كلمة رئيس
المهرجان

وزير الزراعة والري
المهندس /فريد أحمد مجور
بالتزامن مع احتفاالت بالدنا بعيد الوحدة املباركة يقام
املهرجان ال��زراع��ي الثاين وبرعاية من فخامة الأخ/
عبدربه من�صور هادي -رئي�س اجلمهورية حفظه اهلل,
وال ��ذي ت���ش��ارك فيه ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ط��اع��ات والهيئات
وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات ,العامة واخلا�صة ,العاملة يف
القطاع الزراعي بهدف خلق وعي لدى املجتمع باملنتجات
الزراعية الوطنية وما تتميز به الأر�ض اليمنية من �إنتاج
ملختلف املحا�صيل ذات اجل ��ودة العالية والإن�ت��اج�ي��ة
الوفرية ,وكذا جمع العاملني بالقطاع الزراعي يف اليمن
ودفعهم للتفاعل الإيجابي نحو تعزيز تكامل الأدوار مبا
ي�سهم ب�شكل �أف�ضل يف تفعيل دور القطاع الزراعي يف
التنمية ال�شاملة على امل�ستوى الوطني.
�إن تنظيم ه��ذا املهرجان يعد من��وذج عملي ملا يجب �أن
تكون علية ال�رشاكة بني جميع مكونات القطاع الزراعي,
ف��ال��وزارة بكل مكوناتها ح��ا��ضرة� � ,س��وا ًء يف الإع ��داد
والتنظيم �أو العر�ض ،وكذلك التعليم ال��زراع��ي ممثال
بكلية الزراعة بجامعة �صنعاء ،وباملثل القطاع اخلا�ص
والتعاوين واملزارعني ,كل ذلك توج بتعاون متميز مع
�أمانة العا�صمة وغريها من اجلهات.
كما �أن املهرجان يعد حدثا ترويجيا �إر�شاديا وت�سويقيا
وتعليميا ي�شمل ك��ل مكونات الن�شاط ال��زراع��ي ويعد
فر�صة للخروج ب ��ر�ؤى وت���ص��ورات ميكن �أن ت�ساعد
على النهو�ض بهذا القطاع من خالل الندوات وور�ش
العمل التي �ست�صاحبه مب�شاركة خ�براء و�أكادمييني
متخ�ص�صني يف جماالت الإنتاج الزراعي .كما �سي�سهم
يف متكني ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة العاملة
يف هذا القطاع لعر�ض منتجاتها واخلدمات التي تقدمها
و�إ�ضفاء روح املناف�سة ،ف�ضال عن �أهميته يف م�ساعدة
االحت��ادات واجلمعيات الزراعية التعاونية على عر�ض

�أن�شطتها املختلفة وا�ستعرا�ض جت��ارب�ه��ا الإنتاجية
والت�سويقية حمليا وعلى م�ستوى الت�صدير.
و�ست�صاحب امل�ه��رج��ان �أن�شطة وف�ع��ال�ي��ات ون ��دوات
وحم��ا��ضرات علمية وعملية وت��وع��وي��ة ،ال �ه��دف منها
�إك�ساب املعنيني بالقطاع ال��زراع��ي م�ه��ارات وخ�برات
ع��دي��دة م��ن خ�لال ت�سليط ال���ض��وء على �أك�ث�ر الق�ضايا
�إحلاحا يف الزراعة و �إيجاد احللول املنا�سبة لها.
�إن امل �ه��رج��ان ال ��زراع ��ي ف��ر��ص��ة مل�ن��اق���ش��ة امل���ش�ك�لات
والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي واالحتياجات
واملتطلبات الالزمة للنهو�ض به كرافد اقت�صادي هام
ومطلب �أ�سا�سي لتحقيق الأم��ن الغذائي ،الأم��ر الذي
يقت�ضي ت���ض��اف��ر ج�م�ي��ع اجل �ه��ود خل�ل��ق م �ن��اخ حمفز
لال�ستثمار ال��زراع��ي ورف��ع م�ستوى التعليم الزراعي
وتفعيل دور الإر�شاد لزيادة م�ستوى الإنتاج كما ونوعا.
�إن امل ��ؤ��شرات الإح�صائية تبني �أن  ٪ 63من الأ��سر
الزراعية يف الأري��اف ميتلكون حيازات ب�سيطة ,وعلى
امل�ستوى الوطني تبلغ ن�سبة من يح�صلون على خدمات
ال��ري ح��وايل  ,٪ 26ويف املديريات الفقرية تبلغ هذه
الن�سبة  ٪ 21فقط ،كما �أن  ٪ 31من الأ�رس الزراعية
يف الأري ��اف ينتجون غ��ذاء لال�ستهالك امل�ن��زيل ,ويكفي
ه��ذا الإن �ت��اج ح ��وايل  ٪ 10م��ن احتياجهم الإج �م��ايل
للغذاء .ومن هنا ت�أتي �أهمية ودور قطاع الزراعة .ويف
هذا ال�سياق ف��إن بالدنا ممثلة ب��وزارة الزراعة والري
ف��ازت مبنحه للأمن الغذائي من البنك ال��دويل وبتكلفة
 36مليون دوالر ،بعد مناف�سة مع �أكرث من �أربعني
بلد ,ويتم الآن التح�ضري للبدء بهذا امل�رشوع الكبري.
ت�سعى ال� ��وزارة ج��اه��دة اىل اال��س�ت�ف��ادة م��ن التقنيات
احلديثة يف القطاع الزراعي ,كالطاقة ال�شم�سية للتقليل
من ا�ستهالك الديزل ،ويتم الرتكيز على ت�شجيع الزراعة

بالبيوت املحمية ,وتعزيز دور امل��ر�أة الريفية ,وتنمية
ال�ثروة احليوانية ,ودع��م وتطوير العملية الت�سويقية
للمنتجات الزراعية ذات امليزة الن�سبية .وا�ستطاعت
ال� ��وزارة ,ولأول م��رة ,م��ن خ�لال ت�شجيع �صادراتنا
الزراعية ,فتح �أ��س��واق جديدة يف دول ع��دة ولأ�صناف
زراع�ي��ة كثرية ,مثل التني ال�شوكي وامل��اجن��و وغريها,
حيث قامت الوزارة بتوقيع �إتفاقية مع اخلطوط اجلوية
اليمنية لتحفي�ض كلفة النقل للمنتجات �إىل �أق��ل من
ن�صف التكلفة ,مما �سهل و�شجع املزارعني على ت�صدير
منتجاتهم.
كما �أن ال��وزارة تعمل جاهدة بالرغم من �شحة املوازنة
على التو�سع ب�إن�شاء ال���س��دود وال�ك��رف��ان��ات وت��وزي��ع
و�سائل ال��ري احلديثة ك��ون بالدنا من البلدان املهددة
باجلفاف.
وعملت ال��وزارة وبالتعاون مع اجلهات املعنية الأخرى
بال�سعي للحد م��ن ظ��اه��رة تهريب امل�ب�ي��دات ومكافحة
الآفات الزراعية الفتاكة من خالل الرت�صد واحلمالت.
و�سيتم يف الأيام القليلة القادمة افتتاح املحجر البيطري
النموذجي مبيناء املخا ،دعما للرثوة احليوانية ,وت�أهيل
� �ص��ادرات ال�ب�لاد م��ن احل�ي��وان��ات ,مواكبة للمتطلبات
وال�رشوط ال�صحية العاملية .كما يتم الإعداد للبدء بتنفيذ
�أكرب م�رشوع ريفي يف اليمن خالل الفرتة القريبة القادمة
بتكلفة تبلغ  169مليون دوالر ,وي�شمل ثمان حمافظات
جبلية وريفية هامة بتمويل من االيفاد ،كما ن�سعى لدعم
اخل��ري�ج�ين اجل��دد م��ن خ�لال ت��وف�ير ق��ر���ض �أب�ي����ض من
�صندوق الت�شجيع ال��زراع��ي وال�سمكي عن طريق بنك
الت�سليف التعاوين و الزراعي (كاك بنك).
وبالرغم من كل املعوقات والتحديات نحاول جاهدين
ال�سري قدما بالقطاع الزراعي ملواكبة احتياجات املجتمع.

وف��ي الختام أتوجه بالش��كر الجزيل لراع��ي المهرجان فخام��ة األخ /عبد ربة منصور ه��ادي  -رئيس الجمهورية
على رعايته للمهرجان ،والشكر موصول لجميع الرعاة والداعمين والمشاركين والمنظمين ,واإلخوة أعضاء اللجنة
اإلش��رافية العلي��ا ,وأعضاء اللجنة التحضيري��ة ,واللجان المنبثقة عنها ,وكل من س��اهم ف��ي إقامة ونجاح هذا
المهرجان ،على أمل أن نلتقي العام القادم في المهرجان الزراعي الثالث كمهرجان دولي يليق باليمن.
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االفتتاحية

من�صر �صالح القعيطي

رئي�س جمل�س الإدارة

تعتبر البطالة من أهم التحديات التي تواجه البلدان النامية (ومنها بالدنا) والناجمة عن المش��اكل االقتصادية المتزايدة والتي ارتفعت حدة
آثاره��ا بتدني فرص التش��غيل الالزمة في مؤسس��ات القط��اع العام والخاص وفي مختل��ف قطاعات األعمال ،فالتراج��ع الكبير خالل الفترة
الماضية بتوليد فرص عمل وتوفير وظائف جديدة أدى إلى زيادة نس��ب البطالة بين الش��باب .ومن جانب آخر فإن ضعف وقصور المنش��آت
اإلنتاجية وتأثير ذلك على الناتج المحلي اإلجمالي يُ حتم علينا تبني سياس��ات اس��تراتيجية تعمل على زيادة الفرص اإلنتاجية واالس��تثمارية,
وباألخص تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها المصدر المتنوع لإليرادات كرافد رئيسي للعملة األجنبية دعمًا لميزان المدفوعات ،لذا
فإن األمر يتطلب دعم القدرات واإلمكانيات الفنية للمنشآت اإلنتاجية بحيث تتسق وتعزز معدالت النمو االقتصادية المطلوبة.
وبهدف المش��اركة في المعالجات الفنية والتمويلية لتلك االختالالت في س��وق العمل والمس��اهمة في حل مشكلة البطالة بين الشباب،
فضلًا عن رفع إمكانية تنفيذ األهداف التنموية المتعلقة بزيادة اإلنتاج بش��كل عام ,والزراعية والس��مكية منها بشكل خاص ،فإن األمر يتطلب
منا جميعًا العمل من أجل ذلك بتحس��ين وتوفير جميع الوس��ائل الممكنة ،وصولًا للهدف األكبر بتحقيق مس��تويات متنامية لألمن الغذائي
لوطننا الغالي.
وبناءً على توجهات عليا للحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري وكذا وزارة الثروة السمكية فقد تم تبني فكرة برنامج وطني شامل من أجل
مس��اهمة في حل جزء من مش��كله البطالة ودعم ف��رص زياده اإلنتاج الزراعي والس��مكي ،بتخصيص مبالغ كقروض
ً
إنج��از ذلك الهدف،
لتنمية المشاريع الزراعية والسمكية في جميع المحافظات المؤهلة ،وذلك من خالل برامج لدعم صغار المزارعين وكذا الشباب الخريجين ،بما
يحقق هدفنا اإلستراتيجي لألمن الغذائي .وسيتم تنفيذ تلك البرامج من البنك ،و تمويلها من صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي،
وسنسعى دومًا لتنفيذ أي برامج ممولة من منظمات التمويل الدولية بذات الخصوص.

