
المؤّلفون
ماتيو دي كليرسك

أنشو فاتس
ألفارو بيل

فبراير 2018

الزراعة 4.0: مستقبل 
تكنولوجيا الزراعة

بالتعاون مع





القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تهدف إلى 

استشراف حكومات المستقبل. وتحّدد القمة كل عام برنامج 

عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على كيفية االستفادة 

من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب على التحديات العالمية 

التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركٌز لتبادل المعرفة بشأن عّدة 

موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف المستقبل 

والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة للتواصل بين صناع السياسات 

والخبراء والرّواد في مجال تحقيق التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باًبا على المستقبل من خالل 

دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات والفرص التي 

تواجهها البشرية. كما أنها منّصة لعرض أحدث االبتكارات 

وأفضل الممارسات والحلول الذكية التي تحّفز االبتكار في 

مواجهة التحديات المستقبلية.
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التزمت خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والمجتمع 
الدولي في عام 2015 بالقضاء على الجوع )تحويل عالمنا: 
قربنا  مدى  ما  لكن   .)2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة 
من تحقيق الهدف؟ اإلجابة باختصار هي: لسنا قريبين على 
اإلطالق، إذ يعاني نحو 800 مليون شخص في جميع أنحاء 
العالم من الجوع. وفي إطار سيناريو “األعمال المستمرة 
كالعادة”  )business as usual(، فسيبقى ثمانية% )أو 650 
مليون شخص( من سكان العالم يعانون من نقص التغذية 

بحلول عام 2030.

علينا  سيتوجب  باستمرار،  الطلب  تزايد  من  الرغم  وعلى 
قدرها  بنسبة  األغذية  من  المزيد  إنتاج   2050 عام  بحلول 
من  الزراعة  حصة  تقلصت  فقد  نفسه،  الوقت  وفي   .%70
المائة  ثالثة% في  إلى  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
فقط، أي ثلث قيمة مساهمتها قبل عقود مضت فحسب. 
وفي الواقع فقد شهد هذا القطاع القليل من االبتكارات 
في اآلونة األخيرة، وبجميع األحوال فليس هناك ما يشير 
إلى أن ندرة األغذية والجوع لن يمّثال مشكلة في العقود 
المقبلة. إن العالم يحتاج إلى تغييٍر جذري: إذ أن اتباع النهج 

الحالي لن يؤدي إلى حّل المشكلة.

الزراعي  النموذج  على  رئيسية  تطوٍر  أوجه  أربعة  وتضغط 
وهي:  المستقبل  متطلبات  تلبية  يخص  فيما  القديم 
المناخ،  وتغير  الطبيعية،  الموارد  وندرة  السكانية،  التركيبة 
الجوع  مشاكل  من  جميعها  تفاقم  والتي  الغذاء،  وهدر 

وشح الغذاء. 

ستتطلب مواجهة هذه التحديات بذل جهوٍد متضافرة من 
قبل الحكومات، والمستثمرين والتقنيات الزراعية المبتكرة. 
جذريًا  تغييرًا  نحدث  أن  علينا  ولكن  ممكن،  بذلك  القيام  إن 

في النظام.

المياه،  استخدام  على  اآلن  بعد   4.0 الزراعة  تعتمد  ولن 
في  موحدة  بصورة  الحشرية  والمبيدات  واألسمدة، 
ذلك  عن  عوضًا  المزارعون  سيستخدم  بل  الحقول،  جميع 
وسيستهدفون  المطلوبة  الكميات  من  األدنى  الحد 
المحاصيل  زراعة  باإلمكان  وسيصبح  جدًا.  محددة  أماكن 
الوفيرة  الموارد  من  واالستفادة  القاحلة،  المناطق  في 
والنظيفة مثل الشمس ومياه البحر. بينما ال تزال االبتكارات 
واللحوم  لألغذية،  األبعاد  ثالثية  الطباعة  مثل  األخرى 
البحر،  مياه  والزراعة في  الوراثي،  والتعديل  االصطناعية، 
في مراحلها المبكرة، ولكن يمكن أن تكون جميعها عناصر 

فاعلة في العقد المقبل.

بشكل  الزراعية  والعمليات  المزارع  إدارة  وستتعين 
في  التقدم  أوجه  إلى  أساسًا  ذلك  ويعود  تمامًا،  مختلف 
واآلالت،  والمعدات،  االستشعار،  أجهزة  مثل  التكنولوجيا 
المستقبلية  الزراعة  وستستخدم  المعلومات.  وتكنولوجيا 
درجة  استشعار  وأجهزة  الروبوتات،  مثل  متطورة  تقنيات 

نظام  وتكنولوجيا  الجوية،  والصور  والرطوبة،  الحرارة 
التموضع العالمي )GPS(. وستتيح هذه األجهزة المتقدمة 
أكثر  تصبح  أن  للَمَزارع  والروبوتات  الدقيقة  الزراعة  ونظم 

ربحية، وكفاءة، وأمنًا، ومراعاة للبيئة.

ولن تكون تكلفة هذه الجهود زهيدة: إذ ستبلغ االستثمارات 
واستيعاب   2030 عام  بحلول  الجوع  على  للقضاء  السنوية 
وفقًا  أمريكي،  دوالر  مليار   265 نحو  السكانية  الضغوط 

لتقرير منظمة األغذية والزراعة “فاو” .

وبإمكان الحكومات أن تضطلع بدور رئيسي في حل مشكلة 
ندرة األغذية، حيث يتعين عليها أن تتولى دورًا أوسع نطاقًا 
وأكثر وضوحًا بالمقارنة مع وظيفتها التنظيمية والتيسيرية 
عصرنا  في  أنه  حقيقة  إلى  نظرتنا  وتستند  التقليدية. 
العمل بمفرده، وينبغي  المضطرب، ال يمكن ألحد  الحالي 
تنظيم تعاون دولي أوسع نطاقًا، مع الحفاظ على المرونة 
المطلوبة لتحفيز االبتكار. وبإمكان الحكومات أن تحّفز عملية 
وضع برامج هادفة ترمي إلى حل معضلة األمن الغذائي. 
المنظومة  تتبع  أن  البرامج  لهذه  يمكن  ال  ذلك،  ومع 
الذي  فحسب  المجّمعات  على  القائم  والنهج  االعتيادية 
تتيح  بيئًة  المنظومة وتهيئ  الحكومات فيه بتمكين  تقوم 
فيها للجهات الفاعلة المنافسة. وتتطلب الثقافة الخاصة 
“أبولو”  إطالق  برنامج  في  )التفكير  مثل  مماثلة  ببرامج 
الشراكات  من  واالستفادة  دولي،  تعاون  إقامة  للقمر( 
يتم  حيث  والتطوير،  العام/والخاص/واألبحاث  القطاع  بين 
قياس التمويل وفقًا لنتائج حل المشكالت وبناًء على جذب 
أفضل المواهب. ويجب أن تركز البرامج على إيجاد منتجاٍت، 
وحلول، ورواد جدد في السوق. ولكن يتطلب القيام بذلك 
لكن ذلك يتطلب من الحكومات أن تستطيع الوقوف على 
نحو  واضح  طريق  لديها  يكون  وأن  نفسها  تدعم  قدميها 

تحقيق هذا الهدف.

التقليدي  النموذج  تحدي  خالل  من  الحكومات  وبإمكان 
القديم والسعي وراء تحقيق برامج مماثلة أن: 

•  تضمن األمن الغذائي وتحد من االعتماد علی              
    الواردات.

•  تصبح ُمصّدرًا صافيًا ليس للمنتجات فحسب، بل 
    للملكية الفكرية والحلول الجديدة أيضًا.

•  تزيد اإلنتاجية وتدعم االنتقال نحو اقتصاٍد قائٍم على 
    االبتكار والمعرفة.

أن  على  يتجرؤون  الذين  ألولئك  حليفًا  النجاح  وسيكون 
يحلموا بعالم خاٍل من الجوع وندرة األغذية.

مقدمة 
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األمن  على  العالمية  االتجاهات  من  مجموعة  تؤثر 
الغذائي، والفقر، واالستدامة الشاملة للنظم الغذائية 

والزراعية.

تضغط  التي  األربعة  الرئيسية  التطور  أوجه  وتشمل 
على الزراعة لتلبية متطلبات المستقبل كاًل من: التركيبة 
السكانية، وندرة الموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وهدر 

الغذاء.

الزيادة الكبيرة في التعداد   .1.1
السكاني تزيد الطلب على الغذاء 

العالم  سكان  عدد  يزداد  أن  المتوقع  من  السكان:  نمو 
في العقود المقبلة بنسبة 33%، ليصل إلى 10 مليارات 
نسمة تقريبًا بحلول عام 2050، والذي يمثل زيادًة عن 7.6 
مليار نسمة )المسجل في شهر أكتوبر من عام 12017(. 
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 11.2 مليار 
شأن  من  الرقم  هذا  يقلل  وقد   .2100 عام  بحلول  نسمة 
السكان في ظل  أن عدد  إذ  الفعلية،  الخصوبة  معدالت 
سيناريوهات أخرى قد يصل إلى إلى 16.5 مليار نسمة. 

وسيعزز النمو السكاني الطلب على الغذاء، حتى في 
ظل سيناريو نمو اقتصادي معتدل، وذلك بنسبة تناهز 

50% مقارنًة بالناتج الزراعي لعام 2013.

وفي األثناء، يتغير النظام الغذائي العالمي أيضًا نتيجًة 
على  الطلب  يزداد  حيث  المتغيرة:  السكانية  للتركيبات 
مدفوٌع  اتجاه  وهو  القيمة،  عالي  الحيواني  البروتين 
النمو  إلى  )باإلضافة  المرتفعة  والمداخيل  بالتحضر 

السكاني الطبيعي(.

التوسع  يؤدي  أن  يمكن  الحضري:  التوسع  ازدياد 
 2050 عام  وحتى  الحالي  الوقت  من  العالمي  الحضري 
 2.4 بنحو  تقدر  والبلدات  المدن  إلى  إضافٍة صافية  إلى 
في  التحسينات  الحضري  التوسع  ويحفز  شخص.  مليار 
التبريد، التي تسمح  التحتية، مثل سالسل أجهزة  البنية 

بتداول السلع القابلة للتلف.

الطلب  وزيادة  الدخل،  مستوى  رفع  إلى  يميل  أنه  كما 
الحيوانية  الغذاء  ومصادر  المعّلبة  األطعمة  على 
أن  المتوقع  ومن  نطاقًا.  أوسع  غذائي  تحّوٍل  من  كجزٍء 
 45.3 إلى  للحوم  السنوي  الفردي  االستهالك  يصل 

1.    القطاع الزراعي يواجه عدة تحديات

كيلوغرامًا للشخص الواحد في عام 2030، ما مما يمثل 
بين  ما  الفترة  في  كيلوغرامًا   36.4 مع  بالمقارنة  زيادًة 

عامي 21999-1997.

ولكن ثمة جانٌب سلبي لألنظمة الغذائية األكثر غنى، وال 
األغذية  أدت قلة  إذ  اللحوم،  باستهالك  المفرطة  سيما 
الطازجة، واالعتماد على األطعمة السريعة )التي يعتمد 
الكثير منها على اللحوم( واألطعمة المعّلبة في الدول 
وإلى  الطفولة  مرحلة  في  بدانٍة  أزمة  إلى  المتقدمة 
األمراض  من  يعانون  الذين  األشخاص  من  كبيرة  أعداٍد 
المزمنة مثل داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض 
نحو  المزمنة  األمراض  تشكل  األمر،  واقع  وفي  القلب. 
عبئًا  يوِجد  مما  ما  العالم،  في  المرضية  األعباء  نصف 
تزال  ال  التي  المعدية  باألمراض  اقترانها  عند  مضاعفًا 

تشكل السبب الرئيسي لألمراض في البلدان النامية3.

األهمية  من  ذاته  بالقدر  اللحوم  إنتاج  زيادة  آثار  وتتمتع 
تناهز  نسبة  الماشية  تربية  تمثل  حيث  للبيئة:  بالنسبة 
أنها  كما  الزراعة،  في  للمياه  العالمي  االستخدام  ُربع 
مسؤولة عن نحو 18% من انبعاثات الغازات الدفيئة التي 
يسببها اإلنسان، ويعتبر تأثيرها على البيئة غير مستدام 

على المدى الطويل.

بعبارٍة بسيطة: تعني زيادة تعداد السكان زيادة الطلب، 
الناتج. وسيتعين  زيادًة في  ويستلزم هذا الطلب بدوره 
بنسبة  الغذائية  المواد  المزيد من  إنتاج  المزارعين  على 
األغذية  لمنظمة  وفقًا  وذلك   ،2050 عام  بحلول   %70
والزراعة “فاو” التابعة لألمم المتحدة. وسيتعين تخصيص 
الحضرية  المناطق  سكان  احتياجات  لتلبية  األغذية  هذه 
الذين تتزايد أعدادهم، وهو عامل يشمل سلسلة القيمة 

الزراعية بأكملها.

وعلى الرغم من تعزيز االستثمارات واالبتكارات الزراعية 
معدالٍت  إلى  ليصل  العائدات  نمو  تباطأ  فقد  لإلنتاجية، 
أصبحت  التالية  المسألة  فإن  وعليه،  للغاية.  منخفضة 
ملّحة: من سيقوم بالزراعة؟ فحتى مع تزايد االحتياجات 
يواصل  األرياف  سكان  تعداد  أن  إال  والطلب،  الغذائية 
المناطق  سكان  يتقدم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  تراجعه. 
كبيرة  آثار  عليه  يترتب  بشكٍل سريع، مما  بالسن  الريفية 
بالنسبة للقوة العاملة، وأنماط اإلنتاج، وحيازة األراضي، 
والتنظيم االجتماعي داخل المجتمعات المحلية الريفية، 

والتنمية االقتصادية بشكٍل عام.

