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في هذا العدد

كلمة المدير العام للمركز 

إعادة التدوير 
تم طباعة نشرة أخبار الزراعة الملحية على الورق المعاد تدويره 100% يرجى إعادة التدوير بعد 

االنتهاء من هذه النشرة. 

تتطلب مواجهة التحديات العالمية المتمثلة بالنمو السكاني 
المتزايد واستنزاف الموارد الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي 

ابتكارات نوعية تهدف لتحقيق اإلدارة المستدامة في كافة 
البيئات )الصالحة للزراعة والهامشية(. وفي الوقت الذي 

اهتم فيه عصر النهضة الزراعية ب 16 نوع من المحاصيل 
الغذائية وبشكل أساسي في البيئات الواعدة، جاءت الفوائد 

المرجوة محدودة على الرغم من أن غالبية السكان القاطنين 
حالياً في هذه البيئات والبالغ عددهم 1.4 بليون يعتمدون في 

معيشتهم ورزقهم على الزراعة. وفي هذا الصدد البد من 
اعتماد االستراتيجيات المبتكرة من أجل تحسين معيشتهم حيث 
تواجه األكثرية صعوبات بالغة للحفاظ على وجودها في ظل 
الظروف والتقنيات الراهنة. وفي هذا اإلطار يسعى المركز 

الدولي للزراعة الملحية “إكبا” إلى جانب شركائه إليجاد 
الحلول التي تلبي احتياجات هؤالء المزارعين وذلك في ظل 

مساعينا لتعزيز األمن الغذائي والصحي ألولئك المعتمدين في 
معيشتهم على موارد البيئات الهامشية. 

تسعى االبتكارات التي تستهدف األراضي الفقيرة والهامشية 
إلى دراسة الخيارات المطروحة الستصالح األراضي 

الهامشية والموارد المائية وبخاصة فيما يتعلق باإلدراك 
المباشر ألهمية إحداث تغييرات قادرة بشكل أكبر على 

مواجهة الظروف القاسية اآلخذة في االزدياد.  

ستؤمن أحدث االختراعات التكنولوجيا على مدى السنوات 
المقبلة إمكانية تحقيق هذه األهداف بوقت أقصر وكلفة 

أقل. وقد صرح د. كانايو نوانزي رئيس صندوق التمويل 
الدولي للتنمية الزراعية في الكلمة التي ألقاها في مقر “إكبا” 
حول “تكلفة اإلهمال في الزراعة والتحول الريفي والتنمية 
الزراعية” قائالً: “من المثبت أن كل دوالر يصرف على 
البحوث الزراعية يعود ب 9 دوالرات تساهم في تأمين 

المزيد من الغذاء في البلدان النامية”.

وبالحديث عن هذا الموضوع، كان خطاب د. نوانزي 
هو الثاني من نوعه في سلسلة لقاءات بدأت حديثاً والتي 

يقوم “إكبا” بتنظيمها كوسيلة لتعزيز الحوار والوعي حول 
قضايا الزراعة في البيئات الهامشية. وقد استضافت سلسلة      

“Ag Talk” في حلقتها األولى د. شينغن فان المدير العام 
للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والذي ألقى محاضرة 

حول “ التكثيف المستدام للزراعة هو السبيل لتحقيق األمن 
الغذائي والصحي في األراضي الجافة”. 

سأترككم اآلن لالستمتاع بقراءة هذا العدد من نشرة أخبار 
الزراعة الملحية.

مع خالص تحياتي،
اسمهان الوافي

مستجدات األبحاث

4 إنتاج محاصيل البستنة، االستخدام الفعال للمياه 
والطاقة في ظروف البيت المحمي في البيئات 

الهامشية

6 الحنظل: محصول واعد إلنتاج الوقود الحيوي ذو 
بذور زيتية

٨ نظام كالفورنيا للري: نظام ري قائم على التكلفة 
المنخفضة وتوفير المياه مخصص ألصحاب 

الحيازات الصغيرة في بوركينا فاسو

٩ رؤية جديدة حول قضية التغير المناخي في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الشراكات

1٠ اتفاقية جديدة بين المركز الدولي للزراعة الملحية 
ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة حول 

دعم تعزيز التنمية الزراعية

11 يوقع كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
والمركز الدولي للزراعة الملحية تدابير عملية لدعم 

النشاطات التي تتعلق بالحفاظ على التربة و المياه 
والمحاصيل والتغذية

1٢ ثقة اآلخرين تبني الثقة بالنفس - قصة أبو رافع 
من األردن

14 يوقع كل من المركز الدولي للزراعة الملحية 
والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية مذكرة 

تفاهم

الفعاليات والتدريب

 1٥ إدخال تقنيات ري جديدة وممارسات إدارة
المحاصيل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 16 تكلفة اإلهمال في الزراعة والتحول
 الريفي والتنمية الزراعية

 1٧ إيجاد ممارسات فعالة لمحاربة التصحر

 1٨ تعزيز تخطيط زراعة المحاصيل وقدرات
النمذجة

 1٩ عندما يصبح التعلم متعة، يقدره الجميع

أخبار المركز الدولي للزراعة الملحية

 ٢٠ فرص بناء القدرات التي يتيحها المركز
 الدولي للزراعة الملحية في مجال الزراعة

  المبتكرة في البيئات المالحة والهامشية

 ٢1 تعيين الدكتور شعيب إسماعيل كمدير
 جديد لقسم البحوث واالبتكارات في المركز

الدولي للزراعة الملحية

 أخبار اتحاد المراكز الدولية لألبحاث الزراعية

 ٢٢ تفعيل دور النساء والشباب في سوق
 العمل

 ٢3 مقابلة مع الدكتورة اسمهان الوافي في
 اتحاد المراكز الدولية لألبحاث والتنمية

  الزراعية

______________________________
المحررون 

شربل الخوري
سيتا توتنجيان

شعيب إسماعيل

التصميم 
شربل الخوري

الرسوم التوضيحية
شربل الخوري

______________________________
حقوق الصور 
غازي الجبري

محمد شاهد
شربل الخوري

الكّتاب
شربل الخوري
غازي الجبري
أبولو مويانجا 

للحصول على النسخة المطبوعة من أخبار الزراعة الملحية 
يرجى تعبئة النموذج المتوفر على الموقع التالي:

http://biosaline.org/biosalinitynews.aspx 
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 إنتاج محاصيل البستنة - االستخدام الفعال للمياه والطاقة في
ظروف البيت المحمي في البيئات الهامشية
 دراسة تقييمية للعوائد في مجال االقتصاد والبيئة واألمن الغذائي

مستجدات األبحاث مستجدات األبحاث

 تجارب محاصيل البستنة في محطة البحوث في “إكبا” في دبي، 2015

تعد بلدان مجلس التعاون الخليجي من 
أكثر بلدان العالم شحاً بالمياه وفوق 

ذلك تستنزف الزراعة فيها أكثر من 
%85 من مياهها العذبة المتوافرة. ومع 
ذلك، تستورد المنطقة غالبية احتياجاتها 

الغذائية. وبناء عليه، من الضروري 
إيجاد الحلول لتحسين استخدام وإنتاجية 

المياه العذبة في القطاع الزراعي. ولذلك 
يعتبر تطوير إدارة المياه واإلنتاجية 

المائية في النظم الزراعية قضية 
استراتيجية جوهرية لمعظم بلدان مجلس 
التعاون الخليجي. ومن الممكن أن يلعب 

إنتاج محاصيل البستنة المحمية دوراً 
مهماً وأساسياً في تطوير إدارة المياه 

وإنتاجية النظم الزراعية وبالتالي توفير 
خيار قابل للتطبيق في المناطق التي 

تسعى لتحسين إنتاجها الغذائي في ضوء 
كمية المياه المتوفرة والمحدودة.  

فعلى سبيل المثال، يبلغ معدل الطاقة 
المستهلكة في تبريد البيت المحمي 

ما يقارب 1700 كيلوواط/هكتارفي 
اليوم. يولي أصحاب البيوت المحمية 
تخفيض استهالك الطاقة الناتجة عن 

الوقود األحفوري واستبدالها بمصادر 
طاقة متجددة ومستدامة أهمية كبيرة. 

ففي شبه الجزيرة العربية حيث أشعة 
الشمس الساطعة يمكن استغالل الطاقة 

الشمسية كمصدر جيد من مصادر الطاقة 
المتجددة.

تعتمد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بشكل كبير على واردات السوق األجنبية 

لتلبية احتياجاتها من الفواكه والخضار 
حيث تستورد 62% و47% من احتياجات 

الخضار والفواكه على التوالي. وبناء 
عليه ولتلبية جزء من هذا الطلب، يمكن 
اللجوء إلى إنتاج محاصيل البستنة وقد 
أدرك المزارعون ذلك من خالل إنتاج 

البيوت المحمية اآلخذ في االنتشار 
باطراد في الدولة. 

خالل الفترة ما بين 2005 - 2011 
ارتفع عدد البيوت المحمية بمعدل %48 

لتشمل منطقة بمساحة حوالي 493 
هكتار، وينتشر القسم األكبر من البيوت 

المحمية في إمارة أبوظبي. ومع ذلك 
ومنذ عام 2011 شهدت مستويات 
اإلنتاج الكلي في البيوت المحمية 

انخفاضاً ملحوظاً يرجع بشكل أساسي 
إلى مشاكل الملوحة وندرة المياه. وقد 

دفع ذلك األمر بالمركز الدولي للزراعة 
الملحية “إكبا” إليجاد الحلول حول 

االستخدام األكثر فعالية للمياه المالحة 
وتقنيات استغالل المياه المالئمة لدولة 

اإلمارات وشبه الجزيرة العربية.
في العام 2014 قام “إكبا” بإدخال 

منشآت البيوت المحمية القائمة على 
الزراعة المائية والتي تستخدم أحدث 

تقنيات البستنة المتطورة والمثبتة تجارياً 
إلى جانب ابتكارات توفير الطاقة 

المتميزة وذلك بهدف اختبار وتكييف 
هذه التقنيات وإيجاد أفضل الممارسات 

اإلدارية في ظل الظروف المحلية. 
تتضمن هذه المنشآت ثالثة بيوت 

محمية، يحتوي اثنان منها على لوحة 
تقليدية ونظام تبريد قائم على مروحة 

التبخر في حين يتضمن الثالث جدران 
شبكية ونظام تغشية للتبريد. يتم تزويد 
البيوت المحمية الثالثة بالمياه المحالة 
الممزوجة أوتوماتيكياً بالمواد المغذية  
من خالل نظام تحكم حاسوبي تجاري 

مصمم لتحقيق هذا الغرض. يتألف البيت 
المحمي المبرد من نافذتين متجاورتين 

يتم التحكم بهما بشكل منفصل على 
عكس البيت المحمي غير المبرد الذي 

يتم التحكم به كوحدة منفصلة. 
يتم تزويد نظام الزراعة المائية بالمياه 
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جيل جديد من البيوت المحمية، مخطط أولي في منطقة الذيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

