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تقـديـــم

متتلك الدول العربية جمتمعة موارد زراعية مقدرة ومناخًا مالئمًا خللق بيئة زراعية مناسبة إلنتاج مدى 
الزراعي عن استغالل املوارد املتاحة بسبب  النباتية. وبالرغم من ذلك عجز القطاع  واسع من احملاصيل 
االستمرار يف ممارسة أساليب اإلنتاج التقليدية وقلة استخدام التقانات احلديثة مما أدى لبطء  التنمية 
الزراعية وختلف اإلنتاج الزراعي مقارنة مع دول العامل األخرى ومع كثري من الدول النامية. ورغم  إدراك 
الكثري من الدول العربية إىل أن مستقبل الزراعة يعتمد على اكتساب التقنيات املالئمة وتطويعها 
البحثية  املؤسسات  من  للعديد  عربي  قطر  كل  إنشاء  من  وبالرغم  املزرعة  مستوى  على  وتطبيقها 
واألجهزة اإلرشادية واخلدمية إلحداث التحول املطلوب، إال أن غالبيتها تواجه مشاكل متفاوتة متعلقة 
بالكوادر العلمية والفنية وبتوفر املوارد املالية واملادية. ويالحظ أن تعدد تلك املؤسسات مل يواكبه 
أدوارها خلدمة تطوير ونقل وتطبيق  يتم من خالله تنسيق وتكامل  والذي  بينها  املؤسسي  الرتابط 
التقانات الزراعية مما اقعد القطاع الزراعي اإلنتاجي عن مواكبة التطور التقين العاملي ومن ثم وقف 

عقبة أمام التنمية الزراعية.

واستشعارًا من املنظمة العربية للتنمية الزراعية بأهمية هذا القطاع  ودوره احملوري يف األمن الغذائي 
والتنمية املستدامة، فقد حرصت على إيالئه ما يستحق من االهتمام والعناية، حيث ضمنت يف خطتها 
السنوية العديد من املشاريع  واألنشطة التنموية اليت تعنى مبختلف جوانب هذا القطاع اهلام، ومنها هذا 
اللقاء القومي اهلام، والذي عقد بالتعاون مع وزارة الزراعة باململكة األردنية اهلامشية خالل الفرتة 10-
2012/4/12م يف مدينة عمان، ومبشاركة خرباء ومسئولي البحوث ونقل التقانة يف الدول العربية 

وخنبة من اخلرباء لتغطية حماور اللقاء، واملتمثلة يف دور البحث ونقل التقانات يف الوطن العربي.

ويف اخلتام ال يسعين إال أن أقدم من الشكر أجزله إىل وزارة الزراعة وعلى رأسها معالي األخ  املهندس/ 
أمحد آل خطاب وزير الزراعة باململكة األردنية اهلامشية على رعايته الكرمية هلذا االجتماع والتعاون 
البناء يف إجناحه، والشكر موصول إىل اإلخوة مسئولي وخرباء البحوث ونقل التقانة يف وطننا العربي 
والعلمـاء األجـالء  وإىل كل من أسهم يف إجناح هذا اللقاء، آماًل من اهلل عز وجل أن يسهم  يف تنمية 
وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي واحليواني من خالل التفاعل احلي بني القطاع البحثي واإلرشاد 

الزراعي يف وطننا العربي على وجه اخلصوص.

واهلل ولي التوفيق  ،،،

الدكتـور/ طارق بن موسـى الزدجالـي
                        املديـر العـام
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املداوالت والتوصيات
ملكونات  وتنفيذًا   ،)2025  -  2005( القادمني  للعقدين  املستدامة  العربية  الزراعية  إسرتاتيجية التنمية  إطار  يف 
القدرات  لبناء  الرئيسي  الربنامج  حتت  املندرج  التقانة  ونقل  الزراعية  البحوث  سياسات  لتنسيق  الفرعي  الربنامج 
الدوري  الزراعية االجتماع  العربية للتنمية  2011م، عقدت املنظمة  البشرية واملؤسسية خبطة عمل املنظمة للعام 
األردنية اهلامشية خالل  العربي يف عمان-اململكة  الوطن  الزراعية يف  التقانة  البحوث ونقل  األول ملسئولي وخرباء 

الفرتة من 10-2012/4/12م. 

العربي،  الوطن  يف  الزراعية  التقانات  ونقل  لتطوير  املؤسسية  العالقات  تطوير  جماالت  حبث  إىل  االجتماع  هدف 
والتفاكر حول صياغة إسرتاتيجية عربية للبحوث ونقل التقانة الزراعية بهدف زيادة التكامل العربي يف التنمية 
الزراعية بغية حتقيق مستويات أعلى من األمن الغذائي العربي وتقليص الفجوة الغذائية، مع اقرتاح مناهج ومقومات 
وآليات إقامة وتعزيز العالقات والروابط بني خمتلف املؤسسات واألجهزة املعنية بعملية تطوير ونقل التقانات الزراعية 
يف الوطن العربي، والنظر يف إنشاء شبكة عربية تضم كل الفعاليات العاملة يف جمال تطوير ونقل التقانات يف 
الوطن العربي من خالل التنسيق مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية  لدعم مسرية تطوير البحوث والتقانة يف إطار 

إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني.

شارك يف االجتماع  )35( خبريًا من العاملني يف قطاعي البحوث ونقل التقانة، ومسئولي اهليئات احلكومية القائمني 
البحرين،  مملكة  اهلامشية،  األردنية  )اململكة  عربية  دولة   )15( عن  ممثلني  التقانة  ونقل  البحوث  إدارة  على 
العراق،  مجهورية   ، السودان  مجهورية  السعودية،  العربية  اململكة  اجلزائرية،  اجلمهورية  التونسية،  اجلمهورية 
دولة فلسطني،  دولة قطر، دولة الكويت، اجلمهورية  اللبنانية، ليبيا، مجهورية مصر العربية،   اململكة املغربية ، 
اجلمهورية اليمنية(، باإلضافة إىل خرباء املنظمة وعدد من اخلرباء باملركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي باململكة 
املشاركني  )قائمة  األردن.  األنباء احمللية  يف  األردنية اهلامشية وبعض خرباء اإلعالم من خمتلف أجهزة ووكاالت 

بامللحق رقم »2«( .

قطرية  وأوراق  حمورية  أوراق  خالهلا  قدمت  عمل  جلسات  مخس  تلتها  افتتاحية  جلسة  على  اللقاء  برنامج  اشتمل 
مداخالت  أعقبتها  العربية،  الدول  يف  الزراعي  واإلرشاد  العلمي  البحث  وتوفري  وتقديم  ممارسة  وطرق  جماالت  حول 
الدول، ثم جلسة ختامية  متت خالهلا  الزراعي وتقييم جتارب  البحوث واإلرشاد  ركزت على دراسة إمكانية دمج 
إجازة التوصيات الصادرة عن االجتماع. كما تضمن برنامج اللقاء جولة يف املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي 

باململكة األردنية اهلامشية وزيارة ميدانية ملدينة جرش األثرية. 

الزيارات امليدانية:
 تضمن برنامج االجتماع زيارات لبعض املواقع بهدف اإلطالع على التجربة األردنية واالستفادة من اخلربات والتقنيات 

احلديثة املستخدمة، وقد مشلت الزيارات املواقع التالية:
املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي األردني.   -  1

ونظم  بعد  عن  واالستشعار  احليوية  التقانة  ضمت  اليت  واملختربات  املركز  بأقسام  املشاركني  تنوير  مت  وقد 
املعلومات اجلغرافية واملصادر الوراثية وخمترب النحل ووقف املشاركون على األنشطة املختلفة وتلقوا شرحًا وافيًا 

من اخلرباء كٍل يف جماله.
مت زيارة مدينة جرش األثرية.  -  2
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موجز وقائع االجتماع:
اليوم األول: الثالثاء 2012/04/10م:

 اجللسة االفتتاحية: 
عقد االجتماع حتت رعاية معالي وزير الزراعة يف اململكة األردنية اهلامشية وحبضور معالي الدكتور طارق بن 

موسى الزدجالي  مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

خاطب حفل االفتتاح معالي وزير الزراعة األردني املهندس أمحد آل خطاب، الذي حيا اجلمع الكريم موضحًا أن املفهوم 
احلديث للزراعة هو االستغالل األمثل للموارد الطبيعية لزيادة وحدة اإلنتاجية باستخدام التقانات احلديثة خلدمة 
األجيال احلالية واملستقبلية، كما أكد أن السعي حنو إحداث تنمية زراعية بهدف زيادة اإلنتاجية البد أن يتم من 
خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة والتقانات الزراعية احلديثة من بذور حمسنة وأمسدة ومبيدات لزيادة اإلنتاج 
كمًا ونوعًا والتوسع يف رقعة األرض الزراعية عن طريق استصالح أراٍض جد يدة. كما أكد معاليه على أهمية 
والدراسات  العلمية  األحباث  إجراء  خالل  من  وجديدة  حديثة  مهارات  وإكسابهم  التقليدية  املزارعني  مفاهيم  تغيري 
املعوقات  أسباب  وتاليف  احلديثة  التقنيات  وتعميم  لنشر  السبل  أفضل  على  للتعرف  التكنولوجيا  بنقل  املتعلقة 
قد مت دمج  أنه  إىل  الوزير  أشار معالي  الزراعية من مصادرها احمللية واخلارجية. كما  البحوث  نتائج  ونشر وتعميم 
الزراعي  واإلرشاد  للبحث  الوطين  املركز  هو  واحد  كيان  يف  اهلامشية  األردنية  باململكة  الزراعي  واإلرشاد  البحث 
والذي يعد الذراع العلمي واإلرشادي لوزارته منوهًا إىل أن دمج البحث واإلرشاد الزراعي أعطى فرصة كبرية لإلرشاد 
الزراعي ليكون على تواصل مع البحث العلمي كي ينعكس ذلك على اإلرشاد امليداني مما جيعل البحث العلمي 
قاعدة ينطلق منها اإلرشاد حنو تقوية وتنمية الواقع الزراعي باجتاه خدمة الزراعة واملزارعني. وأكد على دعم جهود 

املنظمة بقيادة مديرها العام الدكتور/ طارق بن موسى الزدجاىل من أجل العمل العربي املشرتك.

أعقبه معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية  الذي استهل كلمته 
مرحبًا باحلضور ومثمنًا دور اململكة األردنية اهلامشية حكومة وشعبًا على استضافة هذا اللقاء اهلام ومشيدًا بدور 
املركز الوطين للبحوث واإلرشاد وإدارته الستضافة اللقاء والذي جيمع وألول مرة قطيب التنمية الزراعية يف جمالي 
البحوث ونقل التقانة للوقوف على الربامج واملنجزات ذات العالقة على مستوى الوطن العربي ليمكن اقرتاح آليات 
من شأنها تفعيل تبادل املعلومات وتعزيز التعاون والتكامل يف هذين اجملالني منوهًا إىل أهمية هذا اللقاء القومي من 
حيث التنسيق العربي لدعم مسرية تطوير البحوث والتقانة يف إطار إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة 
للعقدين )2005 -2025( واليت وافقت عليها القمة العربية اليت عقدت بالرياض- اململكة العربية السعودية يف العام 
2007 م، ويف إطار الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي الذي مت إطالقه يف قمة الكويت االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية يف العام 2009م، كما أشار إىل أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا للمرحلة األوىل للخطة التنفيذية للربنامج 

الطارئ لألمن الغذائي العربي واليت وافقت عليها القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية يف العام 2011م.

وأضاف معاليه أن لقاء هذا العام ُيعنى بالشق النباتي من الزراعة وسوف يعقد بشكل دوري  كل عامني على أن 
يعقد لقاء آخر خيصص للشق احليواني من الزراعة قبل نهاية عام 2012م.

وأشار معاليه إىل ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات مشريًا إىل أن نظم البحوث ونقل التقانة يف وطننا العربي تعاني من 
العديد من املعوقات وخباصة اإلرشاد الزراعي األقل حظًا واهتمامًا وأن العالقة بني البحوث وأجهزة نقل التقانة الزراعية 
يف الدول العربية ما زالت تعاني من قلة التنسيق وضعف التعاون مما انعكس سلبًا على التنمية الزراعية يف دولنا 
العربية واليت تتميز بسيادة األنظمة التقليدية  يف الزراعة. وشدد معاليه على أنه قد حان الوقت لصياغة إسرتاتيجية 
عربية للبحوث ونقل التقانة الزراعية  تهدف إىل زيادة التكامل العربي يف التنمية الزراعية بغية حتقيق مستويات 
أعلى من األمن الغذائي العربي و تقليص الفجوة الغذائية اليت بلغت عام 2010م حوالي  37 مليار دوالر.  ونوه  معاليه إىل 
ضرورة تقييم نظم البحوث ونقل التقانة يف الدول العربية بهدف رفع كفاءة هذه النظم وتعزيز التنسيق والتكامل 
على املستوى القومي العربي، وأشار إىل أنه ال  تنمية حقيقة وكفوءة ومستدامة يف الزراعة وال حتقيق ملستويات 
أعلى يف األمن الغذائي يف غياب نظام حبوث كفوءة، ونظام نقل تقانة فاعل ومؤثر، ويف ظل عالقة ضعيفة وغري 

كفوءة بني النظامني. 
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ويف ختام كلمته شكر معاليه املسؤولني من الدول العربية ملشاركتهم يف االجتماع، متطلعًا إىل االستفادة من 
الفجوة  تقليص  يف  العربية  الدول  جهود  بدعم  املنظمة  التزام  هلم  ومؤكداًَ  التقانة  ونقل  البحوث  يف  الثرة  خرباتهم 
التقنية ما أمكن.كما تقدم بالشكر  ملعالي وزير الزراعة باململكة األردنية اهلامشية لدعمه املنظمة العربية 
بالوزارة كافة  العاملني  الزراعي وكذلك  للبحث واإلرشاد  الوطين  املركز  الزراعية وملعاونيه وخباصة يف  للتنمية 
الذين ساهموا  يف جعل هذا اللقاء ممكنًا وناجحًا، كما تقدم للعاملني باملنظمة يف مقرها ويف مكتبها يف األردن 

بالثناء والتقدير  داعيًا اهلل أن  حييط األردن بكامل العناية والرعاية .

جلسات العمل:
ناقش اجملتمعون خالل جلسات العمل الرئيسية لالجتماع  ورقتني حموريتني قدمها خرباء املنظمة العربية للتنمية 
موجز  يلي  فيما  ونورد  اللقاء،  يف  املشاركني  العربية  الدول  ممثلو  قدمها  اليت  القطرية   األوراق  من  وعدد  الزراعية 

للورقتني احملورتني ثم األوراق القطرية املقدمة خالل اللقاء. 

جلسة العمل األوىل:
باململكة  الزراعي  اإلرشاد  و  للبحوث  الوطين  املركز  عام  مدير   – عوادة  فيصل   / الدكتور  عطوفة  الرئيس: 

األردنية .
املقرر: الدكتور / حسن الشواربي – تونس. 

مت خالل اجللسة تقديم ومناقشة األوراق التالية:

1-1 ورقة حمورية حول إسرتاتيجية تطوير نظم و برامج اإلرشاد الزراعي و التنمية الريفية يف الدول العربية:
 قدمها األستاذ الدكتور / عماد خمتار أمحد الشافعي -   اخلبري باملنظمة العربية للتنمية الزراعية. أشار فيها 
املزارعني  مساعدة  أجل   من  خاصة،  بصفة  اإلسرتاتيجي  والتخطيط  عامة،  بصفة  بالتخطيط  االهتمام  ازدياد  إىل 
واملنتجني كأفراد ومجاعات وجمتمعات ريفية. مما يتطلب تعبئة كافة املصادر واجلهود املتاحة واملمكنة لضمان 
وبرامج  نظم  لتطوير  مالئمة،  عمل  وخطط  إلسرتاتيجيات،  املعنية،  األطراف  كافة  مع  باملشاركة  اجليد،  اإلعداد 

اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية على املستويات املختلفة.

وقد أشار إىل أن اإلعداد اجليد إلسرتاتيجية تطوير نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية يف الدول العربية، 
يتطلب قيام فريق التخطيط اإلسرتاتيجي يف كل دولة على حدة، مبجموعة من األنشطة واجلهود التشاركية اليت 
تستهدف إجراء التحليل البيئي رباعي األبعاد )SWOT Analysis( من خالل التحليل الدقيق للبيئة الداخلية )عوامل 
القوة وعوامل الضعف( والبيئة اخلارجية )الفرص والتهديدات( لنظم اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية احلالية، وحصر 
القيم احملورية واملبادئ األساسية والفلسفة اليت يستند إليها العمل اإلرشادي الزراعي والتنموي الريفي يف كل دولة، 
وتطوير الرؤية )Vision( ، والرسالة أو املهمة )Mission(، وحتديد الغايات النهائية من العمل اإلرشادي الزراعي والتنموي 
)Objectives(، وضرورة  الريفي  والتنموي  الزراعي  اإلرشادي  العمل  من  األهداف  إضافة إىل حتديد   ،)Goals( الريفي 
وضع خطط العمل / التنفيذ / التدخل اإلرشادي الزراعي والتنموي الريفي )Plans ofWork/ Action Intervention( وفق 

 .)Log.-Frame Approach( أسس ومبادئ مدخل اإلطار املنطقي

وقد استعرضت الورقة أهمية ومعنى التخطيط اإلسرتاتيجي لنظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية وإىل ما 
يعرف بالتحليل البيئي )Environmental SWOT Analysis( والذي يسمى أيضًا بالتحليل رباعي األبعاد الذي  ميثل 
من  نعمل  الذي  اإلطار  وتقييم  وفهم  وحتديد  وشرح  وصف  يستهدف  حيث  اإلسرتاتيجي  للتخطيط  مهمة  ركيزة 
خالله، وفيه يتم مجع البيانات واألرقام واحلقائق واملعلومات واملؤشرات الضرورية لوصف وحتليل املوقف / األوضاع / 
احلالة الراهنة، لتحديد عناصر البيئة الداخلية لنظم اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، وتشمل نقاط القوة ونقاط 
الضعف وعناصر البيئة اخلارجية املتمثلة يف  الفرص والتهديدات. كما تطرقت الورقة إىل دواعي ومربرات التخطيط 

اإلسرتاتيجي لنظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية.

كما استعرضت الورقة كيفية  تطوير الرؤية ) Vision( والعناصر الرئيسية للخطة اإلسرتاتيجية، مع إعطاء أمثلة 
للقيم املؤسسية احملورية )Core Values(  إلسرتاتيجية تطوير نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية. أشارت 
الورقة إىل ضرورة مراعاة العديد من العناصر عند  صياغة مسودة الرؤية للمنظمة اإلرشادية وإعطاء أمثلة لصياغات 
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خمتلفة للرؤى اإلسرتاتيجية ملنظمات اإلرشاد الزراعي وأمثلة لصياغات خمتلفة للرؤى اإلسرتاتيجية ملنظمات التنمية 
الريفية وكيفية صياغة نص الرسالة أو املهمة )Mission statement(:  باإلضافة إىل أمثلة لصياغة رسالة منظمة 

إرشادية ورسالة منظمة تنموية ريفية، كما مت التطرق لتحديد وصياغة الغايات واألهداف اإلرشادية.

وأشارت الورقة إىل أنه عند وضع خطط العمل /التنفيذ / التدخل لوضع الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية موضع التطبيق 
الزراعي  إدارة برامج ومشروعات اإلرشاد  املنطقي )Log Frame Approach )LFA(  يف  يفضل تطبيق مدخل اإلطار 
والتنمية الريفية. والذي ميثل مدخاًل ألداة إدارية تتضمن حتليالًً للمشكالت، وحتلياًل للجهات واألطراف املعنية 
واملهتمة، وتطويرًا هليكل هرمي من األهداف، باإلضافة إىل اختيار وسائل التنفيذ املفضلة، مبا يساعد يف إدارة برامج 
)Program's Purposes & Justifications( ومربراته  الربنامج  أغراض  توضيح  يف  الريفية   والتنمية  الزراعي  اإلرشاد 
الواضح  ؛والتعريف  الريفية  والتنمية  الزراعي  اإلرشاد  برامج  إلدارة  املختلفة  للمراحل  املطلوبة  املعلومات  وحتديد 
والدقيق للعناصر الرئيسية )Key Elements( يف برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ؛والتحليل املبكر للموقف 

أو القاعدة )Program Setting( اليت تبدأ منها برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية.

– اخلبري  حمروس  نعيم  فوزي  الدكتور/  وقدمها  أعدها  واإلرشاد   البحث  بني  الرابط  وتدعيم  تقوية  حول  حمورية  ورقة   2-1
باملنظمة العربية للتنمية الزراعية:

تطرق فيها للتحديات اليت تواجه الزراعة يف العامل العربي مبا يف ذلك الفقر والنمو السكاني )الذي يصل إىل حوالي 
الزراعي والتحدي  التنوع احليوي  املدينة وضياع  الريف إىل  األراضي واهلجرة من  املياه وتدهور  العام( وندرة  يف   %  3
الكبري يف التغري يف املناخ عالوة على ضعف القدرات البحثية ونقص االستثمار يف جمال البحث الزراعي وضعف 
نتائج  أهمية  من  يقلل  مما  واإلرشاد  البحوث  بني  ما  العالقة  وضعف   – واخلربات  املعلومات  لثقافات  التحتية  البنى 
البحوث واالستفادة من التقانات املستحدثة على املستوى التطبيقي يف حقول املزارعني . وأشار إىل ضرورة رفع كفاءة 
املرشدين العلمية والعملية بالتدريب اهلادف وكذلك تدعيم جهاز اإلرشاد بالباحثني املتخصصني واالهتمام بالتنمية 
البشرية عامة. كما نوه إىل أن الربط بني البحوث واإلرشاد يتطلب وجود التنظيمات املؤسسية اليت تسمح باالتصال 
الدوري واملقنن بني الباحثني واإلرشاديني لتنمية حزم التوصيات اليت تعظم اإلنتاج الزراعي وتعمل على حل مشاكل 
عن  املبسطة  الدورية  التقارير  توفري  ضمنها  ومن  واإلرشاد  البحوث  بني  الربط  آليات  الورقة  استعرضت  كما  الزراع. 
نتائج البحوث الزراعية لنشرها بني اإلرشاديني ثم  بني املستفيدين النهائيني. وأشارت الورقة أيضًا إىل أهمية  وجود 
بروتوكول لتبادل املعلومات و توفري أدوات التقييم املناسبة. وقدم يف الورقة منوذجًا خلطوات نقل التكنولوجيا مت 
إتباعها للنهوض مبحصول األرز يف مصر ومت استعراض نتائج التطبيق الذي انعكس إجيابا على اإلنتاج واإلنتاجية 
وزيادتها عامًا بعد عام. استعرضت الورقة أيضًا نظام إلدارة املعارف البحثية الزراعية كما مت أيضًا تنوير املشاركني 
عن أهداف بعض الربامج اإلرشادية املقرتحة ومنها النظر إىل البحوث واإلرشاد من خالل منظور ابتكاري أكثر اتساعًا 
كما شددت الورقة على  إجراء حوار وطين عن التوجهات احلالية واملستقبلية وأولويات أنشطة النظم القطرية للبحوث 
الزراعية واإلرشاد.هذا وأوضحت الورقة أهمية حتليل خيارات اإلصالح وإعداد اقرتاحات إلصالح النظم القطرية للبحوث 

الزراعية واإلرشاد ومن ثم  وضع سياسة وطنية للبحوث واإلرشاد وإسرتاتيجية للتنفيذ. 

1-3 ورقة قطرية حول البحوث العلمية يف ا لقطاع الزراعي يف اململكة األردنية اهلامشية:
بينت الورقة وجود نوعني من الزراعة يف األردن، األسرية الصغرية واملكثفة اليت تعتمد على التقنيات احلديثة ورؤوس 
األموال الكبرية، ويواجه القطاعان نفس التحديات وال تتجاوز مساحة األراضي القابلة للزراعة يف األردن 9.8 مليون 

دومن مع شح كبري يف مصادر املياه العذبة املتجددة .

% من إمجالي املساحة الزراعية مما جيعل اإلنتاج الزراعي عرضة لتقلبات األمطار وساهم  وحتتل الزراعة البعلية 80 
% ويعترب القطاع األهم من بني القطاعات االقتصادية. حبوالي 8.6 

سردت  الورقة تاريخ البحث العلمي الزراعي يف األردن منذ بداياته يف عام 1950، وأنه قد حقق إجنازات ال بأس بها يف 
حل مشاكل الزراعة األردنية يف جمال احملاصيل احلقلية برغم الصعوبات واملعوقات، كما وفرت اجلامعات واملركز 
الوطين للبحوث الزراعية احلد األدنى املطلوب من الكوادر املؤهلة والكوادر البحثية وعددت الورقة إجنازات املركز 

الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي وحبسب التوجهات املستقبلية يف جمال البحث الزراعي.
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1-4 ورقة قطرية حول حبوث ونقل التقانة يف مملكة البحرين:
تطرقت الورقة إىل رؤية الدولة للتنمية الزراعية وأوضحت األهداف اإلسرتاتيجية للقطاع وموارده الطبيعية والزراعية 
ونسب  واالسترياد  احمللي  واإلنتاج   )2010 –  2004( الفرتة  خالل  للمملكة  اإلمجالي  احمللي  الناتج  تطور  متتبعة 
االكتفاء الذاتي مع بعض السلع الغذائية واإلنتاج املتوقع كنتيجة إلدخال بعض التقنيات احلديثة املتمثلة يف نظم 

الري احلديثة وحتسني أساليب اإلنتاج.
التقانات  ونقل  الزراعية  البحوث  تطوير  يف  واملتمثلة  باململكة  الزراعي  القطاع  تطوير  إىل  الورقة  تطرقت  ثم 

احلديثة.

1-5 ورقة قطرية حول حبوث ونقل التقانة يف اجلمهورية التونسية:
حتدثت الورقة عن توصيف للموارد الطبيعية والبشرية ونظم اإلنتاج الزراعي يف تونس واإلنتاج الزراعي من احلبوب 
القطاع  مساهمة  وإىل  اللحوم  وإنتاج  بتونس  واملراعي  الغابات  حالة  الورقة  عرضت  كما  والفاكهة  واخلضروات 
الزراعي يف االقتصاد القومي واالستثمار احلكومي  يف الزراعة إضافة إىل سياسات االسترياد والتصدير ثم إىل نظم 
العلمي  البحث  ومنظومة  الفالحي  التكوين  وكالة  يضم  الذي  الزراعي  اإلرشاد  جهاز  ودور  الزراعية  التقانة  إدارة 

الفالحي. وخطط وسياسات البحوث وخمرجات البحوث وأثرها.
 

جلسة العمل الثانية :
الرئيس: عطوفة الدكتور/ راضي الطراونة - أمني عام وزارة الزراعة يف اململكة األردنية اهلامشية .

املقرر: سعادة املهندس/ علي حممد يس، رئيس مصلحة التخطيط والتوثيق يف مديرية الدراسات والتنسيق يف املديرية 
العامة للزراعة، لبنان.

مت خالل اجللسة تقديم ومناقشة األوراق التالية :

2-1 ورقة قطرية حول حبوث ونقل التقانة يف اململكة العربية السعودية:
ومواردها  اململكة  ومناخ  اإلداري وطبوغرافية  والتقسيم  السكاني  والوضع  اجلغرايف  للموقع  الورقة وصفًا  قدمت 
واحملافظة  والغابات  املراعي  لتحسني  الزراعة  وزارة  وجهود  باململكة  الزراعية  لألراضي  الورقة  تطرقت  ثم  املائية، 
عليها وإىل املوارد البشرية بقطاع الزراعة والنظم الزراعية املطبقة واملتمثلة يف نظام الزراعة املكشوفة مع استخدام 
أساليب الري احلديثة وباستخدام الري التقليدي )السطحي( ونظم الزراعة اجملمعة، مشريًا إىل نسب االكتفاء الذاتي 
باململكة  الزراعي  اإلرشاد  التقانات عن طريق  الزراعية ونقل  البحوث  إىل  الورقة  ثم تطرقت  الزراعية،  املنتجات  من 
معددة املشاكل اليت تواجه املؤسسات البحثية مما يقلل خمرجاتها التكنولوجية اليت يعمل على توفريها لإلرشاد 
كي يقوم بنقلها للمستهدفني، مشرية إىل ضرورة فهم مشاكل البحوث باعتبارها خطوة هامة يف ختطيط أنشطة 
اإلرشاد وتنسيقها مع البحوث مما حدا بالوزارة إلنشاء املركز الوطين لبحوث الزراعة والثروة احليوانية وفروعه اخلمسة 
للبحوث مع وجود جلنة عليا  اململكة، والذي يشتمل هيكله على جلنة علمية  املنتشرة يف مناطق وحمافظات 

لإلرشاد الزراعي برئاسة معالي وزير الزراعة وقدمت الورقة عددًا من التوصيات.

2-2 ورقة قطرية حول حبوث ونقل التقانة يف  مجهورية السودان:
تطرقت الورقة حلالة القطاع الزراعي بالسودان من حيث املتاح واألرضي واملياه واملوارد البشرية واستخدامات األراضي 
والثروة احليوانية واإلحصاءات الزراعية، حيث أوضحت وجود )200( مليون فدان من األراضي الصاحلة للزراعة، املستقل 

منها حوالي )40( مليون فدان مع وجود موارد مائية وفرية من مياه جوفية ونهرية.

الزراعة  بوزارة  واإلرشاد  التقانة  لنقل  عامة  إدارة  وجود  موضحة  الزراعية  التقانات  إدارة  لنظم  الورقة  تطرقت  كما 
مهاما  وحددت  للتقاوي  وإدارة  الزراعية  للهندسة  وإدارة  الزراعي  لإلعالم  وإدارة  الزراعي  لإلرشاد  إدارة  بها  االحتادية 

لكل إدارة من هذه اإلدارات.
الزراعية تتبع مباشرة  الزراعية مشرية إىل وجود هيئة شبه مستقلة للبحوث  البحوث  الورقة لوضعية  كما تطرقت 
مع  وتنسق  اهليئة  وتتعاون  متخصصة،  مراكز  و)10(  حبثية  حمطة   )23( هلا  وتتبع  إدارة،  جملس  هلا  الزراعة  لوزير 
مع  تتعاون  كما  البحثية  للربامج  القوميني  املنسقني  خالل  من  واملعاهد  اجلامعات  مثل  األخرى  البحثية  اجلهات 
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املنظمات واملؤسسات واجلامعات اإلقليمية والعاملية وأشارت الورقة إلعداد الباحثني باهليئة وإىل األهداف اإلسرتاتيجية 
للهيئة موضحة ضعف دور اإلرشاد يف نشر التقانة مما أثر على ضعف تبين احلزم التقنية وخمرجات البحوث ملعظم 

احملاصيل.

جلسة العمل الثالثة :
الرئيس: الدكتور/ عبد احلميد خيياوي -  مدير عام املعهد الوطين لإلرشاد الفالحي باجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية.
املقرر: سعادة املهندس/ صاحل  بن  ناصر احلميدي، مدير عام اإلرشاد، بوزارة الزراعة باململكة العربية السعودية.

مت خالل اجللسة تقديم ومناقشة األوراق التالية:

البحوث ونقل التقانة الزراعية يف مجهورية العراق:  1-3
اإلنتاج  بينت  ثم  النباتي  والغطاء  واملناخ  والتضاريس  املوقع  حيث  من  العراق  جلغرافية  مفصل  بسرد  الورقة  بدأت 
الزراعية  للبحوث  العامة  القطاع وأنشطة كل  منها وكذا أنشطة اهليئة  العاملة يف  للعراق والشركات  الزراعي 
واهليئة  البذور  وتصدير  لفحص  العامة  واهليئة  الزراعية  االستثمارات  لتنظيم  العامة  واهليئة  للنخيل  العامة  واهليئة 
الورقة  بالدولة، ثم حتدثت  الوطنية  املراكز  أنشطة  التصحر، وإىل  العامة ملكافحة  املزروعات واهليئة  لوقاية  العامة 
دول  جتارب  من  املستفادة  والعرب  الدروس  بعض  وقدمت  للمستقبل  واملنظور  الزراعية  البحوث  وخطط  سياسات  عن 
كاليابان والصني وكوريا اجلنوبية يف جمال نقل التقانة ومن ثم نظرة وزارة الزراعة بالعراق إىل إسرتاتيجية نقل 

التقانة ومعوقات نقل التقانة وأهم التحديات اليت تواجه القطاع الزراعي يف العراق واحللول املقرتحة للتغلب عليها.

3-2 ورقة قطرية حول حبوث ونقل التقانة يف  فلسطني:
للبحوث  الوطين  املركز  دور  وبنيت  الفلسطيين  لالقتصاد  الفقري  العمود  هو  الزراعي  القطاع  أن  إىل  الورقة  أشارت 
واجلامعات الفلسطينية يف تعزيز البحوث الزراعية وعدد الكوادر العاملة باملركز ومعوقات العمل البحثي كما 
األنشطة  تنفيذ  يتم  وأنه  البحوث  وخطط  وأولويات  فلسطني  يف  الزراعية  البحوث  وخطط  سياسات  الورقة  أوضحت 
البحثية يف احملطات الزراعية وعند املزارعني باعتماد منهجية البحث باملشاركة مع التواصل املباشر مع جهاز اإلرشاد 

الزراعي كما بينت الورقة خمرجات البحوث الزراعية خالل عام 2011م.

3-3  ورقة قطرية حول حبوث ونقل التقانة يف دولة الكويت:
وقطاعها  للدولة  الطبيعية  املوارد  وأوضحت  الكويت  دولة  يف  الزراعي  للنشاط  تارخيية  خلفية  عن  الورقة  حتدثت 
الزراعي ومواردها البشرية ونظام اإلنتاج الزراعي والرتاكيب احملصولية مع قوائم باآلالت املستخدمة وجتارب البحوث 

اليت مت إجراؤها.

3-4 ورقة قطرية حول حبوث ونقل التقانة يف  ليبيا:
الزراعي  اإلنتاج  ونظم  البشرية  املوارد  استعرضت  كما  ومياه  أراٍض  من  بليبيا  الطبيعية  املوارد  إىل  الورقة  تطرقت 
املطبقة والسياسات الزراعية املنفذة كما تطرقت الورقة لنظم إدارة التقانات الزراعية وإىل البحوث الزراعية والتعاون 

مع املنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية ثم عددت املعوقات اليت جتابه احملطات البحثية األخرى.
جلسة العمل الرابعة:

الرئيس : الدكتور/ مصطفى عبد احلميد النجار ، نائب وزير الزراعة جبمهورية مصر العربية، رئيس قطاع اإلرشاد 
الزراعي. 

املقرر: السيدة/ هياللي محيدة، اململكة املغربية. 

مت خالل اجللسة تقديم ومناقشة األوراق التالية:

4-1 ورقة قطرية حول حبوث ونقل التقانات يف القطاع الزراعي يف مجهورية لبنان :
احتوت الورقة على مقدمة عامة حول لبنان من ناحية املساحة واملوقع والسكان واملناخ و عدد املناطق الزراعية املناخية 
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اخلمس يف لبنان واستعماالت األراضي واحلائزين الزراعيني وحجم احليازات وأمناط الري و املنتجات الزراعية والغابات 
واملواشي، كما تطرقت الورقة للبحوث الزراعية وهيكلتها وتعاونها مع املؤسسات اإلقليمية والدولية.

4-2 البحوث ونقل التقانة يف مجهورية مصر العربية:
كما  العربية،  مصر  مجهورية  يف  الزراعية  البحوث  مركز  ورؤية  ورسالة  وغاية  ومهام  دور  توصيف  الورقة  تناولت 
أعطت مؤشرات ألداء املركز وهيكله التنظيمي وكوادره العاملة وموارده املالية واألحباث الدولية وبراءات االخرتاع 
للمركز، ثم أشارت إىل اخلطوط العريضة إلسرتاتيجية املركز وخطط وبرامج العمل التنفيذية للمعاهد واملعامل 

املركزية والبحثية التابعة للمركز.

البحوث ونقل التقانة يف اململكة املغربية:  3-4
ناقشت الورقة  بيان حالة القطاع الفالحي املغربي والعوامل املؤثرة عليه من موارد طبيعية وبشرية، ثم تعرضت لإلنتاج 
املقدمة مع تطور يف زراعة وإنتاج احملاصيل  تأتي زراعة احلبوب من قمح وشعري وذرة يف  باململكة حيث  الزراعي 
الصناعية والتسويقية بعد أن تعززت الصادرات الفالحية إىل االحتاد األوروبي، وأوضحت الورقة حجم القطاع املغربي 
من املواشي البالغ )21( مليون رأس كما بينت السياسة الزراعية للمغرب ونظم إدارة التقانات الزراعية يف إطار خمطط 
املغرب األخضر الذي يرمي إىل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية من خالل االنتقال من الفالحة التقليدية إىل الفالحة احلديثة 

من خالل تشجيع استعمال وتبين التقانات احلديثة.

4-4 التنمية الزراعية والبحوث ونقل التكنولوجيا يف اجلمهورية اليمنية.
حتدثت الورقة عن توصيف لوضعية القطاع الزراعي باليمن واملوارد الطبيعية للدولة من مناخ وأمطار  ودرجات حرارة 
وموارد أرضية ومائية وغطاء نباتي، و بينت اجلانب السكاني من ناحية التعداد والقوى العاملة، ثم تطرقت إىل حالة 
الزراعة باليمن من ناحية احليازات والرتكيب احملصولي ومؤشرات التطور  يف أداء القطاع الزراعي. وأشارت إىل البحوث 
الزراعية باليمن اليت تتوالها هيئة البحوث واإلرشاد الزراعي فعددت مواردها وإعداد الباحثني العاملني بها ومؤهالتهم 

واملعوقات اليت تعرتض عملها، ثم بينت سياسات وخطط البحوث الزراعية وخمرجات البحوث وتأثرياتها.

جلسة العمل اخلامسة :
الرئيس: الدكتور/ طارق بن موسى الزدجالي  -  مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية

املقرر: الدكتور/ حممد أمحد احلاج حداد – اخلبري باملنظمة العربية للتنمية الزراعية
خصصت اجللسة للنقاش العام حول موضوعات اللقاء وهموم البحث العلمي ونقل التقانة يف الوطن العربي، تبادل 
خالهلا املشاركون اآلراء حول سبل ترقية وتطوير  البحوث الزراعية  واألجهزة اإلرشادية بالدول العربية، وإجياد قنوات 
الزراعي، وصياغة أطر ووسائل إليصال  نتائج البحوث إىل املستفيدين  فاعلة وعملية للربط بني البحوث واإلرشاد 

النهائيني من مزارعني ومربني يف حقوهلم ومراعيهم . 

اجللسة اخلتامية : 
الرئيس : الدكتور / طارق بن موسى الزدجالي  -  مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية

املقرر: الدكتور/ حممد أمحد احلاج حداد – اخلبري باملنظمة العربية للتنمية الزراعية
ناقش املشاركون خالل هذه اجللسة تقارير  املقررين والتوصيات اليت وردت باألوراق اليت مت تقدميها أو برزت من خالل 

املناقشات والتعليقات، و من ثم توافقوا على اخلروج بالتوصيات التالية:
قيام  املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد دراسة لتقييم جتارب دمج اإلرشاد والبحوث مقارنة بالفصل بينهما،   .1

واقرتاح منوذج مؤسسي للتنسيق بينهما وتعميمه على الدول العربية بناًء على نتائج الدراسة.
البحث  جماالت  يف  املعلومات  لتبادل  العربية  الشبكة  بتفعيل  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  قيام  ضرورة   .2

واإلرشاد الزراعي والسمكي.
قيام املنظمة العربية للتنمية الزراعية  بوضع دليل اسرتشادي للنهوض باإلرشاد الزراعي يف الوطن العربي.  .3

التوصية للدول العربية بإحداث / حتسني آليات التمويل يف جمالي البحث واإلرشاد مبا خيدم التنمية الزراعية.  .4
ضرورة إجياد آليات لتفعيل التنسيق بني مجيع املؤسسات القطرية  اليت تتعامل مع البحوث واإلرشاد الزراعي مبا   .5

يف ذلك معاهد ومراكز البحوث واجلامعات والقطاع اخلاص.



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية8

لإلنتاج  الزراعي سنويا  واإلرشاد  البحث  الدوري ملسئولي  االجتماع  الزراعية بعقد  للتنمية  العربية  املنظمة  قيام   .6
النباتي وآخر لإلنتاج احليواني وحيدد املشاركة بكبار مسؤولي البحث ونقل التقانة )اإلرشاد(.

البحث  لنظم  “التقييم”  جمال  يف  )اإلرشاد(  التقانة  ونقل  البحث  مسؤولي  لكبار  عمل  ورشة  بعقد  التوصية   .7
واإلرشاد )إرسال دعوات(.

إيالء األولوية لربامج البحث واإلرشاد الزراعي املوجهة  لتنمية املرأة الريفية ووضع اآلليات الالزمة لذلك.  .8
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املشاركون
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قائمة املشاركني

الربيد اإللكرتونيالوظيفةاسم املشاركالدولة

اليمن

alwan55@hotmail.com  مدير عام حمطة البحوث  الدكتور/ عبداهلل سامل علوان 

dmrwni26@gmailاملهندس/ حممد حممد عبد امللك  املروني

تونس

السيد /هشام بن سامل   
املدير العام للمعهد 

الوطين للبحوث
bensalem.hichem@yahoo.coml

السيد /حسن الشورابي 
 مدير تأطري اإلرشاد 

املهين وكالة اإلرشاد 
والتكوين الفالحي

h.chowratri@tumet.tn

السودان

الربوفسري عاصم فضل أبوسارة 
  مدير عام بهيئة البحوث 

abusarra-af@yahoo.comالزراعية

م. عبد الرمحن يس أمحد الصادق 
مدير مركز كسال 

a-yassiensadgali@clooo.comلنقل التقانة

مصر

الدكتور/مصطفي  عبد احلميد 
نائب وزير الزراعة املصري 

– رئيس قطاع اإلرشاد 
الزراعي

mostafa elnagg ar 55@yahoo.
com

الدكتور/ كميل جنيب متياس 

 

 نائب رئيس مركز 
البحوث الزراعية مبصر 

“للبحوث”
رئيس اإلدارة املركزية 

لإلرشاد الزراعي – رئيس 
مركز البحوث الزراعية

kmettias@hotmail.com

السعودية

الدكتور/ بندر حممد العتييب 
مدير عام إدارة اإلرشاد 

الزراعي سابقا ملدة 8 
سنوات

abuhosam99@hotmail.com

املهندس/ صاحل بن ناصر احلميدي
مدير عام  اإلرشاد وزارة 

الزراعة
salehAlhomidy5@yahoo.com
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ليبيا

املهندس/ سعيد ميالد السائح 
مدير إدارة البحوث 

واإلرشاد باحث يف جمال 
الري والتسميد

السيد/ أمحد مفتاح صاحل الشويهدي 
 مدير إدارة اإلرشاد 
والتعاون واإلعالم 

الزراعي

said.gher@yahoo.com
dg6277@yahoo.com

الكويت

املهندس/ حممد عبد اهلل مجال  
مدير إدارة البحوث 

واملشاتل الزراعية
abujassim50@hotmail.com

املهندس/ حسني عبد الرسول اخلياط 
مدير إدارة اإلرشاد 

الزراعي
hu.alkhayat@yahoo.com

قطر

يوسف خالد عتيق عبد اهلل اخلليفي 
مدير إدارة الشؤون 

الزراعية
yakbulaifi@moe.gov.ga

ناصر سيف على أبو جاسم الكعيب 
رئيس قسم البحوث 

واإلرشاد الزراعي
akoabi@moe.gov.go

اجلزائر

عبد احلميد حيياوي 
املدير العام للمعهد 

الوطين لإلرشاد الفالحي
yahamid2004@hotmail.com

خالد عباس  
مدير البحوث باملعهد 

الوطين اجلزائري للبحث 
الزراعي

abbaskhal@yahoo.com

لبنان
السيد/ علي حممد ياسني 

رئيس مصلحة التخطيط 
والتوثيق يف مديرتى 

الدراسات والتنسيق يف 
املديرية العامة للزراعة

ayarrin@agriculture.gov.ld

mhomadeh@agriculun gov ldاملهندس/ نظام  كنج محادة  

املغرب 
السيد/ املدني زوطان 

السيدة هياللي محيدة

العراق 

Alattabi2006@yahoo.comاهليئة العامة للنخيلالدكتور/ مهدي صاحل ياسر 

الدكتور/ سعد داود طه 
رئيس باحثني – اهليئة 
العامة للبحوث الزراعية

almalaksdt@yahoo.com

الدكتور/ حممد حممود أبوعيد فلسطني
مدير عام مركز البحوث 

الوطين
m.abuerid@yahoo.com
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البحرين

م. صادق عيسى منصور 
أخصائي بستنة بقسم 

النخيل واألشجار املثمرة / 
إدارة الثروة النباتية

م. حسن علي حسن الذوادي 
قائم بأعمال رئيس قسم 

تطوير ومحاية املياه 
واألراضي

sadig2002@hotmail.com 

hasanth75@hotmail.com

الدكتور مجال الرشيدات األردن
مدير عام املركز الوطين 
للبحث واإلرشاد لشؤون 

اإلرشاد
Jmoa4@hotmail.com

األردن

عمر بصول  
مدير عام املركز 

االسرتاتيجي  للدراسات 
العلمية

 الدكتور/ حممد حممود العجلوني 
أستاذ يف تربية النبات 

والتنوع احليوي.
majl@just.edu.jo

الدكتور/ صاحل حممد الشديفات 

مدير مديرية حبوث 
الزيتون يف املركز 

الوطين للبحث واإلرشاد 
الزراعي وباحث زيتون

s-shdiefaf@yahoo.com

املنظمة  
العربية 
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كلمــات االفتتـــاح

كلمة معالي املهندس/ أمحد آل خطاب
وزير الزراعة يف اململكة األردنية اهلامشية

معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجاىل  -  مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية
اإلخوة اخلرباء من الدول العربية  الشقيقة

الضيوف الكرام
السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

مرحبا بكم يف بالدكم وأمتنى هلذا اللقاء اهلام أن يكلل بالنجاح
اإلخوة الكرام 

إن املفهوم احلديث للزراعة هو االستغالل األمثل للموارد الطبيعية لزيادة وحدة اإلنتاجية باستخدام التقانات احلديثة 
خلدمة األجيال احلالية واملستقبلية، وأن السعي حنو إحداث تنمية زراعية بهدف زيادة اإلنتاجية البد أن يتم من خالل 
االستخدام األمثل للموارد املتاحة والتقانات الزراعية احلديثة من بذور حمسنة وأمسدة ومبيدات لزيادة اإلنتاج كمًا 
املزارعني  لذا فالبد من  تغيري مفاهيم  أراٍض جديدة.  الزراعية عن طريق استصالح  والتوسع يف رقعة األرض  ونوعًا 
التقليدية وإكسابهم مهارات حديثة وجديدة من خالل إجراء األحباث العلمية والدراسات املتعلقة بنقل التكنولوجيا 
البحوث  نتائج  وتعميم  ونشر  املعوقات  أسباب  وتاليف  احلديثة  التقنيات  وتعميم  لنشر  السبل  أفضل  على  للتعرف 

الزراعية من مصادرها احمللية واخلارجية.

كي  الزراعي  واإلرشاد  الزراعية  البحوث  يف  األداء  ترقية  على  اهلامشية  األردنية  اململكة  يف  اهتمامنا  انصب  وقد 
نتأكد من نقل التقنيات املستحدثة للمزارع مما استوجب  دمج البحث واإلرشاد الزراعي باململكة األردنية اهلامشية 
يف كيان واحد هو |)املركز الوطين( للبحث واإلرشاد الزراعي والذي يعد الذراع العلمي واإلرشادي للوزارة. وقد أتاح  
اإلرشاد  على  ذلك  ينعكس  كي  العلمي  البحث  مع  تواصل  على  ليكون  الزراعي  لإلرشاد  كبرية  فرصة  هذا  
الزراعة  خدمة  باجتاه  الزراعي  الواقع  وتنمية  تقوية  حنو  اإلرشاد  منها  ينطلق  قاعدة  العلمي  البحث  وجعل  امليداني 

واملزارعني. 

أمتنى صادقا هلذا امللتقى التوفيق يف مداوالته  وأؤكد دعمنا التام جلهود املنظمة بقيادة مديرها العام الدكتور/ 
طارق بن موسى الزدجاىل من أجل العمل العربي املشرتك.

وفقكم اهلل يف مساعيكم احلثيثة لتنمية الزراعة بوطننا العربي

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
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كلمة معالي الدكتور/ طارق بن موسى الزدجالي
 مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى أله وصحبه أمجعني

معالي األخ األستاذ / أمحد آل خطاب  -  املوقر
وزير الزراعة باململكة األردنية اهلامشية

نائب رئيس اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

أصحاب املعالي،، 
أصحاب العطوفة والسعادة،،

اإلخوة املشاركون يف اجتماعنا هذا،، 
احلضور الكريم،، 

السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته،،

وبعد فإنه من السعادة أن نلتقي مجيعًا يف رحاب هذا املركز العربي املتميز املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي 
يف اململكة األردنية اهلامشية لنحتفل سويًا بافتتاح االجتماع الدوري األول لكبار مسئولي البحوث ونقل التقانة 

الزراعية يف الوطن العربي وبرعاية كرمية من معالي األخ الوزير األستاذ أمحد آل خطاب. 

كل التقدير وعظيم االمتنان لألردن قيادًة وحكومًة وشعبًا على استضافة واحتضان هذا اللقاء العربي املهم الذي 
جيمع وألول مرة قطبني من أهم أقطاب التنمية الزراعية - البحوث ونقل التقانة -  وذلك للوقوف على الربامج واملنجزات 
ذات العالقة على مستوى الوطن العربي واقرتاح آليات من شأنها تفعيل تبادل املعلومات وتعزيز التعاون والتكامل 

يف هذين اجملالني.  

يأتي تنظيم وعقد هذا النشاط يف إطار إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني اليت وافقت 
عليها القمة العربية بالرياض يف عام 2007م، والربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي الذي أطلق يف قمة الكويت 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية يف عام 2009م و تنفيذًا للمرحلة األوىل للخطة التنفيذية للربنامج الطارئ لألمن 

الغذائي العربي اليت وافقت عليها القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية يف عام 2011م.

لقاؤنا األول يف هذا العام ُيعنى بالشق النباتي من الزراعة على أن يتكرر مرة كل عامني، أما اللقاء يف العام القادم 
فسوف يعنى مبشيئة اهلل بالشق احليواني من الزراعة وكذلك سوف يتكرر مرة كل عامني.

معالي راعي احلفل،،
أصحاب املعالي والعطوفة والسعادة،،

احلضور الكريم،،

الزراعي األقل حظًا  املعوقات وخباصة اإلرشاد  العديد من  العربي تعاني من  الوطن  التقانة يف  البحوث ونقل  إن نظم 
واهتمامًا، كما أن العالقة بني البحوث وأجهزة نقل التقانة الزراعية يف الدول العربية ما زالت تعاني من قلة التنسيق 
وضعف التعاون، ولكل هذا يعزى التخلف التقين الذي تعاني منه الزراعة العربية اليت تتميز بسيادة النظم التقليدية 
فيها. وقد حان الوقت لصياغة إسرتاتيجية عربية للبحوث ونقل التقانة الزراعية اليت تهدف إىل زيادة التكامل العربي 
يف التنمية الزراعية بغية حتقيق مستويات أعلى من األمن الغذائي العربي و تقليص الفجوة الغذائية اليت بلغت عام 

2010م حوالي 37 مليار دوالر.
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جيب تقييم نظم البحوث ونقل التقانة يف الدول العربية بهدف رفع كفاءة هذه النظم و تعزيز التنسيق والتكامل 
على املستوى القومي العربي، فال تنمية حقيقة وكفوءة ومستدامة يف الزراعة وال حتقيق مستويات أعلى يف األمن 
الغذائي يف غياب نظام حبوث كفوءة، ونظام نقل تقانة فاعل ومؤثر، ويف ظل عالقة ضعيفة وغري كفوءة بني 

النظامني.    

معالي راعي احلفل،،
أصحاب املعالي والعطوفة والسعادة،،

احلضور الكريم،،

يف  الثرة  خرباتهم  من  االستفادة  إىل  متطلعني  االجتماع،  هذا  يف  مشاركتهم  العربية  الدول  من  املسؤولني  نشكر 
البحوث ونقل التقانة مؤكدين هلم التزام املنظمة بدعم جهود الدول العربية يف تقليص الفجوة التقنية ما أمكن.

و الشكر كله ملعالي وزير الزراعة لدعمه منظمتكم العربية للتنمية الزراعية كما أنه موصول ملعاونيه وخباصة 
يف املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي وكذلك العاملني بالوزارة كافة الذين ساهموا معنا يف جعل هذا اللقاء 
ممكنًا وناجحًا، وال ننسى من باب اإلنصاف العاملني باملنظمة يف مقرها ويف مكتبها يف األردن، فلكم مجيعًا 

التقدير.  

واهلل نسأل أن حييط كل األردن بكامل العناية والرعاية ... إنه مسيع جميب

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
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األوراق احملورية
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  إسرتاتيجية تطوير 
نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي

والتنمية الريفية يف الدول العربية 

 إعداد األستاذ الدكتور / عماد خمتار أمحد الشافعي 

واملناطق  الفئات  ومشاكل  الحتياجات  االستجابة  على  الريفية  والتنمية  الزراعي  اإلرشاد  وبرامج  نظم  قدرة  تعترب 
الريفية املستهدفة من أهم التحديات اليت تواجه املسئولني عن هذه النظم والربامج على مستوى دول العامل عمومًا والدول 
واليت تتمثل يف  العامل  اليت يشهدها  واملتسارعة  الكبرية  التغريات  التحديات من  العربية بصفة خاصة. وتنشأ هذه 
السياسات الزراعية اجلديدة واملتطلبات املتغرية لألسواق الزراعية )احمللية واإلقليمية والدولية(. وقد ترتب على هذه 
التحديات ازدياد االهتمام بالتخطيط بصفة عامة، والتخطيط اإلسرتاتيجي بصفة خاصة، من أجل  مساعدة املزارعني 
واملنتجني كأفراد ومجاعات وجمتمعات ريفية - على املستوى القاعدي - يف بناء وتطوير برامج التغيري والتنمية اليت 
املتغرية باستمرار. وال يتحقق ذلك إال من خالل تعبئة كافة املصادر واجلهود  تتناسب مع احتياجاتهم وطموحاتهم 
عمل  وخطط  إلسرتاتيجيات،  املعنية،  األطراف  كافة  مع  باملشاركة  اجليد،  اإلعداد  لضمان  واملمكنة  املتاحة 

مالئمة، لتطوير نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية على املستويات املختلفة.

ويستند اإلعداد اجليد إلسرتاتيجية تطوير نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية يف الدول العربية إىل قيام 
فريق التخطيط اإلسرتاتيجي، يف كل دولة على حدة، مبجموعة من األنشطة واجلهود التشاركية اليت تستهدف: 
)أ( إجراء التحليل البيئي رباعي األبعاد )SWOT Analysis( من خالل التحليل الدقيق للبيئة الداخلية )عوامل القوة 
وعوامل الضعف( والبيئة اخلارجية )الفرص والتهديدات( لنظم اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية احلالية، )ب( حصر 
القيم احملورية واملبادئ األساسية والفلسفة اليت يستند إليها العمل اإلرشادي الزراعي والتنموي الريفي يف كل دولة، 
)ج( تطوير الرؤية )Vision( ، )د( تطوير الرسالة أو املهمة )Mission(، )هـ( حتديد الغايات النهائية من العمل اإلرشادي 
الزراعي والتنموي الريفي )Goals(، )و( حتديد األهداف من العمل اإلرشادي الزراعي والتنموي الريفي )Objectives(، )ز( 
 )Plans of Work /  Action / Intervention( وضع خطط العمل / التنفيذ / التدخل اإلرشادي الزراعي والتنموي الريفي
وفق أسس ومبادئ مدخل اإلطار املنطقي )Frame Approach  .Log (. وتتضمن هذه الورقة عرضًا خمتصرًا ملكونات 
العربية كما حتوي أمثلة  الدول  الريفية يف  الزراعي والتنمية  وأسس بناء إسرتاتيجية تطوير نظم وبرامج اإلرشاد 

خمتلفة ومتعددة هلذه املكونات لالسرتشاد بها عند إعداد مثل هذه اإلسرتاتيجية يف كل دولة عربية.

مقدمة:
واملصادر  الوقت  املستويات. وميثل ختصيص  املهمة على كافة  اإلدارية  والعمليات  الوظائف  أحد  التخطيط  يعترب 
الكافية لعمليات وإجراءات التخطيط والتقييم املستمر لربامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ، أحد االحتياجات 
اجلوهرية البديلة للتصرف أو العمل التنموي واإلرشادي العشوائي والذي يفتقد إىل وضوح االجتاه واهلدف من هذه 
والتنمية  الزراعي  اإلرشاد  برامج  وتقويم  وتنفيذ  ختطيط  بعمليات  الريفية  اجملتمعات  اهتمام  ازداد  وقد  الربامج. 

الريفية نتيجة للعديد من املربرات واألسباب، اليت ميكن تلخيص أهمها فيما يلي: 

تنفيذ برامج ومشروعات وجهود وأنشطة اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية بناًء على األسس العلمية، والبعد عن   ·
العشوائية واالرجتال والتخبط يف مواجهة املشاكل اليت يعاني منها األفراد واجلماعات واجملتمعات الريفية.

املستويات  على  املنفذة  الريفية  والتنمية  الزراعي  اإلرشاد  وأنشطة  وجهود  ومشروعات  برامج  وتوثيق  تسجيل   ·
تعليمية  وأنشطة  وجهود  إجراءات  من  يتم  ما  كل  وتقييم  ختطيط  بوثائق  االحتفاظ  خالل  من  وذلك  املختلفة 

إرشادية وتنموية ريفية، حبيث يستعان بهذه الوثائق يف اإلعداد للربامج املستقبلية.
ضمان استمرار جهود وأنشطة اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ، املنفذة يف إطار برامج  هلا وثائق حمددة، حتى   ·

إذا تغري القائمون على تنفيذ وتقييم هذه الربامج. 
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استخدام وثائق ختطيط وتنفيذ وتقييم برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية  كمربر لطلب امليزانيات لتمويل   ·
األنشطة اإلرشادية، وتوسيع جماالت هذه األنشطة جغرافيًا وفنيًا.

يساعد التخطيط على التحديد الدقيق والتشخيص السليم حلاجات ومشكالت األفراد واجلماعات واجملتمعات   ·
احمللية الريفية وتنظيمها وترتيبها وفقًا ألولوياتها.

املساعدة يف وضع سياسات وإسرتاتيجيات تطوير نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، موضع التنفيذ   ·
من خالل برامج ومشروعات خمططة جيدًا.

التعارض بني اجلهود واخلطط مبا يتحقق معه وفرة يف  التنسيق وعدم  التخطيط السليم على ضمان  يساعد   ·
تكاليف التنفيذ ويف وقت اإلجناز والتنفيذ مبا يؤدي يف النهاية إىل زيادة العائد الصايف إلجنازات برامج اإلرشاد 
و  أقصر وقت ممكن  بأقل تكاليف ممكنة ويف  األهداف  لتحقيق  نظرًا  املخططة  الريفية  والتنمية  الزراعي 

بأكرب حصيلة ممكنة.
ضمان حشد وتعبئة مجيع املصادر واإلمكانات واملوارد البشرية واملادية والطبيعية وزيادة فعالية استخدامها   ·

لتحقيق األهداف.
املساعدة يف مواجهة املشاكل للمواقف و الصعوبات احملتمل الوقوع فيها يف عملية التنفيذ مما يؤدي إىل جناح   ·

الربنامج واخلطة وضمان استمرارية التنفيذ.
ختطيط  عند  االعتبار  يف  املدى  بعيدة  األهداف  وضع  خالل  من  والبيئية  الطبيعية  املوارد  يف  االستدامة  ضمان   ·
وتنفيذ برامج ومشروعات وجهود وأنشطة اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية وذلك من خالل وضع وحتديد أهداف 

على املدى القصري واملتوسط مبا ميكن من حتقيق األهداف بعيدة املدى. 

وتشري اخلربات امليدانية يف الكثري من الدول النامية إىل حقيقة أن فشل العديد من برامج ومشروعات وجهود وأنشطة 
اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية قد  يرجع إىل واحد أو أكثر من األسباب التالية:

عدم كفاية وعدم استمرارية عملية التخطيط والتقييم لربامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية.   ·
فشل بعض املخططني يف النظر بعني االعتبار إىل التنوع الكبري يف املواقف.   ·

عدم إدماج الفئات األساسية املختلفة من املستهدفني بالربنامج، والذي قد يصل إىل اإلهمال الكامل إلحدى هذه   ·
الفئات. 

عدم إجراء املقارنات واملفاضالت النسبية بني احللول البديلة .  ·
تنفيذها  اليت يتم  األحيان لألنشطة  الواضحة لألهداف وعدم مقابلتها يف بعض  الصياغة  أو عدم  التحديد  عدم   ·

ميدانيًا.
عدم دراسة نتائج تنفيذ األنشطة.  ·

إهمال اجلانب املتعلق بعدالة توزيع فوائد أو عوائد برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية.  ·
كما يزداد االتفاق واإلمجاع بني الباحثني واملمارسني يف جماالت اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، يف الدول النامية، 
على أهمية دعم جهود وإجراءات ختطيط وتقييم برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، على املستويات املختلفة، 

وذلك استنادًا إىل املربرات أو األسباب التالية:
احلاجة إىل التحليل املتكامل الحتياجات واهتمامات اجلماعات واجملتمعات احمللية املستهدفة.  -1

حتقيق الرتكيز الكايف للجهود، ووضع املصادر والقدرات الفردية واجلماعية واجملتمعية الريفية يف املسار   -2
الصحيح، واملساعدة يف إجناز وحتقيق األهداف املتكاملة واملتوافقة مع بعضها.

لدعم  وذلك  الربامج  لدعم  التمويل  جهات  من  املزيد  وجذب  متويلها  وأساليب  الربامج  مصادر  وتقوية  تدعيم   -3
استدامة هذه الربامج وضمان استمراريتها.

حتسني وتدعيم فرق التخطيط والتقييم على كافة املستويات من حيث القدرات، والدوافع، ومستوى األداء،   -4
والقدرة على االعتماد على الذات.

إظهار االلتزام والتعهد ملواجهة املشاكل وحلها بطريقة علمية منظمة.  -5
تدعيم وتأكيد جودة املشروعات والربامج و حتسني أداء العاملني.  -6

توفري الفرصة لتطوير عالقات وحوار مستمر بني املنظمات املختلفة واليت تعمل يف جماالت اإلرشاد الزراعي   -7
والتنمية الريفية على املستويات املختلفة. 
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التخطيط اإلسرتاتيجي لنظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية: 
تزايد الوعي واالهتمام، يف السنوات األخرية، بني حكومات وشعوب الدول النامية، باحلاجة إىل تعبئة كافة املصادر 
)الطبيعية، والبشرية، والتمويلية( املتاحة واملمكنة، لألفراد واجلماعات واجملتمعات الريفية، واستخدامها بطريقة 
الدول  أغلب  يف  الريفية  املناطق  عانت  ولقد  للريفيني.  ممكنة  حياة  نوعية  أفضل  لتحقيق  ومستدامة  حكيمة 
العربية من اإلهمال، والتجاهل، واحلرمان، نتيجة للرتكيز املفرط، وغري املتوازن، على املناطق احلضرية، مما أدى إىل 
تدني مستوى اخلدمات األساسية يف املناطق الريفية، باملقارنة باملناطق احلضرية، وحتول هذه املناطق ملناطق طاردة 
للسكان، وتزايدت بشكل واضح معدالت اهلجرة الريفية احلضرية حتى تكدست نسبًا متزايدة من السكان يف 

العواصم واملدن.

وتعمل نظم وأجهزة اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، على توفري الظروف اليت تؤدي إىل حتسني طرق ووسائل استغالل 
املوارد املتاحة لألهالي الريفيني، وذلك من خالل برامج ومشروعات وأنشطة وجهود تشاركية تستهدف حتديث القطاع 
الزراعي وزيادة قدرته على املنافسة يف السوق )احمللي واإلقليمي والعاملي( باإلضافة إىل تنمية وحتسني نوعية احلياة 

الريفية من خالل توفري مستويات متميزة من اخلدمات الريفية األساسية.   

وتتطلب نظم وأجهزة اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية االهتمام الكايف والرعاية املستمرة. كما تعتمد أوضاعها 
القرارات  أساس  الي  تشكيلها  ويستند  بتنفيذها،  تقوم  اليت  واملشروعات  واألنشطة  واجلهود  الربامج  على  احلالية 
)اخليارات( اليت مت اختاذها على مدار فرتة طويلة من الزمن. وبعض القرارات اليت اختذت يف املاضي قد تكون صائبًة 
وحكيمة، اعتمادًا على كفاية املعلومات، واملعرفة، واخلربات اليت توافرت عند اختاذها. إال البعض اآلخر من القرارت 
قد جيانبه التوفيق، حيث قد يرتتب على بعض القرارات آثارًا سيئة على املدى القريب أو املدى البعيد. كما قد تؤدي 
بعض القرارات إىل نتائج غري متوقعة وغري مرغوبة. ولذا فإن إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية ميثل أداة مفيدة ألي منظمة 

ترغب يف التغيري والنمو والتطور إىل األفضل.

 أهمية، ومعنى، التخطيط اإلسرتاتيجي لنظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية:
يساعد التخطيط اإلسرتاتيجي املسئولني، واملشاركني، والعاملني يف نظم وبرامج ومشروعات اإلرشاد الزراعي 

والتنمية الريفية يف حتقيق ما يلي :
حتديد ووصف الوضع احلالي ) أين حنن اآلن ؟ (،  ·

حتديد ووصف الوضع الذي نرغب يف حتقيقه ) إىل أين نريد الذهاب؟ (،  ·
تيسري اختاذ القرارات أو اختيار البدائل بشأن كيفية الوصول إىل ما نريد )حتقيق احلالة أو الوضع املرغوب(.  ·

وميكن تصميم ووضع إسرتاتيجية تطوير نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية من خالل إتباع منهج شامل، 
يقوم على أساس:

فهم السياق األوسع للوظيفة أو اهلدف العام لنظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، ومعرفة مواطن القوة   ·
والضعف يف هذه النظم والربامج. 

حتديد املشاكل اليت حناول معاجلتها والتصدي هلا.  ·
حتديد املدخل الذي نريد استخدامه للتصدي هلذه املشاكل.   ·

وينظر لعملية التخطيط اإلسرتاتيجي لتطوير نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية باعتبار أنها  » العملية 
اليت يتم من خالهلا توجيه العاملني يف نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية لدراسة وحتليل أوضاعها احلالية، 
ووضع وحتديد تصور معني ألحواهلا املستقبلية، باإلضافة إىل تطوير العمليات واألنشطة واإلجراءات الالزمة لتحقيق 
تلك األحوال يف املستقبل ». وبالتالي ميكن النظر إىل هذه العملية باعتبارها عملية واعية تعمل من خالهلا نظم 

وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية على: 

.) • 	SWOT Analysis( تقييم حالتها الراهنة من خالل حتليل البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية
•وحتديد األحوال املمكنة واحملتمل التوصل إليها يف املستقبل. 	

•وتطوير إسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات منظمة للتوصل إىل احلاالت واألوضاع املرغوبة واملمكنة.  	
والذي يسمى أيضًا بالتحليل رباعي  • 	 Environmental SWOT Analysis البيئي  التحليل  جدير بالذكر أن 
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األبعاد ميثل ركيزة مهمة للتخطيط اإلسرتاتيجي حيث يستهدف وصف وشرح وحتديد وفهم وتقييم اإلطار 
لوصف  الضرورية  واملؤشرات  واملعلومات  واحلقائق  واألرقام  البيانات  مجع  يتم  وفيه  خالله،  من  نعمل  الذي 

وحتليل املوقف / األوضاع / احلالة الراهنة، لتحديد: 
أواًل: عناصر البيئة الداخلية لنظم اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، واليت تشمل: 

نقاط القوة: وتتمثل يف اخلصائص واملميزات واإلمكانيات اليت تتوفر للمنظمة - وتساعد يف إجناز الغايات  1 .
واألهداف، وكيفية تدعيمها واالستفادة القصوى منها. 

نقاط الضعف: وتتمثل يف اخلصائص واحملددات أو املعوقات اليت تعاني منها املنظمة، وتعوق إجناز الغايات  2 .
واألهداف، وكيفية تقليل اآلثار السلبية هلا. 

ثانيًا: عناصر البيئة اخلارجية لنظم اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ، واليت تشمل:

يف  إجيابيًا  أن تسهم  وميكن  املنظمة،  إطار سيطرة  خارج  وقوى،  عوامل  أو  وأوضاع  ظروف  وهي  الفرص:   1 .
إجناز الغايات واألهداف، وكيفية االستفادة القصوى منها. 

. 2 التهديدات: وهي ظروف وأوضاع أو عوامل وقوى خارج إطار سيطرة املنظمة ميكن أن تسهم سلبيًا يف إجناز 
الغايات واألهداف، وكيفية تقليل أو احلد من آثارها السلبية.

 وتساعد اخلطة اإلسرتاتيجية لتطوير نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية على اإلجابة عن
 6 أسئلة :

=1 - من حنن؟
=2-  ماذا ميكننا أن نفعل؟

=3-  ما هي املشاكل اليت علينا التعامل معها ومعاجلتها؟
=4-  ما هي التغريات اليت نريد إحداثها؟

=5-  ما هي القضايا احلرجة اليت جيب علينا أن نستجيب هلا؟
6- إىل أين ينبغي توجيه مواردنا؟ )ما هي أولوياتنا(؟

وتنعكس اإلجابات احملتملة هلذه األسئلة يف حتديد ما يلي:

ما هي أهدافنا املباشرة ؟ 1 .
كيف ينبغي أن ننظم أنفسنا لتحقيق هذه األهداف؟ 2 .

من الذي سيفعل ماذا ؟ متى ؟ وأين ؟  وكيف ؟ 3 .

وبصفة عامة ترتكز األهداف األساسية لتطوير اخلطة اإلسرتاتيجية لنظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية 
يف تطوير )جمموعة( من األهداف اإلسرتاتيجية واملبادرات املقرتحة من أجل الوصول إليها، باإلضافة إىل تدعيم وتعزيز 

وحتسني األداء واجلودة للمؤسسات والنظم القائمة من أجل تنفيذ هذه الربامج.

دواعي ومربرات التخطيط اإلسرتاتيجي لنظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية:
 تنشأ الضرورة، واحلاجة إىل التخطيط اإلسرتاتيجي، لنظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، من جمموعة من 

الدواعي واملربرات األساسية اليت ميكن تلخيصها فيما يلي:
وضع أو حتديد )صياغة( رؤية مستقبلية لنظم وبرامج اإلرشادالزراعي والتنمية الريفية، ملا تريد أن تصل   -1

إليه يف املستقبل.
حتديد الصورة العامة لواقع الزراعة، ونوعية احلياة يف اجملتمع الريفي، واألفراد واجلماعات الريفية، والتغريات   -2

اليت ميكن إجنازها يف املستقبل.
التأكد من أن مجيع األطراف واجلهات املعنية واملشاركة، يف نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية،   -3

يساهمون مساهمة فعالة يف حتقيق أهدافها.
الصياغة الدقيقة، واالتفاق على األهداف املشرتكة.  -4

5-  السعي إىل إشراك أكرب عدد من األهالي الريفيني، واملنظمات احمللية، يف هذه العملية.
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حتديد ومعرفة كم من الوقت ، واملال ، واملوارد األخرى الالزمة إلحداث التغيري املرغوب.  -6
غري  واملنظمات  احلكومية،  واهليئات  )املزارعني،  الشركاء  خمتلف  من  والتأييد  الدعم  على  احلصول    -7

احلكومية، والقطاع اخلاص ،... اخل(. 

العناصر الرئيسية للخطة اإلسرتاتيجية:
تتكون اخلطة اإلسرتاتيجية من العناصر األربعة الرئيسية التالية:

رؤية للمستقبل تقوم على القيم املؤسسية احملورية.  -1
حتديد رسالة املؤسسة.   -2

حتديد الغايات واألهداف.   -3
حتديد خطط العمل )التنفيذ أو التدخل( مبا يف ذلك اإلجراءات املالية لدعم أنشطة اخلطة اإلسرتاتيجية.  -4

مراحل وضع إسرتاتيجية تطوير نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية يف الدول العربية:
أواًل- تطوير الرؤية:

البدء يف التفكري يف   الرؤية هي نقطة االنطالق ألي إطار إسرتاتيجي، ولكي ميكن صياغة الرؤية فال بد من 
وضع قائمة من القيم احملورية واملشرتكة يف نظم وأجهزة اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية. والقيم هي املعتقدات 
األخالقية اليت ترتكز حول ما هو الصحيح واخلطأ، وما هو احلق والباطل )الصاحل والطاحل(. وتعكس القيم املؤسسية 
اإلرشادي  العمل  يف  وحاسم  وأساسي  مهم  هو  ما  حول  واملعتقدات  األفكار  الريفية  والتنمية  الزراعي  اإلرشاد  لنظم 
يف  العمل  توجه  اليت  املشرتكة  القيم  إىل  االعتبار  بعني  النظر  من  بد  وال  الريفية.  احلياة  نوعية  وحتسني  وتنمية 

املنظمة يف عالقتها مع الشركاء املختلفني والعالقات مع املستفيدين من خدماتها، وأصحاب املصلحة اآلخرين. 

أمثلة للقيم املؤسسية احملورية اإلسرتاتيجية لتطوير نظم وبرامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية:
اإلبداع واألفكار املبتكرة.   -

-  االكتفاء الذاتي واالعتماد على الذات والتطوير الذاتي.
املشاركة الواسعة لكل اآلراء واملساهمات من اجلميع.   -

االستدامة املالية.              -
العمل مع املزارعني بداًل من العمل ملصلحتهم فقط.   -

كسر ثقافة الصمت السائدة يف العديد من اجملتمعات الريفية الفقرية.    -
تنمية شخصيات مستقلة للمزارعني )لتطوير قادة مؤثرين للمجتمعات احمللية الريفية(.  -

التفوق والتميز يف أنشطة التعليم اإلرشادي امليداني.  -
املصداقية مع الفئات املستفيدة.   -

اجلمع بني الشركاء املختلفني )أصحاب املصلحة( معًا يف العمل اجلماعي التعاوني .  -
النزاهة واألمانة يف العمل اإلرشادي.    -

االستجابة اإلجيابية الحتياجات األفراد واجلماعات والفئات املستفيدة.   -

وعند صياغة مسودة الرؤية للمنظمة اإلرشادية يراعى:
وصف ما تريد املنظمة أن تكون عليه يف املستقبل.  -

حتديد إطار زمين )5 -  10 سنوات(.   -
حتديد ما الذي سنكون خمتلفني فيه مستقباًل عن اليوم ؟  -

وصف النتيجة النهائية اليت نريد حتقيقها.   -
إشراك أكرب عدد ممكن من األفراد يف هذه العملية.  -

وميكننا إجراء عملية عصف ذهين مع مجاعة تضم ممثلني لكافة األطراف املعنية واملهتمة واملشاركة يف ختطيط 
أو استكشاف عدد كبري من  للتعرف على  الريفية،  والتنمية  الزراعي  اإلرشاد  برامج ومشروعات  وتنفيذ وتقويم 
األفراد- لصياغة رؤية واضحة و  ) من خالل جلنة تتكون من عدد قليل من  األفكار واآلراء ثم االختيار فيما بينها 

قصرية(.
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ويراعى أن تبدأ صياغة الرؤية باستهالل يعرب عن االلتزام أو املسئولية مثل:

حنن نسعى بدأب / نناضل / نكافح من أجل...   -
حنن نعتقد أو نؤمن ب …     -

حنن نلتزم أو نتعهد ب ...  -

وال بد من مناقشة بيان أو صياغة الرؤية، قبل توثيقه ونشره، واحلصول على موافقة األغلبية أو اإلمجاع حول هذا 
البيان أو الصياغة.

أمثلة لصياغات خمتلفة للرؤى اإلسرتاتيجية ملنظمات اإلرشاد الزراعي: 

مثال 1: »رؤيتنا هي متكني املزارعني وسكان الريف من حتسني نوعية حياتهم من خالل حتديث النظم اخلاصة 
باإلنتاج الزراعي وممارسات التسويق عن طريق تطبيق املعرفة العلمية«.

مثال 2: » رؤيتنا هي مساعدة األهالي واجملتمعات الريفية يف حتسني رفاهيتهم من خالل شراكات تعليمية )عمليات 
تعلم باملشاركة( تضع العلوم موضع املمارسة والتطبيق العملي«.

الريفية، واجملتمعات احمللية، لتحسني حياتهم من خالل  املزارعني، واألسر  » حنن نسعى جاهدين ملساعدة   :3 مثال 
الربامج التعليمية القائمة على التكنولوجيا املالئمة «.

الزراعة املستدامة، وصيانة  4: » رؤيتنا هي خدمة إقليمنا من خالل توليد، وتطوير، وتطبيق املعرفة يف جمال  مثال 
املوارد الطبيعية، وتنمية الشباب وتنمية األسرة« 

أمثلة لصياغات خمتلفة للرؤى اإلسرتاتيجية ملنظمات التنمية الريفية: 

مثال )1(: » حنن نسعى جملتمعات ريفية مرنة )تتواءم وتستجيب للمتغريات املختلفة( ومستدامة من خالل االبتكار 
واإلبداع، والتنوع، والعمل املشرتك«.

 مثال )2(: رؤية منظمة صحية غري حكومية:

» حنن نناضل للمساهمة يف تطوير جمتمعات ريفية يتمتع كل مواطن ريفي فيها بفرصة متساوية يف احلصول 
على رعاية صحية متميزة، كما يستطيع العيش يف بيئة تدعم الصحة اجليدة من خالل قدرة مجيع الريفيني على 

احلصول على مياه نظيفة، وصرف صحي، وغذاء كاٍف، وظروف وأحوال معيشية صحية« .

مثال )3(: » حنن نناضل من أجل جمتمع ريفي متحرر وخاٍل من الفقر واجلوع وذلك من خالل املشاركة اجلماعية يف 
التفكري، واختاذ القرارات، والتنفيذ، ملبادرات وبرامج وجهود وأنشطة التنمية الريفية«. 

األمن  القادمة هي تطوير زراعة نشطة وقوية وفعالة لتدعيم  العشر  للسنوات  الزراعية  للتنمية  » رؤيتنا   :)4( مثال 
الغذائي وزيادة القيمة املضافة والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وكذلك زيادة رفاهية املزارعني«. 

ثانيًا: صياغة نص الرسالة أو املهمة:
من الضروري لعمل خطة إسرتاتيجية لإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية التأكيد على السبب أو اهلدف الذي أنشئت 
من أجله املؤسسة أو املنظمة اإلرشادية والتنموية الريفية. كما جيب التأكيد على املثل العليا والقيم  )كاهتمامنا  
بااللتزامات  ربطها  من  بد  فال  الرسالة  نص  صياغة  وعند  تقدم؟  سوف  وملن  تقدميها،  سيتم  اليت  واخلدمات(  باإلنتاج 
اإلرشادية  املنظمة  وفلسفة  قيم  وتعكس  متثل  حبيث  كتابتها  ومراعاة  املستفيدة،  الفئات  وتوقعات  املؤسسية 
املزارعني  تؤدي إىل متكني  وأنشطة وخدمات  وبرامج  الريفية، وحبيث ميكن ترمجتها إىل مشروعات  والتنموية 
والسكان الريفيني من تطوير أنفسهم وجمتمعاتهم وبيئتهم احمللية. وميكن للرسالة أن تتضمن القيم واألهداف 

العامة للمنظمة. والرسالة اجليدة جيب أن تكون واضحة ودقيقة وتنم عن االلتزامات واألهداف طويلة األجل. 
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والصياغة اجليدة للرسالة جتيب عن  ستة أسئلة :
من حنن؟  -1

ما هو هدفنا؟  -2
كيف ميكن لنا أن ندرك احتياجاتنا أو مشاكلنا ؟  -3

كيف ينبغي لنا أن نستجيب ألصحاب املصلحة الرئيسيني ) املستفيدين (؟  -4
ما هي فلسفتنا؟  وما هي قيمنا اجلوهرية ) األساسية (؟  -5

ما الذي جيعلنا مميزين أو متفردين عن املؤسسات أو املنظمات األخرى؟  -6

أمثلة لصياغة رسالة منظمة إرشادية: 
مثال )1(: سوف تكون منظمتنا اإلرشادية معرتفًا بها على أنها شبكة وطنية للتعليم املستمر             )مدى احلياة(، 

تدعمها اهليئات احمللية واإلقليمية والوطنية واجملتمع املدني. وسوف تكون مرنة ومبتكرة، وقابلة للتعديل.

 وسوف تعمل منظمتنا اإلرشادية ) تنظيمنا اإلرشادي ( على:
امللحة  لالحتياجات  بفعالية  واالستجابة  التنبؤ  على  تساعدنا  اليت  املعلومات  على،  واحلصول  إىل،  التوصل  أ(     

والعاجلة.
اجلمعي  العمل  لتسهيل  الريفية  واجملتمعات  كمجموعات،  أو  كأفراد  باملزارعني  العلمية  البحوث  ربط  ب( 

النقدي يف جماالت التفكري، واختاذ القرارات وتنفيذها.
ج( إقامة شبكات من الشراكة والتعاون بني خمتلف اجلهات املعنية لتيسري تقديم اخلدمات والنصائح اإلرشادية 

واخلدمات الداعمة لإلنتاج والتسويق الزراعي.
د( املبادرة بتطوير حتسينات جديدة يف هيكل ووظائف وآليات تقديم اخلدمات واالستشارات اإلرشادية الزراعية 

واخلدمات الداعمة.

مثال )2(: منظمتنا اإلرشادية معرتف بها على نطاق واسع بأنها شبكة للتعليم غري الرمسي املميز واملستمر والذي 
يعمل على تدعيم ومتكني املزارعني والسكان الريفيني  من خالل:

إشراك املزارعني والسكان الريفيني  بفاعلية يف األنشطة واخلربات التعليمية. 	•

القضايا  مع  للتعامل  برامج  لتطوير  الريفيني   والسكان  املزارعني  وأنشطة  واهتمامات  مصاحل  توجيه  	•

واالحتياجات احلرجة.
مراعاة التوقيت املناسب والشكل الصحيح لتطبيق املعلومات العلمية. 	•

االستخدام الرشيد لقاعدة املوارد املتاحة واملمكنة. 	•

•	 تطوير وتنمية القيادات املؤثرة بني املزارعني والسكان الريفيني.

تعظيم االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 	•

مثال )3( : تستند رسالتنا إىل:
التعليم مدى احلياة الذي يركز على املتعلم: فنحن ندمج ومنكن املتعلمني يف الربامج اليت نقدمها. 	•

العمل التعاوني املشرتك: فنحن نستخدم املوارد بأفضل طريقة ممكنة ونعمل على زيادة نواتج الربنامج  	•

من خالل الشراكات مع األطراف األخرى خارج منظمة اإلرشاد الزراعي.
املصداقية: فنحن نعمل على بناء قدرات، ومتيز، ونزاهة، وموضوعية األفراد. 	•

القوة من االختالف  التنوع: فنحن نعرتف بأن مجيع األفراد لديهم كرامة، وأهمية، وقيمة، وحنن نستمد  	•

والتنوع بني األفراد.
تطبيق املعرفة العلمية: فنحن نسعى الكتشاف، وتكامل، وتطبيق، ونقل املعرفة. 	•

االعتماد على النفس: فنحن نساعد املتعلمني على حتمل املسئولية عن قراراتهم وأفعاهلم. 	•

بأفكارنا،  نساهم  حيث  الفريقي،  العمل  خالل  من  املعقدة  القضايا  مع  نتعامل  فنحن  الفريقي:  العمل  	•

وخرباتنا لكي نتوصل إىل مناهج ومداخل خمتلفة.
برامج من أجل الناس: فنحن خملصون يف خدمة الناس، وحنن نناضل لكي جنعل حياتهم أفضل، يف مجيع  	•

جماالت احلياة يف ذلك العامل الذي يتغري باستمرار.



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية25

أمثلة لصياغة رسالة منظمة تنموية ريفية: 
مثال )1(: حنن مجعية دينية تعمل يف منطقة )س(. وحنن نهدف إىل حتسني الظروف اليت يعيش فيها كبار السن 
يف جمتمعنا س. وحنن حنقق ذلك من خالل توفري وسائل االنتقال، والوجبات، والفرصة للعيش يف حياة اجتماعية 

لألفراد الذين جتاوزوا سن اخلامسة والستني.    

الناس يف جمتمعنا احمللي، وخاصة الفقراء  مثال )2(: “حنن منظمة غري حكومية تعمل لكي تضمن أن كل 
املعدمني، يستطيعون احلصول على األرض الزراعية من أجل تنمية مستدامة. وحنن حنقق ذلك من خالل مساعدة 

احلكومة على تطوير سياسات استغالل األراضي مبا حيقق الفوائد للمحرومني”.

مثال )3(: رسالة للتنمية الزراعية )لوزارة الزراعة(:
“لكي حنقق رؤيتنا فإن وزارة الزراعة تركز على الرساالت )املهام( التالية:

تنمية بريوقراطية زراعية مهنية ذات درجة عالية من النزاهة األخالقية. 	•

حتقيق زراعة نشطة وفعالة، وقادرة على املنافسة، ومستدامة، وصديقة للبيئة. 	•

القوة  وزيادة  االستهالك،  وأمناط  الغذاء  وتنويع  الزراعي،  اإلنتاج  زيادة  خالل  من  الغذائي  األمن  حتقيق  	•

الشرائية، وحتسني أمان الغذاء.
وزيادة  اإلمجالي،  احمللي  الناتج  زيادة  خالل  من  الوطين  االقتصاد  يف  الزراعة  مساهمة  يف  زيادة  حتقيق  	•

الصادرات، وتوفري فرص العمل، واحلد من الفقر، وحتقيق الرفاهية.
املدخالت  توفري  نظم  وتنمية  والتنمية،  البحوث  خالل  من  الكبرية  الزراعية  املشروعات  تسهيالت  توفري  	•

الزراعية، والتمويل الزراعي، والربط مع السوق.
الدفاع عن املزارعني ودعم مصاحلنا الوطنية يف جمال نظم التجارة العاملية. 	•

ثالثًا - حتديد وصياغة الغايات واألهداف:
املزارعون  بها  حيظى  اليت  املرتاكمة  واملنافع  الفوائد  عن  عبارة  هو   Goal النهائي  اهلدف  أو  )الشاملة(  العامة  الغاية 
وتأثريًا،  أهمية  املشاكل  بأكثر  مباشرة  الغايات  هذه  وترتبط  اإلرشادي.  العمل  جناح  عند  الريفيون  والسكان 
التعرف عليها وحتديدها من خالل التحليل رباعي األبعاد للوضع احلالي  SWOTالذي حتدثنا عنه سابقًا.  واليت مت 
فإذا كانت املشكلة األساسية، مثاًل، هي: اخنفاض معدالت تبين التكنولوجيا احلديثة، يف اجملتمع الريفي، فإن 

الغاية العامة تكون كما يلي:
ثالث  خالل  األقل(  على   ٪  50 )بنسبة  معني  حمصول  زراع  بني  بها  املوصى  املمارسات  تبين  معدالت  زيادة  أو  “رفع 

سنوات”.

ويراعى عند صياغة الغايات واألهداف أن تكون غايات أو أهدافًا “ أذكى “ ، حيث: 

S تشري إىل “بسيط أو حمدد.   
 و M تشري إىل “ قابل للقياس.  

و A تشري إىل “ قابل لإلجناز أو مقبول. 
و R  تشري إىل “ واقعي أو ميكن االعتماد عليه. 

و T تشري إىل “ يرتبط أو يتحدد بوقت وزمن معني.  
و  E تشري إىل “ يوسع أو ميّكن. 

و R  تشري إىل “ يوفر املكافأة.
اإلمكان،  قدر  تكون،  أن  الريفية  والتنموية  الزراعية  اإلرشادية  الغايات  وصياغة  حتديد  عند  يراعى  كما    
ووافقت  الثالثة  األلفية  بداية  يف  أعلنت  واليت   ،MDGs بـ  اختصارًا  واملعروفة   ،« لأللفية  اإلمنائية  األهداف  إطار«  يف 
وتوجيه  الدولي  التعاون  يف  فارقة  عالمة  األهداف  هذه  ومتثل  التنموية.  املؤسسات  وكل  العامل  دول  مجيع  عليها 
جهود التنمية لتحسني املستويات املعيشية ملئات املاليني من البشر حول العامل. كما تعرب عن االحتياجات واحلقوق 
اإلنسانية األساسية اليت جيب أن يتمتع بها كل فرد مثل: التحرر من الفقر واجلوع، واحلصول على تعليم ذي نوعية 
جيدة، واحلق يف وظيفة منتجة وحمرتمة وكرمية، واحلق يف مأوى جيد وصحة جيدة، وحق النساء يف الوالدة اآلمنة 
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)دون املخاطرة حبياتهن(. وهي أهداف تسعى أيضًا إىل عامل متثل االستدامة البيئية أولوية قصوى، وعامل يتساوى فيه 
الرجال مع النساء، )انظر ملحق 1(. 

أمثلة لغايات وأهداف إرشادية:

الغاية :1 زيادة األرباح من اإلنتاج الزراعي بالرتكيز على حتسني اإلدارة املتكاملة للمحاصيل.

يف  الفقرية  لألسر  للدخل  املدرة  الصغرية  الزراعية  والتسويقية  اإلنتاجية  املشاريع  يف  االستثمار  زيادة  اهلدف1-1: 
املناطق الريفية.

اهلدف2-1: توفري القروض املعفاة من الفوائد لألسر الفقرية يف املناطق الريفية لبدء تنفيذ املشاريع الصغرية املدرة 
للدخل.

اهلدف3-1: زيادة االستثمار يف املشاريع اإلنتاجية ومشاريع تكثيف العمالة )بنسبة 100 ٪ على األقل( خالل فرتة 
10 سنوات من اآلن.

الغاية :2 “تنمية، وحفظ، وصيانة، وإدارة املوارد الطبيعية مع الرتكيز على املياه والرتبة”.

اهلدف 1-2: رفع مستوى الوعي للمزارعني والسكان الريفيني  بشأن الوضع املائي احلرج.

اهلدف 2-2: تطوير ترشيد استخدام املياه، بني املزارعني والسكان الريفيني .

اهلدف3-2: حتسني السلوك فيما يتعلق باحملافظة على الرتبة الزراعية بني املزارعني والسكان الريفيني.

 ، التغذية  3: حتسني مستوى معيشة األفراد و األسر ، مع الرتكيز على استقرار األسرة ، وحتسني مستوى  الغاية 
وحسن إدارة املوارد املنزلية واملالية ، وتصنيع وحفظ األغذية املنزلية.

اهلدف 1-3: حتسني مستوى رفاهية األسر عن طريق حتسني اخلدمات التعليمية.

اهلدف 2-3: حتسني تغذية األسرة عن طريق برامج رفع الوعي الغذائي.

اهلدف 3-3: حتسني إدارة املوارد املالية لألسرة من خالل دعم وحتسني امليزانية وبرامج االدخار. 

التطبيق يفضل تطبيق  اإلسرتاتيجية موضع  الغايات واألهداف  لوضع  التدخل  /التنفيذ/  العمل  وعند وضع خطط 
الزراعي والتنمية الريفية. وميثل هذا املدخل أداة إدارية  مدخل اإلطار املنطقي  يف إدارة برامج ومشروعات اإلرشاد 
األهداف،  من  هرمي  هليكل  وتطويرًا  واملهتمة،  املعنية  واألطراف  للجهات  وحتلياًل  للمشكالت،  حتلياًل  تتضمن 
العناصر اإلسرتاتيجية لعمليات إدارة  التنفيذ املفضلة. ويساعد هذا املدخل يف حتديد  باإلضافة إىل اختيار وسائل 
برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية واليت تتضمن: املدخالت ،  املخرجات،  األغراض، والغايات، والعالقات السببية 
بينها، باإلضافة إىل االفرتاضات اخلارجية أو املخاطر واليت ميكن أن تشكل أسبابًا لنجاح أو فشل الربنامج. جدير 
بالذكر أن أغلب مؤسسات التمويل واجلهات املاحنة، وكذلك اجلهات املشاركة يف إدارة برامج ومشروعات اإلرشاد 

الزراعي والتنمية الريفية، تشرتط وضع مقرتحات هذه الربامج واملشروعات وفقًا ملدخل اإلطار املنطقي.

كما متثل مصفوفة  الربنامج، ومصفوفة اإلطار املنطقي وثائق مرجعية ملخصة لربامج اإلرشاد الزراعي والتنمية 
الريفية وذلك طوال فرتة تنفيذها.

ويساعد استخدام مدخل اإلطار املنطقي، يف إدارة برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ، يف حتقيق ما يلي :

توضيح أغراض الربنامج ومربراته.   ·
حتديد املعلومات املطلوبة للمراحل املختلفة إلدارة برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية.  ·

التعريف الواضح والدقيق للعناصر الرئيسية يف برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية.  ·
التحليل املبكر للموقف أو القاعدة اليت تبدأ منها برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية.  ·
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تسهيل االتصال بني مجيع األطراف املشاركة واملعنية واملهتمة بتخطيط وإدارة برامج اإلرشاد الزراعي املبنية   ·
على األهداف.

حتديد كيفية قياس جناح أو فشل الربنامج يف حتقيق أهدافه.  ·

املزايا  توفري  إىل  الريفية،  والتنمية  الزراعي  اإلرشاد  برامج  إدارة  يف  املنطقي،  اإلطار  مدخل  استخدام  يؤدي  كما 
التالية:

اليت  واإلجراءات  واخلطوات  املراحل  بكافة  املتعلقة  الرئيسية  األسئلة  على  واإلجابة  وتوجيه،  طرح،  ضمان   ·
تدخل يف إطار إدارة الربنامج.

ضمان حتليل نقاط الضعف يف املواقف أو الظروف احمللية للتأكد من وضعها يف االعتبار يف مجيع خطوات   ·
وإجراءات إدارة الربنامج.

توفري معلومات ذات نوعية جيدة تساعد القائمني على إدارة الربنامج يف اختاذ القرارات احلكيمة يف الوقت   ·
املناسب.

التعرف على العناصر األساسية املرتبطة بكافة خطوات وإجراءات إدارة الربنامج، والتحليل املنطقي للعالقات   ·
املتبادلة بني هذه العناصر، مبا يضمن جودة تصميم الربنامج.

حتسني خطوات وإجراءات إدارة برنامج اإلرشاد الزراعي من خالل االهتمام بالروابط والعالقات املنطقية بني   ·
عناصره ومكوناته، والعوامل اخلارجية اليت ميكن أن تلعب دورًا مهمًا يف جناح أو فشل الربنامج.

توفري أسس وأرضية أو خلفية أفضل للمتابعة والرصد املنظم لكافة خطوات وإجراءات إدارة الربنامج.  ·
توفري أسس وأرضية أو خلفية أفضل لتقييم آثار أو نتائج تنفيذ الربنامج.   ·

وإجراءات  خطوات  كافة  على  القائمني  بني  اجليد،  االتصال  تسهيل  خالل  من  املشرتك،  العام  الفهم  تيسري   ·
إدارة الربنامج، من صناع القرارات وفريق التخطيط، والتنفيذ، واملتابعة / الرصد والتقييم، واألطراف األخرى 

املشاركة يف إدارة الربنامج.
ضمان استمرار الربنامج بنفس الفاعلية يف حالة تغري القائمني على واحد أو أكثر من مراحل وإجراءات إدارة   ·

الربنامج.
تيسري االتصال والتعاون بني القائمني على كافة عمليات ومراحل وإجراءات إدارة الربنامج وبني املسئولني   ·
مع  االتصال  وكذلك  احمللي،  اجملتمع  نفس  يف  تنفيذها  يتم  اليت  األخرى  التنموية  واملشروعات  الربامج  عن 

اجلهات املاحنة أو املمولة للربنامج أو املشروع.
تيسري إجراء دراسات الرصد واملتابعة وتقييم آثار الربنامج داخل قطاعات اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية   ·

وكذلك إجراء الدراسات املقارنة بني القطاعات املختلفة.

ومتثل مصفوفة الربنامج بعناصرها الرئيسية، املوضحة يف اجلدول التالي، مرجعًا مهما طوال فرتة إدارة الربنامج )خالل 
مجيع مراحل اإلعداد والتخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم(. وجيب أن ختضع هذه املصفوفة للمراجعة والتدقيق 
املستمر للتأكد من مواءمتها ألي ظروف أو أحوال جمتمعية ريفية أو أحوال وظروف خاصة باجملموعات املستهدفة، طرأ 

عليها أي تغيري خالل فرتة إدارة الربنامج. 

كما يتم إعداد ومناقشة هذه املصفوفة يف حلقة عمل )قد حتتاج إىل 10-6أيام(، يراعى فيها:
أن تنعقد يف منطقة عمل أو تنفيذ الربنامج.  -

إدارة  يف  واملشاركة  واملهتمة  واملستهدفة  املعنية  واجلماعات  األطراف  جلميع  ممثلون  فيها  يشارك  أن   -
الربنامج.

الفعال ألنشطة هذه احللقة والتأكد من   التنفيذ  أو ميسر للمساعدة يف  الربنامج خببري  إدارة  أن تستعني   -
حتقيقها ألهدافها.
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مصفوفة الربنامج

األغراض 

األثر املتوقع إجنازه كنتيجة 
الستكمال تنفيذ أنشطة الربنامج يف 

الوقت احملدد، وهو ميثل سبب تنفيذ 
الربنامج.

يراعى حتديد اجلماعات املستهدفة من 
الربنامج.

املؤشرات

      مقاييس لألداء )مباشرة أو غري 
مباشرة( للتحقق من درجة تنفيذ 

األغراض. جيب حتديد وسائل 
التحقق  

االفرتاضات 

أحوال و / أو ظروف، و/  أو أحداث، و / أو 
قرارات مهمة ، خارج نطاق سيطرة إدارة 

الربنامج،  كليًا أو جزئيًا، ولكنها 
ضرورية جدًا وال بد من توفرها لضمان 

حتقيق وإجناز أهداف الربنامج.

املخرجات 

النتائج اليت جيب على إدارة الربنامج 
أن تضمن حتقيقها،   يراعى حتديد 

اجلماعات املستهدفة من الربنامج.

املؤشرات

  مقاييس لألداء )مباشرة أو غري 
مباشرة( للتحقق من درجة إنتاج أو 

تنفيذ املخرجات.

 جيب حتديد وسائل التحقق     

االفرتاضات 

أحوال و / أو ظروف، و/  أو أحداث، و / أو 
قرارات مهمة ، خارج نطاق سيطرة إدارة 

الربنامج، كليًا أو جزئيًا، ولكنها 
ضرورية جدًا وال بد من توفرها لضمان 

حتقيق وإجناز أهداف  الربنامج.

األنشطة 

اجلهود / التدخالت / األعمال / 
اإلجراءات اليت جيب تنفيذها من خالل 

الربنامج لتحويل املدخالت إىل خمرجات 
حبيث نضمن إنتاج أو حتقيق وإجناز 

املخرجات.

املدخالت 

املوارد )طبيعية وبشرية( والسلع / 
اخلدمات / اإلمكانيات الضرورية 

لتنفيذ األنشطة.

االفرتاضات 

أحوال و / أو ظروف، و/  أو أحداث، و / أو 
قرارات مهمة ، خارج نطاق سيطرة إدارة 

الربنامج، كليًا أو جزئيًا، ولكنها 
ضرورية جدًا وال بد من توفرها لضمان 

إنتاج املخرجات.
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تقوية وتدعيم الرابط
 بني البحث واإلرشاد 
الدكتور/ فوزي نعيم حمروس 

مقدمــــة:

% يف  تواجه الزراعة يف العامل العربي حتديات كثرية مبا يف ذلك الفقر والنمو السكاني )الذي يصل إىل حوالي 3 
العام( وندرة املياه وتدهور األراضي واهلجرة من الريف إىل املدينة وضياع التنوع احليوي الزراعي والتحدي الكبري يف 
التغري يف املناخ وما يتطلبه ذلك من مواجهة لتقليل اآلثار الناجتة عن هذا التغري يف املناخ عالوة على ضعف القدرات 
وضعف   – واخلربات  املعلومات  لثقافات  التحتية  البنى  وضعف  الزراعي  البحث  جمال  يف  االستثمار  ونقص  البحثية 
املستوى  املستحدثة على  التقانات  من  واالستفادة  البحوث  نتائج  أهمية  من  واإلرشاد مما يقلل  البحوث  العالقة بني 

التطبيقي يف حقول املزارعني .

إن ضعف االستثمار يف اجملال البحثي الزراعي يبعث على القلق حيث ال يكـــــاد يصل يف بعـــض البلدان إىل 
0،1 % وهذا أقل بكثري مما يوصى به البنك الدولي 1،5 % واإلحتاد األوروبي وكذا املعهد الدولي لبحوث السياسات 
الغذائية IFPRI وغريها من املنظمات الدولية . وبنظرة سريعة وحتى ميكن جين ثـمار البحوث الزراعية بأن يكون 
)أراٍض  الطبيعية  املصادر  من  االستفادة  وتعظيم  الرأسي  التوسع  على  الرتكيز  أن  جند  وجمديًا،  واعدًا  االستثمار 
ومياه( يعترب األولوية األوىل اليت جيب أن تشغل أذهان العاملني يف جمال البحوث الزراعية حيث من املالحظ تناقص 
حصة الفرد من األراضي واملياه. ومن املعروف أن حد الفقر املائي هو أن تصل حصة الفرد إىل 1000 مرت مكعب / العام 
يف حني أنها وصلت إىل أقل من 200م3 للفرديف العام، مما يعين أن يكون التأثري السليب سريعًا على اإلنتاج الزراعي 
فيها  تقع  اليت  الفئة  املائي وهي غالبًا  الفقر  تعاني من هذا  اليت  الدول  الغذاء يف  من  الفرد  أي نقص حصة  واحليواني 
مجيع الدول العربية . ويصاحب هذا الفقر املائي تدهورًا يف خواص الرتبة الزراعية وارتفاع امللوحة يف األراضي وكلها 
عوامل تعوق زيادة الناتج الزراعي. ومن اجلدير بالذكر أن التقانات املستخدمة كلها ذات تأثري معنوي على اإلنتاجية 
واإلنتاج إذا ما نفذت حتت إشراف الباحثني ويتناقص تأثريها تدرجييًا عند حماولة تطبيقها يف حقول املشاهدة قلياًل 
ثم يكون تأثريها ضعيفًا عند التطبيق على النطاق الواسع بني البحوث واإلرشاد ورفع كفاءة املرشدين العلمية 

والعملية بالتدريب اهلادف وكذلك تدعيم جهاز اإلرشاد بالباحثني املتخصصني واالهتمام بالتنمية البشرية عامة.

يطلق مصطلح الربط Linkage بني املنظمات يف حالة وجود منظمتني أو أكثر هلم نفس األهداف العامة وإن اختلفت 
أدوارهم فهي عادة تكون مكملة لبعضها البعض.

فالبحوث الزراعية تهدف بصفة عامة إىل التنمية الزراعية وحتسني نوعية احلياة لسكان املناطق الريفية وذلك من 
خالل إتاحة تكنولوجيا زراعية مالئمة لرفع اإلنتاج الزراعي هلذه املناطق وكذا اإلرشاد الزراعي يهدف إىل التنمية 
الزراعية وحتسني نوعية احلياة لسكان املناطق الريفية وذلك من خالل نشر التكنولوجيا الزراعية املالئمة وصواًل 

إىل نفس اهلدف من إجراء البحوث الزراعية.

الباحثني  والربط بني البحوث واإلرشاد يتطلب وجود التنظيمات املؤسسية اليت تسمح باالتصال الدوري واملقنن بني 
الزراع وال مينع ذلك من  الزراعي وتعمل على حل مشاكل  اإلنتاج  اليت تعظم  التوصيات  لتنمية حزم  واإلرشاديني 
وجود منظمات أخرى يكون من بني أهدافها التنمية الزراعية مثل كليات الزراعة باجلامعات واملنظمات األهلية – 

والقطاع اخلاص.

