
 : نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة

 ، وكيفيتھأسبابھاملقصود بھ، و  

ما    راجعحول العالم،    ُ�عد نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة هاًما لتلبية التحديات ال�ي تواجھ األنظمة الزراعية والغذائية

 ي�� ل�حصول ع�� إجابات لألسئلة الشائعة حول نمو اإلنتاجية الزراعية، ونمو اإلنتاجية املستدامة.

 ما املقصود بنمو اإلنتاجية الزراعية؟ •

 ملاذا نحتاج نمو اإلنتاجية الزراعية؟ •

 �عد نمو اإلنتاجية الزراعية مهًما، ولكن هل يمكن االكتفاء بھ؟ •

  اإلنتاجية الزراعية املستدامة؟ما املقصود بنمو  •

 ملاذا نحتاج نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة؟ •

 كيف يمكن تحقيق نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة؟  •

 بنمو اإلنتاجية الزراعية؟ما املقصود 

الزراعية • ا�خرجات   �� الز�ادة  حجم  الزراعية  اإلنتاجية  نمو  املدخالت  يحدد  من  محددة  كمية  حجم    -ل�ل  أو 

قياس الكفاءة ال�ي �ستخدم ��ا  ل�ل مستوى محدد من ا�خرجات، و�مع�ى آخر، �عمل ع��  االنخفاض �� املدخالت  

 املدخالت إلنتاج ا�خرجات الزراعية.

الزراعية�ش��   • ال�لية  وفًقا ملا حدد   -نمو اإلنتاجية  لنمو   -للعواملتھ اإلنتاجية   
ً

القياس األك�� شموال �عت��  والذي 

من الغذاء، واأللياف، وا�خرجات الزراعية األخرى مع مدخالت إجمالية   إ�� إنتاج املز�د (أو نفس الكمية)اإلنتاجية  

مالومياه  أرا��ي،تتضمن    أقل ورأس  وعمالة،  اإلنتاج  ،   �� املستخدمة  املواد  جميع  جانب  إ��  �عت��  أقل،  وال   ،

واملدخالت األخرى  (املز�د من العمالة، ورأس املال،    املدخالتتكثيف  من    للناتج مقياًسا    للعواملال�لية    اإلنتاجية

 ل�ل فدان) أو توسع �� األرا��ي. 

ا قوً�ا لز�ادة إنتاج الغذاء دون    •
ً
استغالل املز�د من املوارد إلنتاج نفس الكمية من  ُ�عد نمو اإلنتاجية الزراعية محر�

ا لنمو 
ً
 الناتج، ولكنھ �ش�� إ�� النمو �� كفاءة املصدر. الغذاء، ومن ثم فإن نمو اإلنتاجية ليس مرادف

 ملاذا نحتاج نمو اإلنتاجية الزراعية؟

للعوامل الزراعية محل التوسع �� األرا��ي، وتكثيف املوارد ��دف ا�حفاظ ع�� اإلنتاجية ال�لية    نمو ، حل  ت منذ التسعينا

جديدة لإلنتاج خالل  معدل إضافة أرا��ي    للعوامل ونمونتاج الزرا�� العاملي، بالرغم من تباطؤ اإلنتاجية ال�لية  النمو �� اإل 

 . 2019-2011الف��ة ب�ن عامي  

 اإلنتاجية الزراعية العاملية نمو  -1الش�ل 

تقليل   •  �� الزراعية  للعوامل  ال�لية  اإلنتاجية  نمو  ساعد  املا��ي،  القرن  نصف  مدار  وز�ادة ع��  األمن    الفقر، 

تقليل انبعاث الغازات الدفيئة،  الغذائي، وتقليل التوسع �� األرا��ي، ونقص التنوع األحيائي املصاحب، إ�� جانب  

 اقتصاديات الر�ف.دخل املزارع�ن، وحسن من ودعم النمو االقتصادي ال�ي عزز 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/211104-Global-Ag-Figure-1-ARA.pdf


o  الفقر و�حسن األمن الغذائي   حدة نمو اإلنتاجية الزراعية من يخفف : م�خص ملا سيتم تفصيلھ أدناه 

  العاملية، وا�عدام األمن الغذائي، وال    أدى نمو اإلنتاجية الزراعية إ�� انخفاضاٍت �خمة �� معدالت الفقر

 يزال يمثل الرك��ة األساسية �� النمو �� العديد من بقاع العالم.