مخطط الليل  مخطط النهار

مستجدات األبحاث

على دفعات وُتجمع مياه التصريف 
وُتحلل وُتعقم ويعاد التزويد بها 

على دفعات قبل إعادة تدويرها إلى 
المحاصيل. ويتم استخدام أنظمة قياس 
متعددة لمراقبة استهالك المياه والبيئة 

داخل البيت المحمي والجو خارجه. تم 
أيضاً تركيب شاشة أوتوماتيكية للتخفيف 

من أشعة الشمس باإلضافة إلى مراقبة 
عملية اإلمداد باألسمدة عن طريق نظام 
)Hortimax( حيث يتم حقن األسمدة 

أوتوماتيكياً اعتماداً على قيم الناقلية 
الكهربائية ودليل شوارد الهيدروجين 

المحددة.
اعتماداً على معدل تحمل المحاصيل 

للملوحة ومستويات المحاصيل، سوف 
تتيح هذه المنشآت لخبراء “إكبا” إجراء 

البحوث الجوهرية المتعلقة بتطوير 
إنتاجية المحاصيل مع الحفاظ على 
توازن نسب المياه والطاقة من أجل 

زيادة عوائد المحاصيل االقتصادية في 

المناخ الجاف الحار والرطب مثل دولة 
اإلمارات وشبه الجزيرة العربية.  وحتى 
اآلن، يعتبر إنتاج البيوت المحمية أنجح 
حلول توفير المياه في القطاع الزراعي 

و يتميز بمعدل نمو ثابت حيث انتشر 
على نطاق ما يقارب ثالثة ماليين 

هكتار في جميع أنحاء القارات. كما 
تعتمد درجة تطور هذه البيوت المحمية 

وتقنياتها على الظروف المحلية المناخية 
والبيئة االجتماعية واالقتصادية. 

إن استخدام البيوت المحمية في اإلنتاج 
الزراعي في أوروبا الشمالية قد دفع 

إلى التوسع في تطبيق الزراعة المحمية 
في مناطق أخرى بما فيها منطقة البحر 

األبيض المتوسط وأمريكا الشمالية 
وأوقيانوسيا وآسيا وأفريقيا لكن بمعدالت 
تطبيق متنوعة ومستويات نجاح مختلفة. 

وقد بين ذلك أن نقل تجربة أوروبا 
الشمالية بحذافيرها إلى مناطق أخرى 
من العالم ال يحمل في طياته النجاح 

حيث تتطلب كل بيئة المزيد من عمليات 
البحوث والتطوير والنشر والتدريب 
إلى جانب معايير تطبيق جديدة لتلبية 

االحتياجات المحلية. 
يوجد ما يقارب 14000 هكتار في 

دول مجلس التعاون الخليجي مخصصة 
للزراعة المحمية. وبسبب ارتفاع 

درجات الحرارة يكون استهالك المياه 
في أعلى درجاته وتتطلب البيوت 

المحمية تبريدها باستمرار مما يستلزم 
الكثير من الطاقة. في الحقيقة يمثل 

استهالك البيوت المحمية للطاقة في دول 
مجلس التعاون الخليجي أهم خصائص 

تأثيرات النظام البيئي. وبخاصة في 
المواسم الحارة )من أيار وحتى أيلول(        

بقلم د. رضوان شكرهللا 
     ود. عبد العزيز حيريش

إدخال الهواء الجاف في البيت المحمي. 1

 التبريد عن طريق تبخر النباتات. 2

 تقسيم المناطق في البيت المحمي: الهواء الساخن تحت السقف وانبعاث الحرارة . 3
من خالل الغطاء   

يتم تجفيف الهواء الرطب في البيت المحمي ومن ثم يتم تسخينه عن طريق إدخاله . 4
في سائل مجفف داخل صندوق االمتصاص المائي 

انبعاث الحرارة من خالل الجدار الشمالي الموسع وعودة الهواء إلى البيت . 5
المحمي بحرارة ورطوبة أقل

نقل الطاقة الحرارية الناتجة ومياه البيت المحمي إلى وعاء تخزين عن طريق . 6
سائل مجّفف مسخن في جامع الطاقة الشمسية الحرارية

تبخر المياه من السائل المجفف في هواء البيت المحمي داخل صندوق . 7
االمتصاص )تجديد السائل لليوم التالي( عن طريق استخدام حرارة التخزين

تبريد الهواء وتكاثف وتراكم المياه في الجدار الشمالي الموسع. 8

عودة سائل التجفيف المكثف إلى وعاء التخزين بعد مروره بجامع الطاقة الشمسية . 9
من أجل الحصول على المزيد من التبريد االشعاعي  
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الصورة 1: مواقع جمع المادة الوراثية لنبات الحنظل في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الحد األعلى الحد األدنى المتوسطالصفات
 70.1 48.7 57.9طول الثمرة )مليمتر(1
 74.6 52.3 59.7قطر الثمرة )مليمتر(2
 561 169 315عدد البذور في الفاكهة3
 20.0 3.2 7.7وزن البذور في الفاكهة )جرام(4
 7.7 5.4 6.1طول البذور )مليمتر(5
 4.3 3.2 3.6عرض البذور )مليمتر(6
 4.2 1.8 1.7سماكة البذور )مليمتر(7
 4.2 1.8 2.4وزن 100 بذور )جرام(8

.الجدول 1: صفات مختلفة لمواد الحنظل الوراثية في دولة اإلمارات

يزهر نبات الحنظل في دولة اإلمارات في الفترة من نوفمبر إلى أبريل. 

مستجدات األبحاث

 الحنظل: محصول
 واعد إلنتاج الوقود

 الحيوي ذو بذور
زيتية

يعتبر الفحم والبترول والغاز في وقتنا الحالي 
من أهم مصادر الطاقة األساسية في العالم 
وهي مصادر غير متجددة مستخرجة من 

األحفوريات وتتسبب بظاهرة االحتباس 
الحراري من خالل اطالق غازات البيت 

المحمي.  تتم زراعة محاصيل متنوعة مثل 
الذرة واللفت/الكانوال وفول الصويا وقصب 

السكر وزيت النخيل وجتروفا ودوار الشمس 
من أجل الحصول على الوقود الحيوي غير 

أن تكاليف إنتاجها مرتفعة وتستهلك في ريها 
كمية كبيرة من المياه العذبة مما يؤدي في 

النهاية إلى التسبب بنقص عالمي في الغذاء. 
وهنا تبرز الحاجة إلى محاصيل غير زراعية 

قادرة على النمو في البرية وتوفير الوقود 
الحيوي. ويعتبر الحنظل أفضل المحاصيل 
المرشحة لتحقيق هذا الغرض حيث يتمتع 
بالقدرة على النمو في األراضي الهامشية 

وإنتاج بذور زيتية مرتفعة اإلنتاجية، كما ينمو 
بشكل جيد في التربة الرملية والمناخ الحار 
ويحتاج إلى القليل من الرطوبة واالهتمام. 

ونظراً لتمتع بذور الحنظل بمحتوى غني من 
الزيوت 22-53 % من الممكن أن تنتج أكثر 
من 3000 كغ من الزيوت في الهكتار وهي 

كمية ُتقارن بكميات أبرز محاصيل البذور 
الزيتية. وبالنتيجة، من الممكن استخدام هذا 

المحصول شديد االحتمال إلنتاج الزيت النباتي 

على نطاق واسع وتوفير صناعة ناجحة 
للوقود الحيوي. 

إدراكاً ألهمية الحنظل كمحصول ذي قدرة 
على إنتاج الزيوت في األراضي الهامشية، 

قام “إكبا” خالل العامين 2014-2013 
بعمليات تنقيب لجمع ثماره من أجزاء 

مختلفة من دولة اإلمارات بهدف إعداد 
دراسة شاملة عن هذا النبات وبذوره من 

أجل عمليات الحفظ والتوزيع وإجراء 
المزيد من البحوث )د.شاهد و د.راو 

2014(. وخالل عمليات التنقيب، تم جمع 

بذور حوالي 25 ساللة من األنماط من كافة 
أنحاء الدولة. ُوجدت غالبية سالالت نبات 

الحنظل في الصحراء وتمت دراسة خصائص 
البذور والثمار المختلفة المجمعة من مواد 
الحنظل الوراثية وذلك للتحقق من قدرته 

اإلنتاجية كمحصول ذو بذور زيتية. 
بينت الدراسة التي قام بها “إكبا” قدرة نباتات 

الحنظل على النمو بشكل جيد في التربة الرملية 
وحاجتها إلى كمية قليلة من المياه تصل إلى 70 
مم من المياه. يبلغ طول ثمرة الحنظل 48 - 70 

مم وهي ثمرة ذات ملمس ناعم وشكل مدور 
وقطريبلغ 52 - 75 مم. تحوي الثمرة الواحدة 

تقريباً 170 - 560 بذرة بوزن إجمالي في 
كل ثمرة يبلغ 3,2 - 4,3 غ. تأتي البذور على 
شكل بيوض بلون بني إلى بني داكن وباألبعاد 
التالية: الطول 5,4 - 7,7 مم، العرض 3,2 
- 4,3 مم، السماكة 1,8 - 4,2 مم )الجدول 

1(. أظهرت الدراسات التنوع الكبير بين مواد 
الحنظل الوراثية المأخوذة من حيث صفات 

الثمار والبذور. يمكن استثمار السالالت ذات 
أفضل الخصائص كما هو موضح في )الجدول 

1( في إنتاج الوقود الحيوي في األراضي 
الجافة. 

