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الزراعة  :منظمة األغذية و الزراعة 
ستلعب دورا محوريا لوقف تدهور 

 .النظام البيئى
 
أشار تقرير حديث لمنظمة األغذية و و

لألمم المتحدة إلى  الزراعة التابعة
التحديات البيئية المتمثلة فى زيادة 

  ودة التلوثإنبعاث الكربون ، زيا
التدهور السريع لألراضى الزراعية ، 
مشاآل التنوع البيولوجى ولذلك فيجب 
حدوث تقرير فى السياسات الزراعية 

و . من أجل تخفيف حدة هذة المشاآل 
فى الوقت  الحاضر هناك مشاآل بيئية 
ناتجة من العمليات الزراعية المتعلقة 

آما يجب تحديد . بالبيئة و األقتصاد 
اع الثروة الحيوانية فى البيئة و دور قط

آذلك الدور الذى  يلعبة إستخراج 
الوقود الحيوى من النباتات و دور ذلك 

 . على التنوع البيولوجى 
 

 
 

أصناف آثيرة من الكاسافا تقاوم 
   االمراض

توصل علماء العهد الدولى للزراعة 
إلى أصناف من ) ISSA(اإلستوائية 

   البنىطالكاسافا مقاومة لمرض التخط

وذلك بالتعاون مع علماء مرآز 
. راعية القومى بتنزانيا البحوث الز

ويعد ذلك من االخبار السعيدة 
للمزارعين الذين يعانون من نقص فى 

نتيجة % 80المحصول يقدر بحوالى 
إصابة الكاسافا بهذا المرض و يعد هذا 
المرض من أخطر األمراض التى تهدد 
زراعات الكاسافا فى منطقة البحيرات 

 . العظمى 
 ربى إدوارد آانجو و هو من. دو قال 

الكاسافا بالمعهد الدولى للزراعة 
اإلستوائية و السيد حاج صالح من 

إن البرنامج يشارك " وزارة الزراعة 
المزارعون فى برامج التربية و ان 

التحدى االن هو إحالل االصناف 
القابلة لالصابة باالصناف الجديدة 

 . المقاومة للمرض 
 

حصاد االرز فى أفريقيا يعطى معدالت 
 . مرتفعة 

على مدى سته سنوات متتالية شهد 
إنتاج االرز فى أفريقيا معدالت عالية 

طبقا لتقرير منظمة تسويق االرز و 
لقد زادت معدالت . الزراعة االفريقية 

غينيا  جانبيا، اإلنتاج فى بورآينافاسو،
ويرجع . ، مالى ، السنغال و توجر 

جزء آبير لهذا التطور إلى المرآز 
و فى أوغندا سوف . االفريقى لألرز 

تزرع أصناف األرز بواسطة 



   و المتضررينالمزارعين الالجئين
و يلعب . فى الحروب فى أفريقيا 

دورا هاما و لألرز المرآز األفريقى 
مناطق النزاعات بين الدول متزايدا فى 
ريا، جمهورية يبليون ، لمثل سيرا

  . الكونغو الديموقراطية و رواندا
 
 


