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 ة.یتطلب بناء نظم غذائیة مستدامة العمل في جمیع األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة، أال وھي األبعاد االجتماعیة واالقتصادیة والبیئی
 

 
 
 
 
تدعم النظم الغذائیة المستدامة الجدوى االقتصادیة للمنتجین، واألنظمة   •

الغذائیة الصحیة، وسبل العیش العادلة، والحفاظ على الموارد الطبیعیة،  
 والتكیف معھ. والتخفیف من آثار تغیر المناخ 

       
 من أقوى النھج لتعزیز االستدامة تحسین إنتاجیة الزراعة وكفاءتھا.      •

 
یعد النمو المستدام لإلنتاجیة، أو إنتاج المزید بموارد أقل  وأراضي أقل   •

ومیاه أقل ومدخالت أقل أمًرا بالغ األھمیة لتلبیة احتیاجات العالم من  
راعة وتحسین سبل عیش ورفاه  الغذاء وتقلیص التأثیر البیئي للز

 المزارعین والصیادین وأصحاب المزارع. 
 

یقلل االستخدام األكثر كفاءة للموارد من التأثیر البیئي للزراعة ویخفض   •
 التكالیف بالنسبة للمنتجین والمستھلكین.  

 
إن الممارسات الزراعیة المستدامة، أي الزراعة بدون حراثة أو الزراعة   •

طیة المحاصیل والزراعة الدقیقة والمحاصیل  منخفضة الحراثة وتغ
المعمرة والحراجة الزراعیة وإدارة اآلفات المتكاملة، تعزز صحة التربة  

 وتحمي التنوع البیولوجي وتقلل من انبعاثات غازات الدفیئة للزراعة.  
 

تدعم التنمیة الزراعیة المستدامة وتعزز النُھج التي تقلل المنتجات   •
الثانویة وتستعیدھا وتعید تدویرھا وتعید إنتاجھا، بما في ذلك  الزراعیة 

 تطویر منتجات بیولوجیة جدیدة ذات قیمة مضافة. 
 

تساھم النظم الغذائیة العالمیة بما یصل إلى ثلث االنبعاثات الناتجة عن   •
تغیر المناخ والتخفیف من  النشاط البشري .  یمكن أن تساعد ممارسات الزراعة والحراجة الذكیة مناخیًا في التكیف مع 

 حدتھ بطرق تبني مجتمعات وأسواق قویة.  
 

في المائة من   8یعتبر منع وتقلیص فقد األغذیة وھدرھا أمًرا بالغ األھمیة لمعالجة أزمة المناخ حیث یأتي ما یقرب من  •
ن فقد األغذیة وھدرھا  جمیع انبعاثات غازات الدفیئة من فقد األغذیة وھدرھا.  وفي حقیقة األمر، فإذا افترضنا بأ 

 كمشكلة یمكن تشبیھھ ببلد ما، فسیمثل ھذا البلد ثالث أكبر مصدر النبعاثات غازات الدفیئة في العالم.  
 

 سیتطلب تحقیق األھداف المتعلقة باإلنتاج الزراعي األكثر استدامة توسیع نطاق الحفاظ على األراضي ونطاق االبتكار.  •
 

یجب تقییم جھود االستدامة مقارنة بالنتائج القابلة للقیاس أال وھي األمن الغذائي والتغذوي، والقدرة على تحمل    •
التكالیف، وإمكانیة الوصول، ودخل ورفاه العاملین في النظام الغذائي والمنتجین، والمؤشرات  

    البیئیة.  

 متجدًدا  غذائیًا نظاًما ننشد أننا"
 أھم أحد  الغذاء بأن  فیھ یُعترف
 وحمایة الصحة لتعزیز  السبل

 ویُسلم األمراض، من أجسامنا
 كوسیلة الغذاء إنتاج  بأن فیھ

 اقتصاداتنا لبناء رئیسیة
 الزراعیة أراضینا على والحفاظ
 ضمان مع استغاللھا وإعادة

 كبیرة قدرات ذات خدمات توافر
 ".البیئي النظام  مجال في

 
 فیلساك  توم األمریكي الزراعة وزیر

 في شیكاغو مدینة مجلس في الغذائي لألمن العالمیة الندوة
 2021 مایو 11 بتاریخ



ن الذرة والقمح و       و�تم��ل من بعثة الوكالة    DEمركز  المركز الدو�ي لتحسني
اف الوال�ات المتحد ي بنغالد�ش تحت إ�ش

ة. مبادرة الحكومة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ن
نامج الغذاء للمستقبل (  ). FtFل�ب

 

 تعني االستدامة تحقیق التوازن بین األبعاد االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة من أجل  
 نظم غذائیة قادرة على التكیف ومستدامة.

