
 مستدام  الصحي وھو السبیل األساسي لتحقیق النظام الغذائي ال التنوع الحیوي الزراعي 
 وفقاً لرؤیة الخبراء في یوم األغذیة العالمي 

 
مع منظمة األغذیة  بالتعاون  )إكبا( المركز الدولي للزراعة الملحیة   عقد – 2019أكتوبر/تشرین األول  16اإلمارات العربیة المتحدة،  دبي،

  . ووذلك في مقر المركز في دبي المستوى ةرفیعجلسة حواریة  والزراعة لألمم المتحدة ومركز األمن الغذائي في دولة اإلمارات العربیة 
الحیوي الزراعي وتنویع المحاصیل أھمیة جوھریة في محاربة الفقر وسوء  یحمل التنوع ھذا االجتماع،  بحسبما جاء عن الخبراء خالل

 . التغذیة في جمیع أنحاء العالم
 
كل عام في السادس عشر من أكتوبر/تشرین األول تخلیداً لذكرى تأسیس منظمة  یوم األغذیة العالمي، ینعقد لھذا االجتماع الذي ُخصص و

ممثالً عن وكاالت دولیة ومنظمات حكومیة وغیر حكومیة ومؤسسات أكادیمیة بما  40قرابة ھذا العام استقطب  حیثاألغذیة والزراعة، 
 العربیة المتحدة.  فیھا منظمة األغذیة والزراعة وبرنامج األغذیة العالمي وجامعة اإلمارات 

 
دیري جامدید، وزیر البیئة والزراعة والتغیر المناخي   سماع�ل كما شارك في الفعالیة ثلة من كبار المتحدثین والحضور بما فیھم: معالي ا

ول الخلیج  لدول مجلس التعاون لد اإلقل��ي المكتب شبھ  - اإلقل��ي في والیة بونتالند في الصومال، و د. دینو فرانسكوتي، المنسق شبھ 
رئ�س مكتب  العربیة والیمن وممثل منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، والسید سرمد خان،  

ي 
مدير مكتب برنامج األغذ�ة العال�ي لألمم المتحدة  د. مجید یحیى،  العربیة المتحدة، و اإلماراتدولة منسق األمم المتحدة المق�م �ف

ي ة اإلمارات العربیة و دول ب ي منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب
نامج �ف وف�سور بهانو شودري، و ممثل ال�ب عم�د كل�ة  ، ال�ب

  في جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، والسیدة میثاء جاسم شافي، مدیر قطاع األراضي في دائرة بلدیة أم القیوین.   األغذ�ة والزراعة

  
  821أكثر من یوجد حول العالم حیث مازال كبا: "إن یوم األغذیة العالمي مھم لنا جمیعاً إلعام المدیر التقول الدكتورة أسمھان الوافي، 

من   شدداستضافة ھذا الحدث لی یفخر ب مركز الإن ولذلك ف.  ومع األسف ھذه األرقام عالیة جداّ  ملیون شخص ینامون جیاعاً حتى یومناً ھذا
 الجوع والفقر من خالل التركیز على البیئات الھامشیة."  قضاء علىالدؤوب للعلى الحاجة إلى العمل خاللھ 

 
بأسعار  وفي ضوء موضوع یوم األغذیة العالمي لھذا العام، یبحث االجتماع في سبل زیادة توافر األغذیة المتنوعة والغنیة بالمغذیات

 اإلمارات العربیة المتحدة. دولة دامة مع التركیز بصفة خاصة على للحصول على وجبات صحیة ومست  میسورة
 
اإلقلیمي لمنظمة األغذیة والزراعة، قال: "تحتفل منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة  شبھ في كلمة للدكتور دینو فرانسیكوتي، المنسق ف