 لدور ا�حوري الذي يلعبھ نمو اإلنتاجية للتخفيف من حدة الفقر وتحس�ن  يتفق أغلب األ�خاص ع�� ا

 األمن الغذائي: 

 "  عد الزراعة والصناعات �� البلدان القائمة ع�� الزراعة، وال�ي تضم
ُ
أغلب جنوب �حراء أفر�قيا، �

الغذائي،   األمن  وا�عدام  ا�جما��،  الفقر  من  وا�حد  للنمو  أساسية  ��ا  استخدام  املرتبطة  و�تطلب 

الزراعة   ع��  القائمة  الدول   �� االقتصادي  للنمو  �أساس  إنتالزراعة   �� إنتاجية  أ�حاب  ثورة  اج 

 . 2008البنك الدو��، تقر�ر النمو العاملي   -". ا�حيازات الزراعية الصغ��ة

 " أداه فعالة لز�ادة اإلنتاج اإلجما�� �� الغذاء، بما ي�ون التعامل مع انخفاض إنتاجية الغذاء يمكن أن

 لألسر األشد من خالل خفض أسعار املواد الغذائية�شمل األطعمة املغذية،  
ً
، وز�ادة الدل، وخاصة

املنخفضة   الدول   �� الصغ��ة  ا�حيازات  أ�حاب  واملنتج�ن  الزراعة،   �� �عمل  ال�ي  الدخل،  فقًرا 

 
ً

". منظمة األغذية ، مثل املزارع�ن، والرعاة، وصيادي األسماكواألخرى متوسطة الدخل واألقل دخال

 . 2020وضع األمن الغذائي والتغذية حول العالم والزراعة، 

 الدول منخفض  ��  
ً
الزراعية، خاصة اإلنتاجية  �عد مواصلة تحس�ن  أمرً   ة"  ضرورً�ا لضمان  ا  الدخل 

ال�ا��   الغذاء  القضاء ع��  توف��  نحو  األخ��ة  املرحلة  إ��  والوصول  العالم،  امل��ايد من س�ان  للعدد 

االفقر   ثلثا  �عتمد  حيث  النامية،  الدول   �� الزراعة املنتشر  ع��  العالم   �� فقًرا  األشد  أل�خاص 

أقوا��م  باللكسب  الزراعية  اإلنتاجية  نمو  وتحظى  الفقر،  حدة  من  التخفيف  ع��  األك��  ب�ن    تأث�� 

 ازدهار ا�حصاد، 2019البنك الدو��، القطاعات األخرى." 

 " 
ً
قدم التحسينات �� اإلنتاجية الزراعية، وخاصة

ُ
اإلنتاجية ال�لية للعوامل (املرتبطة بجميع عوامل    ت

البيئة وز�ادة دخل املزارع من خالل تقليل متطلبات اإلنتاج)   فرصة لتخفيض الضغط امل��امن ع�� 

إ��  2021الغذائية  مة  مذكرة ا�جموعة العلمية لقمة األمم املتحدة لألنظ   املدخالت." �شأن الوصول 

 2030القضاء ع�� ا�جوع بحلول عام  

o   :أساسيً م�خص ملا سيتم تفصيلھ أدناه 
ً

ا ل�حفاظ ع�� املوارد، التخفيف �عد نمو اإلنتاجية الزراعية عامال

 استمرار�ة الزراعة  معها، وضمانمن حدة التغ��ات املناخية والتكيف 

 ة ، وتكثيف استخدام املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات الغذائية امل��ايد التوسع �� األرا��ي الزراعية  يمثل  

 ع�� األنظمة األي�ولوجية الطبيعي
ً

 ة. للس�ان حول العالم عبًئا ثقيال

   املوجودة الطبيعية  املوارد  إنتاجية  اإلنتاج  –ُ�عد رفع  إ��  إدخال موارد طبيعية جديدة   من 
ً

ا�خيار    -بدال

 الوحيد لتلبية احتياجات األمن الغذائي لألجيال ا�حالية واملستقبلية. 

