النشرة اإلخبارية
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االفتتاحية:

يف �إطار زيارات الدكتور املدير العام
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للدول
العربية ال�شقيقة ملواجهة التحديات
املناخية وت�أثرياتها على الزراعة ,قام
بزيارة جلمهورية العراق .هدفت
الزيارة لتبادل الآراء واخلربات
والتعاون امل�شرتك مع وزارة الزراعة
العراقية.
�أ�ستعر�ض الدكتور طارق بن الزدجايل
جمموعة من الأفكار والربامج يف
جماالت حت�سني الأ�صناف وتطوير
الرثوة احليوانية والأ�سماك
واال�ستثمار الزراعي و�أكد على
�رضورة الإطالع على جتارب بع�ض
البلدان العربية ال�شقيقة يف املجال
الزراعي واال�ستفادة منها يف العراق.
ومن هذا املنطلق وقعت وزارة
الزراعة العراقية مذكرة تفاهم مع
املنظمة العربية للتنمية الزراعية
ت�ضمنت عدة بنود من �ش�أنها الإ�سهام
بتطوير الواقع الزراعي يف العراق هذا
بالإ�ضافة �إيل اعتماد املنظمة كبيت
خربة ا�ست�شاري لتنفيذ امل�رشوعات
والدرا�سات و�أن�شطة بناء القدرات يف
امل�رشوعات التي تنفذها الوزارة.

حدث العدد:

