بح�ضور ممثلي الدول العربيـة والفـاو و�إيكـاردا..

امل�ؤمتر اخلام�س
مل�س�ؤويل البحوث العلمية والإر�شاد الزراعي
يف املنطقة العربية

ّ
احلـــد من الت�صــــحر ومكافحتـــــه
يف الدول العربيـــــــة
عدد خا�ص
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بح�ضـــور ممثلي  11دولة عربيـــ

�أك�ساد يعقد يف تون�س امل�ؤمتر اخلام�س مل�س�ؤويل البحـــ

برعاية معايل وزير الفالحة
وامل����وارد املائية وال�صيد
ال��ب��ح��ري يف اجل��م��ه��وري��ة
التون�سية الأ���س��ت��اذ �سمري
الطيب ،عقد املركز العربي
ل��درا���س��ات املناطق اجلافة
والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد)
امل��ؤمت��ر اخلام�س مل�س�ؤويل
البحوث العلمية والإر�شاد
ال�����زراع�����ي يف امل��ن��ط��ق��ة
العربية  -احلد من الت�صحر
ومكافحته يف الدول العربية،
وذل��ك يف تون�س العا�صمة،
.2017/2/21 - 20

معايل الأ�ستاذ الطيب:
التو�صل �إىل نتائج
قابلة للتنفيذ ،وفق
الأولويات املنا�سبة مبا
يحقق التنمية الزراعية
العربية
ويف م�ستهل حفل االفتتاح،
�أل��ق��ى معايل ال��وزي��ر كلمة،
رحب يف م�ستهلها ،ب�ضيوف
تون�س ال��ك��رام ،متمني ًا لهم
�إقامة طيبة � ،شاكراً تلبية
الدعوة للم�شاركة يف فعاليات
هذا امللتقى الدويل املهم.
و�أ���ض��اف " �إن��ه ملن دواعي
االعتزاز �أن �أتوىل معكم اليوم،
ع��ل��ى ب��رك��ة اهلل ،الإ���ش�راف
على افتتاح �أ�شغال امل�ؤمتر
اخلام�س ملديري وم�س�ؤويل
البحوث العلمية والإر�شاد
الزراعي يف املنطقة العربية
بعنوان "احلد من الت�صحر
وم��ك��اف��ح��ت��ه يف ال�����دول
العربية" ،ل��ل��وق��وف على
م�شاكل البلدان العربية يف
هذا املجال ،و�إيجاد الآليات
للتعاون والتن�سيق بني مراكز
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�أ�شاد بالنتائج التي متخ�ضت عنــــ

معايل الأ�ســــتاذ الطيب ي�ؤكد حر�ص
بحث معايل وزير الفالحة وامل��وارد املائية
وال�صيد البحري يف اجلمهورية التون�سية
الأ�ستاذ �سمري الطيب ،مع معايل املدير العام
للمركز العربي (�أك�ساد) الأ�ستاذ الدكتور رفيق
علي �صالح� ،ش�ؤون التعاون بني اجلانبني
و�سبل تعزيزه وتطويره.
و�أ�شاد الوزير التون�سي بالدور ال��ذي يلعبه
�أك�����س��اد يف جم��ال ن�رش التقانات العلمية
التطبيقية احلديثة يف خمتلف املجاالت
الزراعية يف الدول العربية ،مثني ًا على التطور
املت�سارع يف عمل املركز يف ال�سنوات الأخرية،
وتركيزه على العمل العلمي البحثي التطبيقي،
والثقة العالية التي اكت�سبها واملكانة العلمية
املرموقة التي و�صل �إليها يف جميع جماالت
عمله.
و�أعرب عن ارتياحه مل�سرية العالقات املتنامية
بني اجلانبني ،م�شيداً بالنتائج التي متخ�ضت

عنها اتفاقيات التعاون امل�شرتك مما ي�شجع
على اال�ستمرار بالتعاون مع �أك�ساد وتعزيزه
وتطويره " على حد تعبريه ،م��ؤك��داً حر�ص
تون�س على اال�ستفادة من خربات وتخ�ص�صات
املركز العربي يف م�شاريع تنموية كثرية يف
املرحلة القادمة.
من جانبه� ،أكد الدكتور �صالح ،ا�ستعداد�أك�ساد
للتعاون م��ع خمتلف اجل��ه��ات املعنية يف
تون�س ،م�شرياً �إىل �أن �أك�ساد هو بيت خربة
عربي و�إقليمي ودويل خلدمة ق�ضايا التنمية
الزراعية امل�ستدامة يف الدول العربية.
و�شدد على الأهمية الق�صوى التي يوليها
�أك�ساد لتعميق التعاون مع معهد املناطق
القاحلة يف مدنني يف اجلمهورية التون�سية،
خا�صة بعد توقيع الطرفني على اتفاقية
التعاون الإطارية ،لت�شجيع التعاون العلمي
والفني بينهما يف جماالت مكافحة الت�صحر،

العـ ـ ــدد

�أك�سـاد

2017 / 166

ـــــــة والفـــــاو و�إيكــــــاردا...

ـــــوث العلمية والإر�شاد الزراعي يف املنطقة العربية

ــها اتفاقيات التعاون امل�شــــرتك

تون�س على الإ�ستفادة من خربات �أك�ساد

والإدارة املتكاملة للموارد املائية ،وا�ستعمال
املياه غري التقليدية يف الري الزراعي ،وتنمية
املراعي ،وحت�سني �إنتاجية الأغنام والإبل،
وجتهيز املعهد ببع�ض املختربات .والتي ن�صت
�أي�ضاً ،على ان�شاء خمترباً للتلقيح اال�صطناعي
يف القريوان وتنفيذ دورات وور�ش عمل تدريبية
على امل�ستويني الوطني والإقليمي لت�أهيل ورفع
الكفاءة العلمية للفنيني التون�سيني يف املجاالت
املذكورة كافة.
و�أو�ضح الدكتور �صالح �أن التعاون العربي
العربي ��ضرورة تفر�ضها حقائق التاريخ
واجلغرافيا ومتطلبات احلا�رض وامل�ستقبل،
الفت ًا �إىل �أن �أك�ساد ،قد راك��م عرب م�سريته
العلمية التطبيقية الكثري من اخلربات والتقانات
احلديثة يف جماالت تطوير الرثوة احليوانية،
وت�صنيع الأعالف ذات القيمة الغذائية العالية،
وحت�سني الكفاءة التنا�سلية للقطعان ،والتلقيح
اال�صطناعي ونقل الأجنة ،وا�ستنباط �أ�صناف

من القمح وال�شعري عالية الإنتاجية.
واتفق اجلانبان على دعم التعاون وتو�سيعه
كمرحلة �أوىل يف �أربعة حماور ،هي احلبوب
وخ��ا���ص��ة ا�ستنباط الأ���ص��ن��اف املقاومة
للجفاف والأمرا�ض العالية الإنتاجية ،واملياه
(ح�صاد املياه ،والتحلية) ،وحت�سني الإنتاج
احليواين والبذور العلفية ،ومقاومة الت�صحر
ومكافحته.
و�أع���ل���ن اجل���ان���ب���ان ،ت��ف��ع��ي��ل �أن�����ش��ط��ة مقر
مكتب�  أك�ساد يف تون�س ،الذي كانا قد د�شناه
بتاريخ .2016/10/17
و�أفاد الأ�ستاذ الطيب بهذه املنا�سبة� ،أن هذا
املكتب �سيدعم �أن�شطة املركز بتون�س ،متمني ًا
�أن ي�شع على كامل منطقة املغرب العربي،
فيما لفت الدكتور �صالح �إىل �أن افتتاح مكتب
�إقليمي لأك�ساد يف تون�س ي�ؤكد عمق التعاون
ور�سوخه بني اجلانبني.

البحوث والإر�شاد يف الدول
ال��ع��رب��ي��ة وامل��رك��ز العربي
(�أك�����س��اد) ،وت��ب��ادل اخلربات
العربية يف جم��ال مكافحة
الت�صحر وت�أهيل الأرا�ضي
امل���ت���ده���ورة يف املنطقة
العربية ".
ول��ف��ت �إىل �أن���ه "وبالنظر
�إىل ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة
ال��ت��ي حققتها امل���ؤمت��رات
ال�سابقة ،ف�إننا على يقني
ب ��أن م�ؤمتركم ه��ذا �سيحقق
�أهدافه وغاياته التي ينعقد
م��ن �أج��ل��ه��ا ،والتو�صل �إىل
نتائج قابلة للتنفيذ ،وفق
الأولويات والآليات املنا�سبة
مبا يحقق التنمية الزراعية
العربية".
ورح���ب ب�����س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ
الدكتور رفيق علي �صالح
املدير العام للمركز العربي
ل��درا���س��ات املناطق اجلافة
والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد)،
وت��وج��ه م��ن خالله بال�شكر
اجلزيل �إىل �أك�ساد على هذه
امل��ب��ادرة الطيبة" ،مغتنم ًا
الفر�صة لتثمني املجهودات
الكبرية التي يقوم بها هذا
امل��رك��ز ال��ع��ري��ق م��ن بحوث
ودرا�سات يف كل املجاالت
التي تعنى باملوارد الطبيعية
يف املناطق القاحلة ،ودوره
ال��ف��ع��ال يف التن�سيق بني
خمتلف الدول العربية ودعمه
هذه الأن�شطة".
ك��م��ا ع�ب�ر ع���ن ارت��ي��اح��ه
لعالقات التعاون القائمة
حالي ًا ب�ين وزارة الفالحة
وامل����وارد املائية وال�صيد
البحري و�أك�����س��اد ،متمني ًا
املزيد من هذا التعاون.
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و�أو���ض��ح معايل ال��وزي��ر �أن
امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة و�شبه
اجلافة ،تغطي على ال�صعيد
العاملي ح��وايل  48مليون
ك����م ،2وه���ي تتحمل ع��بء
ح���وايل مليار �ساكن حول
العامل ،كما �أن ن�سبة % 75
من م�ساحة هذه املناطق هي
عبارة عن �صحاري طبيعية،
�أو �أرا�ضي مهددة بالت�صحر.
�أم��ا على ال�صعيد العربي،
فهنالك ح���وايل  % 66من
الأرا���ض��ي غري �صاحلة لأي
نوع من الزراعة ما مل تتوافر
املوارد املائية الالزمة.
و�أ�شار �إىل �أن هذه الأرقام "
كافية لإب��راز �أهمية ميدان
تدخلكم يف تنمية املناطق
اجل��اف��ة ،التي تعترب �إح��دى
التحديات التي تواجه عاملنا
اليوم ،وال ي�سعني يف ال�سياق
�إال �أن �أحيي مبادرتكم هذه
لتنظيم ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى يف
�إط��ار �إقليمي عربي يعتمد
على ت�ضافر اجلهود ،وعلى
تالقح التجارب واملبادرات،
وخا�صة يف ظروف التغريات
امل��ن��اخ��ي��ة ال��ت��ي ي�شهدها
عاملنا اليوم".
و�أ�شار " لقد انطلقت �أ�شغال
مقاومة الت�صحر باجلنوب
التون�سي منذ �سنة ،1888
وذلك �إثر �صدور قرار بتكليف
م�صلحة ال��غ��اب��ات �آن����ذاك
بحماية واحات قبلي ،وتوزر،
ونفطة م��ن زح��ف ال��رم��ال.
وم��ن��ذ ب���داي���ة اال���س��ت��ق�لال،
�أول��ت الدولة �أهمية خا�صة
مل�شكلة الت�صحر وتنفيذ
�أول خمطط تنمية ،حيث مت
�إجن���از ع��دة �أ���ش��غ��ال ك�برى،
ت�����ض��م��ن��ت م��ق��اوم��ة زح��ف
ال��رم��ال باملناطق املهددة
(ال��واح��ات ،و�سكك احلديد،
وامل�����س��اك��ن) ،كما ت�ضمنت
�أ�شغال تثبيت بالغرا�سات
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للكثبان الرملية ،وحمالت
ت�شجري غابي ورعوي لتنمية
الغطاء النباتي ".
و�أو�ضح �أن تون�س مل تدخر
�أي جهد لتهيئة هذه املناطق
ال��ت��ي تكت�سي �أه��م��ي��ة على
م�ستوى ات�ساع م�ساحتها،
وكذلك دوره��ا االقت�صادي،
حيث كانت من �إح��دى �أوىل
ال���دول ال��ت��ي ���ص��ادق��ت على
اتفاقية مكافحة الت�صحر.
ولفت �إىل �أنه يف هذا املجال
مت �إجن��از خطة عمل وطنية
مل��ك��اف��ح��ة ال��ت�����ص��ح��ر �سنة
 ،1998تعد �إط��اراً عام ًا لكل
اال�سرتاتيجيات القطاعيـــــــة
والربامج وامل�شاريع التي لها
عالقة مبكافحة الت�صحر على
امل�ستوى الوطني (الت�شجري،
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ي��اه
والرتبة ،واملراعي ،والبحث
العلمي يف جم��ال الت�صحر
�...إلخ) ،مع امل�شاريع الأفقية
كدعم ال��ق��درات ،واملتابعة،
والتقييم ع�بر امل���ؤ��شرات،
ودع��م اجلمعيات واحلمالت
التح�سي�سية.
و�أ�ضاف �أنه مت �إعداد برامج
عمل ج��ه��وي��ة ،وحملية يف
ال���والي���ات الأك��ث��ر عر�ضة

