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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق

 الدورة اخلامسة والثالثون

 2020مارس/آذار  4-2مسقط، سلطنة ُعمان، 

  (4.0االبتكار الرقمي للنهوض ابلثورة الزراعية الرابعة )الزراعة 
 يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 
 موجز

قيا سججججلسججججلة  عن الرردةت اعر ججججلة   عن اليذائب االريذلة اهردهوظ عواظنه لواجه إملليم ال ججججبد ا نا اأار ا بل 
اا ميكن لالجتاهات احلالية ان  الرفاملم للك الرردةت جبّاء الن اعات ااهل بم اليري اعناخ.الطبيعية ال جججججججريرة ا جججججججال . 

حتقيق اهداف الرنغية  سججججرعيقبها ا لسججججرغب  ال ملار م لرم ععا رلا  ل ججججكف اعالئم  لب سججججرفاملم اع ججججاكف السججججاهق  ك
جدلدم اعبركبم عواجلة الرردةت اليت حتدد  لنألم ال ظاعية اليذائية االررور  إمنائيةاعسجججججججججججرداعة. اهناه ملاجة إ      

البلفب  علت ان جتغد هني السجججججججياسجججججججات االركنولوجيات االعغليات ااعغاظسجججججججات الرنأليغية اعبركبم ااسجججججججر دا  ااهركاظ 
(. الرطلب 0.4اوريه عن انوا  ااهركاظ لررسججججججججني نألم ال ظاعة اا وذلة ل سججججججججياد الثوظم ال ظاعية الباهعة  ال ظاعة البملغب 

لطولب لكنولوجيات ااهركاظ البملغب ااعرغانها الع ل ها ان لرغرد ا جججرامل اع جججلرة ا جججانعو القباظات هقدظم اك  علت 
عنا علا   ضجججججال  عن ال جججججباكات ا دلدم امنا ل ا عغار اليت ل جججججغف  لم عسجججججاظات ذثري هذه الركنولوجيات اااطبها ا 

 القطاعني العا  ااخلاص ااجملرغد اعدين اعنألغات اع اظعني.

 اإلجراءات املُقرتح اختاذها من جانب املؤمتر اإلقليمي

 ا عضاء عدعوان إ  القيا  مبا للب: 

  4.0هركاظ البملغب لرع ل  الثوظم ال ظاعية الباهعة  ال ظاعة أبمهية لسجججججججججج ري اإلعكاوت اليت لنطو  عليلا اااإلملباظ )
 ا بص عغف ال بامل  السبلد الريم الررور البلفب ل اإلملليم؛

http://www.fao.org/
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  متكني ظلوظ انع  ااهركججاظ البملغب  اااجرغججاعب االسججججججججججججججيججاسجججججججججججججججاد القججائم علت العلو  االركنولوجيججا احلججدلثججة
ل ظاعب  اهب كّللججا اعوظ لعغججف سججججججججججججججوة  علت لع ل  الركثي  ااعنألغججات البلفيججة القولججة اااهركججاظ اإللكولوجب ا

 اعسردا  الدعيم إنراجية النألم ال ظاعية ل ياظ اع اظعني املدظهتم علت ال غون؛

  لو ري إطاظ سججججججياسججججججاد عن اجف ااسججججججرفانم عن اسججججججرثغاظات القطا  اخلاص اااهركاظات ل ال ظاعة البملغية  كب
لر غف  ياظ اع اظعني ااع اظعني ا سبلني. اعن شأن هذا اإلطاظ ان ل غف  البملغيةلّرسد عنا د الركنولوجيات 

الروعيججة اعبا الركنولوجيججات البملغيججة وري اععبا ججة كثريا  ملججاليججا  ل اعنججاطق البلفيججة  االرججداهري الرنأليغيججة اليت لبك  
 ري الو ور إ  ا سواد؛ه وظم خا ة علت ملوكغة البياوت اإطاظ احلوا   لرسبلد الريم ظملغنة ال ظاعة اليس

   عن اجف لطولب احللور البملغية اليت للّّب عطالب مجيد ا لات الفاعلة  االرنغيةزةنم ااسججججججججججرثغاظات ل البرو
 هبا؛ ل النألا  ال ظاعب اليذائب  اهتياة هياة لنأليغية لع ز لطبيق الركنولوجيات البملغية احتّد عن اع اطب اعبلبطة

 ا عضججججججاء ل ااججججججد اسججججججمالي يات زظاعية ظملغية النفيذها ل  الدارعرغاسججججججكة لدعم  اختا  اعنألغة إجباءات
 البلدان اععنية ل اإلملليم؛

   اععب ة  البانرعسججرغب ه ججأن اعرغان ااسججر دا  لكنولوجيا اععلوعات ااال ججاات   ه ججكفنعم اليسججري النقا
خالر مجججاعججة اعغججاظسججججججججججججججني اععنيني  ل ظاعججة  ملور ااهركججاظ االركنولوجيججا  ااعلججاظات االقججدظات ل اإلملليم عن

 اإللكمانية الراهعة عنألغة ا وذلة اال ظاعة  اغن النطاد ال اعف عبانظم العغف لدا  هيد للغنألغة؛

  االيت ملققرلا اعنألغة 2019النلائب للغنردى العاعب لألوذلة اال ظاعة لعا   البياناإلملباظ  لنرائ  اعبينة ل  
اخبى مبا ل  لك اعذكبم اعفاهيغية اليت ا اعت إلن اء اعن ة الدالية لألوذلة اال ظاعة البملغية   اعنألغات نالية

انعم جلون اعنألغة ل إن اء هذه اعن ة  عرباظها عنردى شاعال  اشفا ا  عنامل ة ا ضف اعغاظسات اعر لة 
 اإلملليم؛ لدان اسائب ا رامل اع لرة لهرطبيق الركنولوجيات البملغية اآلية لنسيق لعّ ز الرفاعف هني الب

   لل ظاعة البملغية اااهركاظ   عرباظ انه ل كف هياة ملاانة لالهركاظ البملغب اااجرغاعب  اإلملليغبنعم لنغية اعبك
لقولة لنغية اعلاظات  اع اظكة ال بامل  ل بد ا نا اأار ا بلقيا عن اجفل إملليم ا االسياساد االر اظمل

ةنم الرعّلم البملغب  الدظلب اع اظعني ا رامل احليازات ال يريم اوريهم عن ا لات الفاعلة ل النألا  االنساء  از 
 .ال ظاعب اليذائب علت حمو ا عّية البملغية

 

 ميكن لوجيه ااسرفساظات ه أن عضغون هذه الوثيقة إ :
 اعانة اعؤمتب اإلملليغب لل بد ا نا

RNE NERC Secretariat 

FAO-RNE-NERC@fao.org 
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 مقدمة -أوالً 
 
حملة عاعة عن إعكانية الررّور البملغب ل القطا  ال ظاعب االيذائب ل إملليم ال بد ا نا اأار  الوثيقةلقد  هذه  -1

ا بلقيا. النألب ل اعبانظات العاعة ااخلا ججة اليت لسججر د  الركنولوجيات البملغية لل ظاعة  اللقب الضججوء علت الفبص اعراملة 
إ  عل ص لسججبد ااثئق  الوثيقةعا  ا لات الفاعلة ل النألا  ال ظاعب االيذائب لرعغيم هذه الركنولوجيات. السججرند هذه ا

مّت إعدانها للغنردى الدايل ملور ااهركاظ ل نألم ا وذلة ال ظاعية لررقيق اهداف الرنغية اعسججرداعة.  1ععلوعات اسججاسججية
اع ل هني ااسججججججججججججججرعباا اعكرّب  ااع ججججججججججججججااظات عد ا لات الفاعلة اععنية   وذلة  املد مّت إعدان مجيد الواثئق عن خالر

 اال ظاعة البملغية   ضال  عن اخل اء عن القطاعني العا  ااخلاص ل اإلملليم.
 
املد اعطت الثوظم اخلضباء ل السرينات االسبعينات ال خم الضباظ  لضغان ا عن اليذائب علت ال عيد العاعب   -2

ال ظاعة لدى ا رامل احليازات ال يريم ل إملليم ال بد ا نا اأار ا بلقيا م لسرفد  عال  عن هذا الرقد  احملبز.  ظوم ان
إنخار ا ججججججججججججججناف جدلدم عالية الياّلت عن البذاظ  ااسججججججججججججججر دا  ا  دم الكيغيائية ااعوان ا ضججججججججججججججت اخالر هذه الفمم  

إ  زةنم واّلت احملا جيف عن ملور العام. اهعد اا  الثوظم اخلضجباء  عّ ز ظلوظ الكيغيائية ال ظاعية اعباملبة اإلعدان  عياه  
الرعدلف الوظاثب القدظم علت زةنم إنرال ا وذلة. ال ملني ان النغو السجججكاين  اليرّي اعناخ ااعواظن الطبيعية اعرضجججائلة حتّدن 

غو ل اعربد حنو ااسرداعة. الو ّب ا وذلة اال ظاعة اعسرداعة ع اكف اعسرقبف  ل ز احلاجة إ  ثوظم جدلدم عد حتّور ل الن
 النطاد ا ك  لالخرالر الضباظ .

 
إ  اجتاه وشججججت  جتاه  (. ال جججري الثوظم ال جججناعية4.0البملغية هب نري ة الثوظم ال جججناعية الباهعة  ال جججناعة  اال ظاعة -3

 ا لات الفاعلة ااسججججريالر البياوت لرو ري القيغة عؤسججججسججججات ا مترة  ااسججججر دا  لكنولوجيا اععلوعات عن اجف البه  هني
ا عغار. ال غف الركنولوجيات اليت لساهم ل هذه الثوظم النألم احلاسوهية ااعانلة  اإنمنت ا شياء  ااحلوسبة السراهية  

 احتليف البياوت الك ى  االذكاء اا طناعب االرعّلم اآليل االرطبيقات ا ّوالة.
 
اإلشججاظم إ  ان ال ظاعة البملغية  الثوظم ال ظاعية الباهعة( ا لقر ججب  ق  علت حتسججني اعغاظسججات ال ظاعية. هف  اجتدظ -4

ا هعغف سجججججججججججلسجججججججججججلة مليغة النألا  ال ظاعب اليذائب هكاعللا  عن ل الد اعدخالت الالزعة لل ظاعة  إ  إنرال  هب لبلب  الضججججججججججج 
 .ة عن اجف حتسني جتبهة اعسرللك النلائباحملا يف الوزلد احل ان اجتلي ه اهيعه  لر  ئ

 

                                                      
إعانم  (2)(؛ 2020 وذلة اال ظاعة  كي  ليرّي الركنولوجيات البملغية ال ظاعة ل إملليم اعيبمل العبيب  عنألغة ا  (1)ملائغة ااثئق اععلوعات ا سجججججاسجججججية:   1

  اإلسجججججججججججججججكوا  عبك  إملياء ملطا  ال ظاعة اليذائية ل اع جججججججججججججججبد: المكي  علت العباد  اا ظنن البنان  ا اععة ا عبلكية ل هريات  عنألغة ا وذلة اال ظاعة
نية الررور البملغب اال ظاعة احملغية  عنألغة ا وذلة اال ظاعة  الرردةت ال ظاعية ل هلدان جملس الرعاان اخللي ب اإعكا (3)(؛ 2020الركاعف اعروسججججججطب 

ااهركاظ  (5)(؛ 2020عنألغة ا وذلة اال ظاعة    GKIااهركاظات ل النألم ال ظاعية االيذائية: ملالة إملليم ال جججججججججججججججبد ا نا اأار ا بلقيا   (4)(؛ 2020
(؛ 2020النسججججججججججججججججاء ل إملليم ال جججججججججججججججبد ا نا اأججار ا بلقيججا  عنألغججة ا وججذلججة اال ظاعججة  البملغب لرع ل   بص العغججف البلفب الالئق ل ال ظاعججة لل جججججججججججججججبججامل ا 

ااهركاظات ااجرغاعية اااجتاهات ل ال بد  (7)(؛ 2020عن اجف حتسني  رة النبااتت  عنألغة ا وذلة اال ظاعة   الركنولوجيا اااهركاظ البملغب (6)
اثيقة اععلوعات ا سجججاسجججية لل جججنداد الدايل للرنغية ال ظاعية  (8)(؛ 2020للعغف  عنألغة ا وذلة اال ظاعة   ا نا اأار ا بلقيا. ا عثلة االفبص اعراملة

 .(2020ملور اإلظشان البملغب إلملليم ال بد ا نا اأار ا بلقيا  ال نداد الدايل للرنغية ال ظاعية  
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 الزراعة الصغرية النطاق ماالجتاهات والتحدايت أما - اثنًيا
 يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 
ملا  إطاظ "عؤشججججججججبات الرنغية العاعية" عؤخب ا هعبال عوج ل لالجتاهات اا خطاظ االفبص البئيسججججججججية اعرعلقة  لنألم  -5

