
حتدي التكنولوجيا
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يلزم زيادة اإلنتاج الغذائي العاملي بنسبة 70 

في املائة بحلول عام 2050 من أجل إطعام 2.3 
مليار من السكان اإلضافيني. ومن الضروري 

أن يتضاعف حجم اإلنتاج الغذائي تقريبا في 
البلدان النامية. ولن يقتضي األمر منو اإلنتاج 

بالصورة التي كان عليها في العقود السابقة 
نظرا لتباطؤ معدالت النمو السكاني، غير أن 

الدخول آخذة في االزدياد،

بشكل  واضحة  احلجم  متطلبات  تزال  وال 
ملحوظ: فعلى سبيل املثال فسوف يلزم إنتاج 

مليار طن إضافي من احلبوب و200 مليون 
طن من اللحوم سنويا بحلول عام 2050. ومن 

املتوقع أن يتحقق 80 في املائة من زيادة اإلنتاج 
في البلدان النامية عن طريق زيادة الغالت 

والكثافة احملصولية، و20 في املائة فقط عن 
طريق التوسع في األراضي الزراعية. وفي  

البلدان التي تعاني من ندرة في األراضي، فإن 
الزيادة في اإلنتاج ستتحقق كلها تقريبا عن 
طريق حتسني الغالت. ولكن احلقيقة تقول إن 

معدل النمو العاملي في الغالت من محاصيل 
احلبوب الرئيسية ينخفض بصورة منتظمة. 

فمعدل النمو في الغالت العاملية من احلبوب 
على سبيل املثال، انخفض من 3٫2 في املائة 

في عام 1960 إلى 1.5 في املائة في عام 2000. 
والتحدي الذي يواجه التكنولوجيا هو أن 

يعكس اجتاه هذا االنخفاض، نظرا ألن الزيادات 
اخلطية املستمرة في الغالت على املستوى 

العاملي باتباع النمط املتبع على مدى العقود 
اخلمسة املاضية لن يكفي لتلبية االحتياجات 

من الغذاء.

ويصبح هذا التحدي أكثر إحلاحا بسبب تغير 
املناخ الذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير على 
اإلنتاج الزراعي. وكما يقول الفريق احلكومي 

الدولي املعني بتغير املناخ، فإنه إذا زادت درجات 
احلرارة بأكثر من درجتني مئويتني، فمن املتوقع 
أن تتقلص القدرة اإلنتاجية العاملية لألغذية 

بدرجة، وقد تنخفض غالت احملاصيل الرئيسية 
مثل الذرة على نطاق العالم. وسيكون 

االنخفاض واضحا بشكل خاص في املناطق 
الواقعة على خطوط العرض الدنيا. ففي 

إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، على سبيل 
املثال، ميكن أن تنخفض الغالت بنسبة تتراوح 
ما بني 20 و40 في املائة إذا لم تتخذ أي تدابير 

فعالة للتكيف. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
ظواهر الطقس القاسي مثل حاالت اجلفاف 

والفيضانات تغدو أكثر تكرارا وتسبب خسائر 
أكبر في احملاصيل والثروة احليوانية. وقد يفرض 

الطلب املتزايد على ازون من الوقود احليوي 
ضغوطا إضافية على اإلنتاج الزراعي العاملي. 

وسيحتاج األمر إلى تكنولوجيات جديدة 
ملواجهة مشكلة ندرة املياه التي تتزايدة 

بصورة سريعة، وكذلك لتخفيض خسائر 
ما بعد احلصاد. وستتطلب مواجهة هذه 

التحديات دفع حدود التكنولوجيا نحو اخلارج 
لتشمل املناطق الهامشية. وميكن أن يتحقق 
ذلك عن طريق استحداث ونشر تكنولوجيات 

جديدة وتقنيات إلدارة احملاصيل، وكذلك من 
خالل إتاحة التكنولوجيا القائمة بالفعل 

لصغار املزارعني في البلدان النامية. ولضمان 
استيعاب التكنولوجيات احلديثة، فإن من 

الضروري أال يتخلف املزارعون من ذوي احليازات 
الصغيرة واملوارد الفقيرة عن ركب التقدم 

التكنولوجي.

