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  أول مؤتمر دولى لالبحاث والتنمية الزراعية 

اصلين على جائزةة الغذاء العالمى، الوزراء، مزارعين، يجتمع ما يقرب من الف من الح

 31 – 28منظمات تطوير المجتمع، آبار العلماء والمبدعين فى مدينة مونبلية الفرنسية من 

 . فى المؤتمر الدولى االول لالبحاث والتنمية الزراعية2010مارس 

ات اتخاذ القرار لتحسين لقد دعت دول الثمانية لهذا االجتماع لتحديد أولويات البحث ومتطلب

وسوف يرآز المؤتمر على آيفية . الزراعة مع تحديد الخطوط العريضة الولويات البحث العلمى

االستفادة من استخدام االبحاث الزراعية آىتوفر الغذاء لتعدادات السكان المتزايدة مع الوصع 

 .فى االعتبار االهتمام بالبيئة

ى جائزة الغذاء العالمى وقائد فريق التحضير للمؤتمر اعرب الدآتور مونتى جونس الحاصل عل

يجب أن تتغير الزراعة "يعد هذا االجتماع بداية التحول فى المجال الزراعى و اضاف"

. بسرعات لم تشهدها من قبل مع االخذ فى االعتبار أن جميع خطوات االصالح قد بدأت من قبل

لمؤتمر الفرصة لنا لتقليل تكاليف االنتاج من المتوقع ان تتيح االبحاث التى يتم طرحها فى ا

 سواء بنتاجج ذرة مقاومة للجفاف فى شرق افريقيا وشراآات  –الزراعى آى يفى باحتياجاتنا 

جديدة لتوصيل المرأة التى تعمل فى المجال الزراعى الى االسواق لبيع ما تحصدة، او ان تحقق 

 "لنا االبحاث استخدام افضل للمياة فى المنطقة

  

 "لخبراء يقولون طيجب اعادة التفكير الزراعىا

، هناك العديد من االنتقادات الموجهه للتحيز ضد استخدامات التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة

جاء ذلك فى مقال نشرتة مجلة العلوم " آما يجب ان تسند جميع التشريعات على حقائق علمية

لقد اوضحت نينا فيدروف وعدد من . القرن الواحد والعشرونعن اعادة التفكير الزراعى فى 

" ضرورة اعادة تقييم التشريعات الحالية نتيجة لتراآم الخبرات والحقائق العليمة"الخبراء عن 



لقد . ويعنى ذلك انشاء جهه داعمه لجعل التشريعات اقل تعقيدا بدون المساس بتقديرات االمان

. ن من االستفادة من الطرق الجزيئية فى تحسين المحاصيلحجبت التشريعات الحالية المزارعي

اذا لخصنا المجهودات المبذولة لخفض الجوع فيجب علينا زيادة االبداع " وقد اشار المؤلفين 

  "زتطزيره ويجب ان يتم ذلك فى الحال

 