الدورة ( )35الجتماعات اجمللس التنفيذي
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
مراكش  -اململكة املغربية
 9-8ذو القعدة 1430هـ املوافق 2009/10/28-27م
برئا�سة معايل الدكتور /جمعة بن �أحمد الكعبي
وزير �شئون البلديات والزراعة مبملكة البحرين
ورئي�س املجل�س التنفيذي للمنظمة ،عقدت
املنظمة العربية للتنمية الزراعية اجتماعات املجل�س
التنفيذي يف دورته ( )35يف مراك�ش باململكة
املغربية يف الفرتة من  9-8ذو القعدة 1430هـ
املوافقني 2009/10/28-27م  ،والتي
تكت�سب �أهمية خا�صة باعتبارها الدورة الأوىل بعد
ت�سلم الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل �إدارة
املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف الأول من مايو
من هذا العام.
وي�صادف اجتماع املجل�س التنفيذي الدورة
( )35انطالقة ملرحلة جديدة من عمل املنظمة
يف اجتاه متابعة تنفيذ قرارات القادة العرب والتي
�أملتها التحديات واملهددات الداخلية واخلارجية
للموارد الزراعية العربية وتلك التي تواجه التجارة
العاملية لل�سلع الزراعية والغذائية ،وبخا�صة
القرارات املتعلقة ب�إ�سرتاتيجية التنمية الزراعية
العربية امل�ستدامة للعقدين القادمني – 2005
2025م التي متت املوافقة عليها يف قمة الريا�ض
عام 2007م ،واعتبارها جزء ًا من الإ�سرتاتيجية
امل�شرتكة للعمل االقت�صادي واالجتماعي العربي.
وي�شتمل جدول �أعمال الدورة على عدد �سبعة
وع�رشون بند ًا ،ي�أتي يف مقدمتها تقرير املدير العام
للمنظمة مت�ضمن ًا الإجنازات يف جماالت عمل
املنظمة خالل الفرتة 2009/9/30-1/1م.
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كما �سيتناول جدول الأعمال متابعة تنفيذ �إعالن
الريا�ض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة �أزمة الغذاء
العاملية ،ومتابعة تنفيذ �إ�سرتاتيجية التنمية الزراعية
العربية امل�ستدامة للعقدين القادمني ،وم�رشوع
اخلطة التنفيذية للربنامج الطارئ للأمن الغذائي
العربي يف مرحلته الأوىل 2015-2010م.
و �سعي ًا �إىل تركيز دور املنظمة يف جمال العمل
التنموي ت�ضمن جدول الأعمال عدد ًا من
املقرتحات من �أهمها �إحداث مكتب عربي ل�صحة
احليوان لإيجاد �آلية عربية تعنى بتن�سيق اجلهود
للت�صدي واملكافحة للأوبئة احليوانية على كافة
امل�ستويات القطرية والإقليمية والقومية ،و�إحداث
برنامج عربي لال�ستزراع ال�سمكي يف املياه العذبة
ك�أحد امل�صادر الرئي�سة لزيادة الإنتاج ال�سمكي
خا�صة يف الدول التي تتوفر بها مقومات طبيعية لهذا
النوع من اال�ستزراع ،كما تقرتح املنظمة �إحداث
مكتب عربي للتدريب الزراعي وال�سمكي انطالق ًا
من امل�سئوليات واملهام املنوطة بها لبناء القدرات
الب�رشية وامل�ؤ�س�سية التي ت�ساهم يف عملية نقل
وتوطني وتطويع التقانات احلديثة يف الزراعة العربية
لدفع م�سارات التنمية الزراعية امل�ستدامة يف الدول
العربية وتتطلع املنظمة يف حالة املوفقة على و�إقرار
الربنامج العربي لال�ستزراع ال�سمكي يف املياه العذبة
واملكتب العربي للتدريب الزراعي وال�سمكي �أن
يتم ا�ست�ضافته بدولة املقر – جمهورية ال�سودان.
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زيارة الدكتور طارق بن موسى الزدجالي ملشروع البشائر األردني بوالية نهـر النيل
السبت  13شوال 1430هـ املوافق  3أكتوبر 2009م
يف �إطار اجلهود املبذولة من املنظمة العربية للتنمية الزراعية و�سعيها لتنفيذِ
كل من �إعالن الريا�ض ب�ش�أن تعزيز التعاون العربي ملجابهة �أزمة الغذاء
ٍ
العاملية ،وا�سرتاتيجية املنظمة للتنمية الزراعية  :للعقدين القادمني ،قام
معايل الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل مدير عام املنظمة العربية للتنمية
الزراعية بزيارة م�رشوع الب�شائر الأردين بوالية نهر النيل وقد رافق
معاليه وفد �ضم عدد من خرباء املنظمة .
ا ُبتدِ رت الزيارة بنبذة تعريفية للم�رشوع قدمها ال�سيد عبد الكرمي
الأعرج ورحب باحل�ضور �شاكر ًا اهتمام معاليه والوفد املرافق بزيارة
امل�رشوع ،مو�ضح ًا �أن امل�رشوع من �إحدى امل�شاريع الرائدة بوالية
نهر النيل .كما �أو�ضح �سعادته �أن الأرا�ضي امل�ستغلة حالي ًا تبلغ �أكرث
من ن�صف الأرا�ضي اخلا�صة بامل�رشوع ،متطرق ًا يف حديثه �إىل املوارد
املتاحة بامل�رشوع من موارد ب�رشية ،وفنية ،ومالية .لنظام الري بامل�رشوع،
وا�ستعر�ض املحا�صيل املزروعة بامل�رشوع وهي القمح ،والرب�سيم و
 Sudan Grassوبع�ض احلم�ضيات.
�أما ب�ش�أن الرثوة احليوانية بامل�رشوع فقد ذكر ال�سيد عبدالكرمي �أنها
�سوف َتّفعل يف الأيام القليلة القادمة بعد �أن مت توقيع اتفاقية بني احلكومة
الأردنية ممثلة يف م�رشوع ب�شائر واحلكومة ال�سودانية ممثلة يف وزارة
الرثوة احليوانية وال�سمكية لت�صدير احليوانات احلية ال�سودانية للمملكة
الأردنية الها�شمية ،باعتبار امل�رشوع حمجر ًا بيطري ًا حتت �أ�رشاف احلكومة
ال�سودانية .
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وقد �أثنى الدكتور الزدجايل على العر�ض التف�صيلي و�رضورة االهتمام
مبثل هذه امل�شاريع لتحقيق الأمن الغذائي العربي ،مثمن ًا اجلهود
التي تبذلها احلكومة الأردنية يف تفعيل وتعزيز الروابط االقت�صادية
التكاملية مع الدول ال�شقيقة لتحقيق تنمية زراعية عربية م�ستدامة،
كما �أعرب معاليه عن عظيم تقديره وامتنانه للدور القومي الذي تقوم
به القيادة واحلكومة ال�سودانية يف امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق الأمن
الغذائي العربي ب�إتاحتها املوارد الطبيعية ال�سودانية من �أرا�ضي ومياه
وبال حتفظ للأ�شقاء العرب بغر�ض اال�ستثمار.
ومن ثم قام الدكتور املدير العام للمنظمة والوفد املرافق له بزيارة
لكافة �أق�سام امل�رشوع ،حيث قام بزيارة حظائر احليوانات التي �سوف
يبا�رش العمل بها الأ�سبوع الثاين من �شهر �أكتوبر لت�صدير احليوانات
احلية ال�سودانية للملكة الأردنية الها�شمية ،حيث توجد بامل�رشوع عدد
�ست حظائر ا�ستقبال وت�سع حظائر للحجر البيطري ،ثم توجه الوفد
�إىل امل�ساحات اخلا�صة بزراعة احلم�ضيات ،وحم�صول الرب�سيم الذي
يروي عن طريق الري بالر�ش املحوري ،وقد �أو�ضح امل�ست�شار الفني
للم�رشوع �أنه من املقرتح زراعة � 6000شجرة ليمون3000،
�شجرة ماجنو ،هذا بالإ�ضافة للنخيل .كما مت الإطالع على منظومة نقل
املياه من نهر النيل �إىل امل�رشوع واملحطات والرتع الرئي�سية للري
وناق�ش معاليه �إمكانية قيام املنظمة بتنفيذ اتفاقية لال�ستزراع ال�سمكي
مع م�رشوع الب�شائر الأردين.
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وبعد االنتهاء من الزيارة امليدانية اجتمع الوفد وقد هن�أ معايل الدكتور املدير العام القائمني بالعمل على اجلهود املبذولة لإجناح هذا امل�رشوع
والعائد الذي �سوف ُيجني يف حالة �أن ا�ستغل امل�رشوع بال�صورة املثلى ،وقد ا�ستعر�ض املدير التنفيذي للم�رشوع بع�ض املعوقات التي تواجه امل�رشوع
بخا�صة التكلفة العالية للكهرباء وقلة العمالة املدربة وكذلك الفنيني.
وقد قام خرباء املنظمة مبناق�شة �إدارة امل�رشوع حول امل�شاكل التي تواجههم و�رضورة العمل وال�سعي لإيجاد احللول لها ،كما �أ�شادوا باجلهود
املبذولة من احلكومة ال�سودانية واحلكومة الأردنية ممثلة يف م�رشوع الب�شائر لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
ويف ختام الزيارة قام معايل الدكتور املدير العام ب�شكر �أ�رسة امل�رشوع على حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة وعن �سعادته والوفد املرافق له بزيارة
امل�رشوع والوقوف على العقبات التي تواجه امل�رشوع ،و�أعرب عن عظيم التقدير واالمتنان للحكومة الأردنية على توجهها القومي باال�ستثمار
الزراعي يف جمهورية ال�سودان داعي ًا الدول العربية كافة اغتنام الفر�ص املتاحة لال�ستثمار الزراعي يف هذا البلد العربي لتحقيق قدر �أكرب من الأمن
الغذائي لها.
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اجتماعات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)
منتدى اخلرباء رفيع املستوى عن إطعام العامل يف عام 2050م بروما
خالل الفرتة  13 – 12أكتوبر 2009م
جلنة األمن الغذائي العاملي الدورة ()35
خالل الفرتة  ، 15 – 14و  17أكتوبر 2009م
قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بامل�شاركة يف منتدى اخلرباء رفيع امل�ستوى عن �إطعام
العامل يف عام 2050م  ،واجتماع جلنة الأمن الغذائي العاملي الدورة ( )35بروما خالل الفرتة
� 17 - 12أكتوبر 2009م بوفد �ضم يف ع�ضويته الدكتور /عبا�س �أبو عوف  -امل�ست�شار
الفني ،والدكتور� /صالح عبد القادر  -مدير �إدارة الأمن الغذائي بالتكليف.
�شارك بفعاليات منتدى اخلرباء رفيع امل�ستوى عن �إطعام العامل يف عام 2050م بروما خالل
الفرتة � 13 – 12أكتوبر 2009م ممثلون لعدد من الدول ،و املنظمات الدولية والإقليمية،
ومنظمات املجتمع املدين ،وخرباء يف املجاالت املتعلقة مبو�ضوع املنتدى .ناق�ش املنتدى �سبع
حماور هي :الزراعة العاملية حتى عام  ،2050توقعات الأغذية والزراعة يف بيئية اقت�صادية
و�سكانية متغرية بطريقة ديناميكية ،املوارد املتاحة ،واحلدود والتحديات الناجمة عن تغري
املناخ ،والطلب اجلديد (الطاقة احليوية) ،وحتدي التكنولوجيا ،زيادة الإنتاجية وحماية البيئة،
االحتياجات من اال�ستثمارات وامل�صادر والو�سائل ،حتدى ال�سيا�سات � ،سيا�سات الدعم
والتجارة واملعونة واال�ستثمار  ،جل�سة خا�صة عن �أفريقيا� ،إ�ضافة لتحدى الق�ضاء على اجلوع.
ومن �أهم النتائج التي تو�صل �إليها املنتدى �أن املوارد املتاحة يف العامل تعترب كافية لإطعام العامل ،وتتمثل امل�شكلة يف �إدارة هذه املوارد ،و �أن االهتمام
بالزراعة يزداد و�أنها تًعطي �أولوية متقدمة يف التنمية من قبل احلكومات واجلهات املعنية الأخرى يف وقت الأزمات ،ويرتاجع هذا االهتمام
بزوال الأزمات ،و�أن املوارد املالية (املنح والقرو�ض) التي تخ�ص�ص لال�ستثمار يف الزراعة ال ت�ستخدم عادة من قبل احلكومات يف املجاالت
املحددة ،الأمر الذي يدعو �إىل تر�شيد ا�ستخدام تلك املوارد ،كما �أظهرت النتائج �أنه لي�س هناك حلول ثابتة ميكن تعميمها �أو التو�صية بها لكل
حاالت الدول �أو الأقاليم فيما يت�صل بق�ضايا الفقر والأمن الغذائي والتنمية الزراعية ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية �أن يتم �إعداد برامج /مقرتحات/
وم�رشوعات للت�صدي لق�ضية الأمن الغذائي باالرتكاز على ا�سرتاتيجيات تنموية ،ولقد �أ كد على ذلك د .جاك �ضيوف يف اجلل�سة االفتتاحية
للمنتدى.
وكنموذج للربامج الإقليمية الهادفة للم�ساهمة يف �إطعام العامل حتى عام  2030قام وفد املنظمة با�ستعرا�ض الربنامج الطارئ للأمن الغذائي
العربي ،مع الإ�شارة لأهمية التعاون والتن�سيق مع مثل هذه الربامج على ال�صعيد الدويل .كما متت الإ�شارة �إىل ا�سرتاتيجية التنمية الزراعية
العربية امل�ستدامة للعقدين القادمني كنموذج �إقليمي �آخر يف جمال اال�سرتاتيجيات التي ت�ستهدف توفري الغذاء الآمن لل�سكان ،والنهو�ض بالقطاع
الزراعي.
كما تطرق جدول �أعمال اجتماع جلنة الأمن الغذائي العاملي الدورة ( )35خالل الفرتة  ، 15 – 14و � 17أكتوبر 2009م� ،إىل عدة
ق�ضايا من �أهمها الأزمة االقت�صادية وت�أثرياتها على الأمن الغذائي� ،إ�صالح جلنة الأمن الغذائي ،بالإ�ضافة �إىل متابعة امل�ؤمتر الدويل عن الإ�صالح
الزراعي والتنمية الريفية.
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اجتماع كبار املسؤولني فـــي القطاعات الزراعية
للدول العربية للتحضري ملؤمتــر القمة العــاملــي
بشأن األمن الغذائي
األمانة العامة للجامعة  -القاهرة  -مجهورية مصر العربية
 25شوال  1430هـ املوافقني  16-15أكتوبر /تشرين أول 2009م
تنفيذ ًا لقرار جمل�س اجلامعة العربية االقت�صادي واالجتماعي رقم ( )1806ال�صادر عن دورة انعقاده رقم ( )84بتاريخ 2009/9/3م ،ب�ش�أن
توجيه الدعوة لكبار امل�سئولني يف القطاعات الزراعية للدول العربية لعقد اجتماع حت�ضريي عربي لقمة الأمن الغذائي .عقد يوم � 25شوال 1430
هـ املوافقني � 16 – 15أكتوبر /ت�رشين �أول 2009م اجتماع لكبار امل�س�ؤولني يف القطاعات الزراعية للدول العربية للتح�ضري مل�ؤمتر القمة العاملي
ب�ش�أن الأمن الغذائي وذلك مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة ح�رضه جمموعة من كبار امل�سئولني عن الزراعة يف الدول العربية.
وقد �شمل جدول الأعمال املو�ضوعات والق�ضايا التي ترغب الدول العربية طرحها خالل امل�ؤمتر ،املالحظات واملقرتحات ب�ش�أن وثيقة م�ساهمة
الأمانة العامة ملنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة يف حتديد الأهداف والقرارات التي تتمخ�ض عن امل�ؤمتر (م�سودة الإعالن) ،مالحظات
ومقرتحات الدول ،بالإ�ضافة مالحظات ومقرتحات املنظمة العربية للتنمية الزراعية ب�شان القمة (م�رشوع الورقة العربية) ،و�آلية التن�سيق بني الدول
خالل اجتماعات امل�ؤمتر ال�ستقطاب الدعم املطلوب للربنامج الطارئ و�إعالن الريا�ض ،والوثائق املقرتح توزيعها خالل امل�ؤمتر (الدول  -املنظمة).
�أبدت جميع الوفود خالل مداخالتهم على موافقتهم التامة على املقرتحــــــات املقدمـــة من املنظمـــة العربيــة للتنمية الزراعية والتي
�سميت فيمــا بعد بالورقة العربية .ويف اخلتام خرج االجتماع بعدد من التو�صيات الهامة نذكر منها اعتماد املالحظات واملقرتحات املقدمة من
املنظمة العربية للتنمية الزراعية كما جاءت من املنظمة وتفوي�ضها ب�إعداد الورقة العربية التي تت�ضمن املالحظات واملقرتحات توطئة لإحالتها �إىل
منظمة الأغذية الدولية ،والرتكيز على دور املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف جمال الأمن الغذائي يف الدول العربية وغريها من املنظمات الإقليمية
ذات العالقة  ،بالإ�ضافة �إىل منا�شدة �أ�صحاب املعايل وزراء الزراعة العربية ب�أهمية الكتابة �إىل الأمانة العامة للقمة (الفاو) حلثها على ت�ضمني املقرتحات
العربية (الورقة العربية) يف م�رشوع �إعالن القمة واعتمادها ك�أحد وثائق القمة الرئي�سية وذلك لكونها تهدف �إىل الق�ضاء على اجلوع وحتقيق الأمن
الغذائي ،وكذلك الطلب من وفد اململكة العربية ال�سعودية يف متابعة �إدراج الورقة العربية �ضمن وثائق القمة و�إدراج ما جاء بها من مقرتحات يف
م�سودة م�رشوع الإعالن وذلك لرت�أ�س اململكة العربية ال�سعودية الدورة احلالية للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