ال إملليم ال بد ا نا اأار ا بلقيا ل ّكف اعسائف الدمييبا ية احملبكات البئيسية لرلك ااجتاهات إ   3 2.ال ظاعية اليذائية
متاظس الضججججججججججي  علت اعواظن الطبيعية احتف  الررضججججججججججب االفقب ل البل   االبطالة االعغالة وري اعسججججججججججرقبم  الباعد اهلوم هني 

ا ملوار اععي جججججية. اهناه عدن عن البلدان ل اإلملليم اليت ل جججججغف ا  ائب  ا ظةف ااعدن  رؤن  إ  الن ا  هسجججججبب اجججججيق
امجلوظلة ع ججججب العبهية اا ظنن اليبيا اعغان ااعغلكة العبهية السججججعونلة  ملد لسججججرفيد عن العائد الدمييبال ملي  ان مل ججججة 

 ججج  سجججكان اإلملليم لقبلب ا ا يغا ان سجججّن ن .السجججكان ل سجججن العغف اك  عن مل جججة السجججكان نن هم ل وري سجججن العغف
ا  24لقّف عن  عاع ا   إن إعكاوت حتقيق النغو ااملر ان  االرييري ااجرغاعب  ا سيغا ل اعناطق البلفية  لبلغ اليو  ملد 

وري عسجججججججبود. الكن ا ميكن هلذه اإلعكاوت ان لررقق إا إ ا  جججججججييت السجججججججياسجججججججات الالزعة لضجججججججغان الررور البلفب  
 رردا   بص للعغف الالئق ل اعناطق البلفية.اإنعال ال بامل ااس

 
ياظ اع اظعني ا سجججبلني ل اإلملليم ل جججكلون العغون الفقب  للغ رغعات البلفية ل إملليم ال جججبد ا نا اعا زار  ججج -6

ة اليت ل اعائة عن ا ظااجججججججججب ال ظاعي 85إ   75ل اعائة عن اإلنرال ال ظاعب علت  80اأار ا بلقيا   لم حيققون اكثب عن 
ميلكو ججا. إا ان ا الوةت الوطنيججة ل ععألم البلججدان ا ل باعب ناظهم اهلججا  اعسجججججججججججججججامهججاهتم اعغكنججة ل الرنغيججة ااجرغججاعيججة 
اااملر ججججانلة للبلدان. اللغناطق البلفية هنية حترية وري كا ية اخدعات اججججعيفة عقاظنة  عناطق احلضججججبلة  زن علت ان والبية 

 ناطق البلفية.الفقباء لعي ون ل اع
 
كغا ان ندظم ا ظااججججججججب ااعياه لفاملم الرردةت ال ظاعية ل ظف ليري اعناخ ا اظ  ل إملليم ال ججججججججبد ا نا اأار  -7

 اعن اعروملد ان لفاملم الرردةت اليت لطبمللا ندظم اعياه ااسججججججرداعة ال ظاعة ا جدة  ا بلقيا. ال ججججججكف ليرّي اعناخ ا ججججججال  عائق  
اخنفااجججات كبريم ل لسجججامل  ا عطاظ ل عناطق عدلدم  ضجججال  عن ل الد عد  اليقني ه جججأن لومليت  االبياة. اسجججوف حت جججف

اعن اعروملد اسججججججرغباظ اظلفا  نظجات احلباظم ل اإلملليم  اآلخذم ل ااظلفا  ا ججججججال   مل  عواسججججججم هطور ا عطاظ الوالبها. 
اظم خالر عوسم ال ظاعة اعوجات ملّب اشد ااكثب لوالب ا ميرد اسر لد ال ظاعة اظلفاع ا اك  ل نظجات احلب .  الة هذا القبن

 اثبها إ  ثل  عساملة ا ظااب.
 
ال ع ى ه جججاشجججة اإلملليم ل اجه ليري اعناخ ه جججكف اسجججاسجججب إ  عوملعلا ا يبال الذ  رعللا عباجججة  لندظم اعياه   -8

  عسجججروى البرب. ا لنسجججبة إ  اإلملليم  سجججوف الباجد اإلنرال ال ظاعب  الدهوظ ا ظااجججب  االر جججّرب  االفيضجججاوت ااظلفا 
لرسججم الركي  عد ليري اعناخ أبمهية اسججاسججية    هبوع  اا سججياسججة ملور الرنغية اعسججرداعة. كغا ان لنفيذ هباع  الركي  

ن خالر ا عا ل ملطاعات ا وذلة  اال ظاعة االطاملة إمنا الضججججج  كبري    عد ليري اعناخ االر في  عن اطأله سجججججوف لرطلب حتوا  
لداهري علت نطاد ااملر ججججججججان  اسججججججججرنان إ  اسججججججججمالي يات اخط  عغف ملطاعية رب  ل ججججججججغيغلا  عن هني اعوظ اخبى  

                                                      
2  : Global Trends, Challenges and Opportunities. 2050o . Agriculture & Food Systems t2019Serraj and Pingali, eds. 

11212/1142.10https://www.worldscientific.com/doi/pdf/. 2020Singapore. World Scientific. Accessed Jan.  
3  e.pdf6583i-a/3http://www.fao.org/od and agriculture; . The future of fo2017FAO,  

https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/11212
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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جملاات الردخف الرالية: ال ظاعة  ااعياه  االنفاةت  االيا ت  االطاملة  اال ناعة ااإلسكان. الرطلب الر ّد  للرردةت 
دظم اعياه علت ال ظاعة ال يريم النطاد ااد اطب شاعلة للسياسات ااهركاظلة عن اجف العدلدم ل جمار ليري اعناخ اآاثظ ن

ملف  اإلجباءات ا غاعية للغ اظعني القانظم علت متكينلم عن الو ججور إ   بص السججود احتقيق احل م اعطلومل عد  ججون 
 اعواظن الطبيعية.

 
ا عا حتألت ا كبريم علت ال ظاعة ال ججججيريم النطاد. اوالب  ال ججججكف لنغية القدظات ااحل ججججور علت اععب ة ال ظاعية مليون   -9

خدعات اإلظشججان الرقليدلة اليت لقدعلا الوكاات احلكوعية هرغولف اججايف الرّم إناظهتا ه ججكف سججبء  نّا لد د اع اظعني إ  
عاعة  ا لكون ااعرغان علت اشجججججججكار اخبى عن اع جججججججوظم الفنية  اا ا لعرغدان علت ا  عنلا علت اإلطالد. اه جججججججوظم 

اعدان عوظفب اإلظشجججان كا ية؛  فب هلدان عدلدم  لفرقب اولبية عّغار اإلظشجججان إ  اععب ة االقدظات اعالئغة ععا ة الرعقيد 
ل نألم ا وذلة ال ظاعية احلالية االناشاة. اسوف لمه احل ور علت اععب ة اعناسبة ل الوملت اعناسب عن خالر الوسائف 

ظا  إراهية علت سجججبف اععي جججة لدى اع اظعني عن ا جججرامل احليازات ال جججيريم. اعد ا خذ ل ااعرباظ الرردةت اعناسجججبة آاث
  لبدا ظملغنة   انطاد الركنولوجيات البملغيةالبه   ل جججججبكةلررسجججججني اإلملليغية ل جمار اإلظشجججججان ال ظاعب االفب جججججة اعراملة 

ا. املد ل كف ظملغنة اععب ة ل جمار ني ل جمار اإلظشان الطبلق للغضب ملدع  اإلظشان ال ظاعب لدعم ا عدان اعرضائلة للعاعل
 اإلظشان ال ظاعب اخلطوم ا ا  إلطالد ع لة هذا الررّور.

 
ا للرنغية ال ظاعية االبلفية ل اإلملليم. اا حي ججججف ا اسججججاسججججي  كذلك  ل ججججكف الو ججججور إ  الرغولف اا سججججواد شججججبط   -10

 يريم هسلولة علت اعرطلبات ا ساسية  عثف الرغولف لضغان احل ور علت اعدخالت  اع اظعون عن ا رامل احليازات ال
اعبا ق النقف االر  لن  ااآلات ال ججيريم. اميكن ان لكون احل ججور علت القباا ال ججيريم ااععب ة اعناسججبة عفيدا   لنسججبة 

ن سججججبف ععي ججججرلم إ  ملّد كبري. املد لباجعت عؤخبا  نسججججبة إمجايل اائرغاوت  إ  ا ججججرامل احليازات ال ججججيريم  اان حيسججججّ
ا عن الطلب وري اعسججججججججججججججريف علت اائرغاوت ال ظاعية ل اعقّدعة لل ظاعة ل أار ا بلقيا  ا عب الذ  اّلد عسججججججججججججججروى ععين  

 اإلملليم  سجججججججججججيغا ان اائرغاوت وري الب ية م لرغكن عن الرعول   لكاعف عن خف  اائرغاوت الب ية. ا  كب عدن عن
( ااعرقان أبن ال ظاعة حمفو ة  ع اطب اعد  لو ب آليات للر في  عن اع اطب؛ 1ا سجججججججبامل هلذا اخلف   مبا ل  لك:  

( اججججججع  ملدظم الرعاانيات ال ظاعية علت 3( ا رقاظ  ججججججياظ اعنر ني إ  القدظم علت لو ري اججججججغاوت القباا اعطلوهة؛  2 
( لو ب  بص املف ل احل جججور علت اائرغاوت وري الب ية 4الواجب لسجججدلدها؛   القيا  هداظل ل عنح القباا امجد اعبالغ

( اإلطاظ الر ججججبلعب الذ  ا ل جججج د 5ا خبى؛   اع ججججملةعن عوّظن  اعدخالت  اعؤسججججسججججات ا عغار ال ظاعية اا لات 
ملرياجات اعالية للغ اظعني ( اويامل اسمالي ية ملور كيفية ااسر اهة إ  اا6علت ظلوظ ملطا   بعب للرغولف ا  يب؛  

 عن ا رامل احليازات ال يريم.
 

 حالة الزراعة الرقمية يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا - اثلثًا
 

ا ا عرنوعة عر جججلة  لقيغة ل سجججلسجججلة مليغة نألا  ا وذلة ال ظاعية. الوخي  لقّد  لكنولوجيات ارلفة املماملات اآاثظ   -11
لوجيات اجججغن الفاات الرالية: احللور البملغية القائغة علت شجججبكات الروا جججف ااجرغاعب للواجججو   ميكن مجد هذه الركنو 

االرطبيقات ا ّوالة؛ احللور اعوّجلة  اسر عاظ عن هعد؛ البياوت الك ى االررليف السرايب امنذجة احملا يف؛ لطبيقات 
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ن اآليل االطائبات عن نان طّياظ اا مترة الذكية؛ القنية ا؛ اإلنساالذكاء اا طناعب؛ إنمنت ا شياء اال ظاعة اعر لة ظملغي  
 4عثف لقنية الس الت اعيلقة. ن م ا سرا  اعوز ""
 

ا عن ملي  القدظم علت ااهركاظ االبنية الرررية. علت سجججبيف اعثار  فرل  لبليب هلدان إملليم ل جججلد اإلملليم لبالن   -12
إ  ملّد كبري هني اعبلبة السجججججججججانسجججججججججة االثالثني  اإلعاظات العبهية  5العاعبال جججججججججبد ا نا اأار ا بلقيا ل عؤشجججججججججب ااهركاظ 

(. 1 ال جججكف  2019اعرردم( ااعبلبة الراسجججعة االع جججبلن هعد اعائة  اليغن( عن هني البلدان اعائة االثالثني ل المليب لعا  
 م أار ا بلقيا اإملليم اع بد.اه وظم عاعة  ل يف هلدان جملس الرعاان اخللي ب عبالب ا ضف  لربعلا إمللي

 

 
 

 2019: لبليب هلدان ال بد ا نا اأار ا بلقيا ل عؤشب ااهركاظ العاعب  1ال كف 
 

 عسرقبف ااهركاظ الطّب. جني  -. عؤشب ااهركاظ العاعب: إملاعة مليام  رية2019اع دظ: اعنألغة العاعية للغلكية الفكبلة. 
 