وتكمن أهمية الربط بني البحوث واإلرشاد يف:
حتسني كفاءة وفعالية عمل التنظيمني .  -1

ترشيد املوارد وضمان عدم تكرار األنشطة.  -2
ومن أسباب قصور العالقة بني البحث واإلرشاد:العوامل السياسية، والعوامل الفنية، والعوامل التنظيمية ،فالعوامل 
القومي  الناتج  يف  ودوره  الزراعي  للقطاع  توليها  اليت  األهمية  ومدى  عامة  بصفة  الدولة  بسياسة  خاصة  السياسية 

وكذلك سياسة املنظمتني البحثية واإلرشادية واملنظمات األخرى ذات العالقة مثل:
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سياسات تطوير املؤسسات الزراعية.  -
سياسات دعم البحوث واإلرشاد.  -

السياسات اخلاصة باملنح اخلارجية وتوجيهها.  -
السياسات اخلاصة باحلوافز النقدية وسياسات التسعري.  -

سياسات التسويق والتصدير.  -
السياسات اخلاصة مبنظمات الزراع واليت يقل تأثريها يف اجملتمعات النامية أما اجملتمعات املتقدمة فهي متثل   -

جهة ضغط وجيب أخذها يف االعتبار.
والعوامل الفنية تلك اليت ترتبط بأنشطة إنتاج التكنولوجيا ونشرها.

وأما التنظيمية فهي العوامل اليت ترتبط بالبناء التنظيمي والتمويل ونظام احلوافز واالتصال.

آليات الربط بني البحوث واإلرشاد:
آليات إدارية وآليات تنظيمية:

اآلليات اإلدارية:
توفري التقارير الدورية املبسطة عن نتائج البحوث الزراعية لنشرها بني اإلرشاديني ثم املستفيد النهائي.  -

تشجيع وجود الروابط غري الرمسية بالتوازي مع الروابط الرمسية.  -
توفري املناخ املناسب ألنشطة الربط.  -

توفري التمويل املناسب لدعم وتفعيل أنشطة الربط.   -
الربط بني التخصصات املختلفة يف التنظيم الواحد.  -

مراجعة أنشطة البحث واإلرشاد وباملشاركة بني الطرفني .  -
وجود بروتوكول لتبادل املعلومات.  -

توفري أدوات التقييم املناسبة.  -

آليات تنظيمية:
املستوى  على  واإلرشاد  للبحوث  الرمسي  الدمج  بني  وترتاوح  واإلرشادية  البحثية  املنظمات  هياكل  تعديل   -

التنظيمي الشامل. أو دمج وحدات بعينها أو إنشاء وحدات أو جلان تنسيقية مع مراعاة التقارب. 

المركزية البحث واإلرشاد.  -

إنشاء أقسام للمعلومات مع تعيني مسئولي اتصال باملعاهد البحثية .  -

إعادة توصيف الدور الوظيفي ملسئولي البحث واإلرشاد.  -

العالقة بني البحوث واإلرشاد وأثرها يف دفع عجلة اإلنتاج الزراعي:
هذه العالقة هي العملية اليت يتم من خالهلا قيام كل طرف )البحث واإلرشاد( بتنفيذ مهام خمتلفة تتكامل وصواًل 

إىل خمرجات حمددة خلدمة الفئة املستهدفة من زراع ومنتجني.

أو هي عالقة تكاملية تستهدف نقل خمرجات البحث العلمي خالل التغذية الراجعة )Feed back( بني البحث واإلرشاد 
كفريق متكامل يسعى للوصول إىل نتائج إجيابية خلدمة القطاع الزراعي.

وقد يكون من األفضل أن نوضح مثااًل حيًا تطبيقيًا أتبع يف مصر من خالل برنامج قومي للنهوض مبحصول األرز حيث 
يظهر يف هذا املثال كيفية الربط الوثيق بني البحوث واإلرشاد يف املراحل املختلفة وكيف أن هذه العالقة والتفاعل 
بني عناصرها أدى إىل نتائج ملموسة وضعت مصر يف مصاف أعلى دول العامل إنتاجية لوحدة املساحة من حمصول 
4أطنان  1984 إىل حوالي  2،4 طن/ف )5،6 طن/هكتار( لعام  إسرتاتيجي هام مثل األرز حيث ارتفعت اإلنتاجية من 
األرز  حمصول  يف  أتبعت  اليت  التكنولوجيا  نقل  عملية  خطوات   )1( رقم  الشكل  ويوضح  هكتار(  )9،5طن/  /ف 
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واليت تبني مدى الربط بني البحوث واإلرشاد حيث تتكامل األدوار بني العاملني يف جمال البحوث من ناحية والعاملني 
يف جمال اإلرشاد )نقل التكنولوجيا( من ناحية أخرى حيث يعمالن معًا وصواًل إىل هدف هو نقل نتائج البحوث إىل 

مستخدمها األخري وهو املزارع.

خطوات نقل التكنولوجيا اليت اتبعت للنهوض مبحصول األرز يف مصر

ملتابعة تنفيذ التوصيات الفنية يف حقول املزارعني:   أيام حقل و أيام حصاد
جدول )1( املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول األرز  )الربنامج القومي للنهوض مبحصول األرز(

املساحةالسنة
ألف فدان %

اإلنتاجية
طن /ف %

اإلنتاج
مليون طن %

1987 – 74
×10001002،41002،4)فرتة األساس(

199110801083،161323،14131
19951،4001403،441434،82201
200015691573،831606،0250
200514681464،21756،12255
20101،0931093،961655،665237
20111،4091414،021،685،67237

عام  بعد  عامًا  وزيادتها  واإلنتاجية  اإلنتاج  التطور يف  التالي مدى  – يوضح اجلدول  النموذج  هذا  نتائج تطبيق  ومن 
ولكن هذه الزيادة بدأت بالثبات أو تتناقص بعد عام 2005 على املستوى العام ولكن الزالت هناك فرصة للزيادة  
حيث أنه مت مجع بيانات عن إنتاجية احلقول اإلرشادية وإنتاجية احلقول اجملاورة ومتوسط اإلنتاجية على املستوى 
العام . ومن هذه البيانات اتضح أن املزارع اجملاور قد يقلد وينفذ بعض التوصيات اليت تتم يف احلقول اإلرشادية فرتتفع 
إنتاجيته عن املتوسط العام ولكن تظل أقل من احلقول اإلرشادية مما يوحي بإمكانية تضييق الفجوة بني إنتاجية 
احلقول اإلرشادية واملتوسط العام وبذلك ترتفع اإلنتاجية )جدول 2( وذلك عن طريق مراقبة دقة تنفيذ التوصيات أو 
حل املشاكل اليت تواجه صعوبة التطبيق )األمسدة – التقاوي – املبيدات..... اخل( وارتفاع أسعارها وعدم وجود خط 

ائتمان لتغطية هذه املدخالت بسعر فائدة مناسب.
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السنة
مقارنةإرشادي

الفرق %الفرق %
ط/هـط/فط/هـط/ف

19844،09.52،405.7 6767
19904،5410.83،408.1 2631
19954،4210.53،618.6 1923
20004،8311.54،099.7 1621
20054،8711.64،210.0 1414
20104،2310.13،969.4 7 7
20114،3110.33،919.3 10 10

* نشاط احلملة القومية )مكون نقل التكنولوجيا( للنهوض مبحصول األرز توقف لعدم توفر التمويل.
* املصدر: قطاع الشئون االقتصادية وزارة الزراعة واستصالح األراضي. ج.م.ع.

املشكالت  وجتميع  املنزرعة  املساحات  على  للمرور  علمي  إشراف  )فرق  قومية  محلة  وجود  أهمية  تتضح  هنا  ومن 
وعقد الندوات واللقاءات احلقلية حلل هذه املشكالت على أرض الواقع أواًل بأول – ونقل املشكالت املستحقة إىل 
اجلانب البحثي حللها – لذا كان من املهم تقييم حزمة التوصيات سنويًا وإحالل ما استخدم من توصيات ووقف العمل 

بالتوصيات اليت مت تغيريها. ويعترب ذلك صلة وثيقة ورابطة قوية بني البحث واإلرشاد.
املزارعني  تبين  استمرار  نتيجة  تتناقص عامًا بعد عام  واملقارنة  اإلرشادي  النظام  الفجوة بني  أن  والواضح من اجلدول 
للتوصيات الفنية – حتى اخنفضت أو تقلصت الفجوة لتصبح %7 بني إنتاجية احلقول اإلرشادية واملقارنة )2010( 
أسعار  – وارتفعت  ناحية  من  القومية  احلملة  لتشغيل  مالي  مصدر  تدبري  يتم  مل   2011 عام  وفى  املزارعني(  )حقول 
األمسدة وقل املفروض منها يف هذا العام مما جعل املزارعني خيفضون من املقررات السمادية ولعدم توفر خط ائتمان 

بسعر مناسب لتمويل شراء األمسدة.
ومن هنا يتضح مدى أهمية املتابعة امليدانية الفنية حلل املشاكل اليت تعرتض العملية اإلنتاجية أواًل بأول. وكذلك 
حتت توفري مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة. وضرورة توفري خط ائتمان بسعر فائدة مناسب لتمويل مدخالت اإلنتاج 

من تقاوي وأمسدة ومبيدات ....اخل.

:)VERCON( شبكة اتصال البحوث واإلرشاد الزراعي
وكان اهلدف من هذه الشبكة هو دعم االتصال بني النظامني البحثي واإلرشادي بقناة اتصال أكثر كفاءة وأوسع 

انتشارًا ميكنها دعم املزارع كمستفيد نهائي من هذه العملية.
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منوذج )VERCON( لربط البحوث واإلرشاد الزراعي:
وقد مت ربط اجلهات املعنية من البحوث واإلرشاد ببعضها من املستوى املركزي حتى مستوى القرية.

وقد اعتمدت آلية الربط بني البحوث واإلرشاد على بناء نظم إلدارة املعلومات على الشبكة لدعم الوظيفة الفعلية اليت 
تؤديها بعض مكونات البحوث واإلرشاد وكان من أجنح هذه النظم يف حتقيق الربط هو نظام تسجيل مشكالت 

املزارعني وتتبع حلوهلا.

عالقات اإلرشاد الزراعي والبحوث يف تتبع مشكالت الزراع و حلوهلا  -
66 ألف مزارع )حتى  11 ألف مشكلة( ختتص أكثر من   ورغم جناح النظام يف حل كثري من املشاكل )حوالي 
االتصالي ختتص  النظام  البحوث واإلرشاد يف وظيفة واحدة فقط يف  الربط بني  أنه كان حيقق  إال   )2007 يوليو 
بتحقيق أحد أهداف التغذية العكسية من املزارع إىل كل من البحوث واإلرشاد واالستجابة هلا، كما جنح أيضًا 
نظام النشرات اإلرشادية يف حتقيق الربط بني البحوث واإلرشاد وكان أهم أسباب هذا النجاح هو قدره الشبكة على 
إتاحة كم كبري من املعلومات جلمهور ينشر على مدى جغرايف واسع ملدة زمنية غري حمدودة – عالوة على سرعة 

حتديث املعلومات.

:RADCON نظام الربنامج اإلرشادي املقرتح حتت شبكة
يعتمد مقرتح املشروع يف أحد أهدافه على بناء نظام ملتابعة العمل اإلرشادي وتقييم فعالية أنشطته. 
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نظام الربنامج اإلرشادي املقرتح حتت نظام فريكون:
نظام إلدارة املعارف البحثية الزراعية:

هذا النظام يصلح لتنفيذ احلمالت القومية والربامج اإلرشادية والتدريبات احمللية – حيث يبدأ من التوصيات الفنية 
اليت تقدمها البحوث كمنتج نهائي ويتجاهل األفراد واجلهات املشاركة والعملية البحثية والتشاركية اليت تساعد 

على تكامل واتساق حزم التوصيات وجدواها وقابلتها للتبين.

املعرفية  األصول  حتسني  لضمان  واألنظمة  والعمليات  األفراد  وتوجيه  وحتضري  وتنظيم  ختطيط  هي  املعرفة  إدارة 
وتوظيفها على حنو فعال – وتشمل األصول املعرفية: املعرفة اليت مت صياغتها يف شكل وثائق مثل براءة االخرتاع 
العاملني  املمارسات وتدريب  املخزنة يف املستودعات اإللكرتونية مثل قواعد بيانات ألفضل  العمل واملعرفة  ودليل 

على أفضل أساليب تأدية أعماهلم.

ومن هنا جيب الرتكيز على مرحليت التجارب التطبيقية والتأكيدية وكلها تتم يف حقول املزارعني، وهذا النظام 
يعتمد على إدارة املعرفة اليت تستهدف زيادة فاعلية األصول املعرفية للمنظمة من أجل الوصول إىل أفضل املمارسات 

املعرفية وحتسني السلوك التنظيمي واختاذ قرارات أفضل لتطوير أداء املنظمة.

لكي يكون للبحوث واإلرشاد تأثريهما جيب أن يتم على إملام من املنظمتني باملعارف والتكنولوجيا اليت ستسفر 
– كما أنه من الالزم وضع أو تطوير آليات الشرتاك املزارعني يف التصميم الفعلي  عنها عمليات البحوث واإلرشاد 
– مع مراعاة احرتام وجودهم كشركاء ومبتكرين وهلم حقوقهم وليس جمرد  البحوث واإلرشاد وتنفيذها  لربامج 

مستخدمني للمعرفة.
كما أن تقوية روح القيادة وتقوية القدرات التنظيمية للمزارعني ضروريتان حتى يتمكنوا من حتديد احتياجاتهم 
واإلرشادمبا  البحوث  نظم  تأييد  اكتساب  وحماولة  التقليدية  احمللية  معارفهم  وجتميع  والتكنولوجية  املعرفية 

يضمن أخذ أولوياتهم يف االعتبار.
العمرية  الفئات  وكذا  اجلنسية  احتياجات  تراعى  وأن  أعلى  إىل  أسفل  من  اإلرشادي  الربنامج  بناء  جيب  كما 

املختلفة.

هذا وقد خلص املؤمتر اإلقليمي التاسع والعشرون للشرق األدنى والذي تناول موضوع إصالح النظم القطرية للبحوث 
الزراعية واإلرشاد 2008 إىل عدد من الدروس واإلرشادات مثل:

النظر إىل البحوث واإلرشاد من خالل منظور ابتكاري أكثر اتساعًا. 1 .
حتديد سياسة لنظام البحوث واإلرشاد تشارك فيه العديد من اجلهات. 2 .

وضع آليات للتنسيق بني أصحاب الشأن على نطاق أوسع، وإعداد إطار مشرتك ميكن أن تعمل يف نطاقه  3 .
مجيع األطراف الفعالة.

صياغة أسرتاتيجيات وخطط للبحوث واالتصال اإلرشادي تشمل مجيع األطراف الفعالة. 4 .
تطبيق الالمركزية يف إدارة األموال العامة. 5 .

بناء القدرات يف اجلهات املعنية بتقديم اخلدمات. 6 .
إدخال نظام اسرتداد جزء من التكلفة حيثما يكون ذلك مالئمًا. 7 .

حتديد املؤشرات ووضع نظام فعال للرصد والتقييم من البداية لتقييم النتائج واآلثار. 8 .
تبين التزامات طويلة األجل ألن اإلصالح املؤسسي عملية طويلة. 9 .
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كما يوصى باإلجراءات التالية:

إجراء مراجعة متعمقة للنظم القطرية للبحوث الزراعية واإلرشاد. 1 .
الزراعية  للبحوث  القطرية  النظم  أنشطة  وأولويات  واملستقبلية  احلالية  التوجهات  عن  وطين  حوار  إجراء  2 .

واإلرشاد.
حتليل خيارات اإلصالح وإعداد اقرتاحات إلصالح النظم القطرية للبحوث الزراعية واإلرشاد. 3 .

وضع سياسة وطنية للبحوث واإلرشاد وإسرتاتيجية للتنفيذ. 4 .

املراجــــع:
واإلرشاد  الزراعية  للبحوث  الطرية  النظم  إصالح   1 .2008 األدنى  للشرق  والعشرون  التاسع  اإلقليمي  املؤمتر 

القاهرة مجهورية مصر العربية 1-5 مارس آذار 2008.

املؤمتر  العربي(  العامل  يف  الزراعية  البحوث  تكامل  حنو  إسرتاتيجية  )توجهات  البلتاجى  عادل  الدكتور  2 .
للتنمية  العربية  املنظمة   – والدولية  اإلقليمية  املتغريات  ظل  يف  العربي  الزراعي  التكامل  حول  القومي 

الزراعية القاهرة 19-22 ديسمرب )كانون األول 2004(.

. تقارير احلملة القومية للنهوض مبحصول األرز، مركز البحوث الزراعية – مصر 1984 – حتى 2011. 3

. تقارير قطاع الشئون االقتصادية – وزارة الزراعة واستصالح األراضي 1984- حتى 2011. 4

د. فؤاد كمال الدين سليم 2011. 5 آليات تدعيم الرابط بني البحث واإلرشاد الزراعي.

د. ليلى محاد الشناوي 2011. 6 حمددات آليات الربط بني البحوث واإلرشاد. ندوة ربط البحوث باإلرشاد الزراعي 
لزيادة اإلنتاج الزراعي – اجلمعية العلمية لإلرشاد الزراعي – القاهرة مجهورية مصر العربية 11-12 إبريل 

.2011

مصر  يف  احلكومي  الزراعي  واإلرشاد  الزراعي  البحث  بني  العالقة  وآليات  روابط   7 .2011 فريد  أمحد  حممد 
 – الزراعي  اإلنتاج  لزيادة  الزراعي  باإلرشاد  البحوث  ربط  ندوة   . اإلصالحية  والتدخالت  الثمانية  التحديات 

اجلمعية العلمية لإلرشاد الزراعي – القاهرة إبريل 2011.

حممد حسن قاسم 2011. 8 الربط اإللكرتوني بني البحوث واإلرشاد الزراعي باستخدام تكنولوجيا املعلومات 
الزراعي  العلمية لإلرشاد  الزراعي اجلمعية  لزيادة اإلنتاج  الزراعي  البحوث باإلرشاد  واالتصاالت، ندوة ربط 

القاهرة . إبريل 2011.

ربط  ندوة  9 . – واإلرشاد  البحث  العالقة بني  لبناء تفعيل  2011 عشرة تساؤالت مشروعة  زهران  حييى على 
البحوث باإلرشاد الزراعي لزيادة اإلنتاج الزراعي اجلمعية العلمية لإلرشاد الزراعي – القاهرة مجهورية مصر 

العربية 11-12 إبريل 2011.
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البحوث العلمية 
فـي القطاع الزراعي فـي األردن

مقدمــــة:
تعترب الزراعة يف مجيع الدول قاعدة أساسية للتنمية ببعدها االقتصادي واالجتماعي والبيئي ومبا ينطوي عليه ذلك 
من حفاظ على التنوع احليوي والتوازن البيئي ودميومة املوارد وحفظ حقوق األجيال القادمة لتأمني ظروف التنمية 
املستدامة. وقد بنت مجيع الدول مبا فيها املتقدمة منها إسرتاتيجياتها الزراعية على هذا األساس. من هنا كان التوافق 
على املستوى الدولي على أهمية البحوث العلمية الزراعية وتطبيقها بكفاءة عالية وذلك لزيادة معدالت التنمية 
الزراعية يف الدول النامية للحد من نقص الغذاء واألخذ بأحدث أساليب العلم والتكنولوجيا. لذلك يعترب البحث العلمي 
الركيزة األساسية للمعرفة اإلنسانية يف مجيــع مناحي احلياة، وهو أحد مؤشرات القياس للرقي احلضاري ألي دولة. 
فمن خالله يتم البحث عن اجلديد لتسخريه يف خدمة التنمية يف مجيع جماالت احلياة وخاصة الزراعية منها، وهو أداة 

فعالة الستثمار املوارد الطبيعية من تربة ومياه ومناخ بشكل أفضل يف اجملال الزراعي لتحقيق التنمية املطلوبة.

وعند احلديث عن القطاع الزراعي يف األردن فإن هناك نوعني من الزراعة. النوع األول هو الزراعة األسرية الصغرية 
% من سوق العمل األردني ويواجه  واليت تنتشر يف املناطق الريفية وهي وسيلة العمل وسبل املعيشة أمام حوالي 10 
تعتمد  واليت  املكثفة  الزراعة  فهو  الثاني  النوع  أما  والتسويق.  اإلنتاج  يف  كبرية  مشاكل  الزراعة   من  النوع  هذا 
على التقنيات احلديثة ورؤوس األموال الكبرية كنوع من االستثمار يهدف إىل التسويق اخلارجي أكثر من تغطية 
احتياجات السوق احمللي. وبالرغم من وجود هذين النوعني من الزراعة، فإنهما يشرتكان يف مواجهة نفس التحديات، 
مع  التكيف  على  القطاع  هذا  قدرة  لعدم  نظرًا  أكرب  تكون  الصغرية  الزراعة  قطاع  على  املدمرة  التأثريات  ألن 

التحديات التقنية واالقتصادية املكلفة.

املوارد الطبيعية الزراعية:
يعترب األردن من الدول ذات املوارد الزراعية احملدودة والذي ال تتجاوز فيه مساحة األراضي القابلة للزراعة 8.9 مليون 
دومن، أي حوالي )10 %( من إمجالي مساحة اململكة، يستغل منها حوالي 4 ماليني دومن ، ويرافق ذلك شح كبري يف 
مصادر املياه العذبة املتجددة . تشكل األراضي املستغلة بالزراعة البعلية حوالي )80 %( من إمجالي املساحة الزراعية 
واليت  األمطار  مياه  على  كبري  حد  إىل  العتماده  آلخر  عام  من  وتقلبه  الزراعي  اإلنتاج  استقرار  عدم  إىل  يؤدي  مما 

تتذبذب من عام آلخر مما يؤثر وبشكل مباشر على إنتاج األراضي البعلية واملراعي ومنتجات الثروة احليوانية.  

فعلى الصـعيد االقتصادي ال تزال منطقة األغوار دون االستغالل األمثل مليزاتها املختلفة وعلى رأسها امليزة املناخية، 
كما ال تزال اجلهود يف جمال احلصاد املائي دون املستوى املطلوب رغم ما ميكن أن توفره من كميات إضافية من 
مياه الري. كما جرى جتاهل اإلمكانيات الكبرية لتطوير وتنمية املراعي اليت تسهم بشكل فعال يف احملافظة 

على املوارد الزراعية والبيئة، وخفض االسترياد من األعالف وحتقيق التكامل بني اإلنتاج النباتي واحليواني.

خالل  من  الريفية  األسر  دخول  زيادة  يف  أكرب  بشكل  تساهم  أن  للزراعة  ميكن  االجتماعي  الصعيد  على  أما 
مشاركة املرأة يف املشروعات الصغرية والزراعات املنزلية وتربية املواشي والصناعات الريفية الزراعية، باإلضافة ملا 
يف  بفعالية  تسهم  عوامل  وهي  الريف.  لسكان  إضافية  دخل  ومصادر  للعمل  فرص  من  توفره  أن  للزراعة  ميكن 
احلد من اهلجرة من الريف وتوفر على املدن مزيدًا من الضغوط على اخلدمات فيها وعلى االقتصاد القومي. وبالرغم 
% فإن هذا القطاع يبقى  من املساهمة املتواضعة للقطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجالي، واليت تقدر حبوالي 6-8 

األهم بني القطاعات االقتصادية.

تطور البحث العلمي الزراعي:
حمطة  أول  إنشاء  مت  عندما  اخلمسينات  بداية  إىل  األردن  يف  الزراعي  العلمي  بالبحث  االهتمام  بداية  ترجع   
للبحوث الزراعية يف دير عال يف عام 1950 ، تبعها إنشاء دائرة البحث العلمي يف عام 1958. أما بداية االهتمام بشكل 
منتظم فقد كانت مع بداية إنشاء  كليات الزراعة يف كل من اجلامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا 
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الوطين  املركز  وإنشاء  اهلامشية  األردنية  باململكة 
للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا يف األعوام 1973 
املركز  1985 تأسس  التوالي. ففي عام  1985 على  و 
القيام  مسؤولية  به  وأنيطت  الزراعية  للبحوث  الوطين 
املستوى  على  التكنولوجيا  ونقل  الزراعية  باألحباث 
البحث  دمج  مت   2007 عام  من  أول  تشرين  ويف  الوطين 
املركز   « باسم  واحدة  مؤسسة  يف  الزراعي  واإلرشاد 
الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي«. ويعد املركز الوطين 
الواجهة األبرز للبحث العلمي  الزراعي  للبحث واإلرشاد 
التطبيقي واإلرشاد الزراعي وهو الذراع العلمي لوزارة 
على  زراعية  حبثية  مؤسسة  أكرب  ويعترب  الزراعة 
املستوى الوطين يناط بها مهمة إجراء البحوث الزراعية 
التطبيقية واإلرشاد الزراعي احلكومي. هذا وقد أعد 
الزراعية،  الوثيقة  ضمن  مشروعًا   96 الوطين  املركز 
بدأ بتنفيذ جزء منها منذ عام 2009 إضافة إىل املشاريع 
منها  مشروعًا   76 بلغت  واليت  واملستمرة  لديه  العاملة 

26 مشروعًا من خارج املوازنة.
الرغم من وجود بعض املعوقات اليت يرجع سببها  وعلى 
البحثية،  االحتياجات  لتوفري  التمويل  صعوبات  إىل 
ال  إجنازات  األردن  يف  الزراعي  العلمي  البحث  حقق 
التطبيقية  البحوث  جمال  يف  معظمها  كان  بها،  بأس 
يف  األردنية  الزراعة  مشاكل  حلل  املوجهة  والبحوث 
املتكاملة  واملكافحة  احلقلية  احملاصيل  جمال 
العلمي  البحث  كفاءة  أما  احليوية.  والتكنولوجيا 
والقدرات  املوارد  مثل  عوامل  عدة  على  تعتمد  فإنها 
قادرة  زراعية  تنمية  لتحقيق  بينها  والتنسيق  املتاحة 
على حتقيق زيادات كبرية يف اإلنتاجية وإنتاج الغذاء 
واحملافظة على املوارد الطبيعية وبالتالي األمن الغذائي 

لألجيال القادمة.
للبحث  الفقري  العمود  فهم  الزراعيون  الباحثون  أما 
العلمي الزراعي، فقد وفرت اجلامعات واملركز الوطين 
الكوادر  من  املطلوب  األدنى  احلد  الزراعية  للبحوث 
مبستوياتها  اجلامعية  الشهادات  محلة  من  املؤهلة 
البحثية  الكوادر  إىل  إضافة  املختلفة  وختصصاتها 

املساندة ملتابعة األحباث يف احلقول واملختربات.

من إنـجازات املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي:
املواد  من  وهو  امليثايل  بروميد  غاز  استخدام  من  احلد 
حيث  األوزون،  لطبقة  واملستنزفة  بالبيئة  الضارة 
% من كمية الغاز املستخدم  استطاع التخلص من 89 
املستوردة  الكمية  وختفيض  الزراعي  القطاع  يف 
 2011 40 طنًا عام  1997 إىل  350 طن عام  لألردن من 

وأنه سوف يتم حظر استخدامه مع بداية عام 2015.

إدخال تقنية  التسميد بالري  واليت أدت إىل ختفيض   .1
%  باإلضافة إىل ختفيض  تكلفة األمسدة إىل 50 

.% استهالك املياه  مبقدار 30 
بسيط  نظام   : تربة  بدون  الزراعة  نظام  تطوير   .2
وتكلفته قليلة ويناسب ظروف املناطق اليت تعاني 
من شح مياه الري. حيث أدى هذا النظام إىل توفري 70 
كلفة  وتوفري  املستهلكة،  املياه  كمية  من   %
األمسدة بنسبة 30 -  40 % ومبيدات التعقيم بنسبة  

. %  100
الدخن  من  للملوحة  متحملة  أصناف  إىل  التوصل   .3
املتوقع  ومن   ، الصفراء  والذرة  السودان  وحشيشة 
املزارعني  دخل  زيادة  إىل  زراعتها  نشر  يؤدي  أن 
 %  40  -  30 بنسبة  واجلنوبية  الوسطى  األغوار  يف 

كدخل إضايف.
إدخال حماصيل خضرية جديدة ونشر تقنية الزراعة   .4
احملمية للمحاصيل اخلضرية املختلفة باالنتقال من 
الزراعة املكشوفة إىل احملمية بتمويل من اإلقراض 

الزراعي.
االستمرار يف برنامج تربية وحتسني سالالت القمح   .5
خالل  من  العلفية  البقوليات   وحتسني  والشعري 
املنهجية التقليدية ومنهجية املشاركة مع املزارعني 

وتقنيات الزراعة احلافظة.
لزيادة  املتخصصة  اجلمعيات  إنشاء  يف  املساعدة   .6
التمور،  ومسوقي  منتجي  مجعية  مثل  الصادرات 

ومنتجي الرمان ومنتجي ومصدري الشمام .
تطوير أجهزة اإلنذار املبكر للصقيع .  .7

إنتاج أمصال خاصة باألمراض الفريوسية اليت تصيب   .8
والكوسا  البطاطا  مثل  األردن  يف  اهلامة  احملاصيل 

واخليار والعنب.
يف  الرمادية  املياه  ملعاجلة  وحدات  وتنفيذ  تصميم   .9
البيوت الريفية أدى إىل توفري يف فاتورة املياه بنسبة 

% وزيادة إنتاجية احلديقة املنزلية.  30
الري  مياه  إدارة  يف  املناخية  املعلومات  نظم  إدخال    .10

وتقدير االحتياجات املائية.
اإلنذار املبكر لرصد اجلفاف ووحدة  11.  إنشاء وحدة 

.)GIS ( نظم املعلومات املناخية
12.  توثيق املوارد الوراثية حفظًا حلقوق الوطن واألجيال 

القادمة.
13.  توصيف وحتديد البصمة الوراثية ألصناف الزيتون 

احمللية وعددها 13 صنفًا .
14.  محاية النباتات الطبية وإكثارها .

تلعب  اليت  املختربات  من  العديد  وإنشاء  تطوير    .15
الزراعي مثل األنسجة  البحث واإلرشاد  دورًا هامًا يف 
الزيوت  تقطري  وحدة   ، الوراثية  والبصمة  النباتية 
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العطرية، خمترب التلقيح الصناعي وخمترب أمراض وجودة العسل. إضافة إىل إنشاء مفرخة لألمساك بهدف توزيع 
اإلصبعيات على مربي األمساك.

16.  إدخال مفهوم الزراعة العضوية على اخلضار الصيفية والزيتون.
املخلفات  واستخدام  احليوي  الوقود  إلنتاج  زراعية  حماصيل  من  للطاقة  بديلة  مصادر  إجياد  إىل  البحث  إدخال    .17

الزراعية وخملفات األبقار إلنتاج الغاز احليوي.
18.  االستمرار يف عقد ورشات عمل سنوية ملناقشة نتائج البحوث يف مجيع اجملاالت يف املركز الوطين يدعى هلا 
فيه  تناقش  علمي  أسبوع  إىل  األخريتني  السنتني  يف  حتول  ثم  اختصاصه،  حسب  كل  اجلامعات  من  املختصون 

نتائج البحوث الزراعية.
19. مت تأسيس مكتب تطوير قدرات الباحثني يعنى بتأهيل الكوادر البحثية حول أسس وكيفية كتابة املشاريع 
البحثية، وتوفري قاعدة بيانات عن اجلهات الداعمة وحسب متطلبات اجلهات الداعمة )مع اجمللس األعلى للعلوم 

والتكنولوجيا(.
20. تأسيس مكتب حلماية امللكية الفكرية يف اجملال البحثي للمحافظة على منجزات املركز الوطين للبحث 

واإلرشاد الزراعي.

توجهاتنا املستقبلية يف جمال البحث الزراعي تتلخص يف اآلتي:
تشكيل الفرق البحثية للربامج اليت تشكل أهمية للبحث العلمي ومواكبة التكنولوجيا مثل:  .1

فريق حبث التغريات املناخية.  -
فريق حبث التكنولوجيا احليوية.  -

فريق حبث النانوتكنولوجي.  -
فريق حبث يشكل حسب املستجدات.  -

إشراك املرشدين يف املشاريع البحثية يف مرحلة ما وخاصة يف مشاريع نقل التكنولوجيا.  .2
االستمرار يف تأهيل الكوادر الفنية ملواكبة التطورات.  .3

التوجه حنو التكنولوجيا احليوية كأداة لتحسني احملاصيل اإلسرتاتيجية من خالل فتح قنوات للتعاون مع   .4
خرباء يف هذا اجملال.

الرتكيز على املستجدات البحثية  يف جمال  تأثري التغريات املناخية على احملاصيل الزراعية.  .5
التوجه والرتكيز على استخدام املكافحة احليوية يف جمال احلماية من اآلفات الزراعية وخاصة يف احلبوب،   .6

واخلضار وأشجار الفاكهة من خالل تربية األعداء احليوية.
ويف جمال اإلنتاج احليواني:  .7

التحسني الوراثي للسالالت احمللية للمجرتات.  -
التلقيح الصناعي وتكنولوجيا نقل األجنة يف اجملرتات الصغرية.  -

ويف جمال البستنة سوف يكون االهتمام يف اجملاالت التالية:  .8
ما بعد احلصاد.  -

العمليات الزراعية اجليدة.  -
انتهاج وتبين نظام الزراعة العضوية.  -

ويف جمال التنوع احليوي سوف يكون االهتمام يف:  .9
التدريب احلقلي لرسم املصادر الوراثية للمحاصيل احلقلية.  -

حفظ املصادر الوراثية باستخدام زراعة األنسجة والنيرتوجني السائل.  -
10.  ويف جمال املياه والبيئة:

اإلنتاج حتت  ظروف الرتبة واملياه املاحلة.  -
حماصيل الطاقة احليوية أو الطاقة البديلة.  -

تقنيات حصاد املياه.  -
استخدام املياه غري التقليدية يف الري.  -
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  واقع القطاع الزراعي

مبملكة البحرين

الرؤية:
حتقيق  يف  للمساهمة  واحليواني  النباتي  بشقيه  الزراعي  اإلنتاج  يف  منوًا  حتقق  مستدامة  زراعية  تنمية  حتقيق 
جزء من االكتفاء الذاتي و احملافظة على البيئة، ورفع كفاءة استخدام املياه ألغراض الري الزراعي، وذلك من خالل 
الوصول إىل زراعة ذات كفاءة اقتصادية عالية يف استغالل املوارد، قادرة على حتقيق أمن غذائي نسيب و احملافظة 

على الرقعة اخلضراء وسالمة البيئة. 

األهداف اإلسرتاتيجية:
حتقيق أمن غذائي نسيب عن طريق زيادة اإلنتاج يف بعض السلع الغذائية اإلسرتاتيجية لتقليل الفجوة يف  	•

ميزان العجز الغذائي.
تشجيع االستثمار الزراعي لتعزيز دور القطاع اخلاص يف عملية التنمية الزراعية. 	•

الرعاية الصحية الزراعية ملكافحة األمراض النباتية واحليوانية. 	•

احملافظة على املوارد الطبيعية. 	•

التطوير الزراعي و استخدام التقنيات احلديثة. 	•

تنمية و محاية األراضي الزراعية. 	•

بناء و تطوير القدرات لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة يف جمال الزراعة. 	•

دعم صغار املزارعني و املربني وذلك من خالل تقديم خدمات الرعاية العالجية النباتية واحليوانية. 	•

األراضي الزراعية:

املساحة / هكتار البيان 

4200 األراضي املستغلة 

املوارد الزراعية:

عدد احليازات الزراعية 1100 حيازة

القطاع النباتي:

النسبة املساحة / هكتار اجملموعات 
املئوية 

 النخيل والفاكهة 
األعالف اخلضراء 

اخلضروات 

2394  
1050 

 756

57
25
 18

100 4200 اجملموع 
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 تطور الناتج احمللي الزراعي اإلمجالي 

                                         ) مليون دينار (

نسبة املساهمة  يف الناتج احمللي اإلمجالي % الناتج  احملليالسنوات

 2006  10.98 0.18
 2007 16.18 0.23
 2008 17.18 0.21

 2009 20.78 0.28
 2010 21.64 0.26

اإلنتاج احمللي و االسترياد و نسب االكتفاء الذاتي من السلع املنتجة حمليًا:
االكتفاء الذاتي % املتاح لالستهالك /طن االسترياد /طن اإلنتاج احمللي /طن السلع 

19 93000 75000 18000 اخلضروات 
96 13870 570 13300 التمور 

5 55500 52500 3000 الفاكهة 

25 24400 18300 6100 حلوم الدواجن 
4 23980 23000 980 اللحوم احلمراء 

43 7021 4021 3000 البيض 
35 26200 17000 9200 احلليب الطازج 

اإلنتاج املتوقع من قطاع الزراعة نتيجة حتديث طرق الري وأساليب اإلنتاج

اإلنتاج بعد 5 سنوات اإلنتاج احلالي )طن(البيان
االكتفاء الذاتي %نسبة الزيادة %)طن(

23 35 24303 18000 اخلضروات 
97 25 16600 13300 التمور 

39 80 10980 6100 حلوم الدواجن 
4 8 1060 980 اللحوم احلمراء 

41 44 4323 3000 البيض 
45 63 15000 9200 احلليب الطازج 

قطاع املياه:

مساحة األراضي الزراعية اإلمجالية باهلكتارالسنة

20074680،69
20084490،80
20094382،42
 20104200
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استهالك املياه اجلوفية لطبقة الدمام عام 2010م:

نسبة املساهمة يف االستهالك العام االستهالك باملليون مرت مكعب القطاعالرقم

69.07 67.00 الزراعي 1 
24.74 24.00 البلدي 2 
6.19 6.00 الصناعي 3 

100.00 97.00 اجملموع الكلي 

)2010  - املزارع املوصلة مبياه الصرف الصحي املعاجلة )املرحلة الثانية 2004 

وسائل تطوير القطاع الزراعي يف مملكة البحرين:
أواًل - البحوث الزراعية.
ثانيًا-  نقل التقانات. 

أواًل - البحوث الزراعية:

يتم تطوير البحوث الزراعية من خالل تنفيذ أو املشاركة يف الربامج التالية:

أ- برامج الدراسات العليا:

حيث يهدف إىل تأهيل وتدريب املختصني بشئون الزراعة على إعداد وتنفيذ البحوث التطبيقية يف اجملاالت التالية: 

تقييم استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيًا يف اإلنتاج الزراعي.   .1
دراسة النواحي البيولوجية والبيئية ألنواع اآلفات الغازية.   .2

حتسني نظم اإلنتاج الزراعية.   .3

ب- الربامج البحثية اإلقليمية: 

مشروع التنمية املستدامة لتطوير زراعة وإنتاج خنيل التمر بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، بالتعاون مع 
املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )ايكاردا(.

ويشتمل املشروع على ثالثة مكونات رئيسية كالتالي:
البحوث التطبيقية. 	•

نقل التقانات.  	•

تقوية املؤسسات البحثية ورفع قدراتها.  	•
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ويتألف مشروع تطوير النخيل من عدة حماور تشتمل على:
اإلكثار واإلدارة املزرعية. 	•

.)IPM( وقاية النبات واملكافحة املتكاملة 	•

معامالت ما بعد احلصاد، والتسويق والتصنيع. 	•

التقنية احليوية وحفظ املصادر الوراثية. 	•

تقنية املعلومات والنظم اخلبرية. 	•

تقوية املؤسسات البحثية ورفع قدراتها.  	•

وتشارك شئون الزراعة ببحوث يف عدد من حماور مشروع تطوير النخيل على النحو التالي:
1- حمور إدارة احملصول:

دراسة أثر التلقيح السائل على إنتاجية خنيل التمر كمًا ونوعًا. 	•

تقييم أثر مياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيًا على نوعية الثمار الطازجة لصنف اخلنيزي. 	•

دراسة أثر أنواع األمسدة املختلفة على خنيل التمر. 	•

2- حمور اإلدارة املتكاملة لآلفات:
يف  النخيل  مبزارع  العنكبوتي(  احللم  العناكب،  )احلشرات،  األرجل  مفصليات  أنواع  وتصنيف  حصر  	•

مملكة البحرين.
3- اإلكثار والتقنية احليوية:

استخالص املادة الوراثية DNA وحتديد البصمة الوراثية لبعض أصناف خنيل التمر يف مملكة البحرين  	•

اخلليج  لدول  التعاون  جملس  بدول  النخيل  ألصناف  الوراثية  للبصمة  خاص  أطلس  إعداد  يف  للمشاركة 
العربية. 

ثانيا - نقل التقانات الزراعية:
مشروع شبه اجلزيرة العربية بالتعاون مع املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )ايكاردا(.ويهدف  1 .

هذا املشروع إىل:
نقل التقانة والبحوث املرتبطة باإلنتاج يف البيوت احملمية. 	•

إدارة مصادر املياه ) استخدامات مياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيًا كبديل للمياه اجلوفية يف ري احملاصيل الزراعية(. 	•
تقوية مراكز البحوث الوطنية وتنمية القدرات البشرية وتقوية نظم املعلومات البحثية بني الدول املشاركة، من  	•

خالل تدريب الكوادر على تطوير وحتسني اإلنتاج وأساليب الري احلديثة بهدف نشرها ونقلها للمزارعني. 

وتشارك شئون الزراعة يف األنشطة ذات العالقة بنقل التقانات إىل املزارعني خاصة يف جمال الزراعة احملمية )الزراعة 
احملمية التقليدية والزراعة بدون تربة(. 

إدخال نظم الري احلديثة )التنقيط – الرش – الزراعة بدون تربة(.  .2
الزراعة احملمية.  .3

إدخال تقنية التلقيح السائل للنخيل.  .4
مشروع التحصني بالثروة احليوانية.  .5

التلقيح الصناعي يف األغنام واألبقار.  .6
ترقيم وفتح السجالت يف مزارع األبقار واألغنام ) سجالت الرتبية والرعاية (.  .7

إدخال استخدام امليكنة يف جز الصوف لألغنام.  .8
التحول من النظام املفتوح إىل النظام املغلق يف مزارع الدواجن.  .9

إدخال نظم إدارة مزارع الدواجن باستخدام احلاسب اآللي والتحكم عن بعد يف مزارع الدواجن.  .10
إدخال التغذية اآللية يف مزارع الدواجن.  .11

إدخال استخدام املشارب ذات املنقطات واألرضيات البالستيكية يف مزارع الدواجن.  .12
إدخال تقنية حقن التطعيمات بصورة آلية يف مياه الشرب لتطعيم الطيور.  .13

ال  ونظام  اجلغرافية  املعلومات  نظم  باستخدام  اخليول  وإسطبالت  املواشي  ومزارع  الدواجن  مزارع  مواقع  حتديد   .14
.GPS
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حبوث ونقل التقانات الزراعية 
فـي اجلمهورية التونسية

1. القطاع الزراعي:
 اخللفيات :

يعترب القطاع الزراعي باجلمهورية التونسية من القطاعات اإلسرتاتيجية إذ يساهم يف توفري األمن الغذائي وتعديل 
يف  أصبح  أنه  حيث  مؤشرات  عّدة  خالل  من  القطاع  أهمية  وتربز  االجتماعي.  االستقرار  وحتقيق  االقتصادي  امليزان 
السنوات األخرية يغطي 80  % من حاجيات البالد من املوارد الغذائية ويساهم مبعدل8.11 % من الناتج احمللي اإلمجالي 
و8.4 % من اجملهود الوطين للتصدير و16 %من جمهود التشغيل باإلضافة إىل تأمني الدخل القار لفائدة 526 ألف مزارع 

و60 ألف حبار.

املوارد الطبيعية :
املناخ:  -1

توجد تونس يف أقصى الشمال الشرقي للقارة اإلفريقية على أقل من مسافة 150 كلم من جزيرة صقلية ومتثل 
نقطة العبور بني الضفتني الشرقية والغربية للبحر األبيض املتوسط.

فالحية. أراضي  مربع  كلم  آالف   10 حوالي  منها  مربع  كلم  ألف   162 للبالد  اجلملية  املساحة   تبلغ 
يتميز املناخ التونسي بطابعه املتوسطي حيث تنقسم البالد إىل 5 مناطق مناخية: 

منطقة رطبة )أكثر من 800 مم أمطار/ السنة(.  -
منطقة شبه رطبة )بني 600 و 800 مم أمطار/ السنة(.  -

منطقة شبه قاحلة )بني 400 و 600 مم أمطار / السنة(.  -
منطقة قاحلة )بني 100 و 300 مم أمطار / السنة(.  -
منطقة صحراوية )أقل من 100 مم أمطار / السنة(.   -

املـوارد األرضيـة:  -2
• ماليني هكتار موزعة بني: املساحة الفالحية اجلملية: 10	

-  أراٍض قابلة للحرث :  5  ماليني هكتار. 
مراٍع طبيعية: 4  ماليني هكتار.      -

غابات وسباسب: 1 مليون هكتار.           -
•	 تتوزع األراضي القابلة للحرث واليت تقدر مساحتها ب5 ماليني هكتار حسب طرق استغالهلا كاآلتي:

-  أشجار مثمرة :2 مليون هكتار )منها  1.6مليون هكتار زياتني(.
زراعات كربى :2مليون هكتار )منها  1.6مليون هكتار حبوب(.  -

أراض بور : 0.7 مليون هكتار.  -
زراعات خمتلفة : 0.3 مليون هكتار.     -

• ماليني هكتار. يقّدر معدل مساحة املستغالت بـ 10ماليني هكتار   75% مساحتها من املستغالت دون 10 	
471.000 مستغلة خالل سنة 1995مبعدل  11 هكتارًا للمستغلة الواحدة.  -

516.000 مستغلة خالل سنة 2005 مبعدل  10.2 هكتار للمستغلة الواحدة.   -
املساحة اجملهزة للري 420 : ألف هكتار، منها  75% جمهزة بتقنيات االقتصاد يف املاء.   -
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املـوارد املائيـة:  -3
• املياه القابلة للتعبئة 4.8 :مليار م3 مّوزعة بني:	

- مياه سطحية 2.7 مليار م3.
- مياه جوفية  2.1 مليار م3..

• املياه املعبأة 4.1 مليار مرت مكعب )2008( موزعة بني:	
- مياه سطحية 2.1 مليار م3 عن طريق 29 سدًا كبريًا و222  سد جبلي و810  حبرية جبلية.

- مياه جوفية  2مليار م3  عن طريق 4700  بئر عميقة و138 ألف بئر سطحية. 

الغطاء النباتي:  -4
- مساحة الغابات واملراعي: 5.4 مليون هكتار )1.3 مليون هكتار/ غابات(. 

- نسبة الغطاء الغابي حاليًا : 13 ،04 % )4 % سنة 1956(.

•املوارد البشرية : 	
- عدد السكان والنمو السنوي : بلغ سنة 2010 عدد السكان 10549.1 ألف ساكن معدل الزيادة الطبيعية 

للسكان 1،2  % .
- القوى العاملة الزراعية : 668 ألف عامل يف القطاع الفالحي سنة 2010م.

•نظم اإلنتاج الزراعي : 	

احليازة الزراعية:
أثبتت برامج الضم واملساحات الدنيا املعتمدة يف املناطق العمومية السقوية والبعلية جدواها إال أن إمكانية سحبها 
% منها مساحتها   70 500 ألف مستغلة  على قسط وافر من املستغالت الزراعية اليت يفوق عددها يف الوقت احلاضر 

تقل عن 10 هكتارات.

توفر مياه الري:
% للقطاع  % للماء الصاحل للشراب و 4  من ناحية االستعماالت، فإن 84 % من املوارد املائية ختصص للفالحة و12 

الصناعي.

% من األراضي الصاحلة للزراعة. كما شهدت السنوات   8 400 ألف هكتار أي بنسبة   وقد بلغت املساحات املروية 
املساحة  لتبلغ بذلك  الري بنسق حثيث،  ملياه  املقتصدة  باملعدات  السقوية اجملهزة  املناطق  التوسع يف  األخرية تواصل 

اجلملية اجملهزة 310 ألف هكتار أي ما ميثل نسبة 78 % من املساحات اجلملية املروية.
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•نظم اإلنتاج : 	
حيتل قطاع تربية املاشية املكانة األوىل يف تركيبة اإلنتاج يتبعه قطاع األشجار املثمرة )زياتني، متور، قوارص،...( 

واخلضروات ثم احلبوب.
.%   -      تربية املاشية : 36 

.%   -     األشجار املثمرة : 27 
.%   -     اخلضروات : 15 

.%   -     احلبوب : 14 
  -     الصيد البحري :5 %

%  -      غريها : 3 

•اإلنتاج الزراعـي: 	
احلبوب بكافة أنواعها.  -

إنتاج احلبوب األساسية حسب األصناف )1000 قنطار(

سنة 2011األصناف

13212قمح صلب

2842قمح لني

7049شعري وتريتكال

23103اجملموع

•اخلضار : 	
150 ألف هكتار سنويًا مما وميكن من إنتاج  90 ألف منتج على مساحة تقدر بـ  يقوم بزراعة اخلضروات حوالي 

حوالي 2.7 مليون طن كمعدل للخمس سنوات األخرية. 

وميٍكن اإلنتاج الوطين من اخلضراوات من تأمني تزويد السوق احمللية على طول السنة وتوفري فائض قابل للتصدير 
يقدر بنحو 30 ألف طن سنويًا. 

وعالوة على ما متتاز به  تونس من أراٍض خصبة ومناخ مالئم لالستثمار يف القطاع الفالحي، فإن الدولة قد بذلت 
عامة  بصفة  الفالحية  للمنتوجات  واخلصوصية  اجلينية  النوعية  وتطوير  حتسني  جمال  يف  كبرية  جمهودات 

وللخضروات بصفة أخص.

أهم املنتوجات :

البطاطا :
تزرع البطاطا يف تونس على ثالثة مواسم زراعية  )البطاطا البدرية ، البطاطا الفصلية، البطاطا اآلخر فصلية( على 

مساحة تبلغ حوالي 23 ألف هكتار. 

ويبلغ اإلنتاج اجلملي للبطاطا معدل 360 ألف طن يف السنة منها حوالي 8 آالف طن يتم تصديرها أساسا حنو أملانيا 
وإيطاليا.

الطماطم:
عمومًا تزرع الطماطم يف تونس على مدار السنة، غري أنه يتعني التمييز بني الطماطم الفصلية وغري الفصلية من 

حيث موسم اإلنتاج أو من حيث تقنية الزراعة.

ويف هذا اجملال، فإن الطماطم الفصلية تزرع حصريًا يف احلقول، يف حني أن الطماطم غري الفصلية  تزرع عادة حتت 
األنفاق والبيوت احملمية والبيوت اجليوحرارية.
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للخمس  كمعدل  طن  مليون   1 حدود  يف  اجلملي  واإلنتاج  سنويًا،  هكتار  ألف   25 بنحو  املزروعة  املساحة  وتقدر 
سنوات األخرية.

ويعترب معجون الطماطم من أهم املواد املصدرة ، يف حني أن الصادرات من الطماطم الطازجة تقتصر على الطماطم 
املنتجة بالبيوت اجليوحرارية باجلنوب التونسي، إضافة إىل تصدير بعض الكميات من الطماطم اجملففة.

الفلفل:
يزرع الفلفل على مساحة تقدر حبوالي 18 ألف هكتار. ويبلغ إنتاجه معدل 270 ألف طن سنويًا، منها 45 ألف طن 

خمصصة للتحويل يف شكل هريسة.

 البصل: 
حتتل مساحة الفلفل حوالي 17 ألف هكتار سنويًا مع إنتاج بنحو 315 ألف طن  على مدار السنة. 

الدالع والبطيخ: 
يبلغ اإلنتاج اجلملي للدالع والبطيخ معدل 460 ألف طن سنوياًُ على مساحة يف حدود  22 ألف هكتار.

القنارية: 
تتم زراعة القنارية باألساس يف احلوض السفلي لوادي جمردة حيث تتوفر األراضي اخلصبة واملياه املالئمة مبا ميكن 

من إنتاج قنارية ذات جودة ونكهة عاليتني. 

ألف طن سنويًا   18 اإلنتاج حوالي  يبلغ معدل  وتقدر املساحة املخصصة لزراعة القنارية حبوالي 2200 هك، يف حني 
على فرتة 8 أشهر.

احملاصيل الزيتية والسكرية:
الصنف  من   ٪  25 الزيت  منها  من  ألف طن   200 مليون طن مبا يعادل   1 الزيت حوالي  زيتون  اإلنتاج من  يبلغ معدل 

البكر الرفيع.

وميثل إنتاج الزيت حوالي  13 ٪ من إمجالي اإلنتاج الفالحي  و 16 ٪ من القيمة املضافة يف القطاع و44 ٪ من إنتاج 
األشجار املثمرة. 

ويصل عدد املعاصر املشغلة يف فرتة الذروة  إىل 1400 وحدة تبلغ طاقتها التحويلية اليومية 33 ألف طن منها 75 ٪ 
 حتت نظام السلسلة املتواصلة. 

ومت تكليف الديوان الوطين للزيت بتأمني تصدير احلصة التفاضلية املمنوحة من االحتاد األوروبي للزيوت 
التونسية واليت تبلغ 56 ألف طن من زيت الزيتون سنويًا.

10 ٪ يتم تصديرها يف  إقرار هدف بلوغ نسبة  التونسية يف شكل صبة، مع  الزيوت  98 ٪ من  ويتم حاليًا  تصدير 
شكل معلب مع أفق سنة 2011  وهو ما يعادل 13 ألف طن زيت.

ويرتاوح مستوى االستهالك احمللي من زيت الزيتون سنويًا بني  30 و 50 ألف طن حسب تغري مستوى  أسعار السوق 
الداخلية.

40 ٪ من قيمة الصادرات الغذائية للبالد )معدل  وميثل زيت الزيتون املنتوج الرئيسي للتصدير إذ يؤمن  أكثر من 
165 ألف طن خالل السنوات اخلمس املاضية(.

ويصدر زيت الزيتون التونسي باألساس إىل إيطاليا )70 ٪( وأسبانيا )20 ٪(  والواليات املتحدة )8 ٪(.
وتعترب تونس رابع منتج عاملي لزيت الزيتون حبصة 8 ٪ بعد اسبانيا )36 ٪( وإيطاليا )25 ٪( واليونان )٪18.( 

 الفواكه:
تغطي األشجار املثمرة ما يزيد على 2.2 مليون هكتار منها أكثر من 84 ٪ أشجار زيتون ولوز متواجدة بوسط وجنوب 
البالد، وتغطي الغالل )أشجار مثمرة دون اعتبار الزيتون( حنو 745 ألف هكتار منها حوالي 160 ألف هكتار مروية 

ومزروعة أساسًا قوارص أو محضيات )20 ألف هكتار( وخنيل )40 ألف هكتار(.
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 املساحة )1000 
هكتار( الصنف

1685 أشجار الزيتون 
193 اللوز 
40 النخيل 
20 القوارص 
28 عنب الطاولة 

240 غريها 
2206 اجملموع 

وتشتهر تونس بغاباتها الشاسعة من القوارص أو احلمضيات ، والتفاح واألجاص واللوز والنخيل،  وهو ما يؤهلها إلنتاج 
وتصدير جمموعة واسعة ومتنوعة من الغالل.

وتتمثل أهم املنتوجات املصدرة )طازجة أو مصنعة( يف زيت الزيتون والتمور والقوارص وبدرجة أقل أنواع أخرى مثل 
الرمان والتفاح واألجاص واخلوخ.

للقطاع املضافة  القيمة  من   ٪  37 و  الفالحي  اإلنتاج  قيمة  من   ٪  30 حبوالي  املثمرة  األشجار  قطاع   ويساهم 
وبلغت االستثمارات املنجزة يف قطاع األشجار املثمرة خالل سنة 2008 حنو 11 ٪ من إمجالي االستثمارات يف قطاع 

الفالحة والصيد البحري.

الغابات:
102 منبت غابي منها 16 منبتًا عصريًا إلنتاج معدل 32 مليون شتلة يف السنة. 	•

8 حدائق وطنية و16 حممية طبيعية. 	•

مليون ساكن أي ما يعادل10%   من سكان البالد.  	•

مساحة الغابات احملروقة سنويًا 400 هك حاليًا مقابل 1500 هك خالل العشرية األخرية. 	•

غابات حدودية على امتداد أكثر من 400 كلم. 	•

إنتاج الغابات واملراعي التونسية:
اخلشب :  250 ألف مرت مكعب/سنة . 	•

اخلفاف : 8 آالف طن / سنة.  	•

احللفاء : 35 ألف طن/سنة.  	•

% من احلاجيات العلفية لقطيع املاشية بالبالد. الوحدات العلفية : من 10 إىل 25  	•

املراعي واحملاصيل العلفية:

مساحة األراضي املخصصة لإلنتاج العلفي

310400 هكتار منها 
47000هكتار سقوي زراعات علفية خريفية

22300 هكتار زراعات علفية صيفية 
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مساحة املراعي:

5500000 هكتار  املساحة اجلملية للمراعي 

970000 هكتار  املساحة الغابية 

2500000 هكتار  املراعي املشرتكة 

1200000 هكتار  املراعي اخلاصة 

85000 هكتار  املراعي يف الشياع 

743300 هكتار  احللفاء 

اإلنتاج العلفـي:

 قرط 596200 طن
424100 طن  سيالج

1618000 طن  أعالف خضراء

فواضل زراعية وفالحـة:  

800000 طن   تنب

 قشور طماطم  41100 طن

247000 طن  فيتورة زيتون

أعالف مركزة:

1750000 طن  أعالف مركزة

اإلنتاج احليواني:
شهد قطاع تربية املاشية خالل السنوات األخرية منوًا مطردًا سواء من حيث أعداد القطيع أو من حيث  تطور اإلنتاج. 

والبقية من  ألف وحدة مؤصلة   220 2008 منها  ألف وحدة يف سنة   450 ما يقرب عن  املنتجة  بلغ عدد  األبقار  وقد 
سالالت حملية أو مهجنة.، يف حني كان  عدد األغنام يف حدود  4.100 مليون أنثى وعدد املاعز وصل إىل 830 ألف 

وحدة. 
ويساهم قطاع تربية املاشية بنسبة 36٪ من إمجالي الناتج احمللي الفالحي كما يوفر أكثر من مليون يوم عمل يف 

السنة ، تضاف إليها حنو  15 ألف موطن شغل يؤمنها قطاع تربية الدواجن.

  ويتوزع اإلنتاج احليواني على النحو التالي: 
اللحوم احلمراء )40 ٪(. 	•

اللحوم البيضاء )28 ٪(. 	•

منتجات األلبان )26 ٪(. 	•

منتجات أخرى )6 ٪(. 	•

اللحـــوم: 
بلغ إمجالي إنتاج اللحوم خالل سنة 2008 حوالي 266 ألف طن )47٪ للحوم محراء و53٪ حلوم بيضاء(. مقابل معدل 
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يف حدود 234 ألف طن خالل الفرتة 2002 - 2006 .

أ- اللحـوم احلمراء: 
بلغ إنتاج اللحوم احلمراء خالل سنة 2008 مستوى 125 ألف طن موزعة كما يلي :

إنتاج اللحوم احلمراء ألف طن الصنف

53 حلوم أبقار

52 حلوم أغنام

11 حلوم ماعز

9 حلوم أخرى

وقد تطور االستهالك السنوي من اللحوم احلمراء للفرد الواحد ما بني 9.5 كيلوغرام يف عام 1980 إىل 11.9 كيلوغرام 
يف عام 2000 وتبلغ نسبة تغطية احتياجات البالد من اإلنتاج احمللي حوالي 97 ٪. 

مسلخ.  210 حاليًا  وتعد املساخل  البالد  أحناء  مجيع  يف  منتشرًة  سوقًا   184 املاشية  أسواق  عدد   ويبلغ 
ويتم تسويق اللحوم عرب مسالك خمتلفة منها باخلصوص جتار اجلملة أو وحدات القص واجلزارين واملغازات التجارية 

الكربى أو املتوسطة. 

ب- اللحـوم البيضـاء:
يؤمن قطاع الدواجن توفري 53 % من إمجالي اللحوم. وقد بلغ إنتاج اللحوم البيضاء خالل سنة 2008 حنو 141 طنًا منها 

102 ألف طن من حلوم الدجاج و 39 ألف طن من حلوم الديك الرومي.

مساهمة القطاع الزراعي فـي االقتصاد القومي:
حيتل قطاع الفالحة مكانة هامة يف االقتصاد التونسي إذ يؤمن أكثر من 12 % من الناتج الداخلي اخلام ويساهم 
بصفة فعالة يف إحداث مواطن الشغل ويف توازن ميزان الدفوعات من خالل الصادرات إضافة إىل دوره األساسي يف 

تأمني األمن الغذائي للبالد.

يساهم قطاع الفالحة مبعدل 12 % من الناتج الداخلي اخلام . 	•

متثل االستثمارات الفالحية 10 % من مجلة االستثمارات يف االقتصاد التونسي. 	•

يساهم القطاع اخلاص حبوالي 57 % من مجلة االستثمارات يف القطاع الفالحي. 	•

متثل االستثمارات الفالحية نسبة 21 % من الناتج الداخلي اخلام للقطاع الفالحي. 	•

متثل صادرات املواد الغذائية نسبة 11 % من مجلة صادرات اخلربات. 	•

متثل صادرات املواد الغذائية نسبة 26 % من الناتج الداخلي اخلام للقطاع الفالحي. 	•

يشغل قطاع الفالحة نسبة 16 % من اليد العاملة النشيطة اجلملية. 	•

يبلغ عدد املستغالت الفالحية 471 ألف مستغلة يف سنة 1995 )معدل 11 هك لكل مستغلة(. 	•

يبلغ عدد املستغالت الفالحية 516 ألف مستغلة يف سنة 2005 )معدل 10.2 هك لكل مستغلة(. 	•

•	 75% من املستغالت هلم مساحة تقل عن 10 هك.

االستثمار احلكومي يف الزراعة:
بلغ احلجم اجلملي لالستثمارات اجلملية املنجزة يف قطاع الفالحة والصيد البحري خالل سنة 2011 حوالي 1070.9 
مليون دينار مقابل 1032.8 مليون دينار مت إجنازها خالل سنة 2010، وبذلك تكون االستثمارات الفالحية اجلملية 

% من قيمة االستثمارات اجلملية يف االقتصاد الوطين. قد حققت تطورًا بـ 4 %. ومتثل هذه االستثمارات 7 

هذه  تطورت  وقد  التوالي.  على   % و57   %  43 بنسب  واخلاص  العمومي  القطاعني  بني  االستثمارات  هذه  وتتوزع 
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االستثمارات خالل السنوات األخرية طبقًا للجدول التالي:
تطور االستثمارات باألسعار اجلارية

                                                                                                                                                                الوحدة مليون دينار

20102011
398.4456.2االستثمارات العمومية

634.4614.7االستثمارات اخلاصة
1032.81070.9اجلملة

1. سياسات االسترياد والتصدير:
سجل امليزان التجاري الغذائي خالل التسعة أشهر األوىل من سنة 2011 نسبة تغطية الواردات بالصادرات يف حـــدود 
78 % مقابل 78.6 % خالل نفس الفرتة 2010، بفعل تطور قيمة الواردات الغذائية بنسبة 35 % جراء ارتفاع األسعار 
والذرة  والسكر  الشعري  ومادة  واللني  الصلب  بصنفيه  القمح  منها  وخاصة  األساسية  الغذائية  املواد  جلل  العاملية 
قد تطورت  األخرية  األشهر  اليت عرفتها بالدنا خالل  الصعبة  الظروف  رغم  الصادرات  أن  اإلشارة  مع  النباتية.  والزيوت 
%( واملصربات  % ( والتمور )+7  بدورها بنسبة 34.8 % متأتية خاصة من منو عائدات منتجات البحر الطازجة )+ 44 
قيمة  تراجع يف  (، مقابل   % الغذائي )+40  والعجني   )% الطازجة )+39  ( واخلضر  د  م   24 د مقابل  م   64( الغذائية 

مبيعات زيت الزيتون والقوارص تباعًا بـ 2.5 % و14 % بفعل تراجع الكميات ومستوى األسعار.
 

التصدير والتوريد خالل الفرتة  ويف ضوء النتائج املسجلة حاليًا على مستوى املبادالت التجارية الغذائية وتوقعات 
املتبقية من سنة 2011 ، ينتظر أن تبلغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 72 %مقابل 75%  سنة 2010، وذلك بسبب 

% علمًا بأن الصادرات ستعرف منوًا بـنسبة %15 . االرتفاع اهلام لقيمة الواردات الغذائية بنسبة 20 

تطور امليزان التجاري الغذائي

                                                                                                                                                                               )حبساب املليون دينار(

2009  - نسبة التطور )%(سنة 2011 *سنة 2010 معدل إجنازات 2007 
 + 15 1698.91651.21900الصادرات

+ 2075.62208.6264220الواردات
- 742-560.4-376.7الفارق

827572نسبة التغطية )%(
*نتائج حمتملة.

ويعود هذا النمو اهلام يف قيمة الواردات إىل ارتفاع مشرتياتنا من احلبوب بنسبة 23 % على الرغم من تراجع الكميات 
% ) 27.8 ألف طن مقابل 32.3 ألف طن( باإلضافة إىل تفاعل تطور الكميات املوردة واألسعار العاملية لبعض  بـ 14 
املواد الغذائية األساسية األخرى على غرار الزيوت النباتية )580 م د مقابل 268.2 م د(  والسكر )387  م د مقابل 287 

م د( .

التقانات الزراعية : إدارة  2. نظم 
سياسات ونقل التقانة الزراعية :

املدخالت واألسعار:
يف إطار حرص وزارة الفالحة على توفري املعلومات املتعلقة بتسويق املنتوجات الفالحية يف األسواق الداخلية ووضعها 
التعامل مع خمتلف  املرجوة مبا ميكنهم من إحكام  املناسبة وبالكيفية  املتدخلني يف اآلجال  على ذمة خمتلف 
املتعلقة  املعطيات  وتبادل  وحتليل  جلمع  معلوماتي  نظام  تركيز  مت  للرتويج،  املتاحة  الفرص  واستغالل  األسواق 

بأسواق اجلملة اجلهوية. 
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بيانات  توفري  من  )اإلنرتنت / األنرتانت(  للمعلومات  التكنولوجيات اجلديدة  توظيف  النظام من خالل  وسيمكن 
شاملة وحينّية حول وضعية التزويد ومستوى األسعار يف خمتلف أسواق اجلملة اجلهوية للخضروات والغالل ومنتجات 

الصيد البحري وينقسم النظام إىل أربع وظائف أساسية: 
املتابعة اليومية لوضعية التزويد مبختلف األسواق )الكميات واألسعار(.  	  

•املتابعة الشهرية لتطور املبيعات واألسعار.  	
اإلنذار يف صورة تسجيل إختالل يف العرض أو تغري هام يف األسعار.  	•

التمكن من متابعة تطور عرض وأسعار أي منتوج وأي سوق خالل فرتة معينة. 	•

 ويشمل النظام يف مرحلة أوىل متابعة السوق ذات املصلحة الوطنية ببئر القصعة و 5 أسواق مجلة جهوية، على أن 
يشمل يف مرحلة قادمة بقية األسواق. 

اإلرشــــاد:
جهاز اإلرشاد الفالحي: شبكة تضم : 

وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي: اليت تضم 5 إدارات فنية.    -
املرشدين  وتأهيل  الالزمة  البيداغوجية  بالوسائل  وتدعيمها  وتوجيهها  الفالحي  اإلرشاد  منظومة  تنسيق 

الفالحيني.
منظومة البحث العلمي الفالحي:   -

توفري نتائج البحث العلمي  الفالحي القابلة لالستغالل.
املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية:   -

اليت تشرف على جهاز اإلرشاد امليداني الذي يضم:
24 وحدة تنسيق على النطاق اجلهوي. 	•

187 خلية ترابية لإلرشاد على املستوى احمللي )منها 177 مشغولة و 10 شاغرة(. 	•

849 مركز إشعاع فالحي على مستوى مناطق اإلنتاج )منها 364 فقط مشغولة(. 	•

املؤسسات املكلفة بربط العالقة بني البحث وقطاعات اإلنتاج :   -
 -       الدواوين واملراكز الفنية واملعهد الوطين للزراعات الكربى :

تأمني اإلرشاد امليداني جملموعات مستهدفة والتأطري الفين يف جماالت اختصاصها.
-  وبعض اهلياكل املهنية وشركات اخلدمات واملستشارين :التأطري الفين لفائدة منخرطيهم وحرفائهم

املستشاريون الفالحيون ومزودو مستلزمات اإلنتاج الذين يقومون مببادرات لتأطري املنتجني.  -
حتليل هيكل ومهام نظم إدارة التقانات الزراعية.

يسهر جهاز اإلرشاد الفالحي على:
. الدعم الفين واملنهجي والبيداغوجي ملنظومة اإلرشاد:   1

من خالل ضبط منهجية اإلرشاد وتصميم الدعائم الفنية وحتديد وسائل وفرتات تبليغها للفالحني. 

. اإلرشاد اجلماهريي للفالحني :   2
باعتماد الوسائل السمعية والبصرية واملكتوبة ومواقع واب املتدخلني يف القطاع.

3 . اإلرشاد امليداني للفالحني :
التأطري املباشر للفالحني باعتماد األيام اإلعالمية والتحسيسية والزيارات امليدانية وقطع املشاهدة. 

أواًل-  خبصوص الدعم الفين واملنهجي والبيداغوجي: تشرف وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي  على:

ضبط طرق وأساليب توجيه املعلومة للفالحني والبحارة :  -
تصميم وإنتاج الومضات واألشرطة الوثائقية املتلفزة مبعدل 30 سنويًا.  -

التنسيق الفين للحصص اإلذاعية  مبعدل 150 سنويًا.   -
تصميم وإنتاج  الدعائم اإلرشادية املكتوبة مبعدل 20 سنويًا.  -

حتديد منهجية اإلرشاد امليداني ودعائمه.  -
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برجمة فرتات تبليغ املعلومة اإلرشادية للمعنيني بالتنسيق مع املهنة واملصاحل الفنية املركزية واجلهوية .   -
اقتحام طرق ومناهج إرشادية جديدة.    -

بسيدي  الفالحي  املستمر  والتكوين  للبيداغوجيا  الوطين  باملعهد  والفنني  املرشدين  ورسكلة  تكوين   -
ثابت.

ثانيًا-  خبصوص اإلرشاد اجلماهريي: منط إرشاد ذو إشعاع هام على املستوى الوطين ويؤمن:

حصص متـلفزة عرب “القناة الوطنية”  -
حصص إذاعية عرب اإلذاعة الوطنية.  -
دعائم مكتوبة ومتعددة الوسائط.  -

للتنمية  اجلهوية  املندوبيات  تؤمن   : امليداني  اإلرشاد  خبصوص   - ثالثًا 
الفالحية  43 % من اإلرشاد امليداني العام.

املهين  لإلرشاد  التأطري  نسبة  واخلاص:  املهين  اإلرشاد  خبصوص   - رابعًا 
واخلاص :  21 % 

والشركات  الفالحية  التنمية  )جمامع  القاعدية  املهنية  اهلياكل  تؤمن 
التعاونية للخدمات الفالحية( وشركات خدمات وتزويد أنشطة إرشادية لفائدة منخرطيها وحرفائها.

املستغالت  تنمية  يف  املستشارين  وبدور  بها  والتعريف  اإلرشاد  منظومة  ضمن  اخلاصة  االستشارة  إدماج  إطار  يف  و 
الفالحي  القطاع  تنمية  يف  للمساهمة  التنموية  املشاريع  تنفيذ  يف  الفالحيني  املستشارين  وتشريك  وتعصريها 
الداخلية واخلارجية ، قامت  التنافسية باألسواق  الرفع من قدراتها  وحتسني اإلنتاجية وجودة املنتجات الفالحية قصد 
الفالحية وذلك من خالل  االستشارة  اليت تعتمد  التنموية  املشاريع  الفالحي  بتدعيم  التكوين  و  اإلرشاد  وكالة  
اهلضاب  مشروع  غرار  على  الفالحيني  املستشارين  لفائدة  والبيداغوجي  املنهجي  اجملال  يف  تكوينية  أيام  برجمة 

بالقريوان ومشروع التنمية املندجمة بسليانة.

كما يساهم املستشارون الفالحييون اخلواص يف تأطري املستغالت الفالحية الكربى واملتوسطة.

املنهجية:
منهجية التشاركية : تشريك املنتجني يف تشخيص احلاجيات ووضع الربامج اإلرشادية عرب جمموعات هلا   -

نفس املشاغل تعمل مع املرشد بصفة تلقائية.
منهجية اإلرشاد العام املتعلقة باحلمالت اإلرشادية املكثفة والرامية إىل النهوض بالقطاعات اإلسرتاتيجية .  -

أما بالنسبة لطرق اإلرشاد لفائدة الفالحني فهي تتمحور أساسا حول:
األيام اإلعالمية. 	•

احلصص التطبيقية. 	•

القطع املثالية. 	•

الزيارات امليدانية املنظمة. 	•

-  منهجية التكوين والزيارات: املدارس احلقلية يف بعض القطاعات )يف الفالحة البيولوجية، احلبوب، القوا رص(. 

إشكاليات منظومة اإلرشاد: 
.% عدم التفرغ الكلي للمرشدين: باستثناء هياكل املساندة، نسبة التفرغ  ال تتجاوز 35   -

الفالحي  اإلشعاع  مراكز  مستوى  على  الشغورات  نسبة  متثل  اإلرشاد:  أعوان  عدد  يف  نقص   - 
 .% مبا يفوق 50 

قلة تنظيم صغار الفالحني يف هياكل مهنية لتيسري  انتفاعهم خبدمات اإلرشاد.  -
قلة  مساهمة اهلياكل املهنية يف اإلرشاد.  -

نقص يف التكوين التقين والبيداغوجي للمرشد )نقص يف اخلربة امليدانية للمرشد(.  -
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نقص يف وسائل العمل لدى املرشد لالتصال وتبادل املعلومات والتنقل امليداني.  -
ال يؤمن املرشد سوى نصف الزيارات امليدانية املستوجبة .  -

3. البحوث الزراعية:
ميّثل قطاع البحث الفالحي أحد أهّم اخليارات اإلسرتاتيجّية اليت راهنت عليها الدولة التونسية. يرتكز الّنشاط البحثي 
على امليادين اليت ترمي إىل حتقيق األمن الغذائي ومتكني املنتوجات الفالحّية من اإلحراز على قدرة تنافسّية كافية 

مع احملافظة على املوارد الطبيعّية.

1.3. خلفية تارخيية عن البحوث الزراعية:
يعود تاريخ البحث الفالحي بتونس إىل بداية القرن العشرين وكان يقتصر يف البداية على قطاع احلبوب وبدأ يف 
التوسع ليشمل قطاعات أخرى بعد احلرب العاملية الثانية وخاصة بعد االستقالل )1956(. وشهد قطاع البحث العلمي 
يف العشريات الثالث األخرية عدة تغريات من خالل هيكلة معاهد البحث وإحداث عدة هياكل جديدة فضال عن 
مراجعة برامج البحث وحتيينها حسب األولويات الوطنية والدعم املادي واملالي. وتبعًا لتوصيات انبثقت من دراسة قامت 
 International Service for National Agriculture الفالحي  البحث  أنظمة  ُمعاضدة  بها مؤّسسة دولّية خمتّصة يف 
Research ISNAR  سنة 1987 مت إرساء برجمة مركزية للبحث وربط منظومة البحث ربًطًا وثيقًا بالّتكوين العالي 

ودعم البحث اجلهوي. ولتجسيم هذه األهداف مت إحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي سنة 1990. 

2.3. اهليكل والتنظيم:
تسهر مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي على الّنهوض بالبحث الفالحي يف إطار السياسة العاّمة للّدولة وربط 
الصلة بني مؤسسات البحث والتعليم العالي الفالحي من جهة واإلرشاد الفالحي واملنتجني من جهة أخرى. وتتلخص 

مهام املؤسسة يف:
- تنمية البحث الفالحي.

- إعداد برامج البحث الفالحي وامليزانيات الالزمة لتنفيذها.
- السهر على التنسيق والتكامل بني مؤسسات البحث والتعليم العالي. 

- احلرص على جعل مؤسسات البحث والتعليم العالي الفالحي يف خدمة اإلنتاج الفالحي والتنمية  ونظم املؤسسة 
تضم التالي:

	•)6( معاهد حبث وطنّية:
املعهد الوطين للبحوث الزراعية بتونس.  o

املعهد الوطين للبحوث يف اهلندسة الريفية واملياه والغابات.   o
معهد الزيتونة.   o

معهد البحوث البيطرية.  o
املعهد الوطين لعلوم وتكنولوجيا البحار.  o

معهد املناطق القاحلة مبدنني.  o
	•)7( مراكز حبث جهوية: 

املركز اجلهوي للبحوث يف البستنة والفالحة البيولوجّية  - شط مريم.  o
املركز اجلهوي للبحوث يف الفالحة الواحّية – دقاش.  o

املركز اجلهوي للبحوث بالوسط الغربي – سيدي بوزيد.  o
املركز اجلهوي لبحوث الزراعات الكربى – باجة.   o

-  قطبان جهويان  للبحث التنموي )بالكاف ومرناق(: مت بعثها سنة 1995 كخطوة أوىل إلرساء حبث تنموي جهوي 
يكون قريبًا من تطلعات الفالحني. 

	•)11( مؤسسة تعليم عاٍل فالحي.
	•)15( حمضنة مؤسسات.
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3.3. إدارة موارد البحوث:
املـوارد البشرية:  -1

تضّم منظومة البحث الفالحي 2650 عون من بينهم 300 باحث كامل الوقت و 400 مدّرس باحث )ما يعادل 135 باحث 
الفالحي  العالي  التعليم  6600 طالب مبعاهد  .  ويدرس  وإداريني وعمال  فنيني  البقية بني  وتتوزع  الوقت(  كامل 

خالل السنة اجلامعية 2012-2011 منهم 1200 طالب مرحلة ثالثة )دكتوراه و ماجستري(.

و ينشط الباحثون واملدرسون الباحثون ضمن: 
( خمرب حبث . • 	29 (

( وحدة حبث. • 	14 (

ب - املوارد املادية:
شهدت هياكل البحث الفالحي  دعمًا كبريًا يف العشرية األخرية على مستوى البنية التحتية والتجهيزات العلمية. 
استقطاب  إىل  البحث  فرق  توفق  إىل  وكذلك  العلمي  للبحث  املخصصة  االعتمادات  نسبة  ارتفاع  إىل  ذلك  ويرجع 
ترابط داخلّية  الباحثني وإجناز شبكة  اإللكرتوني لكّل  الربيد  الدولية. هذا وقد مت تعميم  املشاريع  العديد من 
)INTRANET( وربط منظومة البحث الفالحي بالشبكة العاملّية وتكليف املؤّسسة كمسؤول خدمات لإلنرتنت. 
وكان هلذه البادرة انعكاس إجيابي على حتني املعرفة العلمية لدى الباحث وتشجيعه على التبادل العلمي مع فرق 
حبث أجنبية ومكنت كذلك الباحثني من نشر ورقاتهم العلمية يف جمالت دولية. وتعترب حمطات التجارب الفالحية 

امللحقة مبخابر ووحدات البحث العمود الفقري لربامج البحوث.   

ج - املوارد املالية:
تساهم عدة مصادر وطنية ودولية يف متويل البحث:

وزارة الفالحة )برامج البحث وميزانّيات املؤسسات(.  -
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )خمابر ووحدات البحث(.  -

-  برامج التنمية اجلهوّية: مشاريع التنمية اجلهوّية ... اخل.
-  الشراكة: اجملامع املهنّية املشرتكة، الدواوين، ...اخل.

-  التعاون الدولي: مشاريع شراكة، املنظمات الدولية، ...اخل.

4.3. سياسات وخطط البحوث:
أولويات البحوث وخطط البحوث الطويلة:  -1

تتعّلق أهداف البحوث الفالحّية بأربعة حماور رئيسية :
األمن الغذائي.  -

احملافظة والتصّرف املستديم يف املوارد الطبيعية.  -
التحكم يف فوائض اإلنتاج لبعض املواد.   -

جودة وسالمة املنتوجات الفالحية )نباتية وحيوانية(.  -

مّت حتديد عشرة ميادين ذات أولوّية )أمر عدد 1144 لسنة 1998 مؤرخ يف 18 مايو 1998( ومت إصدار أمر جديد )1318 
13 ميدانًا: الزراعات الكربى  - املوارد الطبيعية )مياه  و  2010( يضبط امليادين ذات األولوية يف  31 مايو  مؤرخ يف 
غابات و تربة( و التغريات املناخية  -  اإلنتاج احليواني والتغذية احليوانية -  الصحة احليوانية - الصيد البحري و تربية 
األحياء املائية - اخلضروات و الزراعات احملمية  - األشجار املثمرة - التصحر و الفالحة الواحية  -  الفالحة البيولوجية  - 
محاية النباتات و جودة املنتوجات الفالحية  - التحويل و تصنيع املنتوجات الفالحية  - املكننة الفالحية  - االقتصاد 

الريفي و السياسات الفالحية. 

ولتوظيف البحث يف خدمة تنمية هذه امليادين ذات األولوّية مّت وضع آلّيات للربجمة تتمّثل باخلصوص يف تركيز 13 
جلنة برجمة وتقييم البحوث.
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 وملزيد إحكام ربط األولوّيات مبشاغل الّتنمية وصغار الفالحني، مشلت تركيبة هذه الّلجان ممّثلني عناهلياكل 
الّتنموية واملهنية عالوة عن ممثلني عن منظومة اإلرشاد والباحثني متعّددي االختصاصات. ويقع حتيني تركيبتها 

بصورة دورية.

أفرزت أعمال هذه الّلجان 42 مشروعًا جامعًا تشمل 150 عملية حبث مّت إجنازها وتقييمها. وقد مّكنت هذه الربجمة 
العالي  والّتعليم  البحث  مؤّسسات  خمتلف  إىل  تنتمي  االختصاصات  ومتعّددة  متكاملة  حبث  فرق  تكوين  من 
ووحدات  خمابر  بإحداث  واملتعّلقة  الوطين  العلمي  للبحث  الّتنظيمّية  للنصوص  طبقًا  الباحثون  ويشتغل  الفالحي. 

حبث ذات اإلشراف املزدوج من وزارة الفالحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وملزيد تثمني نتائج البحوث مبا يتماشى وخصوصيات كل جهة والقيام بتجارب ميدانية، مّت وضع برامج حبث تنموي 
يف كّل اجلهات وذلك بطلب من املستفيدين تنجزها األقطاب اجلهوّية للبحث الّتنموي الفالحي و املراكز اجلهوية 

للبحث. 

تقوم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي  بالتعاون مع اهلياكل التنموية واملهنية بتحيني أولوّيات البحث بصورة 
دورّية وتعمل على ربط برامج البحث مع املخططات التنموية اخلماسية و مع الربامج الوطنية. 

الفالحّية  للّتنمية  اجلهوّية  املندوبّيات  جّل  مع  شراكة  عقود  بإبرام  هلا  التابعة  واهلياكل  املؤسسة  قامت  كما 
)الكاف، سليانة، القريوان، نابل، جندوبة، سيدي بوزيد، املهدّية، بنزرت(  إلجناز برامج تتعّلق مبدى مالءمة نتائج 
املندجمة  الفالحّية  الّتنمية  مشاريع  إطار  يف  وخاّصة  احملّلي  املستوى  على  اإلنتاج  ملتطّلبات  عليها  املتحّصل  البحث 
لفائدة صغار الفالحني  وذلك إىل جانب عدة عقود أبرمت مع هياكل تنموّية أخرى )دواوين قطاعّية وجهوّية( قصد 

تنفيذ مشاريع حبث تنموي لفائدة املشاريع اليت تنفذها هذه اهلياكل.

 – القصرين   – )باجة  واليات  عّدة  يف  اجلهوية  األقطاب  طرف  من  بتنسيق  جهوية  حبثية  برامج  تركيز  وقع  كما 
الكاف – سيدي بوزيد ...( تهم عّدة مواضيع منها: البذر املباشر – زراعة الفراولة – تنمية املناطق اجلبلية.

املشرتكة  املهنية  واجملامع  الفنية  املراكز  مع  اتفاقيات  عدة  بإبرام  للوزارة  بالنظر  الراجعة  اهلياكل  قامت  كما 
واالحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري لتثمني نتائج البحث الفالحي. و ملزيد تقريب البحث من املستفيدين عملت 
الدولة على إحداث مراكز فنية خمتصة يف ميادين البطاطا و الفالحة البيولوجية و القوارص والتمور وتربية األحياء 
و  البحث  نتائج  تثمني  قصد  الكربى  للزراعات  وطين  مت بعث معهد  كما  احملمية واجليوحرارية.  والزراعات  املائية 

تبسيط استعماهلا من قبل الفالحني.    

5.3. إدارة برنامج البحوث:
أ- تنفيذ الربنامج البحثي:

تسهر فرق البحث املوجودة بهياكل البحث )معاهد ومراكز وأقطاب حبث فضال عن مؤسسات التعليم العالي الفالحي( 
على تنفيذ برامج البحث املصادق عليها من طرف اجملالس العلمية واللجان القطاعية اخلاصة بربجمة وتقييم البحث 
الفالحي )حتت إشراف مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي( واهليئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث )بالنسبة ملخابر 
وحسب  العلمي(.  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  الفالحة  وزارة  طرف  من  املزدوج  لإلشراف  اخلاضعة  البحث  ووحدات 
طبيعة نشاط البحث يتم تنفيذه على مستوى املخرب أو يف حمطات التجارب التابعة هلذه اهلياكل أو يف املستغالت 

التابعة هلياكل التنمية أو مباشرة على مستوى مستغالت اخلواص.

بادرت مؤّسسة البحث والتعليم العالي الفالحي ابتداًء من سنة 2006 بوضع وتنفيذ 14 مشروع حبث تنموي استجابة 
الصيد  ومنتجات  والّدواجن  احلمراء  والّلحوم  األلبان  جبودة  تتعّلق  املشرتكة  املهنّية  اجملامع  من  خصوصية  لطلبات 

البحري واخلضر واألشجار املثمرة. 

للفالحة  الوطين  اإلحّتاد  مع  شراكة  برنامج  بتنفيذ  قام  بتونس  الزراعّية  للبحوث  الوطين  املعهد  أّن  املالحظة  وجتدر 
املنتجني على  للمزارعني يف عّدة جهات وذلك صلب عملّيات منوذجّية متّكن من مساعدة  البحري موّجه  والصيد 

تشخيص بعض إشكالّيات تنمية اإلنتاج يف مستغاّلتهم وكذلك تطبيق نتائج البحوث الفالحّية ميدانّيًا.
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 كما شرعت املؤسسة سنة 2006 يف تنفيذ برنامج تنموي خاص باملناطق السقوّية وذلك عرب تنفيذ برنامج تأطري 
ملستغاّلت صغرى ومتوّسطة عن طريق فرق حبثّية متعّددة االختصاصات واملؤسسات مبساهمة 120 باحث ومدّرس 

باحث للرفع من مردودّية هذه املستغاّلت.

كما مّت، مع بداية سنة 2008،  تكوين أربع فرق من الباحثني تضّم أكثر من 60 باحثًا ومدّرسًا باحثًا تقوم مبتابعة 
موسم احلبوب بكامل اجلمهورّية من خالل زيارات ميدانّية أسبوعّية وتقديم النصائح للفالحني )الري، التسميد، 

املداواة(.

فريقًا   20 واإلنتاج، مت تكوين  الفالحي  العلمي  البحث  التكامل بني  لتحقيق  التجربة وسعيًا  لنجاح هذه  و نظرًا 
مثمرة،  أشجار  متور،  قوارص،  زياتني،  وألبان،  حلوم  كربى،  )زراعات  البحري  والصيد  الفالحة  ميادين  جل  يف  فنيًا 
املائية( لتأطري مواسم اإلنتاج الفالحي و  خضروات، فالحة جيوحرارية، فالحة بيولوجية، صيد حبري، تربية األحياء 
املهنية  الفنية واجملامع  املراكز  والفنيني ممثلني عن  الباحثني  األساتذة  و  الباحثني  البحري و هي تضم عالوة على 

والدواوين املختصة واالحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري.   

 ب - الرصد واملتابعة:
ختضع خمابر ووحدات البحث ذات اإلشراف املزدوج )وزارة الفالحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي( إىل تقييم 
نصف مرحلي )كل سنتني بالنسبة ملخابر البحث( ونهائي يتم تعديل برامج البحث وأخذ قرار مبواصلة نشاط، أو إذا 
كانت نتائج التقرير سلبية بإيقاف نشاط املخرب أو الوحدة.  كما يهدف الّتقييم املعمول به إىل استخالص الّنتائج 
آلّية تتمّثل يف  الّتنفيذ  الفالحي حيز  العالي  والتعليم  البحث  للّتطبيق. وعلى هذا األساس وضعت مؤّسسة  القابلة 
تنظيم ورشات عمل لتقييم نتائج مشاريع البحث املنتهية. وُتعترب هذه الورشات الوسيلة اليت يتّم بواسطتها التعّرف 
بدّقة على نتائج البحث القابلة للتبين من طرف اإلرشاد وعرضها على الّتطبيق امليداني لدى الفالحني، إضافة إىل ما 
ينبثق عن املناقشات اليت تتخّللها من مواضيع حبوث جديدة تكميلّية أو تطبيقّية. وتعتمد آلّية الّتقييم هذه على 

ثالث أدوات هاّمة يف حتديد مدى جناح الورشة وآفاق مواصلة العمل ما بعد الورشة، وهذه األدوات هي:
الّتقرير الّنهائي ملشروع البحث.  -

الورقة التقنّية اليت تتضّمن أساًسا إبراز الّنتائج اليت ميكن عرضها على   الّتطبيق.  -
الّتقرير املتعّلق بورشة الّتقييم الذي يتضّمن أهّم الّنقاط اليت وقع التطّرق عليها.  -

وكّل هذه الوثائق تقع مراجعتها بعد االنتهاء من الورشة ويتّم توزيعها على اهلياكل املعنّية وباخلصوص وكالة 
اإلرشاد والّتكوين الفالحي ورؤساء جلان الربجمة وتقييم البحث قصد األخذ بعني االعتبار الّتوصيات اليت تهّم مواصلة 

البحوث.

وتّوجت ورشات الّتقييم اليت مّت تنظيمها بإصدار دليل مستجّدات البحث الفالحي الذي حيتوي على )156( ورقة تقنّية 
الّنتائج املتحّصل عليها والقابلة للّتطبيق بعد أخذ رأي اجلهات املعنّية وخاّصة وكالة اإلرشاد والّتكوين  تتضّمن 

الفالحي واإلدارة العاّمة لإلنتاج الفالحي واإلحّتاد التونسي للفالحة والصيد البحري.

كما يقع التعريف بنتائج البحوث خالل امللتقيات والورشات واأليام العلمية اليت تنظمها املؤسسة واهلياكل التابعة 
هلا وكذلك اجلهات التنموية والدواوين وكذلك عرب النشرات العلمية املختصة واملعارض. 

ت - خمرجات البحوث وأثرها:
 تعتمد منظومة البحث الفالحي على عدة طرق للتعريف ونقل نتائج البحث إىل مستعمليها وتتلخص فيما يلي:

تثمني علمي )نشرات مفهرسة – األيام العلمية......(.  -
ورقات نتائج البحث )ورقة مبسطة يعدها فريق البحث(.  -

اتفاقيات مع املستفيدين.  -
-  براءات اخرتاع ومستنبطات )أصناف حمسنة من احلبوب والبقوليات الغذائية واألعالف(.

-  عقود إكثار بذور أصناف حمسنة. 
-  زيارات ميدانية.  

مشاريع استثمار فالحي لفائدة خرجيي اجلامعات والباحثني الشبان ضمن حماضن املؤسسات.  -
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يف إطار الربنامج الوطين التكاملي بني البحث العلمي وقطاع اإلنتاج  مت تكوين 20 فريقًا فنيًا للتعريف باملستجدات 
العلمية و تأطري الفالحني  )الفرتة 2009 – 2011(  يف ميادين:

الزراعات الكربى: )تكوين 5 فرق حسب جهات التدخل( .  -
اللحوم واأللبان: )4 فرق(.   -

الزياتني: )3 فرق: مشال/وسط/جنوب(.   -
القوارص.   -

التمور .  -
اخلضروات: )البطاطا، الطماطم(.  -

الفالحة اجليوحرارية.   -
الفالحة البيولوجية.   -

الصيد البحري.   -
تربية األحياء املائية.   -

األشجار املثمرة.   -

ج- إدارة املعلومـات:
بالبحث  بّوابة خاّصة  الفنية ضمن  واملراكز  اإلرشاد  العلمية على ذمة هياكل  والنشريات  التقنية  الورقات  توضع 
قاعدة  وهي   )BIRSA( االفرتاضّية   املكتبة  وضع  مت  وقد   )www.iresa.agrinet.tn( الفالحي:  العالي  والتعليم 
معلومات علمّية للبحوث الفالحّية متّكن من إحداث فهرس موّحد جلميع املكتبات الراجعة بالنظر للمؤّسسة وإدماج 
و  مرجًع   50.000 إدراج  ضمنها  مّت  املنظومة.  صلب  اإللكرتونية  واألطروحات  والنشريات  العلمية  املستجّدات  كّل 
1278 أطروحة ماجستري ودكتوراه. وجتدر اإلشارة أن كل معاهد البحث  متتلك موقع وأب ووحدات تثمني نتائج 

البحث متكنها من التعريف مبستجدات البحث التطبيقي.



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية59

البحوث ونقل التقانة
 فـي 

اململكة العربية السعودية

 املوقــع:
تقع اململكة العربية السعودية يف أقصى اجلنوب الغربي من قارة آسيا.

املساحة:
تقدر بنحو 2،270،000 كيلومرت مربع . 

العدد اإلمجالي للسكان:
حسب نتائج التعداد العام للسكان واملساكن لعام 1431هـ 2010م 

27136977إمجالي عدد السكان حسب تعداد عام 2010 )نسمة(

%معدل منو السكان )بني تعداد السكان عام 2004 وتعداد السكان عام 2010(  3.2

14الكثافة السكانية )فرد/كم مربع( 2010

التقسيم اإلداري للمملكة:
إدارية،  )13( منطقة  اململكة إىل  ، مت تقسيم  1412هـ  الكريم عام  امللكي  باألمر  الصادر  املناطق  مبوجب نظام 
وتنقسم املنطقة إىل عدد من احملافظات خيتلف عددها من منطقة إىل أخرى، وتنقسم احملافظة إىل مراكز ترتبط 
بها  ترتبط  السكانية  املسميات  من  عدد  على  املركز  أو  احملافظة  أو  اإلمارة  وتشتمل  اإلمارة،  أو  باحملافظة  إداريًا 

إداريًا.

املوارد األرضية:
تشكل الرتبة واملاء و املناخ والغطاء النباتي و الطوبوغرافيا واجليولوجيا، القاعدة األساسية للموارد األرضية.

املالمح اجلغرافية:
تتنوع تضاريس اململكة نظرًا التساع مساحتها: 

1100 كيلومرت وترتفع إىل الشرق من  الذي يبلغ طوله حوالي  البحر األمحر يقع سهل تهامة الساحلي  على امتداد 
هذا السهل سلسلة جبال السروات الشاهقة تنحدر منها أودية كبرية تتجه شرقًا وغربًا مثل وادي جازان ووادي جنران 
ووادي تثليث ووادي بيشه ووادي احلمض ووادي الرمة ووادي ينبع ووادي فاطمة، يلي هذه السلسلة من جهة الشرق 
هضبة جند ومرتفعاتها واليت تنتهي شرقًا بكثبان الدهنـاء وصحراء الـصمان وجنوبًا مبنطقة يتخللها وادي الدواسـر 

وحتاذي صحراء الربع اخلالي. 
ومن الشمال متتد سهول جند إىل منطقة حائل حتى تتصل بصحراء النفود الكربى ثم حبدود العراق واألردن كما 

يوجد بها بعض املرتفعات اجلبلية مثل جبال طويق والعارض وأجا وسلمى. 

تقدر  كبرية  صحراوية  منطقة  وهي  اململكة  من  الشرقي  اجلنوبي  اجلزء  تشكل  فهي  اخلالي  الربع  صحراء  أما 
مساحتها بـ 640000 كيلو مرت مربع تتكون من كثبان رملية وسبخات . 

أما السهل الساحلي الشرقي والذي يبلغ طوله حوالي 610 كيلو مرت وتتخلله مساحات كبرية من السيخات امللحية 
واملناطق الرملية.
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املناخ:
خيتلف مناخ اململكة من منطقة ألخرى الختالف تضاريسها وهي  تقع حتت تأثري املرتفع اجلوي املداري، عمومًا   -
فإن مناخ اململكة قاري حار صيفًا بارد شتاًء وأمطارها شتوية ويعتدل املناخ على املرتفعات الغربية واجلنوبية 

الغربية،  أما املناطق الوسطى فصيفها حار وجاف وشتاؤها بارد وجاف. 
ترتفع على السواحل درجة احلرارة والرطوبة .  -

تسقط األمطار يف فصل الشتاء والربيع - وهي أمطار قليلة - على مناطق كبرية من اململكة ماعدا املرتفعات   -
اجلنوبية الغربية من اململكة فأمـطارها مومسية صيفية غزيرة نسبيَا. 

املوارد املائية يف اململكة العربية السعودية:
يرتاوح متوسط املطر السنوي يف معظم مناطق اململكة  بني 50- 150 مم فيما عدا املناطق اليت تقع يف جنوب غرب 
اململكة العربية السعودية، يف ظل هذا الوضع املناخي واهليدرولوجي )املائي( القاسي، فإن اململكة تتمتع مبوارد 
مائية شديدة الفقر.واألمطار فيها غري منتظمة حيث تهطل يف أوقات متباعدة زمانيًا ومكانيًا ومعدالتها منخفضة، 
العام كما أن الصحاري تغطي الكثري من أجزائها. ميكن تصنيف  كذلك درجات احلرارة مرتفعة معظم شهور 

موارد )مصادر( املياه يف اململكة إىل أربعة أقسام رئيسية هي: 

املوارد املائية التقليدية:   -1
املياه السطحية.  1 .

. 2 املياه اجلوفية.

املوارد املائية غري التقليدية:  -2
. 1 مياه البحر احملالة.

مياه الصرف الصحي املعاجلة. 2 .

املوارد املائية التقليدية: • 
املياه السطحية:  1. 

املياه السطحية هي املياه الناجتة عن جريان األودية والشعاب الناشئة من هطول األمطار واليت تتجمع يف حبريات خلف 
السدود اليت يتم إنشاؤها، وتستخدم املياه السطحية يف الزراعة التقليدية وبصفة خاصة يف مناطق الوديان، وللشرب 

يف بعض التجمعات السكانية الصغرية.

املياه اجلوفية:   .2
تعرف بأنها املياه املوجودة يف تكوينات جوفية حتت سطح األرض أو هي املياه املختزنة يف طبقات حتت األرض واليت 
جرى ترسيبها عرب مسام الصخور الرسوبية عرب مئات السنوات. هذه التكوينات عبارة عن صخور رسوبية قـادرة على 
ختزين كميات من املياه تـتـفاوت يف الكمية و النوعية واألعمـاق من تكوين آلخر. تعترب املياه اجلوفية أهم مورد 

طبيعي للمياه يف اململكة، وهي نوعان:

النوع األول: املياه اجلوفية املتجددة:
املياه اجلوفية القابلة للتجديدRenewable Water هي مياه اآلبار اليت جيري حفرها على أعماق 100 مرت أو أقل. وهي 

مياه جوفية غري عميقة وقابلة للتجدد من مياه األمطار،  يتأثر هذا النوع بتكرار هطول األمطار وجريان األودية.  

النوع الثاني : املياه اجلوفية العميقة حمدودة التجدد : 
املياه اجلوفية العميقة حمدودة التجدد هي املياه احملصورة يف تكوينات جوفية عميقة حتت سطح األرض ختتلف يف 
 Non-Renewable  أعماقها حسب موقعها حيث ترتاوح بني 100 إىل 2500 مرت.  هذه املياه اجلوفية غري قابلة للتجديد
Waterهي مياه التكوينات)طبقات( الرسوبية ذات األعماق املختلفة واليت تقوم باختزان املياه بني مساماتها و تعترب 

االحتياطي اإلسرتاتيجي من خمزون املياه اجلوفية يف اململكة العربية السعودية. 
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•املوارد املائية غري التقليدية وتشمل: 	
أ- مياه البحر احملالة:

تعد مياه البحر احملالة مصدرًا مهمًا ملياه الشرب يف اململكة، ولقد ساعدت التكنولوجيا احلديثة على إمكانية 
% من احتياجات املياه  االستفادة من مياه البحر احملالة عن طريق حمطات التحلية احلديثة حيث تغطي حوالي 3،9 
م3 عام  مليون   857 29 حمطة حتلية حنو  املصدر ومن خالل  املنتجة من هذا  املياه  باململكة، حيث وصلت كمية 
2001م . وتعترب اململكة العربية السعودية أكرب الدول املنتجة يف العامل ملياه التحلية إذ تبلغ  نسبة اإلنتاج حوالي 
26.8 %  من اإلنتاج العاملي، ويعترب هذا املصدر مرتفع التكاليف، ولكنه وسيلة مهمة لتخفيف االعتماد على املياه 

اجلوفية احملدودة )ترتاوح التكلفة اإلمجالية للمرت املكعب من املاء احمللى من3إىل 5 رياالت(.

ب- مياه الصرف الصحي املعاجلة:
الصرف  مياه  كميات  زيادة  نتيجة  واملنزلي.  الصناعي  الصرف  مياه  من  عليها  احلصول  يتم  اليت  املياه  تشمل  وهذه 
االستفادة منها  ، فقد ميكن  البحار  املياه اجلوفية والسطحية وكذلك شواطئ  تلوث  قد تتسبب يف  واليت  الصحي 
وإعادة استخدام بعض هذه املياه يف بعض املناطق لألغراض الزراعية والصناعية. وهذه من ضمن الوسائل املستخدمة 

لتخفيف الطلب على املياه اجلوفية لألغراض الزراعية والصناعية.  

تعد مياه الصرف الصحي املعاجلة مصدرًا من مصادر املياه غري التقليدية يف اململكة العربية السعودية وحتتل مياه 
% من إمجالي االحتياجات  الصرف الصحي املعاجلة املرتبة الرابعة من مصادر املياه إذ مل تتعد إسهاماتها أكثر من 1،2 

املائية باململكة. 

األراضي الزراعية:
بنســـبة  أي  هكتار،  مليون   48.9 للمملكة   الكلية  اجلغـــرافية  املساحة  من  للزراعة  الصاحلة  األراضي  متثل 

%( من اإلمجالي.  24.4(

متوسط إمجالي املساحة احملصولية 

املساحةاحملصول
% منهااألعالف 160808 هكتار يشكل الربسيم أكثر من 65 
%اخلضر   11

232513 هكتار منها 157074 هكتار خنيلالفاكهة
523061 هكتارالقمح

9952 هكتارالشعري
129865 هكتارالذرة الرفيعة

الغابات و املراعي:
هكتار  ألف   221 يعادل  مبا  السعودية  العربية  اململكة  مساحة  من   %  1.2 نسبته  ما  الطبيعية  الغابات  تغطي 
وترتكز بشكل مكثف يف املناطق اجلنوبية الغربية ممتدة من حدود اليمن يف اجلنوب وحتى حمافظة الطائف 
متجددًا  طبيعيًا  موردًا  السعودية  العربية  يف اململكة  الغابات  وتعترب  السروات  جبال  سلسلة  على  امتدادًا  مشااًل 
تستفيد منه احلاضرة والبادية منذ القدم وحتى عصرنا احلاضر  يف منافع متعددة ويأتي يف طليعتها الوقود والتدفئة 

خصوصًا مع توافر البدائل املتعددة لالستخدامات األخرى  يف عصرنا احلاضر.

وأصبح احلفاظ على الغابات كمورد طبيعي متجدد وعلى دميومتها يف الغطاء واإلنتاج مطلبًا عامليًا تنادي به الشعوب 
عرب املؤمترات واللقاءات املتخصصة، وقد بذلت احلكومة جهودًا جبارة وكرست جزءًا من ميزانيتها ملشاريع التشجري 
برامج متخصصة  وتنميتها كمورد طبيعي متجدد من خالل   الشجري  الغطاء  وزيادة  الغابي  اإلرث  واحلفاظ على 
لصيانتها واستدامتها واستزراع املشاجر الغابية داخل الغابات الطبيعية وخارجها لإلمداد وسد النقص احلاصل نتيجة 

موت أو قطع أو مرض. 
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% من مساحة اململكة( وقد متثلت ظاهرة تدهور  وتشكل املراعي يف اململكة مساحة 170 مليون هكتار )76 
املراعي والغابات فيما يلي:

اخنفاض نسبة التغطية النباتية مما عرض الرتبة لعوامل التعرية اهلوائية واملائية. 1 .
قلة كثافة النباتات الرعوية اهلامة مما أدى إىل انقراض بعضها وأصبح البعض اآلخر مهددًا باالنقراض. 2 .

. 3 زيادة نسبة النباتات غري الرعوية ) غري الرعوية والسامة( على حساب النباتات الرعوية اجليدة.
اخنفاض اإلنتاجية الرعوية والغابية اخنفاضًا كبريًا. 4 .