مشاركة املنظمة العربية للتنمية الزراعية
فـــــــــي
إجتماعات الدورة  13للمجلس العاملي للغابات
 2009 /10 / 23-18بيونيس ايرس  -األرجنتني
�شـاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بفعاليات الدورة ( )13للمجل�س العاملي للغابات واملنعقدة مبدينة بيوني�س ايري�س فـي الأرجنتني خــــالل
الفرتة  ،2009/10/23-18ناق�ش املجل�س عدة موا�ضيع �أهمها حالة الغابات يف العامل وتدهورها وتناق�ص م�ساحتها والآثار املرتتبة عن ذلك،
امل�شكالت التي تواجه الغابات يف العامل ،الإدارة امل�ستدامة للغابات ،الوقود احليوي يف الغابات ،الغابات واملياه ،الغابات والتغري املناخي ،منتجات
الغابات والتنمية الريفية ،واال�ستثمار يف الغابات.
ممث ًال عن املنظمة قدم الدكتور خليل عبد احلميد �أبو عفيفة خبري الغابات والبيئة باملنظمة ،ورقة عمل حول حالة الغابات يف املنطقة العربية وذلك بنا ًء
على تكليف الفريق العربي املعني باالتفاقيات الدولية البيئية اخلا�صة بالتنوع احليوي ومكافحة الت�صحر التابع ملجل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن
�ش�ؤون البيئة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ب�إعداد تقرير حول حالة الغابات يف املنطقة العربية باجتماعات.
تناولت الورقة مالمح الغابات يف املنطقة العربية ،الغابات العربية كمورد وراثي نباتي وتنوع حيوي فريد ،املهددات واملخاطر التي حتيط يف الغابات
يف املنطقة العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية والغابات يف املنطقة العربية.
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وخل�ص الورقة �إىل جملة من التو�صيات الهامة منها دعوة الدول �إعطاء قطاع الغابات مزيد من االهتمام وذات الأولوية و�إدراج خطط التنمية
امل�ستدامة للغابات يف اخلطط التنموية القومية للدولة ،دعوة الدول �إىل تطوير وحتديث ت�رشيعاتها يف جمال �إدارة وتنمية الغابات� ،رضورة تعزيز
م�شاركة املجتمعات الريفية واملجتمع املحلي واملر�أة الريفية يف خطط �إدارة وتنمية الغابات .وقد تو�صل املجل�س �إىل عدد من التو�صيات مبثابة ر�سالة
�إىل امل�ؤمتر العاملي لتغري املناخ املزمع عقدة يف كوبنهاجن يف دي�سمرب املقبل تركز على �أولوية و�أهمية الغابات يف ق�ضايا التغري املناخي.
واجلدير بالذكر �أنه قد �صاحب اجتماعات املجل�س معر�ض دويل حول الغابات �شارك فيه خمتلف القطاعات من منظمات وحكومات وقطاع
خا�ص.