 باستخدام مدخالت  �� إنتاج املز�د    -و�حدث حالًيا �� أغلب ا�حاالت-  املزارع�ن  سوف يتحدى �غ�� املناخ

، وتقلبات الطقس، وح�ى  تواآلفا ع�� ا�جفاف والفيضانات،    همن خالل تأث�� موارد طبيعية أقل موثوقية  

اإل�سان للتكيف  �حة  جوهرً�ا   
ً

حال املستدامة  الزراعية  اإلنتاجية  لنمو  املبتكرة  املنا�ج  وستمثل  مع  ، 

 لتغ�� املناخ وا�حد م��ا. تأث��ات األمن الغذائي 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5990
https://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
https://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
https://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32350
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2021/06/SDG2_Synergies_and_tradeoffs.pdf
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2021/06/SDG2_Synergies_and_tradeoffs.pdf
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2021/06/SDG2_Synergies_and_tradeoffs.pdf


 لنمو اإلنتاجية ع�� حفظ املوارد، وا الكث��ون �شأن الدور ا�حوري  املناخ  يتفق  لتخفيف من حدة �غ�� 

 الغذائي والتغذية ع�� املدى البعيد.  والتكيف معها، إ�� جانب ضمان األمن

 بارًزا �� النمو االقتصادي، يمكنھ    " كما لعب املساهمة أيًضا تحسن اإلنتاجية ال�لية للعوامل دوًرا 

التقدم   تباطؤ  و�� حال  والتكيف معھ،  املستقب��  املنا��  التغ��  حدة  من  التخفيف   �� فعال  �ش�ل 

أو   االستداالتق�ي،  أهداف  تحقيق   �� النمو  الفشل  مواكبة  من  الزرا��  اإلنتاج  يتمكن  لن  مة، 

البيئة السلبية ع��  آثاره  تقليل  التعاون والتنمية االقتصادية،  الس�ا�ي، مع  خلق ،  2021". مؤسسة 

 . سياسات أفضل ألنظمة الغذاء

   ثبات حال   �� اإلنتاج  "  لكفاءة  ا�حالية  لل�وكب  ،  2050عام    ح�ىاملستو�ات  الغذاء  توف��  سيتطلب 

ا الغابات  آالف  إزالة معظم  والقضاء ع��  العالم،   �� األخرى ملتبقية  يكفي  السالالت  ما  من  ، و�طالق 

لتتجاوز  الدفيئة  الغازات  مئو�ة املنصوص  درجة    2و ،  مئو�ة  درجة  1.5ا�حرارة  مس��دفات    انبعاثات 

��ي بال�امل ع�� االنبعاثات الناتجة عن جميع األ�شطة البشر�ة   -عل��ا �� اتفاقية باريس
ُ
ح�ى و�ن ق

 . خلق مستقبل غذائي مستدام،  2019األخرى." معهد املوارد العاملية،  

 عا بحلول  مستدام  غذائي  إنتاج  إ��  التحول  ��  75بنسبة  انخفاض    2050م  سيتطلب  األقل  ع��   %

 . الغذاء �� اإلن��و�يس�ن، Lancet-EAT ،2019�جنة   –الفجوات ا�حصولية." 

 ولكن هل يمكن االكتفاء بھ؟ ،امهمً �عد نمو اإلنتاجية الزراعية 

الزراعية   • للعوامل  ال�لية  اإلنتاجية  نمو  املواردخفف  ال  قيود  ع��  اإلنتاجية املفروضة   �� التحس�ن  وُيعد  زراعة، 

القادمة العقود   �� حوً�ا  أمًرا  للعوامل  مع    ال�لية  العاملية،  الغذائية  لالحتياجات  الزرا��  اإلمداد  مواكبة  حال   ��

 حماية قاعدة املوارد الطبيعية ال�ي �عتمد عل��ا الزراعة.