زيادة نسبة التعرية وقلة خصوبة الرتبة يف الطبيعة السطحية وزيادة تراكم الرمال يف كثري من املناطق. 5 .
زيادة التأثريات السلبية لسنوات اجلفاف وزيادة معدالت التصحر يف أراضي املراعي والغابات وخروج مساحات  6 .

واسعة من دائرة اإلنتاج الزراعي.
زيادة اعتماد الرعاة على الشعري يف تغذية قطعانهم وبالتالي الزيادة الصحية املستوردة منه ومن ثم زيادة  7 .

أعداد القطعان واستهالكها للمراعي الطبيعية.

جهود وزارة الزراعة يف حتسني واحملافظة على املراعي والغابات: 
بذلت حكومة اململكة العربية السعودية ممثلة يف وزارة الزراعة جمهودات كبرية خالل العقود الثالثة املاضية 

للحد من عوامل تدهور املراعي والغابات وتنميتها يف خمتلف مناطق اململكة وقد متثلت هذه اجلهود فيما يلي:
إصدار النظم والتشريعات اليت تنظم استغالل املراعي والغابات الطبيعية وصيانتها .  -1

احلماية حيث مت إنشاء العديد من املسيجات الرعوية والغابية املختلفة وتعيني حراس للغابات واملراعي.  -2

استزراع أراضي املراعي املتدهورة بالنباتات الرعوية املالئمة وإعادة التشجري ألراضي الغابات املتدهورة.  -3
إقامة وسائل نشر وتوزيع املياه يف مناطق املراعي املتدهورة عن طريق إقامة السدود والعقوم الرتابية التحويلية   -4

واالعرتاضية لتوزيع مياه السيول واألمطار على أكرب مساحة ممكنة وزيادة اإلنتاجية الرعوية. 

املوارد البشرية بقطاع الزراعة:
% من إمجالي العمالة الكلية يف اململكة،  قدرت العمالة الزراعية عام 2008م بنحو 592 ألف عامل تعادل حنو 8 
وحنو 19 % من إمجالي حجم العمالة يف القطاعات اإلنتاجية. بيد أن عدد السكان الذين يعتمدون بشكل رئيسي 
على الزراعة يف معيشتهم )تشمل اإلنتاج النباتي واحليواني والسمكي والرعي ومنتجات الغابات( يبلغ حنو 4.5 

% من إمجالي عدد السكان باململكة. مليون نسمة، ميثلون 18.8 

النظم الزراعية: 

نظام الزراعة املكشوفة مع استخدام أساليب الري احلديثة:
الري  الزراعة املكشوفة مع استخدام أساليب  املزروعة وفقًا لنظم  املوارد احمللية للمحاصيل  تشري تقديرات تكلفة 
كفاءة  بوجود  تتميز  املناطق  كافة  يف  والرودس(  الربسيم  )باستثناء  املزروعة  احملاصيل  كافة  أن  إىل  احلديثة 
اقتصادية يف توظيف املوارد اإلنتاجية احمللية يف إنتاجها. ويف هذه احلالة، فإن أهم مناطق الزراعة باململكة تتمتع 
مبيزة نسبية يف إنتاج تلك احملاصيل حتت نظم الري احلديثة حيث يكون من املرغوب اجتماعيًا التوسع يف إنتاجها 
حمليًا بعد األخذ يف االعتبار توفر املياه والقيمة االقتصادية للمرت املكعب من املياه املستخدمة يف هذه املناطق وعلى 
اجلانب اآلخر فإن تقديرات تكلفة املوارد احمللية حملصولي الربسيم والرودس تشري إىل عدم وجود كفاءة اقتصادية 

يف توظيف املوارد اإلنتاجية احمللية يف إنتاجهما يف بعض املناطق و بالنسبة للرودس يف مناطق أخرى.

الزراعة املكشوفة مع استخدام أساليب الري التقليدية )الري السطحي(:
يتم زراعة بعض احملاصيل يف بعض املناطق وبصفة خاصة منطقة جازان بنظام الري التقليدي. تقديرات تكلفة 
الري  أساليب  استخدام  مع  املكشوفة  الزراعة  لنظم  ووفقًا  املناطق  بعض  يف  املزروعة  للمحاصيل  احمللية  املوارد 
التقليدية فأن حماصيل الربسيم والقمح والفلفل ال تتمتع بوجود كفاءة اقتصادية )ميزة نسبية( يف توظيف املوارد 
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اإلنتاجية احمللية يف إنتاجها يف مناطق جنوب ومشال الرياض واملنطقة الشرقية بالنسبة للربسيم ومنطقة القصيم 
بالنسبة للقمح ومنطقة جازان بالنسبة للفلفل وهذا يعين أن تكلفة العناصر احمللية املستخدمة يف إنتاج حمصولي 
الربسيم والرودس يف تلك املناطق تزيد على املنافع االجتماعية النامجة عن توظيف هذه املوارد احمللية يف إنتاج تلك 

احملاصيل.

نظام الزراعة احملمية:
يتم زراعة بعض احملاصيل يف بعض املناطق يف زراعات حممية وتشري تقديرات تكلفة املوارد احمللية للمحاصيل 
املزروعة يف بعض املناطق ووفقا لنظم الزراعة احملمية سواء كانت مكيفة أو غري مكيفةبوجود كفاءة اقتصادية 
)ميزة نسبية( عالية يف توظيف املوارد اإلنتاجية احمللية مما يعين أن تكلفة العناصر احمللية املستخدمة يف إنتاج 
تلك احملاصيل أقل من املنافع االجتماعية النامجة عن توظيف هذه املوارد احمللية يف هذا اإلنتاج ومن ثم يكون من 

املرغوب اجتماعيًا التوسع يف إنتاجها حمليًا.

نسبة االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية احمللية لعام )2008م(

منتجات حيوانيةالفواكهاخلضرواتاحلبوب

%املنتج%احملصول%احملصول%   احملصول%احملصول

10بيض املائدة106التمور101خيار159بطاطس90القمح

103حليب طازج27املواحل99مشام74طماطم0.3الشعري

38حلوم محراء84العنب107بطيخ25بصل جاف65ذرة رفيعة

51حلوم دواجن35فواكه أخرى99باميا83جزر40دخن

48األمساكـ87أخرى101باذجنان6حبوب أخرى

إمجالي 
إمجالي 91إمجالي اخلضروات18احلبوب

الفواكه
47إمجالي اللحوم62

املصدر: وزارة الزراعة / إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء.

اإلنتاج احليواني                                                 
                                                                                                                                                            )باأللف طن(  

20092010الـبـيــان

171172حلوم محراء

494447حلوم دواجن

96100حلوم أمساك

761719إمجالي اللحوم

17181763األلبان

191219بيض املائدة
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املساحة واإلنتاج حملاصيل احلبوب واألعالف

احملصول
اإلنتاج )باأللف طن(املساحة )هكتار(

2009201020092010
19588421950511521349القمح
3760344886الدخن

9275743900244114الذرة الرفيعة
294981495016179الذرة الشامية

347223662016الشعري
2925247855السمسم

42929411أخرى
32872528694115921570إمجالي احلبوب

10210612256319992528الربسيم
58250618999751075أعالف أخرى

15222318446229743603إمجالي األعالف

املساحة واإلنتاج حملاصيل اخلضروات

احملصول
اإلنتاج )باأللف طن(املساحة )هكتار(

2009201020092010
1512715373543492طماطم

1766515312444399بطاطس
63596064117126كوسا

366141775761باذجنان
444644306153باميا

293837884967جزر
252937716293بصل جاف

47753149326221خيار
1061212748211267مشام

1678317531338339بطيخ
2186622463469403أخرى

10676110880626772521إمجالي اخلضر 

املساحة واإلنتاج حملاصيل الفاكهة

احملصول
اإلنتاج )باأللف طن(املساحة( هكتار(

2009201020092010
161975155118992992متور

1521613015144105مواحل
1103912382160139عنب

5091745928324313فواكه أخرى
23914722644316201549إمجالي الفواكه
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 أعداد الثروة احليوانية والدواجن

النوع

األعداد باأللف
20092010

بادية، متخصصتقليدياإلمجاليبادية،غريهامتخصصتقليدي
اإلمجاليغريها

597810-580810213-230إبل
1173071143510628711404أبقار
523565032109095454069135108741ضأن
23503408-247538091058-1334ماعز

444680-493202909443771-915492287دواجن

إنتاج املزارع املتخصصة من اإلنتاج احليواني

نوع املشروع
اإلنتاج  

20092010
476425دجاج الحم )مليون فروج(

34723987بيض مائدة )مليون بيضة(
515504صوص دجاج الحم )مليون صوص(

2223صوص دجاج بياض )مليون صوص(
4.44.4عدد األمهات )مليون أم الحم(

109223جدات الدجاج الالحم )ألف جدة(
15081603إنتاج األلبان  )ألف طن حليب(

150416127052تسمني العجول  )رأس(
650426690898تسمني األغنام )رأس(

118754375إنتاج النعام ) طري(
7000060000إنتاج األرانب ) أرنب(
 * تشمل عجول مشاريع األلبان.

إنتاج األمساك والروبيان )بالطن(
20092010البيان

2370023700املصيد من البحر األمحر 

5029550295املصيد من اخلليج العربي
100100املصيد من املياه الدولية

املزارع  إنتاج 
السمكية

37593466مياه عذبة
1858722910مياه ماحلة

96441100471اإلمجالي
صيد  يف  العاملة  األيدي  أعداد 

األمساك
2822528355

1197112071أعداد مراكب صيد األمساك
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إنتاج مصانع التمور خالل الفرتة )2010 - 2005م(

اإلمجاليأخرىأعالفخلدبسمربياتعجينة متورمتور  معبأهالسنة

200581322716524285878681225792603

2006818386809304836106972237493239

200772358626530767601179276583550

20081137277634350802015643789126866

2009196777175342597020362410202229098

2010251480229752952504022244404283882

وضع األراضي الزراعية عام 2010م )باأللف هكتار(

املساحةالبيان

48899املساحـة الصاحلــة للزراعـة

3785املساحـة القابلـة لالستصـالح

والقابلة  للزراعة  الصاحلة  املساحة  جمموع 
لالستصالح

52684

3295مساحة األراضي املوزعة حتى نهاية عام 2003م*

4357إمجالي مساحة األراضي الزراعيـة )املـزارع(

2700مساحـة الغابـات

170000مساحـة املراعـي

* مل يتم توزيع أراٍض بعد هذا العام.     

استغالل وتوفري املياه حتى عام  2010م

133780جمموع عـدد اآلبـار األهليـة املرخصة

7162جمموع عـدد اآلبـار احلكومية

351عـددالسدوداملقامة

1644السعة التخزينية للسدود املقامة )مليون3م(

30عدد حمطات حتلية مياه البحر )حمطة(

1811كمية مياه البحر احملالة )مليون م3(
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نسبة االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية احمللية لعام )2010م(

منتجات حيوانيةالفواكهاخلضرواتاحلبوب

٪املنتج٪احملصول٪احملصول٪احملصول٪احملصول

108.7بيض املائدة108التمور102.7خيار135.6بطاطس45.5القمح

الشعري
Barley0.2103.4حليب طازج18.2املواحل96.7مشام70.9طماطم

38.3حلوم محراء79.1العنب121.4بطيخ27.4بصل جاف100ذرة رفيعة

41.2حلوم دواجن31.1فواكه أخرى100باميا78.5جزر39.3دخن

45.2األمساكـ87.2أخرى106.6باذجنان2.6حبوب أخرى

إمجالي 86.9إمجالي اخلضروات11.5إمجالي احلبوب
41إمجالي اللحوم57.9الفواكه

البحوث الزراعية ونقل التقانات عن طريق اإلرشاد الزراعي:
الزراعي يف إنتاج  التكنولوجيا  الزراعية تعترب شريكًا رئيسيًا لإلرشاد  البحثية  كما هو معروف فإن املؤسسات 

ونقلها، ولكن هذه املؤسسات  قد تواجه مشاكل كثرية منها:
وجود خلل يف اهلياكل التنظيمية مما يؤثر يف قوة العالقة بينها وبني اإلرشاد الزراعي.  -1

قلة املوارد املالية.  -2
3-  النقص احلاد يف الباحثني املدربني جيدًا ومحلة الدرجات العلمية العليا.

نقص التغذية الراجعة من املزارعني للتأكد من مالءمة نتائج البحوث.  -4
عدم مالءمة مرافق ومعدات البحوث.  -5

اخنفاض الروح املعنوية لدى الباحثني نتيجة لقلة احلوافز املادية.  -6

البحوث ميثل خطوة  املتوفرة لإلرشاد كي ينقلها لذا فإن فهم مشاكل  مما يؤدي إىل قلة خمرجات التكنولوجيا 
هامة يف ختطيط أنشطة اإلرشاد وتنسيقها مع البحوث. وتعترب العالقة بني البحث الزراعي واإلرشاد الزراعي عالقة 
تبادلية – اعتمادية- تكاملية حبيث تزيد كل منها من فاعلية األخرى، فالبحث و اإلرشاد الزراعي يسريان جنبًا إىل 

جنب حتى ميكن الوصول باملستويات اإلنتاجية إىل أعلى املستويات.

وإدراكًا من املسئولني يف وزارة الزراعة بأهمية الدور الكبري الذي تقوم به مراكز األحباث يف تنمية وتطوير أساليب 
الزراعة احلديثة ومعاجلة املشاكل والصعوبات اليت قد تعيق مسرية النهضة الزراعية اليت تشهدها اململكة، إضافة 
مع  الزراعية  التنمية  لنجاح  املهمة  البشرية  الطاقة  وتدريب  اخلاص  والقطاع  للمزارعني  الفنية  اخلدمات  توفري  إىل 
البدء يف  الزراعة واملياه حيث مت  الزراعية باململكة، فقد أسس املركز اإلقليمي ألحباث  االستغالل األمثل للموارد 
 1398 15 مجادى األوىل  املركز رمسيًا يف  وافتتح  1396 هـ.  باملركز خالل صيف  العاملة  جتهيز وتوفري الكوادر 
الزراعية  أن تكون األحباث  والثروة احليوانية، وألهمية  الزراعة  لبحوث  الوطين  املركز  الذي أصبح امسه مؤخرًا  هـ 
شاملة ملناطق اململكة فقد أسست مخسة مراكز لألحباث الزراعية يف مناطق وحمافظات اململكة تشكل أذرع 
املنظمات  املراكز و بعض  البحثية و هناك تعاون بني هذه  الوطين باإلضافة إىل بعض احملطات  مساعدة للمركز 

الدولية مثل من منظمة الفاو وإيكاردا واكساد وجي آي زد.
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اهليكل التنظيمي للمركز الوطين لبحوث الزراعة والثروة احليوانية / الرياض

املوارد البشرية:

أقلثانويدبلومبكالوريوسماجستريدكتوراهاملركز

31131151127املركز الوطين لبحوث الزراعة والثروة احليوانية

261361228مركز أحباث  اإلبل واملراعي باجلوف

111111240-مركز األحباث الزراعية جبازان

2610310-مركز أحباث البستنة بنجران

2729304551مركز أحباث النخيل والتمور باإلحساء

125221127-مركز أحباث الزراعة العضوية بالقصيم

اختصاصات اللجنة العلمية للبحوث:
. 1 استقبال ودراسة مشاريع البحوث واليت يتم إعدادها من قبل سكرتارية اللجنة .

. 2 مناقشة املشاكل اليت تعاني منها الوزارة يف مجيع اجملاالت الفنية .
. 3 إقرار البحوث التطبيقية أو العلمية وحتديد أولوياتها.

. 4 مناقشة مصادر متويل البحوث اليت جتريها الوزارة.
. 5 حتديد اجلهات أو املراكز داخل اململكة أو خارجها إلجراء البحوث املقررة من قبل اللجنة العلمية. 

. 6 متابعة نتائج البحوث ومتابعة تطبيقها .
. 7 متابعة نشر نتائج البحوث يف اجملالت العلمية املختصة .

. 8 وضع أطر وأسس البحث العلمي .
. 9 دراسة وإعداد واقرتاح كادر علمي للعاملني يف املراكز البحثية التابعة للوزارة على منط كادر اجلامعات 

واملراكز البحثية العاملية .
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إدارة اإلرشاد الزراعي:
اهلـدف:

توجيه وتنسيق ومتابعة وتنفيذ وتقويم الربامج اإلرشادية اهلادفة لتحسني وزيادة اإلنتاج الزراعي باململكة وتوعية 
املزارعني بطرق استخدام الوسائل واألساليب العلمية احلديثة يف تطوير مهارات املزارعني مع إجياد حلقة وصل بني 

األحباث الزراعية واملزارعني.

اهليكل التنظيمي إلدارة اإلرشاد الزراعي

كما توجد جلنة عليا لإلرشاد الزراعي يرأسها معالي وزير الزراعة تستقي البحوث من اللجنة الفنية للبحوث  وماحيتاج 
منها إىل النقل إىل املزارعني.

نقل التقانة الزراعية:
املختلفة.  والتقانة  العلوم  جماالت  يف  واالبتكارات  العلمية  البحوث  جمهودات  نتاج  هي  احلديثة  الزراعية  التقانات 
ويرجع الفضل هلذه التقانات يف تطوير الزراعة وجعلها مرحبة ومستدامة، و لقد أحدث تبين التقانات الزراعية احلديثة 
يف العامل ثورة تسببت ليس يف تغيري أساليب ونظم اإلنتاج الزراعي فحسب، بل تعدت ذلك إىل تغيري سلوك وإجتاهات 

املزارعني. 

املياه وترشيد استخدامها من خالل تبين الكثري من اإلجراءات واملمارسات مثل  تقنية رفع كفاءة استغالل  1 .
املنخفض  الري  وخباخات  الضبابي  والري  السطحي  حتت  كالري  الزراعة  يف  احلديثة  الري  أنظمة  استخدام 

والري بالتنقيط. 

االجتاه للزراعة العضوية باستخدام األمسدة الطبيعية لزيادة حمتوى الرتبة العضوي. 2 .

تقليب خملفات احملاصيل مع الرتبة مما يساهم يف حتسني خواص الرتبة . 3 .

احلراثة  استخدام  عند  املستهلكة  الري  مياه  من   ٪ 4 .49 حوالي  يوفر  مما  العميقة  احلراثة  عمليات  من  احلد 
العميقة.

التحول الستخدام األعالف املركبة لدى املربني بدال من الرتكيز على نوع علفي واحد. 5 .

زراعة بذور احملاصيل املتحملة للملوحة واجلفاف. 6 .

تقنية زراعة األنسجة. 7 .

استخدام املكافحة احليوية. 8 .

إنتاج سالالت من اإلبل واألغنام. 9 .
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التوصيات:
انطالقًا من أهمية الربط بني البحوث و اإلرشاد فإنه جيب وجود آليات لتقوية هذه الروابط مبا حيقق تدفق   -1

نتائج البحوث إىل حيث يتم استخدامها.

وهلذا يقرتح تكوين مكتب تنسيق مبراكز البحوث يقوم بالتنسيق والتعاون مع جهاز اإلرشاد بتخطيط 
و تنفيذ حبوث تتناول حتديد االحتياجات اإلرشادية و املشكالت اليت تواجه املزارعني يف مجيع األنشطة، مع 
إرسال نتائج البحوث إىل هذا املكتب ليقوم بوضع نتائجها يف صورة رسائل إرشادية قابلة للنشر بني املزارعني 
وإرساهلا إىل اجلهاز اإلرشادي ليقوم بتخطيط وتنفيذ الربامج اإلرشادية اهلادفة إىل نشر تلك التكنولوجيات 

بني املزارعني و تشجيعهم على تنفيذها ومن ثم تبنيهم.

ضرورة إجياد هيكل تنظيمي يالئم حاجة البلدان العربية مبا حيقق الفائدة على أن تراعى حاجة كل من   -2
هذه البلدان.

ونقل  البحوث  يف  علمية  خربات  من  تتكون  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  يف  تنسيق  جلنة  إجياد   -3
التقنيات تقوم بدور تنسيقي بني البلدان العربية يف نقل البحوث وإعداد الدراسات اهلادفة إىل تطوير العمل 

البحثي واإلرشادي.
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حبوث ونقل التقانة الزراعية
 فـي السودان

   أواًل- القطاع الزراعي:

خلفية:
يقع السودان يف اجلزء الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا، والنيل هو األكثر بروزًا يف جغرافيته حيث يشكل حوض 
النيل 67.4 % من مساحة السودان. وبفضل موقعه اجلغرايف ظل السودان ميثل معربًا جتاريًا وثقافيًا بني مشال القارة 
وجنوبها. يتوسط السودان سبع دول هي: مصر وليبيا وأثيوبيا وأرتريا وتشاد وإفريقيا الوسطي وجنوب السودان كما 
جياور اململكة العربية السعودية عرب البحر األمحر. ومن الناحية الطبوغرافية فمعظم بالد السودان سهل منبسط 

وتبلغ املساحة الكلية للسودان 1.882.000 كلم مربع تعترب الثانية يف إفريقيًا والثالثة عربيًا.

فأن  ثم  ومن  واحليواني.  الزراعي  اإلنتاج  على  تقوم  اقتصاده  قاعدة  جتعل  اليت  الطبيعية  مبوارده  غين  بلد  السودان 
الزراعة متثل العمود الفقري لالقتصاد وعليها تقوم معظم املناشط االقتصادية املختلفة. وتشكل الزراعة كذلك 
اإلمكانات  من  وبالرغم  األرض.  وطبيعة  واملناخ  األنثربوجلية  الرتكيبة  تكيفه  الذي  االجتماعي  البناء  أساس 
الزراعية الضخمة املتوفرة بالسودان فأن تنمية القطاع الزراعي واالستفادة القصوى من ميزاته ال زالت تتطلب اجلهود 

الستغالهلا حتى تدفع عجلة اإلنتاج والتنمية حنو الرقي والتقدم.

يتمتع القطاع الزراعي يف السودان بفرص واسعة وإمكانات هائلة توفر املقومات األساسية للتنمية واالستثمار فيه 
وقد رشح السودان ضمن ثالث دول حلل مشكلة الغذاء يف العامل مع أسرتاليا وكندا. ويعترب السودان الدولة العربية 
الوحيدة اليت يعد ميزانها الزراعي موجبًا ويساهم مساهمة فعالة يف األمن الغذائي العربي إذ بلغت قيمة الصادرات من 

املنتجات الزراعية حوالي 106 ألف طن خالل عام 2002م. 

املناخ: 
صحراوي وشبه صحراوي جاف يف أقصى الشمال، شبه صحراوي إىل ماطر يف األواسط واجلنوب ومناخ البحر األبيض 

املتوسط يف املناطق الشرقية.

األراضي:
املواقع غنية باملياه  الرملية واجلبال ومعظم هذه  تتكون أراضي السودان من السهول والوديان واهلضاب والكثبان 
% أي حوالي 40  اجلوفية. تقدر األراضي الصاحلة للزراعة حبوالي 200 مليون فدان، املستغل منها حاليًا ال يتجاوز 20 
مليون فدان. وهنالك مساحات مغطاة بالغابات والشجريات واملراعي الطبيعية اليت ساعدت على تربية ثروة حيوانية 

متنوعة باإلضافة إىل مساحات كبرية تغطيها مياه األنهار والوديان واحلفائر وهي منتشرة يف معظم أحناء البالد.

امليـاه:
الغزيرة  األمطار  واملياه اجلوفية. وتتوفر  السطحية  واملياه  واألنهار  األمطار  السودان من مياه  املائية يف  املوارد  تتكون 
يف جنوب البالد وأواسطها. أما الشمال اجلاف فإنه غين مبوارد املياه اجلوفية الوفرية. ويقدر جمموع املوارد املائية بنحو 

30،8 مليار مرت مكعب.

العام.  مليار مرت مكعب يف   18،5 بنحو  1959م  لعام  النيل  مياه  اتفاقية  النيل حسب  مياه  السودان من  تقدر حصة 
ويستغل السودان حاليًا منها حوالي 12،2 مليار مرت مكعب يف العام. يقدر حجم تصريف املياه املومسية بنحو 3،3 
اخلزانات  وتغذية  الرتابية  والسدود  احلفائر  يف  بتخزينها  األودية  مياه  من  االستفادة  وميكن  مكعب.  مرت  مليار 
الرسوبية ألغراض الري وشرب اإلنسان واحليوان. وتشكل املنخفضات الطينية واملسطحات املائية يف بعض املناطق 

مصادر تقليدية لشرب احليوان.



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية72

تنتشر مصادر املياه اجلوفية يف أكثر من50 % من مساحة السودان ويقدر خمزونها بنحو 15.200 مليار مرت مكعب، 
يعادل هذا املخزون اجلويف أكثر من 200 ضعف العائد السنوي من النيل. 

املوارد البشرية: 
% من السكان يف  % . ويعمل حوالي 50   سكان السودان 33،4 مليون نسمة وتقدر نسبة النمو الســنوي بـ 2،8 

الزراعة مبختلف مناشطها. 

استخدامات األراضي: 
مساحة األرض الصاحلة للزراعة: 200 مليون فدان.
% )40 مليون فدان(. مساحة األرض املستقلة: 20 

مساحة األرض املروية: 11 مليون فدان.
مساحة األرض املروية باألمطار: 29 مليون فدان.

% من مساحة القطر. مساحة الغابات: 11،6 
احملاصيل الدائمة: الذرة، الدخن، القمح، القطن، الفول السوداني.

احملاصيل األخرى: قصب السكر، التمور، املواحل، زهرة الشمس، املوز، الذرة الشامية، اخلضروات.

الثروة احليوانية:
حجم القطيع القومي من املاشية )األبقار، اإلبل، األغنام(  = 102.846.331.

اإلحصاءات الزراعية:
% من الصادرات غري البرتولية(. تساهم الزراعة بنحو 31،6 من الناتج القومي )9 

.% معدل النمو السنوي للقطاع الزراعي يعادل 3،6 
.% يقدر معدل الصرف السنوي على الزراعة بنحو: 7،9 

ثانيًا- نظم إدارة التقانات الزراعية:
مشروعات  ضمن  إنشاؤها  مت  والري  الزراعة  بوزارة  العامة  اإلدارات  إحدى  هي  واإلرشاد  التقانة  لنقل  العامة  اإلدارة 
املعلنة  الزراعية  السياسات  ولتنفيذ  الكلية  السياسات  جمال  يف  حدثت  اليت  التطورات  ملواكبة  املؤسسي  اإلصالح 

حينئٍذ ولتعمل كرأس رمح لتقود التغيري املنشود.

أهداف اإلدارة:
تهدف اإلدارة العامة لنقل التقانة واإلرشاد إىل تطوير العمل الزراعي واالرتقاء بإنتاجية احملاصيل الزراعية وحتسني 

نوعيتها وزيادة دخل املزارع عرب االستخدام األمثل للموارد. 

مـهـام اإلدارة:
العمل على نقل التقانات اجملازة بواسطة هيئة البحوث الزراعية والرتويج هلا وتطوير اخلدمات املساعدة يف األمناط 
الزراعية املختلفة وحتريك املشاركني يف العمل الزراعي من مزارعني وممولني وعلماء ومهنيني ومسوقني ومقدمي 

خدمات وذلك بصورة تساعد على حل املشاكل اليت تعرتض هذه الفئات يف تنفيذ العمليات الزراعية. 

اهليـكل اإلداري:
متثل اإلدارة العامة لنقل التقانة واإلرشاد الرئاسة على املستوى االحتادي وتضم اإلدارات االحتادية لإلرشاد واإلعالم 
واهلندسة الزراعية والتقاوي .ويكون لإلدارة جملس أعلى لنقل التقانة يضم اجلهات املتخصصة وذات الصلة ويرأسه 
وزير الزراعة والري وأيضًا هنالك صندوق لدعم األنشطة املختلفة ويضم هذا الصندوق اجلهات الرمسية والشعبية اليت 

تساعد يف ذلك.

على املستوى الوالئي هنالك إدارات والئية لنقل التقانة واإلرشاد وتتبع فنيًا لإلدارة العامة بينما تتبع إداريًا وإشرافيًا 
لوزارات الزراعة بالواليات. وتكون اإلدارة الوالئية مشابهة لإلدارة األم من حيث التكوين وبنفس الوحدات الفرعية 

والوحدات املساعدة.
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تتكون اإلدارة العامة لنقل التقانة واإلرشاد من اإلدارات اآلتية:

أ: إدارة اإلرشاد الزراعي:
تضم إدارة اإلرشاد الزراعي:

اإلرشاد احلقلي.  .1
2.  تنمية املرأة الريفية.

3.  الدراسات والبحوث واملعلومات.

مهام إدارة اإلرشاد الزراعي:
العمل على نقل التقانات والعمل اإلرشادي واإلعالمي وحتقيق التنسيق بني اجلهات اليت تزاوله أو املرتبطة   .1

به وتوجيهها حنو حتسني كفاءة العاملني بالزراعة .

2.  اإلعداد واإلشراف على التدريب الزراعي املهين بنقل املعارف والتقانات من مصادرها املختلفة بطريقة مبسطة 
وعملية إىل العمل يف اجملال الزراعي بغرض رفع املستوى اإلنتاجي والثقايف و االجتماعي هلذه الفئة. وتنظيم 

املؤمترات والندوات الزراعية وحتضري كل مستلزماتها الفنية.

3.  رفع الوعي يف جماالت املدخالت الزراعية وحسن استغالهلا مثل األمسدة والكيماويات والبذور احملسنة.

ختطيط وتنفيذ برامج نقل التقانة واإلرشاد املختلفة على كافة املستويات والتنسيق بينها ولإلشراف على   .4
الربامج املشرتكة مع املؤسسات البحثية واملنظمات وتوجيه برامج االقتصاد املنزلي والتنمية الريفية ونشاط 

الشباب الريفي.

5.  جتميع الوثائق الزراعية واملعلومات الفنية وحفظها يف قوالبها املختلفة وجعلها متاحة لكل املساهمني يف 
اجملال الزراعي بشتى السبل. 

 ب : إدارة اإلعالم الزراعي:
تتكون من األقسام التالية:

=1. قسم الربامج اإلعالمية.
=2. قسم اإلصدارات.

3. قسم املعارض.

مهام إدارة اإلعالم:
إعداد و تقديم الربامج اإلذاعية والتلفزيونية.  -1

إعداد وتوزيع املواد العلمية يف قوالبها املختلفة كالكتيبات واملطبقات والنشرات وامللصقات.  -2
تشجيع حركة التأليف والنشر وإصدار الدوريات واجملالت.  -3

إقامة املعرض الدائم حبيث يوفر املعلومة الكافية للمستثمرين واملنتجني وإدارة وتنسيق املعارض الداخلية   -4
واخلارجية.

إنتاج شرائح علمية زراعية لسد حاجة كليات الزراعة واملشاريع الزراعية وإدارات اإلرشاد الزراعي بالواليات   -5
يف إطار نقل وتطوير التقانة.

وسائله  واستخدام  اإلعالمي  العمل  جماالت  خمتلف  يف  الزراعي  اجملال  يف  العاملني  تدريب  يف  املساهمة   -6
املختلفة.

تأسيس املكتبة اإلعالمية الزراعية بأفالم فيديو وتسجيالت صوتية وشرائح واملراجع والوسائل املختلفة.  -7
النشر يف اجملال الزراعي بالصحف السيارة وإصدار املطبوعات.   -8

 ج: إدارة اهلندسة الزراعية:
تتكون إدارة اهلندسة الزراعية من ثالثة أقسام:

=1. قسم اختبار اآلالت واجلرارات .
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=2. مراكز التدريب .
3. قسم اإلسناد الفين.

مهام إدارة اهلندسة الزراعية:
1. اختبار اجلرارات، واآلالت واملعدات الزراعية وحتديد صالحيتها للعمل بالسودان.

2. تطوير وحتديث التقنية املستخدمة يف جمال اهلندسة الزراعية.
3. تطوير وحتديث امليكنة املستخدمة يف القطاع الزراعي املروي والتقليدي.

4. تأهيل وتدريب الكادر الفين العامل يف جمال اهلندسة الزراعية. 

د: إدارة التقاوي: 
تعمل إدارة التقاوي على تطوير صناعة التقاوي يف البالد من خالل ثالثة حماور رئيسة هي: 

رقابـة التقاوي:   -1
تهدف إىل محاية املزارع من التالعب ومحاية الناتج القومي من املخاطر،بقيام اإلدارة برقابة صارمة للتقاوي من خالل : 

إجراء التفتيش الدوري حلقول إنتاج التقاوي يف كل املواقع.   -
إجراء االختبارات املعملية الالزمة لضمان مطابقة درجة التقاوي للمواصفات املطلوبة.   -

تفعيل قانون التقاوي وذلك باآلتي:   -2
إجازة وحتسني أصناف جديدة للمحاصيل املختلفة.   -

رقابة استرياد وتصدير التقاوي.   -
رقابة تداول التقاوي يف السوق احمللي.   -

املساعدة يف دفع عملية إنتاج التقاوي:   -3
تدريب الكوادر العاملة يف جمال صناعة التقاوي.   -

إصدار النشرات وقيام ورش العمل اليت تساعد يف تطور الوعي البذري يف البالد.   -
إعداد الدراسات والتوصيات اليت تسهم يف تذليل مشاكل ومعوقات إنتاج التقاوي.   -

تنسيق العالقات يف جمال إنتاج وتوزيع التقاوي.   -

أقسام إدارة الرقابة على التقاوي: 
تعمل اإلدارة ألداء مهامها من خالل أربعة أقسام: 

قسم رقابة و اعتماد التقاوي:   -1
       ويعمل هذا القسم من خالل أربع وحدات: 

وحدة ضبط اجلودة: 
مهام الوحدة:

سحب العينات من التقاوي بغرض إجراء االختبارات املعملية واحلقلية .   -
تنفيذ االختبار احلقلي وحتديد درجة احملافظة على الصنف.   -

تأكيد نتائج تفتيش احلقول.   -
وضع بطاقات االعتماد على العبوات .   -

إعداد النتائج والتوصيات.   -
اإلشراف على حمطات إعداد التقاوي وحفظ سجالتها.   -

إعداد تقارير نشاط الوحدة.   -
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وحدة تفتيش احلقول: 
مهام الوحدة 

استقبال وتسجيل طلبات تفتيش حقول التقاوي.   -
وضع برامج تفتيش حقول التقاوي.   -

تنفيذ تفتيش حقول التقاوي حسب اللوائح املعمول بها.   -
تبليغ املنتج بالنتائج والتوجيهات.   -

إعداد التقارير الدورية اخلاصة بنشاط الوحدة.  -

وحدة االختبارات املعملية املركزية: 
مهام الوحدة: 

استقبال وتسجيل العينات وحفظ عينات االحتياطي.   -
إعداد عينات الفحص.   -

احلشري  االختبار  البذرة،  حيوية  اختبار  الكسر،  نسبة  الرطوبة،  نسبة  اإلنبات،  )النقاوة،  االختبارات  إجراء   -
والصحي، اختبار احلشائش الضارة واخلبيثة(. 

تسجيل النتائج.   -
إعداد التقارير الدورية.   -

 املراكز اإلقليمية إلنتاج التقاوي: 
تتبع هلذه الوحدة ثالثة مراكز إقليمية يف كٍل من سنار  واحلديبة وخشم القربة تقوم مبهام ضبط اجلودة وتفتيش 

احلقول واختبارات التقاوي باألقاليم. 

قسم تطوير صناعة التقاوي:   -2
يضم هذا القسم ثالث وحدات: 

وحدة الربامج والتدريب : 
مهام الوحدة:

إعداد الدراسات والربامج والتوصيات اخلاصة بتطوير صناعة التقاوي يف البالد.   -
تدريب الكوادر العاملة يف جمال صناعة التقاوي.   -

إعداد التقارير الدورية اخلاصة بنشاط الوحدة .   -

وحدة التنسيق والعالقات العامة :
تنسيق برامج الواليات وتبادل املعلومات .   -

تنفيذ برامج املؤمترات وورش العمل.   -
تنسيق برامج العال قات اخلارجية مع املنظمات العاملة يف جمال التقاوي.   -

إعداد إصدارة التقاوي ربع السنوية .   -
إعداد التقارير الدورية اخلاصة بنشاط الوحدة.   -

 وحدة االسترياد والتصدير:
مهام الوحدة:

وضع اللوائح املطلوبة لالسترياد والتصدير والتأكد من سالمة اإلجراءات.   -
االحتفاظ باملستندات اخلاصة باالسترياد والتصدير.   -

إصدار نشرة دورية بأسعار التقاوي.   -
االحتفاظ بسجالت مصدري وموردي التقاوي.   -
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قسم تسجيل األصناف:   -3
مهام القسم: 

تسجيل األصناف اجملازة للمحاصيل املختلفة وحفظ البيانات املتعلقة باألصناف.  -
نشر األصناف اجملازة واملسجلة بالغازيتة.   -

حفظ األوراق العلمية وقرارات ووقائع اجتماعات اللجنة الفنية إلجازة األصناف.   -
نشر أمساء األصناف اليت مت إلغاؤها.   -

قسم التفتيش العام:   -4
مهام القسم:

املراقبة والتفتيش للتأكد من تنفيذ أحكام قانون التقاوي.   -
من  مناذج  وأخذ  القانون  هذا  ألحكام  خمالفة  تقاوي  لوجود  املعقول  الشك  حالة  يف  مكان  أي  يف  الدخول   -
التقاوي املوجودة به لالختبار على أن حيصل على أمر تفتيش صادر من اجلهات املختصة يف حالة املساكن 

اخلاصة. 
طلب املستندات املتعلقة بالتقاوي مبا يف ذلك مستندات الشحن .  -

حدد نظام احلكم االحتادي بالسودان مهام وزارة الزراعة والري يف وضع اإلسرتاتيجيات والسياسات الزراعية وإعداد 
اخلطط والربامج الزراعية االحتادية حلماية وصيانة املوارد الطبيعية والبيئة الزراعية وتقديم خدمات اإلرشاد والوقاية 
ونظم املعلومات هذا باإلضافة إىل وضع الضوابط والقوانني واملواصفات القياسية وضبط اجلودة، كما تعمل الوزارة 
على ترويج املشاريع االستثمارية الزراعية ودعم التعاون اخلارجي مع الدول الشقيقة والصديقة. كما تقوم الوزارة 
بالتدريب والتأهيل علي املستوى االحتادي ثم املتابعة والتقويم واإلشراف على املؤسسات واملشاريع الزراعية الكربى 

ويتم تنفيذ هذه املهام بالتعاون والتنسيق مع الوزارات الوالئية اليت تقوم بتقديم اخلدمات الزراعية .

تي: وتقوم وزارة الزراعة والري بتنفيذ براجمها بواسطة إدارات متخصصة وتضم اآلآٌ

اإلدارة العامة للتخطيط الزراعي.  -1
اإلدارة العامة لنقل التقانة واإلرشاد.  -2

اإلدارة العامة لالستثمار والتعاون الدولي.  -3
اإلدارة العامة لوقاية النباتات.  -4

اإلدارة العامة للشئون املالية واإلدارية.  -5

هذا باإلضافة إىل هيئة البحوث الزراعية واليت تتبع مباشرًة لوزير الزراعة والري ووحدة تنسيق القطاع البستاني اليت 
تتبع لوكيل الوزارة. 

ثالثًا - البحوث الزراعية:
خلفية تارخيية:

القرن املاضي حيث أنشئت مزارع جتريبية بكل من مدينيت شندي  الزراعي بالسودان يف مطلع  بدأ البحث العلمي 
1902. وبذلك تعترب من أقدم مؤسسات البحث  العام  بشمال السودان والكاملني باجلزيرة وسط السودان وذلك يف 
العلمي يف إفريقيا والشرق األوسط. تزامن مع إنشاء املزارع التجريبية قيام معامل )WELCOME(  للبحوث املدارية 
البحوث يف جمال الكيمياء واحلشرات. أعقب ذلك إنشاء حمطة حبوث مشبات  التعليم إلجراء  كجزء من مصلحة 
 )WELCOME( باخلرطوم يف العام 1904 للقيام بالبحوث العلمية يف احملاصيل وطرق فالحتها بالتعاون مع معامل
للبحوث املدارية. يف العام 1918 مت إنشاء حمطة حبوث اجلزيرة مبدينة ود مدني خلدمة مشروع اجلزيرة بإجراء التجارب 
أنشئت  للمزارعني.  الغذاء  وتأمني  املشروع  يف  الزراعية  بالدورة  الصلة  ذات  احملاصيل  وبعض  القطن  حمصول  يف 
خدمات البحوث كقسم مستقل يف العام 1921 وّرفع لقسم البحوث الزراعية يف عام 1924. تال ذلك إنشاء العديد 
من احملطات يف كادقلي )1925( خشم القربة )1960( احلديبية )1962( أبونعامة )1962( سنار ومعتوق )1962(. 
نتيجة للتوسع الكبري يف البحوث الزراعية مت تطوير قسم البحوث الزراعية ليصبح هيئة البحوث الزراعية وهي هيئة 
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واملراكز  املختلفة  الزراعية  للمحاصيل  الزراعية  البحوث  شبه مستقلة جتمع حتت مظلتها كل حمطات ومراكز 
واملعاهد والوحدات املتخصصة يف جماالت تصنيع األغذية والغابات واملراعي. مت إنشاء وزارة العلوم والتكنولوجيا يف 

العام 2001 وأصبحت هيئة البحوث تابعة هلا ثم أعيدت اهليئة لتتبع لوزارة الزراعة يف عام 2010. 

هيكل وتنظيم البحوث الزراعية:
وإداريني  خرباء  من  يتكون  إدارة  جملس  هلا  الزراعة.  لوزير  مباشرًة  تتبع  مستقلة  شبه  هيئة  هي  الزراعية  البحوث 
السياسات  وضع  مهمته  املزارعني  واحتاد  الكربى  القومية  الزراعية  للمشاريع  وممثلني  الباحثني  وقدامى  زراعيني 
للهيئة من خالل هيكل وبناء تنظيمي يلخص على  البحثية  السياسات والربامج  للهيئة. وتنفذ  البحثية الكلية 

النحو التالي:
أ-   جملس إدارة هيئة البحوث الزراعية.

ب-  املدير العام للهيئة ويتبع له:
نائب املدير العام.  -1

املكتب التنفيذي.  -2
املراجعة الداخلية.  -3

العالقات العامة واإلعالم.  -4
املستشار القانوني.  -5

وحدة التخطيط واملتابعة والتقويم.  -6
اإلدارة العامة للربامج البحثية والتعاون الدولي.  -7

إدارة الربامج البحثية.  -
إدارة التعاون الدولي.  -

اإلدارة العامة لنقل التقانة و اإلرشاد.  -8
إدارة نقل التقانة واإلرشاد.  -

إدارة صيانة األصناف.    -
اإلدارة العامة لتنمية املوارد البشرية واملعلومات.  -9

إدارة التدريب.  -
إدارة النشر والرتمجة والتوثيق.  -

إدارة املعلومات.  -
10-  اإلدارة العامة للشئون املالية واإلدارية.

إدارة الشئون املالية واحلسابية.   -
إدارة شئون اخلدمة.  -

إدارة الشئون اإلدارية واخلدمات.  -
تتبع للهيئة 23 حمطة حبثية  و10 مراكز متخصصة وثالث وحدات، على رأس كل منها مدير تتبع له وحدة حسابية 
ووحدة إدارية. مدير احملطة مسئول لدى املدير العام للهيئة وينجز مهامه من خالل اإلدارات العامة األربع أعاله. الربامج 
برامج هيئة  البحثية وهذا حيقق ربط  الربامج  تنفذ وتتابع وتقّوم من خالل منسقني قوميني يتبعون ملدير  البحثية 

البحوث مع نظام البحث الزراعي القومي )جامعات، معاهد وخالفه(.

التعاون مع املؤسسات: 
املؤسسات البحثية القومية:

تنتهج اهليئة نهجًا قوميًا يف إدارة الربامج البحثية من خالل جتربة املنسقني القوميني وفيها يربط املنسق بني الربامج 
البحثية باهليئة واجلهات البحثية القومية األخرى مثل اجلامعات واملعاهد وخالفه. وميتد التعاون بني البحوث واجلامعات 
من خالل التعاون الثنائي بني الباحثني وأستاذة اجلامعات يف وضع برامج مشرتكة ختدم أهداف حمددة وتشمل يف 
معظم األحيان دراسات لنيل الدكتوراة أو املاجستري تنفذ بواسطة البحوث أو اجلامعات وتضمن يف الربنامج القومي 
العليا  للدراسات  للعلوم وهي جامعة  السودان  الزراعية جبهد مقدر يف أكادميية  البحوث  املعين. تشارك  للمحصول 

تتبع لوزارة العلوم والتكنولوجيا.
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التعاون مع املؤسسات العاملية: 
هليئة البحوث الزراعية تاريخ حافل يف التعاون املثمر مع املنظمات اإلقليمية والعاملية ومراكز البحوث الدولية ويشمل 

ذلك:
FAO، AOAD، IDB، CGIAR Centers )ICARDA، ICRISAT، CIMMYT، CIAT، CIP، IPGRI(، IFAD، UNEP، 
UWDP، IAEA، Sida، Danida، JICA، gtz، USAID، CTA، ASARECA، AARINEINA، FARA، RUFORUM،  
CIRAD

االتفاقيات الثنائية:
تشارك هيئة البحوث الزراعية يف تنفيذ اجلانب البحثي للعديد من االتفاقيات الثنائية بني مجهورية السودان والدول 
السعودية واليمن وإيران  العربية  اململكة  العربية وتشمل  الشقيقة والصديقة تأتي يف مقدمتها مجهورية مصر 

وتركيا والصني وكوريا وليبيا والربازيل.

املوارد البشرية:

أ: الباحثون:

اجلملةأستاذأستاذ مشاركأستاذ مساعدباحثمساعد باحث
134124887328446

محلة الدكتوراة: 170، محلة املاجستري: 143

ب- غري الباحثني

اجلملةمساعد فينفينموظفعامل

16645354711912861

املوارد املاديـة:
املراكز البحثية )عددها عشرة(:  )1

مركز حبوث الغالل.  -
مركز حبوث احملاصيل الزيتية.  -

مركز حبوث األراضي واملياه.   -
مركز حبوث وقاية احملاصيل.  -

مركز حبوث احملاصيل البستانية.  -
مركز الدراسات االقتصادية وحتليل السياسات.  -

مركز حبوث األراضي اجلافة.  -
معهد حبوث حصاد املياه.  -

مركز حبوث الغابات.  -
مركز التقانة والسالمة احليوية.   -

ب- احملطات وعددها 23:
حمطات الزراعة املروية:   -1

اجلزيرة ، معتوق، الرهد، السوكي ، حلفا اجلديدة، احلامداب. 
الزراعة بالري التكميلي:  -2

سنار، أبو نعامة، كوسيت. 
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الزراعة النيلية:  -3
احلديبة، شندي، مشبات، دنقال، مروي. 

الزراعة املطرية التقليدية:  -4
األبيض، نياال، الفاشر، كادوقلي. 

الزراعة املطرية اآللية:  -5
الدمازين، القضارف. 

الزراعة الفيضية: كسال، البحر األمحر.  -6
الزراعة يف األراضي امللحية: سوبا.  -7

ج- الوحدات البحثية وعددها أربع: 
املوارد الوراثية.   .1

زراعة األنسجة.   .2
تقاوي األساس.  .3

حبوث األصماغ.  .4

حتتوي كل احملطات واملراكز والوحدات على مباٍن تشمل املكاتب واملعامل واملخازن وحالتها وسط، كما متلك 
100-70 فدان(. متتلك  2 ألف فدان )معظم احملطات متلك حوالي  25 فدانًا إىل أكثر من  غيط تتفاوت مساحته من 

بعض احملطات جرارًا أو أكثر وزراعات وحاصدات ورشاشات أمسدة ومبيدات وعربة أو اثنتني للخدمات. 
مصادر التمويل:

متول اهليئة من وزارة املالية بواسطة ميزانية سنوية منفصلة. تشتمل على املرتبات والتسيري والربامج البحثية والتنمية. 
% من امليزانية املطلوبة. القليل  تعترب امليزانيات املدفوعة للتسيري والربامج والتنمية شحيحة وال متثل أكثر من 10 

من التمويل للربامج ونقل التقانة يقدم من املنظمات الدولية والدول الصديقة والقطاع اخلاص عرب برامج حمدودة. 
األهداف اإلسرتاتيجية:

االهتمام بتأمني الغذاء وإزالة الفقر.  -
التطوير املتنامي للتقانة وتعظيم اإلنتاج واإلنتاجية.  -

التواؤم مع التغري املناخي.  -
االهتمام بالبيئة والتنوع احليوي.  -

تنمية التحالفات اإلقليمية.  -
التقانات املستهدفة ألهم السلع:

تربية اهلجن و انتخاب األصناف احملسنة.
       )الذرة، الذرة الشامية، زهرة الشمس، فول الصويا(.

تربية أصناف أكثر تأقلمًا لإلجهاد )احليوي والطبيعي(.
االستخدام األمثل للموارد.  -

حتسني النوعية .  -
التخصيب بالوسائل احليوية .  -

معاجلة االجنراف والتدهور الناتج عن االستزراع.  -
تقانات الستعادة الفاقد من الغابات الطبيعية:

حفظ األصول الوراثية لألشجار.  -
حتسني األخشاب واألصماغ.  -

دراسة التغريات املناخية.  -
استئناس األشجار املثمرة.  -
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الربامج البحثية وإدارتها:
يقوم الربنامج البحثي هليئة البحوث على النظام احملصولي ويكون لكل حمصول منسق قومي عليه وضع خطة 
مثل  األخرى  البحثية  اجلهات  يف  والباحثني  اهليئة  باحثي  بواسطة  تنفذ  اليت  البحوث  تشمل  املعين  احملصول  لتنمية 
اجلامعات املختلفة واملعاهد وجمالس البحوث. يعقد اجتماع سنوي ملناقشة الربامج حبضور كل املهتمني يف سلسلة 

إنتاج احملصول إلجازة الربنامج وتقسيم املهام.
خمرجات البحوث:

جتاز خمرجات البحوث من خالل أربع جلان قومية هي:
اللجنة القومية إلجازات األصناف.  -

اللجنة القومية لفالحة احملاصيل.  -
اللجنة القومية لوقاية احملاصيل.  -
اللجنة القومية لتقانات األغذية.  -

باإلضافة  القومية  البحثية  اجلهات  كل  من  عضويتها  تتكون  واليت  اللجان  هلذه  سنوية  نصف  اجتماعات  تعقد 
لإلدارات املختصة من وزارة الزراعة والوزارات ذات الصلة. متحص التوصيات يف مؤمتر كبري حيضره كل املهتمني 
يف سلسلة إنتاج احملاصيل ومن ثم تقوم اللجنة باختاذ القرار خبصوص التوصية يف اجتماع منفصل يعقب املؤمتر 

مباشرة. 

أثر خمرجات البحوث:
تقوم البحوث بالتعاون مع إدارات نقل التقانة املركزية ويف الواليات املختلفة جبهد مقدر يف نقل التقانة من خالل 
التجارب التأكيدية والتجارب يف حقول املزارعني واحلقول الرائدة وأيام احلقل، كما تسعى يف توفري تقاوي األساس 
للمحاصيل اإلسرتاجتية. دور اإلرشاد الزراعي والقطاع اخلاص يف نشر التقانة اتسم بالضعف الشديد. وهذا انعكس 
نشر  لعمليات  التمويل  ضعف  احملاصيل.  ملعظم  البحوث  وخمرجات  التقنية  احلزم  تبين  ضعف  يف  أساسية  بصورة 
التقانة والتدريب لكوادر لإلرشاد الزراعي وعدم دخول القطاع اخلاص يف صناعة التقاوي واالعتماد على الطرق 

القدمية لإلرشاد هي أهم املعوقات لتنمية الزراعة بالسودان.
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حبوث ونقل التقانة الزراعية
 مجهوريـة العراق

 
أواًل- القطاع الزراعي:

خلفيات :

موقع العراق اجلغرايف:  -1
يقع العراق يف اجلنوب الغربي من قارة آسيا ومشال شرق الوطن العربي بني خطي عرض 29 و 37 مشااًل وخطي طول 
38 و 48 شرقًا. وأقرب املسطحات املائية للعراق هو اخلليج العربي والبحر األبيض املتوسط والبحر األمحر. واالرتفاع عن 

مستوى سطح البحر يرتاوح من مستوى سطح البحر إىل ارتفاع يتجاوز يف قمم اجلبال 3600 م.

التضاريس األرضية:   -2
ميكن متييز عدة أشكال من التضاريس األرضية ومنها:         

أ. املنطقة اجلبلية.
ب. منطقة التالل وحيدها غربا الضفة الشرقية لنهر دجلة.

ت. منطقة اجلزيرة وتقع بني نهري دجلة والفرات إىل املناطق القريبة من بغداد.
ث. منطقة السهل الرسوبي اجلنوبي ويتصف بتضاريس أرضية مستوية وتقع االهوار ضمن هذه املنطقة.

ج. منطقة اهلضبة الصحراوية وهي متثل أكثر من نصف مساحة العراق وتقع بني الضفة الغربية لنهر الفرات 
وحدود العراق مع كل من سوريا واألردن والسعودية والكويت ومن أهم الوديان وادي حوران الذي ميتد من 

احلدود العراقية األردنية السعودية إىل نهر الفرات غرب مدينة هيت.

مناخ العراق:  -3
يتميز بعوامل مناخية منها :

الطاقة الشمسية العالية. 1 .
درجات احلرارة املتطرفة للهواء وخاصة يف الصيف. 2 .

عامل األمطار احملدودة. 3 .
الرطوبة اجلوية املتدنية. 4 .

الرياح املتنوعة. 5 .

الغطاء النباتي:
اليابسة يف الكرة  املناطق على  النباتي احلالة اخلضرية وطبيعة الكساء اخلضري ألي منطقة من  الغطاء  ميثل 

األرضية، وأن دراسة األنواع النباتية أي )الفلورا( يف أي منطقة يعترب أساس دراسة الغطاء النباتي. 

تقسيمات الغطاء النباتي الطبيعي يف العراق: يعكس الغطاء النباتي الطبيعي يف العراق التنوع الكبري يف الظروف 
البيئية من ظروف مناخية وظروف الرتبة وظروف موقعية وتضاريس أرضية ومنها خطوط العرض والطول واالرتفاع 
واالخنفاض عن مستوى سطح البحر وما يتعلق بالظروف البيئية للبلدان اجملاورة والقرب والبعد عن املسطحات املائية 
للبحار واحمليطات والبحريات وهذه الظروف البيئية قد جعلت التنوع البيئي ينعكس على الغطاء النباتي الطبيعي 

يف العراق وميكن تقسيم الغطاء النباتي الطبيعي إىل:

الغطاء النباتي االليب وهو الذي يتمثل يف بعض قمم اجلبال يف مشال العراق فوق خط األشجار. 1 .
الغطاء النباتي للغابات ومنها الغابات اجلبلية والغابات النهرية. 2 .

الغطاء النباتي الصحراوي. 3 .
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الغطاء النباتي املائي. 4 .
الغطاء النباتي امللحي. 5 .

الغطاء النباتي للسهوب.    6 .
إن هذه التقسيمات للغطاء النباتي الطبيعي حتتاج دراسات تفصيلية فمن الناحية التصنيفية فإن األنواع النباتية 
تغطي  عوائل   )10( هناك  فإن  العوائل  هذه  ضمن  ومن  وعائية  نباتية  عائلة   )151( ضمن  تقع  العراق  يف  الوعائية 
البيئات  يف  وانتشارًا  عددًا  األكثر  الزهرية  النباتات  تغطي  عائلة   )141( واملتبقي  الزهرية  غري  الوعائية  النباتات 
العراقية، وتضم هذه العوائل مجيعها حوالي )860( جنسًا وما قد يزيد على )2500( نوعًا طبيعيًا وهذه األنواع الربية 
الوعائية يوجد حوالي )25( نوعًا نباتيًا وعائيًا ال زهريًا فقط والباقي يعود للنباتات الزهرية واليت تضم بدورها نباتات 

ذوات الفلقة الواحدة وعددها )24( عائلة ونباتات ذوات الفلقتني وعددها )117( عائلة.

تضم املقاطعات اجلغرافية األربع اجلبلية وهي: العمادية وراوندوز والسليمانية وسنجار أغنى املناطق يف عدد األنواع 
ونسبة تغطية للغطاء النباتي الطبيعي، وأفقر املناطق يف عدد األنواع هي منطقة وادي الرافدين السفلى.

أما بالنسبة لألنواع النباتية الوعائية الزراعية فتقدر حبدود )500( نوع وبذلك فإن التقديرات تشري إىل وجود )3000( 
نوع نباتي وعائي يف العراق ونصف هذا العدد يعترب بشكل أو آخر نباتًا اقتصاديًا ومن ضمنها حوالي )450( نوعًا 
الطبيعية  املوارد  من  وتعترب  متجددة  موارد  وهي  العراق  يف  النباتية  الثروة  أهمية  مالحظة  ميكن  وهكذا  طبيًا. 

الواعدة يف حاضر ومستقبل العراق.

الغطاء النباتي األليب:  -1
ارتفاعات تقدر حبدود )2750-3730م( وتقع خلف خط  النباتات اليت تقع عند بعض قمم اجلبال الشاهقة يف  وهي 
األشجار وتنمو يف هذه البيئة نباتات عشبية معمرة تعود بصورة رئيسية إىل العوائل املركبة والشفوية والصليبية 
والقرنفلية وهي نباتات عطرية وذات أزهار جذابة كما تنمو بعض الشجريات القزمية الوسادية ،وهذا الغطاء النباتي 

ذو مساحة حمدودة جدًا يف العراق.

الغطاء النباتي للغابات:  -2
ميكن تقسيم الغابات يف العراق إىل غابات جبلية واليت تقع على سفوح اجلبال، وغابات نهرية وتقع على ضفاف 
األنهار والعيون والقنوات يف املناطق اجلبلية وعلى ضفاف األنهر ويف اجلزر النهرية يف مناطق السهول النهرية الشمالية 

والوسطى.
أ. الغابات اجلبلية: وتعرف بالغابات البلوطية لوجود أنواع تابعة جلنس البلوط يف هذه املناطق ومتثل األنواع السائدة 
يف هذا الغطاء النباتي ،ويوجد معها العديد من أنواع األشجار والشجريات والنباتات العشبية املعمرة واحلولية وهي 

متثل أغنى أقسام الغطاء النباتي من حيث األنواع ومن حيث نسبة التغطية.

البيئات ففي  العشبية يف شريط حمدود يف هذه  والنباتات  أنواع من األشجار والشجريات  النهرية: تنمو  ب. الغابات 
يف  طبيعيا  ينتشر  ال  والذي   )Platanus  ( اجلنار  كنبات  األشجار  من  أنواع  مالحظة  ميكن  اجلبلية  املناطق 
 )Salix( املناطق الوسطى واجلنوبية بينما أنواع أخرى قد تستمر يف االنتشار كما هو احلال يف جنس الصفصاف
ويالحظ وجود جزر نهرية يف املناطق الوسطى إضافة إىل ضفاف األنهار تنمو فيها أشجار وشجريات الفرب والطرفة 

والصفصاف ونباتات أخرى من األشجار والشجريات.

الغطاء النباتي الصحراوي:  -3
هذه البيئات متثل أكثر من نصف مساحة العراق وميكن تقسيمها إىل الصحراء الغربية والصحراء اجلنوبية وصحراء 
من   )60%( احلولية حوالي  األنواع  وتقدر  واملعمرة  احلولية  العشبية  والنباتات  الشجريات  من  هي  والنباتات  اجلزيرة، 
األنواع اليت تنمو يف الصحاري العراقية. وتشري التقديرات بأن األنواع اليت تنمو يف الصحاري العراقية هي حبدود )450( 

نوعًا نباتيًا.   

إن هذه األعداد الكبرية من األنواع اليت تنمو يف ظروف البيئة الصحراوية القاسية ميكن أن تعترب من املوارد الطبيعية 
اإلحيائي  والتنوع  الوراثية  املصادر  يف  كبرية  أهمية  ذات  وهي  بيئيًا  املتطرفة  الظروف  هلذه  واملتكيفة  املتجددة 
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النباتي واملراعي الطبيعية ومن الشجريات املعروفة واملنتشرة يف مناطق الصحراء العراقية وذات أهمية كعلف جماني 
وطبيعي لرتبية الثروة احليوانية إضافة إىل أنها مأوى للعديد من احليوانات الربية. من هذه الشجريات الرمث والزعرت 
والسدر وغريها. إضافة إىل النباتات العشبية احلولية واملعمرة اليت تضفي على املناطق الصحراوية روعة ال مثيل هلا 

يف السنوات املطرية.

الغطاء النباتي املائي:
وهذا النمط من الغطاء النباتي ميكن أن يظهر طبيعيًا يف مناطق األهوار ويف املناطق احملاذية لألنهار واملسطحات 
املائية اليت تغمرها املياه لفرتة طويلة من السنة ومن النباتات الشائعة يف هذه البيئات املائية هو القصب الربدي واألسل 

. )Lemna( ويطلق عليها نباتات برمائية إضافة لوجود نباتات عشبية مغمورة أو طافية ومنها عدس املاء

الغطاء النباتي امللحي:  -4
املنخفضات  العراق كما ميكن مالحظتها يف مناطق  الرسوبية من  املناطق  الطبيعية يف  امللحية  النباتات   تنتشر 
إن هذا  الثرثار.  النجف وكربالء وشثاثة كما توجد يف مناطق اجلزيرة احملاذية لبحرية  بالقرب من  امللحية  املائية 
الغطاء أخذ باالنتشار السريع يف املناطق املنخفضة من العراق  يف الوسط واجلنوب بسبب ترك األراضي بدون زراعة 
النباتات الشائعة الشنان والطرطيع  التملح بشكل سريع وخطري. ومن  وسوء استعماهلا والذي أدى إىل انتشار آفة 
البيئات  هذه  تتميز  املاحلة.  البيئات  هذه  نباتات  إىل  والطرفة  والشوك  العاقول  إضافة  وميكن  والعجرش  والشويل 
بقساوة املناخ وملوحة الرتبة مما جيعل األنواع النباتية اليت تتحمل هذه الظروف قليلة جدًا من حيث األنواع ولكنها 

ذات تغطية نباتية عالية. 

الغطاء النباتي للسهوب :  -5
املطري  باخلط  السهوب  مناطق  حتديد  وميكن  أخرى،  جهة  من  والصحاري  جهة  من  للغابات  احملاذية  املناطق  وهي   

السنوي )200( ملم سنويا. وتقسم هذه البيئات حسب مفاهيم بيئية ومناخية وغطاء نباتي إىل:

أ. سهوب جافة.
ب. سهوب شبه جافة.

وبصورة عامة فإن الغطاء النباتي للسهوب مكون من شجريات ونباتات عشبية ذات سيقان أرضية إضافة إىل نباتات 
عشبية حولية. إن واقع حال الغطاء النباتي للسهوب بعد عقود من التدمري البيئي هلذه املناطق وخاصة احلراثة لغرض 
الزراعة الدميية قد أتت على األنواع النباتية الطبيعية وقد توجد بعض بقاياها يف املناطق الوعرة جدًا واليت مل تصلها 
عمليات احلراثة العشوائية وبذلك فإن األنواع النباتية هلذه املناطق قد اختفت واحنسرت بشكل شبه كلي مثل 

شجريات الشيح والكيصوم .

 اإلنتاج الزراعي:
أ. بلغت الكميات املستلمة من التمور:

الكمية املستلمةاملوسم

املتبقي من املوسم 2011/2010
57،50 طن متور درجة أوىل

119717،098 طن متور درجة ثانية

املوسم 2012/2011
1316،435 طن متور درجة أوىل

104594،388طن متور درجة ثانية
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النسبة %عدد أشجار الفواكه / شجرةأنواع الفواكهالتسلسل
1308854322.8الربتقال1
7625391.3الليمون احلامض2
1649090.3الليمون احللو3
12416542.2النارنج4
29290.01الاللنكي5
16130.003كريب فروت6
39090.01السندي7
34540.01السفرجل8
40770.01كاكي9

22506053.9التفاح10
952687316.6الرمان11
2124235437العنب12
1290020.2الكمثرى13
40608797.1املشمش14
3009090.5اخلوخ15
1606740.3الكوجة16
2894490.5العنجاص17
2894490.5الوبالو18
24971554.3التني19
1320190.2التوت20
5571931الزيتون21
990420.2النبق22
6404111.1األنواع االخرى23

57449641100
املوارد املاديــة:

املعدات:
الزراعية: العامة للتجهيزات  - نشاط الشركة   1

بيع وجتهيز: أ - 

املنجزنوع النشاط
108ساحبة
27مضخة

327منظومة
148معدات وآالت زراعية مستوردة

13معدات وآالت زراعية حملية
13مرشة

242   كغمبذور زهرة الشمس حملية
23499 كغم بذور زهرة الشمس مستوردة

304375 كغم/لرت و 71962 على هيئة شريطمبيدات
550342 طنأمسدة

1287،444 طننايلون زراعي



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية85

آلية البيع بالتصريف بتجهيز: ب - 

املنجزنوع النشاط
283ساحبة

3حاصدة
22مضخة

41منظومة ري
24مرشة

141معدات وآالت زراعية
145مولدة

كميات األمسدة املتعاقد عليها : ت - 

الشركة املتعاقد معهااملنجزنوع النشاط

اجلنوبية 530000 طناليوريا األمسدة  لصناعة  العامة  الشركة 
والشمالية والشركة األوىل العاملية / ببجي

S.P 5000 طن سوبر فوسفات أحادي
الشركة العامة للفوسفات

171 طنمركب 10*18

 )61( احملافظات  يف  املمنوحة  الزراعية  واآلالت  باملكائن  اخلاصة  االحتياطية  األدوات  وكاالت  أعداد   - ث 
وكالة.

نشاط شركة مابني النهرين العامة للبذور:
أ. الكميات املستلمة واجملهزة:

املالحظاتالكمية اجملهزة/طنالكمية املستلمة/طننوع النشاط
34،00031،932بذور الرتب العليا للحنطة

للمزارعني
9007354،162حبوب الذرة الصفراء للموسم 2012/2010

 ملربي الدواجن1263559945عرانيص الذرة الصفراء للموسم 2012/2011
)كأعالف (

ب .  إمجالي الكميات املباعة للموسم 2011/2010 :

الكمية املباعة /طننوع النشاط  

21462بذور احلنطة

1257،850خملفات بذور احلنطة

54061،242حبوب الذرة الصفراء اجملففة

 كواحل  1621،850و شوائب13592،380خملفات الذرة الصفراء

ت .إعداد خطة الستالم حمصول الذرة الصفراء وتقرر فيها أن يتم استالم )110( ألف طن أو أكثر وبسعر )400000( 
دينار للطن الواحد لغرض سد حاجة أكرب قدر ممكن من احتياجات مربي الدواجن .
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ث . ختصيص قطعة األرض اجملاورة ملعمل تنقية وتعفري البذور يف حمافظة الديوانية إلنشاء معمل تنقية وتعفري 
البذور لتغطية احتياجات املزارعني من بذور احلنطة للمحافظات )السماوه، النجف، كربالء املقدسة، الناصرية(.

ج .  نصب وإنشاء سايلوات سعة )5000( طن حلبوب الذرة الصفراء يف كل من املعامل املوجودة يف حمافظات )بابل، 
كركوك، صالح الدين (.

ح .  إنشاء معمل للعلف احليواني يف معمل الذرة الصفراء يف صالح الدين والعمل يف مراحله األولية .
خ .  إنشاء خمازن خلزن حبوب الذرة الصفراء العلفية يف معمل )تازة، احلوجية، املدحتية( وبطاقة 1000 طن للمخزن 

الواحد.
د.  تأهيل وتشغيل معمل الذرة يف نينوى واخلط االنكليزي يف معمل الذرة الصفراء يف بغداد.

بلغت الكميات املنقولة من بذور احلنطة للموسم 2011-2012 بني مواقع الشركة )234،700( طن من صنف  ذ. 
ورتبة )إباء 99 مسجل، إباء 99 أساس، أبو غريب مسجل، أبو غريب أساس(.

 نشاط الشركة العامة للمحاصيل الصناعية:
الصويا(  فول   ، احلقل  فستق   ، الشمس  )زهرة  الصناعية  احملاصيل  وأصناف  هجن  استنباط  نشاط  أ. استمرار 

وحتسينها.
(إىل اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد األصناف لغرض االعتماد. تقديم اهلجن )اسحاقي1واسحاقي2ب. 

ت. انتخاب ثالث سالالت واعدة من هجني يورفلور لغرض احلصول على سالالت ذات جتانس جيد وعقم سايتوبالزم 
بنسبة عالية .

زراعة )21( تضريبًا من زهرة الشمس يف حمطة أحباث االسحاقي للموسم اخلريفي 2011ث.  يف بداية شهر آب حيث 
2011 والنباتات حبالة جيدة. الربيعي  مت انتخابها من )100( تضريب كانت قد زرعت يف املوسم 

ج. تنفيذ جتربة التلقيح القمي يف حمطة أحباث االسحاقي للحصول على سالالت تربية جديدة من زهرة الشمس 
.)R،B،A(

، فستق احلقل عراقي صناعي( املستنبطة من  إرسال أصناف احملاصيل الصناعية )فستق احلقل ،فستق احلقل 2ح. 
قبل الفريق البحثي يف الشركة/ اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد األصناف الزراعية.

( دومن بعدأن مت مزج  تنفيذ جتربتني يف حمطة أحباث االسحاقي باستخدام منظومة الري بالتنقيط ومبساحة )1،5خ. 
كمية من الرتب الشاطئية )زميج( وخلطها بالرتبة املهيأة للزراعة مع إضافة كمية من السماد العضوي املتحلل 

لغرض تفكيك الرتبة .
( وصنف الذرة  تقديم تركيبني وراثيني حملصولني علفيني هما :احلشيش السوداني العلفي )DAN-2 SUPERد. 

البيضاء العلفية )SWEET JUMBO( إىل اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد األصناف الزراعية لغرض االعتماد .
ذ. زراعة ثالثة أصناف من احملاصيل العلفية )ذرة بيضاء ، حشيش سوداني ، دخن علفي ( يف موقعي حممد القاسم  

وموقع التاجي .
ر. إدخال البيانات اخلاصة باألصناف الواعدة حملصول فول الصويا وإرسال بذور صنفني واعدين إىل اللجنة الوطنية 

لتسجيل واعتماد األصناف .
ز. تنفيذ مشروع حبثي الختبار وتطوير أصناف قصب السكر )فيتنامية املنشأ( ذات املواصفات العالية اجلودة يف 

نسبة السكر املستخلص ونشر زراعتها يف العراق .
تفعيل مشروع إرواء الضلوعية الشمالي واجلنوبي بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات منذ عام 2004س.  استنادًا 

إىل توجيهات معالي الوزير .
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نشاط الشركة العامة للبستنة والغابات:
ميكن اإلجياز مبا يلي :  -1

املوقع/املالحظاتالنوع/الصنفاملنجزنوع النشاط

زراعة

حمطتا البستنة يف احملاويل واهلنديةنباتات زينة خمتلفة17000 عقلة

حمطتا البستنة يف احملاويل واهلنديةنباتات زينة خمتلفة25000 شتلة

كينوكاربس3800 شتلة
عدد من مشاريع الغابات التابعة للشركة 

يف بغداد وواسط

)3(ماليني 
عقلة

زيتون من األصناف احمللية 

% تنفيذ اخلطة الزراعية املقرة بنسبة 100 
)200( الف عقلة

أسبانية  أصناف  من  جمذرة  زيتون 
و  وبيكوال  أربكوينا   ( مستوردة 

)K18

)5( بيوت 
بالستيكية

العراق  )أعجوبة  باذجنان  أصناف 
صنفي  و  أخرى(  وأصناف  وبرشلونة 

باميا )برتا وبترية(
حمطة البستنة يف احملاويل

ترقيع
حمطة البستنة يف القائمتني130شتلة

حمطة البستنة يف القائمعنب267شتلة

حمطة البستنة يف نينوىفاكهة خمتلفة15000 شتلة تركيب

مزرعة الزعفرانيةمحضيات15000 شتلةتفريد

حمطتا البستنة يف القائم واحملاويلنباتات زينة563 أصلتطعيم

بيع

زيتون577066 شتلة

بيعها للدوائر احلكومية واملزارعني فاكهة خمتلفة148690 شتلة

نباتات زينة خمتلفة48565 شتلة

إنتاج
أشجار غابات خمتلفة174316 شتلة

مشاتل مديريات الزراعة يف احملافظات )ميثل 
البالغة  الزراعية  اخلطة  أصل  من   %  116

)150( ألف شتلة لعام 2011

طماطة لألصناف اهلجينة )دنى وجنان 2454078 شتلة
وصفا وعال وسبيدي(

مشاتل مديريات الزراعة يف احملافظات

أشجار غابات خمتلفة1563 دومنتشجري
الزراعية  اخلطة  أصل  من   %  104 ميثل 

للتشجري والبالغة 1500 دومن

جتهيز

زيتون18000 شتلة
شتلة   1000 بواقع  للمحافظات  جتهيزها 
الزراعة  وزير  السيد  )هدية  حمافظة  لكل 

مبناسبة يوم الشجرة(

5 أطنان
تقاوي بطاطا

يف  البطاطا  تقاوي  مشروع  نشاط  جتهيز 
اهلندية

تقاوي بطاطا174طن
جتهيز للمستثمرين املتعاقدين مع الشركة 

ملديرية زراعة نينوى
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استالم
مت خزنها يف املخزنتقاوي بطاطا مستوردة180 طن

تقاوي بطاطا595،545 طن
)حصة  املستثمرين  حقول  يف  مزروعة 

الشركة(

بطاطا نسيجية لألصناف )عالء الدين، 32250 شتلةتسليم
بروفنتو، ارنوفا(

إىل مواقع )اهلندية ، نينوى،أعالي الفرات( 

-  نصب وإنشاء وإعادة تأهيل منظومات الري كما يلي :  2

املوقـــــعنوع النشاط

نصب منظومة ري بالتنقيط ملساحة )5( دومنات
مع  /بالتنسيق  الزعفرانية  مزرعة  يف  الزيتون  أمهات  بستان 

شركة النعمان

بالستيكية  بيوت   )4( لـ  ضبابي  ري  منظومة  إنشاء 
بأبعاد 5*45 م

مشتل غابات نينوى

إعادة تأهيل منظومة ري رذاذي لظلة
حمطة البستنة يف تاج الدين /حمافظة واسط وحمطة البستنة يف 

احملاويل 

نصب )9( منظومات ري رذاذي
)مشتل احلمضيات املصدقة يف كربالء املقدسة ومشتل غابات 
نينوى ومشتل غابات النعيمية و مشروع غابات النهروان ومزرعة 

الزعفرانية يف حمطيت البستنة يف تاج الدين واهلندية(.

نصب )16( منظومة ري بالتنقيط

مشتل  و  املقدسة  كربالء  يف  املصدقة  احلمضيات  )مشتل 
وغابات  ومشتل  احلوجية  يف  املصدقة  النفضية  الفاكهة 
يف  البستنة  وحمطات  الفرات  رحيانة/أعالي  وحمطة  النعيمية 

احلوجية و القائم واحملاويل و اهلندية(.

( دومنات يف معرض  • إعداد كشف ختميين لنصب منظومة ري رذاذي نابضي لـ)4( حدائق بلغت مساحتها )3	
بغداد الدولي.

( دومن يف مشروع  • إعداد كشوفات هندسية لتجهيز ونصب )3( منظومات  ري بالتنقيط أحداها ملساحة )150	
غابات شيخ سعد واآلخر لـ )7( بيوت بالستيكية كبرية يف حمطة أبي غريب والثالث ملصدات الرياح يف 

حمطة أعالي الفرات.

البيوت البالستيكية كما يلي : نصب وتأهيل   -  3

املوقعالعددنوع النشاط
نصب بيت بالستيكي ملساحة )508( 

م2 للبيت الواحد 
بيت )12( بيتًا و)2(  الفرات  أعالي   حمطة  يف  و)3(  غريب  أبي  يف  منها   )4(

نباتات  لزراعة  بيت  و)1(  الدين   تاج  يف  الزيتون  نشاط  ألغراض 
البطاطا  إنتاج تقاوي  الزعفرانية و)2( بيت يف مشروع  الزينة يف 

يف اهلندية.

)71( مزرعة الزعفرانية )مشروع البيوت البالستيكية ()100( بيٍتإعادة تأهيل بيت بالستيكي
)29( حمطة أعالي الفرات /مساحة كل بيت )180( م2
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منح موافقات استرياد وإجازات إنشاء بساتني كما يلي :  -  4

املالحظاتاملنجزنوع النشاط

2011)1417( موافقةمنح موافقة استرياد الفاكهة واخلضر حتى إيقاف االسترياد يف 14 /11/ 

)18( إجازةمنح إجازة إلنشاء بساتني خنيل
واالنبار  وبغداد  القادسية  حمافظات  يف  دومن   )179( ملساحة 

وميسان

)4( إجازاتمنح إجازة إلنشاء بساتني زيتون
ونينوى  الدين  صالح  حمافظات  يف  دومن   )71( ملساحة 

وكركوك

إجراء عمليات اخلدمة لبساتني أمهات الفاكهة والزيتون واملشاتل ونباتات الزينة يف احملطات واملشاتل مبا فيها من   -5
سقي وتعشيب ومكافحة باملبيدات الفطرية واحلشرية وسرطنة وقرط الشتالت وكري األنهر وحتضري وتهيئة 

األراضي للزراعة بإجراء عمليات احلراثة والتنعيم والتسوية وفتح السواقي واإلدامة.

6-  زراعة )18( صندوقًا ببذور نارنج ) جتربة مع وزارة العلوم والتكنولوجيا (6معامالت يف3 مكررات باستعمال 
مبيدات فطرية خمتلفة إحيائية ) فطر ترايكودرما(.

إدامة املساحات املشجرة القائمة والبالغة 13221 دومن.  -7
اختبار توليفات مسادية خمتلفة على حمصول الطماطة ومبساحة )4( دومن و تنفيذ جتربة الختبار مادة )معاجل   -8

امللوحة ( لبيان مدى تأثريها على حمصول الطماطة وملساحة )5( دومن يف حمطة أحباث الربجسية.

استمرار عمليات اخلدمة الزراعية حملاصيل الباذجنان والطماطة واخليار والباميا وهجن البطيخ والشجر املزروعة   -9
يف البيوت البالستيكية ألغراض الرتبية والتهجني وتقييم األصناف.

10- استمرار برنامج اإلكثار لشتالت القرنفل والروز بتقنية الزراعة النسيجية ومت تسليم )2500( شتلة نسيجية 
قرنفل لغرض أقلمتها يف البيوت البالستيكية يف أبي غريب.

11-  استعمال مادة البوليمر الزراعي عند زراعة شتالت اليوكالبتوس )يف مشتل الرائد /أبو غريب ( ملا هلذه املادة من 
قابلية على امتصاص املاء أضعاف حجمها ثم حتريره للنبات عند احلاجة وبذلك يتم تقنني مياه السقي وعدد مرات 

السقي هذا إضافة إىل فوائد أخرى وهي تهوية الرتبة حول النبات وتقليل متلح الرتبة.

12- إجناز دراسة عن كلف إنشاء بساتني الزيتون حتى )50( دومن واعتماد الدراسة من قبل املصرف الزراعي بزيادة 
سقف القروض املمنوحة للمزارعني، كما مت إعداد برنامج مشروع وطين لتطوير ونشر زراعة الزيتون يف العراق.

13- إعداد مقرتحات من قبل مشروع تطوير زراعة الزيتون عالي الزيت لعرضها على منظمة إمناء األمريكية تضمنت 
إكمال النواقص يف )16( بستان زيتون إيضاحي نفذت عام 2006 من قبل منظمة )DAI( كذلك تقديم مقرتح 

إلنشاء خمترب نوعي للزيتون يف حمطة بستنة نينوى.

14- قيام الشعبة اهلندسية بإعداد )145( كشف هندسي مع املرتسمات لألعمال املدنية والكهربائية وامليكانيكية 
اليت نفذت يف املواقع العائدة للشركة. واملشاركة يف اإلشراف على تنفيذ األعمال اهلندسية وكذلك اإلشراف 

على أعمال املقاوالت.

2011 مبا حقق نسبة  15- قيام شعبة اخلطة االستثمارية مبتابعة تنفيذ أعمال مشاريع اخلطة االستثمارية لعام 
% وكذلك إعداد استمارات مشاريع اخلطة االستثمارية لعام 2012. تنفيذ 98 
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 نشاط اهليأة العامة للبحوث الزراعية:
العليا مت زراعة ما يلي : الرتب  - لغرض اإلكثار وإنتاج بذور   1

املنجز ) دومن(نوع النشاط

30زراعة بذور النواة الصفراء للصنف الرتكييب )5018(

70زراعة حنطة أبو غريب نواة

10زراعة شعري

50زراعة حنطة أبو غريب 3

30زراعة حنطة إباء 99

النشاط اخلدمي مت إنتاج مايلي : ضمن   - 2
املنجز )طن(نوع النشاط

75إنتاج بذور أساس حملصول األرز

78إنتاج بذور أساس والنواة حملصولي احلنطة والشعري 

1إنتاج بذور الذرة الصفراء للصنف الرتكييب 5018
إنتاج األرز وبرتبة أساس ألصناف األرز املعتمد والساندة من الصنف عنرب 33 

ويامسني وفرات )1( 
21،5

3-  تسجيل واعتماد الصنف الرتكييب للذرة الصفراء )أملها(، وصنف حنطة اخلبز )حبوث 22( .
4-  تقديم األصناف إىل اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد األصناف الزراعية وهي كاآلتي :

الصنفان الرتكيبيان من الذرة الصفراء فجر /1 وبغداد /3 .  .1
صنف شوفان متعدد احلشات للعلف األخضر )شوفان 11( .  .2

صنف شوفان حبوبي )شفاء( .  .3
صنف حنطة عالية اإلنتاجية )حنطة حبوث 158 ( .  .4

صنف حنطة صويرة 11 .  .5
الرتكيبتان الوراثيتان اجلديدتان من األرز حبوث )1( وحبوث )2( .  .6

إيداع مناذج من بذور الصنفني املعتمدين )اخلط الوراثي للشعري حبوث 244 ثنائي الغرض واخلط الوراثي للحنطة   -5
اخلشنة حبوث 7( يف البنك الوراثي التابع للهيأة العامة لفحص وتصديق البذور .

زراعة )15( تركيبًا وراثيًا حملصول احلنطة مهداة من املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة/   -6
املركز  إىل  النتائج  وأرسلت  كركوك(  األنبار،  بغداد،  احملافظات)نينوى)3(مواقع، واسط،  أكساد وزعت يف 

أعاله .
املنطقة  تالئم  النمو  موسم  قصرية  األرز  من  أصناف  بزراعة  كردستان  إقليم  يف  الزراعة  وزارة  مع  التنسيق  مت   -7

الشمالية يف حمافظيت أربيل والسليمانية .
تنفيذ املشاريع اآلتية :  -8

املساحةاملوقعاسم املشروع
2،5 دومن لكل موقعالنجف األشرف ، الديوانيةالري بالرش وبالطريقة اجلافة1
إكثار بذور األساس حملصول األرز لدى 2

الفالحني
25 دومنًا لكل موقع)2( موقع يف النجف األشرف )1( موقع يف الديوانية

مت إنتاج )75( طنًا
3)SR( 4(مواقع يف كل من )النجف األشرف ، القادسية الزراعة الكثيفة(

، املثنى (
دومن لكل موقع
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والصفات  اإلنتاجية  الكفاءة  لتحسني  املربني  على  حمسنة(  معدات   ، تيوس   ، حمسنة  نعاج  )كباش،  توزيع   -9
الوراثية.

والبحثية  العلمية  املؤسسات  على  البيض  من  أعداد  بتوزيع  والقيام  السمان  السلوى  طيور  وحتسني  إكثار   -10
وكليات الزراعة والطب البيطري وجملس احملافظات واملربني واملستهلكني باإلضافة إىل إكثار وتربية الديك 

الرومي لغرض إجراء جتارب التحسني عليه .
11- االستمرار بالعمل يف املشاريع البحثية والتجارب اخلاصة بالدجاج البياض وفروج اللحم وتكثري الدجاج احمللي 

لغرض حتسينه، باإلضافة إىل االستمرار يف مشروع استخدام البدائل العلفية يف تغذية الدواجن.
12- االستمرار مبشروع حتسني األبقار الشرابية وحتسني اجلاموس احمللي .

13- التعاون املشرتك مع الربنامج الوطين لالستخدام األمثل للموارد املائية يف حوضي دجلة والفرات ضمن حمور حصاد 
املياه وحمور الري مبياه ماحلة وحتمل احملاصيل للملوحة .

14-  استمرار العمل بربنامج الرتبية إلنتاج اهلجن واألصناف الرتكيبية من الذرة الصفراء والبيضاء .
15- ضمن مشاريع املبادرة الزراعية أقر مشروع تأهيل حمطة أحباث الصويرة ومببلغ قدره )650( مليون دينار ومشروع 

استرياد أصناف بذور حنطة عالية اإلنتاجية لغرض اختبارها مببلغ قدره )500( مليون دينار .
16- التعاون والتنسيق مع املراكز واملنظمات العربية والدولية منها املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة 
القاحلة /أكساد ومنه مشروع حتسني مستوى  واألراضي  اجلافة  املناطق  لدراسات  العربي  واملركز  / ايكاردا 
املعيشة للفالحني يف ظل ندرة املياه )مشروع WLI( ومشروع إدارة امللوحة يف وسط وجنوب العراق ومشروع مواقع 

. )Water  Bench Mark  Project( املياه

نشاط اهليأة العامة للنخيل:
املؤهلة ضمن مشروع تأهيل بساتني  املساحات  )4636( دومن وبلغت  النخيل  املساحات اإلمجالية حملطات  بلغت   -1
املنفذة ضمن اخلطط  املساحات  )5167( دومن، هذا وبلغت   2011 2007 وحتى  النخيل منذ تنفيذ املشروع عام 

الزراعية منذ عام 2004 وحتى عام 2011 كاآلتي:

املنجز )دومن(نوع النشاط
2229بساتني أمهات

290مشاتل فسائل

2-   متابعة إجراءات ختصيص أراضي حمطات النخيل مع الدوائر ذات العالقة يف احملافظات كافة حيث مت االنتهاء 
من ختصيص مساحات أراٍض للمحطات )الربيع، املدائن، مندلي، أكد، احلسينية، الرزازة، الدوار( إلنشاء بساتني 
أمهات خنيل وباإلضافة إىل هذا مت احلصول على موافقة وزارة البلديات واألشغال العامة على ختصيص مساحات 

أراٍض يف )بادية السماوه النسيجية، مندلي، النوريه (.
العامة  الشركة  ومفاحتة  حتلية  منظومة   )16( بـ  تربها  يف  امللوحة  نسبة  ارتفاع  لوحظ  اليت  احملطات  جتهيز    -3

للتجهيزات الزراعية بتدريب كادر ليكون مؤهاًل لتشغيل هذه املنظومات .
4-  استقبال )27( طالبًا من اجلامعات واملعاهد الفنية لغرض التدريب الصيفي .

5-  إدخال بيانات إىل برنامج Arc - catalog وحتويلها إىل Arc - Map لتصميم املعامل وتشمل نقاط ومسارات ومساحات 
لغرض رسم خارطة رقمية وطباعتها على أوراق خمتلفة األحجام حيث مت مفاحتة اجلهات ذات العالقة بتزويدنا 
بصور فضائية حديثة حتى عام 2011 مع برنامج )ERDAS- Arc GIS( لتحليل الصور الفضائية، وباإلضافة إىل 

هذا مت إصدار خرائط عدد )3( لكٍل من حمطات الزعفرانية والربيع والراشدية واملعمل اإلرشادي يف بغداد .
اليت تضررت جراء  )528( صنف وتعمل اهليأة جاهدة على زراعة األصناف  العراق  التمور يف  6-  تبلغ عدد أصناف 

األحداث اليت مر بها البلد .
متابعة أعمال التسميد واملكافحة يف حمطات النخيل وتكثري لقاح املايكورايزا برتبة معقمة وأخذ مناذج   -7
تربة من موقع اجلادرية والزعفرانية لغرض عزل بكرتيا األزوتوباكرت وفحصها جمهريًا ثم تكثريها وحتميلها 

على كومبوست كسماد حيوي .
فحص كروموسومات جذور النخيل يف حمطة الربيع كخطوة أوىل يف مشروع البصمة الوراثية .  -8
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تربية يرقات حفار عثق النخيل خمتربيًا ملعرفة سلوكية هذه الريقة وفعالية املستخلص النباتي يف قتلها .  -9
إضافة الكربيت الزراعي لفحص الرتبة يف حمطة النخيل النورية للتقليل من مشكلة امللوحة ، وإجراء التحليل   -10
الكيمياوي لقياس نسبة السكر )الكلوكوز ، الفركتوز ، السكروز( وقياس احملتوى الرطوبي يف املادة 
اجلافة ألصناف من التموراملختلفة ، وإجراء حتليل للمياه والرتبة يف حمطات خنيل خمتلفة ضمن مشروع عمل 

دليل لتقيم مياه الري ضمن حمطات النخيل .
واأللياف  والدهون  الربوتينات  مثل  الكيميائية  املكونات  بتقدير  تتعلق  عمل  وطرق  مصادر  على  احلصول   -11

ألصناف التمور .
12-  التنسيق مع جامعة بغداد/ كلية الزراعة قسم وقاية النبات حول وجود نوع من العناكب ميكن أن يصيب 

حفار عثق النخيل .
نصب مصايد يف حمطة خنيل الدوار والنجف األشرف والزعفرانية ملعرفة مدى كفاءتها يف اصطياد آفة حفار   -13

عثق النخيل هذا باإلضافة إىل اختبار مبيد كوسفودور املنتج من قبل شركة باير األملانية ضد هذه اآلفة .
األمسدة  توليفة  وتوزيع  الربيع  حمطة  يف  النخيل  خملفات  من  احليوي  الفحم  إنتاج  جتربة  بتنفيذ  املباشرة   -14

. NPK الكيمياوية للمحطات اليت تتصف تربها باخنفاض حمتواها من العناصر املغذية
وجملس  الفالحية  واجلمعيات  الزراعة  مديرية  مع  بالتعاون  قار  ذي  حمافظة  يف  حقلية  مزارعني  مدارس  إعداد   -15

. ) BRT ( احملافظة وأعضاء من مزارعي النخيل يف احملافظة ومنظمة
التابع لوزارة الصناعة  الطاقة الشمسية  تصنيع مصيدة ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية بالتعاون مع مركز   -16

واملعادن.

نشاط اهليأة العامة لتنظيم االستثمارات الزراعية:
ضمن مشاريع اخلزن  املربد واجملمد:  -1

املنجز )عدد(نوع النشاط
46منح إجازة تأسيس

7جتديد إجازة تأسيس
11      منح شهاد إجناز

37جتديد شهادة إجناز

دراسة وبيان الرأي بشأن )26( مشروعًا استثماريًا زراعيًا يف اجملال النباتي واحليواني.   -2
وحل  تنفيذها  مراحل  لتحديد  الزراعية  االستثمارية  املشاريع  من  عدد  على  املوقعية  الكشوف  من  عدد  إجراء   -3
املشاكل واملعوقات اليت تواجه املستثمر للمشروع يف احملافظات )دياىل ، واسط ، بغداد ، النجف األشرف ، صالح 

الدين ، ميسان ، البصرة ، كربالء املقدسة ، بابل ، القادسيه ، ذي قار( .
إجناز اخلارطة االستثمارية للقطاع الزراعي بنظام الـ)GIS( ولكافة احملافظات يف القطر عدا حمافظات إقليم   -4
كردستان وبتوجيه معالي الوزير مت التنسيق مع دائرة التخطيط واملتابعة لتخصيص مبالغ اخلارطة االستثمارية 
وإخراجها بصيغة ورقية حيث بإمكان املستثمرين االطالع على مواقع األراضي الصاحلة للزراعة وإقامة املشاريع 
عليها مع حتديد طريقة إروئها وعلى مستوى كل حمافظة وقضاء وناحية وباإلمكان االطالع عليها والتصفح 

بها عرب زيارة املوقع اإللكرتوني للهيئة.
إقامة ورشة عمل يف مقر الوزارة عن واقع حال حمطات األبقار يف القطر واخلروج بتوصيات لتذليل الصعوبات    -5

واملشاكل اليت تواجه عملها .
عقد مؤمتر يف قاعة املركز اإلرشادي الزراعي التابع ملديرية زراعة النجف األشرف حول إجياد فرص عمل لتشغيل   -6

املهندسني الزراعيني واألطباء البيطريني العاطلني عن العمل من خالل منح القروض امليسرة وغري املشروطة
إعداد وتنفيذ ندوة خاصة مبعامل معجون الطماطة بهدف ترويج وحث املستثمرين على شراء هذه املعامل املتوفرة   -7

يف خمازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وبالتالي زيادة طاقات تصنيع املعجون يف البلد.
حث املستثمرين ملساحات )250( دومن فأكثر على زيادة املساحات املتعاقد عليها بهدف زيادة املساحات املزروعة   -8
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وبالتالي زيادة اإلنتاج الزراعي .
حتديد مواقع القرى العصرية يف احملافظات حيث سيتم استثمار مساحة)5000( دومن يف كل قرية بعد إكماهلا   -9
وتأمني املياه الالزمة للزراعة فيها حيث مت حتديد قرية واحدة يف كل من )البصره، املثنى، القادسية، كربالء 
احملافظات  يف  قرى  إىل  إضافة  الدين(  صالح  األشرف،  )النجف  من  كل  يف  وقريتان   ) دياىل  األنبار،  املقدسة، 

األخرى.
استبيان  استمارة  وفق  واحليواني  النباتي  بشقيه  اخلاص  القطاع  مشاريع  لكل  واسعة  بيانات  قاعدة  إعداد   -10

وزعت إىل كافة احملافظات وعلى ضوئها سيتم عقد اجتماع موسع للنهوض مبشاريع القطاع اخلاص .

نشـاط اهليئة العامة لألراضي الزراعيـة:  
ميكن إجيازها مبا يلي:

املالحظاتاملنجزنوع النشاط

تضمنت معامالت تأجري ومتليك واحتساب وفسخ عقود واستبدال وبيع 8256   عقدًا زراعيًاالتخصيص والتمليك 
وبلغت املساحة )1340( دومن.

تضمنت إجيار /جتديد /فسخ/ نقل   حقوق /تنازل/ تقليص مساحة/ 37369  معاملةالعقود الزراعية
إضافة مساحة /تغيري طريقة ري .

تنظيم امللكية 
الزراعية

تضمنت تصديق وتدقيق القرارات على  وفق القوانني املعمول بها 1165   معاملة

مشلت تسجيل وبيع بساتني ومعامالت متفرقة4997   معاملةالتوزيع

مشلت تدقيق مرتسمات وتنظيم قوائم مساحة 2262   معاملةاألمور الفنية

136    معاملةتسجيل

 نشاط اهليئة العامة لفحص وتصديق البذور:
وبلغت  املقبل  املوسم  يف  لزراعتها  طن   ) العليا()60000أ.  )الرتب  احلنطة  حمصول  من  املوفرة  البذور  كمية  بلغت 

املساحات املفتشة )193508( دومن .
%( جململ املشاريع املقرة ضمن اخلطة االستثمارية لعام 2011ب.  واليت تشمل  حققت اهليأة نسبة اجناز بلغت )91 

مشروع فحص وتصديق البذور  وبنك املصادر الوراثية والبصمة الوراثية(.
ت. أقامت عدة ندوات مشلت ندوه عن )املعاشب وبنوك اجلينات ، ثآليل احلنطة ، إنتاج البذور، معوقات تطبيق نظام 

إدارة اجلودة ( واخلروج جبملة من التوصيات تهدف إىل تطوير اجلانب النباتي احليوي .
( فحصًا  بلغ جمموع الفحوص املختربية اليت أجريت يف خمتربات مركز اهليأة وفروعها يف احملافظات )284928ث. 

مشلت )سحب عينات ، نظافة ، إنبات ، رطوبة ، حشري، فطري ، عددي، فايروسي(.
PCRج.  ألصناف احلنطة وحاليًا يتم فحص أصناف الشعري ضمن هذه  DNA ضمن تقنية الـ  إكمال فحوصات الـ 

التقنية .
ح. االستمرار بفحوصات اإللكرتوفورسز )التوصيل الكهربائي للربوتني( ألصناف من الشعري بعد إكمال فحص 

أصناف احلنطة املتوفرة للهيأة .
الواردة من اهليأة العامة للبحوث  خ. إجراء عمليات التوصيف للمواد الوراثية لألصناف)احلنطة ، الشعري، الشوفان( 

الزراعية .
د. إكمال الفحوصات املختربية للكشف عن األصناف املعدلة وراثيًا)بطاطا حملية ومستوردة( وإعادة املكررات 

لتثبيت النتائج .
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الزراعة  مركز  مع  بالتعاون  والتمييز  الكشف  إلغراض  AFLPذ.   طريقة  استخدام  خبصوص  برنامج  إعداد 
العضوية وأن اهلدف منه هو الكشف والتميز ضمن برنامج موسع باستخدام طرق جديدة وألول مرة من قبل قسم 

املختربات / متييز األصناف.
ر. إجراء فحوصات املواد الوراثية اجلديدة ضمن برنامج مشرتك مع وزارة العلوم والتكنولوجيا ألغراض التسجيل 
واالعتماد حيث يتم زراعة املادة الوراثية من قبل مربي النبات ومتابعة املادة الوراثية ألجيال متعددة وباستخدام 

طريقة االنتخاب .
ز. تفتيش حقول املزارعني املتعاقدين على إنتاج بذور احلنطة والشعري والذرة الصفراء والشلب والبطاطا حيث بلغت 

املساحة الكلية املفتشة )194609( دومن قبلت منها )159078( دومن ورفضت منها )35531( دومن.
( طن لغرض جتهيز املزارعني والفالحني للموسم  بلغت كمية بذور الشعري املوفرة من قبل وزارة التجارة )250876س. 

. 2012-2011
( ماده وراثية نباتية إضافة إىل  تشخيص)289(عينة نباتية لطلبة الدراسات العليا والباحثني وتزويدهم بـ )100ش. 

تقديم )254( استشارة علمية .
(عائلة نباتية وحتديد العدد الكلي لألجناس واألنواع التابعة لكل عائلة . توثيق وصيانة )151ص. 

( عينة بذور مشلت حماصيل )احلبوب، بقولية غذائية علفية، طبية، صناعية، توابل، زيتية(. مجع )284ض. 
( عينة لتجديد احليوية . صيانة )750( عينة بذور النباتات املخزونة و إكثار )126ط. 

( نوعًا إضافة  ضمن نشاط احلديقة النباتية مت إكثار )1578( شجرة وشجرية وتشخيص )89( عينة وأقلمة)56ظ. 
إىل مجع )68( عينة نباتية من البذور وزراعة )125( شجرة نفضية .

على  /أساس(  )أبوغريب  صنف  من  أطنان   ) و)5ع.  الربيع/مصدقة2(  صنف)أم  احلنطة  بذور  من  طنًا  توزيع)90( 
الفالحني يف حمافظة نينوى.

 نشاط اهليئة العامة لوقاية املزروعات:
1.تنفيذ ومتابعة محالت املكافحة حيث بلغت املساحات املكافحة كاآلتي:

املساحة نوع النشاط
احملافظةاملبيد املستخدماملكافحة)دومن(

سريين،  232297،225حشرة الدوباس على النخيل
الفاسايربمثرين،  

تريبون، دلتا مثرين 
زييت، تلستار

بغداد/ دياىل/بابل/واسط/ كربالء 
املقدسة/ األنبار/ النجف األشرف/ 

الديوانية

مبيد النيم )مبيد 600
صديق للبيئة(

بغداد /كربالء املقدسة

%136430،1حشرة احلمرية على النخيل دياىل/بابل/بغداد/الديوانية/ميسان/الكارباريل 10 
األنبار/ كربالء املقدسة/النجف 

األشرف/واسط/صالح الدين/البصرة/
املثنى/ذي قار

حشرة السونة على احلنطة 
والشعري

سريين، 5523
الفاسايربمثرين، 

تريبون

دياىل/بابل/النجف األشرف/ 
الديوانية/ نينوى/ كركوك/ 

صالح الدين
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املساحة نوع النشاط
احملافظةاملبيد املستخدماملكافحة)دومن(

ذبابة اليامسني البيضاء 
وذبابة فاكهة البحر األبيض 

املتوسط على احلمضيات

سريين، 83307،595
الفاسايربمثرين، 

GF120

بغداد/صالح الدين/كربالء املقدسة/ 
دياىل/ بابل/ األنبار/ واسط

91287،25 دومناحشرة أوراق الطماطة
 و)375( بيت 
بالستيكي

البايكونت، 
الفاسايربمثرين، 

السريين

توبك، شيفاليه، 1896837،2أدغال احلنطة
اتلنتس، الوكسان 

،بوما سوبر، لنتور، 
.2.4-D،كرانستار

بغداد /صالح الدين/االنبار/دياىل/
كربالء املقدسة/النجف األشرف/ 

بابل/ املثنى/ الديوانية/ البصرة/
نينوى/ذي قار/واسط/ميسان/

كركوك
عنكبوت الغبار على 

النخيل
واسط/املثنى/الديوانية/النجف الكربيت الزراعي 12416،63

األشرف/ميسان/بغداد/ذي قار/دياىل
كربالء املقدسة/كركوك/بابلفوسفيد الزنك16740القوارض

نومين، رامبو، ستام 118117أدغال الشلب
اف-34

النجف األشرف/الديوانية/املثنى

بغداد/صالح الدين/األنبارالكاليفوسيت595عشبة الباذجنان الربي

التعفري )كاربوكسني، راكسيل، برميس(  مبيدات  وباستخدام  )9214.3( طن  املعفرة  البذور  2.بلغت كمية 
الديوانية/ بغداد/  واسط/  بابل/  املقدسة/  قار/كربالء  الدين/دياىل/األنبار/ميسان/ذي  )صالح  حمافظات  يف 

كركوك/نينوى( والزالت احلملة مستمرة يف كل احملافظات .
3.تأمني املبيدات املتخصصة )5750( لرت من مبيد البلثانول و)4000( كغم من مبيد ألركيب وتوزيعها على مديرية 
شباط  يف  املصابة  املناطق  يف  العنب  على  املروحية  الورقة  فايروس  ملكافحة  الدين  صالح  حمافظة  يف  الزراعة 

.2012
4.شكلت جلان مركزية يف مديريات الزراعة يف حمافظة )نينوى/كركوك/النجف األشرف/كربالء املقدسة/
من  بالكامل  النبات  )بقلع  الداتورا وذلك  لنبات  قامت حبمالت مكافحة ميكانيكية  بابل/ميسان/األنبار( 
السامة لإلنسان واحليوان فضال عن كونه يسبب  النباتات  جذوره وإتالفه حرقًا يف أماكن أمينة( كونه من 

أضرارًا اقتصادية عند انتشاره يف احلقول الزراعية للمحاصيل وتأثريه السليب على غلة الدومن .
بعد  تبني  حيث  دياىل  حمافظة  يف  احلدودية  قزانيه  منطقة  يف  النخيل  بساتني  على  أملوقعي  الكشف  5.إجراء 
التشخيص وجود حشرة جديدة على النخيل تسمى )احلشرة القشرية املبطنة ( اليت تسجل ألول مرة يف العراق .

6.سجلت إصابة مبرض اللفحة املتأخرة يف حقول البطاطا يف حمافظة أربيل بالتعاون مع الشركة العامة للبستنة . 

