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إن ازدياد عدد سكان العامل يدعونا إىل تلبية الطلب املتنامي على الغذاء. غري أن الظواهر  
تبلغهيتا ميتيتع  بسيتبب تغيتيتري املنيتا  ميتع تيفيتاعد ت دحلريتيتا  ا يتراحلي إىل مسيتتويا  ملاليت  يهيتهدها العيتامل 

قبيتيت و راحلتعيتيتام ت مسيتيتتوا البنيتيتاحل رميتيتع تكيتيترحل ايتيتاض  اتعيتيتات رالعيهتيتيتانا  را يتيتتداد ايتيتد او  يتيت  
األغذييتة اليت   يتع  ذلك ينهك النظم اإليكولورية ريهتر بالزحلاعة رينال مع قيتدحلي اتتعيتع عليتى إنتيتا 

ت املائيتيتيتة ميتيتيتنهم  70 يتيتيتان أ يتيتيتعس النيتيتيتام أايتيتيتواض هيتيتيتم أإنيتيتيتر أهيتيتيت  األحل و إيتيتيت ن حباريتيتيتة إليهيتيتيتا. رإذا  
 يتخذرن مع الزحلاعة أر اليفيد أر الرعي ميفدحلا للرزق رالنو . 

رليتيتيتذلك إ ننيتيتيتا ت ييتيتيتوا األغذييتيتيتة العيتيتيتاملي ايتيتيتذا العيتيتيتاا نسيتيتيتلة الهتيتيتيتوء عليتيتيتى اليفيتيتيتلة الو ينيتيتيتة بيتيتيت   
إذا  يتيتان املنيتيتا  ”لتغذييتيتة  يتيتا  يتيتعاحل أنيتيت  قهتيتيتايا تغيتيتري املنيتيتا  رالزحلاعيتيتة املسيتيتتدامة راألغذييتيتة ربيتيت  أميتيتع ا

. رإذا مل تتهتيتاإر اتهيتود املبذرليتةو إنيتد يسيتنة “أيهتيتا األغذييتة رالزحلاعيتة إال بيتد أن تتغيتري نظيتميتغري 
مالييتيتيتيت  ن يتيتيتيتررن ميتيتيتيتع النيتيتيتيتام ت رهيتيتيتيتدي العنيتيتيتيتر راتيتيتيتيتوم إتتعيتيتيتيتر  املكاسيتيتيتيتب  اليتيتيتيت  مل  يتيتيتيترز إض بهيتيتيتيت  

 املستدامة.  األنعس للخطر ر ذلك قدحلتنا على  ني  أهدات التنعية
إيتيتال بيتيتد ميتيتع زييتيتادي قيتيتدحلي نظيتيتم الزحلاعيتيتة راألغذييتيتة عليتيتى اليفيتيتعود راإلنتيتيتا  رتعزييتيتز اسيتيتتدامتها  

رمشواا للجعيع. رلكي يتعزز األميتع الغيتذائي ت عيتامل منا  يت  ن يتذ ت التغيتريو إيت ن عليتى البليتدان أن 
زييتيتيتد ت التنعييتيتيتة تعيتيتام مسيتيتيتائ  الغيتيتذاء رالزحلاعيتيتيتة  يتيتعع  طيتيتيتة ععلهيتيتيتا املتعلنيتيتة باملنيتيتيتا  رأن تسيتيتت عر امل

الريعييتيتة. إاضسيتيتت عاحلا  املخيفيفيتيتة ايتيتذيع النطيتيتاع  ستسيتيتاهم ت بنيتيتاء النيتيتدحلي عليتيتى اليفيتيتعود رزييتيتادي 
د يتيت  ايتيتغاحل امليتيتزاحلع  رإنتيتيتاريتهمو ايتيتا يننيتيتذ املالييتيت  ميتيتع نإيتيتة العنيتيتر. رستسيتيتاهم أيهتيتيتا ت  عيتيت  

و رإمنيتيتيتا انبعا يتيتيتا  غيتيتيتازا  الدإيفيتيتيتة را عيتيتيتاا ض عليتيتيتى ايتيتيتنة اليتيتيتنظم اإليكولورييتيتيتة رسيتيتيتالمتها إنسيتيتيتب
 على انة مجيع بين البهر الذيع يعتعدرن عليها رسالمتهم أيهتا. 
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رت الهيتيتيتهر املنبيتيتيت  سيتيتيتوت ييتيتيتد   اتعيتيتيتاق بيتيتيتاحليس التيتيتيتاحل ي بهيتيتيت ن تغيتيتيتري املنيتيتيتا  اييتيتيتز النعيتيتيتاذ.  
رسيتيتيتيتيعطي ذليتيتيتيتك اليتيتيتيتيتز م املطليتيتيتيتوا للجهيتيتيتيتود العاملييتيتيتيتيتة املبذرليتيتيتيتة ت سيتيتيتيتبي   عيتيتيتيتيت  انبعا يتيتيتيتا  غيتيتيتيتيتازا  

 املنا .  احليو رتهجيع نظم الزحلاعة املستدامة املتوائعة معالدإيفةو را د مع احلتعام دحلرا  ا ر 
رإنيتيتين ت ييتيتوا األغذييتيتة العيتيتاملي هيتيتذاو أايتيتت مجييتيتع ا كوميتيتا  ر يتيتر ائها عليتيتى أن تتبيتيتع  جيتيتا  

تعارنييتيتيتيتيتا  يتيتيتيتيتامال متكاميتيتيتيتيت  العناايتيتيتيتيتر ت التعاميتيتيتيتيت  ميتيتيتيتيتع قهتيتيتيتيتيتايا تغيتيتيتيتيتري املنيتيتيتيتيتا  راألميتيتيتيتيتع الغيتيتيتيتيتذائي رالتنعييتيتيتيتيتة 
إاهية هذا اتي  راألرييتال اليت  تيت   ت عنبيت  تتوقيتس عليتى ميتا اضرتعاعية راضقتيفادية العادلة. إن حل 

نتخيتيتذم ميتيتع إريتيتيتراءا  ا ن. رليتيتع نيتيتتعكع ميتيتيتع التوايتيت  إىل عيتيتامل  ليتيتيتو  لييتيتة  ميتيتع نإيتيتيت  اتيتيتوم رالعنيتيتيتر 
 ريستطيع إي  مجيع النام أن يعيهوا ت السالا رالر اء رالكرامة إض بالعع  يدا ت يد.

 