من كلمة رئيس مجلس اإلدارة في حفل تدشين مشروع
دمج الشباب الخريجين في العملية اإلنتاجية

امل�شرف العام

����ص�ل�اح �����ص����ادق ب��ا���ش��ا
�صنعاء �-ص.ب 2015.فاك�س 560038 /6 :
هاتف560037:

www.cacbank.com.ye

MasrafyaCommitte@cacbank.com.ye

مدير التحرير

�سكرتري التحرير

عب��ده �سعي��د الطي��ار م����اج����د ال�����داع�����ري
ت�صوير  :حممد ُحميد
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أخبار

وزير الزراعة :المهرجان الزراعي الثاني فرصة لبحث سبل
تطوير الزراعة كمالذ آمن لألمن الغذائي في اليمن

من امل�ؤمتر ال�صحفي

الوزير ير�أ�س اجتماعات اللجنة التح�ضريية

قال وزير الزراعة والري املهند�س /فريد جمور �إن املهرجان الزراعي الثاين فر�صة ملناق�شة امل�شكالت والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي واالحتياجات
واملتطلبات الالزمة للنهو�ض بهذا القطاع كمالذ �آمن ومطلب �أ�سا�سي لتحقيق الأمن الغذائي.
و�أ�شار الوزير جمور خالل امل�ؤمتر ال�صحفي ,والذي عقد ب�صنعاء بهدف الرتويج لفعالية املهرجان الزراعي الثاين الذي �سيقام يف الفرتة من  31 - 24مايو
اجلاري بكلية الزراعة بجامعة �صنعاء� ،إىل �أهمية املهرجان يف جمع امل�شتغلني بالقطاع الزراعي ودفعهم للتفاعل الإيجابي مع بع�ضهم من �أجل تعزيز تكامل
الأدوار نحو تفعيل دور قطاع الزراعة يف اليمن� ،إىل جانب �إتاحة الفر�صة للأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة العاملة يف القطاع الزراعي للتعريف
بنف�سها وباخلدمات التي تقدمها.
وبني �أن �أهمية املهرجان تكمن يف الأهداف اال�سرتاتيجية التي ي�سعى �إىل حتقيقها� ,أبرزها توعية �أفراد املجتمع خا�صة ال�شباب وتو�سيع مداركهم فيما يتعلق
ب�أهمية القطاع الزراعي يف اليمن وما ميتاز به من خ�صائ�ص ومكونات جتعله �شريكا فاعال يف التنمية الوطنية ال�شاملة� ،إىل جانب �إيجاد الرغبة لدى ال�شباب
وتعريفهم مبقومات القطاع الزراعي واحتياجاته والتحديات التي يواجهها ومبا ي�ساعد على مكافحة الفقر وتوفري فر�ص عمل لل�شباب يف هذا املجال.
ولفت �إىل �أن فعاليات املهرجان الذي تنظمه وزارة الزراعة والري بالتعاون مع جامعة �صنعاء و�أمانة العا�صمة ت�سعى �إىل تكري�س ثقافة املهرجانات يف اليمن
وامل�ساعدة على ن�شر الوعي بق�ضايا التنمية الزراعية يف البالد.
ونوه بدور املهرجان يف �إتاحة الفر�صة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات والقطاع اخلا�ص لعر�ض منتجاتهم والتعريف بها ،كما يعد املهرجان متعدد الأغرا�ض والفر�ص,
حيث ي�ضم جوانب ترفيهية للعائالت والأطفال ،وكذا فعاليات جتارية وتعليمية وترفيهية وثقافية واجتماعية جتمع كافة حلقات القطاع الزراعي مع خمتلف
قطاعات و�شرائح املجتمع.
وعرب الوزير جمور عن تطلعه للتفاعل الإيجابي من قبل كافة اجلهات املعنية وذات العالقة والقطاع اخلا�ص واملهتمني بالقطاع الزراعي مبا ي�سهم يف �إجناح
فعاليات املهرجان الزراعي الثاين .و�أ�شار �إىل دور و�سائل الإعالم يف تنفيذ حمالت �إعالمية وا�سعة للتعريف باملهرجان الزراعي مبا ي�سهم يف تو�سيع نطاق
امل�شاركة املجتمعية يف فعالياته املختلفة� ،إىل جانب التفاعل الإيجابي مع فعاليات املهرجان والعمل على �إجناح خمتلف �أن�شطته.
من جانبه �أ�شار عميد كلية الزراعة بجامعة �صنعاء الدكتور جالل عو�ض �إىل �أن املهرجان �سيت�ضمن �أن�شطة وفعاليات وندوات وحما�ضرات علمية وعملية
وتوعوية ،تهدف �إىل �إك�ساب املعنيني بالقطاع الزراعي مهارات وخربات عديدة من خالل ت�سليط ال�ضوء على �أكرث الق�ضايا �إحلاح ًا يف الزراعة نحو �إيجاد
احللول املنا�سبة لها.
وبني �أن املهرجان �سي�ضم �أكرث من  30جناحا لعر�ض كل ما يتعلق باملجال الزراعي واحليواين وال�سمكي والطاقة البديلة وال�صناعات الغذائية و�أن�شطة طالب
الكلية وغريها ,و�سيت�ضمن �سوقا ترويجيا لبع�ض املنتجات الزراعية وم�سابقات ثقافية وعلمية متنوعة وحمالت توعوية وتوزيع ن�شرات تعريفية و�إر�شادية
خمتلفة عن �أن�شطة القطاع الزراعي يف اليمن ،كما �سيحوي معر�ضا زراعيا متكامال عن العديد من الن�شاطات الزراعية من خالل عر�ض املنتجات الزراعية
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة يف هذا القطاع� ،إىل جانب الرتويج لأن�شطة اجلمعيات التعاونية الزراعية واخلدمات املقدمة ل�صغار املزارعني .ح�ضر
امل�ؤمتر ال�صحفي رئي�س اللجنة الإعالمية للمهرجان الدكتور من�صور ال�ضبيبي.
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الجمعية العمومية للبنك تصادق على البيانات
المالية للعام ٢٠١٣م
ع �ق��دت اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة لبنك
الت�سليف ال �ت �ع��اوين وال��زراع��ي
(ك ��اك ب �ن��ك) اج�ت�م��اع�ه��ا ب�صنعاء
ب��رئ��ا��س��ة وزي ��ر ال ��زراع ��ة وال ��ري
املهند�س فريد جمور.
كر�س االجتماع ال�ستعرا�ض نتائج
�أع �م��ال و�أن���ش�ط��ة ال�ب�ن��ك املختلفة
ل�ل�ع��ام 2013م ،وك ��ذا االط�ل�اع
ع�ل��ى ت�ق��ري��ر امل�ح��ا��س��ب ال�ق��ان��وين
عن نتائج تدقيق البيانات املالية
امل��وح��دة للبنك ع��ن ال�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب من العام
2013م وامل�صادقة عليه .ومت اال�ستماع �إىل تقرير
هيئة الرقابة ال�رشعية عن �أعمال فرع كاك الإ�سالمي
وامل�صادقة عليه ،كما مت امل�صادقة على البيانات املالية
للبنك واملركز املايل وح�سابات الأرب��اح
واخل�سائر ع��ن ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013م.
ويف االجتماع �أكد وزير الزراعة والري
�أه�م�ي��ة التن�سيق ب�ين البنك وال ��وزارة
و��ص�ن��دوق ت�شجيع الإن �ت��اج ال��زراع��ي
وال �� �س �م �ك��ي واجل� �ه ��ات ذات ال �ع�لاق��ة
ب��ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي لإي �ج��اد ت�سهيالت
وت�شجيع املزارعني والنهو�ض بالعملية
الزراعية كم�صدر رئي�سي لتوفري الأمن
الغذائي يف البالد.
وح��ث ال��وزي��ر جم��ور على ��ض�رورة �إي �ج��اد �آل�ي��ة يتم
م��ن خاللها ت�ق��دمي ال�ق��رو���ض ل�ل�م��زارع�ين م��ع �ضمان
ا�ستعادتها وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�شجيع ال���ش�ب��اب وت��وف�ير
ف��ر���ص ع �م��ل ل �ه��م م ��ن خ�ل�ال �إ��ش�راك� �ه ��م يف التنمية

الزراعية وحتفيزهم للتوجه نحو العمل يف ال��زراع��ة.
ول�ف��ت �إىل امل���س�ت��وي��ات امل�ت�ق��دم��ة ال�ت��ي حققها البنك
يف ال�ع��دي��د م��ن امل �ج��االت ,خ��ا��ص��ة امل���صرف�ي��ة ,داع�ي��ا
�إىل ت�ك��ات��ف اجل �ه��ود وال �ت �ع��اون لتلبية اح�ت�ي��اج��ات