7.إنتاج )110( كغم من العسل يف مناحل )الراشدية ، املنصورية ، املوصل ، احلديد ، عني التمر(، وبلغت أعداد 
خاليا النحل يف احملافظات )117105( خلية وعدد اإلجازات الرمسية )2078( إجازة واإلجازات املمنوحة خالل هذه 

السنة )4020( إجازة .
8. تطوير البنى التحتية ألنشطة الوقاية والطريان الزراعي وفحص وحتليل املبيدات واملكافحة اجلوية ومبا يوازي 

الدول املتقدمة األخرى واعتماد األولويات يف التنفيذ .
9. متابعة العمل يف احملاجر الزراعية يف املنافذ احلدودية ومعاجلة املشاكل وسد احتياجاتهم .
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 نشاط اهليئة العامة ملكافحة التصحر:
ميكن إجيازها فيما يلي:

نسبة اإلجنازاملنجزنوع النشاطاسم املشروع

مشروع تثبيت الكثبان 
الرملية يف حمافظة ذي قار

100 % آليات املشروع10000 دومنتغطية الكثبان الرملية
% اآلليات املؤجرة  3

50 كم /طإنشاء سواتر ترابية

%  100
1000000 شتلةزراعة تشجري شتالت

1750000 شتلةإنتاج شتالت 
30 كم /طشق قنوات

%7500000 شتلةزراعة عقل األثل  93

مشروع تثبيت الكثبان 
الرملية

يف بيجي

250000 شتلةإنتاج شتالت 

%  100
25000 شتلةزراعة شتالت مع عقل األثل

30 كم /طإنشاء سواتر ترابية
)2(  آبار حفر آبار مائية ارتوازية

مشروع الواحات الصحراوية
%1000000 شتلةإنتاج شتالت  100

%1000000 شتلةزراعة وتشجري  46
%)7( واحاتإنشاء واحات  65

مشروع الغطاء النباتي 
الطبيعي

%500000 شتلةإنتاج شتلة رعوية  100
%500000 شتلةزراعة شتلة رعوية  78
%)3(  حمطاتإنشاء حمطات مراٍع  65

مشروع تنمية حوض 
احلماد

%500000 شتلةزراعة وتشجري  21
%500000 شتلةإنتاج شتالت  96

%)5(  مواقعإنشاء مواقع  70

 نشاط املركز الوطين للزراعة العضوية:
تنفيذ ومتابعة املشاريع اآلتية :

- مشروع املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية/ إعادة تأهيل .  1
- مشروع املكافحة الطبيعية لآلفات الزراعية .  2

- مشروع حتضري األمسدة العضوية وزراعة الفطر .  3
- مشروع تطوير زراعة النباتات الطبية والتوابل العشبية .  4

وكانت تفاصيلها كالتالي :
أ. إجراء حبوث علمية يف استخدام املبيدات النظيفة )مستخلص نبات النيم( من خالل محلة مكافحة آفات النخيل 
% إما مكافحة احلمرية فإن  % ويف الرش اجلوي 85  الدوباس حيث وجدت كفاءة املبيد يف الرش األرضي 70 
كفاءة مبيد Bt قد وصل إىل 70 % وخالصة القول )إن هذا هو بداية التأسيس للتحول من املبيدات الكيمياوية 

إىل املبيدات النظيفة األمر الذي سيوفر أموااًل طائلة وسريحم البالد والعباد من التلوث الضار جدًا (.
اخلطرة  الغازية  اآلفات  من  وهي  الالتينية  األمريكية  القرنفلية  الطماطة  دودة  على  للسيطرة  برنامج  ب. وضع 
األمينة  واملبيدات  اجلنسية  والفورمونات  اإلحيائية  املبيدات  باستخدام  وذلك  مهمة  غذائية  حماصيل  تستهدف 

والعمليات الزراعية.
ت. إعداد دراسة حول لفحة األسكوكايتا يف مشال العراق باستخدام عزالت من بكرتيا الرايزوبيا واالزوتوباكرت 

لتحسني منو نباتات احلمص .
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( عينة من املبيدات واألمسدة اإلحيائية من خمتربات عاملية وجيري حاليًا العمل على تقييمها مع آفات  شراء )20ث. 
وحماصيل خمتلفة لغرض دراسة مدى إمكانية استخدامها كبدائل للمبيدات واألمسدة الكيمياوية والنتائج 

األولية مشجعة للغاية .
 مت إطالق )72000( فرد من املتطفل البيضي .Trichogramma   sp و)2400( فرد من املتطفل الريقي Bracon ج.   
sp. ملكافحة حشرة محرية النخيل يف حمافظيت واسط واألنبار وكذلك إطالق )4500( يرقة من املفرتس أسد 
 ، )بغداد  البيضاء يف احملافظات  اليامسني  النخيل وذبابة  Chrysoperla  carnea  ملكافحة بيض دوباس  املن 

كربالء ، دياىل (.
ح.  إدخال جمموعة من عوامل املقاومة اإلحيائية احمللية )الثروة الوطنية ( وهي املتطفل

 T. eaneseens، واملفرتسات  .Clitostethus  sp.،Chrysoperla sp  وبعض متطفالت بيض حشرة السونة 
).Trissoculus  sp وأنواع أخرى( إضافة إىل متطفل حوريات الذباب األبيض )على اخلضر واحلمضيات( 

.Beauvaria  sp.  واملبيد اإلحيائي Eretmocerus  sp 
)فرمونية(  هرمونية  مصايد  بنصب  والرضوانية  غريب  أبو  منطقة  مزارع  يف  التوتا  حشرة  عن  مسوحات  جريت 

ُ
خ. أ

البيوت  يف  الطماطة  حلشرة  احليوية  لألعداء  مسح  إجراء  إىل  باإلضافة  احلشرة  هلذه  العددية  الكثافة  ملعرفة 
البالستيكية يف حمافظة النجف .

متطفل  وتشخيص  البيضاء  الذبابة  حوريات  متطفل  إكثار  لغرض  البيضاء  الذبابة  حشرة  بتوسيع  د. االستمرار 
ومفرتس على حشرة البق الدقيقي .

ذ.  إنشاء البنى التحتية الضرورية لإلنتاج الكمي الصناعي الواسع اليت تتناسب مع األنواع املختلفة لألعداء احليوية 
املتوقع إنتاجها وتوزيعها مستقباًل .

ر.  مساعدة طلبة الدراسات العليا بتقديم التوصيات واملشورة العلمية واملساعدة املختربية .
استخدام املستخلصات النباتية يف مكافحة حشرة الدوباس على النخيل وحشرة الذبابة البيضاء على النباتات  ز.  

وكذلك البيوت البالستيكية .
نفذت مزرعة إرشادية يف بغداد لغرض املشاهدة واإلكثار مت زراعتها بالنباتات الطبية )أولفريا، عصفر، قريص  س.  

، أقحوان ، بابونج املائي، حبة حلوة، زعرت سوري ، حلبة ، مريميية ، خرشوف ، ينسون ، شبنت ، حبة سوداء (.
( نباتًا سامًا يف احلقول واملزارع العراقية باإلضافة إىل إعداد مسودات النشرات اإلرشادية   إعداد دليل إرشادي لـ )81ش. 

عن النباتات الطبية .
زراعة مساحات واسعة حملاصيل )احللبة ، الكمون ، الكزبرة ، الينسون ، احلبة احللوة ( يف املوصل ألغراض  ص.  

األقلمة واإلكثار .
الكمأ ومجع  الستنبات  إضافة  الطبية  الصحراوية  للنباتات  دومنًا  30ض.   األنبار مبساحة  نباتية يف  حممية  إقامة 
البذور ومناذج النباتات وإكثار نبات االوليفريا بالظروف الصحراوية باإلضافة إىل زراعة 2 دومن نبات الكوجرات 

بأسلوب الري بالتنقيط.
إنشاء بيت بالستيكي مبساحة 509 م2ط.  يف موقع الصويرة وكربالء .

النجف  املقدسة،  كربالء   ، )بغداد  حمافظات  يف  متنوعة  مصادر  من  الكومبوست  من  األطنان  عشرات  ظ. إنتاج 
األشرف ، واسط ، ميسان ، ذي قار(. 

ع. جتديد وتنشيط السالالت املتوفرة ألنواع من الفطريات املوجودة سواء كانت غذائية أو طبية حيث يتم تنشيطها 
عن طريق الزراعة النسيجية وتنمية السبورات باإلضافة إىل حتضري بذور وزراعة نوعني جديدين من الفطر وألول 

مرة يف العراق .
غ.  

ف. 

 نشاط املركز الوطين للسيطرة على املبيدات:
أ. إجراء الفحوصات الكيميائية والفيزيائية للمبيدات املرسلة من قبل:

ب. شركة التجهيزات الزراعية .

ت. مديريات الزراعة يف احملافظات .
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ث. القطاع اخلاص لبيان مدى مطابقتها للموصفات الفنية .

ج. وزارة الصحة )مبيدات الصحة العامة ( .

مبيدات البيطرة الواردة من الشركة العامة للبيطرة .ح. 

تطوير القدرات الفنية والتحليلية بإضافة جهاز الكروموتوغرايف السائل عالي الكفاءة HPLCخ.  نوع شيمادزو 
وكذلك جهاز الكروموتوغرايف الغازي GC نوع شيمادزو أيضًا لغرض توسيع قاعدة حتليل املبيدات لتشمل 

أكرب عددًا ممكنًا من املبيدات املنتجة وخصوصًا األجيال اجلديدة .

د. احلفاظ على املواد القياسية اخلاصة بتحليل املبيدات والغالية الثمن وذلك من خالل شراء منظومة طاقة مشسية 
خاصة لتجهيز الطاقة الكهربائية للربادات اخلاصة حلفظ هذه املواد .

خزانات  يف  التحليل  من  الناجتة  الكيميائية  املخلفات  حفظ  خالل  من  البيئة  على  للحفاظ  جديدة  آلية  ذ. تبين 
يف  نفوذها  احتمال  ثم  ومن  االعتيادية  الصحية  التصريف  جماري  يف  املخلفات  رمي  وعدم  خاصة  بالستيكية 

الرتبة .

ر. تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا .

16- نشـاط الربنامج الوطين  إلعداد خرائط التقسيم البيئي – الزراعي للعراق: 
إكمال قاعدة البيانات اخلاصة مبعدالت  درجات احلرارة العظمى والصغرى والتبخر وعدد ساعات السطوع الشمسي    1 .

لـ)30( سنة ولـ )50( حمطة أنواء جوية موزعة على كافة أحناء العراق باإلضافة إىل منطقة كردستان .

االنتهاء من أعمال مسح الرتبة ملنطقة اجلزيرة واملتمثل باملنطقة احملصورة بني نهر الفرات جنوبًا إىل منطقة ربيعة  2 .
مشااًل.

. إضافة تصنيف الرتبة احلديث )Soil  Survey  Staff ، 2005( باإلضافة إىل التصنيف املعتمد عام 1975. 3

 ، أجنزت خرائط الرتبة للمناطق التالية )شيخ سعد ، مشال الكوت ، سوق الشيوخ ، أربيل1 ، أربيل 2، أربيل 3. 4
أربيل4، أربيل 5 ، العمارة ، الديوانية (.

. 5 االنتهاء من ترقيم اخلارطة اجليولوجية للعراق وحتويلها من الصيغة الورقية إىل الرقمية .

 ) )اخلريفية  الصفراء  والذرة  والشعري  احلنطة  هي  إسرتاتيجية  حماصيل  لثالثة  مالئمة  اراٍض  خرائط  إنتاج  6 .
. Ms  Excel باستعمال برنامج

الكيميائية  اخلواص  تشمل  واليت  العراق  من  خمتلفة  ملناطق  الواعدة  املناطق  يف  اجلوفية  املياه  بيانات  مجع  7 .
والفيزيائية هلذه املياه وحتديثها لغرض حتويلها إىل خرائط رقمية .

. 8 االنتهاء من رسم خرائط رقمية ملنطقة )شثاثة( متثل كل خارطة صفة من الصفات الكيميائية والفيزيائية 
واالنتهاء من رسم خرائط مناطق )التون كوبري ، باي حسن ، خممور( الواعدة يف كركوك .

إعداد دراسة حول تقييم أراضي مشروع اهلامشية اإلروائي يف حمافظة واسط لزراعة حمصول احلنطة باستخدام  9 .
نظم املعلومات اجلغرافية.

 10 .2011 الربنامج لعام  املدروسة خلطة عمل  الواقعة ضمن مناطق املشاريع  توفري بيانات عن احتياجات احملاصيل 
واملشاريع هي )عنه/اإلنبار، كركوك ، شنافية، الناصرية، كسارة، قرنه، الدجيلة، واسط(.
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املوارد املالية: 

نسب تنفيذ مشاريع اخلطة االستثمارية للنشاطات )اخلدمي ، النباتي ، احليواني ( لعام 2011م

الكلف الكلية ملشاريع اخلطة االستثمارية للنشاطات )اخلدمية ، النباتية ، احليوانية ( لعام 2011

التخصيص السنوي ملشاريع اخلطة االستثمارية للنشاطات ) اخلدمية ، النباتية، احليوانية( لعام 2011
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نسب تنفيذ مشاريع الدول املاحنة لعام 2011
ترمز األرقام إىل املشاريع التالية:

تأهيل القطاع البيطري يف العراق.                                                                .1
تأهيل صناعة البذور الوطنية يف العراق.                                                 .2
تطوير صناعة بذور اخلضراوات.                                                                 .3
التنمية املستدامة لألمساك الداخلية.                                                        .4

تعزيز القدرات البيطرية العراقية يف السيطرة على األمراض العابرة للحدود واالنتقالية.  .5
احملطات املناخية الزراعية.  .6

تطوير قطاع األبقار .  .7
دعم تأمني الغذاء لسكان الريف من خالل إنشاء احلدائق املنزلية .  .8

مشروع املكافحة املتكاملة لآلفات.  .9
حتسني املستوى املعاشي لصغار الفالحني من خالل املكافحة املتكاملة والتسميد العضوي.  .10

مشروع الزراعة احلافظة يف املنطقة الدميية.  .11

نسب تنفيذ مشاريع املبادرة الزراعية لعام 2011
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ترمز األرقام إىل املشاريع التالية:

جتهيز طائرات هليكوبرت زراعية عمودية عدد )7(   .1
.) PA-09-17-09-a( أنواع

8. صندوق إقراض املشاريع االستثمارية الكربى

عقد M/2/2011 لتجهيز )400( منظومة ري رش حموري   .2
)120( دومن .

9. مشروع تطوير الطريان الزراعي

جتهيز مكائن تنقية البذور 10. مشروع إنشاء مشتل الفاكهة املصدقة يف احلفرية3. 

صندوق إقراض صغار الفالحني  .4
11. جتهيز قسم التلقيح االصطناعي ب)25( ثورًا و)10( 

أبقار نوع هولشتاين ومستلزمات عمل )استرياد 
100000 قصبة لقاح جممد ، إنشاء حمطة أبقار (

صندوق إقراض مشاريع الثروة احليوانية 12. إنشاء حمطة لرتبية أبقار احلليب وتسمني العجول5. 

13.املشروع الوطين لرتقيم الثروة احليوانية 6.صندوق إقراض املكننة الزراعية ووسائل الري احلديث

7. صندوق إقراض بساتني النخيل

نسب تنفيذ مشاريع تنمية األقاليم لعام 2011
ترمز األرقام إىل املشاريع التالية:

بناء مقر فرع ذي قار 12. احلزام األخضر الشمالي/مديرية زراعة كربالء1. 
بناء خمزن املستلزمات الزراعية قرب املستشفى البيطري 13. خمازن عدد/10مع ميزان جسري/املثنى2. 

تأهيل خمازن املبيدات واألمسدة الكيميائية/ صالح الدين 14. آبار عدد /20/املثنى3. 
إنشاء إدارة خمزن الزراعة يف الدجيل 15. خمازن مربدة عدد/2/املثنى4. 

تأهيل خمازن مبيدات يف الشرقاط 16. احلزام األخضر /املثنى5. 
إنشاء سياج وغرف موظفي التجهيزات يف بيجي 17. حمطة بستنه علي الشرقي6. 

إعادة بناء خمزن املستلزمات يف أحليلة 18. حمطة بستنة الكحالء7. 
إعادة تأهيل خمازن األمسدة عدد 6 19. مركز املعلومات اجلغرايف GIS ومسح األراضي 8. 

الزراعية يف مركز كركوك
ترميم خمازن التجهيزات الزراعية عدد 4 يف تلعفر 20. تأهيل منظومة التربيد  والتدفئة ملديرية زراعة 9. 

كركوك
21. ترميم شعبة زراعة الرياض )سياج وخمزن مبيدات (10. إكساء ساحات يف فرع الشركة /خمزن املستلزمات
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سياسات وخطط البحوث واملنظور للمستقبل:
إن من أهم مسات احلياة االقتصادية احلديثة الدور الذي يلعبه فيها التغيري والتجديد نتيجة تطبيق التكنولوجيا، 
العاملي ال يسد  العلمي والتطور  الباهرة للبحث  املتسارعة والنجاحات  التغيريات  النامية ملواكبة هذه  الدول  وطموح 

الفجوة القائمة بينها و بني الدول املتقدمة.
ويف نظرة للواقع فإن عملية التنمية الزراعية يف العراق تعاني عددًا كبريًا من العوائق أو العقبات بسبب االبتعاد 
العوائق  أو  املستوردة،  أو  احمللية  بالتكنولوجيا  املتعلقة  العوائق  تلك  سواء  عديدة،  لسنوات  العامل  عن  واالنعزال 
املرتبطة بالبحث و التطوير، لكن العلم و التكنولوجيا وحدهما ال يقومان مبساهمة بسيطة إذ مل تتوفر إرادة التقدم 

االقتصادية و تهيئة الفرصة والتنظيم الالزمني لإلفادة منهما.
و اإلشكالية املطروحة هي:

ما هي معضالت التنمية اخلاصة بالعلم والتكنولوجيا؟ وما هي إسرتاتيجية اإلبداع التكنولوجي؟  -
اجلزء األول: أسس تبين إسرتاتيجية نقل التكنولوجيا والعناصر املكونة هلا.  -

اجلـزء الثاني :فقد خصص للحلقات التكنولوجية.  -
اجلزء الثالث :مت التطرق فيه إىل جتارب الدول اآلسيوية املتقدمة يف تنمية القدرات التكنولوجية، وإسرتاتيجية   -

اإلبداع التكنولوجي، والدروس اليت جيب أن يستفاد منها.
اجلزء الرابع : نظرة وزارعة الزراعة إلسرتاتيجية نقل التكنولوجيا.  -

التكنولوجيا: - عناصر نقل   1
 ال بد من توفري عناصر ثالثة لعملية نقل التكنولوجيا وهي :

املعرفة العلمية .   -
اتقان تطبيق هذه املعرفة .   -

توفري مستلزمات التطبيق يف أيدي املستفيدين منها .   -
مراحل نقل وتطوير التكنولوجيا الزراعية:

- عملية نقل التكنولوجيا تتضمن مراحل ثالث وهي :  2
مرحلة إنتاج مكونات التكنولوجيا الزراعية كإنتاج أصناف البذور، األمسدة، املبيدات،  املكننة .  -

هذه  لتطبيق  الالزمة  املهارات     و  املعارف  و  املعلومات  وتتضمن  املستفيدين  على  التكنولوجيا  هذه  نشر  مرحلة   -
التكنولوجيا للنهوض باإلنتاج الزراعي .

مرحلة متابعة استخدام التكنولوجيا وتقييم أثر تطبيقها لتحقيق الغرض من استخدامها .   -
املزارعني: - أسس تبين التكنولوجيا من قبل   3

أن تكون قادرة على حل املشاكل اليت تؤثر يف زيادة اإلنتاج .  -
تتناسب مع الظروف االجتماعية واالقتصادية للمزارعني .  -

أن تكون ناجحة وجمربة حتت ظروف املزارع .   -
أن تكون من مصادر حبثية وموثوقة .   -

نقلها للمزارعني بوسائل مبسطة يسهل فهمها وتطبيقها .  -
الزراعية: التنمية  - حلقات   4

أواًل ـ مراكز صناعة التكنولوجيا الزراعية: 
وهي األجهزة العلمية اليت تقوم بكافة الدراسات لتوليد فيض مستمر من نتائج البحوث التطبيقية الزراعية لتشكيل 
الزراعية وتتضمن هذه  التنمية  أهداف وخطط  لتحقيق  الالزمة  و  املالئمة  الزراعية  التكنولوجيا  وصياغة عناصر 

املولدات على سبيل املثال ال احلصر األجهزة التالية: 
مراكز البحوث الزراعية .   -

حمطات التجارب الزراعية و اليت تتبع إىل مراكز البحوث .   -
كليات الزراعة باجلامعات .   -

املؤسسات العلمية احلكومية ذات العالقة.  -
القطاع اخلاص.   -
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ثانيًا ـ ناقالت التكنولوجيا الزراعية: 
يعترب جهاز اإلرشاد الزراعي هو اجلهة األساسية اليت يقع على عاتقها نقل التكنولوجيا اليت تنتجها األجهزة البحثية 

إىل املزارعني بأسلوب مبسط ممكن تقبله وتفهمه وذلك عرب وسائل اإلرشاد املختلفة . 

هذه  يف  ينجح  لكي  و  للتكنولوجيا،  ناقل  جهاز  فهو  اجلهاز  هلذا  التعليمية  الطبيعة  لنا  يتضح  ذلك  خالل  ومن 
املهمة ال بد أن تتوفر له املعلومات السليمة و املتطورة باستمرار وهذه تنبع من أجهزة البحث العلمي وال يكون هلذه 
التكنولوجيا فائدة إال إذا شاع استخدامها من قبل املستفيدين من التكنولوجيا مـن املزارعني وأسرهـم. إذ ال ميكن 
للتكنولوجيا أن تعمم وتطبق على نطاق واسع إال بعد االقتناع بها من قبل املزارعني وتتناسب مع احتياجاتهم و إن 

عملية النقل جيب أن تكون وفق أساليب علمية ومدروسة وعرب قناتني : 

 األوىل: 

نقل املشكالت من املستفيدين إىل مراكز صناعة التكنولوجيا .  -
نقل احتياجات ورغبات األجهزة املستفيدة لضمان واقعية البحوث الزراعية اليت جترى يف األجهزة.   -

تقبلها  ميكن  هلم  مقنع  بأسلوب  صياغتها  على  والعمل  اجملتمع  احتياجات  لتليب  التكنولوجيا  صناعة   -
وتطبيقها. 

التطبيق  نتائج  تظهره  ما  ضوء  يف  الالزمة  البحثية  التعديالت  إلجراء  التكنولوجيا  تطبيق  مشكالت  نقل   -
الفعلية من آثار ونتائج ومشكالت واحتياجات للمزارعني . 

الثانية: 
- نقل نتائج البحوث الزراعية من مراكز صناعة التكنولوجيا وهي مراكز وحمطات البحوث باإلضافة  للتعديالت اليت 

تضاف إليها نتيجة لظهور مشاكل تطبيقية لـدى احللقة الثالثـة وهي املستفيدون من التكنولوجيا ) املزارعون(.

ثالثًا ـ املستفيدون من التكنولوجيا الزراعية:
وهي الشرحية املستفيدة النهائية من التكنولوجيا الزراعية املنتجة واملنقولة .   -

وحيتاج النجاح يف العملية التعليمية اإلرشادية من نشر وتطبيق نتائج األحباث والتوصيات اليت تصدر من مراكز   -
صناعة التكنولوجيا الزراعية إىل دراسة معمقة للنواحي التالية عن الفالحني: 

 : املزارع والعوامل اليت تؤثر يف سلوكه وتقبله وتطبيقه للتكنولوجيا  - واقع وخصائص   1
أن تكون التكنولوجيا تتوافق مع متطلبـات واحتياجات املزارعني وتتوافر لديهم إمكانيات التطبيق.  -

استخدام األساليب والطرق اإلرشادية املناسبة يف نقل التكنولوجيا الزراعية بشكل مبسط .   -
متابعة مدى تبين املزارعني للتكنولوجيا الزراعية ونتائج تطبيقها على أرض الواقع و أثرها يف زيادة اإلنتاج .  -

يؤدي  واليت  الثالث  الزراعية  التنمية  حلقات  بني  الواضح  والرتابط  التكامل  ضرورة  يتضح  االستعراض  هذا  بعد 
حلقات  فهي  لذلك  ـ  الزراعية  التنمية  خطط  أهداف  حتقيق  عدم  إىل  بينها  الرتابط  قلة  أو  منها  حلقة  أي  ضعف 

متكاملة مرتابطة داخل كل متكامل هو التنمية الزراعية و الريفية و اليت ميكن متثيلها يف التالي : 
احللقة األوىل: مراكز صناعة التكنولوجيا الزراعية.   -

احللقة الثانية: ناقالت التكنولوجيا الزراعية.   -
احللقة الثالثة: املستفيدون من التكنولوجيا الزراعية.   -

رابعًا ـ العوامل املساعدة على توفري التكنولوجيا املالئمة :
تقوية وتدعيم عالقة البحوث و اإلرشاد.  1 .

. 2 اعتماد مبدأ الالمركزية يف التخطيط بهدف التوصل إىل تكنولوجيا تتالءم مع املناطق ذات الطبيعة الواحدة. 
تفعيل التعاون بني األجهزة البحثية / جامعات ـ مراكز حبوث ـ قطاع خاص / إلجياد التكنولوجيا املالئمة .  3 .

اعتماد مبدأ النهج التشاركي يف مشاركة املزارعني بالرأي عند صياغة ووضع التكنولوجيا من خالل خربة  4 .
املزارع العملية وممارساته الفعلية وحتديد احتياجاته امللموسة وغري امللموسة لتطوير التكنولوجيا املتناسبة مع 

ظروفه وذلك من خالل اجملموعات الفالحية بالقرى. 
ملناقشة  احملافظات  مستوى  على  اإلرشادية  العلمية  اللجان  دور  وتفعيل  اإلرشاديني  املختصني  كفاءة  زيادة  5 .
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املشكالت الفنية اليت تعيق زيادة اإلنتاج وحتديد التقنيات املناسبة و احلكم على مدى صالحيتها مع ظروف 
كل منطقة.

وضع أسس ملتابعة وتقييم نتائج تطبيق التقنيات وإجراء الدراسات املشرتكة بني البحوث واإلرشاد ملدى استجابة  6 .
املزارعني ودرجة تبنيهم هلا ومقدرتها على حل املشاكل الزراعية اليت تعيق زيادة اإلنتاج.

جتارب الدول األخرى يف القرن العشرين:
أهم ميزة متيزت بها دول املوجه الثانية اليت متثلها اليابان يف مطلع القرن العشرين وكوريا يف منتصف هذا القرن أنه 
كان هلا أيديولوجية واضحة مبتعدة عن النمط الذي صارت عليه دول املوجه األوىل وخالفت هذا النمط إذ أوجدت 
لنفسها طريق يعوضها عن الفارق الزمين الذي مرت به جتربة الدول املتقدمة ، فاعتمدت على ثورة تعليمية متكنها 
من استيعاب التكنولوجيا الغربية املتقدمة ، وبدأت بنقل التكنولوجيا سواء بالشراء أو بطرق أخرى ثم أوجدت اآللية 
املتطورة يف تقييم التكنولوجيا وإدارة نقل التكنولوجيا من حيث األولويات وكانت البداية باملمكن املتاح حتى 

انتهوا إىل ما كان يتصور أنه مستحيل وغري متاح .

وهذه الدول مل تعتمد يف بداية عملية التحول على كفاءة استخدام املوارد أو تفوق يف وزن القيمة املضافة أو أسبقية 
يف اكتشافات أو ابتكارات ولكنها اعتمدت على تكثيف استغالل العمالة إىل احلد األقصى ـ وضعف األجور 
العلمية،  القدرة  احتياجات  لتغطية  اقتصادية  تراكمات  لتكوين  سعيًا  االستهالك  من  واحلد  باالدخار  وااللتزام 
واكتسبت مهارات كثرية مالئمة لظروفها ، وكان دور الدولة الرئيسي واملركزي واضحًا يف عملية التأقلم وتهيئة 
املناخ ـ ومتيزت عملية النقل جبهود مكثفة لتقييم واختيار أنسب التكنولوجيات بواسطة فرق خمتارة من اخلرباء 
من املعاهد واملراكز املتخصصة حتت إشراف وزراء التجارة الدولية والصناعة اليابانية ومن ثم كانت املهمة األساسية 
التكنولوجيا  نقل  عملية  كفاءة  وبلغت  ـ  وإدارتها  التكنولوجيا  نقل  خدمة  هي  والعلمية  البحثية  للمؤسسة 
على مدى عشرين عامًا حوالي 17 بليون دوالر ومع ذلك مثلت القاعدة التكنولوجية للمعجزة اليابانية اليت حققت 
أنها حققت االستقالل  اليابانية  الدولة  املنافسة، وأعلنت  اليابانية من  الصناعة  الثمانينات، ومكنت  السبق يف  هلا 

التكنولوجي عام 1980.

نقل  لتعزيز  كثرية  فرص  ضاعت  فقد  الطموح،  ضمن  يكن  مل  السجل  فإن  العراقي  الواقع  إىل  النظر  وعند 
التكنولوجيا وتعرضت عملية البناء العلمي والتكنولوجي إىل إخفاقات ونكبات أدت إىل تدمري يف البنى التحتية 
العلمية العراقية مما انعكس على عجز يف التنمية مع اتساع الفجوة بني العراق والعامل املتقدم يف كل اجملاالت 

ومنها القطاع الزراعي.
أساسًا على  الزراعية تعتمد  التنمية  إن  والتنمية.  للتغيري  النظرة  التكنولوجية يستلزم  الفجوة  ردم هذه  ولغرض 
التعاون الوثيق بني ثالثة أجهزة هامة وهي البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي واملزارعني وذلك من خالل إجراء البحوث 
اإلنتاج  جماالت  يف  التطبيق  حقل  إىل  النتائج  هذه  وتوصيل  منها  والتأكد  نتائجها  واستخالص  املختلفة  الزراعية 
الزراعي النباتي و احليواني وإقناع املزارعني بتطبيقها وتبنيها باإلضافة إىل حصر املشاكل اليت تعيق زيادة اإلنتاج 
األسر  دخل  زيادة  على  إجيابًا  ينعكس  مما  ونوعًا  كمًا  الزراعي  اإلنتاج  زيادة  بهدف  هلا  املناسبة  احللول  ووضع 

الريفية وحتسني مستواها املعاشي.

وهذا األمر يكتسب أهمية خاصة لالستفادة من كل جديد يف العلوم الزراعية إلنتاج أصناف وهجن عالية اإلنتاج 
للنهوض  وتنميتها  وصيانتها  الرتبة  على  واحملافظة  الزراعية  اآلفات  ومكافحة  وإروائية  زراعية  أساليب  واستنباط 

مبستوى اإلنتاج الزراعي.

دروس وعرب:

أواًل- جتربة اليابان يف نقل التكنولوجيا:
الثماني  ما يقارب  االحتالل  الثانية سنة1945م مستسلمة حمطمة، ورزحت حتت  العاملية  من احلرب  اليابان  خرجت 
سنوات، ولكن متكنت أن تنهض لتأخذ طريقها إىل قمة اجملد االقتصادي خالل ربع قرن لتكون املعجزة االقتصادية 

يف القرن العشرين.

كيف حتقق ذلك؟ وما هي الدروس املستنبطة من جتربتها؟
براءات  شراء  سياسة  اعتماد  هو  السرعة  وبهذه  التكنولوجيا  لنقل  اليابان  اعتمدته  الذي  اإلسرتاتيجي  األساس  إن 
واألمثلة  العامل،  تغزو  جتارية  سلع  إىل  وحتويلها  وتطويرها  الغرب  من   )Know How( العلمية  والدراية  االخرتاع 
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كثرية، منها إنها اشرتت براءات اخرتاع الرتانزستور من خمتربات Bell األمريكية وتوصلوا لصناعة راديو الرتانزستور 
الذي غزا العامل مبا يف ذلك أمريكا.

وأمريكا  أوروبا  يف  العلمية  والندوات  املؤمترات  حضور  على  حيرصون  اليابانيون  فإن  السياسة  هذه  إىل  إضافة 
واالطالع على آخر مبتكرات العلم والتقانة.

كما أن اليابانيني استخدموا طريقة اهلندسة العكسية وتفوقوا يف قدرتهم على حتويل املخرتعات احلديثة إىل 
اليابانية  للعقلية  املالئم  التحوير  اليابانيون  العلماء  أجرى  وقد  املستوى،  رفيعة  بنوعية  الواقع  أرض  على  منتجات 

وظروف اجملتمع ) تطوير وتعديل وصقل ألفكار اآلخرين قبل استعماهلا(.

القدرة على اإلبداع والتقليد:
إن اإلبداع وحده غري كاٍف ما مل يطور إىل تكنولوجيا وإنتاج وتسويق كفؤ يصل إىل املستهلكني وهنالك ثالثة 

أنواع من اإلبداع:

اإلبداع األساسي: وهو االكتشاف واالخرتاع التكنولوجي.

اإلبداع يف ختطيط املنتج واإلنتاجية: أي كيف تستخدم التكنولوجيا اجلديدة.  -1
اإلبداع يف التسويق.  -2

 وميكن االستفادة من جتربة اليابان كما استفادت دول شرق آسيا وحققت منوًا سريعًا وتطورًا ملحوظًا حيث أن 
للعراق جتارب يف بعض مضامني التجربة اليابانية بالنسبة الستخدام أسلوب اهلندسة العكسية وجتميع األحباث 

والتصاميم واإلنتاج حتت سقف واحد وإدارة واحدة وحقق جناحات ملموسة.

الدروس املستنبطة:
اليابان حققت تقدمًا ألنها أمة موحدة مرتابطة وشعبها متجانس ومنضبط.  -1

اهتمت منذ وقت مبكر بإصالح نظام الرتبية والتعليم.  -2
االهتمام اجلدي والنوعي مبؤسسات البحث العلمي والتطوير والدعم املالي هلا.  -3

االنفتاح على جتارب العامل.  -4
لقد بنى اليابانيون جتربتهم اجلديدة بعد احلرب ابتداًء بإعادة البناء.  -5

اليابان وقفت موقف التلميذ من احلضارة الغربية.  -6
اخل،   .... واملعادن  النفط  عن  فضال  والفرات  دجلة  ومياه  اخلصبة  واألرضي  الغين  الرتاث  ميتلك  العراق  إن   -7
املنتج  امللتزم  املنضبط  اإلنسان  مواصفات  من  استفادت  ولكنها  ذلك  لكل  تفتقر  اليت  اليابان  بعكس 

الصبور الوطين.

ثانيًا- جتربة الصني يف نقل التكنولوجيا:
لقد عانت الصني كغريها من دول العامل الثالث من التخلف وظلت يف حالة ثبات حضاري على مدى ثالثة قرون إىل أن 

انتصرت ثورة الشعب الصيين عام 1949م ومنذ ذلك احلني بدأت الصني أوىل خطواتها على طريق النهوض.

عن  والبعد  االنفتاح  وضرورة  ومقتضاياتها  العاملية  التحوالت  واقع  استوعبت  فقد  بها  خاصًا  منهجًا  الصني  اتبعت 
اجلمود الفكري. وبالتالي خلقت لنفسها إطارها األساسي االقتصادي السياسي اجلديد الذي حيتل موقعًا وسطًا بني 

الرأمسالية التقليدية واالشرتاكية التقليدية.
االندماج يف  قادر على  إىل نظام  دولة بريوقراطية  هيمنة  من نظام  اهلادئ  التحول  الصيين يف  الدولة  نظام  جنح  لقد 

االقتصاد العاملي.

وبدأت الصني منذ عام 1994م سياسة صناعية جديدة حمورها الرتكيز على ما يسمى الصناعات االرتكازية وهي 
) اآلالت واملعدات – البرتوكيماويات – السيارات – التشييد والبناء(.
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املعلوماتية  ملواجهة حتديات عصر  الصني  بها  تلتزم  أن  أن أفضل إسرتاتيجية ميكن  الصينيون  املفكرون     ويرى 
والعوملة يف إطار سياسة االنفتاح على العامل أن: تتعلم من الشركات متعددة اجلنسيات، وتتعاون معها ثم تتنافس 

معها، ويتم هذا على ثالثة مراحل:

إتاحة الفرصة للمشروعات الصينية كي تقتبس آخر ما توصلت إليه عمليات التصنيع واملعاجلة اليت تنقلها   -1
الشركات متعددة اجلنسيات إىل الصني.

هضم  وبعد  اجلنسيات،  متعددة  الشركات  من  األولي  التكنولوجي  التطوير  الصينية  املشروعات  تتقبل   -2
التكنولوجيا اجلديدة املتطورة حتاول املشروعات الصينية جتديد وتطوير تكنولوجياتها.

تصبح الشركات الصينية قوية وقادرة على أن تصبح شريكًا إسرتاتيجيًا للشركات متعددة اجلنسيات   -3
ومنافستها يف السوق.    

وتستفيد الصني من قدراتها كعامل جذب يرغم الشركات متعددة اجلنسيات على توطني التكنولوجيا والعلم. 
مجيع  لعاب  له  يسيل  زبون  والصني  يبيع،  لن  زبون  بدون  البائع  بأن   ) اجلنسيات  متعددة  الشركات   ( تؤمن  إذ 
الشركات العمالقة، ومن ثم على اآلخرين أن يأخذوا وأن يعطوا يف املقابل ما تريده الصني... مزيدًا من اخلربة والعلم 
آلية  الصني  أنها أدخلت إىل  بالفعل دورًا إجيابيًا، ذلك  الشركات متعددة اجلنسيات  والتكنولوجيا. ولقد أجنزت 
املنافسة الدولية، كما أسهمت يف توطني التكنولوجيا العالية. وقد التقط الصينيون هذه اخلربات وتبنوا ممارسات 

اإلدارة العلمية للشركات وتعلموا كيفية العمل بالقواعد احلاكمة للسوق الدولية.

لقد اجتهت الصني إىل تشجيع االستثمار األجنيب باعتباره وسيلتها إلعادة هيكلة املشروعات الصناعية وحتقيق 
مع  والتحديث  التنمية  إسرتاتيجية  مسار  يف  االستثمارات  تتجه  أن  على  الدولة  وحرصت  شاملة.  اقتصادية  تنمية 
يف  هلا  قيادية  ومراكز  وتطوير  أحباث  مراكز  إقامة  على  الشركات  وشجعت  النوعية.  الكفاءة  على  الرتكيز 

الصني وإقامة كيانات استثمارية خاصة بها.

واملالحظ أن االستثمارات اليابانية تباري االستثمارات األمريكية وتتنافس معها على السوق الصينية بعد أن ظلت 
اليابان حتجم عن املشاركة باستثماراتها يف الصني، ولكن بدأت اليابان تنقل شركات اإللكرتونيات إىل الصني 

وأوضحت أن الصني هي الطريق إلنعاش االقتصاد الياباني.

أكرب  بني  من  شركة   100 من  أكثر  يوجد  إذ  اجلنسيات  متعددة  العاملية  الشركات  ألهم  قبلة  الصني  وأصبحت 
500 شركة عاملية هلا استثمارات ضخمة يف الصني وأكثر من 400 شركة من هذه الشركات هلا مكاتب داخل 

الصني.

وأصبح منطق الشركات العاملية الكربى اآلن متثله عبارة ) إذا أردت أن تكون شركة متنامية فخري لك أن تعمل 
يف سوق متنامية مثل الصني (.

فيها عن عدد  الروافع  إنشاءات ضخمة يزيد عدد  2000 موقع  1996 حوالي  فقد ضمت مدينة شنغهاي وحدها عام 
الروافع العاملة يف كل مشال أمريكا.

والذي يثري اإلعجاب أن هذه الشركات تنفذ مشروعاتها طبقًا للمواصفات والشروط اليت تفرضها الصني وهي توطني 
التكنولوجيا العليا واخلربة اإلدارية العليا باإلضافة إىل اختيار املواقع وفقًا إلسرتاتيجية التنمية الصينية.

ثالثًا- جتربة كوريا اجلنوبية:
أثبتت الدراسات أن العامل األول لعملية تطور القدرة التكنولوجية لكوريا اجلنوبية يعود إىل عودة الدارسني أو 
التنمية  الثاني هو دور احلكومة الكورية يف ختطيط سياسات  العاملني يف اخلارج إىل بالدهم. والعامل األساس 
الصناعية وتنفيذها. أما القنوات األخرى: كاالستثمار اخلارجي املباشر، والرتخيص، والشراء، فكانت مشاركتها 
الشأن هي اعتماد إسرتاتيجية تطوير  الناجحة يف هذا  السياسة  أن  بالعاملني املذكورين. ويعين هذا  قليلة مقارنة 

القدرة.
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6- أهمية البحث والتطوير :
إن عملية بناء القدرة التكنولوجية الذاتية تقوم على أركان ثالثة:

إجياد اهليكل الضروري هلذه العملية وتطويرها.  -1
2-  توفري املوارد الالزمة هلا.

اعتماد الوسائل املناسبة لتحقيقها. وجيب أن تشارك يف هذه العملية ثالث جهات أيضًا:  -3
أ- قطاع التعليم.

ب- التعليم العالي والتعليم املهين-والقطاع الصناعي.
ج- احلكومة.

إن نقل التكنولوجيا عملية ترمي إىل حتقيق ثالثة أهداف:

نقل املواد، أي املعدات، واألدوات، واألجهزة، واملكائن واآلالت.  -1
نقل التصاميم، وطرق العمل وأساليبه، وأنظمة التشغيل والصيانة.  -2

وحتويرها، وتطويرها،  وفهمها،  التكنولوجيا،  استيعاب  على  أي القدرة  التكنولوجية،  القدرة  3 -  نقل 
وحتسينها.

أن  جيب  حقيقة هامة  إىل  األمر  هذا  ويقودنا  وحتقيقًا.  وتقييمًا،  األهداف حتديدًا،  أصعب  هو  األخري  اهلدف  وهذا 
نتذكرها دائمًا، وهي أن نقل التكنولوجيا ليس حادثة، أو فعاًل، وإمنا هو عملية مستمرة متواصلة. 

انتشرت يف دول العامل الثالث، يف عقدي الستينيات والسبعينيات، مقولة مفادها أن التقدم التكنولوجي، الذي هو 
من أهم عوامل التنمية االقتصادية، يعتمد على نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية املتقدمة إىل الدول النامية. 

واستقر يف األذهان أن نقل التكنولوجيا يعين شراءها أو استئجارها بطرق خمتلفة وأساليب متنوعة، منها:
-  االستثمار اخلارجي املباشر.

الرتخيص الصناعي.   -
املشاريع املشرتكة.  -

 ولكن تبني أن كثريًا من هذه البلدان املشرتية أو املستأجرة مل تتقدم تكنولوجيًا كما كان مأمواًل. فصار اخلرباء 
واملختصون يبحثون يف أسباب الفشل، حتى وجدوا السر يف أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

التكنولوجي ال يعتمد فقط على شراء التكنولوجيا واستئجارها، بل يعتمد  التقدم  أن:  السر يف  ويتلخص هذا 
فهم  على  الثالث  العامل  احمللية لبلدان  القدرة  أي  الذاتية(،  التكنولوجية  )القدرة  على تطوير  األوىل  بالدرجة 
التكنولوجيا، واستيعابها، وحتسينها، وحتويرها، وصنعها ولكن بعض زعماء العامل الثالث وقادته مل يعجبه هذا 
التفسري، وراح يلقي بالالئمة على )احلاجز التكنولوجي( الذي يضعه الغرب  ملنع التكنولوجيا عن العامل الثالث، 
أي أنه خلع مسؤولية ذلك الفشل من على كتفيه ليعلقها على )مشاعة( الغرب. وهي بالتأكيد مشاعة غري بريئة، 
إال أنه ليس كل ما يعلق عليها حق وصواب. و يبقى الغرب مينع بعض التكنولوجيا، أو هو مينع التكنولوجيا 

املتقدمة، أو التكنولوجيا احلساسة، ولكنه ال يستطيع منعها كلها.

فهل ال يزال الغرب حيتفظ بأسرار هذه التكنولوجيا؟ 
 احلقيقة أن هناك نقصًا يف بناء القدرة الذاتية لشعوٍب أو بلداٍن من العامل الثالث، ولنا يف اليابان جتربة رائدة جيب 
دراستها واالستفادة منها  .اليابان كانت سباقة يف بناء القدرة الذاتية على تعلم التكنولوجيا ثم إتقانها وصنعها. 
فقد أتقن اليابانيون فن )التقليد(، أي تقليد املنتجات. وكان أول ما بدأوا به هو حتوير، وتعديل املنتجات الغربية. 

وبعد ذلك انتقلوا إىل مرحلة )صنع التكنولوج يا(.

وحدث الشيء نفسه الحقًا يف كل من كوريا اجلنوبية وتايوان. 

إذ عمدتا يف املرحلة األوىل لنهضتهما الصناعية إىل تقليد التكنولوجيا الغربية، واحلصول عليها بكل وسيلة، 
فاستطاعت هاتان الدولتان أن تصبحا عمالقتني صناعيتني يف مدة ربع قرن من الزمان، وحققتا معدالت خيالية يف 

التنمية، وفائضًا يف امليزان التجاري مل يسبقهما إليه أحد غري اليابان.
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   أنه ليس من الضروري أن تلجأ الدول النامية إىل السرقة والغش والرشوة للحصول على التكنولوجيا الغربية، ألن 
كثريًا منها يف متناول اليد، وميكن احلصول عليه ملن أراد وعقد العزم على )تعلم التكنولوجيا(. صحيح أن الدول 
الصناعية الغربية حترص على أال تكشف عما لديها من أسرار التكنولوجيا لدول العامل الثالث، ولكن ذلك ليس 
هو العائق الرئيس يف نقل التكنولوجيا وتعلمها، إمنا العائق األكرب هو )اعتقاد( دول العامل الثالث أنها ال تستطيع 

تطوير القدرة التكنولوجية الذاتية إنه )احلاجز النفسي( وليس احلاجز التكنولوجي.

إن البلدان العـربية مازالت ضعيفة يف القدرة الصناعيـة وفـي اإلنفاق على تطويـر البحوث، وهي تعاني مشكالت 
التطوير يرتكز على اإلبداع  أن  النفط. مضيفًا  الوقت ونضوب  مرور  كبرية، خاصة مع  وتواجه حتديات  كثرية 
األحباث  ومراكز  اجلامعات  خالل  من  البحث  تطوير  املساهمة يف  املؤسسات  كل  وعلى  واالبتكار،  واالخرتاع 

واحلكومة الراعية هلذا املوضوع يف إطار إجياد هيكل واضح لإلنفاق ومتويل األحباث . 

7- نظرة وزارة الزراعة إلسرتاتيجية نقل التكنولوجيا:
أ- اختيار التكنولوجيا:

جمال اختيار التكنولوجيا:  ·
          يتوقف جمال اختيار التكنولوجيا يف العراق على:

املقدرة على البحث عن معلومات ختص خمتلف البدائل التكنولوجية املتاحة.  -
املقدرة على انتقاء و استيعاب التكنولوجيا املناسبة.  -

املقدرة على تطويع التكنولوجيا اليت مت اختيارها و حتسينها.  -
املقدرة على حتديد مشاكل البحث اليت تثريها احلاجة إىل تطويع التكنولوجيا احلديثة مبا يتناسب مع   -

هيكل مواردها و قدرتها االستيعابية.
	•خطوات اختيار التكنولوجيا:

يعتمد منو األساس التكنولوجي للبلد على وجود قدرات تكنولوجية حملية و احلصول على تكنولوجيا خمتارة 
من اخلارج. 

متر عملية اختيار التكنولوجيا مبجموعة من اخلطوات تتمثـل يف:  

تعيني االحتياجات التكنولوجية يف ضوء أهداف التنمية االقتصادية و االجتماعية.  -1
احلصول على معلومات حول املصادر املتعددة للتكنولوجيا مبا يف ذلك املصادر احمللية.  -2

تقييم و اختيار التكنولوجيات املناسبة و دراسة جمموعة وثائق التكنولوجيا لتقييم صالحية و تكلفة   -3
و شروط العناصر املكونة هلا، و التفاوض حول أفضل الشروط.

تكييف و استيعاب التكنولوجيا املستوردة و االستغالل األمثل للتكنولوجيا يف البالد.  -4
االستفادة القصوى من نتائج ذلك االستغالل ضمن كافة قطاعات االقتصاد.  -5

ب - سبل نقل التكنولوجيا:
من شأن املقرتحات اآلتية املساهمة يف إجياد حل ملعضلة نقل التكنولوجيا و توطينها يف العراق:

 ختصيص ميزانية لدعم البحث و التطوير واستقطاب املتخصصني من العلماء و الباحثني للعمل على توطني التقنية 
و تطويرها لتتالءم مع احتياجات املشاريع.

إنشاء قاعدة علمية و بنية حتتية تقنية حملية حتدد أنواع التكنولوجيا املمكن نقلها، وذلك عن طريق   -1
حتديث نظام التعليم و رفع مستواه.

تطوير التعليم و العمل على حتقيق نقلة نوعية يف املناهج و طرق التدريس تساهم يف إعداد أجيال جديدة   -2
من العلماء والباحثني قادرة على التعامل بكفاءة مع مستجدات العلم والتكنولوجيا.

بالتدريب  وتطويرًا  وتسويقًا  وصيانًة  وإنتاجًا  تشغياًل  الصناعية،  مسؤولياته  حيمل  صناعي  جيل  إعداد   -3
واالستثمار األمثل للموارد البشرية احمللية.

إلجياد  للسعي  الفنيني  و  العلماء  و  املهندسني  من  العالية  الكفاءة  ذات  احمللية  الكوادر  من  االستفادة   -4
التقنيات املناسبة و تكيفها لتصبح أكثر مالءمة للبيئة املستوردة هلا.



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية109

األمثل  النقل  اليت حتول دون  العقبات  التطبيقية إلزالة  البحوث  إجراء  و  العلمية  املنتديات  و  املؤمترات  إقامة   -5
للتقنيات و التطور الصناعي.

يقيمها  اليت  اإلدارية  و  التقنية  املعرفة  أساليب  من  لالستفادة  املشرتك  أو  املباشر  األجنيب  االستثمار  تشجيع   -6
الشريك األجنيب و يساعد مستقباًل على اكتساب اخلربة.

إجياد حوافز للحد من هجرة األدمغة و الكفاءات العلمية والفنية اليت حتمل مؤهالت وخربات علمية وفنية   -7
وتكنولوجية.

ج- عوائق نقل التكنولوجيا:
     هذا االنتقال للتكنولوجيا تعرتضه عدة عراقيل نذكر منها: 

عوائق نامجة عن عدم وجود ثقافة كافية عن التكنولوجيا.  -
املواقف الرمسية من تشريعية وإدارية يف البلدان الصناعية والنامية اليت تؤثر يف تنفيذ السياسات واإلجراءات   -

الوطنية واليت من شأنها تقنني تدفق التكنولوجيا إىل البلدان النامية وحصول هذه البلدان عليها.
العامل و استعداد أصحاب التكنولوجيا يف نقلها أو  تركيز مصادر التكنولوجيا يف أماكن حمدودة من   -

عدمه.
التبعية التكنولوجية و االقتصادية يف احلصول على تكنولوجيا من اخلارج.  -

االفتقار إىل نشاط األحباث و التنمية و اليت هي السبيل إىل نواحي التقدم التكنولوجي.  -
مشاكل االتصال و التواصل بني أولئك الذين يبتكرون التكنولوجيا و أولئك الذين يتلقونها.  -

قلة أو عدم وجود مراكز األحباث التطورية املرتبطة مبثيالتها يف العامل و اليت تساعد يف حتقيق أهداف نقل   -
التكنولوجيا اجلديدة.

استمارة رقم )4 ( اإلرشاد  الزراعي للفرتة من 1/1 وحتى 2011/12/31

ت
نوع 

عدد املوقعاملؤشرالنشاط
املدةاملستفيدين

جهة 
حتمل 

النفقات

املخطط 
-1/1

12/31

املنفذ 
 1/1

12/31–

نسبة 
املالحظاتالتنفيذ

احلقول 1
اإليضاحية

حمافظات حقل
متعددة

الفالحون 
واملزارعون

109 %200218اهليأة-

أيام احلقل 2
ومشاهدات 

حقلية

حمافظات يوم
متعددة

يوم =
واحد

148 %107158اهليأة

الندوات 3
اإلرشادية 
املركزية

حمافظات ندوة
متعددة

يوم =
واحد

109 %549596اهليأة

الورش 4
العلمية

حمافظات ورشة
متعددة

يوم =
واحد

172 %1831اهليأة

الربامج 5
التلفزيونية

26 --حلقة
دقيقة 

للربنامج

فوق 48354اهليأة
املعدل

بضمنها 
سبوتات

التحقيقات 6
التلفزيونية

الفالحون حتقيق
واملزارعون

أفالم50 %63اهليأة-

الربامج 7
اإلذاعية

فقط 
إعداد

فقط إعداد167 150205%----

الصحافة 8
الزراعية

92 %3633اهليأة---مادة
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النشرات 9
والفولدرات 
والبوسرتات

121 %5668اهليأة---نشرة

املعارض 10
واملهرجانات

150 %23----معرض

الدورات 11
التدريبية 
الوظيفية

املراكز دورة
التدريبية 

يف 
احملافظات

162 %76123اهليأة5 أيام

الدورات 12
التدريبية 
الفالحية

203 %190385اهليأة2 يوم=دورة

املشاريع 13
اإلنتاجية 
الصغرية

67 %2114اهليأة---مشروع

تطوير 14
املهارات 

احلقلية

مشاهدة 
مع 

تطبيق 
عملي

الفالحون =
واملزارعون

يوم 
واحد

92 %149137اهليأة

تطوير 15
الصناعات 

الريفية 
والقروية

ندوة/ 
تطبيق 

عملي

املراكز 
التدريبية 

يف 
احملافظات

النشىء 
والشباب 

الريفي

يوم 
واحد

-13-اهليأة

املشاريع 16
اإلرشادية 

للتطوير 
البيئي 

والصحي

النساء برنامج
الريفيات

يوم 
واحد

100 %5050اهليأة

نسب تنفيذ نشاطات اإلرشاد الزراعي لعام 2011

ترمز األرقام إىل النشاطات التالية :

احلقول اإليضاحية  .                                                              9. النشرات والفولدرات والبوسرتات.  .1
أيام احلقل ومشاهدات حقلية .                                          10. املعارض واملهرجانات.  .2

الندوات اإلرشادية املركزية .                                             11. الدورات التدريبية الوظيفية .  .3
الورش العلمية  .                                                                      12. الدورات التدريبية الفالحية.  .4
الربامج التلفزيونية  .                                                             13. املشاريع اإلنتاجية الصغرية.  .5

التحقيقات التلفزيونية .                                                      14. تطوير املهارات احلقلية.  .6
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الربامج اإلذاعية .                                                                     15. تطوير الصناعات الريفية والقروية   .7
الصحافة الزراعية                                                                    16.املشاريع اإلرشادية للتطوير البيئي والصحي  .8

                                                                                                                                                                           

خمطط يبني نشاط قسم اإلعالم لعام 2011
ترمز أرقام النشاطات التالية إىل :

اللقاءات التلفزيونية للسادة املسؤولني.                           9. السبوتات الزراعية.  .1
اللقاءات اإلذاعية .                                                                    10. الربامج الزراعية.  .2

اللقاءات الصحفية.                                                                  11. األخبار والبيانات الصحفية الصادرة.  .3
املؤمترات الصحفية.                                                                 12. الرصد الصحفي.  .4

التقارير واألخبار املصورة.                                                       13.. سبتايتل.  .5
االحتفاالت الزراعية .                                                              14. الزيارات واجلوالت امليدانية للمسؤولني.  .6

الندوات واحللقات النقاشية والورش.                                 15. األخبار اإلذاعية.  .7
8. اجتماعات مهمة                                                                          16. أخبار الوكاالت. 

اإلنتاج النباتي:

احلنطة   .1

املوسم
املساحة

املقرتحة 
)دومن(

املساحة 
املنفذة 
)دومن(

نسبة 
التنفيذ%

املساحة 
املنتجة 

)دومن(

نسبة 
املنتج 

للمنفذ 
%

املساحات 
احملصودة

)دومن(

نسبة 
احملصود 
للمنتج 

%

الكميات 
املسوقة 

)طن(

2011/20106608287661708110055258588455224701001834118
2012/20117499768584913078

الشعري  .2

املوسم
املساحة 
املقرتحة 

)دومن(

املساحة 
املنفذة 
)دومن(

نسبة 
التنفيذ%

املساحة 
املنتجة 

)دومن(

نسبة 
املنتج 

للمنفذ 
%

املساحات 
احملصودة

)دومن(

نسبة 
احملصود 
للمنتج 

%

الكميات 
املسوقة 

)طن(

2011/201050980093686678721772910481772147100261276
2012/20114923719295760060
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الشلب  .3

املوسم
املساحة 
املقرتحة 

)دومن(

املساحة 
املنفذة 
)دومن(

نسبة 
التنفيذ%

املساحة 
املنتجة 

)دومن(

نسبة 
املنتج 

للمنفذ %

املساحات 
احملصودة

)دومن(

نسبة 
احملصود 
للمنتج %

الكميات 
املسوقة 

)طن(
201021300019242990192209100192209100119036
20112614802535919725163999251514100128586

        

املساحات املنتجة واحملصودة حملصول احلنطة والشعري والشلب للموسم الزراعي -2010 2011

مقارنة نسب املنتج  للمساحات املزروعة حملصول احلنطة والشعري والشلب للسنتني  )2010 و2011(

مقارنة نسب املنتج  للمساحات املزروعة حملصول احلنطة والشعري والشلب للسنتني  )2010 و2011(
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مقارنة  الكميات املسوقة حملصول احلنطة والشعري والشلب للسنتني  )2010 و2011(

4.احملاصيل الصيفية )زهرة الشمس، القطن، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء( 

املساحة املوسماحملصول
املقرتحة)دومن(

املساحة املنفذة 
نسبة التنفيذ %)دومن(

2010268401263847زهرة الشمس 
2011291101660757

2010756404723262القطن
2011806585411167

201022338343492الذرة البيضاء )العروة اخلريفية(
20112350816805329

201054155934707064الذرة الصفراء )العروة اخلريفية(
201168521346344868

املساحات املقرتحة واملنفذة حملصول )زهرة الشمس ، القطن ، الذرة البيضاء ، الذرة الصفراء( ملوسم 2011
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مقارنة نسب التنفيذ للمساحات املزروعة حملصول )زهرة الشمس ، القطن ، الذرة البيضاء ، الذرة الصفراء( للسنتني 

) 2010  و2011(

 البحث والتطوير:

البحوث املناقشة واملقرة لعام 2011

املشاريع ومصادر التمويل 
استمارة رقم )1( املشاريع

مشاريع اخلطة االستثمارية   -1
)النشاط اخلدمي( : املبالغ مباليني الدنانري  -1

اسم املشروعت
 الكلفة
الكلية

 التخصيص
السنوي

 املبالغ
املصروفة

 نسبة
التنفيذ %

املالحظات

خرائط 1 إلعداد  الوطين  الربنامج 
التقسيم البيئي للعراق

ضمن مشاريع مركز الوزارة190083568282

2
الربنامج الوطين لالستخدام األمثل 
دجلة  حوضي  يف  املائية  للموارد 

والفرات
ضمن مشاريع مركز الوزارة80020017085
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يف 3 العصرية  القرى  إنشاء 
احملافظات

ضمن مشاريع مركز الوزارة6319564981449814100

األرصاد 4 حمطات  إنشاء  مشروع 
اجلوية الزراعية

ضمن مشاريع مركز الوزارة351355544480

متوازنة 5 مسادية  توليفة  إجياد 
لعدد من احملاصيل الزراعية

ضمن مشاريع مركز الوزارة1470772.123631

ضمن مشاريع مركز الوزارة1650533.810920مشروع األطلس الزراعي6

ضمن مشاريع مركز الوزارة222667111683796مشروع إنشاء الشعب الزراعية7

البيانات 8 قاعدة  تطوير  مشروع 
الزراعية

ضمن مشاريع مركز الوزارة37535022564

ضمن مشاريع مركز الوزارة22900151280تنمية زراعة احلنطة يف العراق9

زراعة 10 لتطوير  إرشادي  مشروع 
النباتات الطبية والتوابل

729060044561
ضمن مشاريع املركز 

الوطين للزراعة العضوية

11
الستخدام  حبثي  إرشادي  مشروع 
حتضري  يف  الزراعية  املخلفات 

األمسدة العضوية وزراعة الفطر
133662132180685

ضمن مشاريع املركز 
الوطين للزراعة العضوية

لآلفات 12 الطبيعية  املكافحة 
الزراعية

3750150057738
ضمن مشاريع املركز 

الوطين للزراعة العضوية

13
احملاصيل  بذور  وإكثار  حتسني 

227002119188489الزراعية
ضمن مشاريع اهليأة العامة 

للبحوث الزراعية

أحباث احلشرات واألمراض النباتية 14
واألدغال

210034930587
ضمن مشاريع اهليأة العامة 

للبحوث الزراعية

740065659991حبوث اخلصوبة والتسميد15
ضمن مشاريع اهليأة العامة 

للبحوث الزراعية

1597100100100تأهيل خمتربات هيأة البحوث16
ضمن مشاريع  اهليأة العامة 

للبحوث الزراعية

17

هلجن  واألمهات  اآلباء  بذور  إنتاج 
وتطوير  واستنباط  الصفراء  الذرة 
احلبوبية   البيضاء  الذرة  أصناف 

والعلفية يف العراق

720088873182
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

للبحوث الزراعية

600006842488471مشروع حوض احلماد18
  ضمن مشاريع اهليأة العامة

للتصحر

اجلغرافية 19 املعلومات  نظام  مشروع 
خلرائط الكادسرتو

اهليأة العامة لألراضي15000152272648

املؤسسات احلكومية 20 مع  التعاون 
إلجراء البحوث الزراعية

19501008585
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

للبحوث الزراعية

لتحليل 21 مركزية  خمتربات  إنشاء 
األمسدة الكيميائية

23002525100
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

للبحوث الزراعية

األساس 22 بذور  إكثار  مشروع 
حملصول األرز لدى الفالحني

288433581
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

للبحوث الزراعية
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اآلفات 23 ومكافحة  التصدي 
الزراعية

640045013730
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

لوقاية املزروعات

190075029539احلشرات النافعة24
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

لوقاية املزروعات

240030026789تطوير احملاجر الزراعية25
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

لوقاية املزروعات

تطوير وتأهيل الطريان الزراعي يف 26
العراق

15000264137214
 ضمن مشاريع اهليأة لعامة

لوقاية املزروعات

وشبكة 27 املراكز  إنشاء  مشروع 
املزارع اإلرشادية

772207362481665
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

لإلرشاد والتعاون

زراعة 28 لتطوير  إرشادي  مشروع 
اخلضراوات احملمية

100321412558
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

لإلرشاد والتعاون

390070017525مشروع استخدام الطاقات املتجددة29
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

لإلرشاد والتعاون

العالية 30 الري  مياه  حتلية  مشروع 
امللوحة

290050027254
 ضمن مشاريع اهليأة العامة

لإلرشاد والتعاون

7180011894823869تثبيت الكثبان الرملية31
  ضمن مشاريع اهليأة العامة

للتصحر

331505079499298واحات املنطقة الغربية32
  ضمن مشاريع اهليأة العامة

 للتصحر

النباتي 33 الغطاء  تنمية  مشروع 
الطبيعي

100003131263084
  ضمن مشاريع اهليأة العامة

للتصحر

ميسان)تطوير 34 حمافظة  مشاريع  
غابات(

100069551774/    

/4650234840317مشاريع حمافظة دياىل35
/92091630.5140386مشاريع  حمافظة كربالء36
/372312001200100مشاريع حمافظة األنبار37
/4681240772430مشايع حمافظة  النجف األشرف38
/205063929045مشاريع حمافظة  ذي قار39
/7112112625523مشاريع حمافظة  املثنى40
/5672119126322مشاريع حمافظة  البصرة41
/75046310322مشاريع حمافظة  بغداد42
/155044129764مشاريع حمافظة  بابل43
/200059235660مشاريع حمافظة  صالح الدين44
/200046827559مشاريع حمافظة  واسط45
/64001426.544731مشاريع حمافظة الديوانية46
/91501532.256437مشاريع حمافظة نينوى47
/276765722640مشاريع حمافظة كركوك48

اجملموع الكلي ملشاريع النشاط 
اخلدمي
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ب-  ) النشاط النباتي( : املبالغ مباليني الدنانري

زراعة وإنتاج فسائل النخيل 49
املنتجة بالزراعة النسيجية احمللية 

واملستوردة

مدة املشروع )5( سنوات 7000100275375
)2007- 2011( )اهليأة العامة 

للنخيل (
مشروع إرشادي إلدخال تقنية 50

حديثة لزراعة وتسويق التمور
مدة املشروع )7( سنوات 1800096856058

)2007- 2013( اهليأة العامة 
للنخيل (

مدة املشروع )10( سنوات 900002000197799مشروع تأهيل بساتني النخيل51
)2007- 2016(  )اهليأة العامة 

للنخيل (
إنشاء بساتني األمهات ومشاتل 52

الفسائل
مدة املشروع )18(  سنة  941287818635881

)2004- 2012( )اهليأة العامة 
للنخيل (

ضمن مشاريع اهليأة لعامة 132001283.51283100فحص وتصديق البذور53
لفحص وتصديق البذور

مشروع البصمة الوراثية 54
والكشف عن النباتات

ضمن مشاريع اهليأة العامة 1000086866677
لفحص وتصديق البذور

ضمن مشاريع اهليأة العامة 585064964099بنك املصادر الوراثية55
لفحص وتصديق البذور

تنمية وحتسني الغابات وزراعة 56
أشجار اليوكالبتوس

ضمن مشاريع الشركة 244341832169292
العامة للبستنة والغابات 

تطوير ونشر زراعة الزيتون يف 57
العراق

ضمن مشاريع الشركة 270731844149981
العامة للبستنة والغابات

إنتاج وحتسني شتالت الفاكهة 58
والزينة واخلضر

ضمن مشاريع الشركة 208481957150077
العامة للبستنة والغابات 

ضمن مشاريع الشركة 14199102699497مشروع تنمية البطاطا59
العامة للبستنة والغابات 

تطوير زراعة الطماطة اهلجينية 60
يف العراق

ضمن مشاريع الشركة 455340035990
العامة للبستنة والغابات

إعادة تأهيل وتطوير صناعة 61
البذور

ضمن مشاريع الشركة 165620019497
العامة للبستنة والغابات

إكمال أعمال مشروع الضلوعية 62
ملساحة )40000( دومن

ضمن مشاريع الشركة 32950248955022
العامة للمحاصيل الصناعية 

استنباط هجن وأصناف بذور 63
احملاصيل الصناعية وحتسينها

ضمن مشاريع الشركة 200099844545
العامة للمحاصيل الصناعية 

مشروع إرشادي إلنتاج احملاصيل 64
العلفية يف العراق

ضمن مشاريع الشركة 1750347.517952
العامة للمحاصيل الصناعية

اجملموع الكلي ملشاريع النشاط 
النباتي للموازنة االستثمارية 

للوزارة لعام 2011

367641256821964977
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الدنانري املبالغ مباليني   : الزراعية  املبادرة  2 - مشاريع 

اسم املشروع
الكلفة 
الكلية

املبالغ املصروفةالتخصيص السنوي
نسبة 

التنفيذ 
%

املالحظات

جتهيز طائرات 1
هليكوبرت 

زراعية عمودية 
عدد )7( .

 PA-09-17-09-a(

11220576،60/  17974100يورو
يورو

املبلغ املصروف %62 
بالدينار العراقي 

 )16724897774،50(
دينار عراقي

) الشركة العامة 
للتجهيزات الزراعية(

عقد رقم 2
1لسنة2011 

مبلغ رحلتني من 
جمموع 4 رحالت 

/ 618،800،000
دينار عراقي

مبلغ جمموع الرحلتني /
618،800،000

دينار عراقي)الشركة 
العامة للتجهيزات 

الزراعية(

3 M/2/2011 عقد
لتجهيز)400( 

منظومة ري رش 
حموري

)120( دومنًا.

24193000
دوالر

/12،857،169،375
دوالر

مت صرف مبلغ بنسبة %52 
%لـ )275(   77

منظومة  فقط حتى 
اآلن  )الشركة العامة 

للتجهيزات الزراعية(

عقد 4/3/2011
Mمع شركة 

اطايا تارم لتجهيز 
)420( منظومة 

ري بالرش الثابت

9،117،780
دوالر

مل يتم جتهيز أي %0 //
منظومة حتى اآلن إىل 

أن يتم فتح االعتماد 
للشركة اجملهزة 
)الشركة العامة 

للتجهيزات الزراعية(

5 M/5/2011عقد
مع شركة 

اخلريف لتجهيز 
)150( منظومة 

ري بالرش احملوري 
)80( دومنًا

 7،528،050
دوالر

مل يتم جتهيز أي %0//
منظومة حتى اآلن إىل 

أن يتم فتح االعتماد 
للشركة اجملهزة 
)الشركة العامة 

للتجهيزات الزراعية(

مشروع دعم 6
مشاريع إنتاج 

األعالف اجلافة

الكلفة الكلية /1170058501،254
مقسمة بني الوزارة 

والشركة بالتساوي 
)الشركة العامة 

للمحاصيل الصناعية(

جتهيز مكائن 7
تنقية البذور

1،867،320،000
دينار )لسنة 

)2009

)2009( 750 مليون 
دينار )2010(/.

/)2011(

/%40

/
/

مت اسرتجاع املبلغ إىل 
وزارة الزراعة لعدم 

التصرف به
)اهليئة العامة لفحص 

وتصديق للبذور(
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مشروع إنشاء 8
بساتني خنيل 

منوذجية يف 
الصحراء)اهليأة 
العامة للنخيل(

املشروع متوقف بسبب /20001000682079380
عدم ورود موافقة 

وزارة التخطيط 
والتعاون اإلمنائي 

على ختصيص املبلغ 
، مت تسليف اهليأة 

مليار دينار لتسديد 
مستحقات األعمال 

املنجزة 

9
صندوق إقراض 
صغار الفالحني

مديرية زراعة 7024795000157000000006687245000%95
كربالء املقدسة

صندوق إقراض 10
املكننة الزراعية 

ووسائل الري 
احلديث

مديرية زراعة 568504000075000000005132092750%90
كربالء املقدسة

صندوق إقراض 11
بساتني النخيل

مديرية زراعة 9376774000103000000008675089000%93
كربالء املقدسة

صندوق إقراض 12
املشاريع 

االستثمارية 
الكربى

مديرية زراعة %68 216770000002250000000014838593000
كربالء املقدسة

مشروع تطوير 13
الطريان الزراعي

اهليئة العامة لوقاية 1500015،000،000،000285657636%1،90
املزروعات

قروض املشاريع 14
الصغرى 

والكربى /االنبار

عدد املقرتضني 104،283،894،4706939

قروض املشاريع 15
الصغرى 

والكربى/بابل

عدد املقرتضني 151304516721066

مشروع إنشاء 16
مشتل الفاكهة 

املصدقة يف 
احلفرية

مت إبرام العقد املرقم 1375000000/213878548%16
5607 يف 2011/9/21 

ومت تسليم املوقع إىل 
املقاول يف 2011/9/28 
لغرض املباشرة بالعمل 

)الشركة العامة 
للبستنة(

تطوير طواقم 17
الضخ وتبطني 
قنوات الري يف 

مزرعة الزعفرانية

قامت الوزارة بإيقاف ///500000000
مشروع تبطني 

قنوات الضخ ملزرعة 
الزعفرانية لعدم 
توفر التخصيص 

املالي للتنفيذ حاليًا 
الشركة العامة 

للبستنة.
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-   املشاريع املنفذة بالتعاون مع املنظمات الدولية : الكلفة بـ )مليون دوالر(  3

تأهيل صناعة البذور الوطنية يف 1
العراق 

اجلهة املستفيدة اهليأة العامة لفحص 95//5.2
وتصديق البذور/ منظمة الفاو

اجلهة املستفيدة الشركة العامة للبستنة 91//2.8تطوير صناعة بذور اخلضراوات 2
والغابات / منظمة الفاو

دعم تأمني الغذاء لسكنة الريف 3
من خالل انشاء احلدائق املنزلية 

اجلهة املستفيدة الشركة العامة للبستنة 75//3.0
والغابات/ منظمة الفاو

مشروع املكافحة املتكاملة 4
لآلفات

اجلهة املستفيدة املركز الوطين للزراعة 10// 500.000 يورو 
العضوية / منظمة الفاو

حتسني املستوى املعاشي لصغار 5
الفالحني من خالل املكافحة 

املتكاملة والتسميد العضوي

اجلهة املستفيدة وزارة الزراعة /إيفاد50//1.185

مشروع الزراعة احلافظة يف املنطقة 6
الدميية 

4.7مليون دوالر 
أسرتالي

اجلهة املستفيدة اهليئة العامة للبحوث 60//
الزراعية وجامعة املوصل / منظمة ايكاردا

اجلهة املستفيدة مؤسسة املسح اجليولوجي50//1.852احملطات املناخية الزراعية7

الدنانري املبالغ مباليني   : 4 - مشاريع تنمية األقاليم 

الكلفة اسم املشروع
الكلية

التخصيص 
املبالغ املصروفةالسنوي

نسبة 
التنفيذ 

%
املالحظات

بناء مقر فرع ذي 1
قار

الطرف األول حمافظة ذي قار 100//162020000
والشركة العامة للتجهيزات 

اجلهة املستفيدة
تأهيل خمازن 2

املبيدات 
واألمسدة 

الكيميائية/
صالح الدين

الطرف األول حمافظة صالح 100//159435000
الدين والشركة العامة 

للتجهيزات/ اجلهة املستفيدة

إنشاء إدارة 3
خمزن الزراعة يف 

الدجيل

الطرف األول حمافظة صالح 100//145735000
الدين والشركة العامة 

للتجهيزات /اجلهة املستفيدة
تأهيل خمازن 4

مبيدات يف 
الشرقاط

الطرف األول حمافظة صالح 100//138800000
الدين والشركة العامة 

للتجهيزات /اجلهة املستفيدة
إنشاء سياج 5

وغرف موظفي 
التجهيزات يف 

ببجي

الطرف األول حمافظة صالح 100//104600000
الدين والشركة العامة 

للتجهيزات /اجلهة املستفيدة

إعادة بناء خمزن 6
املستلزمات يف 

احلليلة

الطرف األول حمافظة نينوى 100//176411000
والشركة العامة للتجهيزات 

اجلهة املستفيدة
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إعادة تأهيل 7
خمازن األمسدة 

عدد 6

الطرف األول حمافظة نينوى 100//581190000
والشركة العامة للتجهيزات 

اجلهة املستفيدة
ترميم خمازن 8

التجهيزات 
الزراعية عدد 4 

يف تلعفر

الطرف األول حمافظة نينوى 100//186467000
والشركة العامة للتجهيزات 

اجلهة املستفيدة

أكساء 9
ساحات يف فرع 

الشركة /خمزن 
املستلزمات

الطرف األول حمافظة 100//54541000
كربالء والشركة العامة 
للتجهيزات اجلهة املستفيدة

مركز قطع 10
تكريت )فرع 

صالح الدين(

تاريخ املباشرة 802011/4/8//79220000

احلزام األخضر 11
الشمالي

مديرية زراعة كربالء 161،753،562،2501،104،762،44063مليارًا
املقدسة

خمازن 12
عدد/10مع ميزان 

جسري

املصروف تراكمي من 35007501،610،314،00046
بداية املشروع حتى 

2011/12/31)مديرية زراعة 
املثنى(

)مديرية زراعة املثنى(70020040479260058آبار عدد/1320
خمازن مربدة 14

عدد/2
)مديرية زراعة املثنى(350110،908،80016/

احلزام األخضر/16
املثنى

)مديرية زراعة املثنى(81025053006890065

حمطة بستنة 17
علي الشرقي

الصرف عن طريق احملافظة 90منجز150150
مت التنفيذ مقاولة

حمطة بستنه 18
الكحالء

الصرف عن طريق احملافظة 90منجز150150
مت التنفيذ مقاولة

حمطة غابة 19
كميت

//مل يبدأ العمل بعد160160

أمهات النخيل يف 20
العدل

//مل يبدأ العمل بعد300300

مركز املعلومات 21
 GIS اجلغرايف

ومسح األراضي 
الزراعية 

يف  مركز 
كركوك

198  100  000000  000 مت تقديم طلب للحصول 70 25097050000 
على مدة إضافية ) 30 ( يومًا  

مديرية زراعة كركوك

 تأهيل منظومة 22
التربيد والتدفئة 

ملديرية زراعة 
كركوك        

44950000000  000  مت إجناز العمل بتاريخ 6546420000100 
8/2011/16 مت إجناز العمل 
%.)مديرية زراعة  ماديًا100 

كركوك(
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 ترميم شعبة 23
زراعة الرياض    

سياج وخمزن 
مبيدات .

50  000  00060  000  مرحلة االستالم األولي . 100   00030347500 
)مديرية زراعة كركوك(

توسيع وترميم 24
بناية شعبة 

زراعة سنجار

مت معاودة العمل يف املشروع 79254250100000000/25
بعد توجيه إنذار نهائي إىل 

الشركة املتعاقدة والعمل 
جيري حاليًا بصورة جيدة

إنشاء بناية 25
لدائرة زراعة 

الفلوجة

مديرية زراعة األنبار//828000000/

بناء خمازن 26
للبذور واألمسدة 

لشعبة زراعة 
عنة

مديرية زراعة األنبار//166000000/

تأهيل وزراعة 27
حدائق وغابات 

الثرثار

مديرية زراعة األنبار//75000000/

تنفيذ مشروع 28
البيوت 

البالستيكية 
يف هيت

مديرية زراعة األنبار//200000000/

اإلرشاد   ، الزراعية  البحوث  1993 بثالثة حماور رئيسة  )7( لسنة  رقم  القانون  الزراعة مبوجب  مهام وزارة  لقد حددت 
الزراعي، اخلدمات الزراعية، وبهذا االجتاه متـحورت أعمال وإنـجازات الوزارة خالل عام 2011 كما يأتي :

1-  مشول البساتني اجملازة وغري اجملازة باحلصة السمادية مع حصة إضافية من األمسدة يف حالة حتويل ري البستان 
من الري التقليدي إىل تقنيات الري احلديثة )الري بالتنقيط (.

مشول احملطات واملشاريع والشركات الوطنية بالدعم الذي تقدمه الوزارة ملربي احليوانات والدواجن دعمًا لإلنتاج   -2
احمللي واستجابة لطلبات أصحاب احملطات والشركات .

للتخفيف عن كاهل الفالحني عند استالم حصتهم من األمسدة مت اختاذ اإلجراءات التالية :  -3
من  بداًل  البعيدة  املناطق  للفالحني يف  استخدام سيارات تعمل بصفة مراكز قطع متنقلة لقطع األمسدة   .1

مراجعة مديريات الزراعة يف احملافظات ونقل وجتهيز الفالحني واملزارعني باألمسدة مباشرة من السيارات .
ختويل مدراء الشعب الزراعية يف احملافظات بتزويد الفالحني بكتب جتهيز األمسدة إىل مراكز القطع بدال   .2

من مراجعة مديريات الزراعة .
من  بدال  البالستيكية  البيوت  الستالم  بكتب  الفالحني  تزويد  صالحية  احملافظات  يف  الشعب  مدراء  ختويل   -4

مراجعة مديريات الزراعة .
5-  ختويل مدراء الزراعة صالحية منح إجازة تأسيس بستان بدال من مراجعة الفالح إىل الشركة العامة للبستنة 

والغابات يف بغداد بعد إجراء الكشف املوقعي .
6-  لغرض النهوض بقطاع النخيل بادرت الوزارة إىل ختفيف الشروط املوضوعة على أصحاب البساتني ضمن مشروع 
إعادة تأهيل بساتني النخيل القدمية وإنشاء بساتني جديدة وذلك بتزويدهم بالفسائل واملستلزمات ومبنظومات 

الري بالتنقيط بشروط ميسرة .
ال  حيث  للفالحني  العقود  جتديد  عند  الروتني  وجتاوز  تقليل  خالل  من  واملزارعني  للفالحني  تسهيالت  تقديم    -7
األرض  صاحب  قبل  من  العدل  كاتب  من  تعهد  بتقديم  يكتفي  وإمنا  الوزارات  مجيع  موافقات  أخذ  يشـرتط 

بتحمله املسؤولية يف حالة اعرتاض وزارات أخرى .
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وجه معالي الوزير باستحداث مكاتب لشؤون املواطنني يف كافة مديريات الزراعة يف احملافظات مزودة خبط   -8
معاليه  قبل  من  فيها  والبت  املواطنني  طلبات  معاجلة  يتيح  مما  الوزير  معالي  مبكتب  مباشرة  يرتبط  إنرتنيت 

مباشرة .
لزيادة  للتحليل  للفتح وجلنة  بداًل من جلنة واحدة  املناقصات  لفتح وحتليل  )8( جلان متخصصة  9-  مت تشكيل 

سرعة اإلجناز واإلحالة لتنفيذ مشاريع الوزارة .
الرئيسي من خالل شبكة الكرتونية يتم من خالهلا  10-  وضع أسس مشروع ربط فروع التشكيالت باملقر 
حتويل املراسالت واملعامالت بني املقر والفروع إلكرتونيًا حيث سيتم توفري خطوط إنرتنيت من املنظومة لكل 

تشكيل كمرحلة أوىل ويف املرحلة الثانية الالحقة ربط فروع التشكيالت مبقراتها الرئيسية .

2- تأهيل البنى التحتية وبناء الكادر:
أ- اجمللس العلمي :

·  أقام اجمللس العلمي يف الوزارة )21( جلسة خالل عام 2011 مت أثناؤها مناقشة )115( مشروعًا حبثيًا اقر منها )85( 
مشروعًا مبختلف االختصاصات وكما موضح يف امللحق رقم )1( .

ب- احللقات النقاشية:
مت عقد )11( حلقة نقاشية لعام 2011 تضمنت مناقشة مواضيع زراعية يف جماالت عدة منها )زراعة األرز الكثيف، 
التصحر وصيانة الرتبة، صيانة منظومات الري احلديثة، استخدام غاز الربومايد اآلمنة، تقارير املوفدين، تربية النبات 
وإنتاج البذور ، حفار الطماطة، االطالع على اإلجراءات الفرنسية يف التصديق على مواد تكاثر البذور، مشروع 
احلدائق املنزلية، مشروع إعادة تأهيل وتطوير بذور اخلضر يف العراق ، حفظ املصادر الوراثية للثروة السمكية( 
حبضور السيد معالي الوزير/ د. عز الدين عبد اهلل وبإشراف مباشر من قبل مستشار الوزارة السيد الدكتور فيصل 

رشيد ناصر وحبضور السادة وكالء الوزارة  .

3- نشـاط مـركز التدريـب والتأهيـل :
يشرف على هذا املركز السيد مستشار الوزارة د. فيصل رشيد ناصر وميكن إجياز نشاط املركز مبا يأتي:

 ، القانونية   ، املالية   ، )اإلدارية  التخصصات  منها  تدريبية وورشة عمل مشلت عدة جماالت  دورة   )71( تنظيم    -1
اهلندسية ، تكنولوجيا املعلومات ، نظم املعلومات اجلغرافية ( باإلضافة إىل الدورات الفنية التخصصية الزراعية 

)إنتاج حيواني ، نباتي ، تربة ومياه ، أمسدة ( وغريها .
شارك يف هذه الدورات ما يقارب )1261( متدربًا ينتسبون إىل تشكيالت الوزارة املختلفة يف بغداد واحملافظات   -2
% ملتدربي بغداد وبالنسبة للتصنيف على أساس اجلنس فقد  % مقابل 49  حيث شكل متدربو احملافظات 51 

% للذكور. % مقابل 82  شكلت اإلناث مانسبة 28 
سعى املركز على أن يكون احملاضرون مبستوى علمي متقدم )حيمل شهادة عليا أو شهادة مدرب ( وعليه مت   -3
التنسيق مع تشكيالت الوزارة ووزارة التعليم العالي وكذلك املراكز واهليئات البحثية والعلمية األخرى اليت 

تتوفر فيها اإلمكانات العلمية الالزمة .
مت التنسيق مع مشروع )إمناء( من أجل احلصول على مدربني وبرامج تدريبية متقدمة وقد أبدى استعداده لتنفيذ   -4

بعض دورات الربنامج التدرييب مبحاضرين عراقيني وأجانب .
شكل التدريب العملي جزءاًً مهمًا من عمل املركز ومشل جوانب )اإلنتاج احليواني ، النباتي ، الزراعة العضوية   -5
و اهلندسة الوراثية والتقانات اإلحيائية ، تقانات الري ، احملميات( وغريها وقد مت تنفيذ اجلزء العملي ميدانيًا يف 

املواقع ذات الريادة يف هذا اجملال .
تقييم الربامج التدريبية وتقييم أثر التدريب يف امليدان وقد أشارت النتائج إىل مستوى جيد جدًا فما فوق .  -6

العربية  باللغتني  مطبوعة  مشاركة  شهادة  املشاركني  مبنح  تدريبية  دورة  كل  نهاية  يف  املركز  يقوم   -7
واالنكليزية .
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املقومات واملعوقات:
حتديـات القطـاع الـزراعـي فـي العـراق:

مقدمة:
ينفرد القطاع الزراعي بعدد من اخلصوصيات املتمثلة مبا يلي:

•تعامله مع كائن حي )نبات وحيوان( وكالهما حيتاج إىل مدد زمنية متفاوتة لكي يصل إىل العمر اإلنتاجي،  	
وإن إخالف أي نبات أو حيوان تعرض للموت حيتاج إىل مدة حمددة للوصول إىل العمر اإلنتاجي.

•ارتباطه بظروف بيئية غري مضمونة تؤثر على اإلنتاج واإلنتاجية بصورة مباشرة. 	
•ارتباطه بنشاطات ونتاج اغلب وزارات الدولة وبصورة خاصة الكهرباء، النفط، الصناعة، التجارة، البيئة، املوارد  	

املائية، التعليم العالي والبحث العلمي و الداخلية و املالية والنقل إضافة إىل القطاع اخلاص. 

•حيتاج إىل رأس مال كبري وإن فرتة منوه بطيئة جدًا مقارنة بالقطاعات األخرى. 	

عن  خيتلف  بشكل  الزراعي  القطاع  وتطور  منو  على  التأثري  يف  وتشرتك  تتداخل  العوامل  هذه  جممل  فإن  لذا 
القطاعات األخرى. 

 أهم حتديات القطاع الزراعي يف العراق:
أواًل -  تدني إنتاجية األرض: وتسببها عوامل عدة متداخلة وغالبًا ما تكون مشرتكة ومن أهمها:

	•متلح وتغدق الرتب وخاصة يف املنطقتني الوسطى واجلنوبية من العراق.
	•تدني العمليات الزراعية واملتمثلة بتهيئة األرض، الدورة الزراعية، الزراعة احلافظة، املكافحة الزراعية، الزراعة 

العضوية والتكامل الزراعي- الصناعي.
	•التصحر وازدياد ظاهرة الغبار املصحوب بالعواصف الرتابية.

	•تقلص الزراعة الدميية.
	•قدم املكننة الزراعية.

	•قلة األمسدة الكيميائية كمًا ونوعًا وكذلك األمسدة العضوية.

إجراءات وزارة الزراعة:
	• العمل على استنباط أصناف مقاومة امللوحة ومت ذلك من خالل استنباط صنفي احلنطة دجلة والفرات.

	• تبنت الوزارة مشاريع زراعية صناعية من خالل استرياد خطوط إنتاج معجون الطماطة والتمور وتبين عدد 
من مشاريع الصناعات احلرفية.

	• تنفيذ مشروع الزراعة احلافظة يف املناطق الدميية بتمويل أسرتالي وبالتعاون مع إيكاردا.
كبدائل  النباتية  املستخلصات  واستخدام  املتكاملة  واملكافحة  العضوية  للزراعة  مركز  استحداث   •	
احليوية  األعداء  إكثار  برامج  تبنت  اليت  اإلحيائية  املكافحة  وتطوير  وتنشيط  الكيميائية  املبيدات  عن 

)املفرتسات( لآلفات الزراعية واليت تقلل من احلاجة للمبيدات الزراعية وبالتالي تقلل من التلوث البيئي.
العامة  اهليئة  الرعوية من خالل نشاط  والنباتات  الطبيعي  النبت  الطينية وتنمية  والتغطية  الواحات  	•إنشاء 

ملكافحة التصحر. 
	• نشر تقانات الري احلديثة من خالل املشروع الوطين لتقانات الري احلديثة.

	• تبنت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية اعتماد آلية عرض منتجات الشركات العاملية للمكننة الزراعية 
احلديثة لغرض بيعها إىل الفالحني واملزارعني واالستفادة من صناديق اإلقراض للتمويل، إضافة إىل االستفادة 

من القرض اإليطالي واإليراني يف توفري معدات زراعية لصاحل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
	•السماح باسترياد األمسدة الكيميائية وضمن الضوابط واملواصفات املعمول بها.

	• أما األمسدة العضوية فتم تأسيس وحدة إلنتاج األمسدة العضوية يف احملافظات وفق ما متوفر من خملفات 
نباتية يف كل حمافظة وبإشراف املركز الوطين للزراعة العضوية.



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية125

احللـول املقرتحة:
املبازل  املبزل احلقلي وصواًل إىل  بدءًا من  املبازل  تنفيذ شبكة متكاملة من  األراضي من خالل  	• استصالح 
كيان  تشكيل  خالل  من  هذا  ويتحقق  األمالح،  من  الرتبة  وغسل  والتسوية  التعديل  وإجراء  الرئيسية 
مستقل عن وزارتي املوارد املائية والزراعة ويرتبط مبجلس الوزراء تناط به مهمة استصالح األراضي بكافة 

جوانبها.
	•التوسع يف بناء السدود الصغرية يف املناطق الدميية حلصاد املياه.

تأسيس مركز حبثي لتطوير معدل غلة احلنطة وصواًل إىل معدل 1	• طن/دومن كمرحلة أوىل واالستفادة من 
النتائج لتنمية إنتاجية بقية احملاصيل والتوسع بالبحث العلمي التطبيقي على مستوى احلقل.

	•إدخال وإكثار أصناف حماصيل ذات فرتة منو قصرية وبالتعاون مع املعاهد العاملية املعتمدة.
	•تفعيل دور اإلرشاد الزراعي واجلمعيات الفالحية وجمالس احملافظات يف استخدام الدورات الزراعية والزراعة 

احلافظة.
األراضي  وكذلك  واجلبلية،  املتموجة  األراضي  يف  املصاطب  عمل  خالل  من  البديلة  األراضي  استثمار   •	

الصحراوية من خالل استغالل املياه اجلوفية املتجددة.
	• تطبيق احلزمة التقنية املتكاملة كما يف الربامج الوطنية اإلمنائية.

لتغذية  املزرعة  خملفات  من  االستفادة  لتحقيق  وذلك  احليواني  النباتي–	• اإلنتاج  تكامل  مشاريع  تشجيع   
املاشية واألغنام واالستفادة من خملفات هذه احليوانات يف توفري السماد العضوي مما يقلل احلاجة للسماد 
الكيميائي ويؤمن احلفاظ على البيئة ومنع تلوث املياه اجلوفية ببقايا السماد الكيميائي عند تسربه إىل 

أعماق الرتبة ثم املياه اجلوفية نتيجة الري أو مياه األمطار.
أو  املاش  زراعة  مثل  واملتداخلة  البينية  الزراعة  وتطبيق  البساتني،  يف  البينية  للمسافات  األمثل  االستغالل   •	
السمسم بعد احلنطة أو زراعة احلنطة مع الشلب القائم قبل حصاده أو زراعة اخلضروات مبكرًا باستخدام 

الرتبية يف املشاتل قبل الشتل باستعمال البيوت احملمية.
	•تنمية الغطاء النباتي من خالل التوسع يف حصاد املياه وبناء السدود الصغرية.

	•مكافحة التصحر من خالل تبين تنفيذ توصيات جلنة دراسة ظاهرة التصحر املشكلة بقرار جملس الوزراء 
رقم )81( لسنة 2009 واملقرة توصياتها مبوجب قرار جملس الوزراء رقـم )272( لسنة 2009. ووضع الضوابط 
اخلاصة مبنع التجاوز على أراضي املراعي الطبيعية وخاصة حراثتها إلعطاء الفرصة للنبت الطبيعي لالنتشار 
كما كان عليه سابقًا وكذلك العمل على إعادة تأهيل املراعي الطبيعية بهدف توفري املرعى الطبيعي 
للثروة احليوانية، إن هذه العملية هي إحدى سبل احلد من ظاهرة التصحر والتقليل من فرص حدوث العواصف 

الرتابية.
	•قيام وزارة الصناعة واملعادن بتشغيل وحتديث معامل إنتاج األمسدة واملبيدات ومعدات الري بالرش والتنقيط 
العاملي(  )التقين  النوعي  التطور  يناسب  ومبا  البيطرية  واألدوية  واللقاحات  الزراعية  واملستلزمات  واملكائن 
املستورد  اخلاص  والقطاع  األجنبية  للشركات  التسهيالت  تقديم  وكذلك  هلا،  الفعلي  االحتياج  وحجم 

واملصنع هلذه النشاطات بفتح مكاتب بيع وتقديم خدمات ما بعد البيع خبلق جو للتنافس احلر. 
	•تشجيع االستثمار احمللي واألجنيب بإقامة صناعات إلنتاج املستلزمات الزراعية من مكائن وعدد ومنظومات 

الري واملبيدات وغريها مطابقة ملواصفات اجلودة مع تقديم التسهيالت للمستثمرين.

 ثانيًا- شح مياه الزراعة: 
يواجه القطاع الزراعي يف العراق شحة حقيقية ومتفاقمة يف موارده املائية وذلك بسبب قلة اإليرادات املائية من دول 
اجلوار وكذلك توقف قسم منها، حيث إن أغلبها تأتي من خارج حدودنا اإلقليمية. وكذلك بسبب التغريات العاملية 
للمناخ وما نتج عنها من احنباس األمطار وارتفاع درجات احلرارة اليت أدت إىل حدوث حاالت جفاف خانقة، ومن أبرز 

نتائجها: 
•تقلص املساحات املزروعة على حوض الفرات وخاصة مناطق زراعة الشلب. 	
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•تقلص شديد يف اإليرادات املائية يف حمافظات دياىل وميسان وواسط وكركوك والسليمانية واربيل، مما  	
تسبب يف موت البساتني وخاصة يف حمافظة دياىل.

•تقلص املساحات املزروعة يف املناطق الدميية. 	
•اندفاع مياه اخلليج املاحلة إىل شط العرب وما نتج عنه من هالك لإلحياء املائية وخاصة األمساك وكذلك  	
بساتني النخيل والثروة احليوانية بسبب اندفاع هذه املياه املاحلة إىل داخل أراضي البصرة نتيجة لظاهرة املد 

الطبيعية وما تسببه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وتغيري يف بيئة املنطقة.
•تردي نوعية املياه الواردة إىل العراق )ارتفاع نسبة امللوحة(. 	

أثناء  الرتبة  لغسل  املطلوبة  املياه  كفاية  عدم  بسبب  املتملحة  األراضي  استصالح  إجراء  على  القدرة  •عدم  	
عملية االستصالح فضال عن ارتفاع ملوحتها.

•انعكاسات شحة املياه على الوضع البيئي وما تسببه من احنسار يف مساحات األهوار وازدياد رقعة التصحر  	
يف العراق. 

 إجراءات وزارة الزراعة:
 % • % والبذور بنسبة 20 	  نشر تقانات الزراعة الكثيفة لألرز واليت حتقق تقلص يف احتياج املاء بنسبة 50 

.%  40  - واالستغناء عن مبيدات األدغال يرافقها زيادة اإلنتاج بنسبة 30 
•  التعاقد مع مجهورية فيتنام على شراء شاتالت األرز وسيتم تعميمها بعد ثبات جناحها. 	

•  تشجيع استخدام  منظومات الري احلديثة وبأسعار مدعومة من خالل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية  	
باالستفادة من آلية اإلقراض.

•  تشجيع نشر تقانات الري احلديثة والتنسيق مع وزارة املوارد املائية حلفر اآلبار االرتوازية. 	
•  العمل على إدخال حماصيل مقاومة للملوحة واجلفاف مثل شوك الشام والفستق احلليب والربمودا كراس.  	

احللـول املقرتحة:
• تكثيف اجلهد للتوصل إىل حل دائم ملشكلة إيراداتنا املائية مع دول اجلوار )تركيا، سوريا وإيران(. 	

نشر استخدام تقانات الري احلديثة )الرش والتنقيط( وإلزام استخدامها يف حالة إنشاء بساتني جديدة وتعميمها  	  
يف البساتني القائمة بداًل من الري السيحي وفرض أجور تصاعدية الستخدام املياه.

• تأسيس مجعيات مستخدمي املياه على مستوى القناة املغذية أواًل وعلى مستوى القناة الفرعية ثانيًا تقوم  	
هذه اجلمعيات بإدارة املياه حتت توجيه املرشدين املائيني )اإلدارة باملشاركة( والرتكيز على اإلرشاد املائي.

وأصناف  الكثيفة  األرز  زراعة  واعتماد  بزراعتِه  املتميزة  الدول  مع  وبالتعاون  األرز  برنامج  عمل  تنشيط   • 	
قصرية فرتة النمو والعمل على زراعة حماصيل بديلة ذات احتياج مائي قليل.

لتقنني  حمكمة  سيطرة  وسائل  تستخدم  أن  على  املائية،  املوارد  وزارة  وبإشراف  اجلوفية  املياه  استثمار   • 	
استخدامها وذلك بنصب عدادات على آبار املياه اجلوفية خشية من االستخدام املفرط وبالتالي نضوب اخلزين 

املائي، مع الرتكيز على اإلرشاد املائي كوسيلة للتثقيف يف هذا اجملال. 
• تبطني القنوات القائمة مع دراسة إمكانية حتويلها إىل النظام املغلق وخاصة يف املناطق ذات الرتب اجلبسية،  	

والتأكيد على تنفيذ شبكة الري بالنظام املغلق )األنابيب( للمشاريع اجلديدة.
• بناء السدادات والنواظم الرافعة ملستوى املياه يف جنوب العراق ويف ذنائب القنوات اليت ترتك املياه الفائضة فيها  	

بالذهاب إىل املبازل.
• نقل مياه البزل إىل املناطق الصحراوية والبوادي ذات الرتب اخلفيفة الستخدامها يف الزراعة بعد خلطها مبياه  	

اآلبار احللوة.
• استثمار املياه العادمة بعد معاجلتها ألغراض إرواء املزارع والبساتني. 	
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 ثالثًا - تدني إنتاجية العمل ورأس املال: ومسبباتها عوامل عدة من أهمها:
•البطالة والبطالة املقنعة. 	

•تدني مهارات العاملني يف القطاع الزراعي وبضمنها خرجيو الكليات واملعاهد الزراعية والتخصصات الساندة  	
هلم.

•تدني مستوى إدارة املزرعة.  	
مجعيات  وجود  وعدم  واملزارعني  الفالحني  لدى  وخاصة  الزراعي  القطاع  يف  املستثمر  املال  رأس  حجم  •صغر  	

فالحية ختصصية.
• تدني تكوين رأس املال املزرعي وجدوى استخدامه. 	

 إجراءات وزارة الزراعة:
الزراعي من خالل إشراكه يف دورات ختصصية داخل  القطاع  العاملة يف  التحتية للكوادر  البنى  •تطوير  	

وخارج العراق.
•التنسيق مع كليات الزراعة لتطوير الربامج الدراسية العلمية والعملية لرفع كفاءة اخلرجيني إضافة إىل  	
توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يف عام 2009 بهدف تبادل اخلربات واإلمكانات 

حلل مشاكل القطاع الزراعي.
•تشجيع املزارعني الستثمار املبادرة الزراعية للحكومة العراقية يف إقامة مشاريع تنموية. 	

•محاية املنتج احمللي من خالل عدم السماح باسترياد اخلضر يف مواسم وفرة اإلنتاج. 	

 احللـول املقرتحة:
الوجوه االجتماعية واالقتصادية والثقافية  املدينة من كافة  الريف إىل  •القيام بتنمية ريفية شاملة تقرب  	
والعباءة،  السجاد  )مثل  الفالحية  العائلة  مستوى  على  املنزلية  الصناعات  تنمية  خالل  من  وذلك  والصحية 

الصناعات الغذائية املنزلية، الفخار، صناعة األثاث من جريد السعف ...اخل(. 
• تطوير اإلنتاج الزراعي باجتاه استثمار وسائل اإلنتاج وحتقيق استثمار زراعي-صناعي يف الريف. 	

•زيـادة فرص تدريب الفالحيـن واملزارعني والكوادر العاملة يف القطاع الزراعي داخل وخارج العراق. 	
•رفع الكفاءة العملية للخرجيني الزراعيني والبيطريني العاطلني عن العمل لتأهيلهم للدخول يف االستثمار  	

الزراعي.
• التوسع يف نشر مزارع منوذجية للفالحني واملزارعني تطبق فيها اإلدارة الصحيحة.  	

•تكثيف الربامج التلفزيونية اهلادفة لتوضيح اإلدارة املزرعية الناجحة. 	
•االستمرار بالعمل بنظام صناديق اإلقراض التخصصية. 	

•تشجيع الفالحني واملزارعني على االدخار وتأسيس مصارف فالحية تعاونية.  	

رابعًا- تدهور البنى التحتية للقطاع الزراعي والساندة له واليت تتمثل مبا يلي: 
• بدائية طرق املواصالت وخاصة يف املناطق الريفية. 	

•تدني البنى التحتية واخلدمية يف الريف العراقي. 	
والربدي  القصب  منو  يف  تسبب  مما  صيانة  وجود  وعدم  اإلهمال  نتيجة  والبزل  الري  شبكات  فاعلية  •عدم  	

وحدوث ترسبات فيها.
• ضعف شديد يف تقانات ما بعد احلصاد )املخازن اجملمدة واملربدة والعادية، وسائط النقل اجملمدة واملربدة  	

والعادية، مكائن الفرز والتدريج والتعبئة ... اخل(.
•هشاشة القاعدة املادية لنمو الثروة احليوانية والسمكية واملتمثلة باألعالف واملستلزمات البيطرية. 	

• احنسار احملطات الكربى لألبقار. 	
• بدائية اجملازر ومستلزمات إنتاج اللحوم.  	
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• حمدودية صناعة البذور. 	
• بدائية تسويق وتداول املنتج الزراعي.  	

• ضعف شديد يف قواعد التصنيع الزراعي-الصناعي. 	

إجراءات وزارة الزراعة:
•تشجيع استثمار املبادرة الزراعية للحكومة العراقية يف إقامة مشاريع خلدمة اإلنتاج ما بعد احلصاد. 	

•توفري األعالف بأسعار مدعومة ملربي الثروة احليوانية واليت مشلت النخالة والشعري والذرة الصفراء والتمر. 	
• التطوير الوراثي لألبقار من خالل استخدام تقنية التلقيح االصطناعي اجملاني. 	

• تطوير صناعة األعالف )السايلج والدريس( من خالل مشروع استخدام تقانات الري احلديثة. 	
•إنشاء عدد من الواحات اليت تهدف إىل مساعدة مربي الثروة احليوانية يف املناطق الصحراوية من خالل توفري  	
املياه هلم وحليواناتهم حبفر اآلبار وزراعتها باألشجار االقتصادية )النخيل والفستق احلليب والزيتون( والنبت 

الطبيعي ليكون مصدرًا للرعي وزيادة الرقعة اخلضراء لتحسني البيئة يف تلك املناطق.  
وإطالق  البين  أمساك  إكثار  جناح  إىل  اإلشارة  مع  الكارب  ألمساك  االصطناعي  التكثري  تقانات  نشر   • 	

اإلصبعيات جمانًا يف املسطحات املائية وخاصة األهوار لتنمية الثروة السمكية.
•نشر تربية األمساك يف األقفاص والرتويج لالستثمار يف هذا اجملال. 	

•إدخال تقنية تربية األمساك يف النظام املغلق. 	
• نشر العديد من املفاقس يف أغلب املسطحات املائية املهمة يف العراق. 	

•إدخال تقنية تكثري األمساك وفق النظام الصيين. 	
•طرح مشروع ميناء الصيد السمكي يف البصرة لالستثمار. 	

( بصورة جمانية  • 	FMD إجراء التلقيح الوبائي لبعض األمراض )محى مالطة أو الربوسال واحلمى القالعية أو
% وكذلك احلال بالنسبة لعالجات األدوية البيطرة  مع إعطاء القسم اآلخر من اللقاحات مدعوم بنسبة 50 
وبصورة  الطيور(  )إنفلونزا  للحدود  العابرة  وخاصة  الوبائية  األمراض  عن  للكشف  التشخيصية  والعدد 

جمانية، وكذلك حبوب االسرتكنني للقضاء على الكالب السائبة. 
•استحداث مديرية عامة للمجازر ضمن قانون وزارة الزراعة اجلديد الذي أقر من جملس الوزراء وحاليًا يف جملس  	

النواب ننتظر إقراره.
اإلسرتاتيجية  احملاصيل  بذور  إنتاج  لتطوير  )الفاو(  الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  مبشاريع  •الدخول  	

واخلضر، وكذلك احلفاظ على املصادر النباتية واحليوانية.
•نشر الوعي يف جمال التصنيع الزراعي-الصناعي من خالل إقامة دورات تدريبية وإرسال املتدربني خارج وداخل  	

العراق والصناعات احلرفية.

احللـول املقرتحة:
•العمل بقانون املصاحل الزراعية للسيطرة على أعمال الصيانة والتطهري وتأسيس مجعيات مستخدمي املياه  	

وتطبيق مبدأ اإلدارة باملشاركة.
التسهيالت للمستثمرين احملليني واألجانب لالستثمار يف جمال تقانات ما بعد احلصاد  •إبداء أقصى حدود  	

وتوفري رؤوس األموال )الصناديق االستثمارية( الالزمة لنشر هذه التقانات من قبل القطاع اخلاص.
وتسويق  لتصنيع  متكاملة  صناعات  وإقامة  األبقار  حمطات  يف  االستثمار  على  اخلاص  القطاع  •تشجيع  	

املنتجات.
•التنسيق بني الوزارات ذات العالقة )الزراعة والصناعة والتجارة( لدعم املنتج احمللي بوضع آلية تنظيم استغالل  	
املنتج بعد خضوعه لضوابط شروط  الزراعية ومبا يضمن تصريف  احملاصيل الصناعية وإنتاج املستلزمات 

اجلودة العاملية. 
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•تشجيع إقامة صناعة األعالف واملركزات الربوتينية واملكمالت العلفية من املخلفات الزراعية والصناعات  	
الغذائية مثل صناعة النشا والكحول والتمور ومعجون الطماطة.

