
الجمعة 30 اكتوبر 2009   11محليات
المشاركون في ندوة »قضية تعليم فئة الداون« في »الصحافيين«: 

دعوة مجلس األمة لسّد ثغرات قانون المعاقين قبل إقراره
بشرى شعبان

قضية تعليم الداون كانت عنوان 
الندوة الت����ي نظمتها جلنة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في جمعية 
ام����س االول  الصحافيني مس����اء 
استعرض خاللها املتحدثون أهم 
الثغرات التعليمية لهذه الفئة سواء 
بتوفير البيئة التعليمية املناسبة 
أو املناهج أو ايجاد املختصني في 
التعليم. وتساءل احملاضرون عن 
سبب اعتماد منهج رياض االطفال 
في تعليم هذه الفئة ملدة 12 سنة.

كما طالب احملاضرون اعضاء 
مجل����س االمة بس����د الثغرات في 
قان����ون املعاقني اجلدي����د قبل ان 
يعتمد وان يركز على معاملة املعاق 
مثل االسوياء كما يكفل الدستور 

الكويتي.
استهلت الندوة بكلمة ترحيبية 
من أمني س����ر جمعية الصحافيني 
فيصل القناع����ي اكد فيها حرص 
ابراز تلك القضايا  اجلمعية على 
للرأي العام للعمل على معاجلتها، 
والعمل يدا بيد لوضع حلول جذرية 

لها.
مشيرا الى ان املعاقني مبختلف 
فئاتهم هم ابناء هذا الوطن والبد 
من رعايتهم والعمل على دمجهم 

في املجتمع.
وبدوره، قال نائب امني س����ر 
اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا 
املعاقني علي الثويني ان واقع تعليم 
املعاقني واقع مؤلم، مشيرا الى ان 
الداون من الفئات املهمش����ة، وان 
طلبة الداون مثله����م مثل من في 
االيواء فهم موجودون داخل مدارس 
ولديهم معلمون، ولكن ليست لديهم 

مناهج.
واضاف: يوجد لدينا اخلريجون 
العليا  الدرجات العلمية  اصحاب 
ولدينا اخلب����رات، فلماذا ال توجد 

واوضح الش����راح ان دور ولي 
االم����ر ال يقل اهمية ع����ن االدوار 
االخرى في تل����ك القضية، بل قد 
يكون اهمها، مش����يرا الى ان على 
ولي االمر دورا مهما واساسيا في 
جناح العملية التعليمية، مشيرا 
الى ان هناك العديد من دول مجلس 
التعاون اخلليجي قطعت شوطا 
كبيرا ف����ي مجال دمج املعاقني في 
املجتم����ع وعلى رأس����هم اململكة 
العربية السعودية، كما ان عمان 
حققت تقدما كبيرا في دمج معاقي 
السمع، من اجل ذلك نطالب جميع 
اطراف املجتمع بالتكاتف من اجل 
حتقي����ق بيئة صحي����ة للمعاقني 

ودمجهم في املجتمع.
بدوره، اشار رئيس جمعية ذوي 
االعاقة )حتت االشهار( عايد الشمري 
ال����ى ان من حق هؤالء املعاقني ان 
يتعلم����وا ويندمجوا في املجتمع، 
ولقد كفل الدس����تور الكويتي لهم 
ذلك، لذا سنسعى من خالل القانون 
الى املطالب����ة بحقوقهم في ايجاد 
منهج علمي لهم ومدارس متخصصة 
لدمجهم في املجتمع وتعويضهم 
االعاق����ة التي يعان����ون منها. من 
جانبه، اشار املدير التنفيذي ملركز 
تقومي الطفل د.عيسى اجلاسم الى 
ان املعاقني ليس����وا في حاجة الى 
عشرين دينارا يتم اقرارها من قبل 
اعضاء مجلس االمة لكنهم يحتاجون 
الى ان يعاملوا معاملة االسوياء، 
مشيرا الى ان الدولة التزال تناكف 
لكي ال توقع على االتفاقية الدولية 
للمعاقني، داعيا جلنة املعاقني في 
مجلس االمة الى ان يخرج قانونهم 
كامال وغير منقوص، كما دعا اولياء 
امور املعاقني الى التكاتف والوقوف 
يدا واحدة لسد النقص املوجود في 
القانون قبل اقراره في اجللس����ة 

املقبلة.

