثات العامالت ضمن االختصاصات 

الزراعية وغيرها من االختصاصات ذات 
الصلة باألمن الغذائي.

ويهدف البرنامج إلى تسهيل إمكانية تولي 
الزميالت أدواراً قيادية والتشجيع على 

االمتياز في البحوث وتحفيز تأثيراتها، فضالً 
عن تشجيع ثقافات عمل وبيئات تمكينية 

مراعية للجنسين، وكذلك تزويد الباحثات 
العربيات بمنصات تتيح لهن عرض قدراتهن 

وإسهاماتهن. 

إن الهدف من هذا البرنامج يتجاوز اقتصاره 
على تنمية القدرات، إذ يشتمل على تحسين 
األمن الغذائي والتغذية، وإيجاد بيئة أفضل 
للبحوث والتنمية، وتحقيق منافع اقتصادية 
واجتماعية جراء تضييق فجوة العمالة بين 

الجنسين في المنطقة. 

الباحثات العربيات يركزن عىل إجراء تحوالت 

يف البحوث والتنمية الزراعية

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال تتعدى 
نسبة النساء المشاركات في قوى العمل 21 

في المائة، حيث يسهمن بنسبة 18 في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة. ولو تم 
تضييق فجوة العمالة بين الجنسين خالل 

العقد الماضي، ألمكن مضاعفة معدل نمو 
إجمالي الناتج المحلي أو زيادة نحو تريليون 
دوالر أمريكي في الناتج التراكمي. ال شك 

أنها خسارة لفرصة اقتصادية هائلة.  

يشهد قرابة كل قطاع فجوة عمالة بين 
الجنسين، بما في ذلك قطاعي البحوث 
والتنمية. وتظهر األدلة العملية أن عدد 

النساء في ميدان العلوم منخفض على نحو 
غير متناسب. ويقف معدل مشاركة الباحثات 

في المنطقة عند نسبة 17 في المائة، وهي 
النسبة األدنى على مستوى العالم. وللمساعدة 

على تقليص فجوة العمالة بين الجنسين في 
المنطقة، أطلق إكبا عام 2019 الدورة 

األولى لبرنامج زمالة القياديات العربيات 
في الزراعة “أْولى”. وعليه، باتت مجموعة 

مختارة من الباحثات العربيات الواعدات أول 
زميالت في البرنامج. واشتملت المجموعة 

على 22 باحثة من الجزائر ومصر واألردن 
ولبنان والمغرب وتونس. 

وقد بدأ البرنامج بأول ورشة عمل ُنظمت 
في تونس العاصمة، بتونس، واشتملت على 

توجيه إشرافي وجلسات غطت موضوع 
القيادة اإليجابية. 

يقول األستاذ الدكتور مولدي الفالح المختصة 
في الممارسات الزراعية والدراسات الوراثية 

من تونس: “إن “أْولى” برنامج مبتكر وهو 
غاية في األهمية. فخالل ورشة العمل وجدت 

نهجًا شديد الوضوح يوفر المساعدة للزميالت 
اللواتي سيضطلعن بأدوار قيادية في الميدان 

الزراعي مستقباًل. وبهذه الطريقة، يعمل “أْولى” 
على معالجة قضية مهمة، أال وهي الفجوة بين 

الجنسين في المنطقة.” 

وبرنامج “أْولى”، الممول من قبل البنك 
اإلسالمي للتنمية ومؤسسة بيل ومليندا 

غيتس وبرنامج بحوث القمح للمجموعة 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 

يمثل برنامجاً لتطوير كادر من الباحثات 
العربيات الطموحات المسلحات بالمعرفة 
والمهارات إلحداث تغييرات إيجابية في 

ميدان االستدامة الزراعية واألمن الغذائي في 
بلدانهم بصورة خاصة، وفي المنطقة ككل 

بصورة عامة. ومن ضمن فعاليات البرنامج، 
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الدفعة األولى من زميالت “أْولى” القياديات العربيات في الزراعة وتضم باحثات رياديات من ستة بلدان
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يعيش نحو أربعة 

مليارات شخص 

من ُشح شديد 

يف املياه خالل 

شهر واحد من 

السنة عىل األقل 
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ضامن توافر املياه النظيفة 

وخدمات اإلصحاح للجميع مع إدارتها 

املستدامة

ضمان توافر المياه 
النظيفة وخدمات 

اإلصحاح
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ــاً. ويتحمــل  يعيــش أكثــر مــن مليــاري شــخص اليــوم فــي مناطــق تشــهد إجهــاداً مائي
قرابــة نصــف مليــار شــخص نقــص الميــاه علــى مــدار العــام. ونظــراً ألن تغيــر المنــاخ 
يتســبب فــي إحــداث تحــوالت فــي أنمــاط الهطــوالت وتســريع ذوبــان األنهــار الجليديــة، 
فمــن المرتقــب تراجــع اإلمــدادات بالميــاه، بينمــا تــزداد الفيضانــات وموجــات الجفــاف 
ــام  ــول ع ــاه بحل ــي المي ــديدة ف ــدرة الش ــبب الن ــن بس ــدد النازحي ــل ع ــد يص ــدة. وق ش

2030 إلــى 700 مليــون شــخص.

ــاه  ــواض المي ــة وأح ــاه العذب ــوارد المي ــرض م ــلبية، تتع ــب الس ــذه الجوان ــل ه ومقاب
الجوفيــة لالســتنزاف والتدهــور بمســتويات منــذرة بالخطــر. 
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نظم نموذجية مبتكرة خاصة بإكبا للمناطق الداخلية والساحلية تستفيد من المياه شديدة الملوحة المرتجعة من عملية التحلية ومياه البحر الستزراع 
األسماك وزراعة الخضروات والنباتات الملحية في البيئات الصحراوية
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ومن ضمن أنشطة هذه المشاريع، أقام 
الخبراء عالقات تعاونية مع شتى الشركاء 

لتصميم النظم وفق البيئات المحلية، ووضع 
مبادئ توجيهية للتخلص اآلمن من المياه 

شديدة الملوحة المرتجعة من عملية التحلية 
وبناء قدرات المزارعين والقائمين على 
وضع أطر العمل واإلرشاد الزراعي. 

وأقام الخبراء شراكات مع مؤسسة جلوبال 
للصناعات الغذائية، وهي شركة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة لصناعة البرغر 
والكفتة الكروية وأقراص الدجاج اعتماداً 

على الساليكورنيا. كما واصل الخبراء العمل 
مع عديد من الطهاة في البلد إلعداد وصفات 

باستخدام خضروات ملحية. 

كذلك أطلق المركز أيضاً، مستنداً إلى 
البحوث السابقة، برنامج تربية لتحسين 16 

طرازاً وراثياً للساليكورنيا، حيث يهدف 
البرنامج إلى تطوير سلسلة قيمة تعتمد على 

النباتات الملحية من شأنه تحسين الفرص 
أمام المزارعين في البيئات الهامشية.

الزراعة باستخدام مياه شديدة امللوحة 

املرتجعة من عملية التحلية ومياه البحر 

تعاني معظم البلدان في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا من اإلجهاد المائي. 

ولتلبية احتياجاتها من المياه العذبة، تلجأ 
الكثير من تلك البلدان إلى المياه الجوفية أو 

إلى تحلية مياه البحر. إال أن هذه العملية 
تتسبب في مشكلة ملحية هائلة، أال وهي 
المياه المرتجعة من عملية التحلية، وهي 

منتج ثانوي ضار ناتج عن التحلية، حيث 
يشكل تهديداً بيئياً خطيراً يفاقم من تملح 

التربة والمياه. ويرى إكبا في المياه شديدة 
الملوحة المرتجعة من عملية التحلية ومياه 

البحر مصدرين إلنتاج األغذية، وعليه، 
يقوم بتطوير تقنيات لإلستفادة منهما بصورة 

أفضل. 

وبدعم من حكومة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمية، ينفذ 

المركز منذ عام 2014 برنامجاً بحثياً 
حول نظم تكامل اإلنتاج بين الزراعة 

ومستزرعات األسماك في المناطق الداخلية 
والساحلية من اإلمارات العربية المتحدة 

لدراسة استخدام المياه شديدة الملوحة 
المرتجعة من عملية التحلية ومياه البحر في 
الزراعة. ففي النظم الداخلية، تستخدم المياه 

المحالة لري الخضروات، بينما تستخدم 

المياه المرتجعة من عملية التحلية في تربية 
أسماك البلطي، ومن ثم تستخدم المياه الناتجة 
عن تربية األسماك لزراعة النباتات الملحية. 

أما النظم الساحلية، فستستخدم مياه البحر 
مباشرة لتربية األسماك، بينما تستخدم المياه 

الناتجة عن تربيتها لري النباتات الملحية مثل 
الساليكورنيا. 