للت�صحر .2010 – 1997
ولفت �إىل �أن تون�س ركزت
جم���ه���ودات���ه���ا يف �إع������داد
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات قطاعية
خم��ت��ل��ف��ة ،وب���رام���ج وطنية
وحم���ل���ي���ة ت��ع��ت�بر ق���اع���دة
و�آل����ي����ات ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط على
كافة امل�ستويات ،و�أهمها
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الوطنية
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ي��اه
وال�ترب��ة ،التي ت�شتمل على
تهيئة الأح���وا����ض املائية
ع��ل��ى م�����س��اح��ة 1500000
هكتار ،وبناء  6300وحدة
لفر�ش املياه وتغذية املائدة

املائية ،و�إن�شاء  784بحرية
جبلية.
و�أ���ش��ار �إىل اال�سرتاتيجية
ال��وط��ن��ي��ة لتعبئة امل���وارد
املائية ،ا�شتملت على بناء
��� 35س��داً ك��ب�يراً ،و 224من
ال�سدود التلية ،وحفر 6000
بئر عميقة ،و�إحداث �شبكة من
 5000نقطة ملتابعة من�سوب
املياه ونوعيتها ،وا�ستغالل
 250مليون م� 3سنوي ًا من
املياه امل�ستعملة واملعاجلة،
وحتلية  30مليون م� 3سنوي ًا
من املياه املاحلة.
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ون�����وه ب��اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة
للتنمية الغابية والرعوية
وم��ق��اوم��ة زح���ف ال��رم��ال،
حيث ا�شتملت التدخالت على
تثبيت � 24000ألف هكتار من
الكثبان الرملية ،وا�ست�صالح
الأرا�ضي بالغرا�سات العلفية،
و�إق���ام���ة م�����ص��دات ال��ري��اح،
و�رشائط غابية ب�أهم املمرات
الهوائية التي متت معاينتها
بع�رش والي����ات يف الو�سط
واجل��ن��وب ،و�إق��ام��ة وتعلية
 12000كم من الطوابى.
و�أ�����ش����اد م���ع���ايل ال���وزي���ر
باملجهودات الكبرية التي

ي��ق��وم ب��ه��ا معهد املناطق
القاحلة مب��دن�ين م��ن �أج��ل
تنمية م�ستدامة� .إذ �أحدثت
باملعهد ع��دة �أن�شطة تهتم
خ��ا���ص��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م دورات
تكوينية وت����أط�ي�ر الطلبة
واملرتب�صني.
ولفت �إىل �أن املعهد� ،رشع
منذ �أكتوبر  2001بالتعاون
مع املعهد الوطني للعلوم
الفالحية بتون�س يف تدري�س
طلبة ماج�ستري " مقاومة
ال��ت�����ص��ح��ر وال���ت�����ص�رف يف
امل��وارد باملناطق اجلافة "،
وماج�ستري دويل بالتعاون

م��ع جامعة الأمم املتحدة
بطوكيو ،وجامعة تتوري
(اليابان) ،ومعهد ال�صحراء
بال�صني ،و�إيكاردا .وبلغ عدد
الدورات التكوينية الإقليمية
والدولية التي �أجنزها منذ
�إحداثه لتنمية الكفاءات يف
جمال مقاومة الت�صحر واحلد
من تدهور املوارد الطبيعية
حوايل  60دورة.
وق���ال الأ���س��ت��اذ الطيب� ،إن
اجلمهورية التون�سية ت�سهم
دائم ًا يف دعم وتعزيز العمل
ال��ع��رب��ي امل�����ش�ترك ،وت�ضم
على �أرا�ضيها �أربع منظمات
عربية مهمة ،ت�سهم يف حتقيق
التنمية العربية امل�ستدامة،
كما نعمل دائم ًا على تعزيز
عالقاتنا مع باقي املنظمات
العربية والإقليمية والدولية
الأخرى املتخ�ص�صة.
و�أكد معاليه على الدور الذي
يلعبه املركز العربي (�أك�ساد)
يف جم���ال ن����شر التقانات
العلمية التطبيقية احلديثة
يف خم���ت���ل���ف امل����ج����االت
الزراعية يف الدول العربية،
و�أثنى على التطور املت�سارع
يف ع��م��ل��ه يف ال�����س��ن��وات
الأخرية ،وتركيزه على العمل
العلمي البحثي التطبيقي،
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والثقة العالية التي اكت�سبها
واملكانة العلمية التي و�صل
�إل��ي��ه��ا يف جميع جم��االت
عمله يف ال�سنوات الأخ�يرة
نتيجة جهود �سعادة الأ�ستاذ
الدكتور رفيق علي �صالح
– املدير العام والباحثني
واخل��ب�راء ،م��ا دع��ا اجلانب
التون�سي �إىل افتتاح مكتب ًا
لأك�ساد يف تون�س لأهمية
الدور الذي ي�ؤديه يف جماالت
عمله البحثية والتطبيقية يف
تون�س ويف منطقة املغرب
العربي ككل.
و�أ���ض��اف "نحن نعتقد �أن
الق�ضايا التي يواجهها العمل
البحثي والإر�شادي تت�شابه
�إىل ح���د ك��ب�ير يف ال����دول
العربية ،لذا نتمنى �أن تتناول
جل�سات م ��ؤمت��رك��م الأم���ور
املرتبطة بهذه املحاور ،و�أن
تتبادلوا اخل�برات الناجحة
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ك��م والتو�صية
ب�آليات التعامل املنا�سبة مع
هذه الق�ضايا ،و�صياغتها يف
منهجية عمل بحثي �إر�شادي
ع��رب��ي م�����ش�ترك ،ي�صب يف
حت��ق��ي��ق ت��ن��م��ي��ة زراع���ي���ة
عربية م�ستدامة قادرة على
مواجهة التحديات البيئية
واالقت�صادية ".
وق��ال "�إننا حري�صون على
بذل كل جهد ممكن من �أجل
دعم م�سرية العمل االقت�صادي
ال��ع��رب��ي ،وق��د �أك��دن��ا دائم ًا
على �أهمية ودور املنظمات
ال��ع��رب��ي��ة املتخ�ص�صة يف
دع��م م�سرية العمل العربي
امل�����ش�ترك ،ون�شيد ب��ال��دور
الفعال الذي تقوم به كقواعد
م��رك��زي��ة ت��ه��ت��م بالتنمية
االجتماعية واالقت�صادية
ال��ع��رب��ي��ة ،و�أخ�����ص بالذكر
املركز العربي (�أك�ساد) ،ومن
الثابت �أنه قد حقق �إجنازات
عديدة ومهمة ،وو�صل �إىل
مكانة م��رم��وق��ة يف جمال
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�أخبـــار

د� .صالح� :أك�ســــاد ي�سعى لإن�شـــاء �شبكة متينـ
مع امل�ؤ�س�ســـــات البحثيـــــة الزراعيـــــ

البحث العلمي الزراعي من �أجلها ،خا�صة فيما يتعلق
خ�ل�ال ت��ق��دم��ه امل��ت�����س��ارع بتحقيق تنمية زراعية عربية
لتطوير وحتديث عمله وتفعيل م�ستدامة.
مهماته و�أن�شطته البحثية
�أك�ساد �أحدث
العلمية والتطبيقية ".
برناجم ًا ملراقبة
واختتم معايل الوزير كلمته
الت�صحر
بالرتحيب جمدداً " ب�ضيوف
ومكافحته
ت��ون�����س ال���ك���رام واحل�ضور
وع�ّب� �سعادة امل��دي��ر العام
ال���ك���رمي راج���ي��� ًا �أن تكلل
رّ
فعاليات امل�ؤمتربالنجاح للمركز ال��ع��رب��ي (�أك�����س��اد)
الأ�ستاذ الدكتور رفيق علي
والتوفيق.
�صالح عن �سعادته لعقد هذا
امل�ست�شار ترم�س:
�أك�ساد هو الذراع الفني امل�ؤمتر ،مبدي ًا عميق �شكره
وت��ق��دي��ره لتون�س حكومة
جلامعة الدول العربية
و�شعب ًا ال�ست�ضافتهم �أعماله،
يف خمتلف املجاالت
م�ضيف ًا �أن��ه " مل��ن دواع��ي
بدوره� ،أكد �سعادة امل�ست�شار التقدير واالعتزاز �أن ينعقد
ماجد ترم�س ممثل الأمانة م�ؤمترنا هذا برعاية كرمية
ال���ع���ام���ة جل��ام��ع��ة ال����دول م��ن م��ع��ايل الأ���س��ت��اذ �سمري
ال��ع��رب��ي��ة� ،أن�����ه الميكننا الطيب وزير الفالحة واملوارد
التحدث عن تطوير البحث امل��ائ��ي��ة وال�����ص��ي��د البحري
العلمي الزراعي يف املناطق  ،متمنيا ل��ه دوام التوفيق
اجلافة والأرا���ض��ي القاحلة والنجاح ".
يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ،دون ورح���ب مب�����س��ؤويل البحوث
احلديث عن �أك�ساد ،م�ؤكداً العلمية والإر���ش��اد الزراعي
�أن املركز العربي (�أك�ساد) يف ال���دول العربية ،مقدراً
ه��و ال����ذراع الفني جلامعة م�����ش��ارك��ت��ه��م ب��ف��ع��ال��ي��ات
ال���دول العربية يف خمتلف ه��ذا امل���ؤمت��ر وق���دم ال�شكر
امل���ج���االت ،وب��ي��ت اخل�ب�رة لأ�صحاب ال�سعادة مديري
ال��ع��رب��ي لتنفيذ الدرا�سات املنظمات العربية والدولية،
والأبحاث وامل�شاريع العلمية وامل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية
التطبيقية ،وتقدمي الدرا�سات مل�شاركتهم ح��ف��ل افتتاح
امل�ؤمتر ".
اال�ست�شارية.
تَب �أحد
ودعا امل�ست�شار ترم�س الدول وق��ال �إن �أك�ساد ُي ْع رَ ُ
العربية لال�ستفادة من �أك�ساد �أهم منظمات العمل العربي
كمركز بحثي علمي ،ودعمه امل�����ش�ترك ،وال�����ذي ي�سعى
مادي ًا ومعنوياً ،م�شرياً �إىل لتحقيق الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي
�أن �أك�����س��اد ،وب��ال��رغ��م من واملائي العربي ،من خالل
حم��دودي��ة م���وارده املالية ،القيام بالأبحاث والدرا�سات
حقق العديد من الإجن��ازات التطبيقية وتنفيذ امل�شاريع
والأه���داف التي �أُن�شىء من وف���ق خ��ط��ط اع��ت��م��دت على
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اال���س��ت��ف��ادة م��ن التطورات
العلمية والتقانات احلديثة
وت��ط��وي��ع��ه��ا ل��ل��م�لائ��م��ة مع
البيئات اجلافة العربية.
و�أ�ضاف �أن �أك�ساد قد �صب
اهتمامه يف جماالت حت�سني
الرتاكيب الوراثية للحبوب