ورشة العمل اإلقليمية حول نظم تسجيل وتداول املبيدات يف
دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا
بالتعاون بني
املنظمة العربية للتنمية الزراعية – مكتب دبي
و منظمة كروباليف ()Croplife
دبي – اإلمارات العربية املتحدة
 2 – 1ذو القعدة 1430هـ املوافق  -21 20أكتوبر 2009
يف �إطار التعاون امل�شرتك بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة كروباليف منذ العام  ،1998وت�أ�سي�س ًا
على الأهداف واملهام امل�شرتكة بني املنظمتني ،فقد مت ت�أطري هذه العالقة بتوقيع مذكرة تفاهم يف �سبتمرب عام
 ،2005تو�صلت هذه العالقة �إىل مبادرات �شملت العمل يف توحيد ا�ستمارة ت�سجيل املبيدات الزراعية
والديباجة املوحدة والإجراءات الأخرى اخلا�صة بالتداول والتعامل مع املبيدات الزراعية يف املنطقة ،كما
قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ببناء قاعدة معلومات عن املبيدات الزراعية امل�ستخدمة يف الدول
العربية.
�ضمن �سل�سلة الأن�شطة امل�شرتكة حول نظم الت�سجيل والتعاون مع املبيدات الزراعية يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا.
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املؤمتر العاشر للجنة القومية للمنظمة العاملية للصحة احليوانية يف الشرق األوسط
 29-26أكتوبر  – 2009الدوحة (قطر)
�شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة يف الدكتور زكريا ريا�ض
القنواتي املكلف بالإ�رشاف على املركز العربي ل�صحة احليوان يف
فعاليات امل�ؤمتر العا�رش للجنة القومية للمنظمة العاملية لل�صحة احليوانية
يف ال�رشق الأو�سط يف الفرتة من � 29-26أكتوبر  2009مبدينة
الدوحة الذي رعاه معايل ال�شيخ حمد بن جا�سم بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية .حيث ناق�ش امل�ؤمتر املو�ضوعات
املتعلقة بدعم القدرة الت�شخي�صية للمختربات البيطرية بدول املنطقة،
وا�ستعر�ض كذلك درا�سة �أو�ضاع ال�صحة احليوانية بدول املنطقة
وبحث اخلطة اال�سرتاتيجية اخلام�سة للمنظمة التي تهدف �إىل تدعيم
قدرات اخلدمات البيطرية ون�شاطات املركز الإقليمي لل�صحة احليوانية
يف بريوت بالإ�ضافة �إىل العمل على و�ضع برنامج �شامل لتطوير وتن�سيق
�أعمال مكافحة مر�ض الإجها�ض املعدي (الربو�سيال).
ت�ضمنت التو�صيات �رضورة التزام جميع املختربات البيطرية مبعايري
اجلودة للمنظمة العاملية لل�صحة احليوانية والواردة يف دليل املنظمة
اختبارات الت�شخي�ص املختربي واللقاحات للحيوانات الربية .كما
ت�ضمنت التو�صيات �رضورة تطبيق نظام �إجراءات الت�شغيل املوحدة
يف املختربات بهدف االمتثال للمعايري الدولية �أيزو  17025عندما
يكون ذلك ممكنا وعلى البلدان الأع�ضاء باملنظمة العاملية لل�صحة
احليوانية يف منطقة ال�رشق الأو�سط وب�شكل دائم �إجراء تقييم
لالحتياجات والقدرات املختربية.
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و ح�سبما جاء يف التو�صيات يجب على البلدان الأع�ضاء �إن�شاء �شبكات
للمعلومات الإقليمية للمراقبة امل�ستدامة الوبائية ،وبدعم من املنظمات
العاملية والإقليمية ،ف�إن الدول الأع�ضاء تقوم ب�إن�شاء الآليات املنا�سبة
للتعاون بني قطاعي ال�صحة احليوانية وال�صحة العامة على ال�صعيدين
الإقليمي والوطني من �أجل حت�سني �إدارة التعامل مع مر�ض الربو�سيال
و�أثر املر�ض على كل من احليوان والب�رش و ال�سيطرة على امل�صدر
احليواين للمر�ض .وكذا حتديد وتر�شيح خمتربات �إ�ضافية من دول
ال�رشق الأو�سط للدخول يف م�شاريع تو�أمة ملر�ض الربو�سيال مع قائمة
املختربات املرجعية للمنظمة العاملية لل�صحة احليوانية من �أجل حت�سني
الوقاية وال�سيطرة على مر�ض الربو�سيال.
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إعالن خلو مملكة البحرين من مرض الطاعون البقري
تلقت املنظمة العربية للتنمية الزراعية كتاب من معايل الدكتور جمعة بن �أحمد الكعبي وزير �شئون البلديات والزراعة  -رئي�س املجل�س التنفيذي
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،مفاده �أن اللجنة العلمية املخت�صة ب�أمرا�ض احليوان باملنظمة العاملية لل�صحة احليوانية� ،أعلنت مملكة البحرين خالية
من مر�ض الطاعون البقري ،وبذلك يتوج ا�سم اململكة يف �سجل البلدان التي تخل�صت من هذا املر�ض
واملنظمة العربية تهنئ مملكة البحرين ومعايل وزير �شئون البلديات والزراعة و�أ�رسة الوزارة على هذه ال�شهادة العاملية واجلهد املقدر ال�ستئ�صال
مر�ض الطاعون البقري.