تقول الدكتورة ديونيسيا أنجليكي ليرا، خبيرة 
العلوم الزراعية للنباتات الملحية لدى إكبا: 
“إن من األهداف الرئيسة لبرنامجنا البحثي 

تطوير نموذج إنتاجي يتسم بالكفاءة االقتصادية 
ويقوم بتحويل المياه شديدة الملوحة المرتجعة 

من عملية التحلية ومياه البحر إلى مصادر 
مربحة لصالح المزارعين المحليين. األمر الذي 

يساعد على زيادة إنتاج األغذية والدخل 
لديهم.”  

وضمن البرنامج المذكور، تلقى إكبا عام 
2019 منحاً من المصرف البريطاني 
 ،)HSBC( للشرق األوسط المحدود

وبرنامج منح االبتكار المؤثر من “إكسبو 
اليف” التابع إلكسبو 2020 دبي، ومؤسسة 

فوسبوكراع إلدخال النظم إلى مصر 
واإلمارات العربية والمغرب على الترتيب.  
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الكهرباء خالل الفترة من أبريل/نيسان 
2018 حتى يناير/كانون الثاني 2020. 

وتكمن الغاية من المشروع في مساعدة عدد 
أكبر من المزارعين واستهداف جهات فاعلة 
أخرى ضمن القطاع في األردن. كما يهدف 
المشروع إلى توفير قرابة 18,5 مليون متر 

مكعب من المياه بحلول 2022 من خالل 
التصدي للمعوقات القابعة أمام اعتماد القطاع 

الزراعي واألسر للتقنيات المبتكرة لتوفير 
المياه. ولعل من بين المعوقات الجسيمة 

االفتقار إلى المعرفة والمعلومات المطلوبة، 
وغياب إمكانية الحصول على التمويل 

المناسب. 

ووسط أنشطة المشروع يسعى إكبا في 
الوقت الراهن إلى تحري إمكانية تنفيذ 

تدخالت جديدة لتوفير المياه، تشتمل على 
إدخال تقنيات تعديل التربة ومحاصيل 

متأقلمة مع المناخ مثل الكينوا التي تتسم 
بانخفاض استهالكها للمياه قياساً بسائر 

المحاصيل األساسية. 

مساعدة املزارعني األردنيني عىل 

توفري املياه واملال

يساعد مشروع رائد ينفذه شتى أصحاب 
الشأن المزارعين في محافظتين باألردن 
على توفير موارد المياه وخفض فواتير 

الطاقة من خالل إدخال تقنيات توفير المياه. 

فضمن مشروع خمسي يعرف باسم “تقانات 
االبتكارات المائية”، يعمل إكبا بالتعاون مع 
منظمة فيلق الرحمة ومؤسسة نهر األردن 
والجمعية العلمية الملكية والمعهد الدولي 
إلدارة المياه وغيرها على تحسين كفاءة 

استخدام المياه في المزارع ضمن محافظتي 
المفرق والزرقاء. كما يضم المشروع - 
الممول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية )USAID( - القطاع الخاص، 

السيما موردي تقانات توفير المياه ومقدمي 
الخدمات. 

ويقوم المركز بتدريب الموردين ومقدمي 
الخدمات على توفير حلول مفصلة تبعاً 

لحاجة المزارعين. إذ يساعد هذا العمل على 
تحفيز الطلب على تقنيات وممارسات توفير 
المياه من خالل التأثير في سلوك المزارعين 

الرياديين. ما يؤدي بالتالي إلى تخفيض 
استهالك المزارعين للمياه في مزارعهم، 

وبالتالي انخفاض التكاليف. 

تقول السيدة سيتا توتنجيان، مديرة البرامج 
لدى إكبا: “الري الجائر مشكلة خطيرة في األردن. 

وأردنا من خالل هذا البرنامج تبيان إمكانية 
توفير كميات كبيرة من المياه والطاقة، األمر 
الذي يساعد المزارعين على خفض تكاليف 

اإلنتاج وزيادة األرباح.” 

لقد بدأ هذا المشروع، الذي أطلق عام 
2017، بإعطاء النتائج اإليجابية المرجوة، 

حيث نجح المزارع السيد أبو كشك في 
توفير كمية 158,490 متراً مكعباً من 

المياه منذ مارس/آذار 2018. أضف إلى 
ذلك أنه وفر مبلغ 20,422 ديناراً أردنياً 
)قرابة 28,804 دوالرات أمريكية( في 
فواتير الكهرباء بين أبريل/نيسان 2018 

ويناير/كانون الثاني 2020. وباتت مزرعته 
اليوم ذائعة الصيت بين أصحاب المزارع 
في الجوار ومنهم على سبيل المثال فاضل 

المغيربي. 

فقد جاء عن السيد فاضل المغيربي أن 
استثماره في تحديث شبكات الري أدى إلى 

توفير كمية 619,630 متراً مكعباً من 
المياه ومبلغ 79,843 ديناراً أردنياً )حوالي 

112,614 دوالراً أمريكياً( في فواتير 
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من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 
في أربعة بلدان، حيث يتم تقاسم الشبكة في 

بوركينا فاسو بين 25 مزارعاً للخضروات، 
بينما 90 ُمزارعة يتقاسمن شبكة واحدة في 

مالي. كما شكل أصحاب الحيازات الصغيرة 
جمعيات إلدارة توزيع المياه وتزويد 

األسواق المحلية بمنتجاتهم بشكل جماعي. 
كذلك طبقت ترتيبات مماثلة في النيجر 

والسنغال. 

ولمساعدة المزارعين والمرشدين الزراعيين 
على إدارة موارد المياه بصورة أفضل، 

حدد الخبراء احتياجات المحصول من المياه 
وجداول الري التي من شأنها خفض استخدام 
مياه الري بنسبة 20 في المائة، مقابل زيادة 

الغالل بنسبة 15 في المائة. 

وتظهر هذه الشبكات مستقبالً مبشراً لتحسين 
مصادر المعيشة لدى المزارعين أصحاب 
الحيازات الصغيرة في المنطقة. في حين 
يعتبر تنامي االهتمام لديهم مؤشراً إيجابياً 
إلى حد كبير. إال أنهم يتطلعون إلى دعم 

حكومي، فتكاليف هذه الشبكات تبقى أكبر 
من إمكانيتهم رغم تدنيها. 

تعزيز األمن الغذايئ يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى من خالل شبكات ري 

تعمل بالطاقة الشمسية 

يقوم أغلبية المزارعين في منطقة أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى بزرع قطعاً 

صغيرة من األراضي ال تصل مساحتها 
إلى هكتارين. وما ينتجونه يكفي في العادة 

إلطعام أسرهم وللبيع أحياناً. لكن نظراً 
النخفاض المشاركة وضعف الظروف 

الزراعية، نجدهم يعتمدون بدرجة كبيرة 
على الري. وهنا مكمن التحدي الرئيس. 

تعتمد معظم المزارع المروية في المنطقة 
على المياه الجوفية أو مياه األنهار. إال أن 
نقلها إلى الحقول يبقى عقبة جسيمة بفعل 

االفتقار إلى ما يلزم من بنى تحتية وتمويل. 
نتيجة ذلك، تستخدم نسبة ال تزيد عن اثنين 
في المائة من موارد المياه المتجددة للري، 

في حين تروى نسبة أربعة في المائة 
فقط )ستة ماليين هكتار( من األراضي 

المزروعة. 

إال أن ثمة حلول فعالة ومنخفضة التكلفة من 
شأنها مساعدة المزارعين على ري أراضيهم 
وزيادة غالل المحاصيل وتحسين الدخل. كما 

يمكن لتلك الحلول أن تخفض المخاطر إلى 
الحد األدنى. ولعلها الفكرة التي تقف وراء 

مشروع ممول من صندوق أوبك للتنمية 
الدولية نفذه إكبا باالشتراك مع وزارات 

الزراعة في بلدان ضمن إقليم أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى: بوركينا فاسو ومالي 

والنيجر والسنغال. 

فمشروع “تعزيز تقنيات الري صغيرة 
النطاق لتحسين األمن الغذائي في أفريقيا 

جنوب الكبرى” يعمل على تشجيع تكنولوجيا 
الري صغيرة النطاق مثل شبكة الري 

الكاليفورنية واستراتيجيات إدارة المياه على 
مستوى المزرعة لتحسين كفاءة استخدام 

المياه. 

يقول الدكتور أسد القرشي، خبير أول في إدارة 
المياه والري لدى إكبا: “إن الهدف من مشروعنا 

يكمن في التصدي إلى تحديين: االفتقار إلى 
المياه والكهرباء. إذ نحاول مساعدة المزارعين 
أصحاب الحيازات الصغيرة على إيصال المياه 
إلى حقولهم بتكلفة متدنية. إضافة إلى ذلك، 

ونظرًا لعدم توافر الكهرباء في تلك المناطق 
الريفية، نقوم بتركيب مضخات تعمل بالطاقة 
الشمسية. ولعل ما يهم هنا أن هذه الشبكة 

توفر نحو 40 في المائة من مياه الري قياسًا 
بشبكات الري السطحي التقليدية.” 