لواعدم اااهركاظات أبمهية ملا ة عن اجف لفان  العونم إ  نقطة البدالة. ااعنردى لرسجججججججم لع ل  الركنولوجيات ا -13
الدايل ملور ااهركجاظ ل نألم ا وذلة ال ظاعيجة لررقيق اهداف الرنغيجة اعسججججججججججججججرجداعة الذ  كان عن اعفما ان ل عقجد ل 

  لبعب إ  ان 19-ذجيله هسجججججججججججججبب كو يد إمنا متّ  2020عاظس/آ اظ  17إ   15 عنالبةا  اعغلكة العبهية السجججججججججججججعونلة  
مبثاهة حمطةل ععا ة اعسجججججججائف اليت لسجججججججروجب مللوا  اللنألب ل الفبص اعراملة القائغة علت ااهركاظ ل ال ظاعة االنألم لكون 
 ر اطباااملد   ّغم هذا احلد  ليكون عنردى لفاعلي ا رغد هني ارل  ا رامل اع لرة عن ش  القطاعات لي .اليذائية

خ اهتم اعرعلقة  اهركاظ  جف نألم ا وذلة ال ظاعية اعسججججججججججججرداعة  الكب لرعغقوا ل  لم امهيره اامهية ل جججججججججججج يد ااهركاظ 
ّدن اعواعيد ا دلدم للغنردى ملاعا ل ب د احلألب الدايل علت السفب علت اوء ازعة كو يد ال ظاعب.  .19-اسوف حت 

                                                      
الدايل ملور  لرم اسججرعباا امهية هذه الركنولوجيات  لنسججبة إ  املسججا  ارلفة عن سججلسججلة مليغة ال ظاعة ل ااثئق اععلوعات ا سججاسججية ل إطاظ اعنردى  4

 نألم ا وذلة ال ظاعية لررقيق اهداف الرنغية اعسرداعة.ااهركاظ ل 
ا عن ملور العام. الرأل  اعؤشجججججب الفبعب عدخالت ااهركاظ عن املر جججججان   130كف سجججججنة  لقو  عؤشجججججب ااهركاظ العاعب همليب اناء ااهركاظ ل ملوايل    5

( ظاس اعار الب ججججب  االبرو ؛ 2( اعؤسججججسججججات؛  1  أبن ججججطة اهركاظلة:  مخس ظكائ  للغدخالت لضججججم العنا ججججب ل ااملر ججججان الوطل اليت لسججججغح  لقيا
( عسججروى لطّوظ عؤسججسججات ا عغار. الوّ ب اعؤشججب الفبعب لنوال  ااهركاظ اععلوعات ه ججأن النوال  5( عسججروى لطّوظ ا سججواد؛ ا 4البنية الرررية؛   (3 

 اليت هب نري ة ا ن طة ااهركاظلة ل ااملر ان.
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ركاظ ل إملليم ال بد ا نا اأار ا بلقيا اليت عن اعفما عبالا ل الضم مل ص الن ا  اع راظم ل جمار ااه -14

 .1هلدان ل اإلملليم. البن جدار علّ ص لق ص الن ا  ل اعلرق  10ملالة عن  13اعنردى 
 

ا هسجججججججبعة اهلوم البملغية هني ا نسجججججججني ل البلدان ال ملني ل نان انر جججججججاظ اإلنمنت ل كا ة احناء العام  لك  الضججججججج   -15
ا لالحتان الدايل لالل ججججاات. اسججججوف   ا ق  2019ععدر انر ججججاظ اإلنمنت للبجار االنسججججاء عا   2ناعية. البنّي ال ججججكف ال

ا. لكون اانعكاسجججججججات هائلة علت لنغية اخلدعات البملغية لل ظاعة ااحلفا  عليلا سجججججججيغا ان ناظ اعبام ل ال ظاعة عوثق جيد  
ان ع ججججججغولون ه ججججججبكة ثالثية ا هعان اا ه ججججججبكة اك   اهب ليطية ا لضججججججغن ل اعائة عن السججججججك 91ال الدار العبهية  

 احل ور اعركا جت علت اععلوعات ااخلدعات للنساء.
 

 
 

 2019: ععدر انر اظ اإلنمنت  لنسبة إ  البجار االنساء  2ال كف 

 . املائد ااظملا . جني .2019اع دظ: ااحتان الدايل لالل اات. 
 

 الرقمية يف مشال أفريقياحالة الزراعة  (أ)
 

لقّد  ا ملسجججججججججججا  الرالية اعثلة حمّدنم عن اعبانظات ااهركاظلة ل ال ظاعة البملغية ل هلدان أار ا بلقيا  اا سجججججججججججيغا  -16
 ع ب  ااعيبمل الونس.

  

 ااظا 
 ا عبلكيران

 ظاهطة الدار اعسرقلة
 آسيا ااحملي  اهلانئ

 الدار العبهية

 ا بلقيا

 العام

 البلدان اعرقدعة

 البلدان الناعية

 امنو  ا ملف البلدان 

  كوظ إو 
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 الزراعة الدقيقة
 

االثبام احليوانية اع ججججالد   لنر ججججب اعبانظات اعر ججججلة  ل ظاعة الدمليقة ل جماات البّ   العربية مصرررررمجهورية ل  -17
هب ( Tomatiki ا  اه. اهب ذد عن القطا  اخلاص  اخبا جججججة عن ال جججججبكات الناشجججججاة( االردخالت العاعة. لوعاليكب 

ا لل ظاعة اعائية لن به ل اع اظ  احمللية  ا  كي  نألاع   (Solarise  شبكة وشاة لعّ ز احللور الذكية للبّ . الطّوظ شبكة سواظلس
 دا  لكنولوجيا إنمنت ا شججياء  ااجل م اعباملبة اااسججر ججعاظ عباملبة نألا  ال ظاعة اعائية. البعب النألا  إ  لع ل  اع اظ   سججر

ااحلفا  عليلا عن خالر ظ ججد منو النبااتت ااملرياجاهتا  ااختا  اإلجباءات االرعدلالت اعالئغة الضججباظلة ه ججكف للقائب. 
إناظم سلسلة مليغة الدجال  سر دا  إنمنت ا شياء  االذكاء اا طناعب   (AbuErdan  كذلك  لضغن شبكة اهوإظنان

للررّبد؛ املياس  نألاع ا كاعال  القنية احلوسجججبة السجججراهية القنية السججج الت اعيلقة. ال جججغف خدعات هذه ال جججبكات الناشجججاة 
م اعسجججججججججاع. ال ملطا  ع جججججججججالد ا  اه  لنر  شجججججججججبكة اناء اعفاملس اعباملف المهية االدجال البالغ االرنبؤ هبذا ا ناء؛ اإناظ 

 اجل م عؤمترة ااسعة النطاد لريذلة السغك. Innovationوشاة ع بلة  سم 
 

عن ات اخدعات احلوسبة السراهية لل بكات الناشاة  CISCOا Microsoft  لو ّب  با  شبكيت املغربال  -18
الجدمليقجة. اعن هني ال ججججججججججججججبكجات النجاشججججججججججججججاجة القجائغجة  لو ب شججججججججججججججبكة عن اججف لطولب اعنر جات البملغيجة  مبجا ل  لجك لل ظاعجة 

AGROAM   مجد البياوت عن خالر شججججججججبكة إنمنت ا شججججججججياء مبا ل  لك حمطة ا ظ ججججججججان 1ا عركاعال  ل ججججججججغف  نألاع )
عة  ميكن ( لطبيقا  إلناظم اع ظ 3( ععا ة البياوت السججراهية؛ ا 2ا ولة  ااجل م ااسججر ججعاظ اععغف  ججيري ععا ة اعياه؛  

 اختطي  اعواظن ل اعؤسسات ال ناعية(. اإلنمنتالو ور إليه عن خالر اهلال  الذكب  اشبكة 
 

   قد جبى لع ل ها ااسججججججججججججججر داعلا عن جانب تونساظوم ان لكنولوجيا ال ظاعة الدمليقة عا زالت ل هداةهتا ل  -19
ا عبانظم ملائغة علت . الضججم الضجج  MooMeا Ezzayra  اSeabex  اIfarmingعدن  ججيري عن ال ججبكات الناشججاة عثف 

  اليت I-FARMING. ااّعا Société Nationale de Protection des Végétauxالطائبات عن نان طياظ لدلبها 
   لب Station Fل هبوع  سبلد ل  بنسا  ععباف  سم  2019اشاظكت ل عا   2015هب شبكة وشاة ا ن ات عا  

ب  ملالي    لّقب ظؤاس ا عوار اع مكة الدالية.ا اعنامل ات لرجت 

 
 اإلرشاد الزراعي ونشر املعرفة

 
  عن اجف ن ججججججب لطبيق جّوار لل ظاعة حتت العربية مصررررررمجهورية جتب  عنألغة ا وذلة اال ظاعة عبانظم ظائدم ل  -20

القانظم علت ال ججغون ل اسججم "خدعات اععلوعات ااال ججاات البلفية ال ججاعلة عن اجف ااهركاظ ال ظاعب اال ظاعة ا سججبلة 
إملليم ال بد ا نا اأار ا بلقيا". ال الوملت احلااب  لفرقب اخلدعات ااسر اظلة ااإلظشانلة البلفية ل ع ب إ  الفعالية 
االروعية هفعف اجون عدن وري كافل عن العاعلني ل جمار اإلظشججججججججججان اعد  مترعلم  لقدظم الكا ية. إاججججججججججا ة  إ   لك  ظوم 

لنسججججججججججججججاء الكبريم ل العغليات ال ظاعية  عن وري اعبجح ان حت ججججججججججججججف علت هذه اخلدعات. لذا  ميكن ان لكون ع ججججججججججججججاظكة ا
 ا ل هذه احلاات.الركنولوجيات البملغية  عثف ااسر اظات القائغة علت اهلوال  ا ّوالة  عفيدم جد  
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عن خالر اهلوال  ا والة.  اع ان ا سجججاسجججب خلدعات اإلظشجججان ال ظاعب AGRIDATA  متثف شجججبكة املغربال  -21
القو  هذه ال جججججبكة هرطولب عنر ات ظملغية جدلدم  احتاار الركّي  عد املرياجات  جججججياظ اعنر ني امتثف جلة  لو ّب اعواظن 

   لب عبانظم ع ججمكة هني ازاظم ال ظاعة  اع ججالد ا  اه االرنغية FERTIMAPل ال ظاعة البملغية ل اعيبمل. ااّعا شججبكة 
( اععب ة اعر جججججججججلة خب جججججججججوهة 1إ  لو ري   لبعب Chérifien des Phosphatesااعياه االيا ت اعكرب اجملغوعة  البلفية 

( الرو ججيات اخلا ججة    دم اع  جج ججة االفعالة عن ملي  الكلفة اليت لسججرند إ  خبلطة خ ججولة المهة ااخذ 2المهة؛ ا 
. ال اعسجججججرقبف  اإلنمنتععلوعات ا يبا ية ميكن الو جججججور إليلا علت عّينات عن المهة. اجتب  اعبانظم علت عن جججججة لنألم ا
 ميكن ان ل را  عن خالر لطبيق علت اهلوال  الذكية.

 
 هب خججججدعججججات اسججججججججججججججر جججججججججججججججججاظلججججة للغرججججا ججججججججججججججيججججف ملججججائغججججة علت اهلوال  ا ّوالججججة. اإ  لقو  شججججججججججججججبكججججةPlantix ا -22

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit تونسا عججانيججة للرعججاان الججدايل( ل   الوكججالججة 
هرنفيذ هذا الرطبيق ا ّوار  ميكن ان ل جججججّ ص هذا الرطبيق ا عباا  ااآل ات النبالية االنقص ل اعيذةت اليت لؤثب علت 

يل احملا ججججججججججججججيف. امّت إطالد هذه اعبانظم عن خالر شججججججججججججججباكة هني القطاعني العا  ااخلاص هني الوكالة ا عانية للرعاان الدا 
اشججججبكرني وشججججارني  شججججبكة الركنولوجيات الرقدعية البياية اال ظاعية ل اعانيا الكنولوجيات اخلضججججباء اعلكية ل لونس(. ااّعا 

PlantMed سجججت عؤخبا   مب جججاظكة ملولة عن طبيبات النبات    لب شجججبكة عن اطباء النبات البجار االنسجججاء ال جججبامل  ذسجججّ
 حتغيف. 8 000ملاعة عنردى للربانر  للية العبهية عد اكثب عن ل الل نة الروجيلية( مبا ل  لك إ

 
 اخلدمات املالية

 
عبانظم الرغولف اإللكماين هب اعبانظم ا هبز ل القطا  العا   سججججججججججججر دا  احللور البملغية للرنغية ااملر ججججججججججججانلة ل  -23

سجججججت هذه ال جججججبكة اعغلوكة عن الدالة عا  العربية مصرررررمجهورية  عرباظها ال جججججبكة ا ا  للركنولوجيا   2005. املد ذسجججججّ
اعالية ل ع جججججب لبناء ال جججججييف اإناظم اعبك  احلكوعب للغد وعات اعالية  الد د االرر جججججيف  اعن اجف امترة مجيد املدات 
احملاسجججججججججبة احلكوعية ل إطاظ عن جججججججججة عوملدم ععبا ة  سجججججججججم احلسجججججججججا ت اعوملدم لل  لنة. ال ملطا  ال ظاعة  املاعت عبانظم 

  اهب عن جججججججججة إلكمانية لبه  هني اع اظعني  ااع جججججججججاظف اجتاظ اعدخالت ال ظاعية AgriMisrف اإللكماين عن جججججججججة الرغول
لرو ري عدخالت عدعوعة للغ اظعني. املد لعاانت عبانظم الرغولف اإللكماين عد اع جججبف ال ظاعب ل ع جججب إلن جججاء البطاملة 

مبا ل  لك اسجججججججم اع اظ   اظملم حتدلد هولره امليازاله عن ا ظااجججججججب ال ظاعية. البملغية الذكية للغ اظعني اليت ختّ ن اععلوعات  
( مجد البياوت ه ججججججججأن مليازات ا ظااججججججججب 2( لوزلد اعدخالت ال ظاعية اعدعوعة؛ ا 1ال سججججججججر د  هذه البطاملة عن اجف  

 اانوا  احملا يف اع ظاعة  نا سوف لساعد ل الر طي  ال ظاعب ال غيم ااسرثغاظات.