وا�ستنباط الأ�صناف املقاومة
ل��ل��ج��ف��اف ذات الإنتاجية
ال��ع��ال��ي��ة ،ون����شر الأن��ظ��م��ة
الزراعية احلديثة كالزراعة
احلافظة ،و�إكثار الأ�صناف
اجليدة من الأ�شجار املثمرة
و�إع��ط��اء االه��ت��م��ام العلمي

�أهــم التـــ

تو�صل امل�شاركون يف نهاية امل�ؤمتر �إىل جمموعة من
التو�صيات يف جمال الإجراءات العلمية والعملية يف
مكافحة الت�صحر واحلد من هذه الظاهرة:
•تكليف املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة
والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد) بتعزيز التعاون والتن�سيق
بني اجلهات املخت�صة يف ال��دول العربية لإن�شاء
�شبكة عربية متخ�ص�صة للتعاون يف جمال احلد من
الت�صحر ومكافحته.
• تنفيذ م�شاريع �أمنوذجية ملكافحة الت�صحر يف بع�ض
الدول العربية الراغبة ،على �أن يكون متويلها منا�صفة
بني الدولة املعنية ومنظمة �أك�ساد.
• �أن ت�شارك املراكز املتخ�ص�صة يف الدول العربية يف
تنفيذ هذه امل�شاريع ،على �أن تتوىل منظمة �أك�ساد
التن�سيق بينها.
• تطوير وحتديث الإر�شاد الزراعي يف جمال النهج
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ــــــة من عالقـــــات العمل البحثي امل�شــــرتك
ــــة والإر�شـــــاديـــة العربيـة والعامليـة

وامل��ي��داين ل�شجرة النخيل،
وحت�سني وتطوير ال�سالالت
احليوانية للأغنام واملاعز،
وت��ط��وي��ر وتنمية ورع��اي��ة
الإب��ل� ،إ�ضافة �إىل م�شاريع
مكافحة الت�صحر و�إع���ادة
ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة

ــــو�صيات

ومنها الأرا���ض��ي الرعوية
وتنفيذ م�شاريع رائ���دة يف
العديد من البلدان العربية.
و�أ�شار �إىل �أن �أك�ساد عمل على
ن�رش وتنفيذ م�شاريع ح�صاد
مياه الأمطار ،واالعتماد على
�أح���دث تقانات املعلومات

الت�شاركي يف مو�ضوع مكافحة الت�صحر ،وعقد ور�شة
عمل عربية متخ�ص�صة يف جمال النهو�ض مبنظومة
الإر�شاد الزراعي يف الدول العربية خالل عام من هذا
التاريخ.
•توجيه ال�شكر لكل من منظمة �أك�ساد ،ومركز بحوث
ال�صحراء يف جمهورية م�رص العربية ،ومعهد املناطق
القاحلة يف اجلمهورية التون�سية ،ملبادرتهم يف �إجناز
مو�سوعة الكثبان الرملية يف الدول العربية و�أ�ساليب
مكافحتها.
•عقد امل�ؤمتر ال�ساد�س لتطوير البحث العلمي والإر�شاد
الزراعي يف عام  2019بعنوان " الأ�ساليب العلمية
لرفع كفاءة الري يف الزراعة املروية يف املنطقة
العربية "،
على �أن يعقد امل�ؤمتر يف اجلمهورية العربية ال�سورية.

والنمذجة الريا�ضية للمياه
اجلوفية ،ودرا���س��ات تقييم
ح�سا�سية ت ��أث�ير التغريات
املناخية على املوارد املائية
يف املنطقة العربية ،و�إعطاء
الأه��م��ي��ة ل��ب��ن��اء ال���ق���درات
الب�رشية العاملة يف جمال
التنمية الزراعية وتطويرها.
و�أو����ض���ح م��ع��ايل الأ���س��ت��اذ
الدكتور �صالح ب��أن املركز
ال��ع��رب��ي (�أك�����س��اد) ي�سعى
دائم ًا �إىل �إن�شاء �شبكة متينة
من عالقات العمل البحثي
امل�����ش�ترك م��ع امل�ؤ�س�سات
البحثية الزراعية والإر�شادية
العربية والعاملية ،و�إميان ًا
منه ب�أهمية و�رضورة ت�ضافر
جهود الباحثني والإر�شاديني
ال���ع���رب ،وت���ب���ادل اخل�ب�رات
والإجنازات وتكاملها ،ونظراً
للنجاحات ال��ت��ي حققتها
امل����ؤمت���رات ال�سابقة التي
نظمها �أك�سادُ ،يعقد م�ؤمترنا
ه��ذا ب��ه��دف توحيد اجلهود
وو���ض��ع الآل��ي��ات املنا�سبة
للتعاون والتن�سيق بني �أجهزة
البحث العلمي يف جمال احلد
من الت�صحر ومكافحته يف
بلداننا العربية.
و�أ���ض��اف �أن �أك�ساد ميتلك
بنية حتتية بحثية قوية،
تتمثل باملحطات البحثية
املتعددة ،واملخابر املتطورة،
وم��راك��ز ال��ت��دري��ب ،وفريق
متميز من اخلرباء والباحثني
وال��ف��ن��ي�ين ال���ع���رب ال��ذي��ن
يعملون وف��ق ا�سرتاتيجية
�شمولية وطموحة ،مما �أ�سهم
يف مواكبة �أك�ساد للم�سرية
العاملية يف مراقبة الت�صحر
ومكافحته و�إع���ادة ت�أهيل

الأرا�ضي املتدهورة.
ونوه �سعادة الأ�ستاذ الدكتور
�صالح ،ب ��أن �أك�ساد �أح��دث
برناجم ًا ملراقبة الت�صحر
ومكافحته يف الوطن العربي،
وعمل وفق منهجية خا�صة
ملراقبة الت�صحر وتقييمه على
امل�ستويات القومية والوطنية
وامل��ح��ل��ي��ة ،ون��ف��ذ م�شاريع
متنوعة ملكافحة الت�صحر
مرفقة بالبحوث والدرا�سات
العلمية يف خمتلف ال��دول
العربية ،والتي تعترب رائدة
يف �أ�سلوب معاجلة التدهور،
وحتديد التقانات املنا�سبة
ملكافحته ،حيث حققت هذه
امل�شاريع نتائج �إيجابية
على خمتلف ال�صعد.
و�أ����ض���اف �أن �أك�����س��اد نفذ
م�����ش��اري��ع �إع������ادة ت�أهيل
الأرا�ضي الرعوية يف البادية
ال�سورية ،والبادية الأردنية،
وال�سهوب اجلزائرية ،و�إعادة
ت�أهيل الأرا�ضي اجلبلية يف
لبنان ،وال��ي��م��ن ،ومقاومة
االجن���راف امل��ائ��ي وح�صاد
املياه يف لبنان ،و�سورية،
والأردن ،ودرا���س��ة تدهور
الأرا�ضي و�إعداد خرائطها يف
اليمن ،وال�سعودية ،وليبيا،
وتثبيت الكثبان الرملية يف
ال�سودان ،وم�رص ،و�سورية،
واجل��زائ��ر ،ومراقبة تدهور
الأرا���ض��ي والغطاء النباتي
يف الوطن العربي با�ستخدام
تقانات اال�ست�شعار عن بعد.
ولفت �إىل �أن �أك�ساد �أنهى
املرحلة الأوىل من م�رشوع
الأحزمة اخل�رضاء يف �أقاليم
الوطن العربي تنفيذاً لقرارات
القمة العربية ،ويقوم الآن
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ب ��إع��داد مو�سوعة الكثبان
الرملية بالتعاون مع معهد
امل��ن��اط��ق القاحلة مبدنني
يف ت��ون�����س ،وم��رك��ز بحوث
ال�صحراء يف م�رص.
و�أ�شار �إىل �أن الأمانة العامة
جل��ام��ع��ة ال�����دول العربية
�أناطت ب�أك�ساد مهمة تتبع
تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الت�صحر يف الدول
العربية ،وه��و ي�شارك هذه
ال���دول ج��ه��وده��ا يف تنفيذ
اخلطط الوطنية وبرامج العمل
حت��ت الإق��ل��ي��م��ي��ة ملكافحة
الت�صحر.
و�أ�ضاف ب�أن �أك�ساد ي�شارك
بفعالية يف �أن�شطة فريق
العمل العربي املعني بتتبع
تنفيذ االتفاقيات البيئية
الأول����ي����ة ،وجل���ن���ة البيئة
والتنمية يف الوطن العربي،
وواك��ب تنفيذ هذه الأن�شطة
كافة بامل�شاريع وتدريب
ال��ك��وادر الوطنية يف الدول
ال��ع��رب��ي��ة ،وتنفيذ حمالت
الإر����ش���اد ورف����ع التوعية
وتفعيل النهج الت�شاركي لدى
املجتمعات املحلية ،بغية
متابعة اجلهود ونقل اخلربة
املكت�سبة والتقانات املطبقة
�إىل مواقعها املنا�سبة ،مبا
يرتك ب�صمات التعاون بني
�أك�ساد وامل�ؤ�س�سات الوطنية
يف الدول العربية يف جمال
التعامل مع ق�ضايا الت�صحر
واملحافظة على البيئة يف
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املنطقة العربية.
ونوه ب�أن �إجنازات �أك�ساد يف
احلد من الت�صحر ومكافحته
انعك�ست �آثاراً �إيجابية بيئية
واقت�صادية واجتماعية يف
املناطق التي نفذت فيها.
ول��ف��ت �إىل �أن اجلمهورية
التون�سية �أ�سهمت دائم ًا يف
دعم العمل العربي امل�شرتك
ومنظماته ،وخا�صة امل�سرية
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��رك��ز العربي
(�أك�����س��اد) ،معرباً عن ال�شكر
اجلزيل واالمتنان للحكومة
التون�سية التي �أ�سهمت يف
تعميق م�����س�يرة العالقات
املتنامية ب�ين اجلانبني،
والتي نتج عنها تنفيذ ثالث
اتفاقيات م�شرتكة ،متخ�ضت
عن افتتاح " مكتب �أك�ساد
يف تون�س " ،مبا ي�ؤكد عمق
ال���ت���ع���اون ور����س���وخ���ه بني
اجلانبني ولي�شع على كامل
منطقة املغرب العربي.
و�أ���ش��ار �إىل �أن �أك�ساد �أجنز
بالتعاون مع وزارة الفالحة
التون�سية م��رك��ز التلقيح
اال���ص��ط��ن��اع��ي ب��ال��ق��ري��ن –
ال�شبيكة يف والية القريوان،
ومت ت����زوي����ده ب���الأج���ه���زة
ال�لازم��ة� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ
م�شاريع يف جماالت احلبوب،
وخا�صة ا�ستنباط الأ�صناف
املقاومة للجفاف والأمرا�ض
العالية الإنتاجية ،واملياه
(ح�صاد املياه ،والتحلية)،
وحت�سني الإن��ت��اج احليواين