.]/https://esa.un.org/unpd/wpp[ .2017 1  التوقعات السكانية العالمية لألمم المتحدة لعام
]http://www.who.int/nutrition/topics/3_foodconsumption/en/index4.html[ 2  منظمة الصحة العالمية

 http://www.prb.org/Publications/Articles/2006/HealthCareChallengesforDevelopingCountrieswithAgingPopulations.aspx  3



6الزراعة 4.0: مستقبل تكنولوجيا الزراعة

االستخدامات الحالية للمصادر   .1.2
الطبيعية تتعرض لضغوط كبيرة جدًا  

العالم  في  الزراعية  األراضي  تحول  مستويات  تواصل 
تصنيف  تم  فقد  ارتفاعها:  لإلنتاج  صالحة  غير  أراض  إلى 
على  بالفعل  الزراعية  األراضي  جميع  من  المائة    %25
للغاية،  تدهورت  أنها قد  المقاييس على  بعض  أساس 
تبلغ نسبتها  األراضي األخرى والتي  في حين تدهورت 
44% بشكل طفيف أو معتدل. كما تتعرض الموارد المائية 
 %40 أكثر من  يعيش  إذ  األخرى،  كبيرة هي  إلى ضغوط 
بشّح  تتسم  مناطق  في  العالم  في  الريف  سكان  من 
األراضي على  إلى  ُينظر  كان  المائية. ولطالما  الموارد 
أنها مصادر محدودة، لكن كان من الممكن في األزمنة 
المتدهورة  الزراعية  األراضي  عن  االستعاضة  السابقة 
لتتم  مستخدمة  غير  جديدة  أراٍض  باستصالح  ببساطة 
الحاضر،  الوقت  في  نادرًة  األراضي  هذه  وتعد  زراعتها. 
األحيان  من  كثير  في  منها  تبقى  ما  زراعة  يمكن  وال 
إلى  األراضي  نقص  أدى  كما  مستدام.  أساٍس  على 
مزارع أصغر حجمًا، ونصيٍب أقل للفرد من اإلنتاج، وزيادة 
إلى  ُتضاف  أمور  وهي  األراضي،  من  الحرمان  معدالت 

الفقر في المناطق الريفية.

رئيسيًا -وضحيًة غير مباشرة- لتدهور  الزراعة سببًا  تعتبر 
األراضي الزراعية، كما تسهم الجوانب الزراعية المختلفة 
وبشتى الطرق في الوصول إلى هذه النتيجة. وُيعَزى 
النباتي  الغطاء  اجتثاث  في  اإلفراط  إلى  التربة  تآكل 
)تنظيف األراضي الزراعية(، إلى جانب فترات إراحة األرض 
والدورات  سليم،  غير  بشكل  لها  التخطيط  يتم  التي 

ويؤدي  للمواشي.  الجائر  والرعي  للمحاصيل،  الزراعية 
استخدام األسمدة غير المتوازن بهدف تعزيز الغلة إلى 

اختالل في المواد المغذية.

وُيعزى نحو 80% من إزالة الغابات على الصعيد العالمي 
الغطاء  إزالة  أن  من  الرغم  وعلى  زراعية.  مخاوف  إلى 
النباتي إلفساح المجال أمام األراضي الزراعية ال تتسبب 
ضروريًا  أمرًا  كونها  وبرغم  التربة،  بتدهور  مباشر  بشكٍل 
بصورة  التربة  بتدهور  تتسبب  أنها  إال  األراضي،  لتهيئة 
غير مباشرة نتيجة تراجع الموارد المائية. وتجدر مالحظة 
هذه النقطة األخيرة: فعلى الرغم من تعظيم نظم الري 
يجعل  السكاني  النمو  أن  إال  المياه،  استخدام  لكفاءة 
األمن المائي وندرة الموارد المائية مصدر قلٍق حقيقي. 
إلدارة   2050 عام  حتى  الضروري  االستثمار  قيمة  وتقّدر 
مياه الري في البلدان النامية وحدها بنحو تريليون دوالر 

أمريكي.

التبصر وسوء  نتيجة ضعف  وتعّد هذه المسائل جميعها 
التخطيط. ويؤدي كل من النقص في األراضي الصالحة 
إلدارة  مستدامة  غير  ممارسات  إلى  والفقر،  للزراعة 
األراضي والتي تعّد األسباب المباشرة للتدهور المذكور 
إزالة  الفقراء  المزارعون  يتولى  لذلك  ونتيجًة  أعاله. 
المحافظة  دون  الشديدة  المنحدرات  وزراعة  الغابات، 
واستخدام  الجائر،  الرعي  وممارسة  التربة،  على 
حاجة  هناك  فإن  وعليه  متوازن،  غير  بشكل  األسمدة 
الستثمارات تبلغ قيمتها 160 مليار دوالر أمريكي من أجل 

الحفاظ على التربة ومراقبة الغذاء.

٧٠٪ ١٠ مليارات

٣٫٥٤ كيلوجرامًا ٤٫٦٣ كيلوجرامًا

الشكل ١: التراكيب السكانية 

لنمو السكاني =
طلبًا أكبر على الغذاء 

يحفز التوسع الحضري
التغيير في نمط

االستهالك

المزيد من األغذية التي سيتم إنتاجها من 
قبل المزارعين

االستهالك الفردي السنوي لألطعمة 
المعّلبة واللحوم بحلول عام ٢٠٣٠

تعداد سكان العالم في عام ٢٠٥٠

االستهالك الفردي السنوي لألطعمة 
المعّلبة واللحوم بين عامي ١٩٩٧-١٩٩٩.
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األسباب المباشرة وغير المباشرة لألراضي الزراعية المتدهورة   

فيما  الزراعية،  األراضي  تدمير  إلى  تؤدي  مباشرة  أسباب  بعضها  مختلفة،  أسباٍب  لعدة  الزراعية  األراضي  تدهور  يعود 
يساهم بعضها اآلخر بشكٍل غير مباشر في تقليص المناظر الطبيعية. ومن بين األسباب المباشرة نذكر ما يلي:

•   إزالة الغابات من األراضي غير المالئمة: تعّد إزالة الغابات نوعًا من أنواع التدهور كما أنها أيضًا السبب ألنواٍع أخرى 
من االستنزاف على حد سواء، وال سيما تناقص المياه. وال تعتبر إزالة الغابات بحد ذاتها تدهورًا: فهي تصبح مصدرًا 
للتدهور عندما تكون األرض التي يتم تمهيدها منحدرًة، أو عندما تتمتع بتربة ضحلٍة قابلة للتعرية، ويتبع ذلك سوء إدارة 

لألراضي.

اإلفراط في قطع الغطاء النباتي: يقوم سكان الريف بقص األشجار في الغابات واألحراج الطبيعية للحصول على     •
األخشاب والوقود وغيرها من المواد الحراجية. وأسفر اإلفراط في ذلك إلى التعرية بفعل المياه والرياح، ما أدى إلى 

جعل األراضي الزراعية أقل مالئمة للمحاصيل الغذائية.

•   فترات إراحة األرض غير الكافية: لقد كانت الزراعة المتنقلة شكاًل مستدامًا من أشكال استخدام األراضي، في الوقت 
الذي سمحت فيه الكثافة السكانية المنخفضة بفترات راحٍة لألرض. إال أن فترات اإلراحة القصيرة في الوقت الراهن 

أدت إلى أن تصبح األراضي غير مستدامة.

•   الرعي الجائر: يؤدي الرعي الجائر مباشرة إلى انخفاض كمية ونوعية الغطاء النباتي، األمر الذي يفضي بدوره إلى 
انخفاض في الخصائص الفيزيائية للتربة ومقاومة للتعرية.

•   الدورات الزراعية غير المناسبة: نتيجًة للضغوط االقتصادية، فقد اعتمد المزارعون دوراٍت زراعية مكثفة، وقائمة على 
الحبوب، بداًل من الدورات األكثر توازنًا.

•   االستخدام غير المتوازن لألسمدة: عندما تنخفض خصوبة التربة، يحاول المزارعون الحفاظ على مستوى غلة المحاصيل 
من خالل األسمدة، ولكن هذا األمر أدى إلى اختالل توازن المواد المغذية في التربة.

الشكل ٢: المصادر الطبيعية 

نحو٢٥٪
٪٨٠

من األراضي الزراعية بأكملها 
مصنفٌة على أنها متدهورة للغاية.

من إزالة الغابات عالميًا مدفوعة 
بالمخاوف الزراعية.

هناك حاجة الستثمارات بقيمة 
تريليون دوالر أمريكي حتى عام 

٢٠٥٠ من أجل إدارة مياه الري في 
البلدان النامية وحدها. 
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الشكل ٣: تغير المناخ 

انبعاثات غازات الدفيئة

تقلل تغيرات
هطول األمطار

المحاصيل الزراعية

نحو ضعفي انبعاثات غازات الدفيئة على مدى خمسين عامًا الماضية

يميل االرتفاع في وتيرة حاالت الجفاف والفيضانات إلى الحد من المحاصيل الزراعية.

االستخدامات األخرى لألراضيالغاباتالزراعة

التغير المناخي يحد من   .1.3
اإلنتاجية في الزراعة  

البيئة بسرعة.  يغّير  المناخ حقيقًة واقعة وهو  تغير  يعد 
الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  درجة  بلغت  وقد  هذا 
التاريخ،  في  مستوياتها  أعلى  البشر  بها  تسبب  التي 
وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية 

بتغير المناخ )IPCC( في عام 2014.

الدفيئة:  لغازات  الرئيسيين  المنتجين  أحد  هي  الزراعة 
عن  الناتجة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تقريبًا  تضاعفت 
خالل  األخرى  األراضي  واستخدامات  والحراجة  الزراعة، 
األعوام الخمسين الماضية. وتسهم الزراعة في الحصة 
وأكسيد  الميثان  لغاز  العالمية  االنبعاثات  من  األكبر 
بحلول  زيادات إضافية  إلى  التوقعات  النيتروس، وتشير 

عام 2050.

تغيرات  في  الزيادة  تعد  الزراعة:  في  منخفضة  إنتاجيٌة 
هطول األمطار وارتفاع وتيرة حاالت الجفاف والفيضانات 
من  المحاصيل،  غالت  تقليل  إلى  جميعها  تميل  والتي 

اآلثار الجانبية لتغير المناخ. وعلى الرغم من قدرة درجات 
فقد  المحاصيل،  نمو  تحسين  على  المرتفعة  الحرارة 
الزراعية بشكٍل  وّثقت الدراسات انخفاض غلة المحاصيل 
ملحوظ عندما تتجاوز درجات الحرارة أثناء النهار مستوى 
محدد خاص بالمحاصيل )منظمة األغذية والزراعة “فاو” 

.)2016 ،

سيؤثر تغير المناخ على جميع نواحي إنتاج األغذية: من 
األمطار  هطول  في  المتزايد  التقلب  يؤدي  أن  المرجح 
الغلة  خفض  إلى  والفيضانات  الجفاف  حاالت  وتزايد 
البيئية  المشاكل  في  المناخ  تغير  وسيسهم  الزراعية. 
الجوفية  المياه  استنفاد  مثل  القائمة،  األجل  طويلة 
وتدهور التربة، األمر الذي سيؤثر على نظم إنتاج األغذية 

والزراعة.

حال  في  كبير  بشكل  الغذائي  األمن  انعدام  سيزداد 
يكون  لن  المناخ:  تغير  مع  للتكيف  الجهود  بذل  عدم 
تأثير تغير المناخ على األمن الغذائي العالمي مقتصرًا 
على اإلمدادات الغذائية فحسب، بل على نوعية األغذية 

والحصول عليها واستخدامها.
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هدر الغذاء يجّسد قصورًا   .1.4
ضخمًا في السوق وتهديدًا للبيئة 

 %50-33 بين  ما  أبدًا  تؤكل  ال  التي  األغذية  نسبة  تتراوح 
األغذية  هذه  قيمة  وتبلغ  عالميًا  المنتجة  األغذية  من 
ولتقريب  أمريكي.  دوالر  تريليون   1 من  أكثر  المهدورة 
مخلفات  إن  القول  يمكننا  أذهاننا،  إلى  أكثر  الصورة 
إجمالي  من   %1.3 تمثل  المتحدة  الواليات  في  الطعام 
الناتج المحلي. هذا وتشّكل مخلفات الطعام وجهًا من 
ال  الذي  النوع  وهو  السوق،  في  الكبيرة  القصور  أوجه 

يستمر في قطاعات أخرى. 

إلى  شخصًا  مليون   800 يأوي  نفسه،  الوقت  وفي 
منهم  واحد  كل  إطعام  ويمكن  ليلة،  كل  جياعًا  الفراش 
الواليات  في  هدره  يتم  الذي  الطعام  ربع  من  بأقل 

المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا سنويًا.

فيمكن  الغذائية،  لإلمدادات  معولم  بنظام  نتمتع  وألننا 
ارتفاع  إلى  الغرب  في  الغذاء  على  الطلب  يؤدي  أن 
النامية،  البلدان  في  تصديرها  يتم  التي  األغذية  أسعار 
وكذلك إلى استبدال المحاصيل الالزمة إلطعام السكان 

األصليين.

تحدث  مشكلة  مجرد  الجوع  ليس  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
سبيل  على  المتحدة  المملكة  ففي  آخر”   مكان  “في 
في  الطعام  بنك  من  شخصًا  مليون  استفاد  المثال، 
العام الماضي، في حين يعاني 40 مليون أميركي في 

الواليات المتحدة من الفقر الغذائي.

إذ  أيضًا،  للبيئة  بالنسبة  سيئة  الطعام  مخلفات  تعتبر 
األغذية  لزراعة  الصين  من  أكبر  أرضية  كتلة  األمر  يتطلب 
األراضي  –متضمنة  المطاف  نهاية  في  تؤكل  ال  التي 
التي أزيلت منها األحراج واألنواع التي دفعت لالنقراض، 
التي  والتربة  نقلهم،  تم  الذين  األصليين  والسكان 
فيما  رميه  يتم  الذي  الغذاء  إلنتاج  ذلك  وكل  تدهورت- 
تؤكل  ال  التي  األغذية  تمثل  ذلك،  إلى  وباإلضافة  بعد. 
أبدًا نسبة 25%  من استهالك المياه العذبة على الصعيد 

العالمي. 

