
July 2016  COAG/2016/6  
 

 

 ؛باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحةميكن االطالع على هذه الوثيقة 

 وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 .www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع 

 

 
  

A 

 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 حتقيق التنمية الريفية املستدامة من خالل االبتكار الزراعي

  

 موجز
 

باعتبارها جوهر اسرتاتيجية منظمة األغذيةة  تستعرض هذه الورقة جماالت التدخل الرئيسية اليت مت حتديدها  

والزراعة املتعلقة بتعزيز نظم االبتكار الزراعي عرب جماالت عمل متعددة )مثل البحوث واإلرشاد، وإيكولوجيا الزراعة، 

وارد، ا(خ  من أجل حتقيةق التنميةة الريفيةة املسةتدامة. وتشةمل      والتكنولوجيا احليوية، والوظائف اخلضراء، وتوفري امل

ى االبتكار على املستوى القطةر؛؛  ةدرة علة  تعزيز الق2ي؛ )ةة لالبتكار الزراعةة مواتية  تعزيز بيئ1االت الرتكيز )ةجم

الزراعةي، وحتديةد أولويات ةا      تقييم االستثمارات يف نظم االبتكار 4تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛ )  3)

  ورصدها وتقديرها.

 من قبل اللجنة ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء

 إن اللجنة مدعوة إىل:
 

باعتبارها جةوهر اسةرتاتيجية املنظمةة لةنظم      50تأييد جماالت العمل الرئيسية اليت مت حتديدها يف الفقرة   1) 

 االبتكار الزراعي؛

نظةم االبتكةار الزراعةي اخلاصةة      للمنظمة يف مساعدة البلدان على وضع اسرتاتيجياتدعم دور قياد؛ أكرب   2) 

 من خالل تشخيص شامل وتقييم االحتياجات. ب ا
 

 ميكن توجيه أ؛ استفسارات بشأن حمتوى هذه الوثيقة إىل:
 Ren Wangالسيد 

 املدير العام املساعد، إدارة الزراعة ومحاية املست لك

 0657054523-39+ اهلاتف: 
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 معلومات أساسية   -أواًل

 

منظمة األغذية والزراعة، بصفت ا "تواصل  2014عام  كما أشري إليه يف الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة -1

اليت هي احملركات الرئيسية  واالبتكارات األخرى مؤسسة قائمة على املعارف، مواكبة االبتكارات العلمية والتكنولوجية

وستستمر االجتاهات يف االكتشافات اجلديدة، واالعتماد السريع للتكنولوجيات  للتطور السريع يف األنظمة الزراعية.

 .1املنظمة" اجلديدة وتوّفر املن جيات اجلديدة، واملواد والعمليات يف دعم قرارات وطرق عمل

 

  الضوء على أنه ميكن للمزارع األسرية الصغرية واملتوسطة 2014) والزراعةوقد سلط تقرير حالة األغذية  -2

احلجم يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، أن تساهم بشكل أكرب يف األمن الغذائي العاملي ويف احلّد من الفقر يف 

 املناطق الريفية من خالل نظم االبتكار الزراعي الداعمة. 

 

الطرق املختلفة اليت تتناول من خالهلا منظمة األغذية والزراعة االبتكار يف جمال الزراعة، وتعرض هذه الورقة  -3

وتسعى إىل مشورة ومشاركة جلنة الزراعة يف املضي قدمًا يف القضايا اليت مت تناوهلا ملساعدة البلدان على حتقيق أهداف 

 التنمية املستدامة.

 

 نظم االبتكار الزراعي   -ثانيًا

 

تصميم وإنتاج السلع واخلدمات اجلديدة بالنسبة ، االبتكار هو العملية اليت يتقن مبوجب ا األفراد أو املنظمات -4

  .2كانت جديدة بالنسبة ملنافسي م، أو بالدهم، أو العامل بغض النظر عّما إذا وينفذوها، هلم،

 

يركزون على تقديم منتجات وعمليات  نظام االبتكار هو عبارة عن شبكة مؤلفة من منظمات ومؤسسات وأفراد -5

 وأشكال جديدة من التنظيم لالستخدام االقتصاد؛، باإلضافة إىل املؤسسات والسياسات اليت تؤثر على سلوك م وأدائ م. 

 

ولكي يكون هناك ابتكار، ينبغي أن تكون التفاعالت بني خمتلف أصحاب املصلحة/اجل ات الفاعلة هذه،  -6

ل من اإلنتاج إىل االست الك، مفتوحة وأن تستند إىل املعرفة املتاحة األكثر مالءمة. وباإلضافة إىل اليت تشارك يف املراح

القدرة القوية يف البحث والتطوير، غالبًا ما يتعلق االبتكار بالعمل اجلماعي، والتنسيق، وتبادل املعرفة، واحلوافز، 

ارية، والشروط اليت متّكن املزارعني ورجال األعمال من استخدام واملوارد املتاحة إلقامة الشراكات وتطوير األعمال التج

 االبتكارات واالعرتاف ب م وتقديرهم كمبدعني.  

