
 والسادسة الجلسة الخامسة

 راة المراعً والمنهج التشاركًدإ

 االطار القانونً لالدارة الذاتٌة : ( أ)

ل اداري واضح بٌن منطقة المشروع واالراضً المتبقٌة من فصان ٌكون هناك  -1

 والتابعة لمدٌرٌة البادٌةالبادٌة 

 بترسٌم حدود المراعً التً تدٌرها التعاونٌاتاستعراض منتصف المدة  -2

المراعً ذاتٌا من خالل اطار قانونً ٌسمح بدخول توفٌر الدعم الدارة  -3

صالح خالل فترة معقولة من الوقت نظرا اللتزامها باالست المجموعات البدوٌة

 ه سنةسنة وال تزٌد عن 44هذه الفترة ال تقل عن 

 تنفٌذ االدارة الذاتٌة : ( ب)

بتقٌٌم قدرة  فً السنوات االولى من التعاون قدم المشروع توجٌهات خاصة -1

 المراعً

فً المراحل االخٌرة ركز المشروع على تمكٌن لجان المراعً من اجراء  -2

 تقسٌمها الخاص لقدرة اراضٌها فً اي موسم

 دور المشروع تحول الى اشرافً مع االستعداد لالنسحاب بشكل كامل -3

شاركت المجتمعات المحلٌة من خالل لجانها فً اختٌار موقع المراعً التً  -4

الرعً وحماٌة المواقع من الغرباء ، واستصالح لالستصالح وادارة ستخضع 

 واعادة البذراالراحة             بطرٌقتً اضافٌة بصورة مستقلة  ًاراض

التحسن المستمر فً الغطاء النباتً الكأل وعلى تنشٌط  اتجنٌبالمحافظة على  -5

 المستصلحة بصورة منتظمةواستخدام المناطق 

 فً كل من المناطق المستصلحة :رعوٌتان  رستانوطبقت مما

المتاحة  ، وٌنشط نمو النباتات الكأل  تجنٌباالرعً خالل موسم النمو ، لالستفادة من  ( أ)

 وٌضاعف من انتاج البذور

 ٌكون الرعً بعدد كبٌر من الرؤوس لفترات قصٌرة قبل ان تزهر النباتات -

حٌث ٌكون عدد فً الصٌف واوائل الخرٌف ، الرعً خالل موسم السبات ،  ( ب)

الى  54بحسب قدرة االرض على التحمل ، اي ازالة من  الرؤوس وطول فترة الرعً

من النباتات الجافة سنوٌا ، وٌجب اخراج الحٌوانات فً وقت واحد مباشرة بالمئة  54

 قبل او بعد اول امطار الخرٌف

حٌث تحقق االدارة المالئمة للمراعً تساعد فً تحسٌن الغطاء النباتً  ( ت)

 ٌوانات فائدتٌن الح

حٌة المتصلبة للتربة حٌث تدفن حوافرها البذور وتساعد على تكسٌر الطبقة السط ( أ)

 ترشح مٌاه المطر 

ادخال الحٌوانات بصورة منتظمة ٌساعد على تصحٌح توازن المواد العضوٌة  ( ب)

 فٌها المتخشبةوٌنشط النباتات 



بتنمٌة المراعً من خالل حماٌة المواقع الكبٌرة وادارتها بعد ساهم المشروع  -6

 14444او  5444)حارس واحد لكل  الغرسادخالها واخضاعها العادة البذر 

 هكتار(

 زٌادة القدر على التكٌف مع الجفاف :

تعرضت البادٌة لجفاف رافق ارتفاع شدٌد فً  2448 – 2445بٌن عامً 

تناقص الرعً خالل  –المشروع لفوائده  انضمت لمجتمعات –اسعار االعالف 

نمت  –اشهر الى شهر واحد  3من سنوات الجفاف فً المناطق المستصلحة 

من مواشٌهم ضمن  شًءلم ٌضطر الرعاة لبٌع  –وفرات كبٌرة فً االعالف 

                        لمشروع ا

 االجتماعً االقتصاديالدعم 

 وضع مصطلح ادارة الموارد بصورة شاملة :