 
 

 ملطا  عايل ظائد ل القاظم ا  بلقية. سجججججججبعة امخسجججججججون ل اعائة عن السجججججججكان ميلكون ملسجججججججا    املغربالقو  ل  -24
ل اعائة ل هع  اعناطق البلفية(. الطاعا عغف ع ججججبف الرسججججلي  ال ظاعب  20ا  ظوم ان هذا اععدر لبلغ  ق  ع ججججب ي  

ا علت اهلال  الذكب لريح لل  ئن إجباء عغليات ع جججججججب ية . اااجججججججد لطبيق  2011ل اعيبمل علت هبوع  ظملغب عنذ عا  
ا "احملطات البملغية" عثف احلسججامل اع ججبل  ل ججيك  احتولف ا عوار السججدلد اعد وعات. املد ان ججأ الضجج   اإلنمنتعلت 

عني ال جججججججرب ل اعناطق البلفية النائية لرقدمي اخلدعات اعالية  ضجججججججال  عن اخلدعات ااسجججججججر جججججججاظلة ملور اعّدخبات  االرأ
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االرأعني علت احليام  سر دا  ال ار ه ب  ع  ال اشة هني اعسر اظ اعايل اال هون. اع بف الرسلي  ال ظاعب ميثف 
 ل احللور البملغية مبا ل  لك النألا  القائم علت ا ملوة  ا اعؤسجججسجججة اعالية ا كثب نلناعيكية ل اعيبمل  البد  اهرغاع  ملالي  

وعات اإللكمانية؛ ااسجججججر دا  البياوت الك ى لقباا احملا جججججيف اعبلبطة خبط  الرأعني اعسجججججرندم الر جججججييف البيل للغد 
 إ  عؤشبات الطقس.

 
. إمنجججججا لو ّب عبجججججانظم هجججججاعجججججة لنفجججججذهجججججا تونسااخلجججججدعجججججات اعجججججاليجججججة البملغيجججججة اعقجججججدعجججججة لقطجججججا  ال ظاعجججججة حمجججججدانم ل  -25

Enda/Tamweel ا ا  الدمليقة االثبام احليوانية. اا ل سججججججججججججججر د  ملالي   القباا علت عن ججججججججججججججة ظملغية  النو  متولف ال ظاعة
 لكنولوجيات ظملغية لررسني عالعح اائرغاوت اإزالة اع اطب عن اإلملباا ال ظاعب ل لونس.

 
 الوصول إىل األسواق

 
هب شجججججبكة وشجججججاة ان جججججأت عن جججججة  عغار الر اظم اإللكمانية لبه   Freshsource  العربية مصرررررمجهورية ل  -26

رانية الطازجة  ا نألب ا دار اع ر ججججججججججججججب لق ججججججججججججججص الن ا (.اع اظعني   االبائعني ل القاهبم  لنسججججججججججججججبة للغنر ات البسجججججججججججججج

هب شجججبكة وشجججاة جدلدم للركنولوجيا ال ظاعية لعغف كوسجججي  هني اع اظعني ااعسجججرللكني احلضجججبلني  البعب  Freshfarmا
ل لو ري نخف اعلت للغ اظعني ااسججججججججججعاظ ععقولة اكثب إ  حتفي  اعسججججججججججرللكني لل ججججججججججباء عباشججججججججججبم عن اع ظعة  مبا لسججججججججججاهم 

ا ل عكا رة ا وذلة السججياة ا ونم عن خالر لوجيه اع اظعني الثقيفلم. القو  شججبكة للغسججرللكني. اسججوف لسججاعد الضجج  
VerumCode ت هرع ل  اسجججججر دا  لقنية السججججج الت اعيلقة اظعوز ااسجججججر اهة السجججججبلعة عكا رة اعنر ات اعقّلدم. ااملاع

هذه ال بكة خواظزعيات لضد ظعوزا   بلدم للغساعدم ل حتدلد اعنر ات اعي وشة. الع ز ال بكة الناشاة هذا اعفلو  لررّبد 
ا وذلة اسالعرلا. اميكن ان ل سر د  هذه اخلدعة عن اجف البه  هني اعنر ني ااعسرللكني علت حنو ا ضف   ضال  عن 

 اعنر  السليغه االرنبؤ  لوملت الالز .اإلهالغ ل الوملت الفعلب  الرّبد 

 
الضجججم . املغربااّعا الر اظم اإللكمانية للغنر ات ال ظاعية  ركان لكون وري عوجونم إمنا عن احملرغف ان لنغو ل  -27

 .Hmizateا Jumia الفاعلون اعوجونان ل ملطا  الر اظم اإللكمانية االباوبون ل لوسيد نطاد ال ظاعة اإللكمانية

 
خدعات الر اظم اإللكمانية للباهطة الوطنية ع جججججّدظ  زلت ال لرون. اسجججججوف  Herundo  لقّد  شجججججبكة تونسل  -28

إ  اسجواد ل كندا  اال جني  اااحتان  الو جورااعسجرللك عن اجف  ا عغار اتعؤسجسج لبه  هنيلن ججت عن جة ا ج جة ل
ت ال لرون الرونسجججب ل السجججود اإللكمانية إ  سجججعبل ا لررليف اسجججوامللا  ملد ل جججف سجججعب زلا اظايب اااحتان الباسجججب. اا ق  

  Herundoا ل جججججججججججبكة . ا ق  ظاسجججججججججججيالوظا للم ل  38ا 18لوظا للم ل هلدان ااحتان ا اظايب  اهني  40ا 20لماا  هني 
ازةنم ل ججغف اعنا د البئيسججية الناشججاة عن سججود عر  ججص كلفة الوسججاطة اع ّفضججة  اا وظات احل م  االعالعات الر اظلة 

 ااهلواعش. عدن ال  ئن

 

 حالة الزراعة الرقمية يف إقليم املشرق (ب)
 

زةنم اإلنرجججاجيجججة  -العباد  اا ظنن البنجججان -إبعكجججان الررّور البملغب ل ملطجججا  ال ظاعجججة ل هلجججدان المكي  الثالثجججة -29
ي  عن آاثظه. الرم إلقاء الضوء علت اااسرداعة ال ظاعية  احتسني النرائ  البياية مبا ل  لك الركّي  عد ليري اعناخ االر ف
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 2020جمغوعة اراظم عن الرطبيقات كغا ل سر د  اليو  ل ا ملسا  الرالية  اعسر بجة عن اثيقة اععلوعات ا ساسية لعا  
ا عبلكية هعنوان "إعانم إملياء ملطا  ا وذلة ال ظاعية ل اع بد: المكي  علت العباد  اا ظنن البنان" اليت ااعرلا ا اععة 

ل هريات  االبنك الدايل  اعنألغة ا وذلة اال ظاعة  ا نة ا عم اعرردم ااملر ججججججججججججججانلة اااجرغاعية ليبمل آسججججججججججججججيا اعبك  
 الركاعف اعروسطب.

 
 الزراعة الدقيقة

 
ح.   مثة انّلة علت اعرغان ال ظاعة الدمليقة  ظوم ان الرطبيق اعر اعن للركنولوجيات البملغية وري اااججججججججججججججالعراقل  -30

ال ججغف ا عثلة عن الرقنيات اعطبقة الرطبيقات البملغية لدعم اعرغان النألا  ال ظاعب العدمي احلباثة االنألم احمل ججولية لل ججون 
ل ا ظااجججججب ا ا ة أار العباد  االب   لرنقي  حتت سجججججطح ا ظا حملا جججججيف اخلضجججججاظ. املد أف الرفريش اعيداين إلنرال 

لطبيق الركنولوجيات البملغية  عن خالر إ ججججداظ شججججلانات إلكمانية. كغا ان اسججججر دا   البذاظ للغرا ججججيف ااسججججمالي ية
ال جججججججوظ البملغية اا الطائبات عن نان طّياظ ل القطا  ال ظاعب العباملب عقّيد هفعف ال جججججججواوف ا عنية االبياة الرنأليغية احلالية 

 اليت لرطّلب احل ور علت إ ن ملانوين اسر دا  هذه الطائبات.

 
  اخبا ة ل سالسف القيغة اخلا ة  لر دلب. األردنعوجونم ا ال  ل ملطا  ال ظاعة ل  البملغيةكنولوجيات االر -31

عد لرقييم النرح الرب ب  ليبا ظ ججد اسججر دا  اعياه ال ظاعية. الرغثف ااسججرفانم ال سججر د  لكنولوجيات ااسججر ججعاظ عن ه  
ل ا ظنن هرطبيق الركنولوجيات اعر جججججججججلة  لبّ  عن جانب شجججججججججبكات  ا ك  عن الركنولوجيات البملغية ل القطا  ال ظاعب

كبريم عوّجلة إ  الر ججدلب. كذلك   إن الركنولوجيات احملّدنم  مبا ل  لك اجل م ااسججر ججعاظ ااعضججّ ات  ل سججروظن عانم  
ا للغيججاه. الؤن  الركنولوجيججات ا إ  نججدظم اعيججاه االكلفججة العججاليججة نسججججججججججججججبيجج  عن خججاظل البالن. االمكي  علت البّ  ععقور  نألب  

ّغغت اعكّووت البملغية ناظ   ا ل اعبانظات العدلدم لرطولب ال ظاعة هدان لبهة اليت لوّجللا ازاظم ال ظاعة ل ا ظنن. املد  جججججججججججججج 
 اإللكمانية عباملبة البّ   االرسغيد  ااحلباظم االبطوهة. ارب  لنفيذ هذه اع اظلد ل عواملد ارلفة ل البالن.

 
ا عن اع اظعني اللبنانيني    ل سججججججججججججججر د  ملاليا  لكنولوجيات ال ظاعة الدمليقة عن جانب عدن  ججججججججججججججيري جد  لبنانال  -32

الذلن إّعا لعغلون علت نطاد ااسججججججد اا لنر ون عنر ات عالية القيغة ل ّظ كلفة ااسججججججرثغاظات الكبريم االكلفة الر ججججججييلية 
ا عبيعات ععدات ال ظاعة الدمليقة  اععّدم قطاعات الفبعية الواعدم جد  اليت لليلا. كغا ان  ججججججججججججججناعة النبيذ هب عن هني ال

لالسججججر دا  ل إنرال الكبعة. املد ل ع ى هذا ا عب إ  ا ظ   العالية ل القطا  الفبعب االروّجه إ  الر ججججدلب. السججججر د  
نولوجيات إنمنت ا شجججججياء اعسجججججرندم إ  ا مبا ل  لك لكالكبا  اع جججججاند النبيذ ه جججججكف وشججججج  ال ظاعة الدمليقة اعع زم ظملغي  

الطائبات عن نان طياظ اإ  اجل م ااسججججججر ججججججعاظ عن اجف لقييم ظباف النغو ااناء النبيذ. علت سججججججبيف اعثار  لسججججججر د  
ع جججاند النبيذ لكنولوجيا الطائبات عن نان طياظ لنقف ال جججوظ العالية الدملة عن اجف ظ جججد إجلان اعياه ااعباا اخل جججب. 