'(')*%&
سد فجوات الغالت

توجد ثغرات في الغالت وذلك أساساً ألن 

التكنولوجيات املعروفة التي ميكن استخدامها 
في محطات التجارب احمللية ال تستخدم في 
حقول املزارعني التي تتوفر لديها نفس املوارد 
الطبيعية والسمات اإليكولوجية. والسبب 

الرئيسي في وجود ثغرات الغالت هو أنه ال 
توجد لدى املزارعني احلوافز االقتصادية الكافية 

الستخدام البذور أو التقنيات الزراعية ذات 
الغالت احملسنة. وقد يرجع السبب في ذلك إلى 

عوامل عديدة من بينها عدم احلصول على 
املعلومات، وخدمات اإلرشاد الزراعي، واإلفتقار 

إلى املهارات التقنية. كما أن البنية األساسية 
الهزيلة، واملؤسسات الضعيفة، والسياسات 

الزراعية غير املواتية ميكن أن تشكل أيضا 
عقبات هائلة أمام استخدام التقنيات احملسنة 

على مستوى املزرعة. وقد يكون من بني 
العوامل األخرى أن التكنولوجيات املتاحة لم 

تعدل لكي تالئم الظروف احمللية. وتكمن احللول 
في استثمارات القطاع العام في املؤسسات 
والبنية األساسية، وفي الصالت احملسنة بني 
البحوث واإلرشاد واملزارعني، وفي السياسات 

السليمة لتشجيع استخدام التكنولوجيات 
التي حتسن اإلنتاجية وتقلل من التكاليف، 
مما يؤدي إلى زيادة الدخول الزراعية. كما أن 

التغييرات في تقنيات إدارة احملاصيل ميكن أن 
تساعد على سد ثغرات الغالت. وتقوم تربية 

النباتات بدور هام في سد ثغرات الغالت 
عن طريق تطويع السالالت للظروف احمللية 

وجعلها أكثر صمودا أمام عوامل اإلجهاد 
احليوية (مثل احلشرات واألمراض والفيروسات) 

وعوامل اإلجهاد غير احليوية (مثل حاالت 
اجلفاف والفيضانات). وتشير الدراسات إلى 

أن اخلسارة العاملية في الغالت بسبب عوامل 
اإلجهاد احليوية تبلغ في املتوسط أكثر من 
23 في املائة من الغالت املقدرة التي ميكن 

حتقيقها على نطاق احلبوب الرئيسية.
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األساسية: احلقائق  بعض 

قامت الثورة اخلضراء بدور رئيسي في رفع اإلنتاج الزراعي على مدى األربعني عاما   

املاضية. فقد بلغت الزيادة في غالت احلبوب الرئيسية (القمح واألرز والذرة) من 
100 إلى 200 في املائة منذ أواخر الستينات من القرن املاضي، غير أن معدالت منو 

الغالت لم تكن موزعة بصورة متكافئة في احملاصيل واألقاليم: فبرغم النجاح 
خن والذرة الرفيعة  الذي حتقق في محاصيل احلبوب، كان منو الغالت بطيئا في الدُ

والبقول، وهي األغذية الرئيسية للمزارعني ذوي املوارد الفقيرة واألسر الريفية. 

ال تزال توجد في أماكن كثيرة ثغرات كبيرة في الغالت غير املستغلة اقتصاديا،   

خاصة في بلدان العالم النامي والسيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
(انظر الشكل 1، غالت الذرة).

قد يؤدي التوسع في املدخالت احلديثة واملعلومات والبنية األساسية احملسنة   

وسرعة الوصول إليها، واالستفادة بصورة أفضل من أسواق االئتمانات إلى 
تسهيل استغالل الثغرات في الغالت من جانب املزارعني.