ومتطلبات التنمية يف البالد ،خا�صة يف املجال الزراعي.
من جانبه �أ�شار رئي�س جمل�س �إدارة بنك الت�سليف
التعاوين والزراعي (كاك بنك) الأ�ستاذ/من�رص �صالح
القعيطي �إىل �أن البنك متكن من حتقيق مراكز متقدمة
يف قائمة القطاع امل�رصيف و�أ�صبح بنكا رائدا من خالل

التو�سع يف �أن�شطته وتعدد جماالت
عمله وتنوع منتجاته وم��ا �شهده
من حتوالت نوعية يف الأداء وزيادة
عدد فروع البنك وانت�شار خدماته
ب�صورة كبرية.
ون��وه �إىل �إ�سهامات البنك يف دعم
م�سارات التنمية يف اليمن وتعزيز
ال �ق��درات االقت�صادية والوطنية
وال �ت��ي �أث � ��رت ك �ث�يرا يف حت�سني
م�ستوى املعي�شة للمواطنني.
وت�ط��رق القعيطي �إىل الإجن ��ازات
ال �ت��ي حققها ال�ب�ن��ك خ�ل�ال ال�ع��ام
املا�ضي وكذا �أداء البنك و�أه��م التطورات والأن�شطة
املختلفة خ�ل�ال ت�ل��ك ال �ف�ترة ,مبينا �أن ال�ب�ن��ك حقق
�صايف �أرب��اح خالل العام 2013م بلغت نحو 6ر3
مليار ري��ال مقارنة بـ  2مليار ري��ال خالل
العام 2012م ومبعدل منو قدره .٪ 82
كما تطرق �إىل م�شاركة البنك و�إ�سهامه يف
العمل على ا�ستقرار �سعر ��صرف الريال
اليمني مقابل العمالت الأجنبية ،حيث رفد
البنك ال�سوق امل�رصيف بـ 5ر 2مليار ريال
خالل العام  2013م.
وا� �س �ت �ع��ر���ض رئ �ي ����س ال �ب �ن��ك امل� ��ؤ��ش�رات
الإيجابية للبنك يف اجلانب الفني والتقنيات
احل��دي�ث��ة ال�ت��ي ي�ستخدمها مل��واك�ب��ة �أح��دث
التطورات الع�رصية وامل�رصفية للمحافظة على مكانته
التي و�صل �إليها ،وك��ذا اهتمامه باجلانب الب�رشي
من خ�لال ت�أهيل وتدريب ال�ك��وادر العاملة يف البنك،
باعتبار الكادر الب�رشي ر�أ�س املال الأ�سا�سي يف التطور
والو�صول �إىل حتقيق اخلطط والأهداف املر�سومة.

كاك بنك يشارك في ورشة العمل الخاصة بتدشين مشروع النظم
الزراعية التنافسية للمحاصيل عالية القيمة
ق��ال وزي��ر ال��زراع��ة وال ��ري املهند�س ف��ري��د جم��ور �إن
توجهات الوزارة املرحلة القادمة تت�ضمن تنفيذ حزمة
من الأن�شطة لتعزيز دور القطاع الزراعي يف توفري الأمن
الغذائي بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
و�أ�شار الوزير جمور لدى افتتاحه ور�شة عمل خا�صة
ب��إط�لاق م�رشوع نظم ال��زراع��ة التناف�سية للمحا�صيل
عالية القيمة وامل�م��ول م��ن ال��وك��ال��ة الأمريكية للتنمية
الدولية مببلغ  24،5مليون دوالر� ،إىل �أهمية الدعم
املقدم من الوكالة الأمريكية مل�ساندة جهود ال��وزارة
ومتكينها من تنفيذ الأن�شطة الزراعية املختلفة ومنها
زيادة �إنتاجية حم�صول النب �إىل � 50ألف طن للخم�س
ال�سنوات القادمة.
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ول�ف��ت �إىل �أن ��ه �سيتم ال�ترك�ي��ز على ت�شجيع ال��زراع��ة
بالبيوت املحمية وتعزيز دور امل ��ر�أة الريفية وتنمية
ال�ث�روة احليوانية ودع��م وتطوير العملية الت�سويقية
للمنتجات الزراعية ذات امليزة الن�سبية ..م�شريا �إىل
�أن�شطة م���شروع حت�سني معي�شة املجتمع امل�م��ول من
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ودوره يف حت�سني حياة
املزارعني يف املناطق الريفية.
هذا وحتدث الأخ املهند�س/خالد علي عبداملغني مدير
�إدارة خ��دم��ات امل��زارع�ين وال�صيادين ،ممثل البنك يف
ور� �ش��ة ال�ع�م��ل ،ع��ن خ��دم��ات ب�ن��ك الت�سليف ال�ت�ع��اوين
وال��زراع��ي ،م���ش�ير ًا �إىل �أن البنك على ا��س�ت�ع��داد تام
ل�ت��ويل م�س�ألة وم �ه��ام الإق��را���ض ال��زراع��ي ع�بر البنك

وال���ذي ل��دي��ه  85ف��رع� ًا
ومكتب ًا منت�رشة يف كافة
ان � �ح� ��اء اجل� �م� �ه ��وري ��ة،
والتي �ستقدم اخلدمات
امل�رصفية للمكونات التي
ي �ه��دف �إل �ي �ه��ا م ���شروع
 CASHوت��و� �ص �ي��ل
خ � ��دم � ��ات الإق� � ��را�� � ��ض
ال� ��زراع� ��ي ل �ل �م��زارع�ين
يف امل�ن��اط��ق ال �ت��ي يعمل ب�ه��ا امل ���شروع يف ك��اف��ة ان�ح��اء
اجلمهورية ،كونه البنك احلكومي والوحيد املتخ�ص�ص
يف هذا املجال.

من ذاكرة المهرجان الوطني
األول للزراعة
إعداد اللجنة الفنية للمهرجان
من أقوال فخامة األخ/
عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية
لدى تدشينه المهرجان الوطني األول
للزراعة في مايو 2010م
• االهتمام بالقطاع الزراعي يمثل
ً
ج��دا في مس��ار
أهمي��ة كبي��رة
الحياة االقتصادي��ة واالجتماعية
واألمن الغذائي بصفة عامة.

• ينبغ��ي ب��ذل أقص��ى الجه��ود ف��ي
مج��االت العم��ل الزراع��ي م��ن خالل
البح��وث العلمية والعم��ل الميداني
بكل صوره.

• الواق��ع اآلن يحت��اج إل��ى نهوض
وتغيير الصورة.

• إن ح��ي��اة ال��ن��اس واق��ت��ص��اده��م
المعيشي مرتبط بالزراعة.

• وديانن��ا ومدرجاتن��ا الزراعي��ة
ق��ادرة عل��ى إنت��اج كل أن��واع
الحب��وب والفواك��ه والخض��ار,
ً
بدال من
وهناك إمكانية للتصدير
االستيراد.

• عل��ى القط��اع الخ��اص العم��ل في
تنظي��م عملي��ات التصدي��ر بص��ورة
منظم��ة وعلمي��ة ،وس��تكون هن��اك
فوائد مشتركة.

• عل��ى عم��داء كلي��ات الزراع��ة
ومس��ئولي المعاه��د ومراك��ز
البح��وث الزراعي��ة التركي��ز على
البحث العلمي في الميدان.

• المهرج��ان الزراعي وس��يلة ممتازة
للترويج للمنتجات الزراعية والتعريف
بأهمية القط��اع الزراع��ي ،كونه من
القطاع��ات الهام��ة والواع��دة ،وأحد
الثروات المتجددة والمستدامة.

• المهرج��ان نم��وذج عمل��ي
للش��راكة القائم��ة بي��ن مختلف
المؤسس��ات المعني��ة بالقط��اع
الزراعي.

• المهرجان وسيلة فعالة للفت االنتباه
نح��و أهمي��ة تطوي��ر قط��اع الزراعة،
والتعريف بأنش��طته ,وإتاحة الفرصة
لكاف��ة الش��ركات والمؤسس��ات
العام��ة والخاص��ة واألف��راد لع��رض
منتجاته��م ورف��ع مبيعاته��م لزيادة
النشاط التجاري في هذا القطاع.
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أرض خصبة

المهرجان

لفرص عمل مثمرة
المهرجان الزراعي الثاني

الهيئة اإلشرافية العليا

م .فريد �أحمد جمور
وزير الزراعة والري
رئي�س املهرجان

د .جالل عبد الإله عو�ض
عميد كلية الزراعة
املن�سق العام املدير التنفيذي

�أ .عبد القاهر الع�سلي
�أمني عام جامعة �صنعاء
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د .حممد يحيى الغ�شم
وكيل وزارة الزراعة والري
لقطاع اخلدمات الزراعية

حارث عبد الباري

مدير عام �صندوق الت�شجيع
الزراعي وال�سمكي

�أ .عبد القادر هالل
�أمني العا�صمة
رئي�سا

�أ� .صالح احلاج ح�سن

�أ.د .عبداحلكيم ال�شرجبي
رئي�س جامعة �صنعاء
نائبا

م� .صالح �صادق با�شا

ممثل منظمة الأغذية والزراعة
الفاو

الرئي�س التنفيذي لبنك
الت�سليف التعاوين الزراعي

�أ/د .عبداهلل نا�شر مر�شد

د .من�صور ح�سن ال�ضبيبي

رئي�س اللجنة التح�ضريية

من�سق اللجنة التح�ضريية

بعد النجاح الكبير للمهرجان الوطني األول للزراعة (مايو  )2010والذي مثل نقطة انطالقة في المجال الزراعي في اليمن .ونقطة وصل بين
كافة حلقات القطاع الزراعي بأنواعه المختلفة .والذي كان له األثر الكبير في نقل الوعي الزراعي إلى آفاق أوسع .نشهد اليوم انطالقة
مماثل��ة لح��دث كبير ,طال انتظاره م��ن قبل المعنيين بتطوير القطاع الزراع��ي في اليمن ,فبرعاية كريمة من فخام��ة األخ /عبد ربه منصور
ه��ادي – رئي��س الجمهورية ,وبتنظيم فريد من نوعه من كلية الزراعة (جامعة صنعاء) ووزارة الزراعة والري ,وبتعاون ال محدود مع أمانة
العاصمة ,يبصر المهرجان الزراعي النور للمرة الثانية ,والذي سيقام في العاصمة صنعاء ,كلية الزراعة  /جامعة صنعاء ,في الفترة 31-24
مايو 2014م.

