
 زراعة المزید من المحاصیل الغذائیة بكمیة أقل من المیاه مفتاح األمن الغذائي مستقبالً بحسب رأي الخبراء

  

من الدبلوماسیین والعلماء وكبار المسؤولین من  100دعا ما یزید على  – 2018أبریل/نیسان  3تونس العاصمة، تونس، 
الیوم إلى إقامة شراكات متینة وبذل مزید من الجھود إلیجاد حلول فعالة المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة والقطاع الخاص 

 كمیة أقل من المیاه. ومبتكرة لتوفیر موارد المیاه العذبة وإنتاج كّم أكبر من األغذیة ب

المزید من األغذیة بكمیة أقل من المیاه: شراكة الستخدام إنتاج جاءت بعنوان " التيوقد بحث الخبراء موضوع الحلقة الدراسیة 
 محاصیل بدیلة أو محاصیل ذكیة مناخیاً تستھلك كمیة أقل من المیاه.  بحثتحقیقاً لألمن الغذائي" واتفقوا على المیاه بكفاءة 

بنك اإلسالمي للتنمیة من قبل ظمت على ھامش االجتماع السنوي الثالث واألربعین لمجموعة الـُ ن ھذه وكانت الحلقة الدراسیة
وقدمت منصة عظیمة )، إكبا(البنك اإلسالمي للتنمیة والوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون والمركز الدولي للزراعة الملحیة 

من قبل سواء الحلول المبتكرة والممارسات الجیدة وقصص النجاح التي یمكن تكرارھا وتوسیع نطاقھا ب المتعلقةلتبادل المعرفة 
 . فیھالبنك اإلسالمي للتنمیة أو البلدان األعضاء 

. ویلتزم 2030ویسعى الھدف الثاني من أھداف التنمیة المستدامة إلى القضاء على الجوع وكافة أشكال سوء التغذیة بحلول عام 
األمر الذي یستدعي . في جمیع أنحاء المعمورةوالغني بالعناصر الغذائیة والكافي الغذاء اآلمن إمكانیة الوصول إلى یر بتوف

فالزراعة تتطلب كماً كبیراً من المیاه للري ممارسات زراعیة تتسم بالمرونة. ، فضالً عن توافر نظم إنتاج مستدام من األغذیة
إال أن ندرة المیاه تزداد حدة یوماً تلو اآلخر، وھذا ما ینطبق بصفة خاصة على كثیر ممارسات اإلنتاج. احتیاجات شتى لتلبیة و

 البنك اإلسالمي للتنمیة. من البلدان األعضاء في 

تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة وتحسین مصادر المعیشة لدى  التي من شأنھا االبتكاراتالضوء على الحلقة الدراسیة  كما سلطت
بحث المشاركون الشراكات المناسبة إلیصال الحلول المبتكرة إلى النطاق والمزارعین بالتزامن مع زیادة كفاءة استخدام المیاه. 

ات البشریة والمؤسساتیة تحدید االستراتیجیات الالزمة لتعزیز القدركذلك و ،المطلوب ودعم التأثیرات على مستوى المزرعة
 (بما في ذلك اإلصالحات السیاسیة) لضبط االبتكارات وفقاً الحتیاجات البلد والمنطقة وتوسیع نطاقھا. 

بلدان إقلیم أفریقیا من  10 ضمنبعین االعتبار االستثمارات الرئیسة في إنتاج األرز  ناإذا ما أخذ وتزداد صلة ھذه الفعالیات
 . 2019-2018خالل الفترة فیھا االستثمار عزمھ جنوب الصحراء، حیث أعلن البنك اإلسالمي للتنمیة عن 

التحتیة االقتصادیة واالجتماعیة لدى البنك اإلسالمي للتنمیة،  یةوفي كلمتھ الترحیبیة، أشار السید أمادو ثیرنو دیالو، مدیر البن
ب البنك نفسھ كبنك للمطورین وحشد الشركاء من نصّ لعل الوقت الحاسم حان اآلن لیُ الدراسیة قائالً: "إلى أھمیة ھذه الحلقة 

 غذائي وھو محصولمجتمع البحوث والتنمیة القادر على ابتكار الحلول التي تزید من كفاءة استخدام المیاه في محاصیل كاألرز 
تطلب الكثیر من المیاه المحدودة التوافر. وھنا أرحب على وجھ الخصوص بالشراكة العظمیة ی لكنھأساسي في بلداننا األعضاء، 

 ." والتعاون والمركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا)الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون مع 

دى الوكالة السویسریة للتنمیة السید سایمون زبیندن، مساعد رئیس البرنامج العالمي لألمن الغذائي ل قالللمشھد،  وصفھولدى 
استخدام الحلول من قبیل نموذج منصة األرز المستدام التي تدعمھا  بتوسیع نطاقنقدر اھتمام البنك اإلسالمي للتنمیة والتعاون: "

