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 عالم اثيوبى اثيوبى يفوز بجائزة الغذاء العالمي
  

. العام لهذا للغذاء العالمية بالجائزة ، اثيوبيا نم نبات مربي وهو اجيتا، جيبسيا الدآتور فاز

 في آلينتون هيالري االمريكية الخارجية وزيرة قبل من الماضي االسبوع في االعالن هذا وجاء

 في لعمله تكريما ذلك ويجري ، انديانا في بورديو جامعة في استاذ هو اجيتا، الدآتور. واشنطن

 وسوف. والحشائش للجفاف ولمقاومة عالية انتاجية ذات الذرة هجنمن النتاج النامية البلدان

 . ايوا عاصمةوالية في اآتوبر 15 في الجائزة أمريكي دوالر 250،000 على يحصل

 فى الهجين الذرة مرة ألول و وطور ، 1980 عام أوائل في السودان في اجيتا دآتور عمل

. المئة في 150 إلى تصل بنسبة التقليدية األصناف عن تميزت والتى الجفاف لمقاومة افريقيا

 قبل من المحصول عالية الذرة من فدان مليون من أآثر  حصاد ،تم 1999 عام بحلول

 بوردو جامعة من بتلر الري مع جنب إلى جنبا ، االثيوبيى الباحث عمل. السودانيين المزارعين

 والذرة الرفيعة ذرةال أصناف من التقليدية األصناف الى لستريجا المقاومة الجينات نقل وتم ،

 . المحسنة

 يضطر أن شأنه من ، الناس حياة في فرق تحدث سوف المحسنة لبذور أن الدآتوراجيتا يعلم"

 التقاوى سوق إلى الوصول إلى تحتاج أنها يعني ما وهو ، استخدامها في المزارعون

 . آلينتون هيالري السيدة علقت" االنتاج لوازم لشراء وتوفيرالقروض

 

 

الفاو تدعو إلى نظام عالمي قوي لألمن الغذائي منظمة 

 العالمي 

 السياسات لتصحيح ولدينا ، الغذائيالعالمى األمن تفعيل تماسكا أآثر نظاما نبني أن علينا"

) الفاو (والزراعة األغذية منظمة." والفقر الجوع من مزيد إلى أدت التي الدولية التجارة ونظام

 في للحبوب العالمي للمنتدى االفتتاحية الجلسة في النداء هذا ضيوف جاك للمنظمة العام المدير



 ، بلدا 50 من أآثر من ومسؤولون الزراعة وزراء تناول. الروسي االتحاد ، بطرسبرغ سانت

 زيادة من النامية البلدان تتمكن حتى الزراعة لقطاع اإلنمائية المعونة زيادة ضيوف أوصت آما

 . الحديثة لمدخالتا إلى والوصول الزراعي انتاجها

 

 100 نحو تضيف أن يمكن التي واالقتصادية المالية األزمة أن إلى أشار المنظمة رئيس

 المئة في 15 ، شخص مليار من. المزمن الجوع من يعانون الذين األشخاص من لمزيد مليون

 بلدا 31 وحده الماضي الشهر في. الطعام من يكفي ما لديك يكن لم وبالفعل ، العالم سكان من

 آسيا في وتسعة ، أفريقيا في هؤالء من 20 مع الطوارئ حاالت في المساعدة المطلوبة

 . الكاريبي البحر ومنطقة الوسطى أمريكا في واثنتان ، األدنى والشرق

 

  

 الفاو تدعو إلى نظام عالمي قوي لألمن الغذائي العالمي 

 السياسات تصحيح ويجب ، العالمى غذائيال لألمن وفعالية تماسكا أآثر نظاما نبني أن علينا"

 لمنظمة العام المدير ذلك اعلن." والفقر الجوع من مزيد إلى أدت التي الدولية التجارة ونظام

 للمنتدى االفتتاحية الجلسة في ضيوف جاك) الفاو (المتحدة لالمم التابعة والزراعية االغذية

 من ومسؤولون الزراعة وزراء تناول. الروسي االتحاد ، بطرسبرغ سانت في للحبوب العالمي

 تتمكن حتى الزراعة لقطاع اإلنمائية المعونة بزيادة ضيوف أوصى آما ، بلدا 50 من أآثر

 . الحديثة المدخالت إلى والوصول الزراعي انتاجها زيادة من النامية البلدان

 

 100 نحو فتضي أن يمكن التي واالقتصادية المالية األزمة أن إلى المنظمة رئيس أشار

 ، العالم سكان من المئة في 15 اى المزمن، الجوع يعانون شخص مليار حوالى الى مليون

 31 الغذائية المعونه طلبت وحده الماضي الشهر في. الطعام من يكفي ما لدينا يكن لم وبالفعل

 الوسطى أمريكا في واثنتان ، األدنى والشرق آسيا في وتسعة ، أفريقيا في منها  20دولة

 . الكاريبي البحر ومنطقة

 

 
 