 

                                                      
 .16 الفقرة - COAG/2014/2 الوثيقة  1
 .حالة األغذية والزراعة. االبتكار يف الزراعة األسرية. روما – 2014، منظمة األغذية والزراعة  2
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اليت تعزز االبتكار يف جمال الزراعة. وقد يوفر  ةوينظر ن ج نظم االبتكار الزراعي يف الظروف والعالقات املتعدد -7

ة والسياقات اليت جيب أن حيصل االبتكار في ا. وينظر الن ج يف خمتلف وسيلة أكثر مرونة للتعامل مع الظروف املختلف

اجل ات الفاعلة )البحوث، واخلدمات االستشارية التعددية، والقطاع اخلاص، ومنظمات املزارعني، وما إىل ذلك ، 

 ة. وتفاعالت ا احملتملة، ودور املمارسات غري الرمسية يف تشجيع االبتكار، وسياق السياسات الزراعي

 

 قضايا نظم االبتكار الزراعي األساسية كمحرك    -ثالثًا

 للتغيري والتنمية الريفية املستدامة

 

بالنظر إىل التحديات والفرص اليت تواجه حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال سيما األمن الغذائي والتغذية  -8

الصلة بنظم االبتكار الزراعي على أن ا حمركات للتغيري، والتنمية الريفية املستدامة، مت حتديد عدد من القضايا ذات 

 مبا يف ذلك:

 

 االبتكارات الزراعية اإليكولوجية

 

مثل إعادة التدوير، وكفاءة استخدام املوارد،  -تطبق االبتكارات الزراعية اإليكولوجية املبادئ اإليكولوجية  -9

لتصميم النظم الزراعية اليت تعزز  -واحلد من املدخالت اخلارجية، والتنويع، والتكامل، وصحة الرتبة، وأوجه التآزر

ة، من أجل األمن الغذائي والتغذية. وفيما يتعلق باالستدامة التفاعل بني النباتات واحليوانات، والبشر، والبيئ

االقتصادية، ميكن لنظم اإلنتاج املتنوعة أن تنوع مصادر دخل املزارعني، مما يساهم يف خفض املخاطر االقتصادية 

 والقضاء على الفقر. 

 

ّكن التحول من اإلدارة املتدفقة وعلى سبيل املثال، تشري األدلة إىل أن االبتكارات الزراعية اإليكولوجية مت -10

للمغذيات إىل منوذج إلعادة تدوير املغذيات، مع زيادة يف حتسني العمليات الطبيعية مثل تثبيت النيرتوجني احليو؛ 

 والتفاعالت امليكوريزية،  وتعزيز خدمات النظم اإليكولوجية عمومًا.

 
رج على نطاق واسع بعد أو أنه مل يتم تعميم ا يف مناذج غري أن املبادئ واالبتكارات الزراعية البيئية مل تد -11

التنمية الزراعية احلالية بعد. ونظرًا لطبيعت ا املتعددة التخصصات )علم الزراعة، وعلم البيئة، والعلوم االجتماعية، 

 لي. احملى ا(خ ، ينبغي وضع آليات مشاركة ألصحاب املصلحة املتعددين، وكذلك سياسات متكينية، على املستو
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 الزراعية البيولوجيةالتكنولوجيات 

 

يف تعزيز تكيف إنتاج احملاصيل وقدرت ا على الصمود  3الزراعية البيولوجيةتكمن إحدى فوائد التكنولوجيات  -12

يف وجه تغري املناخ، من خالل أصناف جديدة من احملاصيل يتم تطويرها باستخدام الرتبية املدعومة بالوامسات 

فعلى سبيل املثال، حاليًا هناك حوالي أربعة ماليني مزارع يف جنوب آسيا، يزرعون أصناف أرز تتحمل  اجلزيئية.

 الفيضانات )الغمر باملياه  مت تطويرها باستخدام االختيار القائم على الوامسات اجلزيئية.

 

لقيمة إىل املنتجات الن ائية وتستخدم التكنولوجيات احليوية أيضًا لتعزيز كفاءة استخدام املوارد، وإضافة ا -13

وزيادة سالمة األغذية. وتستخدم منتجات املكافحة البيولوجية اليت حتتو؛ على سالالت حملية من الفطريات غري 

السامة للحد من إصابة الذرة باألفالتوكسني )األيضات السامة لبعض الفطريات الشائعة  يف كينيا ونيجرييا، على سبيل 

 املثال.

 

، هناك أدلة متزايدة باستمرار للفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتكنولوجيات احليوية بالنسبة وعمومًا -14

 ألصحاب احليازات الصغرية ونظم الزراعة األسرية؛ ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه.

 

وتعترب األنظمة، والقدرات البشرية واملؤسسية، وأنظمة حقوق امللكية الفكرية، من بعض العوامل اليت تعيق  -15

 الوصول إىل التكنولوجيات احليوية، وال سيما يف البلدان النامية. 

 
 خلق الوظائف اخلضراء

 

مليار شخص. وهي القطاع الذ؛ يعتمد  1الزراعة هي أكرب موّظف يف العامل، مع قوة عاملية تصل إىل أكثر من  -16

 عليه معظم الفقراء يف العامل لكسب عيش م. وباإلضافة إىل ذلك، قد تواجه املوارد الطبيعية املتعلقة بالزراعة ضغوطًا

 والعواقب املرتتبة على تغري املناخ، اليت األغذيةإضافية يف العقود املقبلة، من خالل الزيادة املتواصلة يف الطلب على 

 تؤثر بالفعل على اإلنتاجية الزراعية.