كافة شرائح وھذا العام، تدعو المنظمة الجوع حول العالم.  صارعونكل عام بیوم األغذیة العالمي لرفع مستوى التوعیة بأولئك الذین ی 
 وجبات صحیة ومستدامة بأسعار میسورة تناسب الجمیع." إعداد العامة للتفكیر بخیاراتھم من األغذیة وبالحاجة إلى 

 
بالفقر، إال أن سوء التغذیة یبقى مفھوماً أكثر تعقیداً، حیث یشتمل، في كافة أشكالھ، على نقص التغذیة   یرتبطصحیح أن الجوع غالباً ما 

 . بالنظام الغذائيوالسمنة واألمراض غیر المعدیة المتعلقة 
 

. والیوم، ثمة  تزایدلیشھد حالة من ا عدد األشخاص المصابین بنقص التغذیة بات، حول العالم  الجوعمعدالت من تراجع عدیدة بعد عقود 
من كل تسعة أشخاص یصارع الجوع حول العالم، بینما یفتقر ملیاري شخص إلى  واحد ، أو نحو شخص  شخص ملیون 821قرابة 

یعاني من  حول العالمملیار شخص بالغ  1.9 فإنمنظمة الصحة العالمیة، ما جاء عن وتبعاً لكالحدید وفیتامین أ. الدقیقة الرئیسیة المغذیات 
إن مشكلة الوزن الزائد والسمنة التي كان ینظر إلیھا على ملیون شخص مصاب بنقص الوزن.  462، في حین ثمة السمنة أو زیادة الوزن

 تتخذ منحى متزایداً في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، السیما في المناطق الحضریة.   نجدھا أنھا ترتبط بالعالم الغني
 

ً اإلمارات العربیة المتحدة على سبیل المثال، جاء دولة ففي  لدى البالغین تقدیرات منظمة الصحة العالمیة أن إجمالي مستویات السمنة ل وفقا
  في المائة. 13نحو لنساء، مقابل المعدل العالمي البالغ بین افي المائة   39في المائة، حیث تصل ذروة النسبة إلى  30نسبة إلى الیوم  تصل

ادت نسبة المصابین بالسمنة من زد، ا2015إلى  2000منحى السمنة داخل البلد: فخالل الفترة من عام ارتفاع ل ما یثیر القلق أیضاً ولع
 االرتفاع.  من المتوقع أن تستمر ھذ النسبة في ، والنساءبین في المائة  39إلى  28، ومن بین الرجال في المائة 27في المائة إلى    17قرابة 

 
المرتبطة  الصحیة مشكالت . فالخطیرة على المستویین االجتماعي واالقتصادي تحملھا السمنة لألفراد والمجتمعات والبالد تبعاتثمة 
كل   لعالجعلى االمبلغ  حیث یصرف ھذاوفق التقدیرات،  وذلك تریلوني دوالر أمریكي  نحو الموازنات الوطنیة حول العالم تكلف نة مبالس

  عام. 
 

http://www.biosaline.org/


  طعامال تناول الوجبات الغذائیة وأنماط  التي طرأت علىولعل أحد األسباب الرئیسة التي تقف وراء ھذه المشكلة تقبع في التحوالت الجسیمة 
أمام  فاألغذیة الموسمیة النباتیة بمعظمھا والغنیة باأللیاف قد تنحت جانباً لتفسح المجال حول العالم نتیجة العولمة والتحضر ونمو الدخل. 

 النشاء والسكر والدھون والملح. بالمواد المكررة كو  اریةحرسعرات اللوجبات الغنیة بالا
 

فمن بین قرابة  نحو بعض المحاصیل الرئیسیة كالقمح والذرة واألرز.  ةغیر صحی  بطریقةالغذائیة األنظمة وعلى المستوى العالمي، مالت 
على المستوى العالمي أو   ةمتواضع  بصورةنوع  200أقل من یتم إنتاج عبر التاریخ البشري، لغذاء نتاج ا إلمزروع النوع نباتي  6,000

القمح   ینحصر فيھذه النسبة  استھالك الطاقة الغذائیة حول العالم، ثلثفي المائة من  90محصوالً فقط    15 یوفر اإلقلیمي أو الوطني. بینما
 والذرة واألرز.  