�أخبـــار

وال��ب��ذور العلفية ،ومقاومة
الت�صحر ومكافحته.
وث���م���ن ج���ه���ود احل�����ض��ور
وم�شاركتهم يف �أعمال هذا
امل�ؤمتر ،متطلع ًا دائم ًا ملزيد
من العمل العربي امل�شرتك،
وا�ضع ًا جميع �إمكانات �أك�ساد
يف خدمة الأخ��وة يف الدول
العربية لتحقيق مزيد من
التطور والنجاح يف خمتلف
املجاالت الزراعية.
وع�بر ع��ن ثقة معاليه ب�أن
املناق�شات البناءة �ست�ساعد
يف ال��ت��و���ص��ل �إىل �أف�ضل
النتائج والتو�صيات التي
متكّن �أك�ساد ومراكز البحث
العلمي العربية من حتقيق
�أهدافها وتنفيذ خططها على
النحو الأف�ضل .
ويف ختام كلمته ،عرب �سعادة
املدير العام الأ�ستاذ الدكتور
رفيق علي �صالح عن عميق
�شكره وتقديره للجمهورية

التون�سية ومل��ع��ايل وزي��ر
الفالحة وامل����وارد املائية
وال�����ص��ي��د ال��ب��ح��ري لتكرمه
ب��رع��اي��ة امل����ؤمت���ر ،متمني ًا
لتون�س ال�شقيقة دوام التقدم
واالزدهار ،وللوفود امل�شاركة
ط��ي��ب الإق���ام���ة وال��ن��ج��اح،
وال�شكر الكبري جلامعة الدول
العربية ملا تقدمه للمركز
العربي (�أك�ساد) من عون يف
حتقيق خططه.
م���ن ج���ان���ب���ه ،ق����ال ممثل
ج��م��ه��وري��ة م����صر العربية
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الوفود امل�شاركة:
برامج تنفيذية تلبي
الطموحات وتنعك�س
�إيجاب ًا على واقع
التنمية
الدكتور �سيد خليفة ،يف كلمة
له با�سم ال��وف��ود امل�شاركة
يف امل�ؤمتر� "،إن البيئة
اجلافة و�شبه اجلافة للمنطقة
ال��ع��رب��ي��ة ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص،
والتغريات البيئية التي متر
بها ب�شكل ع��ام ،م��ن تكرار
مل���وج���ات اجل���ف���اف ،و�شح

للم�صادر املائية ،وتدهور
للبيئة ،ت�سببت بانعكا�سات
�سلبية كبرية على القطاع
ال��زراع��ي ،مم��ا يتطلب بذل
اجلهود وتكثيفها وتوحيدها،
والعمل على �إدارة امل��وارد
الطبيعية املتاحة ،مما ي�سهم
يف ح��ل امل�����ش��ك�لات ورف��ع
الإنتاجية ،وحت�سني الظروف
املعي�شية ل�سكان املناطق
املت�أثرة بالت�صحر وتدهور
الأرا�ضي".
و�أ����ض���اف �أن ه���ذا امل ��ؤمت��ر
ي ��أت��ي مب��ب��ادرة م��ن املركز
العربي (�أك�ساد) ،والذي �سبق
له �أن نظم م��ؤمت��رات مهمة
ون��اج��ح��ة يف ه��ذا املجال،
ليوحد اجلهود وين�سق العمل
ب�ين امل��ؤ���س�����س��ات البحثية
والإر����ش���ادي���ة يف جم��االت
احلد من الت�صحر ومكافحته
يف ال��دول العربية ،و�صو ًال
�إىل ب��رام��ج تنفيذية تلبي
الطموحات وتنعك�س �إيجاب ًا

على واقع التنمية يف البلدان
العربية ،م�شرياً �إىل الإجنازات
البحثية والإر�شادية املهمة،
واخل���ب��رات امل��م��ي��زة التي
يتمتع بها �أك�����س��اد ،والتي
نتج عنها توليد ون�رش الكثري
م��ن التقانات احل��دي��ث��ة يف
جم���ال احل���د م��ن الت�صحر
وت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة،
بالتعاون م��ع امل�ؤ�س�سات
الوطنية املعنية.
ولفت �إىل �أن قادة م�ؤ�س�سات
البحث العلمي والإر���ش��اد
ال��زراع��ي يف ال��دول العربية
امل�شاركة ،يرون �أهمية هذا
امل ��ؤمت��ر يف توطيد �أوا��صر
التعاون والتن�سيق مع �أك�ساد
واال���س��ت��ف��ادة م��ن �إجن��ازات��ه
العلمية والتطبيقية من
جهة ،ويف تبادل املعارف
والت�شارك يف اخلربات ،و�صو ًال
�إىل تو�صيات ومقرتحات
تدعم م�سرية العمل العربي
امل�شرتك وتلبي طموحاتنا
البحثية والإر�شادية.
واختتم كلمته بتقدمي ال�شكر
اجلزيل للجمهورية التون�سية
ال�شقيقة حكومة و�شعباً،
خا�ص ًا بالذكر معايل وزير
الفالحة وامل����وارد املائية
وال�صيد ال��ب��ح��ري الأ�ستاذ
�سمري الطيب راعي امل�ؤمتر،
و�سعادة الدكتور رفيق علي
�صالح املدير العام للمركز
العربي (�أك�����س��اد) ،و�إىل كل
من �أ�سهم يف الإعداد للم�ؤمتر
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وتنظيمه.
����ش���ارك يف ح��ف��ل اف��ت��ت��اح
امل���ؤمت��ر ،ق���ادة م�ؤ�س�سات
البحث العلمي والإر���ش��اد
الزراعي يف  14دولة العربية،
وع�رشات اخلرباء العرب ذوو
االخت�صا�ص ،وممثلون عن
منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة
ل��ل���أمم امل���ت���ح���دة (ف�����او)،
وامل���رك���ز ال����دويل للبحوث
الزراعية يف املناطق اجلافة
(�إيكاردا) ،وبع�ض املهتمني.
وبعد االفتتاح ،بد�أت جل�سات
العمل ،وا�شتملت الفعاليات
ع��ل��ى م��ن��اق�����ش��ة  5حم���اور
�أ�سا�سية ،هي التعرف على
م�شاكل الت�صحر و�أنواعه
ودرجاته يف الدول العربية،
و�إجن����ازات امل��رك��ز العربي
(�أك�����س��اد) وال���دول العربية
امل�شاركة يف جمال مكافحة
الت�صحر وحتييد تدهور
الأرا���ض��ي ،وتبادل النتائج
البحثية والتطبيقية يف جمال
مراقبة الت�صحر ومكافحته
ب�ين امل�ؤ�س�سات البحثية
والإر�شادية العربية ،والر�ؤيا
امل�ستقبلية ملواءمة اخلطط
الوطنية ملكافحة الت�صحر
مع اال�سرتاتيجيات العاملية
للمحافظة على النظم البيئية
وحتييد ت��ده��ور الأرا���ض��ي،
و�أخرياً ،دور الإر�شاد الزراعي
يف تفعيل النهج الت�شاركي
لدى �سكان املناطق املت�أثرة
بالت�صحر واجلفاف.
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�أخبـــار
عرو�ض عن �أن�شـــــطة �أك�ســـ

احلد من الت�صـــحر ومكافحتــــه وتثبيت الكثبـــ

احلد من الت�صحر
ومكافحته

حتدث خبري برنامج مراقبة
الت�صحر ومكافحته املهند�س
عبد الرحيم لولو عن ر�ؤية
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الع�رشية
الت��ف��اق��ي��ة الأمم املتحدة
ملكافحة الت�صحر ،وهي
"�صياغة ��شراك��ة دول��ي��ة
ملكافحة الت�صحر و�إع���ادة
ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة
والتخفيف من �أثار اجلفاف
يف املناطق اجلافة املت�أثرة
بغية دعم اجلهود الرامية �إىل
تخفيف الفقر وا�ستدامة النظم
البيئية ".
كما حتدث عن "ا�سرتاتيجية
�أك�ساد  ،2019 – 2009كنهج
متكامل يف مكافحة الت�صحر،
يتناول اجلوانب الفيزيائية
والإح��ي��ائ��ي��ة واالجتماعية
واالقت�صادية كافة ،وتعزيز
ال��ت��ع��اون ب�ين امل�ؤ�س�سات
املعنية يف ميادين حماية
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البيئة وحفظ موارد الأرا�ضي
واملياه ".
ث���م ت���ط���رق �إىل ب��رن��ام��ج
مكافحة الت�صحر يف �أك�ساد،
و�أ�شار �إىل �أنه " يتوىل درا�سة
ح��االت الت�صحر وتقييمها
يف ال���دول العربية ،وينفذ
م�رشوعات رائدة حول مراقبة
وتقييم الت�صحر ومكافحته،
والتدريب ونقل التكنولوجيا،
ومتابعة الأن�شطة الدولية
يف هذا املجال ( من النظام
الداخلي لأك�ساد) " .وتوقف
عند " مراقبة الت�صحر وتدهور
الأرا�ضي با�ستخدام تقانات
اال�ست�شعار عن بعد (املراقبة
على امل�ستوى القومي ،وعلى
امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي ،وعلى
امل�ستوى املحلي) ،وكذلك
�إعداد اخلرائط الأولية لتدهور
الأرا�ضي ،والتقييم امليداين
(احلقلي) لعمليات الت�صحر،
وت��ده��ور ال�ترب��ة  ،وو�ضع
اخل��رائ��ط النهائية للت�صحر
وتدهور الأرا�ضي ".