 البراز اهمٌة االخذ بالتنمٌة االجتماعٌة الى جانب استصالح الموارد الطبٌعٌة وادارتها 

المجتمعٌة المحلٌة الى جانب ادخل مشروع تنمٌة المراعً فً البادٌة عدد من عناصر التنمٌة 

 تنمٌة المراعً 

 ٌة قادرة على تنفٌذ المنهج التشاركًانشاء هٌئات مؤسس -1

وضع برامج لتحسٌن المستوى التعلٌمً ومحو االمٌة والوضع المجتمعً  -2

 للمرأة

بالهٌاكل االساسٌة الرٌفٌة وتقدٌم امدادات المٌاه  المحسنة والطرق االعتناء  -3

            الرٌفٌة

لمنتجات تنمٌة الماشٌة من خالل التربٌة وادارة الماشٌة وصحتها وتجهٌز ا -4

 الحٌوانٌة 

 الهٌاكل الرٌفٌة ( أ

الحاجة الى المدارس  –الهٌاكل االساسٌة ضعٌفة  –: احوال سٌئة 

 >للبدو ولحٌواناتهم<الحاجة الى الماء  –والطرق البرٌة 

ربط القرى النائٌة  –كم من الطرق  654حقا : شق المشروع 

 انشاء مدارس جدٌدة –ربطها بنقاط المٌاه  –باالسواق والخدمات 

آبار  114بئر قدٌم من 35استصلح  –كمورد للمٌاه حفٌرة  69حفر المشروع  -

حفٌرة كمستودعات لمٌاه  39حفر  –بئر روما وصهرٌج  1412 –ضحلة 

 المطر

كم  144انشاء المشروع تسع وحدات للتحلٌة نتٌجة لملوحة المٌاه ٌنتج كل منها  -

          من مٌاه الشرب 

 االمٌة :ج( محو 



وحل ٌعنً ارتفاع معدل االنقطاع على نطاق واسع ، ونمط حٌاتهم كبدو تنتشر االمٌة بٌن البدو 

 الدراسة وان كثٌرا من االطفال والسٌما البنات الٌنالون فرص الدراسة الرسمٌةعن 

 ونقبة البالدانفصال اجتماعً واقتصادي بٌن المجتمعات المحلٌة  -1وتتسبب االمٌة ب : 

 استمرار الفقر -2                       

% ثانوٌة وساهمت الدورات 6% تحصٌل ابتدائً و 22% امٌٌن : 72وكانت نسبة االمٌة 

 قرٌة  74على االمٌة فً التدرٌبٌة التً قدمها المشروع بالقضاء 

 الفائدة من محو االمٌة :

 ومنتجاتها تمكٌن المزارعٌن من تسجٌل خطط ادارة مراعٌهم وموجوداتهم من الغنم

 النساء :

باالضافة الى ما ٌقمن به من مختلف دورهن الرئٌسً فً البادٌة فً ادارة الشؤون المنزلٌة 

منتجات الحلٌب واطعام الماشٌة وتنظٌف المهام المرتبطة بالماشٌة من )رعً وحلب وتجهٌز 

 % شاركن فً انشطة تربٌة الغنم 78الخطائر( 

 تدهور المراعً من اعبائهم وتزداد  -

 ماقدمه المشروع :

 تلبٌة االحتٌاجات -1

 خلق فرص عمل للنساء -2

 الهدف الرئٌسً :

 النهوض بالوعً االجتماعً وثقة المرأة بنفسها -1

 ورفاههاتمكٌن المرأة من تحسٌن دخلها  -2

 المحلًً تنمٌة مجتمعها ف المشاركة بدرجة اكبر -3

 الفائدة من المشروع :