وبهذا

يوا�صل املهرجان الزراعي الثاين
م �� �س�ي�رة ال��ن��ج��اح ال� �ت ��ي ح�ق�ق�ه��ا
املهرجان الأول ,كونه يجمع بني خ�برات وك��وادر
القطاع الزراعي يف اليمن .وهو مبثابة نقلة نوعية
يف الوعي الر�سمي ب�أهمية هكذا فعاليات ,والتي
توثق العالقة بني القطاعني العام واخلا�ص ,واملنتج
وامل�ستهلك ,وت�شجع ال�ت�ب��ادل يف امل �ج��ال العلمي
والعملي والتجاري واملعلوماتي ,وتوثق الروابط
ب�ين ك��اف��ة اجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة ,ك��ل ذل��ك بهدف
حتقيق ��شراك��ة فاعلة لتنمية زراع �ي��ة م�ستدامة.
فاليمن ال يزال يف خري و�أر���ض خ�صبة لفر�ص عمل
مثمرة.
ه��ذا وي �ه��دف امل�ه��رج��ان ال��زراع��ي ال �ث��اين ,وال��ذي
ي�ضم العديد من الأجنحة :كجناح وزارة الزراعة
وال � ��ري ,وج �ن��اح امل�ن�ظ�م��ات ال�ن��ا��ش�ط��ة يف امل�ج��ال
الزراعي ,وجناح م�ؤ�س�سات التمويل واال�ست�شارات
والتدريب ،وجناح كربى ال�رشكات ,وجناح الآالت
واملعدات ,وجناح جتار املدخالت الزراعية ,وجناح
ال�ب�ن ,وج�ن��اح الع�سل وال�ن�ح��ال��ة ,وج�ن��اح الن�شاط
الطالبي والكليات ,وجناح ال�ضيافة وكبار الزوار,
وجناح الرتفيه العائلي واخلدمات ,وجناح التوعية
والإر�� �ش ��اد ,ي�ه��دف �إىل جمع امل�شتغلني بالقطاع
ال��زراع��ي يف اليمن ودفعهم للتفاعل الإيجابي مع
بع�ضهم لتعزيز تكامل الأدوار ,مبا ي�سهم ب�شكل
�أف�ضل يف تفعيل دور القطاع الزراعي كرافد �أ�سا�سي
لالقت�صاد الوطني .ومناق�شة امل�شكالت والتحديات
ال �ت��ي ت��واج��ه ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي واالح �ت �ي��اج��ات
واملتطلبات الالزمة للنهو�ض به .و�إتاحة الفر�صة
للأفراد وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة
ال�ع��ام�ل��ة يف ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي للتعريف بنف�سها
وب��اخل��دم��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ,وع��ر���ض منتجاتها
وجتاربها ,مبا ُي�سهم يف انتقال املعارف �إىل املعنيني
بالعملية الإنتاجية يف هذا القطاع .وعر�ض الأ�ساليب
والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف الأن�شطة الزراعية
املختلفة لرفع م�ستوى الوعي لدى العاملني يف هذا
القطاع .وتوعية �أف��راد املجتمع وخا�صة ال�شباب
ب�أهمية القطاع الزراعي يف اليمن وما ميتاز به من
خ�صائ�ص ومكونات جتعله �رشيك ًا فاع ًال يف التنمية
الوطنية ال�شاملة .والتعريف مب�ؤ�س�سات التعليم
ال��زراع��ي ودوره ��ا يف رف��د ��س��وق العمل بالكوادر

واخل�برات امل�ؤهلة ,وتوعية ال�شباب وال��ر�أي العام
ب�أهمية التعليم الزراعي ,كرافد �أ�سا�سي من روافد
التنمية والتطور االقت�صادي واالجتماعي والبيئي.
وتوفري موارد مالية ت�سهم يف تغطية متطلبات �صيانة
البنية التحتية وجتديدها وتطوير العملية التعليمية
يف الكلية .وكذا �إتاحة الفر�صة لطالب الكلية للتعرف
عن قرب على مقومات القطاع الزراعي واحتياجاته
والتحديات التي يواجهها ،مب��ا ي�سهم يف تعزيز
قدراتهم و�صقل مهاراتهم.
ويت�ضمن املهرجان ,الذي �ستغطيه كافة القنوات
والو�سائل الإع�لام�ي��ة� ,ضمن خطة �إعالمية فعالة
تت�ضمن م �ب��د�أ ال ���شراك��ة وال �ت �ع��اون ,ب�ه��دف نقل
ون�رش ر�سائل املهرجان الإعالمية ,و�إي�صالها �إىل
كافة فئات و�رشائح اجلمهور امل�ستهدف يف الداخل
واخل ��ارج ,يت�ضمن العديد م��ن الأن�شطة النوعية
املتنوعة:

أو ً
ال :المعرض الزراعي:
 .1ع��ر���ض امل ��ؤ� �س �� �س��ات وال� ���ش�رك ��ات ال �ع��ام��ة
واخلا�صة العاملة يف القطاع ال��زراع��ي ملنتجاتها
م��ن امل�ستلزمات وامل �ع��دات والآل �ي��ات ال��زراع�ي��ة �أو
اخلدمات �أو املنتجات الزراعية املختلفة ب�شقيها
النباتي واحليواين.
 .2عر�ض امل�ؤ�س�سات الزراعية اخلدمية لطبيعة
خدماتها و�آليات �إي�صالها للم�ستفيدين من �صغار
املزارعني.
 .3ع��ر���ض االحت� � ��ادات واجل �م �ع �ي��ات ال��زراع �ي��ة
ال �ت �ع��اون �ي��ة لأن���ش�ط�ت�ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة لإب � ��راز �أه�م�ي��ة
العمل التعاوين ,وا�ستعرا�ض جتاربها الإنتاجية
والت�سويقية حملي ًا وخارجي ًا.
 .4لفت �أنظار �رشائح وا�سعة من ال�شباب وطالب
املدار�س وال��ر�أي العام �إىل الأهمية البالغة لقطاع
الزراعة ،بدعوتهم لزيارة املهرجان واالطالع على
حمتوياته.
� .5إقامة �سوق ترويجي لبع�ض املنتجات الزراعية
وم�سابقات ثقافية وعلمية متنوعة وحمالت توعوية
وتوزيع ن�رشات تعريفية و�إر�شادية خمتلفة.

ثاني ًا :األنشطة العلمية:
ت�ت�م�ح��ور الأن �� �ش �ط��ة ال�ع�ل�م�ي��ة يف امل �ه��رج��ان ح��ول
ا�ستعرا�ض �أهم امل�شكالت املعيقة للتنمية الزراعية

يف حلقات نقا�ش مفتوحة ي�شارك فيها املعنيون
من خمتلف القطاعات ،وتتم �إدارة ه��ذه احللقات
مبنهجية علمية ميكن من خاللها اخلروج مب�صفوفة
واقعية متكاملة تبني �أه��م امل�شكالت و�أ�سبابها،
واحللول املقرتحة.
مواضيع حلقات النقاش

ا�ستخدام التقنيات الزراعية احلديثة و�أثرها يف
خف�ض تكاليف الإنتاج.
منظومة القوانني الزراعية ( الثغرات ومقرتحات
احللول).
ال �ف �ق��د يف احل��ا� �ص�لات ال�ب���س�ت��ان�ي��ة (الأ� �س �ب��اب
واحللول).
مدخالت الإنتاج الزراعي ( امل�شكالت واحللول).
امل�شكالت الإنتاجية والت�سويقية ملح�صول النب
(الواقع والآفاق امل�ستقبلية).
امل�شكالت الت�سويقية والإنتاجية للع�سل اليمني
(الواقع والآفاق امل�ستقبلية).
التني ال�شوكي �آفاق م�ستقبلية واعدة.
املوروث الزراعي اليمني بني العلم واملمار�سة.
التعليم الزراعي ومتطلبات �سوق العمل.
واقع الت�سويق الزراعي والتحديات امل�ستقبلية.
الفر�ص اال�ستثمارية وم�ع��وق��ات اال�ستثمار يف
القطاع الزراعي.
ثقافة اجلودة ودروها يف فتح �أ�سواق جديدة.

ثالث ًا :األنشطة الترفيهية:
عرو�ض م�رسحية ترفيهية هادفة.
م���س�يرات ك��رن�ف��ال�ي��ة م�صحوبة ب �ف��رق اخليالة
واملو�سيقى الع�سكرية.
م�سابقات ثقافية حول الزراعة والأغذية.
م���س��اب�ق��ات وج��وائ��ز ق�ي�م��ة لأف �� �ض��ل ال�ع��رو���ض
وامل�شاركات.
خدمات يوفرها المعرض

حديقة �ألعاب �أطفال.
ق�سم املطاعم والوجبات ال�رسيعة.
ق�سم امل�رشوبات املتنوعة.
ق�سم املبيعات العامة ( كتب و�إ�صدارات زراعية –
هدايا – منتجات حرفية متنوعة – �ألعاب �أطفال).
COOPERATIVE AND AGRICULTURAL
CREDIT BANK
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صندوق تشجيع االنتاج
الزراعي والسمكي

مدخل عام
خالل مسيرته الفعلية من 2013 – 1995م  ،قام الصندوق بتمويل عدد كبير من المشروعات الزراعية
والسمكية والمائية تجاوز عددها االالف ومن خالل تلك المشروعات والبرامج غطى الصندوق الجزء االكبر
من االنشطة والمهام المناطة به حسب (القانون والالئحة)  ،إن مشاركة الصندوق ودورة التنموي الفاعل
في مجاالت الزراعة واالسماك والمياه ،ولكي نذكر فقط بهذا النشاط المتميز يحق للجميع أن يطلع بمزيد
من الشفافية والتفصيل على هذه المسيرة الناجحة .