له خصوصية ول����ه عيوب وفي 
بعض ال����دول يعلمون حرفة من 
اجل دمجهم في املجتمع لينفعوا 
انفسهم وغيرهم، لذلك البد من اجراء 
تنسيق بني وزارات الدولة املختلفة، 
الشؤون والتربية وديوان اخلدمة 
املدني����ة واولياء امور املعاقني من 
اجل وضع حلول ملشاكل تلك الفئة 

لتأهيلهم لالندماج في املجتمع.
من جانبه، دعا الباحث في االعاقة 
الذهنية والتوحد محمد الشراح الى 
اهمية وجود جهاز اداري من اجل 
وضع خطط واستراتيجيات من اجل 
دمج املعاقني، خاصة فئة الداون، في 
املجتمع، وتوفير العناصر الالزمة 
من مدرس����ني مختصني واصحاب 
خبرات م����ن اج����ل تقييم وضع 
املعاقني وكيف ميكن االرتقاء بهم 

في املجتمع.
واضاف: م����ن ضمن املقومات 
وجود منهج تربوي متكامل لتلك 
الفئات يناسبهم ويحقق طموحات 
االسر واولياء االمور ويضع الطالب 

في املكان املناسب له.

التخلف العقلي، حيث انها اعاقة 
أبسط من اعاقة التخلف، مشيرا الى 
ان مقياس تطور الدول هو التربية 

اخلاصة ومدى تقدمها فيها.
وأوض����ح ان اطف����ال ال����داون 
يدركون ما حولهم ولديهم نسبة 
ذكاء وبامكانهم ان يعيشون حياة 
طبيعية عادية قريبة من احلياة 
الطبيعية، مشيرا الى ان االميركان 
يحاولون دمج تلك الفئة منذ عام 
1896 ونحن اليوم نحاول ان نخطو 
اخلطوات االولى في مجال الدمج. 
واشار الى ان اطفال الداون نسبة 
ذكائهم اقل م����ن 70% اال ان لديهم 
خاصية واحدة وظروفهم واحدة 
ولهم كذل����ك نقاط ق����وة ونقاط 
ضعف، فلم����اذا ال نبدأ من حيث 

انتهى اآلخرون؟
التربية اخلاصة بها  واضاف: 
كوادر علمية ومنهم من حصل على 
الدكتوراه، لكن اليزال على درجة 
معلم، واملشكلة التي تعاني منها 
التربية اخلاصة هي افتقاد عملية 
التنسيق. واش����ار الى ان الداون 

لدينا مناهج تعليمية ملعاقي الداون 
الذين يعانون م����ن اعاقة عقلية 
ولكنها تختلف من شخص آلخر 
على درجات، كما انه ال يتم تطوير 

املناهج املوجودة؟
وأشار الثويني الى ان معاقي 
ال����داون بعضهم ف����ي حاجة الى 
منهج كامل في الرعاية الشخصية، 
متسائال: ملاذا نرضى بهذا الوضع 
املؤلم وأين املسؤولون في التربية 

اخلاصة؟
واض����اف: هن����اك تقصير فلو 
كانت هناك خطة من بداية السلم 
التعليمي الرتاح اجلميع، مشيرا 
الى ان اخللل في التربية اخلاصة 
في الطبقة الوسطى من املسؤولني 

واصحاب القرار.
القرار  ودعا الثويني اصحاب 
الى التكاتف من اجل اصالح اخللل 
املوجود من خالل االستعانة بخبرة 

جمعيات النفع العام.
وبدوره، اشار الباحث في قضايا 
االعاقة يوسف الشمري الى ان اعاقة 
الداون اعاق����ة عقلية تختلف عن 

