
)LEDDRA( نبدة عن مشروع ليدرا

في أيامنا هذه أصبحت املشاكل املتعلقة بالبيئة و السوسيو اقتصادية مطروحة بشكل حاد

حـيث تنعـكس عواقبـها عـلى الـساكنة القـروية و املـناطق اجلـافة املعـروفة بقابليتـها لاللتـنام.

سرد نا  وامل، ميكـن هذه الـع من ـبني  وامل.  من الـع وعة  طاقي مبجـم غذائي و اـل بط األمن اـل يرـت

البيئي، طبيـعة نـظام تدبير النـظام  وارد الطبيعـية، الـسوق، االمكاـنـيات املالـية،  جوـهـرية امل

اء، ضعف و ـتشتت املوارد (امل في ـحني، يـجعل  قة الـعيش.  قاري) و طرـي قانون الـع ية (اـل امللـك

اط ـلق بامن ـما يتـع ـقرار فـي صحاب اـل ـسبة أل صعبا بالـن ـرهان  البيئي) اـل ـنوع  األرض و الـت

استعمال األراضي لسد االحتياجات املتنامية للساكنة. من هنا تأتي وجوبة الوقاية من تلف

و ضياع األراضي و تصحرها، و هكذا تشكل املحافظة على املوارد األشكال األولية لالبقاء

ـناطق اجلــافة   و في اـمل ـشون  الذين يعـي ـشعوب، و باخلــصوص أوالئك  ـياة اـل ـلى دوام ـح ـع

النصف جافة. من هنا أصبح أكثر احلاحا تصور حلول ليس بالضرورة علمية فحسب لكنها

ـناطق مع مراـعـية اـلـظروف و خصــوصيات اـمل ـنة ـعـلى اـملـستوى الـسـوسيو اقـتـصادي  ممـك

املستهدفة.

تنسق جامعة ايجان مشروعا جديدا مبوله االحتاد االوروبي. مدته أربع سنوات، و يسمى بــ

LEDDRA(تدهور األرض و النظام البيئي و التصحر). يتقدم هذا املشروع بتنقية املعارف 

العلمية و كل ما هو جاهز فيما يتعلق بخراب األرض و تصحرها.



مد ـمشروع ها االحتادLEDDRA  يعـت التي موـل قات  من التحقـي سنة  لى ـعشرين  ية ـع من ناـح  

االوروبي و من ـجهة أخرى ـعلى بحوت طويلة املدى ذات بعد عاملي هدفها التـمكن         و

السيطرة على العوامل املؤدية إلى تدهور و تصحر األراضي. كشفت األبحات طويلة املدى

أجلLEDDRA التي اعتـمدها مـشروع من  البيئي  ستراتيجيات لـتدبير النـظام   مختـلف اال

طة ـمشروع ظم راـب هددة. ـت ناطق اـمل ية اـمل ياLEDDRA ـتشجيع تنـم إحدى ـعشر ـمشاركا منتـم  

جلامعات و منظمات بحث في أوروبا باالضافة إلى الصني و املغرب. هذه الرابطة التي تضم

راضي تدهور األ ية تنـكب عـلى  خبرات متـعددة االختصـاصات تكامـل باحثني يـتوفرون عـلى 

املخصصة للزراعة. أراضي الرعي، الغابات و املناطق التي تكتسيها. تؤكد البروفسور هلني

جوهري بالنـسبة "هو ـمـشروع  هذا املـشروع  إطار  في  التي تـقوم بالتنـسيق   :بريـاسولي 

أخد بار حسـاسية  مع اعـت لي، منطـقي و دائم لالراضي و التخطـيط الستعمالها  تدبير الفـع لـل

القرار على كل املستويات".

ظام البيئي، اربة الـن استعمالنا ملـق يةLEDDRA ـب وامل السـوسيو اقـتصادية، الثقاـف  تـكشف الـع

و املؤسساتية التي تنظم و تؤثر في كيفية استعمال الساكنة لالراضي و تدهور املوارد. كما

 تطور مقاربة متجددة مدمجة لتحديد القيمة و الربح كما مت اختياره. نستشيرLEDDRA أن

مجـموعة من اـملسؤولني و املهتـمني انطالقا من اـملستعملني ـعلى اـملستوى املـحلي إلى اـلسادة

أصدرتها األمم املتـحدة التي  كل االتفاقـيات  كذلك نطـلع عـلى  قرارات. و  الذين يتـخدون اـل

دراسات ـعلى اـملواقع ـعلى ـمستوى أوروبا        و خارج قوم ـب نا ـن ما أـن ملـحاربة الـتصحر. ـك

أوروبا ال من أجل ـبحث مخـتلف االسباب التي تؤثر في تدهور األراضي بـغية ـمنح مخـتلف

شجيع في ـت ساهم  الوطني حـلوال ـت عاملي، األوروبي و  ستوى اـل لى اـمل سؤولني و املهتـمني ـع اـمل

صفاء اجتماعي و بيئي.



 و يضم نظاما إعالميا يشمل/htt p : // Leddra.aegean.gr  .املوقع االليكتروني للمشروع هو

أخرى ية  رسائل اعالـم صور   و  يل  لة للتحـم وثائق قاـب يب،  يديو كـل اشهارية، ـف صقات   – -مـل

خدم شكل ـي هذا اـملشروع ـب تائج  شر ـن لى ـن مل ـع وقع يـع هذا اـمل ما أن  واسعة. ـك شريحة  هم  ـت

املصلحة و االحتياجات ملختلف املسؤولني و أصحاب القرار.

عبر الـبـريد مع البروـفـسور هـلـني برـيـاسولي  أخرى ـيـرجى االـتـصال  أجل معـلـومات  من   

36411-22510-30 : + أو الهاتفe.briassouli@aegean.gr   االليكتروني.


