
 

 2009 اغسطس Crop Biotech Update20النسخة العربية من 

اصالح السياسة المائية مطلوبة بشدة في آسيا ، 

  2050 مليار نسمة بحلول عام 1.5لتوفيرها الى 

 من مؤخرا صدر والذى الزراعية االستدامة احتياجات : آسيا  فى الرى انعاش حول تقرير رذآ

 ثالثة التقرير ويحدد. والزراعة لألغذية المتحدة األمم ومنظمة ،  المياه إلدارة الدولى المعهد

 من الحبوب من آبيرة آميات استيراد) 1 : (آسيا لسكان الغذائية االحتياجات لتلبية خيارات

 الزراعية األراضي على الترآيز) 3و: الزراعة نطاق وتوسيع تحسين) 2 ؛ أخرى ناطقم

 . المروية

 

 الطلب يتضاعف ان المتوقع من آسيا في "إنه قال بالمعهد لالبحاث العام المدير ، شارتر آولن

 آبير جزء لتلبية التجارة على االعتماد يفرض وسوف. 2050 عام بحلول تغذية الغذاء على

 البلدان من العديد اقتصادات على عنه الدفاع يمكن ال وسياسيا ضخما عبئا الطلب ذاه من

 من المئة في 70 تمثل والتي ، الري نظم تنشيط في آلسيا االفضل الرهان ويمكن. النامية

  ". العالم في المروية األراضي اجمالى

 الدعم ؛ آسيا في لريل التحتية البنية تعزيز خالل من المزارع في الري طرق تحسين يمكن

 الخاص القطاع إشراك علينا و ، الجوفية المياه استخدام مثل ، مبتكرة أساليب وتنظيم الحكومي

 . التقرير ذآر حسبما ، الري إدارة نظم في

 

إنطالق المنتدى االفريقى المفتوح حول التكنولوجيا 

 الحيوية  في مصر 

. مصر فى) OFAB (أفريقيا في الزراعية ةالحيوي التكنولوجيا في المفتوح للمنتدى انطلق

 للمشارآين فرصة OFAB  يتيح. االنطالق فعاليات القاهرة في الماضي االسبوع بدأت و هذا

 وتبادل باالتصال، الحيوية التكنولوجيا مجال في المصلحة وأصحاب الزراعة فى االساسين



 في والتكنولوجيا العلم فعمنا تحقيق في للتعاون جديدة سبل واستكشاف ، والخبرات المعارف

 اإلعالم ووسائل الحكوميين المسؤولين االطالق عملية وحضر. أفريقيا في الزراعي القطاع

 . الخاص القطاع عن وممثلين والعلماء

 

 أن ، الزراعية البحوث مرآز وآيل ، الجارحى محمد االستاذ وقال OFAB أمام خطابه في

 الحيوية التكنولوجيا تطبيقات "و" الزراعي للقطاع رةآبي مساعدة تقدم "الحيوية التكنولوجيا

 الدين، بهى احمد االستاذ  ناقش".افريقيا في الزراعية التحديات مواجهة في تساعد أن يمكن

 في الزراعي القطاع يواجهها التي التحديات أهم ، الزراعية الوراثية الهندسة بحوث معهد مدير

 استراتيجية استخدام على وشدد. المجال هذا في دتساع ان لمصر أن يمكن وآيف ، أفريقيا

 الدآتور القى. الحيوية التكنولوجيا استخدام في عالية أولوية ذات باعتبارها للنظر متكاملة

 الحيوية التكنولوجيا تطبيقات لخدمات الدولية للهيئة العالمي المنسق ، Hautea راندي

 معلومات ومرآز مصر به تضطلع الذي الدور على الضوء ،) ISAAA (الزراعية

 . افريقيا وشمال مصر في الحيوية التكنولوجيا مجال في التواصل في  الحيوية التكنولوجيا

 