10
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معالم وتوجهات النشاط
التنموي في الصندوق :
يوجه الصندوق استخدامات مواردة في تنمية االنشطة الزراعية والسمكية بما يؤدي
الى تحقيق االهداف التي انشىء الصندوق من اجلها وذلك من خالل المعالم التاليه:
التركيز على تحسين وزيادة االنتاج الزراعي والسمكي وجودته .
االهتمام بما يؤدي الى حفظ المنتج الزراعي والسمكي وتقليل الفاقد منه .
توفير الجزء االكبر واالساسي من مستلزمات ومدخالت ووسائل االنتاج الزراعي
والسمكي بمواصفات فنية عاليه وجعلها في متناول المزارع والصياد باسعار مناسبة .
المساهمة في تفعيل وتنشيط العمل التعاوني وايضاً تشجيع المساهمات والمشاركات الشعبية من خالل
اشراك الجمعيات التعاونية والتجمعات السكانية في المساهمة المباشرة في تنفيذ جزء كبير من انشطة
الصندوق .
عدم التحيز في تقديم التشجيع والمساهمة والتسهيالت بين القطاعات االقتصادية المختلفة العاملة في
مجاالت الزراعة واالسماك والمياه حيث توجه نحو كافة القطاعات من خاص ,تعاوني ,عام واهلي .
يعمل الصندوق وبصورة مستمرة وبمرونة كبيرة في سبيل تحسين وتبسيط اجراءات االستفادة القصوى من
الموارد المتاحة له ضمن القوانين واللوائح المحددة لعملة .
يحرص الصندوق من خالل برامجة ومشروعاته التمويلية المختلفة على توفير فرص عمل جديدة
(مؤقته ودائمة ) لمئات االالف من االيدي العاملة .
يتعامل الصندوق بشكل خاص في مجاالت متزايدة مع مشكلة الفقر والمشاركة بشكل فعال في كافحتة
والتقليل من نسبة بما في ذلك اعطاء فرص اكبر لمشاركات اوسع للمرأه في مشروعاته بما يمكن من تحسين
المستوى االقتصادي واالجتماعي لالسره في الريف والساحل اليمني .
المساهمة في الحفاظ على المتوفر لبالدنا من المصادر المائية المتجددة من خالل زيادة القدرة التخزينية
من مياه االمطار والسيول والتقليل من الفواقد فيها وحمايتها من الضياع مع تسهيل توفير كميات مناسبة
من المياه لالغراض الزراعية في مختلف مديريات البالد بما فيها المناطق النائية (الجبلية الصعبة  ،الصحراوية
 ،الحدودية والجزر) .
ومن اجل أن يتمكن الصندوق من مواصلة تنفيذه لنشاطه التنموي المأمول وبالكفائة المتوقعه فأنه يجب أن
تتوفر الشروط االتية :
حصول الصندوق على موارده المتوقعة والمستحقة بحسب قانون انشائه من مبيعات الديزل في الجمهورية
اليمنية بشكل كامل مع اعتماد ما كان قد اضيف من موارد اضافية (لجنة الديزل) .
دخول الصندوق في مفاوضات مع الجهات المانحة االجنبية من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية
ودول مانحة والمتوقع تقديم بعض المساهمات الخارجية لتنفيذ بعض اهداف الصندوق وخططه وخاصة تلك
المتعلقة بمشاريع المساهمة الشعبية والتنمية الريفية .
توفير الدراسات الفنية واالقتصادية الالزمة للمشاريع االستثمارية المنبثقه من برامج استثمارية واضحة
لقطاعي الزراعة واالسماك والمنسجمة مع االهداف والخطط السنوية ليتمكن الصندوق من المساهمة مع تلك
الجهات في تمويل وتنفيذ تلك المشاريع .
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شركاء في التنمية

كاك بنك  ،،بنك جديد
ليمن جديد

فار�س اجلعدبي

رئي�س قطاع التمويل الزراعي و ال�سمكي

حت��ت ��ش�ع��ار ��ش�رك��اء يف ال�ت�ن�م�ي��ة و ب �ن��اء اليمن
اجلديد ،،،و بناء على عودة احلكومة لتبني برامج
التنمية الريفية امل�ستدامة كحل �أمثل و �أ�سا�سي
مل�شاكل الفقر و البطالة و حتقيق تنمية �إقت�صادية
ي�ساهم فيها القطاع ال��زراع��ي و ال�سمكي ب�شكل
�أكرب باعتباره القطاع االقت�صادي الثاين بعد النفط
يف حتقيق الناجت املحلي الإجمايل و بن�سبة ت�صل
�إىل  ،17%ذلك بالرغم من حاالت الإهمال و عدم
الإقدام على اال�ستثمار فيه.
و بعد �أن ا�ستكمل ك��اك بنك م���شروع التحديث
و التطوير امل ��ايل والإداري و التكنولوجي ،و
بعد �أن��رف��د البنك ب�ق��وة ال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية
الأخ��رى (جت��اري و �صناعي و خدمي ) ب�أحدث
12
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اخلدمات واملنتجات امل�رصفية ،يتجه البنك بنف�س
القوة لتقدمي �أح��دث اخلدمات و املنتجات املالية
للقطاع الريفي ( الزراعي و ال�سمكي ) من خالل
�إ�ستحداثه لقطاع متخ�ص�ص يف متويل القطاع
الزراعي و ال�سمكي ،ا�ستكمل �إجراءات و عمليات
ت�أ�سي�سة ،و يقوم القطاع حاليا باال�ستعداد لإطالق
م�رشوع و برنامج التمويل ال�صغرية واملتو�سط
ل�ل�ق�ط��اع ال ��زراع ��ي وال���س�م�ك��ي ،خم�ط�ط��ا لتنفيذ
امل�رشوع مبحفظة قدرها  65مليون دوالر.

أهداف البرنامج:

 - 1امل�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف
القطاع الزراعي و ال�سمكي ( الريفي ).

 - 2دفع املزارعني وال�صيادين نحو التخ�ص�ص
يف املنتجات ذات التميز الن�سبي يف الإنتاج ( من
حيث التكاليف و اجلودة و املو�سم ).
 - 3رفع م�ستوى ربحية املزارع وال�صياد من
عمليات الإنتاج التي ميار�سونها عن طريق تبنيهم
لأحدث التقينات التي من �ش�أنها تخفي�ض تكاليف
الإنتاج و رفع م�ستوى الإي��رادات ،و بالتايل رفع
قدرته الإئتمانية.
و يف حقيقة الأم��ر ف ��إن حتقيق ذل��ك يتطلب عملية
ت�ن���س�ي��ق وا� �س �ع��ة ب�ي�ن �أك �ب�ر ع ��دد م��ن امل�ن�ظ�م��ات
املتخ�ص�صة والعاملة لتحقيق هذه الغاية ،و ذلك
بهدف تقدمي خدمات متكاملة للعمالء امل�ستهدفني
يف ه��ذا ال�ق�ط��اع ،و �أن يتم تبني برنامج موحد،

تتخ�ص�ص فيه كل منظمة لتقدمي اخلدمات التي
يحتاجها ه ��ذا ال�ق�ط��اع لتحقيق ه��دف التنمية
امل�ستدامة فيه ،و رف��ع ن�سبة م�ساهمته يف الناجت
املحلي الإجمايل �إىل جانب النفط.
مكونات باقة المنتجات
(الخدمات ) التي يقدمها البنك
بالتعاون مع شركائه:
أو ً
ال :خدمات التدريب و الدراسات:

�أ  -خدمات التدريب الفني و التقني لتطبيق طرق
و ا�ستخدام و�سائل الإن �ت��اج احل��دي��ث للمنتجات
الزراعية و ال�سمكية امل�ستهدف �إنتاجها ،و نعني
بطرق و و�سائل الإن�ت��اج احل��دي��ث ،هي تلك التي
ي�ؤدي �إتباعها و ا�ستخدامها �إىل كل �أو بع�ض مما
يلي:
 - 1توفري املوارد امل�ستخدمة للإنتاج و ال �سيما
املياة ،و الطاقة.
 - 2تخفي�ض تكاليف الإنتاج ،و ال �سيما العمالة،
و الوقت لتنفيذ العمليات الإنتاجية.
 - 3الإنتاج باجلودة و املوا�صفات املطلوبة يف
الأ�سواق الدولية واملحلية.
 - 4تخفي�ض مقدار التالف �أو العادم من الإنتاج
�إىل �أدنى م�ستوى ممكن.
 - 5رفع مقدار الإنتاج للمرت املربع �أو الهكتار
�أو وحدة الإنتاج امل�ستخدمة ( �شجرة �أو معدة �أو
بيت حممي �أو .) ....
 - 6الإنتاج يف موا�سم ترتفع فيها قيمة املبيعات
يف ال�سوق املحلي و العاملي للمنتج امل�ستهدف.
ب � -إعداد الدرا�سات الفنية �أو املالية �أو الإدارية
املختلفة لكل م�رشوع ،بدقة و حداثة ميكن االعتماد
عليها يف تنفيذ امل�شاريع.
ث��ان��ي� ًا :تمويل مشاريع التنمية
الزراعية والسمكية:

بالرغم من �أن اليمن تعترب من الدول الأعلى كلفة يف
توفري الأموال ،حيث ت�صل ن�سبة الفائدة فيها على
القرو�ض �إىل  20%بالعملة املحلية ،و 12%
للدوالر الأمريكي ،و ذل��ك ب�سبب �أ�سعار الفائدة
العالية التي و�ضعها البنك املركزي �ضمن �سيا�سة
لكبح جماح الت�ضخم ،احلفاظ على ا�ستقرار �سعر
العملة املحلية ،و ه��و م��ا جن��ح يف حتقيقه خالل
ال�سنوات ال�ث�لاث الأخ �ي�رة ،و لكن ه��ذه الن�سبة
ال ي�ستطيع حتملها امل ��زراع و ال�صياد ال �سيما
ال�صغري و الأ�صغر منهما ،كما �أن احلكومة اليمنية
يف ظل الظروف االقت�صادية املتداعية ب�سبب الأزمة
ال�سيا�سية ،ال ت�ستطيع حتمل تكاليف دعم متويل
الزراعي وال�سمكي ،بل تتجه نحو رفع الدعم عن