القاهرة ـ هناء السيد
ثّمن االمني العام الحتاد االذاعة 
والتلفزيون املصري د.ثروت مكي 
التطور الهائل الذي تشهده الكويت 
في مجال االعالم، مشيرا الى التفعيل 
التعاون  املس����تمر لبروتوك����ول 
املوقع بني وزارتي االعالم في كال 
البلدين، جاء ذلك خالل استقبال 
مكي لوفد وكالة االنباء الكويتية 
الذي يقوم حالي����ا بزيارة ملصر 
تشمل عددا من املؤسسات االعالمية 
ويض����م الوفد ال����ذي يضم نائب 
النشرة  التحرير لشؤون  رئيس 
االجنليزية جاسم الصراف ونائب 
مدي����ر ادارة املعلومات واالبحاث 
عبدالعزيز الياسني ومدير حترير 
الش����ؤون احمللية وليد الس����ريع 
وذلك في اط����ار زيارتهم احلالية 
ملصر يرافقهم مدير مكتب الوكالة 
بالقاهرة سلطان املطيري. وأملح 
الى حرص الكويت الدائم وفنانيها 
على  املشاركة في املهرجانات التي 
ينظمها احتاد االذاعة والتلفزيون 
املصري، مش����يرا الى مشاركتهم 
بأعمال تلفزيونية والفوز بعدد من 
جوائز تلك املهرجانات ومشاركتهم 
في املهرج����ان القادم الذي يقام 11 
نوفمبر القادم، معبرا عن تقديره 
للفن الكويتي وما يقدمه من اعمال 
متميزة، فالكويت لديها عدد كبير 
من االسماء التي ملعت في عالم الفن 

كبير في تبادل اخلبرات واملعلومات 
واثراء العمل سواء في الوكالة او 
في االحتاد، مشيرا الى اهمية ذلك 
التعاون املشترك والذي  في دعم 
يصب في مصلحة االعالم املصري 
� الكويتي بشكل خاص والعربي 
بش����كل عام. ولف����ت عبدالعزيز 
الياس����ني الى ان الوفد قام بجولة 
تفقدي����ة داخل املرك����ز الصحافي 
العتماد املراسلني االجانب التابع 
للهيئة العامة لالستعالمات وزار 
قطاعي الوسائل املتعددة واالنترنت 
حيث مت االطالع على سير العمل 
وكيفية استخراج التصاريح االزمة 

للقيام بأي نش����اط اعالمي داخل 
مصر، واش����ار علي ابراهيم مدير 
ع����ام املراكز االعالمي����ة في مصر 
الى ان املركز لدية 1200مراسل من 
صحف عربي����ة واجنبية ميثلون 
كبرى الش����بكات ووكاالت االنباء 
والصحف، كما اش����ار الى توفير 
القاهرة  املكتب االعالمي مبط����ار 
كل التسهيالت لدخول الكاميرات 
الى ان  واالجهزة االعالمية وأملح 
املركز يقوم بإص����دار التصاريح 
الالزمة للمش����اركة في املؤمترات 
خاصة التي تلزم تصريحات من 

جهات امنية.

الكويتي والعربي، مؤكدا حرصه 
الش����ديد على تفعيل بروتوكول 
التعاون الثنائي بني اجلانبني الذي 
يهدف الى تفعيل اوجه النش����اط 

االعالمي بني البلدين الشقيقني.
ومن جانبه اكد وليد السريع 
ان اللقاء م����ع االمني العام الحتاد 
االذاعة والتلفزيون اتسم بالصراحة 
وامل����ودة ومت خالله االطالع على 
كل التجدي����دات الت����ي ق����ام بها 
االحتاد وكذلك قمن����ا بجولة في 
استديوهات ماس����بيرو واالذاعة 
املصرية املختلف����ة بها.  واوضح 
ان مثل هذه اللقاءات تساهم بشكل 

واثبتت جدارتها . 
واشاد د.مكي بالتعاون القائم 
واملستمر مع مختلف املؤسسات 
االعالمي����ة الكويتي����ة ومن بينها 
التعاون  »كونا« سعيا نحو دعم 
القضايا  العربي خلدمة  االعالمي 
العربية والعمل على ايجاد كوادر 
اعالمية عربية تضطلع باملسؤولية 
القيادات  وتس����تفيد من خبرات 

االعالمية في البلدين.
واعرب عن توفير االحتاد لكل 
االمكانيات واخلدمات ألبناء الكويت 
الذين يربطن����ا بهم تاريخ طويل 
في العمل االعالمي خلدمة االعالم 

األمين العام التحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري التقى وفد »كونا«: 
العالقات اإلعالمية بين مصر والكويت ممتازة

