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المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا 
 المن الغذائى ازمة االحيوية و

 
 

فى محاضرة القتها الدآتورة نينا بيدروف 

مستشار العلوم والتكنولوجيا لوزارة 

الخارجية االمريكية عن منافع التكنولوجيا 

قلبات الحيوية خاصة مع ارتفاع االسعار وت

اشارت وقد .المناخ ومشاآل االمن الغذائى 

زيادة سعر من المحتمل " فى محاضرتها 

الغذاء وزارعة  المحاصيل المنتجة 

بالتكنولوجيا الحيوية التى اثبتت انها امنة 

مثل تلك التى تنتج بالطرق التقليدية وهو 

مايساعد بعض الدول فى التحرك الى االمام 

لمكوث فى ظل واالمر غير المقبول هو ا.

خطر عدم االمان الغذائى وزيادة الفجوة 

 " الدول المتقدمة والنامية  بين

فى محاضرتها والتى تحمل عنوان بذور 

المحاصيل المحورة  : العاصفة المثالية 

وراثيا ومواجهة ازمة االمن الغذائى 

اشارت بيدروف الى الثورة :العالمى 

العلمية التى ساهمت فى تطوير المحاصيل 

لمنتجة بالتكنولوجيا الحيوية واوضحت ا

تبني الزراعيين للقطن المقاوم بمثال آيفية 

لالفات والقدرة على تسويق الباذنجان 

المقاوم للحشرات وآذلك االرز المقاوم 

للحشرات وهم جميعا فى مراحل متطورة 

وبالرغم من . فى الهند والصين والفلبين 

النجاحات الكبيرة فان هناك سؤ فهم من 

بعض الجماعات التى توجة معلومات 

اذا اتيحت الفرصة "افة واض.خاطئة للعامة 

لدول العالم النامي من االستفادة من هذة 

التكنولوجيا فاننا يجب ان نقلل من حدة 

 ات والصعوبات التى تلقاها هذهالمواجه

 " التكنولوجيا فى العالم المتقدم 

 

 

آلينتون يدعو الى تعظيم االآتفاء 
 الذاتى الزراعي 

 
 

يجب على المجتمع الدولى الرجوع الى " 

ياسة تعظيم االآتفاء الذاتى الزراعي من س

 اجل مشاآل الجوع فى العالم ، بهذه

الكلمات استهل السيد آلينتون الرئيس 

 للواليات المتحدة االمريكية خطابهالسابق 

فى يوم الغذاء العالمى فى مقر االمم 

المتحدة بنيويورك واآد آلينتون على 



ضرورة زيادة التجارة الحرة والسياسات 

ى حتى نقلل الفجوة بين االنتاج االخر

الزراعى فى الدول المتقدمة وصغار 

المزارعين وهم المسؤلون عن انتاج 

 . الغذاء فى العالم 

وقد حث االمين العام لالمم المتحدة السيد 

بان آى مون الدول على العمل مع بعضها 

لكى تاتى باستراتيجية تشجيع لالمن 

سوف تتعظم " الغذائى واعرب قائال 

لمشاآل القائمة االن اذا فشلنا فى اتخاذ ا

  ".قرار االن

 

 

 


