
 

 

 الحلول القائمة          
 لى أساس المكان ع        

  

 

 

 

 

 
 

 

لزراعة في تتطلب النظم الغذائیة المستدامة حلوًال قائمة على أساس المكان بقیادة محلیة وتكون ھذه الحلول شاملة وتحتفي بالتنوع الغني ألنظمة ا
 جمیع أنحاء العالم.  ال توجد حلول "واحدة تناسب الجمیع". 

 
 

 
تعتمد الحلول القائمة على أساس المكان على جمیع أصحاب المصلحة، بما في ذلك   •

والصناعات والمجتمع المدني المنتجون وعمال النظم الغذائیة وأصحاب المشاریع 
 واألوساط األكادیمیة والقطاع الخاص والحكومة.

 
تعكس الحلول القائمة على أساس المكان التنوع الثقافي، وتستجیب لمختلف بیئات   •

 اإلنتاج، وتُقاد محلیًا. 
 

تخنق المناھج اإللزامیة روح االبتكار وتحد من قدرة المنتجین وأصحاب المشاریع  •
 كومات على التكیف مع التحدیات الجدیدة والناشئة.   والصناعة والح

 
یضطلع المزارعون والصیادون ومربو المواشي والعاملون في النظم الغذائیة  •

بدور أساسي،  لذا، فیجب أن تكون الجھود الرامیة لتحسین استدامة الزراعة  
 والنظم الغذائیة شاملة لوجھات نظرھم وخبراتھم، ویجب أن تدعم رفاھھم.

 
یحتاج المنتجون إلى الوصول إلى التكنولوجیات الجدیدة والنھج المبتكرة الفعالة   •

لیكونوا قادرین على التكیف.  تقدم التكنولوجیات المتطورة، ونھج اإلدارة 
 اإلیكولوجیة، والممارسات الزراعیة المجربة والحقیقیة حلوًال ممكنة.

 
 

 
 

تضطلع الشراكات بین القطاعین العام والخاص وال سیما تلك التي تشمل   •
المنتجین وأصحاب المصلحة في النظم الغذائیة بدور حاسم  في تطویر  

 حلول قابلة للتطویر قائمة على أساس المكان لتحقیق فوائد مجدیة ودائمة.  
 
كي تتسم  تطویر القدرة على التكیف ھي عملیة مستمرة للتعلم والتكیف،  ول  •

ھذه العملیة بالفاعلیة، فیجب أن یضطلع بھا أصحاب المصلحة في النظام 
الغذائي وھم المنتجون والمستھلكون والمجتمع المدني والصناعة  

 والحكومات والمنظمات الدولیة.
 

تعني التنمیة الشاملة لسبل العیش مراعاة احتیاجات أصحاب المصلحة   •
یتمتع المنتجون بالمرونة الالزمة  المحلیین وظروفھم المحلیة.  یجب أن

     الختیار اإلستراتیجیة التي تناسب احتیاجاتھم على أفضل وجھ. 
  

 
 التي الحلول  تحسین علینا یجب"

 نكون  وأن المزارعون یقدمھا
 الرائعة األفكار على منفتحین 
 مواصلة إلى باإلضافة  المستقبلیة،

 التي  المنھجیات تلك  في االستثمار
 على والقدرة التطور  بسرعة تتسم

 الزراعة مجاالت في  التكیف 
 اإلمداد وسالسل الریفیة والمجتمعات

 ."العالم أنحاء جمیع في
 

 فیلساك توم األمریكي الزراعة وزیر المتحدة لوالیاتا
 یونیو 14 بتاریخ والزراعة األغذیة لمنظمة  واألربعون الثاني المؤتمر 

2021 
 

أو المقارنة الثالثیة الختبار أصناف   Tricotقریة في كینیا على منھجیة  16مزارع من  440تدرب ما مجموعھ 
من الذرة الرفیعة والدخن والفاصولیا. الحظ المزارعون المحصول األفضل والمحصول األسوأ من بین الثالثة  

 محاصیل في قائمة الخصائص التي ُوضعت باالشتراك مع الباحثین.
 

د ھذا النشاط جزًءا من مشروع المنظمة الدولیة للتنوع البیولوجي حول أنظمة البذور "مفتوحة المصدر" یع
للفاصولیا والذرة الرفیعة ودخن اإلصبع للتكیف مع تغیر المناخ في شرق إفریقیا والذي یُنفذ بالتعاون مع معھد 

بحاث بشأن تغیر المناخ والزراعة واألمن ) سان ریمو بأفریقیا برنامج األGeRRIأبحاث الموارد الوراثیة (
  الغذائي وأحد المربین من جامعة ماسینو.



  تدرك الحلول القائمة على أساس المكان   
  الدور الفرید للمشاركین المحلیین….