 بأسلوبالوكالة وتساعد الیوم الكثیر من أصحاب الشأن في باكستان والھند على إنتاج أرز من النوعیة المخصصة للتصدیر 
تسم بكفاءة استخدام المیاه. ولعل ھذه الشراكة الحاسمة مع القطاع الخاص في ھذه المبادرة التي یشارك فیھا شتى أصحاب ی

لتوسیع نحن مستعدون للعمل مع البنك اإلسالمي للتنمیة عائدات مالیة جیدة من استثماراتھم. على جني المزارعین  تساعدالشأن 
ناسب السیاقات المحلیة المعینة في بلدان ومناطق نامیة أخرى، تل التي یتم تعدیلھاالنجاح،  ھذا النموذج وتكرار عوامل نطاق

 في إنتاج األرز واستھالكھ."  نمواً مطرداً السیما في أفریقیا التي تشھد 

 تمكنیالمیاه. ولتستخدم الزراعة الكثیر من موارد قالت الدكتورة أسمھان الوافي، مدیر عام إكبا: "إحدى حلقات النقاش وخالل 
أن تكون  الحاسمةناشئة أخرى من حیث الوصول إلى المیاه، من األھمیة  اتمن المنافسة مع قطاعالزراعي  ھذا القطاع

من البصمة المائیة لھا. األمر الذي یتطلب تحوالت جادة من النظم الزراعیة الراھنة إلى  بالتالي تحدّ الزراعة مبتكرة بحد ذاتھا ل
متعدد االستخدامات)،  ملحي دة تشتمل على محاصیل ذكیة مناخیاً من قبیل الكینوا والقطیفة والسالیكورنیا (نباتنظم زراعیة جدی

أضف بالمغذیات إلى جانب قدرتھا على التكیف مع المناخ. كمیة أقل من المیاه قیاساً بالمحاصیل األساسیة وغنیة  تتسم باستھالك
المیاه كتوفیر مواردنا من المیاه العذبة بقدر اإلمكان واستخدام موارد میاه بدیلة  ینبغي، في إكباذلك أنھ، وكما نقوم بھ إلى 

 متوسطة الملوحة والمیاه العادمة المعالجة." 

إنتاج غیره من المحاصیل، السیما الخضروات، حیث ومن األھمیة تحقیق التكامل بین إنتاج األرز وتضیف الدكتورة الوافي: "
فرص زراعة  بحث مواصلة وعلیناألمن التغذوي ناھیك عن تحسین الدخل لدى المجتمعات الزراعیة. من شأن ذلك تحسین ا

 في میداني البحوث والتنمیة." ضروریة الستثمارات االلكنھ یتطلب القیام ب إنھ ألمر ممكن،األرز باستخدام المیاه المالحة. 

http://www.biosaline.org/


وقد والجوانب المؤسساتیة.  التنمویةقضایا الویعقد مجلس إدارة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة اجتماعاتھ السنویة لبحث ھذا 
منصة ، 2018أبریل/نیسان  5-1عرض االجتماع السنوي لھذا العام، الذي انعقد في العاصمة التونسیة تونس خالل الفترة 

الفعالیات  تاستقطب كمامثالیة لصناع القرار لمناقشة التحدیات وتحري الفرص التي تواجھ بلدانھا األعضاء السبعة والخمسین. 
مشارك من القطاعین العام والخاص فضالً عن المؤسسات األكادیمیة  2,000التي انعقدت على ھامش االجتماع ما یربو على 

 والمجتمع المدني. 
### 

 

 

 السید شوكت نبي راذر، إكبا یرجى التواصل معاؤالتكم حول البیان الصحفي، لتس

 ، rather@biosaline.org.aes.عبر البرید االلكتروني: 
  8653 137 55 971+أو باالتصال ھاتفیاً على الرقم: 

 

 حول إكبا

تھدف إلى تحسین اإلنتاجیة الزراعیة في البیئات الھامشیة  غیر ربحیةالمركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) منظمة دولیة 
 والمالحة من خالل إیجاد حلول مستدامة واختبارھا وتسھیل الوصول إلیھا تحقیقاً لألمن الغذائي والتغذوي وضمان الدخل.

www.biosaline.org 

 

 حول البنك اإلسالمي للتنمیة 

یتخذ من جدة بالمملكة العربیة  . ویقدم البنك الذي1975البنك اإلسالمي للتنمیة بنك متعدد األطراف أسس في یولیو/تموز 
من البلدان األعضاء، بما یتماشى مع ھدفھ العام المتمثل  57ى السعودیة مقراً لھ تمویالً ومساعدات فنیة متوافقة والشریعة إل

في تعزیز التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. كما یمول البنك مشاریع وبرامج في القطاعین العام والخاص داخل البلدان 
. ویساعد البنك اإلسالمي األعضاء من خالل االستثمار في البنى التحتیة االقتصادیة واالجتماعیة، وتحفیز التجارة الخارجیة

 للتنمیة كذلك المجتمعات اإلسالمیة والبلدان غیر اإلسالمیة ویجري دراسات في االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمیة. 

http://www.isdb.org 
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