ال�ليةبالرغم من ذلك، ال يكفي نمو اإلنتاج • العاملية   ية  الغذائية  تلبية االحتياجات  �� استدامة  الزراعية  للعوامل 

ع�� ا�جودة    -�� �عض ا�حاالت  -لنمو اإلنتاجيةأو �� املستقبل، �سبب احتمالية اآلثار السلبية غ�� املقصودة  حالًيا  

 واستمرار�ة الزراعة واألمن الغذائي ع�� املدى البعيد. البيئية، والعدالة، 

يتضمن •    ال 
ً
الزراعية،    عادة اإلنتاجية  املرتبطة نمو  ا�خالت  ت�اليف  للعوامل،  ال�لية  اإلنتاجية  بمقياس  ح�ى 

املسوقة،  باستخدام   غ��  ا�خدمات  من  غ��ها  أو  املسوقة،  غ��  األي�ولو��  النظام  تتضمن  خدمات  ال  أ��ا  كما 

 مخرجات غ�� مسوقة مثل جودة املياه ا�حسنة أو �حة ال��بة.

 املقصود بنمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة؟ما 

نمو  ثار السلبية ا�حتملة غ�� املتعمدة لنمو اإلنتاجية، وُيعزز فوائد  لآل نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة    يتصدى  •

والبيئية واالقتصادية التنمية االجتماعية  بأهداف  لل��وض  املستدامة  اإلنتاجية  اإلنتاجية  نمو  ، وسيتطلب قياس 

ا�خدمات   ليشمل  للعوامل  ال�لية  اإلنتاجية  نطاق  اإلنتاجية توسيع  قياسات  استكمال  أو  املسوقة،  غ��  والنتائج 

 باستخدام املؤشرات املتعلقة بالنتائج االجتماعية والبيئية. ال�لية للعوامل 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/making-better-policies-for-food-systems_ddfba4de-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/making-better-policies-for-food-systems_ddfba4de-en
https://www.wri.org/research/creating-sustainable-food-future
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext


الزراعية   • اإلنتاجية  نمو  الفقر،  ��دف  حدة  من  والتخفيف  ل�جميع،  والتغذية  الغذائي  األمن  لتحس�ن  املستدامة 

الطبيعية  املوارد  الزراعة، وا�حفاظ ع��   �� املزارع�ن، والعامل�ن  املناخ، و�عز�ز رفاهية  �غ��  ، والتخفيف من حدة 

 و�ناء أنظمة غذاء أك�� استدامة ومرونة وشمولية.

اإلنتاجية   • نمو  ع��  ُيطلق  اإلنتاجية  باختصار،  نمو  املستدامة  بأهداف  الزراعية  ال��وض  إ��  تؤدي  ال�ي  الزراعية 

 احتياجات الغذاء والتغذية لألجيال ا�حالية واملستقبلية.التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية لتلبية 

 ملاذا نحتاج نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة؟

لتحديات املتعددة ال�ي تواجھ الزراعة للمواجهة الفور�ة لأمًرا ضرورً�ا    الزراعية املستدامة ُ�عد ز�ادة نمو اإلنتاجية   •

استمرار�ة   ولضمان  العالم،  حول  الغذائية  لتلبية  واألنظمة  حيوً�ا  أمًرا  عد 
ُ
� كما  الطو�ل،  املدى  ع��  الزراعة 

وتحس�ن سبل عيش  األثر البيئي للزراعة،  ، وا�حفاظ ع�� املوارد الطبيعية، وتقليص  االحتياجات الغذائية العاملية

 ورفاهية املزارع�ن والصيادين ومر�ِي املاشية حالًيا و�� املستقبل. 