•إنشاء اجملمعات الزراعية- الصناعية وتشجيع االستثمار يف التصنيع الزراعي. 	
•إبداء أقصى حدود املساعدة إلنشاء األسواق الزراعية احلديثة. 	

•اعتبار اجملازر من مشاريع النفع العام وعلى الدولة القيام بالسيطرة على اجملازر احلالية أو إعمارها من خالل  	
الرتويج لالستثمار يف هذا اجلانب. 

•رعاية شركات البذور احلالية وحل مشاكلها اآلنية.  	

خامسًا- التدهور الكمي والنوعي للثروة الزراعية:
•اخنفاض أعداد وإنتاج املاشية )األبقار، اجلاموس، األغنام، املاعز واجلمال(. 	

• تدهور صناعة الدواجن. 	
• تقلص الثروة السمكية واألحياء املائية يف املسطحات املائية الداخلية. 	

• اخنفاض أعداد وإنتاجية النخيل. 	
• تدهور بساتني الفاكهة. 	

• تقلص مساحات الغابات الطبيعية واالصطناعية. 	
•فقدان ونضوب اخلزين الوراثي للنباتات واحليوانات. 	

إجراءات وزارة الزراعة:
العمل على التحسني الوراثي للثروة احليوانية من خالل تبين مشروع التلقيح االصطناعي اجملاني لألبقار  • 	 
واستخدام الكباش واملاعز الشامي احملسنة وراثيًا للحصول على زيادة يف إعداد الوالدات والتوائم وحتسني 

الصفات اإلنتاجية وخاصة احلليب.
الوزارة الستثمار مشروع نقل األجنة لألبقار من خالل  الثروة احليوانية يف  العامة خلدمات  الشركة  • تهنئ  	
برنامج مشرتك بينها وبني منظمة األغذية والزراعة الدولية )الفاو(، ومت االتفاق على إدخال )2000( جنني 
جممد يف عام 2010، ومت تهيئة الكادر املسؤول عن تنفيذ هذا املشروع بإرسال عدد منهم إىل أسرتاليا لتطوير 

خرباتهم.
اليت  الرتبية  حيوانات  من  أصناف  استرياد  تشجيع  لغرض  احلية  احليوانات  السترياد  تعليمات  الوزارة  •أعدت  	

تتالءم وطبيعة البيئة العراقية.
البيطرية  والعالجات  اللقاحات  وكذلك  والتمر(  الصفراء  الذرة  الشعري،  )النخالة،  لألعالف  دعم  •تقديم  	

املدعومة وصناديق اإلقراض.
• غزال، وسيتم العمل على إنشاء حمميات جديدة يتم  وجود حممية الغزالن يف الرطبة اليت حتوي على 870	

تغذيتها من احملمية الرئيسة يف الرطبة. 
الدواجن  تزويد مشاريع قطاع  الذي يهدف إىل  الدواجن يف سامراء  أجداد  تأهيل مشروع  •العمل جاري إلعادة  	

بأمهات من أصول حمددة. 
•تبين ونشر تربية األمساك يف أقفاص )الرتبية الكثيفة(. 	

وإقامة بساتني  للنخيل  القدمية  البساتني  النخيل ومشروع تطوير وإخالف  النسيجية إلكثار  الزراعة  •تبين  	
حكومة  من  املهداة  النسيجية  الزراعة  وخمترب  النسيجية  بالزراعة  منتجة  خنيل  فسائل  واسترياد  جديدة 

اإلمارات العربية املتحدة إىل احلكومة العراقية أثناء زيارة دولة رئيس الوزراء هلم.
عن  بالبحث  االستمرار  مع  النخيل،  على  واحلمرية  الدوباس  حلشرتي  اجملانية  واجلوية  األرضية  •املكافحة  	

البدائل للمبيدات الكيميائية باستخدام املكافحة اإلحيائية واملستخلصات النباتية.
•إدخال أصناف لألنواع املختلفة من أشجار الفاكهة من إيطاليا وأمريكا ونشر زراعتها وإكثارها يف مناطق  	

وسط العراق، وكذلك نشر زراعة الزيتون عالي الزيت والفستق احلليب.
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• دعم إنتاج شتالت الغابات وتوزيعها بأسعار رمزية مع إنشاء غابات صناعية. 	
• استحداث مركز للمصادر الوراثية النباتية واحليوانية ضمن قانون الوزارة اجلديد. 	

احللـول املقرتحة:
•االستمرار باستخدام التلقيح االصطناعي والعمل على إدخال تقنية نقل األجنة لتحسني الكفاءة اإلنتاجية  	

للحيوانات إضافة إىل استرياد احليوانات لغرض الرتبية.

•إيقاف التهريب من خالل إجراء موازنة سعرية مع أسعار اللحوم يف دول اجلوار، من خالل دعم املربني بالشكل  	
الذي يشجعهم على التسويق داخل العراق.

•اعتماد االسترياد لتغطية النقص يف أعداد احليوانات عند خط الشروع. 	
• محاية املنتج احمللي أمام إغراق السوق مبنتجات الدواجن )مكافحة اإلغراق، التعريفة اجلمركية( من خالل  	

توفري الوقود والكهرباء بأسعار مدعومة حلقول الدواجن املختلفة وكذلك دعم األعالف.
•تشجيع االستثمار يف املشاريع املتكاملة )األمهات، املفاقس وحظائر اإلنتاج(. 	

•التأكيد على منع الصيد اجلائر واملستنزف للثروة السمكية وتطبيق القوانني ضد املخالفني يف فرتات منع  	
الصيد.

•تشجيع االستثمار يف إنتاج األمساك بنظام األقفاص. 	
•العودة إىل الصيد يف أعالي البحار. 	

•االستمرار مبد املسطحات املائية الداخلية باإلصبعيات والكفيات. 	
•تشجيع االستثمار يف خمتربات الزراعة النسيجية للنخيل. 	

•االستمرار يف مكافحة حشرتي الدوباس واحلمرية وكذلك حفار ساق النخيل. 	
•االستمرار يف دعم أسعار شراء التمور من املنتجني والرتويج لعمليات تصنيع وتعبئة وتصدير التمور. 	

•السماح بإنشاء البساتني على األراضي غري الصاحلة لزراعة احملاصيل كاملرتفعات واألراضي غري املستصلحة  	
واألراضي الصحراوية املؤجرة وفق القانون 35 لسنة 1983 وجعل مدة التأجري 25 سنة فما فوق.

•منع قطع أشجار الغابات ومعاقبة املخالفني وإعادة تشجري الغابات الطبيعية.  	
القدمية واملصاطب اخلضراء على  الغابات  والقصبات وإعمار  للمدن  األحزمة اخلضراء  العمل يف  •تكثيف  	

امتداد الطرق اخلارجية.
•ختصيص املبالغ املطلوبة إلعادة اخلزين الوراثي إىل سابق عهده )البنك اجليين، احلدائق النباتية( 	

•إنشاء احملميات الطبيعية يف املواقع الزاخرة بالتنوع البيولوجي. 	

سادسًا - التشريعات الزراعية:

 يعاني القطاع الزراعي من قدم وعدم مواكبة مع التطورات العاملية يف جمال التشريعات الزراعية وتشمل:  القوانني  و 
األنظمة والتعليمات:

إجراءات وزارة الزراعة:
• مسودات لتعليمات وتعديالت ذات عالقة بالقطاع الزراعي  أعدت الوزارة مسودة 15 مشروع قانون وتعديل و3	
الذي نوقش يف  الزراعة  وزارة  قانون  إقرارها، إضافة إىل  املختصة بغية  لدى اجلهات  اآلن يف مراحل خمتلفة  وهي 

جملس الوزراء وننتظر مناقشته وإقراره من قبل جملس النواب.

احللـول املقرتحة:
•تعديل القوانني مبا يتالءم والتوجهات اجلديدة. 	

• توحيد القوانني والتشريعات اليت تعاجل نفس املوضوع بصيغة واحدة مثل موضوع األراضي. 	
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•كتابة التشريعات بصيغها النهائية مع إدخال التعديالت املختلفة ضمن النصوص النهائية. 	
•إلغاء التشريعات والتعليمات اليت مل يعد هناك حاجة لبقائها. 	

• تبسيط إجراءات متليك األراضي الزراعية إىل وزارة الزراعة لغرض إقامة مشاريع عليها. 	
•االستمرار يف العمل بالضوابط اخلاصة حبماية اإلنتاج الزراعي احمللي بغية تشجيع املنتجني على االستمرار  	

باإلنتاج، مع األخذ بعني االعتبار السماح باالسترياد املنضبط يف أوقات شحة املنتوج حمليًا.

سابعًا - اإلدارة املزرعية: وتتضمن عوامل عدة من أهمها:
• اهلياكل التنظيمية. 	

•التخطيط واإلسرتاتيجيات الزراعية. 	
•التقنيات اإلدارية. 	
•سياسات اإلقراض. 	

•التأمني الزراعي. 	

إجراءات وزارة الزراعة:
•إقامة دورات ختصصية داخل وخارج العراق. 	

•البدء مبشروع أمتمة العمل يف الوزارة. 	
•االستمرار يف سياسة اإلقراض الزراعي من خالل صناديق اإلقراض. 	

•رفع سقف الصالحيات لدى مديريات الزراعة.  	

احللـول املقرتحة:
•إلغاء التداخل يف عمل بعض األنشطة ضمن تشكيالت الوزارة ومديريات الزراعة.  	

•إجياد صيغة تنظيمية فعالة للتنسيق بني وزارة الزراعة والوزارات الساندة هلا وجمالس احملافظات.  	
•إجياد صيغة تنظيمية الستقبال وتشخيص مشاكل القطاع الزراعي وطرحها على اهليئة العامة للبحوث  	
الزراعية وبالتنسيق مع املراكز البحثية واجلامعات حللها وإشراك  اإلرشاد الزراعي يف استثمار نتائج البحوث 

للتطبيق.
املدى( يف ضوء سياسات  •التأكيد على االستمرار بوضع اخلطط اإلسرتاتيجية )قصرية ومتوسطة وطويلة  	

وتوجهات وزارة الزراعة.
• االستمرار يف عمل صناديق اإلقراض التخصصية.  	

•إبدال سياسة التعويضات احلكومية لألضرار اليت تصيب اإلنتاج الزراعي أو ممتلكات الفالحني واملزارعني  	
التطبيق  الزراعي. على أن تقوم احلكومة بدعم مادي يف املرحلة األوىل من  املنتج  الزراعي لصاحل  بالتأمني 

لتغطية جزء من كلفة التأمني حلني استقرار هذه السياسة.

ثامنًا - ضعف االستثمار الزراعي: 
للنهوض احلقيقي بالقطاع الزراعي حنتاج إىل رأس مال كبري مقرون بنمو بطيء مقارنة بالقطاعات األخرى، وهذا 
ما يصعب توفريه من خالل ميزانية احلكومة املركزية، مما يستوجب التوجه إىل االستثمار كوسيلة فعالة جلذب 

رأس املال إضافة إىل توفريه للتقانات واملستلزمات احلديثة الالزمة لتطوير منط الزراعة يف العراق.

إجراءات وزارة الزراعة:
•رسم خارطة استثمارية باملشاريع املؤهلة لالستثمار وإرساهلا إىل اهليئة الوطنية لالستثمار. 	
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احللـول املقرتحة:
•االستمرار بالرتويج لالستثمار الزراعي يف كافة حمافظات العراق ونشاطات هيئات وشركات وزارة الزراعة  	

املؤهلة هلذا النشاط. 
• تسهيل إجراءات االستثمار لغرض تشجيع املستثمرين يف القطاع الزراعي، وخاصة اإلجراءات املتبعة لتخصيص  	

األراضي واليت تعترب من أهم معوقات تنفيذ املشاريع يف القطاع الزراعي.
اللحوم بعد  أقسام متخصصة بتصنيع  اليت حتتوي على  العصرية  إنشاء اجملازر  •تشجيع االستثمار يف جمال  	

الذبح وفق أفضل املواصفات العاملية.

 تاسعًا-  البحث العلمي واإلرشاد الزراعي: 
إن من أهم مقومات التقدم والرقي يف القطاع الزراعي هو استقدام واستخدام أساليب البحث العلمي واإلرشاد الزراعي 

ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:
•البحث العلمي. 	

•اإلرشاد الزراعي. 	
•نقل التكنولوجيا. 	

•بناء القدرات. 	

إجراءات وزارة الزراعة:
العلمي  البحث  العراق يتم من خالهلا نشر نتائج  • مزرعة إرشادية موزعة يف حمافظات  	57 للوزارة أكثر من 

والتقانات احلديثة وإقامة الدورات لتطوير املزارعني وإيصال أحدث املعلومات إليهم.
•وقعت الوزارة عددًا من مذكرات التفاهم وبروتوكوالت التعاون مع عدد من الدول واملنظمات ومنها األردن،  	
سوريا، مصر، أسرتاليا، تركيا، إيران، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، إضافة إىل اتفاقية التعاون املشرتك 

بني العراق وأمريكا ومجيعها تتضمن موادًا للتعاون العلمي وبناء قدرات العاملني. 
•وقعت الوزارة آلية التعاون العلمي املشرتك مع وزارة والتعليم العالي والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي  	
مدى  على  ودكتوراه(  )ماجستري  عليا  شهادات  على  للحصول  الفرص  تطوير  خالل  من  منتسبيها  وتطوير 

2015( والبعثات واملؤمترات والندوات وجماالت التعاون األخرى.  - السنوات )2009 
• زمالة دراسية يف ختصصات زراعية خمتلفة من أسرتاليا لدراسة املاجستري يف ضوء  حصلت الوزارة على 125	
الوزراء االسرتالي حول مبدأ  املالكي إىل أسرتاليا واالتفاق مع رئيس  السيد نوري  الوزراء/  زيارة دولة رئيس 

التعاون الزراعي املشرتك.
•احلصول على زماالت من اجلامعات األمريكية سيتم إعداد وتهيئة املرشحني هلا. 	

•احلصول على فرص من إيطاليا لدراسة املاجستري. 	
•منح عدد من منتسيب الوزارة إجازات دراسية للحصول على شهادة الدبلوم العالي واملاجستري والدكتوراه يف  	

اجلامعات العراقية.
• احلصول على دورات وورش عمل ختصصية ضمن مشاريع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لكل من اهلند  	

وهولندا والربازيل وبريطانيا وأسرتاليا وغريها.
•احلصول على فرص تدريبية ختصصية )خارج العراق( من خالل برامج التعاون مع أسرتاليا وأمريكا وإيطاليا  	
املناطق  لدراسات  العربي  واملركز  )ايكاردا(  اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدولي  واملركز  واليابان 

اجلافة واألراضي القاحلة »أكساد«.
أمريكية  جهات  من  الزراعي  للقطاع  وساندة  خمتلفة  زراعية  بتخصصات  تدريب  فرص  على  •احلصول  	
خمتلفة بالتنسيق مع القنصلية الزراعية األمريكية يف بغداد، واستثمار اتفاقية التعاون اإلسرتاتيجي بني 

احلكومة العراقية واحلكومة األمريكية )SFA( يف هذا اجلانب.
•تطوير بناء قدرات العاملني يف القطاع البيطري من خالل املشروع املشرتك مع منظمة األغذية والزراعة الدولية  	

)الفاو(.
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•املشاركة يف املؤمترات والندوات والزيارات العلمية خارج العراق وحسب الفرص املتيسرة. 	
•املشاركة يف املؤمترات والندوات وورش العمل اليت تقام داخل العراق من قبل جهات خمتلفة. 	

•إقامة دورات تدريبية وورش عمل خمتلفة من قبل هيئات وشركات ومديريات الزراعة لتطوير منتسبيها.  	
للوزارة برعاية  السابع  العلمي  املؤمتر  الزراعي وآخرها عقد  العلمي  املؤمتر  بإقامة  الوزارة  •االستمرار يف نهج  	

كرمية وافتتاح دولة رئيس الوزراء السيد نوري املالكي. 
•اإلصدار املنتظم للمجلة العلمية )جملة الزراعة العراقية( واليت أصبحت حمكمة من قبل وزارة التعليم العالي  	

والبحث العلمي.
•إدخال تقنيات الطاقة الشمسية يف عمل منظومات الري بالتنقيط ومضخات اإلرواء املستخدمة يف القطاع  	

الزراعي.

 احللـول املقرتحة:
•إعطاء البعد االقتصادي للبحث العلمي وقياس قيمة البحث العلمي مبقدار ما حيققه من قيمة مضافة إىل  	
للنشاط  االقتصادي  املردود  يف  تطورًا  حتقق  اليت  بتوصياته  واألخذ  نتائجه  تطبيق  خالل  من  القومي  الدخل 

الزراعي املعين.
•حتديد أولويات البحث العلمي يف القطاع الزراعي والقطاعات الساندة هلا من خالل وضع متطلبات القطاع  	
الزراعي وتعميمها كنقاط حبثية تطبيقية هلا األفضلية يف مشاريع رسائل الدراسات العليا داخل وخارج 

العراق.
•تدارس حالة اإلرشاد الزراعي يف العراق مقارنة بالتطورات احلاصلة يف العامل والبدائل املوجودة لصيغ ووسائل  	

وبرامج ومفاهيم اإلرشاد الزراعي يف الدول املتقدمة. 
•إجياد العالقة العملية والتواصل املستمر بني مؤسسات البحث العلمي الزراعي واإلرشاد الزراعي. 	

•التأكيد على التواصل العاملي يف مجيع ميادين املعرفة من خالل املؤمترات والزيارات العلمية وورش العمل  	
والدوريات العلمية واإلنرتنيت.

•تفعيل دور معهد التدريب والتأهيل يف وزارة الزراعة لتنمية قدرات العاملني يف القطاع الزراعي ضمن كافة  	
النشاطات الرئيسية والساندة للعمل.

•توفري فرص للدراسات العليا )ماجستري ودكتوراه( خارج العراق ومبا يضمن التواصل العلمي العاملي.  	
•استحداث جائزة ألفضل حبث تطبيقي يقع ضمن التخصصات الزراعية والبيطرية. 	

 التدريب:

أ- اإلجازات الدراسية :
منح اإلجازات الدراسية يف خمتلف االختصاصات وكما مبني يف اجلدول أدناه :

عدد املستفيدينالعنوان
174إجازات دراسية يف خمتلف االختصاصات )داخل وخارج العراق( للماجستري والدكتوراه1

2
زماالت من معهد )CIHEAM( يف مدينة )Bari(/ إيطاليا 

ماجستري
دكتوراه

12
9

إجازات دراسية للحصول على الدبلوم العالي يف اإلرشاد التخصصي )كلية الزراعة /جامعة 3
بغداد ( )بستنة ، حماصيل ، وقاية ، تربة ، ثروة حيوانية ، إرشاد(

30                

التخصصات  املاجستري يف  ( بعد حصوهلم على شهادة  • عودة )14( طالب زمالة من أسرتاليا من جمموع )114	
الزراعية املختلفة .
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ب- الدورات التدريبية:

عدد جهة التنفيذالنشاط
الدورات

عدد 
املستفيدين

711261مركز التدريب والتأهيلدورات تدريبية1

دورات تدريبية وورش عمل خارج العراق2
إيكاردا،   ،FAO ايطاليا،  أسرتاليا، 

أكساد، وغريها
133 دورة
45500 ورشة

الزراعي  الوزارة على إنتاج خرائط التقسيم البيئي  ( خمتصًا يف  • SGI اإليطالي لتدريب )12	 مت التعاقد مع معهد 
لتوزيع زراعة احملاصيل اإلسرتاتيجية واستخدامات األرض  اليت ستساهم يف وضع اخلطط اإلسرتاتيجية  للطرق 

هلا. 
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البحوث ونقل التقانة الزراعية
 فـي فلسطني

أواًل - القطاع الزراعي:

مقدمــة: • 

الزراعي العمود الفقري لالقتصاد الفلسطيين، إضافة العتباره جزءًا ومكونًا أساسيًا من مكونات  يعترب القطاع 
النسيج الوطين والثقايف واالجتماعي. وتكتسب الزراعة أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيني كونها متثل عنوان 
صمود وتصٍد وتشبث باألرض املستهدفة باملصادرة واالستيطان، كما وأنها تشكل مالذًا ومصدرًا للدخل والغذاء 
يف أوقات األزمات حيث أن نسبة ال بأس بها ممن منعوا من العمل يف إسرائيل خالل االنتفاضة األوىل والثانية قد جلأوا 

إىل العمل الزراعي.

وتعترب الزراعة أحد األنشطة االقتصادية اليت تستهدف استغالل الطاقات واملوارد املتاحة و إنتاج خمتلف السلع الزراعية 
الالزمة إلشباع الرغبات واحلاجات اإلنسانية. وتعترب من أقدم األنشطة االقتصادية وإن مل تكن أهمها يف الوقت احلالي 

لبعض التجمعات، وتعترب العمود الفقري للنشاط االقتصادي لتلك اجملتمعات .

لقد تطور مفهوم الزراعة إىل أن أصبح يشمل إنتاج السلع النباتية واحليوانية والتزويد باملدخالت الزراعية، التسويق 
فإن  وعليه  الزراعية،  التشريعية  والقوانني  الزراعية  التحتية  البنية  الزراعي،  التصنيع  الزراعي،  اإلقراض  الزراعي، 

الزراعة اليوم تعترب عملية متداخلة تؤثر وتتأثر بالقطاعات االقتصادية األخرى املكونة للناتج القومي .

وتنبع أهمية القطاع الزراعي من دوره الكبري يف:

أ. التنمية االقتصادية الشاملة يف اجملتمع .
ب. املساهمة الكبرية يف الناتج القومي .

ت. توفري فرص العمل واستيعاب أعداد كبرية .
ث. توفري العملة األجنبية من خالل التصدير للخارج.

ج. توفري الغذاء واالحتياجات األساسية للمجتمع.
ح. توفري املوارد واملواد اخلام للقطاعات األخرى وخصوصًا الصناعة .

خ. الرتابطات األمامية واخللفية ملشاريع القطاع الزراعي.

اجلامعـات:
حاولت اجلامعات الفلسطينية  القيام بدور البحث العلمي الزراعي طيلة السنوات املاضية وسد الفراغ القائم يف جمال 
البحث والتطوير، فأنشئت كليات الزراعة يف جامعة النجاح وجامعة اخلليل وجامعة القدس املفتوحة وجامعة فلسطني 
القمعية  املمارسات  للعديد من  الفلسطينية نفسها تعرضت  أن اجلامعات  إال  األزهر يف قطاع غزة  التقنية وجامعة 
اإلسرائيلية من اإلغالقات املتكررة كما أن عدم توفر ميزانيات خاصة للبحث العلمي حالت دون اضطالع اجلامعات 
بدورها يف تطور القطاع الزراعي. أضف إىل ذلك العزلة اليت فرضت على الشعب الفلسطيين الرازح حتت االحتالل واليت 
حالت دون مشاركته يف النشاطات البحثية اإلقليمية والدولية )مثال ذلك إيكاردا وأكساد والفاو … اخل(. ولقد 
حاولت املؤسسات األهلية الفلسطينية العمل على منع تدهور القطاع الزراعي وتنميته يف ظل هذه األوضاع الصعبة 
واستطاعت حتقيق عدد من اإلجنازات يف هذا اجملال. ورغم كافة احملاوالت اإلسرائيلية الستهداف القطاع الزراعي من 

أرضه ومياهه وإنسانه إال أن املزارع الفلسطيين وقف سدًا منيعًا يف مواجهة تهجريه وفصله عن أرضه. 

العالقة بني البحوث واملؤسسات:
استطاع املركز الوطين أن ينسج شبكة من العالقات مع العديد من مراكز البحوث على كافة املستويات، كما 
وأن املركز عضو فاعل ومميز يف احتاد مؤسسات البحوث الزراعية يف منطقة الشرق األدنى ومشال إفريقيا )أرينينا(. 
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يف  العاملة  احلكومية  غري  األخرى  واملؤسسات  الفلسطينية  اجلامعات  مع  العالقة  تفعيل  على  العمل  ومت  كما 
العلمي  التعاون  بالغة يف جمال تعزيز  أهمية  الزراعية  للبحوث  الفلسطيين  الوطين  املركز  الزراعي. ويولي  القطاع 

وإقامة عالقات الشراكة بينه وبني كافة مؤسسات ومراكز البحث على خمتلف املستويات:

املؤسسات الوطنية:
اجلامعات  مع  العلمية  واملؤمترات  والدورات  البحثية  واملشاريع  األنشطة  من  العديد  للبحوث  الوطين  املركز  ينفذ 

الفلسطينية ومراكز البحوث والدراسات وفيما يلي أهم املؤسسات اليت يتم التعاون معها:
جامعة فلسطني التقنية )خضوري(:   -1

يقوم  حبيث  الغربية   الضفة  ينابيع  يف  املوجودة  العضوية  امللوثات  حتديد  حول  حبثي  مشروع  يف  التعاون   -
املركز الوطين من خالل دائرة املصادر الطبيعية بتحليل وفحص عينات املياه والرتبة اليت يتم مجعها من عدة 

مناطق من احملافظات الشمالية.
التعاون يف جمال املكافحة احليوية ملرض الفيوزاريوم من خالل  عزل الفطر املمرض من الرتبة كدراسة أولية   -

لفحص آلية املكافحة احليوية للمرض خمربيًا. 
إجراء حبث على مرض عني الطاؤوس.   -

استخدام الفطر للتخلص من املبيدات يف الرتبة.  -
استيعاب طالب دكتوراه مبعوث من جامعة خضوري لعمل فحوصات خمتلفة يف خمتربات املركز .  -

جامعة القدس -  أبوديس:  -2
مجع وحفظ األصول الوراثية يف فلسطني  -

إنشاء معاشب وحدائق نباتية  -
جامعة النجاح الوطنية:  -3
تبادل األصول الوراثية.  -

استخدام تقانات النانوتكنولوجي يف التطبيقات الزراعية والبيئية.  -
استخدام املياه املعاجلة والرمادية يف الزراعة.  -

جامعة اخلليل ، مركز أحباث األراضي، معهد القدس للبحوث التطبيقية )أريج(:  -4
مشروع مبادرة املياه وحتسني مستوى املعيشة )WLI( بالتعاون مع ايكاردا.   -

ويهدف هذا املشروع  إىل حتسني املستوى املعيشي ملنطقتني حديتني هما الظاهرية و طمون وبلغت ميزانية 
هذا املشروع 25000$ وقد مت من خالل  املرحلة األوىل من هذا املشروع التالي:

فحص وحتليل عينات تربة للتجمعات السكانية يف منطقة طمون )عاطوف، الرأس األمحر ، عني شبله  	•

، بيت حسن(.

إجناز اخلارطة التطابقية )suitability map(  ملواقع الدراسة يف طمون والظاهرية ملعرفة أي  احملاصيل  	•

األكثر مناسبة للزراعة و مكان زراعتها.
االنتهاء من قاعدة بيانات للمواقع السابقة من خالل املشروع. 	•

دراسة التوافق ما بني األصناف احمللية للعنب واألصول األمريكية – جامعة اخلليل.  -
والزراعية  احليوية  التقنيات  لتوظيف  وذلك  البولتيكنيك  جامعة  مع  العنب  يف  الطبيعي  االنتخاب  حبوث   -

احلديثة لتطوير قطاع العنب يف أماكن إنتاجه الرئيسية خاصة اخلليل وبيت حلم.
اجلامعة العربية األمريكية – جنني:  -5

برنامج تدرييب الستخدامات املياه الرمادية والنفايات الصلبة- الفئة املستهدفة وزارة الرتبية والتعليم.  -
التعاون البحثي يف جمال تشخيص األمراض الفريوسية والبكترييا.  -

أخرى:  -  6
املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية:

يرتبط املركز الوطين الفلسطيين للبحوث الزراعية بعالقات تعاون حبثي مع العديد من املراكز اإلقليمية والدولية.
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-  ICARDA=
-  ACSAD=
-  AARINENA=
-  FAO=
-  United Nations Development Project )UNDP( 
-  Japanese International Cooperation Agency )JICA( 
-  The Institute Agronomic Overseas  )IAO( 
-  International Development and Research Center )IDRC( 
-  Arab Organization for Agricultural Development=
- Italian Genetic Rights Foundation GRF )Italy(

وتنفذ العديد من املشاريع البحثية منها:
1-   برنامج املساهمة يف األمن الغذائي لألسر الريفية يف اجملتمعات الفلسطينية الفقرية ) الربنامج اهلولندي(:

ينفذ هذا الربنامج بالتعاون مع املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )ايكاردا( بقيمة إمجالية 1.5 
مليون دوالر ، حصة الضفة الغربية منها 553 ألف دوالر  ويتضمن املشاريع التالية : 

زيادة إنتاجية واستدامة احملاصيل الغذائية البعلية وحتسني كفاءة نظام إنتاج البذور.  .1
االستخدام اآلمن واملنتج للمياه العادمة املعاجلة واملياه الرمادية يف األراضي الفلسطينية.  .2

مشروع االستعمال اآلمن واملنتج للمياه الرمادية املعاجلة يف احلدائق املنزلية )الكوكا كوال( واملمول من قبل   -2
املركز الدولي للمناطق اجلافة إيكاردا، وجيري تنفيذه يف حمافظيت جنني وطوباس والذي يهدف إىل حتسني 

دخل املزارع من خالل تقييم وري احلدائق املنزلية باملياه الرمادية املعاجلة.
تطوير مشاريع إنتاج البذور غري الرمسية مبشاركة اجملتمع احمللي لتعزيز احملافظة على السالالت احمللية من   -3
احملاصيل احلقلية يف فلسطني)املشروع العربي(  ويهدف إىل زيادة إنتاجية واستدامة احملاصيل البعلية وحتسني 

كفاءة نظام إنتاج البذور احمللية.
4-  الربنامج اإليطالي لتعزيز القدرات التقنية واإلدارية يف وزارة الزراعة وتنمية األعمال التجارية الزراعية ويتضمن 

األنشطة التالية: 
حتديد نسبة تركيز DELTA7  STIGMASTERO يف زيت الزيتون.  -

دراسة ديناميكية والتنميط الوراثي لذبابة الزيتون والتنميط الوراثي ألشجار الزيتون.  -
حتديد األمناط الوراثية لصنف الزيتون النبالي بلدي وبعض األصناف األخرى يف فلسطني.  -

-  مشروع مبادرة املياه وحتسني مستوى املعيشة )WLI( بالتعاون مع ايكاردا.

إدارة موارد البحوث:

املوارد البشرية:

o األعداد واملؤهالت وتوزيعها:
إن املركز الوطين للبحوث الزراعية والبحث العلمي بشكل عام يف فلسطني ال يزال يعاني من قلة كوادر البحث 

العلمي املؤهلة  وتعترب هذه من أهم املعيقات اليت تواجه التطوير والتنمية الزراعية . 
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اجلدول )5( يبني الكوادر العاملة يف املركز الوطين الفلسطيين للبحوث الزراعية وحمطات التجارب الزراعية 
وخمترب نابلس املركزي  بناًء على املؤهل العلمي:

دبلومبكالوريوسماجستريدكتوراهالدائرة
توجيهي 

فأقل

عقود 
مؤقتة

) مياومة( 
املعارون

جمموع  
املوظفني 

يف 
الدوائر

10000001املدير العام
دائرة حبوث 

اإلنتاج النباتي 
والوقاية

11200228

دائرة الشؤون 
اإلدارية واملالية

021128014

دائرة حبوث املوارد 
الطبيعية

01300229

دائرة البحوث 
التكنولوجية 

احليوية

20100227

دائرة حبوث 
الثروة احليوانية 

وصحة احليوان

30200117

دائرة البحوث 
االجتماعية - 

االقتصادية

01000001

خمترب التكاثر 
باألنسجة

01000102

حمطة قباطية 
للتجارب الزراعية

00112307

حمطة العروب 
للتجارب الزراعية

002459020

حمطة طولكرم 
للتجارب الزراعية

01211308

حمطة بيت قاد 
للتجارب الزراعية

032154116

حمطة أرحيا 
للتجارب الزراعية

013049017

خمترب نابلس 
املركزي

01500309

71225819478126اجملموع/ الفرعي
جمموع املوظفني 

كافة
126
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املقومات واملعوقات:
املقومات : 	

هناك إمكانية الستغالل الفرص واملقومات املتاحة يف القطاع الزراعي الفلسطيين وتعظيم الفائدة منها وهي -   
كالتالي:

إمكانية التوسع األفقي بكلفة اقتصادية معقولة يف استغالل املوارد الطبيعية الزراعية.  -1
التنوع املناخي يف فلسطني والذي ميكن استغالله إلجراء البحوث الزراعية املتنوعة يف أوقات متعددة.  -2

اهتمام املزارع بأرضه وتعلقه بها يساهم يف سهولة إجراء البحوث امليدانية لدى املزارعني.  -3
ن املركز من االستفادة  كِّ وجود عدة حمطات للتجارب الزراعية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة مما ميَُ  -4

منها يف إجراء التجارب يف مناطق متعددة يف الوطن.

املعوقات: 	
يواجه البحث الزراعي العديد من املشاكل واملعوقات واليت تؤثر بشكل كبري يف سري عمله وكذلك تعيق العديد 

من اإلجنازات البحثية وميكن إمجاهلا فيما يلي:

 املشاكل ذات العالقة باملخصصات املالية - اإلنفاق املالي على-  البحوث: 
الزراعي. حيث من املالحظ أّن نسبة اإلنفاق  الزراعية يعاني من حيث حجم اإلنفاق على البحث  مازال قطاع األحباث 
يف فلسطني وكما هو احلال يف   %  0.5 الناتج احمللي اإلمجالي مل تتعد  الزراعي بالنسبة إىل  على البحث العلمي 

العديد من األقطار العربية. حيث إن جمموع ما خيصص ملركز البحوث الزراعية يعترب ضئياًل جدًا. 

 املشاكل ذات العالقة بالبنية األساسية:-  
واألجهزة  كاملعدات  الضرورية  التحتية  البنية  إىل  حباجة  الزراعية  للبحوث  الوطين  املركز  خمتربات  بعض  الزالت 

املخربية الالزمة. 

العالقة باملوارد البشرية:   املشاكل ذات - 
عدد الباحثني يف املركز الوطين للبحوث ما زال قلياًل، فهناك حاجة ماسة إىل زيادة العدد وكذلك األمر بالنسبة إىل 
التخصصات العلمية، فالتخصصات واخلربات املتوفرة حاليًا ال تغطي إال جزءًا حمدودًا يف اجملال الزراعي، كما هذا 

واضح يف اجلدول أعاله.

املشاكل املتعلقة باهليكلية واألنظمة:  -
رواتب الباحثني متواضعة وحباجة إىل تفعيل نظام احلوافز واملكافآت وذلك من أجل حتفيز الباحثني.

التدريب: 	 
التدريبية وفقًا  الدورات  البحوث من  احتياجات مركز  البشرية، فلقد مت حتديد  ويف جمال تنمية وتطوير الكوادر 
لرؤية التطوير اإلداري للكادر، واشرتك معظم كوادر املركز يف دورات تدريبية متخصصة حمليًا وإقليميًا ودوليًا، 
كما وعمد املركز الوطين على توظيف العنصر النسوي، ومت إرسال بعضهن الستكمال الدرجات العلمية العليا  
)دكتوراه، ماجستري( يف جامعة القاهرة، جامعة النجاح الوطنية، ومعهد باري يف إيطاليا، اليابان، النمسا، تركيا، 

اجلامعات احمللية.

املوارد املادية :
واآلالت واألجهزة(: احملطات ومهامها )مساحة األراضي للمحطات واملباني واملعدات  	

التطبيقية ونقل  الزراعية كونها تساهم يف إجراء وتنفيذ األحباث  التنمية  أدوات  أداة من  الزراعية  تعترب احملطات 
املعرفة الزراعية فيما يتعلق بإدارة وإنتاج كافة احملاصيل الزراعية وللمساهمة يف تقديم احللول الفنية الالزمة من 
أجل قيادة وتوجيه التنمية الزراعية. تتوزع احملطات الزراعية يف فلسطني حسب طوبوغرافية األراضي واملناخ والرتبة 
واألمناط الزراعية، وجند أن كل حمطة متخصصة يف جمال رئيسي تقريبًا )فمحطة بيت قاد تتخصص يف زراعة 
لتحسني  مركز  وكذلك  جنني  حمافظة  شرق  تقع  منطقة  يف  اجلافة  شبه  املناطق  يف  البعلية  احلقلية  احملاصيل 
الزيتون، حمطة  اللوزيات وأصناف  الثروة احليوانية، وحمطة قباطية- تتخصص يف زراعة أصناف عديدة من أشجار 

طولكرم – اخلضروات واحلمضيات، العروب – البستنة الشجرية، حمطة أرحيا – اخلضروات والنخيل(.
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وخالل الفرتة السابقة تراجع الوضع املالي للسلطة الفلسطينية وتعرضت العديد من احملطات الزراعية إىل ترهل البنية 
التخريب من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي. كما يتبني أن هناك بعض  التحتية إضافة إىل تعرض بعضها إىل 
القصور يف قدرات طاقم احملطات يف جماالت مهمة مثل تصميم وحتليل التجارب وإدارة البحث واحملطات. لذا ال بد من 

العمل على تأهيلها وتنمية قدرات طاقمها لضمان إجراء أحباث تنموية ختدم املزارع الفلسطيين وتطور إنتاجه.

دور احملطات الزراعية: 
يتمحور دور احملطات الزراعية بتزويد املزارعني بكافة اخلدمات اإلرشادية والفنية الالزمة جبانب نقل التكنولوجيا 

احلديثة هلم بشكل فعال وفق النمط الزراعي السائد يف كافة املناطق الزراعية يف فلسطني.
املساحات واملوجودات املادية اخلاصة باحملطات الزراعية  ) بشكل عام (:

1 - حمطة بيت قاد للتجارب الزراعية:
املساحة: 750 دومن، خمصصة يف احملاصيل احلقلية والعلفية واألغنام.  -

عدد العاملني فيها: 13 ) 4 مهندسني زراعيني،  مهندس ميكانيكي، وفين خمترب، وإداريني(.  -
املعدات الثقيلة: تراكتور عدد 4.  -

املعدات اخلفيفة: عربة، تنك ماء، ناشر مساد، مرش يدوي، زراعة حبوب، دراسة حبوب، حصاد جتارب، كروفر،   -
ديسك، صندوق تسوية، عود قالب فرنسي، سيف حصاد حممول، حمراث دوراني، غربال. 

173 رأس عواسي، و56 رأس ايفك موزعة حسب خمتلف مراحل اإلنتاج  يوجد ثالث بركسات أغنام حتوي   -
واجلفاف إضافة إىل الكباش.

يوجد حملب حباجة إىل تشغيل ووحدة لتصنيع األلبان.  -
2  - حمطة طولكرم الزراعية:

املساحة: 75 دومنًا، خمصصة يف اخلضراوات.  -
عدد املوظفني فيها: 4 موظفني ) 2 مهندسني زراعيني، إداري، سائق(.  -

املعدات الثقيلة: تراكتور عدد 3، حصادة، نقالة خلفية، زراعة مشندر، حمراث قالب، فرادة نايلون، بذارة   -
متعددة  حماريث  قمح،  غربال  ناثرة،  مسادة  مرش،  تنك  حصاد،  سيف  ثابتة،  دراسة  بطاطا،  زراعة  مساد، 

وغريها(.
املعدات اخلفيفة: فرامة 3 قطع، دسك ، سكة حديد، كباش، تنك مرش.  -

3 - حمطة العروب الزراعية: 
املساحة: 105 دومن، متخصصة يف حبوث البستنة الشجرية.  -

عدد املوظفني فيها: 10 موظفني )2 مهندسني زراعيني، إداريني، فنيني وحارس (.  -
املعدات الثقيلة: تراكتور عدد 3.  -

املعدات اخلفيفة: عود قالب، دسك ، عربة كلتفيرت اوبكي، مقص حديد، بذارة، سيف حصاد، تنك مرش   -
جمرور، تنك مرش حممول، مسادة، غربال، ديسك مزدوج، كلتفري 17 رجل، دراسة، حماريث متنوعة.

4 - حمطة أرحيا الزراعية:
املساحة: 150 دومن، متخصصة يف حبوث اخلضار احملمية والبستنة الشجرية.  -

عدد املوظفني فيها: 7 موظفني ) 2 مهندسني زراعيني،   2 إداريني، فنيني (.  -
املعدات الثقيلة: تراكتور عدد 2 حباجة إىل صيانة، عربة جمرورة.  -

موز  زراعة  رافعة،  خشب،  كساحة  بالستيك،  فرد  ماكينة  صاجات،  دسك  قالب،  عود  اخلفيفة:  املعدات   -
وحماريث متنوعة.

5 - حمطة قباطية الزراعية:
املساحة: 84 دومنًا، متخصصة يف حبوث اخلضراوات والبستنة الشجرية.  -

عدد املوظفني فيها: 3 موظفني )مهندس زراعي، إداري، سائق (.  -
املعدات الثقيلة: تراكتور عدد 2 .  -

شفرات  أعشاب،  مشط  حممول،  مرش  معدني،  مرش  قمح،  دراسة  فرامة،  ترولة،  متنوعة،  حماريث  اخلفيفة:  املعدات 
إلزالة األعشاب، تنك ماء وماتور ضخ.
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املوارد املالية :
مصادر التمويل:  o

يعتمد املركز الوطين للبحوث يف متويل أنشطته البحثية املختلفة على املصادر التالية:
املوازنات الرمسية املخططة ضمن موازنة وزارة الزراعة )الرواتب واألجور، النفقات اجلارية(.  .1

املشاريع واألنشطة املمولة من الصناديق العربية والدول املاحنة ومؤسسات البحث العلمي الدولية.  .2
توزيع املوازنات البحثية يف مركز البحوث )2012(:  o

جمموع  وكذلك  الفلسطينية  الزراعة  وزارة  يف  الرمسية  الزراعية  للبحوث  املالية  املخصصات  التالي  اجلدول  يظهر 
املوازنات البحثية املمولة من خارج وزارة الزراعة )املشاريع البحثية املمولة من مؤسسات البحث الدولية والدول املاحنة(.

جهة التمويل
املبالغ املرصودة

للعام 2012
بالدوالر األمريكي

النسبة 
يف املوازنة 

للمركز

نسبة موازنة 
البحث ملوازنة 
وزارة الزراعة

الدولة
متضمنة الرواتب واألجور واملصاريف التشغيلية

1650000%  48%  7

%1750000اجلهات اخلارجية  52

3400000اجملموع

سياسات وخطط البحوث: 
أولويات البحوث وخطط البحوث )اخلطة السنوية(:

اإلطار العام خلطة عمل املركز الوطين للبحوث خالل العام 2012 ، وضعت خطة البحوث الزراعية لتكرس  تنسيق 
وتكامل البحث العلمي  يف إطار حتقيق األهداف التنموية الشاملة للقطاع الزراعي وحتقيقًا للرؤية اإلسرتاتيجية 
املشرتكة للقطاع ، ونأمل أن تساهم هذه اخلطة يف حتقيق رسالة ودور املركز الوطين املناط به يف ظل هذه الرؤية. 
الربامج  مستوى  على  للمركز  واألنشطة(  )املشاريع  املقرتحة  التدخالت  أهم  يوضح  جدواًل  سنستعرض  يلي  وفيما 
البحثية وعددها أربعة برامج حبثية تعرب عن السياسات اإلسرتاتيجية للقطاع الزراعي واليت تقع ضمن 11 سياسة من 

أصل 54 موزعة عليها ومنسجمة مع اخلطة التنفيذية املعتمدة لوزارة الزراعة . 
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الطبيعية املوارد  برنامج   .1

اهلدف العام 
األنشطة   / املشاريعاألهداف الفرعيةاألهداف الرئيسيةللربنامج

اجلارية  أو املمولة أو املخططة للعام 2012

زيادة كفاءة 
استخدام املوارد 

الطبيعية 
املتاحة بشكل 

مستدام

زيادة املوارد املائية 
املتاحة للزراعة 
من خالل زيادة 
استخدام املياه  

املسوس واملعاجلة 
يف الزراعة

تعزيز استخدام مصادر 
املياه البديلة يف الزراعة 
)املياه الرمادية واملعاجلة 

واملاحلة(

مشروع  )كوكاكوال( االستخدام اآلمن للمياه 
الرمادية يف ري احلدائق املنزلية واحلدائق العامة *

إدخال حماصيل علفية وحقلية مقاومة للملوحة 
)مشندر العلفي، الربسيم ، الفصة، سودانسكيا ترافا(

ترشيد استخدام املياه 
العذبة واحلصاد املائي

 

مشروع إدخال تقنيات احلصاد املائي عند املزارعني 
)عطوف، الظاهرية( *

تقدير االحتياجات املائية للمحاصيل املروية(  حمطة 
طولكرم(

تعزيز اإلدارة 
املستدامة للموارد 

الطبيعية وصيانة 
الرتبة واحلفاظ 

عليها

حتسني نوعية الرتبة 
وتقليل تكاليف اإلنتاج 

وتقليل االجنراف املائي 
واحملافظة على رطوبة 

الرتبة
 

تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف الضفة الغربية *

استخدام األمسدة العضوية البديلة )حمطة طولكرم(
تصنيع الكومبوست من املخلفات احليوانية والزراعية  

حمطة بيت قاد

توفري بدائل الطاقة 
وتشجيع التنمية 

املستدامة يف الريف 
الفلسطيين

إنتاج الغاز احليوي من املخلفات الزراعية والصناعية
إنتاج الوقود احليوي من خملفات الزيوت احملروقة

تقليل خماطر أثر النرتات 
والكلوريد على 

مستخدمي مياه اآلبار

دراسة مدى تلوث اآلبار الزراعية  بالنرتات والكلور يف 
احملافظات الشمالية

مكافحة التصحر وتدمري 
الرتبة

إدخال وزراعة نباتات متحملة للظروف املناخية القاسية 
والصعبة يف السفوح الشرقية واألغوار

احلفاظ على الغابات 
واملراعي واستدامتها

دراسة املشاكل اليت تواجه الغايات واملراعي

* مشاريع جارية.
مشاريع ممولة وخمططة.

مشاريع معدة ومقدمة للتمويل.
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البناء املؤسسي و اخلدمات الزراعية برنامج   .2

اهلدف 
العام 

للربنامج

األهداف 
الرئيسية

األهداف الفرعية
األنشطة /  املشاريع

اجلارية  أو املمولة أو املخططة للعام 2012

البناء املؤسسي 
الفاعل 

وحتسني 
وتطوير 
اخلدمات 

الزراعية املقدمة 
للمزارعني

تقديم الدعم 
للمزارعني من 
خالل حتسني 

اخلدمات 
الزراعية املقدمة

توفري املختربات املرجعية 
الوطنية

خمترب حتليل األعالف

خمترب السريولوجي  )الفريوسات و البكترييا 
والفطريات(

خمترب التشخيص اجلزيئي
)حتديد وتعريف األصناف النباتية بطرق البصمة 

الوراثية، حتديد النباتات احملورة وراثيًا(

خمترب حتليل الزيت )هوية زيت الزيتون الفلسطيين(

خمترب حتليل املياه والرتبة )املياه املعاجلة، الرمادية، 
املاحلة، الرتبة(

خمترب حتليل املتبقيات السمية واملبيدات الزراعية

خمترب الكيمياء الزراعية لألمسدةو املركبات الفعالة 
يف النباتات الطبية والعطرية،

املخترب امليكروبيولوجي )فحص احلليب واملمرضات 
واألوبئة احليوانية(

خمترب فيتوباثولوجي )فحص املمرضات النباتية 
وتشخيصها(

تطوير األمناط الزراعية 
واإلنتاجية

مسح شامل لألعالف املصنعة داخل األسواق الفلسطينية 
ومدى تطابقها للمقاييس العاملية

أحباث التبين لألصناف اجلديدة املدخلة والتقنيات 
احلديثة ونقل التكنولوجيا

أحباث مسحية حول األمناط الزراعية

حتفيز 
االستثمار 
يف الزراعة 

وخدماتها

توفري دراسات اجلدوى 
االقتصادية

سيتم إعداد مخس  دراسات خالل العام احلالي
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البناء املؤسسي و اخلدمات الزراعية برنامج   .2

اهلدف 
العام 

للربنامج

األهداف 
الرئيسية

األهداف الفرعية
األنشطة /  املشاريع

اجلارية  أو املمولة أو املخططة للعام 2012

تطوير األمناط الزراعية 
واإلنتاجية

أحباث التبين لألصناف اجلديدة املدخلة والتقنيات 
احلديثة ونقل التكنولوجيا

أحباث مسحية حول األمناط الزراعية

حتسني مستوى املعيشة 
للشرائح املهمشة 

والعاملة يف القطاع 
الزراعي

دراسات اقتصادية اجتماعية

متكني وتعزيز دور 
املرأة يف القطاع الزراعي

دراسات متكني املرأة

حتسني كفاءة 
وفاعلية 

املؤسسات 
الزراعية

حتسني أنظمة املتابعة 
اإلدارية

تصميم مناذج للمتابعة والتقييم

وضع السياسات 
واإلسرتاتيجيات حتت 

القطاعية

إعداد خطة إسرتاتيجية حتت قطاعية للبحث العلمي 
الزراعي

توثيق التعاون 
والتكاملية بني إدارات 

املؤسسات يف الوزارة 
وخارجها

 

تشكيل جلنة تنسيق دائمة من اخلرباء واألخصائيني 
)SMS( مكونة من ممثلني عن اإلدارات العامة يف الوزارة 

) البحوث، اإلرشاد، الرتبة والري، التسويق، التخطيط(.

إنشاء موقع إلكرتوني للمركز

إنشاء الشبكة املعلوماتية اليت تغذي بنية البحث 
العلمي يف فلسطني.

إنشاء مكتبة وطنية وربطها بكافة اجلامعات 
ومراكز البحث الزراعي لتكون مركزًا ملنشورات البحث 

العلمي الزراعي احمللي والدولي
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البناء املؤسسي و اخلدمات الزراعية برنامج   .2

اهلدف 
العام 

للربنامج

األهداف 
الرئيسية

األهداف الفرعية
األنشطة /  املشاريع

اجلارية  أو املمولة أو املخططة للعام 2012

تطوير آليات التنسيق 
واملتابعة مع مؤسسات 
البحث الزراعي احمللية 
واإلقليمية والدولية 

على قاعدة املشاركة 
والتكاملية

 

إبرام االتفاقيات والشراكات مع مؤسسات ومراكز 
البحث العلمي احمللية واإلقليمية والدولية

تفعيل اتفاقات التعاون مع جامعة النجاح، اخلضوري، 
برنامج التنمية املستدامة- جامعة القدس، اإلغاثة 

الزراعية وغريها

تدريب وتأهيل 
للقوى البشرية

حتديد تقدير 
االحتياجات من القوى 
البشرية والتدريبية 

والتأهيل الالزم

مشروع برنامج حتديد االحتياجات التدريبية 
والتطويرية للمركز

رفع املستوى والكفاءة 
وتعزيز روابط تعاون 

الباحثني مع أقرانهم يف 
اخلارج

 

نقل اخلربات وبناء القدرات واملساعدة الفنية

استقطاب واستضافة اخلرباء والتعاقد معهم، والتعيني 
املؤقت والدائم للخربات العلمية

إجراء البحوث الدولية املشرتكة وتوفري وتسهيل الوصول 
لألحباث العلمية العاملية املنشورة.

بناء الشراكة مع 
القطاع اخلاص لتحقيق 

االستدامة والتطوير 
املستمر لنتائج البحث 

وخمرجاته

تنظيم اتفاقية شراكة )إنتاج أصول للوزيرات بطرق 
زراعة األنسجة(

الشراكة من خالل خمترب التكاثر باألنسجة
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النباتي 3.  برنامج اإلنتاج 
اهلدف 
العام 

للربنامج

األهداف 
الرئيسية

األهداف 
الفرعية

األنشطة /  املشاريع
اجلارية  أو املمولة أو املخططة للعام 2012

زيادة و حتسني 
إنتاجية 

احملاصيل 
النباتية 
و ضمان 
استدامتها

تطبيق النظم 
احلديثة يف اإلنتاج 

النباتي

زيادة الكفاءة 
اإلنتاجية 

للمحاصيل 
الزراعية

دراسة الكفاءة اإلنتاجية للقمح والشعري
تقييم وإكثار أصناف احملاصيل احلقلية املوجودة يف 

احملطة

إدخال زراعة السمسم جبمع األصناف احمللية وتنقيتها 
وإكثارها لزراعتها عند املزارعني .

تكملة تأسيس وجتهيز خمترب التكاثر باألنسجة
تأسيس بروتوكوالت إلنتاج تقاوي البطاطا سوبر 

اليت عن طريق زراعة األنسجة
تأسيس بروتوكالت إلنتاج أصول اللوزيات  من خالل 

زراعة األنسجة
تأسيس بروتوكول إلنتاج التوت األرضي  من خالل 

الزراعة النسيجية
تأسيس برتوكوالت إلنتاج بعض حماصيل الزينة

حتسني اإلنبات لعدد من احملاصيل مثل العكوب و 
الزعرور

التشخيص الكالسيكي واجلزيئي ملقاومة اآلفات 
اليت تصيب احملاصيل املختلفة والتعرف على املواقع 

الكمية ملقاومة اآلفات
تهجني احملاصيل احلقلية واخلضراوات ملقاومة اآلفات 

والتغري املناخي وحتمل اجلفاف وامللوحة
توفري أصناف من 
القمح والشعري 
و احلمص نقية 

متأقلمة للظروف 
احمللية السائدة 
وذات إنتاجية 

عالية

مشروع الصندوق العربي واخلاص جبمع األصناف 
احمللية وتنقيتها وإكثارها لزراعتها عند املزارعني .

تطوير قطاع 
الزيتون من خالل 
زيادة الكفاءة 
اإلنتاجية لوحدة 
املساحة وحتسني 
النوعية والقدرة 

التنافسية

املشروع اإليطالي
حتديد وتعريف أصناف الزيتون )جينيًا ومورفولوجيًا(،

إنشاء مزرعة أمهات للزيتون
تطوير ودراسة إمكانية مكافحة ذبابة ثـمار 

الزيتون
حتديد نسبة دلتا 7- سيغما ستريول يف زيت الزيتون 

ودراسة أثر العوامل املرتبطة به
إعادة تأهيل بستان أشجار الزيتون يف حمطة قباطية

دراسة مرض عني الطاووس على أصناف الزيتون
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النباتي 3.  برنامج اإلنتاج 
اهلدف 
العام 

للربنامج

األهداف 
الرئيسية

األهداف 
الفرعية

األنشطة /  املشاريع
اجلارية  أو املمولة أو املخططة للعام 2012

زيادة وحتسني 
إنتاجية  أشجار 

الفاكهة

إنتاج بعض األصول املقاومة من اللوزيات مثل 
Hansen ،  GF677 ،NK    وغريها بطرق الزراعة 

النسيجية،
إنشاء مزارع أمهات لكل من

احلمضيات )مروي( يف حمطة قباطية الزراعية.
اللوزيات )مروي( يف حمطة قباطية الزراعية.

إدخال بعض األصناف املتحملة  للحرارة واملبكرة من 
التفاح والعنب يف منطقة األغوار والسفوح الشرقية

تقييم أشتال النخيل املنتجة يف مشتل أرحيا
إعادة تأهيل بستان أشجار اللوزيات يف حمطة قباطية

اإلدارة املثلى ملرض املونيليا على املشمش
تربية نبات العنب الختيار أصناف ذات أهمية تسويقية 

عالية
حتسني وزيادة 
إنتاجية اخلضار

إعادة إحياء زراعة البطيخ يف سهول جنني
دراسة التوافق بني األصول احمللية  والبطيخ

مشروع حتديد أنواع الذبابة البيضاء و دراسة  مدى 
مقاومتها للمبيدات احلشرية

دراسة مقارنة بني األصول احمللية )اليقطني( واألصول 
التجارية عند املزارعني

زراعة أصول متحملة للجفاف من القرعيات كالبطيخ 
باستخدام تقنية التطعيم

مشروع املكافحة احليوية على القرعيات ملرض  
الذبول الفريتيسيليوم بالتعاون مع جامعة فلسطني 

التقنية
زراعة أصول حملية متحملة ألمراض الرتبة  

)الفيوزاريوم(.
نشر آلية التطعيم للخضار على أصول متفوقة.

زراعة خضروات يف ترب زراعية معزولة
إنتاج تقاوي الفطر

جتارب على إنتاجية اخلضروات احملمية  و املكشوفة 
و طرق الرتبية

إدارة برامج البحوث:
تنفيذًا للسياسات واألهداف املشار إليها أعاله وتنظيمًا لسري العمل لألنشطة واملشاريع البحثية اليت جيري تنفيذها 
يف خمتلف دوائر املركز واحملطات واملختربات فلقد مت اعتماد أربعة برامج حبثية وتطويرية تتضمن أهداف حمددة 
يف  تنفيذها  يتم  البحثية  األنشطة  كافة  أن  ذكره  اجلدير  ومن   ، الوطنية  الزراعية  السياسات  حتقيق  يف  تساهم 
املباشر مع جهاز اإلرشاد  التواصل  البحث باملشاركة عالوة على  املزارعني باعتماد منهجية  الزراعية وعند  احملطات 

الزراعي.

وحتقيقًا ملتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية وخدمة لألهداف العامة للتنمية الزراعية والريفية 
فمن املؤمل أن تساهم هذه الربامج يف حتقيق األهداف العامة التالية: 
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الذاتي وذلك من  املعيشي وحتقيق قدر معقول من االكتفاء  املستوى  املزارعني و حتسني  أواًل- تعظيم رحبية 
خالل: 

زيادة اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي.   -
ترشيد استعمال مستلزمات اإلنتاج الزراعي.   -

إدخال زراعة احملاصيل ذات املردود العالي.   -
حتسني وتقوية أنشطة ما بعد احلصاد وبشكل خاص التصدير، التسويق والتصنيع.   -

 
ثانيًا- االستخدام األمثل للموارد الزراعية واحملافظة على تلك املوارد مبا يضمن استمراريتها ومحاية البيئة الزراعية. 

ثالثًا -مشاركة املستهدفني بأنشطة البحوث الزراعية يف حتديد املشاكل واملعوقات وحتديد األنشطة وأولويتها. 
رابعًا- إدماج النوع االجتماعي يف األنشطة البحثية ومراعاة دور املرأة. 

خامسًا - الرتكيز على البحث التطبيقي وأنشطة نقل التكنولوجيا يف احملطات الزراعية وحقول املزارعني .
تلك  من  جزء  حتمل  يف  واملستفيدين  املزارعني  ومشاركة  التكاليف  وبأقل  بكفاءة  البحوث  سادسًا - تقديم 

التكاليف مستقباًل. 
سابعًا -تفعيل دور القطاع اخلاص واجلامعات واملنظمات غري احلكومية كرافد أساسي ومكمل لألنشطة البحثية 

الرمسية .
ثامنًا- مأسسة وتقوية الروابط بني مؤسسات التعليم الزراعي واملركز الوطين وإعادة توجيه خمرجات التعليم الزراعي 

خلدمة أهداف التنمية الزراعية. 
للمنتج  التنافسية  القدرة  يعزز  مبا  للمزارعني  املقدمة  الزراعية  الفنية  اخلدمات  كفاءة  وحتسني  تقديم  تاسعًا- 

الزراعي . 
عاشرًا - حتقيق التنمية الزراعية اليت ُتشكل األساس للتنمية الريفية .

حادي عشر  - توثيق الروابط مع مؤسسات البحوث الزراعية الوطنية واإلقليمية والدولية. 

الرصد واملتابعة:
من أجل  دعم وتطوير البحوث الزراعية  يف فلسطني، بدأ املركز  الوطين للبحوث بتنفيذ عدة أنشطة ومشاريع ذات 
أهداف واضحة ختدم مجيعها املزارع الفلسطيين، ولضمان سري تنفيذ هذه األنشطة بشكل ناجح ومنظم وفقًا للمدة 
الزمنية احملددة فقد مت وضع نظام للمتابعة والتقييم من خالل إعداد مناذج  خاصة ملتابعة سري األنشطة وتقييم األداء 

للمهام املوكلة لفريق العمل والنتائج وأثرها يف حتقيق املخرجات لكل منها :

منوذج )1(: كشف عام بأمساء املشاريع واألنشطة املنفذة يف املركز الوطين للبحوث الزراعية:

اسم املشروع / 
النشاط

اجلهة 
امليزانية الشركاءاملمولة

اإلمجالية

فرتة املشروع
)من تاريخ – 

إىل(

مسؤول 
وطاقم 
املشروع

مالحظات
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منوذج )2(: املشاريع/ النشاطات اجلارية
                                                                                                                 اسم املشروع

ملخص املشروع

اهلدف اإلسرتاتيجي

مكونات املشروع
األهداف اخلاصة باملشروع
) أنشــطة املشـــــروع (

مؤشرات حتقيق النتائجالنتائج املتوقعة 
املوازنة

الشركاء

اجلهات املستفيدة

مواقع التنفيذ
مكــان الـعــملطاقم املشروع/ االسم 

مالحظات

منوذج )3(: املخطط الزمين لتنفيذ األنشطة
اسم املشروع/ النشاط: ـــــــــــــــــــــ                                          املسؤول:  ــــــــــــــــــــــــــــ 

منوذج )4(: خمطط موازنة األنشطة

اسم املشروع/ النشاط: ــــــــــــــــــــ                                                      املسؤول: ـــــــــــــــــــــــــ

مدخالت حتقيق النـشاط
النـشاط

التكـلفة حسب بنود الصرف 
مالحظاتضمن موازنة املشروع

.1

.2

.3
منوذج )5(: املتابعة للمشاريع

اسم املشروع/ النشاط: ـــــــــــــــــــــ                                                املسؤول: ـــــــــــــــــــــــ 

النشاط
اسم املسؤول عن 

تنفيذ النشاط

عدد ساعات 
العمل األسبوعية 

للنشاط

عدد ساعات العمل 
على مدار العـام

مالحظـــات

يعتمد مدير عام املركزتوقيع مسؤول املشروع
منوذج )6(: املتابعة الشهرية للمشاريع

الفرتة الزمنية )شهر              (
ـ                                                                 الدائرة: ـــــــــــــــــــــ  اسم املوظف: ـــــــــــــ

املــهام
املؤشرات

)كمية/ نوعية(
مصادر التحقــق من املؤشر

)تقارير/ مشاهدة(
مدى اإلجناز لألنشـطة

مالحظــات الفعـلياملخطـط

يعتمد مدير الدائرةتوقيع املوظف
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خمرجات البحوث :
الزراعي لتحقيق أهداف حمددة  ومن أهم اإلجنازات اليت مت  لقد حقق املركز الوطين العديد من اإلجنازات يف اجملال 

حتقيقها خالل العام 2011:

إنشاء وحدة األصول الوراثية تضم أكثر من450 صنف وساللة نباتية.  .1
إنشاء بنك بذور جمتمعي يف حمطة بيت قاد .  .2

اإلنتاج التجرييب ملخترب التكاثر باألنسجة وجتهيزه وإنتاج جترييب للبطاطا والفراولة وبعض أشتال الزينة.  .3
إعادة زراعة البطيخ لفلسطني ) 2000 دومن(.  .4

إنشاء وحدة تربية النبات وكان )إليكاردا( دورًا مهمًا مكننا من إنتاج أصناٍف بأيدينا.  .5
إكثار وإعادة إحياء زراعة األصناف البلدية.   .6

الزيتون،  السمية، زيت  املتبقيات  السماد،  املياه،  الرتبة،  للمزارعني )حتاليل  الفنية  زيادة وحتسني اخلدمات   .7
األعالف وغريها (.

إدخال حماصيل ذات إنتاجية عالية ومتحملة للظروف والتغريات املناخية.  8.
9.  إنشاء العديد من حمطات املعاجلة من خالل االستخدام اآلمن واملنتج للمياه العادمة املعاجلة واملياه الرمادية يف 

األراضي الفلسطينية.
10.  زيادة إنتاجية واستدامة احملاصيل الغذائية البعلية وحتسني كفاءة نظام إنتاج البذور.

وأجناسها  الزيتون  مثار  بذبابة  اإلصابة  حدة  يف  املؤثرة  العوامل  ودراسة  فلسطني  يف  الزيتون  قطاع  تطوير    .11
ومعدالت توزيعها يف احملافظات الشمالية/ التنميط الوراثي ألشجار الزيتون.

12.  دراسة العوامل املؤثرة يف نسبة STIGMASTERO  DELTA7 يف زيت الزيتون.
13.  إجراء بعض الدراسات واألحباث بالتعاون مع جامعة خضوري من خالل بناء أنشطة عمل ضمن مشاريع حبثية 

يف جمال املتبقيات العضوية يف مياه الينابيع وفحص الرتبة وعزل فطريات الفيوزاريوم خمربيًا.
.  إجراء العديد من املشاهدات والتجارب يف احملطات الزراعية التابعة للمركز الوطين للقطاعني النباتي   14

واحليواني.
.  إعداد جمموعة من الدراسات االقتصادية واالجتماعية.  15

بناء القدرات من خالل الدورات التدريبية العديدة.  .16
تفعيل املركز – العمل على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الفين حمليًا ودوليًا )مقاطعة ترنتو اإليطالية،   .17

GRF، جلان العمل الزراعي، جامعة فلسطني التقنية وغريها(.
 ICARDA،( تطوير عالقات تعاون مشرتكة مع العديد من املراكز البحثية الدولية، واحمللية واجلامعات  .18

)AARINENA، ACSAD، ICBA، 
إدارة املعلومات :

نظرًا ألهمية تنسيق وتكامل البحث العلمي يف إطار حتقيق اهلدف التنموي الشامل للقطاع الزراعي كان للمركز 
خالل  من  الوطنية   العلمي  البحث  ومراكز  ومؤسسات  والوزارة  املركز  إدارات  بني  التعاون  توثيق  يف  رؤية  الوطين 

اآلتي: 

جاري العمل على إنشاء موقع الكرتوني خاص بأنشطة  املركز أسوة بباقي املراكز البحثية.     -1
جاري العمل على إنشاء الشبكة املعلوماتية اليت تغذي بنية البحث العلمي يف فلسطني عن طريق إنشاء   -2

مكتبة وطنية وربطها بكافة اجلامعات ومراكز البحث العلمي والدولي.
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حبوث ونقل التقانات الزراعية
 فـي الكويت

املوقع اجلغرايف لدولة الكويت:
تقع دولة الكويت يف الركن الشمالي الغربي للخليج العربي،الذي حيدها من الشرق،وحتدها من الشمال والغرب 
مجهورية العراق، ومن اجلنوب اململكة العربية السعودية. تبلغ املساحة اإلمجالية لدولة الكويت 17،818 كم2 
وإمجالي عدد السكان يربو على الثالثة ماليني نسمة. ويعترب اسم الكويت هو تصغري لكلمة )كوت( وتعنى 

احلصن أو القلعة، ومت تشييدها بالقرب من الساحل يف القرن السابع عشر امليالدي.

خلفية تارخيية عن النشاط الزراعي بدولة الكويت:
النشاط الزراعي بدولة الكويت يشكل مهنة ميارسها عدد مقدر من أفراد اجملتمع الكوييت منذ ما قبل مخسينيات 
من  العديد  عرفت  وقد  النشاط.  هذا  مثل  ملمارسة  والبيئية  املناخية  الظروف  مواءمة  عدم  برغم  وذلك  املاضي،  القرن 
هناك  وكان  احلقلية  للمنتجات  وباإلضافة  اخلضر.  أنواع  وبعض  والشعري  القمح  منها  املنتجة  احلقلية  احملاصيل 
الداجنة، وإن كان ذلك النشاط  شكل من أشكال تربية احليوان كاألغنام واملاعز واألبقار ، إضافة إىل الطيور 

حمدودًا يف نطاق االستهالك املنزلي.

ويف مرحلة الحقة مواكبة حلدوث الطفرة العمرانية والتوسع السكاني،حدثت طفرة وتطور يف أساليب النشاط 
الزراعي الذي بدأ جيد حظًا أكرب من االهتمام لسد بعض حاجات السكان. ومن هنا بدأ التوجه الرمسي من قبل الدولة 
لإلشراف على النشاط الزراعي ورعايته - حيث ميكننا القول أنه من هنا بدأ  االجتاه لبذر أوىل بذور الرعاية الرمسية 
للدولة هلذا النشاط اهلام، تلك البذرة اليت كان نتاج غرسها ميالد اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 
ذلك الغرس الذي بدأ بالتوجه إلنشاء قسم للزراعة تابع لوزارة األشغال العامة يف العام 1952، ثم حدث التوسع يف بداية 
ملركز  نواة  ذلك  وكان  لألشغال  التابع  للقسم  الوزارات  ببعض  املوجودة  الزراعة  أقسام  ضم  طريق  عن  الستينيات 
زراعي حبثي يهدف الستنباط سالالت وأصناف نباتية وحيوانية تالئم الظروف البيئية احمللية. أعقب ذلك صدور قرار 
وزير األشغال العامة رقم6 /68  بتاريخ  1968/11/31 القاضي بتحويل قسم الزراعة بوزارة األشغال إىل إدارة للزراعة 

وضم إليها قسم البيطرة الذي كان تابعًا لوزارة الصحة العامة يف وقت الحق.

ومع تطور النشاط الزراعي  وزيادة املسئوليات امللقاة على عاتق إدارة الزراعة، أتى ذلك الغرس أكله وكان امليالد 
اخلاص   1983 لسنة    94 رقم  القانون  بصدور  السمكية  والثروة  الزراعة  لشئون  العامة  اهليئة  مشس  وبزوغ  األول 
بإنشائها. ومن ثم تاله القانون رقم 88/9 بتاريخ23 /8 / 1988القاضى بإحلاق اهليئة مبجلس الوزراء. وبهذا استكملت 

اهليئة إشرافها على مجيع املرافق والشئون الزراعية بالبالد.

ما  مبستوى  لالرتقاء  املثابرة  على  درجت  باإلجنازات،  احلافلة  مسريتها  خالل  ومن  للزراعة  العامة  اهليئة  درجت  وقد 
الفنية  قطاعاتها  خالل  من  اخلدمات  تلك  بتقديم  تقوم  وهي  الزراعي،  النشاط  جماالت  شتى  يف  خدمات  من  تقدمه 
املتخصصة اليت ظلت تضطلع بذلك الدور الريادي وحتقق اإلجناز تلو اإلجناز، ولعل مما جيدر ذكره هنا متيز اهليئة 
العامة للزراعة بتعدد االختصاصات وتشعبها مما يعظم من مسئولياتها ويزيد األعباء امللقاة على عاتقها.ومن خالل 

قطاعاتها املختلفة اليت تشمل:
قطاع الثروة النباتية.  -

قطاع الثروة احليوانية.  -
قطاع الثروة السمكية.  -

قطاع الزراعة التجميلية، وتسعى اهليئة لتحقيق عدد من األهداف السامية تتلخص يف :  -
القيام باألعمال املتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية واحليوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية   -

ومحايتها.
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اإلشراف على استعماالت األراضي واملياه لألغراض الزراعية والثروة السمكية مبا يكفل حسن استغالهلا   -
واحملافظة عليها.

اإلشراف على عمليات صيد األمساك وتنظيمها مبا يكفل تنمية الثروة السمكية.  -
املستصلحة  األراضي  للزراعة وتوزيع  األراضي وتهيئتها  البالد باستصالح  الزراعية يف  الرقعة  توسيع نطاق   -

باألولوية على املزارعني من أصحاب احليازات السابقة.
وما زالت اهليئة تواصل مسريتها احلافلة باإلجنازات يف شتى جماالت نشاطها .ففي جمال األمن الغذائي جند أن اهليئة 
أولت جل اهتمامها لتعزيز مشاريع األمن الغذائي وتشجيعها أماًل يف الوصول إىل حتقيق االكتفاء الذاتي على أقل 

تقدير.

ولعل من أهم اخلدمات اليت تقدمها هيئة الزراعة خدمات الدعم بأشكاهلا املختلفة،حيث ظلت تواصل اهتمامها بتطوير 
كل أشكال الدعم ال سيما الدعم املباشر الذي ظلت قيمته املادية تتصاعد حتى وصلت أضعاف ما كانت عليه 
يف السابق،فهناك دعم إنتاج اخلضر،وهناك دعم النخيل الذي مت إقراره مؤخرًا ويعترب من أهم إجنازات اهليئة يف جمال 
. هذا باإلضافة إىل دعم املنتجات احليوانية من األلبان وخالفها ،وهناك دعم األبقار والعجالت وكذلك دعم  الدعم 

األعالف تشجيعًا لتحقيق األمن الغذائي يف جمال املنتجات احليوانية والثروة السمكية.

اإلنتاج  مدخالت  جمال  يف  خدمات  شكل  على  املباشر  غري  الدعم  أشكال  من  العديد  بتقديم  اهليئة  تقوم  كما 
الزراعي من آليات وخالفها،وهناك الدعم املعريف عن طريق املواكبة وتطبيق كل جديد يف جمال التكنولوجيا اليت  
تعمل على تطوير العمل الزراعي.هذا باإلضافة إىل اخلدمات اإلرشادية اليت تقدمها اهليئة سواء عن طريق العمليات 

اإلرشادية املباشرة أو من خالل  برنامج احملاضرات والدورات التدريبية عرب املواسم الثقافية املستمرة.

وهناك أيضًا طفرة مالحظة يف عدد من املزارع اإلنتاجية حتى فاق املتوقع.

وهناك إجنازات اهليئة يف جمال سن القوانني والتشريعات اليت تنظم العمل الزراعي يف شتى جماالته، منها ما ينظم 
عمليات الصيد حفاظًا على املخزون السمكي. وتوجد قوانني لتنظيم تداول املبيدات واألمسدة والبذور  و اتفاقيات 
األصناف  أفضل  إىل  للوصول  جترى  اليت  التجارب  عدا  ذلك  )سايتس(.  حيوانية  أو  نباتية  سواء  النادرة  األنواع  تداول 

النباتية واحليوانية على السواء.

النباتات  الفطرية)مركز  النباتية  باألنواع  الكويتية  البيئة  لتأهيل  الوطنية  املشاريع  جند  ذلك  إىل  إضافة 
الفطرية(.

كما يقف مركز املختربات بأمغرة صرحًا شاخمًا يدل على إجنازات اهليئة.وال يفوتنا ذكر مركز مربي األغنام 
واملاعز بكبد الذي مت إنشاؤه بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(.

وجند مشروع حديقة احليوان الكربى املدرج على جدول أعمال اهليئة ملبيًا للطموح.

الرقعة اخلضراء  التجميلية على جدول األعمال تشكل جهودًا تبذل يف سبيل نشر  املشاريع  كما جند عددًا من 
وإضافة املزيد من املساحات اجلمالية سواء على نطاق احلدائق العامة أو الساحات والطرقات.

وتنمية  لتطوير  كبرية  جهودًا  السمكية  والثروة  الزراعة  لشئون  العامة  اهليئة  يف  متمثلة  الكويت  دولة  وتبذل 
األمن  الغذاء وحتقيق  إنتاج  القطاع احليوي يساهم يف  اقتصادية واجتماعية وهذا  له من أهمية  ملا  الزراعي  القطاع 
الغذائي إدراكًا ألهمية التنسيق بني خطط التنمية الزراعية يف الدول العربية لإلسراع يف حل املشكالت الزراعية 
واهليئات  املنظمات  مع  بالتعاون  خاصًا  اهتمامًا  اهليئة  تولي  .كما  الدول  هذه  بني  الزراعي  التكامل  إىل  والوصول 

واملؤسسات العربية واإلقليمية والدولية العاملة يف القطاع الزراعي .

وبعد هذا غيض من فيض إجنازات اهليئة اليت قد يتسع اجملال لتعديدها يف جمال أوسع. تبقى فقط أن نذكر اهتمام 
اهليئة بتنمية الكادر البشري الذي مل تغفل عن دوره األساسي يف حتقيق التنمية  وذلك من خالل الربامج الثقافية 

والتدريبية اليت تنظمها خالل املواسم املتعاقبة.

وذلك لتطوير املوارد البشرية العاملة بالقطاع الزراعي واملواطنني العاملني يف القطاع احلكومي واألهلي واملهتمني 
بالزراعة عن طريق إقامة الدورات التدريبية النظرية والعملية واحملاضرات العلمية وتنظيم املؤمترات والندوات حول 
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أهم القضايا املطروحة على الساحة الزراعية بالتنسيق مع اإلدارات الفنية. 

وفيما يلي اإلحصائيات اخلاصة بعدد الدورات واحملاضرات :  -
135 ( دورة تثقيفية يف  2011 عدد )  2007 حتى  عدد الدورات التثقيفية اليت عقدت خالل الفرتة من عام   -

خمتلف اجملاالت الزراعية.
اجملاالت  خمتلف  يف  حماضرة   )  154  ( عدد    2011 حتى   2007 من  العام  خالل  عقدت  اليت  احملاضرات  عدد   -

الزراعية .
تنظيم وحضور معارض ومؤمترات وندوات خالل العام من 2007 حتى 2011 عدد ) 31 (  -

القيام مبهام العمل اإلرشادي من خالل توعية وإرشاد املزارعني واملواطنني ومربي الثروة احليوانية وصيادي   -
األمساك بأحدث الوسائل العلمية وذلك يف مجيع اجملاالت الزراعية املختلفة وذلك بالتعاون مع اإلدارات املعنية 

باهليئة . 

املوارد الطبيعية:  .1
مناخ الكويت:  v

نظرًا لوقوع الكويت يف اإلقليم اجلغرايف الصحراوي، فإن مناخها من النوع القاري الذي يتميز بصيف طويل حار جاف، 
األشهر  الرطوبة خالل  الصيف، وترتفع نسبة  أشهر  للغبار خالل  رياح مثرية  تهب  أحيانًا، كما  و شتاء قصري ممطر 
املذكورة وقد تصل درجة احلرارة أحيانًا إىل 50° م يف الظل، وغالبًا ما تهب خالله رياح مثرية للغبار )عواصف ترابية( 
أما فصل الشتاء فرغم قصره يسوده الدفء حيث يصل معدل احلرارة خالله إىل 18°م وقد تنخفض احلرارة إىل الصفر 
املئوي يف بعض األحيان أما يف فصل اخلريف والربيع فيتميزان بقصرهما، و األمطار الشتوية غري منتظمة و ختتلف 

من سنة إىل أخرى.

و موقع الكويت الفلكي بني دائرتي عرض 28.30 و 30.06 مشااًل له أثر  واضح يف ظهور التأثري املداري احلار على 
مناخ الكويت كما أن وجود الكويت يف اجلزء الشمالي الشرقي من شبه اجلزيرة العربية قد جعلها جزءًا من النطاق 
الصحراوي الضخم املمتد يف قارتي آسيا و إفريقيا و هنا جند أن مناخ الكويت يصنف ضمن اإلقليم الصحراوي و 
اجلاف و من مميزات مناخ الكويت أنه ميتاز بصيف طويل قائظ  و شتاء قصري معتدل و من مميزات املناخ االنتقال 

السريع بني الشتاء و الصيف.

التبخر:  v
يبلغ التبخر أقصاه يف شهور الصيف خصوصًا يونيو ويوليو وتتفاوت الرطوبة تفاوتًا من فصل آلخر، وبسبب هبوب 
الرياح اجلنوبية الشرقية تزداد الرطوبة خالل أشهر الشتاء الرئيسية ديسمرب ويناير وفرباير بسبب هبوب هذه الرياح 

وترتفع نسبة الرطوبة فيه على السواحل.

القطاع الزراعي:
يساهم القطاع الزراعي - شامل اإلنتاج النباتي واحليواني والسمكي- مبقدار 118.2 مليون دينار وبنسبة 00.04% 
الزراعية يف الكويت صغرية نسبيًا نظرًا  2005/2006. تعترب املساحة  املالية  الناتج احمللي اإلمجالي عن السنة  من 
ملناخ الكويت الصحراوي احلار، ولكن ذلك مل مينع من تطور القطاع الزراعي ليليب ولو جزء من احلاجة السكانية 
للغذاء حيث بلغت نسبة االكتفاء الذاتي من اإلنتاج احمللي ألهم املنتجات النباتية 58 % طبقًا إلحصائيات عام 2004. 
وتنتشر يف الكويت 4،545 مزرعة مبساحة إمجالية تقدر بـ 134،535 دومن )إحصاء 2006( موزعة على ثالث مناطق 
رئيسية وهي العبدلي والوفرة والصليبية. وترتكز مساحة اإلنتاج الزراعي يف اخلضراوات الورقية واألعالف ويليها 

إنتاج البقوليات والدرنات واجلذور و البصليات.

على الرغم من التطور يف اإلنتاج احليواني إال أن الكويت ال تزال تعاني من نقص شديد يف إنتاج كٍل من اللحوم 
 % % و36  % و19  احلمراء،ومنتجات األلبان، واللحوم الداجنة،حيث مل تتعد نسب االكتفاء الذاتي بهذه املنتجات 6 
 2007 رأس يف عام   16114 بـ  الكويت   األبقار يف  2004. ويقدر حجم قطيع  طبقًا إلحصائيات عام  التوالي  على 

بإنتاج يبلغ 42 طنًا من احلليب سنويًا. وتقع معظم مزارع األبقار واليت تقدر بـ 41 مزرعة يف منطقة الصليبية.
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الالحم  الدجاج  إلنتاج  مزرعة   17 على  موزعة  داجن  ماليني طائر   3 يقارب  ما  الكويت  للدواجن، ففي  بالنسبة  أما 
على  رأس  آالف   5 و  ألف   390 الكويت  يف  واإلبل  األغنام  عدد  وبلغ  الشقايا.  منطقة  يف  معظمها  يقع  والبياض 

التوالي.

ويالقي القطاع الزراعي الدعم احلكومي املالي. كما توفر احلكومة الكويتية األراضي واملواد الزراعية وتوفري 
وتأمني اخلدمات اآللية واإلرشادية وتقديم القروض الزراعية.

املوارد األرضية:  .2
منطقة الوفرة الزراعية:  v

تبلغ مساحة األراضي املزروعة مبنطقة الوفرة حوالي 12520 دومًن متثل حوالي 26،5 % من إمجالي مساحة األراضي 
املزروعة باخلضروات واحملاصيل يف الدولة.

تربة منطقة الوفرة ذات قطاع عميق ، رملية مفككة جيدة التهوية والصرف ، وغري ملحية وفقرية يف املواد العضوية 
الغروية والعناصر الغذائية الضرورية ، كما تتصف بوجود طبقة صلبة تعرف باسم اجلاتش يف بعض املناطق، وهي 

طبقة غري منفذة للماء ، وتعمل كعائق على انتشار اجلذور حتت الرتبة .

- عدد احليازات الزراعية مبنطقة الوفرة الزراعية ) 2972 ( حيازة . 

منطقة العبدلي الزراعية:  v
تبلغ مساحة األراضي املزروعة يف منطقة العبدلي حوالي 26337 دومنًا متثل 55،7 يف املائة من إمجالي مساحة األراضي 
323 مزرعة مساحتها الكلية  املزروعة باخلضر واحملاصيل يف الدولة ، وبلغ عدد مزارع منطقة العبدلي قبل الغزو 
129755 دومنًا مبتوسط مساحة للمزرعة الواحدة تبلغ حوالي 401 دومن، وتربة العبدلي جبسية رملية سلتية جيدة 

الصرف، وقدرتها على االحتفاظ باملاء قليلة، وهي فقرية يف املادة العضوية والعناصر املغذية الرئيسية.

    -  عدد احليازات الزراعية مبنطقة العبدلي الزراعية ) 1574 ( حيازة .

منطقة الصليبية الزراعية:  v
تربة الصليبية من أجود أنواع الرتبة يف الكويت من الناحية الزراعية ، وهي رملية جيدة الصرف والتهوية ، وخالية من 
األمالح مع عدم وجود طبقات صماء . وترتكز فيها مزارع تربية األبقار إلنتاج احلليب الطازج و توجد يف املنطقة أيضًا 
شركة املتحدة لإلنتاج الزراعي إلنتاج األعالف اخلضراء )اإلنتاج احليواني( باستخدام مياه اجملاري املعاجلة ويوجد مقر 

إليواء األغنام املستوردة .

 -  عدد احليازات مبنطقة الصليبية ) 128 ( حيازة زراعية .

منطقة الشقايا:  v
الرتبة غري صاحلة للزراعة ، وذلك لوجود اجلاتش يف أغلب مساحتها وهو ظاهر غالبًا على سطح الرتبة، و للجاتش 
آثار سلبية على خواص الرتبة الطبيعية والكيميائية وينعكس ذلك على حالة منو النباتات. وترتكز بها مزارع 

الدواجن، وخاصة الشركة الكويتية املتحدة للدواجن .

املوارد املائية:  .3
 - مياه األمطار:

يبدأ فصل املطر يف نوفمرب وينتهي يف إبريل وقلياًل ما تسقط األمطار يف شهري أكتوبر و مايو  وتتفاوت كميات 
املياه املتساقطة من سنة ألخرى .

املياه اجلوفية:
يوجد خزان مياه جوفية ضخم يف منطقة الروضتني يف مشال الكويت و اكتشفت أيضًا كميات كبرية من املياه 

قليلة امللوحة يف مناطق الصليبية و الشقايا و أم العيش و العبدلي والوفرة وهي مياه صاحلة لري املزروعات فقط.
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- مياه البحر احملالة:
  تعترب مياه البحر احملالة من أهم مصادر املياه النظيفة من حيث الكمية املنتجة سنويًا حيث    تستغل هذه املياه يف 
مجيع القطاعات لكافة االستعماالت )منزلي  - زراعي – صناعي ( وتصل كمية املياه احملالة إىل حوالي 515 مليون 

مرت مكعب / سنة .

- مياه الصرف الصحي املعاجل:
إن التوسع السكاني والظروف اجلوية القاسية وقلة املياه الطبيعية يف دولة الكويت. 

بدأ  فقط  الزراعية  لألغراض  تستخدم  حبيث  الصحي  الصرف  مياه  تعاجل  حديثة  تنقية  حمطات  إنشاء  تستدعي 
استخدامها منذ فرتة طويلة إلنتاج األعالف يف منطقة الصليبية الزراعية وتتم املعاجلة الثالثية للمياه العادمة املنزلية 
100 مليون مرت مكعب / سنة ولقد مت إنشاء حمطة معاجلة  يف ثالث حمطات معاجلة بدرجة استيعاب تصل إىل 
رابعة بالصليبية مؤخرًا بطاقة استيعاب تصل إىل 64 مليون مرت مكعب / سنة. ولقد زودت حمطة الصليبية مبحطة 
معاجلة رباعية وتستخدم املياه املعاجلة رباعيًا ألغراض الري يف الزراعات اإلنتاجية  حيث تنتج الكويت حاليًا 164 

مليون مرت مكعب من املياه املعاجلة ثالثيًا ورباعيًا .

الربامج واإلجراءات اليت تنصح بها إدارة اإلرشاد الزراعي بدولة الكويت لرتشيد استهالك املياه :
اختيار احملاصيل والنباتات واألشجار اليت حتتاج لكميات ضئيلة من املياه للمزارع واحلدائق املنزلية .  -1

2-  الري باملياه الصليبية )املياه املاحلة (.
3-  استخدام طرق وأساليب الري احلديثة )الري بالتنقيط -الري بالرش(.

4-  الري يف املزارع واحلدائق بعد الغروب أو يف الصباح الباكر .
حتسني طرق الصرف بهدف االقتصاد يف كمية املياه ووقاية الرتبة الزراعية من التملح .  -5

6 -  ري املزروعات اإلنتاجية مبياه الصرف الصحي املعاجلة رباعيًا.
7-  تنمية الوعي املائي بني املواطنني واملزارعني واألسرة . 

عمل برامج إرشادية للتوعية املائية وذلك عن طريق وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملسموعة للحفاظ   -8
على املياه .

إعداد الدورات التدريبية املتخصصة للمزارعني واملهندسني واملهتمني بالزراعة يف جمال التوعية املائية وطرق   -9
الري احلديثة وتصميم الشبكات.

إعداد احلمالت اإلرشادية والندوات املوجهة للمزارعني واملهتمني بالزراعة لرتشيد استخدام املياه وذلك   -10
بالتنسيق مع اإلدارات الفنية باهليئة واجلهات ذات الصلة بالقطاع الزراعي .

إعداد النشرات اإلرشادية اليت تهدف  إىل توعية املزارع لرتشيد استهالك املياه ومحاية املصادر املائية .  -11
12-  تبادل زيارات ميدانية بني قيادات املزارعني ونشر الوعي اإلرشادي. 

13-  إدخال مفاهيم اإلرشاد املائي ضمن مناهج التعليم العام. 
االتصال مبعاهد البحوث الزراعية العاملية للوقوف على آخر البحوث والتجارب يف جمال ترشيد استخدام املياه   -14

يف زراعة املزروعات لالستفادة منها والعمل على تطبيقها.

الغطاء النباتي:  v
يوجد يف الكويت حوالي 374 نوعًا من النباتات تابعًا لـ )55( عائلة معروفة يف الكويت الغالبية فيها حولية )256( 
و 83 عشبية دائمة و 34 عبارة عن شجريات و حتت شجريات من نوع واحد فقط من الشجر احمللي يعرف باسم  الطلح.

البيئات الزراعية:  v
الرتبة الطبيعية:  .1

الرمل  قوامها وجود كل من  العادية. وحيدد  املشتل  ما تكون ممثلة لرتبة  أو متوسطة وهي غالبًا  صفراء خفيفة 
والسلت والطني بنسب معينة ثابتة.

الرمل:   .2
حبيبات صخرية يرتاوح قطرها من ) 0.5 2 ملم ( و خيتلف تركيبها املعدني حسب نوعية الصخور اليت تكونت منها 

مثل الرمل األبيض املستخدم يف البناء يف جتذير العقل.
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البيتموس:  .3
خملوط الدبال وهو ناتج من حتلل بقايا النباتات املائية واليت تنمو يف املياه اجلارية أو املستنقعات ولونه يرتاوح من 
 % بين فاتح أو مصفر إىل اللون املسود وميتاز بقدرته العالية على االحتفاظ بالرطوبة واحتوائه على اآلزوت بنسبة 1 

ونسب منخفضة من كل من الفوسفور والبوتاسيوم كما ميتاز بارتفاع درجة محوضته p H 3.5-4.5 وخفة وزنه.

البرياليت :  .4
وهو عبارة عن حبيبات صغرية بيضاء رمادية خفيفة الوزن نشأت من أصل بركاني يرتاوح قطر حبيباتها من ) 1.5- 3  
ملم ( وهلا املقدرة على االحتفاظ باملاء مبا يعادل 3-4 مرات قدر وزنها اجلاف و لكن ليس لديها املقدرة على التبادل 
الكاتيوني وال توجد بها عناصر غذائية ودرجة محوضتها متعادلة وتكون فائدتها يف زيادة مسامية وتهوية البيئة 

الزراعية اليت تضاف إليها.

الفريميكواليت :  .5
حبيبات صغرية رقيقة مسامية إسفنجية القوام خفيفة الوزن نشأت من أصل معدني وقطرها يرتاوح بني 3-1 ملم هلا 
املقدرة على امتصاص املاء مبا يعادل 5-8 مرات من وزنها اجلاف كما أن هلا مقدرة عالية على التبادل الكاتيوني 
النباتات  ومتد  والبوتاسيوم  املغنيسيوم  عنصر  على  وحتتوي  املعدنية  العناصر  من  بالعديد  االرتباط  ميكنها  حيث 

املزروعة فيها مبعظم هذه العناصر.

فتات قلف األشجار وقشور اخلشب:  .6
تتكون هذه البيئة من أجزاء قلف اللحاء املطحونة أو اجملروشة من بعض أنواع األشجار مثل الصنوبر كما ميكن 
البيئات األخرى و يراعى إضافة كمية من النيرتوجني إلمتام عملية  النشارة يف خليط مع  استخدام قشور اخلشب 

التحلل. 

أوراق النباتات املتحللة ) الكمبوست (:  .7
خملفات  إضافات  مع  منها  املصابة  األفرع  استبعاد  بعد  للتقليم  نتيجة  أو  املتساقطة  النباتات  أوراق  عن  عبارة   وهو 

حيوانية و ترتك للتحلل حتت ظروف متحكم بها. 

املتمدد ، يوريا فورمالدهيد ، حمببات  البوليسرتين  البالستيك  اليومايس وحمببات  بيئات صناعية أخرى مثل   .8
البولي يوريثان ، البيئات املائية ، املزارع املائية ، وهي نظام لنمو النباتات بداخل العبوة دون استخدام تربة.

البشرية: املوارد   -  4
عدد السكان و النمو السنوي و القوى العاملة الزراعية.

عدد السكان فوق الثالثة ماليني نسمة و قد وصل عدد الكويتيني مليون و مائة ألف بتعداد سنة 2011م وتبلغ 
% و يعد هذا املعدل من املستويات العالية عامليًا إال أن نسبة املواليد أخذت يف اإلنقاص يف  نسبة النمو السكاني 6.5 
السنوات األخرية من 5.89   مابني سنة 1975 - 1980  إىل 18.2 بني سنة 2005 إىل . 2010 ويعترب عدد الوفيات نسبة 
إىل عدد السكان األقل يف العامل حيث تبلغ 3 عن كل ألف و تقدر منظمة األمم املتحدة إن سكان دولة الكويت 
مخسة ماليني و 240 ألف نسمة حبلول 2050 وتوقعت أن يرتفع معدل العمر إىل 78.2 عامًا و تصل نسبة من هم فوق 

الثمانني عامًا إىل 4،4٪ من عدد السكان يف سنة 2050.

غري كوييت ) عدد األفراد (كوييت )عدد األفراد (القوى العاملة الزراعية
726550الدورة الشتوية

326082الدورة الصيفية املبكرة
325915الدورة الصيفية املتأخرة

حسب النشرة السنوية لإلحصاءات الزراعية 2010/2009 لإلدارة املركزية لإلحصاء.
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نظام اإلنتاج الزراعي:
املساحة املزروعة  )دومن(عدد احليازاتاحليازة الزراعيةم
155949 دومن2713 احملاصيل1. 
1970 دومن11احليازات األخرى2. 

                                                مجلة املساحات املزروعة : 157919 دومن 
4120128التخصص مواشي 3. 
3267660احليازات األخرى4. 

                                                               مجلة األبقار: 27788
4012245421التخصص األغنام و املاعز5. 
 .61446320697

                                                        مجلة األغنام و املاعز : 566118

دواجن اللحم36ختصص دواجن7. 
27179027

دواجن البياض
2447737

دواجن اللحم16احليازات األخرى8. 
4946372

دواجن البياض
4385810

321253996833547                                                              مجلة الدواجن:
إمجالي حيازات التخصص: 6823

72894التخصص حنل9. 
202605احليازات األخرى10. 

                                                            مجلة عدد املناحل: 5499
1105176احليازات األخرى11. 

الرتاكيب احملصولية:
تعتمد الكويت بالدرجة األدنى على إنتاج اخلضراوات ثم تليها البقوليات فاألعالف و احلبوب و تشري إحصائية سنة 

2009 /2010 إىل:

مجلة اإلنتاج )طن(املساحة  ) دومن (اإلنتاجم
38320.90 8064اخلضراوات الثمرية 1. 
749040458.70اخلضراوات الورقية2. 
1758151728.5درنات و جذور 3. 
521915.70البقوليات4. 
115535770.55احملاصيل 5. 
38382317929.40األعالف اخلضراء و حماصيل 6. 

املساحات احملصولية للمزروعات:
املساحة )دومن (احملاصيلم

3896مسطحات خضراء1. 
65422حماصيل شتوية2. 
21391حماصيل صيفية3. 
53879حماصيل شبه مستدمية4. 
140692إمجالي دولة الكويت5. 



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية158

اإلنتاج الزراعي:
اإلنتاج )طن(املساحة )دومن(النوعم

115535770.55احلبوب بكافة أنواعها1. 
521915.70البقوليات2. 
23081312.95اخلضراوات املثمرة الورقية3. 
60992835588880الفاكهة4. 
35763576املراعي و احملاصيل العلفية5. 

إحصائية بعدد ومساحات وتكلفة املباني القائمة يف احليازات الزراعية)من 1990 إىل 2006(

مساحة املباني عدداملبانىنوع املبنى
م2

إمجالي التكلفة 
املالية بالدينار 

الكوييت
54503745536408202سكن عمال وملحقاته
110021777198سكن خاص وملحقاته

25432645502468993خمزن )ويشمل شربة جتميع اخلضار(
31528802196392كراج

58712156164353غرفة ماكينة
33449699289858383حظرية دواجن

304627502785538137حظرية مواشي وأغنام ومجال
4216689207930مصنع علف

34219599192125مباٍن أو حظائر أخرى
1221734450شربة مغطاة نايلون

260401300شربة مغطاة روكلني
420698247736بيوت فيرب جالس

419360290400بيوت زجاج
8200236700شربات أخرى
359929246940غرفة حملب

159619254889غرفة تفريخ
1216927250منحل

375444104914200غرفة التحكم
61361887583113240بركة مياه أو خزان

474527379220مبنى إدارة و مكاتب
1180250414167647449شربات مكيفة تروى بالتنقيط )مغطاة نايلون(

1867444300شربات تروى بالتنقيط مكيفة )مغطاة روكلني(
7799438186864294شربات تروى بالتنقيط مكيفة )بيوت فيرب جالس(

2995104523100شربات تروى بالتنقيط مكيفة )بيوت زجاج(
754034850شربات تروى عادي مكيفة )مغطاة نايلون(

43909810شربات تروى عادي مكيفة )مغطاة روكلني(                          
132769875300شربات تروى عادي مكيفة )بيوت فيرب جالس(
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511769182600شربات حممية بدون تربة مكيفة
21663230000شربات تروى بطرق أخرى مكيفة

423431188133115861471شربات تروى بالتنقيط غري مكيفة )مغطاة نايلون(
206125927160025شربات تروى بالتنقيط غريمكيفة )مغطاة روكلني(

4020524125896شربات تروى بالتنقيط غري مكيفة )بيوت فيرب جالس(
1263134021550شربات تروى عادي غري مكيفة )مغطاة نايلون(

554415308234490شربات تروى عادي غري مكيفة )مغطاة روكلني(
1268750شربات تروى عادي غري مكيفة )بيوت فيرب جالس(

631946175شربات تروى بطرق أخرى غري مكيفة
415734111380أخرى

92722إمجالي عدد املباني
25163708............إمجالي مساحة املباني باملرت املربع

62285280................................إمجالي تكلفة املباني بالدينار الكوييت

إحصائية بعدد اآلليات املستخدمة يف احليازات الزراعية وتكلفتها حسب نوع اآللة
الفرتة من )2002 -  2006(

التكلفة بالدينار العددنوع اآللة
الكوييت

اآلالت واملاكينات
1225850جرار
23250دمرب

18000جرافة
125000آلة تفريخ وفقاسة

22250آلة حش
35900آلة رش

8892504399طلمبة مياه
539500آلة ري بالرش

21250آلة ري بالتنقيط
45870150اآلالت األخرى

114810مولدات الكهرباء
973إمجالي عدد اآلالت واملاكينات

3534159........إمجالي تكلفة اآلالت واملاكينات
وسائل النقل

3278300سيارات نصف نقل
249600سيارات نقل /لوري/نساف

11500سيارات مياه صغرية
31193850سيارات مياه وسط

67637000سيارات مياه كبرية
115000سيارات نقل أخرى
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1591059000إمجالي وسائل النقل
ماكينات الري

912308270ماكينات ري كهرباء
912308279مجلة ماكينات الري

2042اإلمجالي
4901429......إمجالي تكلفة اآلالت واملاكينات

التجارب والبحوث اليت مت إجنازها من خالل اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 2005 / 2011

بداية م
التجربة

نهاية
اسم التـجربـة التجربة

تأثري جدولة مياه الري والتسميد العضوي على استدامة إنتاجية البطاطس صنف  120052006
)اسبونتا( حتت ظروف الري والتسميد من خالل التنقيط 

البطاطس 220052006 درنات  وإنتاجية  منو  على  العضوية  والتغطية  الري  جدولة  تأثري  دراسة 
صنف ) Spunta ( يف ظل التسميد بالتنقيط 

حمصول 320052006 إنتاج  على  العضوي  السماد  من  خمتلفة  مستويات  استخدام  تأثري  دراسة 
نباتات الصويا 

األعالف 8 / 62006 / 42006 بذور  إنتاجية  على  العضوي  السماد  من  خمتلفة  مستويات  تأثري  دراسة 
 ) Zea mays L( اخلضراء لنبات الذرة يف الرابية

تأثري جدولة مياه الري على جودة درنات البطاطس صنف520062007
 )  Amera(  حتت ظروف ندرة املياه يف الكويت 

البطاطس 620062007 حمصول  إنتاجية  على  الري  مياه  مع  العضوي  السماد  خلط  تأثري  دراسة 
 ) Amera ( صنف

استجابة أصناف بنجر العلف للمستويات املضافة من السماد العضوي حتت ظروف 720062008
ندرة املياه بدولة الكويت 

السماد 820062008 من  خمتلفة  ملستويات  السوداني  الفول  من  خمتلفة  أصناف  استجابة  دراسة 
العضوي والكالسيوم حتت ظروف ندرة املياه يف الكويت 

مستمرة 92006/12
 )Black plum( األسود  التوت  الطبية  الفاكهة  ألشجار  الزراعية  اجلدوى  دراسة 

 )Indian gooseberry ( الكشمش اهلندي jamun 
 Mango املاجناو Amla 

دراسة تأثري جدولة الري ومستويات خمتلفة من السماد العضوي على عائد األعالف 3 / 12007 / 102007
اخلضراء لنبات يف ظل التسميد بالتنقيط 

دراسة تأثري استخدام مستويات خمتلفة من السماد العضوي على األعالف اخلضراء 3 / 12007 / 112007
لنبات الذرة 

أوراق 1220072009 إنتاجية  على  العضوي  السماد  من  خمتلفة  مستويات  استخدام  تأثري  دراسة 
وجذور نبات الفجل 

1320072011
البلح  خنيل  إنتاجية  على  العضوية  التغطية  وأنواع  الري  جدولة  دراسة   تأثري 
املياه ملشروع خنيل الشهداء ضمن  Pheenix dactglifera L  ( حتت ظروف ندرة   (

مشروع تطوير النخيل بالتعاون مع منظمة ايكاردا 
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بداية م
التجربة

نهاية
اسم التـجربـة التجربة

بذور 5 / 12008 / 142008 إنتاجية   على  العضوي  السماد  من  خمتلفة  مستويات  استخدام  تأثري  دراسة 
نبات تباع الشمس يف ظل ظروف ندرة املياه 

العضوية 9 / 52008 / 152008 التغطية  و  العضوي  السماد  من  خمتلفة  مستويات  استخدام  تأثري  دراسة 
على إنتاجية بذور نبات عباد الشمس يف ظل ظروف ندرة املياه 

162009 / 22009 / 4

دولة   يف  الفطرية  النباتات  من  أصناف  ثالثة  ألهم  املائية  واالحتياجات  النمو  دراسة 
الكويت يف منطقة العارضية 

1- Rhanterium epapposum   
2- Nitralia retusa  
3- Calligonum comosum

تأثري مستويات خمتلفة من السماد العضوي على إنتاجية احملصول 1720092010
)Bhendi / Okhra / Bamiya ) Abelmescus in duicus L

دراسة اجلدوى إلكثار اخلضروات الورقية ) Baazilla Al Baidha (مستمرة 3 / 182011

19
ستبدأ 

التجربة 
2012 / 4

استعمال املياه غري التقليدية ) املاحلة املعاجلة ( يف الري الزراعي بالتعاون مع منظمة 
أكساد 

20
ستبدأ 

التجربة
2010 / 5

احملاصيل 2014 بعض  على  والكيميائية  العضوية  األمسدة  استخدام  تأثري  دراسة 
اخلضرية ) ضمن جتربة الزراعة العضوية ملشروع برنامج عمل احلكومة ( 

أهم التجارب و األحباث اليت أجريت يف قسم حبوث وقاية النبات - هيئة الزراعة

الفرتة الزمنية للتجربة م
اسم التجربة/ البحث

2007-  ومازالت جارية1

إجراء مسح شامل على خنيل البلح )جتربة ال IPM( الكتشاف احلشرات الضارة و 
األمراض باستخدام املبيدات احليوية ملكافحة حشرات احلفار و احلمرية و العنكبوت 

األمحر، ضمن مشروع تطوير أشجار خنيل البلح يف دول اخلليج بالتعاون مع منظمة 
اإليكاردا.