وح��دد " مكافحة الت�صحر
و�إع����ادة ت��أه��ي��ل الأرا���ض��ي
امل���ت���ده���ورة  ،ف��ح��دده��ا "
بالأن�شطة التي ت�شكل جزءاً
م���ن ال��ت��ن��م��ي��ة املتكاملـة
ل�ل��أرا����ض���ي ،وت�����ش��م��ل منع
�أو ال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ت��ده��ور
الأرا���ض��ي ،و�إع����ادة ت�أهيل
الأرا����ض���ي ال��ت��ي ت��ده��ورت
جزئياً ،وا�ست�صالح الأرا�ضي
املتدهورة " .وق��دم مناذج
م��ن امل��ن��ه��ج��ي��ات البحثية
والتطبيقية امل�ستخدمة يف
�أك�����س��اد للحد م��ن الت�صحر
ومكافحته .كما قدم مناذج
من �إجنازات �أك�ساد يف جمال
احلد من الت�صحر ومكافحته،
ك����إع���داد خ���ارط���ة ت��ده��ور
الأرا�ضي يف اليمن  ،ودرا�سة
ت��ده��ور الأرا���ض��ي يف وادي
الليث يف ال�سعودية ،ودرا�سة
تدهور الأرا�ضي يف منطقة
احلماد يف ال��ع��راق ،و�إع��ادة
ت�أهيل امل��وارد الطبيعية يف
مطروح – م�رص.
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ـــان الرملية وح�صــــاد وخزن ميــــاه الأمطــــار
ك��م��ا ت��ط��رق �إىل متابعة
تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الت�صحر ،واختيار
م ��ؤ��شرات الت�صحر وحتديد
م��ع��اي�يره��ا ،ودرا����س���ة �أث��ر
تطبيق �إج����راءات مكافحة
الت�صحر على حت�سن الغطاء
النباتي يف ( منطقة الب�رشي
– �سورية) ودرا���س��ة تطور
وتقييم التنوع والإنتاجية.
وحتدث عن م�رشوع الأحزمة
اخل�رضاء يف �أقاليم الوطن
ال��ع��رب��ي ،و�إع����داد مو�سوعة
الكثبان الرملية يف الوطن
ال��ع��رب��ي ،و�أب���ح���اث علمية
جديدة عن تثبيت الكثبان
وا�ست�صالح الأرا�ضي الرملية
من خ�لال ا�ستخدام احلم�أة
يف تثبيت الكثبان واحلد من
حركة الرمال الزاحفة.
وخ��ل�����ص يف ال��ن��ه��اي��ة �إىل
ال��ق��ول " �إن الت�صحر هو
ق�ضية بيئية واقت�صادية
واجتماعية هامة ،وخا�صة
يف املناطق اجل��اف��ة و�شبه

اجل��اف��ة ،وي��ج��ب �أن تعطى
الأهمية املنا�سبة يف خطط
وا�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سات
الوطنية واملنظمات العربية
والإقليمية والدولية ،لتوفري
امل�ساندة الالزمة للحد من
الت�صحر ،وت��ط��وي��ر البحث
العلمي وا���س��ت��خ��دام �أح��دث
التقانات وتوطني ال�صالح
منها بيئي ًا واجتماعياً،
وال���ت���و����ص���ل �إىل �أف�����ض��ل
الأ�ساليب والو�سائل املنا�سبة
ملراقبة الت�صحر ومكافحته
و�إع����ادة ت��أه��ي��ل الأرا���ض��ي
امل��ت��ده��ورة ورف��ع التوعية،
وتدريب ال��ك��وادر الوطنية ،
وتفعيل النهج الت�شاركي لدى
املجتمعات املحلية ".
تثبيت الكثبان الرملية

وقدم رئي�س برنامج مراقبة
الت�صحر ومكافحته املهند�س
الطاهر عبد الكبري .عر�ض ًا
مل�����ش�روع م��ك��اف��ح��ة زح��ف
ال��رم��ال وتثبيت الكثبان
الرملية يف البادية ال�سورية،

الذي نفذه �أك�ساد ،بالتعاون
م��ع الهيئة ال��ع��ام��ة لإدارة
وتنمية البادية ،خالل الفرتة
.2012 – 2009
وت��وق��ف عند �أ��ض�رار زحف
ال����رم����ال ع��ل��ى امل�����س��اك��ن
وامل���ن�������ش����آت ال��ع��م��وم��ي��ة،
والوقاية منها ،كا�ستعمال
�آالت زراعية مالئمة للمناطق
اجلافة ،ومنع حراثة الأرا�ضي
ال��ه�����ش��ة ،وحت�����س�ين الو�ضع
االق��ت�����ص��ادي االجتماعي
ل�سكان امل��ن��اط��ق امل��ه��ددة
بالت�صحر (ت�شغيل ال�سكان
امل��ح��ل��ي�ين و�إي���ج���اد بدائل
ال�ستغالل النباتات كحطب
وق����ود ،)...وحماية الغطاء
النباتي امل��ع� ّ�م��ر ،وتدريب
ال��ك��وادر الفنية املخت�صة،
و�إر���ش��اد وتوعية املواطنني
و�إ�رشاكهم يف تنفيذ م�شاريع
مكافحة الت�صحر.
وت����ط����رق �إىل ال���ط���رائ���ق
امليكانيكية يف تثبيت الرتبة
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وت��ت��م��ث��ل يف ت���أم�ين املهد
املنا�سب والأر�ضية املالئمة
للتدخل احليوي ،الذي ي�شمل
ح��ف��ر خ���ن���ادق م�صحوبة
ب�سدات ترابية ،و�إقامة حواجز
�أمامية ودفاعية تبعد من
� 200إىل 300م على املوقع
امل��راد حمايته ،و�سواتر من
ال�شبك البال�ستيكي ،و�سواتر
من عيدان الق�صب� ،أو �سعف
النخيل ،وكذلك �إقامة �سواتر
على �شكل مربعات".
ث���م ت��وق��ف ع��ن��د ال��ط��رائ��ق
البيولوجية ،مثل " غرا�سة
ال�شجريات املثبتة للرمال
امل��ت��ح��رك��ة ،وح��ف��ر اجل���ور
مبا�رشة قبل عملية الغرا�سة،
وغ��را���س��ة ال�����ش��ج�يرات خلف
احل��واج��ز الدفاعية �أوداخ��ل
املربعات ،وكثافة الغرا�س
وال����ري اال���س�تر���س��ائ��ي بعد
الغر�س.
وحت��دث ع��ن ال��ب��ذر املبا�رش
لبع�ض الأن�����واع الرعوية
التي لها ق��درة ا�سرت�سائية
باملواقع الرملية ،واختيار
الأن����واع اجل��ي��دة ،واختبار
نقاوة وطاقة الإنبات لدى
البذور قبل بذرها ،و�إج��راء

احلراثة ال�سطحية للرتبة.
ويف ختام العر�ض توقف
عند م�رشوع تثبيت الكثبان
الرملية يف منطقة �أم جمط
يف والي��ة �شمال كردفان –
ال�����س��ودان ،وم����شروع تثبيت
الكثبان الرملية با�ستعمال
مياه ال����صرف ال��زراع��ي يف
واحة �سيوة – م�رص ،اللذين
نفذهما امل��رك��ز بالتعاون
مع اجلهات املعنية يف كال
البلدين.
ا�ستخدام ح�صاد املياه
ملكافحة الت�صحر

وقدم خبري املياه ال�سطحية
د .حممد ال�برق��اوي عر�ض ًا
حتدث فيه عن �أهم الإجراءات
لتنمية املوارد املائية ،التي
تقوم عليها اال�سرتاتيجيات
مل���ك���اف���ح���ة ال���ت�������ص���ح���ر،
واال���س��ت��ف��ادة الق�صوى من
ج��م��ي��ع امل�������وارد امل��ائ��ي��ة
امل��ت��اح��ة ،وخا�صة ح�صاد
وخزن مياه الأمطار والأودية
(�إق��ام��ة ال�سدود واملن�ش�آت
املائية املختلفة).
ث����م حت�����دث ع����ن م�����ش�روع
"التنمية الزراعية امل�ستدامة
بال�ساحل ال�شمايل الغربي،

جمهورية م�رص العربية،
(حو�ض الق�صابة/باجو�ش)
" ،الذي مت تنفيذه بـتعاون
م�شرتك بني �أك�ساد ،ومركز
بحوث ال�صحراء -جمهورية
م�رص العربية.
و تو�صل اىل ��ضرورة اتباع
نهج متكامل لتحقيق العدالة
يف ت��وزي��ع م��ي��اه ال�سيول
بالأودية التي يتم فيها تنفيذ
ال�����س��دود التعويقية بكامل
حو�ض الق�صابة /باجو�ش،
�إذ �أن �سوء التوزيع ي�ؤدي �إىل
و�صول كميات حم��دودة من
مياه اجلريان بالأودية يف
املناطق ال�سفلى ،وبالتايل
�إىل نق�ص يف املحا�صيل
امل��زروع��ة .و��ضرورة توعية
و�إر����ش���اد امل��واط��ن�ين حول
�أ�سباب تدهور الرتبة ،و�أهم
ال��ط��رائ��ق للمحافظة على
امل��ي��اه وال�ترب��ة واحل���د من
ظاهرة الت�صحر.
وتقدم بتو�صية ال�ستكمال
تنمية حو�ض وادي �صخر
واق�تراح��ه كموقع �إر�شادي
�أمن��وذج��ي (م��در���س��ة حقلية
ل��ل��م��زارع�ين) حل�صاد مياه
الأمطار واال�ستغالل الأمثل

�أخبـــار

للموارد الطبيعية ،والعمل
ع��ل��ى ن����شر ه���ذه التجربة
مب��ن��ط��ق��ة م����ط����روح ،ويف
املنطقة العربية .و�أك��د على
�أهمية ن�رش تقانات ح�صاد
امل��ي��اه مل��ا ل��ه��ا م��ن فوائد
اق��ت�����ص��ادي��ة واجتماعية،
ك��ب�يرة م��ع ���ض�رورة اتباع
املقاربة الت�شاركية الفعلية.
والتدريب والبحث والإر�شاد
وتر�شيد اال�ستخدامات على
م�ستوى احلقل.
والت�أكيد على دعم وتطوير
البحث العلمي التطبيقي،
والإر���ش��اد املائي والزراعي
لتحقيق �أه�����داف التنمية
امل�ستدامة ،وحت�سني ورفع
ال��ك��ف��اءات للكوادر العلمية
والتقانية والإدارية.
الإر�شاد الزراعي
ومكافحة الت�صحر
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وقدم الدكتور حممد العبدهلل
رئي�س ق�سم الإر�شاد الزراعي
يف �أك�ساد .عر�ض ًا و�ضح فيه
�أهمية الإر�شاد الزراعي يف
مكافحة الت�صحر واحلد من
ت��ده��ور ال�ترب��ة ،وذل��ك نظراً
النت�شار الأجهزة الإر�شادية
على نطاق وا�سع يف الريف
العربي ،وهي اجلهة الأقرب
والأك�ثر توا�ص ًال مع �سكان
ال��ري��ف ،والأك�ث�ر ق��درة على
تطبيق ب��رام��ج وم�شاريع