المهارات الجدٌدة من اسعاف وتجهٌز االغذٌة والحٌاكة والخٌاطة على تدرٌب المرأة 

 وتصفٌف الشعر

 الباب امام الفرص المدرة للدخلمما خفض وطأة عمل المرأة فً المنزل وفتح 

 النتائج واالنجازات :

 لجان المراعً : ( أ)

المجتمعات المحلٌة المتعاونة بدأ المشروع فً تنفٌذ المجموعات التقنٌة  بعد تحدٌد

 مجتمعات المحلٌةوبرامج التدرٌب وتنمٌة ال

 ملك للدولة وحق االنتفاع هو للعشائر والقبائل واألسر االرض -



 ماهٌة العمل :

 موافقة المجتمعات المحلٌة على التعاون وفقا لحقوق الرعً -1

 ستصالح بالتعاون مع موظفً المشروعتحدٌد مواقع المناسبة لال -2

 اللجان او التعاونٌاتاقرار التحاد العام للفالحٌن بإنشاء  -3

لً النمو والسبات لتنشٌط نمو الزرع وانتاج فصفقط فً  الرعً -4

 البذور

ة وانواع االستفادة من خبرة الرعاة المربون البدو بأحوال الترب -5

 النباتات وتوفٌر المٌاه

 روع على وضع خطط لالدارة قابلة للتنفٌذالعمل مع خبراء المش -6

االنسب للرعً فً مناطق معٌنة وعدد رؤوس الغنم تحدٌد االماكن  -7

 والوقت االنسب للرعً 

 لجنة من لجان المراعً 174ة تمثلها من المجتمعات المحلٌ 126وعمل المشروع مع 

التً ستخضع لالستصالح وتعهدت بحماٌتها من وقد ساعدت المجتمعات فً اختٌار المواقع 

بادارة الغرباء وبتطبٌق خطط ادارة المراعً التً تم وضعها مع موظفً المشروع وتعهدت 

 المراعً دون دعم المشروع

 الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلٌة المشاركة : ( ب

ٌمارسون الرعً والتربٌة والفقر % من ضمن قوة العمل 88 ( ت

ٌؤثر على قطاع كبٌر من االهالً البدو وفرص العمل النادرة 

 ومن الخدمات المقدمة :

 فرص عمل للمجتمعات المحلٌة -1

 قروض مقدمة بهدف تحسٌن سالالت االغنام  -2

 محو االمٌة واتاحة دورات تدرٌب  -3

ثر اهمٌة هً فرص العمل والتً واالك ومن الفوائد التً قدمها المشروع للمجتمعات المحلٌة

 وتتمثل فرص العمل فً :توفر دخل اضافً لهل 

 جنٌبات الكأل كعمل موسمً مستمر غرس -1

 جمع البذور وتنظٌفها -2

 حفارة او حراسة مواقع المراعً المستصلحة -3

 وهو تمثٌل فرص عمل لالسرة والشباب وباألخص الشابات

 ( الصنادٌق :2

بحرٌة اختٌار ما اذا كانت بعد اتمام لجان الرعً للوائح الجدٌدة الخاصة بالرعً وتمتعها 

ٌرعى فً المراعً المستصلحة ، واالموال تصرف فً ستتقاضى رسما على كل رأس غنم 

اجور حارس ٌمنع الغرباء والحماٌة تعطً شعورا شؤون االدارة االحتٌاطٌة بما فٌها دفع 

 غم الملكٌة المطلقة للدولةبربالسٌطرة والملكٌة 



 اما بالنسبة للصنادٌق

تعاونٌة وهذا االمر ٌشكل انجازا مبتكرا هاما نظرا  28متجددا للتوفٌر فً  صندوقا 28فقد انشئ 

 الن القواعد الناظمة للتعاونٌات التشجع على انشاء الصنادٌق

لٌرات( للرأس الواحد  14 – 5تعونٌة رسما مقابل الرعً قدره ) 18تقاضت  -

نظمت بنفسها بحٌث خالل فترة الرعً وباقً التعاونٌات لم تتقاض اجرا ولكنها 

، وتبرعت للحراس بما هو تتكفل بحماٌة مراعٌها المستصلحة من الغرباء 

 مناسب

 )اإلراحة واعادة البذر والغرس( :المجموعة التقنٌة : 