أكد أن المواطن الحقيقي يجب أن يعمل وفقها

أشادت بقرار المحكمة الدستورية

أشاد بخطاب سمو األمير في افتتاح دور االنعقاد الثاني لمجلس األمة

االستمرار في العطاء وقبول النقد 
البناء واحملاسبة ومراعاة تكافؤ 
الفرص وان يعرفوا ان الشعب اكبر 
رقيب عليهم والسلطة التشريعية 
بامكانها محاسبة هذه املؤسسات 
والوزارات ان اخطأت او قصرت 
في واجباتها ومسؤولياتها. وأكد 
س���موه ايضا على ضرورة عدم 
جتريح بعضن���ا لآلخر منطلقني 
في ذلك من مبدأ العطف والتسامح 
واحملب���ة فاإلعالم يجب ان يكون 
مهذبا وان مينع السجال بني األفراد 
من خالل الصحافة وغيرها ما يعني 
ان الذي يحكمنا جميعا هو مبدأ 
التسامح وحب اخلير لآلخرين ال 
مبدأ االنتقام والهجوم على اآلخرين 
والتشفي من هذا الوزير او ذاك. 
ختاما نقول ان كالم صاحب السمو 
األمير سيد الكالم ورأيه السديد 
سيد اآلراء ونهجه نهج انسان حكيم 
الداخلية  عارف متفهم لألوضاع 
واخلارجية ويجب علينا ان نسير 
على نهجه الصحيح ورؤيته الثاقبة 
للقضايا وتشخيصه الدقيق للداء 
والدواء، ان املواطن احلقيقي الذي 
يح���ب الكويت وأهله يجب عليه 
ان يعمل وفق توجيهات صاحب 
الس���مو األمير وأال ينحرف عن 

توجيهاته ميينا أو شماال.

واملوسيقى والرياضة النسائية. 
وأشارت الى ان االسالم ال يعرف 
ما يسمى بالدولة الدينية وانه ال 
صحة للقول ان تطبيق االسالم 
يعن����ي ان تكون الدول����ة دينية 
ألن اإلس����الم ال يعرف اال الدولة 
املدنية، مش����يرة الى ضرورة اال 
يخلط نواب تيار اإلسالم السياسي 
بني ممارساتهم على خالف الدين 
وبني الدين االس����المي، مش����يرة 
الى ان املادة الثانية من الدستور 
بإقرارها للش����ريعة االس����المية 
املصدر الرئيس����ي للتشريع إمنا 
ترس����خ مبدأ املواطنة باعتبارها 
من األمور االساسية املرعية في 
الشريعة االسالمية للمسلمني وغير 

املسلمني. 
وذكرت الرشيد ال توجد دولة 
في العالم يطلق عليها دولة دينية، 
مشيرة الى ان الدولة الدينية وهم 
وافتعال ال وجود له على اإلطالق، 
مش����يرة الى ان كل من يقول ان 
الشريعة االس����المية تتنافى مع 
الدولة املدنية ال يدرك ان الدولة 
االس����المية في حقيقته����ا دولة 
الفقه االسالمي كثير  مدنية وان 
من احكامه فقه وضعي كاالجتهاد 
البش����ري فهو كالقانون يتغير 

بتغير احلاالت.

واضاف العبدالعالي انه في 
ظل توجه احلكومة لبدء خطط 
التنمية احلقيقي���ة وتطوير 
جميع اخلدمات املقدمة للمواطن 
ورغبتها في رفع املعاناة عنه، 
فقد اصبح على نواب الشعب 
التج���اوب بفعالي���ة مع هذا 
التوجه، وعدم ضياع الوقت في 
تعطيل مشاريع التنمية اكثر من 
ذلك، مؤكدا انه يكفي ما وصلت 
اليه البنية التحتية في جميع 
القطاع���ات من تدهور نتيجة 
توقف خطط تنفيذ تطويرها 
بسبب النقاشات غير املثمرة 
بش���أنها مم���ا ادى الى توقف 
العديد من املشاريع وارتفاع 
تكلفتها، وقيام اش���قائنا في 
دول مجلس التعاون بتنفيذها، 
واالستفادة من قيمتها املضافة 
الى  القتصاد بلدانهم، مشيرا 
ان تع���اون مجل���س األمة مع 
احلكومة يضمن عودة الكويت 
الى مكانته���ا املرموقة والتي 

يتمناها اجلميع.
العبدالعال���ي  وأه���اب 
باجلميع الى ضرورة تغليب 
املصالح العلي���ا للوطن على 
جميع املصالح الش���خصية 
الضيقة، والرقي بلغة احلوار 
الى املس���توى املنشود بعيدا 
عن الصراع���ات التي ال طائل 

منها.