وضمن هذا المشروع، أدخل إكبا شبكات 
تعمل بالطاقة الكهربائية لدى مجموعات 
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وتغير المناخ، والطاقة الهيدروليكية، ونوعية 
المياه، وإنتاجية المياه المخصصة للزراعة، 

واألهوار، والجوانب االجتماعية-االقتصادية. 
كذلك قدم البرنامج الدعم الالزم للبلدان في 
ميدان توليد واستخدام المعلومات المستندة 

إلى الدليل والمتفق عليها حول استخدام المياه 
وتوفير الخدمات على المستوى اإلقليمي. 

ونجح في الجمع ما بين خبراء من العراق 
وسورية وتركيا للعمل معاً من أجل التصدي 

للتحديات التي تواجه إدارة المياه العابرة 
للحدود. وعمل أيضاً كمنصة علمية حيادية 

يدعمها خبراء دوليون ساعدوا شركاءهم 
القطريين على العمل بشفافية وعلى تبادل 

المعرفة.

وبفضل التعاون بين الشركاء الوطنيين 
والدوليين، استطاع البرنامج تسهيل إجراء 

تحليالت ودراسات متنوعة في تلك البلدان، 
حيث تمخضت هذه األنشطة عن إصدار 

سبعة تقارير شاملة حول إدارة المياه ذات 
الصلة بالجوانب الزراعية واالجتماعية-
االقتصادية والبيئية، وكذلك ذات الصلة 

بالطاقة داخل الحوض.

ودعماً لصناعة القرار، أعد البرنامج ثمانية 
موجزات سياساتية وتقريراً تجميعياً، إضافة 

إلى تقديمه توصيات بتنفيذ أكثر من 30 
عمالً. 

تحسني التعاون يف حوض نهري 

الفرات ودجلة

تعتبر منطقة حوض نهري الفرات ودجلة 
منطقة سريعة التأثر بتغير المناخ. وثمة 

ترابط بين البلدان المتشاطئة، حيث تعتمد 
هذه البلدان على مياه النهر للحفاظ على 
خدمات نظامها اإليكولوجي، وإنتاجها 

الزراعي وكذلك إنتاجها من الطاقة، ناهيك 
عن اإلمداد بالمياه لالستخدامات البلدية 

والصناعية. ويتأثر هذا الحوض بالملوحة 
وتدهور األراضي وكذلك بتدهور األهوار 

والنظم اإليكولوجية. 

وهذه المشاكل شائعة بدرجات مختلفة بين 
البلدان المتشاركة بالحوض، وهي األردن 

وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية 
وسورية وتركيا. ونظراً لطبيعة هذا الحوض 

العابر للحدود، من األهمية بمكان ضمان 
التعاون اإلقليمي المشترك والفعال للتصدي 
للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجهه. 

كانت هذه الفكرة الرئيسة وراء إطالق 
البرنامج التعاوني لحوض نهري الفرات 

ودجلة الذي يشكل مبادرة إقليمية، بتمويل 
من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من 

أجل التنمية )SIDA(، والمنفذ بالتعاون مع 
 ،)SIWI( معهد ستوكهولم الدولي للمياه

 ،)AUB( والجامعة األمريكية في بيروت
ومعهد ستوكهولم للبيئة )SEI(، والمركز 

الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
)إيكاردا(، والمعهد السويدي لألرصاد 

 ،)SMHI( الجوية والعلوم الهيدرولوجية
وبالتعاون أيضاً مع مؤسسات وطنية حكومية 

وبحثية. 

وقد نفذ إكبا البرنامج في العراق وسورية 
وتركيا خالل الفترة من عام 2013 حتى 

2019، حيث تشكل هذه البلدان الثالثة نسبة 
80 في المائة من إجمالي مساحة الحوض. 
أما من بين أهداف البرنامج فنذكر تحسين 

الحوار والتعاون بين البلدان الثالثة من خالل 
زيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات ونقل 
المعرفة المتعلقة بإدارة المياه في المنطقة. 

يقول الدكتور خليل عمار، مدير برنامج اإلدارة 
المستدامة للموارد الطبيعية في إكبا: “تتطلب 

إدارة المياه العابرة للحدود إدراكًا مشتركًا 
للتحديات والحلول بين البلدان عند أعلى 

المجرى وأسفله. أما هدفنا فكان بناء الثقة 
وإرساء آليات للتعاون بين شتى أصحاب الشأن 

ن من وضع حلول تلقى 
ّ

في هذه البلدان بما يمك
قبول جميع األطراف.” 

ووفر البرنامج قاعدة دليل دامغ لتقييم 
التأثيرات العابرة للحدود والتمكين من 

تحديد الكثير من الخيارات المتعلقة بإدارة 
المياه، ناهيك عن كونه برنامجاً لالستثمار 

اإلقليمي. أما المجاالت المحورية التي 
حظيت باألولوية فاشتملت على الهيدرولوجيا 
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الوضع االجتماعي واالقتصادي  
إنتاجية المياه المخصصة للزراعة  

الهيدرولوجيا وتغير المناخ جودة المياه الطاقة المتجددة إنتاجية المياه المخصصة للزراعة األهوار الوضع االجتماعي واالقتصادي
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األعوام حرارة 
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اتخاذ اإلجراءات العاجلة ملحاربة تغري 

املناخ وتأثرياته 

اإلجراءات 
المتعلقة بالمناخ
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تظهــر بيانــات المنــاخ العالمــي أن فتــرة العقــد بيــن عــام 2010 وحتــى 2019 كانــت 
األعــوام األكثــر ســخونة علــى اإلطــالق فــي التاريــخ. ونظــراً الحتــرار األرض، ثمــة 

آفــاق بانعــدام األمــن الغذائــي فــي كثيــر البلــدان. 

ــع  ــي جمي ــن ف ــل المزارعي ــى كاه ــع عل ــة فتق ــة المتطرف ــاء األحــداث المناخي ــا أعب أم
ــال  ــه احتم ــع مع ــاً، ارتف ــس وازداد جفاف ــرارة الطق ــت ح ــا ارتفع ــم. فكلم ــاء العال أنح
تدنــي أو إخفــاق غــالل المحاصيــل وفقــدان الحيوانــات. أمــا أحــداث الجفــاف المتطرفــة 
ــدان الشــرق  ــن بل ــر م ــي كثي ــدة ف ــرة متزاي ــات فتشــهد وتي وموجــات الحــر والفيضان

ــة فادحــة.  ــا يســبب أضــراراً اقتصادي ــا، م األوســط وأفريقي
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في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يتسبب التغير المناخي من تزايد وتيرة موجات الجفاف وأحداث جوية شديدة التطرف
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يقول السيد رشيد زعبول، خبير النمذجة 
المناخية لدى إكبا: “إن زيادة موجات الجفاف 

شيوعًا وشدة في المنطقة يستدعي وجود 
خطط شاملة لدى الحكومات للتخفيف من 

تأثيراتها واالستجابة لها. كما من الضرورة بمكان 
توافر نظام لرصد الجفاف باستمرار واتخاذ 

اإلجراءات المناسبة قبل حدوث  أحداث جوية 
شديدة التطرف.” 

واستمراراً لهذه األعمال، أجرى إكبا دراسة 
مدعومة من منظمة األغذية والزراعة لألمم 

المتحدة لتقييم إمكانيات وتحديات تطبيق 
التأمين ضد مخاطر الجفاف في المنطقة. 
وخلصت الدراسة إلى أن توافر البيانات 
ومصداقيتها يشكل مطلباً أساسياً العتماد 
برامج التأمين القائمة على التعويضات 

والمؤشرات في المنطقة. 

لقد كانت هذه األعمال بمثابة محفز لتحسين 
نظم اإلنذار المبكر بالجفاف في المنطقة 
وإيجاد البيئة الالزمة لإلدارة االستباقية 

لمخاطر الجفاف. 

تحسني االستعداد للجفاف يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

تشكل موجات الجفاف الدورية تهديداً لألمن 
الغذائي والمائي في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، إذ تزيد الضغط على موارد 
المياه النادرة، وتؤثر في التنمية االجتماعية 

واالقتصادية. 

وقد كشفت موجات الجفاف مؤخراً عن 
محدودية إدارة الجفاف في المنطقة والحاجة 
إلى دعم الحكومات والسكان إلدارة تأثيرات 

الجفاف. أضف إلى ذلك أن بيانات نماذج 
المناخ العالمي الرئيسية تظهر ارتفاعات 

محتملة في درجات الحرارة مستقبالً، 
وتراجعاً في الهطوالت، وزيادة في تواتر 
موجات الجفاف، وكذلك زيادة في شدتها 

وفتراتها. وعليه، من األهمية بمكان تحسين 
أساليب توصيف موجات الجفاف وإدارتها 

في المنطقة. 

كانت تلك الغاية من وراء مشروع “النظام 
اإلقليمي إلدارة الجفاف” الذي استكمل عام 
2019، حيث ساعد هذا المشروع الممول 
US- )من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

AID( على تطوير رؤى جديدة ووضع 
خطط إلدارة الجفاف واستراتيجيات التأقلم 

معه بهدف الحّد من التأثيرات التي يحدثها 
الجفاف في اإلمداد باألغذية والمياه داخل 

مجتمعات سريعة التأثر باألردن ولبنان 
والمغرب وتونس. 

