أنشطة االتحاد

اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد 12 ،تشرين ثاني  ،2009اإلسكندرية  -مصر
عقدت اللجنة التنفيذية لالحتاد اجتماعها يف الإ�سكندرية مب�صر يوم
 12ت�شرين ثاين  .2009وتر�أ�س االجتماع الدكتور �أحمد البكري ،رئي�س
االحت��اد ،بح�ضور �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ،وممثلني عن املجموعة
اال�ست�شارية ال��دول�ي��ة للبحوث ال��زراع �ي��ة ،واملحفل العاملي للبحوث
الزراعية .ت�ضمن جدول االجتماع ما يلي:
�أ) م�شاركة وفد االحتاد يف امل�ؤمتر العاملي للبحوث الزراعية من �أجل
التطوير 2010
ب) ال�شبكات الإقليمية
ج) امل�ؤمترات املقرتحة
د) الو�ضع احلايل لع�ضوية االحتاد.
رحب الدكتور �أحمد البكري ،رئي�س االحتاد باحل�ضور و�شكرهم على
م�شاركتهم الفعالة يف ور�شة عمل الإ�ست�شارات الإقليمية ملنطقة غرب
�أ�سيا و�شمال � إفريقيا .ناق�شت اللجنة وتبنت التو�صيات التالية:
�أ) بالن�سبة � إىل م�شاركة وف��د االحت ��اد يف امل � ؤ�مت��ر ال�ع��امل��ي للبحوث
الزراعية من �أجل التطوير � ،2010أ�شار الدكتور مارك هولدرني�س
الأ م�ين التنفيذي للمحفل العاملي للبحوث الزراعية � إىل �أن املحفل
�سيدعم م�شاركة (� )40-30شخ�ص من كل منطقة .و�أو�صى الدكتور
هولدرني�س ب�أن ي�شمل احل�ضور يف امل�ؤمتر العاملي للبحوث الزراعية
فئات متنوعة م��ن املهتمني ت�ضم القطاع اخل��ا���ص ،وممثلني عن
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وم�ؤ�س�سات ومراكز البحوث احلكومية،
بالإ�ضافة � إىل الأ ع�ضاء امل�شاركني بفعالية يف ور�شة عمل الإ�ست�شارات

الإقليمية ملنطقة غرب �أ�سيا و�شمال � إفريقيا .وطلب الأ مني التنفيذي
لالحتاد م�ساعدة ممثلي الأ قاليم يف منطقة االحتاد يف عملية اختيار
امل�شاركني.
ب)	�أ�شار الدكتور حممد روزطلب � إىل مو�ضوع ال�شبكات الإقليمية وكيفية
تفعيلها ،وعر�ض م�ساعدته على �أمانة االحتاد لتفعيل هذه ال�شبكات.
ج) بالن�سبة اىل امل�ؤمترات املقرتحة:
• تبنت اللجنة ت�أجيل عقد امل�ؤمتر الدويل حول الأ من الغذائي والتغري
املناخي اىل �شهر �شباط  2010يف عمان  -الأ ردن بدعم من املركز
الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة واالحتاد.
• ناق�شت اللجنة مو�ضوع امل�ؤمتر الثاين لتطبيقات التقنات احليوية
يف املناطق اجلافة ،و�أو�صت بعقد امل�ؤمتر بالتزامن مع امل�ؤمتر العام
الثاين ع�شر لالحتاد ،خالل الن�صف الأ ول من �شهر ت�شرين ثاين
 2011يف الكويت.
• فيما يتعلق بامل�ؤمتر العاملي ملنظمة الأ غذية والزراعية الدولية حول
التقنات احليوية� ،سيقوم االحت��اد بعقد جل�سة متوازية مع املحافل
الإقليمية الأ خرى خالل امل�ؤمتر الذي �سيُعقد خالل الفرتة � 5-2آذار
 2010يف املك�سيك.
• وبالن�سبة � إىل م�شاركة االحت ��اد يف م� ؤ�مت��ر التغري املناخي يف
كوبنهاجن ،فقد ر�شحت اللجنة التنفيذية الدكتور جاد ا�سحق ممثل
املنظمات غري احلكومية ،وال�سيد حممد اخل��ويل ،م��زارع حل�ضور
امل�ؤمتر.
د) يف ختام االجتماع ا�ستعر�ض الأ مني التنفيذي الو�ضع احلايل لع�ضوية
االحتاد.
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