بلغ إجمالي االستثمار العاملي في البحث اإلمنائي الزراعي  41 مليار دوالر أمريكي 
في عام 2000. وقد استأثر القطاع العام بنسبة 59 في املائة والقطاع اخلاص 

الشكل 1: التطور التاريخي لغالت الذرة، حسب املنطقة اجلغرافية

أوسيانيا أوروبا أمريكا  آسيا
اجلنوبية

أمريكا 
الشمالية

أفريقيا

FAOStat :املصدر

غالت الذرة (طن/هكتار)

زيادة كفاءة استخدام املستلزمات
ستكون زيادة كفاءة استخدام املستلزمات في 
اإلنتاج الزراعي عنصرا أساسيا نظرا الستمرار 

تقلص املوارد الطبيعية، كما أنه من املتوقع 
أن ترتفع أسعار موارد الطاقة غير املتجددة 

مثل الوقود األحفوري، والنيتروجني، والفوسفور 
خالل العقود القادمة.

  تتيح الزراعة التي تراعي حفظ املوارد
باالعتماد على الزراعة بدون حرث فرصة 

كبيرة خلفض استخدام الوقود في الزراعة 
بنسبة تتراوح في املتوسط بني 66 و75 في 

املائة فضال عن امتصاص الكربون من التربة. 
وميكن أن تعمل الزراعة التي تراعي حفظ 
املوارد على حتسني غالت احملاصيل وربحية 

املزرعة، وحتسني إنتاجية التربة، وجعل الزراعة 
أكثر استدامة، وحتقيق مقاومة أكبر ضد 

اجلفاف وعوامل اإلجهاد األخرى. وتصبح 
الغالت أقل تفاوتا من عام إلى آخر، بينما 

تنخفض تكاليف العمالة والوقود. غير 

أن الزراعة التي تراعي حفظ املوارد تعتمد 
على املعرفة وعلى اختيار املوقع، وستحتاج 

إلى استثمارات متزايدة بدرجة كبيرة في 
البحوث عن السالالت املالئمة، وممارسات 

اإلدارة، واآلالت املالئمة وغير ذلك. وتستخدم 
الزراعة التي تراعي حفظ املوارد حاليا 

في نحو 10 في املائة من أراضي احملاصيل 
العاملية، وخاصة في أمريكا الالتينية. وميكن 

أن تضيف املدفوعات على امتصاص الكربون 
حوافز إضافية العتماد الزراعة التي تراعي 

حفظ املوارد.

من املتوقع أن يزداد استهالك األسمدة  في 
البلدان النامية. ويشكل النيتروجني 90 في 
املائة من استهالك األسمدة. ومتثل الطاقة 

األحفورية ما بني 70 إلى 80 في املائة من 
تكلفة صناعة األسمدة النيتروجينية. ونظرا 

ألنه قد حتققت بالفعل مكاسب رئيسية 
في الكفاءة فيما يتعلق بإنتاج النيتروجني، 

من احملتمل أن ترتفع أسعار األسمدة في 

املستقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة. ويعد 
التوسع في استخدام النيتروجني باملزرعة 

وتوفير النيتروجني املثبت بيولوجيا من 
اخليارات اجليدة الستخدام األسمدة بكفاءة. 
وتوفر نظم الزراعة القائمة على املعلومات 

الدقيقة، واإلدارة املتكاملة ملغذيات النباتات 
أدوات جديدة لزيادة حتسني الكفاءة. 

تهدف اإلدارة املتكاملة لآلفات  إلى تدنية 
كمية مبيدات اآلفات التي يستخدمها 

املزارعون وذلك باستخدام أساليب مكافحة 
أخرى أكثر كفاءة. وال يتم رصد انتشار اآلفات 

واتخاذ إجراءات بشأنها إال عندما تتجاوز 
األضرار احملصولية بعض احلدود التي ميكن 

قبولها. وقد استخدمت بلدان كثيرة (مثل 
النيجر، ومالي، واألردن، والهند، وبنغالديش، 

وفييت نام) اإلدارة املتكاملة لآلفات وحققت 
زيادة في اإلنتاج اقترنت بانخفاض في 

التكاليف املالية، واآلثار البيئية، واألخطار 
على الصحة البشرية. 