إنتاج  في  استخدمت  التي  الموارد  جميع  هدر  يتم  وال 
والعمل  والمياه  )األرض  تناوله  يتم  ال  الذي  الغذاء  هذا 
والطاقة والتصنيع والتعبئة( فحسب، ولكن عندما تؤخذ 
المحطة  وهو  النفايات  مكب  إلى  الطعام  مخلفات 
دون  من  تتحّلل  فهي  العظمى،  لغالبيتها  النهائية 
الوصول إلى األكسجين وتنتج الميثان الذي يعتبر مميتًا 

أكثر من ثاني أكسيد الكربون ب 23 مرة.

وإذا نظرنا إلى األمر من جميع النواحي، نجد أن مخلفات 
فلو  كوكبنا:  تدمير  في  الرئيسي  السبب  تعتبر  الطعام 
مصدر  أكبر  ثالث  لكانت  دولة،  الطعام  مخلفات  كانت 
النبعاثات الغازات الدفيئة بعد الصين والواليات المتحدة.

٪٢٥
من استهالك المياه النظيفة عالميًا

٪٣٣٪-٥٠
ما بين 

من الطعام الذي ينتج عالميا ال يؤكل أبدًا 

الشكل ٤: مخلفات الطعام 

لو اعتبرنا مخلفات الطعام دولة، لكانت ثالث أكبر مصدر النبعاثات الغازات الدفيئة بعد الصين والواليات المتحدة 
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النتيجة: الفقر والجوع   .1.5

بالموارد  إلى مشكلة نقص  الكلية  التوجهات  أدت هذه 
الغذائية، أما النتيجة فكانت الفقر والجوع على الصعيد 
من  يعانون  شخص  شخصًا  مليون   700 يزال  ال  العالمي: 
المزمن،  الجوع  يواجهون  مليون  و800  المدقع،  الفقر 
الدقيقة.  المغذيات  نقص  حاالت  من  يعانون  مليار  و2 
 800 أصل  من  أنه  إلى  الدولي  البنك  تقديرات  وتشير 
مليون شخص يعيش الثلث في المناطق الريفية بالدول 
البلدان  في  أيضًا  العظمى  الغالبية  وتعيش  النامية. 
مسلحة  وصراعات  سياسية  أزمات  من  تعاني  التي 
إلى  الهادفة  االجتماعي  األمان  شبكات  تقوض  والتي 

مساعدتها.

التوجهات.  هذه  لمواجهة  خيارات  عدة  أمامنا  وتظهر 
هائلة  خطوات  والزراعية  الغذائية  الصناعات  حققت  لقد 
في نصف القرن الماضي: فقد ساهمت تقنيات الثورة 

ثالثة  إلى  العالمي  الزراعي  اإلنتاج  زيادة  في  الخضراء 
نحو  على  القطاع  هذا  واكتسب   ،1960 عام  منذ  أضعاف 
الفقر  على  القضاء  وسيتطلب  معولمًا.  طابعًا  متزايد 
باإلضافة  التوجهات،  هذه  استغالل  العالم  في  والجوع 
إلى مكافحة التفاوت في الدخل. وستكون استراتيجيات 
النمو ضرورية لمعالجة قضايا الزراعة وخلق فرص العمل 

وتنويع الدخل أيضًا.

العمل  سير  أن  وهو  واضح،  أمر  هناك  فإن  ذلك،  ومع 
منظمة  عن  صادر  تقرير  ويشير  نافعًا.  يعد  لم  كالمعتاد 
األغذية والزراعة إلى أن االستثمارات اإلضافية المطلوبة 
ستبلغ  العام  ذلك  بحلول  الجوع   على  للقضاء  عالميًا 

قيمتها 265 مليار دوالر أمريكي سنويًا4.

4  “حالة انعدام األمن الغذائي في العالم”  )منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي، 2015(.

يعاني ٢ ٨٠٠ مليون ال يزال ٧٠٠ 

الشكل ١: التراكيب السكانية 

مليار شخص من حاالت نقص المغذيات الدقيقةشخصًا يواجهون الجوع المزمنمليون شخصًا يعانون من الفقر المدقع

مخلفات الطعامالموارد الطبيعيةتغير المناخالخصائص الديمغرافية



11الزراعة 4.0: مستقبل تكنولوجيا الزراعة

تحول  بمرحلة  األغذية  لصناعة  التقليدي  النهج  يمر 
جوهرية. لقد قطعت الثورة التقنية األولى في الزراعة 
خطوات هائلة: فخالل الفترة الممتدة ما بين عامي 1961-

بنسبة  آسيا  شرق  في  الحبوب  محاصيل  ارتفعت   ،2004
2.8% سنويًا، أو أكثر من 300% في المائة على مدى هذه 
بما  الحديثة  الزراعية  الممارسات  بفضل  وذلك  الفترة، 
في ذلك الري واستخدام األسمدة والمبيدات، وتطوير 
أنواع مختلفة من المحاصيل ذات اإلنتاجية األعلى )البنك 

الدولي 2008(5. 

إال أن المكاسب الناتجة عن الكفاءة تسير في انخفاض: 
فقد تباطأت زيادة غلة المحاصيل. كما أن التحديات أكبر: 
األغذية  من   %70 بنسبة  أكثر  ينتج  أن  العالم  على  يجب 
الطاقة  من  أقل  كميات  واستخدام   ،2050 عام  بحلول 
واألسمدة والمبيدات مع خفض مستويات غازات الدفيئة 
والتصدي لتغير المناخ. ويجب استثمار التقنيات القديمة 

إلى أقصى حد وتوليد تقنيات جديدة.

إن “الزراعة 4.0”  هي الثورة الزراعية القادمة ويجب أن 
تكون خضراء، بحيث تحتل العلوم والتكنولوجيا صميمها6. 
الطلب  جانبي  في  النظر  إلى   4.0 الزراعة  وستحتاج 
الغذاء،  ندرة  معادلة  من  القيمة/العرض  وسلسلة 
فحسب،  االبتكار  أجل  من  ال  ليس  التكنولوجيا  باستخدام 
الفعلية  المستهلكين  احتياجات  ومعالجة  للتحسين  إنما 

وإعادة هندسة سلسلة القيمة.

بشكل  الزراعية  والعمليات  الحديثة  المزارع  وستعمل 
مختلف، ويرجع ذلك أساسًا إلى التقدم في التكنولوجيا، 
واآلالت،  والمعدات،  االستشعار،  أجهزة  ذلك  في  بما 
وتكنولوجيا المعلومات. وستستخدم الزراعة المستقبلية 
الروبوتات وأجهزة استشعار درجة  تقنيات متطورة مثل 
النظام  وتكنولوجيا  الجوية  والصور  والرطوبة  الحرارة 
التطورات  هذه  وستتيح  المواقع.  لتحديد  العالمي 
كفاءة  أكثر  تكون  وأن  أكبر،  أرباحًا  تحقق  أن  للشركات 

وأمانًا ومالءمة للبيئة.

المياه،  استخدام  على  اآلن  بعد   4.0 الزراعة  تعتمد  ولن 
واألسمدة، والمبيدات في كافة المجاالت. وسيستخدم 
الكميات،  من  األدنى  الحد  ذلك،  من  بداًل  المزارعون 
وسيتمكن  التوريد.  سلسلة  من  كليًا  إزالتها  حتى  أو 
القاحلة  المناطق  في  المحاصيل  زراعة  من  المزارعون 
ومياه  الشمس  مثل  ونظيفة  وفيرة  موارد  واستخدام 

البحر لزراعة المحاصيل الغذائية.

الزراعة 4.0: إمكانية إحداث تغييرات جذرية في النظام    .2
        بواسطة التقنيات الحديثة 

والتقنية  الرقمية  التطورات  هذه  أن  هو  الجيد  والخبر 
تعزيز سلسلة  بحيث تساهم في  القطاع،  تسيطر على 
فاندر”  “أج  شركة  وبحسب  بأكملها.  الغذائية  القيمة 
العاملة  الناشئة  الشركات  حققت  فقد   ،)Agfunder(
عن  تزيد  بنسبة  نموًا  الزراعية  التكنولوجيا  مجال  في 
المائة سنويًا منذ عام 2012. وتزدهر الشركات  80% في 
بحيث  الزراعية،  التكنولوجيا  مجال  في  العاملة  الناشئة 
ُيبدي رّواد األعمال والمستثمرون اهتمامًا شديدًا تجاه 
وريتشارد  غيتس،  بيل  األعمال  قادة  قام  القطاع:  هذا 
صندوق  جانب  إلى  ويلش،  وسوزي  وجاك  برانسون، 
باستثماراته  )المعروف   )DFJ( االستثماري  المال  رأس 
الغذائيــة،  المــواد  ومجمع   ) و“تويتر”  “تسال”   في 
“كارجيل”  )Cargill(، باالستثمار في “ميمفيس ميتس”  
مجال  في  رائدة  شركة  وهي   )Memphis Meats(
فيجن”   بنك  “سوفت  صندوق  ويقوم  النظيفة.  اللحوم 
)SoftBank Vision Fund(، بتوجيه من الملياردير الياباني 
في  دوالر  مليون   200 مبلغ  بضخ  سون،  ماسايوشي 
“بلينتي”   العمودية  الزراعة  الناشئة في مجال  الشركة 
)Plenty(. وشملت قائمة المشاركين اآلخرين في جولة 
التمويل في “بلينتي”  كاًل من جيف بيزوس من “أمازون” 

، والملياردير العامل بمجال التكنولوجيا إريك شميت.

 4.0 الزراعة  الجديدة في  والحلول  التقنيات  إذًا، ما هي 
إننا  الغذاء؟  ندرة  لمشكلة  األمل  تمنح  أن  يمكن  والتي 
نرى ثالثة توجهات عامة يمكن فيها للتكنولوجيا إحداث 
يبين أمثلة  الذي سنعالجه، ما  القطاع  تغير جذري في 
التغيرات  إلحداث  الكبيرة  اإلمكانيات  ذات  للحلول  محددة 

الجذرية في النظام: 
1.   اإلنتاج بشكل مختلف باستخدام تقنيات جديدة.

2.  استخدام تقنيات جديدة إليصال إنتاج األغذية إلى 
       المستهلكين، وزيادة الكفاءة في السلسلة الغذائية.

3. دمج التقنيات والتطبيقات الشاملة لعدة قطاعات 
     صناعية.

5    التقرير السنوي للتنمية في العالم لعام 2008 التابع للبنك الدولي نيويورك، : البنك الدولي.
6    “األمن الغذائي: المساهمات من العلوم إلى ثورة جديدة أكثر مراعاة للبيئة”  إعداد جون بيدينجتون. حقوق الطبع والنشر 2010، الجمعية الملكية.
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اإلنتاج بشكل مختلف   .2.1
باستخدام أساليب جديدة 

الزراعة المائية

فرعية  مجموعة  هي  المائية  الزراعة  تعتبر 
تتم  والتي  الماء،  في  الزراعة  أساليب  من 
باستخدام  تربة  دون  من  النباتات  زراعة  عبر 

محاليل المغذيات المعدنية في مذيب مائي.

المثال،  سبيل  على   )Sundrop( “صندروب”   وقامت 
تتخذ من أستراليا مقرًا لها، بتطوير تقنية  وهي شركة 
الطاقة  بين  تجمع  التي  البحر  مياه  في  المائية  الزراعة 
أي  في  الخضروات  وزراعة  المياه  وتحلية  الشمسية 
على  يعتمد  وال  مستدامًا  النظام  هذا  ويعتبر  منطقة. 
الوقود األحفوري )يستمد طاقته من الشمس بداًل من 
لألراضي. وبداًل من ذلك، تجمع  بحاجة  ذلك(، وهو ليس 
وإنتاج  الكهرباء  وتوليد  الشمسية  الطاقة  بين  تقنيتها 
كمية  هي:  والنتيجة  المائية.  والزراعة  العذبة  المياه 

الطرق  باستخدام  تزرع  التي  لتلك  األغذية  من  معادلة 
الزراعة  باستخدام  “صندروب”  وتستطيع  التقليدية. 
المائية، وضع بيت زجاجي بحري- وهو مزيج من الطاقة 
الشمسية وتحلية المياه والزراعة- لزراعة الخضروات في 

أي مكان حول العالم.

الطحالب كمواد أولية

يمكن للطحالب المزروعة في مواقع تربية 
األحياء المائية أن تصبح بدياًل للمواد األولية 
في  الزراعية  الطحالب  تكلفة  تتراوح  السمك.  ودقيق 
متري،  طن  لكل  دوالر   600-400 بين  ما  المواقع  معظم 
مع  بالمقارنة  التكلفة  من   %70-60 بين  ما  يوفر  مما  ما 
دقيق السمك، الذي تبلغ كلفته 1700 دوالر للطن الواحد. 
باإلضافة إلى ذلك، تعتبر الطحالب مصدرًا أكثر موثوقية 
صيد  على  يعتمد  ال  توافرها  ألن  نظرًا  االولية،  للمواد 
التحكم  من  مزيدًا  للمنتجين  يوفر  مما  ما  األسماك، 
بالتكاليف والقدرة على التنبؤ باالستثمارات المستقبلية 
تربية  عمليات  مخاطر  من  الحد  بفضل  المالية  النتائج  أو 

األحياء المائية.

 رويترز، ٢٠١٤
www.reuters.com/article/kkr-sundrop/kkr-invests-100-million-in-arid-climate-agriculture-firm-idUSL3N0TO07R20141204

.البنك الدولي ،(Agtech) "المصدر: "أجتيك

٢٠١٢

٠٫٥

٠٫٩

٢٫٠

٣٫٠

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

٪٨٢+

RECENT NEWS

الشكل ١: التراكيب السكانية 
استثمارات رؤوس أموال المخاطرة العالمية في التكنولوجيا الزراعية ٢٠١٠-٢٠١٥  

مليار دوالر أمريكي

أخبار "بلومبيرغ"

صندوق "سوفت بنك فيجن" يقود 
رهانًا بقيمة ٢٠٠ مليون دوالر أمريكي 

على المزارع المغلقة

يقود صندوق "سوفت بنك فيجن" 
التابع لرئيس مجموعة "سوفت بنك" 

استثمارًا بقيمة ٢٠٠ مليون دوالر 
أمريكي في شركة "بلينتي" الناشئة 
في وادي السيليكون، ما يشير إلى 

أنه قام بفك رموز زراعة المحاصيل 
في الداخل بكفاءة فائقة.