على ان���ه والد جلميع الش���عب 
أبوابه  الكويتي بال استثناء وان 
مفتوحة لهم جميعا ويعني ذلك انه 
ال داعي للضجة املفتعلة حول زيارة 
مجموعة ال� 26 لسموه، هذه الزيارة 
التي شغلت الساحة بل اشعلتها 
دون سبب عقالني ودون اي مبرر 
لذلك، وقد اكد سموه على حتويل 
الكويت واقعا الى دولة مؤسسات 
فعالة تطبق القانون القائم على 
العدالة وتكافؤ الفرص واملساواة 
بني املواطنني ما يعني انه يجب على 
جميع الوزارات والعاملني ان يعرفوا 
انهم يعيشون ويعملون في دولة 
املؤسسات ودولة القانون وعليهم 

عائشة الرشيد

خالد العبدالعالي

محمد باقر املهري

)ناصر عبدالسيد(د.ثروت مكي خالل لقائه وفد »كونا«

)فريال حماد(علي الثويني ويوسف الشمري ومحمد الشراح ود.عيسى اجلاسم خالل الندوة

املرأة. وأش����ارت ال����ى ان إقحام 
العادات والتقاليد كأدوات لفرض 
احلجاب على املرأة ايضا مرفوض 

جملة وتفصيال. 
وأضافت قائلة انه على نواب 
تيار اإلسالم السياسي احترام قرار 
احملكمة الدس����تورية واحلريات 
العامة وحقوق اإلنسان في املجتمع، 
مشيرة الى انه ال توجد دميوقراطية 
من دون حرية املواطنني وحقوقهم 
الفردية وحرية العقيدة والتعبير 
عن الرأي، مش����يرة الى ان نواب 
تيار اإلس����الم السياس����ي ليس 
من حقهم حت����رمي الدولة املدنية 
وليس من حقهم منع حتية العلم 

الدخل الوطني.
العبدالعالي عن  وأع���رب 
ب���أن املواطن اصابه  قناعته 
االحباط من التأزمي السياسي 
والصراع املستمر بني السلطة 
التشريعية ممثلة في مجلس 
التنفيذية  األم���ة والس���لطة 
ممثلة في احلكومة، والذي ال 
طائل من���ه ولن يعود بالنفع 
املواطن، وهو  او  الدولة  على 
الوقت  مسلس���ل رديء حان 
الس���تار عليه، وبدء  السدال 
مرحلة جديدة من العمل اجلاد 
الذي يضع مصلحة  املخلص 
الوط���ن واملواط���ن على قمة 
أولويات اجندة اعضاء مجلس 
األمة بالتعاون والتنسيق التام 

مع احلكومة.

عّلق السيد محمد باقر املهري 
على خطاب صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبا يلي: ان 
خطاب صاحب السمو األمير في 
مجلس األمة كان خطابا ش���افيا 
وكافيا ووافيا اس���توعب جميع 
احلاالت التي يحتاج اليها مجلس 
االمة واحلكومة والشعب الكويتي 
عامة، حيث ركز سموه على ضرورة 
التنمية  االنطالق والتوجه نحو 
والتطوير واالجناز وعدم اضاعة 
الفرصة وذلك من خالل التعاون 
والتفاعل واالنسجام بني السلطة 
التشريعية  التنفيذية والسلطة 
ما يعني انه في ظروف املهاترات 
السياس���ية والتهديد  واملزايدات 
باس���تجواب ه���ذا الوزير او ذاك 
وخصوصا التهديد باس���تجواب 
س���مو رئيس الوزراء االصالحي 
لم نستطع ان نتقدم خطوة واحدة 
نحو االجناز والتنمية والتطوير، 
وركز سموه على ضرورة الوحدة 
الوطنية ونبذ التعصب والتطرف 
والطائفي���ة والفئوي���ة والقبلية 
والتمسك بحبل الوحدة الوطنية 
وهذا الكالم يعني انه يجب تطبيق 
قانون جترمي اثارة الكراهية واحلقد 
والطائفي���ة واملذهبية في نفوس 
الشعب واملجتمع، ثم ركز سموه 