  الغذاءبعض المحاصیل األساسیة على نظم إنتاج  تھیمن"كبا، قائلة: إلعام المدیر ال، تعلق الدكتورة أسمھان الوافي، السیاقھذا صمن و
یجب  ، فھو ال یصب في صالح صحتنا وال في صالح استدامة كوكبنا. یشھد تغییراً . ال شك أن ھذا المنحى یجب أن لدینا وجبات الغذائیةالو

كي  غذاء لاإنتاج ة نظمأبالتالي نحسن غنیة بالمغذیات الطبیعیة والغذیة المزید من األبحیث یتوافر لدینا التي نزرعھا محاصیل تنویع العلینا 
 لمواجھة التغیر المناخي وغیره من المخاطر."  نصبح أكثر استعداداً 

 
مفاتیح اإلنتاج الغذائي أما والطریقة المتبعة في ذلك.  انقوم بزراعتھالمحاصیل التي تغییر یتوجب الوجبات الغذائیة،  حداث تغییر فيوإل

ذات المستوى التغذوي  الكثیر من المحاصیل إذ ثمة التنوع الحیوي الزراعي وتنویع المحاصیل. المستدام والوجبات الصحیة فتتمثل في 
، سوى مثال  لكینوا، ذلك المحصول الخارق الذي یعود بأصلھ إلى منطقة األندیزا. وما مطلوبمھملة وغیر مستثمرة بالشكل اللكنھا  عاليال

من  عالي مستوى ب لوائح الطعام حول العالم. إذ یتسم فخالل السنوات األخیرة، دخل الكینوا في .  واحد من تلك المحاصیلدامغ على 
یفوق نظرائھ من محاصیل القمح أو الشعیر أو  بحیث وم والفوسفور والمغنیزیوم والبوتاسیوم والحدید والنحاس والمنغنیز والتوتیاء سی الكال

 الذرة.  
 

تأثیر  أمامالمحاصیل الرئیسیة ضعیفة التكیف قیاساً ب أمام المناخ، قادرة على الصمود   زراعةنحو سبیالً یعد تنویع المحاصیل  ال شك أن
طلیعة  في إكبا  األمر الذي وضع. قابلة للتكیف مع المناخوأكثر مغذیة الوجبات العالمیة على محاصیل  . كما یجب أن تحتوي التغیر المناخي

التنوع الحیوي الزراعي وتنویع المحاصیل خالل العقدین المنصرمین، حیث أدخل المركز محاصیل الكینوا والدخن   المراكز المشجعة على
سیا اللؤلؤي والذرة الرفیعة والسالیكورنیا وغیرھا من المحاصیل الذكیة مناخیاً والتي تتسم بكفاءة استخدام الموارد إلى بلدان عدیدة في آ

 أفریقیا.  الوسطى والشرق األوسط وشمال
### 

  

 السید شوكت نبي راذر، إكبا  یرجى التواصل معتساؤالتكم حول البیان الصحفي، ل

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

 إكبا  نبذة عن

ملیار شخص.   1.7إكبا مركز فرید في العالم مختص في البحوث الزراعیة التطبیقیة ویركز على المناطق الھامشیة التي یعیش فیھا زھاء 
تالئم بالدرجة الفضلى شتى  التي ویقوم المركز بتحدید واختبار وإدخال محاصیل وتكنولوجیات ذكیة مناخیاً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد 

لمتأثرة بالملوحة وندرة المیاه والجفاف. ومن خالل عملھ یساعد إكبا على تحسین األمن الغذائي ومصادر المعیشة لبعض من  المناطق ا
 أشد المجتمعات الریفیة فقراً حول العالم.   

 www.biosaline.org 
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