. تقدر منظمة األغذية والزراعة   مياه الري
(املنظمة) أن نحو 1.2 مليار من السكان 

يعيشون في بلدان وأقاليم تصنف على أنها 
تعاني من ندرة املياه، ومن املتوقع أن تتدهور 
احلالة بسرعة مع ارتفاع  عدد السكان إلى 

1.8 مليار بحلول عام 2025، والسبب في 

ذلك يرجع جزئيا إلى النمو السكاني. غير أن 
منافع الري هائلة، حيث أن الفروق اإلنتاجية 

بني املناطق املروية واملناطق البعلية تبلغ 
نحو 130 في املائة. وعلى مدى العقد 

املاضي، استأثر الري وحدة بنحو 0.2 في 
املائة من النمو السنوي اإلجمالي للغالت 
من احلبوب والذي بلغ 1.1 في املائة. ويقدر 

اخلبراء أن الزراعة املروية في البلدان النامية 
في الوقت احلاضر، والتي متثل نحو 20 في 
املائة من جميع األراضي الصاحلة للزراعة، 

تستأثر بنسبة 47 في املائة من إجمالي إنتاج 
احملاصيل، ونحو 60 في املائة من إنتاج احلبوب. 



وقد يتطلب التصدي لتحدي الغالت التوسع 
في املناطق املروية وكذلك التوسع في 

استخدام ممارسات اإلدارة التي تعمل على 
حتسني كفاءة استخدام املياه، مثل تقنيات 
«حصاد» املياه واحملافظة على رطوبة التربة. 

وفي األقاليم التي تعاني من ندرة شديدة 
في املياه، فإن اجلهود يجب أن تركز على 

احلصول على قد أكبر من «احملصول مقابل 
كل قطرة». 

تربية النباتات
أثارت تقنيات تربية النباتات، وخاصة 

التكنولوجيا احليوية احلديثة، قدرا كبيرا من 
النقاش العام خالل العقد املاضي. ومن 
الناحية الفنية فإن التكنولوجيا احليوية 

احلديثة قادرة على اإلسراع بتطوير محاصيل 
محسنة قد تعمل على زيادة الغالت و/أو 

خفض خسائر احملاصيل. وعلى سبيل املثال، فإن 
االختيار القائم على الواسمات يزيد من كفاءة 
التربية التقليدية للنباتات عن طريق السماح 
بإجراء حتاليل مختبرية سريعة آلالف البراعم 

دون حاجة إلى زراعة النباتات حتى مرحلة 
النضج في احلقول. وتسمح تقنيات زراعة 

األنسجة بالنمو السريع ملواد الغرس النظيفة 
لسالالت التكاثر اخلضري لتوزيعها على 

املزارعني. وميكن أن تساعد الهندسة الوراثية 
في نقل الصفات املرغوبة بني النباتات بصورة 

أسرع وأكثر دقة مما حتققه التربية التقليدية 
للنباتات. وقد أثبتت الهندسة الوراثية جناحها 
في بعض احلاالت فيما يتعلق مبقاومة اإلجهاد 

احليوي ومبيدات األعشاب: فقد سمحت 
بالتقليل من استخدام مبيدات اآلفات 

وزادت من غالت احملاصيل املعرضة لهجمات 
احلشرات. وقد أدت هندسة حتمل املبيدات في 
فول الصويا واألرز واللفت إلى تسهيل احلرث 

الزراعة التي تراعي حفظ املوارد والسماح مبزيد 

من عمليات الغرس السريع مع حتقيق فوائد 
متواضعة في الغالت. ويعتبر اخلبراء أن حتقيق 
املزيد من التحسينات في الغالت باستخدام 
احملاصيل احملورة وراثياً واملقاومة لإلجهاد متثل 