2008-  ومازالت جارية2
نقل التكنولوجيا إىل املزارعني )تعقيم الرتبة، جتربة ال IPPM( يف مزارع العبدلي و 

 الوفرة 
و منطقة الشاليهات، بالتعاون مع منظمة اإليكاردا.

إجراء دراسات حول مرض العظم اجلاف يف أشجار خنيل البلح )املسبب غري معروف(، و ذلك 2010-  ومازالت جارية3
ملعرفة املسبب احلقيقي، و إجراء دراسة املسبب  احلقيقي و حتديد مدى انتشار العدوى.

يوليو 2011-  ومازالت  4
جارية

مكافحة املسببات املمرضة الدقيقة )الفطريات، البكترييا، النيماتودا( باستخدام 
وسائل غري تقليدية و تقنيات بديلة )مستخلصات أجزاء النباتات(.

يوليو 2011-  ومازالت 5
جارية

مكافحة املسببات املمرضة الدقيقة )الفطريات، البكترييا، النيماتودا( باستخدام 
وسائل غري تقليدية و تقنيات بديلة )مستخلص الطحالب البحرية و مبيدات حيوية(.
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الفرتة الزمنية للتجربة م
اسم التجربة/ البحث

ديسمرب 2011-  6
مشارع الزراعة العضوية، التابعة خلطة التنمية- برنامج عمل احلكومة.ومازالت جارية

تقارير التجارب اليت مت إنـجازها خالل األعوام 2006 - 2007 - 2008 
قسم حبوث البستنة هيئة الزراعة

أواًل - تقارير التجارب الرئيسية اليت مت إنـجازها:
التجارب احملمية:  -1

املخصبات  باستخدام  الزراعة  بنتائج  واجلودة  اإلنتاجية  ومقارنة  اخليار  حملصول  العضوية  الزراعة  جتربة   -
واملبيدات الكيميائية .

جتربة الزراعة الرأسية حملصول الفراولة .  -
املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدولي  املركز  منظمة  مع  بالتعاون  اخليار  حملصول  تربة  بدون  الزراعة  جتربة   -

اجلافة ) إيكاردا (.
  Arpocara2 ، Pleurotous sajur caju زراعة وإنتاج املشروم الصديف  -

التجارب احلقلية: اليت مت إنـجازها من قبل قسم الرتبة واملياه:  -2
جتربة إكثار نبات الكسافا .  -

جتربة دراسة تأثري األمسدة العضوية على منو إنتاجية القرنبيط و امللفوف .  -
جتربة دراسة تأثري السماد السمكي على إنتاجية حماصيل اخلضروات احملمية واحلقلية مقارنة مع السماد   -

الكيميائي .
جتربة استخدام املخصب احليوي )asprispon( ودراسة تأثريه يف حماصيل اخلضر احلقلية واحملمية مقارنة   -

باستخدام األمسدة الكيميائية .

جتارب الزراعة النسيجية باملعمل:   -3
جتربة إكثار نباتات الزينة ) األنتوريوم ( بطريقة الكالس من األوراق وبطريقة الرباعم.  -

زراعة أزهار اجلوري بطريقة الزراعة النسيجية .  -
و  جراندان  صنفان  وتشمل  املرستيمية  للقمة  النسيجية  الزراعة  بطريقة  املوز  مريستيمات  إكثار  جتربة   -

 . Njalpoovan 
زراعة أزهارر األوركيد بطريقة الزراعة النسيجية النباتية .  -

 

مالحظة : التجارب التالية لقسم حبوث الرتبة واملياه وال ختص قسم حبوث البستنة.

تأثري جدولة الري و املخصبات العضوية على فول الصويا – الفلفل احللو – الذرة الصغرية- الفاصوليا.  -
تأثري جدولة الري و إضافة املخصبات العضوية فول الصويا – الذرة الرفيعة – الفاصوليا – الفلفل الطويل.  -

ثانيًا - املوقف التنفيذي للتجارب اليت مل تستكمل:
التجارب احملمية:  -1

جتربة دراسة تأثري الظروف اجلوية لدولة الكويت على نبات األناناس .  -

مت طرح هذه التجربة وذلك لدراسة اجلــدوى االقتصادية لزراعة نبات األناناس حتت الظروف احملمية يف دولة الكويت 
. حيث مت طلب مجيع االحتياجات األساسية إلقامة هذه التجربة وإدراجها ضمن امليزانية السابقة ولكن مل يتم حتى 

اآلن استالم أي منها . لذا مل تنفذ التجربة .
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2-  التجارب احلـقليـة:
جتربة دراسة تأثري الظروف البيئية لدولة الكويت على أشجار البابايا:   -

املناخية لدولـة الكويت حيث مت جلب  الظروف  البابايا مع  التجربة وذلك لدراسة مدى تكـيف نبات  تـم طرح هذه 
22-26 درجة  النمو حتت درجات حرارة ال تزيد على  البابايا تفضل  نباتات  أن  باهلند. ومبا  البذور من مدينة كريال 
مئوية حيث ال ميكنها حتمل درجات احلرارة املنخفضة جدًا أثناء الشتاء وال األجواء اجلافة والقاسية أثناء الصيف. لذا 

مل تتكيف نباتات البابايا مع الظروف القاسية لدولة الكويت وهلذا السبب انتهت التجربة .

جتربة إكثار الزنـجبيل:  -
أقيمت التجربة خالل املواسم الزراعية 2006-2007م ، وذلك لدراسة تأثري املستويات املختلفة من املخصبات العضوية 
على منو وتطور الزجنبيل يف دولة الكويت . ومبا أن دورة احلياة اخلاصة بنبات الزجنبيل متتد إىل تسعة شهور ، هذا 
ما ال ميكنه من النمو والتجانس مع الظروف اجلوية القاسية يف فصل الصيف أو يف ظل االخنفاض الشديد لدرجات 

احلرارة يف فصل الشتاء لذا انتهت التجربة وذلك لعدم استجابة الزجنبيل للنمو .

جتربة زراعة النباتات املائية:  -
          مت زراعة النباتات املائية التالية :

الزينة  لنباتات  التطبيقية  الوحدة  داخل   )  Water lili، water chlorophytom، Bambo،Water Drasina(
وزهور القطف خالل املوسم احلالي 2009-2010 ، حيث قام املسئول على الوحدة التطبيقية جبلب النباتات املائية على 

حسابه اخلاص، وال زالت التجربة قائمة وأعطت نتائج جيدة . 

جتارب الزراعة النسيجية )يف املعمل(:   -3
 ، )كمارزوا  وتشمل  النسيجية  الزراعة  بطريقة  الفراولة  من  خمتلفة  ألصناف  مريستيمــات  إكثــار  جتربة   -

شاندلر ، شارلي ، تودال ( .
أقيمت جتربة إكثار نبات الفراولة نسيجيًا داخل خمترب زراعة األنسجة النباتية باستخدام شتالت مصابة لذا مل 

يتم التوصل إىل نتائج مرضية، وللبدء مبثل هذه التجربة جيب توافر شتالت سليمة خالية من األمراض. 

زراعة براعم أشجار الزيتون بطريقة الزراعة النسيجية إلنتاج نباتات متحملة للملوحة.  -
النباتية  األنسجة  زراعة  خمترب  داخل  نسيجيًا  الزيتون  نباتات  إلكثار  عملية  لدراسة  التجربة  مقتـرح  وضـع 
ولكنه لألسف مل يتم احلصول على بعض املواد الكيميائية الضرورية إلقامة مثل هذه التجربة. ميكن إعادة 

هذه التجربة يف املستقبل مبجرد توفري مجيع املستلزمات األساسية إلقامتها.

زراعة نباتات األناناس بطريقة زراعة األنسجة .  -
مت إدراج شتالت األناناس اخلالية من األمراض حتت ميزانية 2007-2008م وميزانية 2008-2009م ومل يتم استرياد 

أي شتلة لكي نتمكن من زراعتها باستخدام تقنية الزراعة النسيجية.

ثالثًا: التجارب واألحباث احملمية: 
دراسة أثر السماد العضوي والسماد غري العضوي على منو وإنتاج حمصول اخليار  )صنف األمري(.
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البحوث ونقل التقانات الزراعية
 فـي ليبيـا

أواًل: القطاع الزراعي:
خلفيات:

لصغر  نظرًا  حمدودًا،   ليبيا  يف  الزراعي  النشاط  ويعترب   ، هكتار  م   744،1 حوالي  الكلية  الزراعية  املساحة  تبلغ 
% من إمجالي املساحة الكلية، كما أن معدالت اهلطول املطري يعترب  املساحة الصاحلة للزراعة اليت ال تتجاوز 1.2 
الشمالية  باملنطقة  األخضر  اجلبل  منطقة  يف  املتمثل  الساحلي  الشريط  منطقة  يف  أساسًا  يرتكز  والذي  حمدودًا 

الشرقية ومنطقة سهل اجلفارة واجلبل الغربي يف املنطقة الشمالية الغربية.

يبلغ إمجالي عدد السكان حوالي 6.5 مليون نسمة )2006(، بنسبة منو تصل إىل 2.2 %، والنشاط السكاني يف 
اجملال الزراعي قليل جدًا.

جهودًا  هناك  فإن  الغذائي  األمن  توفري  يف  ومساهمته  احمللي  اإلنتاج   يف  الزراعي  القطاع  وألهمية  هذا  من  وبالرغم 
كبرية بذلت من أجل النهوض بهذا القطاع متمثلة يف إنشاء العديد من املشاريع اإلنتاجية واالستيطانية منذ فرتة 
استغالل  أفضل  إىل  تهدف  اليت  السياسات  الزراعي ووضع  اإلنتاج  يزاول حرفة  الذي  القطاع اخلاص  طويلة وتشجيع 

لكل املوارد الطبيعية املتاحة .

وقد شهدت البالد حتواًل كبريًا خالل السنة املاضية بالقضاء على نظام احلكم الدكتاتوري السابق الذي أدى إىل 
ظاهرة  التخلف والقصور  ، كان أهمها الفساد اإلداري والتخلف العلمي الذي انعكس بصورة كبرية على القطاع 
ما  سيشهد  القطاع  هذا  أن  أمل  وكلنا  والتقدم،  التطوير  مسارات  عن  ونكوصًا  كبريًا  ختلفًا  شهد  الذي  الزراعي 

يصبو إليه أبناء الشعب من التحول العظيم والتطوير الذي يصل به إىل حتقيق اآلمال وخاصة يف القطاع الزراعي.

املوارد الطبيعية: 
املناخ:  -1

تتأثر الظروف املناخية بالبحر األبيض املتوسط يف اجلزء الشمالي من البالد، وبالظروف الصحراوية يف اجلزء اجلنوبي 
منها، مما ينتج عنه تنقل من واقع مناخ إىل آخر  وهو:

الشريط الساحلي بصيف حار جاف وشتاء رطب نسبيًا .   -
املرتفعات ومبعدالت  الغربي مبناخ  الشمال  نفوسة يف  الشرقي وجبل  الشمال  األخضر يف  مرتفعات  اجلبل   -

أمطار ورطوبة نسبية أعلى، وحرارة منخفضة يف الشتاء مع بعض الصقيع والثلوج أحيانًا .
باجتاه اجلنوب يغلب مناخ ما قبل الصحراء والصحراوي  حبرارة عالية مع تفاوت يف درجات احلرارة اليومية ،   -

األمطار قليلة جدًا، وغري منتظمة وتنعدم باجتاه اجلنوب.    
% من البالد تتلقى أمطار مناسبة لنشاط زراعي مستقر،   2 األمطار: ترتاوح من قليلة إىل معدومة، أقل من   -
الغربية  الشمالية  املنطقة  أمطار تهطل يف  أعلى معدالت   . 200 مم/سنة  من  أقل  تتلقى  % منها   93 حوالي 
يف سهل اجلفارة واجلبل الغربى )جبل نفوسة( واملنطقة الشمالية الشرقية باجلبل األخضر وهما املنطقتان 
الوحيدتان اللتان تتلقيان معدالت أمطار  أعلى من املعدل األدنى للنشاط الزراعي املستقر )250-300 مم/سنة(، 
األمطار  أعلى معدالت  آخر.  إىل  الكبري من مكان  والتفاوت  االنتظام  بعدم  الشتاء وتتصف  األمطار يف  تهطل 

تهطل يف اجلبل األخضر لتصل 450 -700 مم/سنة.
36-32 درجة مئوية باملنطقة الشمالية   الغربية  وإىل   احلرارة: ترتفع احلرارة يف الصيف، ويصل املعدل إىل   -
درجة مئوية باملنطقة الشمالية الشرقية، وإىل أكثر من ذلك بكثري يف اجلنوب، وتنخفض احلرارة   32-28

يف الشتاء، وقد تصل إىل درجة الصفر املئوي أحيانًا، وينزل الثلج أحيانًا يف املناطق اجلبلية.
الرياح: تتزايد سرعة الرياح يف املناطق املرتفعة مثل اجلبل األخضر، وتتأثر البالد بالرياح الشرقية  اليت تهب   -
عدة مرات يف السنة من اجلنوب حاملة معها حبيبات الرتاب من املناطق اجلنوبية الصحراوية واليت قد تستمر 
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لعدة أيام وتسبب عدم وضوح الرؤية وتؤثر بشكل كبري على احملاصيل الزراعية.
الرطوبة النسبية: باملنطقة الشمالية ترتفع الرطوبة لتصل إىل 60-90 % يف الشتاء و30-80 % يف الصيف،   -

وتنخفض باملنطقة اجلنوبية إىل حدود 30-60 % خالل السنة.  

2-  املوارد األرضية:
- الرتبـة:

الرتبة يف معظم األراضي الليبية من النوع احمللي غري كاملة التكوين، حيث مقطع تربتها غري كامل النمو وتفتقر 
إىل الغطاء النباتي وتتميز بقلة رطوبتها. وتسود الرتبة الرملية الناعمة منطقة سهل اجلفارة والرتبة الطمية القوام 
املناطق  والطينية يف  الطمية  الرتبة  الشرقية فتسود  املنطقة  أما يف  الغربية،  الشمالية  املنطقة  الغربي يف   باجلبل 
الزراعية باجلبل األخضر والسهول باملنطقة الساحلية، أما يف املنطقة اجلنوبية يف الواحات ويف بعض املشاريع الزراعية 

فيها فالرتبة الرملية اخلشنة القوام هي السائدة.

- استخدامات األراضي:
تبلغ املساحة الصاحلة للزراعة حوالي 3.6 مليون هكتار ومتثل 2 % من إمجالي املساحة الكلية ، ومن نتائج الدراسة 

اليت أجريت أخريًا )2007( للغطاء األرضي  ميكن حتديد استخدامات األراضي على النحو التالي: 

%املساحة  )ألف هـكتار(الغطاء األرضي
3230.2غابات طبيعية ومزروعة

5520.3زراعات مروية
1،4220.9زراعات مطرية

13،4688أراٍض رعوية
8710.5سبخة
1،3790.8وديان

64،88538.7أراٍض جرداء متماسكة
41،34124.7أراٍض جرداء غري متماسكة

43،17925.8كثبان رملية
1860.1أراٍض عمرانية

167،606100اجملموع 
.))LIB/004( مشروع ختريط املوارد الطبيعية لالستعمال الزراعي والتخطيط(                 

3- املوارد املائيـة:
ميـاه األمطــار:  

الوديان  بعض  يف  املقامة  السدود  ملياه  املزارعني  بعض  استغالل  إىل  باإلضافة  املناخ،  عناصر  يف  إليها  اإلشارة  سبق 
الرئيسية والكبرية، مثل سدود وادي اجملينني يف املنطقة الغربية ووادي القطارة يف املنطقة الشرقية.

امليـاه اجلوفيـة:
تتوفر املياه اجلوفية يف مناطق متعددة من البالد وبكميات خمتلفة جدًا، ويتم استغالهلا عن طريق الضخ من اآلبار 
احملفورة بأعماق خمتلفة، تقع أغلب اآلبار يف اجلزء الشمالي الغربي، ومبعدل ضخ يرتاوح بني 0.1  -  430 م³/يوم. 

.)LIB/004،2007- ويصل مستوى  املاء الساكن فيها  2- 410 مرت  )مشروع ختريط املوارد الطبيعية

وقد مت إقامة مشروع النهر الصناعي لنقل كميات كبرية من املياه اجلوفية  األحفورية املخزنة يف املنطقة اجلنوبية 
إىل املنطقة الشمالية اليت ترتكز فيها الكثافة السكانية والنشاط الزراعي، وقد مت إجناز املراحل األوىل منه ومت 
تغطية املنطقة الشمالية مبياه الشرب ولكن مل يتم استثمار املياه املخصصة لالستعمال الزراعي بشكل كبري، 

ومقتصر االستفادة منها حاليًا يف بعض املناطق واملشاريع الزراعية فيها. 
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موارد أخرى:
املنطقة  عليها  تعتمد  وأحيانًا  الزراعية  احملاصيل  بعض   ري  يف  تستغل  اليت  العيون  مياه  املناطق  بعض  يف  تتوفر 
بالكامل كما يف منطقة غدامس  الصحراوية ومنطقة تاورغاء يف اجلزء الشمالي الغربي من البالد واليت تغطي      

مساحات كبرية.

الغطاء النباتي:  -4
من نتائج الدراسة اليت أجريت أخريًا )2007( عن الغطاء األرضي والنباتي، ميكن  حتديد الغطاء النباتي  كالتالي:

) % (املساحة )ألف هـكتار(الغطاء النباتي
3231.9غابات طبيعية ومزروعة

5523.2زراعات مروية
1،4228.3زراعات مطرية

13،46878.6أراٍض رعوية
1،3798.0وديان

17،144100اجملموع

البيئات الزراعية:
تعد احلرارة واملياه أهم العناصر املناخية اليت حتدد البيئات الزراعية، ومع معدل السطوع الشمسي يكون التأثري على 
التمثيل الضوئي الذي ينتج عنه تكوين املادة اجلافة وإمتام مراحل منو النبات،  وحيدد هذا عن طريق )طول مرحلة 
6 مناطق حسب املعطيات املذكورة حمددًا فيها طول فرتة  الزراعية إىل  البيئات  النمو(. وتبعًا لذلك فقد مت تقسيم 

.)LIB/004،2007 -  النمو/ الشهور اليت يتم فيها النمو/ املنطقة احلرارية )مشروع ختريط املوارد الطبيعية

املوارد البشرية:
 السكان: بلغ عدد السكان )5.75(  مليون نسمة خالل 2006 ، منهم 13 % يسكنون خارج املدن، ويقدر معدل 
النمو السنوي 2.2 % يرتكز أكثره يف املدن. يتواجد معظم السكان يف املنطقة الساحلية الغربية )سهل اجلفارة 
واجلبل الغربي(، تليها املنطقة الساحلية الشرقية )اجلبل األخضر(، ويتواجد 75 % من السكان يف 1.5 % من إمجالي 

% من القوى العاملة االقتصادية.  املساحة الكلية للبالد، يشكل العاملون يف القطاع الزراعي 5 

نظم اإلنتاج الزراعي: 
النظام املطري واإلنتاج الزراعي حتت النظام املروي: حبوب – بور بالتعاقب: زراعة احلبوب يف املوسم اجليد وتركها بور 

يف املوسم اجلاف.
حبوب باستمرار: زراعة احلبوب يف نفس األرض كل سنة )اجلبل األخضر والوديان( - حبوب–  بور سنويًا: تبوير جزء 

من األرض إلراحتها وتوفري مرعى للحيوانات.
بساتني الزيتون: يف الشريط الساحلي وخاصة يف املنطقة الغربية حتت معدالت أمطار أكثر من 200 مم/سنة، متثل 

حوالي 18 % من األراضي املزروعة حتت النظام املطري.
% من األراضي املزروعة حتت النظام  أشجار الفاكهة: يف املناطق حتت معدالت أمطار 350 مم/سنة وأكثر، ومتثل 2 

املطري يف مساحات صغرية وحمدودة.

حتت النظام املروي:
اجلوفية  املياه  من  هامة  بها كميات  تتوفر  اليت  الغربية  الشمالية  املنطقة  من  الساحلي  الشريط  منطقة  ترتكز يف 
اجلوفية  املياه  على  تعتمد  اليت  باجلنوب  الصحراوية  واملناطق  احلجم،  ومتوسطة  الصغرية  احليازات  يف  وخاصة 

األحفورية املتوفرة بكميات وفرية فيها، وأهم الرتكيبات احملصولية فيها:
األخرى  الفاكهة  وأشجار  الزيتون  بساتني  يف  وتتمثل  الغربية،  الشمالية  املنطقة  يف  وخاصة  املثمرة:  األِشجار 

كاحلمضيات.
اخلضار: يف كل املناطق املروية، وأحيانًا تكون مصاحبة لألشجار املثمرة كزراعات بينية.
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واملعمرة  الشتوية  والصيفية  احملاصيل  وتشمل  كبرية  مساحات  يف  املروية  املناطق  كل  يف  واألعالف:  احلبوب 
)الصفصفة(، وتنتشر يف املنطقة الشمالية واجلنوبية بدرجة كبرية. 

احليازة الزراعية: 
وتشمل وحدة اإلنتاج الزراعي من أرض مستثمرة كليًا أو جزئياًً أو عدد من احليوانات أو الدواجن أو خاليا النحل تدار 

كوحدة اقتصادية مستقلة.

 ،  %  23.4 بنسبة  مزارع   129،38 منها   ، حائز   276،163 أنواعها  مبختلف   2007 خالل  الزراعية  احليازات  عدد  بلغ 
احليازات  عدد  وبلغ  بأرض.  زراعي  حائز  منهم   %  92.7 نسبة  ويشكل   .%  76.6 بنسبة  مزارع  غري  و147،125 

440،155 حيازة مبساحة إمجالية 357،105،1 هكتار مبتوسط 7.1 هـ/حيازة.

توفر مياه الري:
الري  الزراعية  )هكتار(حسب مصدر  2007 الذي يبني توزيع لعدد ومساحات احلقول  الزراعي  -  من خالل اإلحصاء 

على النحو  التالي: 

من عنيمن سدمن بئر خاصمطري

املساحةالعدداملساحةالعدداملساحةالعدداملساحةالعدد

123،560509،662135،215281،2214641،1351،1912،145

جمموع املطري غري مبنيمن مصادر أخرىمن بئر للدولة
واملروي

املساحةالعدداملساحةالعدداملساحةالعدداملساحةالعدد

4،05444،7303،83513،22515،21349،463283،532901،582

اإلنتاج الزراعي: كان اإلنتاج الزراعي من احملاصيل املختلفة  )طن( حسب نتائج التعداد الزراعي 2007 على النحو   ·
التالي :

 احلبوب بأنواعها: 

القصبالشعريالقمح
)الدخن(

الفول
السوداني

البقوليات اجلافة
اجملموع)أهمها الفول والبازالء(

31،939165،7839،2811،595490209،088

 اخلضار:

قرعثومبصل جافبصل أخضربطاطس

18،19910،37623،3976،2613،406

طماطمفاصوليابازيليافول أخضرجزر

2،1031،36285331346،055

باذجنانفلفلقلعاوىالدالع )البطيخ(خيار

4،25923،8635،74910،0301،319

اجملموعالسلقمعدنوسملفوفخس

1،1471،1736،2601،482167،607
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الفواكه: كانت أعداد األشجار )يف سن اإلثـمار وفى غري سن اإلثـمار( يف خمتلف املناطق الزراعية 20،011،195   -
شجرة موزعة على النحو التالي: 

اللوزالنخيلالزيتوناحملصول
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احملاصيل العلفية: كان اإلنتاج من املادة اجلافة )طن( على حنو حمصول الصفصفة )الربسيم احلجازي( مع 182،591 
السودان(  وحمصول  العلف الصيفية )ذرة سكرية، قصب، حشيشة  طن متضمنة مساحات حمدودة من حماصيل 

الشوفان 87،269 طن .

اإلنتاج احليواني: كان جمموع عدد احليوانات )نتائج التعداد الزراعي 2007( على النحو التالي:

الضأن 3،987،651 رأس مع إنتاج من الصوف بلغ 4،832 طن واملاعز 1،080،420 رأس، األبقار 102،506 رأس ، اإلبل 
109،397 رأس واخليل واحلمري 11،399 رأس.

السياسات الزراعية:
يساهم القطاع الزراعي بنسبة 7 % من إمجالي الناتج احمللي الذي يعتمد أساسًا على قطاع النفط. 

وينهج القطاع الزراعي عدة سياسات تهدف إىل النهوض به من خالل تنفيذ السياسات التالية:

املوارد املائية: 
وتتمثل سياسات استغالل املوارد املائية يف إتباع طرق الري احلديثة وإنشاء السدود والصهاريج لالستفادة املثلى من 
مياه األمطار واملياه اجلارية والرتكيز على زراعة احملاصيل ذات االحتياجات املائية املنخفضة، وكذلك نقل واستغالل 
مياه األحواض الكبرية الواقعة باملنطقة اجلنوبية لسد العجز الذي تشهده املناطق الشمالية األكثر مالءمة للزراعة 
واليت تتمثل يف مشروع النهر الصناعي العظيم، أو استغالل مياه هذه األحواض بإنشاء املشاريع  اإلنتاجية باملناطق 

الصحراوية إلنتاج حماصيل احلبوب واألعالف وبعض حماصيل اخلضر حتت نظام الري الدائم.

صيانة وتنمية املوارد الطبيعية:
تشكل املياه أحد أهم ا ملوارد الطبيعية، وإذا  مت استغالهلا بصورة مكثفة جدًا أدت إىل ظهور بعض املشاكل البيئة 
زراعة  مبناطق  التكميلي  الري  واستخدام  الصناعي  النهر  مشروع  إنشاء  إىل  أدى  مما  واالقتصادية  واالجتماعية 
احلبوب واألعالف خالل الفرتة احلرجة، وتطبيق برامج حصاد املياه باملناطق اليت يزيد فيها معدل سقوط األمطار  عن 

200 مم/سنة ،  ببناء السدود وتنمية وتطوير اخلزانات املائية والسدود التعويقية  وتطوير أساليب وطرق الري.
الغطاء النباتي:  من خالل تسييج وإعادة بذر مناطق املراعي الطبيعية وتوفري نقاط للشرب والصحة احليوانية.
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أو دعم  الزراعي  اإلنتاج  الدولة تساهم بصورة فعالة وكبرية يف دعم  الزراعي: كانت  الداعمة لإلنتاج  السياسات 
مستلزمات اإلنتاج ولكن منذ عقد التسعينات توقفت هذه السياسات.

احتياجات  لسد  األجل  وطويلة  ومتوسطة  قصرية  قروض  مبنح  يقوم  الزراعي  املصرف  فإن  الزراعي  التمويل  عن  أما 
املزارعني اإلنتاجية واالستهالكية. 

مع  الزراعية  املنتجات  أسعار  يف  التوازن  على  للمحافظة  سياسات  عدة  تطبق  كانت  واألسعار:  التسويق  سياسات 
غريها من السلع إال أن منذ بداية التسعينيات رفعت الدولة يدها عن دعم أسعار املنتجات الزراعية أو مستلزمات اإلنتاج 

ليحل حمله قانون العرض والطلب.
سياسات االسترياد والتصدير: مسحت التشريعات النافذة باسترياد مجيع السلع و املنتجات الزراعية فيما عدا احملرمة 
دينيًا أو املنتجة حمليًا وبها اكتفاء ذاتي ومت حتديدها باالسم. أما التصدير  فكانت سياسة منفتحة تسمح بتصدير 

كافة السلع واملنتجات سواء التصدير النهائي أو املؤقت.

ثانيًا: نظم إدارة التقانات الزراعية:
سياسات ونقل التقانات الزراعية:

يعتمد القطاع الزراعي يف احلصول على التقانات الزراعية من اخلربات احمللية والدولية واليت تتمثل أساسًا يف خربات 
ونتائج حبوث مركز البحوث الزراعية والذي يتوىل نقلها ونشرها بعدة طرق أهمها اإلرشاد الزراعي. ويقوم مركز 

البحوث بالتنسيق مع إدارة اإلرشاد الزراعي بنقل التقانات بعدة طرق: 

إصدار النشرات اإلرشادية.  -
إقامة األيام احلقلية.  -

تدريب الفنيني الزراعيني.  -
الندوات واللقاءات عرب وسائل اإلعالم املختلفة.  -

إصدار جمالت أو صحف متخصصة.  -
الكتابة يف وسائل اإلعالم املكتوبة واملتاحة وحسب توفر الفرص.  -

برامج إذاعية زراعية يف اإلذاعات املسموعة واملرئية.  -
يف  تتوىل  اليت  الزراعية  اجلمعيات  على  واإلشراف  بإدارة  يقوم  الذي  الزراعي  التعاون  برنامج  اإلرشاد  إدارة  يتبع   
األساس العمل على توفري املستلزمات الزراعية للفالحني، واليت يتم عن طريقها نشر التقانات احلديثة إليهم بوسائل 

خمتلفة.

السائد،  هو  والطلب  العرض  قانون  أن  حيث  الزراعي  للتسويق  دعم  أو  لألسعار  دعم  أي  يتوفر  ال  األخرية  الفرتة  ويف 
ويتوىل القطاع اخلاص من التجار واملوردين توفري املستلزمات الزراعية املختلفة يف السوق احمللي .

البذور مجيعها باستثناء بذور القمح والشعري والشوفان الذي يتوىل املركز الوطين للبذور  وينطبق هذا على توفري 
احملسنة توفريها للمزارعني يف كل أحناء البالد وبأسعار جيدة ومن أصناف جيدة ونقاوة عالية.

ثالثًا: البحوث الزراعية:
•نبذة تارخيية عن البحوث الزراعية : 	

 1971 109 لسنة  أنشئ مركز البحوث الزراعية واحليوانية كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مبوجب القانون 
1972  م .  مسيحي، وقد بدأ العمل بالقانون من تاريخ نشره باجلريدة الرمسية يوم 22 /3/ 

ويعنى املركز بشئون البحث العلمي يف اجملال الزراعي واحليواني، وتدعيم أصوله وبناء املصادر البشرية الالزمة مع 
االستثمار األمثل للموارد الطبيعية ومحايتها   وضمان دميومتها .

•اهليكل والتنظيم: 	
وينفذ املركز كافة نشاطاته من خالل عدد أربع إدارات فنية،  وأربعة مشاريع حبثية  هي نواة ملراكز حبثية فرعية،  

ميثل كل مشروع النظم البيئية الواقعة يف نطاقه  واإلدارات واملشاريع هي:
اإلدارات الرئيسية :

إدارة الدراسات والبحوث.  -
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إدارة اإلرشاد والتعاون.   -
إدارة املعلومات والتوثيق والتقنية.  -

إدارة الشئون اإلدارية واملالية.  -

• املشاريع البحثية: 	
الزراعات املستدامة: ومقره مدينة طرابلس ويتبعه ست حمطات حبثية رئيسية،  ويهتم  مشروع حبوث ودراسات 
البحر  الليبية غربًا ومن  املمتدة من مصراتة شرقًا إىل احلدود  املنطقة  الزراعي واحليواني يف  اإلنتاج بشقيه  بتطوير 

مشااًل إىل بداية املناطق الصحراوية جنوبًا. 

مشروع حبوث ودراسات الزراعات املطرية: ومقره مدينة البيضاء وتتبعه أربع من احملطات الرئيسة والفرعية ويهتم 
بتطوير اإلنتاج الزراعي واحليواني بالنظم الزراعية املطرية اجلافة وشبه اجلافة ويغطي املناطق املمتدة من بنغازي 

غربًا حتى احلدود الليبية املصرية شرقًا ومن البحر املتوسط مشااًل وحتى املناطق املتامخة للصحراء جنوبًا . 

مشروع الزارعات الصحراوية : ومقره مدينة سبها وتتبعه حمطة واحدة وبعض املواقع البحثية األخرى، ومسئوليته 
هو الرفع من قدرة اإلنتاج الزراعي باملناطق الصحراوية.  

مشروع حبوث ودراسات الزراعات السبخية والصخرية: ومقره مدينة سرت وتتبعه أربع حمطات حبثية فرعية، وهو 
يهتم بتطوير الزراعة باملناطق الوسطى والواحات.  

• التعاون: 	 
يتعاون املركز مع العديد من املنظمات واملؤسسات احمللية والعربية واإلقليمية والدولية ذات العالقة لتحقيق األهداف 

اليت أنشئ من أجلها، وميكن تلخيص أهم مشاريع التعاون يف اآلتي :

•التعاون على املستوى احمللي: 	
مركز حبوث التقنيات احليوية .  -
املركز الوطين لألرصاد اجلوية .  -

املركز الوطين إلنتاج البذور احملسنة .  -
مكتب التعاون بوزارة الزراعة والثروة احليوانية والبحرية .  -

مشروع استثمار مياه النهر الصناعي .  -
املركز الوطين للمواصفات واملعايري القياسية .  -

•التعاون على املستوى العربي: 	
التعاون مع اجلزائر.  -

التعاون مع مصر .  -
التعاون مع تونس .  -

اهليئة املغاربية للبحث والتكوين الفالحي .  -
التعاون مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية .  -

التعاون مع املغرب .  -
التعاون مع املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة )) أكساد ((  .   -

•التعاون الدولي: 	
التعاون مع املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة ) إيكاردا(، مت توقيع اتفاقية تعاون مشرتك بني املركز 
واملركز الدولي للبحوث الزراعية باملناطق اجلافة )ايكاردا( بهدف التعاون املشرتك من خالل تنفيذ املشاريع البحثية 

اليت تضمنتها االتفاقية :

-   مشروع حصاد املياه وإدارة الري.
-   مشروع حتسني أنظمة القمح والشعري.

-   مشروع حتسني اجملرتات الصغرية .
-   الدراسات االقتصادية واالجتماعية.

-   برنامج بناء القدرات املؤسسية.
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•التعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( يف عدة مشاريع: 	
 . )LIB/004( مشروع ختريط املوارد الطبيعية لالستخدام الزراعي  -

              .)LIB/005( مشروع نقل التقنية إىل قطاع الزراعة  -
.)LIB/006( مشروع دعم البحوث الزراعية  -

. )TCP/RAB/ 2902( مشروع مراقبة ورصد ذبابة ثـمار اخلوخ باجلماهريية  -
.)TCP/RAB/0165( مشروع اإلدارة املتكاملة إلنتاج ومكافحة اآلفات بالزراعات احملمية  -

مشروع حالة املوارد الو راثية يف العامل )مشروع دولي (.  -
مشروع تنمية اجلبل األخضر واحلفاظ على موارده الطبيعية .  -

.) • 	TCP/LIB/3001( برنامج دعم املقدرات الوطنية جلمع وحتليل البيانات املزرعية
.)UTF-LIB-026-( املشروع الوطين لوضع نظام البذور ومواد اإلكثار يف ليبيا  -

.) UNOPS( التعاون مع املكتب اإلقليمي خلدمات املشاريع التابع لألمم املتحدة  -
.) CGIAR ( التعاون مع اهليئة الدولية للبحوث الزراعية  -

)ARINENA  التعاون مع احتاد مؤسسات البحوث الزراعية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا )ارنينيا  -
.)CIAT( التعاون مع املركز الدولي لبحوث املناطق املدارية  -

.)CIMMYT التعاون مع املركز الدولي لتحسني الذرة الصفراء )السيمييت  -
.)BIOVERSITY(  التعاون مع املعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية  -

•التعاون مع مؤسسة احلقوق اجلينية اإليطالية: 	
 .) CACTUSNET (  الشبكة الدولية للهندي - الصبار  -

  .) SRNNEQ ( الشبكة اإلقليمية  للمجرتات الصغرية  -

إدارة موارد البحوث:
املوارد البشرية: 

األعداد واملؤهالت: 2 دكتوراه، 24 ماجستري، 144 بكالوريوس، 11 معهدًا عاليًا، إمجالي العدد :181 باحثًا. 

املعوقات: 
تواجه احملطات البحثية مشاكل وصعوبات من أهمها :

قلة عدد الكوادر البحثية ،وكرب السن واقرتابهم من سن التقاعد.                                           -
ضعف البنية التحتية للمحطات )نقص  اآلالت واملعدات( .  -

-     عدم جتهيز املختربات  باألجهزة واملعدات احلديثة وأهمية ذلك يف تنفيذ البحوث.  
-      نقص املخصصات املالية . 

النقص الشديد يف مستلزمات البحث.   -
ضعف حلقة اإلرشاد يف نقل نتائج البحوث إىل املزارعني .  -

انعدام احلوافز املادية واملعنوية للباحثني  .  -
ضعف وانعدام برنامج التأهيل .  -

عزوف الباحثني واملؤهلني بدرجات عالية عن العمل باملركز لعدم توفر احلوافز  واملرتبات اجليدة مثل اجلهات   -
األخرى املناظرة .

عدم وجود إسرتاتيجية واضحة حتدد أولويات البحث .  -
إنشاء مؤسسات ومراكز حبثية أخرى أنيط بها عمل واختصاصات املركز .  -

احملطات واملواقع ومهامها:   -
تتبع املركز عدة حمطات حبثية ختتص بإجراء  البحوث الزراعية املتعلقة بالنشاط الزراعي يف املناطق املتواجدة بها 

وذلك على النحو التالي:
مشروع الزراعات املطرية )املنطقة الشمالية الشرقية(:  -

حمطة حبوث الفتائح: أحباث حماصيل احلبوب واألعالف واملراعي.  -
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حمطة حبوث املرج: حماصيل احلبوب واألعالف، وأشجار الفاكهة.  -
حمطة حبوث الصفصاف: حماصيل احلبوب والبقوليات.  -

حمطة حبوث بنغازي: حماصيل احلبوب واألعالف واملراعي.  -
مشروع الزراعات املستدامة )املنطقة الشمالية الغربية(:   -
-  حمطة حبوث مصراتة: حماصيل احلبوب واألعالف.

حمطة حبوث تاجوراء: حماصيل احلبوب واألعالف، وأشجار الفاكهة.  -
حمطة حبوث ترهونة: أشجار الفاكهة حتت النظام املطري.  -

حمطة حبوث الزهراء: حماصيل احلبوب واألعالف، وأشجار الفاكهة.  -
حمطة حبوث الزهراء)موقع اهلرية(:حماصيل احلبوب واألعالف واملراعي.  -

حمطة حبوث صفيت: حماصيل احلبوب واألعالف وأشجار الفاكهة حتت النظام املطري.  -
حمطة حبوث جليلية: حماصيل احلبوب واألعالف واملراعي.  -

مشروع الزراعات الصحراوية )املنطقة اجلنوبية الغربية(:   -
حمطة حبوث سبها: حماصيل احلبوب واألعالف، وأشجار الفاكهة.  -

-  مشروع الزراعات امللحية والصخرية  )املنطقة الوسطى(. 
حمطة حبوث سرت: يف طور اإلنشاء، وأعمال حبثية حمدودة.  -

املوارد املالية : 
مصادر التمويل: يعتمد مركز البحوث الزراعية على امليزانيات اليت يقرتحها أواًل ثم تعتمد له من وزارة الزراعة، ومن 

ثم يتم ختصيصها وصرفها له.

وجاري  األساسية،  املركز  حاجات  تلٍب  ومل  متواضعة  امليزانيات  كانت  املاضية  السنوات  خالل  وتوزيعها:  املوازنات   -
خالل السنة احلالية اعتماد وختصيص امليزانية اجلديدة يف ظل عهد التغيري .

أولويات وخطط البحوث: 
اخلطط السنوية.  -

إدارة برنامج البحوث.  -
تنفيذ الربنامج البحثي.  -
على مستوى احملطات.  -

يف حقول املزارعني.  -
فرق العمل.  -

الرصد واملتابعة.  -
خمرجات البحوث وأثرها.  -

إدارة املعلومات.  -
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البحوث ونقل التقانات فـي
 القطاع الزراعي يف لبنان

املساحة 10،452 : كم2 

السكان:  
-   توقع 2009 : 4،224،000 نسمة.

-  الكثافة السكانية 404 نسمة/كلم2 . 

يقع لبنان يف غربي قارة آسيا. حيده البحر األبيض املتوسط من الغرب بشاطئ طوله 225 كلم، وفلسطني احملتلة من 
اجلنوب وسوريا من الشرق والشمال. وطول حدوده مع سوريا 375 كلم، ومع فلسطني 79 كلم.

معظم األراضي اللبنانية جبلية ماعدا اخلط الساحلي وسهل البقاع. وخترتق لبنان من الشمال إىل اجلنوب سلسلتا 
اليت  الغربية  لبنان  جبال  وسلسلة  سوريا  مع  الشرقية  حدوده  تشكل  واليت  الشرقية  لبنان  جبال  سلسلة  هما  جبال 
تطل على البحر األبيض املتوسط وأهمها جبل املكمل إذ أن قمته )القرنة السوداء( هي أعلى قمة جبل يف غربي 
آسيا، ويفصل بني سلسليت اجلبال سهل البقاع. وتنتشر يف لبنان األنهار اليت تتجمع من ذوبان الثلوج ومن أشهرها نهر 

الليطاني ونهر العاصي.

 املناخ: مناخ لبنان متوسطي معتدل:

يف الساحل: الشتاء بارد وممطر، أما الصيف فحار ورطب.

يف اجلبال: الشتاء بارد وتصل احلرارة إىل ما دون الصفر مع تساقط الثلوج، أما الصيف فتكون درجات احلرارة فيه 
معتدلة بدون رطوبة.

معدالت هطول األمطار مرتفعة بالنسبة إىل املنطقة احمليطة به إال يف الشمال الشرقي، وذلك بسبب سلسلة اجلبال 
الغربية اليت متنع وصول املطر إىل تلك املنطقة.

املناطق الزراعية – املناخية:
قسم لبنان إىل مخس مناطق كربى تضم 12 منطقة زراعية -  مناخّية خمتلفة

السهول الساحلية :تتميز مبعدل متساقطات سنوي يقارب 800 ملم ويساعد مناخها على منو زراعات البقول واألشجار 
املثمرة والزراعات احملمية .متتد هذه املنطقة من النهر الكبري اجلنوبي يف الشمال إىل الناقورة يف اجلنوب وتنقسم إىل 

منطقتني: 
منها مروي ويقارب عدد   %  78 000 14  هكتار،  سهل عكار :تقارب املساحة الزراعية املستغلة من هذا السهل 

وحدات املاشية الـ 5000 .
الزراعّية  مساحته  وتقارب  اجلنوب  يف  لبنان  وجبل  الشمال  يف  الساحلية  السهول  ضمنه  تدخل  الساحلي:  الشريط 

املستغّلة 15000 هكتار.
منطقة سلسلة جبال لبنان الغربية: أنها منطقة جبلية متتد من هضاب عكار حتى حدود قضاء الشوف مع نهر األولي. 
املثمرة  األشجار  وبانتشار  2000م  من  أكثر  إىل  م   250 من  املتدرج  أراضيها  وبعلو  مرتفع  متساقطات  مبعدل  تتميز 
وبإهمال  ومتدده،  العمراني  باالتساع  املنطقة  هذه  تعرف  كما  البعلية.  واللوز  والكرمة  الزيتون  وأشجار  املروية 
القليلة اإلنتاج. كذلك متتاز هذه املنطقة مبساحات ذات طابع غابوي ومساحات رعوّية  الزراعّية  متزايد لألراضي 
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تساعد على تطوير تربية املاشية ال سيما املاعز. وميكن أن نقسم هذه املنطقة إىل مخسة أجزاء: 
% منها مساحات مروية(، كما تضم حــوالي  هضبة عكار: تبلغ املساحة الزراعّية املستغلة 20.000 هكتار )25 

15000وحدة ماشية)1(. 
% منها مروي. يقدر  600 هكتار 27  املناطق املنخفضة: تقدر املساحة الزراعّية املستغّلة يف هذه املناطق حبوالي 5 

عدد وحدات املاشية بـ 7000 وحدة. 
منطقة الزيتون يف الشمال: تبلغ املساحة الزراعية املستغلة 13000 هكتار )13 % منها مروّية(، وتقدر عدد وحدات 

املاشية بـ 5000 وحدة.
هكتار تقريبًا  البرتون - الشوف: يزيد ارتفاع هذه املناطق على 800م، وتبلغ املســـاحة الزراعية املســتغلة 13000 

% منها مروّية(، كما تضم هذه املنطقة حوالي9000 وحدة ماشية.  19(
هكتار، نصفها   27000 الزراعّية املستغلة  800 م، وتبلغ مساحتها  منطقة جبل لبنان - جزأين: ال يتعدى ارتفاعها 

مروي كما تضم قطيعًا مهمًا من املاشية يقدر بـ 28000 وحدة ماشية.   
سهل البقاع: ينقسم إىل جزءين متميزين: 

)200-400 ملم( وبوجود مساحات رعوية كبرية.  املتساقطات  العاصي: تتمّيز مبستوى منخفض من  منطقة وادي 
% منها مروية كما تضم قطيعًا مهمًا من األبقار واملاعز  تبلغ املساحة الزراعية املستغلة حوالي20000 هكتار، 53 

يقدر بـ 21000 وحدة ماشية.
منطقة البقاع األوسط واجلنوبي: تعترب هذه املنطقة األكثر خصوبة يف لبنان وتتميز مبعدل مرتفع من املتساقطات 
هكتار)61 % منها مروية(. تنتشر فيها تربية  )500-800 ملم(. تقدر املساحة الزراعية املستغلة فيها حبوالي 64000 

املواشي بكثرة حبيث يبلغ عدد وحدات املاشية000 44.
 سلسلة جبال لبنان الشرقية: وهي منطقة جبلية، معدل املتساقطات فيها منخفض، وتنقسم إىل   قسمني:

% منها مروية، ويقارب حجم   منطقة السلسلة الشرقية: اليت تبلغ املساحة الزراعية املستغلة فيها 7000 هكتار، 13 
قطيع املاشية 12000 وحدة ماشية .

املاشية  منها مروي، ويبلغ عدد قطيع   %  16 كتار،   13000 املستغلة  الزراعية  املساحة  تبلغ  منطقة جبل حرمون: 
حوالي 20000 وحدة ماشية.

هضاب اجلنوب: 
 800  - منطقة اهلضبة اجلنوبية: تتميز بارتفاعها الذي يرتاوح بني 250 و800 م ومبعدل مرتفع للمتساقطات )600 
املؤلف  املاشية  منها مروي، ويقدر حجم قطيع   %  16 35000 هكتار،  املستغلة حوالي  الزراعية  املساحة  تبلغ  ملم(. 

بصفة غالبة من األغنام واملاعز بـ 24000 وحدة ماشية. 

 أنواع الرتبة:
تصنف هذه اخلريطة الرتبة اللبنانية استنادًا إىل نوعية الصخور اليت تشكل قاعدة هلا، ونذكر فيما يلي اجملموعات 

األساسّية اليت أخذت بعني االعتبار:

تربة ذات قاعدة كلسية:
تشكل هذه الرتبة أساس أغلبية األراضي اللبنانية، وخاصة على مستوى تضاريس املناطق اجلبلية. وتنقسم هذه 

الفئة إىل ثالثة أنواع أساسّية: 

تربة محراء:
 .)PH 6.7-7.3( ناجتة عن حتلل الصخور الكلسية وهلا تفاعل حمايد تقريبًا ،)عبارة عن تربة طينية )صلصالية
حتتوي هذه الرتبة على عناصر قابلة للتمّثل وعلى مواد عضوية بنسب خمتلفة مما جيعلها عمومًا صاحلة لالستعمال 

الزراعي.

1 وحدة ماشية تعادل بقرة واحدة أو 7 رؤوس ماعز أو غنم أو 25 طائرًا.
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تربة صفراء:
800 م(. إّن هذا النوع من الرتبة  500 و1  تعترب هذه الرتبة مثيلة للرتبة احلمراء وتتواجد خاصة يف املناطق املرتفعة)1 
طيين مائل قلياًل إىل احلموضة )pH 6.4-7.1(، حيتوي على نسب من العناصر القابلة للتمثل ومن املواد العضوية اليت 

جتعله صاحلًا لالستعمال الزراعي، غري أن وجودها يف املناطق اجلبلية العالية يؤهلها أكثر للتحريج. 

تربة مسراء:
وهي مبجملها طينيًة ويعترب تفاعلها قلويًا )pH 7.0-7.6( تعترب الرتبة السمراء عمومًا أغنى من الرتبة احلمراء، إال 

أنها ال تشكل إال جزءًا صغريًا من جمموع تربة لبنان.

تربة ذات قاعدة من صخور املرن:
تتكّون هذه الرتبة من أشكال خمتلفة من املرن األبيض الشديد الطراوة )الراندزين( وتتواجد خاصة يف مناطق صور 
وصيدا وغرب شكا وعلى جانيب سهل البقاع، وتتمّيز هذه الرتبة بفقرها للعناصر القابلة للتمّثل )آزوت، فوسفور( 

وللمواد العضوية. 

تربة ذات قاعدة رملّية:
ميثل الرمل العنصر الغالب على هذه الرتبة اليت جندها يف منطقة بريوت وجبل لبنان )خاصة يف أقضية بعبدا واملنت 
خصائصها  العضوية.  وباملواد  للتمّثل  القابلة  العناصر  من  فقرية  الرملية  الرتبة  تعترب  جزين.  منطقة  ويف  وعاليه( 
املثمر  الصنوبر  للتحريج، )ينمو  املثمرة. كما تتميز بقابليتها  البقول واألشجار  لزراعة  الفيزيائية جتعلها مناسبة 

بشكل جيد يف هذا النوع من الرتبة(.

تربة ذات قاعدة بركانّية بزلتية:
% على مستوى  يتدرج لون هذه الرتبة بني الرمادي الداكن واألمسر املائل إىل احلمرة. وتقارب نسبة الطني فيها 22 
اهلضاب، يف حني تصل هذه النسبة إىل 50 % على مستوى املنخفضات. يتواجد هذا النوع من الرتبة خاصة يف منطقة 
الرتبة  هذه  تفاعل  يعترب  مرجعيون.   - اخليام  وسهل  جبيل  قضاء  جبال  مثل  أخرى  مناطق  يف  أقل  وبنسب  عكار، 
حمايد)pH 6.4-7.3( وهي تفتقر إىل العناصر القابلة للتمّثيل وإىل املواد العضوية وميكن استغالل هذا النوع من 

الرتبة يف زراعة النجيليات.

تربة مكونة من مزيٍج لعدة أنواع:
يرتكز  القديم.  والبازلت  والكلس  واملارن  والطني  والرمل  الرملي،  احلجر  من  ومتتابعة  متتالية  طبقات  من  تتألف 
وجودها يف املنطقة املمتدة بني أقضية بعبدا وعاليه والشوف، كما جندها أيضًا يف املناطق ذات االرتفاع املتوسط 

يف مشال لبنان.
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تتمّيز هذه الرتبة بتوازن تام بني خمتلف العناصر الفيزيائية وبنسب مرتفعة ومتوازنة من العناصر القابلة للتمّثل. 
الزراعات إال أن وجودها يف  النوع من الرتبة حمايدًا )pH 6.9-7.1(، لذلك فهو يناسب مجيع أنواع  يعترب تفاعل هذا 
لزراعة  الرتبة اجملال األكثر مالءمة  النوع من  أماكن متقطعة ال يتيح استغالهلا بطريقة متسعة. ويشّكل هذا 

األشجار املثمرة.

 تربة سوداء أو رمادية وتربة عضوية:
الرطبة )أو اليت كانت رطبة(. يرتكز وجودها يف السهل  املناطق  املنبسطة من  لونها داكن وتتواجد يف األماكن 
الظروف  مع  وتتغري  متوازنة،  تكون  ما  غالبًا  الفيزيائية  األوسط. خصائصها  البقاع  ويف  لبنان  جنوب  من  الساحلي 

الطبيعية احمللية. يعترب تفاعلها قلويًا )pH 7.2-8.0( ونسبة وجود العناصر القابلة للتمّثل فيها معتدلة.

تربة السهوب واملناطق شبه الصحراوية:
ترتكز هذه الرتبة يف البقاع، وتعترب متوسطة الغنى بالعناصر القابلة للتمّثل وتفتقر كثريًا إىل املواد العضوية. إن 

تفاعلها قلوي وحتتوي عمومًا على نسب عالية من امللوحة ال سيما يف الرتبة شبه الصحراوية.

تربة متكونة من الغّرين أو الطمي:
يتواجد الطمي النهري يف نقاط عديدة متفرقة من األراضي اللبنانية وعلى مساحات حمدودة. أهم السهول الغّرينية 
تتوزع على طول الساحل وعلى طول جمرى نهر الليطاني، وكذلك يف تعرجات النهر الكبري )بقيعة(. يعترب تفاعل 

هذه الرتبة قلويًا وهي حتتوي على كميات كافية من العناصر القابلة للتمّثل أال أنها تفتقر إىل املواد العضوية.

استعمال األراضي:
تقسم هذه اخلريطة األراضي اللبنانّية حسب استعماالتها الرئيسية إىل عدة فئات ميكن تلخيصها يف اجملموعات 

التا لية:

 

األراضي الزراعية :وهي األراضي املخصصة لزراعات سنوية أو لزراعات دائمة أو األراضي املسرتحية .تغطي هذه 
يف  خاصة  وترتكز  اللبنانية  األراضي  مساحة  من   %  32.5 ميثل  ما  وهذا  هكتار  األراضي مساحة895 332  

 .)% %( ويف الشمال )23  البقاع )41 
 %  65 املساحة اخلضراء  بالغابات الكثيفة )حيث تتعدى  املغطاة  املساحات  الغابوي: وهي  الطابع  األراضي ذات 
من مساحة األراضي( أو املبعثرة، من أرز وسرو وصنوبر ولّزاب وسنديان وسواها من األشجار ذات األوراق العريضة. 
 250 300 هكتار منها 50  % من مساحة األراضي اللبنانية تغطي تقريبًا مساحة 136  متثل هذه األراضي 13.3 

هكتار من الغابات الكثيفة.
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 )%18 ( البقاع  ثم   )%03  ( الشمالي  لبنان  الغابوي، يليه  الطابع  األراضي ذات  من   %  37 بـ  لبنان  يستأثر جبل 
%( من املساحة اإلمجالية هلذه األراضي. %( و )6  فاجلنوب والنبطية على التوالي )9 

واجلنبات  بالشجريات  املغطاة  األراضي  اجملموعة  هذه  تشمل  واجلنبات:  بالشجريات  املغطاة  احلرجّية  األراضي 
من   %  11.9 متثل  اليت  305122هكتار،  مساحة  على  األراضي  هذه  ومتتد  حديثًا  واحملرجة  احملروقة  واملناطق 
%(، الشمال  %(، جبل لبنان )25  مساحة األراضي اللبنانية وهي موزعة حبسب احملافظات كالتالي: البقاع )32 

%( لكل منهما. %(، اجلنوب والنبطية )13   17(
العشبية بصفٍة  بالنباتات  العشبية:تدخل ضمن هذه اجملموعة كل األراضي املكسّوة  النباتات  األراضي ذات 
% من مساحة األراضي اللبنانية )457 317  هكتارًا(، وتتوّزع يف  كثيفة أو متفرقة. وتغطي هذه اجملموعة 31 
احملافظات على الشكل التالي: البقاع )59 %(، الشمال )13 %(، جبل لبنان )13 %(، النبطّية )10 %( واجلنوب 

.)%  5(
املناطق غري املنتجة:وتدخل ضمن هذه اجملموعة األراضي اليت تسود بها الصخور والرتبة العارية وكذلك الشواطئ 
%( وجبل   54( البقاع  64900هكتار، وترتكز بشكل أساسي يف  الرمل، وتبلغ مساحتها  الرملية وكثبان 

.)% لبنان )28 
متقّطعة،  أو  متواصلة  أكانت  سواء  السكنية  املناطق  اجملموعة  هذه  العمراني:وتشمل  الطابع  ذات  األراضي 
واجتماعّية  اقتصادية  ألنشطة  واملخصصة  اجملهزة  املناطق  تشمل  كما  األثرية  املواقع  السياحية،  اجملمعات 
الزراعية  غري  اخلضراء  واملناطق  للبناء  املخصصة  واملناطق  واملطارات،  واملرافئ  والتجارية  )الصناعية  خمتلفة 
% من مساحة األراضي اللبنانية،  123 هكتار، ما ميّثل 6.3  والطبيعية(. حتتل هذه اجملموعة مساحة قدرها 64 

.)% ويستأثر جبل لبنان بـ 44 % يليه الشمال )16 
املستنقعات:تشمل هذه اجملموعة املستنقعات القارّية واملستنقعات املاحلة وتبلغ مساحتها 500 هكتار. يعترب 
مشال  يف  فترتكز  املاحلة  املستنقعات  أما  لبنان.  يف  القارية  املستنقعات  أكرب  من  البقاع  يف  عميق  مستنقع 

لبنان.
املسطحات املائية: وهي املساحات املائية الداخلّية والبحريات اجلبلية وحتتل 1 436 هكتارًا، 72 % منها يف البقاع 
وتتمثل بشكل أساسي ببحرية القرعون. وجتدر اإلشارة إىل أن مساحة املستنقعات واملسطحات املائية تبلغ حّدها 

األدنى يف شهر تشرين األول من السنة )تاريخ التقاط صور األقمار االصطناعية املستعملة(.
األحواض املائية واألنهار األساسية

حيث  املتشققة  الكلسّية  اجلبلّية  بنيته  إىل  عائد  وهذا  األوسط،  الشرق  منطقة  يف  املائية  املوارد  بلد  لبنان  يعترب 
تسمح بتسرب مياه املتساقطات من خالهلا إىل جوف األرض مكونة بذلك خزانًا جوفيًا هامًا، جيري استغالله خالل 

فصول اجلفاف. وهذا هو السبب الكامن وراء تسمية اجلبال اللبنانية “قصور املياه”.

تتميز اجلبال اللبنانية بارتفاعها، وتسلك مياه املتساقطات عرب هذه اجلبال اجتاهني خمتلفني )البقاع والبحر األبيض 
البالد. وبسبب  رطوبة يف  املناطق  الذي يعترب أكثر  لبنان  الغربي جلبال  السفح  على  الينابيع  املتوسط(. تتكاثر 
وجود منحدرات حادة وقصرية على هذا السفح تكثر األحواض املائية واألنهار الساحلية الصغرية. أما على السفح 
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النسيب،  اجلفاف  وبسبب  الشرقية،  لبنان  جبال  لسلسلة  الغربي  السفح  وعلى  الغربية  لبنان  جبال  لسلسلة  الشرقي 
نالحظ أن الوديان تفتقر إىل املاء وأن الينابيع أقل عددًا. تغذي ينابيع العاصي والليطاني واحلاصباني األنهار الدائمة 

واملياه اجلوفية.

تتبع األنهار اللبنانية جماري متوازية، باجتاه شرق- غرب، باستثناء العاصي والليطاني واحلاصباني. إن أغلبّية األنهار 
اللبنانية هي داخلية، ال يدخل أي منها لبنان من خالل البلدان اجملاورة، يف حني يتجه اثنان منها إىل خارج لبنان )العاصي 

واحلاصباني(. ويشكل النهر الكبري اجلنوبي حدودًا مشرتكة بني لبنان وسوريا. 

إّن جممل اجملاري املائية اليت تسري باجتاه شرق - غرب قصرية من حيث الطول، وأحواضها املائية صغرية ويعترب أطوهلا 
النهر الكبري اجلنوبي )49 كلم(. إّن أودية هذه اجملاري هي منخفضة ومقطعها العرضي يشبه مضيقًا ذا منحدرات 

وعرة، وأحيانًا شبه عامودية قد يصل ارتفاعها حّتى1000 م.

أما اجملاري املائية اليت تسري باجتاٍه طولي فهي أقل عمقًا واحندارًا، تتكّون من جهة من نهر احلاصباني- الوزاني الذي 
تبلغ مساحة حوضه 680 كلم2، تغذيه روافد من الشرق، وتعترب تصريفًا ملياه منحدرات جبل حرمون، ومن جهة أخرى 
من نهري الليطاني والعاصي اللذين يصّرفان جّل مياه البقاع. تتعدى مساحة األحواض املائية لنهري الليطاني والعاصي 
4 كلم2 )إذا ما احتسبنا فقط اجلزء الواقع  يف األراضي اللبنانية من حوض العاصي(. ينبع نهر الليطاني من  الـ 000 
حوش بردى يف البقاع الشمالي على ارتفاع يرتاوح بني 900 و1000م. ويغطي معظم أراضي البقاع وجزءًا من أراضي 
اجلنوب قبل أن يصب يف البحر عند القامسية قرب صور. إن سد القرعون هو السد الوحيد اهلام يف لبنان، يتغذى من 

مياه الليطاني وتبلغ طاقة استيعابه حوالي 220 مليون م3.

املتساقطات يف لبنان:
يتمتع لبنان مبناخ متوسطي، ويزيد من اعتداله، بنيته اجلبلّية املرتفعة. إن كمّية األمطار املتساقطة على لبنان 
جد متباينة إذ ميكن أن تبلغ أقل من 200 ملم يف املناطق اجلافة وقد تتعّدى 1400 ملم يف املرتفعات اجلبلّية. ويبدأ 
هطول األمطار اعتبارًا من منتصف تشرين األول حتى شهر نيسان ويكون غزيرًا خالل الفرتة املمتدة من شهر تشرين 
الثاني إىل شباط. يتبنّي من خالل خريطة املتساقطات اليت مت وضعها من قبل وزارة األشغال العامة والنقل أن كمية 
املتساقطات ختتلف باختالف املناطق، ففي حني ال تتعدى الـ 400 ملم يف املنطقة الداخلية حلوض العاصي، ترتاوح 
بني 800 و1000ملم على الساحل اجلنوبي واألوسط والساحل الشمالي. أما بالنسبة إىل املناطق الداخلية )احلاصباني 

والليطاني(، فيرتاوح هذا املستوى ما بني 500 و2100 ملم وتتعدى 1400ملم يف اجلبال الشمالية والوسطى.

600 ملم، يف حني ال متثل  اللبنانية تتلقى كمية متساقطات تتعدى  من األراضي   %  78 أّن  ومن اجلدير ذكره، 
% من مساحة األراضي اللبنانّية.  مساحة املناطق اليت تقل فيها املتساقطات عن 400 ملم، إال 9.5 
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احلائزون الزراعيون:
احلائزون الزراعيون وتوّزيعهم حسب فئات العمر:

من جممل عدد احلائزين )الذكور واإلناث( يزيد أعمارهم على   %  23 يظهر توّزع احلائزين حسب فئات العمر، أن 
% من جممل املساحة املزروعة. 65سنة ويستغّلون 24 

% ويستغلون مساحات زراعية تبلغ  مقابل ذلك، بلغت نسبة احلائزين الشباب والذين تقّل أعمارهم عن 35 سنة 13 
12 % من املساحة اإلمجالية املستغّلة، يف حني تتدنى هذه النسب لتصل إىل 2 % من جممل احلائزين ملن تقل أعمارهم 

% فقط من جممل املساحة املستغلة. عن 25 سنة والذين يستغلون 1 

ويرتّكز احلائزون  الذين تقّل أعمارهم عن 35 سنة يف أقضية اهلرمل بنسبة 28 %، فحاصبيا وعكار بنسبة 19 % 
% يف  %. أما فيما خيص  باقي األقضية فترتاوح هذه النسبة بني 16  لكل منهما، تليها طرابلس- املنية بنسبة 18 

% يف زغرتا. بعلبك و5 
عدد احلائزين حسب فئات العمر

عدد احلائزين حسب حجم املساحة املزروعة )بالدومن(

منهم   %  93 حائزًا،   194829 الزراعيني  احلائزين  عدد  بلغ   ،1998 لعام  الشامل  الزراعي  اإلحصاء  نتائج  إىل  استنادًا 
% مقارنة باإلحصاءات الزراعية لسنيت 1961 و1970. أشخاص طبيعّيون. وقد حقق هذا العدد زيادة بنسبة 36 

 % يستثمر أغلبية احلائزين الزراعيني مساحات صغرية من األراضي املزروعة وقد أظهرت املعلومات اإلحصائية أن 75 
% من إمجالي املساحة املزروعة. كما  منهم يستغلون حيازات مساحاتها أقل من هكتار واحد وال يستثمرون إال 20 
من إمجالي   %  51 إال  أربعة هكتارات وال يستغلون  أقل من  من احلائزين يستثمرون حيازات مساحاتها   %  95 أن 

املساحة املزروعة.
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من   %  2 إال  ميثلون  ال  هكتارات   10 على  تزيد  مساحات  يستثمرون  الذين  احلائزين  أن  من  وبالرغم  ذلك،  مقابل 
% من إمجالي املساحة املزروعة. األعداد، فإنهم يستغّلون 30 

يليه جبل   %  29 أما على مستوى احملافظات، فيحتل لبنان الشمالي املركز األول من جممل عدد احلائزين بنسبة 
 .% %  فالبقاع 18  لبنان بنسبة 22 

% على التوالي  % و10  يتواجد أكرب عددًا من احلائزين الزراعيني يف أقضية عكار وبعلبك حيث تبلغ نسبتهم 12 
% لكل منهما ويف راشيا لتصل  من جمموع عدد احلائزين. وقد تدّنت هذه النسبة يف أقضية اهلرمل وبشري لتبلغ 2 

 .% إىل 1 

حجم احليازات والقطع الزراعية:
توّزعت جممل املساحة املزروعة واليت تبلغ حوالي 248 ألف هكتار، على 492 ألف قطعة زراعية. 

تراجع معدل املساحة املزروعة للحيازة الواحدة من1.8هكتار عام 1961 إىل 1.3 هكتار عام 1998 وهذا ما يشّكل 
% خالل 38 سنة. وقد بلغ هذا املتوسط 2.9 هكتار يف البقاع، يف حني أنه سجل أدنى نسبة له يف حمافظة  نسبة 28 

جبل لبنان 0.6 هكتار. 

وقد بلغ متوسط املساحة املزروعة للقطعة الزراعية الواحدة 0.5 هكتار وقاربت هذه املساحة 1.7 هكتار يف قضاء 
زحلة يليه البقاع الغربي حيث بلغت 1.3 هكتار، يف حني سجّلت أدنى مساحة هلا يف قضاء البرتون 0.2 هكتار.

توّزيع املساحة املزروعة املستغلة حسب حجم احليازات:
 % يستثمر غالبية احلائزين الزراعيني مساحات صغرية من األراضي املزروعة وقد أظهرت  املعلومات اإلحصائية أن 73 
% من إمجالي املساحة املزروعة. كما  منهم  يستغلون حيازات مساحاتها أقل من هكتار واحد وال يستثمرون إال 20 

% من احلائزين يستثمرون حيازات ترتاوح مساحاتها بني هكتار وأربعة هكتارات. أن 22 

وقد سجل عدد احلائزين الذين يستغلون مساحات زراعية تقل عن هكتار واحد أعلى مستوياته يف أقضية كسروان، 
% من جممل عدد احلائزين يف هذه األقضية على التوالي. % و86  % و87  واملنت، وجزين حيث بلغت نسبتهم 90 

% من  أما بالنسبة للحائزين الذين يستثمرون مساحات زراعية تزيد على أربعة هكتارات، فيمّثل هؤالء حوالي 6 
% على  % و17  جممل عدد احلائزين. وقد بلغت أعلى نسبة هلذه الفئة من احلائزين يف قضاء زحلة وبعلبك مع 19 
% يف قضاء عكار. وقد سجلت أدنى نسبة  %، يف حني ال تتعدى هذه النسبة 9  التوالي يليها قضاء اهلرمل بنسبة 16 

.% هلذه الفئة من احلائزين يف قضاء كسروان حيث بلغت 0.7 

أما فيما خيص  احليازات اليت ترتاوح مساحتها بني هكتار وأربعة هكتارات،  فقد سجلت أعلى نسبة هلا يف قضاء 
%. أما أدنى مستوياتها فقد  % على التوالي يليها قضاء عكار بنسبة 35  % و38  اهلرمل وبعلبك حيث بلغت 48 

% على التوالي. % و9  سجلت يف قضاء املنت وكسروان بنسبة 11 

الري:
إن موقع لبنان اجلغرايف، املكّون من سلسلتني جبليتني يفصل بينهما سهل البقاع، يتمّيز بغزارة املتساقطات يف 

السهل الساحلي واليت تتدنى كلما اجتهنا حنو املناطق الداخلية.

% منها  يبلغ حجم املوارد املائية املتاحة واملمكن استثمارها يف السنوات العادية حوالي 2.2 مليار مرت مكعب، 75 
تتكون من املياه السطحية.

املستغلة هي  املزروعة  األراضي  104000 هكتار من  أن حوالي   ،1998 الشامل سنة  الزراعي  نتائج اإلحصاء  أظهرت 
من جممل املساحة املزروعة   %  42 الزراعية املرجع ما ميّثل  أراٍض تزود عن قصد باملياه، على األقل مّرة خالل السنة 

املستغلة.

ومن املنتظر توّسع األراضي املروية حبيث تقارب 150000 هكتار خالل السنوات العشرين املقبلة يف حال تنفيذ كافة 
الري ويف حال اختاذ اإلجراءات املالئمة لرتشيد وحسن تدبري استعمال  مشاريع السدود والبحريات اجلبلية ومشاريع 

املياه بصورة فّعالة.
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توّزيع املساحة املزروعة املروية حسب مصادر املياه.

% من جممل املساحة املزروعة. بلغت مساحة األراضي الزراعية املروية 104 ألف هكتار  أي 42 
على مستوى احملافظات، احتل البقاع املركز األول من حيث مساحة األراضي املزروعة املروية بنسبة 52 %، يليه لبنان 

%( وسجلت حمافظة النبطية احلد األدنى )2 %(. %( وجبل لبنان )10  %، من ثم اجلنوب )12  الشمالي 25 

أن  املروية يف حني  الزراعية  املساحة  من جممل   %  48 املياه السطحية حوالي  املروية بواسطة  األراضي  متّثل مساحة 
% من إمجالي هذه املساحة. األراضي املروية باملياه اجلوفية متّثل 52 

توّزيع املساحة املزروعة املروية حسب طرق الري املعتمدة:
 % % من املساحة املروية(. وتبلغ هذه النسبة 28  ما زال ري األراضي الزراعية بالطريقة التقليدية أو اجلّر سائدًا )64 

.% للري عن طريق البخ  يف حني أن الري بالنقاط ال ميّثل سوى 8 

املنتجات الزراعية:
تتمّيز الزراعة يف لبنان بتنوٍع كبري بالرغم من صغر مساحته، ويعود ذلك إىل تعدد املناطق البيئية فيه واختالف 

تضاريسه.

النجيليات:
% من املساحة املزروعة يف لبنان. قاربت املساحة املخصصة للنجيليات 52 ألف هكتار سنة 1998، ما ميثل 20 

ترتّكز زراعة النجيليات خاصة يف البقاع بنسبة 57 % من املساحة اإلمجالية للنجيليات يليها الشمال بنسبة 23 %.

متثل املساحة املزروعة بالنجيليات يف البقاع نسبة 28 % من املساحة املزروعة يف هذه احملافظة تليها حمافظة النبطية 
%، وقد بلغت هذه النسبة حدها األدنى يف جبل لبنان. % فالشمال 17   22

% و33 %  أما على مستوى القضاء، فيستأثر قضاء اهلرمل وقضاء مرجعيون باحلصة األكرب لزراعة النجيليات 37 
% و30 % على  من املساحة املزروعة لكّل منهما على التوالي، يليهما البقاع الغربي وبعلبك حيث تبلغ النسب 31 

التوالي.

عرفت املساحة املخصصة لزراعة النجيليات تطورًا ملحوظًا خالل السنوات األخرية، وهي تقدر حبوالي 56 ألف هكتار 
سنة 2002 حسب نتائج البحث السنوي حول اإلنتاج الزراعي.
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اخلضار:
تبلغ مساحة اخلضار 45232 هكتارًا ما ميّثل 17 % من إمجالي املساحة املزروعة. وتبلغ هذه النسبة حدها األقصى يف 

.)% %. وقد سجلت أدنى نسبة يف النبطية )5  % يليها الشمال بنسبة 18  البقاع حيث متثل 24 

 .% % من إمجالي مساحة اخلضار يليها الشمال بنسبة 28  ترتكز زراعة اخلضار خاصة يف البقاع حيث متثل 57 

تظهر نتائج البحث حول اإلنتاج لسنة 2002، تراجعًا ملموسًا للمساحة املخصصة للخضار حيث بلغت نسبة الرتاجع 9 %.

التبغ:
% من إمجالي  تقارب املساحة املخصصة لزراعة التبغ حوالي 12 ألف هكتار )نتائج اإلحصاء الزراعي 1998( ومتثل 5 

% من املساحة املزروعة يف حمافظة النبطية ختصص لزراعة التبغ. املساحة املزروعة، ومن اجلدير ذكره أن 14 

% من املساحة املزروعة، بينما تصل هذه النسبة  تعترب زراعة التبغ زراعة حمورية يف قضاء بنت جبيل حيث متثل 29 
%يف كل من قضاء مرجعيون والنبطية و8 %يف قضاء بعلبك. إىل 12 

ترتّكز زراعة التبغ  يف البقاع حيث متثل هذه الزراعة 37 % من املساحة اإلمجالية للتبغ، يليها النبطية بنسبة 30 % 
.% فالشمال بـ22 %. أما يف اجلنوب، فتبلغ هذه النسبة 11 

تظهر نتائج البحث حول اإلنتاج لسنة 2002 تراجعًا ملموسًا يف املساحة املخصصة للتبغ حيث أصبحت8800 هكتار.

التفاح:
% من املساحة املخصصة لزراعة األشجار  قّدرت مساحة التفاح يف لبنان سنة 1998 حبوالي 8620 هكتار ما ميثل 15 
املثمرة. وترتكز زراعة التفاح خاصة يف الشمال بنسبة 40 % من املساحة اإلمجالية املخصصة للتفاح يف لبنان، يليها 

.% جبل لبنان حيث تشكل هذه النسبة 33 

أما على مستوى القضاء، فتعترب زراعة التفاح من أهم الفواكه املنتجة يف جبيل وبشري حيث  متثل  مساحة التفاح 
يف   %  48 على التوالي من مساحة األشجار املثمرة يف كل من هذين القضاءين. وتبلغ هذه النسبة   % و56   %  58

البرتون و%45 يف كسروان.

وتظهر نتائج البحث حول اإلنتاج الزراعي لعام 2002زيادة ملموسة يف املساحة املخصصة لزراعة التفاح اليت أصبحت 
% مقارنة بنتائج اإلحصاء الزراعي الشامل لسنة 1998. 9400 هكتار مسجلة بذلك تطورًا بنسبة 9 

احلمضيات:
من املساحة اإلمجالية املخصصة لألشجار املثمرة.   %  23 1998، أي  13700 هكتار سنة  بلغت مساحة احلمضيات 
الشمال  يليها  للحمضيات  اإلمجالية  املساحة  من   %  65 متثل  حيث  اجلنوب  يف  خاصة  احلمضيات  زراعة  وترتكز 

.% بنسبة 26 

لزراعة  املخصصة  املساحة  حيث  من  االولني  املركزين  صيدا  وقضاء  صور  قضاء  فيحتل  القضاء،  صعيد  على  أما 
% و73 % من مساحة األشجار املثمرة يف كّل منهما على التوالي. وتبلغ هذه  احلمضيات إذ متثل هذه املساحة 80 

% يف النبطية و39 % يف عكار و36 % يف زغرتا. النسبة 58 

2002  تزايدًا يف املساحة املخصصة لزراعة احلمضيات واليت أصبحت  تظهر نتائج البحث حول اإلنتاج الزراعي لسنة 
15200 هكتار.

الكرمة:
أهمية وتوّزيع املساحة املزروعة:

املساحة  من   %  19 ميثل  ما   ،1998 سنة  هكتار   11415 بـ  التصنيع(  وعنب  املائدة  )عنب  الكرمة  مساحة  قدرت 
املخصصة لألشجار املثمرة.

% من املساحة اإلمجالية للكرمة. ترتكز زراعة الكرمة خاصة يف حمافظة البقاع حيث متثل ما نسبته 69 

أما على مستوى القضاء، فيستأثر قضاء بعلبك بـ39 % من املساحة اإلمجالية لزراعة الكرمة.
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واستنادًا للبحث حول اإلنتاج الزراعي لسنة 2002 قاربت مساحة الكرمة 14 ألف هكتار مسجلة بذلك تقدمًا ملحوظًا 
مقارنة مع سنة 1998.

توّزيع املساحة املزروعة حسب األقضية:
الكرمة املزروعة يف لبنان خمصصة إلنتاج نوعني من العنب )عنب املائدة وعنب التصنيع(. ومتّثل املساحة املزروعة 
املخصصة إلنتاج عنب املائدة 81 % من املساحة اإلمجالية للكرمة، يف حني أن املساحة املخصصة إلنتاج عنب التصنيع 

.% ال متثل سوى 19 
% من املساحة اإلمجالية  حيتل البقاع املركز األول من حيث املساحة املخصصة إلنتاج عنب املائدة إذ تبلغ نسبتها 72 

.% لعنب املائدة يليها جبل لبنان 14 
املائدة يليه قضاء زحلة  املساحة اإلمجالية لعنب  من   %  44 القضاء، فيستأثر قضاء بعلبك بنسبة  أما على مستوى 

.% بنسبة 16 
على   % و29   %  57 مساحتها  نسبة  تبلغ  حيث  والشمال  البقاع  يف  للتصنيع،  املخصصة  الكرمة  زراعة  ترتكز  
البقاع  أقضية  يف  التوالي  على   % و20   %  25 النسبة  هذه  وتبلغ  التصنيع.  لكرمة  اإلمجالية  املساحة  من  التوالي 

% يف عكار. الغربي وبعلبك، يف حني ال متثل سوى 9 

الكرز:
% من جممل املساحة املخصصة لزراعة األشجار املثمرة. بلغت مساحة الكرز 5800 هكتار سنة 1998ما ميّثل 10 

% من جممل مساحة الكرز يف لبنان. ترتكز زراعة الكرز  يف البقاع إذ متثل مساحتها 86 

% من املساحة اإلمجالية للكرز يف البقاع،  أما على مستوى القضاء، فيحتل قضاء بعلبك املركز األول بنسبة 55 
يليه قضاء زحلة بـ23 %.

أصبحت  واليت  للكرز  املخصصة  املساحة  يف  ملموسة  2002زيادة  لسنة  الزراعي  اإلنتاج  حول  البحث  نتائج  وتظهر 
تقارب 8 آالف هكتار.

املشمش:
قدرت مساحة املشمش يف لبنان حبوالي 5 آالف هكتار سنة 1998، ما ميّثل 8 % من جممل املساحة املخصصة لألشجار 
% من املساحة اإلمجالية للمشمش.  املثمرة. حيتل البقاع املركز األول من حيث مساحة املشمش إذ تبلغ نسبتها 88 

.% وتبلغ هذه النسبة حدها األعلى يف قضاء بعلبك 78 

الزيتون:
% من إمجالي املساحة املزروعة. بلغت املساحة املزروعة بالزيتون عام 1998، حوالي 52 ألف هكتار ما ميّثل 20 

%  و70 % و63 % من جممل  وتعترب زراعة الزيتون أهم الزراعات يف أقضية الكورة وحاصبيا وزغرتا إذ متثل 84 
املساحة املزروعة يف كل من هذه األقضية على التوالي.

وتغلب زراعة الزيتون يف الشمال حيث متّثل 40 % من إمجالي مساحة الزيتون تليها حمافظة النبطية 22 % فاجلنوب 
.% %، فجبل لبنان 15   17

استنادًا إىل نتائج البحث حول اإلنتاج الزراعي لعام 2010 فقد عرفت املساحة املخصصة لزراعة الزيتون زيادة ملحوظة 
حيث أصبحت تقارب 53 ألف هكتار.

الغابات واألحراج:
متّيز لبنان منذ القدم بتنوع وانتشار غاباته، إال أن سوء استغالهلا وإدارتها أدى إىل تقّلص مساحتها وتردي أوضاعها. 
اللبنانية(، وهي  من مساحة األراضي   % 605285 هكتار )25  الغابوي واحلرجي  الطابع  تبلغ مساحة األراضي ذات 

.)% %( ومن أراٍض حرجّية مغطاة بالشجريات )47  مكّونة من أراٍض ذات طابع غابوي )53 

األراضي ذات الطابع الغابوي:تبلغ مساحة األراضي ذات الطابع الغابوي 300 136 هكتارًا، منها50250 هكتار تعترب 
% من مساحة األراضي( وذلك استنادًا خلريطة استعمال األراضي  غابات كثيفة )حيث تتعدى املساحة اخلضراء 65 



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية184

ميكن   1965 عام  الفاو  مع  بالتعاون  األخضر  املشروع  أجراها  اليت  الدراسة  نتائج  مع  ومقارنة   .1998 لعام  العائدة 
الكثيف،  الغابوي  الطابع  ذات  األراضي  مساحة  أن  حني  يف  الغابوي،  الطابع  ذات  األراضي  مساحة  ثبات  مالحظة 
تقّلصت بشكل ملفت حبيث أصبحت ال متثل حاليًا سوى 38 %، مسجلة بذلك تراجعًا لصاحل أصناف حرجية مبعثرة 

تتألف من  صنوبريات وذات أوراق عريضة وأصناف خمتلطة.

األراضي احلرجية املغطاة بالشجريات واجلنبات: تشمل هذه اجملموعة األراضي املغطاة بالشجريات واملناطق احملروقة 
% من جممل مساحة األراضي اللبنانية وهي موزعة  واحملرجة حديثًا وتبلغ مساحتها 122305هكتار ما ميثل 11.9 
%( والنبطية )14  %(، اجلنوب )12  %(، الشمال )17  %(، جبل لبنان )25  حبسب احملافظات كالتالي: البقاع )32 

.)%

تربية املاشية:
من جممل عدد   %  12 22589 مربيًا، ما ميثل  املاشية  بلغ عدد مربي   ، الشامل  الزراعي  نتائج اإلحصاء  استنادًا إىل 
احلائزين، وبلغ عدد املربني الذين ليس لديهم مساحات مزروعة 3256 مربيًا. وللتذكري فٍان األعداد املتعّلقة برتبية 

املاشية تعود لسنة 1999 )تاريخ إجراء التعداد(.

توّزع قطيع األبقار حسب الساللة:
بلغ عدد احلائزين الذين يقومون برتبية األبقار15451 حائزًا سنة 1999، ويقومون برتبية حوالي 76 ألف رأس مبعدل 

5 رؤوس للمربي )للحائز( الواحد.

حيتل الشمال املركز األول يف تربية األبقار بنسبة 31 %من جممل عدد الرؤوس يف لبنان يليه مباشرة البقاع بنسبة 
.%  28

وقد سجلت أقضية عكار وبعلبك وزحلة أعلى مستوى يف تربية األبقار حيث بلغت النسب 20 % و11 % و9 % على 
التوالي.

% يف  % من إمجالي عدد األبقار يف لبنان وفقًا لتصرحيات املربني، وتبلغ هذه النسبة 52  متّثل األبقار املؤصلة 36 
% يف الشمال. البقاع و50 % يف جبل لبنان، يف حني ال متثل سوى 14 

% منها  تظهر نتائج البحث السنوي حول اإلنتاج  تزايدًا يف عدد رؤوس األبقار اليت بلغت 88200 رأس سنة 2002، 41 
.% مؤصل مسجلة بذلك ارتفاعًا ملموسًا مقارنة بعددها عام 1999 ما نسبته 16 

توّزع قطيع األغنام:
بلغ عدد األغنام سنة 1999 حوالي 378 ألف رأس موزعة على 5245 مربيًا أي مبعدل 72 رأسًا للمربي الواحد.

% من جممل  % من جممل عدد املربني ويقومون برتبية 38  ويشكل املربون الذين ال يستغلون أراضي زراعية 18 
القطيع.

أما عدد األغنام اإلناث، فقد قارب 295 ألف نعجة ما ميّثل 78 % من إمجالي قطيع األغنام، ويبلغ متوسط عدد األغنام 
اإلناث 56 رأسًا للمربي الواحد.

.% % من إمجالي القطيع يليه الشمال 12  ترتكز تربية األغنام يف البقاع حيث يوجد ما نسبته 74 

% من إمجالي القطيع ، يليه  أما على مستوى القضاء، فيحتل قضاء بعلبك املركز األول من حيث عدد األغنام 47 
.% قضاء زحلة 12 

استنادًا لنتائج البحث السنوي حول اإلنتاج الزراعي لعام 2002 بلغ عدد رؤوس األغنام حوالي 300 ألف رأس مشّكاًل 
% مقارنة بعام 1999. بذلك تراجعًا بنسبة 21 

توّزيع قطيع املاعز:
قارب عدد املاعز 436 ألف رأس سنة 1999 موزعة على 7166 مربيًا منهم 1119 ال يستثمرون أراضي زراعية ويقومون 

% من جممل قطيع املاعز وقد بلغ متوسط حجم القطيع 61 رأسًا للمربي الواحد. برتبية 29 
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% من قطيع املاعز يف البقاع يليه النبطية بـ18 % والشمال بـ15 %. وعلى مستوى القضاء، تسجل هذه  يتواجد 47 
اإلنتاج إىل  السنوية حول  البحوث  التوالي. وتشري  على   % و10   %  25 وراشيا  بعلبك  العالية يف  النسبة مستوياتها 
تراجع طفيٍف لقطيع املاعز بلغ حوالي 6 % سنة 2002 مقارنة بعام 1999 إذ بلغ عدد املاعز خالل تلك السنة 409 ألف 

رأٍس.
النحل:

بلغ عدد القفران 132.000 قفري عام 1999 موزعة على 7029 مربيًا، مبعدل 19 قفريًا  لكل مربي تقريبًا.

% من عدد القفران اإلمجالي، يليه لبنان الشمالي بـ  ويظهر توزع القفران حسب احملافظات استئثار جبل لبنان بـ 28 
.% %. وسجلت النسبة األدنى يف حمافظة اجلنوب بـ 12  % فالبقاع بـ 19   24

% من العدد اإلمجالي للقفران، فاملنية - طرابلس ثم  أما على مستوى القضاء، فُسجلت النسبة األعلى يف جبيل 10 
% لكل منها. عكار وبعلبك 9 

% مقارنة مع  جري عن اإلنتاج عام 2002، بـ 124.000 قفري مسجاًل تراجعًا قدره 6 
ُ
وقدر عدد القفران يف البحث الذي أ

عام 1999.

تربية الدواجن:
التقليدية، يف حني أن عدد  الطريقة  الدواجن، يعتمد غالبيتهم  الزراعيني برتبية  من احلائزين   %  14 يقوم حوالي 

احلائزين الذين يقومون برتبية الدواجن وفق الطريقة احلديثة حمدود جدًا ) 1479 مربيًا(.

توّزيع الطاقة االستيعابية لدجاج )فروج( اللحم:
بلغت الطاقة االستيعابية لفروج اللحم 9.8 مليون طائر عام 1999 ويرتكز هذا النوع من الرتبية بشكل أساسي يف 
% من إمجالي الطاقة االستيعابية تليها حمافظة البقاع بـ27 %. يف حني ُسجل املستوى  حمافظة لبنان الشمالي 37 

.% األدنى يف حمافظة النبطية 3 
أما على مستوى القضاء، فيستأثر قضاء عكار بـ17 % من إمجالي الطاقة االستيعابية إلنتاج فروج اللحم، يليه قضاء 

% و11 % و10 % لكل منها على التوالي. زحلة، فبعلبك ثم جبيل 15 

توّزيع الطاقة االستيعابية للدجاج البياض:
البقاع  يف  الرتبية  من  النوع  هذا  ويرتكز   .1999 عام  طائر   مليون   4.6 البياض  للدجاج  االستيعابية  الطاقة  بلغت 
من الطاقة االستيعابية اإلمجالية إلنتاج الدجاج البياض يف لبنان، يف حني أن هذه النسبة ال   %  86 بشكل خاص 

% يف كل من حمافظيت لبنان الشمالي وجبل لبنان. تتعدى 6 

% و41 % على التوالي من القدرة اإلمجالية على  أما على مستوى القضاء، فيستأثر قضاء زحلة وقضاء بعلبك بـ 42 
إنتاج الدجاج البياض.

توّزيع قطيع املاشية )وحدة املاشية(:
البقاع  حمافظة  يف  القطيع  ترّكز  جليًا  ويظهر  ماشية(،  )وحدة  القطيع  لتوزيع  شاملة  نظرة  اخلريطة  هذه  تعطي 
 % % وتنخفض هذه النسبة إىل 8  % من إمجالي القطيع )وحدة ماشية( تليها حمافظة لبنان الشمالي 20  بنسبة 48 

يف حمافظة اجلنوب.
.% % من القطيع )وحدة ماشية( يليه قضاء عكار بـ 12  أما على مستوى القضاء، فيستأثر قضاء بعلبك بـ 26 
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).L.A.R.I(:البحوث الزراعية يف لبنان
غايتها:

املعنوية  الشخصية  هلا  وأصبحت   1957 العام  يف  شرعي  مرسوم  مبوجب  الزراعية  العلمية  األحباث  مصلحة  نشئت 
ً
أ

وتتمتع باالستقالل املالي واإلداري وختضع لوصاية وزير الزراعة، أما الغاية من إنشائها فهي:

الرامية إىل حتسني اإلنتاج  البحث واألخبار وتنسيقها وتنفيذها عند االقتضاء وخاصة  تنظيم مجيع أعمال   .1
الزراعي وتنميته وتنظيم استعمال اآلالت الزراعية ومياه الري وشؤونه.

حتسني املواشي والطيور الداجنة والصناعات املشتقة من إنتاجها.  .2
تصنيف اإلنتاج الزراعي وحتديد أصول خزنه وحفظه والصناعات املشتقة منه.  .3

تنفيذ هذه األعمال ومراقبتها ونشر نتائجها.  .4

هيكليتها:
جملس إدارة )السلطة التقريرية(.  -

مدير عام )السلطة التنفيذية(.  -
الدائرة اإلدارية.  -
دائرة احملاسبة.  -

احملطات: توجد 8 حمطات: تل عمارة –تربل –كفر دان –الفنار –العبدة –كفر شخنا –لبعا – صور.  -
العنوان:

مصلحة األحباث العلمية الزراعية – تل عمارة – رياق – لبنان
رقم اهلاتف: 961-8-901575/76
رقم الفاكس: 961-8-900077

www.lari.gov.lb:املوقع اإللكرتوني
lari@lari.gov.lb:الربيد اإللكرتوني
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تعرتض  اليت  املشاكل  حل  يف  واملساهمة  املزارع  لدعم  خمربية  تسهيالت  وتقدم  تطبيقية  بأحباث  املصلحة  تقوم 
اخلربات  وتبادل  للتعاون  عاملية  منظمات  مع  مشرتكة  مشاريع  أو  ذاتية  عمل  مشاريع  تنفذ  كما  مزروعاته، 
واملعلومات: املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، واملركز العربي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة 
لألصول  الدولي  املعهد  املتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  القاحلة،  واألراضي 

الوراثية النباتية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املعهد الوطين للبحوث الزراعية يف فرنسا.

يف جمال العلوم النباتية:
تعنى املصلحة بإدخال أصناف جديدة من اخلضار والفاكهة واألشجار املثمرة واحلرجية، إضافة إىل موضوع مكافحة 

األمراض واحلشرات وإجياد احللول الالزمة للمشاكل اليت تواجه املزارعني.

يف جمال اإلنتاج احليواني:
تعنى املصلحة مبوضوع تأصيل وحتسني اإلنتاج احليواني والصناعات املشتقة منه.

يف جمال علوم الرتبة:
تعنى املصلحة بتصنيف الرتبة ووضع اخلرائط الالزمة هلا لتبيان مواقعها وصالحيتها ملختلف الزراعات وتساهم يف 

دراسات التسميد وتغذية النبات.

يف جمال علوم الري:
دراسة املقننات املائية وطرق الري احلديثة والري التكميلي وإدارة املياه وتغيريات املناخ.  -

التحاليل  خالل  من  للمزارعني  مباشرة  خدمات  املصلحة  تقدم  زراعية،  علمية  حبوث  مشاريع  لتنفيذها  إضافة   -
املخربية واالستشارات الفنية.

يف جمال العلوم البيئية:
التنوع البيولوجي.  -
األصناف الوراثية.  -

حسن استعمال األمسدة واألدوية.  -

يف جمال الصناعات الغذائية:
تقنيات التصنيع.  -

مراقبة النوعية.  -

يف جمال العلوم االقتصادية:
دراسات اقتصادية لسالسل اإلنتاج الزراعي.

التعاون:
معاهدات مع اجلامعات يف لبنان.  -

معاهدات مع جامعات إقليمية ودولية.  -
معاهدات مع منظمات حملية وعربية ودولية.  -

معاهدات مع مراكز البحوث يف الدول العربية.  -

حمطات الرصد اجلوي:
متلك املصلحة 44 حمطة لألرصاد اجلوية متصلة ببعضها بأحدث طرق االتصاالت وهي تؤمن:

خدمة اإلنذار املبّكر لألمراض الزراعية واآلفات.  -
خدمة األرصاد اجلوية.  -

خدمة اإلنذار املبّكر للحرائق.  -
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نشرات علمية:
تصدر املصلحة جملة ماغون العلمية وعدة تقارير فرعية وسنوية وهلا عشرات النشرات العلمية سنويًا يف أهم اجملالت 

العلمية العاملية.

تعاون دولي:
مع الفاو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووكالة التنمية األمريكية ومؤسسة الرؤيا العاملية وأكساد وإيكاردا و...

اخل.

مشاريع مصلحة األحباث العلمية الزراعية لعام 2011.
حمطة تل عمارة:

-       املخترب املركزي:
فرع علم الدواجن.  -

فرع التكنولوجيا البيولوجية النباتية.  -
فرع حتسني إكثار مراقبة وحفظ النباتات والبذار.  -

وقاية النبات.  -
فرع الزراعات املتسعة.  -

فرع الري والرصد اجلوي.  -
فرع األشجار املثمرة.  -

حمطة تربل :
متابعة مشروع تربية وتأصيل األغنام العواسي.  -

متابعة مشروع تربية وتأصيل املاعز املاشي.  -
دراسة تربية أغنام ساللة عكار ومالءمتها لظروف منطقة البقاع.  -

دراسة استخدام كسبة بذور العصفر يف عليقة األغنام وتأثريه على نوعية احلليب.  -
دراسة استعمال الكباش والتيوس املؤصلة عند املربني.  -

حمطة كفردان :
متابعة مشروع استخدام الطفرات املستحدثة يف القمح الطري احمللي ملقاومة مرض الصدأ األصفر.  -

متابعة دراسة مدخالت وراثية جديدة من القمح الطري والقاسي بالتعاون مع املركز الدولي لتحسني القمح   -
والذرة.

مشروع إكثار البذار مع منظمة أكساد )قمح وشعري وعدس ومحص ...(.  -
حمطة الفنار:

خمترب الرتبة والسماد والنبات.  -
خمترب احلشرات.  -

خمترب النيماتودا.  -
قسم االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية.  -

خمترب املياه.  -
فرع إدارة اجلودة.  -

خمترب املعادن الثقيلة.  -
خمترب الرتسبات.  -

خمترب احلليب.  -
خمترب الصناعات الغذائية.  -

حمطة كفرشخنا:
مشروع إنتاج وتعميم األصول النباتية املكفولة – حقل أمهات الليمون والزيتون.  -

املشاركة يف حفظ وتوصيف ومجع واستخدام املوارد الوراثية للزيتون يف لبنان.  -
متابعة مشروع التنمية الزراعية من خالل متابعة أعمال املراصد اجلوية املتوافرة يف نطاق عمل احملطة.  -
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فرع  مع  بالتعاون  العريوني  للصنف  العائدة  الزيتون  أشجار  من  جملموعة  املوروفولوجية  اخلصائص  دراسة   -
البيوتكنولوجيا يف تل عمارة.

مسح أمراض وحشرات الدراق واحلمضيات بالتعاون مع وزارة الزراعة والفاو.  -

حمطة العبده:

مشروع  ICU لدعم مزارعي عكار بهدف زيادة إنتاج الزيتون وزيت الزيتون.  -
.)UNDP( مشروع حتسني إنتاجية الفواكه يف منطقة الضنية  -

.)UNDP( مشروع اإلرشاد الزراعي لتطوير الزراعات البعلية يف منطقة الدريب األوسط يف عكار  -
.)Arc-en-ciel( مشروع زيادة االستدامة يف حقول األشجار املثمرة يف الشمال  -

.)USAID ،إنشاء غرفة تربيد لألزهار دعمًا ملزارعي األزهار يف عكار )تعاونية مشحا  -
اخلارجية  الزراعة  يف  البندورة  حمصول  Tutaabsolutaعلى  البندورة  عثة  مكافحة  إسرتاتيجية  مشروع   -

ويف البيوت احملمية بالتعاون مع الفنار وحمطة لبعا.
اإلنتاج كمًا ونوعًا على  البالستيكية بهدف حتسني  البيوت  لتغطية  النايلون  جتربة أصناف جديدة من   -

أصناف اخليار والبندورة )ماسرتباك(.
دراسة ظهور وانتشار احلشرات يف بعض البيئات الزراعية يف لبنان، )تكملة مشروع التنمية الزراعية(.  -

دراسة زراعة الزعفران.  -
مسح األمراض احلجرية للبطاطا بالتعاون مع تل عمارة وباري.  -

مسح أمراض وحشرات احلمضيات بالتعاون مع وزارة الزراعة والفاو.  -
حمطة صور:

دراسة أولية حول تأثري االستخدامات الزراعية لألراضي يف منطقة صور على نوعية املياه اجلوفية.  -
احلمضيات  من  جديدة  أصناف  وإدخال  والكلس  اجلفاف  لعوامل  احلمضيات  أصول  مقاومة  دراسة  متابعة   -

ودراسة مدى تأقلمها.
توصيف أصناف الزيتون احمللية يف لبنان بالتعاون مع البيوتكنولوجيا يف تل عمارة.  -

.Mycorrizal Truffle  دراسة حول الفطريات الزراعية املفيدة يف زراعة الكماه  -
مشروع حتويل النفايات بأنواعها إىل مساد وغاز.  -

مشروع إنتاج البيوايثانول من املخلفات الزراعية.  -
مشروع تربية أنواع دود األرض الستخدامها الحقًا يف عملية خصوبة الرتبة وغذاء حيوي للدواجن.  -

مشروع زراعة األناناس على الساحل اللبناني.  -
دراسة أصناف األكي دنيا املزروعة يف لبنان.  -

متابعة مشروع التنمية الزراعية.  -
مسح أمراض وحشرات احلمضيات بالتعاون مع وزارة الزراعة والفاو.  -

حمطة لبعا:
تأثري الصنف ومواعيد القطاف والري التكميلي على نوعية وكمية زيت الزيتون.  -

اإلنتاج النباتي وحتديد املقنن املائي لبعض الزراعات احملمية )بندورة، خيار، مشام وغريها(.  -
وشرقي  الشوف  منطقيت  يف  املزروعات  خمتلف  على  واحلشرات  لألمراض  املبكر  اإلنذار   – الريفية  التنمية   -

صيدا وطرق مكافحتها.
إسرتاتيجية مكافحة دودة حافرة األنفاق على البندورة يف الزراعات اخلارجية واحملمية.  -

زراعة الزعفران يف لبنان.  -
مشروع مسح أمراض حشرات احلمضيات بالتعاون مع وزارة الزراعة والفاو.  -

املخترب  مع  بالتعاون  الزيتون  زيت  وكمية  نوعية  على  التكميلي  والري  القطاف  ومواعيد  الصنف  تأثري   -
املركزي يف تل عمارة.
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مركز البحوث الزراعية 
يف مجهورية مصر

يعترب مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصالح األراضي قاطرة التنمية الزراعية مبصر حيث أنه من أكرب 
سبعة مراكز حبثية على مستوى العامل، كما يعترب أكرب مركزًا حبثيًا زراعيًا يف الشرق األوسط وإفريقيا. وقد 

نشئ بالقرار اجلمهوري رقم 2425 يف عام 1971واملعدل بالقرار اجلمهوري رقم 19 لعام 1983.
ُ
أ

يعد مركز البحوث الزراعية اجلهة اليت يقع علي عاتقها مسئولية إجراء البحوث التطبيقية وتعميم تطبيقها على 
مستوى الدولة بالتعاون مع كليات الزراعة واملعاهد البحثية ذات الصلة. وهو مؤسسة أحباث تتمتع حبكم شبه ذاتي 
حيكمها جملس إدارة برئاسة السيد وزير الزراعة. ولتحقيق أهدافه يعمل املركز حاليًا يف إطار اخلطة اخلمسية 

.2012   - السادسة 2007 

غاية مركز البحوث الزراعية:
تكنولوجيات  تطبيق  خالل  من  املتواصلة  التنمية  حتقيق  يف  الزراعية  البحوث  ملركز  الرئيسية  الغاية  تتمثل 
وتوفر  السكان،  باحتياجات  وتفي  الطبيعية،  للموارد  األمثل  االستخدام  حتقق  حبيث  املصرية  الزراعة  يف  متطورة 
متطلبات التصدير، وحتسني مستوى الدخول االقتصادية للزراع، باإلضافة إىل العمل على النهوض املؤسسي واإلداري 

للمركز.

رسالة  املركز:

لتحقيق األهداف التنموية للزراعة البد من ترمجتها إىل أهداف حبثية عملية تتمثل فيما يلي:
وتطويع  وأقلمة  واسترياد  احمللية  التكنولوجيات  وتطوير  املناسبة  للتكنولوجيات  املستمر  االستكشاف   .1
التكنولوجيات األجنبية مبا حيقق تطوير العملية اإلنتاجية لوحدة املوارد الطبيعية وخفض تكلفة اإلنتاج 
وزيادة القدرة التنافسية ملنتجات الزراعة املصرية، مع إجياد حلول عملية ملعوقات التنمية الزراعية واحلفاظ على 

البيئة وصيانة املوارد الطبيعية مبا يضمن استدامة التنمية الزراعية يف مصر.

وضع وتنفيذ الربامج البحثية اإلرشادية التدريبية اليت تعتمد على مبدأ العمل يف فرق حبثية إرشادية متكاملة   .2
التخصصات يف كافة أفرع النشاط الزراعي لتحقيق االستدامة يف الزراعة املصرية.

االهتمام بالتكنولوجيا احليوية احلديثة والرتكيز على اجملاالت األكثر أهمية يف الزراعة املصرية ومتطلبات   .3
أجل  من  الكيماويات  استخدام  وترشيد  الزراعية  املخلفات  من  املثلى  واالستفادة  الغذائي  والتصنيع  التصدير 

حتقيق األمان الصحي للغذاء.

العمل على سرعة نقل وتطبيق نتائج األحباث التكنولوجية يف مواقع اإلنتاج من خالل عمل فرق متكاملة من   .4
الباحثني واملرشدين الزراعيني واملنتجني على املستوى احمللي.

رؤية املركز:

 تعزيز قطاع الزراعة وما يتصل به من قطاعات من خالل البحوث ، ونقل التكنولوجيا من أجل : 

التأكد من جودة عالية وغذاء سليم.   -
تعزيز قاعدة املوارد الطبيعية والبيئة.   -

استدامة فرص االقتصاد الزراعي التنافسية.  -
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مؤشرات أداء مركز البحوث الزراعية:
اهليكل التنظيمي واملوارد البشرية:

املوارد البشرية:
يضم مركز البحوث الزراعية أكثر من 6582 آلف عضو يف هيئة البحوث ومساعديهم يعاونهم كادر عام إداري 

وفين  يتجاوز 27.4 ألف فرد موزعني على املعاهد البحثية وحمطات البحوث . 

اهليكل التنظيمي
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املوارد املالية:
بلغت ميزانية مركز البحوث الزراعية االستثمارية عام 2010-2011 حنو 114.3مليون جنيه منها  71.850 مليون 
جنيه متويل حملي، 150ألف جنيه متويل أجنيب، 20مليون جنيه منح ومعونات باإلضافة إىل 22مليون جنيه متويل 

ذاتي. 

وتتم تنمية املوارد الذاتية من خالل تصدير التكنولوجيات املفيدة اليت يتم التوصل إليها ، والعمل كبيت خربة يف 
مجيع جماالت النشاط الزراعي، والرتويج للتكنولوجيات املصرية يف اخلارج. 

إنتاج  وحدة  منها  باملركز  املركزية  واملعامل  املعاهد  تتبع  خاص  طابع  ذات  حبثية  وحدة   33 حوالي  املركز  يضم 
البحثية  الدراسات  بإعداد  تقوم  واليت  واملخصبات  األمسدة  وحدة  للحشائش،  املتكاملة  املكافحة  وحدة  التقاوي، 
الفنية واالقتصادية والتحاليل الالزمة يف جماالت الزراعة املختلفة وإعداد التقارير الفنية مبا خيدم أهداف التطوير 

وتوفري املعلومات الالزمة والكافية ملستخدمي هذه اخلدمات بتكلفتها األساسية.

األحباث الدولية وبراءات االخرتاع:
األوراق البحثية احملكمة واملنشورة يف اجملالت العاملية:

بلغ عدد األوراق البحثية احملكمة واملنشورة يف خمتلف اجملاالت الزراعية حنو 800 حبث منها ما يزيد على 85 حبثًا 
يف اجملالت العاملية عام 2009/ 2010. 