 : ن الشو�ي ن سبل  التني " للطب�عة لتحسني ع�ش  "الذهب األخ�ن
 . ن ي جميع أنحاء العالم،   المزارعني

ا �ن ا�د� ن ا م�ت تكتسب محاص�ل الصبار اهتمام�
ي   ا لخصائصه الف��دة الئت ن الهندي)، نظر� ن الشو�ي (صب�ي التني وال س�ما التني

ات تغ�ي المناخ والضغوط السكان�ة. �مكن   توفر القدرة ع� التك�ف مع تأث�ي
ي األرض ح�ث ال �مكن

ن الشو�ي �ن لمحاص�ل أخرى أن تنمو،   أن ينمو التني
ي المتدهورة. ُ�ستمد لقب الذهب  

و�مكن استخدامه الستعادة األرا�ن
ي الظروف القاحلة وشبه 

األخ�ن من قدرته ع� النمو �شكل ج�د �ن
ا�د �سبب تغ�ي المناخ.   ن ي ظل الظروف القاس�ة �شكل م�ت

القاحلة، حئت �ن
ن زراعة الفا�هة كنشاط مدر للدخل يوفر أ ا التغذ�ة �مكن للمزارعني �ض�

ن الشو�ي ق�مة غذائ�ة عال�ة غن�ة  ي والب�ش ع� حد سواء. �قدم التني
للموا�ش

بال���وه�درات واألحماض األمين�ة والفيتامينات والماء، باإلضافة إ�  
ول والدهون  الفوائد الصح�ة من خالل خفض مست��ات ال�ول�س�ت

ي مع الحد  الثالث�ة. باعتبارها فا�هة ذات نوع�ة ج�دة لالستهالك ال ب�ش
األدىن من المدخالت الزراع�ة، ف�ي تعد مثال�ة للمجتمعات ال��ف�ة 

ي المناطق الجافة. 
 منخفضة الدخل �ن

نامج " " أن �قلل من تلوث الهواء وانبعاثات  Happy Seeder�مكن ل�ب
 . ن   Happy Seederإن برنامج  غازات الدفيئة مع تحقيق أر�اح للمزارعني

ي   عبارة عن
آلة محمولة ع� جرار تقطع وترفع قش األرز، وتزرع القمح �ن

�ة، وترسب القش ع� المنطقة المزروعة كنشارة. �ش�ي الب�انات  ال�ت
ي الهند إ� أن استخدام التكنولوج�ا الزراع�ة 

المستمدة من االستخدام �ن
Happy Seeder  إلدارة بقا�ا األرز عند تح��ل الحقول إ� القمح �مكن أن

ا أ��� بنسبة  �در  ا ل�ل هكتار للمزارع العادي. كما أنه   20أر�اح� ي المائة تق��ب�
�ن

ي حقول األرز، مما �قلل 
�قلل من اآلثار البيئ�ة لحرق بقا�ا األرز التقل�د�ة �ن

ي   78من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الدفيئة ل�ل هكتار بأ��� من  
�ن

�ة، المائة. لحرق المخلفات آثار هائلة ع� صحة اإل  �سان، وصحة ال�ت
 واالقتصاد، وتغ�ي المناخ. 

https://www.cimmyt.org/news/happy-seeder-can-reduce-air-pollution-and-
greenhouse-gas-emissions-while-making-profits-for-farmers / 

 الصورة من تصویر: داكشینامورثي فیداتشاالم 

ا�ة نظم الحبوب من أجل تع��ز ال�فاءة  ي بنغالد�ش. �ش
  واإلنتاج�ة �ن

ن الذرة والقمح ( ) من خالل تع��ز  CIMMYT�عمل المركز الدو�ي لتحسني
مجموعة من األصناف المحسنة، وممارسات المحاص�ل األفضل، 

، من خالل   وتكنولوج�ات الزراعة المحافظة ع� الموارد، والتغي�ي المؤس�ي
ي جنوب 

ن �ن آس�ا ع� زراعة الم��د  العد�د من المشار�ــــع لمساعدة المزارعني
من المحاص�ل باستخدام الموارد المتاحة لهم، وخلق الم��د من الدخل  

ي هذە المنطقة ��عة النمو. �س� 
ي �ن

أل�هم و�رساء األساس لألمن الغذاىئ
ي بنغالد�ش  

ي جنوب آس�ا �ن
وع الم�كنة والري �ن مبادرة أنظمة الحبوب لم�ش

)CSISA-MI  ي جنوب
بنغالد�ش من خالل إطالق ) إ� تح��ل الزراعة �ن

العنان لإلنتاج�ة المحتملة لمزار�ي المنطقة خالل موسم الجفاف من خالل  
الري بالم�اە السطح�ة واآلالت الزراع�ة الفعالة وتوف�ي الخدمات المحل�ة.  

ي  
ي جنوب آس�ا �ن

وع الم�كنة والري �ن تعد مبادرة أنظمة الحبوب لم�ش
ن المركCSISA-MIبنغالد�ش ( ا�ة بني ن الذرة والقمح  ) �ش ز الدو�ي لتحسني

ي إطار مبادرة الغذاء للمستقبل من الوكالة  
كات التنم�ة الدول�ة �ن و�ش
 األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة. 

https://csisa.org/csisa-mi / 

https://www.cgiar.org/innovations/cactus-pear-natures-green-gold-for-better-farmer-livelihoods / 
 الصورة من تصویر: سوسن حسن