ية لألجيال ا�حالية ذائيؤدي غياب نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة إ�� تقو�ض قدرتنا ع�� تلبية االحتياجات الغ •

 ى البعيد. استمرار�ة الزراعة ع�� املد  املوارد الطبيعية، و�عز�زواملستقبلية، وا�حفاظ ع�� 

إفالس ، تؤدي تلبية االحتياجات الغذائية امل��ايدة حول العالم إ��  غياب نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة  �� حال •

 .� سلًبا ع�� الطبيعة�املزارع�ن واملس��لك�ن، والتأث

 كيف يمكن تحقيق نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة؟ 

املستدامة   • الزراعية  اإلنتاجية  نمو  املعر��  يتطلب  املال  رأس   �� اإلبداعاستثماًرا  ��  لتحف��  االستثمار  �ع�ي  بما   ،

لز�ادة   الشامل،  التوعية  والتقييم  االبت�ار،  املتعمدة  �دارة  و تب�ي  وغ��  املتعمدة  النواتج  اآلثار  ع��  اإلنتاجية  لنمو 

 واالقتصادية.االجتماعية والبيئية  

لنمو   • الرئي��ي  الدافع  االبت�ار  التكنولوجية  ُ�عد  االبت�ارات  ذلك   �� بما  الطو�ل،  املدى  ع��  املستدامة  اإلنتاجية 

 .واإلدار�ة، وا�حلول املبتكرة ال�ي �عتمد ع�� الطبيعة، وال��تيبات املؤسسية ا�جديدة والب�ى التحتية

املعر�� • املال  رأس  ون  -يتغذى  االبت�ار  اإلنتاجيةمحرك  البحث    -مو   �� وا�خاصة  العامة  االستثمارات  طر�ق  عن 

الطبيعية املوارد  ومديري  املاشية،  ومر�ي  للمزارع�ن،  املتطورة  وا�خ��ة  األنظمة والتطو�ر،   �� الفاعلة  وا�جهات   ،

 الغذائية. 

، وال يمكن �سريع  ملمارسات�عتمد نمو اإلنتاجية أيًضا ع�� االستثمارات �� التوعية و�شر املنا�ج املبتكرة، وأفضل ا •

 نمو اإلنتاجية إال من خالل تب�ي االبت�ار. 

•   
ً

مالئًما �جميع ا�حلول التكنولوجية، فهو �عتمد ع�� االس��اتيجيات  ال �عت�� نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة حال

تالءم   ال�ي  امل�ان  ع��  والظروف  القائمة  واألسواق،  املزارع،  وأنواع  وا�حاصيل،  ا�جغرافية،  املناطق  مختلف 

 واالقتصادية. ،االجتماعية

اون غ�� املألوفة ال�ي �ستفيد من  يمكن �سهيل وت�خيم نمو اإلنتاجية الزراعية املستدامة من خالل أش�ال التع •

 ، و�ساعد ع�� �شر أفضل املمارسات وز�ادة استيعا��ا �ش�ل واسع. أنواع املعرفة ا�ختلفة



واالجتماعية   • البيئية  االستدامة  من  ذاتھ  حد   �� مدعوما  و��ون  املستدامة  الزراعية  اإلنتاجية  نمو  يدعم 

نظمة األي�ولوجية ا�حسنة، والقوى العاملة األفضل �عليًما  من خالل، ع�� سبيل املثال: خدمات األ واالقتصادية  

 ، إ�� جانب األسواق وا�جتمعات املستقرة. و�حة

بالغ األهمية   • أمًرا  اإلنتاجية  نمو  املستدامة، ودوافع  الزراعية  اإلنتاجية  نمو  �� فهم  التقدم  املز�د من  �عد تحقيق 

النطاق، و�عز�ز رفاهية اإل�سان، و  املدقع واسع  الفقر  ا�جديدة، وضمان  للتخلص من  البيئية  التحديات  مواجهة 

 األمن الغذائي. 

لل�� • اإلنتاجية  نمو  قوة  تكريس  واالقتصادية  يتطلب  والبيئية  االجتماعية  االستدامة  بأهداف    تقييوض 
ً

شامال ًما 

اإلنتاجية لنمو  املتعمدة  وغ��  املتعمدة  إلدارة    -لآلثار  نظامًيا  االجتماعية ومن�ًجا  الرفاهية  وحماية  املفاضالت 

 والبيئية. 

املوا • ع��  وا�حفاظ  الغذائي  األمن  أجل  من  املستدامة  اإلنتاجية  نمو  تحالف  (يوفر  اإلنتاجية  رد  نمو  تحالف 

 املوار حول أفضل املمارسات والدروس املستفادة لتعز�ز نمو اإلنتاجية املستدامة. ) املستدامة
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