كما قدم إكبا الدعم للبلدان األربعة لتأسيس 
أحدث النظم الخاصة برصد ظروف الجفاف 

على المستوى اإلقليمي وساعد في أنشطة 
التخطيط والتنسيق المتعلقة بالجفاف. ولعل 
األهم من ذلك هو تقديم الخبراء المساعدة 
التقنية والتدريب على تشغيل نظم الرصد 
واإلنذار المبكر، كما عملوا على تطوير 

تقنيات التواصل وإيصال المعلومات، وتنفيذ 
أنشطة مختلفة إلشراك أصحاب الشأن. ففي 
عام 2019 على سبيل المثال، نظم الخبراء 

دورات تدريبية لفريق من 16 مهندساً في 
األردن وأربعة مهندسين في المغرب. 

وركز المشروع على تطوير نظم لرصد 
الجفاف واإلنذار المبكر على المستويين 
الوطني واإلقليمي وتقييم سرعة التأثر 

بالجفاف وتأثيره، وخطط االستعداد 
لالستجابة لتأثيرات الجفاف والتخفيف منها. 
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400,000
هنالك ما يقارب

نوع نبايت عىل 

كوكبنا

إال أن هذا التنوع 

الحيوي بات معرضاً 

للخطر اليوم
62



حصاد العام 2019: التأثري والتغيري 
63



حامية واستعادة وتحفيز االستخدام املستدام 

للنظم اإليكولوجية األرضية، واإلدارة املستدامة 

للغابات، ومكافحة التصحر وكبح التدهور وعكس 

اتجاهه وإيقاف فقدان التنوع الحيوي 

الحياة في البر
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يتعــرض التنــوع الحيــوي إلــى تهديــدات خطيــرة ناجمــة عــن األنشــطة البشــرية. ومــا 
تغيــر المنــاخ وتحــول الموائــل الطبيعيــة واالســتغالل الجائــر للمــوارد الطبيعيــة ســوى 

غيــض مــن فيــض العوامــل الرئيســية المســببة لتلــك التهديــدات. 

أمــا مــا ينــذر بخطــر محــدق فهــي النســبة الراهنــة لفقــدان التنــوع الحيــوي، حيــث يشــير 
بعــض الخبــراء إلــى أن العالــم بصــدد أن يشــهد ســادس انقــراض جماعــي فــي التاريــخ. 

ــرع عــن  ــة تتف ــل مجموعــة حيوي ــذي يمث ــوي الزراعــي ال ــوع الحي ــا ســيتراجع التن كم
ــجل  ــد س ــن ق ــول المزارعي ــي حق ــا ف ــي نجده ــل الت ــوع المحاصي ــوي. فتن ــوع الحي التن
تراجعــاً ترافــق مــع زيــادة فــي التهديــدات التــي تلــوح فــي أفــق تنــوع المحاصيــل. وفــي 
ــة  ــد األمــن الغذائــي والتغذي ــاخ، يعــد هــذا التنــوع حاســماً علــى صعي ضــوء تغيــر المن

ــن.  العالميي

ولعــل مــا يحمــل أهميــة جوهريــة أيضــاً هــو حفــظ التنــوع الحيــوي بصفــة عامــة والتنوع 
الحيــوي الزراعــي بصفــة خاصــة لصالــح مســتقبل مســتدام ينعــم باألمــن الغذائي. 
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يحتوي النظام المتعدد األطراف للحصول 
على الموارد وتقاسم المنافع في الوقت 
الراهن على أكثر من 2,6 مليون عينة 

من األصول الوراثية للمحاصيل، حيث يتم 
تبادل المواد في هذه المجموعة الوراثية 

العالمية الكبيرة حول العالم بمعدل وسطي 
يبلغ 1,000 عملية تحويل يومياً لدعم 

المزارعين ومربي النبات والخبراء في 
عملهم على تطوير أصناف جديدة لمحاصيل 
قادرة على التكيف مع المناخ وإنتاج كّم أكبر 

من األغذية النباتية الغنية بالمغذيات.

إن المعاهدة الدولية لمنظمة األغذية 
والزراعة صك قانوني دولي أساسي لحفظ 
التنوع الحيوي النباتي واستخدامه المستدام 

وتقاسم منافعه، حيث يتم ذلك من خالل آليات 
متعددة، أبرزها النظام متعدد األطراف، 

والنظام العالمي للمعلومات وصندوق تقاسم 
المنافع. كما تعتبر المعاهدة أول صك 

دولي ملزم قانونياً يعترف باإلسهام الكبير 
للمجتمعات األصلية والمزارعين األصليين 

في تطوير وإدارة التنوع الحيوي للمحاصيل.  

الوصول إىل البنك الورايث إلكبا 

بات أيرس أمام العامل 

يعود تاريخ البنك الوراثي إلكبا إلى 
عام 2000. أما مهمته فتكمن في عمله 

كمستودع للموارد الوراثية النباتية المناسبة 
للبيئات الهامشية. 

ويقوم إكبا منذ ذلك العام بجمع وحفظ 
أصول وراثية ألنواع نباتية ذات قدرة مثبتة 

أو محتملة على تحمل الملوحة والحرارة 
والجفاف من جميع أنحاء العالم. 

واليوم يعتبر هذا البنك الوراثي موئالً ألكبر 
مجموعات األصول الوراثية ألنواع نباتية 

متحملة للجفاف والحرارة والملح على 
مستوى العالم. ففيه يخزن 14,524 مدخالً 
لقرابة 270 نوعاً نباتياً جمعت من أكثر من 

150 بلداً ومنطقة. كما يحتوي على زهاء 
250 عينة لبذور من 70 نوعاً نباتياً برياً 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة، البلد 

المضيف للمركز. 

وفي عام 2019، أبرم إكبا اتفاقاً مع منظمة 
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ضمن إطار 

المادة الخامسة عشرة من المعاهدة الدولية 
بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة. 

ووفق هذا االتفاق، بات جمع األصول 
الوراثية في البنك الوراثي إلكبا رسمياً جزءاً 

من النظام متعدد األطراف للحصول على 
الموارد وتقاسم المنافع، ما يضيف على 

المجموعة الوراثية العالمية للمادة الوراثية 
النباتية المتاحة للمزارعين ومربي النبات 
والخبراء لصالح اإلنتاج المستدام لألغذية 

المنتجة من النباتات. 

يقول الدكتور كينت نادوزي، أمين عام المعاهدة 
الدولية: “إن هذا االتفاق يوفر إمكانية 

الوصول إلى مجموعة األصول الوراثية القيمة 
إلكبا بشكل أيسر من قبل شريحة أوسع من 

مستخدميها، ما يعني بالتالي إفادة المزارعين 
من هذه المجموعة في نهاية المطاف، في حين 
يوفر االتفاق إلكبا إمكانية إطالق شراكات جديدة 

والمشاركة في إطار عمل الحوكمة العالمية 
الذي تتيحه هذه المعاهدة الدولية. إنها خطوة 

مهمة أخرى نحو األمام في إمكانية الحصول 
على المادة الوراثية النباتية وتقاسم المنافع 

على المستوى الدولي، فهذه الموارد تمثل 
أساس سلة الغذاء في المعمورة.”
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يخزن إكبا ما يزيد على 14,524 مدخالً لقرابة 270 نوعاً نباتياً من حول العالم. 
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تساعد الطائرات المسيرة )درون( على تحديد أشجار نخيل التمر المصابة بسوسة النخيل الحمراء. 
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المظهري للظلة النباتية والتعرف على أشد 
األصناف حساسية لآلفة. 

يقول الدكتور زيد همامي، زميل ما بعد الدكتوراة 
لدى إكبا: “تشكل سوسة النخيل الحمراء تهديدًا 

خطيرًا لزراعة نخيل التمر. وتهدف دراستنا إلى 
تسليط الضوء على استخدام جديد للطائرات 
المسيرة في الكشف المبكر عن اآلفة، وكذلك 

على األسباب التي تزيد من مقاومة بعض 
األصناف لآلفة قياسًا بغيرها من األصناف.” 

ال توجد في الوقت الراهن بحوث تفسر 
القاعدة الوراثية آلليات المقاومة ضد سوسة 

النخيل الحمراء في نخيل التمر. ويأمل 
الخبراء بسد هذه الفجوة، حيث يخططون 

اآلن إلجراء تجربة واسعة النطاق لتحديد إن 
كان التحمل في بعض األصناف يعود إلى 

سبب وراثي. 

استخدام الطائرات املسرية لفهم كيفية 

تأقلم نخيل التمر مع سوسة النخيل الحمراء

تحمل شجرة نخيل التمر أهمية ثقافية 
واقتصادية في شبه الجزيرة العربية. واليوم 
يزيد عدد أصناف نخيل التمر على 1,500 
صنف، منها 250 صنفاً مزروعاً في شبه 

الجزيرة العربية. 