إمكانية جيدة لسد فجوات الغالت. كما 
يتوقع بعض اخلبراء أنه بحلول عام 2050 

ستكون تكنولوجيات التحوير الوراثي أقل 
تكلفة، وأوسع انتشارا، وأن تستخدم على 

نطاق أوسع لتحسني الغالت احملتملة واستقرار 
غالت احملاصيل الغذائية الرئيسية. ومع هذا، 

ينبغي االعتراف بأن احملاصيل احملورة وراثياً، 
وخاصة النقل اجليني، يحمل في طياته ااطر 

ويثير شواغل عامة على نطاق واسع في 
بلدان كثيرة. وتشمل هذه الشواغل الشكوك 
األخالقية، والقلق من اآلثار السلبية احملتملة 

على الصحة البشرية واحليوانية والنباتية، 
وشواغل بشأن التأثير على البيئة والتهديدات 

احملتملة للتنوع البيولوجي. وهناك شواغل 
أيضا تتعلق بتركيز القوة االقتصادية في أيدي 

حفنة قليلة من الشركات عبر الوطنية وما 
يترتب على ذلك من اعتماد تكنولوجي على 
تلك الشركات ومن زيادة في تكاليف البذور. 

وتشمل العوائق األخرى التي حتول دون حصول 
املزارعني الفقراء على التكنولوجيا احليوية 

احلديثة نقص اإلجراءات التنظيمية، وتعقيد 
قضايا امللكية الفكرية، ورداءة عمل األسواق، 

وضعف القدرات احمللية إلكثار النبات. وبالنظر 
إلى هذه العوائق، فإن بعض املزارعني فحسب 

في بضعة بلدان نامية قد يكون مبقدورهم 
جني املنافع من احملاصيل احملورة وراثيا.

االستثمارات في البحث اإلمنائي الزراعي
ال يزال البحث اإلمنائي الزراعي في البلدان ذات 

الدخل املنخفض ميثل أهم استثمار إنتاجي 
لدعم القطاع الزراعي، يليه االستثمار في 

التعليم، والبنية األساسية، والقروض اخلاصة 
باملستلزمات. واالستثمارات في البحث 
اإلمنائي لها معدالت مردود عالية للغاية
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بنسبة 41 في املائة. وقد أجريت معظم بحوث القطاع اخلاص في البلدان 
املتقدمة وكانت تتركز على احتياجات املزارعني التجاريني في املناطق التي 

حققت تقدما طيبا. وال يزال البحث اإلمنائي للقطاع العام هو الغالب في البلدان 
النامية ويتركز بدرجة أكبر على البحوث األساسية وحتسني األغذية الرئيسية 

واحملاصيل الصغيرة.

  16 زادت االستثمارات العامة في البحث اإلمنائي الزراعي على نطاق العالم من
مليار دوالر أمريكي في عام 1981 إلى 23 مليار دوالر أمريكي في عام 2000، مع وجود 

فروق كبيرة بني األقاليم وفي داخلها. فبينما زادت االستثمارات العامة في إقليم 
آسيا واحمليط الهادي (بقيادة الصني والهند) بأكثر من الضعف خالل هذه الفترة، 

زادت االستثمارات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مبعدل وسطي سنوي قدره 
0.6 في املائة فقط من عام 1981 إلى عام 2000 وانخفضت في واقع األمر خالل 

التسعينات من القرن املاضي (انظر الشكل 2). وتتركز استثمارات البحث اإلمنائي 
الزراعي بشكل متزايد في قليل من البلدان الرئيسية في كل إقليم.

  800 في عام 2008، كانت احملاصيل احملورة وراثياً على مستوى العالم تزرع في
مليون هكتار في 25 بلدا (15 بلدا ناميا و10 بلدان متقدمة). ويعد فول الصويا 

الذي يتحمل مبيدات األعشاب احملصول الرئيسي املعدل وراثياً، إذ يستأثر بنسبة 
53 في املائة من املساحة الكلية لزراعة احملاصيل احملورة وراثياً، تليه الذرة (30 في 

املائة)، والقطن (12 في املائة) واللفت (5 في املائة).