ا ل لكنولوجيا ال ظاعة نر ب البطاطا علت نطاد ااسججججججججد اعوّجلني إ  جتلي  ا وذلة االر ججججججججدلب اسججججججججرثغباا الضجججججججج  كغا ان ع
ا للسججججججججججججججود ا لكنولوجيات ال ظاعة الدمليقة اعع زم ظملغي  الدمليقة اعرقدعة. القّد  العدلد عن اعوظنلن ل القطا  اخلاص ملالي  

 لبنان. ل

 
 اإلرشاد الزراعي ونشر املعرفة
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ا لسجججر د  الرطبيقات ا ّوالة للروا جججف عد اع اظعني. ع جججباع   العراقنّفذت عدلبلة اإلظشجججان ال ظاعب االردظلب ل  -33
ا ل البالن اععلوعات للغ اظعني ه ججأن ا ن ججطة ال ظاعية البئيسججية ل احملا ألة. الو ّب الرطبيق ا عنر ججب  القّد  مخسججة ع ججب عبك   

ا ع رل  اعغاظسجججججات ال ظاعية  ااسجججججر دا  عبيدات ا ع جججججامل ااحل جججججبات  القنيات اععلوعات ه جججججأن اعواعيد اعو جججججت هب
ل اسججججرباد لف ججججب اآل ات اااسججججر اهة هلا  ا اع اظعني اخبى لررسججججني اإلنراجية. اميكن ععلوعات الرطبيق ان لدعم الضجججج  

الرم لو ري  .دم إ  املوار الطقساظناءم احملا جججججججيف االريريات اعناخية عن خالر ظسجججججججائف لعطب ن جججججججائح زظاعية آنية عسجججججججرن
ا للغ اظعني عن اجف لقليص ااخرالات ل السججججججججود اعسججججججججاعدهتم ل الر طي  لعغليات اععلوعات عن ا سججججججججعاظ الضجججججججج  

 ا عنف ال  إلملاعة نألا  للغباملبة االب د ا يبال اعكاين.اإلنرال. النّفذ عدلبلة العباد لل دعات البيطبلة ع باع  

 
ان لسرلدف اعن ات البملغية لن ب اععب ة ه كف عفيد ا عباا احليوانية اعكا رة اآل ات     ميكناألردنال  -34

ا  لطيت القطا  اخلاص علت جمار لو ري اهب عسجججججججججألة عا زالت لطب  ع جججججججججكلة عنر ب الفاكلة ااخلضجججججججججاظ الطازجة. املالي  
ة عكا رة اآل ات. اا ميلك اع اظعون اععلوعات ه ججججججججججججججأن عكا رة اآل ات الدعو إ  البّ   عرباظها الوسججججججججججججججيلة اعفضججججججججججججججل

ععلوعاتل كا ية ملور اعناالة اآلعنة عبيدات اآل ات ااسججججر داعلا  امييلون إ  اسججججر داعلا ه ججججكف عفبل. ال اعسججججرقبف  
ميكن لقاسجججججججججججم اععلوعات عد اع اظعني لررّبد عكان اجون اآل ات  اخبا جججججججججججة علت اسجججججججججججاس اإلنذاظ اعبكب  اإطالعلم علت 

ات اعثلت ل جمار اعناالة ااععا ة. اعن شججأن الررسججينات ل عكا رة اآل ات  ل ملار عطاهقرلا عد إعكانية الررّبد الرقني
 اعباجعة احلسا ت  ان حتّسن سالعة ا وذلة اثقة اعسرللك.

 
ب  اعبك  الوطل لالسججججججججججججججر ججججججججججججججعاظ عن هعد العدلد عن ا ن ججججججججججججججطة ل جمار لكنولوجيا اععلو لبنانال  -35 عات   ر 

ااال جججججججججججججاات اليت لوّلد هياوت ميكن لل غلوظ الو جججججججججججججور إليلا املد لكون  ات  جججججججججججججلة  لقطا  ال ظاعب  ظوم ان عدى 
ا اعرغان عؤخب   اللبنانيوناسجججججججججر دا  ا جججججججججرامل اع جججججججججلرة ل ملطا  ال ظاعة هلذه اععلوعات وري ععباف. املد هدا اع اظعون 

اااسجججججججججججمشجججججججججججان هبا ل خططلم اإلنراجية عثف ال ظاعة  اععا ات الركنولوجيات البملغية للر جججججججججججور علت لوملعات الطقس 
  ععلوعاتل  للية العبهية عن الطقس  ضجججججال  2017اآل ات االر  جججججيب. الن جججججب اععلد اللبناين للبرو  ال ظاعية عنذ عا  

ية للو جججججججججور إ  ا علت اهلوال  الذكعن اإلنذاظات ع  عوملعه اإللكماين  انألا  ه  البسجججججججججائف الن جججججججججية الق جججججججججريم الطبيق  
الذ  اطلقره وب ة الر اظم اال جججججججججناعة اال ظاعة ل زمللة  AgVisorاع اظعني. ال عناطق اخبى  لرضجججججججججغن الرطبيق البملغب 

 لبليياتل للغ اظعني ه أن الردخالت عكا رة آ ات ااعباا احملا يف. 2019عا  

 
 اخلدمات املالية وإدارة املخاطر

 
عغب اخلاعسجججججة ع جججججبم اعا  ود نّن لعي جججججون ل اعناطق البلفية الركنولوجيات اسجججججر دعت امللية عن العبامليني ل  -36

  مبا ل جججججججججري إ  اجون ملّي  كبري للنغو ل هذا 2017ا عن عا  البملغية اعر جججججججججلة  خلدعات اعالية اا اعد وعات البملغية هدء  
ا  ملائم عن لوزلد النقد القائم علت النألا  البملغب اجملار. اميكن ان لسرند اخلدعات اعالية اعقدعة للغ اظعني العبامليني إ  نأل
 الذ  ا ن جت لروزلد اعساعدات ااجرغاعية  اا جوظ ااععاشات الرقاعدلة.

 
  ميكن للغ اظعني احل ور علت الرسليفات عن خالر ع انظ عدلدم  مبا ل  لك اع اظف الر اظلة األردنال  -37

القباا  -مبججا ل  لججك عوّظن  اعججدخالت ال ظاعيججة االبججائعني   غلججة -اعوظن  اعججدخالت. كججذلججك  لو ب القطججا  اخلججاص
للغ اظعني علت اسجججججججججججججججاس طبد البيد اعؤجلججة  ا عب الججذ  لؤن  إ  ععججدات  ججائججدم عبلفعججة. القو  ملججاليججا  آليججات عججدلججدم 
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اا الرطبيقات ل  للغد وعات البملغية  ال سججججججر د  علت نطاد ااسججججججد ل ا ظنن  ظوم ا ا ا لقر ججججججب علت ا لات الفاعلة
  سججججججججر دا  لقنية السجججججججج الت اعيلقة BanQuشججججججججباكة  عد  Making Cents Internationalملطا  ال ظاعة. اان ججججججججأت 

ا ثبولية العي جججججججججججون ل عناطق وئية   ااعلاجبلن االسجججججججججججكان الذلن ا ميلكون ااظامل  لالجانيإلعطاء هولة املر جججججججججججانلة ظملغية 
 ية  اعالية ا رية. عرباظها اسيلة لرقدمي خدعات اجرغاع

 
عن ذخري ل لقججدمي اخلججدعججات اعججاليججة ع  النألججا  البملغب  ظوم احل م الكبري للقطججا  اعججايل الطوظه  لبنررانالعججاين  -38

ا عن اللبنانيني البلفيني ل عغب اخلاعسجججججججججة ع جججججججججبم اا عا  ود كانوا لسجججججججججر دعون ا إمنا عر الد  ا  جججججججججيري  النسجججججججججّب. وري ان ج ء  
ر جججججججججججججلة  خلدعات اعالية اا اعد وعات البملغية  نّا ملد ل جججججججججججججكف ملاعدم  لروسجججججججججججججيد نطاد خدعات الركنولوجيات البملغية اع

 Making Cents International اائرغان االرأعني لي جججغف اع اظعني اللبنانيني. اعلت وباظ عا مل جججف ل ا ظنن  ملاعت
اجف إعطاء هولة املر جججججججججججججانلة ظملغية هروسجججججججججججججيد اسجججججججججججججر دا  لكنولوجيا لقنية السججججججججججججج الت اعيلقة إ  لبنان عن  BanQuا

 للغ غوعات اعلّغ ة هبدف ليسري عغلية لقدمي اخلدعات ااجرغاعية.

 
 الوصول إىل األسواق

 
لدعم الرسجججولق عن جانب اع اظعني عن طبلق  اإلنمنت  مّت إنخار العدلد عن الرطبيقات القائغة علت األردنل  -39

الطازجة  ااثبرت هذه الرطبيقات شعبيرلا. اسود اخلضاظ االبيد   غلة  لقاسم اععلوعات ه أن اسعاظ الفاكلة ااخلضاظ
الراهد لبلدلة عغان الك ى لدله عوملد شجججبكب لعبا كغيات الفاكلة ااخلضجججاظ احمللية ااعسجججروظنم اا سجججعاظ اعرداار هبا ل 

ا ا شججبكي  فاكلة ل ا ظنن ل ججّيف عوملع  السججود  ا علت  اا نا اا ولبية(. كغا ان ظاهطة اع ججدظلن ااعنر ني لل ضججاظ اال
لرضغن هياوت ا سعاظ  مبا ل  لك ا سعاظ احمللية ل هلد اعن أ ااسعاظ السود ل البلدان اعسروظنم للفاكلة ااخلضاظ؛ 

  ضال  عن اععلوعات الرف يلية ااععالري اليت لطلبلا اع ّدظان.

 
هبدف السججغا  للغ اظعني عقاظنة ا سججعاظ هني ارل   2019ا  ع لبنانل  AgVisorلقد ا طلق الرطبيق البملغب  -40

 AgVisorا لل لات الفاعلة ل سجججالسجججف القيغة ال ظاعية. الواجه عن جججة ا  لبسججج  احملا جججيف اا سجججواد. الو ّب اعن جججة الضججج  
 لك  ل ملني  الرردةت  خا ججججججة للك اعر ججججججلة اغد احتدل  هياوهتا ااسججججججرداعرلا اعالية ل ا جف الطولف. عالام  علت

اح مل  اآلن ل ن ججججججب اععلوعات عن ا سججججججعاظ  ا لرو ّب ا نلّة هعد لرردلد عا إ ا ميكن للغ اظعني  AgVisorلبدا ان 
 اسر دا  هذه اععلوعات ه وظم  عالة للر ور علت اسعاظ اعلت ل السود.

 
 حالة الزراعة الرقمية يف إقليم جملس التعاون اخلليجي (ج)

 
ا ل ا عن هني احللور ال ظاعية البملغية القليلة ااعراملة ملالي  شججان ال ظاعب اعواججو  ا كثب شججيوع  ل ججكف خدعات اإلظ  -41

إملليم جملس الرعاان اخللي ب. ارب  لطولب ععألم هذه الرطبيقات عن جانب اكاات ملكوعية. علت سججججبيف اعثار  لوجد 
ة لطبيق ااملد علت اهلوال  ا والة اا اعواملد ال ججججججججبكية لسججججججججغح ل ازاظم البياة  ااعياه اال ظاعة ل اعغلكة العبهية السججججججججعونل

ا ل  حل ججججججججججججججور علت اإلظشججججججججججججججانات  الوجيه طلبات اعوا قة اإجباء العغليات. اظوم ان هذا الرطبيق ليس  ّد  اله اهركاظ  
د الطبلق للرييري. كججذلججك  لججدى ازاظم ال ظاعججة اع جججججججججججججججالججد ا  ججاه ل ع   لسججججججججججججججر يججب إ   غججان لطبيقالقطججا   وري انججه ميلججّ
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ااملرياجات  اهتا للغ اظعني العغانيني. الو ّب ملكوعة نالة ملطب مللوا  ملائغة علت ال ججججبكة إل ججججداظ ال ججججلانات ال ججججرية 
 للريواوت البيطبلة  اععالنة اعنر ات ال ظاعية اوريها عن العغليات هني اع اظ  ااحلكوعة.