وفي عام 2014 تمت في منشآت التجارب 
الحقلية  في “إكبا” زراعة مواد الحنظل الوراثية 
المجمعة إلى جانب السالالت المأخوذة من دول 

أخرى بغرض دراسة وتبين قدرتها اإلنتاجية 
كمحصول ذي بذور زيتية في المنطقة. 
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يبلغ محتوى بذرة الحنظل الواحدة من الزيوت %53-22

الحنظل هو كرمة معمرة عشبية تنمو طبيعياً 
في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا ومنطقة 

الشرق األوسط وحنوب آسيا. يتواجد غالباً 
في الصحراء حيث درجات الحرارة المرتفعة 

واألمطار القليلة. يسمى في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة )الحنظل( حيث يعرف وينتشر 

في مناطقها الشرقية والشمالية والوسطى. 
ينتمي إلى الفصيلة القرعية 

)Cucurbitaceae( والتي تشمل أيضاً 
القرع واليقطين والخيار والكوسا والشمام 

والبطيخ إلخ، ومع ذلك فإن لب الثمرة مر وال 
يصلح لألكل. تأتي األزهار على شكل فردي 

وباللون األصفر وهي قابلة للتكاثر حيث تمتلك 
أجزاء ذكرية وأنثوية في أزهار مختلفة من 

النبات نفسه. يتمتع نبات الحنظل بالعديد من 
الفوائد الدوائية ضد أمراض مختلفة تشمل 

السكري وألم األسنان والروماتيزم والسرطان 
ويعتبر من مضادات األكسدة ويمكن استخدامه 

كملين.
وعلى الرغم من قدرة النبات على التكاثر 
عن طريق البذور والتكاثر الخضري، يعد 
التكاثر الخضري أكثر شيوعاً ونجاحاً بينما 

تعطي عملية إنبات البذور نتائج ضعيفة بسبب 
طور الكمون الذي اليمكن التحكم به. وقد دفع 

ذلك “إكبا” ومعهد بيرال للتكنولوجيا والعلوم 
)BITES- الحرم الجامعي في دبي للعمل 

سوياً لمعالجة مشكلة طور الكمون لدى بذور 
الحنظل. وقد نتح عن البحث المشترك التوصل 

إلى طريقة فعالة لكسر طور السكون في بذور 
الحنظل من خالل عمليات معالجة مختلفة 

 .)2014 ,.Menon et al(

المراجع: 
Menon K., A.P.  Jayakumar, M. Shahid, Neeru 
Sood, and N. K. Rao. 2014.  Seed dormancy 
and effect of salinity on germination of Citrullus 
colocynthis. International J. of Environmental 
Science and Development 5(6):566-569

Shahid, M. and N.K Rao. 2014. Diversity 
of Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 
(Cucurbitaceae) in the United Arab Emirates. J. 
New Biological Reports. 3(2): 145-150

بقلم د. محمد شاهد د. وناندوري.ك. راو
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يعاني مزارعو الحيازات الصغيرة جنوب 
الصحراء الكبرى في أفريقيا من صعوبة 

نقل مياه الري من مصادرها األساسية 
)جدول أو قناة( إلى حقولهم حيث يشكل 

ذلك عائقاً كبيراً في سبيل زيادة اإلنتاجية 
الزراعية، كما وتتم خسارة كمية كبيرة 

من المياه في شبكات اإلمداد الحالية وذلك 
بسبب التسرب العميق الناتج عن خشونة 

التربة. وهنا تبرز أهمية إدخال تقنيات الري 
محدودة النطاق والقائمة على مبدأ التكلفة 

المنخفضة وتوفير المياه وذلك من أجل 
تعزيز اإلنتاج الزراعي وتحسين معيشة 

المزارعين في الريف. وفي مشروعه 
الجاري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
يقوم “إكبا” ببرهنة فعالية “نظام كاليفورنيا” 

والذي تم اختباره مسبقاً في بوركينا فاسو.
نظام كاليفورنيا هو عبارة عن شبكة من 
أنابيب بالستيكية من نوع )متعدد كلوريد 
الفينيل PVC( التي تدفن في التربة مع 
العديد من محطات الري لتوجيه مجرى 
المياه من المصدر إلى حقول المزارعين 

وبوجود تضاريس غير نظامية. ينقل 
النظام المياه عن طريق مضخة ويستخدم 
أنابيب )PVC( لتوزيع المياه في الحقل. 

كما يضمن هذا النظام التخفيف من خسارة 
المياه عن طريق التسرب خالل عملية النقل 
ويتيح إمكانية زرع المحاصيل على التالل 
مما يجعله أكثر مالءمة لزراعة المحاصيل 

الخضرية. يبدأ المزارعون عملية الري 
باستخدام الدالء خالل األسابيع األربعة 

األولى بعد عملية الزراعة وخالل هذه الفترة 
ُتروى البذور ثالث مرات في األسبوع 
وبعد ذلك يتحول المزارعون إلى نظام 

كاليفورنيا حيث يتناقص فيه تواتر الري 
ليصل إلى مرتين في األسبوع. يتألف النظام 
من مضخة على حافة قناة المدخل وأنابيب 

مدفوفة في التربة على عمق 50 سم ومأخذ 
مياه وملحقات لمراقبة توزيع المياه وتدفقها. 
تم وضع أنابيب التوصيل على مسافة 10م2 

وقد صمم النظام بطريقة تسمح بري كل 
جزء من األرض بمساحة 500م2 عن 

طريق مأخذ مياه قريب واعتماداً على بنية 
رقعة األرض والمسافة بين مصدر المياه 

والحقل. تتراوح تكلفة هذا النظام بين 670 
و750$ لكل هكتار ويرتبط حوالي %40 

من التكلفة االجمالية بتكلفة المضخة. 
يمتاز نظام كاليفورنيا للري عن نظم الري 
التقليدية بعدة مزايا حيث أثتبت االختبارات 

الحقلية أنه قائم على تقنية بسيطة وسهلة 
االستخدام يمكن ألبسط العمال استخدامها 

كما أنه يحتاج إلى عدد أقل من العمال 
في عمليات الري وتكلفته معقولة بالنسبة 

لمزارعي الحيازات الصغيرة. وعالوة 
على ذلك، يتميز نظام كاليفورنيا بتكيفه 

مع األراضي ذات التضاريس المتنوعة. 
يسهم النظام في التقليل من خسارة المياه 

وتسربها خالل عمليات الري كما يتم توزيع 
المياه عن طريقه بشكل كاف بين العديد من 

المحطات. وباإلضافة إلى ذلك يوفر الوقت 
المستهلك في عمليات الري ويؤمن إمكانية 

استخدام عدد من المحطات في نفس الوقت.   
يوفر النظام من مساحات األراضي 

المستخدمة حيث تحتل األنابيب مساحة 
أقل بالمقارنة مع المساحة المأخوذة في 

القنوات السطحية كما يمكن تركيب أجزائه 
واستخدامها وصيانتها بسهولة بسبب توافرها 

محلياً. يمكن توسيع منطقة الري ببساطة 
حيث يستطيع شخصان ري رقعة األرض 
بمساحة 0,5 هكتار في حين يستلزم ري 
المساحة نفسها أربعة إلى خمسة أشخاص 

عن طريق نظم الري التقليدية المعتمدة على 
المضخات. وبسبب سهولة تنصيب وصيانة 

هذا النظام، تمكنت النساء في الريف من 
االستقالل في إدارة نظام الري خاصتهم. 
وباإلضافة إلى ذلك يعمل نظام كاليفورنيا 

بكفاءة خالل فترات شح المياه التي تتناقص 
فيها مستويات المياه في القنوات وتنعدم 
 two( إمكانية الري باستخدام مضخات

cylender( مما يؤمن للمزارعين إنتاجية 
أعلى بسبب زراعة البذور وري المحاصيل 

في الوقت المناسب. 
يمتاز نظام كاليفورنيا بشكل خاص بقدرته 

على توفير المياه من خالل فعالية الري 
المطّورة. فبالنسبة لمحصول البصل، 

يستخدم نظام كاليفورنيا في الري 9800 
م3/هكتار من المياه بالمقارنة مع 11750 

م3/هكتار من المياه المستخدمة في نظام 
الجاذبية و12200 م3/هكتار من المياه 
المستخدمة في نظام الري بالرش في 

بوركينا فاسو.
 

بقلم د. أسد ساروار قريشي  

 نظام كاليفورنيا للري: نظام ري قائم على مبدأ التكلفة المنخفضة
وتوفير المياه مخصص ألصحاب الحيازات الصغيرة في بوركينا فاسو

مستجدات األبحاثمستجدات األبحاث

  .يستخدم نظام كاليفورنيا المضخة ذات المحرك لنقل المياه واألنابيب لتوجيه المياه إلى الحقل

الري باستخدام الدلو
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الشكل ERAI :1  تعني مجموع الهطوالت 1979 – 2013

رؤية جديدة للتغير المناخي في 
منطقة الشرق األوسط

إن انخفاض توافرالمياه في المناطق الهامشية في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، يؤثر بشكل كبير ليس فقط على أنظمة إنتاج الغذاء 

ولكنه سيلحق أضراراً جسيمة بالمواطنين في تلك المناطق. وبالنسبة 
للعديد من الدول في المنطقة تنطوي التبعات المحتملة للمناخ المتغير 
على تهديدات جسيمة للحياة القروية واألمن الغذائي، مما يهدد سالمة 

االستقراراالجتماعي واألمني للمجتمعات المحلية. حيث يتطلب 
تحديد المناطق األكثر عرضة للتأثر جمع بيانات التغير المناخي على 

المستوى المحلي عوضاً عن جمعها من أي من نماذج الدوريات 
العامة - حيث تبلغ دقة المعلومات تلك حوالي 200 كم في 200 
كم لكل مربع من الشبكة، ولتوفير معلومات أكثر دقة من الممكن 

استخدام عمليات نموذج التصغير حيث يتم تضمين معلومات محلية 
كالرسومات الجغرافية الدقيقة. ومن المهم أيضاً تحليل البيانات الناتجة 
المختلفة من مختلف النماذج لتحديد أيها أكثر دقة في توفير المعلومات 

المناخية في المنطقة المعنية. خالل السنوات الثالث الماضية، سعى 
المركز الدولي للزراعة الملحية إلى تحليل وتصغير بيانات التغير 

المناخي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا تحت برنامج نمذجة 
ومراقبة تنمية موارد الزراعة والمياه )موارد( الممول من الوكالة 

األمريكية للتنمية العالمية. 
في البداية ركز العمل على بناء مجموعات من البيانات حول المناخ 

المحيط بالمنطقة في السنوات الثالثين الماضية، فبتحليل وتوليف 
تلك المجموعات، تمكنا من تطوير خط األساس للبيانات المناخية في 

كل من المناطق والدول مما أتاح لنا المقدرة على مقارنة الظروف 
المناخية المستقبلية لتسليط الضوء على طبيعة أية تغييرات فيها، 

وقد استخدمت تلك البيانات أيضاً لتوفير مقارنة مع كلٍّ من النماذج 
المختلفة للفترة الزمنية ذاتها. ويعد ذلك مهماً بشكل كبير لتقييم مدى 

تمثيل كل من النماذج للمناخ المحلية.
ينطوي تقييم المخرجات من العديد من النماذج المختلفة تحليل كم 

كبير من البيانات التي يصل حجمها إلى العديد من التيرابايتس، مما 
دعانا إلى االستعانة بنظام تقييم نماذج المناخ االقليمية في مختبرات 
https://rcmes.( للدفع النفاث )الوكالة األمريكية للفضاء )ناسا
jpl.nasa.gov(، حيث تسهل أداة التحليل المتطورة والمتوفرة 
للعموم مقارنة مختلف نماذج المخرجات مع بيانات المراقبة. فقد 

تمت مقارنة مجموعة من البيانات عن هطول االمطار، واالرتفاع 
الgeopotential، ودرجات الحرارة والرطوبة التي تم جمعها 
على ثالثة مستويات مختلفة في الغالف الجوي من ستة من نماذج 

الدوريات العامة من مراكز االبحاث العالمية )***(، تمت مقارنتها 
مع بيانات تم جمعها من 14 موقعاً مختلفاً على األرض. وباالضافة 
لذلك، تمت مقارنة درجات حرارة سطح البحر )التي تعد من الدوافع 
الرئيسية للمناخ( من عشر مواقع مختلفة في المنطقة بين المخرجات 