الشكل 2: معدالت النمو السنوي في البحث اإلمنائي الزراعي، حسب املنطقة اجلغرافية

معدل النمو السنوي (النسبة املئوية)

Beintema & Elliott (2009) :املصدر

جنوب إفريقيا 
الكبرى الصحراء 

آسيا واحمليط 
الهادي

الالتينية  أمريكا 
البحر  والبحر 

الكاريبي
غرب آسيا

إفريقيا وشمال 
البلدان 
النامية

البلدان ذات
الدخل املرتفع
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للمناقشة نقاط 

هل توجد لدينا التكنولوجيات الصحيحة لزيادة اإلنتاج الزراعي بصورة  -1 

مستدامة ومتكافئة؟ وملاذا ال يستخدم صغار املزارعني الريفيني العديد من 
التكنولوجيات القائمة بالفعل؟

ما هي الهياكل التشجيعية املطلوبة لتحسني استخدام ونشر  -2 

التكنولوجيات احلديثة والتقنيات احملصولية من جانب كافة املزارعني، مبن 
فيهم املزارعون ذو املوارد الضعيفة؟

كيف نتأكد من أن التكنولوجيات املالئمة ومعرفة استخدامها تصل إلى  -3 

النساء املزارعات الالتي يشكلن الغالبية في البلدان النامية؟

كيف ميكن حشد التمويل الالزم للبحث اإلمنائي الزراعي لضمان وجود  -4 

التكنولوجيات الصحيحة ملواجهة حتديات املستقبل، وخاصة ملساعدة 
الزراعة على التكيف مع اآلثار احملتملة لتغير املناخ والتخفيف منها؟ وماذا 

سيكون دور نظام اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية في التصدي 
لتحديات املستقبل هذه؟

كيف ميكن تشجيع البحوث في مجال التقنيات احلديثة لتربية النباتات؟  -5 

ما هي طبيعة النظم الرقابية ونظم املوافقة املطلوبة لضمان االستخدام 
الكامل للتكنولوجيات الكثيرة التي ال تزال في مراحل استخدامها األولى، 

والتي جتمع بني حتسني اإلنتاجية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية مبا يعود 
بالربح على جميع األطراف؟ وما هو الدور الذي تقوم به شراكات القطاعني 

العام واخلاص في هذا السياق؟

كيف ميكن أن تسهم املؤسسات العامة الوطنية ومنظمات املزارعني في نشر  -6 

واعتماد التكنولوجيات، والسيما في صفوف صغار املزارعني والنساء؟

هل ميكن إطالق ثورة خضراء ثانية؟ وما هي السمات التي تكفل انتشارها  -7 

الواسع وحتقيق الزيادة املطلوبة في اإلنتاج الغذائي بحلول عام 2050؟

للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

منتدى اخلبراء الرفيع املستوى حول «إطعام العالم في عام 2050» 
مكتب املدير، شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية

إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

(ما بني 30 و75 في املائة) ومنافع طويلة األجل. 
ويحتاج األمر في الوقت احلاضر إلى استثمارات 

ضخمة من القطاعني العام واخلاص في 
البحث اإلمنائي لكي تستفيد الزراعة من 

التكنولوجيات الفعالة في املستقبل نظرا 
ألن املنافع التي حتققها البحوث الزراعية 

ال تظهر إال بعد فترة طويلة من الزمن. 
وفي عام 2002، قدرت املنظمة أنه سيتعني 

استثمار مبلغ إضافي قدره 1.1 مليار دوالر 
أمريكي (بأسعار عام 2002) سنويا لتعزيز 

القدرة على توليد املعارف ونشرها من أجل 
تخفيض اجلوع بصورة فعالة. وستزداد احلاجة 

إلى املزيد من االستثمارات في البحث اإلمنائي 
الزراعي ملواجهة التحديات الناشئة اخلاصة 

بالتكيف مع تغير املناخ وندرة املياه. وستحتاج 
بلدان كثيرة أيضا إلى االستثمار في قدرتها 