�أك�سـاد

مكافحة الت�صحر.
ثم حت��دث عن دور الإر�شاد
الزراعي يف ت�شجيع ال�سكان
املحليني على اال�ستخدام
الواعي للموارد الطبيعية يف
املناطق املهددة بالت�صحر،
وتعريف النا�س بالقوانني
وال�سيا�سات التي تهدف �إىل
املحافظة على املوارد ،ون�رش
ال��وع��ي مب��خ��اط��ر الت�صحر
و�آث��اره ال�سلبية على البيئة
وال�����س��ك��ان ،وتطبيق النهج
الت�شاركي ومعاملة ال�سكان
املحليني ك�رشكاء يف تخطيط
وتنفيذ م�رشوعات مكافحة
الت�صحر ،وت��دري��ب وتعليم
الريفيني بع�ض امل��ه��ارات
ال�لازم��ة ملكافحة الت�صحر
واحلد من تدهور الرتبة.
ثم تطرق �إىل الدور الإر�شادي
للمركز العربي يف مكافحة
الت�صحر نظراً لأهميته يف
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة الريفية
امل�����س��ت��دام��ة ،ح��ي��ث �أح���دث
�أك�ساد ق�سم ًا للإر�شاد الزراعي
ع����ام  2009للم�ساهمة
يف ن��ق��ل ال��ن��ت��ائ��ج العلمية
�إىل حيز التطبيق ،كما مت
تخ�صي�ص اجلانب الأ�سا�سي
م��ن �أن�����ش��ط��ة ال��ب��اح��ث�ين يف
خمتلف امل��ج��االت لتطبيق
نتائج �أبحاثهم على �أر�ض
الواقع .ويف هذا الإطار قام

العـ ـ ــدد

بتنفيذ العديد من املهمات
الإر����ش���ادي���ة يف م����شروع
م��ك��اف��ح��ة زح����ف ال���رم���ال
وتثبيت الكثبان الرملية يف
موقعي الهريب�شة وكباجب –
�سورية ،الذي �أ�صبح م�صدراً
لدخل الكثريين م��ن �سكان
املنطقة� ،إ�ضافة �إىل �أهميته
البيئية واالجتماعية.
وكذلك م�رشوع �إعادة ت�أهيل
الأرا�ضي الرعوية يف منطقة
ال��ع��م��اري��ة – اجل����وف يف
اململكة العربية ال�سعودية،
وم�����ش�روع ت��ن��م��ي��ة حو�ض
احلماد العراقي ،وم�رشوع
اال�ستجابة التنموية لتخفيف
الفقر الريفي وحاالت اجلفاف
يف �شمال �رشقي �سورية ،ومن
�أه��م منجزات هذا امل�رشوع
ن�رش نظام الزراعة احلافظة
ك�أحد احللول الهامة للحد
من تدهور الرتبة واجنرافها
يف املناطق اجلافة واملهددة
بالت�صحر ،وا�ستخدام بدائل
ع��ل��ف��ي��ة حم��ل��ي��ة كت�صنيع
املخلفات الزراعية للحد من
ال�ضغط على املوارد العلفية
الطبيعية ،وا�ستخدام �أنظمة
ح�����ص��اد امل��ي��اه م��ن �أ�سطح

املنازل ،وت�أ�سي�س م�شاريع
م����درة ل��ل��دخ��ل ت��ق��وم على
�أ�سا�س تعاوين بني ال�سكان
املحليني.
وحت��دث عن م�رشوع �إع��ادة
ت��أه��ي��ل امل����وارد الطبيعية
املتدهورة مبحافظة مطروح
يف م�رص العربية الهادف
�إىل تنفيذ من��وذج للتنمية
امل�ستدامة كمثال �إر�شادي
رائد ميكن اعتماده يف تنمية
الأودي���ة يف املنطقة .حيث
ُقدم �أمنوذج �إر�شادي لإعادة
ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة
مب�شاركة املجتمع املحلي
ب�إقليم ال�ساحل ال�شمايل
الغربي يف حمافظة مطروح.
و�أ���ش��ار �إىل �أن �أك�ساد ينفذ
�أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية
الع�رشية لالتفاقية الدولية
ملكافحة الت�صحر من خالل
ن�رش التوعية الإعالمية حول
الت�صحر وتدهور الأرا�ضي
م���ن خ�ل�ال م�����ش��ارك��ت��ه يف
العديد من الربامج الإعالمية،
و�إ�صدار الكتيبات الإر�شادية
عن ق�ضايا الت�صحر وتدهور
الأرا�ضي يف ال��دول العربية
وكيفية معاجلتها ،والتعاون
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مع بع�ض امل�ؤ�س�سات الدولية
والإق��ل��ي��م��ي��ة يف �إ����ص���دار
املطبوعات املتعلقة بهذه
ال��ظ��اه��رة ،وت�سليط ال�ضوء
ع��ل��ى ال�����ص��ح��ارى العربية
وجمتمعاتها املحلية ،ورفع
ال��ت��وع��ي��ة جت����اه عمليات
الت�صحر واجلفاف والتغريات
امل��ن��اخ��ي��ة و�أه��م��ي��ة النظم
ال�صحراوية العربية ،و�إنتاج
فيلم ع��ن ق�ضايا الت�صحر
وتدهور الأرا�ضي ،واالحتفال
باليوم العاملي للت�صحر،
وتنفيذ اليوم العاملي للبيئة
م��ن خ�ل�ال تنظيم ل��ق��اءات
ج��م��اه�يري��ة م���ع خمتلف
ال�رشائح االجتماعية وممثلي
امل ��ؤ���س�����س��ات واملنظمات
الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة
وامل���ج���ت���م���ع���ات امل��ح��ل��ي��ة
للتعريف بخطورة ظاهرة
الت�صحر و�أ�سبابها و�سبل احلد
منها ،واالحتفال بيوم البيئة
العربي� ،إ�ضافة اىل �أن�شطة
التدريب ورفع القدرات.
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عرو�ض الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر حول جتــــ
اململكة الأردنية الها�شمية

�أف���اد د .نعيم م��زاه��ره من
امل���رك���ز ال��وط��ن��ي للبحث
والإر���ش��اد ال��زراع��ي ،م�ساعد
املدير العام ل�ش�ؤون البحث،
ب�أن ن�سبة الت�صحر تبلغ 84
 %من م�ساحة البالد ،وتطرق
الت�صحر
�إىل ط��رق معاجلة
ّ
و�إدراج مكافحة الت�صحر
يف امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة،
ون�رش الوعي البيئي ،والعمل
على �إقامة امل�شاريع التي
ت�����ض��م��ن حت�����س�ين ال��و���ض��ع
املعي�شي ل�سكان املناطق
املت�أثرة بالت�صحر ،وربطهم
مبناطقهم ،وت�شجيع البحث
العلمي ،و�إن�شاء م�ؤ�س�سات
ح��ك��وم��ي��ة و�أه���ل���ي���ة تهتم
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى البيئة،
وا�ستخدام طرائق وتقانات
مكافحة الت�صحر املنا�سبة.
وحت��دث عن �أه��م امل�شاريع

املنفذة يف املركز الوطني
للبحث والإر���ش��اد الزراعي
و�إجن���ازات���ه���ا يف جم���االت
ا�ستخدام املياه غري التقليدية
يف الزراعة ،وحت�سني كفاءة
ا�ستخدام املياه ،واحل�صاد
املائي وحت�سني �سبل ك�سب
العي�ش يف البادية ،وتطور
الغطاء النباتي يف حممية

�صبحا – الأردن� /أك�ساد،
وتطور الغطاء النباتي يف
حممية ال�رصة ب�إدخال تقانة
احل�صاد املائي /بالتعاون
م���ع �أك�������س���اد ،وم�����ش�روع
احل�����ص��اد امل��ائ��ي و�إع����ادة
ت�أهيل امل��راع��ي بالتعاون
مع �أك�ساد  ،ودرا�سة الإنذار
املبكر للجفاف ،وزراع��ة 7

�أ�صناف من القمح (القا�سي،
والطري) الواعدة بالتعاون
مع �أك�ساد .و�إدخال وت�شجيع
ا�ستخدام ال��زراع��ة احلافظة
يف نظم زراع��ة املحا�صيل
احلقلية ،بالتعاون �أك�ساد.
حيث ت�شري النتائج �إىل زيادة
الإنتاجية وتقليل التكاليف.
ثم حت��دث عن �أه��م م�شاريع
احل�����د م����ن ال��ت�����ص��ح��ر يف
الأردن ،مثل م�رشوع مراقبة
وم��ك��اف��ح��ة ال��ت�����ص��ح��ر يف
البادية الأردنية ،بالتعاون
م��ع �أك�����س��اد ،وك��ذل��ك الر�ؤية
امل�ستقبلية ملواءمة اخلطط
الوطنية ملكافحة الت�صحر
مع اال�سرتاجتيات العاملية
للمحافظة على النظم البيئية
وحتييد ت��ده��ور الأرا���ض��ي،
وق��دم ع��دد م��ن التو�صيات
املنا�سبة للتخفيف من وط�أة
الت�صحر.

جتربة جمهورية اجلزائر الدميوقراطية ال�شعبية
وحت���دث ال�����س��ي��د ب��ن �ضيف
كمال املدير العام للمعهد
الوطني للإر�شاد الفالحي
فقال �أن الأرا�ضي ال�سهبية
وال�صحراوية حتتل م�ساحة
�شا�سعة يف اجلزائر ،وحتتاج
ه���ذه امل��ن��اط��ق احل�سا�سة
املعر�ضة للت�صحر والتدهور
�إىل برامج تنموية مدرو�سة
وم��ن��ا���س��ب��ة ل��ط��ب��ي��ع��ة ه��ذه
املناطق .مما دف��ع اجلزائر
التخاذ جملة من ال�سيا�سات
اال�سرتاجتية والتنموية من
خالل خطط وبرامج ت�شاركية
ملكافحة الت�صحر الذي يهدد
م�ستقبل ال�ساكنة املحلية
ويحول دون التنمية.
و�أ���ض��اف� ،أن �أك�����س��اد يبذل
جهود جبارة يف تنفيذ برامج
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مكافحة الت�صحر بالتعاون
مع امل�ؤ�س�سات اجلزائرية يف
جمال التكوين و الدرا�سات
امليدانية وتبادل اخلربات.
ثم حتدث عن �أ�سباب الت�صحر
يف اجل���زائ���ر ،وا�سرتاجتية

مكافحته ،و�أه���م م�شاريع
�أك�ساد يف اجلزائر ،كم�رشوع
�أق���ط���اب الإن���ت���اج الكبرية
با�ستعمال اال�ست�شعار عن
بعد ،وم�رشوع درا�ســة �أنـظــمة
رعـــي الإبـل وحتــ�سيـن دخـل

املربـيــن ،وم�رشوع تنمية
املراعي ال�صحراوية ورفع
قدراتها االنتاجية ،وم�رشوع
اال�ستثمار الأم��ث��ل للموارد
املائية ال�سطحية بحو�ض
مترنا�ست .و م�رشوع ا�ستعمال
مياه ال����صرف ال��زراع��ي يف
وادي ريغ ،وتطبيق برنامج
ب��ح��وث ل��ل��م��ي��اه امل��احل��ة،
ونقل التكنولوجيا ال�ستخدم
امل��زارع�ين للمياه ،وتطوير
�إن���ت���اج امل���اع���ز ،وم����شروع
حماية النظام البيئي يف
الواحات العربية ،وتو�سيع
زراع������ة ب��ع�����ض �أ���ص��ن��اف
احل��ب��وب (ق��م��ح و �شعري)،
وم�رشوع حت�سني العمليات
الزراعية لب�ساتني النخيل.