 

                                                      
 أيةة تطبيقةات تكنولوجيةة تسةتخدم الةنظم البيولوجيةة        "مةن اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي      2مستمدة من تعريف "التكنولوجيةا احليويةة" يف املةادة      3

، وتعتةرب منظمةة األغذيةة والزراعةة التكنولوجيةا      "مشتقات ا لصنع أو تعديل املنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينةة أو الكائنات احلية أو 

 حسةني األنةواع النباتيةة واعموعةات احليوانيةة      من التكنولوجيات املستخدمة يف األغذيةة والزراعةة لت   واسعًا نطاقًااحليوية الزراعية على أن ا تشمل 
؛ وتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واحلفاظ علي ا؛ وتشخيص األمراض اخلاصة بالنباتةات  ة الوراثية لتحسني عائدات ا أو كفاءت امن الناحي

 أو احليوانات؛ وتطوير اللقاحات".
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، أن يستجيب للتحد؛ الثالثي 4وبإمكان قطاع الزراعة، من خالل تعزيز االبتكار خللق الوظائف اخلضراء -17

  التكيف مع تغري املناخ من 2  حفظ ومحاية البيئة من خالل إدارة أفضل للموارد الطبيعية؛ )1املتمثل فيما يلي: )

  احلّد من انبعاثات غازات الدفيئة من خالل تكييف إدارة 3الئقة لوظائف خضراء للشباب؛ )خالل توفري فرص 

األراضي والثروة احليوانية والسماد. وإذا مت تغذية االقتصاد األخضر باالبتكارات، فإن لديه إمكانات كبرية خللق فرص 

 وتنشيط قطاع طاعن يف السن.  اب من الرجال والنساء،عمل للشب

 
يف التوظيف يف صافية أكرب مليون وظيفة إضافية، مع زيادة  60تشري التقديرات أنه ميكن خلق ما يصل إىل و -18

مليون شخص يف قطاع الزراعة، يف جمال الكتلة احليوية  12وعلى سبيل املثال، ميكن توظيف  ؛5البلدان النامية

الفرصة، من الضرور؛ تنمية امل ارات والتدريب، وتعزيز هذا الطلب وإتاحة . ولتلبية 6والطاقة والصناعات ذات الصلة

التكنولوجيات املبتكرة اليت توفر العمالة بأسعار معقولة، وتشجيع روح املبادرة، وحتسني نظم التدريب امل ين، 

  وتس يل الشركات الناشئة، وحتسني الوصول إىل التمويل.

 

 الزراعة الذكية مناخيًا 

 

يدًا عامليًا رئيسيًا على قدرتنا على إطعام البشرية بشكل مستدام وحتقيق أهداف التنمية يشكل تغري املناخ ت د -19

املستدامة. وتدمج منظمة األغذية والزراعة وتنشر العديد من أشكال املعرفة واالبتكار اليت ميكن أن تساعد املزارعني لكي 

لزيادة اإلنتاجية، وتكييف نظم اإلنتاج وزيادة قدرت ا  ةاملمكن تصبح زراعت م "ذكية مناخيًا"، لالستفادة من أوجه التآزر

على الصمود، والتخفيف حيثما أمكن من انبعاثات غازات الدفيئة من النظم الزراعية وما يرتبط ب ا من إزالة للغابات. 

لقدرتنا على ويف حني أن ظروف وأنظمة كل بلد قد تكون خمتلفة، يعترب االبتكار الزراعي، يف مجيع احلاالت، ضروريًا 

 لتكيف مع التغري املناخي السريع.ا

 

وأن يقدم هلا أدلة حمايدة، سواء بشأن الن ج على علم تام  احمللية وسيتطلب ذلك أن تكون اعتمعات -20

الزراعية اإليكولوجية أو بشأن التكنولوجيات اجلديدة، اليت ميكن من خالهلا اختاذ قرارات عقالنية بشأن االبتكارات 

 اليت ميكن أن تساعد أنظمت ا لتصبح "ذكية مناخيًا"، ولكي تكون قادرة على تقييم ا بنفس ا. 

  

                                                      
يب، مؤديةة يف ن ايةة املطةاف إىل مؤسسةات     وفقا لتعريف منظمة العمل الدولية، تعترب الوظائف خضراء عندما تساعد يف احلد من األثر البيئي السل  4

   حتد مةن اسةت الك الطاقةة واملةواد اخلةام؛      1واقتصادات بيئية واقتصادية واجتماعية مستدامة. وبتعبري أدق، الوظائف اخلضراء هي وظائف الئقة )

   حتمي النظم اإليكولوجية وتستعيدها. 4  حتد من النفايات والتلوث؛ )3حتد من انبعاثات غازات الدفيئة؛ )  2)
 .32، الصفحة اخلامس، التنمية املستدامة، العمل الالئق والوظائف اخلضراء، التقرير 2013منظمة العمل الدولية،   5
 .، الوظائف اخلضراء، حقائق وأرقام2008منظمة العمل الدولية،   6
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 ةاالعتبارات اجلنساني

 

، إذا حصلت املزارعات على نفس الوصول إىل املوارد اإلنتاجية 2011وفقًا لتقرير حالة األغذية والزراعة لعام  -21

، ولكن االبتكارات الزراعية حبد ذات ا يف املتوسط ئةايف امل 30-20مثل الرجال، فإن عائدات املزارعات ستزيد بنسبة 

ليست حيادية من حيث اجلنس أو الثروة. وإن عدم مراعاة االختالفات يف الوصول إىل املوارد والسلطة واألعراف 

أن تعزز االجتماعية اليت حتكم أدوار ومسؤوليات الرجال والنساء وختصيص املوارد داخل األسرة، قد يؤد؛ إىل 

ساواة بني اجلنسني وعدم املساواة من حيث الثروة، وإىل زيادة عبء العمل على املرأة. ومثة حاجة إىل االبتكارات عدم امل

يف مجيع مراحل عمليات االبتكار الزراعي، مبا يف ذلك  نوع اجلنستدخالت مراعية للبعد اجلنساني مناسبة وعدسة 

لى سبيل املثال، وزيادة اإلنتاجية، والقيمة على مستوى السياسات، لضمان استفادة النساء والرجال بشكل عادل ع

 املضافة، وفرص العمل يف املناطق الريفية.