البشرية واملؤسسية لكي تتمكن من مواجهة 
التزامات البحوث الزراعية املتزايدة. وهذا 

يشمل تطوير املزيد من نظم البحث الزراعي 
العامة الفعالة، واملزيد من آليات التمويل 
الفعالة، وزيادة االستثمارات في التعليم 

الزراعي. ويتولى القطاع العام في الغالب 
متويل البحث اإلمنائي الزراعي حاليا في البلدان 
النامية، وهو ضروري لتلبية احتياجات املزارعني 
ذوي الدخل املنخفض في النظم االقتصادية 

القائمة على الزراعة، ومن احملتمل أن يظل 

الوضع كذلك بينما يرى القطاع اخلاص أن 
معدالت املردود احملتملة تعد منخفضة. وزيادة 

استثمار القطاع اخلاص في البحث اإلمنائي 
الزراعي يعني أيضا التصدي لقضايا حقوق 
امللكية الفكرية وضمان إيجاد توازن كي ال 

تقل في الواقع فرص حصول املزارعني الفقراء 
على التكنولوجيات اجلديدة. وستكون النظم 

الرقابية املالئمة واملتوائمة مع االحتياجات 
القطرية والتي تعزز حقوق امللكية الفكرية 

بصورة فعالة عنصرا أساسيا لتشجيع 
استثمارات القطاع اخلاص. وسيعتمد املستوى 

الفعلي لالستثمارات اخلاصة بصورة حاسمة، 
ضمن أمور أخرى، على السياسات والبيئات 
التجارية املواتية والبنى األساسية الريفية 

اجليدة واألسواق الفعالة (املدخالت، ارجات، 
االئتمان). 

النشر
يعد نشر املعرفة واملهارات والتكنولوجيا 

أحد التحديات الرئيسية. ففي بلدان كثيرة، 
تقلصت خدمات اإلرشاد الزراعي، متشياً مع 
تدابير إصالح املؤسسات العامة، وفي بلدان 

أخرى أصيبت قاعدة املعرفة وخدمات اإلرشاد 
الزراعي بشكل كبير بسبب فيروس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز. والغرض من برامج 

اإلرشاد الزراعي هو ضمان وصول املعلومات 
اخلاصة بالتكنولوجيات اجلديدة، والسالالت 
النباتية، وممارسات الزراعة إلى املزارعني في 

مناطق كثيرة من بلدان العالم النامي، وتشكل 
املرأة غالبية املزارعني وهو ما يعني بذل جهود 
خاصة إلدراج احتياجات املرأة في برامج النشر 

وتنمية القدرات. غير أن املمارسة املعتادة 
في بلدان العالم النامي هي توجيه خدمات 
اإلرشاد الزراعي والتدريب لصالح الرجل في 

املقام األول. وقد تبني من دراسة استقصائية 
أخيرة للمنظمة أن النساء املزارعات ال يحصلن 

إال على 5 في املائة فقط من جميع خدمات 
 اإلرشاد الزراعي على نطاق العالم، وأن

15 في املائة فقط من وكالء اإلرشاد الزراعي 

في العالم من النساء. وقد وضعت السياسات 
على أساس اإلفتراض - الذي أثبتت الدراسات 
عدم صحته - بأن املعلومات التي تعطى لرب 

األسرة ستنتقل إلى أفراد أسرته من اإلناث. 
وبصرف النظر عن خدمات اإلرشاد الزراعي، 

أثبتت مدارس تدريب املزارعني أنها وسيلة فعالة 
لنشر املعرفة، بينما يبدو أيضا أن تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت تعد أدوات مبشرة للغاية 
بالنسبة لنشر املعلومات. وستسهم عملية 

إعادة بناء القدرة املؤسسية العامة في البلدان 
النامية ومتكني منظمات املزارعني والنساء في 

هذه اجلهود.

الهاتف: 53354 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

  HLC-2050@fao.org :البريد اإللكتروني