 
 اثهرةظاعب طّوظله شجججججججججبكة خا جججججججججة. اهذا لو ّب ععلوعات غان عثال  عن لطبيق اإلظشجججججججججان ال  ال جججججججججكف ال ظاعة ل ع   -42

للغ اظعني العغانيني ه ججججججججججججأن عرطلبات ال ظاعة عثف البّ   الفا ججججججججججججيف البذاظ  اعبيدات اآل ات  ااملرياجات الر  ججججججججججججيب 
الطغاطم  ااعوز  االبطيخ  اال جججججغا  احللو االقغح. إمنا كان اسجججججر دا   -اهبالوكوات احل جججججان خلغسجججججة حما جججججيف ظئيسجججججية

 ا مل  اآلن.لرطبيق حمدان  ا
 

اخنيف الرغب هو عن هني اشجج اظ الفاكلة ا ملد  ل هلدان جملس الرعاان اخللي ب اااججطلد هداظ ظئيسججب ل مليام  -43
ا للكفاف ل ععألم ا عايل القيغة  البقت حم جججوا  هاع  سجججكان اإلملليم. الرم لسجججولق الرغب ل كا ة احناء العام  عرباظه عنر   

اعناطق ال جججرباالة ل إملليم جملس الرعاان اخللي ب. كغا ان إناظم احملا جججيف ال ظاعية عن خالر  جججوظ ا ملغاظ اا جججطناعية 
ا عسججججججرقبف ملطا  خنيف الرغب ل إملليم جملس الرعاان اخللي ب. اإ  ل ججججججبح ليري اعناخ ا هاع  امنذجة احملا ججججججيف ل ججججججكف جانب  

ه ع اظ  خنيف الرغب عسرقبال  وري اكيد. ااع اكف اليت لواجللا هلدان جملس الرعاان اخللي ب ل جمار عسألة اساسية  لواج
زظاعة خنيف الرغب هب إناظم اع اظ  وري اعثلت  االوملالة عن ا عباا ااآل ات اإناظم البّ . ا لرايل  ملد لؤن  احللور البملغية 

ل ظاعية ل اعناطق ا ا ة لكنولوجيات ظملغية عسججججاعدم اع اظعني ل اإلناظم الدمليقة ا. اااججججد اعبك  الدايل للبرو  اا هاع  ناظ  
هو عثف جيد عن إعكانيات لطبيق ال جججججججججوظ   ملغاظ اا جججججججججطناعية. ال ملني ان احلّف  GeoAgroلن يف الرغب. الطبيق 

ا  نه م لواججججججججججد  ل ججججججججججوظم اعثلت ا نسججججججججججبي   عار عن زاالة القدظات العلغية  عا زار املرغار ملبوله عن جانب اع اظعني عردني  
 لر بهة اعسر د .

 
ال الوملت احلااجججججججب  لبدا ان احللور اليت ااجججججججعرلا هلدان جملس الرعاان اخللي ب للغ اظعني ل جججججججري إ  عا للب:  -44
ملي  ( ل غيم وري كفؤ اوري عبن للرلور البملغية 2اعب وري كافل إلعكاوت احللور البملغية ل  فوف اع اظعني؛   (1 

( عد  محاسجججججججججججججة 4( ويامل الررفي  اعلل ااعايل ع ججججججججججججججاظكة ا لات الفاعلة ل القطا  اخلاص؛ ا 3انه ا لبلب   ع اظ ؛  
 اع اظعني ل اعرغان عسرقبف ظملغب  ظمبا هسبب ايوطات املر انلة اجنسانية اجمرغعية ارلفة.

 
 الزراعة احملمية

 
ل اااخب السججججججججججججبعينات   البدلدل ازاظم الر اظم احمطة البرو  ال ظاعية ل   مّت اعرغان ال ظاعة احملغية البحرينل  -45

ا عن ا ظااجججججججججججججب ال ظاعية. اانظل ال وع  اإلملليغب ل جججججججججججججبه ا  لبم العبهية  الذ  اطلقه اعبك  هكراظ   60ملي  لوجد ملوايل 
ن هذا الروّسد اعرغان ال ظاعة احملغية اغن الدايل للبرو  ال ظاعية ل اعناطق ا ا ة  ال ظاعة احملغية اغن االره. املد ملسّ 

ا ل البرو   االرنغية ااع انملة علت الررسينات عثف اإلناظم اعركاعلة لإلنرال ااحلغالة  اعغاظسة السائدم  إمنا ساعد الض  
دات اآل ات اال ظاعة عن نان لبهة  االر ججججججججججججججاعيم احملسججججججججججججججنة للد ياة  انألم الر لد ا علت كفاءم ااحلّد عن اسججججججججججججججر دا  عبي

اا  دم. اإنرال الد ياة عكّي  للبربلن  السججججججججججججججرفيد اع اظعون عن واّلتل اعلت. اعن خالر اإلنرال ل الد ياات  متكن 
ل اعائة علت ا ملف عن عياه البّ  عقاظنة   إلنرال ل احلقور اعفروملة. الرألت عنروجات ن ججججججججججججج   50اع اظعون عن انخاظ 
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ا. املججد ا ضجججججججججججججججت ملججاهليججة هكرججاظ   85ن ياججة  علت عسجججججججججججججججاملججة إمجججاليججة لبلغ  4 000ربلن عن اكثب عن ا ل الباع اظعني لقبلبجج  
 ااسرغباظلة الر اظلة لل ظاعة احملغية إ  إن اء ع اظعب الد ياات الر اظلة ع اظ  خا ة هبم ل البالن.

 
 إبنرال الد ياة هو فه السبيف   لرم اعرغان ال ظاعة احملغية هسبعة املد ملبف كف عن احلكوعة ااع اظعنيالكويتال  -46
ل اعائة علت ا ملف عن إمجايل اعسجججججججاملة  20ا. املد هد ت اهلياة العاعة ل جججججججؤان ال ظاعة ااعواظن السجججججججغكية إ  ااجججججججد ملدع  

اع ظاعة حتت إناظم الد ياة. الرضجججججججججججججغن اخلطوات اليت اختذهتا احلكوعة إجباءات ن د عثف اإلعاوت اإجباءات جذمل عثف 
ا الد ياات ه كف اساسب اظعني  االنداات اوريها عن ا ن طة الرعليغية. السر د  اع اظعون ل الكولت ملالي  لدظلب اع  

 إلنرال الفاكلة  ااخلضاظ اعوظملة  االدظوت االبقوليات.
 

ل   اعرغد القطا  اخلاص ال ظاعة احملغية ل الثغانينات لسججججججججججججّد الف وم ل إنرال اخلضججججججججججججاظ. املد مل بف إنرا مانعُ ل  -47
الد ياة عنذ  لك احلني كطبلقة  عالة ل ظاعة احملا جججججيف العالية القيغة  عثف اخلياظ  االفلفف احللو االطغاطم. الر ّلت القبور 
الواسجججد هلذا اإلنرال ل ان املف عن ن ججج  مجيد الد ياات ل عغان ا لرلقت ا  إعانة. الرغثف جانب آخب عثري لالهرغا  

 منو الركنولوجيات عن نان لبهة عثف ال ظاعة اعائية. املد اعرغدت ازاظم ال ظاعة اع ججججججججججججججالد ل ال ظاعة احملغية ل عغان ل
ا له   لرعاان عد اعبك  الدايل للبرو  ال ظاعية ل اعناطق ا ا ة. اهعد ا  اه اناء اإلنرال عن نان لبهة ااجبت لقييغ  

ن ياة لل ظاعة عن نان لبهة ل البالن. اهدا  200نخار اكثب عن جتبهة وجرة الكيي  الركنولوجيا للغرطلبات احمللية  مّت إ
 13.000إلنرال الطغاطم االفلفف احللو. امّت ل ججججججججججججججييد اعن ججججججججججججججأم علت اكثب عن  2014اإلنرال الر اظ  عن نان لبهة عا  

 ا.هكراظ السر د  الد ياات الركنولوجيا احلدلثة ااعرطوظم جد  
 

ا هقطا  ال ظاعة السججججعت إ  حتقيق نظجة عالية عن ااكرفاء الذاد ا كبري  اهرغاع   ر أللب  2030لعا   قطرااّعا ظؤلة  -48
ل ا وذلة. اعلت اوء هذا اهلدف  انظجت ازاظم البلدةت االبياة إنرال حما يف اخلضاظ  سر دا  ال ظاعة احملغية اغن 

ل اعائة عن إمجايل اعسججاملة اع ظاعة  2.25بة اهدا لا. ال الوملت احلايل  ا لر طت اعسججاملة اخلااججعة لل ظاعة احملغية نسجج
ا إراهية علت آاثظ   2017ل البالن. ال جججججججيف اخلياظ ن ججججججج  هذه اعسجججججججاملة لقبلبا   الربعه الطغاطم. املد لبه احل جججججججاظ عا  

 ل اعائة خالر اعوسم الرايل. 20الد ياات ل ملطب. اازنان عدن الد ياات أبكثب عن 
 

ل اعائة عن إمجايل إنرال  70هلدان جملس الرعاان اخللي ب هنال  لبلغ اكثب عن  سرررعوديةاململكة العربية اللقون  -49
ا وذلة ل هلدان جملس الرعاان اخللي ب. ال العقد ا خري عن ال عن  مّت اسججججججربدار اإلنرال احمللب للغرا ججججججيف ل اعغلكة 

اد علت احلبومل  ااخلضججاظ  االبطاطا االرغوظ. ال ع ى هذا العبهية السججعونلة  لواظنات. ااملر ججب إنرال احملا ججيف الواسججد النط
ا عب إ  ملّد هعيد إ  ملسجججاسجججية احلكوعية إزاء ويامل ع جججانظ اعياه اا ظااجججب اخل جججبة ل البالن. اا اجججعت ال ظاعة احملغية 

املف هكثري عن اعياه. اعنذ  ا إ  ملدظهتا علت لو ري واّلت كبريم  سججر دا  كغياتلدعم احملا ججيف اع ظاعة العالية القيغة نألب  
هكراظ لنر   8.000السجججججججججججرينات  ا ن ججججججججججججت العدلد عن ع جججججججججججاظلد الد ياة ل كا ة احناء البالن. امل ّدظ ان الد ياات ل جججججججججججيف 

ا عن ا وذلة. الطاعا كانت اعغلكة العبهية السجججججججعونلة وشجججججججطة ل ان جججججججطة البرو  االرنغية ل جمار طن لقبلب   670.000
ااملاعت احلكوعة عبك  البرو  ال ظاعية اعسجججججججججرداعة. اللدف اعبك  إ  إجباء  و  لطبيقية ملور الرقنيات ال ظاعة احملغية. 



16 NERC/20/INF/21 

 

ااهركاظلة لر غيم الد ياة  مبا لرالء  عد الألباف احمللية  مبا ل  لك كفاءم اسر دا  اعياه( املور لطبيق اإلناظم اعركاعلة 
 ل ظاعة احملغية.لآل ات عن اجف نوعية ا وذلة اسالعرلا ل ا

 
 رعرغد علت ال ظاعة احملغية للغسججججججججججججججاعدم ل للبية الطلبات علت ا وذلة  العطب  اإلمارات العربية املتحدةااّعا  -50

عن البالن  وظم اّعة لقدعية ااسر با ية. ال اإلعاظات العبهية اعرردم  لو ّب ال ظاعة احملغية  ب ة  لل ظاعة العاعونلة  مبا لدّظ 
عب قة  هكفاءم كبريم  لة اسججججر دا  اعياه. املد ا ججججبرت ال ظاعة العاعونلة شججججعبية ل اإلعاظات العبهية اعرردم والت كبريم 

ملي  ا مليغت اع ججاظلد الر اظلة ل البالن ل ظاعة اخلضججاظ اعوظملة  ااخلياظ االطغاطم عن هني عنر ات اخبى. ااثبرت ال ظاعة 
 120ظاعة اعائية العاعونلة للطغاطم هب عثف علت  لك  ا عب الذ  لسججججغح  ّنخاظ العاعونلة إنراجيرلا العالية؛  غ اظ  ال  

ا عن اعياه لكف طّن عن الطغاطم اليت رب  مل جججججانها عقاظنة  هنألم المهة الرقليدلة. كغا ان ااهرغا  الذ  اهدله ا عكعب  عم  
ن ملور العام   ضججججال  عن ااملماملات اسججججرك ججججاف اإلعاظات العبهية اعرردم ل ال ظاعة احملغية اسججججرقطب ااسججججرثغاظات ع

 اهو نليف علت ملوم ال ظاعة احملغية للنغو اعسرقبلب. -ااجه الرعاان الثنائب عد هلدان عثف هولندا
 

 ( يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا4.0احللول الرقمية للثورة الزراعية )الزراعة  -رابًعا 
 

ملطا  ال ظاعة ل إملليم ال ججججبد ا نا اأار ا بلقيا هولريم عرسججججاظعة. البلب  زخم  لنر ججججب الركنولوجيات البملغية ل -51
هذه الرنغية هدلناعيكية القطا  اخلاص عقبانة  هطلب ملو  عن مجيد طبقات اجملرغعات احلضبلة االبلفية  اهد د عنر ب عن 

ف لوّجه ااعرغان اعر الد لركنولوجيات الرطوظ الركنولوجب. اا شججّك ل ان ااسججرثغاظات اخلا ججة علت اسججاس جتاظ  سججو 
لدخالت عاعة عن ملي  السجججججياسجججججات اعالئغة  اال ظاعة البملغية الوسجججججيد نطامللا ل اإلملليم  إمنا سجججججوف لرطلب  لك الضججججج  

 اا طب الرنأليغية  ضال  عن لو ري سلد عاعة اشبه عاعة.
 