براءات االخرتاع خالل اخلمس سنوات املاضية:
أواًل - التكنولوجيات اجلديدة: عدد 29 براءة اخرتاع. 

ثانيًا - برامج ملساعدة اجلهاز البحثي واإلرشادي باملركز والوزارة: 
14 برنامج نظم معلومات) االحتياجات املائية اليومية، االحتياجات السمادية، الوحدات احلرارية املرتاكمة،   v
بالندوة  التنبؤ  النارية،  اللفحة  مبرض  التنبؤ  الزراعية،  األجندة  القطن،  زراعة  مواعيد  القطن،  بآفات  التنبؤ 

املتأخرة يف البطاطس(– املناخ الزراعي. 
عدد 6 برامج نظم خبرية ) طماطم، قمح، فاصوليا، أرز، بطيخ، فول بلدي ( – النظم اخلبرية.   v

ثالثًا - برامج لالستخدام التجاري والقطاع اخلاص. 
برنامج تصميم شبكات الري ) املناخ الزراعي(  ·    ·



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية194

- برنامج تشخيص أمراض احليوانات الصغرية) النظم اخلبرية(. 
رابعًا - أسرار جتارية:

املغذى اإللكرتوني حليوانات املزرعة – اإلنتاج احليواني.   -
حملول حفظ اللحوم الطازجة املدخنة- تكنولوجيا األغذية.  -

خامسًا - األصناف النباتية: 
عام  البستانية  احلاصالت  و  احلقلية  احملاصيل  خمتلف  من  اإلنتاج  عالية  وهجينًا  صنفًا   70 من  أكثر  استنباط  مت 

 .2009

اخلطة اإلسرتاتيجية للمركز:
التنمية  مسرية  بدعم  خاصة  عناية   2030 عام  وحتى  القادمة  للفرتة  املستدامة  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  أولت 

الزراعية وتوجيه استخدام املوارد الزراعية املتاحة لزيادة القدرة يف االعتماد على الذات . 
العامة  اإلسرتاتيجية  عن  املنبثقة   2013/2012-2008/2007 السادسة  اخلمسية  خطته  املركز  أعد  فقد  ثم  ومن 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 ختدم هذه اخلطة اهلدف األكرب حاليًا وهو ترشيد استخدام املياه يف األراضي القدمية والعمل على وضع التكنولوجيا 
والعلم وتوظيفهما لتحسني كفاءة استخدام املياه وزيادة إنتاجية وحدة املياه . 

أهداف تطوير اإلنتاجية النباتية:
املياه من جانب، ومن جانب آخر زيادة درجة  العمر، وهو ما يؤدي إىل ختفيض استهالك  إنتاج األصناف قصرية   -

التكثيف احملصولي.، مما سوف يؤدي إىل توفري املياه الالزمة للتوسع األفقي.
الرتكيز على أساليب اإلدارة املزرعية املتكاملة،  وذلك من خالل توفري احلزم التكنولوجية املتكاملة إلدارة   -
احملاصيل املختلفة، وتوفري اجلهاز الفين واإلرشادي القادر على نقل تلك التوصيات إىل كافة املزارعني وخباصة 

صغار الزراع . 
التوجه حنو األصناف املقاومة للملوحة واجلفاف ، وذلك حتى ميكن مواجهة املشاكل املرتتبة على التغريات   -
املناخية وما يصاحبها من ارتفاع حمتمل يف درجات احلرارة بإقليم الشرق األدنى مشال إفريقيا، كما أن استنباط 
أصناف ذات درجة حتمل عالية للملوحة تعد أمرًا ضروريًا يف ضوء إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وكذا 
التوسع يف استخدام األراضي اهلامشية ذات درجات امللوحة املرتفعة كما هو احلال يف أراضي التوسع األفقي يف 

مشال سيناء. 

فضال عن ذلك تستهدف اإلسرتاتيجية النهوض باإلنتاج الزراعي من خالل احملاور اآلتية: 
التوسع يف ميكنة زراعة وحصاد احملاصيل وتعميمها لتقليل الفاقد فيما قبل وبعد احلصاد والذي يصل إىل   -

 .%  10  -  5
توعية املزارعني من خالل أجهزة اإلرشاد الزراعي بتطبيق التوصيات الفنية املوصى بها من قبل مركز البحوث   -

الزراعية اعتبارًا من الزراعة وحتى احلصاد. 
حتسني آليات تسويق املنتجات الزراعية .   -

العمل على زيادة القيمة املضافة للمنتجات الزراعية من خالل عمليات التصنيع.   -

خطط وبرامج العمل التنفيذية للمعاهد واملعامل املركزية البحثية باملركز:
الربنامج البحثي ملعهد حبوث احملاصيل احلقلية:   .1

االستمرار يف استنباط أصناف جديدة عالية اإلنتاج .   -
مستلزمات  الستخدام  وترشيدًا  املزروعة  األصناف  إنتاجية  لرفع  الزراعية  املعامالت  حتسني  على  العمل   -

اإلنتاج. 
االستمرار يف برامج املكافحة املتكاملة لألمراض  واحلشرات واحلشائش.   -

زيادة إنتاج التقاوي احملسنة.   -
الزراعية باحملافظات للمساعدة يف نقل  الزراعيني باإلدارات  املهندسني  خلق كادر إرشادي متخصص من   -
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للحصول  التكنولوجيا  لنقل  ومتطور  مكثف  إرشادي  برنامج  خالل  من  للمزارع  الفنية  التوصيات  حزمة 
على اإلنتاجية املثلى على املستوى القومي.

الربنامج البحثي ملعهد حبوث القطن واأللياف:   .2
وتطوير  الصفات  هلذه  الرتبية  كفاءة  لرفع  اجلودة  صفات  تقييم  وأجهزة  وطرق  أساليب  وتطوير  حتسني   ·
طرق فحص وفرز القطن الزهر والشعر مبا حيسن من أداء العملية التسويقية يف الداخل والتصديرية للخارج 

وحتسني طرق وعمليات حلج القطن. 
استنباط أصناف جديدة تتفوق على األصناف املزروعة يف احملصول واجلودة  وكذا تتحمل امللوحة واحلرارة   ·

العالية وأصناف مبكرة النضج ،ومقاومتها لألمراض واحلشرات . 
احملافظة على النقاوة الوراثية لألصناف املتداولة وجتديد سالالتها النقية سنويًا .   ·

         

الربنامج البحثي ملعهد حبوث البساتني:   .3
العمل على حتسني املنتج كمًا ونوعًا للحاصالت البستانية وتقليل الفاقد واحلد من التلوث البيئي.   -

االستمرار يف حتسني األصناف عن طريق انتخاب واستنباط األصناف واهلجن اجلديدة عالية اجلودة واإلنتاج   -
حتت الظروف احمللية. 

توفري إنتاج تقاوي األساس وإنتاج الشتالت املعتمدة املطابقة للصنف واخلالية من األمراض وذات املواصفات   -
عالية اجلودة وكذلك املالئمة للظروف البيئية. 

الربنامج البحثي  ملعهد حبوث احملاصيل السكرية:   .4
العمل على زيادة اإلنتاجية من احملاصيل رأسيا وأفقيًا واالهتمام بالذرة السكرية وزراعة حماصيل حمليات جديدة 

واعدة مثل االستيفيا مبا يؤدي إىل تقليل الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك للوصول إىل درجة االكتفاء الذاتي. 
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الربنامج البحثي ملعهد حبوث أمراض النبات:   .5
تطوير وتوظيف كافة املوارد البشرية والفنية واألجهزة واألدوات املختلفة مبا يف ذلك وسائل التكنولوجيا   §

احليوية لتشخيص األمراض النباتية والقضاء على مسبباتها.

الربنامج البحثي ملعهد حبوث وقاية النباتات:  .6
كانت  سواء  آفة  بكل  اخلاصة  البيانات  مجيع  توفري  بهدف  مصر  يف  الزراعية  لآلفات  بيانات  قاعدة  إنشاء   -
أو بيئية ومظاهر اإلصابة وطرق املكافحة وأعدائها احليوية واستخدام نظام اإلنرتنت للحصول  تقسيمية 

على املعلومات العلمية احلديثة وعمل اتصاالت باجلهات األجنبية املتخصصة.
تطوير اجملاميع املرجعية لآلفات الزراعية االقتصادية واألعداء احليوية.  -

إصدار العديد من النشرات اإلرشادية عن املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية.  -
تطوير وتدعيم برامج احلجر الزراعي.  -

إعداد برامج املكافحة املتكاملة لآلفات االقتصادية مع تعظيم دور املكافحة احليوية اليت تشمل املتطفالت   -
واملفرتسات احلشرية واألكاروسية.
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الربنامج البحثي ملعهد حبوث تكنولوجيا األغذية:   .7

إجراء البحوث العلمية والتطبيقية املتعلقة  مبجال تصنيع األغذية من املصادر النباتية واحليوانية واالستغالل   -
األمثل للغذاء مع االرتقاء مبستوى جودته غذائيًا وصحيًا )تطبيق نظم االيزو(. 

التغذوي للشعب املصري من خالل املسوح  التلوث فيه ودراسة املستوى  الغذاء ودراسة مصادر  تقييم وتطوير   -
الغذائية لرفع املستوى الغذائي الوطين.

الربنامج البحثي ملعهد حبوث اإلنتاج  احليواني:   .8
حفظ وحتسني ونشر املصادر الوراثية احليوانية احملسنة.   -

تعظيم االستفادة من املدخالت الزراعية وغري الزراعية يف اإلنتاج احليواني حتت النظم املزرعية املختلفة.   -
املساهمة يف الرقابة على املدخالت واملنتجات احليوانية.   -

توفري اإلرشادات الفنية للمربني وتدريب الكوادر البشرية للقيام بنقل التكنولوجيا.   -
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الربنامج البحثي ملعهد حبوث األمصال واللقاحات البيطرية:   .9
دراسات لتطوير اللقاحات الفريوسية احلية واملثبطة.   -

دراسات لتطوير اللقاحات البكتريية واألمصال واألنتيجينات واملواد املشخصة.   -
دراسات لتطويراللقاحات الطفيلية.   -

استخدام التقنيات التكنولوجية احليوية يف إنتاج اللقاحات واألمصال واألنتيجينات واملواد املشخصة.   -

الربنامج البحثي ملعهد حبوث صحة احليوان:   .10
رفع الكفاءة اإلنتاجية للحيوان والدواجن واألمساك.   -

احلفاظ على صحة املواطن املصري من خماطر األمراض املشرتكة اليت تنتقل من احليوان لإلنسان .   -
املضي قدمًا يف اإلجراءات الالزمة لالعتماد الدولي  وهنالك مخسة أقسام باملعهد وهي: صحة األغذية، معمل   -

صحة األغذية مبيناء اإلسكندرية -أمراض األمساك – الفريولوجي وامليكوبالزما . 
الرقابة على األدوية البيطرية كاألعالف ذات األصل احليواني املنتجة حمليًا واملستوردة.   -

إدخال نظام الباراكود وذلك لربط معامل املواني واملعامل احلدودية مع املعهد األم لضمان السرية والرقابة يف   -
التعامل مع العينات الواردة للموانئ. 

الربنامج البحثي ملعهد حبوث التناسليات احليوانية:  .11

معدالت  يف  اخللل  وإحداث  احليوانية  الثروة  تدهور  تسبب  اليت  واملعدية  الوبائية  التناسلية  األمراض  مواجهة   -
اإلنتاج والتناسل.

إدخال التكنولوجيا احلديثة ) التلقيح االصطناعي ونقل األجنـة والبيولوجيا اجلزيئية ( بهـدف زيادة إنتاج   -
الوحدة  احليوانيــة )حلوم–ألبان (.

التطبيق احلقلي لنتائج البحوث العلمية ملعاجلة  مشكلة العقـم واخنفــاض معدالت اإلخصاب .  -
تطوير البحوث املتعلقة باإلرشاد البيطري والتدريب املستمر للكوادر الفنية يف جمال رفع الكفاءة التناسلية   -

واإلنتاجية للحيوان الزراعي مما يساهم بدرجة كبرية يف تطور وحتسن األداء ) التوسع الرأسي (.
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الربنامج البحثي ملعهد حبوث األراضي واملياه والبيئة:  .12
تعظيم العائد من وحدة األراضي واملياه والسماد مع مراعاة البعد البيئي.  -

إعداد قواعد بيانات حصر املوارد األرضية املتاحة.  -
األمثل  لالستخدام  اخلاصة  التوصيات  إعطاء   -
وصيانتها  التدهور  من  عليها  واحملافظة  لألراضي 

وحتسني إنتاجيتها.
الرصد املستمر ملصادر تلوث الرتبة واملياه.  -

املائية  االحتياجات  يف  وأثره  املناخي  التغري  دراسات   -
للمحاصيل و عملية التصحر وتدهور األراضي.

-  نشر التقنيات اخلاصة باإلدارة املتكاملة لألراضي 
واملياه بالتعاون مع قطاع اإلرشاد الزراعي.

وتداول  وإنتاج  االسترياد  على  والرقابة  التسجيل   -
األمسدة.

احليوية  املخصبات  واستخدام  إنتاج  نظم  تطوير    -
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والعضوية يف الزراعة وإعداد التوصيات السمادية اليت تتناسب مع الزراعات املصرية اجلديدة.
الربنامج البحثي ملعهد حبوث اهلندسة الوراثية الزراعية:  .13

إجراء البحوث الزراعية األساسية بهدف إجياد حلول لبعض املشكالت امللحة.   -
ونقل  دراسة  جمال  يف  املتقدمة  املعملية  اإلمكانيات  توفري   -

اجلينات. 
رفع كفاءة املنتج الزراعي وذلك عن طريق إنتاج هجن وأصناف   -
ذات إنتاجية عالية عن طريق إدخال جينات متخصصة  تؤدي 
البيئية  وللظروف  واآلفات  لألمراض  النبات  مقاومة  زيادة  إىل 

غري املالئمة. 
إرساء قواعد احملافظة على حقوق امللكية الفكرية يف جمال   -

التكنولوجيا احليوية. 
تطبيق نظم األمان احليوي للمنتجات املعدلة وراثيًا.   -

العمل على حل بعض املشاكل اليت تواجه القطاع اخلاص يف جمال التكنولوجيا احليوية.   -

الربنامج البحثي ملعهد حبوث االقتصاد الزراعي:   .14
إجراء حبوث ودراسات اقتصادية تساعد على توجيه املوارد الزراعية حنو االستخدام األمثل .   -

إجراء حبوث ودراسات اقتصادية ملواجهة املشاكل واملخاطر حاليًا ومستقباًل يف القطاع الزراعي   -
توفري قاعدة بيانات إحصائية للقطاع الزراعي.   -

الربنامج البحثي ملعهد حبوث اإلرشاد الزراعي:   .15
ويشمل حبوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، حبوث الطرق واملعينات اإلرشادية، حبوث الربامج اإلرشادية وحبوث 

التنظيم والتدريب واإلرشاد.
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الربنامج البحثي ملعهد حبوث اهلندسة الزراعية:   .16
احلصول على احلزم التكنولوجية ذات التقنيات احلديثة لنظم امليكنة الشاملة إلنتاج احملاصيل احلقلية   -

والبستانية خاصة الرئيسية منها. 
تطوير وتعديل وتصنيع النماذج األولية لآلالت واملعدات الزراعية ومكونات شبكات الري احلقلي احلديثة   -

واملطورة لرفع كفاءتها وإنتاج منتج بصورة ميكن تسويقه حمليًا.
تقييم وتطوير األنظمة املختلفة لفرز وتدريج وجتفيف وختزين احلاصالت الزراعية مع زيادة االعتماد على   -

استخدام الدوائر اإللكرتونية وأشعة الليزر يف تصنيع تلك األنظمة. 
ترشيد استخدامات املياه يف األراضي القدمية مع حتويل نظم الري السطحي حبقول الفاكهة إىل نظام الري   -
بالتنقيط ملا لذلك من آثر على حتسني الرتبة وزيادة اإلنتاجية عن طريق إجراء البحوث لنظم إدارة الري احلقلي 

للمحاصيل الرئيسية. 

    
الربنامج البحثي للمعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية:   .17

وضع برنامج وسياسات متطورة للنهوض بالكفاءة اإلنتاجية واالستزراع، التفريخ، والتصنيع.   -
تشخيص أمراض األمساك حلماية الثروة السمكية وجتنب خطورتها وانتقاهلا لإلنسان.   -

إنتاج اللقاحات الفريوسية والبكتريية لألمساك.   -
زيادة اإلنتاج السمكي كمًا وكيفًا )منتج مسكي آمن( وفقًا للشروط الدولية وذلك عن طريق تكثيف   -

البحث العلمي التطبيقي يف جمال التحسني الوراثي والبيئي لألمساك. 

الربنامج البحثي للمعمل املركزي لبحوث املبيدات:  .18

املبيدات،  حبوث  لآلفات،  املبيدات  مسية  املبيدات،  مستحضرات  يشمل 
والبحوث  االختبارات  القياسية،  الرتبية  البيئة،  وتلوث  املبيدات  متبقيات 
احليوية، مقاومة اآلفات للمبيدات، مسية املبيدات للنباتات، مسية املبيدات 

للثدييات واألحياء املائية، املبيدات الفطرية والبكتريية والنيماتودية.

والعناصر  املبيدات  ملتبقيات  املركزي  للمعمل  البحثي  الربنامج   .19
الثقيلة يف األغذية: 

دراسات )TDS( واليت تعترب من أحد العناصر اهلامة لتقييم وتقدير   -
ما يتناوله املستهلك املصري من امللوثات اليت ميكن أن تصل إليه من خالل الغذاء. 

تقصي مستوى التلوث بامليكوتوكسينات يف بعض احملاصيل.   -
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تقييم اخلطورة للملوثات الكيميائية يف األعشاب اجلافة والنباتات العطرية .   -
املسح امليكروبي وتقييم النشاط املضاد للميكروبات يف بعض األعشاب والبهارات .   -

دراسة تلوث األمساك املعلبة املستوردة بالدايوكسني ومشابهاتها.   -
دراسة كيماوية – حيوية على تلوث األغذية بالدايوكسينات ومشابهاتها.   -

الربنامج البحثي لـلمركز اإلقليمي لألغذية واألعالف:   .20

إنتاج األعالف وتغذية احليوان والدواجن واألمساك.   -
سالمة وتلوث األغذية واألعالف.   -

تغذية اإلنسان واألمن الغذائي.   -
األغذية  جمال  يف  اإلنتاج  تطوير  يف  واملعاونة  التطبيق  مشاكل  وحل  البحوث  نتائج  لتطبيق  دراسات   -

واألعالف. 

الربنامج البحثي للمعمل املركزي للنظم الزراعية اخلبرية:   .21
استكمال أدوات بناء النظم اخلبرية على شبكة الويب.   -

تطوير واستكمال النظم اخلبرية لتتاح على شبكة الويب.   -
استكمال نظم املعلومات اليت مت تطويرها خلدمة البحوث والتنمية الزراعية.   -

حتسني نظم شبكة اتصال التنمية الزراعية والريفية ودراسة تأثريها يف حياة صغار املزارعني.   -
إجراء أحباث يف احلوسبة املوزعة خلدمة التطبيقات الزراعية املتطلبة لقدرات حاسوبية كبرية.   -

استحداث نظم دعم اختاذ القرارات  املبنية على تكامل النمذجة واحملاكاة والذكاء االصطناعي.  -

الربنامج البحثي للمعمل املركزي للمناخ:  .22
إجراء الدراسات و األحباث لوضع مناذج رياضية حتاكي الواقع و تتوقع املستقبل .  -

إنشاء شبكة أرصاد  جوية تغطي سائر املساحة الزراعية يف مصر مبا يف ذلك األراضي القدمية و املستصلحة   -
حديثًا.

إجراء حبوث تتعلق بالتطبيقات املختلفة لبيانات األر صاد اجلوية الزراعية اليومية ، مبا يف ذلك نظم االستشعار   -
عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية.

جتميع كافة املعلومات اخلاصة بزيادة كفاءة الري احلقلي مبا يف ذلك تقدير املقننات املائية باستخدام   -
معلومات املناخ واحملصول بكافة األماكن الزراعية.

الربنامج البحثي للمعمل املركزي للرقابة على املستحضرات احليوية البيطرية:  .23
معايرة املستحضرات البيطرية املنتجة حمليًا أو املستوردة من اخلارج املطلوب تسجيلها ألول مرة داخل مصر   -
العاملية  للمواصفات  القياس  نظم  أحدث  بتطبيق  وفاعليتها  سالمتها  من  للتأكد  دوريًا  املسجلة  وكذلك 

وإصدار شهادات الصالحية هلا.
تقييم البيض اخلالي من املسببات املرضية وإصدار شهادات الصالحية له.  -

وضع مواصفات اجلودة للمستحضرات البيطرية عن طريق إعداد الربوتوكوالت اخلاصة باملعايرة وتطويرها   -
طبقًا للنظم العاملية وما يستجد نتيجة البحوث اجلارية.

التقنيات احلديثة  أساليب  باستخدام  البحوث  بإجراء  البيطرية وذلك  اللقاحات  تطوير وحتديث طرق تقييم   -
للوصول إىل دقة وسرعة التقييم.

الربنامج البحثي للمعمل املركزي للزراعة العضوية:  .24
نشر الزراعة العضوية واألساليب التكنولوجية السليمة وإجراء البحوث الالزمة حلل مشاكل اإلنتاج العضوي مما 

يسهل تطبيقها إلنتاج غذاء صحي وآمن لالستهالك احمللي وزيادة الصادرات من املنتجات العضوية.
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البحوث ونقل التقانات فـي
 القطاع الزراعي

 باململكة املغربية 

تقديم عام:
اجملال  يف  املغربية  احلكومة  سياسة  تطبيق  و  إعداد  البحري،  الصيد  و  الفالحة  بوزارة  الفالحة  قطاع  إىل  يعهد 

الفالحي.
مع استقالل املغرب سنة 1956 كان القطاع الزراعي يشغل ثلثي )2/3( السكان النشيطني الذكور كما أن 75 
% من الناتج احمللي اإلمجالي )PIB( تساهم  % من سكان املغرب كانوا يعيشون يف الوسط الريفي )القروي(. و 38 
بها الفالحة مبفردها. كما كان امليزان الفالحي يسجل فائضًا سنة 1955. وهو قطاع عصري كثيف قادر على 

املنافسة موجه أساسًا حنو التصدير و آخر تقليدي أقل كثافة موجه حنو االستهالك الداخلي.
بعد االستقالل اعتمد املغرب ))سياسة السدود((، منذ 1965، لتوفري مياه الري و تقليص سلبيات املناخ.

 و مع سنة 1985 مت اعتماد “سياسة التقويم اهليكلي” يف إطارها شهد القطاع الفالحي تطبيق مشاريع تقوميية 
تهم ميدان االستثمار و عمليات الري و حترير بنيات اإلنتاج و التبادل. ومع سنة 1993، دخل القطاع الزراعي مرحلة 
“ضمان األمن الغذائي” عوض “االكتفاء الذاتي” من خالل حتديث القطاع الذي يعرف حاليًا تطبيقًا ملشروع أكثر 

مشولية وطموحًا ضمن “املغرب األخضر”.
امللك حممد السادس،  2008 بتوجيهات من صاحب اجلاللة   وهنالك إسرتاتيجية فالحية جديدة أطلقها املغرب سنة 
تستجيب ملتطلبات األمن الغذائي يف إطار رؤية طويلة املدى. يرتكز هذا املخطط على برامج براغماتية وطموحة ، 

تروم حتقيق تطور سريع ومتميز للفالحة املغربية.

أواًل: القطاع الفالحي املغربي:
خيضع القطاع الزراعي املغربي عمومًا إىل تأثري عدد من العوامل، منها ما هو تارخيي )قدم التعمري واالستغالل( ومنها 
ما هو بشري )السكان النشيطون( وما هو تقين )تقنيات اإلنتاج و التسويق( إىل جانب الظروف الطبيعية من مناخ و 

تربة و موارد مائية.

املوارد الطبيعية:
املوقع اجلغرايف للمغرب جيعله خيضع مناخيًا إىل نوعني من املؤثرات:

مؤثرات من أصل جنوبي مدارية حارة و جافة.  -
مؤثرات من أصل مشالي معتدلة رطبة.  -

 مما جيعل موقع املغرب ميثل نقطة صراع بني اجلفاف القادم من اجلنوب و الرطوبة القادمة من الشمال :

مناخ رطب يف الشمال الغربي )أكثر من 400 ملم يف السنة(.  ·
مناخ شبه جاف يف الداخل و الغرب اجلنوبي )أقل من 400 ملم يف السنة(.  ·

مناخ جاف يف اجلنوب و الشرق عمومًا حيث متد الصحراء املغربية و عليه املناخ اجلاف و شبه اجلاف يؤثر   ·
سلبًا على اإلنتاج الزراعي نباتيًا و حيوانيًا.

يؤثر املناخ كذلك على الرتبة و الغطاء النباتي:
% من جمموع املساحة الكلية للمغرب )8،7 مليون هكتار(. املساحات املزروعة ال متثل سوى 13   -

% من جمموع املساحة الكلية. املراعي: 30   -
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و  الصناعية  الزراعات  وخمتلف  أنواعها  جبميع  احلبوب  خاصة  النباتي  اإلنتاج  أهمية  األراضي  استخدام  ويعرف 
التسويقية إىل جانب املواد العلفية لرتبية املاشية. و ينعكس املناخ أيضاًً على الغطاء النباتي الذي يعرف تدهورًا إىل 

جانب تأثري عمليات االجتثاث و الرعي اجلائر. 

بفعل عدم انتظام تساقط األمطار، لوجود اختالفات سواء داخل السنة أو من سنة إىل أخرى من حيث الكمية و التوزيع، 
مع تعاقب سنوات جافة و أخرى ممطرة، يطرح حبدة مشاكل املياه، حيث ال ميكن االعتماد كليًا على األمطار يف 
الزراعة. لذلك وجهت السلطات العمومية اهتمامًا خاصًا لتطوير عمليات الري اعتمادا على السدود منذ 1967، حيث 
ارتفعت كمية املياه املعبأة بواسطة السدود من 2 مليار م3 إىل أكثر من 15 مليار م3 حاليًا، مع االعتماد على املياه 

% للمياه السطحية.  % مقابل 70  اجلوفية خاصة يف املناطق ذات املناخ اجلاف و شبه اجلاف، و متثل 30 

املوارد البشرية:
ارتفع  إفريقيا حيث  املاضي تطورًا سريعًا كباقي بلدان مشال  القرن  النصف األخري من  املغرب خالل  عرف سكان 
العدد من 11.6 مليون نسمة سنة 1960 إىل 20.3 مليون نسمة سنة 1982 ليصل سنة 2004 إىل 29.8 مليون نسمة. 
35 مليون نسمة. وقد تطورت بذلك نسبة النمو السنوي  2020 إىل أكثر من  ومن املنتظر أن يرتفع هذا العدد سنة 

للسكان من 2.6 ما بني 1960-1971 إىل 1.1 ما بني 2010-2004 .

 وقد واكب ذلك تراجع يف نسبة سكان األرياف )البوادي( من 70.8 سنة 1960 إىل 49.7 سنة 1994 ثم 42.3 سنة 
 % 2010.ومن املنتظر أن ترتاجع هذه النسبة سنة 2020 إىل  38.4. و سجل كذلك تراجع يف معدل اخلصوبة من 7.2 

%  سنة 2004، و أيضًا يف نسبة السكان العاملني يف القطاع الزراعي.  سنة 1962 إىل 2.5 

اإلنتاج الزراعي:
زراعة  بورية( مع تطور يف  األمطار )حماصيل  مياه  اعتمادا على  )قمح، شعري، ذرة(  املقدمة  زراعة احلبوب يف  تأتي 
فواكه...(،  خضر،  الشمس،  عباد  السكري،  الشمندر  السكر،  )قصب  والتسويقية  الصناعية  احملاصيل  وإنتاج 
حيث تعززت الصادرات الفالحية حنو االحتاد األوروبي بعد توقيع »االتفاق الفالحي« مع املغرب مطلع السنة احلالية 

)2012( تطبيقا للوضع املتقدم الذي حصل عليه املغرب ضمن عالقاته مع االحتاد األوروبي.   

 يتوفر املغرب يف ميدان اإلنتاج احليواني على قطيع من املاشية )21 مليون رأس( يضم األبقار واألغنام... اعتمادًا على 
% من املساحة( وعلى إنتاج مواد علفية. ومع تزايد سكان املدن وارتفاع عددها من 89 مدينة سنة  مراعٍٍٍ نسبتها )30 
تعرف  اليت  الدواجن  تربية  البيضاء” مما شجع على  “اللحوم  استهالك  الطلب على  ارتفع   2004 238 سنة  إىل   1960
و  الرباط  مرورًا مبدن  إىل مدينة اجلديدة  القنيطرة  من مدينة  املمتد  الساحلي  الشريط احلضري  تركزًا جماليًا يف 

احملمدية، الدار البيضاء.

السياسة الزراعية:
يقوم القطاع الزراعي باملغرب بدورين أساسني:

%  من جمموع السكان   30 -% دور اجتماعي لكونه يوفر الشغل لنسبة مرتفعة من سكان األرياف )ما بني 25   -
النشيطني وطنيًا( و يساهم يف حتقيق األمن الغذائي.

.)% دور اقتصادي حيث يساهم بنسبة هامة يف الناتج الداخلي اإلمجالي )15-  20   -

هلذه األسباب و غريها منحت الدولة أولوية هلذا القطاع منذ االستقالل سنة 1956، من خالل:
عصرنة و حتديث القطاع باعتبار الزراعة عنصر ًا أساسي يف التنمية و ذلك بتوفري مياه الري و جتهيز األراضي مع   .1
االهتمام أكثر باحملاصيل التسويقية )تأسيس املكتب الوطين للري سنة 1960 و الذي عوض بتسعة مكا تب 

جهوية لالستثمار الفالحي(.
إقامة بنيات أساسية و جتهيزات تهم قطاع الري و تصريف املياه من خالل توفري استثمارات هامة منذ 1965 مع تقوية   .2

»سياسة السدود« منذ 1967 لسقي مليون هكتار و باملصادقة سنة 1969 على »قانون االستثمار الفالحي«
وضع خمطط التقويم اهليكلي الزراعي ما بني 1985-1993 لتحسني عمليات الري و الرفع من االستثمار مع حترير   .3

األسعار تدرجييا باستثناء بعض املواد )سكر،زيوت،خبز...(
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حتديد ووضع إسرتاتيجية خاصة بالعامل القروي، لضمان األمن الغذائي باملصادقة على القانون التوجيهي لتحقيق   .4
عدة أهداف:

ضمان األمن الغذائي.  -
إدماج األسواق الوطنية و الدولية.  -

الرفع من مدخول املزارعني.  -
محاية املوارد الطبيعية.  -

وقد ثم وضع إسرتاتيجية جديدة مع مرحلة “التناوب السياسي” ابتداًء من سنة 1998 خاصة بالعلم القروي “إسرتاتيجية 
2020 للتنمية القروية” هدفها الرفع من املردودية الزراعية، وخلق أنشطة اقتصادية متنوعة يف اجملال الريفي )القروي(، 

مع تزويد سكان األرياف باملاء الشروب والكهرباء وإنشاء مواصالت إلخراج عدد من املناطق الريفية من العزلة.
5. وضع خمطط »املغرب األخضر« ابتداًء من سنة 2008، كإسرتاتيجية فالحية تستجيب ملتطلبات األمن الغذائي.

هذا املخطط،الذي يرتكز على برامج براغماتية وطموحة، يهدف إىل حتقيق تطور سريع ومتميز للفالحة املغربية 
واالنتقال من رؤية تقليدية للفالحة إىل مقاربة عصرية وإسرتاتيجية تسعى إىل جتديد نسيج الفاعلني بالقطاع ، 

وتشجيع االستثمار اخلاص حول مناذج مندجمة أثبتت جناعتها على الصعيدين املغربي والدولي«.

 كما يهدف خمطط املغرب األخضر إىل حتقيق تنمية تنافسية للقطاعات ذات اإلنتاجية العالية والقيمة املضافة 
حول مشاريع موحدة ومندجمة. يرتكز على خمططات تروم إىل تنمية املناطق ذات االقتصاد اهلش. وسيكون له 
قطاع  يف  الكبرية  لالستثمارات  جديدة  موجة  خالل  من  وذلك  مستدام،  و  مهيكل  اقتصادي  سوسيو-  انعكاس 

الفالحة مما سيمكن من خلق عدد من مناصب الشغل والتخفيف من حدة اهلشاشة.

ثانيًا - نظم إدارة التقانات الزراعية:
إن القطاع الفالحي أصبح حيظى بأهمية كربى منذ انطالق خمطط املغرب األخضر الذي أعطى انطالقته جاللة 
امللك حممد السادس نصره اهلل يف أبريل 2008. وقد يرتكز يف إسرتاتيجيته على دعامتني أساسيتني  من أجل  الرفع 
من  اإلنتاج واإلنتاجية واجلودة وذلك باالنتقال من الفالحة التقليدية إىل الفالحة احلديثة والتنافسية القادرة على 
مواجهة التحديات العاملية اليت تطرق أبواب اإلنتاج الفالحي املغربي،  ليكون قادرًا على حتقيق األمن الغذائي الوطين 

من جهة واحلفاظ على مكانته يف األسواق العاملية من جهة أخرى. 

جهويًا  الفالحة  وزارة  وهياكل  مكونات  مجيع  فيه  اخنرطت  الذي  األخضر  املغرب  خمطط  لربنامج  مواكبة   و   
ومركزيًا؛ ومن أجل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية هلذه الوزارة فأنه يستوجب الوصول إىل مستوى عاٍل من  التمكن 
إشارتها  رهن  ووضع  البشرية  املوارد  تطوير  على  والعمل  املتقدمة  التكوين  وطرق  لإلنتاج  احلديثة  التقنيات  يف 
الغذائي يف  البيداغوجية املالئمة والكافية ملصاحبة تنفيذ برنامج خمطط  املغرب األخضر وحتقيق األمن  املعدات 

وقت األزمات كما جاء يف شعار يوم األغذية العاملي لسنة  2009.

دينامية  يف  الفالحي  القطاع  إدراج  إىل  باألساس  يرمي  الذي  األخضر  املغرب  مبخطط  املتعلقة  التوجهات  إطار  ويف 
جديدة تأخذ بعني االعتبار الظرفية احلالية املتميزة بالعوملة والتزامات املغرب يف إطار اتفاقيات التبادل احلر،عرفت 
الفالحي(  اإلرشاد  لفالحي،  املهين  التكوين  الزراعي،  البحث  الفالحي،  )التعليم  الزراعية  التقانات  إدارة  مكونات 

مواصلة األوراش املفتوحة واليت ترمي باألساس إلصالح هذه املكونات من أجل نقل التقانة الزراعية.

ولذا تعمل وزارة الفالحة و الصيد البحري على تشجيع استعمال التقانات الزراعية عرب:
تسهيل جلوء الفالحني إىل القروض.  -

دعم الدولة للمكننة الفالحية من خالل منحة االستثمار لشراء اجلرارات وتقديم دعم لشراء البذارات وخمتلف   -
آليات اإلنتاج.

تشجيع استعمال البذور املختارة من خالل دعم ثـمنها.  -
تشجيع جتميع اإلنتاج الوطين من القمح الطري من خالل منحة التخزين وحتمل مصاريف النقل.  -

دعم بناء وجتهيز وحدات ختزين احلبوب.  -
دعم الري املوضعي قد يصل إىل حدود 100  % بالنسبة للضيعات الصغرى.  -
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القيام بإصدار كتيبات حول خمتلف التقنيات وسالسل اإلنتاج.  -
إصدار دورية لنقل التكنولوجيا مبساهمة الباحثني واألساتذة الباحثني.  -

حتديد ووضع إسرتاتيجية  جديدة خاصة لنقل التكنولوجيات تعتمد على :
إعطاء دينامية لدور أجهزة الدولة عن طريق عصرنة مراكز األشغال وتزويدها بوسائل عصرية للتواصل   ·

وإدارة املعارف )االنرتنيت، هواتف نقالة....(.
خلق إطار قانوني ملهنة ناصح فالحي يف القطاع اخلاص.  ·

حتميل املسؤولية للفالحني عرب  غرف الفالحة واملنظمات املهنية.  ·
يف إطار خمطط املغرب األخضر أعطيت أهمية قصوى للبحث والتنمية ونقل التقانات كوسائل تساهم بصفة فعالة 

يف حتقيق أهداف املخطط.

التقانات سواء على الصعيد اجلهوي أو  البحث والتنمية ونقل  هذه األهمية جتلت من خالل خلق أقسام خمتصة يف 
الوطين.كذلك، مت خلق مكانيزم جديد يهدف إىل خلق إطار للتعاون بني خمتلف مكونات النظام الوطين للبحث 
ونقل التقانات ويتم من خالله متوين مشاريع للبحث ونقل التقانات  تستجيب حلاجيات جهوية ووطنية. ومن اجل 
وخمتلف  الفالحة  مديريات  بني  اتفاقيات  عدة  إبرام  كذلك   يتم  القروي  العامل  إىل  البحوث  نتائج  إيصال  تسهيل 

األقاليم ومعاهد البحث.
تهدف اإلسرتاتيجية املرتبطة بتطوير “اإلرشاد الفالحي” اليت مت بلورتها من طرف وزارة الفالحة، إىل مرافقة الفالحني 

ونقل اخلربة الفالحية إىل امليدان.

و َيسعى تفعيل هذه اإلسرتاتيجية إىل جتاوز النواقص املتعددة امُلرتبطة مِبنظومة اإلرشاد الفالحي، واليت تعاني أساسًا 
عف على ُمستوى التغطية اجلهوية والوسائل غري املالئمة و ِقّلة املوارد البشرية واملالية املخصصة هلا. من الضُّ

ويشكل إطالق هذه اإلسرتاتيجية حتت التسمية اجلديدة “اإلرشاد الفالحي” ، قطيعة مع منظومة اإلرشاد السابقة، 
وتهدف إىل تثمني هذه احللقة األساسية داخل سلسلة اإلنتاج يف أفق عصرنة املمارسات التطبيقية للفالحني. وتستند 

إسرتاتيجية اإلرشاد الفالحي، املستوحاة من العديد من التجارب العاملية، إىل ثالثة حماور :

تطوير اإلرشاد الفالحي اخلاص عرب متكينه من إطار قانوني مالئم، إىل جانب الدعم التدرجيي خلدمات اإلرشاد   ·
الفالحي وفق شروط حمددة. ويف هذا اإلطار، ينتظر أن يدفع تعدد الفاعلني باإلرشاد الفالحي، إىل تعزيز أداء 

املرشدين وحتسني اخلدمات املقدمة للفالحني، وذلك عرب مالءمة العرض مع متطلباتهم اخلاصة.

 16 حول  الشبكة  هيكلة  وإعادة  القرب  هياكل  عصرنة  عرب  الدولة،  مصاحل  أداِء  يف  جديدة  دينامية  ضخ   ·
مركزًا جهويًا وتعزيز وتكوين منظومة املرشدين الفالحيني ووضع آليات جديدة للتواصل وتدبري املعارف.

التزام تعاقدي حول خارطة طريق  )الغرف الفالحية والبيمهنية( عرب وضع  التمثيلية للفالحني  مساءلة اهليئات   ·
واضحة، وتعزيز التنسيق الشمولي بني مكونات هذه املنظومة. 

نشر  من  ن  ميكِّ العصري  والتواصل  لإلعالم  آليات  وضع  إىل  أيضًا،  الفالحي  لإلرشاد  اجلديدة  اإلسرتاتيجية  تهدف 
املعلومات الفالحية. وهلذا الغرض، تسعى اإلسرتاتيجية اليت وضعتها وزارة الفالحة، إىل تأسيس مركز للنداء ومواقع 
من  اجلديدة  املنظومة  عرب  الدولة  ستتمكن  وبذلك،  ة.  اجلماهرييَّ اإلعالم  بوسائل  متخصصة  وبرامج  إلكرتونية 

مواصلة تأمني اخلدمة العمومية للقرب لفائدة مجيع الفالحني، مع تقنني وحتفيز تنمية اإلرشاد الفالحي اخلاص.

ثالثًا - النظام املغربي للبحث الزراعي:
يف إطار التوجهات املتعلقة مبخطط املغرب األخضر الذي يرمي باألساس إىل إدراج القطاع الفالحي يف دينامية جديدة 
تأخذ بعني االعتبار الظرفية احلالية املتميزة بالعوملة والتزامات املغرب يف إطار اتفاقيات التبادل احلر، تعرف مكونات 

النظام املغربي للبحث الزراعي  عدة أوراش ترمي باألساس إلصالح هاته املكونات.
 ويضم هذا النظام مؤسسات متنوعة تتحدد مهمتها األساسية يف إجناز برامج األحباث والبحث والتطوير، اليت تستجيب 

ألهداف “خمطط املغرب األخضر”.
ويتكون هذا النظام من هيئات رئيسية، من بينها :

مؤسسات التعليم العالي و البحث، اليت تسهر على تكوين مهندسني وأطباء بياطرة، مقرونًا مبواصلة اجلهود ملراجعة 
الربامج وجعلها أكثر مالءمة مع حاجيات تنمية القطاع الفالحي والعامل القروي، ومعرفة أفضل للمحيط الطبيعي 
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ولألسواق وعلى إجناز مشاريع حبوث يف إطار برامج وطنية و كذلك يف إطار التعاون الدولي و متعدد األطراف : معهد 
احلسن الثاني للزراعة والبيطرة، املدرسة الوطنية للفالحة مبكناس، املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني، املعهد 
الوطين للبحث الزراعي،الذي يتابع أنشطته البحثية من خالل براجمه اجلهوية املتوسطة املدى )2009-2012( واملنبثقة 
من احتياجات املخططات اجلهوية “ملخطط املغرب األخضر” واليت تغطي خمتلف االهتمامات املتعلقة بالبيئة الزراعية 
واحملافظة على املوارد الطبيعية والتحسني الوراثي النباتي واحليواني والتقنيات الزراعية واملكننة الفالحية والوقاية 
النباتية والدراسات االقتصادية واالجتماعية ونقل التقانات. لقد عرف املعهد الوطين للبحث الزراعي خالل قرابة قرن 
تطورًا واضحًا سواء على املستوى التنظيمي أو على مستوى إسرتاتيجية البحث. هذه  املؤسسة عرفت كيف جتعل من 
هياكلها التنظيمية و برامج البحث و كذا أدوات العمل مسايرة للمحيط السوسيو اقتصادي اخلاص بكل مرحلة 
من تارخيها. لقد جعلت حصيلة  االجنازات من هذه املؤسسة واحدة من بني املؤسسات الوطنية اليت ساهمت بشكل 
الباحثون  وضعها  اليت  املعارف  و  التكنولوجيات  من  جمموعة  خالل  من  ذلك  و  املغربية  الفالحة  عصرنة  يف  ملموس 
املنتمون إليها. ويف هذا اإلطار، يعترب البعد اجلهوي من األولويات اليت عمل املعهد على ترسيخها من أجل تنمية و تعزيز 
حبث زراعي مقرب و ناجع، خيدم الفالحة الوطنية و اجملتمعات القروية )الريفية ( . وترتجم هذا اإلرادة عرب إشراك 
االستشارية  و ذلك عن طريق تفعيل اجملالس اجلهوية  البحث  نتائج  و تقييم  تتبع  و  الفاعلني اجلهويني يف توجيه 
لتوجيه البحث اليت تعد منتدى  للحوار و تبادل اآلراء . كما حيتل بعد التواصل ونقل التكنلوجيا عنصرًا أساسيًا يف 

اختيارات املعهد الذي ال يدخر أي جهد من أجل تعزيز مكون التواصل الداخلي واخلارجي وحتسني تدبري املعلومات. 

ويف هذا الصدد، ومن أجل تثمني موارد النظام الوطين للبحث الزراعي، تعمل مديرية التعليم والتكوين والبحث على 
وضع آليات للتوجيه والتنسيق، متكن هذه املعاهد من العمل بكيفية ُمتكاملة حول املوضوعات اليت تندرج ضمن 
أولويات خمطط املغرب األخضر، وهدفها األساسي يتمثل يف املساهمة يف تفعيل املخططات الفالحية اجلهوية. وهلذا 

الغرض، مت َوضع اآللّيات الضرورية من قبل مديرية التعليم والتكوين والبحث، تهم اجلوانب التالية:

2002، بهدف  الربنامج سنة  انطلق هذا   :  )PROFERD( الفالحي  امليدان  التنمية يف  للبحث و  الربنامج املشرتك  أ.  
طريق  عن  وذلك  الزراعي  البحث  و  العالي  التعليم  مؤسسات  وجتهيزات  التحتية  والبنيات  البشرية  املوارد  تثمني 
متويل مشاريع حبوث مشرتكة تهم امليادين ذات األولوية يف تنمية الفالحة املغربية. و تتمحور امليادين الرئيسية 
للربنامج حول املواضيع اليت تكتسي أولوية بالنسبة للمخططات الفالحية اجلهوية املعتمدة  يف إطار خمطط 

املغرب األخضر و اليت ميكن تلخيصها يف:
التنافسية  الطبيعية و اخلاصيات اجلهوية و احمللية وكذا ملتطلبات  للظروف  تنمية أصناف أكثر مالءمة   -

ارتباطا بتحرير األسواق )األشجار املثمرة، اإلنتاج احليواني وحتسني املراعي، اخلضروات، القطاني...(.
تنمية و تثمني مصادر جديدة لإلنتاج خصوصا منها ما يتعلق باملنتجات احمللية و البيولوجية ؛  -

حتسني جودة املنتوجات الفالحية على مجيع األصعدة.  -
 ب. جائزة احلسن الثاني الكربى عن االخرتاع والبحث يف امليدان الفالحي: أحدثت جائزة احلسن الثاني الكربى عن 
االخرتاع و البحث يف امليدان الفالحي باملرسوم رقم 2.99.100 الصادر يف 24 من شعبان 1420 )3 ديسمرب1999(
نقلة يف هذا اجملال . و تهدف هده اجلائزة إىل تشجيع االخرتاع و البحث يف امليدان الفالحي. و قد نظمت الدورة األوىل 

هلذه اجلائزة سنة 2003. 
ت. مشاريع البحث من أجل التنمية املنجزة يف إطار التعاون مع فرنسا )PRAD( : مت إنشاء برامج  PRAD منذ 1994 
يف إطار التعاون مع فرنسا، و يهدف إىل دعم برامج حبوث مشرتكة تتوخى املساهمة يف التنمية الفالحية للطرفني 

وكذلك التكوين العالي،  و تهم البحوث اجملاالت  التالية :
-  تدبري وتثمني املياه املستعملة ألغراض زراعية.

تدبري وتثمني التنوع البيولوجي أو املنظومات اإليكولوجية ذات العالقة باإلنتاج النباتي واحليواني.  -
-  مالءمة اإلنتاج النباتي واحليواني مع التغريات املناخية.

التكنولوجيا احليوية والسالمة احليوية يف ميادين الزراعة والبيطرة.  -
املنتجات الزراعية واحليوانية املندجمة.   -

اجلودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية احملولة واملوجهة للتسويق.  -
الصحة احليوانية والنباتية.  -
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ويتم سنويًا اإلعالن عن طلب العروض يف فرنسا و املغرب باجتاه مؤسسات التعليم العالي والبحث مبا يف ذلك اجلامعات. 
ويتم انتقاء املشاريع اجلديدة و تتبع وتقويم املشاريع اليت هي يف طور اإلجناز من طرف جلنة علمية مشرتكة تضم 

باحثني وأساتذة باحثني من معاهد التعليم العالي والبحث الزراعي لكال البلدين.

الدورية  الشروع يف تطبيق مقتضيات   .)MCRDV( واإلرشاد  والتنمية  للبحث  تنافسية  االنطالقة آللّية  إعطاء  ج. 
الوزارية املتعلقة ))بامليكانيزم التنافسي يف البحث والتنمية واإلرشاد(( الذي سيحول مكان الربنامج املشرتك 
 ،2012 سنة  ،خالل  متويل  الدورية  هذه  مبوجب  سيتم  )PROFERD(. و  الفالحي  امليدان  يف  التنمية  و  للبحث 
مشاريع البحث والتنمية املقرتحة من طرف املديريات اجلهوية للفالحة بتنسيق مع املتدخلني الرئيسيني باجلهة 

خصوصًا منها ممثلو أهم سالسل اإلنتاج الفالحي اليت حظيت باألولوية يف إطار املخططات الفالحية اجلهوية.
د. ولضمان استمرارية النظام الوطين للبحث الزراعي على منح دعم أفضل لـمخطط املغرب األخضر، يتم التحضري 
لتصور جديد هليكلة النظام وآليات الربط بني خمتلف مكوناته. ويتوخى كذلك من هذه الدراسة  بلورة نظام 
وطين متميز للتكوين والبحث يساهم فيه القطاع اخلاص بشكل تدرجيي. وتهدف هذه الرتكيبة اجلديدة 

إىل :
َوضع تصميم تنظيمي هليأة احلكامة اخلاصة بنظام التعليم والبحث.  -

حتديد مهام وطرق اشتغال هذه اهليأة.  -
إرساء آليات الربط بني املعاِهد التكنولوجية على الصعيد املركزي.  -

إرساء تركيبة تنظيمية جديدة على الصعيد اجلهوي.  -
املركزية  واهليأة  والدوليني  والوطنيني  اجلهويني  شركائها  مع  وعالقاتها  اشتغاهلا  وطرق  مهامها،  حتديد   -
التعليم    - الفالحي  العالي  التعليم   : التكنولوجية  السلسلة  صعيد  على  املتدخلة  واملؤسسات  للحكامة 

التقين والتكوين املهين الفالحي -  البحث الزراعي - اإلرشاد الفالحي .
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التنمية الزراعية والبحوث 
ونقل التكنولوجيا

 فـي اجلمهورية اليمنية

أواًل - القطاع الزراعي:
1. خلفية:

ارتبطت اليمن وحضارتها بالزراعة اليت ظلت من أقدم العصور مصدرًا لرخائها وتقدمها، وميثل القطاع الزراعي اليمين 
من  تعتمد عليه نسبة عالية  الذي  اإلنتاجية  القطاعات  أهم  من  القومي وواحد  االقتصاد  أركان  من  أساسيًا  ركنًا 
السكان كمصدر دخل ومعيشة، ويف توفري أكرب قدر من الغذاء وهو  القطاع املنتج للمواد اخلام الالزمة للعديد 
من الصناعات، باإلضافة إىل توفري النقد األجنيب الالزم إلحداث التنمية. وأمر هذا شأنه جيعل من تنمية هذا القطاع 
الشاملة،  التنمية  يف  بالغ  وتأثري  أثر  من  الزراعية  التنمية  متثله  ملا  األهمية،  بالغ  أمرًا  السكان  منو  تفوق  مبعدالت 
وما يرتتب عليه من أسباب االستقرار االقتصادي والسياسي. وتنبع أهميته كونه أحد القطاعات الرئيسة املكونة 
للناتج احمللي اإلمجالي، ويساهم القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجالي حبوالي11 % عام 2010، ويعتمد معظم 
 % %( على القطاع الزراعي. ويشغل هذا القطاع قرابة 2.5 مليون عامل يشكلون حنو 52  السكان)أي حنو74 

من إمجالي القوى العاملة يف البالد. 

االقتصادي مبا  أو اإلصالح  التنمية  1990 تغريات هامة كمحصلة خلطط  اليمنية منذ عام  الزراعة  لقد شهدت     
املتغريات االقتصادية  التأثري يف  التثبيت  التثبيت واإلصالح اهليكلي حيث استهدف برنامج  تضمنه من برناجمي 
الكلية من خالل معاجلة االختالالت املالية والنقدية واليت تركزت يف ترشيد الطلب الكلى يف املدى القصري، 
بينما تركزت أهداف برنامج اإلصالح اهليكلي على جانب العرض الكلي عن طريق تبين سياسات طويلة األجل 

لزيادة اإلنتاج وتقوية دور القطاع يف جماالت االستثمار واإلنتاج وتنمية الصادرات.

املتاحة من مياه وأراٍض  الطبيعية  املوارد  املتمثل يف حمدودية  الواقع احلالي  القطاع      ويزيد من ضرورة تطوير هذا 
فضاًل عن حمدودية املوارد املالية، وعدم إقبال القطاع اخلاص على االستثمار يف القطاع الزراعي، وضعف اإلنتاجية 
اهلكتارية ، وأنظمة التسويق غري املالئمة، وضعف قدرات املوارد البشرية، وعدم كفاية البنى التحتية الالزمة، 
وعدم توفر املدخالت الزراعية بالكمية والنوعية الالزمتني، ويضاف إىل ذلك الزيادة املطردة يف أعداد السكان، 
األمر الذي يرتتب عليه ضرورة العمل على زيادة معدالت إنتاج الغذاء كمًا ونوعًا، وكذلك العمل على زيادة 
الصادرات الزراعية لتحقيق التوازن يف امليزان التجاري أو تقليل الفجوة الكبرية بني الصادرات والواردات.                                           

الطبيعية: املوارد   .2
2. 1. املناخ : 

ضمن  اليمنية  اجلمهورية  فموقع  املتنوع  الزراعي  لإلنتاج  مالئمة  اليمنية  اجلمهورية  يف  املناخية  الظروف  تعترب 
النطاق املداري وتنوع التضاريس إىل مناطق ساحلية ومتوسطة االرتفاع ومرتفعة، جعلها جتمع بني املناطق الشديدة 
احلرارة كسهل تهامة ودلتا أبني ودلتا تنب ومناطق معتدلة احلرارة مثل النطاق اجلبلي األوسط والسفوح اجلبلية. 
هذه الظروف الطبيعية مكنت اجلمهورية من إنتاج حماصيل املناطق احلارة واملناطق املعتدلة وعمومًا يتصف اليمن 
مبناخ شبه جاف إىل جاف مع وجود مومسني لألمطار خالل الربيع)مارس- مايو( والصيف )يوليو- سبتمرب(. ويعترب البحر 
الرئيسية للرطوبة  املتوسط املصادر  العربي( والبحر األبيض  األمحر، واحمليط اهلندي)مبا يف ذلك خليج عدن والبحر 

املؤثرة على املناخ يف اجلمهورية اليمنية.

يتأثر املناخ يف اليمن بالطبيعة اجلبلية للبلد، حيث ينخفض املتوسط السنوي لدرجة احلرارة العظمى مبقدار 0.65ْ م 
واملتوسط السنوي لدرجة حرارة الرتبة مبقدار 1.0ْ م مقابل كل 100م زيادة يف االرتفاع.
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% يف املناطق   تتباين الرطوبة النسبية تبعًا لالختالفات يف املواسم املطرية على مر السنني وتصل إىل أكثر من 80 
% يف املرتفعات   60  - % يف بعض املناطق الداخلية بعض الشيء وتصل إىل 30   70  - الساحلية كما ترتاوح بني 50 
فتنخفض  الداخلية اجلافة والصحراوية  املناطق  أما يف   %  70  -  50 األمطار حيث ترتاوح بني  العالية  املناطق  ماعدا 

.% الرطوبة النسبية إىل أقل من 40 

2. 2. األمطار:
التقلب والتباين يف الكمية  ثابتة يسودها  يأتي اهلطول عمومًا على هيئة أمطار مبعدالت مومسية وسنوية غري 
ذلك  عن  وينتج  حمدودة  نطاقات  وعلى  ممطرة  عواصف  هيئة  على  األمطار  حتدث  ما  وغالبًا  واملكان.  والزمان 
بني  واضحة  عالقة  هناك  أن  كما  نسبيًا.  قصرية  مسافات  على  الساقطة  األمطار  كمية  يف  كبرية  اختالفات 
البحر)مرت(.  متوسط اهلطول املطري السنوي )ملم/سنة( والتضاريس وعلى وجه التحديد االرتفاع عن مستوى سطح 
ويرتاوح متوسط هطول األمطار يف النطاقات املناخية املختلفة يف اليمن بني 1200-700مم/سنة يف املناطق الواقعة يف 
النطاق املناخي األول)املرتفعات الوسطى-إب(، وبني 85-300مم يف النطاق الثاني)املرتفعات الوسطى- العدين ويريم(، 
450-100 مم يف النطاق  والثالث )املرتفعات الوسطى- األجزاء الشمالية من حمافظة تعز وبعض مناطق حجة(، وبني 
ذمار  من  الشمالية  السادس)األجزاء  والنطاق  صعده(،  غرب  الشمالية-  واملرتفعات  إب  الوسطى-  اخلامس)املرتفعات 
واملناطق اجلنوبية الغربية من حمافظة صنعاء(. كما يصل املتوسط إىل 200-50مم يف النطاق الرابع عشر)سقطرة(، 

وإىل أقل من 50مم يف النطاق الثالث عشر )رملة السبعتني واألجزاء الشمالية من حمافظة حضرموت(.

2. 3. درجات احلرارة :
تتباين درجات احلرارة تبعًا لالرتفاع عن سطح البحر، حيث ينخفض املتوسط السنوي لدرجات احلرارة العظمى مبقدار 
0.65ْ م، وذلك مقابل كل 100م زيادة يف االرتفاع عن سطح البحر. ويرتاوح املتوسط السنوي لدرجات احلرارة بني أقل 
 27  - من 12.5 إىل 25ْ م يف إقليم املرتفعات. ويصل يف عدد من املناطق األقل ارتفاعًا عن مستوى سطح البحر إىل 25 
ْم. بينما يرتفع يف املناطق الساحلية والصحراوية إىل 30-2ْ7م. وعمومًا، فإن درجات احلرارة قد تنخفض شتاء إىل أقل 
من الصفر يف بعض مناطق املرتفعات، وقد ترتفع صيفًا لتصل إىل 40ْ م يف اإلقليم الساحلي وإىل أكثر من ذلك يف 

اإلقليم الصحراوي.

 4. السطوع واإلشعاع الشمسي:
% من املعدالت   80  - يرتاوح املتوسط السنوي للسطوع الشمسي يف اليمن بني 10-6 ساعات يوميًا، وهو ما يعادل 50 
النظرية العظمى.لذا وجد أن كمية اإلشعاع الشمسي السنوي أعلى بعض الشيء يف املناطق عالية األمطار )5200 
تلك  بأن  6000 ميجاجول/م2/سنة(، كما وجد   -  5500( اجلافة  الداخلية  املناطق  6000 ميجاجول/م2/سنة(، ويف   -

الكمية تكون األعلى )6000- 6500ميجاجول/م2/سنة( يف املناطق اجلبلية والقيعان الداخلية للمرتفعات.

املوارد األرضية:  .3
تبلغ الرقعة األرضية اجلغرافية للجمهورية اليمنية حوالي 456 ألف كيلومرت مربع أي حوالي 45.6 مليون هكتار 
وتتوزع استخدامات األراضي يف اجلمهورية اليمنية إىل أراٍض صحراوية وصخرية وحضر تبلغ حوالي 21 مليونًا متثل 
حنو46 % من الرقعة اجلغرافية للجمهورية، وحوالي 22.6 مليون هكتار أراٍض رعوية متثل حنو 49 %، وحوالي 1.5 
%، وحوالي 1.4 مليون هكتار حتت االستثمار الزراعي متثل  مليون هكتار أراضي غابات وأحراش متثل حنو3.2 
38.9 مليون هكتار متثل  تبلغ حوالي  قابلة لالستخدام  أراٍض غري  اليمنية إىل  األراضي  %، كما تصنف   3 حنو 
% من إمجالي الرقعة األرضية، وأراٍض متدهورة بفعل االجنرافات املائية تبلغ حوالي 5.07 مليون هكتار  حوالي 85 
 ،%  1.3 578 ألف هكتار متثل حــوالي  %، وأراض متدهورة بفعل االجنراف الرحيي تبلغ حوالي   11 متثل حوالي 
فيزيقيا  متدهورة  وأراض   ،%  0.08 حوالي  متثل  هكتار  ألف   37 حوالي  تبلغ  )متلح(  كيميائيًا  متدهورة  وأراٍض 
أما األراضي املستقرة فتبلغ حوالي   ،%  0.03 12.7 ألف هكتار متثل حوالي  القشرة األرضية( تبلغ حوالي  )تصلب 
%. يف حني تبلغ الرقعة األرضية الزراعية حنو 1.61 مليون هكتار تعادل  933.7 ألف هكتار ومتثل حوالي 2.05 

% من الرقعة األرضية اإلمجالية.  حنو 3.5 
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2010، ومنه يتضح   - ويبني ) اجلدول رقم 1 ( التطور الذي شهدته الرقعة احملصولية يف اليمن خالل الفرتة من 1985 
إن الرقعة احملصولية ازدادت من حوالي 1.178 مليون هكتار عام 1985 إىل حوالي 1.579 مليون هكتار عام 2010 

%عن عام 1985 . بزيادة قدرها حوالي 401 ألف هكتار تعادل حوالي 34 

تتوزع الرقعة احملصولية إىل رقعة مروية تروى باملياه اجلوفية ومياه السيول ومبياه العيون والسدود ورقعة مطرية تروى 
مبياه األمطار. وشهدت الرقعة املروية تطورًا ملموسًا خالل الفرتة السابقة فقد ازدادت من 302 ألف هكتار عام 1985 
إىل حنو 884 ألف هكتار عام 2010 بزيادة تقدر بنحو 582 ألف هكتار تعادل حنو 192 % عن عام1985، يف حني 
اخنفضت الرقعة املطرية من حوالي876 ألف هكتار عام 1985 إىل حنو 695 ألف هكتار عام 2010 باخنفاض يبلغ 
% من  % عن عام1985م، وهذا يعين أن الرقعة املزروعة املروية ازدادت من 25  حنو 181 ألف هكتار يعادل حنو 21 

إمجالي الرقعة احملصولية عام1985 إىل حنو56 % عام 2010.

جدول رقم )1(: تطور الرقعة األرضية الكلية والزراعية واملزروعة واملروية واملطرية يف اجلمهورية اليمنية خالل 
الفرتة )2010-1985 (    

باملليون هكتار

%
)100*3/2(

 الرقعة
املطرية )4(

 الرقعة
املروية )3(

%
)100*2/1(

 الرقعة
 احملصولية

)2(

 الرقعة
 الصاحلة

للزراعة )1(
السنوات

25.60 0.876 0.302 85.99 1.178 1.37 1985
31.07 0.772 0.348 69.57 1.120 1.61 1990
34.39 0.702 0.368 66.46 1.070 1.61 1995
45.17 0.625 0.515 70.81 1.140 1.61 2000
49.42 0.608 0.594 74.66 1.202 1.61 2005
56.08 0.695 0.885 98.01 1.578 1.61 2010

املوارد املائية:  .4
الزراعية األفقية، حيث يرتتب على تنميتها  التنمية  الزجاجة يف برامج  اليمنية عنق  املائية باجلمهورية  املوارد  تعد 
املصدران  هما  اجلوفية  واملياه  األمطار  مياه  وتعترب  اليمين.  الزراعي  باإلنتاج  النهوض  إمكانية  استخدامها  وترشيد 

األساسيان للموارد املائية املتاحة لالستخدام يف اجلمهورية اليمنية.
أ - األمطـار: اليمن من البلدان شحيحة املياه بسبب موقعها اجلغرايف حيث تقع ضمن البلدان شبه القاحلة ويبلغ معدل 
800 ملم( يف املرتفعات اجلبلية وحنو أقل  50 ملم سنويًا يف الشريط الساحلي وحنو )500 -  سقوط األمطار حوالي 
من 50 ملم يف املناطق الشرقية. وترتواح كمية األمطار السنوية مابني )67.11 مليار مرت مكعب إىل 93 مليار مرت 
هذه  من  األكرب  النسبة  على  العليا  واهلضاب  الغربية  واجلنوبية  الغربية  املنحدرات  وتستحوذ  السنة.  يف  مكعب( 
الكمية، وتقل األمطار تدرجييًا باالجتاه الشرقي والشمالي الشرقي وحتى ظهور املناخ الصحراوي على أطراف الربع 

اخلالي وتبلغ نسبة هطول األمطار إىل كمية التبخر حوالي 0.03 إىل 0.25 وهو ما مييز املناخ القاحل إىل اجلاف. 
ووصول  األخرية  عقود  األربعة  خالل  متزايدة  لضغوط  اجلوفية  املياه  تعرض  إىل  الدراسات  تشري  اجلوفية:   املياه  ب- 
الوضع املائي يف عدد من األحواض املائية واملناطق إىل حافة األزمة احملققة واليت قد يرتتب عليها تعقيدات اقتصادية 
واجتماعية وبيئية ميكن أن تتفاقم باستمرار لرتك أثرها على كافة جوانب احلياة وأنشطة التنمية املختلفة .                                       
وبالرغم من أن الطلب على املياه ال يزال يف حدوده الدنيا وال يليب  إال جزءًا  قلياًل من الطلب احلالي واملتوقع يف املستقبل، 
فإن العجز يف املوازنة املائية بلغ حوالي 0.9 مليار م3 حيث تشري البيانات إىل أن كمية املياه املتاحة سنويًا تقدر حبوالي 
2.5 مليار م3. يف حني أن الكميات املستخدمة تقدر حبوالي 3.4 مليار م3 وهي  حمسوبة بالكامل على املياه اجلوفية. 
وقد شكل ذلك أكرب معوق للتوسع الزراعي األفقي والرأسي حيث إن االعتماد على مياه األمطار يف الزراعة جيعل 
اإلنتاج الزراعي عرضة  للتذبذبات احلادة. أما نسبة العجز يف املوازنة املائية، فقد وصل يف بعض األحواض واملناطق 

% مما يشكل تهديدًا خطريًا ليس على القطاع الزراعي فحسب بل وعلى البلد ككل. اليمنية إىل حوالي 400 
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يعترب نصيب الفرد من املوارد املائية يف اليمن أقل من مثيله يف دول عديدة حيث ال يزيد نصيب الفرد من املياه عن 
137م3/سنة من املياه اجلوفية يف حني أن خط الفقر املائي املتعارف عليه يقدر بنحو 1000م3 للزراعة، وحوالي 100م3 

لألغراض األخرى ويصل نصيب الفرد يف بعض الدول إىل حوالي 7500 م3/سنة.

املوارد  السبيل لتنمية  اليمنية هو  املياه باجلمهورية  املتاحة من  ويعترب االرتقاء بالكفاءة االستخدامية للكميات 
املائية يف الوقت الراهن، وذلك من خالل ترشيد استخدامات مياه الري واالرتقاء بكفاءة عمليات الري لتصل إىل أكثر 
%. من خالل تطوير إدارة املوارد املائية لرفع كفاءة شبكات التوزيع  % بداًل من معدهلا احلالي البالغ حنو 40  من 70 
وتطوير أنظمة الري احلقلي السائدة كما ميكن أن تساعد بعض القيود التنظيمية كتسعري املياه على ترشيد 

استخدامها يف الري وحتفز على استخدام تكنولوجيا الري احلقلي املوفرة للمياه.

ونفذت العديد من املشاريع االستثمارية إلدخال تقنيات الري احلديث بهدف رفع كفاءة الري وحتسني استخدامات 
76.5 ألف هكتار حتى عام  وإدارة املوارد املائية فقد بلغت املساحة اليت مت تغطيتها بالتقنيات املوقرة للمياه حوالي 
2010م. ومتثل هذه املساحة حنو 17 % من إمجالي املساحة املروية باملياه اجلوفية والبالغة حنو420 ألف هكتار. كما 
قدم الدعم للمزارعني لتشجيعهم لتبين هذه التقنيات، إذ وصل حجم الدعم إىل 70 % من تكلفة هذه التقنيات. ورافق 
ذلك إدخال خدمات إرشاد الري وتنظيم املزارعني يف مجعيات وجماميع مستخدمي املياه وتوفري الدعم الفين واملؤسسي 
هلذه اجلمعيات ومبا ميكنها من املساعدة يف تبين هذه التقنيات وحتسني إدارة املوارد املائية. إال أن هذه التدخالت 
للتوسع يف نشر هذه اخلدمات  متت من خالل مشاريع استثمارية يف مناطق حمدودة. وال تزال هناك حاجة كبرية 

والتقنيات وتكثيفها وخاصة يف األحواض املائية احلرجة. 

ويف جمال املياه السطحية، فقد أولت احلكومة اهتمامًا كبريًا ألنظمة حصاد املياه وحتسني استهالك املياه السطحية 
وإنشاء حوالي  2967منشأة مائية وحنو 413 منشأة حتت التنفيذ، مبا يف ذلك السدود واحلواجز التحويلية والقنوات 
ومنشآت الري السيلي. كما أن هناك العديد من األعمال واألنشطة اهلادفة إىل تهذيب الوديان ومحاية ضفاف الوديان 

وصيانة مداخل القنوات وصيانة وترميم املدرجات الزراعية.

النباتي : الغطاء   .5
تغطي الغابات واألحراش حوالي 1.5 مليون هكتار تعادل حنو 2.7 % من املساحة الكلية لليمن. حيث تتواجد ضمن 
هذا الغطاء أنواع نادرة من النباتات، وهي يف حّد ذاتها ثروة طبيعية. باإلضافة إىل تواجد أنواع وأصناف ذات أهمية 
اقتصادية ميكن أن تعود على البلد مبردود اقتصادي جمٍز. كما يشكل بعض هذه األنواع النباتية مصدرًا دائمًا 
للوقود إذا ما مت حتسني إدارتها وتطوير أشكاهلا. ويعاني الغطاء النباتي يف اليمن من أضرار كبرية تتمثل يف قطع 
األشجار لتوفري حطب الوقود ومواد البناء، مما سيؤدي إىل اإلضرار بهذا املورد الطبيعي الثمني، وقد ينجم عنه التصحر 
% من املساحة الكلية  وفقدان التنوع احليوي واختالل التوازن البيئي. وتغطي رقعة األراضي الرعوية أكثر من 40 
لليمن )أي حنو 22.6 مليون هكتار(، وهي املصدر الطبيعي لغذاء املاشية. ولقد أثر األسلوب الرعوي التقليدي كثريًا 
التدهور  هذا  وارتبط   األخرية.  الثالثة  العقود  خالل  األراضي  وتدهور  الرتبة  تعرية  إىل  وأدى  الغطاء،  هذه  يف حيوية 
بالعديد من العوامل املؤسسية والفنية اليت أهملت هذا اجملال وأثرت على األنظمة األيكولوجية، مما أدى إىل تدهورها 

باإلضافة إىل أثر العوامل األخرى اليت أفرزتها التحوالت االجتماعية واالقتصادية خالل العقود القليلة املاضية. 

اليمنية : الزراعية  6. األقاليم اإلنتاجية 
املناخية والبيئية من حيث معدالت األمطار ودرجات احلرارة والرطوبة  الظروف  اليمين بتنوع  الزراعي  املقتصد  يتسم 
واالختالفات الطبوغرافية وغريها، األمر الذي أدى إىل تعدد واختالف األقاليم النباتية، وبالتالي تنوع اإلنتاج الزراعي. 
فاملقتصد الزراعي اليمين ينقسم إىل ثالثة أقاليم جغرافية رئيسية هي: )1( إقليم املرتفعات اجلبلية، )2( إقليم السهول 

الساحلية، )3( إقليم اهلضبة الشرقية. 

فبالنسبة إلقليم املرتفعات اجلبلية الذي ميتد من الشمال إىل اجلنوب الشرقي، فإن ارتفاعات تضاريسه ترتاوح من 600 
إىل 3400 مرت فوق سطح البحر؛ ويتمّيز مبناخ دافئ إىل معتدل إىل بارد، وترتاوح درجة احلرارة فيه من °10 – °26 
م، ويرتاوح معدل سقوط األمطار فيه بني 300 – 1000 ملم/سنة. وتبلغ املساحة الكلية هلذا اإلقليم حوالي 1.035 
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مليون هكتار، يف حني تبلغ املساحة املزروعة فيه حوالي 660 ألف هكتار، منها حوالي 453 ألف هكتار )أي حوالي 
%( تعتمد يف زراعتها على األمطار بينما تعتمد املساحة املتبقية والبالغة حوالي 207 ألف هكتار يف زراعتها   69

على املياه اإلروائية. 

وبعرض  مرت  كيلو   2000 على   يزيد  بطول  اليمنية  السواحل  طول  على  ميتد  والذي  الساحلية  السهول  إقليم  أما 
يرتاوح بني 30–60 كيلو مرتًا وترتاوح ارتفاعات تضاريسه من صفر – 500 مرت فوق سطح البحر، فإنه يتميز مبناخ 
حار. وترتاوح درجات احلرارة يف هذا اإلقليم بني 16° – 40°م، ومعدل سقوط األمطار يرتاوح بني 50 – 350 ملم/سنة، 
%، يف حني ترتاوح سرعة الرياح بني 30 – 60 كيلو مرتًا/ساعة. وتبلغ  كما ترتاوح الرطوبة النسبية بني 25 – 90 
ألف هكتار،   274 املزروعة فيه حوالي  املساحة  تبلغ  ألف هكتار، كما   431 اإلقليم حوالي  املساحة الكلية هلذا 
%( تعتمد يف زراعتها على مياه األمطار، بينما تعتمد املساحة املتبقية  منها حوالي 117 ألف هكتار )أي حوالي 43 

والبالغة حوالي 157 ألف هكتار، يف زراعتها على املياه اإلروائية. 

بينما يتميز إقليم اهلضبة الشرقية، والذي يشمل السهول الشرقية وحتى منطقة الصحراء، مبناخ قاري، حيث ترتاوح 
كما يرتاوح معدل  – °42م.   25° بني  احلرارة  درجات  البحر، وترتاوح  سطح  فوق  مرت   1200 –  800 بني  تضاريسه 
سقوط األمطار فيه بني 50 – 400 ملم/سنة؛ يف حني ترتاوح سرعة الرياح بني 40 – 50 كم/ساعة، وترتاوح نسبة 
الرطوبة بني 29 – 33 %. وتبلغ املساحة الكلية هلذا اإلقليم حوالي 195 ألف هكتار، كما تبلغ املســاحة املزروعة 
حوالي 134 ألف هكتار منها 10 آالف هكتار )أي حوالي 7.5 %( تعتمد يف زراعتها على مياه األمطار، بينما تعتمد 
امليـاه اإلروائية )جدول  %(  يف زراعتها على   92.5 124 ألف هكتار  )أي حوالي  املتبقية، والبالغة حوالي  املســاحة 

رقم  2 ( .

جدول رقم )2(: األهمية النسبية لألقاليم الزراعية يف اجلمهورية اليمنية
املساحة باهلكتار

اإلمجالي
إقليم

املساحة
اهلضبة الشرقية واألهمية النسبية ت  تفعا ملر ا

اجلبلية السهول الساحلية

1.661000 195000 1035000 431000 املساحة الكلية

1.068000 134000 660000 274000 املساحة املزروعة

580000 10000 453000 117000 مطرية

54 7.5 68.6 42 %

488000 124000 207000 157000 مروية

46 92.5 31.4 58 %

593000 61000 345000 157000 أراٍض غري مزروعة
املصدر: اجلمهورية اليمنية ، اجمللس االستشاري ، اإلنتاج الزراعي يف طريق التحول حنو األمن الغذائي ، وثائق ندوة  األمن الغذائي املنعقدة خالل الفرتة 19 – 21. 

العاملة:  7. السكان والقوى 
 متثل املوارد البشرية جوهر عملية التنمية وحمور ارتكازها، حيث تدور عجلتها من أجل إشباع متطلباتهم وحتسني 
أحواهلم املعيشية. وتوضح املؤشرات اإلحصائية خالل الفرتة 1990-2010 مدى التطور الذي حدث يف أعداد السكان 
بلغ   ،2010 عام  يف  زيادة  السكان  عدد  شهد  حيث  اليمنية.  اجلمهورية  يف  والزراعية  الكلية  العاملة  والقوة 
% عن عام 1990(، ومبعدل  حنو23.584 مليون نسمة بزيادة قدرها حوالي 11.614 مليون نسمة )تعادل حنو 97 
%. وال يزال معدل النمو السكاني من أعلى املعدالت على الصعيد العاملي )جدول رقم 3 (. منو سنوي بلغ حوالي 3.1 

كما ازدادت القوى العاملة الكلية خالل نفس الفرتة من حوالي 3.1 مليون نســـمة عام 1990، ومتثل حـــوالي 
% من إمجالي عدد  % من إمجالي أعداد السكان، إىل حوالي 4.77 مليون نسمة عام 2010، ومتثل حوالي 20.2   26
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العمالة  فيما خيص  أما   .1990 عن عام   %  53.8 تعادل حنو  مليون نسمة   1.67 تقدر حبوالي  وبزيادة  السكان، 
% عن عام 1990. يف حني اخنفضت  الزراعية، فقد ازدادت خالل نفس الفرتة مبقدار 671 ألف نسمة تعادل 37.3 

% يف عام 2010. % عام 1990 إىل حوالي 51.8  نسبة العمالة الزراعية إىل العمالة الكلية من حوالي 58 

جدول رقم )3( تطور عدد السكان والقوى العاملة الكلية والزراعية خالل الفرتة
) 2010 -1990 ( 

نسبة العمالة 
الزراعية للعمالة 

الكلية

العمالة 
الزراعية 

مليون نسمة

نسبة العمالة 
الكلية 

للسكان %

العمالة 
الكلية 

مليون نسمة

عدد 
السكان 

مليون 
نسمة

السنوات

58.0 1.800 25.9 3.100 11.970 1990
42.2 1.900 31.1 4.500 14.462 1995
69.2 2.650 21.9 3.830 17.461 2000
62.2 2.555 20.2 4.104 20.283 2005
51.8 2.471 20.2 4.769 23.584 2010

8. نظم اإلنتاج الزراعي:
يتحدد النظام املز رعي باجلمهورية اليمنية باملوارد املائية املتاحة لإلنتاج الزراعي و هناك نوعان من األنظمة   

املز رعية هما:

النظام املز رعي املطري.  )1
النظام املز رعي املروي.  )2

أ( النظام املز رعي املطري:
% من  يعترب هذا النظام األكثر أهمية إىل حدٍٍ بعيد؛ ألنه يوفر العمل لـ 50 % من السكان، ويغطي 50   
إمجالي املساحة احملصولية. ويسود هذا النظام يف املرتفعات الوسطى واجلنوبية، واملرتفعات الغربية وأجزاء من اهلضبة 

الشرقية. ويأتي حتت هذا النظام شبه نظامني مميزين، هما:

النظام املز رعي يف مناطق األمطار العالية، حيث تزيد كمية األمطار السنوية على 500 ملم.  -
النظام املز رعي يف مناطق األمطار القليلة حيث تقل كمية األمطار عن 500 ملم.  -

الذرة  وتزرع  ولوبيا.  وشعري،  وقمح،  شامية،  وذرة  ودخن،  رفيعة،  ذرة  النظام:  هذا  حتت  املزروعة  احملاصيل  وتشمل 
الشامية كما يزرع القمح يف املناطق ذات كمية األمطار العالية. وتهطل األمطار خالل فرتتني من العام: األوىل يف 
مارس ـ مايو، والثانية يف يوليوـ سبتمرب، ومتارس طرق حصاد املاء على حنو واسع يف املرتفعات الوسطى ومنحدرات 

املدرجات وكذلك األودية. 

ب( النظام املز رعي املروي:
يّتبع هذا النظام يف مجيع األقاليم والبيئات الزراعية للبالد. وميكن تقسيم هذا النظام إىل أربعة أنظمة،   

هي: 

شبه نظام الري من مياه اآلبار.  )1
شبه نظام الري من مياه السيول )الوادي(.  )2

شبه نظام الري من مياه الينابيع.  )3
شبه نظام الري بالتصريف احلّر )السدود(.  )4

ومن بني أشباه األنظمة األربعة، يعترب شبه نظامي الري من اآلبار والري من مياه السيول هما األكثر أهمية إىل حٍد 
كبرٍي، حيث يغطيان حوالي 45.6 % و 34.8 % من إمجالي املساحة املروية على الرتتيب. ويأتي شبه نظام الري مبياه 
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% من إمجالي املساحة املروية، أما شبه نظام الري مبياه الغيول، فيأتي  السدود يف املرتبة الثالثة حيث يتحكم يف 6 
% فقط من إمجالي املساحة املروية عام2009 . يف املرتبة الرابعة ويوفر املياه لــ 6 

احملاصيل  أما  هذا.  النظام  شبه  حتت  واألعالف  والقات  واخلضروات،  الفواكه،  مثل  املردود  عالية  احملاصيل  وتزرع 
الثانوية األخرى املزروعة أيضًا، فهي حماصيل احلبوب )قمح، وذرة شامية، والبقوليات الغذائية(. 

السهل  يف  وأحور  تنب،  ودلتتا  أبني،  ودلتة  )تهامة(  الغربي  الساحلي  السهل  يف  السيول  مبياه  الري  نظام  شبه  يسود 
الساحل اجلنوبي. وتسمح املقدرة العالية لالحتفاظ باملاء للرتب الطميية بإنتاج احملاصيل على الرطوبة املتبقية من 
 % رية واحدة مبقدار 60 - 80 سم / عمق ماء. وتعترب كفاءة الري لشبه النظام هذا متدنية حيث ترتاوح بني 35 - 40 
فقط. وهناك على أية حال، جمال لتحسني مستوى هذه الكفاءة. واالهتمام الرئيسي يف شبه النظام هذا باملناطق 
النظام هذا  املزروعة حتت شبه  الرملية. وتشمل احملاصيل  املستمر لألراضي وزحف الكثبان  التدهور  الساحلية هو 

الذرة الرفيعة، والقطن، والسمسم، والبقوليات والقرعيات. 

9. احليازة الزراعية:
تشري بيانات آخر تعداد زراعي 2004 باجلمهورية اليمنية أن إمجالي عدد احلائزين الزراعيني بلغ حنو1488406 حائز 
منهم حنو 131618 حائز ارٍض زراعية فقط، ومتثل حنو8.8 % من إمجالي احلائزين، بينما احلائزون للثروة احليوانية 
فقط بلغ حنو308301 حائز، ومتثل حنو20.7 %. يف حني بلغ عدد احلائزين ألرض زراعية وثروة حيوانية معًا وهم 
الغالبية العظمى حنو1048487حائز أي حنو70.4 %. و بدراسة متوسط احليازة على مستوى حمافظات اجلمهورية 
اتضح أنها ترتاوح بني حد أدنى بلغ حوالي 0.3 هكتار يف حمافظة أب وحد أعلى بلغ حنو 6.3 هكتار يف حمافظة 
مأرب، ومل خيتلف هذا املتوسط كثريًا عّما كان عليه يف عام 1996، هذا وقد بلغ متوسط احليازة الزراعية للحائز 
الواحد حنو1.36 هكتار. تتوزع مساحة احليازة الزراعية على حنو3.57 قطعة لكل حائز، كما أظهرت البيانات 
أن معظم احليازات الزراعية أي حنو87.85 % ملكية خاصة، أما األراضي املستأجرة متثل حنو10.10 %، واألوقاف 
و من حيث طبيعة  % وامللكية التعاونية حنو0.02 % .  بينما ملكية الدولة ال تتجاوز حنو 0.85  حنو1.23 % ، 
%، بينما حتوز النسبة الباقية منهم  % من عدد احلائزين حيوزون حوالي 63.69  الرتكيز احليازي تبني أن حنو 97.9 

% من إمجالي املساحة املزروعة، وذلك وفقًا لتقديرات عام 2002. % على حنو 36.31  إي 2.10 

10. الرتكيب احملصولي:
يتصف الرتكيب احملصولي يف اجلمهورية بسيادة حماصيل احلبوب واحتالهلا مكانة الصدارة من حيث املساحة 
 % % من إمجالي املساحة احملصولية خالل الفرتة الثانية )2007 - 2010( مقابل 77.3  املزروعة، وتشغل حنو 62.3 
%(، ثم  %، ثم جمموعة الفاكهة )7.3  خالل الفرتة األوىل )87 - 1990(. تليها جمموعة األعالف، وتشغل حنو 12.8 

.% %(، وأخريًا جمموعة البقوليات حوالي 3.6  %(، وجمموعة اخلضروات )7.01  جمموعة احملاصيل النقدية )7.05 

الفرتة األوىل  الرفيعة والدخن خالل  الذرة  من مساحة احلبوب تزرع مبحصولي   %  78.5 أن حوالي  بالذكر  واجلدير 
% يف الفرتة األوىل. % يف الفرتة الثانية مقابل 10.2  والثانية، يف حني يشغل القمح حوالي 16.5 

% يف الفرتة  أما بالنسبة ملفردات جمموعة حماصيل اخلضر، فقد ازدادت مساحة حماصيل البطاطس حبوالي 69.4 
ومساحة حمصول البصل حبــوالي   %  65 الثانية مقارنة بالفرتة األوىل، وازدادت مساحة حمصول الطماطم حبوالي 

.%  229

وعمومًا، يتصف الرتكيب احملصولي يف الفرتة الثانية برتاجع مساحة احلبوب حبوالي 67.6 ألف هكتار تعادل حنو 
الذرة الشامية والشعري  %، وكذا لرتاجع   19.4 الرفيعة والدخن حبوالي  الذرة  %. وُيعزى ذلك لرتاجع مساحة   19.5
% لكٍل منها على الرتتيب. بينما ازدادت رقعة حمصول القمح حبوالي 42.7 ألف هكتار ومبا  % و30  حبوالي 18 

 .% يعادل حنو 30.3 
كما يتصف الرتكيب احملصولي يف الفرتة الثانية باتساع رقعة حماصيل اخلضار حبوالي 43.1 ألف هكتار تعادل 
حنــــو  تعادل  هكتار  ألف   39.07 حبوالي  الفاكهة  حماصيل  رقعة  ازدادت  كما  األوىل.  الفرتة  عن   %  71 حنو 
%. أما جمموعة األعالف، فقد ازدادت  %، وجمموعة احملاصيل النقدية حبوالي 8 آالف هكتار تعادل حنو 6.4   53.3

.% حبوالي 99.3 ألف هكتار، تعادل حنو 126.8 
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جدول رقم )4( تطور الرتكيب احملصولي باجلمهورية اليمنية خالل فرتتي
 )1987 - 1990( و)2007 2010-م(

التغيري النسيب 
بني الفرتتني 

)%(

متوسط الفرتة
2007-2010

متوسط الفرتة
1990- 1987 احملصول

% املساحة % املساحة
19.47- 62.27 788.4 77.33 856.02 جمموعة احلبوب
30.28 10.25 129.8 7.87 87.12 - القمح  
18.31- 3.53 44.75 4.33 47.9 - ذرة شامية
19.38- 48.94 619.6 60.70 672 - ذرة رفيعة ودخن
30.40- 3.08 39 4.43 49 - شعري
70.02 7.01 88.8 4.13 45.67 جمموعة اخلضروات
69.42 1.71 21.7 1.01 11.2         - بطاطس
64.64 1.42 18 .86 9.56         - طماطم

228.74 1.16 14.7 .35 3.91         - بصل
53.30 7.31 92.5 4.77 52.76 جمموعة الفاكهة
6.43 3.59 45.4 3.37 37.3 جمموعة البقوليات

45.14 7.05 89.3 4.86 53.8 جمموعة احملاصيل النقدية
126.81 12.76 161.6 5.63 62.3 جمموعة األعالف

القطاع الزراعي: أداء  التطور يف  11.  مؤشرات 
11. 1. معدالت النمو يف القطاع الزراعي:

2010( واملقدرة باألسعار اجلارية،   -  2006( الفرتة  اليمنية خالل  الزراعي احمللي باجلمهورية  الناتج  تشري تقديرات 
إن القطاع الزراعي قد شهد تطورًا ملحوظًا من حيث اإلنتاج وتنوعه وقيمته وارتفاع مساهمته يف االقتصاد القومي 
مقارنة بالقطاعات االقتصادية األخرى. ويرجع السبب يف ذلك إىل السياسات واإلجراءات التنموية املتبعة، حيث بلغ 

معدل النمو يف القطاع الزراعي حنو 5%.

فقد زادت قيمة الناتج احمللي الزراعي من حوالي 368.1 مليار ريال عام 2006 إىل حنو 695 مليار عام 2010 بزيادة 
تقدر بنحو  326.9 مليار ريال تعادل حنو 89 % عن عام 2006. وما حتقق من تطور إجيابي يف الناتج الزراعي كان 
انعكاسًا للتطور يف الناتج احمللي اإلمجالي حيث زاد الناتج احمللي اإلمجالي من 4495.2 مليار ريال عام 2006 إىل 
% عن عام 2006. وقد  حنو6374.9 مليار ريال عام 2010 بزيادة تقدر بنحو 1879.7 مليار ريال، ومبا يعادل حنو 42 
أدى   هذا األمر إىل حتقيق  أداء أفضل نسبيًا  للقطاع الزراعي باملقارنة  بقطاعات االقتصاد القومي األخرى  )جدول 

رقم 5( .

11. 2. األهمية النسبية للناتج احمللي الزراعي :
مازال القطاع الزراعي ميثل أهمية نسبية مرتفعة باجلمهورية اليمنية إذا ما قورن بإمجالي الناتج احمللي من القطاعات 
الناتج  إىل  الزراعي  للناتج  النسبية  األهمية  ارتفاعات يف   2010 النفط. فقد شهد عام  باستثناء  األخرى  االقتصادية 
احمللي اإلمجالي؛ حيث بلغت تلك األهمية حنو 10.9 % مقارنة بـ 8.2 % عام 2006، وبزيادة تقدر بنحو 2.7 %، ومبا 

% عن عام 2006. يعادل حنو 33 
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 جدول رقم )5( األهمية النسبية للناتج الزراعي ومتوسط نصيب الفرد
باجلمهورية اليمنية خالل الفرتة 2006 ــ 2010

باملليون ريال

 الناتج احملليالسنوات
األهمية النسبية الناتج الزراعياإلمجالي

للناتج الزراعي %
متوسط نصيب الفرد 

من الناتج الزراعي  ريال
20064495.2368.18.217612
200750.99.9451.58.920962
20086072.3547.79.024672
20095704.9591.310.425864
20106002.1695.010.929470

11. 3. متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي: 
ما حتقق من حتسن يف قيمة الناتج احمللي الزراعي باجلمهورية اليمنية خالل الفرتة )2006 - 2010(، ومبعدل يفوق 
 .% معدل النمو السكاني، أسفر عن حتّسن يف متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي، وذلك بنسبة بلغت حنو 67 

حيث ارتفع هذا املتوسط من حوالي 17.6 ألف ريال للفرد عام 2006 إىل حوالي 29.5 ألف ريال للفرد عام 2010. 

11. 4. إنتاجية العامل الزراعي:
تشري البيانات )اجلدول رقم 6 (  أن عدد القوة العاملة الزراعية باجلمهورية اليمنية قد شهدت تراجعًا نسبيًا عام 2010 
مقارنة بعام 2006؛ حيث اخنفضت القوة العاملة الزراعية من 2.542 مليون نسمة عام 2006 إىل حنو 2.471 مليون 
% عن عام 2006. يف حني حقق الناتج  نسمة عام 2010، باخنفاض يقدر بنحو 71 ألف عامل ومبا يعادل حنو 2.8 
من  للوحدة  اإلنتاجية  متوسط  يف  ملحوظ  إجيابي  تطور  عن  أسفر  إجيابيًا  تطورًا   الفرتة  هذه  خالل  الزراعي  احمللي 
العمالة الزراعية. حيث ارتفع هذا املتوسط من حوالي 144.8 ألف ريال عام 2006 إىل حنو 281.3 ألف ريال عام 2010، 
%. وهذا ُيعّد مؤشرًا تنمويًا إجيابيًا ينطوي على دالالت هامة   92 136.5 ألف ريال، تعادل حنو  بزيادة تقدر بنحو 

تعكس مدى حتّسن كفاءة أداء العاملني بالقطاع الزراعي، أو تطور األساليب التكنولوجية الزراعية املستخدمة. 

جدول رقم )6( متوسط إنتاجية العامل الزراعي باجلمهورية اليمنية خالل
الفرتة ) 2006 - 2010(

متوسط إنتاجية 
العامل باأللف 

ريال

القوى العاملة 
الزراعية ألف 

نسمة

الناتج احمللي الزراعي 
مليون ريال السنوات

144.8 2542 368.1 2006
178.6 2528 451.5 2007
217.9 2514 547.7 2008
236.5 2500 591.3 2009
281.3 2471 695.0 2010

11. 5. االستثمار يف القطاع الزراعي:
بلغ إمجالي حجم االستثمارات القومية باجلمهورية اليمنية حوالي 1184328 مليون ريال عام 2005 ازدادت إىل حنو 
% عن عام 2005، بلغ  2082685 مليون ريال عام 2010 بزيادة بلغت حنو 890357 مليون ريال تعادل حنو 75.8 
نصيب القطاع الزراعي منها حنو13011 مليون ريال عام 2005 ازدادت إىل حنو 29494 مليون ريال عام 2010 بزيادة 
%عن عام 2005، ويالحظ حدوث حتسن طفيف لنصيب القطاع  تقدر بنحو16483 مليون ريال تعادل حنو 126.6 

% عام 2010. ) جدول رقم 7 (   % عام 2005 إىل حنو 1.4  الزراعي من االستثمارات الكلية من حوالي 1.1 
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جدول رقم )7(  تطور حجم االستثمار يف القطاع الزراعي

االستثمارات الكليةالسنوات
مليون ريال

االستثمارات الزراعية 
مليون ريال

األهمية النسبية
%

20051184328130111.09
20061420642161621.14
20071754782154980.88
20082248166185300.82
20091847960174870.95
20102082685294941.40

11. 6. اإلنتاج الزراعي: 
يعكس التطور االجيابي الذي حتقق ملعظم املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية باجلمهورية اليمنية خالل فرتتي 
اإلنتاجية  مستوى  لتحسن  ذلك  وُيعزى  الزراعي.  التنموي  األداء  تطوير  مؤشرات  أبرز   )2010  - و2007   1990  -  87  (

اهلكتارية من جهة أو لزيادة الرقعة املزروعة من جهة أخرى أو للسببني معًا.

أ- تطور إنتاج احلبوب: 
مل يطرأ أي تغيري يذكر على إنتاج احلبوب خالل فرتتي )87 - 1990 و2007 - 2010(. حيث بلغ متوسط حجم اإلنتاج 
إنتاج  من متوسط   %  39 3.1 ألف طن تعادل حنو  2010( بزيادة تبلغ حنو   -  2007( 800.4 ألف طن للفرتة  حوالي 
الفرتة 87 - 1990 البالغ حنو 797.3 ألف طن. ويرجع ذلك إىل تراجع املساحة املزروعة باحلبوب؛ حيث اخنفضت الرقعة 
املزروعة باحلبوب من حوالي 856 ألف هكتار خالل الفرتة 87 - 1990 إىل حنو 788.4 ألف هكتار، باخنفاض يّقدر 

 .% بنحو 68 ألف هكتار تعادل حنو 7.9 

ومن ناحية أخرى، فقد ساهم حمصول القمح بأهم الزيادات الكمية يف إنتاج احلبوب؛ حيث ارتفع اإلنتاج من 143 ألف 
طن خالل الفرتة )87 - 1990( إىل حنو 219 ألف طن خالل الفرتة ) 2007 - 2010(، بزيادة تقّدر بنحو 76 ألف طن، 
 .% % من إنتاج الفرتة )87 - 1990(. وزاد إنتاج الذرة الشامية حبوالي 9.05 ألف طن تعادل حنو 15  تعادل حنو 53 
ويف املقابل، تراجع إنتاج الذرة الرفيعة والدخن حبوالي 30 ألف طن تعادل حنو 6 %. كما تراجع إنتاج الشعري حبوالي 
%. وُتفّسر الزيادة يف إنتاج القمح لزيادة الرقعة املزروعة منه حبوالي 42.7 ألف هكتار  20 ألف طن تعادل حنو 41 
عن الفرتة األوىل. بينما تراجع إنتاج الذرة الرفيعة والدخن والشعري نتيجة تراجع الرقعة املزروعة   %  49 تعادل حنو 

% على الرتتيب )جدول رقم 8(. % و20.4  منهما بنسبة 7.8 

 جدول رقم )8( متوسط رقعة وإنتاج أهم احلاصالت الزراعية باجلمهورية اليمنية
)2010  - 1990( و)2007   - خالل فرتتي )1987 

اإلنتاج باأللف طن                              املساحة باأللف هكتار       

التغيري النسيب بني 
الفرتتني )%(

 متوسط الفرتة
2010 – 2007

متوسط الفرتة
1990 - 1987 احملاصيل

اإلنتاج املساحة متوسط اإلنتاج متوسط املساحة متوسط اإلنتاج متوسط املساحة
.39 -7.90 800.4 788.4 797.3 856.02 احلبوب

53.04 48.99 219 129.8 143.1 87.12 القمح
14.74 -6.58 70.45 44.75 61.4 47.9 ذرة شامية
-5.55 -7.80 512 619.6 542.1 672 ذرة رفيعة ودخن

-41.10 -20.41 29.86 39 50.7 49 شعري
63.41 94.44 1097.6 88.8 671.7 45.67 اخلضروات

106.14 93.75 281.8 21.7 136.7 11.2 بطاطس
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التغيري النسيب بني 
الفرتتني )%(

 متوسط الفرتة
2010 – 2007

متوسط الفرتة
1990 - 1987 احملاصيل

اإلنتاج املساحة متوسط اإلنتاج متوسط املساحة متوسط اإلنتاج متوسط املساحة
258.46 275.96 214 14.7 59.7 3.91 بصل
223.88 75.32 994 92.5 306.9 52.76 الفاكهة
51.97 21.72 88.9 45.4 58.5 37.3 البقوليات

229.18 65.99 92.5 89.3 28.1 53.8 احملاصيل النقدية
275.04 159.39 2098.7 161.6 559.6 62.3 األعالف

ب( تطور اإلنتاج من اخلضروات:
شهد إنتاج اخلضروات باجلمهورية اليمنية خالل نفس الفرتات تطورًا اجيابيًا ملموسًا. فقد ارتفع إنتاج اخلضروات من 
حوالي 671.7 ألف طن خالل الفرتة األوىل )87 - 1990( إىل حنو 1097.6 ألف طن خالل الفرتة الثانية )2007 - 2010( 
% عن الفرتة األوىل. وُيعزى ذلك إىل زيادة الرقعة املزروعة منها  بزيادة تقدر حبوالي 425.9 ألف طن تعادل حنو 63.4 
من حوالي 45.7 ألف هكتار يف الفرتة األوىل إىل حنو 88.8 ألف هكتار خالل الفرتة الثانية بزيادة تقدر حبوالي 43.1 
ألف هكتار تعادل حنو 94.3 % من متوسط رقعة الفرتة األوىل. وقد أقبل املزارعون على زراعة حماصيل اخلضر دون 
غريها من احملاصيل وخاصة حماصيل احلبوب الرتفاع عوائدها النقدية اجملزية من ناحية، ولسهولة تبين املستحدثات 
التكنولوجية هلذه احملاصيل املنزرعة حتت ظروف النظام املروي باملياه اجلوفية، وكذا إلمكانية تطبيق نظم الري 

احلديثة ونظم الزراعة احملمية، وهي التقنيات اليت أحدثت قفزات نوعية يف اإلنتاج أهلكتاري لتلك احملاصيل. 

فقد زاد إنتاج حمصول البطاطس من حوالي 136.7 ألف طن إىل حنو 281.8 ألف طن بزيادة تقدر حبوالي 145 ألف 
%. ويرجع ذلك لزيادة الرقعة املزروعة من حوالي 11.2 ألف هكتار إىل حنو 21.7 ألف هكتار  طن تعادل حنو 106 
%. كما زاد إنتاج حمصول الطماطم من 155.7 ألف طن إىل  بزيادة تقدر حبوالي 10.5 ألف هكتار تعادل حنو 94 
%. وُيعزى ذلك إىل تضاعف الرقعة املزروعة   61 95.3 ألف طن تعادل حنو  251 ألف طن بزيادة تقدر حبوالي  حنو 

مبحصول الطماطم. 

أما حمصول البصل، فقد زاد إنتاجه من حوالي 59.7 ألف طن إىل حنو 214 ألف طن بزيادة تقدر حبوالي 181.3 ألف 
% مقارنة  %. وُيعزى ذلك إىل تضاعف مساحة البصل يف الفرتة الثانية مبا يعادل حنو 276  طن تعادل حنو 258.5 

بالفرتة األوىل.

ج( تطور إنتاج البقوليات:
شهدت الفرتة الثانية )2007 - 2010( زيادة ملحوظة يف إنتاج البقوليات باجلمهورية اليمنية، بلغت نسبتها حوالي 
% عّما كانت عليه يف الفرتة األوىل )1987 - 1990(؛ حيث ارتفعت كمية اإلنتاج من حوالي 58.5 ألف طن إىل   52
حوالي 88.9 ألف طن بزيادة قدرها حوالي 30.4 ألف طن. وُتعزى زيادة اإلنتاج إىل حتّسن مستوى اإلنتاجية اهلكتارية 
من ناحية، وإىل زيادة الرقعة املزروعة منها من ناحية ثانية. حيث ازدادت الرقعة املزروعة بالبقوليات بنسبة بلغت حنو 
%، وتشمل احملاصيل البقولية كاًل من  %. وُتعّد تلك النسبة أقل من نسبة الزيادة يف اإلنتاج البالغة حنو 52   22

اللوبيا، والعدس، والفاصوليا، والفول، واحللبة والبسلة.

د( تطور إنتاج الفاكهة:
% عّما كانت عليه يف الفرتة  حّقق إنتاج الفاكهة باجلمهورية اليمنية تطورًا ملحوظًا بلغت نسبته حوالي 224 
األوىل )87 - 1990(؛ حيث ارتفعت كمية اإلنتاج من حوالي 307 ألف طن إىل حوالي 994 ألف طن بزيادة تقدر حبوالي 
 .%  75 حنو  تعادل  هكتار  ألف   39.7 حوالي  بالفاكهة  املزروعة  الرقعة  يف  الزيادة  بلغت  حني  يف  طن.  ألف   687
وُتعزى الزيادة يف اإلنتاج إىل الزيادة النسبية يف الرقعة املزروعة بالفاكهة من ناحية، وإىل حتّسن مستوى اإلنتاجية 
اهلكتارية حملاصيل الفاكهة من ناحية أخرى. وتشمل حماصيل الفاكهة :العنب، وخنيل التمر، واملوز، والباباي، 
واجلوافة  والتفاح،  والتني،  والرمان،  والسفرجل،  والفرسك،  واليوسفي،  والليمون،  والربتقال،  والربقوق،  واملاجنو، 

واللوز.
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هـ( تطور إنتاج احملاصيل النقدية:
شهدت احملاصيل النقدية هي األخرى تطورًا اجيابيًا يف اإلنتاج؛ حيث زاد اإلنتاج من 28.1 ألف طن يف الفرتة األوىل )87 
- 1990( إىل حنو 92.5 ألف طن يف الفرتة الثانية )2007 - 2010( بزيادة تقدر حبوالي 64.4 ألف طن تعادل حنو 229 
%. وُيعزى ذلك إىل زيادة إنتاجية وحدة املساحة من احملاصيل النقدية )النب، والسمسم، والفول السوداني ، والقطن 
والتبغ( من ناحية، ومن ناحية أخرى إىل زيادة الرقعة املزروعة منها من حوالي 53.8 ألف هكتار يف الفرتة األوىل إىل 

.% حوالي 89.3 ألف هكتار يف الفرتة الثانية، وبزيادة تقدر حبوالي 35.5 ألف هكتار تعادل حنو 66 

و( تطور إنتاج األعالف:
تشري بيانات )اجلدول رقم 8 ( إىل ارتفاع إنتاج األعالف من حوالي 559.6 ألف طن يف الفرتة األوىل إىل حوالي 2098.7 
%. وتآٌعزى زيادة اإلنتاج من األعالف  ألف طن يف الفرتة الثانية؛ بزيادة تقدر بنحو 1539 ألف طن تعادل حنو 229 
إىل حتسن مستوى اإلنتاجية اهلكتارية من حماصيل األعالف من ناحية، ومن ناحية أخرى إىل زيادة الرقعة املزروعة 
منها من حوالي  ) 62.3  ( ألف هكتار إىل حنو 161.6 ألف هكتار   بزيادة تقدر بنحو 99.3 ألف هكتار تعادل حنو 
159 % لتليب الزيادة يف إنتاج األعالف الزيادة املّطردة يف إعداد الثروة احليوانية اليت شهدت تطورًا إجيابيًا هي األخرى 

خالل السنوات األخرية.