من المراقبة المحلية والنماذج. وتم استخدام مختلف المقارنات المناخية

 لتحديد الدورتين: السنوية والفصلية. ويوضح الرسم البياني رقم 2 
توافق بيانات الدورة السنوية المأخوذة من نماذج الدوريات العامة 

وتلك المأخوذة من المراقبة حيث يعبر اللون األحمر عن نسبة عالية 
من التطابق بين البيانات. يوضح الرسم البياني تفاوت جودة تمثيل 

النماذج لدول الخليج العربي وبقية المناطق المختلفة من الشرق 
األوسط وشمال افريقيا وخصوصاً اليمن. وباستخدام المخرجات 

العديدة الناتجة من هذا التحليل، تم االتفاق على تركيز تصغير نطاق 
العمليات بشكل أولي على نموذج الMIROC-5 من اليابان، وعلى 

الرغم من تسخير اجهزة الحواسيب العالية األداء الخاصة بالمركز 
الدولي للزراعة الملحية إلكمال العملية فقد استغرقت كل مجموعة 
من النشاطات أكثر من شهر كامل. وقد بدأت النشاطات المستمرة 

تلك بتسليط الضوء على بعض من التبعات المحتملة للتغير المناخي 
وعندما يتم دمجها مع تجارب أخرى التي تتم مشاركتها عن طريق 
القسم المخصص لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا من الموقع 

 CORDEX(( االلكتروني لبرنامج تجربة التصغير االقليمي المنسقة
http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr(/( تظهر أن درجات 
الحرارة اآلخذة باالنخفاض والتبخر المتزايد هي على الغالب نتائج 

متوقعة خالل الثالثين عام القادمة في العديد من المساحات في 
المنطقة. وفي الختام، يجب التنويه إلى أن تبني الممارسات الزراعية 

وفصائل المحاصيل المتوافقة مع التغير المناخي المستقبلي أهم من 

تبني تلك المتوافقة مع الشروط المناخية اليوم، حيث تظهر الميول 
التي حددها تحليل التغير المناخي عالماً أكثر جفافا وأشد حّراً تشّكل 

فيه إدارة المياه واالنتاج الزراعي تحدّياً أكبر.
 

بقلم رشيد زعبول، كريم بيرغاوي، ود. رايتشل مكدونل

CORR COEF الشكل 2: الدورة السنوية

مستجدات األبحاث

_______________________________________________
1- نموذج الدوران العام )GCM( نموذج مناخي، وهو نموذج رياضي لنظام 

للدوران العام في أجواء الكواكب أو المحيطات، يستند إلى معادالت نافيير ستوكس 
بالتناوب مع الشروط الحرارية لمصادر الطاقة المختلفة )اإلشعاع والحرارة الكامنة(. 

هذه المعادالت هي األساس لبرامج الكمبيوتر المعقدة التي يشيع استخدامها لمحاكاة 
الجو أو المحيطات في كوكب األرض.

2- ُمّول العمل من الوكالة األمريكية للتنمية العالمية في إطار جائزة المنحة رقم: 
263-G-00- 09- 00014- 00
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الشراكاتالشراكات

 الدكتورة اسمهان الوافي المدير العام للمركز الدولي للزراعة المحلية والدكتور خوسيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم في أبوظبي
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 اتفاقية جديدة بين منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة
والمركز الدولي للزراعة الملحية حول دعم تعزيز التنمية الزراعية

أدار كل من المركز الدولي للزراعة 
الملحية ومنظمة األغذية والزراعة التابعة 

لألمم المتحدة تعاوناً مثمراً دام على مر 
السنوات األخيرة وتضمن: التعاون بين 

“إكبا” والمكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم المتحدة في الشرق 

 ،)FAO-RNE( األدنى وشمال أفريقيا
تمثيل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 

المتحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في أبوظبي، القسم المشترك بين منظمة 
األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية الستخدام 
التقنيات النووية في األغذية والزراعة، 

والمبادرات المتخذة لتعزيز التعاون في آسيا 
الوسطى ولدعم شراكات التربة العالمية. 

يرغب كل من المؤسستين بالمضي قدماً في 
تطوير وتعزيز التعاون التقني فيما بينهم، 

وبخاصة في قطاع األراضي الزراعية 
وإدارة المياه وتحديداً فيما يتعلق بتحديد 
وتبسيط السياسات والممارسات األفضل 
في مجال إدارة المياه ضمن نطاق الدول 
األعضاء في منظمة األغذية والزراعة 

التابعة لألمم المتحدة حيث يمكن أن يسهم 
ذلك في تعزيز اإلنتاجية الزراعية وتحسين 

األمن الغذائي وتحقيق استدامة مصادر 
المياه. وفي تاريخ 14 مارس 2015 قام 

كل من الدكتور خوسيه غرازيانو دا سيلفا 
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة 

التابعة لألمم المتحدة والدكتورة اسمهان 
الوافي المدير العام للمركز الدولي للزراعة 

المحلية بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى 
تعزيز التعاون بين الفريقين في المجاالت 

ذات االهتمام المشترك. وبموجب هذه 
المذكرة، وافق كل من الفريقين على التعاون 

لرفع مستوى اإلنتاجية الزراعية وزيادة 
األمن المائي والتخفيف من حدة الفقر مع 

ضمان االستخدام المستدام للمصادر الطبيعية 
وإدارتها وحماية النظام البيئي. 

 

يهدف المركز الدولي للزراعة الملحية إلى تعزيز 
اإلنتاجية الزراعية في البيئات الهامشية والمالحة من 
خالل تحديد واختبار و تسهيل الحصول على الحلول 
المستدامة في مجال األمن الغذائي والصحي وزيادة 
الدخل. ويشكل ذلك تآزراً مع األهداف االستراتيجية 

لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة.
تهدف منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 
المتحدة إلى المساعدة في القضاء على الجوع 

وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية إلى جانب رفع 
مستوى إنتاجية الزراعة والغابات والثروة السمكية 

وتحقيق استدامتها والحد من الفقر في األرياف 
وتمكين النظم الزراعية والغذائية الشاملة والفعالة 
ورفع مستوى التكيف مع الكوارث والتعايش معها.
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الشراكات

وقع كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز الدولي للزراعة الملحية ترتيبات عملية في تاريخ 4 مارس 2015

 يوقع كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز الدولي للزراعة الملحية على ترتيبات
 عملية لدعم نشاطاتهم في مجال التربة والمياه والمحاصيل والتغذية

تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة 

معلومات وإرشادات موثوقة حول االستخدام 
اآلمن والسلمي للعلوم الذرية. وعندما 

تتقاطع نشاطات الوكالة مع تخصصات 
أخرى، تبرز الحاجة إلى إقامة شراكات 

والتعاون مع مؤسسات تقنية أخرى. 
وانطالقاً من هذه األسباب، تتعاون الوكالة 

مع وكاالت األمم المتحدة األخرى ومنظمات 
األبحاث والمجتمع المدني بهدف تحقيق 

األهداف االستراتيجية والتوسع في التطبيق 
السلمي للتقنيات النووية. 

وفي تاريخ 4 مارس 2015 قام كل من 
يوكيا امانو المدير العام للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية والدكتورة اسمهان الوافي 
المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية 

بالتوقيع على ترتيبات عملية إلضفاء 

الطابع الرسمي على العالقات المثمرة بين 
المنظمتين. وباإلضافة إلى العالقات اإلدارية 

والخدمات اللوجستية تحدد الترتيبات 
بوضوح النطاق الموضوعي للتعاون والذي 
يشمل الدعم المشترك في مجاالت التصحر 

وتدهور األراضي وإدارة التربة والمياه 
وترشيد استخدام المياه والبحوث الزراعية. 

وفوق ذلك، تدعو الترتيبات إلى “تبادل 
المعلومات ذات الصلة واالهتمام المشترك” 

وبالتالي تسهيل عمل المؤسسات المعنية. 
أظهرت هذه االتفاقية التزام كال الطرفين 

بإقامة عالقات بناءة مع المنظمات الشريكة. 
يقع المركز الدولي للزراعة الملحية في 
المدينة األكاديمية في دبي وهو منظمة 

غير ربحية تكرس جهودها لعمليات 
البحوث والتطوير في البيئات الهامشية 

الجافة وشبه الجافة على األغلب.  تمتلك 

هذه البيئات مصادر للمياه مثل المياه 
الجوفية الباطنية ولكنها عادة مياه مالحة 

أو منخفضة الملوحة. تقليدياً ينجم عن 
الري بالمياه المالحة تملح التربة مما يجعل 
التربة السطحية غير صالحة لزراعة أغلب 

المحاصيل. وفي دراسة اآلليات البيوكيميائية 
والفسيولوجية لقدرة المحاصيل على تحمل 
الملوحة، يقوم “إكبا” بإيجاد وسائل لتوليد 

بعض النباتات بشكل انتقائي من أجل تحقيق 
التكيف الملحي والتحكم في عملية النضوج 

وزيادة الصفات المرغوبة )مثل تركيز 
السكر في الفواكه(. 
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 ثقة اآلخرين تبني الثقة بالنفس - قصة أبو رافع من األردن

أصداء من الحقول

زادت التغيرات الحالية في نمط المناخ مثل فترات الجفاف الطويلة 
و درجات الحرارة االستثنائية وتفاقم عشوائية الهطوالت المطرية 

وغزارتها وتوزعها من التأثيرات السلبية على النظام الطبيعي 
والبيئي الزراعي في المنطقة وأدت إلى تزايد عوز السكان المعتمدين 

على هذه المصادر في معيشتهم. ومع تنامي عدد السكان واالقتصاد 
في المنطقة سيتزايد الطلب على الغذاء وستتفاقم مشكلة شح المياه مما 

يزيد من التنافس بين القطاعات الصناعية والزراعية والمحلية.  
وقد شهدت العقود السابقة تزايد هجرة المزارعين ألراضيهم أو 
معاناتهم من تناقص اإلنتاجية مما يترتب عليه نتائج اجتماعية 

واقتصادية خطيرة تستلزم إيجاد أنظمة زراعة بديلة أكثر إنتاجية 
واستدامة تالئم ظروف المنطقة االجتماعية واالقتصادية البيئية 

المتغيرة. 

واستجابة لهذه التحديات أطلق المركز الدولي للزراعة الملحية إلى 
جانب شركاء محليين مشروع التكيف مع التغير المناخي في البيئات 

الهامشية الهادف إلى توفير محاصيل وأعالف قادرة على التحمل 
وأنظمة إدارة مالئمة بيئياً الستخدام المياه المالحة والعادمة وذلك 

بهدف استعادة إنتاجية تلك األراضي المتدهورة والمهجورة وزيادتها. 