ملطا  ال ظاعة ل اإلملليم ل ا جف اعروسججججججج   ااحللور البملغية البئيسجججججججية اليت عن احملرغف ان لكون  ات ال جججججججلة ل -52
لرعّلق  لرردةت الواظن ا فلا ل القسم ا ار الذ  ل غف الركّي  عد ليري اعناخ اإناظم اعياه   ضال  عن احل ور علت 

انوه انوه  كغا لبن ا ججججججججفلا ل القسججججججججم  3اععب ة  االرغولف االسججججججججود ل جمار ال ظاعة. ال عبا هذه احللور ل ال ججججججججكف 
  لنسبة إ  اإلملليم هكاعله.
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 احللول الرقمية احملتملة   القضااي ذات الصلة ابلزراعة
                      

التكيف مع تغري املناخ 
 واحلصول على املياه

  

إدارة املياه من خالل رصد النتح 
 التبخري بواسطة األقمار االصطناعية

  

استخدام اإلنرتنت وأجهزة 
وحمطات  االستشعار

 األرصاد لتحسني إدارة الري

  

الصور املتطورة عرب األقمار االصطناعية 
)الرادار/املوجة الصغرية( لرصد رطوبة 
 الرتبة  وحرارة سطح األرض 

      

      

      

      

                      

احلصول على املعرفة بشأن 
 الزراعة

  
 الزراعة الدقيقة

                  

توليد بياانت ميدانية من خالل   
التكنولوجيات الرقمية )األقمار 
االصطناعية والطائرات من دون طيار 
 وأجهزة االستشعار واألجهزة اخللوية(

  

معاجلات البياانت الرقمية 
لتوليد معرفة ابلزراعة قابلة 

 للتطبيق

نشر املعرفة القابلة للتطبيق من خالل   
ت الرقمية )الرسائل النصية األدوا

القصرية، منصة إلكرتونية وواجهة برانمج 
 التطبيق، واتساب ومواقع شبكية(

      

      

      

      

                      

 احلصول على التمويل

 التكنولوجيا املالية  
                  

  

زالة استخدام البياانت اجلغرافية إل
 املخاطر من اإلقراض الزراعي

  

 املدفوعات اإللكرتونية

  

 أتمني احملاصيل القائمة على الطقس
      

      

      

      

                      

 الوصول إىل األسواق

  

 منصات التجارة اإللكرتونية

  

 العقود الذكية

  

سالمة تكنولوجيات االستشعار ابألغذية  ل
 األغذية وجودهتا

      

      

      

      

 
 : احللور البملغية  ات ال لة ل إملليم ال بد ا نا اأار ا بلقيا3ال كف 

 
 التحدايت على صعيد التنفيذ

 
ا دلدم  عن جانب الطلب  لنطبق ا سجججججبامل العانلة لالعرغان احملدان للركنولوجيا احلواجز من جانب الطلب. -53

( ويامل الوعب ااععب ة  لركنولوجيا البملغية ل  جججفوف  جججياظ اع اظعني 1علت احللور البملغية. الرضجججغن هذه ا سجججبامل:  
( عد  احل ججججججججور علت 4( كلفة اّالية عالية للركنولوجيا؛  3( عد  اجون اسججججججججرغباظلة عالية عثبرة؛  2اعرقدعني ل السججججججججّن؛  

 مل إطاظ احلوا   للغسر دعني البلفيني.( ويا5عنر ات عالية عالئغة؛ ا 
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رب ان لكون البياوت ملاهلة للرنفيذ لروليد اآلاثظ.  البياوت اعوثّقة اليت مّت مجعلا عن  حتليل البياانت السررليمة. -54
رد ا علت ملطا  اع اظ  ال جججججججججججججيريم النطاد  رب ان لرغا إراهي  اجل م ااسجججججججججججججر جججججججججججججعاظ هاعة  إمنا لكب لوّلد هذه البياوت اثب  

إن كان عن خالر حتليف البياوت أبنفسجججججلم اا  -اع اظعون  لقدظم علت  لم كيفية العغف علت هذه البياوت ه جججججكف  عار
للقب اع وظم القاهلة للرنفيذ عن اآلخبلن ل شبكاهتم اا العغف اغن سالسف القيغة اخلا ة هبم. ارب ان لعكس حتليف 

 هب  ات ال جججججججججلة  حملا جججججججججيف احملدنم  ل عناطق جيبا ية حمدنم  ال ن   هدظجة عن البياوت الرعليغات القاهلة للرنفيذ اليت
الرطّوظ ميكن   جرامل احليازات ال جيريم العغف مبوجبلا. ال ملني لرو ب هع  اعغاظسجات الفضجلت علت ال جعيد العاعب  

نلنبيب لبمجرلا انقللا علت ال جججججعيد احمللب اا ق   الدع  هني اجل م اسجججججر جججججعاظ عدلدم  ا لسجججججياملات حمدنم. اميكن ان حيسجججججّ
 نطاد اأولية البياوت  إمنا رب عوازنرلا  لبساطة لروليد ا كاظل "جيدم مبا  يه الكفالة" لبّشد إجباءات العغف.

 
رب ان لضجججججججججد نألم اإلظشجججججججججان هباع  جدلدم أبهداف اجماات لبكي  جدلدم ملور  احلصرررررررول على اإلرشررررررراد. -55
العاعلني اا خ جججججائيني ل جمار اإلظشجججججان اعوّجلني لب د عسجججججروى الوعب إزاء النألم لدعم  ال اع  الفنية اليت لسجججججرلدف (1 

( اسجججمالي يات الردظلب ا دلدم 2القباظات اليت لوجللا البياوت اا ناات البملغية اليت ميكن اسجججر داعلا لدعم عغللم؛  
( ل جججججغيم 3ر دا  احللور اعوّجلة  لبياوت؛ ا اليت لسجججججر دعلا العاعلون ل جمار اإلظشجججججان لدى إشجججججباه اع اظعني ل اسججججج

القييم اثب الطبد ا دلدم لرقدمي اخلدعات ااسجججر جججاظلة للغ اظعني  عثال   اخلدعات ااسجججر جججاظلة اعوّجلة  لبياوت( االنألب 
امل ل إملاعة ل إعكانية اسجججججر دا  اسجججججائف الروا جججججف ااجرغاعب لربانر اع جججججوظم ااععلوعات. املد لعّ ز اإلظشجججججان نّية ال جججججب

( ميكن لدظلب ا ججججججججرامل اع ججججججججلرة لي ججججججججبروا 1اع ججججججججاظلد إلران احللور البملغية عن خالر اااججججججججطال  هداظ ع نال:  
( ل ججججكيف جسججججب هني 2ا ججججرامل ع ججججاظلد  كي  اعا ا ل ججججبح اإلنسججججان  ججججاملب ع ججججبا   سججججر دا  مللور ظملغية(؛ ا 

 ت الذلن لطّوظان مللوا  ظملغية.اع اظعني  ااملرياجات  ااععب ة ااعلاظات( اع ّان  اخلدعا

 
لعرغد اسجججججججججر دا  الركنولوجيات البملغية لررسجججججججججني ا ناء اعايل علت جمغوعة عن  احلصرررررررول على متويل زراعي. -56

اخلدعات االركنولوجيا اعالية  عد إعكانية ععا ة القيون اعفبااجججة علت احل جججور علت اائرغاوت ااعدخالت. علت سجججبيف 
ب عن جة إملباا ان د لسجر د  لقنية السج الت اعيلقة لضجغان شجفا ية ااعن اععاعالت  لنسجبة ه Agri-Walletاعثار  

 الر اظلون(.  فب ااع ججججججججمانإ  مجيد الفاعلني ل سججججججججلسججججججججلة القيغة  اع اظعون  ااعؤسججججججججسججججججججات اعالية  اع ّانا اعدخالت 
Agri-Walletعيججججججة اشججججججججججججججباء اجملّل لن ااجملّغعني   ل ججججججججججججججغججججججف اععججججججاعالت العججججججانلججججججة شججججججججججججججباء اع اظعني للغججججججدخالت ال ظا

 احمل ونم. للغرا يف

 
ل عّبف الر اظم اإللكمانية ه ججججكف ااسججججد أب ا اععاعلة الر اظلة  منصرررات التجارة اإللكرتونية ليغذية والزراعة. -57

ظم احليازات ال ججججججيريم  ا  ججججججفت الر ا ا ججججججراملاليت لرم ليسججججججريها عن خالر عن ججججججة ظملغية. ا وباا ال ظاعة القائغة علت 
اإللكمانية أب ا طبلقة لرقدمي خدعات عن عؤسجججججججججسجججججججججات ا عغار إ  اعسجججججججججرللك عن طبلق ظه  اع اظعني عن ا جججججججججرامل 
احليازات ال ججججججججججججيريم مب ان  اعدخالت اا اع بجات ل سججججججججججججلسججججججججججججلة القيغة. ال ملني املت هذا اعفلو  هع  الن ا  ل 

م الر اظم اإللكمانية  ملسبغا لبن لعبلفلا اعاله  ل إملليم ال بد ا سواد ال ظاعية ل ال ني ااهلند  م لرم هعد حتدلد مل 
. Twigaا نا اأار ا بلقيا. اا عثلة عن اعن جججات اع  ججج جججة للر اظم اإللكمانية للغنر ات اليذائية اال ظاعية ل جججغف 

ب  اجتغيد اع جججججاظكني ل لألوذلة لكنولوجيا اهلال  ا ّوار للغواءعة هني العبا االطل Twiga لفعف  لسجججججر د  عن جججججة 
ا ل ا بلقيا. اعنذ اطلقت عن ججة عنر ات اع اظعني ل سججود الفاكلة ااخلضججاظ الكبري إمنا اجمل ّا جد   اع ججملنالسججود اإران 
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Twiga   اهب لثبت   ئد ل كينيا. 6 000ع اظ  ا 13 000  شجججلدت منوا  ا لت لعغف عد اكثب عن 2014عغلياهتا عا
لذكب للركنولوجيا امنا ل ا عغار اعبركبم ملانظ عن حتسجججني ا سجججواد الك ى اوري الكفؤم ل ا بلقيا علت اّن ااسجججر دا  ا

 وباظ سالسف اإلعدانات ال ظاعية. 

 
ا ل إعانم ظسججججججم عالعح النألم ا ظئيسججججججي  . سججججججوف لؤن  الرربد ناظ  تكنولوجيات سرررررجل احلسررررراابت املوز   للتت بع -58

اعرغان  (2( لو ري عغلية مجد للبياوت ال اعلة ااعرسقة علت اعردان سلسلة القيغة؛  1ر  اليذائية عن ملور العام عن خال
( إران مللور اخرباظ ا وذلة اظ جججججدها 3لكنولوجيات جدلدم لسجججججغح هرقاسجججججم البياوت هسجججججلولة  اجتغيعلا احتليللا؛ ا 

ا وذلة  لكرسجججب لقنية السججج الت اعيلقة ه جججكف  اشجججاعلة. ال جمار لرّبد لكون عردنية الكلفة  املاهلة لالسجججرغباظ جتاظة  
. الرغثف إملدى طبد لنفيذ لكنولوجيات س ف احلسا ت اعوزَّ  ل لقنية الس الت اعيلقة  اهو س ف ا عبك ة  عر الد ناظ  

ّبد اعسجرندم ملسجا ت ظملغب  لما ق  لالعبك لة  االثبات  امبسجروى عارل عن ا عن  اال جفا ية االثقة. اجتب  جتبهة نألم الرر
 إ  لقنية الس الت اعيلقة ل العدلد عن سالسف القيغة ال ظاعية.

 
إبعكان الن ل  وري اليازلة اوري اعدّعبم لالسر عاظ تكنولوجيات االستشعار ابألغذية جلودة وسالمة األغذية.  -59

ن جونم ا وذلة اسججججججججججججالعرلا. احتّدن هذه الركنولوجيات    وذلة عثف ال ججججججججججججوظ  ود الطيفية االررليف الطيفب ان حتسججججججججججججّ
اععلوعات اعر جججججججججججلة هبيكف اعنر   علت سجججججججججججبيف اعثار  اجل م ملياس الطي    شجججججججججججعة عا نان احلغباء القبلبة لسجججججججججججر د  
القياسججات اعوملعية لرقييم طور اعوجات احملدنم عن اجف حتليف البطوهة  اال الني احمروى الدهون هسججبعة(. ي رب  حتغيف 

ل السراهة احتليللا عن خالر الرعلم اآليل اخواظزعيات جتلي  ال وظم. ال غف ا عثلة عن اسر دا  هذه هذه اععلوعات 
الركنولوجيات اسر دا  ال وظ عا  ود الطيفية ل ااخرباظات  ونم حلم السغك  مبا ل  لك السلغون  االمات  ا ك 

 القد  ااهللبوت االقاظاس.