"بلومبيرغ تكنولوجي"

بيل غيتس، وريتشارد برانسون يدعمان الشركة الناشئة التي تنتج
"اللحوم النظيفة"

"ايكيا" وديفيد تشانغ وحاكم دبي يستثمرون بقيمة ٤٠ مليون
دوالر في شركة "إيرو فارم" (AeroFarms) المتخصصة في

الزراعة العمودية.

"كي كي آر" (KKR) تستثمر بقيمة ١٠٠ مليون دوالر في شركة
للزراعة في مناطق المناخ الجاف
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تعد مصائد األسماك أهم مصادر المواد األولية. غير أنَّ 
نسبًة مئويًة صغيرًة فحسب من إنتاج العالم من األسماك 
يتوجه فعاًل نحو االستهالك البشري، في حين تستخدم 
النسبة المتبقية كطعام لألسماك وعلف للحيوانات. ومن 
غير المحتمل أن تنمو نسبة األسماك التي يتم تصنيعها 
وتحويلها لدقيق السمك وذلك بفضل زيادة الطلب على 
منتجات األسماك في االقتصادات الناشئة مثل الصين، 
الصيد  زيادة  يمكن  كان  إذا  ما  حول  الشكوك  تحوم  كما 

العالمي بطريقة مستدامة.

للحيوانات،  األولية  المواد  على  ينطبق  نفسه  الشيء 
في  كفاءة  الروابط  أقل  تعتبر  التي  الماشية،  وبخاصة 
أقل،  أو   %15 التحويل  معدل  يبلغ  إذ  الغذاء،  إنتاج  حلقة 
كيلوجرام   1 الماشية  إطعام  إلى  تحتاج  أنك  يعني  مما 
ولذا  اللحوم،  من  غرامًا   150 على  للحصول  األعالف  من 
فعااًل  بدياًل  الطحالب  إلى  المستندة  األولية  المواد  تعّد 

وغير مكلفًا.

مياه  في  والزراعة  الصحراوية  الزراعة 
البحر 

تغطي المياه معظم سطح العالم، في شكل محيطات، 
وتبلغ مساحة اليابسة المتبقية من األرض نحو 29% من 

ثلث  األنواع  جميع  من  الصحاري  وتشكل  األرض.  سطح 
يجب  الغذاء،  أزمة  معالجة  وبهدف  المتبقية.  الـ%29 
على العالم أن يحّول الصحراء والمياه إلى مرافق إنتاج 
العقول  أفضل  تعاون  إلى  يحتاج  جهد  وهو  األغذية، 
وأكثرها ذكاًء باإلضافة إلى الجامعات والمرافق البحثية.

في  والتقنية  للعلوم  عبدالله  الملك  جامعة  تعتبر 
المملكة العربية السعودية في الطليعة بالنسبة للبحوث 
الزراعة  مبادرة  تسعى  الصحراوية:  بالزراعة  المتعلقة 
الصحراوية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
تفرضها  التي  نطاقًا  األوسع  التحديات  معالجة  إلى 
الزراعة في بيئة صحراوية. وتعمل جامعة الملك عبد الله 
الحيوية  وغير  الحيوية  العوامل  على  والتقنية  للعلوم 
للبحوث  الرئيسية  المجاالت  وتشمل  سواء.  حد  على 
الحيوية ما يلي: تقنيات هندسة الجينات للتحكم بالنظم 
النمو  مات  منظِّ وتطورها؛  النباتي  والنمو  البيولوجية 
المعاكسة؛  للظروف  االستجابة  أو  النباتات  تحسن  التي 
الجذور  هندسة  معالم  تحدد  التي  النباتية  والهرمونات 

والبراعم وفقًا لتوافر المواد الغذائية.

الجفاف  عن  الناجمة  المحاصيل  في  الخسائر  ألن  ونظرًا 
والملح والحرارة تصل إلى نحو 60% من إجمالي اإلنتاجية، 
فإن تحسين تحمل اإلجهاد الالإحيائي يعتبر عاماًل رئيسيًا 
في تحسين المحاصيل. تعتمد قدرة النباتات على التكيف 

٢٫١

٢٫٢

٢٫٣

الشكل ٧: وقت االعتماد
خريطة التكنولوجيا والتطور 

اإلنتاج بشكل مختلف باستخدام 
أساليب جديدة

استخدام التقنيات الجديدة لتزويد 
المستهلكين باإلنتاج الغذائي، 

وزيادة كفاءة سلسلة الغذاء

دمج التطبيقات والتقنيات عبر 
القطاعات

الطحالب كمواد أوليةالزراعة المائية  

البالستيك الحيوي

الزراعة العمودية/الحضرية

تكنولوجيا الطائرات
بدون طيار

الزراعة الدقيقةإنترنت األشياء

االستعداد "للنمو" في السوق

تقنية النانوتحليالت البيانات

مشاركة الغذاءالزراعة المائية  

الوقت اليوم

الذكاء االصطناعي

الطباعة ثالثية األبعاد

الزراعة في مياه البحر

الزراعة الصحراوية

اللحوم االصطناعية التعديل الوراثي
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مع ظروف اإلجهاد الشديدة على االرتباط مع ميكروبات 
للعلوم  الله  عبد  الملك  جامعة  وتسعى  محددة. 
بالنباتات  المرتبطة  الميكروبات  تحديد  إلى:  والتقنية 
والجفاف،  الشديدة،  الحرارة  ظروف  في  تنمو  التي 
والملح؛ وتحديد اآلليات الجزيئية التي تمّكن النباتات من 
تجمع  عن  الناجمة  القاسية  البيئية  الظروف  مع  التكّيف 
الميكروبات؛ واستخدام العناصر المالئمة لنطاق الجذور 
لإلجهاد  النباتات  تحّمل  تعزيز  أجل  من   )Rhizosphere(
والمساعدة على زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية بطريقة 

مستدامة.

وأخيرا، تعمل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أيضًا 
خالل  من  لإلجهاد  معزز  تحمل  مع  المحاصيل  تربية  على 
معرفة ما إذا كانت المقاومة المحسنة للجراثيم، وتحمل 
اإلجهاد، والغلة تعتمد كلها على الذاكرة الجسدية، وما 
إذا كان تعديل عوامل الكروماتين )chromatin( يمكن أن 

يساهم في تحمل اإلجهاد في المستقبل.

التعبئة المستدامة: البالستيك الحيوي

ال تساهم التقنيات والحلول الحديثة في 
سلسلة  إنتاج  في  جذري  تغيير  إحداث 
وهذا  األغذية.  تعبئة  في  أيضًا  إنما  فحسب،  القيمة 
مع  المنجرفة  البحرية  فالنفايات  انتظاره،  طال  أمر 
تيارات المحيطات تزن 100 مليون طن وتتضمن معظمها 
حاويات وأكياس أغذية ومواد بالستيكية غير مفيدة بعد 
االستعمال. ويحث المستهلكون الشركات بشكل متزايد 
إعادة  يمكن  للطعام  مخصصة  حاويات  تطوير  على 
في  تتحّول  أو  الحيوي  للتحلل  قابلة  وتكون  تدوريها 

نهاية المطاف بالكامل إلى سماد.

أنه  إال  عامًا،   20 من  ألكثر  الحيوي  البالستيك  وجد  لقد 
الفائدة  إنجاز الوعد المتمثل في تحقيق  لم يتمكن من 
نفسها التي يتمتع بها البالستيك في التعبئة والعودة 
لكن  ضار.  تأثير  أي  دون  من   ،%100 بنسبة  الطبيعة  إلى 

الشركة الناشئة “تيبا” )TIPA( ترغب بتغيير كل ذلك.
 

للتعبئة  حلول عملية  إيجاد  بهدف  “تيبا”  تأسست شركة 
قابلة  حزمة  إنشاء  في  رؤيتها  وتتمثل  البالستيكية، 
إلعادة التدوير يمكن أن تتحول بالكامل إلى سماد وتكون 
مماثلة للفاكهة أو الخضار: شيئ شيء يمكن أن يتحلل 

وال يترك أي رواسب سامة بعد التخلص منه.

مرنة  بالستيكية  عبوات  بتطوير  “تيبا”  شركة  تقوم  كما 
الحالية،  الغذائي  التصنيع  عمليات  مع  بسالسة  تتالءم 
المتانة  نفس  التجارية  والعالمات  للمستهلكين  وتقدم 
ومدة الصالحية التي يتوقعونها من البالستيك العادي، 
استخدامها،  بعد  الطبيعة  إلى  العودة  يمكنها  ولكن 
مثل قشر البرتقال الذي يصبح جزءًا من مجرى النفايات 

الغذائية.

استخدام التقنيات الجديدة   .2.2
لتزويد المستهلكين باإلنتاج 

الغذائي، وزيادة كفاءة سلسلة 
الغذاء

الزراعة العمودية/الحضرية

عام  المتحدة خالل  العربية  اإلمارات  قامت 
2016، باستيراد أربعة ماليين طن متري من 
الفواكه والخضار. وسيساهم تسهيل نمو أعمال تجارية 
منتجات  توفر  والتي  التكلفة  حيث  من  فعالة  زراعية 
لحكومة  فوائد  تحقيق  في  المحليين  للسكان  طازجة 

اإلمارات العربية والمتحدة ومواطنيها على حد سواء. 

توفير  على  األجوبة  أحد  العمودية  الزراعة  تشكل  كما 
منتجات عالية الجودة بشكل مستدام. والزراعة العمودية 
بشكل  مرصوصة  طبقات  في  الغذاء  زراعة  عملية  هي 
تتوفر  بيئات صعبة حيث ال  األغذية في  عمودي، وإنتاج 
األراضي المناسبة. وهي تستخدم، باالقتران مع الزراعة 
أساليب  أو  المائية  والزراعة  التربة  من  كاًل  الحضرية، 
الزراعة الهوائية. وتستخدم هذه العملية كمية أقل من 
المياه والسماد والمكمالت الغذائية بنسبة 95% وبدون 

أي مبيدات، مع تعزيز اإلنتاجية في الوقت نفسه. 

التي   ،)AeroFarms(  ” فارمز”  “إيرو  شركة  وتقوم  هذا 
تتخذ من الواليات المتحدة مقرًا لها، منذ عام 2004 ببناء 
وتشغيل مزارع داخلية عمودية تزرع فيها األغذية اآلمنة 
التي تتمتع بقيمة غذائية. وهي تعتبر الرائدة عالميًا في 
مجال الزراعة العمودية عالية التقنية على نطاق تجاري 
والقائمة على البيانات. ويمكن لمزارعها إنتاج المنتجات 
محاصيل  بإنتاج  لها  يسمح  مما  ما  العام،  مدار  على 
المزارع  مع  مقارنة  مرة،   390 بمقدار  إنتاجية  أكثر  تعتبر 
التقليدية ذات المساحة نفسها. وال يتأثر اإلنتاج باألحوال 
لكون  الموسمية، ونظرًا  التحوالت  أو  القاسية  المناخية 
الفواكه  تبقى  يتم استيرادها،  تزرع محليًا وال  المنتجات 

والخضروات طازجة أكثر لفترة أطول.

وعلى نحو مماثل، تجمع المزارع الداخلية التابعة لشركة 
“بلينتي«، والتي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، 
ما بين العلوم الزراعية وعلوم المحاصيل والتعلم اآللي 
التحكم  وتكنولوجيا  الضخمة  والبيانات  األشياء  وإنترنت 
مع  الصحية  األغذية  زراعة  من  يمكنها  مما  ما  بالمناخ، 
التقليل من استخدام الطاقة والمياه. وقامت “بلينتي” 
بنك  “سوفت  صندوق  من  االستثمارات  بتأمين  مؤخرًا 
جيف  “أمازون”  لشركة  التنفيذي  والرئيس  فيجن«، 

بيزوس، والتي ستساعد الشركة على تطوير مزارعها.

هذه  بشأن  مبادرات  تنفيذ  أيضًا  الحكومات  وبدأت 
من  المتنامية  التقنيات  هذه  عززت  إذ  التكنولوجيا، 
االزدهار الداخلي في هولندا: تنتج البيوت الزراعية اآلن 
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احتاللها  الرغم من  البالد على  الخضروات في  35% من 
نسبة تقل عن 1% من مجموع أراضيها الزراعية.

 Wageningen( فاغينينغين  جامعة  قادت  جهتها،  من 
أفضل  بشأن  األبحاث  من  الكثير  الهولندية   )University
غير  المغلقة.  األماكن  في  المحاصيل  لزراعة  طريقة 
البيوت  تجاوز  إلى  تحتاج  الهولندية  الزراعية  الثورة  أن 
الزراعية التي ال تزال تعتمد على بعض القوى الخارجية 
مثل أشعة الشمس، وذلك حسب ما ذكر ليو مارسيلس، 

وهو أستاذ في الجامعة.

زهيدة  بأسعار  الكهرباء  العمودية على  الزراعة  وتعتمد 
لكي تكون فعالة من حيث التكلفة. وتستطيع الحكومات 
إعانات  تقديم  المزارع من خالل  دعم عملية تطوير هذه 
الطاقة أو غيرها من الحوافز الضريبية. أما الدول التي 
يعيش فيها سكان يتمتعون بتعليم عاٍل، وتكاليف طاقة 
بين  شراكات  في  للدخول  مستعدة  وحكومة  منخفضة، 
القطاعين العام والخاص، فستصبح في نهاية المطاف 

من الدول الرائدة في هذا المجال.

التعديل الوراثي واللحوم االصطناعية

التقليدية  اإلكثار  أساليب  استخدمت 
من  سالالت  لتطوير  المحاصيل  لتحسين 
أدى  مما  ما  للجفاف،  المقاوم  القمح 
لكن  النامية.  الدول  في  مرة  ألول  المحاصيل  نمو  إلى 
لتلبية  ضروريًا  سيكون  الوراثية  الهندسة  استخدام 

االحتياجات الغذائية المستقبلية. 