إال أن إنتاج التمر يواجه تهديدات أحيائية 
وغير أحيائية مختلفة. ولفهم العوامل التي 

تؤثر في إنتاجية نخيل التمر، نفذ إكبا أطول 
برنامج متواصل للبحوث في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة منذ عام 2002، حيث 
يتحرى البرنامج تأثيرات الملوحة وغيرها 
من اإلجهادات في 18 صنفاً لنخيل التمر. 

لكن مع السنين، أصيبت بعض األشجار 
بسوسة النخيل الحمراء، وهي حشرة 

خطيرة، بينما لم تصب أشجار أخرى. 

صحيح أن الشجرة متحملة في العادة 
للحرارة والجفاف وشيء من الملوحة، إال 
أنها سريعة التأثر بسوسة النخيل الحمراء. 

إذ أن هذه اآلفة قادرة على التسبب بأضرار 

جسيمة لألشجار وموتها. ما يعني خسائر 
اقتصادية فادحة حول العالم. 

وعليه، فإن الكشف المبكر عن السوسة 
يشكل مسألة حاسمة، إال أنها ال تخُل من 
الصعوبة نظراً لقلة األعراض الخارجية 

المرئية التي تشير إلى وجود تلك اآلفة. ما 
يدفع الفرق الميدانية إلى البحث عن الثقوب 

التي تدخل منها الحشرة عند قاعدة كل شجرة 
أو تاجها. إال أن هذه العملية تنقصها الكفاءة 

نظراً ألن مزارع النخيل قد تحتوي على 
مئات، بل آالف األشجار. 

وفي عام 2019، بدأ إكبا دراسة للتعرف 
على المساعدة التي تقدمها الطائرات المسيرة 
)درون( في تحديد األشجار المصابة وكيفية 

استجابة األصناف المختلفة لتلك الحشرة. 
وقد أظهرت النتائج األولية نمطاً واضحاً 

للحساسية والتحمل بين األصناف. واستخدم 
الخبراء الطائرات المسيرة لتحديد مواقع 

األشجار المتضررة من خالل تحديد الطراز 
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الثاني، وإال تترك تلك األراضي بوراً. كما 
يستخدمون بذورهم الخاصة بدالً من شرائها 

من السوق. 

ومن ضمن فعاليات الدراسة، جمع الخبراء 
أصوالً وراثية ألربع سالالت محلية 

ووضعوها في البنك الوراثي للمركز، الذي 
يحتوي على حوالي 5,000 مدخل للشعير 

مما يزيد على 100 بلد وأكثر من 60 
مدخالً للقمح. 

وتعتبر األصول الوراثية مهمة للتربية 
والبحوث مستقبالً، حيث تظهر المشاهدات 

األخيرة التوقف عن زراعة الكثير من 
المزارع في تلك المناطق، حيث تبقى قطع 

األراضي بوراً على مدار الموسم. يقول 
الخبراء أن ذلك مؤشر على تراجع االهتمام 

لدى المزارعين، ما قد يؤدي إلى خسارة 
الممارسات التقليدية.

تتبع الرتاث الزراعي يف اإلمارات 

العربية املتحدة

ضمن أنشطة حفظ الموارد الوراثية النباتية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أجرى 

إكبا حمالت منظمة إلى مواقع مختلفة لجمع 
بعض األنواع األصلية المهمة وتخزينها في 

بنكه الوراثي للمستقبل. 

ونتيجة عديد من الحمالت النباتية إلى 
المناطق الجبلية في إمارة رأس الخيمة خالل 

الفترة من 2019-2015، استطاع فريق 
من خبراء إكبا تحديد ودراسة أربعة أصناف 

محلية للحبوب. 

وخالل تلك الحمالت، درس أعضاء الفريق 
الطريقة التي يقوم بها المزارعون المحليون 
بزراعة ساللة محلية واحدة للشعير وثالث 

سالالت محلية للقمح في تلك المناطق. 

ففي دراسة نشرت في مجلة تريبولوس، 
وهي مجلة لمجموعة التاريخ الطبيعي 

اإلماراتي، ذكر الخبراء أن المزارعين 
المحليين يزرعون الشعير والقمح منذ أجيال. 

وكانت تلك المرة األولى التي يتم الحديث 
فيها عن زراعة ُمدخالت محلية للشعير 

والقمح في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

يقول الدكتور محمد شاهد، اختصاصي المصادر 
الوراثية لدى إكبا: “تساعدنا هذه الدراسة على 
فهم الممارسات الزراعية الراهنة بصورة أفضل 

في تلك المناطق، فضاًل عن األشكال المختلفة 
التي اتخذتها الممارسات من جيل آلخر. وقد 

تعطي زراعة تلك السالالت المحلية فكرة ما عن 
الممارسات الزراعية التي كانت تتم سابقًا.” 

ووجدوا أن القمح البلدي يزرع بالدرجة 
األولى كغذاء، لكنه استخدم أحياناً كعلف. 
وتستخدم حبوب الشعير المحلي بالدرجة 

األولى كعلف للدجاج، بينما تستخدم كتلته 
الحيوية كعلف للحيوانات. 

يزرع جل المزارعون المحليون القمح 
والشعير المحلي في أراضيهم في حال 

كانت األمطار وفيرة خالل نوفمبر/تشرين 

70



يعمل الخبراء على جمع وحفظ النباتات األصلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل األجيال القادمة.
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تقاسم املوارد الوراثية النباتية 

ضمن المسؤولية المنوطة بالمركز في البيئات الهامشية، يقوم إكبا بجمع وحفظ وتقاسم األصول الوراثية ألنواع نباتية ذات قدرة مثبتة أو 
محتملة على تحمل الملوحة والحرارة والجفاف. 

ويقدم إكبا عينات من البذور إلى شتى المؤسسات حول العالم إلجراء البحوث الالزمة عليها وتربيتها وإدخالها. 

وفي عام 2019، قدم المركز عينات من بذور 14 محصوالً إلى منظمات شريكة في 10 بلدان. 
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الرشاكات 

مفتاح تحقيق 

أهداف التنمية 

املستدامة 
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تعزيز وسائل تنفيذ الرشاكات 

العاملية وتنشيطها لصالح 

التنمية املستدامة 

تسخير الشراكات 
لتحقيق األهداف

76



ــتنزاف  ــى اس ــي وحت ــر المناخ ــن التغي ــدءاً م ــة. فب ــات جم ــوم تحدي ــم الي ــه العال يواج
المــوارد الطبيعيــة، لــم يشــهد التاريــخ البشــري كثافــة فــي نطــاق التحديــات وتعقيداتهــا 
ــا  ــا. كم ــد لمعالجته ــداً بي ــل ي ــدان أن تعم ــع البل ــى جمي ــي أن عل ــا يعن ــذا. م ــا ه كيومن
علــى المنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة أن تضافــر جهودهــا وأن تقــدم الدعــم 

ــدم والنجــاح.  ــاون والشــراكات عامــالً حاســماً للتق ــى التع ــات. إذ يبق للحكوم
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المناطق من خالل توظيف التقنيات المتقدمة 
والعلوم الحيوية لتحسين غالل المحاصيل.” 

وبفضل الدعم الذي أواله مكتب األمن 
الغذائي ومكتب العلوم المتقدمة في حكومة 
دولة اإلمارات العربية، والبنك اإلسالمي 

للتنمية، وهيئة البيئة-أبوظبي، والمجمع 
الشريف للفوسفاط، وجائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، نجح 
المنتدى في بلوغ أهدافه بإقامة عالقات 

الشراكة وتسليط الضوء على المشكالت التي 
تواجه المجتمعات في شتى بقاع العالم. 

كما دعا المنتدى القطاعين العام والخاص 
إلى اتخاذ المزيد من اإلجراءات وتقديم 

المزيد من الدعم لتعزيز البحوث واالبتكار 
لصالح األمن الغذائي والتنمية المستدامة في 

البيئات الهامشية.

بناء منصة رشاكة عاملية مخصصة 

للبيئات الهامشية 

أطلق إكبا في عام 2019 الدورة األولى 
للمنتدى العالمي لالبتكارات المخصصة 

للبيئات الهامشية كمنصة مكرسة لتسهيل 
المناقشات والشراكات بين األطراف. 

واستقطبت هذه المنصة، التي نظمت 
بالتعاون مع العديد من الشركاء والجهات 

الراعية، طيفاً متنوعاً من أصحاب الشأن في 
دبي باإلمارات العربية المتحدة. 

كانت هذه المنصة بمثابة فعالية فريدة من 
نوعها لعرض أحدث التطورات في ميدان 

البحوث واالبتكار والتنمية والسياسات 
المتعلقة بالزراعة وإنتاج األغذية في البيئات 

الهامشية. 