الالععــ ــ ـــدد
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ــاربها يف جماالت احلد من ظاهرة الت�صــــحر
مكافحة الت�صحر يف العراق
بني �أخ�صب املناطق الزراعية،
و�أدى �إىل ت�أثريات �سلبية على
الأ�صعدة البيئية واالقت�صادية
واالجتماعية كافة.
وحت�����دث ع���ن الإج�������راءات
امل��ت��خ��ذة للحد م��ن ظاهرة
الت�صحر ،من خالل م�شاريع
عدة لتثبيت الكثبان الرملية،
وتنمية ال��غ��اب��ات والغطاء
النباتي ،وتنمية الواحات
ال�صحراوية ،وتنمية املراعي
الطبيعية ،وتنمية وحت�سني
ال��غ��اب��ات وزراع����ة �أ�شجار
ال��ي��وك��ال��ب��ت��و���س ،وم����شروع
تنمية حو�ض احلماد العراقي
ب��ال��ت��ع��اون �أك�����س��اد  ،الفت ًا
�إىل النتائج الإيجابية لتلك
امل�شاريع.

وق��دم املهند�س �رسمد علي
�أم�ي�ن م��ن دائ����رة الغابات
والت�صحر يف وزارة الزراعة
العراقية ،عر�ض ًا عن مكافحة
الت�صحر يف العراق� ،أورد يف
م�ستهله ب�أن العراق يتعر�ض
�إىل حت��دي��ات بيئية نتيجة
مل��وق��ع��ه اجل���غ���رايف �ضمن
املناطق اجلافة و�شبه اجلافة،
وكذلك للظروف االقت�صادية
والأمنية التي واجهته.
وت�أتي ظاهرة الت�صحر يف
مقدمة هذه التحديات حيث
تعترب من املظاهر البيئية
اخلطرية ملا لها من م�سا�س
مبا�رش ب��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي .
وت��ف��اق��م��ت خ�ل�ال العقدين
الأخريين لأ�سباب عدة �أهمها
التغري املناخي ،وانخفا�ض
م��ع��دالت ه��ط��ول الأم��ط��ار،
و���س��وء ا���س��ت��غ�لال امل��راع��ي
الطبيعية ،والزحف العمراين

ع��ل��ى ح�����س��اب الأرا�����ض����ي
ال���زراع���ي���ة ،وامل��م��ار���س��ات
اخلاطئة يف عمليات الري،
وزي��ادة م�ساحات الأرا�ضي
املت�أثرة بامللوحة والتغدق،
والتدهور الكبري يف الغطاء
النباتي ،وظ��ه��ور الكثبان

وق���دم �أ .د نعيم م�صلحي
حممد رئي�س م��رك��ز بحوث
ال�صحراء املن�سق الوطني
الت��ف��اق��ي��ة الأمم املتحدة
ملكافحة الت�صحر عر�ضه.
ف�أ�شار �إىل الو�ضع الراهن
لتدهور الأرا�ضي يف م�رص،
واملناطق البيئية يف م�رص،
وجممل الأن�شطة ال�سابقة
ملكافحة ت��ده��ور الأرا�ضي
يف م�رص ،ومالمح الربامج
ال��ب��ح��ث��ي��ة مل���رك���ز ب��ح��وث
ال�صحراء للحد من الت�صحر
ومكافحته وحتييد تدهور
الأرا�ضي يف م�رص.
ث����م ت���ط���رق خل���ط���ة م��رك��ز
ب��ح��وث ال�صحراء يف �إط��ار

ون�صف فدان يف م�رص.
ولفت �إىل الدرو�س امل�ستفادة
من الأن�شطة البحثية ال�سابقة،
حيث �أدى التقييم الذي �أجري
خالل �إعداد " برنامج العمل
الوطني ملكافحة الت�صحر يف
ج.م.ع" التي مت �إجنازها يف
العقود الثالثة املا�ضية� ،إىل
ا�ستخال�ص الدرو�س ا�ضافة
�إىل �إي�ضاح اجلوانب الإيجابية
واجل���وان���ب ال�سلبية لهذه
الأن�شطة ،وحتديد املتطلبات
ا�سرتاتيجية التنمية الزراعية من زح��ف ال��رم��ال بجنوبي احلالية وامل�ستقبلية للحد من
امل�ستدامة مل�رص حتى  ،2030م����صر ،وامل����شروع القومي الت�صحر ومكافحته وحتييد
وحماية امل�رشوعات القومية ال�ست�صالح وا�ستزراع مليون تدهور الأرا�ضي يف م�رص.

الرملية املتحركة نتيجة
لتدهور الأرا�ضي والتعرية،
واالن��خ��ف��ا���ض امل��ت��زاي��د يف
م��ع��دالت ومنا�سيب املياه
لأنهر ال��ع��راق .مما �أدى اىل
ا�ستفحال الت�صحر وامتداده
�إىل مناطق كانت �سابق ًا من

مكافحة الت�صحر وحتييد تدهور الأرا�ضي يف جمهورية م�صر العربية
الإمكانات واملحاذير
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الكويت ومكافحة الت�صحر
وق��دم��ت ال��دك��ت��ورة ���س��ارة
العتيقي من الهيئة العامة
ل�����ش ��ؤون ال���زراع���ة وال�ث�روة
ال�سمكية يف دول��ة الكويت،
عر�ض ًا قالت فيه �أن الكويت
ت��ع��اين م��ن ت��ده��ور للرتبة
مم��ا ت�سبب يف العوا�صف
الغبارية ت���ؤدي اىل انعدام
ال��ر�ؤي��ة �أح��ي��ان� ًا و�أردف���ت "
�أن الهيئة العامة ل�ش�ؤون
ال��زراع��ة وال�ث�روة ال�سمكية
بزراعة  35مليون �شتلة من
النباتات الفطرية الكويتية
يف م�ساحة تعادل 79.2كم2
موزعة على خم�س حمميات،
مت حتديدها خ�صي�ص ًا ليعاد
ت�أهيلها ،و�سيكون هناك
متابعة ور�صد للتطورات يف
هذا امل�رشوع الذي �سي�ستمر
حتى عام  2022و�أو�ضحت
�أن الكويت يف طريقها لإن�شاء

�أخبـــار
نباتات معمرة .كما توجد
جمتمعات نباتية �أ�سا�سية.
و�أو�ضحت �أن الكويت كانت
تعاين ماتعانيه �أغلب الدول
م��ن ال��ت��ده��ور يف �أرا�ضيها
وذل��ك ب�سبب الرعي اجلائر،
والتو�سع العمراين ،والتخييم،
وغريها ،مما يت�سبب بهبوب
ري����اح وع���وا����ص���ف رملية
وغبارية قوية تعدم الر�ؤية
�أح��ي��ان �اً ،وت���زداد يف ف�صل
ال�صيف.
واختتمت بالقول �أن كل ذلك
دفع الكويت لتقوم بت�شجري
بع�ض امل��ن��اط��ق احلرجية،
وعمل م�صدات للرياح بزراعة
نبات الإث��ل .حيث مت زراعة
� 673ألف �شجرة ،و�أ�شارت اىل
م�رشوع كبري قادم ملحاولة
ع��م��ل م�����ص��دات ل��ل��ري��اح يف
�شمال غرب الكويت.
8

خمترب لفح�ص البذور ،كما
توجد مزرعتان �أمنوذجيتان
(يف ال���ع���ب���ي���ديل ���ش��م��ايل
ال��ك��وي��ت ،وال��وف��رة جنوبي
ال��ك��وي��ت) ،حت��ت��وي��ان على
�أمهات لتكون م�صدراً جلمع
ال��ب��ذور ،وه��ن��اك 23م�شت ًال

م�ؤه ًال لتزويد هذه املحميات
بالكميات املطلوبة لزراعة
هذه املحميات.
و�أ�شارت �إىل �أنه يف الكويت،
ب�شكل ع��ام  400ن��وع من
الأنواع الفطرية  % 65منها
ن��ب��ات��ات ح��ول��ي��ة ،والباقي

تدهور الأر�ض والتعرية الريحية يف املناطق القاحلة وال�صحراوية يف تون�س
الأ�سباب وتدابري الرقابة

الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور حممد
ال��و���س��ار  -ب��اح��ث يف معهد
املناطق القاحلة يف مدنني
حت��دث ع��ن �أ���س��ب��اب تدهور
الأرا�ضي والتعرية الريحية،
ك��ال��رع��ي اجل��ائ��ر ،وح��راث��ة
الرتبة الرملية ،والتحطيب،
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وغريها.
و�أ�شار اىل �أن الأبحاث التي
ق��دم��ت يف معهد املناطق
ال���ق���اح���ل���ة مب���دن�ي�ن على
التعرية الريحية وال�سيطرة
على االجن��راف��ات الرملية،
ا���س��ت��ه��دف��ت ه��دف�ين ،الأول

فهم الأ�سباب ،والعمليات،
والآليات ،و�إجراءات الوقاية
والعالج ملكافحة الت�صحر.
وحتدث عن نتائج التجارب
ال��ت��ي مت ال��ت��و���ص��ل �إليها
ل��ل��ح��د م��ن ت��ده��ور ال�ترب��ة،
وتثبيت الكثبان الرملية،

واملكافحة الوقائية وذلك
با�ستخدام ��شرائ��ط الغطاء
النباتي الطبيعي ،وا�ستبدال
�أن��واع املحاريث امل�ستعملة
مبحاريث �أقل تفكيك ًا للرتبة،
وغ�ي�ره���ا م���ن الإج�������راءات
ال�رضورية.....

العـ ـ ــدد

�أك�سـاد

2017 / 166

الر�ؤية امل�ستقبلية ملواءمة اخلطط الوطنية
ملكافحة الت�صحرمع اال�سرتاتيجيات العاملية للمحافظة على النظم البيئية
وحتييد تدهور الأرا�ضي يف اجلمهورية العربية ال�سورية

وق��دم امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة
ال��ع��ام��ة لإدارة وتنمية
وح��م��اي��ة ال��ب��ادي��ة التابعة
ل���وزارة ال��زراع��ة والإ�صالح
ال���زراع���ي يف اجلمهورية
العربية ال�سورية املهند�س
حم��م��د احل�����س�ين الطما�س،
ع��ر���ض � ًا ق���ال ف��ي��ه " تبلغ
م�ساحة ال��ب��ادي��ة ال�سورية
 10.2مليون هكتار ،ت�شكل
املراعي الطبيعية  7.5مليون
هكتار منها .ومعدل �أمطارها
ال�سنوي ال يتجاوز  200ملم،
وال ت�صلح للزراعات البعلية
االقت�صادية.
و�أ�ضاف " تدهورت مراعي
ال��ب��ادي��ة نتيجة ممار�سات
الإن�سان اخلاطئة واملتمثلة
ب��ال��رع��ي اجل��ائ��ر واملبكر،
وال���ف�ل�اح���ات الع�شوائية،
واالح�����ت�����ط�����اب ،واحل���ف���ر
ال��ع�����ش��وائ��ي ل�ل��آب���ار ،وفتح
ال��ط��رق ال��ع�����ش��وائ��ي��ة" ،مما
�أدى �إىل ان��ك�����ش��اف الرتبة
وت��ع��ر���ض��ه��ا ل�لاجن��راف��ات
املائية والريحية ،وت�شكل
العوا�صف والكثبان الرملية.

