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يجب ان يستفيد المزارعين فى الدول النامية من علماء 

  غذية والزراعةالتكنولوجيا الحيوية عقدت منظمة اال

 

التكنولوجيا الحيوية الزراعية فى الدول النامية فى المكسيك وعى المؤتمر الى  مؤتمرا عن

استخدام طرق جديدة للبحث الزراعي باستخدام الطرق الحديثة والتقليدية للتكنولوجيا الحيوية 

ر العام وقد صرح مويبوتراوري المدي. حتى يستفيد صغار المزارعين فى الدول النامية  

تقدم وسائل التكنولوجيا الحديثة والتقليدية هامة فى " المساعد  لمنظمة االغذية والزراعة 

, السياسات , لكن هناك نقص فى التقنيات . القطاع الزراعي بما فيها الثروة السمكية والغابات 

 " نموا تقييم وتوظيف فى الدول االآثر, وتوفر البنية التحتية لتطوير , القدرات الفنية 

لقد آانت فرص لمنظمة االغذية والزراعة للغذاء الى طرق جديدة للبحث العلمى الزراعي 

ويتطلب ذلك مشارآة فعالة من .لالستخدام االمثل للمصادر الوراثية لتحسين االمن الغذائي 

السياسات والدعم المحلي واالستثمار فى الطاقات , المجتمعات ,المعاهد الحكومية ,المزارعين 

 البشرية 

 

مشروع جديد لتحديد افضل اتجاهات تحسين الزراعة فى 

 دول العالم النامى 

يتيح هذا .اعلن المعهد الدولى لسياسة الغذاء عن مشروع دولى جديد لمناقشة مستقبل الزراعة 

المشروع للباحثين تطوير وتحسين النموذج الدولى الذي اعدة المعهد الدولى سياسة الغذاء 

, وهو نموذج اقتصادى مثالى يمكنة تقدير التغيرات المناخية , ت والتجارة لتحسين الصفا

يمول هذا المشروع من بيل ويليذاجيتس وهو . ووفرة المياة واالتجاهات السياسية االخرى 

 . استراتيجية تحمل االمل لتوفير الغذاء للبشر وحماية المصادر الطبيعية الهامة 



ر البيئة وتكنولوجيا االنتاج بالمعهد الدولي لسياسة الغذاء مدي, صرح السيد مارك روزيجرانت 

هذا البحث سوف يبرهن على امكانية مواجهة التحديات وتحسين حياة الفقراء سوف يغطى , 

هذا المشروع االبحاث المتعلقة بتغير السياسات التجارية فى العالم والوقود الحيوى واسعار 

ر المناخى على االنسان وهى العوامل التى تؤثر على تدهور االراضى وتاثير التغي, الطاقة 

 الدول النامية لتحقيق االهداف االنمائية 

 

 

 افريقيا 
 

 صغار المزارعين فى افريقيا يتلقون دعما من المانيا 

تنزانيا وآينيا من , اوغندا , صغار المزارعين فى شبه الصحراء االفريقية خاصة سيراليون 

سوف يتم االستفادة من هذا الدعم .  مليون دوالر 6مة االلمانية بمقدار المنح التى قدمتها الحكو

 من اجل دعم االمن 2012 الى 2010من خالل مشاريع تشارك فيها دول المنطقة خالل عام 

 الغذائي بالتعاون مع منظمة االغذية والزراعة 

 

 

 