العنقودية  )التكرارات   )CRISPR( “كريسبر”  تقنية  وبرزت 
في  األهمية  بالغة  كأداة  التباعد(  منتظمة  المتناوبة 
وتقلل  أكبر  بانتقائية  لتسمح  الجيني،  التسلسل  تعديل 
من عوامل الصدفة. ويمكن استخدام هذه التقنية إلنتاج 
ظروف  مقاومة  على  وقادرًة  أوفر  غّلة  تقّدم  سالالت 
قاسية، إضافة إلى استخدامها في إنتاج محاصيل غنية 
بالفيتامينات األساسية والمواد المغذية والمعادن، كما 

تسّهل توليد المنتجات الحيوانية المعدّلة وراثيًا.

ويعتبر تصنيع اللحوم تقنية متطورة تحمل إمكانيات كبيرة، 
لكنها ما زالت في خطواتها األولى. وتقدم هذه التقنية 
إمكانات ضخمة للتأثير على مجاالت عدة في قطاع األمن 
الغذائي، ومن بينها القضايا المتعلقة بالبيئة واألمراض 
المنقولة عبر األغذية حيوانية المنشأ وصحة الحيوانات. 
هولندا  من   )MosaMeat( “موساميت”  شركة  وتعّد 
التقنية،  باستخدام هذه  واحدًة من شركات قليلة تعمل 
حيث تسعى لتطوير منتجات اللحوم المفرومة اصطناعيًا 
)الهمبرغر(، وتخطط لطرحها في األسواق خالل األعوام 
مخبريًا،  المصّنعة  اللحوم  أن  الشركة  وتعتقد  المقبلة. 

الالزم  الجودة  عالي  البروتين  توفر  لّحام«،  دون  “لحوم 
للعدد المتنامي من سكان العالم، وتساهم في تفادي 
إنتاج  بعمليات  المرتبطة  الحيوان  وحقوق  البيئة  قضايا 

اللحوم بالطريقة التقليدية.

 تطبيق تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد في 
مجال الغذاء

عاماًل  األبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية  أصبحت 
وبدأت  التصنيعية،  القطاعات  في  هامًا 
الغذائي.  اإلنتاج  حاليًا محاوالت الستخدامها في مجال 
باسم  أيضًا  تعرف  )التي  األبعاد  ثالثية  الطباعة  وتعّرف 
التصنيع باإلضافة( بأنها عملية تشكيل طبقات من المواد 
لتكّون األجسام، وفي هذه الحالة تصنيع أطباق مألوفة. 
التي  الطابعات  استخدام  بإمكانية  الخبراء  ويعتقد 
تستخدم الغرويات المائية )المواد التي تتحول إلى هالم 
بالماء( لتحل محل المكونات األساسية لألغذية  بخلطها 
)اللمناوات(  الماء  وعدس  الطحالب  مثل  متجددة  بمواد 

والعشب.

التطبيقية  العلمية  للبحوث  هولندا  منظمة  وطوّرت 
 Netherlands Organization for Applied Scientific(
Research( وسيلة للطباعة باستخدام الطحالب الدقيقة، 
والكربوهيدرات  للبروتين  الطبيعية  المصادر  أحد  وهي 
تلك  بتحويل  قامت  إذ  األكسدة،  ومضادات  والصبغات 
المكونات إلى طعام قابل لألكل مثل الجزر. وتعمل هذه 
وأشارت  وجبات.  إلى  “العجينة”  تحويل  على  التقنية 
إحدى الدراسات إلى أن باحثين أضافوا يرقات الخنافس 

المطحونة إلى وصفة لصنع الكعك.

ويمكن للبقاالت في المستقبل أن تبدأ ببيع “خراطيش 
ألعوام  تدوم  قد  التي   )Food Cartridges( الطعام” 
يقلل  مما  ما  للتلف،  القابلة  الكاملة  المكونات  من  بداًل 
ومتطلبات  النقل  وتكاليف  الالزمة  الرفوف  مساحة  من 

التخزين. 

الطباعة  تطبيقات  أكثر  اللحوم  بدائل  تشّكل  وقد 
وبدأ  التقنية.  الناحية  من  وتطلبًا  أهمية  األبعاد  ثالثة 
كبديل  الطحالب  باستخدام  تجارب  بإجراء  العلماء  بعض 
تصنيع  آخرون  يحاول  حين  في  الحيوانية،  للبروتينات 

اللحوم من خاليا بقرية تنمو في مختبرات.
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مع  المقبلة  األعوام  خالل  واإلنتاجية  الفعالية  ستتزايد 
زيادة انتشار “الزراعة الدقيقة” والمزارع المتصلة. وتشير 
الزراعية  األشياء  إنترنت  أجهزة  عدد  أن  إلى  التقديرات 
2020. وستولد  عام  بحلول  مليون جهاز  إلى 75  سيصل 
المزرعة المتوسطة 4.1 مليون نقطة بيانات يوميًا بحلول 

عام 2050، بزيادة عن 190 ألف نقطة في عام 2014.

ويمثل تزايد عدد األجهزة المتصلة فرصة كبيرة لمنتجي 
ذاته.  الوقت  إضافية في  تعقيدات  لكنه يطرح  األغذية، 
ويكمن الحل في استخدام تقنيات معرفية تساعد على 
الكفاءة.  وزيادة  والتفاعل  واالستنتاج  والتعلم  الفهم 
وتتقدم بعض التقنيات على غيرها ولكن االبتكارات تعد 
تقنيات  عن  األمثلة  بعض  يلي  وفيما  كبيرة،  بإمكانيات 

تساهم بإحداث تغييرات جذرية7:

•   إنترنت األشياء: يساهم التحول الرقمي في إحداث 
تغيير جذري في قطاع الزراعة. وتتيح تقنيات إنترنت 
األشياء  الربط بين البيانات المنظمة وغير المنظمة 
وتطّبق  الغذائي.  باإلنتاج  متعلقة  تبصرات  لتقديم 
 )Watson( “واطسون”  مثل  األشياء  إنترنت  منصات 
من “آي بي إم” تقنيات التعلم اآللي على البيانات 
الواردة من أجهزة االستشعار أو الطائرات دون طيار، 
لتحول أنظمة اإلدارة إلى أنظمة قائمة على الذكاء 

االصطناعي الحقيقي.
األمم  تتوقع  العاملة:  والقوى  المهارات  أتمتة    •
سكان  ثلثا  سيعيش   ،2050 عام  بحلول  أنه  المتحدة8، 
العالم في مناطق حضرية، ما مما يقلل من القوى 
العاملة في األرياف. وستبرز حاجة إلى تقنيات جديدة 
سيكون  حيث  المزارعين:  عن  العمل  عبء  لتخفيف 
إلى  إضافًة  العمليات،  أتمتة  بعد وستتم  العمل عن 
مهارات  وستكون  المشكالت.  وحل  المخاطر  تحديد 
المهارات  بين  مزيجًا  المستقبل،  في  المزارعين 

التقنية والبيولوجية أكثر من كونها زراعية صرفة.
•   الزراعة القائمة على البيانات: يمكن للمزارعين اتخاذ  
بشأن  المترابطة  البيانات  تحليل  عبر  أفضل  قرارات 
المناخ وأنواع الحبوب وجودة التربة واحتمال األمراض 

والبيانات التاريخية وتوجهات السوق واألسعار.
برمجيات  استخدام  ينتشر  اآللية:  الدردشة  برمجيات     •
في  حاليًا  االفتراضيين(  )المساعدين  اآللية  الدردشة 
والتأمين،  واإلعالم  والسفر  التجزئة  تجارة  قطاعات 
لكن يمكن لقطاع الزراعة أن يستفيد من هذه التقنية 
وتوصيات  إجابات  بتقديم  المزارعين  لمساعدة  أيضًا 

متعلقة بمشاكل محددة.

2.3. دمج التطبيقات والتقنيات عبر القطاعات

تكنولوجيا الطائرات بدون طيار

ليست الطائرات دون طيار تقنية جيدة، لكن 
لالستثمارات  نتيجًة  بالتزايد  بدأ  استخدامها 
وبعض التحرر في البيئة التنظيمية. وتشير التقارير8 إلى 
طيار  دون  الطائرات  على  تعتمد  التي  الحلول  قيمة  أن 
في جميع القطاعات المعنية قد تزيد عن 127 مليار دوالر 
القطاعات  أكثر  من  الزراعي  القطاع  ويعتبر  أمريكي. 
الواعدة في هذا المجال، حيث يمكن للطائرات دون طيار 

أن تحل العديد من التحديات الرئيسية10.

ويمكن أن تساهم الطائرات دون طيار في تجديد قطاع 
سبل  ستة  يلي  وفيما  التكنولوجيا.  باستخدام  الزراعة 

الستخدام الطائرات دون طيار خالل دورة المحاصيل:

تحليل التربة والحقول: يمكن للطائرات دون طيار أن   •
البذور،  البذار  لزرع  التخطيط  في  هامًا  دورًا  تؤدي 
التربة  لتحليالت  األبعاد  ثالثية  خرائط دقيقة  عبر رسم 
األولية، وجمع البيانات إلدارة عملية الري ومستويات 

النتروجين.
للزراعة  أنظمة  ناشئة  شركات  صممت  الزراعة:   •
بنسبة  الزراعة  تكلفة  تخفض  طيار  دون  بالطائرات 
البذور  تضم  كرّيات  األنظمة  هذه  وتطلق   .%85
المغذات  جميع  لتقدم  التربة  في  المغذية  والمواد 

التي تحتاجها المحاصيل.
تقوم  أن  طيار  دون  للطائرات  يمكن  المحاصيل:  رش   •
لتقدم  الفعلي  الوقت  في  والرّش  أرضي  بمسح 
بخمس  أسرع  المحاصيل  وترش  متساوية،  تغطية 

مرات من اآلالت التقليدية.
الفعالة  غير  المراقبة  تشكل  المحاصيل:  مراقبة   •
للمحاصيل عقبة كبيرة. ويمكن للصور الملتقطة على 
فترات زمنية منتظمة عن طريق الطائرات دون طيار 
في  خلل  أي  عن  وتكشف  المحاصيل  تطور  تبين  أن 

اإلنتاج لتسمح بإدارة أفضل.
بأجهزة  المزودة  طيار  دون  للطائرات  يمكن  الري:   •
تلك  أو  الحقل  من  الجافة  األجزاء  تحدد  أن  استشعار 

التي تحتاج إلى تحسين الري.
المحاصيل  لفحص  يمكن  المحاصيل:  صحة  تقييم   •
الحمراء  تحت  األشعة  من  والقريب  المرئي  بالضوء 
أن  طيار،  دون  طائرات  على  المحمولة  األجهزة  عبر 
ومؤشرات  النباتات  في  التغيرات  تتبع  على  يساعد 

صحتها وتنبيه المزارعين إلى وجود أي أمراض.

7  “آي بي إم” : “خمسة سبل لالستفادة من الذكاء االصطناعي في مجال الزراعة”  
https://www.ibm.com/blogs/watson/2016/12/five-ways-agriculture-benefit-artificial-intelligence 

https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights - 8   تقرير توقعات التوسع الحضري في العالم الصادر عن األمم المتحدة
http://www.businessinsider.com/drones-telecommunication-industry-2016-9  9

10  “انطالق السباق في مجال الطائرات دون طيار التجارية” ، “أوليفر وايمن”  )2015( -
http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/global/en/2015/apr/Commercial_Drones.pdf 

5    التقرير السنوي للتنمية في العالم لعام 2008 التابع للبنك الدولي نيويورك، : البنك الدولي.
6    “األمن الغذائي: المساهمات من العلوم إلى ثورة جديدة أكثر مراعاة للبيئة”  إعداد جون بيدينجتون. حقوق الطبع والنشر 2010، الجمعية الملكية.
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ويمكن أن تضم المركبات الجوية غير المأهولة مستقباًل 
أسرابًا من الطائرات دون طيار ذاتية القيادة، تقوم بجمع 
البيانات وتأدية مهامها. لكن العائق األكبر الذي يواجه 
تحول هذا المستقبل إلى واقع، هو أجهزة االستشعار 
والبرمجيات  الجودة  عالية  بيانات  جمع  على  القادرة 

القادرة على تحليلها.

“بلوك  الرقمية  التعامالت  تكنولوجيا 
تشاين” وتأمين سلسلة القيمة الزراعية

تقنية  وهي  تشاين«،  “بلوك  تقنية  تسمح 
“بيتكوين”  أساس  تشكل  التي  الموزعة  السجالت 
والعمالت المشّفرة األخرى، بتأمين المعامالت الرقمية 
“بلوك  استخدام  من  الرغم  وعلى  السجالت.  وحفظ 
أنه  إال  فقط،  االفتراضية  العمالت  مجال  في  تشاين” 
بما  التعامالت،  من  أخرى  أنماط  على  تطبيقها  يمكن 

فيها التعامالت الزراعية.

الكفاءة  عدم  من  تشاين”  “بلوك  تقنية  تحّد  أن  ويمكن 
للمزارعين  والدفع  الغذائي،  األمن  وتعزيز  واالحتيال، 
القدرة  تحسين  وسيسهل  للتعامالت.  الالزمة  والفترة 
على  التوريد  سلسلة  ضمن  المنتجات  تعقب  على 
الملوثة، وتحديد نطاق  األغذية  تتبع  إمكانية  المنظمين 
الحد  إلى  إضافة  التلوث،  المتأثرة خالل حاالت  المنتجات 
التوريد  سلسلة  في  االختناقات  تحديد  عبر  الهدر  من 

التي تؤدي إلى فساد األغذية.

التي تقدمها “بلوك تشاين” أن تحد  ويمكن للشفافية 
من االحتيال الغذائي. ومع تزايد طلب المستهلكين على 
وراثيًا  المعّدلة  المنتجات  من  والخالية  العضوية  األغذية 
والمضادات الحيوية، ارتفع أيضًا عدد حاالت االحتيال في 
في  المعامالت  أصغر  مراقبة  ويمكن  األغذية.  تصنيف 
ونقل  كفاءة  بكل  المصانع  أو  المستودعات  أو  المزارع 
إرفاقها  عند  التوريد  سلسلة  امتداد  على  تفاصيلها 
بتقنية إنترنت األشياء مثل أجهزة االستشعار وملصقات 
التعريف بالموجات الراديوية. فعلى سبيل المثال، تمتلك 
“ميرسك«، شركة الشحن والخدمات اللوجستية، سالسل 
ومئات  الموظفين  عشرات  تتضمن  للقارات  عابرة  توريد 
المليارات  توفير  إمكانية  الشركة  وتقّدر  المعامالت. 
باستخدام تقنية “بلوك تشاين” لتحسين الكفاءات التي 

تحد من االحتيال واألخطاء البشرية.