وتطرق �إىل ا�ستثمار املراعي
الطبيعية ونظم الإنتاج يف
البادية ال�سورية ،وحتدث عن
حالة الت�صحر يف �سورية،
مو�ضح ًا �أ�سبابها املناخية
وت��ق��ل��ب��ات��ه��ا وت��غ�يرات��ه��ا،
وامل���م���ار����س���ات ال��ب����شري��ة
اخلاطئة يف ا�ستثمار املوارد
الطبيعية و�سوء �إدارتها.
و�أ�شار �إىل مظاهر الت�صحر،
وكيفية املعاجلة والتخفيف
م���ن الآث������ار االج��ت��م��اع��ي��ة
واالق��ت�����ص��ادي��ة الناجمة
ع��ن��ه ،م��ن خ�لال امل�شاريع

والإجراءات التنموية القائمة
يف البادية ال�سورية  ،بع�ضها
بالتعاون مع املركز العربي
(�أك�ساد) ،كم�رشوع مراقبة
ومكافحة الت�صحر يف دير
ال��زور (جبل ال�رشي) املنفذ
بتطبيق تقانات اال�ست�شعار
عن بعد ،وح�صاد ون�رش املياه،
على م�ساحة جتاوزت 2000
هكتار مزروعة بالنباتات
الرعوية واحلراجية.
وت���ط���رق �إىل امل��ع��وق��ات
وامل�شاكل التي تواجه تنمية

و�صيانة امل���وارد الطبيعية
يف البادية ال�سورية  ،م�شرياً
�إىل ت����أث�ي�ر اجل���ف���اف على
املراعي وال�ثروة احليوانية
فيها ،وما قامت به الدولة
من الإج��راءات للتخفيف من
�آثاره.
ولفت �إىل امل�شاريع املقرتحة
ملراقبة ومكافحة الت�صحر،
م���ث���ل م�������ش�روع ال��ت��ن��م��ي��ة
املتكاملة لبادية ريف دم�شق
وم�����ش�روع �إع�����ادة ت�أهيل
املراعي ومكافحة االجنرافني
املائي والريحي يف باديتي
ال��رق��ة وحم�ص  ،وم�رشوع
تنمية امل��راع��ي املتدهورة
وا�ستثمار النباتات الطبية
والعطرية يف ب��ادي��ة حلب.
و�أ�شار اىل �أن تطوير املراعي
يف البادية ،يتطلب التخطيط
ال�سليم ،وم�شاركة ال�سكان
بالتخطيط والتنفيذ والإدارة
ملختلف امل�شاريع التنموية
اخلا�صة بهم ،م��ع ��ضرورة
ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع
املنظمات املحلية والعربية
وال��دول��ي��ة ل�ضمان النجاح
والدميومة.
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الت�صحر يف لبنان

وق����دم امل��ه��ن��د���س حممود
ال��ع��رب م��ن وزارة ال��زراع��ة
اللبنانية ،عر�ض ًا عن �أ�سباب
الت�صحر يف لبنان ،وماجنم
عنه ،وكيفية التخفيف منه،
ودرا���س��ة احل��ال��ة ،وم��اذا عن
امل�ستقبل.

وت��ط��رق �إىل �أن����واع ال�ترب
اللبنانية والغطاء النباتي
الطبيعي والأن�شطة الب�رشية
التي تت�سبب يف الت�صحر،
م�شرياً �إىل العواقب الرئي�سة
للت�صحر ،والإج���راءات التي
قامت بها احلكومة اللبنانية

للتخفيف م��ن��ه ،كم�رشوع
درء الفي�ضانات يف منطقة
القاع بالتعاون مع �أك�ساد،
والوكالة الأملانية للتعاون
ال�����دويل ،الف��ت�� ًا �إىل جناح
امل����شروع يف وق��ف تدهور
ال��ت�رب����ة ،واحل����ف����اظ على

�أخبـــار

الغطاء النباتي ،واال�ستفادة
م��ن ح�صاد امل��ي��اه يف ري
املحا�صيل ال�صيفية .وتو�صل
اىل جمموعة من التو�صيات
ملكافحة الت�صحر ،و�إع��ادة
ت�أهيل الرتب املتدهورة يف
لبنان.

م�شروع �إمداد املجتمعات املحلية باملياه عن طريق ح�صاد املياه
والإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية مطروح  -جمهورية م�صر العربية

وق��دم الدكتور �سيد خليفة،
���ش�رح���� ًا ع����ن امل�������ش�روع
املذكور ،الذي ينفذه �أك�ساد،
بالتعاون مع وزارة الزراعة
يف م�رص العربية ،يف �إطار
برنامج االحت��اد الأوروب���ي
امل�شرتك للتنمية الريفية.
يف منطقة ال�ساحل ال�شمايل
ال��غ��رب��ي مل����صر ،م��ن غربي
الإ�سكندرية ،وحتى احلدود
الليبية ،بطول ح��وايل 300
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ك��م ،وع��م��ق ح���وايل  50كم
�إىل اجل��ن��وب .وه��ي منطقة
م��ط��ري��ة تعتمد ع��ل��ى مياه
الأمطار كم�صدر رئي�س لري
الزراعات ،عن طريق تقانات
ح�����ص��اد امل��ي��اه .و�سكانها
يعتمدون على الزراعة ورعي
الأغ��ن��ام ،وامل��اع��ز ،والإب���ل.
وم��ع��دل الأم��ط��ار ال�سنوية
 140مم ،يقل جنوباً ،و الآبار
هي امل�صدر الرئي�س ل�رشب

الإن�سان واحليوان باملنطقة.
و�أو�ضح �أن �أه��داف م�رشوع
 ،WASHهي حت�سني الأحوال
املعي�شية للمجتمعات البدوية
م��ع ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى الإدارة
امل�ستدامة للموارد الطبيعية،
و رفع خمزون املياه ل�صالح
الأ��سر البدوية ،وامل�ساهمة
يف حت�سني �سهولة الو�صول
ل��ل��م��ي��اه ال���س��ت��خ��دام��ه��ا يف
�أغ��را���ض ال��زراع��ة ،وتربية

احليوان على م�ستوى الأ�رس
البدوية ،للم�ساهمة يف زيادة
دخ���ل ت��ل��ك الأ���س�ر .وزي���ادة
التوعية ال�صحية اخلا�صة
مب��ي��اه ال�����ش�رب ،م��ن خالل
حمالت التوعية التي تهدف
�إىل حت�سني ظ��روف ال�صحة
العامة لدى املجتمع البدوي،
وخا�صة الأط��ف��ال .واختتم
عر�ضه بالتحدث عن �أن�شطة
امل�رشوع والتقدم املحرز.
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مو�ســـــوعة الكثبان الرمليــــة يف الوطن العربي
وق����دم رئ��ي�����س خمربعلوم
ال�صحراء ومقاومة الت�صحر
يف معهد املناطق القاحلة
– م��دن�ين ال��دك��ت��ور حممد
مو�سى عر�ضاً� ،أ�شار فيه �إىل
فعاليات "ور�شة العمل الأوىل
حول �إعداد مو�سوعة الكثبان
الرملية يف الوطن العربي"،
التي عقدها املركز العربي
�أك�ساد يف القاهرة ،بالتعاون
م��ع مركز بحوث ال�صحراء
يف جمهورية م�رص العربية،
وم��ع��ه��د امل��ن��اط��ق القاحلة
يف م���دن�ي�ن باجلمهورية
التون�سية .مب�شاركة جمموعة
م���ن اخل��ب��راء املخت�صني،
وق���رروا يف ختامها �إع��داد
مو�سوعة الكثبان الرملية يف
الوطن العربي بالتعاون بني
اجلهات الثالث.
و�أو�ضح �أن الهدف الرئي�س
لهذا العمل الطموح هو و�ضع
وث��ي��ق��ة علمية ح��دي��ث��ة عن
الكثبان الرملية وبيئاتها
يف الوطن العربي ،وا�ستكمال
اجلهود العربية والوطنية يف
ت�سليط ال�ضوء على �أهمية
البيئات الرملية ،و�إغ��ن��اء
املكتبة العربية مبرجع علمي

عن الكثبان الرملية.
و�أ�ضاف� ،أن هذا العمل يهدف
�أي�ض ًا �إىل �إلقاء ال�ضوء على
موا�صفات الكثبان الرملية
وتوزعها يف املنطقة العربية،
ودع��م �إع��داد وتنفيذ اخلطط
الوطنية وحت��ت الإقليمية
ملكافحة الت�صحر و�إع���ادة
ت ��أه��ي��ل ال��ب��ي��ئ��ات الرملية
املتدهورة ،وتعزيز التعاون
ب�ين امل ��ؤ���س�����س��ات العلمية
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ال��وط��ن
العربي.
ولفت �إىل �أن �إعداد مو�سوعة
علمية عن الكثبان الرملية
يف املنطقة العربية� ،سوف
ت�شكل مرجع ًا للعاملني يف

جمال درا�سة بيئات الرمال
و�أو���س��اط الكثبان الرملية،
وت�ساعد على و�ضع الأ�س�س
الإر�شادية لأ�ساليب وو�سائل
تثبيتها و�إع�����ادة ت�أهيل
بيئاتها وتوجيه ا�ستثمارهـا.
ولفت �إىل �إن الكثبان الرملية
تغطي م�����س��اح��ات �شا�سعة
يف املناطق اجل��اف��ة و�شبه
اجلافة و�شديدة اجلفاف يف
العامل ،حيث تقدر م�ساحتها
بـ  47.7مليون ك��م ،2منها
 22مليون كم 2يف املناطق
اجلافة ،و  6.64مليون كم2
يف املناطق �شديدة اجلفاف،
والباقي يف املناطق �شبه

اجلافة.
ونبه �إىل �أن الكثبان الرملية
تغطي مناطق وا���س��ع��ة من
�أرا���ض��ي ال��وط��ن العربي يف
�شبه اجلزيرة العربية و�شمايل
�إفريقيا وبع�ض املناطق على
ط��ول الأ��شرط��ة ال�ساحلية،
ح��ي��ث ت��ت ��أث��ر ح��رك��ة ه��ذه
الكثبان بالرياح و�شدتها
واجتاهها وتهدد الواحات
والأرا�ضي الزراعية واملدن
وال��ق��رى وامل��راف��ق العامة
والبنى التحتية.
وق����ال� ،إن���ه يف ظ��ل التغري
املناخي واملخاطر الطبيعية
امل��ت��وق��ع��ة ل��ظ��اه��رة زح��ف
ال���رم���ال وح��رك��ة الكثبان
الرملية على م�سرية التنمية
امل�����س��ت��دام��ة يف امل��ن��اط��ق
اجلافة و�شبه اجلافة العربية،
وبغية احلد من الآثار ال�سلبية
لهذه املخاطر ،ال بد من العمل
على معاجلتها ب�شكل علمي
من منطلق قومي و�إقليمي
م��دع��وم��ا ً ب��ج��ه��ود وطنية
وتعاون بناء بني امل�ؤ�س�سات
املعنية العاملة يف املنطقة
العربية.
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