 

 نشر التكنولوجيا وتنمية القدرات 

 

واملدنية، ومجيع م كمبتكرين  تشمل شبكات االبتكار املعقدة املوجودة اليوم اجل ات الفاعلة اخلاصة والعامة -22

هلم حقوق م. وتشارك العديد من اجل ات الفاعلة يف توليد املعرفة الزراعية يف عمليات االبتكار، وحتويل ا، والوصول 

إلي ا، واستخدام ا. وقد ان ارت االفرتاضات السابقة للمعرفة التسلسلية بني البحوث، واإلرشاد، واملزارعني، وختلق 

ولوجيا املعلومات واالتصاالت، وفتح إمكانية الوصول إىل املعلومات، مسارات جديدة عديدة لتوليد املعرفة الثورة يف تكن

اليت خترتق حواجز االتصال وتتحدى الصوامع املؤسسية، ونشرها وحتويل ا. وهناك حاجة اآلن ألشكال جديدة من 

حتياجات الفقراء وتسد الفجوة بني اعتمعات حول األغذية الزراعية، تركز على االبحوث واخلدمات االستشارية 

االنقسامات املؤسسية. ويتطلب ذلك حبد ذاته أشكاال جديدة من االستثمار املشرتك بني القطاع العام عرب والقطاعات و

والقطاع اخلاص واملنتجني، يف إجراءات االبتكار اجلماعية املتعددة القطاعات، اليت متّكن اعتمعات احمللية بشكل 

 مباشر، لتشكيل املستقبل الذ؛ ترغب به وحتقيقه. 

 

وعلى مدى العقود املاضية كان هناك تراجع خطري يف قدرات نظم اإلرشاد الوطنية، وزيادة يف تشتت اجل ود  -23

، لكن م ال يزالون غري عديدون خدمات وباإلضافة إىل ضعف التنسيق على املستوى الوطين. ويف الوقت نفسه، برز مقدم

 ني. منسق

 

وتعتمد نظم االبتكار الزراعي بقوة على قدرة خمتلف اجل ات الفاعلة يف أن يكون هلا مزيج من امل ارات  -24

والكفاءات. وإن امل ارات التقنية واإلدارية والتجارية القوية م مة، ولكن ينبغي استكماهلا بقدرات وظيفية تتعلق 

 . 7لمبالشراكات واملفاوضات وبناء توافق اآلراء والتع

 

                                                      
  .لالستثمار االبتكار الزراعي: مرجع نظم. 2015البنك الدولي   7
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 حتديات توفري املوارد

 

يف جمال الزراعة، باإلضافة إىل مدخالت ا وسياسات ا التمكينية، من العناصر األساسية  البحوث واالبتكار ُتعد -25

  2015الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ويقدر التقرير حول حتقيق هدف القضاء على اجلوع حبلول عام 

ضرورية يف البحوث الزراعية والتنمية واإلرشاد، هي  ،ئة من مجيع االستثمارات اجلديدة يف التنمية الريفيةايف امل 17أن 

إىل جانب االستثمارات الضرورية لتحويل االبتكار إىل أثر، مثل الطرق الريفية، واألسواق والبنية التحتية لالتصاالت، 

 ئة من هذه االستثمارات هي من القطاع العام. اوُيفرتض أن تسعني يف امل والتمويل الريفي.

 

 مرتفعة جدًا يف كثري  وميكن أن تكون معدالت العائدات من االستثمار يف البحوث واإلرشاد الزراعي -26

، قدرت 2004من األحيان، ومع ذلك، ثالثة أرباع مجيع هذا االستثمارات موجودة يف دول جمموعة العشرين. ويف عام 

ئة من الناتج احمللي اإلمجالي الزراعي الوطين ايف امل 1منظمة األغذية والزراعة أنه ينبغي إعادة استثمار ما ال يقل عن 

إلرشاد، ينبغي إىل ا. وبالنسبة 8لزراعي، خللق القدرات الالزمة لتحقيق أهداف التنميةوالتطوير يف اعالي ايف البحث 

ئة من الناتج احمللي اإلمجالي الزراعي أو أكثر يف البلدان املكتظة ايف امل 4أن تكون مستويات االستثمارات أعلى، 

، قّدر املع د الدولي لبحوث سياسات األغذية أنه لتلبية االحتياجات املتغرية 2010بالسكان والفقرية جدًا. ويف عام 

 ئة ايف امل 300غي زيادة االستثمارات يف نظم البحوث واإلرشاد الزراعي بنسبة لسكان العامل املتزايدين، ينب

 .2025حبلول عام 

 

، والتحديات امللحة ألهداف التنمية 2014وعلى الرغم من االلتزامات السياسية، مثل إعالن ماالبو لعام  -27

عن حتقيق أهداف االستثمارات  ًاكن أخرى بعيد، ال يزال العديد من البلدان يف أفريقيا وأما2015املستدامة ملا بعد عام 

 كن هناك أ؛ بيانات قوية عن املستوى احلقيقي لالستثمارات يف نظم االبتكار الزراعي على املستوى العاملي تهذه. ومل 

 النامية. البلدانأو اإلقليمي، وخاصة من قبل 

 

 ، 2012و 2002اإلرشاد بني عامي وقد اخنفضت حصة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للبحوث و -28