ز( تطور اإلنتاج احليواني:
حجم  ارتفع  حيث  إنتاجها،  يف  متباينة  تطورات  حققت  قد  احليوانية  املنتجات  أن   )  9 رقم  )اجلدول  بيانات  من  يتبني 
اإلنتاج من اللحوم احلمراء من 37.3 ألف طن خالل الفرتة األوىل )87 - 1990( إىل حنو 98.1 ألف طن خالل الفرتة الثانية 
%عن الفرتة األوىل، كما ارتفع اإلنتاج من حلوم  )2007 - 2010( بزيادة تقدر حبوالي 60.8 ألف طن تعادل حنو 62 
%، أما احلليب  %، وزاد اإلنتاج من البيض بنسبة تبلغ حنو 241  الدواجن حبوالي 80.9 ألف طن بنسبة تبلغ حنو 137 
فقد تطور إنتاجه أيضًا بنسبة تبلغ حنو 92 %. ويرجع التطور يف إنتاج اللحوم احلمراء والبيضاء واأللبان لزيادة أعداد 
 %  172  ،%  144  ،%  35 تبلغ حنو  بنســــبة  واملاعز واجلمال  األبقار، واألغـنام،  أعداد  زادت  الثروة احليوانية فقد 

% على الرتتيب. و130 

جدول رقم )9( تطور اإلنتاج احليواني باجلمهورية اليمنية خالل فرتتي 
)1987 - 1990( )2007 - 2010م(

اإلنتاج باأللف طن                      الوحدة باأللف رأس       

اإلنتاج
التغري النسيب 2007 - 872010 - 1990

)%( اإلنتاجالوحدةاإلنتاجالوحدة
35-1567-1160أبقار
144-9060-3702أغنام
172-8869-3254ماعز

130-387-168مجال
58.9139.8137.4حلوم دواجن

241-1126-330بيض)باملليون(
151.129092-احلليب

37.398.1163-حلوم محراء

11. 7. تطور اإلنتاجية اهلكتارية:
يقاس التطور يف حتسن مستويات اإلنتاجية اهلكتارية للحاصالت الزراعية على حمصلة األداء للعديد من اجلهود 
التنموية، وخاصة يف جمال التطور التقين وما يعكسه هذا التطور من اجلهود البحثية واإلرشادية والتدريبية، وما 
يشجعه من حوافز سعرية وسياسات تسويقية داخلية وخارجية سواء للمنتجات أو ملستلزمات اإلنتاج وغري ذلك من 
ندرة وحمدودية إمكانيات  الرأسية يف ظل  بالتنمية  ما يعرف  أو  الزراعية  اإلنتاجية  أهمية حتسني  وتزداد  األمور. 

التوسع األفقي باجلمهورية اليمنية. 
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10 ( مستويات اإلنتاجية اهلكتارية يف اجلمهورية اليمنية، وهي حمصلة  وتعكس البيانات املتاحة )اجلدول رقم 
التقلبات من  املؤشر حيمل يف طياته بعض  فإن هذا  وبالتالي،  معًا.  واملطرية  املروية  الزراعات  اإلنتاجية يف  متوسط 
عام إىل آخر لتقلبات األحوال املطرية وتأثريها على مستويات اإلنتاجية اهلكتارية واحملتسبة كمتوسط للزراعات 

املطرية واملروية معًا.                                                            

بينما  متفاوتة؛  مبعدالت  متزايدًا  منوًا  اليمنية  اجلمهورية  يف  احلاصالت  لبعض  اهلكتارية  اإلنتاجية  شهدت  وقد 
تراجعت مستويات اإلنتاجية اهلكتارية لبعضها اآلخر. وتبني أن حاصالت القمح، والذرة الشامية، والذرة الرفيعة، 
والدخن، البطاطس، والفاكهة، والبقوليات، واحملاصيل النقدية، واألعالف كانت من بني احلاصالت اليت حتسنت 
إنتاجيتها بنسٍب تبلغ حنو 3 %، و23 %، و3 %، و6 %، و85 %، و24 %، و98 % و45 % على التوالي. وعلى اجلانب 
%، والطماطم  اآلخر ، تراجعت اإلنتاجية اهلكتارية لعدٍد من احلاصالت، فالشعري  اخنفضت إنتاجيته  بنسبة  26 

.% % والبصل بنسبة 5   14
جدول رقم )10( متوسط اإلنتاجية اهلكتارية للحاصالت الزراعية باجلمهورية اليمنية

 خالل فرتتي )1987 - 1990( و)2007 - 2010م(

معدل التغيري النسيب 
بني الفرتتني  )%(

متوسط  اإلنتاجية 
2010  - بالطن  2007  

متوسط اإلنتاجية
1990  -  1987 جمموعة احملاصيل

9.05 1.02 0.931 احلبوب
2.69 1.69 1.643 القمح

22.99 1.57 1.28 ذرة شامية
2.52 .83 0.806 ذرة رفيعة ودخن

25.67- .77 1.03 الشعري
15.97- 12.36 14.71 اخلضروات
6.44 12.99 12.2 البطاطس

14.45- 13.94 16.3 الطماطم
4.85- 14.56 15.3 البصل
85.27 10.75 5.8 الفاكهة
23.93 1.96 1.58 البقوليات
98.44 1.04 0.522 احملاصيل النقدية
44.62 12.99 8.98 األعالف

11. 8. امليزان التجاري الزراعي الغذائي:
باستعراض البيانات املدرجة يف) اجلدول رقم 11 (، واملتعلقة بامليزان التجاري اليمين خالل الفرتة 2006 - 2010، يتبني 
ارتفاع الواردات اإلمجالية من 1534 مليار ريال عام 2006 إىل حنو 2039.5 مليار ريال عام 2010، بزيادة تبلغ حنو 
% عن نفس القيمة املتحققة عام 2006م. كما ارتفعت الواردات الزراعية  505.5 مليار ريال، ومبا يعادل حنو 33 
377.6 مليار  2010م، بزيادة تبلغ حنو  585 مليار ريال عام  2006 إىل حنو  الغذائية من حوالي207 مليار ريال عام 

% عن عام 2006م.  ريال، وتعادل حنو 182 

عام2010. يف حني   %  29 2006م، ارتفعت إىل حنو  من إمجالي الواردات عام   %  13.5 متثل الواردات الزراعية حنو 
تراجعت الصادرات اإلمجالية من 1549.1 مليار ريال عام 2006 إىل حنو1251.6 مليار ريال عام 2010 باخنفاض بلغ 
الغذائية حتسنًا  الزراعية  الصادرات  2006م. بينما شهدت  عن عام   %  19 297.5 مليار ريال، ومبا يعادل حنو  حنو 
نسبيًا؛ حيث ارتفعت من حوالي 28.5 مليار ريال عام 2006 إىل حنو45.7 مليار ريال عام 2010، بزيادة تبلغ حنو 17.2 
مليار ريال، تعادل حنو 60 % عن عام 2006. ومتثل الصادرات الزراعية حنو 1.8 % من إمجالي الصادرات عام 2006، 

% عام 2010م. ارتفعت إىل حنو 3.7 

وهذا يعين أن امليزان التجاري الزراعي يعاني من عجز مزمن يف صايف رصيده التجاري، حيث بلغ يف عام 2006 حوالي 
178.9 مليار ريال، وارتفع إىل حوالي 539.3 مليار ريال عام 2010، بزيادة قدرها حوالي 360 مليار ريال، تعادل 201 % 
عن عام 2010. ويعكس ذلك الوضع وجود فجوة غذائية كبرية يف اجلمهورية اليمنية تسد عن طريق االسترياد. 
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 جدول رقم )11( امليزان التجاري اإلمجالي والزراعي الغذائي يف اجلمهورية اليمنية
 )باملليار ريال ميين( خالل الفرتة 2006 - 2010.

البيان

قيمة الوارداتقيمة الصادرات
 امليزان

 التجاري
الزراعي  الزراعيةاإلمجالي

والغذائية

 األهمية
 النسبية

 للصادرات
الزراعية

 الزراعيةاإلمجالي
والغذائية

 األهمية
 النسبية
 للواردات
الزراعية

20061549.128.51.841534.0207.413.52178.9-
20071544.338.12.471859.1447.324.06409.2-
20082033.944.12.172333.0535.322.94491.2-
20091419.241.72.942001.4558.627.91516.9-
20101251.645.73.652039.5585.028.68539.3-

11. 9. التطور يف معدالت االكتفاء الذاتي:
ارتفعت قيمة الفجوة الغذائية عن اجملموعات السلعية الرئيسية باجلمهورية اليمنية عام 2010م مقارنة بعام 1990. 
2010م.   -  1990 الفرتة  الرئيسة خالل  الغذائية  الذاتي من اجملموعات  12( معدالت االكتفاء  رقم  ويوضح )اجلدول 
وعلى الرغم من حتسن معدالت االكتفاء الذاتي من بعض السلع واجملموعات السلعية الغذائية، فقد تراجعت معدالت 

االكتفاء الذاتي من البعض منها، وأخرى مل يطرأ عليها تغريات ذات شأن.

النسيب يف  أهميتها وثقلها  الذاتي منها جمموعة سلعية هلا  اليت حتسنت معدالت االكتفاء  األوىل  وتضم اجملموعة 
ارتفعت  واللحوم احلمراء. فقد  والبيض  والشعري،  والدخن،  الرفيعة،  والذرة  األلبان ومنتجاتها،  منها  الغذائية،  الفجوة 
%؛ ويف  % إىل 96.9  نسبة االكتفاء الذاتي من الذرة الرفيعة والدخن فيما بني عامي 1990 - 2010م من حوالي 96.3 
%، ويف األلبان ومنتجاتها من حوالي  % إىل 102.9  %، والبيض من حوالي 80.9  % إىل 100.9  الشعري من حوالي 100 

 .% % إىل 94.6  %، ويف اللحوم احلمراء من 88.8  % إىل 79.5   41.3

وباإلضافة إىل اجملموعات السلعية السابقة، فقد حتسنت أيضًا يف عام 2010م مقارنة بعام 1990 معدالت االكتفاء 
الذاتي من  ارتفعت نسبة االكتفاء  الفاكهة واألمساك. ففي جمموعة اخلضر،  الذاتي جملموعة اخلضر وجمموعة 
% عن عام 1990. ويف الفاكهة، ارتفعت نفس النسبة من 88.9 %  % بزيادة تعادل حنو 10.8  % إىل 110.6   99.8
% بزيادة تعــادل حنو  % إىل 237.6  %؛ ويف األمساك ارتفعت من 102.7  % بزيادة تعادل حنو 25.4  إىل 111.5 

.%  131

  ويف املقابل، شهدت بعض السلع واجملموعات السلعية الغذائية قدرًا من الرتاجع يف معدالت االكتفاء الذاتي منها. 
وتعترب جمموعة احلبوب - وبالذات القمح والذرة الشامية - هي اجملموعة األكثر أهمية يف هذه الفئة نظرًا الرتفاع 
 % قيمة األعباء االستريادية هلا واالخنفاض املزمن يف معدالت االكتفاء الذاتي منها. فقد تراجعت احلبوب من 37.5 
باخنفاض   %  9.6 إىل حنو   %  12.6 القمح من  %. ويعزى ذلك إىل تراجع   38 باخنفاض يعادل حنو   %  23.3 إىل 
%. وباإلضافة إىل جمموعة   71 باخنفاض حنو   %  17 إىل   %  58 من  الشامية  الذرة  وتراجعت    %  24 يعادل حنو 
 .% % باخنفاض يعادل حنو 25  % إىل 64  احلبوب، تراجعت أيضًا نسبة االكتفاء الذاتي من البقوليات من 85.2 

.% % باخنفاض يعادل حنو 30  % إىل 56.9  كما تراجعت اللحوم البيضاء من 81.3 
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جدول )12( معدالت االكتفاء الذاتي من اجملموعات الرئيسة الغذائية يف اجلمهورية اليمنية 
خالل الفرتة )2006 - 2010 ( 

1990اجملموعة
)%(

1995
)%(

2000
)%(

2005
)%(

2010
)%(

التغري النسيب بني 
 الفرتتني

1990-2010
-37.549.620.618.223.337.9جمموعة احلبوب

- 6.15.49.623.8ـ12.6القمح و الدقيق
- 20.39.916.771.2ـ57.9الذرة الشامية

96.310010091.596.90.6الذرة الرفيعة والدخن
10078.795.595.5100.90.9الشعري

- 98.299.8100.998.2962.2البطاطس
- 85.291.657.455.96424.9جمموعة البقوليات

99.848102.694.2110.610.8جمموعة اخلضر
88.980101.488.4111.525.4جمموعة الفاكهة

88.895.396.296.194.66.5جمموعة اللحوم احلمراء
- 81.372.352.852.656.930.0جمموعة اللحوم البيضاء

102.7124.1132.2150.6237.6131.4األمساك
81.985.793.9100102.927.2البيض

41.354.74138.279.592.5األلبان ومنتجاتها

11. 11. مؤشرات التحديث التقين:
يغلب على منط الزراعة اليمنية الزراعة التقليدية وخاصة الزراعة يف النظام املطري، واليت تعتمد بشكٍل أساسي 
على اجلهد البشري واحليواني يف أداء العمليات املز رعية، حيث يستخدم هذا النمط مستويات تقنية متواضعة خبالف 
الزراعة يف النظام املروي باملياه اجلوفية، والذي يعّول عليه الكثري من حيث تبين املستحدثات التقنية اجلديدة للنهوض 
واألمسدة  واجلرارات  الزراعية  العاملة  القوى  استخدام  معدالت  إىل   )13 رقم  )اجلدول  ويشري  اهلكتارية.  باإلنتاجية 
واملبيدات الكيماوية. فقد تزايدت معدالت استخدام العمالة الزراعية خالل الفرتة من 1103 عامل/ألف هكتار عام 

.% 1990 إىل 1535 عامل/ألف هكتار بزيادة قدرها 432 عامل/ألف هكتار تعادل حنو 39 

ويف العمل اآللي، شهدت السنوات األخرية تطورًا ملحوظًا يف إدخال امليكنة الزراعية. فقد زاد عدد اجلرارات من حوالي 
%، مما ترّتب  5937 جرار عام 1990 إىل حنو 27740.5 جرار عام 2010، بزيادة تقّدر بنحو 21803 جرار تعادل 367 
عليه اخنفاض نصيب اجلرار من األراضي املزروعة من 274.7 هكتار عام 1990 إىل حنو 58 هكتارًا عام 2010م، أي 

ارتفاع املعدل من 3.6 جرار/ألف هكتار عام 1990 إىل حنو 17جرارًا/ألف هكتار عام 2010.

إىل  سنة  من  الكيميائية  األمسدة  استخدام  مستويات  تفاوتت  فقد  الكيميائية،  األمسدة  استخدام  جمال  يف  أما 
أخرى؛ فقد تراوحت بني حد أقصى بلغ حنو 32.3 كجم/هكتار عام 2010 وحد أدنى بلغ حنو10.1 كجم/هكتار 

عام 2010م.
حوالي  من   2010  -  1990 الفرتة  خالل  الكيميائية  األمسدة  كمية  ارتفاع   )13 رقم  باجلدول   ( البيانات  وتوضح 

.% 16487 طن عام 1990 إىل حنو 51897 عام 2010، بزيادة تقدر بنحو 35410 طن، ومبا يعادل 214.8 

أما املبيدات الكيميائية، هي األخرى تذبذبت كمياتها بني حد أعلى بلغ حنو 2.3 كجم/هكتار عام 2000 وحد 
أدنى بلغ حنو 0.47 كجم/هكتار عام 1990. وخالل عام 2010م، بلغ متوسط الكمية املستخدمة للهكتار الواحد 

حنو 0.53 كجم.
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جدول رقم )13(
 تطور معدالت استخدام القوى العاملة واجلرارات واألمسدة واملبيدات الكيماوية باجلمهورية اليمنية

 للفرتة من 1990 - 2010م 

السنوات
القوى العاملة 

عامل/ألف 
هكتار

اجلرارات
جرار/ألف هكتار

األمسدة
كيلوجرام/

هكتار

املبيدات
كجم/مبيدات

19901103.63.610.10.47
19951164.94.215.90.78
20001572.94.727.62.30
20051587.85.717.42.31
20101535.417.232.250.53

ثانيًا : إدارة موارد البحوث:
1( املوارد البشرية:

1.1. أعداد ومؤهالت وتوزيع الباحثني:
تشمل القوى الوظيفية يف هيئة البحوث واإلرشاد الزراعي 1373 موظفًا يتوزعون على خمتلف الفئات العاملة )جدول 
%. وحسب بيانات نهاية عام 2011م  رقم 14 (. وتبلغ نسبة الباحثني  من حجم هذه القوى الوظيفية اإلمجالية حنو 29 
 %  24 واملاجستري    ،%  16 بينهم حنو  الدكتوراه   باحثًا، ميثل محلة   401 اهليئة  الباحثني  يف  بلغ إمجالي عدد   ،
– على خمتلف فروع ومكاتب ومقار  العاملني يف اهليئة  – وباقي فئات  الباحثون  %. ويتوزع   60 والبكالوريوس 
% من  اهليئة على النحو املبني يف نفس اجلدول )رقم 14(. علمًا أن إمجالي عدد العاملني يف اهليئة يقدرون بنحو 10 

إمجالي العاملني يف القطاع الزراعي احلكومي.

 جدول رقم ) 14 ( القوى العاملة وتوزيعها على مستوى اإلدارة العامة
وفروعها (حسب بيانات نهاية ديسمرب م2011) 

ة
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ا
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ف
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و

ي
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ي
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اإل
 

ي
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ال

1312144096623137137رئاسة اهليئة – ذمار
313183216151549110فرع اهليئة – ذمار
6122642343756128170فرع اهليئة – تعز

142329192166105134فرع اهليئة – الكدن
8726409233263105فرع اهليئة – العرة
392312142829-فرع اهليئة – مأرب

111143677548101225291فرع اهليئة – الكود
211163134174189121فرع اهليئة – سيئون
347132541124فرع اهليئة – املكال

121316515325171مركز حبوث السالالت
 مركز حبوث املوارد

الطبيعية – ذمار
311122461292553
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 مركز املصادر الوراثية
68102441271042– ذمار

 مركز ما بعد احلصاد
68102441271842– عدن

 املركز الوطين لإلعالم
2191241742537– صنعاء

 املركز الوطين
للتدريب- ذمار

001105167

 مكتب اهليئة –
صنعاء

301401431621

002202024مكتب اهليئة - عدن

64952424012043024669721373اإلمجالي

وكما هو مالحظ يف اجلدول )رقم 14(، فإن هناك اختالاًل يف توزيع الباحثني على الفروع املختلفة، حيث ترتكز نسبة 
كبرية منهم يف بعض الفروع، بينما ال يتجاوزون أصابع اليد يف بعض الفروع األخرى. ومن جهة ثانية، جتدر اإلشارة 
إىل أن عدد الباحثني يف اهليئة وفروعها يتوزعون أيضًا على التخصصات العلمية الزراعية املختلفة بصورة غري متزنة. 
فنسبة كبرية منهم، يرتكزون يف ختصصات علمية قليلة كاحملاصيل احلقلية والبستانية واألراضي، ووقاية 
االقتصادية  والعلوم  واألغذية  واألعالف  كاملراعي  اجملاالت  بعض  يف  املختصني  الباحثني  عدد  يقل  بينما  النبات. 

االجتماعية والري وغريها. 

املاضيني، حيث  العقدين  الباحثني يف اهليئة قد تطور بصورة متسارعة على مدى  القول أن عدد  ومع ذلك، ميكن 
مل  التزايد  هذا  مثل  لكن   .)  15 رقم  )جدول  تقريبًا  مرتني  مبعدل  والبكالوريوس  الدكتوراه  محلة  عدد  تضاعف 
يقلل من تأثري االختالالت القائمة يف توزيعهم سواًء على مستوى الفروع أو التخصصات العلمية املختلفة. ومن جهة 
ثانية، فإنه على الرغم من تزايد أعداد الباحثني يف اهليئة على مدى السنوات املاضية، فإن نسبتهم إىل إمجالي عدد 
السكان أو عدد املزارعني واملساحات الزراعية اإلمجالية يف البالد، مازالت نسبة منخفضة مقارنة مبا هو معياري أو 

سائد يف الدول األخرى يف العامل. 

جدول رقم )15( تطور أعداد الباحثني يف اهليئة )1992 – 2010م(

السنة
محلة شهادة

إمجاليالدكتوراهاملاجستريالبكالوريوس
19921268227235
19981828453319
20042238467374
20112429564401
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1. 2. التدريب والتأهيل:
العاملني يف  فئات  برامج تدريبية قصرية ملختلف  بتنظيم  الزراعي، يقوم  للتدريب  اهليئة مركزًا وطنيًا  لدى  يوجد 
القطاع الزراعي مبا يف ذلك خمتصو اإلرشاد الزراعي والتعاونيون والقيادات احمللية وأعضاء الوحدات القروية رجااًل 
ونساًء. ويعترب الباحثون يف اهليئة املدربون الرئيسيون هلذا املركز والسيما يف جماالتهم التخصصية. ولذلك، يعترب 
املركز أحد القنوات اهلامة واملساعدة يف عملية التعريف باألنشطة البحثية، وخمرجات الربامج البحثية من معارف 

وتقانات زراعية. 

من جهة أخرى، فإن اهليئة تنظم سنويًا، وحسب توفر املخصصات املالية، عن طريق هذا املركز دورات تدريبية فنية 
ختصصية حملية حسب احلاجة:  

الدورات التدريبية التوجيهية: ملوظفيها أو باحثيها اجلدد.   -
الدورات اإلنعاشية: للباحثني والفنيني مبختلف مستوياتهم.    -

املشروعات  لبعض  اتصال  كمختصي  املختارين  كالباحثني  خمتارة  لكوادر  نوعية:  ختصصية  دورات   -
والشبكات الوطنية واإلقليمية، أو ملنسقي البحوث واإلرشاد »رؤساء وحدات التنسيق«، وغريهم. 

أو  اجملاالت  يف  خاصة  اليمنية  اجلامعات  كوادر  ببعض  للهيئة  التابع  الزراعي  للتدريب  الوطين  املركز  ويستعني 
التخصصات غري املتوفرة لدى كوادرها، وذلك للمشاركة كمدربني سواًء يف الدورات املنظمة للباحثني أو للفئات 
العمل  الزائرون ضمن خطط  العرب واألجانب  باملركز بعض اخلرباء  التدريب  األخرى. كما يشارك يف  املستفيدة 
اخلاصة ببعض املشروعات والشبكات البحثية الزراعية اإلقليمية، أو بعض املشروعات الدولية املتعددة أو الثنائية 

اليت تقوم اهليئة بتمثيل القطاع الزراعي اليمين فيها. 

باملثل، فإن كوادر اهليئة يستفيدون من بعض فرص التدريب القصري اليت توفرها بعض املنظمات العربية واهليئات 
واملراكز اإلقليمية والدولية للبحوث الزراعية، يف عدد من اجملاالت واحلقول التخصصية، وخيتلف عدد املتدربني من 
عام آلخر. ومن بني أهم هذه اجلهات أو املؤسسات اليت يستفيد كوادر اهليئة من براجمها التدريبية خارج اليمن، ميكن 
اإلشارة إىل: منظمة األغذية والزراعة العاملية »الفاو«، واملركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة »إيكاردا«، 
واملركز العربي لدراسات األراضي اجلافة واملناطق القاحلة »أكساد«، واحتاد مؤسسات البحوث الزراعية يف مشال 
والذرة  القمح  لبحوث  الدولي  الزراعية »أواد«، واملركز  للتنمية  العربية  املنظمة  األدنى »أرينينا«،  إفريقيا والشرق 

الشامية »سيمت«، املكسيك، واهليئة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الدول األفرو- آسيوية للتنمية الريفية.

للتأهيل احمللي يساعد على  برناجمًا  املاضية  األخرية  السنوات  اهليئة خالل  الباحثني، فقد طورت  لتأهيل  وبالنسبة 
مع  والتنسيق  بالتعاون  عليا  مؤهالت  على  واملاجستري  البكالوريوس  محلة  من  الباحثني  من  حمدود  عدد  حصول 
كليات الزراعة يف اجلامعات اليمنية اليت بدأت بتوفري برامج دراسات عليا، وخباصة جامعتا صنعاء وعدن، ومؤخرًا 

جامعة ذمار. 

كما يواصل عدد من الباحثني برامج دراسات عليا يف جامعات عربية وأجنبية عن طريق ترشيحهم ملنح برامج التبادل 
الثقايف واليت تشرف عليها كُل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اخلدمة املدنية والتأمينات. لكن أي 
من الوزارتني املشار إليهما ال ختصص عددًا حمددًا من البعثات السنوية للهيئة، وقد يتم اعتماد بعثة أو أكثر يف أحد 

األعوام، ثم يتوقف ذلك لعدة أعوام الحقة وهكذا. 

وألن املوازنات املعتمدة سنويًا للهيئة ال تسمح بتخصيص رسوم وتكاليف متابعة الدراسة يف اجلامعات خارج اليمن، 
التخصصية  العلمية  اجملاالت  يف  العليا  دراساتهم  مواصلة  على  باحثيها  لتشجيع  آخر  أسلوبًا  طّورت  قد  اهليئة  فإن 
أو  الشهري  الراتب   نصف  مبنحه  أو  مدفوعة،  دراسية  إجازة  بذلك  الراغبني  الباحثني  منح  خالل  من  وذلك  املختلفة، 
الراتب األساسي فقط. ويتوقف اإلجراء الذي تقره اهليئة، حسب قدرة الباحث على تغطية نفقات مواصلة الدراسة يف 
اجلامعات احمللية أو يف اجلامعات اخلارجية، إما على حسابه الشخصي، أو عن طريق تقدمه إىل جهات أخرى للحصول 
على مصادر متويل مناسبة، كدخوله يف مسابقات تنافسية للفوز بإحدى البعثات الدراسية التنافسية اليت تقدمها 

بعض املؤسسات واجلامعات واملنظمات واملراكز العربية والدولية. 

يوجد يف الوقت احلالي، عدد من باحثي اهليئة ممن فازوا مبقاعد دراسية معفاة من الرسوم، ومبعونة مالية حمددة، 
ويواصلون دراساتهم يف جامعات بعض الدول الشقيقة والصديقة كالسعودية والصني وتركيا. 
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وحسب بيانات نهاية ديسمرب 2011م، يبلغ عدد الدارسني يف اجلامعات احمللية 35 باحثًا )13 دكتوراه، 15 ماجستري، 
و7 بكالوريوس(، ويبلغ عددهم يف اجلامعات العربية واألجنبية 16 باحثًا )منهم 10 دكتوراه و6 ماجستري(. 

1. 3. املقومات واملعوقات:
البشرية املذكورة، مؤسسة وطنية مرجعية يف جماهلا، وضمن نطاق عملها  املوارد  تعترب اهليئة، مبا متتلكه من 
وتنفيذ مهامها؛ حيث يتمتع كوادرها مبؤهالت عالية وختصصات نوعية، وتتوفر هلم إمكانات وأنشطة تساعدهم 
على تطوير قدراتهم املعرفية واملهارية داخليًا وخارجيًا، إضافة إىل ما هو متوفر هلم من فرص العمل احلقلي والتطبيق 
امليداني لتلك املهارات واملعارف، لتحقيق املزيد من الصقل واكتساب املعارف اجلديدة عرب االحتكاك امليداني بالواقع. 
انطالقًا من ذلك، فقد أصبح كوادر اهليئة من الباحثني يتميزون خبربة جيدة وكفاءة عالية، وميتازون بمسعة 

طيبة يف خمتلف اجلهات والدوائر  ذات العالقة. 

املؤسسي  والتعلم  التطوير  فرص  من  اهليئة  داخل  يتوفر  ما  النوعي،  تراكمه  واستمرار  ذلك  حتقيق  على  ويساعد 
الوطنية  واملؤمترات  الندوات  يف  املشاركة  إىل  إضافة  العمل،  وورش  واالجتماعات  الدراسية،  احللقات  كربامج 
واخلارجية اليت تتيحها اهليئة للكوادر البحثية حسب الفرص املتاحة واإلمكانات املتوفرة. ومن جانب آخر، فقد بدأت 
اهليئة على مدى عشر السنوات املاضية تقريبًا، وألول مرة يف تاريخ البحوث الزراعية يف اليمن، بتأسيس نظام جديد 
جديد  إطار  واستحداث  الباحثني،  وترقي  بتعيني  خاصة  الئحة  وإقرار  بلورة  خالل  من  الباحثني  ترقي  عملية  لتأطري 
يتوىل تنفيذ تلك الالئحة مسي بـ »اجمللس العلمي للبحوث الزراعية«. وقد مسح هذا النظام، لعدد من الباحثني – حتى 
اآلن – بتحقيق التميز العلمي والرتقي إىل درجات ومراتب أعلى يف سلم ترقي الباحثني، ومسح كذلك بإحداث املزيد 

من تطوير القدرات، واإلبداعات الذاتية، والتنافس اإلجيابي يف أوساطهم. 

باملثل، فقد عمدت اهليئة إىل إقامة فعالية وطنية كبرية كل بضع سنوات أطلق عليها بـ »احتفاالت اليوم الوطين 
للبحوث الزراعية«، يتم يف احتفاالتها إشهار عدد من التقنيات البحثية املستنبطة حديثًا، وتسليمها للجهات املعنية. 
وإىل جانب العديد من الربامج اليت تقام خالل االحتفال )كمعارض التقنيات البحثية، وورش العمل، وتوزيع إصدارات 
علمية وفنية جديدة .. وغريها(، جيري أيضًا خالل االحتفال تكريم عدد من الوحدات البحثية والباحثني املربزين 
املعايري  حسب  التقييم  ضوء  ويف  اخلاصة.  الفنية  للجنة  املقدمة  البحثية  والتقارير  البحوث  أفضل  اختيار  خالل  من 
والضوابط املقرة، يتم اعتماد وتوزيع شهادات وجوائز تقديرية مادية وعينية ومعنوية على عدد من الباحثني. ومثل 

هذه الفعالية بدورها تعترب أحد املقومات املتاحة لتحقيق املزيد من العطاء اإلبداعي والتمّيز العلمي. 

مع ذلك، ال بد من اإلشارة إىل أن املوارد البشرية للبحوث الزراعية يف اهليئة تواجه العديد من املعوقات اليت ال ميكن 
إغفاهلا، وميكن تلخيص أهمها على النحو التالي:

البشرية وفق رؤى وسياسات وإسرتاتيجيات وخطط عمل  املوارد  لتنمية وتطوير  •افتقار اهليئة إىل وحدة فاعلة  	
واضحة وحمددة.

ومل  عمليًا  متقاعدون  هم  ممن  أو  التقاعد  وشك  على  أو  السن  يف  املتقدمني  الباحثني  من  كبرية  أعداد  •وجود  	
التوازن يف  الذي يضيف مصدرًا جديدًا لإلختالالت وعدم  األمر  التقاعد، وهو  إحالتهم على  إجراءات  تستكمل 

القوى البشرية للكادر البحثي يف اهليئة وفروعها.
للهيئة، فقد تعتمد يف عام وتغيب يف عام آخر،  العامة  املوازنة  •عدم اعتماد درجات وظيفية سنوية حمددة يف  	
وميكن إحالهلا بكادر مالي وإداري أحيايني أخرى. ومثل هذا األمر ال يساعد على إجياد آلية صحيحة ملواجهة 

احتياجات الربامج البحثية من الكوادر، وال يساعد على إرساء آلية لإلحالل وتعويض املتقاعدين. 
واملهام  الوظيفي  والتوصيف  الداخلية  التنظيمية  اللوائح  تنفيذ  وبدء  وإقرار  تطوير  عملية  استكمال  •عدم  	
واملسئوليات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بنظام املتابعة والتقييم، واالنتداب واإلجازات بدون راتب، واحلصول على 

بعض االمتيازات كاملشاركات اخلارجية والتفرغ العلمي. 
•تكّدس أعداد كبرية من الباحثني يف بعض احملطات واملراكز البحثية على حساب بعضها اآلخر. 	

•قلة عدد الباحثني املختصني يف بعض احلقول أو اجملاالت العلمية التخصصية، واالفتقار إىل بعض التخصصات  	
األخرى. 

•بطء استصدار قرارات الرتقي العلمي، وتباطؤ اعتماد وصرف املخصصات املالية اخلاصة بالرتقيات إىل املستويات  	
األعلى.
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إما  اليمنية،  اجلامعات  يف  بنظرائهم  أسوة  قانونًا  هلم  املستحقة  االمتيازات  بعض  الباحثني  منح  إمكانية  •عدم  	
بصورة مستمرة ودائمة يف بعضها، أو حصوهلم على بعضها بصورة متأخرة قد متتد لسنوات. مما يشكل عامل 
تثبيط وإحباطًا، بل قد يكون ذلك من بني أهم عوامل تسرب بعض الباحثني إىل اجلامعات أو غريها من املؤسسات 

األخرى اليت توفر مثل تلك االمتيازات أو أفضل منها.
بعض  يف  للعمل  وإقناعهم  الباحثني  جلذب  الالزمة  واالمتيازات  واحلوافز  واملادية  املالية  اإلمكانات  توفر  •عدم  	

األقاليم. 
•خلل يف توزيع احلمولة البحثية على الكوادر البحثية املتوفرة. 	

•تدني أو غياب بعض اخلدمات الداعمة أو املساندة اليت حيتاج إليها الباحثون، بل وحتتاج إليها اهليئة بوجه عام،  	
مبا يف ذلك فروعها. 

•وجود بعض االزدواجية والتداخالت والتكرار يف املهام واملسئوليات.  	
معظم  تنفيذ  الرتباط  الفنية  اجلوانب  يف  السيما  اهليئة  يف  املؤسسي  والتعلم  املعريف  الرتاكم  آليات  •ضعف  	

األنشطة واملشروعات التعاقدية بأشخاص أو بعدد حمدود من األفراد بصورة منعزلة. 
•ضعف وحدات التنسيق والنشر )كادر، خمصصات، جتهيزات ... اخل(.  	

•حمورية اجلانب املالي واإلداري، على حساب اجلانب البحثي والفين مصحوبًا بغياب التوازن يف وحدات/ قطاعات  	
اإلدارة العامة )حجم، هيكلية، خمصصات، امتيازات،...  اخل(، إضافة للتباين الواضح يف كفاءة وفاعلية األداء 

الفردية واملؤسسية.
•غياب التوازن يف توزيع الربامج واملشروعات واألنشطة البحثية فيما بني النظم املزرعية )مروي ومطري(، واجملاالت  	
البحثية )حتسني وراثي،  موارد طبيعية، إنتاج حيواني .. اخل( أو اإلقليمية )سواحل، مرتفعات، هضبة ..اخل(، أو 
– االجتماعية، ومبا ال يتالءم مع األهمية النسبية لكٍل  بني ختصصات العلوم الطبيعية والعلوم االقتصادية 

منها. 
– أي خارج اهليئة  املنشأ اخلارجي  العديد من الصعوبات واملعوقات ذات  البشرية  املوارد  باملثل، تواجه اهليئة يف جمال 
القرار  بصناعة  املعنية  اجلهات  قبل  من  وإسناد  دعم  دون  مواجهتها  على  اهليئة  تقوى  ال  حتديات  مبثابة  وتعترب   –
والسياسات ووضع اخلطط، ودون توفر رؤية إسرتاتيجية وطنية بعيدة النظر، وإرادة سياسية داعمة وبيئة مواتية. 

وميكن تلخيص أهم هذه التحديات على النحو التالي: 

•عدم توفر بعض التخصصات العلمية باملواصفات املطلوبة يف سوق العمل احمللية لتوظيفها وحتقيق االستفادة  	
املرجوة من بعض الدرجات الوظيفية املعتمدة من قبل وزارتي اخلدمة املدنية واملالية يف بعض السنوات. كما أن 
هاتني الوزارتني قد ال تسمح برتحيل مثل تلك الدرجات الوظيفية إىل سنوات الحقة يف حال عدم شغلها يف نفس 

السنة مما قد يضطر اهليئة إىل قبول أشخاص ال تتوفر لديهم نفس التخصصات املطلوبة املعلن عنها.
•افتقار اهليئة حلصة سنوية ثابتة ومنتظمة من فرص اإلبتعاث اخلارجي للدراسات العليا، أو املخصصات الالزمة  	
لإلبتعاث الداخلي، لتأهيل الكوادر البحثية واحلصول على الشهادات العلمية التخصصية العليا أسوة مبا هو 
ساري املفعول بالنسبة للجامعات اليمنية، وذلك من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي واخلدمة املدنية 

والتأمينات. 
خمصصات  وتدني  وأجور(  )مرتبات  األول  للباب  معظمها  واملخصص  للهيئة،  املرصودة  السنوية  امليزانية  •ضعف  	
الزراعي ومومسيته وتباين  العلمي  البحث  امليزانية مبا يتالءم مع  أبواب  التشغيلية، وعدم مرونة بنود  النفقات 
مبالغ كبرية كإيرادات عند  اهليئة  ميزانية  إقليم آلخر. عالوة على حتميل  من  براجمه  أنشطة  تنفيذ  فرتات 

اعتماد امليزانية السنوية العامة للهيئة.
عمومًا  للعاملني  واملعيشي  الوظيفي  االستقرار  متطلبات  كافة  لتوفري  كافية  مالية  خمصصات  وجود  •عدم  	
وللباحثني بوجه خاص، وذلك كوسائل النقل الكافية، والوحدات السكنية، وما شابه، ذلك السيما وأن مقرات 
إدارات اهليئة وفروعها تقع غالبًا خارج املدن أو على مسافات بعيدة منها، وكذا من أماكن إقامة العاملني، إضافة 
إىل طبيعة األعمال البحثية احلقلية اليت جتعل من وسائل النقل املختلفة هاجسًا كبريًا ومؤثرًا يف مستوى األداء 

واالستقرار الوظيفي الفردي واملؤسسي بوجه عام. 
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 املوارد املادية:  
2. 1. احملطات اإلقليمية واملراكز الوطنية التخصصية: األهداف واملهام:

للهيئة إدارة مركزية مقرها حمافظة ذمار )حوالي 100 كم جنوب صنعاء(، وتوجد بها ثالثة قطاعات رئيسية هي: 
قطاع إدارة البحوث، وقطاع املعلومات والتقنيات البحثية، وقطاع الشئون املالية واإلدارية. وهذه القطاعات أو اإلدارات 
للهيئة.  التابعة  البحثية  واملراكز  للمحطات  الالزم  الفين  الدعم  وتوفر  وتنسيقية  إشرافية  أطر  باألساس  هي  العامة 
وللهيئة جملس إدارة يرتأسه رئيس اهليئة املتفرغ إلدارة أعمال اهليئة. ويضم اجمللس يف عضويته نائيب رئيس اهليئة، 
ووزارة  والبيئة،  املياه  ووزارة  املالية،  ووزارة  الدولي،  والتعاون  التخطيط  ووزارة  والري،  الزراعة  وزارات  عن  وممثلني 
التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل كليات الزراعة، وثالثة أعضاء من ذوي اخلربة يف جماالت التنمية الزراعية 

والريفية. 

تهدف اهليئة إىل تنفيذ سياسة الدولة وخطتها العامة يف جمال تنمية وتطوير اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني 
فنيًا  وتقييمها  وتوجيهها  املختلفة  الزراعية  اجملاالت  يف  والتطبيقية  العلمية  والدراسات  بالبحوث  القيام  خالل  من 
واعتماد نتائجها ونشر خمرجاتها التقنية على خمتلف فئات املستفيدين وذلك يف خمتلف مناطق اجلمهورية.  ومن 
أجل حتقيق أهدافها، متارس اهليئة عددًا من املهام املتمثلة بوضع وتنفيذ السياسات واخلطط والربامج البحثية ونشر 
والداعمة  الزراعية  املوارد  قاعدة  واستدامة  الزراعية  اإلنتاجية  زيادة  يف  تساهم  مالئمة  تقنيات  وتطوير  خمرجاتها، 
هلا، ودراسة العوامل االقتصادية واالجتماعية احملددة لإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني يف خمتلف األقاليم 
للدولة  العامة  السياسة  مع  يتفق  مبا  الزراعي  اإلنتاج  جمال  يف  البحوث  أولويات  وحتديد  املختلفة،  الزراعية  البيئية 
واحتياجات االقتصاد الوطين ومشكالت املزارعني. إضافة لذلك، تقوم اهليئة بالتنسيق مع جهات االختصاص فيما 
يتصل بتبين السياسات املرتتبة على نتائج البحوث اقتصاديًا وبيئيًا، وتوثيق وتعميم ونشر نتائج البحوث والدراسات 

الزراعية وتبادهلا مع اجلهات املختصة داخليًا وخارجيًا.  

ويتبع اهليئة 13 فرعًا، تتوىل قيادة وختطيط وتنفيذ الربامج البحثية والفنية الداعمة )ثـماني منها حمطات حبوث 
مراكز  عن  عبارة  األخرى  اخلمسة  بينما  للبالد؛  املختلفة  والبيئية  الزراعية  األقاليم  على  تتوزع  إقليمية  زراعية 
وطنية متخصصة وتتوزع يف حمافظات اجلمهورية املختلفة(. وميكن إعطاء حملة حول كٍل من احملطات واملراكز 

البحثية على النحو التالي:

أ( احملطات اإلقليمية للبحوث الزراعية: 
أواًل: إقليم السهول الساحلية: وهو الشريط الساحلي الغربي واجلنوبي املمتد من حرض على حدود السعودية حتى 
حدود البالد مع سلطنة عمان الشقيقة. ويرتاوح ارتفاع هذا اإلقليم بني مستوى سطح البحر وبني ارتفاع حوالي 600 

مرتٍٍ عن سطح البحر. وتوجد يف هذا اإلقليم: 

•احملطة البحثية للساحل اجلنوبي، الكود، حمافظة أبني. 	
•احملطة البحثية للساحل الغربي )إقليم تهامة(، الكدن سردود، حمافظة احلديدة. 	

•احملطة البحثية للساحل الغربي، املكال، حمافظة حضرموت. 	
ثانيًا: إقليم اهلضبة الشرقية: ويشمل هذا اإلقليم كل من املهرة ووادي حضرموت وشبوة ومأرب واجلوف. وتوجد يف 

هذا اإلقليم:

•احملطة البحثية لوادي حضرموت، سيئون، حمافظة حضرموت. 	
•احملطة البحثية للمناطق الشرقية، مأرب، حمافظة مأرب. 	

ثالثًا: إقليم املرتفعات: ويضم هذا اإلقليم كاًل من املرتفعات اجلنوبية والوسطى والشمالية اليت تشمل معظم حمافظات 
اجلمهورية اليت قد يزيد ارتفاعها عن سطح البحر إىل أكثر من 2000 مرت. وتوجد يف هذا اإلقليم:

•احملطة البحثية للمرتفعات اجلنوبية، تعز، حمافظة تعز. 	
•احملطة البحثية للمرتفعات الوسطى، ذمار، حمافظة ذمار. 	

• احملطة البحثية للمرتفعات الشمالية، العرة، حمافظة صنعاء.	
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ب( املراكز البحثية التخصصية:
تعمل هذه املراكز على املستوى الوطين، بالنظر إىل أنها تتعامل مع مشكالت وقضايا العمل واإلنتاج الزراعي ذات 
الطابع املشرتك بني كافة األقاليم، أو تلك املسائل اليت تهم الوطن بأكمله وختدم عملية التنمية الزراعية كلها. 
وتقوم هذه املراكز البحثية الوطنية التخصصية بتخطيط وتنفيذ برامج حبثية نوعية سواء يف مواقع تواجدها أو يف 
أي مكان آخر داخل البالد، حتى وإن كانت مقراتها الرئيسية ضمن إقليم أو نطاق جغرايف معني. وميكن إعطاء 

حملة عن هذه املراكز البحثية التخصصية كما يلي:

السالالت  على  والدراسات  البحوث  بإجراء  ويهتم  حلج،  حمافظة  ومقره  احليوانية،  الثروة  تطوير  حبوث  •مركز  	
احليوانية احمللية من األغنام واملاعز واجلمال من حيث دراسة صفاتها وإمكانية تطويرها من خالل برامج للرتبية 

والتزاوج وصحة احليوان وتقنيات وأساليب تربيته وإدارته العلمية املثلى.   

بتطوير  الدراسات اخلاصة  بإجراء  بعد احلصاد، ومقره حمافظة عدن، ويهتم  ما  وتقانات  األغذية  •مركز حبوث  	
احلصاد  بعد  ما  تقنيات  وحتسني  الفاقد،  وتقليل  الزراعية،  احملاصيل  وتسويق  خزن  ومعامالت  األغذية  حبوث 

للمحاصيل احلقلية والبستانية بوجه عام.   

•مركز حبوث املوارد الطبيعية املتجددة، ومقره مبحافظة ذمار، ويعنى بإجراء البحوث احلقلية والدراسات اخلاصة  	
املناخية  واملعطيات  واألراضي  املياه  السيما  استخدامها  عملية  ختطيط  وحتسني  الطبيعة  املوارد  إدارة  بتطوير 
املختلفة  الزراعية  اخلرائط  بإنتاج  املركز  يقوم  كما  املختلفة.  واإلنتاجية  الزراعية  األنظمة  ضمن  املختلفة 
واملتعددة األغراض، وتطوير وصيانة قواعد بيانات خاصة عن تلك املوارد واألنظمة سبياًل الستخدامها على النحو 

األمثل.

•مركز حبوث املصادر الوراثية، ومقره بذمار ويتوىل عملية مجع وتصنيف وحفظ وصيانة ثروة البالد من األصول  	
الوراثية النباتية املختلفة واملتنوعة بغرض محايتها من اإلندثار والضياع من جهة، وبهدف توفريها ألغراض البحث 

العلمي وإجراء التجارب لتحسني تلك احملاصيل وإنتاجيتها كمًا ونوعًا. 

السابقة.  األجزاء  يف  إليه  اإلشارة  سبق  كما  نوعي  مركز  وهو  ذمار،  ومقره  الزراعي:  للتدريب  الوطين  •املركز  	
القطاع  العاملني يف  فئات  بقية  لتدريب  قناة  وتوفري  البحثي،  الكادر  تدريب  املساعدة يف  املركز  هذا  ويتوىل 
استخدام  وتشجيع  ونشر  تطوير  عمليات  تعزيز  يف  املركز  هذا  دور  إىل  إضافة  واألهلي،  احلكومي  الزراعي 

وتطبيق التقنيات الزراعية احلديثة اليت تتوصل إليها خمرجات الربامج واألنشطة البحثية.  

الزراعية، وسنوات  البيئات  أقاليم  للهيئة على  التابعة  البحثية  واملراكز  توزيع احملطات   )16   ( رقم  ويوضح اجلدول 
تأسيسها، وأماكن مقارها.

جدول رقم ) 16 ( توزيع احملطات واملراكز البحثية التابعة للهيئة حسب أقاليم البيئات الزراعية
 ومواقع تواجدها وتواريخ إنشائها

تاريخ اإلنشاءاملوقعاحملطة/املركزنطاق العمل

املرتفعات اجلبلية
1970متعزحمطة حبوث املرتفعات اجلنوبية
1985مذمارحمطة حبوث املرتفعات الوسطى

1989مصنعاءحمطة حبوث املرتفعات الشمالية

السهل الساحلي
1955مالكود، أبنيحمطة حبوث الساحل اجلنوبي
1996ماملكالحمطة حبوث الساحل الشرقي

1978مسردد، احلديدةحمطة حبوث تهامة

اهلضبة الشرقية
1973مسيئون، حضرموتحمطة حبوث وادي حضرموت والصحراء

1985ممأربحمطة حبوث املناطق الشرقية



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية231

املراكز الوطنية 
التخصصية

1993محلجمركز حبوث تطوير الثروة احليوانية
1996معدنمركز حبوث األغذية وتقانات ما بعد احلصاد

1996مذمارمركز حبوث املوارد الطبيعية املتجددة
2003مذماراملركز الوطين للمصادر الوراثية النباتية

1988مذماراملركز الوطين للتدريب الزراعي
املصدر: حمرم، إمساعيل عبد اهلل وخليل منصور الشرجيب )2006(

ويعترب نظام اإلنتاج الزراعي هو العنصر احملدد للعمل البحثي يف اهليئة وفروعها، حيث يتم الرتكيز على نظامي 
اإلنتاج الزراعي الرئيسيني يف البالد )املروي واملطري(، ويغطي حتت ظروف النظامني عدد من اجملاالت البحثية ميكن 

إمجاهلا مبا يلي: 

التحسني الوراثي:
املوارد الطبيعية :

إدارة احملصول / أو العمليات الزراعية.  -
الثروة احليوانية.   -

حتسني األغذية وتقانات ما بعد احلصاد.  -
اجلوانب االقتصادية – االجتماعية ذات الصلة بالنظم املزرعية.  -

نشر وتعميم النتائج والتقنيات والتوصيات البحثية.  -
تنمية املوارد والقدرات البشرية واملؤسسية.  -

النظامني املطري واملروي  البحثي حتت ظروف  العمل  وبصورة عامة، تقوم فروع اهليئة بتغطية عدد من جماالت 
أهمها ما يلي: 

تفضيالت  باحلسبان  األخذ  مع  نوعيتها،  حتسني  خالل  من  الزراعية  احملاصيل  إنتاجية  يف  زيادة  حتقيق   ·
املزارعني. 

حتسني طرق إدارة اإلنتاج لتحقيق استخدام اقتصادي أفضل للمدخالت الزراعية أو مستلزمات اإلنتاج.   ·
حتقيق االستخدام الكفء واألمثل للموارد الطبيعية )املياه والرتبة واملناخ والغطاء النباتي( على النحو الذي   ·

يكفل احملافظة على البيئة. 
زيادة إنتاجية الثروة احليوانية يف إطار نظام حيواني نباتي / حراجي متكامل.  ·

تقليل فواقد ما بعد احلصاد وتطوير تقانات حفظ األغذية.   ·
تقييم البدائل اإلنتاجية يف إطار نظام تسويقي مناسب.    ·

2. 2. البنية التحتية وجتهيزات البحوث الزراعية :
متتلك اهليئة بنية حتتية جيدة إىل حٍد ما؛ وتتمثل هذه البنية باملنشئات املختلفة كاملباني اليت تضم اإلدارة العامة 

وإدارات الفروع واملراكز البحثية، ومساكن الباحثني، واملخازن، والورش، إىل جانب منشأة خاصة باملعارض.
 )392( – 50 هكتارًا، ومبساحة إمجالية قدرها   7 ما بني  7 مزارع حبثية ترتاوح مساحة كل منها  اهليئة  ومتتلك 
هكتار، وهي عبارة عن املزارع التجريبية. وهذه املزارع جمّهزة بالطرق وشبكات الرى املختلفة واآلبار، وختدمها عدد 
من اآلالت الزراعية ووسائل النقل. كما مت إنشاء مّدخرات وراثية )جمّمعات نباتية( على مساحات من تلك املزارع بهدف 
احملافظة على الثروة الوطنية من املصادر الوراثية النباتية من جهة، وكذا بغية االستفادة منها ألغراض البحث العلمي 

وتطوير الربامج واألنشطة البحثية الزراعية يف اهليئة، أو البحث العلمي خارجها بوجه عام.

ويتوفر للهيئة عدد من وسائل املواصالت والنقل املختلفة، و8 خمتربات علمية تستخدم ألغراض البحث العلمي يف 
جمهزة  املختربات  تلك  ومعظم  احليوانية.  والثروة  األغذية  احليوية،  التقانات  النبات،  حتليل  واملياه،  الرتبة  جماالت 
للهيئة، يف مقرها  فإن  للهيئة. ومن جانب آخر،  التابعة  البحثية  الفروع واملراكز  جتهيزًا جيدًا، وتتوزع على خمتلف 
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كمركز  العمل  أهمها  بني  من  خمتلفًة  أدوارًا  وتلعب  جّيد،  بشكل  جمّهزة  مركزية  مكتبة  بذمار،  الرئيسي 
لتوثيق املعلومات البحثية الزراعية. وتوجد أيضًا عدة مكتبات متفاوتة احلجم واملستوى ومتوسطة اإلمكانات، يف 
بعض احملطات واملراكز التابعة للهيئة خاصة يف أبني »الكود«، وتعز وسيئون واحلديدة »سردود«، بينما يعترب 

بعضها اآلخر يف طور اإلنشاء والتكوين. 

الزراعية يف اهليئة التحتية للبحوث  البنية  جدول رقم ) 17( أهم جتهيزات 

الكمية/البيانم
مالحظاتالوحدةالعدد

مقر رئيسي ومقار احملطات واملراكز البحثيةمبنى19املباني/مكاتب(1

وحدة 168مساكن الباحثني2
سكنية

ذمار، سردود، الكود، سيئون

إدارة عامة - احملطات - املراكزورشة/خمزن5خمازن وورش3

مبقر اإلدارة العامة، ذمار معظمها 3 × 3ممقصورة74صالة املعرض الزراعي4

مزرعة9مزارع جتريبية5
ترتاوح مساحة كل منها بني7 - 50 هكتارًا 

بإمجالي 392 هكتار

ري باملضخاتبئرغري حمددآبار6

مساحات مغطاة بشبكات 7
ري

ري بالتنقيطهكتار15

آلة/معدةغري حمددآالت ومعدات زراعية8

حدائق نباتية/مدخرات 9
وراثية

ألغراض حفظ التنوع النباتي والبحث العلميحديقة/جممع5

خمترب6خمتربات علمية10
توجد يف اإلدارة العامة وفروع اهليئة لتحليل الرتبة 
واملياه والعينات الكيماوية والنباتية واحليوانية 

واألغذية

الرئيسية منها يف مقر اإلدارة العامة بذمارمكتبات3 - 4مكتبات ختصصية11

وعدد من وسائل املواصالت األخرىباصات9وسائل نقل مجاعي12

بيوت زراعة حممية 13
جتريبية

بالستيكية وزجاجية وقماشيةبيوت6

املالية:  املوارد   .3
3. 1. مصادر التمويل: 

تتكون موارد اهليئة املالية من عدة مصادر هي:
املوارد  من إمجالي   %  82 للدولة: وتبلغ حوالي  السنوية  العامة  املوازنة  للهيئة من  االعتمادات املخصصة   -

املالية. 
% من إمجالي املوارد املالية. القروض والدعم اخلارجي، وترتاوح نسبتها من 10 – 18   -

اليت تنفذها  التعاقدات أو مقابل تقديم اخلدمات واألعمال  املالية اليت حتصل عليها اهليئة مقابل  املوارد   -
اهليئة للغري، وهي غالبًا حمدودة وليست منتظمة.

3. 2. املوازنات وتوزيعها: 
جتدر اإلشارة يف هذا اجلانب إىل ما يلي:

% من املوازنة السنوية للهيئة، أو أكثر، عبارة عن خمصصات الباب األول وهي »املرتبات واألجور«.  حنو 80   -
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% من امليزانية السنوية املعتمدة للهيئة، وختصم مركزيًا من قبل وزارة املالية اليت  يتم خفض ما يعادل 10   -
تطلق على هذه النسبة ما يسمى بـاإليرادات، على أن تواجهها أو توفرها اهليئة من أنشطتها. 

ما  الزيادة غالبًا  %( سنويًا، فهذه   12 –  7( اهليئة بنحو  الرغم مما يالحظ من وجود زيادة يف ميزانية  على   -
الزيادة لالستقطاع أيضًا بنسبة  الباب األول »أي األجور واملرتبات«، وختضع هذه  تكون ضمن خمصصات 
% اليت يتم حتميلها للهيئة كإيرادات. ويف نفس الوقت، فإن مثل هذه الزيادة، واليت احنصرت بالسنوات   10
2007 تقريبًا، حتى وإن حدثت يف بنود امليزانية األخرى، فإنها ال تستطيع تغطية أو مواجهة الزيادة   -2000
يف أسعار بعض املواد واملستلزمات واخلدمات وغريها من أوجه اإلنفاق املختلفة غري الثابتة واملتقلبة من عام 
آلخر وأحيانًا يف نفس العام حسب ارتباطها بالسوق العاملية واالسترياد وتذبذب أسعار الصرف للعملة األجنبية 
وغريها. كما تعرضت موازنة اهليئة لالخنفاض جمددًا ابتداًء منذ عام 2008، ووصلت أدنى مستوياتها خالل 

العامني األخريين 2010 و2011م.
ولنفس السبب، تبدو الزيادات الظاهرية يف ميزانية اهليئة، عند حتويلها إىل الدوالر أنها فعليًا بالناقص بسبب   -
تدني قيمة العملة احمللية اليت مل يواز اخنفاضها زيادات مماثلة أو حتى مقاربة يف األجور واملرتبات أو يف ما 

يتم اعتماده من خمصصات لألبواب والبنود املختلفة يف امليزانية العامة. 

جدول رقم ) 18 ( ميزانية اهليئة لعدد من السنوات املاضية

امليزانية )مليون دوالر(امليزانية )ريال ميين(السنة
2002635.746.7623.20
2004790.158.0004.05
20071.875.000.0008.72
20081.308.217.5726.08

*20111.1070.000.0005.03
*قيمة تقديرية لعدم توفر األرقام النهائية وقت إعداد هذه الورقة  

4. سياسات وخطط البحوث: 
4. 1. أولويات البحوث وخطط البحوث الطويلة:

تستند عملية ختطيط وتنفيذ وتقييم البحوث الزراعية يف اهليئة إىل مهامها احملددة يف قانون منشأها املعّدل الصادر 
بقرار مجهوري رقم )156( لسنة 1998م، وانطالقًا من وثيقة »اإلسرتاتيجية الوطنية للبحوث الزراعية« اليت مت إعدادها 
واإلقليمي  احمللي  املستوى  من  خمتلفة  مراحل  عرب  اإلسرتاتيجية  هذه  إعداد  يف  شارك  وقد  1997م.  عام  وإقرارها 
والوطين أكثر من 300 من الباحثني واملختصني واملسئولني من املؤسسات الزراعية والتنموية واألكادميية املختلفة، 
الزراعي  ومن بينهم استشاريون أجانب. وقد مت بلورة اإلسرتاتيجية تأسيسًا على حتليل علمي وموضوعي للقطاع 
أن  الوثيقة  هذه  واستطاعت  حينها.  القائمة  الزراعية  البحوث  منظومة  فجوات  أهم  حتديد  من  ومتكنت  البالد،  يف 
تقدم رؤى طويلة املدى وأهداف إسرتاتيجية زراعية للبحوث على مدى املستقبل املنظور يف البالد. كما استطاعت 
استخالص مؤشرات عملية مناسبة لتحديد الفرص واألسس واالجتاهات املستقبلية للبحوث الزراعية اليت متكنها 
من مواجهة التحديات الرئيسية. وتعترب وثيقة اإلسرتاتيجية الوطنية للبحوث الزراعية مبثابة األداة الالزمة لرتمجة 

األهداف الزراعية التنموية إىل أولويات وسياسات حبثية زراعية. 

فقد تضمنت وثيقة اإلسرتاتيجية حتديدًا لألولويات البحثية واخليارات اإلسرتاتيجية يف إطار األبعاد املختلفة للبحوث 
الزراعية  والتخصصات  وغريها،  والسلع  فيها،  رئيسي  كعامل  واملاء  اإلنتاجية  النظم  الزراعية،  البيئات   : بـ  ممثلة 
املختلفة. كما تضمنت أيضًا بعض التعديالت التنظيمية واهليكلية يف آلية عمل البحوث من بني أهمها: “تطبيق 
األقاليم  يف  والفروع  املراكز  مستوى  على  البحثية  لألنشطة  والتنفيذ  التخطيط  يف  الالمركزية  منهجية  وتعزيز 
للهيئة  العامة  اإلدارة  دور  تركيز  أيضًا  اإلسرتاتيجية  اقرتحتها  اليت  التطويرات  هذه  ومن  املختلفة.  الزراعية  البيئية 
يف توفري املوارد الالزمة لتنفيذ اخلطط احمللية واإلقليمية، والتنسيق الوطين يف تنفيذ اخلطط والربامج واملشروعات 



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية234

البحثية، إضافة إىل املتابعة والتقييم وتقديم الدعم الفين الالزم للمحطات واملراكز البحثية. 

تأسيسًا على ذلك، أصبحت اإلسرتاتيجية الحقًا هي األساس لوضع اخلطط البحثية متوسطة املدى، حيث انبثق عنها 
أول برنامج أو خطة حبثية مرحلية للفرتة 1998 – 2000م. ثم تال ذلك، إعداد ما أطلق عليه بوثيقة »اخلطة متوسطة 
املدى األوىل للبحوث الزراعية 2001 – 2005م« اليت جرى تقييمها وبلورة الدروس املستفادة من تنفيذها. وقد شارك يف 

هذه العملية ما يزيد على 150 باحثًا وخمتصًا ومسئواًل من اهليئة وفروعها وكذا من خارج اهليئة. 

وبناًء على الدروس املستفادة من جتربة تنفيذ اخلطة متوسطة املدى األوىل، واستنادًا إىل وثيقة اإلسرتاتيجية الوطنية 
للبحوث الزراعية، ويف ضوء املتغريات واملستجدات حمليًا وخارجيًا، وتأسيسًا على اجتاهات الدولة يف اخلطة اخلمسية 
الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر، جرت أيضًا عملية مماثلة إلعداد وتنفيذ اخلطة متوسطة املدى الثانية للبحوث 
ووطنية،  إقليمية  عمل  وورش  اجتماعات  عرب  اخلطة  هذه  وأقّرت  نوقشت  وقد  – 2010م(.   2006( للفرتة  الزراعية 
الزراعية،  التعاونية  اإلرشادية، واجلمعيات  األجهزة  بينهم مسئولو وخمتصو  من  املعنّية  األطراف  مبشاركة ممثلي 
ومؤسسات التمويل واملواصفات، واجلامعات اليمنية وخاصة كليات الزراعة وكذا ممثلو القطاع اخلاص. علمًا أنه 

جرى استكمال تقييم هذه اخلطة أواخر عام 2010م وبدايات عام 2011م.

4. 2. اخلطط السنوية:
جرت  اليت  الفرعية  املدى  املتوسطة  اخلطط  من  لعدد  خالصة  هي  اهليئة،  مستوى  على  املدى  املتوسطة  اخلطة  تعترب 
بلورتها يف كل فرع من فروع اهليئة »حمطة/مركز« حسب أولويات املشكالت يف اإلقليم أو يف النطاق اجلغرايف 
لعمل كل فرع. وتضم خطة كل فرع جمموعة من املشروعات البحثية اليت يتطلب تنفيذها 3 – 5 سنوات. كما 
يتضمن  مشروع  كل  أن  )أي  به  املتعلقة  التفاصيل  كافة  الفرع  مستوى  على  اخلطة  يف  مشروع  كل  يتضمن 

التفاصيل الفنية واملالية ومؤشرات قياس األداء الضروري لعملية املتابعة والتقييم وغري ذلك من اجلوانب األخرى(. 
وتعترب اخلطة متوسطة املدى هي األساس للخطط املومسية والسنوية للبحوث الزراعية؛ حيث أن لكل حمطة أو مركز 
البحثية  األطر  إليها، عرب  استنادًا  والسنوية  املومسية  املدى تفصيلية، توضع وتناقش اخلطط  حبثي خطة متوسطة 
األنشطة ومناقشتها  ثم تنعقد ورشة عمل موّسعة لعرض  ..اخل(،  الفين  )األقسام، واإلدارات، اجمللس  املختلفة  الفنية 
وإقرارها مع املخصصات املالية الالزمة لتنفيذها وذلك مبشاركة مسئولني وخمتصني من اجلهات املعنية ذات العالقة 
كاإلرشاد الزراعي أو مزارعني أفراد، وممثلي مجعيات املزارعني والقطاع اخلاص وجهات التمويل وغريها. علمًا أن 
املدى، بل يأخذ كل  وإن ورد يف مشروعات اخلطة متوسطة  ما سبق  السنوية، ال يعتمد فقط على  إعداد اخلطة 
فرع باحلسبان أية مستجدات أو متغريات حدثت يف القطاع الزراعي أو واجهت املزارعني – إن وجدت - حبيث تستوعب 

اخلطة السنوية مثل هذه املتغريات.

وعادة ما تتضمن خطة العمل السنوية جمموعة من األنشطة املستقاة من اخلطة متوسطة املدى؛ وبالتالي فإن األنشطة 
اليت احتوتها اخلطة. ثم يتم بعد  البحثية«  البحثية اجلاري تنفيذها يف فروع اهليئة تندرج أساسًا ضمن »املشروعات 
ذلك رفع األنشطة املقّرة يف اخلطط املومسية والسنوية من الفروع إىل اإلدارة العامة للهيئة، وتراجعها وتقّرها جلان 
فنية مع خمصصاتها املالية يف ورش عمل مصغّرة يتم تنظيمها هلذا الغرض. وبعد أن يتوصل املشاركون يف هذه 
الورش املصغّرة إىل اعتماد وتوقيع حماضر إقرار اخلطط السنوية املموزنة، ثم يتم اعتماد التمويل اخلاص بكلٍٍٍ منها، 
وجيري حتويل املخصصات املعتمدة من حساب اإلدارة العامة إىل حسابات فروع اهليئة، وذلك بصورة ربعية »أي كل 

ثالثة أشهر« حسب النظام املالي املتبع من قبل وزارة املالية. 

وكما سبق القول، فقد اقرتحت اإلسرتاتيجية الوطنية للبحوث الزراعية اعتماد المركزية تنفيذ اخلطط يف الفروع 
)حمطات ومراكز(. حيث يتم التنفيذ للخطط السنوية من قبل الفروع بعد استكمال اعتمادها وإطالق املخصصات 
املالية اخلاصة بها. ويبقى الدور املركزي لإلدارة العامة للهيئة واملتمثل باإلشراف واملتابعة والتقييم بصورة دورية من 

قبل فريق فين متعّدد التخصصات، وأحيانًا مبشاركة من قبل مسئولني يف قيادة اهليئة. 

5. إدارة برنامج البحوث: 
5. 1. تنفيذ الربنامج البحثي:

حسبما سبق اإلشارة، فإن اعتماد خطة العمل املموزنة، وإطالق املخصصات املالية الربعية، يعتربان إشارة للمحطة 
طبيعة  حسب  التنفيذ  ويتم  السنوية.  العمل  خطة  أنشطة  لتنفيذ  الالزمة  اخلطوات  اختاذ  ببدء  البحثي  املركز  أو 
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النشاطات احملددة مسبقًا، من قبل الباحث املعين أو رئيس الفريق ومبعاونة باقي أفراد الفريق البحثي، وسواء كان 
ذلك يف املزارع البحثية أو التجريبية أو يف املعامل أو يف أراضي املزارعني. ويتوىل القسم / اإلدارة املعنية أو املختصة 
متابعة عملية التنفيذ على مستوى الفرع. ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق بني القائمني بالتنفيذ والقسم املعين واإلدارة 

أو املدير الفين يف الفرع ومدير الفرع واإلدارة املالية واإلدارية فيه. 

ويف هذا الصدد، جيدر التنويه إىل أن من املمارسات املعتمدة يف تنفيذ وصرف خمصصات األنشطة املعتمدة يف خطة 
نشاط  لكل  املالية  املخصصات  إمجالي  من   %  10 بنحو  بالتصرف  فرع  كل  إلدارة  احلق  إعطاء  السنوية،  العمل 
خمصصات  له  يتوفر  ال  مما  بالفرع  العالقة  ذات  النفقات  أوجه  بعض  لتغطية  وذلك  السنوية،  الفرع  خطة  يف  مقرّّ 
مالية منفصلة حمددة، كتكاليف التنسيق واإلشراف والعالقات العامة وما شابه ذلك. أما باقي املخصصات املالية 
للنشاط البحثي، فيتم استخدامها إلجناز خمتلف املهام ومواجهة باقي املتطلبات املتصلة بتنفيذه. وكما سبق القول، 
يتم تنفيذ األنشطة البحثية إما يف املزارع التجريبية أو يف حقول املزارعني، أو يف املختربات، أو بيوت الزراعة احملمية، 
أو املشاتل، واملدخرات الوراثية/احلدائق النباتية .. اخل. ويف بعض احلاالت، كالبحوث االقتصادية االجتماعية أو التبين 
وقياس األثر وما شابهها، يتم تنفيذ األنشطة عرب نزوالت ميدانية جلمع املعلومات من قبل العينات املدروسة سواًء من 

خالل زيارات للحقول أو ملنازل املزارعني أو أماكن التجمع كاألسواق وغريها.

يف  التجارب  جناح  ظهور  بعد  ذلك  يتم  ما  فغالبًا  املزارعني،  حقول  يف  تنفيذها  جيري  اليت  األنشطة  تلك  وخبصوص 
املزرعة البحثية، وبشكل أكثر حتديدًا بعد ظهور نتائج مبشرة لألصناف أو املمارسات والتقنيات قيد البحث، يتم 
االنتقال إىل حقول املزارعني عن طريق ما يعرف بـ »احلقول أو التجارب التأكيدية« وذلك للتأكد من جناح التقنية 

أو التوصية البحثية احملسنة، وحتديد مستوى أدائها حتت ظروف املزارعني. 

من  آخرًا  نوعًا  هناك  فإن  املزارعني،  أراضي  يف  التأكيدية  احلقول  بعد  أي   – األنشطة  من  النوع  ذلك  بعد  حتى  بل 
األنشطة املنفذة يف حقول املزارعني، تعرف يف اهليئة بأنشطة خاصة باختبارات النشر األولي وتقييم اجلدوى لفحص 
املالءمة، والتحقق من النجاح يف االختبار احلقلي. ومثل هذه األنشطة اليت أطلق عليها أيضًا أنشطة »اإلدماج والنشر« 
تتم مبشاركة األطراف املعنية بالتقنية أو التوصية اليت يتضمنها النشاط البحثي كاإلرشاديني، والقيادات احمللية، 
يف  األنشطة  هذه  مثل  تتم  ما  وعادة  التوصية.   / بالتقنية  املعنية  أو  املهتمة  التعاونية  واجلمعيات  اخلاص  والقطاع 
حقول املزارعني بغرض مقارنة التقنية/التوصية مبمارسة املزارعني وإبراز ما ميكن أن حتققه التوصية أو التقنية 
أو استكمال إجراءات  البحثية اجلديدة أو احملسنة. كما تهدف هذه األنشطة ألن تكون نتائجها متهيدًا لإلشهار 
أو  للجهات  املطورة  التوصيات  أو  التقنيات  لتسليم  متهيدًا  وكذلك  البحثية،  التوصية  أو  للتقنية  الرمسي  اإلطالق 

األجهزة املعنية )إرشاد، إكثار بذور، خمططني وصناع قرار، إعالم، قطاع خاص، ... اخل(. 

5. 2. رصد ومتابعة الربنامج البحثي:
بصورة مركزية، يتوىل عملية رصد ومتابعة تنفيذ خطة العمل السنوية يف احملطات واملراكز البحثية مسئولي ما 
يعرف خبطوط ممارسة السلطة اإلدارية؛ أي من قبل مديري الفروع واملديرين الفنيني ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام، 

وذلك بصورة مباشرة ويومية ومن خالل لقاءات واتصاالت ومذكرات توجيهية أو توجيهات شفوية وكتابية. 

أما على املستوى املركزي، فتتوىل اإلدارة العامة إجراء املتابعة والتقييم لألنشطة املنفذة يف إطار اخلطط السنوية 
للفروع، وذلك من خالل آلية زيارات الفرق الفنية متعددة التخصصات اليت تقوم بنزوالت ميدانية إىل الفروع وكذا 

بإعداد تقارير دورية خالل املوسم أثناء تنفيذ األنشطة حقليًا. 

ومن جهة ثانية، يقوم كل باحث أو فريق حبثي بإعداد تقرير فين يتضمن مستوى اإلجناز لكل نشاط على حدة، 
املختلفة. وتناقش هذه  املشاريع  املنفذة يف  الفنية يف كل فرع إعداد تقارير فنية سنوية لألنشطة  اإلدارة  وتتوىل 
املختلفة.  األطراف  من  املعنيني  حبضور  املركز  أو  احملطة  مستوى  على  املومسية  السنوية/  العمل  ورش  يف  التقارير 
ليتم بعد ذلك إعداد ما يعرف  / املشروع،  النشاط  أو سنوات، حسب طبيعة وفرتة تنفيذ  ويستمر ذلك لعدة مواسم 
ضرورية  ومسألة  احملسنة،  والتوصيات  املطورة  التقنيات  إلقرار  أساسيًا  شرطا  تعترب  اليت  الرتاكمية«  »تقارير  ب 
بغية  يلزم  ما  إلجراء  متهيدًا  وذلك  املختصة،  املعنية  اجلهات  لدى  وإطالقها  وتسجيلها  توثيقها  إجراءات  الستكمال 

توسيع نطاق النشر وتشجيع االستخدام والتطبيق وحتقيق االستفادة املرجوة من كٍل منها. 
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البحوث وأثرها:  6. خمرجات 
6. 1. املخرجات البحثية:

للمخرجات  النهائي  التتويج  مبثابة  البحثية  واملشروعات  لألنشطة  والنهائية  الرتاكمية  التقارير  تعترب   
البحثية. ويتحّدد يف ضوء هذه التقارير مدى جاهزية خمرجات العمل البحثي للتوثيق واالعتماد والنشر على نطاق 

واسع مبا يف ذلك جاهزية التسليم للجهات املعنية سواًء بعمليات التوعية واإلرشاد، أو باإلكثار أو اإلنتاج. 

وميكن  ومتنوعة،  عديدة  وفروعها  اهليئة  يف  الزراعية  البحوث  خمرجات  أن  إىل  اإلشارة  ميكن  اخلصوص،  وبهذا 
لآلفات  واملقاومة  الغلة  عالية  احملسنة  باألصناف  املتمثلة  تلك  وهي  »الصنفية«  باملخرجات  يعرف  ما  إىل  تصنيفها 
واجلفاف وغريها من ظروف اإلجهادات األخرى. وتغطي خمرجات البحوث من هذه األصناف خمتلف احملاصيل الزراعية 
السائدة يف البالد كمحاصيل احلبوب والبقوليات وحماصيل الفواكه واخلضروات، وكذلك احملاصيل الصناعية. 
وهناك ما يعرف باملخرجات البحثية »غري الصنفية« وهي تلك اليت تشمل جماالت وجوانب أخرى كالثروة احليوانية 
وامليكنة الزراعية والصناعات الغذائية والتقانات املتمثلة باملمارسات الزراعية املختلفة. كما ميكن وصف بعض 
خمرجات البحوث الزراعية بأنها »مادية« و«جمسدة« كبذور األصناف احملسنة عالية الغلة أو اآلالت الزراعية، ووصف 
بعضها اآلخر بأنها »معرفية« أو »غري مادية« وال جمسدة كاملواعيد الزراعية أو طرق احلراثة املثلى أو خارطة توصيف 

النظم املزرعية يف اليمن وما شابهها. 

يزيد  ما  نشر  يف  واملشاركة  وتطوير  واستنباط  إدخال  من  املاضية  القليلة  العقود  مدى  على  اهليئة  متكنت  وقد 
وفاكهة،  وخضروات،  )حبوب،  واإلجهادات  لآلفات  واملقاومة  الغلة  عالية  احملّسنة  احملاصيل  أصناف  من   100 على 
وحماصيل نقدية وصناعية(. باملثل، فقد توصلت الربامج البحثية يف اهليئة إىل تطوير واعتماد وإطالق ومساهمة 
يف تعميم ونشر ما يزيد على 200 من التقنيات الزراعية اخلاصة لتحسني املمارسات أو العمليات الزراعية املتعلقة 
وما  والتسميد  والوقاية  والري  األرض  إعداد  وطرق  املثلى  الزراعة  كمواعيد  حمصولية:  )إدارة  املختلفة  باحملاصيل 
بعد احلصاد، وتقنيات تطوير الثروة احليوانية وامليكنة واملوارد الطبيعية والصناعات الغذائية(. ذلك باإلضافة إىل 

تطوير واستنباط وتعميم 5 سالالت أغنام وماعز ودواجن )جدول رقـم  19 (. 

3000 من  كما تشمل املخرجات البحثية إجناز مسح وتوصيف وتصنيف ومواصلة تطوير وتسجيل ما يزيد على 
النباتات اليمنية حتت ظروف البيئات واألقاليم املختلفة؛ وكذلك مجع وحفظ وتوثيق عينات بذور ملا يزيد على 800 
من أصناف حماصيل احلبوب والبقوليات واخلضروات واألعالف واحملاصيل الصناعية والنقدية، وذلك يف إطار أنشطة 

املركز الوطين للمصادر الوراثية. 

باملثل، فقد أكمل مركز حبوث املوارد الطبيعية املتجددة إجناز 3 خرائط وطنية للرتب اليمنية، وتدهور األراضي 
الطبيعية  للموارد  تفصيلية  دراسات  تنفيذ  استكماله  إىل  إضافة  البالد،  يف  املزرعية  النظم  وتوصيف  الزراعية، 
الزراعية لسبع حمافظة وأودية زراعية مينية هامة. كما قام املركز بتصميم وتنفيذ أكثر من )8( قواعد بيانات 
ومعلومات نوعية ختصصية خاصة باملوارد الطبيعية - وعلى رأسها نظام املعلومات اجلغرافية – ويتم متابعة تطوير 
واستخدام تلك القواعد )يف جماالت: املياه، الرتبة، الغطاء النباتي، املناخ، النظم املزرعية، الباحثون وأنشطتهم البحثية، 
ببلوغرافيا اجمللة العلمية، وغريها(، مع أحدث الربامج احلاسوبية العلمية واخلرائط اجلوية وصور األقمار االصطناعية 

الالزمة لعملها واالستفادة منها. 

جدول رقم ) 19( مناذج من تقانات البحوث الزراعية املطورة واملختربة حقليًا حتت ظروف املزارعني اليت مت إشهارها خالل 
الفرتة 2001- 2005م

السنة
عدد التقانات 

املطلقة
مالحظات/تفاصيل

=7 أصناف حمسنة عالية الغلة مقاومة لآلفات وظروف اجلفاف 20017م
)2 قمح، 1 عدس، 2 فول، 1 عرت و 1 مسسم(

14 صنفًا وآلة لعصر الزيوت )2 قمح، 1 عدس، 4 بطاطس، 2 ذرة رفيعة، 200215م
1 ذرة شامية، 1 بصل و3 ماجنو( 
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، 7 عمليات إدارة حماصيل، 2 إدارة موارد طبيعية، 2 200332م 18 صنفًا حمسناًَ
صناعات غذائية، 2 آالت زراعية، و1  ثروة حيوانية.

31 صنفًا حمسنًا، 18 عملية إدارة حماصيل، 11 آلة زراعية خمتلفة، 4 200671م
ثروة حيوانية، 7 صناعات غذائية.

مئة ومخسة وعشرون تقانة 125اإلمجالي
املصدر: حمرم والشرجيب )2008(. 

باإلضافة إىل ما سبق، يسهم باحثو اهليئة يف تدريب أعداد كبرية من العاملني يف القطاعني الرمسي واألهلي. حيث 
مت خالل العقدين املاضيني تدريب حنو 10.000 من املزارعني، والريفيني، واملرشدين، وخمتصي اإلرشاد، وقادة وأعضاء 
اجلمعيات التعاونية، والوحدات القروية، وفين الوقاية، وصحة احليوان، والبيطريني، ومربي النحل، ومنتجي العسل، 

وفنيي املخازن، وامليكنة، واملعمليني، ومشريف املزارع، والقيادات الريفية وغريهم ذكورًا وإناثًا. 

والبحثية  الفنية  اإلصدارات  250 عنوانًا من  ما يزيد على  وإنتاج وتوزيع  إعداد  اهليئة  البحوث يف  ومشلت خمرجات 
والعلمية واإلرشادية واإلعالمية اليت قامت اهليئة بإصدارها من املطبوعات املتنوعة؛ مت إنتاج وتوزيع عشرات اآلالف 
من نسخ كل عنوان من تلك العناوين على خمتلف فئات املستفيدين. وتضم قائمة توزيع مطبوعات اهليئة ما بني 

200 – 300 جهة زراعية وتنموية وأكادميية وعلمية وإعالمية وثقافية داخل وخارج اليمن. 
وتشمل إصدارات اهليئة أنواعًا خمتلفة من املطبوعات )كالكتب والكتيبات، واألطالس، واألدلة احلقلية، واجملالت 
العلمية والدوريات اإلعالمية، والنشرات، وامللصقات املتنوعة وغريها( اليت تسعى اهليئة من خالهلا إىل توفري املعارف 

واملعلومات الزراعية احلديثة ملختلف فئات املستفيدين. 

الزراعية احلديثة واملطورة يف أوساط  التقنيات البحثية  كما تسهم اهليئة بصورة فاعلة يف نشر وتعميم عشرات 
البحثية  وأنشطتها  وخططها  برناجمها  خالل  من  والسيما  البالد،  أحناء  خمتلف  يف  الريفيني  واملنتجني  املزارعني 
خالل  من  وتعميمه  نشره  يف  اإلسهام  يتم  ما  إىل  باإلضافة  ذلك  املزارعني.  حقول  يف  تنفيذها  يتم  اليت  االعتيادية 
البحوث  مكونات  أو  اإلرشادية  كاألجهزة  األخرى  اجلهات  مع  والتعاون  التنسيق  وآليات  املشرتكة  األنشطة 
والريفية يف  الزراعية  التنمية  اهليئة على أساس تعاقدي مع بعض مشروعات  تنفذها  اليت  التطويعية واإليضاحية 

بعض احملافظات واألقاليم اليمنية. 

الزراعي وخارجه يف بلورة  القطاع  املتنوعة يف  املتبعة  التنظيمية واآلليات  ومن جهة أخرى، تساهم اهليئة عرب األطر 
وإعداد السياسات، وتطوير التشريعات ذات الصلة بعملها، وكذا إتاحة معلومات ومعارف جديدة وخريات مكتسبة 
ميدانيًا ميكن أن تساعد يف حتسني حمتوى مناهج مؤسسات التعليم الزراعي والفين واملهين، وذلك من خالل مشاركة 

اهليئة كقيادات أو باحثني يف العديد من الفعاليات واألنشطة ذات الصلة. 

6. 2. رصد مستوى تبين وقياس أثر املخرجات البحثية:
ال شك أن البحوث الزراعية العلمية ليست هدفًا حبد ذاته، وال تعترب حلقات عملية توليد ونشر واستخدام التقنيات 
االنتشار وحدوث  التحقق من حدوث ذلك  املستفيدين، وما مل يتم  انتشارها يف أوساط  ما مل يتم  البحثية مكتملة 

اإلضافة الفعلية أو التحسن املنشود من ورائها فعليًا على أرض الواقع. 

لكن  عديدة،  سنوات  منذ  اهليئة  يف  واالجتماعية  االقتصادية  والدراسات  للبحوث  برنامج  وجود  من  الرغم  وعلى 
تركيز هذا الربنامج ظل حمصورًا يف التقييم االقتصادي للتجارب البحثية، وحساب كلفة أو قياس األثر االقتصادي 
أو عائد تطبيق هذه التقنية أو تلك من قبل املزارع مقارنة مبمارسته التقليدية، إضافة إىل رصد ومسوحات األسواق 

واهلامش التسويقي لبعض احملاصيل، ونادرًا لألصناف أو املمارسات اليت توصي بها البحوث. 

ويف احلقيقة، فإن اهليئة مل تعط مسألة رصد مستوى التبين وقياس األثر االهتمام املطلوب وبصورة براجمية ومؤسسية 
إال يف اخلطة املتوسطة املدى الثانية للبحوث الزراعية )2006 – 2010م(، رغم وجود بعض األعمال األولية البسيطة 
اليت جرى تنفيذ بعضها يف إطار تقييم بعض أداء أو قياس مستوى إجناز بعض املشروعات اليت مت تنفيذها يف اهليئة 
بصورة مشرتكة مع بعض املؤسسات واملراكز الدولية. ذلك باإلضافة إىل بعض األعمال الفردية احملدودة األخرى 
اليت كانت تتم يف إطار برامج الدراسات العليا لبعض مبعوثي اهليئة من الباحثني للدراسات العليا يف اخلارج يف بعض 
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اجملاالت االقتصادية واالجتماعية. 

وقد أمكن من خالل تلك األنشطة البحثية، على أية حال، الوقوف على مؤشرات حول مدى انتشار أو قياس آثار تقنيات 
البحوث الزراعية أو حزم التوصيات البحثية التقنية يف املناطق اليت مت تنفيذ تلك البحوث والدراسات واملسوحات فيها. 
ويوضح اجلدول رقم )20( وجود بعض التفاوت يف األثر االقتصادي لبعض التقنيات، وأن الدخل الصايف لتطبيق بعض 

.% تلك التقنيات البحثية قد تراوح بني حنو 8 – 330 

جدول رقم )  20 ( أمثلة ألثر استخدام املزارعني لبعض التقنيات البحثية املوصى بها على املستوى احلقلي

األثر االقتصاديالتقنية البحثيةاجملالاإلقليم

املرتفعات اجلبلية

األصناف 
احملسنة

% دخل صايفصنف جتارب ، ذرة  160
% دخل صايفصنف حبوث ، قمح  74

% دخل صايفصنف جيزة-3 ، فاصوليا  126
% دخل صايفصنف بريكوز ، عدس  330 -100

% دخل صايفصنف بي إس ، فريسون ، بسلة   145

وقاية النبات
مكافحة آفات املخازن على الفول 

باستخدام زيت النخيل
% )نسبة العائد اهلامشي(  286

املناطق الساحلية

األصناف 
احملسنة

% عائد صايفصنف مركب زبيد ، الدخن   77
% عائد صايفصنف السمسم ، كود-94  200

وقاية النبات
% زيادة يف اإلنتاجمكافحة األعشاب على البصل  20  -  8

% زيادة يف اإلنتاجمكافحة البياض الزغيب على السمسم  72

إدارة املياه
% توفري يف كمية املياه جدولة ري القطن  65

% توفري يف التكلفة  67

اهلضبة الشرقية ، 
حضرموت

األصناف 
احملسنة

% زيادة يف اإلنتاجصنف حضرموت ، قمح  21
% زيادة يف صايف العائد   17

% زيادة يف اإلنتاجيةصنف بافطيم ، بصل  113

وقاية النبات
املكافحة الكيماوية لألعشاب على 

البصل
% زيادة يف اإلنتاجية  76

املصدر: الشرجيب و طه )2000( قياس أثر التقنيات البحثية يف اليمن )باإلجنليزية(.

تنفيذ مشروع جديد ألول مرة يف  البدء يف  إقرار  2007م، مت  العام  بداية  أنه ومع  اإلشارة إىل  السياق  وجيدر يف هذا 
اهليئة مبسمى »مشروع رصد مستوى تبين وقياس أثر تقنيات البحوث الزراعية«. وقد تضمن املشروع تنفيذ عدد من 
األنشطة الرامية إىل رصد ومتابعة خمرجات براجمها البحثية من التقنيات املختلفة، وقياس مدى تبنيها واألثر االقتصادي- 
االجتماعي هلا، وذلك بهدف حتديد مستوى أداء تقنيات البحوث على املستوى احلقلي حتت ظروف املزارعني ويف نطاق 
النظم اإلنتاجية واملزرعية املختلفة، والتعرف على ردود فعل املستفيدين حول تلك التقنيات وآرائهم. وقد نفذت العديد 
من البحوث واملسوحات كأنشطة ضمن هذا املشروع يف بعض احملطات واملراكز البحثية التابعة للهيئة وخاصة تلك 
اليت مت فيها حتديد بعض التقنيات أو التوصيات البحثية اليت مت إطالقها ونشرها يف أوساط املزارعني خالل اخلمس 
السنوات السابقة على األقل لبدء تنفيذ املشروع، واليت مت فيها التأكد من دخول تلك التقنيات املطلقة أو املوصى بها 

يف برامج وأنشطة نشر إيضاحي إرشادي حقلي ملشروعات زراعية أو أجهزة إرشادية أو غريها. 

البحوث  اليت تكرست ملتابعة تقنيات  امليدانية  الدراسات واملسوحات  وبهذا الصدد، ميكن اإلشارة إىل نتائج بعض 
الزراعية ورصدها حقليًا. فقد متكنت البحوث من إدخال عدد من التقانات وعمليات اإلدارة احملصولية واحلقلية ذات 

املردود االقتصادي العالي إىل حقول املزارعني حتت ظروف خمتلف بيئات األقاليم الزراعية اليمنية. 

% والقمح  فعلى سبيل املثال، أمكن زيادة إنتاجية اهلكتار للمحاصيل النجيلية عمومًا بنسبة بلغت حوالي 84 
1971-69م.  لألعوام  اهلكتار  إنتاجية  مع  باملقارنة  1990م  عام  يف  العمليات  هذه  بفضل   %  62 حبوالي  خصوصًا 



اجتماع مسئولي وخرباء حبوث ونقل التقانة الزراعية يف الوطن العربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية239

وتذكر بعض الدراسات أن إنتاجية القمح قد ازدادت بنسبة 157 % عام 1995م عّما كانت عليه عام 1981م )حمرم 
وآخرون، 2005(. 

ومبساهمة  ولكن،  والفاكهة.  واخلضروات  احلبية  احملاصيل  من  الكثري  تستورد  كانت  اليمن  أن  املعروف  ومن 
فاعلة للبحوث الزراعية من خالل حتسني وتطوير احملاصيل وأصنافها والعمليات الزراعة اخلاصة بها، اكتفت البالد 
من اإلنتاج احمللي يف معظم تلك احملاصيل كالبطاطس، والبصل، والطماطم، والفلفل، وغريها . بل ويتم تصدير 

الفائض عن احتياج األسواق احمللية من تلك احملاصيل ومن عدد من حماصيل الفاكهة كاملاجنو والباباي واملوز.

وتشري إحدى الدراسات احلديثة  يف وادي حضرموت إىل أن تبين توصيات البحوث )حزمة التوصيات التقنية( اخلاصة 
 % بزراعة حمصول البصل، حقق عائدًا صافيًا أعلى مقارنة مبمارسات املزارعني التقليدية بأرحبية نسبية بلغت 86 

مقارنة مبا حققته ممارسات املزارعني االعتيادية )اجلدول رقم  21 ( )علوان، 2003م(. 

جدول رقم )21 ( األثر والعائد االقتصادي لتبين التوصيات البحثية اخلاصة بزراعة البصل مقارنة مبمارسات املزارعني 
التقليدية يف وادي حضرموت

تبين التوصية البحثيةاملؤشر االقتصادي
)احلزمة التقنية( )ريال(

عمليات/ممارسات املزارع
التقليدية )ريال(

 351297120328صايف العائد
1،861.35معدل العائد/التكاليف

%الرحبية النسبية  86%  35
7379.454151الرحبية / الطن

تكلفة الوحدة املنتجة )ريال/
كجم(

8.611.8

املصدر: علوان، عبد اهلل سامل )2003م(. أثر املستحدثات التكنولوجية على تنمية اإلنتاج الزراعي يف وادي حضرموت باجلمهورية اليمنية.   
أطروحة دكتوراه غري منشورة. كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية. 

الغلة،  الزراعية تتمّيز بزيادة كبرية وملموسة يف  البحوث  التنويه هنا إىل أن تقانات  وعلى غرار ما سبق، ينبغي 
الزراعية وظروف اجلفاف واالجهادات كامللوحة وغري ذلك من اخلصائص  وكذا مبقاومة األصناف احملسّنة لآلفات 
الزراعية حتت ظروف  اليت حققتها بعض أصناف احملاصيل  القصوى  اإلنتاجية   )  22  ( رقم  األخرى. ويتضمن اجلدول 

مزرعة البحوث التجريبية. 

جدول رقم )22( إنتاجية بعض األصناف احملسنة حتت ظروف املزرعة البحثية حملاصيل خمتلفة

اإلنتاجية )طن/احملصولالرقم
هكتار(

أصناف القمحأواًل
5حبوث - 115
5حبوث- 214
4عمران - 32
4عمران - 44
7حبوث - 513
5.2صرواح6
4.5حضرموت7
4سيئون8

ثانيًا
الشعري

3.8حبوث - 2002
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2.0أمشور2

ثالثًا
البصل

70بافطيم حمسن

رابعًا
الدخن

3الكود

خامسًا
املاجنو

40سردد
7. إدارة املعلومات: 

ظل ومازال »التقرير« هو الشكل األكثر سيادة لتوثيق وتداول املعلومات العلمية. بل كان التقرير البحثي بصوره 
املختلفة، حتى وقت ليس ببعيد، هو الشكل الوحيد تقريبًا لتسليم نتائج البحوث ألجهزة اإلرشاد الزراعي وغريها من 
األطراف ذات الصلة. كما ظهر خالل ثـمانينات القرن املنصرم عدد حمدود من املطبوعات العامة، أو تلك اليت تركزت 

بوجه خاص حول نتائج وخمرجات البحوث الزراعية. 

بعد ذلك، وحتديدًا قبل عام 1990م بقليل  ظهر شكل آخر لتوثيق خمرجات البحوث ونشرها وهو »اجملالت/الدوريات 
واألدلة  كالكتب  املختلفة  املطبوعات  من  اهليئة  إصدارات  املاضيني  العقدين  مدى  على  تطورت  كما  العلمية«. 
واألطالس والدوريات اإلعالمية والنشرات وامللصقات وغريها. ومع ذلك، فقد استمر »التقرير« حاضرًا بقوة بأشكاله 
املعلومات  من  البحثية  املخرجات  لنشر  وأيضًا  بل  البحوث،  نتائج  توثيق  أو  لتسجيل  ليس  أساسي  كوعاء  املختلفة 
أشكال  إىل  عامة  وبصورة  السنوي«،  »التقرير  إىل  اخلصوص  وجه  على  هنا  اإلشارة  وميكن  والتقنيات.  واملعارف 
أخرى من التقارير اليت تستخدم بني الوقت واآلخر يف البحوث الزراعية كالتقارير الفنية الدورية أو الغرضية. كما أن 
هناك أهمية متزايدة بدأ حيتلها ما يعرف بـ »التقرير البحثي الرتاكمي«، الذي أصبح متطلبًا أساسيًا ألي نشاط أو 

برنامج أو مشروع حبثي، باعتباره مصدرًا أساسيًا أو أوليًا للمعلومات والنتائج البحثية العلمية. 

املؤسسة،  إطار  يف  داخلية  ألغراض  إعداده  يتم  وغالبًا  حمدود  توزيعه  بأن  تتمثل  مشكلة  عامة  بصفة  وللتقرير 
والسيما لغرض تأكيد تنفيذ النشاط ومربر ملا مت صرفه من خمصصات عليه. ويف الغالب األعم، يصعب توزيع التقرير 
خارجيًا، ألنه يتطلب الكثري من جهود املراجعة – احملتوى - والتحرير والتصحيح اللغوي والطباعي وكذلك اإلخراج 
أو بصورة  أولية  العمليات سواًء بصورة  الفين )احلاسوبي(. وألنه ال خيضع حاليًا لكل تلك  التنسيق والتصميم  أو 
احرتافية متقدمة، فإنه غالبًا ال يتم إتاحة التقارير يف مكتبات اهليئة – وخاصة املركزية منها يف مقر اإلدارة العامة 
– جلمهور الرّواد أو قّراء املكتبة. وقد يكون ذلك خلاًل تعاني منه اهليئة وفروعها، باعتبار التقارير البحثية والعلمية 
املعّدة جيدًا هي الصيغة األوىل والقاعدة األساسية لكافة أشكال التوثيق وأنواع النشر الالحقة األخرى مبا يف ذلك 

الدوريات أو اجملالت العلمية املتخصصة، وسواها من املواد اإلعالمية األخرى مبا يف ذلك النشر اإللكرتوني. 

وقد كان هليئة البحوث الزراعية عند تأسيسها سواًء قبل 1990 أو بعدها، وحدة خمتصة يطلق عليها إدارة اإلعالم 
وظيفة  فصل  مت  عندما  2004م  عام  بعد  وحتى  أيضًا.  املكتبة  قسم  اإلدارة  هذه  إىل  وأضيف  املعلومات،  وتوثيق 
»اإلرشاد« عن اهليئة وإعادتها إىل »إدارة عامة لإلرشاد واإلعالم الزراعي« بديوان عام الوزارة، استمر ما أصبح يعرف بـ 
»قطاع نشر التقنيات« يف اهليئة، يتوىل وظيفة مجع وتوثيق املعلومات اخلاصة بنتائج وتقنيات البحوث سواًء لغرض 
التسجيل والتنظيم أو بغرض إعادة اإلعداد والتجهيز واملعاجلة بغرض النشر بصورة مالئمة وتسهيل عملية التوفري 
أو العرض والتزويد وإعادة االستخدام عرب الوسائل والقنوات املالئمة أيضًا لفئة القراء أو مجهور املستفيدين املالئمة، 

ويف الوقت املالئم أيضًا. 

وتعترب املكتبة املركزية املتواجدة يف مقر اإلدارة العامة للهيئة، أحد مكونات قطاع نشر املعلومات أو التقنيات، 
وتتبع ما يسمى بقسم التوثيق واملكتبة. وقد تزايد االهتمام بهذا القسم إىل حٍد ما خالل السنوات األخرية املاضية 
من خالل تسليمه جمموعة من التقارير البحثية اليت كانت جتمع يف غرف قراءة ومطالعة أو بعض الرفوف واملخازن؛ 
وكذلك من خالل البدء بتزويد املكتبة ببعض عناوين الكتب اجلديدة بالشراء ألول مرة، بعد أن كانت تعتمد 

بصورة أساسية على اإلهداء أو التبادل. 
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من جهة ثانية، فقد توىل كادر املكتبة بالتعاون مع خمتصي اإلعالم ونشر املعلومات يف القطاع تصميم وتطوير 
توقف  األمر  هذا  لكن  واآلخر،  احلني  بني  املوقع  وتطوير  مراجعة  وكذلك  للهيئة،  متواضع  أولي  إلكرتوني  موقع 
قبل سنوات لعدم توفري املخصصات املالية املطلوبة إلعداد وجتهيز املواد املطلوبة وترمجتها، ولشراء بعض املستلزمات 

اخلاصة بذلك.

وقد قام كادر املكتبة املركزية، بإمكانات بسيطة، بتحويل حمتويات املكتبة الورقية التقليدية إىل مكتبة 
إلكرتونية من خالل بناء قاعدة بيانات تضمنت توصيف وتصنيف وتسجيل وفهرسة حمتويات املكتبة كخطوة 
البحث  إجراء  املكتبة  وعاملي  لرواد  متيسرًا  اآلن  وأصبح  الرقمية«.  »املكتبة  بـ  يعرف  ما  إىل  التحول  طريق  على 
إلكرتونيًا عن مبتغاهم من املواد املرجعية املختلفة. وتقدم املكتبة للباحثني ولقيادة اهليئة وعموم الزوار خدمات 
البحث يف قاعدة بياناتها، وكذلك البحث االلكرتوني عرب الشبكة الدولية للمعلومات »االنرتنت«، إضافة خلدمات 
اإلمييل. وتسهل املكتبة للباحثني والرواد استخدام نظام »أجورا« للدوريات العلمية اجملانية اليت تعترب اليمن من بني 
الدول املستفيدة من خدماته، وتتمتع اهليئة بعضوية هذا النظام كإحدى املؤسسات العلمية واألكادميية اليمنية 

حمدودة العدد املشرتكة فيه.

الشأن، جيدر اإلشارة إىل أن هناك بعض املكتبات الصغرية األخرى يف بعض فروع اهليئة )سيئون، تعز،  ويف هذا 
الكود( يتم تزويدها ببعض الكتب واملراجع عن طريق املكتبة املركزية باإلدارة العامة حسب اإلمكانات املتاحة 

بغرض تفعيلها وتنشيط دورها. 

العامة أو يف بعض  املتنوعة من املطبوعات سواًء يف اإلدارة  ويف جمال اإلصدارات، فللهيئة برنامج خاص باإلصدارات 
العامة بسبب وجود قطاع وكوادر  البحثية، وإن كان معظم اإلصدارات يتم عن طريق اإلدارة  احملطات أواملراكز 
متخصصة مل تتمكن اهليئة حتى اآلن من رفد كل فروعها بنفس نوعية هذا النوع من اخلدمات املساندة. وتشمل 
إصدارات اهليئة قائمة طويلة من أنواع املطبوعات بعضها دوري منتظم وبعضها اآلخر بصورة متقطعة وغرضية. ومن 
بني أهم إصدارات اهليئة اجمللة اليمنية للبحوث والدراسات الزراعية اليت صدر منها حتى اآلن 22 عددًا ومبعدل عددين 
يف العام الواحد. كما تشمل قائمة إصدارات اهليئة أدلة خاصة ومتنوعة وكتب وأطالس ونشرات فنية وإعالمية 
أخرى وملصقات علمية وسواها. كما تصدر بعض الفروع مطبوعات خاصة بها. لكن معظم إصدارات اهليئة، مبا 
يف ذلك اليت يتم إعداد خمطوطاتها األولية يف الفروع، تتم عن طريق رفعها إىل اإلدارة العامة للهيئة ليجري مراجعتها 

واستكمال اخلطوات الفنية الالزمة وجتهيزها بصورة نهائية. 

وفنية  حبثية  موضوعات  غطت  مطبوعة  أو  عنوانًا   250 على  يزيد  ما  املاضية  السنوات  خالل  اهليئة  عن  صدر  وقد 
متنوعة ووزعت على نطاق واسع. وتشمل قائمة توزيع مطبوعات اهليئة للنسخ اجملانية حنو 250 – 300 جهة زراعية 
وحبثية وأكادميية وثقافية وطنية وعربية ودولية. لكن من املهم اإلشارة إليه يف هذا السياق هو أن معظم إصدارات 
اهليئة هي إصدارات علمية وفنية، والقليل منها ما ميكن وصفه باإلرشادي أو التعليمي أو اإلعالمي العام. ويعود 
السبب يف ذلك إىل نقص الكادر اإلرشادي واإلعالمي يف اهليئة من جهة، ومن جهة ثانية، لوجود جهات أخرى يفرتض 
أن تتوىل عملية متابعة نتائج البحوث – من مطبوعاتها وقنواتها املختلفة – إلعادة جتهيزها ولتبسيطها ونشرها عرب 
الوسائل املختلفة األخرى وحسب فئات اجلمهور املستهدفة من خمتلف شرائح اجملتمع الزراعي والريفي واليمين بصورة 

عامة. 

اخلربية  املواد  بعض  لنشر  املتنامية  والوطنية  احمللية  اإلعالم  وسائل  من  باالستفادة  وفروعها  اهليئة  تقوم  كما 
والعلمية سوءًا عرب الصحافة املطبوعة أو املسموعة أو املرئية. لكن اجلهود القائمة ال تنتظم يف إطار علمي ومنهجي، 

أو إسرتاتيجي خمطط، لكنها تعتمد يف الغالب على مبادرات فردية وعالقات شخصية. 

وقد بدأت اهليئة خالل السنوات األخرية اقتناء املزيد من أجهزة احلوسبة وملحقاتها بغرض الوفاء باحتياجاتها املؤسسية 
قواعد  من  متزايدة  أعداد  وهناك  الرقمية.  الثورة  عصر  مواكبة  بغرض  وكذا  الباحثني،  احتياجات  ذلك  يف  مبا 
البيانات اليت يتم إنشاؤها واستخدامها أهمها تلك اخلاصة بنظم املعلومات اجلغرافية. وتسعى اهليئة إىل إنشاء شبكة 
والفنية  التقنية  املشكالت  بعض  هناك  لكن  ومكاتبها  فروعها  بكامل  العامة  اإلدارة  تربط  داخلية  معلومات 
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بها  الفروع يف إنشاء شبكات معلومات داخلية خاصة  الرغم من جناح بعض  اليت مازالت تعرقل ذلك، على  واملالية 
كمحطة حبوث سيئون بوادي حضرموت. وكانت اهليئة إحدى اجلهات السباقة يف القطاع الزراعي وعلى املستوى 
الوطين يف إنشاء موقع إلكرتوني هلا عرب شبكة املعلومات »اإلنرتنت«، لكن جهود تطوير وحتديث املوقع تراجعت 

خالل السنوات األخرية غالبًا ألسباب مالية.

خالهلا  من  اهليئة  تقوم  اليت  القنوات  من  العديد  فهناك  والرقمي،  التقليدي  اإلعالمي  النشر  جانب  وإىل   
والشرائح  الفئات  ومجاعات  أفراد  قبل  من  أو  اهليئة  باحثي  قبل  من  سواًء  عليها  احلصول  أو  املعلومات  تبادل  أو  بنشر 
والدورات  املزارعني،  أراضي  يف  والتجارب  التأكيدية  التجارب  تربز  القنوات  تلك  أهم  بني  ومن  األخرى.  املستفيدة 
والندوات  واملؤمترات  األغراض،  متعددة  أو  النوعية  التخصصية  والوطنية  احمللية  اللجان  يف  واملشاركة  التدريبية، 
العلمية، واحللقات الدراسية، واملعارض الدائمة أو املومسية، وكذلك ما أصبح يعرف بـ »مدارس املزارعني احلقلية«، 
أطراف  وباقي  الزراعي  واإلرشاد  البحوث  بني  والتنسيق  الرتابط  حلقات  من  قائمة  جانب  إىل  املتنوعة،  واالجتماعات 
املعلومات  القطاعني اخلاص والتعاوني. وهذه مجيعها تعترب جتارب خصبة وغنية إلدارة  التنمية خاصة  وشركاء 
انتظام وفاعلية وكفاءة االستخدام  الزراعية، ولكنها مل ختضع ألي تقييم بعد، وختتلف من حيث مدى  واملعارف 

والتنظيم وحتقيق األهداف املرجوة. 
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