املؤمتر اإلحصائي العربي الثاني
مدينة سرت  -اجلماهريية العربية الليبية االشرتاكية العظمي
 16 – 14ذو القعدة املوافق  -4 2نوفمرب 2009م
حتت �شعار « ال تنمية بدون �إح�صاء « انعقد امل�ؤمتر الإح�صائي العربي الثاين يف مدينة �سـرت باجلماهريية العربية الليبية اال�شرتاكية العظمى يف الفرتة
من  16 – 14ذو القعدة املوافق  -4 2نوفمرب 2009م .وقد �شاركت فيه الأ�ستاذة /مني عبد الرحمن حممد رئي�س ق�سم الإح�صاء باملنظمة
العربية للتنمية الزراعية حيث قدمت ورقتني علميتني نيابة عن املنظمة.
ح�رض امل�ؤمتر  150خبري ًا وباحثا �إح�صائي ًا من الدول العربية واملنظمات الدولية والإقليمية والعربية بالإ�ضافة �إيل حوايل  25باحث ًا من اجلماهريية,
ت�ضمن امل�ؤمتر العديد من املحاور الهامة م�ستهدف ًا الت�أكيد على �أهمية الإح�صاء يف التنمية ,وت�أكيد دور الأجهزة الإح�صائية يف العملية التنموية وتعزيز
القدرات الإح�صائية العربية ,كما ا�ستهدف امل�ؤمتر حت�سني جودة الإح�صائيات املنتجة والعمل علي حتقيق �أنظمة �إح�صائية متطورة.
�أكد املحا�رضون علي امل�س�ؤولية الكبرية امللقاة علي عاتق الإح�صائيني يف الدول العربية من �أجل �إيجاد ال�سبل الكفيلة بتلبية حاجيات م�ستعملي
البيانات يف كل الظروف والأزمات.
�أو�ضح الدكتور  /هالل البياتي مدير املعهد العربي للتدريب والبحوث �أن انعقاد هذا امل�ؤمتر ي�ؤكد علي �أهمية تعزيز دور مراكز الأبحاث الإح�صائية
والباحثني يف �إجراء البحوث الإح�صائية لتطوير منهجيات العمل الإح�صائي و�أ�ساليبه مل�ساعدة الأجهزة الإح�صائية علي االرتقاء بعملها �إىل �أف�ضل
م�ستوى .كما �أكد على �أهمية التعاون العربي امل�شرتك وتبادل اخلربات والتجارب بني امل�ؤ�س�سات الإح�صائية.
ويف اخلتام خل�ص امل�ؤمتر �إىل عدة تو�صيات من �أهمها �رضورة العمل علي توحيد امل�صطلحات للو�صول لإح�صائيات جيدة ودقيقة ,وتوثيق العالقة بني
الأجهزة الإح�صائية العربية ,واالهتمام بالتدريب ورفع القدرات الإح�صائية العربية.
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زيارة الدكتور طارق الزدجالي
املدير العام للمنظمة لوزارة الفالحة واملوارد املائية
باجلمهورية التونسية  5 – 3نوفمرب 2009
بدعوة كرمية من معايل الأ�ستاذ عبدال�سالم من�صور وزير الفالحة واملوارد املائية باجلمهورية
التون�سية ،قام الدكتور املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بزيارة �إىل اجلمهورية
التون�سية رافقه خاللها كل من الدكتور احلاج عطية احلبيب مدير �إدارة التعاون الدويل
بالتكليف و الدكتور ن�ضال عبدالكرمي امللوح رئي�س الربنامج العربي لال�ستزراع ال�سمكي
باملنظمة .وهدفت الزيارة �إىل الوقوف على �أو�ضاع قطاع الفالحة وامل�رشوعات التي تنفذها
املنظمة بتون�س والتباحث مع معايل الوزير وكبار امل�سئولني يف وزارة الفالحة واملوارد املائية
حول �أولويات قطاع الفالحة يف تون�س خالل الفرتة املقبلة.
زار الدكتور الزدجايل والوفد املرافق املعهد الوطني للبحوث يف الهند�سة الريفية واملياه
والغابات وتعرف على ن�شاط املعهد يف جماالت تنمية وحماية املوارد الطبيعية ( املياه والرتبة
والغابات واملراعي) .كما تعرف على �أن�شطة الإدارة العامة للغابات ،ومن ثم زار والوفد
املرافق له مركز تربية الأحياء املائية يف مدينة �سالمبو  ،حيث مت تعريفهم على ن�شاطات املركز
وجماالت عمله الرئي�سية  ،ون�شاط املركز يف جمال تقييم املخزونات ال�سمكية – مع الإ�شارة �إىل
التعاون الذي مت بني خرباء املركز واملنظمة يف تقييم املخزون ال�سمكي يف بحرية خزان جبل
�أولياء يف جمهورية ال�سودان .وقد �أثنى معايل الدكتور طارق الزدجايل املدير العام للمنظمة
على اجلهد العلمي الكبري الذي يقوم به املركز م�ؤكد ًا ا�ستعداد املنظمة لال�ستفادة من خربة
املركز يف كافة �أعمالها التي تت�صل بعمل املركز وبخا�صة و�أن املنظمة قد اعتمدت من جمل�سها
التنفيذي برناجم ًا لال�ستزراع ال�سمكي يف املياه العذبة مقره ال�سودان ،و�أنها قد كلفت ب�إعداد
درا�سة لربنامج �آخر لال�ستزراع ال�سمكي يف املياه املاحلة ،كما �أكد معاليه على �رضورة و و�ضع
خطة � /أو خطط عمل وطنية حلماية املوارد والرثوات البحرية العربية ،و احلاجة املا�سة لتبادل
اخلربات العربية يف هذا املجال ،خا�صة و�أن املنظمة قد اعتمدت �أي�ض ًا من جمل�سها التنفيذي
« ال�شبكة العربية الزراعية وال�سمكية للبحوث يف املنطقة العربية « .كما قام معايل الدكتور
الزدجايل �أي�ض ًا بزيارة املعهد الوطني للبحوث الزراعية وحتدث عن �أمله يف �أن تت�سع �آفاق
التعاون بني املنظمة واملعهد م�ستقب ًال.
خالل اليومني الأخريين من الزيارة مت زيارة املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بوالية منوبة
حيث مت الوقوف عل امل�رشوع النموذجي للنهو�ض باملر�أة الريفية وتنمية الفالحة العائلية