 خلصت. وقد التخطيط والتنفيذ من الصعب جدًا أو أن ا ظلت ثابتة بدال من أن تزيد، وكانت شديدة التقلب مما جيعل

 خطة عمل أديس أبابا، الناجتة عن املؤمتر الدولي الثالث لتمويل التنمية )واليت أقرت ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

وحدها لن تكون كافية لسد الثغرات من االستثمارات املساعدة اإلمنائية الرمسية أن إىل  ، 2015يوليو/متوز  27يف 

 الوطنية. ومن الضرور؛ أن يكون هناك استثمارات مبنية على الطلب أفضل، وأكثر فعالية وإنصافا واستقرارا، 

 لقطاع اخلاص، والضرائب، والتحويالت املالية. مبا يف ذلك أشكال جديدة ومبتكرة من التمويل، مثل استثمارات ا

  

                                                      
 الناتج احمللي الزراعي. يمن إمجال يف املائة 2 تقديرات البنك الدولي هي أعلى بقليل بنسبة  8
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 استجابة منظمة األغذية والزراعة   -رابعًا

 

ملواج ة حتديات دعم نظم االبتكار الزراعي من أجل التنمية الريفية املستدامة، شرعت منظمة األغذية  -29

ي قطاعات متعددة على طول السلسلة والزراعة يف سلسلة من األنشطة االسرتاتيجية وجماالت العمل الرئيسية اليت تغط

املمتدة من البحوث إىل التنمية، مبا يف ذلك البحوث واإلرشاد لالبتكار، وتنمية القدرات، وإيكولوجيا الزراعة، وتعزيز 

 استخدام التكنولوجيات احليوية الزراعية ألصحاب احليازات الصغرية، والتمويل الريفي، وخلق الوظائف اخلضراء.

 

 ابط مع البحوث ونشر التكنولوجيا لالبتكارتعزيز الرو

 

ال ميكن املغاالة يف التشديد على أهمية دور البحوث واإلرشاد لالبتكار لدعم الزراعة املستدامة والتنمية الريفية  -30

واعتمعات احمللية املستدامة. ونظرًا ألهمية االبتكار يف التحول إىل االستدامة، تساعد منظمة األغذية والزراعة البلدان 

الفنية واإلدارية والتنظيمية، لتقييم املمارسات واآلليات املبتكرة واختيارها وتطبيق ا، مبا يف ذلك   ميف تعزيز قدرات

 التعاون والشراكة. ويتوفر بالفعل العديد من هذه التكنولوجيات واملمارسات وكذلك االبتكارات املؤسسية والتنظيمية.

 
الصدد، تعمل منظمة األغذية والزراعة بنشاط للتأثري على جدول أعمال البحوث من أجل التنمية، ويف هذا  -31

سيما إلتاحة التكنولوجيات اجلديدة اليت طورت ا اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وشركاؤها الوطنيون،  وال

 منظمة األغذية والزراعة واجلماعة االستشارية للمزارعني من أصحاب احليازات الصغرية. ويتسع نطاق التعاون بني

للبحوث الزراعية الدولية يف جمال إنتاج احملاصيل، مع الرتكيز بشكل خاص على صون املوارد الوراثية النباتية 

 النباتات، ووقاية، ولكنه يتناول أيضا تعزيز احملاصيل، وإدارة األراضي واملوارد املائية، بصورة مستدامة واستخدام ا

جماالت التعاون اهلامة األخرى، اإلنتاج احليواني وصحة  وتشملونظم البذور، والزراعة احملافظة على املوارد. 

مع إيالء اهتمام خاص لتعزيز نظم  –احليوان، والغابات، ومصايد األمساك، وإدارة املوارد الطبيعية، وتنمية القدرات 

 .الوطنية البحوث الزراعية

 

أيضًا مع شركاء خمتلفني يف سلسلة املراحل من البحوث إىل التنمية مثل املنتدى العاملي  وتتعاون املنظمة -32

للبحوث الزراعية، واملنتدى العاملي للخدمات االستشارية الريفية. ويربط املنتدى العاملي للبحوث الزراعية بني عمل 

من كافة القطاعات: املزارعني والعمال يف جمال املنظمة من خالل براجم ا االسرتاتيجية وجمموعة من الشركاء لالبتكار 

الزراعة، واعتمع املدني واملنظمات غري احلكومية، واملست لكني، وقطاع التعليم، واملؤسسات املالية، والبحوث 

الوطنية العامة والدولية، وشركات القطاع اخلاص، واجلماعات النسائية، ومنظمات الشباب، واخلدمات االستشارية 

 ة. الريفي
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  للبحوث الزراعية من أجل التنمية ةالعاملي اتووافق شركاء املنتدى العاملي للبحوث الزراعية، خالل املؤمتر -33

 ، على جمموعة اإلجراءات اجلماعية اليت تركز على املزارعني التالية: 2016يف عام 
 

 حتالف إلعادة ختصيص برامج مستقبل األرياف من قبل اجل ات الفاعلة احمللية  أ )

 منصات ابتكار وطنية متعددة أصحاب املصلحة تربط بني العلم واعتمع ب )

 منصة لتحديد آثار االبتكار الزراعي على أهداف التنمية املستدامة  ج )

 شراكة خللق قادة املستقبل يف جمال الزراعة  د )

 أشكال جديدة من االستثمار لتحويل االبتكار الزراعي إىل فرص ومشاريع للنساء والشباب. هة )

 
ويتم املضي قدما ب ذه اإلجراءات بصفت ا إجراءات مجاعية على نطاق واسع تشرتك في ا منظمة األغذية  -34