وقد حضر ما يزيد على 90 متحدثاً وقرابة 
300 مشاركاً من أكثر من 40 دولة 

ليشاركوا في الجلسات المتنوعة التي انعقدت 

على مدى يومين وخصصت للسياسات 
والتكنولوجيا واألعمال والعلوم. وتقاسم 

المتحدثون المتميزون خبراتهم وأفكارهم 
القيمة حول مستقبل األمن الغذائي والمائي 

والتغذوي في شتى بقاع العالم. 

وفي كلمة معالي مريم بنت محمد المهيري، 
وزيرة الدولة لألمن الغذائي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، قالت: “يعيش قرابة 1,7 مليار 
شخص في البيئات الهامشية وفق التقديرات، 
70 في المائة منهم من الشريحة األشد فقرًا. 
وكثير منهم مزارعون أصحاب حيازات صغيرة 

يعتمدون كليًا على الزراعة لتأمين غذائهم 
ودخلهم. ومع التوقعات بزيادة عدد السكان في 
تلك المناطق وزيادة التأثيرات التي يحدثها تغير 

المناخ في قدرتهم على زراعة المحاصيل لما 
يسببه من زيادة تواتر موجات الجفاف وارتفاع 

درجات الحرارة، نجد أن الوقت اليوم هو األنسب 
الستكشاف سبل إطالق اإلمكانيات الكامنة لتلك 
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المنتدى العالمي لالبتكارات في البيئات الهامشية أول منصة من نوعها مكرسة لتشكيل شراكات استراتيجية بهدف التصدي 
للتحديات في البيئات الهامشية من خالل البحوث واالبتكار.
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معالي المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية؛ والدكتورة أسمهان الوافي، 
مدير عام إكبا، يوقعان اتفاق تعاون مشترك في جدة بالعربية السعودية. 
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وسيعمل كال الطرفين معاً على تطبيق 
التقنيات وتنفيذ المشاريع والبرامج القادرة 

على تحقيق التنمية البيئية والزراعية 
المستدامة والتي تساعد على حفظ موارد 

المياه في المملكة. 

ومن خالل الشراكة المذكورة، يتقاسم إكبا 
معرفته التقنية وتجربته التطبيقية الواسعة مع 

الوزارة، ويعمل على إيجاد حلول مفصلة 
لتعزيز بحوث الزراعة الملحية وإنتاجها في 

المملكة العربية السعودية. 

رشاكة بني إكبا ووزارة البيئة واملياه 

والزراعة يف اململكة العربية السعودية 

لتنمية الزراعة امللحية يف اململكة

أبرم إكبا عام 2019 اتفاقاً استراتيجياً مع 
وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة 

العربية السعودية إلقامة عالقة تعاون 
مشترك في ميدان تنمية الزراعة واالستدامة 

البيئية في المملكة. 

ووفق االتفاق المذكور، يقدم إكبا الدعم إلى 
الوزارة في ميدان تطوير البحوث والنظم 

الزراعية الملحية، وكذلك في مجال الحفاظ 
على البيئة والموارد الطبيعية وإدارتها 

المستدامة. 

وجاء عن الوزارة: “تشتمل مذكرة التفاهم على 
االستفادة من خبرات إكبا في مجال تنمية 

القدرات، والبحوث الزراعية والبيئية، السيما في 
مجال تنمية النبات ومكافحة التصحر والتكيف 

مع تغير المناخ. كما تشتمل على برامج لتدريب 
الفنيين والمزارعين السعوديين، إضافة إلى 
إضفاء طابع محلي على نظم بحوث الزراعة 
الملحية وإنتاجها على مستوى المحاصيل 

والغابات ما يسهم في تحقيق التكامل البيئي 
والزراعي.” 

كما يشدد االتفاق على الحاجة إلى إعداد 
مقترحات للمشاريع الوزارية تشمل إنتاج 

النبات ونظم رصد الجفاف وتطوير أصناف 
محلية مبشرة للمحاصيل الزراعية والنباتات 

الحرجية، وحفظ الموارد الوراثية النباتية. 
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ستركز على االستقرار البيئي من خالل تقييم 
خدمات النظام اإليكولوجي ومرونة النظم 

الزراعية-اإليكولوجية. 

وسيقدم إكبا المساعدة الالزمة لرسم 
السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بتطوير 

سالسل القيمة للمحاصيل النقدية والمحاصيل 
الغذائية، بما في ذلك معامالت ما بعد 

الحصاد وتصنيع األغذية والتسويق لضمان 
تحسين مصادر الدخل واألمن الغذائي 

والتغذوي في المناطق الريفية. 
كما سيقدم إكبا الدعم المطلوب لتنمية قدرات 

المؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية من 
خالل تقاسم المعرفة، وبرامج التدريب، 

وحلقات البحث، وكذلك من خالل المؤتمرات 
والبحوث المشتركة.

إكبا يقيم رشاكة مع وزارة 

الزراعة بأوزبكستان 

شهد عام 2019 إقامة شراكة استراتيجية 
بين إكبا ووزارة الزراعة في أوزبكستان 

إلطالق أنشطة مشتركة في ميدان الزراعة 
المستدامة واألمن الغذائي في البالد. 

فقد وقع معالي السيد جامشيد خوجاييف، 
وزير الزراعة األوزبكي؛ والدكتورة 

أسمهان الوافي، مدير عام إكبا، مذكرة تفاهم 
بهذا الخصوص على هامش منتدى دولي 

ألصحاب الشأن انعقد على مدى يومين 
لتناول المشكالت الملّمة بحوض بحر آرال. 
ويهدف االتفاق إلى تعزيز التعاون في نطاق 
تطوير وإدخال تقنيات ونـُهج جديدة ومبتكرة 

تستخدم في تنويع المحاصيل وفي النظم 
المتكاملة للمحاصيل والحيوانات والحراجة، 

وتستخدم كذلك في إنتاج البذور وبرامج 
تسليم البذور من مزارع إلى آخر.

تقول الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام إكبا: 
“يسرنا أن نضفي طابعًا رسميًا على عالقاتنا 

التعاونية المشتركة والمديدة مع وزارة الزراعة 
األوزبكية. ال شك أن هذا االتفاق سيعطي دافعًا 

أكبر ألعمالنا المشتركة ويرسخ وجودنا في 
آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. نتطلع للعمل 
مع شركائنا الوطنيين بهدف تحسين مستوى 
األمن الغذائي والتغذوي ومصادر المعيشة 

لدى الشريحة األضعف من المجتمعات الريفية 
في البلد، السيما تلك التي تعيش في حوض 

هج  بحر آرال، وذلك من خالل التقنيات والنـُ
المبتكرة.”

ووفق االتفاق المذكور، يتعاون الفريقان على 
إدارة الملوحة وتحسين إنتاجية األراضي 
والمياه. وستركز األنشطة المشتركة على 
البحوث المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ 
وإجراءات التخفيف من تأثيراته، وكذلك 
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اتفاق بين إكبا ووزارة الزراعة في أوزبكستان يضع العالقات التعاونية المشتركة مع البلد ضمن إطار رسمي 
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إكبا وجامعة جايمس كوك يوقعان اتفاقية تعاون في ميدان البحوث والتنمية في المناطق الجافة 
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ومع السنين، وسع إكبا شبكة شركائه حول 
العالم لتحسين إمكانية وصول برامجه إلى 

شتى المناطق وتوطيد تأثيراتها. إذ لديه 
شركاء في أكثر من 50 بلداً، األمر الذي 
يمكنه من كسب مجموعة واسعة ومتنوعة 

من الخبرات، وبالتالي مساعدته على تحقيق 
تأثير أعظم على أرض الواقع.

رشاكة بني إكبا وجامعة جاميس كوك 

لتوسيع نطاق البحوث والتنمية ذات الصلة 

باألمن الغذايئ يف املناطق الجافة

في عام 2019 أقام إكبا وجامعة جايمس 
كوك الحكومية في شمال كوينزالند بأستراليا 

عالقة تعاونية مشتركة في ميدان البحوث 
والتنمية لتحسين إنتاج األغذية والزراعة في 

المناطق الجافة. 

فقد أبرم الفريقان مذكرة التفاهم بدبي 
في اإلمارات العربية المتحدة بحضور كبار 
المسؤولين من مكتب األمن الغذائي في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث اتفقت 
المنظمتان على العمل على إقامة مشاريع 

مشتركة في مجال المجينات والملوحة 
وطحالب المياه العذبة وتربية األحياء المائية 

وتدوير المياه وإدارتها، واإلصالح الحيوي.” 
تقول األستاذة الدكتورة ساندرا هاردينج، نائب 

المستشار ورئيس الجامعة: “ال شك أنها فرصة 
رائعة للتعرف أكثر على أعمال إكبا التي تعد 

محط إعجاب وذلك بهدف الوصول إلى مصادر 
معيشة مستدامة لصالح سكان المناطق 

الهامشية. وثمة الكثير من النقاط التي تلتقي 
بها أولويات المركز مع أولوياتنا في الجامعة 
وأتطلع إلى شراكة مديدة بين المنظمتين.” 