أبو رافع مزارع من األردن، يخبرنا قصته! 
الزراعة هي مورد رزقي األساسي وقد ُعرفت في مجتمعي بالريادة 

في إدخال االبتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا الزراعية. “تلقيت 
سابقاً في العام 2010 - 20 كغ من الشعير مقدمة من مشروع 
“إكبا” في األردن والذي تم إنجازه بالتعاون مع المركز الوطني 

للبحث واإلرشاد الزراعي. استخدمت هذه البذور في زراعة مساحة 
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0,2 هكتار في رقعة جانبية من حقلي، ووفقاً لتوصيات خبراء المشروع وافقت 
على ريها بالمياه العادمة المعالجة في محطة معالجة مجاورة. اكتشفت بأن معدل 
إنتاجيتهم كان ممتازاً حيث بلغ 4,5 طن/هكتار من البذور وحوالي 8 طن/هكتار 

من األوراق الخضرية. وقد شجعني ذلك على جلب المزيد من المحاصيل من 
مشروع “إكبا” عن طريق المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي واستخدمت 
إنتاجي للتوسع في زراعة المنطقة بهذه المحاصيل. أقوم حالياً بزراعة محاصيل 
التريتيكال والشعير في الشتاء والدخن أللؤلؤي والذرة الرفيعة في الصيف على 

نطاق 45 هكتار من مساحة أرضي. تعد أرضي هامشية وأقل من المستوى 
المتوسط في اإلنتاج الزراعي وليس لديها مصدر مائي باستثناء مياه األمطار. 

ولكن مع تزويدها بالمحاصيل آنفة الذكر واستخدام المياه العادمة المعالجة تمكنت 
من رفع مستوى إنتاجية مساحة كبيرة منها وخالل معظم أوقات السنة وقد عاد 

علي ذلك بمردود اقتصادي كبير. أستطيع أن أصف نفسي بالمزارع الرائد حيث 
أدركت أن “ثقة اآلخرين تبني الثقة بالنفس” لقد وثقت ب“إكبا” وأنا واثق اآلن بأن 

ممارساتهم اإلدارية جديرة بالثقة.”
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الفعاليات والتدريبالشراكات

 .يهدف المعهد الدولي ألبحاث سياسات الغذاء إلى توفير الحلول المستدامة النهاء الجوع والفقر

المركز الدولي 
للزراعة الملحية 

يوقع مذكرة تفاهم 
مع المعهد الدولي 
ألبحاث سياسات 

الغذاء
يعمل كل من المركز الدولي للزراعة 

الملحية والمعهد الدولي ألبحاث سياسات 
الغذاء على محاربة الجوع وسوء التغذية، 
وسيعزز تعيين المدير العام للمركز الدولي 
للزراعة الملحية د. اسمهان الوافي كعضو 

في مجلس أمناء المعهد الدولي ألبحاث 
سياسات الغذاء التعاون بين المنظمتين.
كما سيعزز أيضاً مساعي التعاون بين 
المجموعة االستشارية الدولية لألبحاث 
الزراعية وبين الجمعية الدولية لمراكز 

البحث والتطوير الزراعي للتخفيف من حدة 
الفقر وتحقيق األمن الغذائي والصحي.

ففي العشرين من شهر مارس من عام 
2015، وقع كل من المركز الدولي للزراعة 

الملحية والمعهد الدولي ألبحاث سياسات 
الغذاء مذكرة تفاهم جاءت نتيجة تشاورات 

اتفقت فيها المنظمتان على توجههما 
المشترك للمساهمة الفاعلة في البحث 

والتطوير في مجال الزراعة لتعزيز األمن 
الغذائي والصحي من خالل تشجيع استخدام 

وإدارة الموارد بأساليب مستدامة، حيث 
تعمل كل من المنظمتين على تحقيق تلك 

الغاية المشتركة تبعاً لسياق واليتها. تهدف 
مذكرة التعاون إلى تسهيل التعاون بين 

المنظمتين من خالل صياغة حلول للسياسة 
اإلدارية ترتكز على األبحاث لتحسين األمن 

الغذائي والصحي في البيئات الهامشية.

تم تأسيس المعهد الدولي ألبحاث سياسات 
الغذاء في العام 1975 حيث يهدف إلى 

إيجاد حلول مستدامة إلنهاء الفقر والجوع، 

وهو عضو في المجموعة االستشارية 
الدولية لألبحاث الزراعية - وهي شراكة 
دولية بحثية لمستقبل غذائي آمن ـ. يقوم 

المعهد بإجراء أبحاث لدعم صياغة 
السياسات واالستثمارات والبرامج وبذلك 

يساهم في تحقيق نظام غذائي وزراعي مرن 
ومنتج ومستدام. 

 
تعزز هذه الشراكة التزام “إكبا” بالسعي 

لتحقيق استراتيجيته البناءة لألعوام 
مابين 2013-2023 والتي تركز على 
بناء وتعزيز الشراكات إليجاد الحلول 
لالحتياجات الزراعية وندرة المياه في 

البيئات المالحة والهامشية. 
____________________________

1. المجموعة االستشارية الدولية لألبحاث الزراعية  
    هي شراكة عالمية توحد جهود المنظمات 

    المشتركة في عمليات البحوث حول مستقبل األمن 
    الغذائي.

2. اتحاد المراكز الدولية لألبحاث والتنمية الزراعية 
    هو عبارة عن اتحاد مكون من تسع دول يركز 

    على زيادة األمن الغذائي العالمي من خالل دعم 
    زراعة الحيازات الصغيرة وضمن أراضي 
    مستدامة ذات خصائص متكيفة مع المناخ. 
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الفعاليات والتدريب

 إدخال تقنيات ري وممارسات إدارية جديدة في أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

إن مشروع “تحسين أنظمة إنتاج المحاصيل 
والبذور بإدارة المياه والري في جنوب 
الصحراء الكبرى بأفريقيا” الذي يقوم 

“إكبا” بتنفيذه في سبعة دول من أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى )النيجر، مالي، 

بوركينا فاسو، موريتانيا، نيجيريا، سينيغال، 
غامبيا( يهدف إلى زيادة إنتاج المزارع 

وتحسين المعيشة العامة ألصحاب الحيازات 
الصغيرة. ومن خالل هذا المشروع الذي 

يموله بنك التنمية اإلسالمي يقوم “إكبا” 
بتزويد المزارعين بتقنيات الري المخصصة 

للحيازات الصغيرة للمساعدة في حصولهم 
على المياه المتوافرة. كما يساعد المركز 

المزارعين على اختيار المحاصيل المناسبة 
والممارسات اإلدارية األمثل لزيادة اإلنتاجية 

المائية وبالتالي عوائد المحاصيل الناتجة 
من كل قطرة مياه مستغلة. وكجزء من هذا 
المشروع، قام “إكبا” بتأسيس مزارع بذور 

نموذجية الختصار المسافة بين مصدر 
البذور والمزارع التي تحتاجها وتخفيض 

التكاليف. 
في الفترة الواقعة مابين 2-4 فبراير2015 

ُعقدت في “إكبا” اجتماعات التخطيط 
ومراجعة التطورات السنوية التي تجمع 
ممثلين من كل الدول المشاركة. وخالل 

االجتماعات التي دامت ثالثة أيام، تم بشكل 
كامل استعراض أهم انجازات وتطورات 
السنة الفائتة كما تمت مناقشة خطة عمل 

العام 2015 والموافقة عليها. رحبت 
الدكتورة اسمهان الوافي المدير العام للمركز 

الدولي للزراعة الملحية بالمندوبين وأكدت 
دعم “إكبا” لتطوير القطاع الزراعي في 

منطقة أفريقيا ومن ثم ركز الدكتور شعيب 
اسماعيل مدير قسم البحوث واالبتكارات 

في “إكبا” على أهمية هذا المشروع بالنسبة 
لمنطقة أفريقيا. 

أوضح الدكتور أسد قريشي منسق 
المشروع في” إكبا” أنه خالل السنوات 
الثالث المنصرمة قام المشروع بنجاح 

بتطوير وتحديث مخزونات المياه والري 
والمحاصيل وتحسين الظروف االقتصادية 

واالجتماعية األساسية في المجتمعات 
الزراعية. كما تم استعراض تقنيات 

الري أمام المزارعين مثل رفع المياه 
)التقنيات اليدوية والمضخات المعتمدة 

على البنزين والطاقة الشمسية(، توزيع 
المياه )القنوات واألنابيب( وطرق الري 

)األخاديد، األحواض، التقطير، الرش، نظام 
كاليفورنيا(. في كل أماكن المشروع، كما 

تم اختبار المحاصيل الجديدة و/أو األصناف 

المطّورة من المحاصيل الموجودة. 
وحتى اآلن، أبدى المزارعون المحليون 

والعاملون في مجال اإلرشاد اهتماماً كبيراً 
بتقنيات الري المدخلة حديثاً وممارسات 

إدارة المحاصيل الهادفة لتعزيز اإلنتاجية 
الزراعية.

 في العام 2015، سيقوم “إكبا” بمسح خاص 
الستبيان مدى نجاح المشروع ومعرفة 

الصعوبات التي يواجهها المزارعون عند 
تطبيق هذه التقنيات وسيتم استخدام هذه 

المعلومات لوضع توصيات حول سياسة 
نشر هذه التقنيات والممارسات اإلدارية في 

أجزاء أخرى من الدول والمنطقة المستهدفة.  
تعاني منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى من مشكلة االكتظاظ السكاني حيث 
قُدر عدد السكان فيها في العام 2007 ب 8 
مليون ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليبلغ 

1,5 بليون مع حلول العام 2050 وتقل 
أعمار أكثر من 40% من سكان دول جنوب 
الصحراء الكبرى عن 15 عام مما يفرض 
ضغطاً هائالً على األمن الغذائي والصحي 

والدخل في تلك المنطقة.  
إن التطبيق واسع النطاق لألنشطة التي 
اقترحها “إكبا” ضمن مشروع “تحسين 
نظم إنتاج المحاصيل والبذور في ظل 
ظروف إدارة المياه والري في أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى” سيعزز بشكل 
مباشر اإلنتاجية الزراعية والدخل الزراعي 

وبالتالي الحد من الفقر وتحسين األمن 
الغذائي ومعيشة المزارعين ذوي الحيازات 

الصغيرة. كما تتجلى إمكانيات هذا المشروع 
في قدرته على حصد األراضي الهامشية 
واستغالل موارد المياه الهامشية بطريقة 

اقتصادية ومستدامة. وفي النهاية، سيقود هذا 
المشروع إلى تحقيق اقتصاد مستدام ذاتياً 
ورفع مستوى الرضى والسعادة وتحسين 

مستوى المعيشة.  
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الفعاليات والتدريب

يلقي الدكتور كاناياو نوانزي في مقر إكبا في الثالث من شهر 
مارس 2015 عرض تقديمي حول “ تكلفة االهمال في الزراعة 

والتحول الريفي والتنمية الزراعية”.  