 ن يف املنتدى العاملي للبحوث الزراعية. ووالزراعة والشركاء املتعدد

 
 اإليكولوجيةالزراعة 

 

رفعت الندوتان اإلقليمية والدولية املعنيتان بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية، اللتان  -35

لزيادة الفوائد املتعددة الناشئة عن ن ج  9، التوصيات التالية2015و 2014نظمت ما منظمة األغذية والزراعة يف عامي 

  تشجيع االبتكار االجتماعي 2سياسات عامة وأطر قانونية وتنظيمية فعالة؛ )  وضع 1الزراعة اإليكولوجية: )

 والبحوث التشاركية، واملعرفة والتعليم بشأن إيكولوجيا الزراعة يف البحوث الزراعية، وخدمات التنمية واإلرشاد؛ 

 واألنشطة املدّرة للدخل؛ زيادة االستثمار العام من حيث البحوث واإلحصاءات والربامج املكيفة، واالئتمانات   3

وال سيما حقوق النساء والشباب يف املناطق  – ألسريني وأصحاب احليازات الصغريةاالعرتاف بدور املزارعني ا  4)

يف صون التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك األصناف التقليدية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية من  –واملساواة  الريفية

  االعرتاف بإمكانات الزراعة اإليكولوجية يف ضمان التكيف مع تغري 5خالل الزراعة اإليكولوجية، وتعزيز هذا الدور؛ )

احليازات الصغرية واملزارعني األسريني إىل املوارد الطبيعية   ضمان وصول أصحاب 6املناخ والقدرة على الصمود أمامه؛ )

  تعزيز الشراكات بني القطاعات والتعاون فيما بني 7األسواق االجتماعية املكيفة من خالل الزراعة اإليكولوجية؛ )و

 لدان واملناطق. بلدان اجلنوب بشأن الزراعة اإليكولوجية من خالل تعزيز تبادل اخلربات واملعرفة عرب األراضي والب

 

وي دف عمل منظمة األغذية والزراعة املتعلق بالزراعة اإليكولوجية إىل خلق منابر لتبادل املعرفة بني مجيع  -36

 القطاعات واجل ات الفاعلة. وعلى الصعيد امليداني، يتم إدماج الن ج واملمارسات واملناهج الزراعية اإليكولوجية 

لة يف مدارس املزارعني احلقلية، لتعزيز القدرات وتبادل املعرفة بني املمارسني احملليني مشاريع إدارة اآلفات املتكام يف

، مع الرتكيز 10وأصحاب احليازات الصغرية من أجل استدامة اإلنتاج وزيادة القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ

. وتشمل جماالت العمل األخرى وضع بشكل خاص على األراضي اجلافة وانعدام األمن الغذائي يف املناطق امل مشة

                                                      
 .COAG/2016/INF/4 ل يف الوثيقةترد نتائج وتوصيات الندوات بشكل مفّص  9

 مبيق، والنيجر، وأوغندا، ومالي.ااريع جارية يف أنغوال، وبوركينا فاسو، وموزمش  10
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ووضع مواد تقنية حمددة السياق، وبيانات وتقديرات بني أصحاب الشأن املتعددين عمليات احلوار بشأن السياسات 

 إحصائية.

 

 التكنولوجيات البيولوجية الزراعية

 

تستفيد منظمة األغذية والزراعة من التقدم يف العلوم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك التكنولوجيات البيولوجية  -37

الزراعية، يف عمل ا لزيادة اإلنتاج الغذائي، واحلّد من الفاقد وامل در من األغذية وحتسني التغذية. وعلى وجه 

دان األعضاء ونشر املعلومات ذات الصلة لتمكين م من اخلصوص، تدعم منظمة األغذية والزراعة، تعزيز قدرات البل

اختاذ القرارات املبنية على األدلة. وعلى سبيل املثال، نشرت منظمة األغذية والزراعة مؤخرًا سلسلة من دراسات 

 احلاالت بشأن التطبيق الناجح للتكنولوجيات البيولوجية الزراعية على نظم اإلنتاج ألصحاب احليازات الصغرية 

 . 11البلدان النامية يف

 

ملنصة احملايدة على مناقشة وتبادل اخلربات بشأن ساعدة الدول األعضاء يف اوواصلت املنظمة أيضًا م -38

، نظمت منظمة األغذية والزراعة بنجاح ندوة بشأن "دور 2016التكنولوجيات البيولوجية الزراعية. ويف فرباير/شباط 

عززت دورها كمنصة حمايدة للحوار ونشر  12،13يف نظم األغذية املستدامة والتغذية"التكنولوجيات البيولوجية الزراعية 

 املعلومات حول هذا املوضوع.

 

وباإلضافة إىل العديد من األمثلة عن التطبيقات الناجحة للتكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف األغذية  -39

 عمل املنظمة ذات الصلة ما يلي: والزراعة، تشمل النتائج األخرى للندوة اليت ستشكل برامج
 

 ستواصل املنظمة توفري القيادة للنقاش العاملي بشأن التكنولوجيات البيولوجية الزراعية. أ )

يستمر التفاوت الكبري بني البلدان النامية واملتقدمة فيما يتعلق بوصوهلا إىل التكنولوجيات البيولوجية  ب )

 الزراعية.