باجلنايدية والقفاية  ،ومت الإطالع على ن�شاطات
هذا امل�رشوع  ،الذي تنفذه املنظمة بالتعاون مع
وزارة الفالحة والري باجلمهورية التون�سية .ويف
جممع الأن�صارين متت زيارة معر�ض منتجات
امل�رشوع الذي حاز تقدير فخامة الرئي�س زين
العابدين بن علي  /رئي�س اجلمهورية التون�سية
كما زار معاليه املنطقة الواقعة على الطريق العام
التي يتوقع يف �أن تكون �سوق ًا دائمة ملنتجات املر�أة
الريفية .كما مت الوقوف على ن�شاطات م�رشوع
دعم تنمية املر�أة الريفية بوالية باجه والذي
كان مثا ًال مل�شاريع التنمية الريفية الناجحة يف
اجلمهورية التون�سية.

املشاركة يف اجتماع الدورة ( )25للجنة الدائمة
للتعاون االقتصادي والتجاري ( الكومسيك) ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
إسطانبول  -تركيا  7-5نوفمرب 2009م
�شارك يف اجتماع الدورة ( )25للجنة الدائمة للتعاون االقت�صادي والتجاري ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي وفد للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي
�ضم ك ًال من الدكتور /عبد املجيد بهلول  -مدير مركز الدرا�سات واال�ست�شارات ،وال�سيد /خلف اهلل حممد رحمة – خبري ب�إدارة التعاون الدويل
وذلك بنا ًء على الدعوة املوجهة من وزارة اخلارجية الرتكية للمنظمة.
�شارك الوفد يف اجتماعات كبار املوظفني املنعقدة يف يومي  2009/11/ 6-5م واالجتماع الوزاري املنعقد يف يوم  2009/11/7م الذي
تر�أ�سه فخامة الرئي�س /عبد اهلل جول -رئي�س اجلمهورية الرتكية ورئي�س الكوم�سيك .وخالل االجتماع مت االلتقاء بكل من الدكتور /ب�شري عمر
 مدير عام �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي الذي قام با�ستعرا�ض جماالت عمل ال�صندوق ,والدكتور� /أزهري قا�سم �أحمد -كبري االقت�صادينيبال�صندوق حيث مت تعريفهم باملنظمة وجماالت عملها ,ولقد �أبديا ا�ستعدادهما يف التعاون مع املنظمة يف جماالت �إعداد الدرا�سات واال�ست�شارات
وتنفيذ امل�رشوعات املمولة من منح ال�صندوق.
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وعلى هام�ش االجتماع مت االلتقاء ب�سعادة ال�سفري /حميد �أوبيلويرو -الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .حيث
�أبدي ال�سفري ترحيبه بح�ضور املنظمة وم�شاركتها يف �أن�شطة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ورحب جدا بالتعاون مع املنظمة يف امل�شاركة يف الأن�شطة
ذات االهتمام امل�شرتك ملا حتظي بها املنظمة من �سمعة طيبة يف الدول الإفريقية من خالل قيامها بالدرا�سات واال�ست�شارات التي نفذتها بتمويل من
امل�رصف العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا.