�أ�سعار مادة الديزل الأ�سا�سية يف الإنتاج الزراعي
اليمني ،و هو ما �سريفع تكاليف الإنتاج الزراعي
بن�سبة ترتاوح بني  15%و .20%
لهذه الأ�سباب �أجت��ه البنك نحو ال�سعي لتفي�ض
�سعر الفائدة �أو املرابحة التي �سيتحملها املزارع
و ذلك عن طريق:
 - 1البحث ع��ن م���ص��ادر غ�ير مكلفة لتوفري
الأم��وال امل�ستخدمة لتنفيذ امل�رشوع ،و هو الأمر
ال��ذي توفر يف قر�ض ال�صندوق العربي للإمناء
الإجتماعي و االقت�صادي ،الذي �سي�ساهم يف تنفيذ
هذه امل�رشوع لتمويل املزارعني و ال�صيادين بن�سبة
ت�ت�راوح ب�ين  7%و  ،13%و تختلف ه��ذه من
منتج (م�رشوع ) �إىل �آخر بح�سب طبيعة امل�رشوع
�أو املنتج.
 - 2ال�سعي بالتعاون مع �صنودق الت�شجيع
ال �ت �ع��اوين وال ��زراع ��ي ل��دع��م �أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة �أو
امل��راب �ح��ة ع�ل��ى ال �ت �م��وي�لات امل �ق��دم��ة ل�ل�م��زارع�ين
وال�صيادين.
 - 3تبني امل�شاريع احلديثة ذات العائد املادي
ال��ذي مينح امل��زارع�ين و ال�صيادين ال�ق��درة على
حتمل تكاليف التمويل املمنوح للم�رشوع الذي
�سينفذه.
ثالث ًا :توزيع الخدمات و تقديم

لها يف اليمن ل�رشاء املنتجات املطلوبة يف ال�سوق
الأوروبية و العاملية و بيعها هناك .

منتجات التمويل الزراعي
والسمكي:

ي �ع �ك��ف ق �ط��اع ال �ت �م��وي��ل ال� ��زراع� ��ي وال���س�م�ك��ي
وب��ال�ت�ع��اون م��ع ق�ط��اع تطوير الأع �م��ال يف البنك،
و�رشكائه من املنظمات و ال�رشكات املتخ�ص�صة
يف ال�ت��دري��ب وال��درا� �س��ات و الت�سويق للإنتهاء
من ت�صميم و�إق��رار منتجات و خدمات التمويل
الزراعي وال�سمكي ،التي من �أهمها:
 - 1م�ضخات الطاقة ال�شم�سية.
 - 2ال �ب �ي��وت امل �ح �م �ي��ة لإن� �ت ��اج اخل� ���ض�روات
والفواكة.
� - 3إنتاج الع�سل.
� - 4إنتاج ملكات النحل.
� - 5إنتاج البطيخ و ال�شمام بالطرق احلديثة.
� - 6شبكات الري احلديث.
� - 7إنتاج النب.
� - 8إنتاج الأعالف اخل�رضاء بالطرق احلديثة.
 - 9تربية و ت�سمني الأغنام.
 - 10حتديث قوارب ال�صيد.
 - 11قوارب ال�صيد املتو�سطة احلجم.
 - 12معدات ال�صيد احلديث.

م��ن��ت��ج��ات و خ���دم���ات ال��ت��م��وي��ل

ش��رك��اؤن��ا ف��ي ت��ق��دي��م خ��دم��ات

والتحصيل:

التمويل الزراعي والسمكي:

و ذلك �سيتم من خالل فتح نوافذ خا�صة يف الفروع
امل�ستهدفة لتقدمي اخلدمات و التمويل الزراعي
وال�سمكي ،و �سي�ستفيد البنك من �إمكانياته املتمثلة
يف :
� - 1شبكات وا�سعة لقنوات البيع والتوزيع
ونقاط تقدمي اخلدمات يف خمتلف املناطق والأقاليم
اليمنية وال�ت��ي تتمثل يف �أو� �س��ع �شبكة ف��روع و
مكاتب بني البنوك اليمنية ،تبلغ  85فرعا و مكتبا،
كما تبلغ نقاط �شبكته لتقدمي خدمات احل��واالت
عرب ال�رصافني يف عموم اليمن �إىل  400نقطة.
� - 2إمكانياته الإداري��ة و التكنولوجية ملتابعة
ور�صد و ابتكار املنتجات املختلفة.
 - 3الثقة و الثبات ال�ق��ادر على بناء عالقات
وا�سعة و �إدارة عملية التحالف و التن�سيق بني
الأطراف املختلفة لتقدمي اخلدمات التي يحتاجها
العميل امل�ستهدف يف القطاع الزراعي وال�سمكي
(تدريب – درا�سات – متويل – ت�سويق ).

 - 1وزارة الزراعة والري.
 - 2وزارة ال�صناعة والتجارة.
� - 3صندوق الت�شجيع التعاوين والزراعي.
� - 4صندوق الفر�ص االقت�صادية.
 - 5كلية الزارعة بجامعة �صنعاء.
 - 6ال���ص�ن��دوق ال�ع��رب��ي ل�ل�إمن��اء االجتماعي
واالقت�صادي.
 - 7منظمة الأغذية والزراعة (.)FAO
 - 8ال �� �ص �ن��دوق ال � ��دويل ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال��زراع �ي��ة
(.)IFAD
 - 9وكالة تنمية املن�ش�آت ال�صغرية و املتو�سطة
(.)SMEPS
 - 10برنامج الغذاء العاملي ( ) FWP
 - 11منظمة زراع �ي��ون ب�لا ح��دود الهولندية
(.)AWP
 - 12منظمة �سمب�س الهولندية.
 - 13احت��اد ا�ست�شاريي امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.
 - 14اجلمعية اليمنية مل�صدري الأ�سماك.
� - 15رشكة تكنو �سي ملعدات و م�ستلزمات
ال�صيادين.
� - 16رشكة الل�ؤل�ؤة لت�سويق الأ�سماك.

رابع ًا :التسويق و الدعم اللوجستي:

و هو ما ي�سعى البنك يف حتقيقه من خ�لال جذب
��شرك��ات �أوروب� �ي ��ة متخ�ص�صة و ذات خ�ب�رة يف
جم��ال التغليف و التعبئة و الت�صدير ،و حتديد
املوا�صفات  ،للعمل يف ال�سوق اليمنية و فتح نوافذ
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تراثنا الزراعي

مهدد باالندثار

�أ.د .حممد عبده القرمة

كلية الزراعة – جامعة �صنعاء

ويعد الرتاث الزراعي والبيئي �أكرب و�أهم مكونات الرتاث
ال�شعبي يف اليمن ،فنتيجة الرتباط املجتمع اليمني بالبيئة
ال��زراع�ي��ة ارتباطا مبا�رشا ،فقد كانت حلول م�شكالته
وتلبيه احتياجاته يف امل ��أك��ل ،وامللب�س ،وامل�سكن ،ويف
�شتى م�ن��اح��ي احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة تعتمد ب�شكل ك�ل��ي على
معطيات البيئة الزراعية وموادها .تلك الرثوة الهائلة من
املخزون املعريف الكبري واملتنوع من املعارف والتقانات
املتوارثة يف كافة املجاالت الزراعية تعد ج��زءا هاما من
ذاكرة الإن�سان واملجتمع اليمني ملا متثله من قيم ثقافية،
اجتماعية ،واقت�صادية ..وملا حتمله يف خباياها من مفاتيح
احلل جلميع امل�شاكل الزراعية والبيئية يف اليمن حا�رضا
وم�ستقبال.
ويف ظل التناف�س املحموم بني الدول املتقدمة للهيمنة على
امل�صادر الوراثية وال�تراث الزراعي يف العامل� ،أ�صبحت
مو�ضوعات امللكية الفردية اخلا�صة ب��امل��وارد الوراثية
والرتاث الزراعي متثل ق�ضية حيوية لغالبية الدول النامية
و�شعوبها باعتبارها املالك الأ�سا�سي لتلك املوارد والرتاث.
وعلى ذلك فهذه ال�شعوب �صاحبة احلق يف الت�رصف فيها
مبا يحفظ لها حقوقها ،لذلك فالعديد من الدول النامية تطالب
ب�رضورة توفري احلماية لرتاثها الزراعي والبيئي من خالل
اجلمع والتوثيق بهدف ا�ستثماره وحمايته من اال�ستغالل.
ونتيجة ملا يتعر�ض له الرتاث الزراعي والبيئي يف اليمن من
�إهمال وعدم اهتمام وغياب التوثيق،حيث �أن هناك العديد
14
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إن الت��راث ه��و حكم��ة الش��عوب الت��ي ل��م تتعلمها م��ن الكتب..
فالع��ادات ،التقالي��د ،القي��م ،الفن��ون ،الحرف ..،وش��تى المهارات
الش��عبية الت��ي أبدعه��ا وصاغها المجتم��ع عبر تجارب��ه الطويلة
تجس��د تلك الحكم��ة ،ويعد تراث الش��عوب هو اإلط��ار التاريخي
ال��ذي تنطلق منه حضارة إي ش��عب ،فهو الذي يجمع بين جنباته
الحصيلة اإلنسانية لكافة تطور هذه الشعوب.
من املخاطر التي تهدد ال�تراث ال��زراع��ي والبيئي ,منها
�أن الرتاث الزراعي حمفوظ يف �صدور الفالحني اليمنيني
املتقدمني يف ال�سن وح�سب ,و�إذا غابوا غاب معهم �إرث
املا�ضي� .إذ �أن عزوف كثري من �أبناء الفالحني عن العمل يف
الزراعة ,لأ�سباب اجتماعية واقت�صادية ,يهدد هذا الرتاث
باالندثار ,كما �أن دخول العديد من الأ�صناف وال�سالالت
النباتية واحليوانية حمل ال�سالالت املحلية يعد تهديدا
ل�ل�تراث ال��زراع��ي .كما �أن تغري �أنظمة ال��زراع��ة� ,سوا ًء
النباتية �أو احليوانية ,خا�صة يف الزراعة املطرية ,التي
تعد خمزن الرتاث الزراعي والبيئي تهدد باندثار الرتاث
ال��زراع��ي .ك��ذل��ك ع��دم وج��ود الن�ضج وال�ت�ط��ور الفكري
والثقايف نحو �أهمية ال�ت�راث ال��زراع��ي والبيئي م��ن قبل
م�ؤ�س�سات الدولة يهدد الرتاث الزراعي باالندثار �أي�ضا.
�إن هناك �أهمية للحفاظ على ال�تراث ال��زراع��ي والبيئي,
فاحلفاظ على الرتاث الزراعي مبثابة حمافظة على الهوية
الثقافية ال��زراع�ي��ة التي متيز ال�شعب اليمني ع��ن غريه
من �شعوب املنطقة ,وهو حفاظ على حق امللكية الفكرية
للمزارع اليمني حامل ال�تراث ال��زراع��ي .كما �أن توثيق
الرتاث الزراعي اليمني هو حفاظ على تراث �إن�ساين يهم
العامل� .أي�ضا حفظ ثقافة ال�شعب الزراعية املتوارثة وما
فيها من خ�برات علمية وعملية متنوعة ميكن اال�ستفادة
منها وتوظيفها يف كثري م��ن جم��االت احل�ي��اة املعا�رصة
وم�شاريع التنمية الزراعية وال��ذي �سيقود �إىل مكافحة