أداء  أشادت رئيسة مؤسسة 
برملاني متميز »منار« الناش����طة 
الرشيد بقرار  السياسية عائشة 
احملكمة الدستورية الذي أنصف 
املرأة للمرة الثانية، مشيرة الى 
ان احملكمة الدس����تورية اكدت ان 
احكام الشريعة ال تقيد ضمانات 
الدستور رافضة الطعن في صحة 
النائبتني د.روال دشتي  عضوية 
ود.أس����يل العوضي بسبب عدم 
ارتدائهما احلجاب وعدم التزامهما 
بالضوابط الش����رعية وينسحب 
ذلك على املرش����حات والناخبات 

الكويتيات. 
وقالت ف����ي تصريح صحافي 
ان هذا احلكم يأتي ليؤكد نزاهة 
القض����اء الكويت����ي وان الكويت 
دولة مدنية وال يحق ملن ينتمي 
للسلطة التش����ريعية ان يفرض 
وصايته على الشعب، مشيرة الى 
ان هذا احلكم جاء ليؤصل الدولة 
الليبرالية  الدميوقراطية  املدنية 
الدس����تورية احملافظ����ة على كل 
اعضاء املجتمع الكويتي واحملافظة 

على حقوقهم وحرياتهم.
وأوضح����ت ان تكبيل نصف 
املجتمع بسلطة نواب تيار اإلسالم 
السياسي بفرض احلجاب مرفوض 
مشددة على رفض وصايتهم على 

اعرب الناشط السياسي خالد 
العبدالعالي عن تقديره التام 
لدعوة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في النطق 
السامي بافتتاح دور االنعقاد 
التشريعي  الفصل  الثاني من 
الثالث عشر ملجلس األمة الى 
ض���رورة تعاون الس���لطتني 
التش���ريعية والتنفيذي���ة ملا 
فيه خي���ر ومصلحة الكويت 

ومواطنيها.
ودع���ا العبدالعال���ي ف���ي 
تصري���ح صحاف���ي اعضاء 
مجلس االمة لالستجابة لدعوة 
صاحب السمو األمير في دعم 
ومساندة احلكومة في تنفيذ 
خطط التنمية التي تستهدف 
الرقي بجميع قطاعات الدولة، 
والتعامل ايجابا معها في خطة 
عمل احلكومة التي مت اعدادها 
برؤي���ة مس���تقبلية تضمن 
للكويت استعادة مكانتها التي 
كانت عليها ك���درة للخليج، 
وحتقيق رؤية صاحب السمو 
الكويت  األمير في ان تصبح 
مركزا ماليا وجتاريا مرموقا، 
التشريعات  من خالل اصدار 
الت���ي تكفل جذب  والقوانني 
رؤوس األموال األجنبية وعودة 
رأس املال الوطني من اخلارج 
لالستثمار داخل الوطن، وتهيئة 
جميع الوسائل لتنويع مصادر 

المهري: علينا أن نسير وفق توجيهات
صاحب السمو وال ننحرف عنها يمينًا أو شمااًل

الرشيد: إقحام العادات والتقاليد كأدوات 
لفرض الحجاب على المرأة مرفوض 

العبدالعالي: على النواب البعد عن التأزيم 
ودعم الحكومة لبدء خطط التنمية

»األبحاث« اختتم ورشة عمل تقنيات الزراعة في البيئات الجافة:
تحديد نظم ري وصرف تتناسب مع المياه المالحة والمعالجة

دارين العلي
اختتمت الورش���ة التدريبية ملؤمتر »تقنيات الزراعة 
امللحية في البيئات اجلافة وش���به اجلافة« التي نظمها 
معهد الكويت لألبحاث العلمية أعمالها امس، حيث ناقش 
احلضور أولويات البحوث والتطبيقات والتوصيات في 
مجال تقنيات وتطبيقات الزراعة امللحية في البيئات اجلافة 

وشبه اجلافة في الدول العربية املشاركة في الدورة.
وخلصت الورشة إلى اصدار عدد من التوصيات هي:

1 � إحداث برامج وإدارات متخصصة في دراسة ومعاجلة 
مش���كالت امللوحة لدى البرامج البحثية الوطنية في كل 
الدول العربية التي تعاني من مشكلة امللوحة وذلك لتطوير 

برامج بحثية وتطبيقية متخصصة في هذا املجال.
2 � تطوي���ر برامج بحثية تطبيقي���ة خاصة بالطرق 
املالئمة لالستخدام املستدام ملياه الصرف الزراعي ومياه 
الص���رف الصحي املعاجلة في اإلنتاج الزراعي )مبا فيها 
إنتاج الطاقة احليوية( ملا لذلك من أهمية في إدارة موارد 

املياه احملدودة في الدول العربية.
3 � حتدي���د أنظمة الري والصرف التي تتناس���ب مع 
استخدام املياه املاحلة واملعاجلة وحتديد الطرق املالئمة 

لتطبيقها لدى املزارعني محدودي املوارد.
4 � تطوير برامج وطنية دائمة للمراقبة املستمرة مللوحة 
التربة ومياه الري على مس���توى الدولة: تشمل مراقبة 

عتبات امللوحة احلرجة في التربة واملياه والتي تؤدي إلى 
تخفيض اإلنتاج بحيث ميكن تعديل الطرق اإلدارية املتبعة 

للمحافظة على امللوحة ضمن احلدود املقبولة.
5 � تشجيع ودعم مراكز البحث الوطنية املتخصصة 
في الدول العربية في مجال التقنيات احليوية والهندسة 
الوراثية على تطوير وتطبي���ق تلك التقنيات في مجال 

الزراعة امللحية، وبشكل خاص في:
� استخدام زراعة األنس���جة في إكثار النباتات عالية 
التحمل للملوحة والنباتات امللحية التي يصعب إكثارها 

عن طريق البذور.
� اس���تخدام الواس���مات الوراثية في انتخاب وتربية 

الطرز الوراثية املتحملة للملوحة.
� استخدام الهندسة الوراثية ونقل اجلينات لتحسني 
حتمل امللوح���ة واإلنتاجية في النباتات التقليدية وغير 

التقليدية.
6 � إمكانية دراسة جدوى استخدام مياه البحر احملالة 
ف���ي بعض الدول العربية التي تس���تخدم هذه الطريقة، 
وكذلك أنظمة التحلية املطبقة على مس���توى املزرعة في 
اإلنتاج الزراعي وحتديد األنظمة التي من املمكن أن تكون 

ذات جدوى اقتصادية واآلثار البيئية لها.
7 � احلاجة إلى تطوير نظم ووسائل إرشاد زراعي في 
الدول العربية متخصصة في مجال استخدام املياه املاحلة 

والبيئات املتأثرة بامللوحة وإيجاد الطرق الفعالة إليصال 
املعلومات للمزارعني من خالل عرض النماذج والتقنيات 
على املس���توى احلقلي وفي البيئات املستهدفة، وكذلك 
التوعية بوس���ائل حماية مصادر املي���اه بجميع أنواعها 

من التلوث.
8 � ضرورة إيجاد طرق ووس���ائل لزيادة الترابط بني 
الدول وتبادل التقنيات وبشكل خاص املصادر الوراثية 
املتواجدة في كل دولة وقيام مراكز البحث الدولية واإلقليمية 

واحمللية بدور تنسيقي في هذا املجال.
9 � االس���تمرار في تعزيز التدري���ب وتطوير الكوادر 
البش���رية املتخصصة في العالم العربي وبشكل خاص 

في مجال:
� الدورات التدريبية اإلقليمية الدورية املتخصصة في 
املجاالت املختلفة للتعامل مع البيئات املتأثرة بامللوحة.

� الدورات التدريبية العملية في احلقول.
� الزيارات العلمية للخبراء والفنيني العاملني في مجال 

الزراعة امللحية.
� حتديد أساليب نقل املعلومات بني املؤسسات.

10 � دعم دور مراكز البحث الدولية واإلقليمية والوطنية 
العاملة في هذا املجال في املنطقة ودعم التنسيق بني هذه 
املراكز وإحداث ش���بكة إقليمية لتبادل املعرفة وتطوير 

الكوادر البشرية وتنفيذ املشاريع املشتركة.