ال شك أن هذه الشراكة ستفتح أبواب فرص 
جديدة نحو مزيد من التآزر والتأثير من 

خالل استثمار المؤسستين لخبراتهما الفريدة. 
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حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة باألمن 
الغذائي والبيئات الهامشية وذلك من خالل 
تعاون الشباب مع أصحاب الشأن المعنيين 
بما في ذلك المزارعين وأصحاب األعمال 

وصناع السياسات. 
ويقيم إكبا شراكات مع مؤسسات أكاديمية 

وغيرها من مؤسسات الشباب بحيث 
يستفيد جيل الشباب من خبرات الباحثين 

والمختصين، بما يمكنهم من إحداث تغيرات 
عملية في برامج البحوث والتنمية والتدريب. 

وانطالقاً من هذه المبادرة، يهدف إكبا إلى 
إشراك الشباب في االبتكارات لصالح األمن 

الغذائي والتنمية المستدامة وحماية البيئة.

إرشاك الشباب يف االبتكارات لصالح األمن 

الغذايئ والتنمية املستدامة 

أطلق إكبا في عام 2019 مبادرة جديدة 
تجمع بين الشباب من مختلف البلدان بهدف 

تعزيز االبتكارات والتنمية االجتماعية 
واالقتصادية في البيئات الهامشية. 

وتقوم هذه المبادرة، التي أطلق عليها اسم 
“نعم إكبا - نعم لمساهمة الشباب”، بتسهيل 

التواصل والتعاون المشترك بين الشباب في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وزمالئهم 

خارج البالد للتصدي للتحديات المحلية 
والعالمية المتعلقة باألمن الغذائي واإلنتاج 

الزراعي في المناطق الهامشية. وتركز 
المبادرة بصفة خاصة على تأسيس مجتمع 

شبابي يساهم في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة. 

تقول الدكتورة طريفة الزعابي – نائب المدير 

العام إلكبا: “نتمنى إشراك مزيد من شباب 
العالم للمساهمة في تحقيق األمن الغذائي 

وأهداف التنمية المستدامة إليجاد أفضل 
الحلول بعام 2030. وستكون مبادرة “نعم 

إكبا” بمثابة منصة ألفضل الممارسات والحلول 
المبتكرة والتقنيات والتي سيتم تطبيقها 

عمليا في دول مختلفة ابتداًء من دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. فشباب اليوم هم صناع 

الغد والعلماء ورواد األعمال مستقباًل. ومع 
بداية عام 2020 سيتم التنسيق مع الجامعات 

والمؤسسات الشبابية إلطالق أندية “نعم إكبا” 
الطالبية”.

وتتبنى مبادرة “نعم إكبا - نعم لمساهمة 
الشباب” إطاراً استراتيجياً يتمركز على 

أربع محاور رئيسية وهي اإللهام والتواصل 
والتنوع البيولوجي وريادة األعمال إليجاد 
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معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة لألمن الغذائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تطلق مبادرة “نعم إكبا - نعم 
لمساهمة الشباب” في دبي، باإلمارات العربية المتحدة. 
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إكبا نحو إيجاد 

املعرفة 

ومشاركتها 

لتمكني 

املزارعني 

أصحاب الحيازات 

الصغرية 
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ــا. فنحــن ملتزمــون بإيجــاد  ــة إحــدى المخرجــات الرئيســية ألعمــال إكب ــل المعرف تمث
المعرفــة ومشــاركتها مــع كافــة أصحــاب الشــأن بــدًء مــن المزارعيــن أصحــاب 
الحيــازات الصغيــرة وحتــى صنــاع السياســات. كمــا نقــوم بنشــر المعرفــة التــي تســتند 

ــة والتواصــل.  ــدرات ومراكــز المعرف ــة الق ــق تنمي ــة عــن طري ــى أســس علمي إل
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ــا. ففــي عــام 2019 ركــز  تمثــل تنميــة القــدرات جــزًء غيــر منفصــم عــن عمــل إكب
ــأن  ــاب الش ــتى أصح ــات ش ــد احتياج ــى تحدي ــم عل ــم وموارده ــل جهوده ــا ج خبراؤن

ــا.  ــى تلبيته ــوا عل ــدرات وعمل ــة الق ــى مســتوى تنمي عل

والطــالب  والباحثيــن  المؤسســات  قــدرات  تعزيــز  علــى  العمــل  واصلــوا  كمــا 
والمزارعيــن مــن خــالل دورات تدريبيــة قصيــرة ومتوســطة األجــل، وورشــات عمــل 
ومــدارس ميدانيــة للمزارعيــن وتدريــب داخلــي، ناهيــك عــن برامــج أبحاث الماجســتير 

ــوراة.  والدكت
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ضمن فعاليات اليوم المفتوح للمزارعين وأصحاب األعمال الزراعية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، تلقى العديد من المزارعين جوائز لقاء أعمالهم في إيصال نتائج بحوث إكبا إلى الحقول. 

92



المسيرة )درون( في الزراعة وشاهدوا 
عرضاً ميدانياً حول كيفية استخدام هذه 

الطائرات لجمع البيانات. 

يقول السيد سيف خلفان المنصوري من هيئة 
البيئة-أبوظبي: “لقد كانت الدورة التدريبية 

التي نظمها إكبا تجربة معرفية عظيمة. كنت 
أعرف عن بعض األعشاب التي تزرع لتقتات اإلبل 

عليها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لكن 
من خالل هذه الدورة، استطعت التعرف على 

المزارع المتكاملة في الدولة، والتي نجد فيها 
األعالف والخضروات واألسماك والمواشي 

والدواجن، وجميعها تربى في موقع واحد.” 

إيصال املعرفة إىل املزارعني 

وأصحاب األعامل الزراعية يف اإلمارات 

العربية املتحدة

نظم إكبا في عام 2019 فعاليتين رئيسيتين 
حول تقاسم المعرفة لصالح المزارعين 
وأصحاب األعمال الزراعية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 

أما الفعالية األولى فقد تمثلت في يوم مفتوح 
انعقد في إكبا لصالح المزارعين وأصحاب 

األعمال الزراعية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، حيث شارك في عرض التقانات 

الزراعية ما يزيد على 100 من المزارعين 
وأصحاب األعمال الزراعية وكبار 

المسؤولين وممثلين عن المؤسسات الحكومية 
المختلفة في الدولة.

وتعرف المشاركون خاللها على طيف واسع 
من التقنيات الزراعية إلكبا وكذلك على 

المحاصيل المتكيفة مع البيئات المحلية. كما 
قدم إكبا جوائز إلى العديد من المزارعين 

تقديراً إلسهامهم في األمن الغذائي في 
الدولة، حيث عمل المزارعون سابقاً مع 
المركز إلجراء اختبارات حقلية للبحوث 

التطبيقية الخاصة بإكبا. 

وأما الفعالية الثانية فكانت دورة تدريبية لمدة 
أربعة أيام حول تكامل نظم اإلنتاج الزراعي 

وتربية األحياء المائية لصالح البيئات 
الصحراوية، حيث حضرها مجموعة من 

الباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما 

استقطبت الدورة التدريبية التي مولها البنك 
اإلسالمي للتنمية مشاركين من عدة إمارات 

واشتملت على جلسات نظرية وأخرى 
ميدانية. 

وركزت الدورة التدريبية على تقانات إكبا 
وخبرته في مجال استخدام المياه شديدة 

الملوحة المرتجعة من عملية التحلية لصالح 
النظم المتكاملة لتربية األسماك، وكذلك 

استخدام المخلفات الغنية بالمغذيات الناتجة 
عن تربية األحياء المائية في ري األعالف 
والخضروات المحبة للملح كالساليكورنيا. 

وضمن فعاليات الدورة التدريبية، تعرف 
المشاركون على طريقة توظيف الطائرات 
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للتربة، نظم المتحف فعالية استمرت لمدة 
يومين شهدت خاللها سلسلة من األعمال 

الفنية وورشات عمل وأنشطة زراعة 
األشجار، حيث شارك في هذه الفعالية أكثر 
من 100 مشارك كان من بينهم عدد كبير 

من طالب المدارس. 

تقول السيدة مي شلبي، أمين متحف اإلمارات 
للتربة: “نقدم لزوارنا مجموعة واسعة من 
البرامج التعليمية، ويبقى تالميذ وطالب 

المدارس جوهر المشاركين. أما هدفنا فهو 
رفع التوعية بأهمية التربة من خالل أنشطة 

تفاعلية.” 

ال شك أن المعلومات والمعارف التي 
يوفرها المتحف تلعب دوراً مهماً في تسليط 
الضوء على التهديدات التي تتربص بالتربة 
وتشرك الجميع في دعم اإلجراءات التي من 
شأنها حماية التربة على المستويين الوطني 

والعالمي. 

رفع التوعية برتبة اإلمارات 

افتتح متحف اإلمارات للتربة في ديسمبر/
كانون األول عام 2016 بدعم مالي من 

صندوق أبوظبي للتنمية. واليوم يعمل 
المتحف كمرفق فريد من نوعه في منطقة 

الخليج، حيث يشجع على حماية البيئة وحفظ 
التربة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وفي جميع أنحاء العالم. ومنذ افتتاحه تحول 
المتحف إلى مركز للمعرفة لكل من يهتم 

بالتربة. 

