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تعزز الحلول والتكنولوجیا التي تستند إلى أسس علمیة االستدامة الزراعیة، وتزید من فرص الحصول على الغذاء، وتساعد في التخفیف من  
 نفسھ من اآلثار البیئیة للزراعة. آثار تغیر المناخ والتكیف معھا، مع الحد في الوقت 

 
 

العلم واالبتكار أدوات أساسیة للحد من الجوع وسوء التغذیة لتلبیة احتیاجات عدد     •
 متزاید من سكان العالم.  

 
تعمل عملیة صنع القرار التي تستند إلى أسس علمیة والمعتمدة على البیانات على   •

 تحسین االستدامة والقدرة على التكیف في جمیع النظم الغذائیة.  
 

یؤدي تحسین فرص الحصول على العلم واالبتكار القائم على األدلة إلى توسیع  •
المزارع ویعزز األمن  نطاق اإلمكانیات المتاحة للمزارعین والصیادین وأصحاب 

 الغذائي. 
 

یمكن لألطر التنظیمیة التي ال تستند إلى أسس علمیة أن توجد حواجًزا أمام   •
االبتكار، ویضمن اعتماد المعاییر التي تستند إلى أسس علمیة والمخاطر 

والمعترف بھا دولیًا [الدستور الغذائي، واتفاقیة وقایة النباتات الدولیة، والمنظمة 
 صحة الحیوان] السالمة وكذلك یدعم التجارة.العالمیة ل

 
تتیح التكنولوجیا الرقمیة القائمة على البیانات للمنتجین بدمج الممارسات المعززة  •

 لإلنتاجیة والممارسات المراعیة للمناخ في أعمالھم التجاریة بتكلفة أقل. 
 

تؤدي فرص الحصول الشامل على أوجھ التقدم في البحث والتطویر الزراعي إلى   •
 االبتكار العالمي والحلول القائمة على أساس المكان.   

 
تساعد الممارسات الزراعیة التي تستند إلى أسس علمیة، مثل الزراعة الدقیقة،   •

والتكنولوجیا الحیویة، والمحاصیل المعمرة الجدیدة، والحراجة الزراعیة، وإدارة  
اآلفات المتكاملة، على بناء صحة التربة، وحمایة التنوع البیولوجي، وتقلیل 

 اعة.  انبعاثات غازات الدفیئة الناتجة عن الزر 
 

لج فیھ أیًضا  یحظى العلم بأھمیة حاسمة لتعزیز نمو اإلنتاجیة المستدام وأوجھ تحسین االستخدام الفعال للموارد الطبیعیة الثمینة في الوقت الذي یعا •
 احتیاجات األمن الغذائي العالمي واحتیاجات التغذیة. 

 
عالم األسالیب القائمة على األدلة لتقییم التكنولوجیا الحیویة والمنتجات ذات تدعم المنظمات والمؤسسات العلمیة والتنظیمیة في جمیع أنحاء ال •

 الھندسة الحیویة.  البیانات السلیمة ضروریة لتحدید سالمة المحاصیل الجدیدة. 
 

یًا ویجب أن یقوم على أساس  یعد التعاون التنظیمي بین الشركاء التجاریین بشأن التكنولوجیا الحیویة والمنتجات ذات الھندسة الحیویة أمًرا ضرور •
 علمي سلیم.  سیؤدي تعزیز التجارة في ھذه المنتجات إلى ربط المنتجین وأغذیتھم بالجوعى في األماكن النائیة.  

 
یحتاج المزارعون والصیادون وأصحاب المزارع إلى الحصول على مجموعة واسعة من األدوات من أجل تبني الممارسات التي تعمل على أفضل   •

لھم. یمكن للتكنولوجیات الجدیدة تكثیف جھودھا الرامیة لمكافحة اآلفات واألمراض والتكیف مع أنماط الطقس الجدیدة، وكل ذلك مع تقدیم  وجھ 
 األطعمة المغذیة للعالم. 

  دعمنا جدید من نؤكد أن یجب"
 إلى تستند قائمة قرار صنع لعملیة

  علمیة أسس
  البیانات على وتعتمد

 نوع كل من لالبتكارات الترویج  مع
 ذلك في بما... 

 وتقنیات حدیثة  علمیة أسالیب
 آمنة  إیكولوجیة إدارة ونھج  متطورة

 ".البیولوجیة الناحیة  من
 

  فیلساك، توم األمریكي الزراعة وزیر
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 العلم والتكنولوجیا في العمل:      

ي با�ستان 
ي تعمل بالطاقة الشمس�ة �ض

 أنظمة الضخ اليت
ن   ا�ة حديثة بني ي المناطق دعت �ث

ي الوال�ات المتحدة والمركز الدو�ي للبحوث الزراع�ة �ن
وزارة الزراعة �ن

ن نظام الري من خالل عرض و��ث  ICARDAالجافة ( ) �طلق عليها "إصالح مستجمعات الم�اە وتحسني
ن  اك المزارعني ي با�ستان" إ� إ�ث

ن �ن ن ال��فيني أفضل الممارسات والتكنولوج�ات لمساعدة المزارعني
ي أنظمة ري مبتكرة وعال�ة ال�فاءة تعمل بالطاقة المتجددة. من خالل ر�ط أنظمة  البا�ستا ن لدعم تبين نيني