زيارة الدكتور املدير العام طارق بن موسى الزدجالي
جلمهورية العراق خالل الفرتة من  10 – 8نوفمرب 2009

قام الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية بزيارة ا�ستطالعية جلمهورية العراق �ضم الوفد املرافق ملعاليه الدكتور
احلاج عطية مدير �إدارة التدريب والت�أهيل والتعاون الدويل بالتكليف ،الدكتور زكريا ريا�ض القنواتي املكلف بالأ�رشاف على املركز العربي ل�صحة
احليوان ،واملهند�س خالد ح�سن بكري مكتب املدير العام .تهدف الزيارة لتبادل الآراء واخلربات والتعاون ملا ي�ساعد املنظمة لتنفيذ براجمها امل�شرتكة
مع وزارة الزراعة العراقية واال�ستفادة من اخلربات العربية يف هذا املجال حيث ا�ستعر�ض معاىل وزير الزراعة الدكتور �أكرم احلكيم واقع العملية
الزراعية يف الوقت احلا�رض مع ت�أكيده على دور املبادرة الزراعية للحكومة العراقية يف معاونة القطاع الزراعي يف جتاوز التحديات املناخية وقلة
املوارد املائية واجلفاف والت�صحر ،من جانبه ا�ستعر�ض الدكتور الزدجايل جمموعة �أفكار وبرامج يف جماالت حت�سني الأ�صناف وتطوير الرثوة احليوانية
والأ�سماك واال�ستثمار الزراعي ،و�رضورة الإطالع على جتارب بع�ض البلدان العربية ال�شقيقة يف امليدان الزراعي واال�ستفادة منها يف العراق كذلك
اال�ستفادة من اخلربات الزراعية العراقية املتميزة يف البلدان العربية الأخرى.
10
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ويف هذا الإطار وقعت وزارة الزراعة
العراقية مذكرة تفاهم مع املنظمة العربية
للتنمية الزراعية ت�ضمنت عدة بنود
تنموية من �ش�أنها الإ�سهام بتطوير الواقع
الزراعي يف العراق كان �أبرزها التدريب
والبحوث والإر�شاد والرثوة احليوانية
وا�ستخدامات املياه والب�ستنة واخلدمات
البيطرية هذا باال�ضافة اىل اعتماد املنظمة
كبيت خربة ا�ست�شاري لتنفيذ امل�رشوعات
والدرا�سات وان�شطة بناء القدرات يف
امل�رشوعات التي تنفذها الوزراة بتمويل
من �صناديق التمويل العربية �أو م�ؤ�س�سات
وجهات وم�صادر التمويل االخرى .كما
قام الدكتور طارق الزدجايل بزيارة معر�ض
وزارة الزراعة مبعر�ض بغداد الدويل.

منتدى التغريات املناخية ،الشرق األدنى ومشال إفريقيا
 9إىل  10نوفمرب 2009

بد�أت فعاليات منتدى التغريات املناخية بال�رشق الأدنى و�شمال
�إفريقيا الذي �أقيم باملقر الرئي�سي ملنظمة الأغذية والزراعة العاملية
(الفاو) ،روما ،يف الفرتة من  10 – 9نوفمرب 2009م الذي �شارك
فيه الدكتور عبد الهادي عبد الوهاب خبري ب�إدارة املوارد الطبيعية
والبيئة .يف البدء مت ا�ستعرا�ض التوقعات املرتقبة من املنتدى ،و�أن
املنظمة العربية للتنمية الزراعية ترجو �أن يخرج املنتدى ب�أدوار وا�ضحة
للمنظمات العاملة باملنطقة مع اال�ستفادة من امليزات التف�ضيلية لكل
منظمة مع تكامل الأدوار ور�ؤية متويلية وا�ضحة لتنفيذ برامج يف
جمال رفع القدرات وتبادل املعلومات املناخية مع الرتكيز على جانب
التكيف على التغري املناخي.
قدمت يف املنتدى العديد من �أوراق العمل تطرقت ملفهوم
التخفيف والتكيف على التغري املناخي يف قطاعات الزراعة والغابات
وا�ستخدامات الأرا�ضي الأخرى ،ومن ثم تقدمي فيلم وثائقي ق�صري
النشرة اإلخبارية الشهرية  -العددان العاشر واحلادي عشر 2009