ومن ديسمبر/كانون األول 2016 وحتى 
ديسمبر/كانون األول 2019، استقطب 

المتحف ما يزيد على 4,000 زائر، كان 
من بينهم وزراء وصناع سياسات وباحثين 

ومزارعين وطالب من جميع أنحاء العالم. 
ومن بين هؤالء الزوار، استقبل المتحف 
2,000 زائر في عام 2019 فقط حيث 

شارك نحو 1,700 منهم في ورشات عمل 
مختلفة وفعاليات خاصة سلطت الضوء على 
أهمية التربة والموارد المائية التي تصب في 

صالح األمن الغذائي والزراعة المستدامة. 

كما استضاف المتحف العديد من أنشطة 
زراعة األشجار العام المنصرم، حيث 
ارتبطت تلك األنشطة بعام التسامح في 

اإلمارات العربية المتحدة، وزرعت خاللها 
ما يزيد على 600 شجرة مثل الغاف 

والسنط والسدر والبان. 

فعلى سبيل المثال، بمناسبة اليوم العالمي 
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متحف اإلمارات للتربة مخصص لرفع التوعية والمعرفة بالتهديدات المتربصة بالتربة والدور المهم لهذا 
هذا المورد في ضمان األمن الغذائي اليوم وغداً. 
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11 رجاًل

37 امرأة 

48
ً متدربا

113 رجاًل

105 امرأة 

218
مختصًا

بناء القدرات

التدريب الداخيل

دورات مختصة للتدريب الفني 

تعد تنمية القدرات جانباً غير منفصم عن أعمال إكبا. ففي عام 2019 ركز خبراؤنا جل جهودهم ومواردهم على تحديد احتياجات شتى 
أصحاب الشأن على مستوى تنمية القدرات وعملوا على تلبيتها.

كما واصلوا العمل على تعزيز قدرات المؤسسات والباحثين والطالب والمزارعين من خالل دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة األجل، 
وورشات عمل ومدارس ميدانية للمزارعين وتدريب داخلي، ناهيك عن برامج أبحاث الماجستير والدكتوراة.

طالب جامعيين من ستة بلدان 

11 دورة مختصة للتدريب الفني في سبعة 
بلدان لمشاركين من 28 بلدًا 
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197150,285170,000
ظهوراً السم المركز في وسائط 

اإلعالم 
تسجيل دخول إلى الموقع 

االلكتروني 
مشاهدة على “يوتيوب”

نرش املعرفة القامئة 

عىل العلوم 

واصل إكبا مشاركة أعماله المعرفية القائمة على العلوم والمتعلقة بالبحوث والتنمية إلى شتى شرائح المستفيدين من خالل وسائط اإلعالم 
اإلخبارية وموقعه االلكتروني وقنوات وسائط التواصل االجتماعي. 
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منتجات 

املعرفة
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ــن  ــزء م ــي ج ــا. وه ــة إلكب ــات المعرفي ــر المخرج ــة جوه ــات العلمي ــل المطبوع تمث
ــا مــا  ــة. وفــي عــام 2019 أصــدر خبراؤن ــوم الزراعي ــدم العل إســهام المركــز فــي تق

ــة.  ــة بحثي ــه 24 مطبوع مجموع
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ــاد  ــة وإيج ــي والتغذي ــن الغذائ ــين األم ــد تحس ــى صعي ــدم عل ــا إحــراز تق ــتطاع إكب اس
ــدان بفضــل  ــتى البل ــي ش ــر ف ــريعة التأث ــة س ــات ريفي ــدى مجتمع ــف ل ــرص التوظي ف
الدعــم الراســخ مــن جانــب كثيــر مــن الجهــات المانحــة وهيئــات التنميــة والمنظمــات 

ــا. ــي نعمــل معه الشــريكة الت

ــا  ــد هن ــز، ونقص ــي المرك ــن مؤسس ــل م ــن التموي ــر م ــبة األكب ــا بالنس ــى إكب ويحظ
حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )مــن خــالل مكتــب األمــن الغذائــي وهيئــة 
البيئــة - أبوظبــي( والبنــك اإلســالمي للتنميــة، حيــث يلعــب هــذا التمويــل دوراً كبيــراً 

ــه.  ــذ المهمــة المنوطــة ب ــه وتنفي ــى إيصــال رؤيت ــا عل فــي مســاعدة إكب

وفــي عــام 2019، تلقــت أبحاثنــا وأعمالنــا المتعلقــة بالتنميــة تمويــالً مــن قبــل جهــات 
أخــرى داعمــة ومســاهمة. وفــي هــذا المقــام، نتقــدم بالشــكر لكافــة الجهــات المذكــورة 

علــى مــا قدمتــه مــن إســهامات ســخية. 
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هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
جامعة الخليج العربي

أكاديمية الشباب العربية األلمانية للعلوم والعلوم اإلنسانية  
مؤسسة بيل ومليندا غيتس 

مركز البحوث الحرجية الدولية
مجلس العالقات األسترالية-العربية

مؤسسة ديزرت كنترول
إكبسو 2020 دبي

)FEDS( عين الصقر للطائرات المسيرة
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

)HSBC( البنك البريطاني للشرق األوسط المحدود
مركز بحوث التنمية الدولية

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المركز الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح 

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

شركة الند اليف
منظمة فيلق الرحمة

وزارة البلدية والبيئة في قطر
األكاديمية الوطنية للعلوم في أوزبكستان 

)OCP( المجمع الشريف للفوسفاط
صندوق أوبك للتنمية الدولية

شركة “كازفودخوز”  الكازاخستانية
مؤسسة عائلة سيرجي برين 

الوكالة السويدية للتعاون في مجال التنمية الدولية
شركة توتوري لتدوير الموارد في الشرق األوسط

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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 بتاريخ 31 ديسمبر/كانون األول
20192018

بآالف الدوالرات األمريكية بآالف الدوالرات األمريكية
األصول

 أصول غير متداولة
4,0664,712 ممتلكات ومعدات

-98 الحق باستخدام األصول
4,1644,712

األصول الراهنة
5627الجرد

9541,922حسابات مستحقة

13,62014,710ودائع قصيرة األجل

9,0954,667مبالغ نقدية وما يعادلها
23,72521,326

27,88926,038إجمالي األصول
األسهم وااللتزامات

 األسهم
15,39715,397 االحتياطي – مخصص

2,7622,678االحتياطي غير مخصص

18,15918,075إجمالي األسهم
 االلتزامات

 التزامات غير متداولة
-64التزامات اإليجار

484383 توفير بدل نهاية الخدمة للموظفين
548383

 التزامات متداولة
-39التزامات اإليجار

6,4235,941حسابات مستحقة

2,7201,639دخل مؤجل – مقيدة
9,1827,580

9,7307,963إجمالي االلتزامات
27,88926,038 إجمالي األسهم وااللتزامات

بيان بالوضع املايل 
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العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر/كانون األول

20192018

بآالف الدوالرات األمريكيةبآالف الدوالرات األمريكية

10,92910,549الدخل من المنح

3420دخل من مصادر أخرى

)7,773()8,750( نفقات األبحاث والمشاركين

)2,401()2,464(نفقات عامة وإدارية

395)251(فائض تشغيلي للعام

337244صافي الدخل المالي

86639فائض العام

 - -دخل شامل آخر

86639إجمالي الدخل الشامل للعام

بيان باألنشطة وغريها من 

الدخل الشامل
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سعادة رزان خليفة المبارك
العضو المنتدب لهيئة البيئة 
– أبوظبي )رئيس مجلس 

اإلدارة( 

الدكتور رين وانج 
النائب األول لرئيس معهد 

المجينات في بيجين

الدكتور كانايو نوانزي
الرئيس الخامس للصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية

الدكتورة أسمهان الوافي
مدير عام إكبا 
)بحكم منصبها(

الدكتور عبد الوهاب 
زايدمستشار زراعي

وزارة شؤون الرئاسة في 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة

الدكتورة أورسيوال شافر 
بريوس

نائب رئيس منظمة األمم 
المتحدة لشؤون المرأة في 

ألمانيا 

سعادة محمد سيف 
السويدي

المدير العام لصندوق 
أبوظبي للتنمية

السيد عيسى عبد الرحمن 
الهاشمي

مدير مكتب األمن الغذائي 
رئاسة الوزراء بحكومة 
اإلمارات العربية المتحدة

األستاذ الدكتور كنتين 
جرافتون

رئيس أكاديمي 
رئيس شؤون الحوكمة 
االقتصادية وشؤون 

المياه العابرة للحدود لدى 
اليونيسكو

السيد محمد جمال 
الساعاتي مدير مكتب 
رئيس مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية

مجلس اإلدارة
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 إجمالي عدد
 العاملين

59

21
امرأة

38
رجاًل

 العاملون في إكبا من

25
 بلدًا حول العالم

العاملون
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