الفعاليات والتدريب

تكلفة االهمال في 
الزراعة والتحول 
الريفي والتنمية 

الزراعية
من الجلي أن الزراعة والتطور الريفي 

يساهمان في تأمين األمن الغذائي والصحي، 
ولكن ما يتم غالباً نسيانه أنهما أيضاً يوفران 

طريقاً إلى العمالة وبناء الثروة والنمو 
االقتصادي ويعتبران شرطاً أساسياً لألمن 

والسالم العالميين. وبناء عليه فاألبحاث 
العلمية لتطويرهما تعتبر أساسية.  

وكان السابق ذكره موضوع المحاضرة 
التي ألقاها رئيس الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية د. كاناياو نوانزي في المركز 
الدولي للزراعة الملحية في الثالث من شهر 
مارس. حيث سلط د. نوانزي الضوء على 
أهمية الزراعة والبحث العلمي لتطويرها 

وذكر تجارب الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية في مساعدة المواطنين في المناطق 

الريفية الفقيرة على زيادة إنتاج الغذاء مع 
الحفاظ على الموارد المائية وبناء نظام 
غذائي مرن. وأكد على وجود دالئل أن 

استثمار دوالر واحد في البحث الزراعي 
يعود بما قيمته تسعة دوالرات إضافية من 

الغذاء للدول النامية وأن ذلك مهم بشكل 
خاص في المناطق ذات األراضي الجافة في 

عصرالتغير المناخي.  

وفي خطابه، صرح د. نوانزي أّن “المركز 
الدولي للزراعة الملحية والصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية يتشاركان منذ وقت طويل 
باالعتقاد بأن الماء مورد مهم جداً. وتزداد 
أهميته في األراضي الجافة، حيث ينصب 

اهتمام المركز الدولي للزراعة الملحية، وفي 
المناطق الحساسة حيث يركز الصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية أعماله. فتتضمن 
حوالي 61% من مشاريع الصندوق عنصراً 

يركز على الموارد المائية. ومع التهديد 
الذي يمثله التغيير المناخي على األنظمة 

الزراعية حول العالم، أضحى عملنا حاجة 
ملحة اليوم”. 

 
وركز أيضاً على أن العالم ال يمكنه تحمل 

تبعات اهمال الزراعة للتطوير، حيث تسبب 
اإلهمال المستمر بالوصول إلى اكثر من 

800 مليون شخص يعاني من سوء تغذية 
مزمن و160 مليون طفالً أعمارهم أقل من 

خمس سنوات يعانون من إعاقة النمو.  
ال يستطيع المواطنون البالغون الذين يعانون 

من سوء التغذية المشاركة في تطوير 
االقتصاد في بالدهم أو أقاليمهم، واألطفال 

الذين يعانون من إعاقة النمو لن يتمكنوا 
أبداً من تحرير طاقاتهم وتفعيل مواهبهم 
وإمكاناتهم كبالغين. فعندما يصل هؤالء 

األطفال إلى سن العمل، يتأخرون من ناحية 
الدخل عن أقرانهم الذين لم يعانوا من سوء 
التغذية بأكثر من 125 مليار دوالر، وذلك 
كل عام، مما يحمل تبعات رهيبة اقتصادية 
وإنسانية وكلفة كبيرة لالقتصادات العالمية.  

وليوضح د. نوانزي كيف تطال فوائد 

األبحاث الفقراء وغيرهم، استشهد بالبحث 
الذي قام به المركز الدولي للزراعة الملحية 
بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

على النباتات المنتجة لألعالف والمقاومة 
للملوحة، حيث لم يساعد البحث برفع 

مستوى الدخل للفقراء في الدول الفقيرة 
فحسب، بل ساعد الفالحين في الدول الغنية 

القاحلة وشبه القاحلة كعمان واإلمارت 
العربية المتحدة.  

ومع ذلك كله، يظل االستثمار في البحث 
الزراعي قليالً، حيث يوضح المعهد الدولي 

ألبحاث السياسات الغذائية ضرورة زيادة 
النفقات بنسبة 5% سنوية خالل العقد القادم 

للدول القليلة ومتوسطة الدخل لتحقيق أهداف 
التطوير بعيد عام 2015. 
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8ARAISA-RAS506 - ”انعقاد االجتماع السنوي في مقر “إكبا” في تارريخ 15-19 فبراير حول “إدخال ممارسات فعالة لمحاربة التصحر

إدخال ممارسات 
فعالة لمحاربة 

التصحر
إن الجفاف الناتج عن التغير المناخي 

والمترافق مع النقص الكبير في إمدادات 
المياه العذبة يعتبر ظاهرة تأخذ في 

االنتشار في كل أنحاء بلدان المنطقة 
الجافة من الشرق األوسط. وبالنتيجة، 

تشهد المنطقة بأكملها تقدماً سريعاً لعملية 
التصحرنحواألراضي الخصبة والصالحة 

للزراعة. تسببت الممارسات الزراعية غير 
المناسبة واإلدارة السيئة لمصادر التربة 
والمياه بتحويل األراضي الخصبة سابقاً 

إلى أراضي مستهلكة ذات إنتاجية ضعيفة 
جداً. باإلضافة إلى ذلك، فإن معظم الترب 
بنسبة 70-80% من إجمالي مساحة سهل 

بالد مابين النهرين قد تم تحويلها إلى ترب 
مالحة وقلوية ذات محتوى عال من الملوحة 
موزعة على مختلف مناطق التربة عموماً. 

وقد دعى ذلك بالكثير من المزارعين إلى 
هجر مزارعهم وكان له تأثيرات اجتماعية 

واقتصادية جّمة. وبناء عليه، يعتبر 
استصالح هذه المناطق الشاسعة وتوعية 

المزارعين أمراً بغاية األهمية بالنسبة 

للبلدان المعنية. وفي هذا اإلطار، يمكن أن 
تشكل كمية المياه الجوفية الباطنية الكبيرة 

المتوافرة في هذه المنطقة مصدراً مائياً جيداً 
كما يمكن تعديل الممارسات الزراعية ونظم 

المحاصيل بشكل يسهم في تحقيق استدامة 
محاصيل المنطقة. تمت دراسة ومناقشة هذه 

القضايا ضمن مشروع “إدخال ممارسات 
فعالة لمحاربة التصحر” وذلك بغرض 

تحقيق األهداف من خالل: تطبيق أفضل 
الممارسات في زراعة التربة المتملحة 

واستغالل المياه المالحة الجوفية في نظم 
الزراعة في إطار النموذج المستدام للزراعة 

واستخدام المحسنات للتخفيف من اآلثار 
الخطيرة للصوديوم على التربة والنبات 

وتأمين أسواق معقولة للمنتجات الزراعية 
لتحقيق استقرارمعيشة العائالت الريفية. 

 
استضاف المركز في شهر فبراير 2015 
االجتماع السنوي لمشروع التعاون التابع 
لوكالة الطاقة الذرية الدولية حيث تناول 

االجتماع “إدخال ممارسات فعالة لمحاربة 
التصحر” ARSIA-RAS5068 والذي 
تضمن ممثلين من العراق واألردن ولبنان

وعمان وسوريا ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة واليمن. وقد ناقش المشاركون 

االنجازات المتعددة التي تم تحقيقها بغرض 
تنفيذ األهداف العامة للمشروع في األماكن 

التي يسعى المشروع فيها إلى إدخال 
الممارسات الفعالة لمحاربة التصحر اعماداً 
على عوامل التصحر األساسية مثل ملوحة 

التربة واإلنتاجية المنخفضة ونقص إمدادات 
المياه. وعالوة على ذلك، تم الموافقة على 

خطط العمل المستقبلية والتي ناقش من 
ضمنها الدكتور شعيب اسماعيل مدير قسم 

البحوث واالبتكارات في “إكبا” مقترحاً 
جديداً سيساعد في تعزيز استغالل التربة 

المتملحة والمياه المالحة في إنتاج المحاصيل 
والكتلة الحيوية والتخفيف من تدهور 

 ARASIA األراضي ونوعية المياه في
وسيتولى“إكبا” فيه تقديم المساعدة التقنية 

خالل العامين 2017-2016.

________________________________
1. الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعمل الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية على ضمان سالمة وأمان وسلمية استخدامات 
العلوم والتقنيات النووية. وتسهم مهامها األساسية في تحقيق 
السالم واألمن العالمي وأهداف األلفية في العالم التي تتناول 

التطويراالجتماعي واالقتصادي والبيئي. 

_______________________________
 ARASIA( .2(: اتفاق تعاوني للدول العربية في آسيا 

للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتقنيات 
النووية  وتضمن البلدان التالية: العراق، األردن، لبنان، 

المملكة العربية السعودية، عمان، قطر، الجمهورية العربية 
السورية، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن. 
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االرتقاء بقدرات 
تخطيط المحاصيل 

والنمذجة 
في ظل التزايد المستمر للطلب على الغذاء 
مع تدني مستويات المياه في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، ينبغي على أصحاب 
القرار موازنة استهالك الموارد الطبيعية في 
دولهم وتعميق فهمهم لالختالفات بين مناطق 

إنتاج المحاصيل وأنظمة اإلدارة المالئمة 
المستخدمة فيها، بما في ذلك المساهمة في 
الري. ومع ذلك، يندر توافر بيانات حديثة 
ومتجددة عن خرائط المحاصيل أو الري 

أو نماذج المحاكاة التي  توضح األصناف 
وأنظمة اإلدارة إاّل في قلة من الدول. 

 
قام المركز الدولي للزراعة الملحية بالتعاون 
مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتنظيم 

ورشة عمل حول تعزيز القدرات على 
تخطيط المحاصيل ونمذجتها بين التاسع 
عشر والثالث والعشرين من أبريل من 
عام 2015 في المقر الرئيسي للمركز 

الدولي للزراعة الملحية في دبي، اإلمارات 
العربية المتحدة. وحضر ورشة العمل هذه 
مشاركون من أربع دول: العراق واإلردن 

والمغرب وتونس. وقال عالم المحاكاة 

الجوية في المركز الدولي للزراعة الملحية 
السيد رشيد زعبول: “ساعد البرنامج 

التدريبي على إثراء المعرفة وملء الثغرات 
من خالل توضيح الخطوات العملية لجمع 

البيانات الحديثة، وهدف إلى تحسين مهارات 
استخدام صور األقمار الصناعية لتخطيط 

 DSSATالمحاصيل ونمذجتها باستخدام ال
لدراسة تأثير اإلدارة والتغير المناخي على 

نظم اإلنتاج الزراعي”.  
 

ورشيد أحد المدربين الخمسة من المركز 
الدولي للزراعة الملحية، كما شاركت 

أيضاً رئيسة مشروع نمذجة ومراقبة تنمية 
موارد الزراعة والمياه )برنامج موارد( في 
المركز الدولي للزراعة الملحية د. رايتشل 

مكدونل، وعالمة التحسس عن بعد د.عدلة 
خلف، وعالم النمذجة عن بعد السيد كريم 
البرقاوي وعالم الهندسة الزراعية د.مكرم 

بلحاج فرج. 
ركزت ورشة العمل التي امتدت على خمسة 

أيام على توضيح صور األقمار الصناعية 
والموارد التي تتيحها وكيفية تحميلها من 
االنترنت وما ينبغي فعله قبل معالجتها. 

