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 منظمة األغذية والزراعة تقيم القمة العالمي لألغذية

  

 من للغذاء العالمية القمة ضيوف جاك والزراعة يةلألغذ المتحدة األمم منظمة رئيس اختتم

 الى االقوال من "تحرك الى دعا ولكنه الجوع من العالم تحرير امكانية على التأآيد خالل

 وضمت ، روما في االسبوع هذا من سابق وقت في عقد الذي ، للغذاء العالمية القمة". االفعال

 القمة ان ضيوف وقال. األوروبي معوالمجت دولة 182 من وزيرا 191 و دولة رئيس 60

  : تشمل هامة التزامات أربعة أنتجت

 إلى الجوع لخفض لأللفية اإلنمائية األهداف أول تحقيق إلى الرامية الجهود لتجديد حازم تعهد• 

  ، 2015 عام بحلول النصف

 جنةلل عميق إصالح خالل من الغذائي لألمن وإدارة الدولي التنسيق تحسين أجل من تعهد• 

  والزراعة األغذية لمنظمة العالمي الغذائي األمن

 في الريفية والتنمية الغذائي واألمن الزراعة ألغراض التمويل في النزولي االتجاه لعكس وعد• 

  و ، النامية البلدان

 . الثالث العالم في الزراعية واإلنتاجية اإلنتاج في الجديدة االستثمارات لتشجيع مقرر• 

 

 مجموعة قادة من اى فشل بعد خاصة القمة مؤتمر نتائج في شككوا النقاد من العديد لكن

 ضيوف حتى. برلسكوني سيلفيو االيطالي الوزراء رئيس بخالف المؤتمر حضور فى الثمانية

 الذي الرسمي اإلعالن أن ويؤسفني. "يأمل آان آما" بعيدا تذهب لم "القمة بأن اعترف نفسه

 النهائية المواعيد وال للقياس قابلة أهدافا يتضمن ال الماضي ثنيناال يوم القمة مؤتمر اعتمده

 العالم في الجوع ان ضيوف وقال ،" التنفيذ مراقبة السهل من تجعل أن شأنها من التي المحددة

 . السنة في دوالر مليار 44 بحوالي الغنية البلدان ساهمت إذا عليه القضاء يمكن

 



إلسالمي للتنمية توقعان منظمة األغذية والزراعة والبنك ا

  مليار دوالر أمريكي 1اتفاقية 

 

 وقعا قد أنهما للتنمية اإلسالمي والبنك) الفاو (والزراعة لالغذية المتحدة االمم منظمة أعلنت

 الدول من دولة 26 في الزراعية التنمية مشاريع لتمويل أمريكي دوالر مليار 1 انفاق على

 هذا من سابق وقت في االتفاق هذا وقع. للتنمية سالمياإل البنك في واألعضاء نموا األقل

 للمنظمة العام والمدير ، للتنمية اإلسالمي البنك رئيس ، علي محمد أحمد قبل من االسبوع

 لجلب الالزمة اإلضافية الموارد تعبئة في يساعد أن المتوقع ومن ، ضيوف جاك الدآتور

 برنامجا لتمويل والزراعة األغذية منظمة و للتنمية اإلسالمي البنك في اجمالية استثمارات

 . 2012 عام بحلول دوالر مليارات 5 بحوالى

 المجتمع يعترف وعندما ، حرجة لحظة في يأتي "االتفاق ان صحفى بيان فى المنظمة وقالت

 ." عديدة لسنوات الزراعة أهملت انها الدولي

 
 

 


