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 أحد عشر بلدا تستفيد من الحفاظ على المحاصيل
 

 تمنح سوف أنها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد الدولية المعاهدة اعلنت
 على الحفاظ على قادرة النامية البلدان من 11 إلى الصندوق  من دعما دوالر 500000

 خالل االعالن هذا وجاء. الرئيسية المحاصيل من الجينية المواد من وغيرها الغذائية البذور
 تمول وسوف. االسبوع هذا من سابق وقت في تونس في الهيئة  متهاقا للمعاهدة اجتماع

 ، وأوروغواي ، والسنغال ، وبيرو ، والهند ، وآوستاريكا ، وآينيا ، مصر في مشروعات
 إلى ، 2004 عام في أنشئت التي ، المعاهدة وتهدف. والمغرب وتنزانيا وآوبا ونيكاراغوا

 .النباتية وراثيةال الموارد إلى الوصول سبل وتحسين حماية
  

 اصبحت قدمت فقد ،) الفاو (والزراعة لالغذية المتحدة االمم لمنظمة الصحفى للبيان ووفقا
 واألمن الزراعة دعم في وسويسرا واسبانيا وايطاليا النرويج من تبرعات بفضل ممكنه المنح
 التنوع ىعل المحافظة : وتشمل ، الطلبات مئات بين من اختيارها تم المشاريع. الغذائي

 الوراثي والتحسين ، السنغال في الرفيعة والذرة والذرة الشوفان في الزراعي البيولوجي
 شبه في على الريفية المجتمعات في البطاطا أصناف وإدارة ، آينيا في الشوفان وتنشيطها
  .مصر في الحمضيات التنوع حماية المزرعة بيرو وعلى الجزيرة
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 تخفيف تغير المناخ والزراعة

 
 من) "الفاو (والزراعة األغذية منظمة ، المساعد العام المدير مولر ألكسندر السيد اشار

 قدرتها زيادة و ، االستمرار على قدرة أآثر تكون ان النامية البلدان في للزراعة الممكن
 تقليل على يساعد أن ينبغي وهذا ، المناخ تغير آثار لمكافحة مرونة أآثر ويصبح ، اإلنتاجية
 ."العمل فرص وتوفير الدخل وتحسين الجوع من يعانون شخص مليار حوالي
 وسوف. ألمانيا ، بون في المناخ تغير بشأن الجارية للمفاوضات انعكاسا مولر تصريح ويعد
 منظمة مقترحات على لالتفاق جديد عالمي آتجمع ديسمبر في آوبنهاجن في اجتماع ذلك يعقب

 ؛ الوطني الصعيد على اإلجراءات لتخفيف مالئمة : لكوبنهاجن الثالثة والزراعة األغذية
 األراضي الستخدامات املش نهج واتباع ، الزراعية حدة من التخفيف أجل من التمويل
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  2008م مقارنة بعاتراجع أسعار المواد الغذائية 
 

 من انخفاضا الزراعية السلع ممعظ السعار استقرارا العالمية االسواق من آثير شهدت
 سجلت. والزراعة األغذية منظمة نشرتها التي التوقعات في ورد ما هذا. 2008 مستويات
 ومن. العالمي الطلب لبت وبالتالي ، المتوقع من أآبر وآان المحصول مع تحسن أآبر الحبوب
 العام في  تراجعا لسج ان بعد مضى وقت أي من أآبر العالم في الحبوب إنتاج يكون أن المتوقع
. االستهالك متطلبات وزيادة اإلنتاج نكسات من والسكر الزيتية البذور منتجات تعانى.الماضي
 المواد أسعار على تؤثر أن يمكن والتي الحاضر القلق مصدر هو الصويا فول على الطلب زيادة

 .واألعالف الغذائية

http://www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e00.htm 

 

http://www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e00.htm