ي الوال�ات المتحدة  
وع وزارة الزراعة �ن ي تعمل بأنظمة الطاقة الشمس�ة، ساعد م�ث الري عال�ة ال�فاءة اليت

ي با�ستان ع�
ن �ن ي المناطق الجافة المزارعني

ي  والمركز الدو�ي للبحوث الزراع�ة �ن
 تحقيق كفاءة أع� �ن

ي استخدام الطاقة، وكفاءة من ح�ث التكلفة.   
 استخدام الم�اە، وكفاءة �ن

 
 

 
 
 

ق إف��ق�ا ي �ش
 المكافحة البيولوج�ة �ض

ي منتج    ي الوال�ات المتحدة تبين
ق إف��ق�ا، تدعم مشار�ــــع وزارة الزراعة �ن ي �ث

�ن
، والذي ُطور �شكل  AflaSafeمبتكر للمكافحة البيولوج�ة، ومركب  ي البيولو�ب

ي  
ن دائرة البحوث الزراع�ة التابعة لوزارة الزراعة �ن ك من خالل التعاون بني مش�ت

  AflaSafeالوال�ات المتحدة والمعهد الدو�ي للزراعة االستوائ�ة. �قلل مركب 
ي الحبوب مثل الذرة والعد�د  

ي �شكل كب�ي من التلوث بالعفن المنت�ث �ن البيولو�ب
ي تنتج مركبات �س�  من المحاص� ي والفلفل واليت

ل األخرى مثل الفول السوداىن
ن و�ي سامة للب�ث (ح�ث ترجع إصابة حالة واحدة من كل ثالث   األفالتوكسني

). �ساعد اعتماد   ن ي أف��ق�ا إ� تناول األفالتوكسني
حاالت من �طان ال�بد �ن

ق إف��ق�ا ع� تقل�ل خسائر ما بعد  AflaSafeمركب  ي �ث
ي �ن الحصاد   البيولو�ب

ن صحة اإل�سان.      مع تحسني
 
 

   
 

ي فيتنام 
 برنامج تك��ن األعالف �ض

ي الوال�ات المتحدة مع جامعة كال�فورن�ا، 
ا�ة وزارة الزراعة �ن  من خالل �ث

ن       �ساعد مدينة داف�س ووزارة الزراعة والتنم�ة ال��ف�ة الفيتنام�ة   المنتجني
وة   ي اإلنتاج المستدام لل��

ن ع� اعتماد برنامج تك��ن أعالف �ساهم �ن الفيتناميني
وة الحيوان�ة   ي فيتنام (تعت�ب ال��

الحيوان�ة والتخف�ف من آثار تغ�ي المناخ �ن
ا النبعاثات غاز الميثان ا مهم� نامج ع� تع��ز القدرة مصدر� ). �عمل اعتماد ال�ب

وة   ي ال�� الوطن�ة لفيتنام ع� تقد�م توص�ات ق��ة �شأن حصص األعالف لمنت�ب
ن ع� ز�ادة إنتاجيتهم وخفض تكال�فهم،   ي بدورها �ساعد المنتجني الحيوان�ة، واليت

ي الوقت نفسه أهداف التنم�ة الوطن�ة منخفضة االنبعاثات لقطاع 
و�دعم �ن

ي فيتنام. األلبا
 ن �ن

   
 
 

 
 �سخ�ي قوة الب�انات لتح��ل النظم الغذائ�ة  

أعد باحثون من المجموعة االستشار�ة للبحوث الزراع�ة الدول�ة قاعدة 
ي معهد  FishBaseب�انات 

ي عام  WorldFishألول مرة �ن
  1988للبحوث �ن

ن�ع. أصبحت اآلن   200كقاعدة ب�انات ع� ستة أقراص مرنة وتغ�ي 
ي 

نت متوفرة �ن لغة، وتوفر معلومات مهمة عن أ��� من   14موسوعة ع� اإلن�ت
ن�ع من أنواع األسماك بالم�اە العذبة والبح��ة، و�زورها أ��� من   34000

ا واحدة من 900000 وة السمك�ة   شخص كل شهر. وتعت�ب حال�� أ��� موارد ال��
ي العالم. أتاح القدر الهائل من المعلومات ("السمات") عن معظم أنواع  

ا �ن ذكر�
ي تدرجها قاعدة ب�انات  العد�د من التحل�الت  FishBaseاألسماك اليت

ي الذي �جمع نتائج الدراسات المتعددة  
الوصف�ة ب�الضافة إ� تحل�ل إحصاىئ

ا كمصدر رئ��ي للب�انات   FishBase�انات �شأن األسماك. تعمل قاعدة ب أ�ض�
ي العد�د من البلدان،  

وة السمك�ة وت���ة األح�اء المائ�ة �ن من أجل إدارة ال��
  . ي  ورصد تنوعها البيولو�ب

https://agrilinks.org/post/ration-formulation-software-enhances-farmer-productivity-decreases-
emission-intensity 

https://www.cgiar.org/innovations/harnessing-the-power-of-data-to-transform-
food-systems / 

https://www.cgiar.org/annual-report/performance-report-2019/aflasafe/ 

http://pcrwr.gov.pk/wp-content/uploads/2020/Water-
Management-Reports/Solar%20Powered%20Pumping.pdf 