تشمل التقنيات اجلديدة اليت تقوم على تعديل اجلينوم )مثل تكنولوجيا املتكررات املتكتلة بانتظام القصرية  ج )

   إمكانات هائلة للتحسني الوراثي للمحاصيل واألشجار وسالالت املاشية واألمساك.  9التواتر 

لبيولوجية الزراعية من أجل إشراك ستنظم منظمة األغذية والزراعة اجتماعات إقليمية بشأن التكنولوجيات ا د )

 املزيد من أصحاب املصلحة يف املناقشات. 

 

                                                      
 عنالتكنولوجيات البيولوجية لصاحل أصحاب احليازات الصغرية: دراسات حاالت من البلدان النامية . 2013منظمة األغذية والزراعة.   11

 ، D.M. Bartleyو، H.P.S. Makkarو، P. Boettcherو، C. Mbaو، J.D. Dargieو، J. Ruaneاحملاصيل والثروة احليوانية والسمكية. 

 . A. Sonnino (eds.). http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htmو
 ./http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/en املوقع الشبكي للندوة :   12
 .http://www.fao.org/3/a-ax916e.pdfاملذكرة املفاهيمية للندوة:   13

http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm
http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/en/
http://www.fao.org/3/a-ax916e.pdf
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 التمويل الريفي

 

تعمل منظمة األغذية والزراعة مع احلكومات، ومنظمات املنتجني، واألعمال الزراعية، واملؤسسات املالية، مبا  -40

يف ذلك الرابطات اإلقليمية لالئتمانات الزراعية األربع، اليت ساعدت منظمة األغذية والزراعة على خلق ا يف أواخر 

أصحاب املصلحة ذو؛ املصلحة لف م احتياجات التمويل لسكان ويركز هذا العمل على تطوير قدرات مجيع السبعينات. 

األرياف بشكل أفضل، واألنشطة االقتصادية العديدة اليت يشاركون في ا، وتوليد االبتكار يف املنتجات والعمليات لتقديم 

 جمموعة واسعة من اخلدمات املالية اليت تليب احتياجات العميل بطريقة مستدامة. 

 

وقد وضعت منظمة األغذية والزراعة ن جا جديدة للشراكة مع القطاع اخلاص من أجل حتقيق نتائج أفضل.  -41

ويشمل ذلك الشراكة من أجل دمج املعرفة، واملعرفة وتنفيذ القدرات لتوليد االبتكارات ضمن القطاع الزراعي واملالي، 

 اليت ترتجم إىل نظم زراعية أكثر مشواًل ومرونة واستدامة. 

 

وتدمج منظمة األغذية والزراعة معرفت ا بشأن سبل عيش الفقراء يف املناطق الريفية، وقدرت ا على دعم  -42

احلكومات يف صياغة السياسات وتقديم اخلدمات العامة على حنو أفضل، مع معرفة القطاع اخلاص فيما يتعلق 

ن التعاون اجلماعات الريفية قيمة الزراعية. وميّكباألسواق الزراعية احمللية واجل ات الفاعلة املؤثرة يف سالسل ال

الضعيفة، مثل املزارعني األسريني، وال سيما النساء والشباب، من تنمية القدرات اليت تسمح بتحسني أحواهلم املعيشية 

 وماسرت كارد.  Rabobank) بفعالية. وتشمل األمثلة عن الشراكات ذات الصلة بالقطاع اخلاص، مؤسسة رابوبانك

 

، العمل اجلماعي لالستثمار واملنتديات وتدعم منظمة األغذية والزراعة، بالعمل من خالل العديد من الشركاء -43

بفعالية أكثر يف جمال البحوث الزراعية الغذائية ونشر التكنولوجيا. ومن خالل العمليات اليت حيرك ا اعتمع واليت 

دني وبني مؤسسات البحوث واإلرشاد والتعليم الوطنية، يتم حتويل تربط بني الشركاء من اعتمع العام واخلاص وامل

االبتكارات الزراعية إىل فرص ومشاريع للنساء والشباب يف املناطق الريفية. ويتم استخدام ن ج تعدد؛ متكامل يف كل من 

البتكار يف استثمارات امتويل البلدان املعنية، مع مداخل متنوعة للتغيري على طول سالسل القيمة. وتّضمن املبادرة 

التنمية الريفية على نطاق أوسع، وتساعد على خلق األدلة بشأن عوائد أهداف التنمية املستدامة املتنوعة املطلوبة لتربير 

 زيادة االستثمار يف هذا القطاع. 

 
 خلق الوظائف اخلضراء

 
تتمتع منظمة األغذية والزراعة مبوقع اسرتاتيجي لدعم البلدان األعضاء يف تعزيز الوظائف اخلضراء يف الزراعة  -44

وتنمية نظم األغذية الزراعية اليت هي ذكية مناخيا ومن ناحية العمل على حد سواء. وقد وضعت املنظمة بالفعل ن جا 

خالل منتجات املعرفة، واختبار الن ج، واملواد اإلرشادية واألدوات براجميا بشأن العمالة الريفية الالئقة ونفذته، من 

لتنمية القدرات. ويف الوقت نفسه، وضعت منظمة األغذية والزراعة ن جا مؤسسيا بشأن الزراعة الذكية مناخيًا. 
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عني ذات األولوية، وبالتالي، ميكن للمنظمة االستناد إىل أوجه التآزر النامجة عن اجلمع بني خربت ا بشأن هذين املوضو

 واملشاركة يف املشاريع والربامج على املستوى الوطين.