وركزت أيضاً على تطوير تدريبات على 
جمع البيانات الحقلية لدعم عملية تخطيط 

المحاصيل من صور األقمار الصناعية. وتم 
أيضاً تزويد المشاركين بمقدمة عن تصنيف 

الصور ودمج صور األقمار الصناعية 
مع البيانات الحقلية الستخالص خرائط 

المحاصيل وتقييم دقتها.  

الفعاليات والتدريب الفعاليات والتدريب

نظم المركز الدولي للزراعة الملحية دورة تدريبية حول اإلرتقاء بقدرات تخطيط المحاصيل والنمذجة من 19 إلى 23 ابريل 2015

آراء المشاركين:  

ٌسعدت بالمشاركة في هذا البرنامج 
التدريبي، وأتقدم بالشكر الجزيل لكلٍّ من 

المدربين لقدرتهم الرائعة على توصيل 
المعلومات إلينا خصوصاً بما يتعلق بال
DSSAT والERDAS وأتمنى أن 

أتمكن من تطبيقها في بلدي ألتمكن من 
تقييم اإلنتاج الزراعي وتحسين عوائده. 

عال نوري ابراهيم، العراق
 

جمع برنامج التدريب مجموعة متنوعة من 
األشخاص من مختلف الخلفيات والمنظمات 
الحكومية التي من المحتمل بشكل كبير أن 

تكون المستخدم الرئيسي لبيانات المناخ كما 
ساعدنا البرنامج التدريبي في التعلم عن 

األدوات المتوفرة لنا مثل DSSAT والتعلم 
عن أهمية البيانات التي يتم إنتاجها ودقتها 

وتوفرها باإلضافة إلى استخدام التحسس عن
  بعد في خرائط الري… وإنني اتطلع للمرحلة

  الثانية من التدريب والتي ستتعمق أكثر وُتبنى 
على ورشة العمل هذه. ثريا سهيل شاهد، تونس  

كان برنامج التدريب فرصة جيدة لي 
لصقل معرفتي في مجال نمذجة المحاصيل 

وتخطيطها وكان برنامج التدريب مثير 
لالهتمام بشكل كبير وساعدني في تحسين 

مهاراتي في المجالين المذكورين. تلقينا دعماً 
كبيرا من المدربين في الحصص العملية التي 
ساعدتنا على إنتاج خرائط المحاصيل. ناجح 

الساياح، تونس

كان التدريب ممتازاً والمدربون على درجة 
عالية من الكفاءة، حيث يمتلكون قدرات خاصة 

للتواصل مع المشاركين ونقل العلم بطريقة 
سلسة وفعالة. أحمد عبد الجابر، االردن 

لقد أتيت إلى هنا لنهل المزيد من المعرفة 
حول DSSAT حيث ُيمارس في عملي 

التخطيط القائم على االستشعار عن بعد في 
العمليات اإلنتاج الزراعي.  لقد تعلمت الكثير 

خالل ورشة العمل بهذا الخصوص... أود 
بكل صدق ان التقدم بالشكر الجزيل للمدربين 
على مهنيتهم العالية وللمركز الدولي للزراعة 
الملحية للتنظيم الممتاز. حفيظة بوعوادة، 

المغرب
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الفعاليات والتدريب

عندما يصبح التعلم متعة، يقدره الجميع

دورة تدريبية لمدة يومين في مقر “إكبا” في دبي بعنوان “أدوات المدربين الفنيين” أقامتها ديبورا لوريل

ضمن مبادرته لتعزيز فرص التدريب 
وعملية نشر المعرفة، يقوم “إكبا” بتطبيق 

استراتيجية طويلة األجل تهدف إلى ترسيخ 
مكانة المركز كرائد في مجال تبادل المعرفة 

والتقنيات. وفي هذا الخصوص، تتحدث 
ديبورا لوريل التي أشرفت على إقامة 

دورة تدريبية لمدة يومين في دبي بعنوان 
“أدوات المدربين الفنيين” موجهة لخبراء 

“إكبا” من بلدان مختلفة - باكستان، تونس، 
سوريا، المغرب، فلسطين، المملكة العربية 
السعودية، اليونان وبريطانيا - قائلة: “حتى 
بعد كل هذه السنوات من التحضير لقاعات 
التدريب بهدف إشراك أكبر قدر ممكن من 

الحواس، مازلت أشعر بالتوترحيال استجابة 
بعض الحضور”.

 
تهدف ديبورا إلى تعريف مدربي“إكبا” 

بأدوات وتقنيات مختلفة من شأنها أن تمكنهم 
من عقد جلسات تدريبية أكثرجذباً وإقناعاً. 
وأحد النقاط الهامة التي تركز عليها ديبورا 

هي إضافة عنصر المتعة إلى التدريب: 
عندما يصبح التعلم متعة، يقدره الجميع. 

غلب عنصر التفاعل على جلسات التدريب 
حيث قام المتدربون بتصميم خطط الدروس 

حول اثنين من موضوعات عملهم: نماذج 
التحكم بالمناخ وتعيين أماكن ملوحة التربة 
ومن ثم قاموا بتصميم مجموعة متنوعة من 
النشاطات التعليمية لكل من خطط التعلم بما 

فيها: السؤال المحوري، االستبيان ودراسة 
حالة وأجروا نقاشاً جدياً حول ماهية دراسة 

الحالة وكيف يمكن استخدامها كنشاط 
تعليمي. 

وكلما استمر التدريب وتم تعريف خبراء 
“إكبا” بأدوات تعليمية تفاعلية وتقييمها 

كلما زاد اهتمامهم بالتعليم التفاعلي وكيفية 
استخدامه لزيادة تعزيز كفاءة دورات 

التدريب التي يجريها “إكبا”. خصص 
المشاركون جلسة التدريب األخيرة لجمع 
األفكار حول تطبيقات متنوعة من أنشطة 

التعلم التي تعملوها وأُتبع ذلك بمراجعة 
لمحتوى نموذج التدريب في “إكبا”. تم 

تصميم برامج تنمية القدرات الجديدة في 
“إكبا” اعتماداً على مبدأ التعلم التفاعلي.
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@ICBA@ICBA

فرص تنمية القدرات في “إكبا” 
في مجال الزراعة المبتكرة في 

البيئات المالحة والهامشية
تشكل تنمية القدرات محورنشاطات “إكبا” وتغطي نطاقات جغرافية 

ومجاالت البحوث وأساليبها. يؤمن “إكبا” بأن تطوير مهارات 
موظفيه وكذلك مهارات شركائه وأصحاب المصالح هو العامل 

األساسي لمواجهة التحديات التي تؤثر في الزراعة في البيئات المالحة 
والهامشية.

يقدم “إكبا” مجموعة من برامج تنمية القدرات المرتبطة ببرامجه 
البحثية والتي تتضمن ولكن ال تقتصر على التالي: الماجستير، 

الدكتوراه وأبحاث مابعد الدكتوراه، دورات التدريب قصيرة األجل، 
أيام المزارعين الحقلية، برامج تدريبية، مركز المعرفة، متحف 

التربة. 
تتوفر برامج تنمية القدرات البشرية لنخبة كبيرة من المهتمين الذين 
يمكنهم االستفادة من خبرات الفريق الدولي من الباحثين في المركز 

في مجاالت التربة والمحاصيل والمياه والسياسات والدراسات 
االقتصادية واالجتماعية باإلضافة إلى مرافق المركز البحثية 

والتدريبية الحديثة.
يتضمن المركز محطة أبحاث زراعية بمساحة 100 هكتار 

ومختبرات للتربة والمياه والنبات والتقنيات الجزيئية والموارد 
الوراثية النباتية مجهزة بأحدث ما توصل إليه العلم من معدات 

وتجهيزات، باإلضافة إلى مشاتل زراعية وبيوت محمية مجهزة 
بتقنيات الري الحديثة. كما يوجد في المركز بنك لألصول الوراثية 

النباتية يضم أكثر من 12 آالف ساللة تنتمي إلى حوالي 225 نوعاً 
من النباتات المتحملة للملوحة مجمعة من حوالي120 بلداً من مختلف 
أنحاء العالم. كما يتضمن المركز متحفاً للتربة يتضمن وحدات تعليمية 
مختلفة عن التربة مخصصة لتلبي احتياجات ومتطلبات شريحة واسعة 

من الزوار من أطفال المدارس إلى المتخصصين. 
وفي هذا اإلطار، قام “إكبا” مؤخراً بنشر كتيب يتضمن تفاصيالً حول 
“برامج تنمية القدرات التي يقدمها “با” ويمكن الحصول على نسخته 

االلكترونية من خالل موقع المركز على الرابط التالي:
http://biosaline.org/Library/ICBA-Capacity-Building-

Offerings/index.html

في تاريخ 
مارس 
 2015

تم تعيين 
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في تاريخ مارس 2015 تم تعيين الدكتور شعيب اسماعيل مديراً جديداً لقسم 
البحوث واالبتكارات في “إكبا”. وفي خطاب توجهت به إلى موظفي “إكبا” 

تحدثت الدكتورة اسمهان الوافي المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية 
قائلة: “كما هومعلوم، شغل شعيب منصب مديرقسم البحوث واالبتكارات 

بالنيابة خالل فترة )17 شهر( الفائتة. إني سعيدة بفوزه في المنافسة ومتأكدة 
بأنه سيواصل العمل الدؤوب الذي ابتدأه عندما تولى المنصب بالنيابة”

الدكتور شعيب اسماعيل هو عالم أبحاث ومدرس جامعي ويمتلك خبرة تفوق 
34 عاماً في مجال بحوث الزراعة الملحية والتنمية. تخصص في إدارة 

الهندسة الزراعية في األراضي الملحية مع اهتمام خاص في إنتاح األعالف 
المتكاملة والنظام الزراعي القائم على أشجارالطاقة الحيوية في األراضي 

البورومياه البحار. 

حصل على شهادة الماجيستير والدكتوراه من جامعة كراتشي في باكستان 
وانضم إلى نفس الجامعة بصفة محاضر. ومنذ بداية حياته المهنية، عمل 

على قضايا الملوحة في باكستان وتولى إدارة العديد من المشاريع التي مولتها 
وكاالت وطنية ودولية. انضم إلى “إكبا” في تاريخ يوليو 2000 بمنصب 

مهندس الزراعة الملحية ومن ثم ترقى إلى منصب كبير العلماء - الزراعة 
الملحية في القسم الفني.  

