أنشطة االتحاد

املؤتمر الدولي حول األمن الغذائي والتغري املناخي يف
املناطق الجافة 4 -1 ،شباط  ،2010عمان ،األردن

امل�شاركون يف امل�ؤمتر الدويل حول الأ من الغذائي والتغري املناخي يف املناطق اجلافة� 4 -1 ،شباط  ،2010عمان ،الأ ردن

عُ قد امل� ؤ�مت��ر ال��دويل ح��ول الأ م��ن الغذائي
وال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي يف امل�ن��اط��ق اجل��اف��ة خالل
الفرتة � 4 -1شباط  2010يف عمان ،الأ ردن
برعاية رئي�س ال ��وزراء الأ ردين دول��ة ال�سيد
�سمري ال��رف��اع��ي وبح�ضور �ضيف ال�شرف
�سمو الأ م�ي�ر احل�سن ب��ن ط�ل�ال ،و أ�ك�ث�ر من
مائتي خبري وع��امل م��ن ت�سع وع�شرين دول��ة
وث�ل�اث ع���ش��رة منظمة م��ن خمتلف أ�ن �ح��اء
العامل ،ميثلون� :صانعي ال�سيا�سات ،والعلماء،
وال�ب��اح�ث�ين ،وامل �ح��اف��ل ا إلق�ل�ي�م�ي��ة ،والقطاع
اخل��ا���ص ،ومنظمات امل��زارع�ين ،وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،وامل�ؤ�س�سات الوطنية والإقليمية
والدولية ،بدعم وتنظيم من املركز الوطني
للبحث والإر�شاد الزراعي يف الأ ردن ،واملركز
الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة،
واالحت��اد ،والعديد من ال�شركاء من املحافل
الإقليمية وامل�ؤ�س�سات الدولية.
ه ��دف امل � ؤ�مت��ر � إىل ت �ب��ادل اخل �ب�رات بني
امل�شاركني حول الق�ضايا امللحة املتعلقة بالأ من
الغذائي التي �ستت�أثر بالتغري املناخي خا�صة يف
املناطق اجلافة؛ وحتديد التقنات واخليارات
االقت�صادية/ال�سيا�سية و�أولويات التنمية يف
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نرشة آرينينا االخبارية

املناطق امل�ستهدفة للتكيف مع التغري املناخي؛
وحتديد �آليات ال�شراكة الفعالة للتعاون بني
امل� ؤ���س���س��ات وامل�ن�ظ�م��ات املحلية والإقليمية
والدولية؛ وحتريك امل��وارد الب�شرية واملالية
لتح�سني ال�ت�ع��اون الإقليمي وال ��دويل ،ودع��م
البحوث و�أن�شطة التنمية للتكيف الفاعل مع
التغري املناخي وتدابري التخفيف من حدّة �آثار
هذا التغري.
�أكد �ضيف ال�شرف يف امل�ؤمتر �سمو الأ مري
احل�سن بن طالل على �أنه ما مل تتحرك منطقة
غرب �آ�سيا و�شمال � إفريقيا يف عملية ت�شاورية
ح��ول القدرة االحتمالية للم�صادر الطبيعية
والإن�سانية ،ف�إن هذه املنطقة �ستتعر�ض لظروف
قا�سية .و�أ�ضاف �سموه “�أننا يف منطقة غرب
�آ�سيا و�شمال � إفريقيا بحاجة � إىل جمل�سني
اقت�صادي واجتماعي ملعاجلة خمتلف الق�ضايا
امل�ل�ح��ة وال��دف��ع ب��اجت��اه متثيل ه��ذه املنطقة
ك� إقليم على امل�ستوى ال��دويل وخ�صو�ص ًا فيما
يتعلق بالق�ضايا الوجودية و�أ�سا�سيات الأ من
االن�ساين».
افتتح امل�ؤمتر مندوبا عن رئي�س ال��وزراء،
معايل وزير الزراعة املهند�س �سعيد امل�صري،

الذي بينّ �أن التغري املناخي بحاجة � إىل جهود
العلماء والباحثني ملواجهته بالعلم وا إلب��داع
واالخرتاعات التي ت��ؤدي � إىل � إبقاء الأ را�ضي
ال��زراع �ي��ة منتجه وت��زي��د م��ن �إن�ت��اج�ه��ا من
خالل ا�ستنباط �أ�صناف جديدة تقاوم ارتفاع
احلرارة.
أ�� �ش��ار م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز ال��وط�ن��ي للبحث
والإر� �ش��اد ال��زراع��ي الدكتور في�صل ع��واوده
خالل كلمته � إىل جملة الأ بحاث التي يقوم بها
املركز بال�شراكة مع املركز ال��دويل للبحوث
ال��زراع �ي��ة يف امل�ن��اط��ق اجل��اف��ة للتغلب على
امل�شكالت التي يواجها الأ ردن مثل �شح املياه،
واجلفاف الناجت عن قلة هطول الأ مطار .من
جهته دعا مدير عام املركز ال��دويل للبحوث
الزراعية يف املناطق اجلافة الدكتور حممود
ال�صلح � إىل ت�ضافر اجلهود مل�ساعدة املزارعني
على الت�أقلم م��ع ت � أ�ث�يرات اجل�ف��اف ،وتعاون
امل�ؤ�س�سات البحثية العلمية مل�ساعدة املزارعني
على م�ق��اوم��ة اجل �ف��اف ،و�إي �ج��اد تكنولوجيا
جديدة للمقاومة يف التغري املناخي.
�شملت أ�ع�م��ال امل� ؤ�مت��ر خم�سة حم��اور هي:
الو�ضع ال��راه��ن للتغري املناخي يف املناطق
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