الفقر و�إتاحة فر�ص العمل للعاطلني .وهذا حا�صل فعال
يف عدد من بلدان العامل التي عرفت كيفية توظيف الرتاث
الزراعي يف التنمية احلديثة.
حفظ ال�ت�راث ال��زراع��ي �سي�شكل م��ادة علمية للباحثني
ول �طل��اب ال��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا يف اجل��ام �ع��ات ال�ي�م�ن�ي��ة ال
ت �ق��در بثمن مل��ا ي�ح��وي��ه م��ن �أف �ك��ار وم �ع��اجل��ات مل�شاكل
ال��زراع��ة والبيئة يف اليمن ,وال�ت��ي تعاين منها ال��زراع��ة
يف اليمن حتى الآن .وال ميكن احل �ف��اظ على الأ� �ص��ول
ال��وراث �ي��ة ال�ن�ب��ات�ي��ة واحل �ي��وان �ي��ة اليمنية �إال باحلفاظ
ع �ل��ى ال��ت ��راث ال� ��زراع� ��ي امل ��رت� �ب ��ط ب� �ه ��ذه الأ� � �ص� ��ول.
احلفاظ على ال�تراث الزراعي والبيئي �سيفتح حماولة
لفهم التغريات املناخية والبيئية ,خا�صة يف املواعيد
الزراعية التي تتعر�ض لها الأ�صناف النباتية يف ع�رصنا
هذا ,كي يتم و�ضع حلول لها على �أ�سا�س علمي .كذلك
ينبغي ال��رب��ط املعلوماتي ل�ل�م��وروث ال��زراع��ي اليمني
بحا�رض وم�ستقبل التنمية الزراعية يف اليمن مبا ي�سهل
على املخت�صني معاجلة واقع وم�شاكل الزراعة حا�رضا،
ور��س��م اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية مبنهجية علمية،
لتحقيق تنمية زراعية واعدة تليق بتاريخ اليمن الزراعي.
لذا ندق ناقو�س اخلطر علي اجلهات الر�سمية وال�شعبية
يف اليمن ب�أن تراثنا الزراعي مهدد باالندثار �إذ مل يوثق
ويدر�س لال�ستفادة منه يف التنمية الزراعية و�أنه �أمانة يف
عنق كل ميني.

مدرجاتنا الزراعية
المدرجات

عبقرية الفكرة..
ونبل الغاية

الدكتور/من�صور ح�سن ال�ضبيبي

وصنفت كواحدة من عجائبالدنيا السبع،
*أبدع الفراعنة في بناء اهراماتهم التي أدهشت العالم ُ
وتس��تحق أن تكون كذلك ..ولكن اإلنس��ان اليمني بنى اهرامات من نوع آخر.اهرامات حملت وما تزال
تحمل الخير والنماء في كل موس��م ..اهرامات تحمل معاني الحياةوبهجتها ..اهرامات تحمل في
فكرته��ا ووظيفته��ا الكثير الكثير من جوانب اإلب��داع ..اهراماتناهي مدرجاتنا الزراعية الرائعة .وس��وف
أحاول في هذه األسطر القليلة أن استقراء بعضجوانب اإلبداع في فكرة ووظيفة مدرجاتنا الزراعية
العظيمة .
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ا�ستطاع الإن�سان اليمني يف مناطق الوديان وال�سهول
من �أر���ض اليمن ال�سعيدة �أن يقهر ق��وة وجربوت
ال�سيول املتدفقة من اجلبال ف��أق��ام �أعظم ال�سدود
فتحولت املعاناة �إىل ح�ضارة حملت �أعظم و�أجمل
املعاين الإن�سانية.
ويف مناطق املرتفعات جتلت عبقرية الإن�سان اليمني
فكان الفكر املبدع حا�رضا ليبتكر امل��درج��ات التي
تك�سوا تلك اجلبال ال�شاهقة ومتتد حولها يف خطوط
كنتورية م�ت��وازي��ة لتحت�ضن تلك اجل�ب��ال فتمت�ص
غ�ضب ال�سيول وتك�سوا اجلبال بهجة وجمال �أخاذ
يفي�ض باخلري والعطاء.

من املدرج �إ�سفنجه عمالقة متت�ص جزء كبري من مياه
الأمطار املتدفقة فكانت بذلك واحدة من �أهم و�أقدم
و�أغلى و�سائل ح�صاد املياه..
ت�ع�ك����س ف �ك��رة امل ��درج ��ات ج��وان��ب ع�ظ�ي�م��ة من
�شخ�صية الإن�سان اليمني ..فلم تكن الفكرة قابلة
للتنفيذ وتتحقق على �أر�ض الواقع لوال �سيادة روح
التعاون والإخال�صوالتفاين والإميان ب�أهمية العمل
ال�ت�ع��اوين .وان�ع��دام روح الأن��ان�ي��ة يف ه��ذا املجتمع،
فبذل الأجداد تلك اجلهود اجلبارة ليرتكوا للأجيال
من بعدهم �أر�ض زراعية خ�صبةي�ستمتعون بخرياتها
بعيدا عن كوارث وويالت ال�سيول.

م���س��ارات وم�ط��ال��ع ال�ن�ج��وم و��ض��ع لنف�سه تقوميا
زراع �ي��ا غ��اي��ة يف ال��دق��ة ،ح��دد من خ�لال��ه مواقيت
احلراثة والبذار والت�سميد واحل�صاد لكل حم�صول
م��ن حما�صيله الزراعية ,ول�ك��ل منطقة على حده
اع�ت�م��ادا على ال �ظ��روف ال�سائدة فيها ،ب��ل جت��اوز
ذل��ك ,فكان الأ�سبق يف �إدراك التغريات املناخية..
والأ�سبق يف ابتكار احللول الفعالة للتعامل معها من
خالل ا�ستنباطه لأ�صناف مبكرة (ثالثية ورباعية)
يزرعها عند ت�أخر هطول الأمطار ,و�أ�صناف مت�أخرة
(خما�سية) يزرعها عند الهطول املبكر للأمطار..
و�أ�صناف مقاومة للجفاف .ويف مدرجات النب متكن

وبذلك حملت الفكرة يف طياتها م�ضامني وظيفية
وجمالية و�إن�سانية غاية يف الأهمية ..من هذه امل�ضامني:
ك�رس وتخفيف �شدة ان��دف��اع ال�سيول ال�ساقطة
من قمم اجلبال فيبطئ جريانها ويقل �رضرها على
ال�سكان واملمتلكات يف �سفوح اجلبال والوديان.	
اال�ستفادة م��ن ه��ذه امل��درج��ات ك ��أر���ض زراع�ي��ة
جديدة بعد �أن نُقلت الرتبة اخل�صبة �إليهاوهذا جعل

حتمل الفكرة �أي�ضا جوانب �إميانية عميقة لدى
الإن�سان اليمني ,فكان يف زراعته للمدرجات متوكال
على اهلل عز وجل ,في�ضع البذرة الياب�سة يف الأر�ض
الياب�سة وهو ال ميتلك م���ص��درا ل�ل��ري ,ول�ك��ن بعد
اعتماده على كرم ورحمة اخلالق �سبحانه وتعاىل يف
نزول املطر وبعد �أن خرب املوا�سم و�أب��دع يف معرفة
امل�ع��امل ال��زراع�ي��ة بدرا�سته لعلوم الفلك ومراقبة

م��ن ا�ستنباط �أ��ص�ن��اف للمدرجات ال�صغرية ذات
الرتبة القليلة ،و�أ�صناف للمدرجات متو�سطة العمق
و�أخرى للرتب العميقة..
ه��ذا الإجن��از العظيم ترافق �أي�ضا مع �إب��داع يف
املعارف واخلربات الزراعية املده�شةالتي جعلت من
هذه املدرجات �أر�ض خ�صبة جتود بكل ما لذ وطاب
من الزروعوالثمار .ومن هذه اخلربات� ,إ�ضافة �إىل
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املعرفة الدقيقة باملعامل الزراعية واملوا�سم ,معرفة
الإن�سان اليمني لفنون �إعداد الأر�ض للزراعة ,و�إدراكه
لأهمية الت�سميدالع�ضوي ,و�أهمية الطمي الذي تنقله
ال�سيول من قمم اجلبال .كما �أدراك �أهمية �صيانة
املدرجات ب�شكل م�ستمر وتفقد �أطرافها ومفاي�ضها.