@ICBA

ديما الكحالة
مساعد إداري / مترجم

أيفيلين بيلي ريس
مسؤول المشتريات

د. رضوان شكرهلل
خبير أول - بيئة وبستنة

مارجريت دو شيزمارتين
ضابط مشروع

تعيين الدكتور شعيب اسماعيل مديراً جديداً لقسم البحوث 
واالبتكارات في “إكبا”

الموظفون الجدد

في تاريخ 
مارس 
 2015

تم تعيين 
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AIRCA أخبارAIRCA أخبار

المدخالت
مجموعات األعمال الزراعية

الوصول إلى األسواق

 مجموعة
المدخالت

 التمكين

 اإلدارة المتكاملة
للمبيدات

األسمدة
النساء والشباب

 الدخل

التغذية

 االستدامة

 المزراعون

 الموردون الماليون
واإلتمانيون

 تكنولوجيا
 المعلومات

 واالتصاالت
المتنقلة

موردو المدخالت

معالجو المدخالت

 خدمات دعم
األعمال

المياه

الطاقة

البذور

المعرفة

األراضي

الشكل 1: اإلطار المفاهيمي لتفعيل دور النساء والشباب في األسواق

.WREM International Inc :المصدر

تفعيل دور النساء 
والشباب في سوق 

العمل : 
تشكل مجموعات 
األعمال الزراعية 
المحرك األساسي 

لمجموعة مدخالت 
اتحاد المراكز الدولية 

لألبحاث الزراعية 
الهامة

مذكرة مفاهيمية لحوض 
بحيرة فيكتوريا

يسعى اتحاد المراكز الدولية لألبحاث 
الزراعية إلى تلبية الحاجة األكثز إلحاحاً 

لتطوير األعمال الزراعية في حوض 
بحيرة فيكتوريا. سيركز العمل على 

الجمع بين مجموعة المهارات والخبرات 
الحالية ألعضائه مع التركيز على التقنيات 

الحالية المثبتة المرتبطة بالحوض والتي 
من الممكن نشرها لتحقيق األثر الفعال 

في اإلنتاج الزراعي والصحي للمزارعين 
وعائالتهم. كما يستهدف المشروع النساء 

والمزارعين الشباب ويعتمد على النهج القائم 
على الطلب الذي يعكس الظروف المحلية 
واالحتياجات. إن نشر المعرفة والمهارات 

وتبادلها عن طريق مجموعات األعمال 
الزراعية سيدعم استخدام التقنيات من خالل 

حزم المدخالت النظر، مما يتيح للعائالت 
العاملة في الزراعة والقاطنة في الحوض 

تحقيق التأثير الفعال. إن رؤيتنا لمفهوم 
النجاح تتمحور حول تفعيل دور 250000 
من النساء والشباب وزيادة عوائدهم بنسبة 

25% وضمان حصول 1000000 مستهلك 
على المزيد من الغذاء الصحي. سيركز 

المشروع على ‘WINS’ )نظر الشكل1( 
من خالل تفعيل وتعزيزدور النساء والشباب 

في السوق إلى جانب استهداف القطاعات 

الزراعية ذات العوائد والقيم الغذائية 
المرتفعة على أساس مستدام ومن خالل 

االستفادة من مواطن قوتنا المجمعة في حزم 
المدخالت من خالل األعمال الزراعية. 
ستشتمل حزم المدخالت المحددة على: 

اإلدارة المتكاملة للمبيدات، األسمدة، المياه، 
الطاقة، البذور، إدارة المعرفة ICT وإدارة 
األراضي. كما ستجمع مجموعات األعمال 

الزراعية حزم المدخالت إلى جانب خدمات 
الدعم المالي واألعمال لتحقيق تطوير 

األعمال المستدام.
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مقابلة صحفية مع 
الدكتورة اسمهان 

الوافي المدير العام 
للمركز الدولي للزراعة 
الملحية وعضواللجنة 

التنفيذية التحاد المراكز 
الدولية لألبحاث 

والتنمية الزراعية
تأسس اتحاد المراكز الدولية 

لألبحاث والتنمية الزراعية في 
العام ٢٠1٢، فما الذي دفع إلى 

تأسيسه؟
أود أوالً أن أؤكد على أن “إكبا” يفتخر 

ويلتزم بكونه عضواً في شبكة اتحاد المراكز 
الدولية لألبحاث والتنمية الزراعية وقد 
جاء تشكيله استجابة للحاجة إلى العمل 

المتكامل في سبيل تحقيق التنمية الزراعية 
المستدامة على مستوى األراضي الزراعية. 

إن المنظمات األعضاء في اتحاد المراكز 
الدولية لألبحاث والتنمية الزراعية والتي 

تتشارك جميعها بمنهجية تفكير واحدة تمتاز 
بعقود من الخبرة في مجاالت تخصصاتهم 
ونطاق عملهم إلى جانب سجل من عمليات 

البحوث والتطوير والتنفيذ. ومن خالل 
الجمع بين طرائقنا الناجحة نأمل أن نصبح 
أكثر فعالية وكفاءة في مساعدة المزارعين 

والمجتمعات للتحول من حالة الفقر إلى 
االزدهار وتخفيض تكلفة المعامالت. وقد 

كانت الرغبة في تمكين األعضاء المؤسسين 
من التحدث بصوت واحد والمساهمة 

بشكل أكثر فعالية مع الشبكات االقليمية 
والدولية وصناع السياسات من األهداف 
الرئيسية األخرى لتأسيس اتحاد المراكز 
الدولية لألبحاث والتنمية الزراعية. علينا 

أن نبتعد عن منهجيات العمل المحدودة التي 
تعالج المشاكل الزراعية على نطاق ضيق 

والتركيز على  صحة اإلنسان والنباتات 

والحيوانات واألراضي.  

“ما الذي تقصدينه باألراضي 
السليمة”؟

تتلخص رؤية اتحاد المراكز الدولية 
لألبحاث والتنمية الزراعية بتطبيق البحوث 

من خالل تعزيز القدرات بهدف تحقيق 

التنمية المستدامة للدخل واألمن الغذائي 
والصحي في األراضي السليمة”. وقد 
انبثقت هذه الرؤية من اإلدراك بحقيقة 

الطلب المتزايد على الغذاء والعلف والوقود 
الحيوي واأللياف في الوقت الذي نعاني فيه 

من تحديات جوهرية مثل ندرة المواردة 
الطبيعية والتغير المناخي والنمو السكاني. 

وبناء عليه يجب تحقيق إنجازات أفضل من 
خالل زيادة إنتاجية القطاع الخاص وبخاصة 

بالنسبة ألصحاب الحيازات الصغيرة في 
البلدان النامية. وتؤكد منهجية األراضي 

على أن تحقيق ذلك بشكل مستدام ال يتلخص 
فقط بالنظر إلى االنجازات بل وبالنظر إلى 
العالقة بين الهواء والتربة والمياه والتنوع 

البيئي وخدمات النظام الحيوي األخرى - ال 
يمكن أن تنعم األسر الريفية بحياة صحية إال 

في البيئات الصحية.  

وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ 
من خالل النهج التعاوني والرؤية المشتركة 
لكافة أعضاء اتحاد المراكز الدولية لألبحاث 

والتنمية الزراعية. تسهم البرامج الفردية 
لكل من األعضاء في رفد جهود اتحاد 

المراكز الدولية والتي تركز على النواحي 
التالية: 

• التفاعل المباشر مع المزارعين 
والمنظمات التي ينتمون إليها إلى جانب 

خدمات اإلرشاد العام ومنظمات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص وذلك من أجل 

تشجيع التبني الناجع للتقنيات والممارسات 
اإلدارية الجديدة أواألكثر استدامة. 

• تقييم علمي لفعالية الممارسات اإلدارية 
والتقنيات القائمة. 

• البحث والتطوير في مجال المحاصيل 
الغذائية األساسية وغير األساسية من أجل 
إيجاد حمية ونظم إنتاج متنوعة ومستدامة.

• الحاجة إلى إدخال األنشطة المتعلقة بصحة 
االنسان والنباتات والحيوانات واألراضي 

عند العمل على تعزيز اإلنتاجية الزراعية.  

نعمل حالياً على صياغة ثالث أفكارمفاهيمية 
في مناطق جغرافية مختلفة في ثالث قارات 

)بحيرة فكتوريا في أفريقيا، تريفينيوفي 
أمريكا الالتينية وقراقرم في آسيا الوسطى( 

ونأمل أن نتمكن من خالل تطبيق هذه 
المشاريع من إثبات أن المشاريع الموجهة 

التي تركز على األراضي هي وسائل ناجحة 
وفعالة إلحداث تأثيرات مفيدة وطويلة األجل 

في حياة المزارعين.   

AIRCA أخبارAIRCA أخبار



نبذة عـن المركز الدولي للزراعة الملحية
المركز الدولي للزراعة الملحية هو مركز دولي غير ربحي للبحوث 
الزراعية تأسس في العام 1999. ينفذ المركز برامج بحثية وتنموية 
تهدف إلى تعزيز اإلنتاجية الزراعية واستدامتها في البيئات المالحة 
والهامشية.يمثل االبتكار أحد المبادئ األساسية لعمل المركز بحيث 

يتناول المنهج البحثي متعدد الجوانب إيجاد الحلول لتحديات مرتبطة 
فيما بينها ارتباطاً وثيقاً تتعلق بالمياه والبيئة والدخل واألمن الغذائي 

وتشمل أبحاث مبتكرة في مجاالت تقييم الموارد الطبيعية، والتكيف مع 
التغيرات المناخية، وإنتاجية المحاصيل وتنويعها، والزراعة المائيه ، 

والطاقة الحيوية، وتحليل السياسات.

 يساهم المركز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم 
)SDG1، 7، 12 & 13( من خالل العمل على تطوير العديد من 
التقنيات التى  تشمل استخدام المياه التقليدية وغير التقليدية )ومنها 
المياه المالحة، والمياه العادمة المعالجة، والمياه الصناعية، ومياه 

الصرف الزراعي، ومياه البحر( وتقنيات إدارة المياه واألراضي، 
واالستشعار عن ُبعد، ونمذجة التكيف مع التغير المناخي.  

يمثل تحصيل  ونشر وتوزيع المعرفة هدفاً إستراتيجياً هاماً حيث 
نهدف إلى تطوير المركز ليصبح مقراً رائداً للمعرفة حول اإلدارة 

المستدامة الستخدام الموارد الهامشية في اإلنتاج الزراعي بالمناطق 
الهامشية. وسوف يستمر المركز بمساعدة شركائه في العمل على 
االبتكار وتنمية القدرات البشرية وتشجيع التعلم الذي يعتبر أساس 

التغيير المنشود. 

تغطي أنشطة المركز مناطق عدة حول العالم بما فيها دول مجلس 
التعاون الخليجي، والشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومنطقة وسط آسيا 

والقوقاز، ومنطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، وفى عدة دول افريقية 
جنوب الصحراء. 

يتولى ثالثة ممولين أساسيين تمويل العديد من بحوثنا التطبيقية 
المبتكرة وهم: وزارة البيئة والمياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وهيئة البيئة في أبوظبي وبنك التنمية االسالمي. وننوه  ونعرب عن  
كامل الشكرواالمتنان لدعمهم المستمر ولدعم هيئات التمويل األخرى 

التي تكفلت بتمويل مشاريعنا عبر السنين.  