وتمتد فوائد هذا االنفتاح لتشمل جميع األطراف النزيهة 
تمنع  أن  تشاين”  “بلوك  لتقنية  ويمكن  السوق.  في 
الوسطاء  دور  وإلغاء  الدفعات  وتأخير  باألسعار  التالعب 
في  عدل  إلى  يؤدي  مما  المعامالت،  تكاليف  وخفض 
التسعير ومساعدة صغار المزارعين على االستفادة من 

قسم أكبر من قيمة محاصيلهم.

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215017X16301400 - 11    تقنية النانو: منظور جديد في الزراعة الدقيقة – جيه. إس. دوهان وآخرون

تقنية النانو والزراعة الدقيقة

استندت الثورة الخضراء في القرن العشرين 
للمبيدات  المسؤول  غير  االستخدام  إلى 
التنوع  خسارة  إلى  أدى  مما  الكيميائية،  واألسمدة 
العوامل  مقاومة  في  وزيادة  التربة  في  البيولوجي 

الممرضة واآلفات.

بدعم  الدقيقة،  الزراعة  حول  الجديدة  الثورة  وستتمحور 
من تقنية النانو11. وستسهم تقنيات هذه الثورة الجديدة 
وأجهزة  النباتات  داخل  النانوية  الجزيئات  طرح  في 
الدقيقة.  الزراعة  لتعزيز  المتطورة  الحيوية  االستشعار 
ومبيدات  الحشرية  والمبيدات  األسمدة  وستستخدم 
المغذية  المواد  تطلق  نانوية  كبسوالت  ضمن  األعشاب 
لتمنح  ومستدام،  بطيء  بشكل  الزراعية  والكيماويات 

المزروعات جرعات دقيقة.

مجال  في  النانو  تقنية  استخدام  فوائد  يلي  وفيما 
الزراعة الدقيقة:

ُيهدر نحو 60% من األسمدة المستخدمة في البيئة،   •
مسببة التلوث. 

الكيماويات  إطالق  على  النانوية  األسمدة  تساعد   •
المزروعات  لتمنح  ومستدام  بطيء  بشكل  الزراعية 

جرعات دقيقة.
حماية النباتات ومعالجة األمراض بشكل أفضل.  •

يمكن ألجهزة االستشعار الحيوية أن تكشف عن وجود   •
المبيدات في المحاصيل، لتساعد في اتخاذ قرارات 

مبنية على المعلومات.

مشاركة الغذاء والزراعة الجماعية

والتعهيد  التشاركي  االقتصاد  يحظى 
الجماعي بمكانته في الحد من هدر الغذاء.

الغذاء  مشاركة  من  المجتمعات  التكنولوجيا  ومكّنت 
والخدمات. وانتشر هذا المفهوم أواًل في مجال مشاركة 
كافًة  القطاعات  على  حاليًا  ليطّبق  والمنازل،  السيارات 

ومن ضمنها القطاع الغذائي.

يد  على  تأسست  التي   ،)Olio( “أوليو”  شركة  وقامت 
رواد أعمال اجتماعيين، بإطالق تطبيق يربط بين األفراد 
الفائض  الغذاء  لمشاركة  المحلية،  والمتاجر  وجيرانهم 

بداًل من التخلص منه.

“نارانجاس  آخر،  رائد  اجتماعي  مشروع  طور  حين  في 
الزراعة  مفهوم   ،)Naranjas del Carmen( كارمن”  ديل 
األشجار  الفرد  فيها  يملك  نظامًا  وضع  حيث  الجماعية، 
األشجار  تلك  غلة  تعود  وبهذا  يرعاها،  التي  واألرض 
لتجنب  واالستهالك  اإلنتاج  بين  مباشرًة  لتربط  لمالكها، 

الهدر واإلنتاج الفائض على امتداد سلسلة القيمة.
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تساهم جميع هذه التقنيات في تغيير كيفية نظر أصحاب 
المصلحة، والحكومة تحديدًا، للقطاع الزراعي، وتمنحهم 

األمل في حل مشكلتي الجوع وشح الغذاء.

ونعتقد  السياق،  هذا  في  األهمية  بالغ  دور  وللحكومة 
وشح  المناخي  التغير  تهديدات  خطورة  تزايد  مع  أنه 
جميعها  وهي  السكان،  عدد  وتزايد  الطبيعية  الموارد 
تحديات تواجه الحكومات، فإنه سيتوجب عليها أن تقوم 
الزراعية  الثورة  تحفز  التي  التقنيات  رعاية  في  بواجبها 

الرابعة.

ويقدم هذا التحول فرصة كبيرة للحكومات لتحتل الصدارة 
في حقبة الثورة الزراعية الرابعة 4.0.

أن  التقليدي،  النموذج  تغيير  عبر  للحكومات،  ويمكن 
تحقق الفوائد التالية:

ضمان األمن الغذائي وتقليل االعتماد على الواردات.  •
الملكيات  إلى  إضافًة  للمنتجات  مصدر  إلى  التحول   •

الفكرية والحلول الجديدة.
زيادة اإلنتاجية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على   •

االبتكارات والمعرفة.

هذا  في  سياستين  تتبع  أن  للحكومات  يمكن  وبرأينا 
التصرف  القطاع في  التقليدية في  المنهجية  النطاق: 
تركز على  بذل جهود مستهدفة  أو  أو مسّهل،  كمروج 
ولكن  الخيارين،  على  نظرة  وسنلقي  األهداف.  تحقيق 
عليه  هو  ما  على  الحال  وإبقاء  خطوات  أي  اتخاذ  عدم 

حاليًا ليس أحد الخيارات المتاحة.

أسلوب المرّوج/المنّسق   .3.1
التقليدي في القطاع ليس كافيًا: 

يجب اتباع نهٍج موجه وهادف

أو  كمرّوج  التقليدية  المنهجية  ضمن  الحكومة،  تعمل 
مبادرات  عبر  للمنظومة  تمكين  كجهة  للقطاع،  منسق 
الجهات  مشاركة  تحفز  إيجابية  بيئة  تخلق  مستهدفة، 

المعنية.

هذا هو السيناريو النمطي الذي تتبعه الحكومات لجذب 
الجهات الفاعلة في القطاع، لكونه منهجية طبيعية ال 

تعتمد على شخصية وحيدة ذات رؤية مستقبلية.

وتقدم الحكومة الدعم ضمن هذا السيناريو عبر الخطوات 
التالية:

دور الحكومة  .3

شراكات تسمح بالوصول إلى أسواق جديدة والدعم   •
التسويقي.

الحوافز المالية.  •
المرونة التنظيمية.  •

توفير البنية التحتية بأسعار ميسورة.  •

وعلى الرغم أن لهذه المنهجية عدد أكبر من التطبيقات 
المدى  على  تطبيقها  بسهولة  وتتسم  المباشرة 
القصير، إال أنها ال تقدم ذات القدرة ذاتها على التحكم 
هذه  وتقوم  تستقطبها.  التي  الفاعلة  الجهات  بنوعية 
 build it( وسيأتون”  “شيدوها  مبدأ  على  المنهجية 
تضمن  انتقائية  منهجية  من  بداًل   ،)and they will come

التعاون بين أفضل الجهات لحل المشكلة.

كما أنها تستهدف التطبيقات التجارية والجهات التجارية 
بين  التعاون  من  أوسع  مجااًل  تغطي  وال  تتبعها،  التي 
المؤسسات، والجامعات، وغيرها من البرامج الحكومية.

وأخيرًا تتمحور هذه المنهجية حول المنافسة بين الدول 
للتوصل إلى أفضل المنظومات.

أما في ظل الجهود المستهدفة التي تركز على تحقيق 
العالمية  الغذاء  أزمة  إلى  تنظر  ال  الدول  األهداف، فإن 
تسمح  حيث  أيضًا،  كفرصة  بل  تهديد،  مجرد  أنها  على 
غير  “لألفكار  برنامجًا  واعتبارها  الفرصة  باغتنام  لهم 
الغذاء،  شح  مع  تتعامل  حيث   ،)moonshot( المألوفة” 
الواليات المتحدة مع  التي تعاملت بها  بالوسيلة ذاتها 

تحدي سباق الفضاء.

تركز  التي  المستهدفة  الجهود  سيناريوهات  أن  إال 
ذات  شخصيات  تتطلب  ما  عادًة  األهداف،  تحقيق  على 
ما  وهو  التغيير،  تحقيق  على  عازمة  مستقبلية  نظرة 
ُيعتبر عملة نادرة. ويعتبر مشروع “أبولو«، الذي أطلقه 
الرئيس األمريكي جون إف. كينيدي، أفضل األمثلة على 
تطبيق ناجح للجهود المستهدفة التي تركز على تحقيق 

األهداف.

واعُتبر الهبوط على سطح القمر في عام 1969 أعظم 
أعلن  عندما  ولكن  البشرية.  تاريخ  في  تكنولوجي  إنجاز 
الرئيس كينيدي في عام 1961 عن هدفه بإرسال شخص 
فإن  العقد،  ذلك  نهاية  قبل  القمر  إلى  بأمان  أمريكي 
على  كان  إذ  حينها،  في  عظيمة  تكن  لم  النجاح  فرص 
األرض  مدار  إلى  فضاء  رائد  ترسل  أن  المتحدة  الواليات 
أواًل، قبل الوصول إلى القمر. وبالفعل شكك مسؤولو 
هذا  تحقيق  بمسؤولية  لهم  عهد  الذين  ناسا  وكالة 

الهدف بإمكانية تحقيقه.
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الشكل ٨: منحنى سيني يوضح تأثير تحقيق األمن عبر: ١- عدم اتخاذ أي إجراءات،
٢- منهجيات تنطلق من أدنى المستويات إلى أعالها، ٣- منهجية برامج ثورية

سيناريوهات ألشخاص يعيشون في حالة جوع
مليون نسمة

أفضل تقديرات لمنظمة األغذية والزراعة 
العالمية في ظل المبادرات الحالية

مبادرات تقليدية لتعزيز وتمكين 
القطاع

جهود ترّكز على األهداف

تقديرات "أوليفر وايمن"

أكثر  وإنفاق  أعوام  ثمانية  بعد   ،1969 عام  في  ولكن 
مليار   150 يعادل  ما  )أي  أمريكي  دوالر  مليار   24 من 
500 مليون شخص  أكثر من  حاليًا(، شاهد  أمريكي  دوالر 
على األرض على شاشات التلفاز نيل أرمسترونغ يخطو 
أولى خطواته على القمر. واستفادت مهمة أبولو من 
االبتكار في مجاالت أنصاف النواقل واالتصاالت واألتمتة، 
وطّورت هذه التقنيات بطريقة لم تكن متخيلة من قبل. 
تحقيق  في  الحقًا  ساهمت  التي  هي  التقنيات  وهذه 
العولمة والتعهيد الجماعي والتصنيع الخالي من الهدر 
والمنتجات  للتصنيع  الحالية  العالمية  األنظمة  وإنشاء 

والتخصيص واسع النطاق.

وفيما يلي بعض الدروس المستقاة12 من أول مشروع 
“لألفكار غير المألوفة«:

توجيه الطاقات: عندما أطلق كينيدي هذه المبادرة   •
يوّجه  كان  بل  مطروق،  غير  باب  مسار  بفتح  يقم  لم 
ناجح،  برنامج  ولوضع  نحوه.  الموجودة  اإلمكانيات 
التوجيه  توّجهوا  بل  الصفر،  من  تبدأوا  أال  عليكم 
لمبادرة  الالزمين  واألهمية  والطموح  والطموخ 

قائمة.
الهدف  وضع  عند  كينيدي  حدد  وصفيين:  تكونوا  ال   •
ترك  لكنه  نهائيًا،  موعدًا  وأعطى  واضحة  شروطًا 
ناجح،  برنامج  ولوضع  لناسا.  الهدف  تحقيق  مهمة 
واتركوا  النهائي،  والموعد  الهدف  تحددوا  أن  يجب 

كيفية تحقيقه للخبراء.
كانت  ناسا  أن  من  الرغم  على  اآلخرين:  مع  الشراكة   •

إال  العالم،  المهندسين في  تملك فريقًا من أفضل 
أن 12 ألف شركة ساهمت في إنجاح مشروع الهبوط 
من  الممكنة  الخبرات  أفضل  اجمعوا  القمر.  على 

الخارج وأضيفوها للخبرات المتاحة لديكم.
المشاريع  أفضل  تتألف  صغيرة:  خطوات  اتخذوا   •
رؤية  لتحقيق  ببعضها  مرتبطة  صغيرة  مشاريع  من 
مهمة   23 عن  عبارًة  ناسا  مشروع  وكان  المشروع. 
ذلك  وسمح  وأهدافها.  فريقها  منها  لكل  صغيرة، 

لناسا بتحديد النتائج طوال مسار المشروع.
الخط:  طول  على  االستثمار  على  عائدات  احصدوا   •
الواليات  تفّوق  تأكيد  في  مهمة  كل  ساهمت 
في  السوفييتي  السوفيتي  االتحاد  على  المتحدة 
مجال الفضاء، ما مما منح الواليات المتحدة عائدات 
على استثماراتها. اعملوا على تطوير برامج ال تعتمد 
على عائدتها عائداتها على إلتمام الشروع بالكامل.

التقدم  شاركوا  حققتموه:  الذي  التقدم  شاركوا   •
الذي حققتموه مع الجهات المهمة بالنسبة لكم.