انواع بلدٌة نتاج نباتات اكأل باستخدام الهدف منها استعادة الغطاء النباتً وزٌادة ا

 ددة باالندثارقادرة على التكٌف مع بٌئتها وتنشٌط وتعافً االصناف المحلٌة المه

 اراحة المناطق المتدهورة : ( أ)

 المدة اقصاها السنتٌن -1

الطوٌلة االجل الن الحٌازات  قةالحٌازات المغلاراحة االرض بدال من اقامة  -2

غادرتها الى الرعً بصورة مفرطة فً االراضً على مالمربٌن المغلفة تجبر 

 المحٌطة

تعود الى االفراط فً الرعً  فترة الخطر فً الحٌازات المغلقةوبعظ انتهاء 

 التدهور بدل التحسنوبالتالً تعود الى 

 من خطط االدارة المالئمة:والفائدة 

 بعد اول سنٌناالستفادة من نباتات الكأل المتاحة مرتٌن فً السنة  -1

 بالمراقبةٌساعد دخول الحٌوانات على تنشٌط التجدد واعادة النمو وذلك  -2

 بذورها واستعادتهاتمكن النباتات البلدٌة من العودة واعادة انشاء احواض  -3

المراحة للرعً ابتداء من نهاٌة السنة الثانٌة من فترة االراحة ثم بعد ٌنبغً تعرٌض االراضً 

 تصالح تكلفة ونتائجه اذهلت حتى خبراء البٌئةوهو اقل حلول االس ذلك مرتٌن بالسنة

 ب( اعادة البذر على نطاق واسع :

لم تستطع االراحة وحدها ان تجدد الغطاء النباتً بالتالً اعادة البذر او فً حالة التدهور التً 

 الغرس الخٌار الوحٌد المتاح 

بلدٌة ازٌلت بسكة المحارٌث البذر اساسٌة العادة اعمار المواقع الشدٌدة التدهور بانواع اعادة 

 باالفراط فً الرعً

 بالتشاور مع الرعاة والمربٌن والموظفٌن والتقنٌٌناختٌرت االنواع التً تستخدم فً اعادة البذر 

لمربٌن االكثر تكٌفا مع الشروط المحلٌة واالقدر استفٌد من النباتات االعلى قٌمة لدى الرعاة 

 على التجدد 



 الناتجة فً الظروف البٌئٌة واالقدر على التجدد فً المواقع المعالجةاعطٌت االفضلٌة للبذور 

 معظم االنواع لم تكن متوفرة بسهولة بكمٌات كبٌرة المحلٌا وال فً االسواق الدولٌة 

 ٌعٌن على المشروع ان ٌنتجها بنفسه

فقد تمثل التحدي فً ( نظرا الن اعادة البذر على هذا النطاق الواسع كانت تجري الول مرة 5

 ت الدائمةللجنٌباانتاج ماٌكفً من البذور وخاصة 

 االنجازات :

 تجاوز انتاج البذور احتٌاجات المشروع بسرعة - أ

 انشئت ست وحدات من مزارع انتاج البذور - ب

 محلٌون مستأجرونموظفو المشروع وعمال شغل المشروع  -ج

تخدم لتغطٌة طن فً السنة ٌنتجها المشروع وتس 244كمٌة البذور  -ء

 المساحات الشاسعة المعنٌة

اعطً جانب من البذور للمركز العربً لدراسة االراضً القاحلة  -ه

فً استخدام البذور فً الراغبة والجافة لتستفٌد منها البلدان االعضاء 

 برامج االستصالح لدٌها

طن من البذور على اساس  18،5تلقى المركز العربً المذكور  -د

 توزٌعهاالتبرع العادة 

اصبحت سورٌة رائدة فً مٌدان انتاج البذور باستخدام االنواع البلدٌة  -ي

 البادٌةوغٌرها من االنواع المتكٌفة جدا مع شروط 

اء من نهاٌة السنة الثانٌة من فترة فً النهاٌة : ٌنبغً تعرٌض المواقع المعاد بذرها للرعً ابتد