تُشرك نُُھج القریة الذكیة مناخیًا والوادي الذكي مناخیًا، والتي أطلقھا شركاء بالتعاون  
) التابع  CCAFSتغیر المناخ والزراعة واألمن الغذائي ( مع برنامج األبحاث بشأن 

، أصحاب المصلحة في  CGIARللمجموعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة 
التخطیط االستراتیجي الذكي مناخیًا لمجتمعھم، بما في ذلك الخطوات العملیة التي 

تھم الزراعیة  یمكن أن یتخذھا المزارعون أصحاب الحیازات الصغیرة لتكییف ممارسا
لتأمین اإلمدادات الغذائیة وسبل العیش التي یمكن االعتماد علیھا مع تحسین تأثیرھا  
البیئي. یحدد أصحاب المصلحة والباحثون الخیارات المناسبة لكل قریة، بما في ذلك  
التكنولوجیات الذكیة مناخیًا، وخدمات المعلومات، والتنمیة المحلیة وخطط التكیف،  

السیاسات الداعمة. كما أن العوامل االجتماعیة االقتصادیة والعوامل  والمؤسسات و
، ومعارف المزارعین المحلیین تساھم أیًضا في إیجاد استراتیجیة الحلول.      البیئیة

تتمثل النتائج الرئیسیة التي حددھا المزارعون في زیادة احتباس المیاه في الحقول مع  
عن األسمدة بسبب الفیضانات وزیادة غلة األرز.    تقلیل مخاطر فقدان األسمدة الناتجة

%  94، أسفر ھذا النھج عن زیادة بنسبة 2020وحتى عام  2012في المدة من عام  
دوالر أمریكي في صافي الدخل لكل ھكتار في  267في غالت األرز وزیادة قدرھا 

دام ھكتار من غرب إفریقیا باستخ 1370قرى غرب إفریقیا.  حتى اآلن، تم إصالح 
 أسرة معیشیة.  14027نھج ذكي مناخیًا، استفاد منھ ما ال یقل عن 

 
  
 
 

 
   لدور الفرید للثقافة والنظام الغذائي ... 

منتجات مصائد األسماك ومنتجات تربیة األحیاء المائیة جزًءا كبیًرا من البروتین 
الحیواني الذي یستھلكھ البشر على مستوى العالم. على الرغم من أن ھذه  

الصناعات تتشابھ في كثیر من جوانبھا مع الزراعة، فإن ھناك اختالفات كبیرة  
صناعات قادرة على التكیف في التحدیات والحلول الالزمة لكي تكون ھذه ال

واالستدامة. لقد أدى تطویر نھج حساسة للتغذیة في النظم الغذائیة المائیة في 
جمیع أنحاء جنوب شرق آسیا إلى جعل األسماك مصدر مھم للمغذیات الدقیقة  

األساسیة واألحماض الدھنیة وتحسین امتصاص العناصر الغذائیة في األطعمة 
تشكیل الفھم العلمي لفوائد األسماك في النظام الغذائي،  النباتیة. أعادت األبحاث 

مما یدل على أن ھذه األطعمة ذات األسعار المعقولة والمتوفرة محلیًا تقدم فوائد 
تغیر الحیاة، وال سیما لألطفال.  أدى العمل االبتكاري في النظم الغذائیة المائیة 

، وتعزیز القدرة على  ى تحسین الصحة، والدخل، والمساواة بین الجنسینتمثل 
 التكیف، وزیادة جودة وكمیة األطعمة المغذیة والمراعیة للمناخ. 

 
 

  
 

 
 
 
 
  الدور الفرید لبیئات اإلنتاج ...  

) التابعة لوزارة الزراعة في الوالیات  ARSتعمل دائرة البحوث الزراعیة (
المتحدة مع المزارعین في كولورادو بالوالیات المتحدة لزیادة إنتاجیة 

واستدامة أنظمة الزراعة المرویة في المناطق شبھ القاحلة والمناطق القاحلة.  
متعددة الجوانب ألن ھؤالء المزارعین لدیھم سیطرة  یلزم إیجاد حلول

متفاوتة على توقیت الري وكمیتھ وأسالیبھ المتاحة لھم. تعتمد الحلول على  
القدرة على زیادة إنتاجیة المیاه للمحصول (العائد لكل وحدة میاه یستخدمھا  

المحصول) وھذا بدوره یتطلب فھًما وتقییًما أفضل للخصائص النباتیة 
دة، وإدارة أفضل للمدخالت الزراعیة المتفاعلة، وأدوات أفضل إلدارة المعق

إمدادات المیاه الزراعیة بكفاءة أكبر، ال سیما في مواجھة المزید من المنافسة  
وقلة توافر المیاه. یوجد أیًضا زیادة في الكفاءة على مستوى المزارع یمكن 

مزارع. تتعاون دائرة تحقیقھا من خالل تحسین اتخاذ القرارات على نطاق ال
) تثقیفھم بشأن الممارسات 1البحوث الزراعیة مع المزارعین من أجل: 

) تطویر  2الزراعیة المتعلقة بإنتاجیة المحاصیل في ظل المیاه المحدودة. 
) 3أدوات للمساعدة في عملیة صنع القرار في الوقت الحقیقي من أجل إدارة الري. و 

خدامھا في عملیة صنع القرارات على نطاق المزارع تجھیز المعلومات واألدوات الست 
  فیما یتعلق باختیار المحاصیل وتوزیع مساحة األرض بین المحاصیل واستخدام الري داخل المزارع. سیؤدي ھذا البحث إلى زیادة إنتاجیة نظم

 زراعة المحاصیل وتحسین إدارة الري في والیة كولورادو. 

www.cgiar.org/innovations/climate-smart-villages-and-valleys/ 
https://ricetoday.irri.org/a-smart-choice-for-africas-inland-valley-rice-farmers/ 

https://www.ars.usda.gov/research/project/?accnNo=432342 

www.unnutrition.org/wp-content/uploads/FINAL-UN-Nutrition-Aquatic-foods-Paper_EN_.pdf 
https://www.cgiar.org/news-events/news/wfp2021 

 

 

 


