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منظمة االغذية والزراعة تقترح هيكل جديد للتداول اثناء 

  مؤتمر القمة العالمي للغذاء

 

 أجل من والتعاون الخارجية الشؤون وزراء الى وثيقة) الفاو (والزراعة األغذية منظمة ارسلت

 جديد هيكل في للنظر المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة وأعضاء والزراعة التنمية

 في الغذائي األمن حول والحكومات الدول لرؤساء العالمي القمة مؤتمر قبل من العتماده

 . روما في 2009 نوفمبر

 حول العالمي القمة لمؤتمر اتخاذها يمكن التي والمقررات األهداف تحديد في ذلك يساهم وقد

 إمدادات وتوفير 2025 عام بحلول الجوع على التام القضاء إلى وتدعو ، الغذائي األمن

 في دوالر مليار 9.2 الى تعدادهم يصل ان يتوقع الذين العالم لسكان الغذاء من وسليمة آافية

 و ، العالمي الغذائي لألمن جديدا اقتراحا الوثيقة في أثيرت التي القضايا بين من . 2050 عام

 وبناء والمؤسسية النامية البلدان في زراعيال االنتاج لزيادة والخاص العام االستثمار تشجيع

  . والحيوانية النباتية واألمراض اآلفات من وسالمتها األغذية وجودة ، القدرات

 

  

 الذرة الجديدة؟ ... البازالء : آينيا 

 الصعب من اصبح حيث ، Mbeere جنوب من  المنطقة فى المناخ تغير ضريبة آينيا تدفع

 ذلك ومع. األمطار هطول على اساس يعتمد والتى للزراعة ميعاد افضل تحديد المزارعين على

 ابتكارسبل إلى المزارعون جعلت التي األمطار من قله هناك آان ، الماضية األربع السنوات ففي

 تكاليف وارتفاع المناخية التقلبات خضم في الزراعية االنتاجية زيادة تحقيق اجل من جديدة

 . االسمدة

 في الختبار برنامجا القاحلة شبه المدارية المناطق في المحاصيل لبحوث الدولي المعهد بدأ



Mbeere  اختيار يفضلون المزارعين. "الجفاف تتحمل جديدة بازالء اصناف اربعة 

. افريقيا وجنوب شرق إآريسات مدير مساعد ، جونز ريتشارد قال ،" واألحجام األصناف

 لإلصابة واالستعداد األوراق وآمية الجزع، سمك ، النبات وارتفاع ، النضج على يستند اختيار

 . الرائد المشروع لهذا المزارعين من مجموعه ثالثين اختيار تم. التربة وأنواع ، باألمراض

 التى البزالء اصناف بزراعة وتنزانيا وموزامبيق ، وأوغندا ، ومالوي ، آينيا من مزارعين قام

 وفيرة آميات  المحصول اعطى وقد. اعةالذرةزر اماآن في واسع نطاق على الجفاف تتحمل

  .الخاص الستهالآهم آافية

 

وزيرة الخارجية األمريكية تؤآد مجددا تأييدها اللزراعة 

 األفريقية 

 الى ينظر سوف العالم فإن ، وأآثر أآثر. "أفريقيا في الزراعة دعم ستواصل المتحدة الواليات

 والمزارعين األفارقة ومن... العالم فيه يبدو أن في األمل ويحدوني ، الخبز سلة لتكون افريقيا

 وزيرة ذلك اعلنت ،" العالم في الغذاء سلة تصبح أن من يستفيدون سوف الذين األفارقة

 في) آاري (الكينى الزراعية البحوث لمعهد زيارة خالل آلينتون هيالري األمريكي الخارجية

 اسم على سمي الذي (أجوا لمنتدى لثامنةا الدورة لحضور نيروبي في آلينتون وآانت. آينيا

 ). والفرص النمو قانون االفريقية المتحدة الواليات

 في  بأآملها الزراعية السلسلة تعزيز "إلى الرامية للجهود آامال تأييدا أوباما إدارة وتعطى

 ،" مالعال بقية ب أفريقيا وربط االقتصادي النمو لتحقيق حيوي أمر وهو ، العالم وحول أفريقيا

 الخطوات اهم من واحدة هي الزراعة في االستثمار بأن مقتنعون ونحن. "آلينتون واضافت

 األرواح وإنقاذ الفقر من للحد المتاحة التكلفة حيث من قوية استراتيجيات تفعيل ،وآذلك

  "الناس حياة وتحسين

 

 