 
 برنامج الزراعة املدارية

 

يف حماولة لتحسني التنسيق واالستجابة ملبادرات تنمية القدرات، طلب وزراء الزراعة يف جمموعة العشرين من  -45

دارية، الذ؛ ي دف إىل حتسني االتساق والتنمية لتنمية منظمة األغذية والزراعة أن تقود عملية وضع برنامج الزراعة امل

القدرات من أجل االبتكار الزراعي يف املناطق املدارية. وبرنامج الزراعة املدارية هو آلية تس يل متعددة األطراف يشارك 

 من مجيع أحناء العامل.  ًاشريك 41في ا 

 
ف إىل تنمية القدرات الوطنية من خالل املشاريع القطرية بقيادة تسعى منظمة األغذية والزراعة بشكل مكّثو -46

، وأنغوال، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، ورواندا، وغواتيماال، مج ورية الو الدميقراطية الشعبيةالبلدان يف بنغالديش، 

الزراعي، توسع منظمة  وهندوراس. ويف سياق املشروع املدعوم من االحتاد األوروبي بشأن تنمية القدرات لنظم االبتكار

لدان أخرى حمتملة، وتسعى إىل احلصول على دعم إضايف األغذية والزراعة حاليًا املرحلة األوىل من املشروع مع مخسة ب

 من اجل ات املاحنة للتوسع بسرعة يف هذه املبادرات لتنمية القدرات لدعم التنمية الريفية املستدامة. 

 

 املقرتحة ملنظمة األغذية والزراعة الثغرات وجماالت العمل   -خامسًا

 

 املؤسسية والبيئة الزراعة تواجه اليت التحديات فإن ، 2014حالة األغذية والزراعة لعام تقرير كما هو مبني يف  -47

. التعقيد هذا يتّقبل ابتكار نظام العامل يستحدث أن وينبغي مضى؛ وقت أ؛ من بكثري تعقيدًا أكثر الزراعي لالبتكار

 األكثر واعموعة للزراعة، املؤسسية والبيئة اليوم املعقّدة السياساتوجيب أن تراعي اسرتاتيجيات االبتكار الزراعي 

 وينّسق ا املصلحة أصحاب مجيع أنشطة يسّ ل ابتكار نظام إنشاء وإن القرارات. صنع يف املنخرطني الفاعلني من تعددية

 أساسية. مسألة

 
يف دورها كمنظمة للمعرفة الزراعية يف العامل لوضع  أساسا امليزة النسبية ملنظمة األغذية والزراعة وتكمن -48

الزراعية، ومجع املعلومات العاملية والسياسات، وبناء القدرات املتكاملة، والتعاون التقين، ودعم االستثمارات الريفية 

 واسعة من الشركاء.، والربط من خالل شبكات ا ومنصات ا مع جمموعة ونشرها

 
أن ختتار وعلى منظمة األغذية والزراعة، عند تناول نظم االبتكار الزراعي من أجل التنمية الريفية املستدامة،  -49

بدقة جماالت التدخل اليت ميكن ا أن تليب احتياجات البلدان األكثر إحلاحًا من خالهلا، وحيث يكون لدي ا ميزة 

على أرض الواقع. وقد عرضت هذه الورقة تعقيد نظم االبتكار الزراعي وأبرزت بعض نسبية وأعلى احتمال للتأثري 

 اعاالت اليت تلعب في ا منظمة األغذية والزراعة دورًا حامسًا.  
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)مثل الزراعة اإليكولوجية، والتكنولوجيات الية جناحات ا احلستند إىل واليوم، ينبغي على املنظمة أن ت -50

 على اعاالت التالية من العمل:ومن خالل زيادة اجل ود املتعددة التخصصات واملنسقة للرتكيز البيولوجية، ا(خ ، 
 

 ، والتنسيق، وتبادل املعرفة ،اتتعزيز بيئة مواتية لالبتكار الزراعي )مثل السياس أ )

 تعزيز القدرة على االبتكار على املستوى القطر؛،  ب )

 تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص،  ج )

 الدعوة لتحسني االستثمارات والعائدات من نظم االبتكار الزراعي ورصدها. د )

 

بني البدان، يتعني على منظمة يف ما الختالفات الكبرية يف نظم االبتكار الزراعي اومع األخذ بعني االعتبار  -51

يل أو تشخيص للوضع أواًل، على مستوى اعتمع احمللي والقطر؛، وأن يتم األغذية والزراعة التأكد من إجراء حتل

لوضع خطة  وضع اسرتاتيجية قائمة على تلبية االحتياجات يف كل بلد. ومن شأن تلك االسرتاتيجية أن تكون أساسًا

، والقطاع اخلاص، فاعلة املعنية )مثل صانعي السياسات، واملستثمرين، والباحثنيعمل شاملة من قبل مجيع اجل ات ال

وخدمات اإلرشاد، ا(خ  وستوفر أيضا األساس للرصد مع مرور الوقت. وينبغي أيضًا أن تأخذ االسرتاتيجيات بعني 

تشكل االبتكارات اليت يسعون إلي ا واليت هم أن االعتبار املستقبل املرغوب من اعتمعات الريفية نفس ا، وبالتالي 

  على استعداد العتمادها. 

 

 من قبل اللجنة ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء   -سادسًا

 

 :اللجنة مدعوة إىل إن -52
 

باعتبارها جوهر اسرتاتيجية املنظمة لنظم  50جماالت العمل الرئيسية اليت مت حتديدها يف الفقرة تأييد   1)

 االبتكار الزراعي؛

 انظم االبتكار الزراعي اخلاصة ب  اسرتاتيجياتدور قياد؛ أكرب للمنظمة يف مساعدة البلدان على وضع دعم   2)

 .من خالل تشخيص شامل وتقييم االحتياجات