فكروا على نطاق واسع

المألوفة”  غير  “األفكار  برامج  تقنيات  مفهوم  يتطلب 
أكبر،  نطاق  على  والتنفيذ  واسع  نطاق  على  التفكير 
هذه  لكن  تدريجية.  بخطوات  بالتقدم  االلتزام  من  بداًل 
أنها  إذ  كبيرة،  ومخاطر  تكاليف  على  تنطوي  البرامج 
لتحقيقها.  طائلة  ومبالغ  هائلة  بشرية  جهودًا  تتطلب 
فهل هي حكر على األشخاص الموهوبين ذوي النظرة 
كل  فقط  منهم  واحدًا  نجد  أن  أي  فقط،  المستقبلية 

12   “كيف يمكن لبرامجكم لألفكار غير المألوفة أن يستفيد من برنامج أبولو؟”  من جون جيراسي )مجلة “هارفرد بزنيس ريفيو” (
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الشكل ٨: االختالفات بين المنهجّيات
السيناريوهات المحتملة

العوامل التقليدية لتمكين وتعزيز القطاع
المنهجية التي تنطلق من أدنى المستويات إلى أعالها

جهود موّجهة قائمة على األهداف
المنهجية التي تنطلق من أعلى المستويات إلى أدناها

التركيز على التوريد – "شيدوها وسيأتون" 

المواد العضوية - مسحوب

التنافسية – االعتماد على األسس الراسخة والعالقات مع الموردين

التركيز على الموقع/ التنافسية العالمية

وضع محّفزات لتحقيق التوسع

توطين القطاعات القائمة/ سالسل القيمة/ التفّوق على المنافسين

االتساع والتنوع

التركيز على الطلب يجعلهم في المرتبة األولى ومن ثّم البناء معهم

النمو المخطط له - مدفوع

تعاوني – االعتماد على شراكات القطاعين العام والخاص في مجال البحث والتطوير

التركيز على األهداف

تمويل قائم على حل المشكالت لجذب أفضل الشركاء

رسم معالم الحلول والمنتجات المستقبلية/وتأهيل رّواد جدد

مركّزة ومستهدفة

أن  اآلخرين  والقادة  للحكومات  يمكن  هل  أم  جيل؟ 
يستفيدوا من الصيغة الموضوعة إلحداث تغييرات جذرية 

والتوصل إلى ابتكارات ثورية؟

وعلى الرغم من كون التكنولوجيا جزءًا ال يتجزأ من الحل، 
وأزمة  الجوع  مشكلة  تحل  أن  وحدها  لها  يمكن  ال  فإنه 
الغذاء العالمية. ولحل هذه األزمة القادمة ينبغي على 
الحكومات أن تستلهم الشجاعة والرؤية التي تمّيز بهما 

كينيدي.

ال  أساسيًا  دورًا  تؤدي  أن  الحكومات  على  ينبغي  كما 
ثانويًا، إذ يجب أن تكون مشاركًة بالكامل، وتعمل لتمكين 
ورعاية منظومة متكاملة من شركات التكنولوجيا ومراكز 
التي  المبتكرة،  الناشئة  والشركات  والجامعات  البحوث 
الجوع  مشكلتي  لمعالجة  مشتركة  حلواًل  لتضع  تتعاون 

وشح الغذاء التي يواجهها اللتين يواجههما العالم.

البرامج ليست مجّرد مسألة خيارات محدودة

فنحن  جريئة.  حلول  إيجاد  الغذاء  أزمة  مواجهة  تتطّلب 
تكون  أن  شريطة  مألوفة  غير  بأفكار  برامج  إلى  بحاجة 
قابلة للتطبيق. ويجب أن يكون تحقيق هذا األمر ممكنًا، 
وينبغي أن يتمحور حول فهم الخطوات الصحيحة التي 

يجب اّتخاذها والمتابعة على أساسها.

ومن وجهة نظرنا، يجب على الحكومات أال تعتمد مواقف 
الموّجهة  بالجهود  يتعّلق  فيما  محدودة  خيارات  ذات 
التقليدية  بالمنهجيات  مقارنًة  األهداف  على  القائمة 
عقلية  اعتماد  الحكومات  على  يتوّجب  كما  والموّجهة. 
قائمة على األهداف وحّل المشكالت، بناًء على التعاون 
القيمة.  تغيير في سلسلة  الهيئات إلحداث  بين مختلف 
تمكين  عوامل  استخدام  عليها  يجب  ذاته،  الوقت  وفي 
وخطوات محددة لخلق بيئة يمكن فيها تحويل ما سبق 
إلى واقع؛ ومن ثّم التحضير لتفعيله باستخدام مشاريع 

جذرية  حلول  إلى  نحتاج  وبالطبع  األمد.  قصيرة  جاهزة 
بشكل فوري.

ما الذي يتوّجب على الحكومات فعله؟

يجب على الحكومات تحسين المنظومة وتمكين البيئة؛ 
إضافًة إلى تقديم المحّفزات المالية والمرونة التنظيمية 

وتوفير البنية التحتية بأسعار ميسورة.

يتعّلق  عندما  الطليعة  في  الحكومات  تكون  أن  ويجب 
عليها  ويجب  الغذائي.  األمن  قضايا  بمواجهة  األمر 
ذكية.  وتشريعات  متوازنة  محّفزات  عبر  التقّدم  تمكين 
ويتطّلب ذلك أخذ العبر من البرامج الحكومية ذات األفكار 
وتطبيقها  الفضائية،  أبولو  بعثة  مثل  المألوفة،  غير 
تحديد  إلى  إضافًة  الغذائية؛  المواد  لشّح  حٍد  لوضع 
والجهات   للمبتكرين  التفاصيل  وترك  بوضوح  األهداف 
الخطوات  من  العديد  أخذ  ويمكن  األرض.  على  الفاعلة 

التالية بعين االعتبار:

التنسيق بين أنظمة األمن الغذائي.  •
رفع مستويات الجودة خالل مراحل التصنيع.  •

تطوير مركز وطني للتميز في األبحاث والتعاون في   •
مجال األمن الغذائي.

بالرسوم على  المتعّلقة  غير  المعوقات  أثر  ودراسة   •
التجارة.

تعزيز القدرات المحلية الختبار األغذية.  •

تعزيز  في  جوهري  بدوٍر  الحكومات  تقوم  أن  ويمكن 
والكفاءة  االنتشار  لتحقيق  ضرورّيًا  يعتبر  مما  التعاون، 
التغّير،  دائمة  القيمة واألسواق  والمرونة في سالسل 
وعندما  صغيرًة  المحّلية  األسواق  تكون  عندما  خاصًة 

تتكون القطاعات من شركاٍت صغيرٍة نسبّيًا.

أن  يجب  المنافسة،  على  قادرة  الشركات  تكون  وحتى 
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وتوسيع  المعلومات  إلى  الوصول  على  بالقدرة  تحظى 
مع  الموارد  ومشاركة  المعارف  لتتضّمن  منهجيتها 
عمق  وُيعتبر  الدوليين.  واألقران  المحليين  المنافسين 
الجهود.  أمرًا جوهرّيًا لهذه  والتفاعالت وجودتها  الشبكات 

وتتيح الشبكات العميقة تطبيق حلول أكثر سرعة وابتكارًا.

ُويعتبر تحسين جهود التعاون بين الشركات ومجتمع األبحاث 
عادًة  المحلية  الشركات  وتمتلك  وتتمتع  األهمية.  بالغ  أمرًا 
بينما  األبحاث،  بشأن قدرات مجتمع  الوعي  قدرا ضئيال من 
وما  منها.  لالستفادة  الالزمة  الهيكلّيات  أقّل  عدد  يمتلك 
يزيد األمور صعوبة وجود ترتيبات الملكية الفكرية المعّقدة 
مقارنًة  األبحاث  ومنح  )منشورات  األولويات  اّتساق  وعدم 
الذين  أخصائيين  إلى  واالفتقار  للقطاع(،  التجارية  بالنتائج 

يمكنهم فهم احتياجات األعمال والحلول العلمية.

قدرًا  الحكومية  والهيئات  القطاعات  توفير  الرغم  وعلى 
على  عادًة  تكون  أّنها  إال  العامة،  المعلومات  من  معّينًا 
مستوياٍت عليا وتكون موّزعًة على العديد من المؤسسات 
في كٍل من مستويات القطاعات والحكومة. وإضافًة إلى 
ذلك هناك العديد من الشركات التي ال تدرك الدعم الموجود 

نظرًا للشبكة المعقدة من المؤسسات والمبادرات.

بين  نجاحًا  األكثر  التعاون  نماذج  أحد  برز  أستراليا،  وفي 
ومنشآت  والجامعات  الخاص  القطاع  وشركات  الحكومة 
االستراتيجي  االستشاري  الذراع  وضع  حيث  األبحاث، 
)CSIRO Futures( خّطة  األسترالية  الوطنية  العلوم  لوكالة 
قطاع  تطوير  وتعزيز  الغذائي  باألمن  تتعّلق  مستقبلية 
محلية  أسواٍق  وجود  ظل  وفي  أستراليا13.  في  الزراعة 
ُيعتبر  نسبيًا،  صغيرة  شركات  من  تتألف  وقطاعاٍت  صغيرة 
والمرونة  والكفاءة  االنتشار  لتحقيق  ضرورّيًا  أمرًا  التعاون 

في سالسل القيمة واألسواق دائمة التغّير.

ويمكن اّتخاذ العديد من الخطوات لتحسين جهود التعاون:

الدعم  وخطط  الحكومية  الشبكات  من  االستفادة   •
المبتكرة.

العالميين  الشركاء  مع  المحتملة  التعاون  آفاق  تحديد   •
والحكومات(،  الدولّية  والوكاالت  الخاص  القطاع  )من 
رئيسي  بدور  تضّطلع  التي  الجهات  جهود  وتوحيد 

لتحقيق األهداف المطلوبة.
تطوير تحالٍف من الشركات ودفعها نحو الريادة العالمية   •

وتأسيس ترتيبات وشراكات طويلة األمد.
توفير حلول أكثر شمولّيًة عبر البحث والتطوير.  •

تبسيط ترتيبات الملكية الفكرية.  •
إنشاء برامج تجريبية متكاملة.  •

قائمة  عقلّية  ُتقدم  التي  والمهارات  المواهب  جذب 
على حل المشكالت. ولتحقيق هذه األهداف، يجب على 
في  للمساهمة  المواهب  أفضل  عن  البحث  الحكومات 
أمرًا  المواهب  أفضل  على  الحصول  وُيعتبر  البرنامج. 
صعبًا في ظل المنافسة القوية. وُيعّد التمّيز في خطة 

جذب هذه المواهب أمرًا رئيسّيًا:

توفير فرص عمل عالية الجودة  •
اإلفصاح عن نواياكم لُتظهروا للخبراء العالميين بأنها   •

فرصة عالمية فريدة ستحظى بأثٍر عالمي

الغذائية  السلسلة  االستثمار في  الحكومات  يجب على 
عالية  بإمكانات  تتمتع  التي  الهيئات  وتحديد  بأكملها، 
لدعم رؤية القضاء على الجوع وشّح الغذاء. ويجب عليها 
والتعاون  التآزر  على  ترّكز  موّجهة  باستثمارات  القيام 
والتواصل: عبر تطوير مجّمٍع لألعمال، وتوفير حلول أكثر 
الملكية  ترتيبات  البحث والتطوير، وتبسيط  شمولّيًة عبر 
ترّكز  أن  تجريبية متكاملة. ويجب  برامج  الفكرية، وإنشاء 
مستويات  ورفع  التعليم  على  األخرى  االستثمارات 
على  متزايدًا  إنفاقًا  ذلك  ويعني  الناس.  لدى  المهارة 
علوم البيانات، وتوظيف طاقم لتطوير الشركات وحشد 
الحكومات  على  يجب  وختامًا،  القطاع.  في  الباحثين 
وتثقيف  الغذاء،  أزمة  خطورة  عن  تثقيفّية  برامج  إطالق 
من  والحّد  الغذاء  توريد  تحسين  بشأن  والشركات  الناس 

الهدر.

حسب  مختلفة  بأدوار  القيام  الحكومات  على  وسيتعّين 
وفي  الفاعلة.  الجهات  نضوج  ومدى  التقنية  الدرجة 
دعمًا  العملية  هذه  ستتضمن  الناضجة،  الشركات  حالة 
األسواق،  إلى  والوصول  األمد  طويلة  شراكات  عبر 
اإلعفاءات  أو  المباشرة  االستثمارات  عبر  والتحفيزات 
للشركات  بالنسبة  وأما  التنظيمية.  والمرونة  الضريبية، 
والجهات الفاعلة الناشئة، فُيمكن للحكومات المساعدة 
روابطهم،  من  واالستفادة  اإلدارية،  األعمال  بتسهيل 
والبنى  واألراضي،  للشركات،  أولي  تمويل  وتوفير 

التحتية.
تخصيص استثمارات لبرامج الغذاء.  •

كامل  في  لالستثمار  المحتملة  الصفقات  تحديد   •
وقصيرة  طويلة  مختلفة  وبتصّورات  القيمة  سالسل 

األمد.
الراسخة  الفاعلة  الجهات  تأسيس  على  التركيز   •
االبتكار  على  قائمة  بعقلية  تتمتع  التي  والناشئة 

وتفكير متشابه.
مراحلها  في  الناشئة  البحث  شركات  على  التركيز   •

األولى وليس على الشركات التجارية فحسب.
استعراض فرص متعددة القطاعات لالستثمار وخلق   •
الزراعية  األنشطة  مع  دمجها  خالل  من  جديدة  حلول 
األبعاد  ثالثية  الطباعة  الستخدام  مشابه  نحو  )على 

في قطاع األغذية(.

13   “سي إس آي آر أو فيوتشرز” : الغذاء والشركات الزراعية: خّطة مستقبلية تمّهد الطريق لفرص نمٍو ذات قيمة مضافة ألستراليا )يوليو 2017(
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بين  توازن  واضحة  استثمارية  معايير  إنشاء   •
إلى  الهادفة  للقياس  القابل  األثر  ذات  االستثمارات 
المالية  واالستثمارات  الممكنة،   التقاربات  تحديد 
والتدّفقات  العائدات  على  الحفاظ  إلى  الهادفة 

االستثمارية المستقبلية.