لأ��ض�رار ال�سيول بغ�ض النظر ع��ن م��ن ميتلك تلك
املدرجات ،فيقوم الرجال وال�شباب بعملية �إع��ادة
البناء ,وتتكفل الن�ساء مبد الرجال مبا يحتاجونه
من الطعام وال�رشاب بروح مفعمة باملحبة والتعاون,
ويرتافق ذلك�أهازيج ومهاجل احتفالية حتمل �أجمل

كما �أدرك الإن�سان اليمني �أهمية �أ�صوله الوراثية
فحفظ ال �ب��ذور وط ��ور �أ��ص�ن��اف��ه املحلية م��ن خ�لال
اختيار البذور اجليدة الناجتة عن النباتات املتميزة
يف الإن �ت��اج والنوعية .وك��ذل��ك �أدرك �أهمية الدورة
الزراعية يف حفظ ودميومة خ�صوبة الرتبة وجتنب

املعاين الإن�سانية وت�شد من عزمية ال��رج��ال لتعود
املدرجات كما كانت لتقوم بدورها العظيم.
ه��ذا الإب ��داع الإن�ساين ك��ان مدعوما بالكثري من
املهارات التقنية اخلا�صة ببناء املدرجات و�إدارتها
و�صيانتها ,فكانت عرب الزمن وما تزال �إجنازا عظيما

الإ�صابات املر�ضيةوالآفات الزراعية .و�أدرك �أهمية
التكامل بني الإنتاج النباتي واحليواين ,فحافظعلى
امل��راع��ي الطبيعية ,وو�ضع قوانني املحاجر حلفظ
ودميومة الإنتاج يف املراعي .وهناك الكثري والكثري
م��ن امل �ع��ارف ال��زراع �ي��ة الأخ� ��رى ال يت�سع امل�ج��ال
لذكرها.. و�أقف هنا لأقول بكل يقني وثقة �أن املزارع
اليمني كان �أ�ستاذ التنمية امل�ستدامة عرب الع�صور.
وح �ت��ى وق ��ت ق��ري��ب ك��ان��ت م�ه�م��ة ��ص�ي��ان��ة ه��ذه
املدرجات مكفولة بتقليد ميني غاية يف الروعة ,وهو
م��ا ي�ع��رف ب��اجل��أ���ش يف بع�ض املناطق �أو ال�ع��ون يف
مناطق �أخ��رى� .إذ متتد الأي��ادي كل الأي��ادي �ضمن
القرية الواحدة لتعيد بناء املدرجات التي تعر�ضت

نفتخر بهنحن اليمنيني ,بل هو مفخرة للإن�سانية.
وبعد كل ما �سبق �أال ت�ستحق مدرجاتنا الزراعية �أن
تكون �ضمن قائمة الرتاث الإن�ساينوحتظى باهتمام
العامل؟ �أال ت�ستحق مدرجاتنا الزراعية �أن متتد �إليها
يد الرعاية ل�صيانتها و�إع��ادة ما تهدم منها وو�ضع
ا�سرتاتيجيات علمية جتعل من هذه املدرجات وحدات
ا�ستثمارية منتجة زراعيا و�سياحيا حتقق لل�سكان
م�ق��وم��ات ال�ب�ق��اء وال�ت�ن�م�ي��ة يف م�ن��اط�ق�ه��م ,ب��دال من
الهجرة �إىل املدن ,وما يرتتب عليها من �آثار �سلبية
اقت�صاديا واجتماعيا ..ف�ضال عن تهدم واندثار �إرث
الآب��اء والأجداد ..وتراث الإن�سانية؟ كما �أن �إهمال
هذه املدرجات العظيمة �سيرتافق حتما مع انقرا�ض

�أ�صنافنا النباتية املحلية ,والتي ال تقدر بثمن كونها
مت�أقلمة م��ع ال �ظ��روف املحلية ومتحملة للجفاف
ومقاومة للآفات الزراعية ,ولي�س ذلك فح�سب ,بل
�أن �إنقرا�ض تلك الأ�صناف املحلية�سي�صاحبه فقدان
املعارف الزراعية املحلية التقليدية ,والتي ال تقل
�أهمية عن الأ�صناف املحلية �أو امل��درج��ات نف�سها,
كونها تراث معريف زراعي تراكم عرب �آالف ال�سنني,
وفيه من الإبداع مايده�ش علماء الزراعة احلديثة.
 ومن هنا نهيب باجلهات املعنية الر�سمية واملنظمات
املحلية والدولية ذات العالقة �أن تبادر�إىل تبني برامج
ودرا��س��ات تهتم ب�صيانة مدرجات اليمن الزراعية
و�إمكانية ا�ستثمارها يف جمالالزراعة النظيفة ,التي
هي بالأ�سا�س متمثلة يف املدرجات الزراعية اليمنية,
ولكن حتتاج �إىل الرتويج لها يف الأ� �س��واق املهتمة
بالزراعة النظيفة� .أ�ضف �إىل ذلك �إمكانية ا�ستثمار
امل��درج��ات �سياحيا حتت م�سمى �سياحة املدرجات
وموا�سم ح�صاد النب ،وهذا النوع من ال�سياحة �إذا
ما مت تفعيلة وا�ستثماره جيدا �سوف يحقق لليمن
تفردا وخ�صو�صية تعزز القدرة التناف�سية لليمن يف
املجالني الزراعي وال�سياحي .هذه فكرة لال�ستثمار
ن ��أم��ل �أن ن��راه��ا ع�ل��ى �أر�� ��ض ال ��واق ��ع ,و�أن تبقى
مدرجاتناالزراعية عامرة كما كانت عرب الزمن ,و�أن
تبقى م�صدر خري وعطاء لأبناء اليمن ال�سعيد.
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السدود

د .ايوب �أحمد املهاب

رئي�س وحدة �إعداد املخطط التوجيهي لل�سدود
واملن�ش�آت املائية  -وزارة الزراعة والري

دور تقني��ات االستش��عار ع��ن بع��د ونظ��م المعلوم��ات
الجغرافي��ة في إب��راز التجرب��ة اليمنية الحديثة في إنش��اء
السدود والمنشآت المائية
تعترب التجربة اليمنية احل��دي�ث��ة يف جم��ال �إن�شاء
ال�سدود واملن�ش�آت املائية من التجارب الرائدة والتي
ت�ستحق الدرا�سة والتقييم ,وذلك لبعدها االجتماعي
واالقت�صادي وجذورها التاريخية ال�ضاربة يف القدم,
والتي الزمت املجتمع اليمني منذ �آالف ال�سنني قبل
غريه من دول العامل ,وما زالت حتتفظ ب�أهميتها يف
حفظ املياه يف �أيام الأمطار ال�ستخدامها يف باقي الأيام
منذ القدم وحتى اليوم .كما �أنها تعترب احلل الوحيد
مل�شكلة ندرة املياه والأزمة املائية املتفاقمة يف اليمن,
وكذا التكيف مع التغري املناخي احلا�صل.
ونظرا لغنى التجربة اليمنية يف بناء و�إن�شاء ال�سدود
واملن�ش�آت املائية وتعدد اجلهات املنفذة واملمولة,
والتي �ساهمت يف انت�شارها على طول �أرجاء اليمن،
ب��رزت احلاجة �إىل توثيقها يف قاعدة بيانات وطنية

وربطها باخلارطة املكانية ،ل�ضمان اال�ستفادة املثلى
وتاليف �أية �سلبيات م�ستقبال .لذا مت اال�ستعانة ب�آخر
التقنيات احلديثة التي ابتكرتها الب�رشية لتح�سني
�صناعة القرار ,وهي تقنيات اال�ست�شعار عن بعد RS
ونظم املعلومات اجلغرافية  ,GISوالتي يتم العمل
بها يف ال��دول املتقدمة .حيث �سهلت �إمكانية توثيق
وح�رص ومراقبة وتقييم التجربة اليمنية احلديثة
يف �إن�شاء ال�سدود واملن�ش�آت املائية ،وهذا ما مت ويتم
تنفيذه م��ن خ�لال وح��دة �إع ��داد املخطط التوجيهي
لل�سدود واملن�ش�آت املائية.
ويف ه��ذا امل�ق��ال �سيتم ا�ستعرا�ض بع�ض النتائج
للبيانات التي مت �إجنازها من م�رشوع خارطة ال�سدود
املمول من ال�صندوق االجتماعي للتنمية واملنتهي يف
2013م ،حيث �شملت الدرا�سة كل �أرجاء اليمن.

وقد خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات هي:

كما �أن طريقة العمل متت على مرحلتني ،ميدانية
ومكتبية .وميكن ا�ستعرا�ض النتائج الأولية على هيئة:
• قواعد البيانات لل�سدود واملن�ش�آت املائية املدرو�سة
(حتوي معظم البيانات).
• نتائج �إ�سقاط ال�سدود على اخلرائط التخ�ص�صية
بعد الت�أكد من الإحداثيات لل�سدود.
• اال�ستمارات املطبوعة �إلكرتونيا ملختلف ال�سدود
ولكل املحافظات (ا�ستمارة التقييم و البيانات).
• ترقيم ال�سدود وو�ضع الرقم الوطني لل�سدود
التي مت زيارتها.
• �صور فوتوغرافية ملعظم ال�سدود املدرو�سة.
• تقارير تخ�ص�صية بعد ال�ت��أك��د م��ن ا�ستكمال
البيانات الهامة�� ,س��وا ًء على م�ستوى الأقاليم �أو
املحافظات �أو على م�ستوى الأحوا�ض املائية.

• �ضرورة تعاون كل اجلهات املنفذة لل�سدود واملن�ش�آت املائية بتوفري كل البيانات املتعلقة بال�سدود املقامة على م�ستوى اجلمهورية لت�ضمينها يف اخلارطة
الوطنية لل�سدود واملن�ش�آت املائية ،و�إخراج املخطط التوجيهي لل�سدود ب�شكل جيد.
• �ضرورة التعاون مع فرق امل�سح امليداين ال�ستكمال جمع البيانات امليدانية والفنية.
• �ضرورة دعم الوحدة التنفيذية لإعداد املخطط التوجيهي لل�سدود ل�ضمان التن�سيق وتكامل اجلهود و�إبراز التجربة اليمنية احلديثة ب�شكل مر�ضي.
• �ضرورة توفري الإمكانيات لإخراج العمل املنجز ون�شرة لي�ستفيد منه اجلميع ,وربط ن�سخ منه على الإنرتنت ل�ضمان �إطالع املهتمني ,و�إبراز التجربة
اليمنية احلديثة وتوثيقها ون�شرها لال�ستفادة من �إيجابياتها وتاليف جوانب الق�صور م�ستقبال.
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