عن التغري املناخ ،هذا بالإ�ضافة �إىل اقت�صاديات التكيف مع تغري املناخ،
والتغري املناخي يف ال�رشق الأدنى و�شمال �أفريقيا التحديات والفر�ص
لتقليل انك�شاف الزراعة والأمن الغذائي ،ومن ثم العالقة بني تغري
املناخ والأمن الغذائي م�ستعر�ضة بع�ض خ�صائ�ص املنطقة وبع�ض
ا�سقاطات �سيناريوهات التغري املناخي من ناحية الأمطار ودرجات
احلرارة وارتفاع �سطح البحر.
ح�رض املنتدى بع�ض من اخلرباء بوزارات الزراعة العربية بالإ�ضافة
�إىل ممثلني للعديد من املنظمات الدولية والإقليمية وخرباء منظمة
الأغذية والزراعة العاملية واملنظمات اخلا�صة ذات ال�صلة .هذا وقد
قامت منظمة الزراعة والأغذية العاملية بتخ�صي�ص �صفحة على ال�شبكة
الدولية للمنتدى وحتتوى على م�ستندات ومعلومات عن م�صادر
التمويل املحتملة يف جمال التغري املناخي.
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مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي للقضاء على اجلوع
الفرتة  18 - 16نوفمرب/تشرين الثاني 2009
�شارك الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية �ضمن وفد �ضم كل من الدكتور �صالح عبد القادر مدير �إدارة
الأمن الغذائي بالتكليف واملهند�س رائد فائز حرت رئي�س مكتب املدير العام يف فعاليات م�ؤمتر القمة العاملي الأمن الغذائي الذي �أنعقد خالل الفرتة
 18 - 16نوفمرب/ت�رشين الثاين  ،2009مبقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة (الفاو) بروما  -ايطاليا.
القمة لنزع اجلوع ومن �أجل الو�صول �إىل هذا الهدف تعترب الفاو امل�ؤمتر و�سيلة لتبني نظام ًا �أكرث ات�ساق ًا وف ّعالية َحلوكمة الأمن الغذائي
يهدف م�ؤمتر ّ
العاملي مبا يف ذلك �إر�ساء نظام متما�سك وفعال لت�أمني �إيجاد ال�سبل الكفيلة ب�أن يح�صل املزارعون يف البلدان املتقدمة والنامية على حد �سواء على
دخول ت�ضاهي ما يح�صل عليه مواطنوهم العاملون يف قطاعي ال�صناعة واخلدمات .واالتفاق على �آليات فعالة لال�ستجابة ال�رسيعة للأزمات الغذائية
وجدد زعماء العامل املجتمعون العهد بتجديد االلتزام من �أجل الق�ضاء ا ُمل�ستدام على اجلوع من وجه الأر�ض الذي يطول �أكرث من مليار ن�سمة
والرغبة يف ا�ستئ�صاله نهائيا خالل عام .2050
املحلي والدويل �إىل العك�س ،وت�شجيع اال�ستثمارات اجلديدة يف
واتفقت ُبلدان م�ؤمتر ّ
القمة �أي�ض ًا على العمل بهدف َقلب االنخفا�ض يف التمويل ّ
القطاع ،والنهو�ض َبح َ
تغي
وكمة الق�ضايا العاملية ا ُملرتبطة بالغذاء يف �رشاك ٍة مع القطاعني العام واخلا�ص ،و�إقرار املواجهة اال�ستباقية الف ّعالة لتحد ّيات رُّ
املناخ �إزاء الأمن الغذائي•
ويف كلمته �أكد ال�سكرتري العام للأمم املتحدة بان كي مون انه « ال ميكن وجود �أمن غذائي دون حتقيق �أمن مناخي و�أن الهدف لي�س تقدمي الطعام
�إىل الذين يعانون من اجلوع ولكن تعليمهم كيفية االعتماد على �أنف�سهم يف ح�صولهم على الغذاء» كما �شدد على �رضورة تدعيم والعمل على
اال�ستثمار الزراعي يف الدول النامية.
من جهته حذر مدير عام (الفاو) جاك �ضيوف يف ال�سياق نف�سه من «تداعيات تراجع حكومات العامل عن م�ستوى انتباهها حيال الأمن الغذائي م�شريا
�إىل �أن الأ�سباب التي �أدت �إىل الأزمات الغذائية ال�سابقة عادت �إىل الآفاق وحول ارتفاع عدد اجلوعى لي�صل �إىل  105ماليني ن�سمة �إ�ضافية خالل
عام  2008قال �ضيوف �إن هذا �إجناز م�أ�ساوي للمجتمع
الدويل يف عامل مكنتنا ما لدينا من تكنولوجيات ال�سفر �إىل
القمر و�إقامة املحطات الف�ضائية فمن املحزن �أن تظل م�شكلة
اجلوع قائمة.
خاطب القمة العديد من الر�ؤ�ساء ووزراء الزراعة بالوطن
العربي ،كما �أجراء معايل الدكتور الزدجايل العديد من
اللقاءات مع عدد من الوزراء واملنظمات ذات العالقة
لتحقيق ال�رشاكة والتعاون من �أجل الق�ضاء على اجلوع
و�سد الفجوة الغذائية.
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:وصل حديثا للمكتبة

Open Source:
African Journal of Agricultural Research
The African Journal of Agricultural Research (AJAR) (ISSN 1991- 637X) is an open access
journal that publishes high-quality solicited and unsolicited articles, in English, in all areas
of agriculture including arid soil research and rehabilitation, agricultural genomics, stored
products research, tree fruit production, pesticide science, post harvest biology and technology,
seed science research, irrigation, agricultural engineering, water resources management,
marine sciences, agronomy, animal science, physiology and morphology, aquaculture, crop
science, dairy science, entomology, fish and fisheries, forestry, freshwater science, horticulture,
poultry science, soil science, systematic biology, veterinary, virology, viticulture, weed biology,
agricultural economics and agribusiness. All articles published in AJAR will be peer-reviewed.
http://www.academicjournals.org/ajar/
Agricultural Engineering International – The CIGR EJournal
CIGR is an international, non-governmental, non-profit organization providing a networking system
for regional and national societies of agricultural engineering as well as private and public companies
and individuals all over the world.
http://cigr-ejournal.tamu.edu/
Fishery Bulletin:
The quarterly Fishery Bulletin (FB) is the oldest and one of the finest fisheries journals in the world. It
has been an official publication of the U.S. Government since 1881, under various titles, and is the U.S.
counterpart to other highly regarded governmental fisheries science publications. The journal features
both articles that reflect original research and interpretative articles for all interdisciplinary fields that
bear on marine fisheries and marine mammal science. Manuscripts submitted for publication in the Fishery Bulletin
and Technical Reports undergo peer review by senior scientists within and outside the government. The NMFS
Scientific Editor, a scientist affiliated with one of the NMFS Science Centers who serves for a three-year period, is
responsible for conducting the peer reviews and for accepting or rejecting manuscripts.
http://fishbull.noaa.gov/index.html

:احداث مرتقبة
3rd Annual International Symposium on Agricultural Research
1518- July 2010, Athens, Greece
http://www.atiner.gr/docs/Agriculture.htm
Third International Conference on Sustainable Irrigation Management, Technologies and Policies, 7 - 9 June 2010,
Bucharest, Romania
Sustainable Irrigation 2010 is the third conference in this series, following the success of the meetings enjoyed in
Bologna (2006) and Alicante (2008).
As the standard of living of a large section of the world’s population continues to increase, the strategic importance
of fresh water resources also rises. It is essential to seek ways of achieving the most efficient and equitable use of these
resources at the same time as making their use sustainable
http://www.wessex.ac.uk/10-conferences/sustainable-irrigation-2010.html
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