تأسيس برامج تثقيفية ومبادرات للتوعية:

الغذاء،  أزمة  خطورة  حول  تثقيفّية  برامج  إطالق   •
وتثقيف الناس والشركات حول تحسين توريد الغذاء 

والحّد من الهدر.
التخطيط لحملة تواصل قوية  •

بما  الصلة،  ذات  والفعاليات  الهيئات  جميع  تغطية   •
الخاصة  والشركات  والجامعات  المدارس  ذلك  في 

والفعاليات المحلية والدولية.
لضمان  للمكافآت  أنظمة  أو  و/  محّفزات  إنشاء   •

سلوكّيات جيدة وواعية فيما يتعّلق بهذه المسألة.
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إلى  شركتكم  تدفع  التي  األسباب  هي  ما   .1
االستثمار في التقنيات الغذائية؟

أزمة  2004 على حل  عام  فارمز” منذ  “إيرو  تعمل شركة 
الغذاء العالمية عبر بناء وامتالك وتشغيل مزارع عمودية 
داخلية ُيمكن أن ُتنتج أغذية آمنة وشهية غنية بالمغّذيات 
للزراعة  معيارًا  بذلك  واضعًة  العالم،  أنحاء  جميع  في 
الغذائي  نظامنا  في  جذرّيًا  تغييرًا  ومحدثًة  المضبوطة 

في بيئة مستدامة وطريقة مقبولة اجتماعيًا.

أو  المدن  تدفع  قد  التي  األسباب  هي  ما   .2
التقنيات  في  االستثمار  إلى  الحكومات 

الغذائية؟

العديد  المحّلي  الغذائية  التقنيات  قطاع  يوّلد  أن  مكن 
من الفوائد للحكومات البلدية كاألمن والمرونة الغذائية. 
في  نمٍو  إلى  والشركات  المنشآت  تفضي  أن  ويمكن 
االقتصادية.  التنمية  من  المزيد  تحفز  وأن  الوظائف 
ويمكن أن تحّسن المحاصيل المحّلية من مستويات تغذية 
سكان المدن، إضافًة إلى الحد من الضغط على أنظمة 

الرعاية الصّحية في المستقبل.

عن  تمّيزكم  التي  التنافسية  الميزة  ماهي   .3
أساليب الزراعة التقليدية والتقنيات الغذائية 

األخرى؟

تساهم منهجية “إيرو فارمز” الخاصة بالزراعة العمودية 
في خفض المدخالت الزراعية وتعزيز اإلنتاجية في الوقت 
ذاته. ونستخدم مياهًا أقل بنسبة 95%، وكمياٍت أقل من 
الغذائية، وال نستخدم أي مبيدات  األسمدة والمكمالت 
لنا  يتيح  ما  العام،  مدار  على  محاصيل  وننتج  حشرية. 
الحصول على غالل أكبر سنوّيًا مقارنة بالمزارع التقليدية 
إنتاجنا مستقاًل عن  التي تتمتع بالمساحة ذاتها. ويعتبر 
العوامل الجوية أو التغّيرات الموسمية. وباإلضافة إلى 
تبقى  أن  تحافظ  محاصيلنا على نضارتها ويمكن  ذلك، 
المنازل دون  أو في  المتاجر  لفترات أطول على رفوف 

أن تفسد نظرًا إلى أنها منتجة محّليًا وغير مستوردة.

الملحق )أ(
مقابلة مع ديفيد روزنبيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«إيرو فارمز«

ما هي أهّم إنجازاتكم أو منتجاتكم؟  .4

سي  إن  “آي  مجلة  كّرمتها  التي  فارمز«،  “إيرو  نجحت 
دوت كوم” كأحد الشركات الـ25 األفضل في إحداث تغيير 
نوٍع مختلٍف   300 أكثر من  زراعة  العالم، في  جذري حول 
استعراض  في  وبدأت  واألعشاب  الورقية  الخضار  من 
شركًة  ُنعتبر  ونحن  لتقنياتها.  أخرى  محتملة  تطبيقات 
تجاري  نطاق  على  العمودية  الزراعة  في  عالميا  رائدة 

باالعتماد على البيانات والتقنيات المتقدمة.

قطاع  في  األعمال  فرص  حجم  يبلغ  كم   .5
خاصة  ما  لدولة  بالنسبة  الغذائية  التقنيات 

في الشرق األوسط؟

احتياجاتها  من  كبيرًا  جزءًا  األوسط  الشرق  دول  تستورد 
من الخضار والفواكه، وفي عام 2016، استوردت اإلمارات 
والفواكه،  الخضار  من  طن  مليون   4.2 المتحدة  العربية 
تجارة  إلحصاءات  المتحدة  األمم  بيانات  لقاعدة  وفقًا 
السلع األساسية. وُيعتبر تأسيس شركات فّعالة من حيث 
طازجة  محاصيل  لتوفير  تجارّيًا  للتوسع  وقابلة  التكلفة 

للسكان المحليين أمرًا بالغ األهمية.

االقتصاد  دعم  الغذائية  للتقنيات  يمكن  كيف   .6
المحلي؟

في  المتطّور  التصنيع  وظائف  ستمّثل  قدمًا،  بالمضي 
االقتصاد  من  متزايدًة  نسبًة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
سكان  محّلية  ابتكار  منظومة  خلق  وسيشّجع  المحلي. 
محّليًا،  والعمل  اإلقامة  على  المتحدة  العربية  اإلمارات 
قطاع  الغذائية  التقنيات  قطاع  ُيشّكل  أن  ُيمكن  كما 

توظيف حيوي للمهندسين والعلماء ورواد األعمال.
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في  شركتكم  دعم  للحكومات  يمكن  كيف   .7
تطبيق وتوسيع حلول التقنيات الغذائية في 

دولها؟

الزراعات العمودية على معّدالت طاقة ميسورة  تعتمد 
التكلفة وذلك حتى تكون مجدية من حيث الكلفة. ويمكن 
إعانات  توفير  عبر  المزارع  هذه  تطوير  دعم  للحكومات 
على تكاليف الطاقة أو تطوير محّفزات ضريبية، إضافًة 
المناطق  في  طازجة  محّلية  محاصيل  توزيع  دعم  إلى 
الفقيرة وتثقيف المواطنين بشأن فوائد األغذية الصّحية.

الـ15  الغذائية خالل  للتقنيات  ما هي رؤيتكم   .8
عامًا المقبلة؟ وكيف ستتطور؟

نتصور عالمًا ُيمكن إنماء الخضار والفواكه فيه في ظل 
التلف،  من  قدٍر  وأقل  الحشرات  مقاومة  من  قدٍر  أكبر 
إضافًة إلى تخصيص النكهات لتناسب السكان المحللين. 
وعالم ُتبّسط فيه سالسل توريد الغذاء وقوائم المكونات 
إلزالة المواد الحافظة وغيرها من النكهات االصطناعية. 

كما نتوّقع انخفاض معدالت سوء التغذية في العالم.

الملحق )أ(
مقابلة مع ديفيد روزنبيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«إيرو فارمز«

الريادة  سّدة  ستعتلي  التي  الدول  هي  ما   .9
في هذا القطاع الجديد؟

تحظى  التي  الدول  ستصبح  المطاف،  نهاية  في 
طاقة  وتكاليف  التعليم،  من  عاٍل  قدٍر  على  بسكاٍن 
شراكات  ضمن  الدخول  في  راغبة  وحكومات  منخفضة، 
بين القطاعين العام والخاص، دوال رائدة عالميًا في هذا 

المجال.

هذه  تواجهها  التي  التحّديات  أكبر  هي  ما   .10
التقنية أو شركتكم؟

الدول  تحديد  في  نواجهها  التي  التحديات  أكبر  تكمن 
وتمّثل  منصتنا.  لتطوير  المناسبين  المحليين  والشركاء 
التعقيدات في بناء مزارع تجارية كبيرة إضافًة إلى أمن 
الجدد في  الغذاء غالبًا عوامل ال يرّحب بها المشاركون 

هذا القطاع.
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كيف يعمل تطبيق “أوليو«؟  .1

ُيعتبر “أوليو” تطبيقًا مجانّيًا يعالج مشكلة هدر األطعمة 
المتاجر  ومع  البعض  بعضهم  مع  الجيران  ربط  عبر 
الطعام،  فائض  مشاركة  بغرض  المحلية  والمقاهي 
التقاط  ببساطة  للمستخدمين  ويمكن  رميه.  عن  عوضًا 
إلى  وإضافتها  حاجتهم  عن  الفائضة  لألطعمة  صورة 
تنبيهات  على  ذلك  بعد  الجيران  ويحصل  “أوليو«. 
ويتم  يعجبهم.  شيء  أي  طلب  لهم  ويمكن  مخّصصة 
المنزل أو مكان آخر  اليوم ذاته في  االستالم غالبًا في 
عادة  الموجودة  األطعمة  وتتضمن  عليه.  االتفاق  يتّم 
من  صالحيتها  انتهاء  تاريخ  تقارب  عناصر  التطبيق  على 
من  الخضار  من  وقطعًا  واألسواق،  والمقاهي  المتاجر 
مخّصصاتها، وكعكًا من خبازين هواة، أو بقالة من الثالجة 
عند سفر أصحابها أو انتقالهم من المنزل أو البدء بنظاٍم 
إما  “أوليو”  على  األطعمة  جميع  وتتوفر  جديد.  غذائي 
مجانًا أو بأسلوب “ادفع بقدر ما تشاء” للتبرعات الخيرية، 
ويتّم طلب 40% من األطعمة الُمدرجة خالل ساعة واحدة 

من إضافتها إلى التطبيق.

 Food( هيروز”  ويست  “فود  برنامج  “أوليو”  ويتضّمن 
Waste Heroes programme( حيث نقوم بإدراج متطّوعين 
عن طريق التطبيق لتوفير خدمة للمتاجر المشاركة عبر 
اليوم،  نهاية  في  بيعها  يتّم  لم  التي  األطعمة  جمع 
وأخذها إلى المنزل وإضافتها إلى التطبيق، وتوزيعها 
متاجر  شركائنا  قائمة  وتشمل  المحلي.  المجتمع  على 
وسالسل  المتحدة  المملكة  في  الرائدة  ماركت  السوبر 
 ،)Pret a Manger( ”الوجبات السريعة مثل “بريت أ مانجر
 ،)Sainsburys( و«سينسبوريس”   ،)Tesco( و«تيسكو” 

.)Morrisons( ”و«موريسونز

شخص  ألف   350 نحو  يستخدمه  الذي  “أوليو”  وُيعتبر 
الجيران  بين  العالم  في  الطعام  لمشاركة  تطبيق  أول 
بشكل مباشر. وعلى الرغم من ذلك، يعود الفضل في 
ألف متطّوع ساهموا في   15 أكثر من  إلى  اإلنجاز  هذا 

التوعية  بشأن هذا التطبيق في مجتمعاتهم المحلية.

الملحق )ب(
مقابلة مع تيسا كوك، المؤسس المشارك لـ«أوليو«

كيف يمكن لـ«أوليو” المساهمة في معالجة   .2
مسألة شّح الغذاء؟

تواجهها  التي  المشاكل  أكبر  أحد  الطعام  هدر  ُيعتبر 
أكثر من  يتّم رمي  البشرية حاليًا. وعلى صعيد عالمي، 
دوالر  تريليون   1 يعادل  ما  أي  ننتجه  الذي  الطعام  ثلث 
الجوع.  من  شخص  مليون   800 يعاني  بينما  أمريكي، 
البيئة: وفي كّل  الطعام بشكل كارثي على  وُيؤثر هدر 
عام، تزرع أراٍض تعادل مساحة الصين للحصول على غذاء 
ال يتّم تناوله. وإذا شّبهنا هدر الطعام بدولة، فستكون 
بعد  الدفيئة  غازات  انبعاثات  حيث  من  دولة  أكبر  ثالث 
نحو  أن  الكثير  عن  ويخفى  المّتحدة.  والواليات  الصين 
المتقّدمة تحدث  الدول  الطعام في  نصف عمليات هدر 
ما  األسر  ترمي  المّتحدة،  المملكة  وفي  المنازل.  في 
األطعمة  من  استرليني  جنيه  مليار   13 من  أكثر  يعادل 
جنيه   700 تبلغ  وسطية  بتكلفة  عام،  كل  لألكل  الصالحة 
استرليني لكل أسرة. وفي الوقت ذاته، يعيش 8 ماليين 
نصفهم  الغذائي،  األمن  انعدام  من  حالة  في  شخص 
خالل  ومن  الغذائي.  لألمن  شديد  انعدام  في  يعيشون 
المنازل  الحاجة في  الفائضة عن  األطعمة  تناول  ضمان 
اقتصادية  قيمة  “أوليو”  ُيوّفر  المحّلي،  والمجتمع 
الطعام.  هذا  عبر  وأخالقية  واجتماعية  وبيئية  وغذائية 
ويعّم ذلك بالفائدة على األفراد والمجتمعات والكوكب 
بأكمله. وعمل “أوليو” حتى اآلن على تسهيل مشاركة 
نحو نصف مليون وجبة، ما يعادل األثر البيئي إلخراج أكثر 

من مليون سيارة من الخدمة على الطرق.

هذا  لتحسين  فعله  للحكومات  يمكن  ماذا   .3
الحّل؟

رأس  إلى  الوصول  على  بالقدرة  الحكومات  تتمّتع 
المال والطرق إلى األسواق، وهما أمران يصعب على 
الموضوع  وناقشنا  إليهما.  الوصول  الناشئة  الشركات 
المهتّمة  العالمية  المدن  حكومات  من  عدد  مع  بالفعل 
بكيفية تطبيق “أوليو” في مدنهم، ونعمل حالّيًا مع عدٍد 
وفيما  المتحدة.  المملكة  في  المحّلية  الحكومات  من 
تشّكل مخّلفات الطعام نحو ثلث المخّلفات البلدية، التي 
وجود  ظٍل  وفي  منها،  التخّلص  ويصعب  مكلفًة  ُتعتبر 
الجوع،  يعانون من  الذين  المواطنين  أرقام قياسية من 
بدأت الحكومات المحلية تدرك بأن الوقت قد حان لتطبيق 

حلول رقمية مبتكرة مثل “أوليو«.
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