نحو التجدد والحفاظ على صالحٌتها ككأل  امٌكًٌنانعكاس االتجاه الداعادة البذر بغٌة تفادي 

 للماشٌة

 ت الكأل :غرس جنٌبا ( ث

برغم نجاح اعادة البذر لالنواع البلدٌة هناك حاجة الى مزٌد من التنوع غً الغطاء النباتً 

 باالحتٌاجات المحددة للمناطق اإلٌكولوجٌة المختلفة للوفاء 

ولهذا السبب انشأ المشروع مشاكل رعوٌة النتاج غرسات انواع بلدٌة من نباتات الكأل ثم 

 غرسها بعد ذلك فً مختلف انحاء المنطقة المستهدفة 

لٌا فً اعادة تأهٌل المشاتل الموجودة ساهم المشروع فً تنمٌة مراعً البادٌة ما -1

 ٌة البادٌة سابقابالتعاون مع مدٌرواالرتقاء بها من مختلف انحاء البادٌة 

 الجدٌدة الدارتها بعد انتهاء المشروع تسلٌم المشاتل لهٌئة البادٌة  -2



هٌئة البادٌة  –لموظفً كلتا من المؤسستٌن الوطنٌتٌن )مدٌربة البادٌة اتٌحت الفرصة  -3

من التدرٌب ودروات الجوالت الدراسٌة لتوسٌع نطاق خبراتهم الجدٌدة( لالستفادة 

 مشروع تنمٌة المراعً فً البادٌة التقنٌٌن واالدارٌٌنموظفً  وتدعٌم التعاون

االستصالح الثالثة وٌوصً به ات الكأل البدٌل االعلى تكلفة بٌن بدائل ٌعتبر غرس جنٌب -4

 مشاكل رئٌسٌة هً : كحل لثالث 

البذر فً مناطق قاحلة من قبٌل البادٌة ٌمكن ان ٌخضع للتغٌٌر توقٌت اعادة  ( أ

 لهابسبب كمٌة االمطار ووقت هطو

بسرعة فً زٌادة توفٌر نباتات الكأل مما جنٌبات الكأل المغروسة ٌمكن ان تسهم  ( ب

 اٌخفف الضغط على المراعً المعاد بذره

قع المعاد بذرها والمراحة الموا مزارع جنٌبات الكأل الى جانب ( ج

احتٌاطات تخفف الضغط عن موارد نبات قد تساعد على اٌجاد 

 الكأل خالل فترة الجفاف 

 نهاٌة المشروع :فً 

هكتار  1.5،116بلغت المساحة التً غرست بمشاتل جنٌبات الكأل فً مختلف مناطق البادٌة 

 ٌدوي صغٌر ٌضمن لحماٌة وتجمٌع مٌاه االمطارواحٌطت كل غرسة بحوض ترابً 

 انتاج نباتات الكأل فً المراعً المحسنة :

الكأل( متكاملة وٌنبغً ان تطبق معا  )االراحة ، اعادة البذر ، غرس جنٌباتاالسالٌب الثالثة 

 وذلك ٌساند اٌجاد وتوازن فً مخزون التربة من البذر( 1)

 ٌسرع عملٌة التجدد -(2)

 كأل / هكتار فً السنة وحدة من وحدات ال 35فً خارج منطقة االستصالح متوسط االنتاج عن

 ( وحدة / هكتار فً السنة144فً المنخفضات والمواقع الممتازة )

 وحدة / هكتار باالراحة 354المناطق المستصلحة  ما فً

 وحدة / هكتار فً اعادة البذر 544                               

 وحدة / هكتار فً نمط الغرس 644                               

 

 