 
هذه العقون هب هبالوكوات خا جة ععّدم للغسجامهة ل الرفااا ملور  الذكية. تقنية السجالت املغلقة للعقود -60

العقد اا انائه  اا الرأكد عنلغا اا لنفيذمها. السر د  العقون الذكية لقنية الس الت اعيلقة  اهب ع ّغغة لركون  الية 
بنون اليت لبعت لبانر السجججججلد ااخلدعات ا. ال عقد  كب  إن الالرنفيذ ملاعا لرم اسجججججريفاء عدن عن ال جججججبال احملدنم عسجججججبق  

عمسججج ة ل المعي   النطلق اإلجباءات  عثف الد د( ه جججكف للقائب ملاعا ل سجججرو) ال جججبال  عثف لسجججليم اعنر ات(. اهب 
 ملاهلة للرّربد اا ظجو  عنلا.
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 ا: االبتكار الرقمي لتحو ل نظم األغذية الزراعيةقدمً  السبيل -اخامسً 
 

 ر احملتملةاملنافع واملخاط (أ)
 

إبعكان الركنولوجيات البملغية ان لر ّدى للرردةت البئيسية اليت سوف لواجللا ال ظاعة ل إملليم ال بد ا نا  -61
اأار ا بلقيا ل العقون القانعة. ال ججججججججججججججغف هذه الرردةت الف وات ل إنرال ا وذلة للفبن الواملد  االركي  عد ليرّي 

املاعدم عرضائلة عن اعواظن الطبيعية اخبا ة للك اعر لة  عياه االمهة  اولبة العائدات اعناخ االقدظم علت ال غون اعاعه  
اعردنية االعالية اع اطب ل ال ظاعة علت نطاد  جججججيري. اعن اعبجح ان الركنولوجيات البملغية سجججججوف لسجججججاهم ل الررسجججججني 

و ري جمغوعة عن اعنا د ااملر ججججانلة  ااعؤسججججسججججية  االبياية اإلمجايل لل ظاعة ل إملليم ال ججججبد ا نا اأار ا بلقيا عن خالر ل
 6ا للكفاءم  االبياة ااإلن اف.انوه  كغا لبن ا   لف يلب لآلاثظ اعغكنة ا ق   4اااجرغاعية لبن لل ي لا ل ال كف 

 
 

  

 

            

 

 
 

             

 
 

             

 

 

  

 

        

 

 

 
 

    

 

   

 

    

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

          

 

    

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

 

 

       

 

    

 
      

 

     

 

 
 

     

 

       

 
 

  

 

          

               

 
 

             

 
 

             

              

 

 
 

          

 

  

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 : اعنا د احملرغلة اعر لة  لركنولوجيات البملغية ل ال ظاعة4ال كف 
                                                      

 .(2020رّي الركنولوجيات البملغية ال ظاعة ل إملليم اعيبمل  عنألغة ا وذلة اال ظاعة  كي  لي   6

 حتسني احملاصيل

 إنرال احملا يف 
  ااسر دا  ا عثف

 للغدخالت
  حتسني اعغاظسات ال ظاعية

عن خالر احلد عن الر غني 
الو ري اإلظشان اعركي  عد 

 احلالة
  زةنم ا مترة 
  احلد عن اخلسائب ل احلقف

 اعبمللة عا هعد احل ان

 زايدة جاذبية الزراعة

  احلّد عن اع اطب الطبيعية عن
 خالر الرنبؤ  عبنان

  احلّد عن ااطب السود عن خالر
 حتليف البياوت الكبريم

 احلّد عن لكالي  اإلنرال 

 زةنم اعبنان 

  زةنم اسعاظ اعنر ني عن خالر
الرربد  االعقون الذكية االر اظم 

 اإللكمانية

  زةنم إعكانية مل ور  ياظ
 اعنر ني علت اعنر ات اعالية االرأعينية

 تنويع اإلمدادات الغذائية

 الطاهد الوظاثب للغرا يف 

 ال الينات البدللة 

  الر اظم اإللكمانية اليت لسغح
 اسر اهة إ  الطلب علت حنو 

 ا ضف

  حتليف البياوت الكبريم للرنبؤ
 علت ا وذلة لطلب 

 احلد  من اآلاثر على البيئة

  اسر دا  ا ضف للغواظن
الطبيعية اخبا ة المهة 

 ااعياه

  احلّد عن اسر دا  اعوان
الكيغيائية ال ظاعية ا و  

 اخبى

  زةنم اسر دا  عبيدات
 اآل ات احليولة

  احلّد عن اهلدظ ل عبمللة
 عا هعد احل ان

 جودة وسالمة األغذية

  الررّبد عن خالر ملواعد
 البياوت الرسلسلية

  لكنولوجيات ااسر عاظ
   وذلة

 املنافع االقتصادية

 املنافع البيئية املنافع االجتماعية

 متكني النساء

   زةنم مل ور اعبام علت اهلال  ا وار/اهلال
 الذكب

 الصحة

ظ د عسروى جونم اسالعة ا وذلة عن خالر 
لربد ملواعد البياوت الرسلسلية الكنولوجيات 
ااسر عاظ   وذلة  الررليف  ود الطيفب  

 الررليف الطيفب احتليف ال وظ(

 حتسني اللوجستية

 عن ات لقاسم البياوت 

  اسر داعات ملواعد البياوت
  الدظلب اعدظهنيالرسلسلية 

حسني الثروة 
 احليوانية

  زةنم الب ق
  حليوان

  الوملالة عن اع اكف
 ال رية

 سني الريذلةحت 

  ناظسات مللب
 اكثب كفاءم 

حتسني مصايد 
 األمساك

  حتسني ليذلة
 ا  اه

  الذكاء اا طناعب
  وباا لنبؤلة ااملائية

  حتليف البياوت
الكبريم االطائبات عن 

نان طياظ ع الد 
 ا  اه

 حتسني التخطيط والسياسات

  حتليف البياوت الكبريم مبا لسغح  لرنبؤ
 مببنان احملا يف ا لطقس

   نألا  ععلوعات اإلناظم  سر دا
البياوت البئيسية ل اع ظعة ل الوملت 

 احلقيقب

 لع ل  ا نلة ل ند السياسات اإملاعة احلواظ 

  عد وعات عن احلكوعة إ  ا ش اص
  شفا ة  اكفؤم اعوثوملةلكون 

 متكني املنتجني

 اع وظم ه أن اإلظشان اعر  ص اا اخلاص  ع ظعة 

  احلّد عن ااجه عد  الروازن هني اععلوعات عن خالر
 عن ات البياوت

  اسر دا  ملواعد البياوت الرسلسلية "اعفروملة"  وري
 اعبك لة( اباظلة ل كيان لإلناظم

 الرصد والتقييم

اسر دا  حتليف البياوت 
الكبريم اال وظ   ملغاظ 

 اا طناعية

 استحداث الوظائف يف األرايف

 ملاانة/لسبلد ال بكات الناشاة 

 ال بامل اكثب ااذا   لل ظاعة البملغية 

  منو عؤسسات ا عغار ال ظاعية ال يريم
 ااعروسطة احل م

 املنافع املؤسساتية

تعزيز التكيف مع تغري املناخ 
 والتخفيف من آاثره

 ظّ  اكثب كفاءم 

 اسر دا  الطاملة اعر دنم 

  اعغاظسة ال ظاعية الذكية
عناخيا  عن خالر اإلظشان 

 البملغب

 ن   علوملة اعياه 

 ال ظاعة اعائية
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 ر لة  لررور البملغب لل ظاعة هب الرالية:اع اطب البئيسية اع -62
 

 عد  الرطّبد إ  اهلوم البملغية ه وظم  عالة اعد  الرغكن عن احلؤار نان اآلاثظ السلبية ل ياظ اع اظعني؛ 

 الفب ة الضائعة  لة ععا ة اإلن اف العاعب  ااع اكف ااجرغاعية االبياية؛ 
 اظ( ل القطا  اخلاص  مبا لؤن  إ  ااججججججججججججججد مللور ظملغية عومّلدم اإل بال ل لبك  السججججججججججججججود هني اع ّانلن  الكب

؛ اوري  عرغال م ه كف كافل
  الرأثري علت العغف. ل نألب إ  الركنولوجيات البملغية ه ججججججوظم عاعة علت ا ا "اسججججججربدار للعغف" ل ملني ان ععألم

اظلة لرييري هذا الر جججججججججّوظ. هذه الركنولوجيات ل اعغاظسجججججججججة لع ز العغف  إمنا العباا االر بهة/ااخرباظات اجججججججججب 
  7ا ان لرم عوازنة آاثظ ل بلد العغف هررسني اعلاظات  مبا لؤن  إ  عفاعيف العونم إ  العغف؛ارب الض  

  عسججججججججروى وري كافل عن الرعاان اعن ال ججججججججباكات هني احلكوعات االقطا  اخلاص ه ججججججججأن الركنولوجيات البملغية
 لل ظاعة؛

 ججججججججججججججرامل احليازات ال ججججججججججججججيريم ل  لعاعة  االروعية اعباا احللور اعكّيفة جلون وري كا ية للمال  للبرو  ا 
 ال ظاعة البملغية  إمنا عن نان عكا رة الرومليد اليت ملد ل ّ علا عؤسسات ا عغار ال ظاعية الكبريم؛

 علكية ظوم ل الد ا لون  هناه خطب الرنسيق وري الكال لإلجباءات اعر لة  حل ور علت البياوت  ااإلناظم  اا
 ااخل و ية اليت ميكن ان لبطجت الررّور البملغب لل ظاعة. 

 
 التدخالت العامة لتسخري االبتكار الرقمي (ب)

 
 ع ان  ان  لك السرربد جتاظلة.  وباا ظئيسب ه كف البملغية الركنولوجيات ان ب هرطولب اخلاص القطا  لقو  -63

 عاعة   لرغثف االيت السجججججججججججود  نألب اجلة عن اعنار للةالسججججججججججج ا هداف إ  ااا   لر لون سجججججججججججوف الر اظلة البملغية اخلدعات
 ال ججججيريم احليازات ا ججججرامل ل ججججبح  اهركاظ  ا عب لرعلق املني العام. احناء كا ة  ل احل م ااعروسججججطب الكباظ  ع اظعني

 لرطلب االيت اآنف   اعذكوظم القيون عن جملغوعة خااعني لكونون ا م سيغا الر اظلة ال بكات إ   لنسبة جا هية املف ز ئن
 لل ظاعة. البملغية الركنولوجيات علت االطلب للعبا عوالية هياة لوليد إ  الردخالت هذه اهتدف لر فيفلا. العا  الردخف

 
 إملليم ل لل ظاعة البملغب الررّور لرع ل  اجججباظلة لكون ان اعبجح عن اليت العاعة للردخالت لف جججيلب ا ججج  البن -64

 اميكن ا بلقيا. اأار ا نا ال جججججججبد إملليم ل اخبى هلدان علت االضججججججج   لنطبق اإلجباءات هذه مععأل ان وري ا بلقيا. أار
 الرايل: النرو علت لل ي لا ميكن اا ذمل  الد د إجباءات شكف العاعة الردخالت هذه لّر ذ ان
 

o  احلواظ 1الر  عن خ عالءعةملد ل جججججججججغف إجباءات الد د لل ظاعة البملغية الر ججججججججج يد علت إران هياة اعغار اكثب )
السججججياسججججاد ملور ااججججد اناات ظملغية لل ظاعة ميكن إجباؤه علت عسججججروى القطاعات  ملطا  ال ظاعة هبّعره(  اعلت 
اعسججججججججججججججروى الوطل/ل اعقاطعة/ احلوا ال ظاعب؛ عسججججججججججججججروى سججججججججججججججلسججججججججججججججلة القيغة؛ عسججججججججججججججروى الركنولوجيا احملّدن 

                                                      
7  24196https://www.nber.org/papers/w 2018Acemoglu,  
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( لو ري 2 جججطناعية  القنية السججج الت اعيلقة(؛  اهلال  ا ّوار  اإنمنت ا شجججياء  ا جججوظ ا ملغاظ اا  عن جججات
إطاظ حتفي   إلملاعة شجججججبكات وشجججججاة ل جمار ال ظاعة البملغية  مبا ل  لك ل ججججج يد ال جججججبكات الناشجججججاة عن خالر 

( حتسججني احل ججور 3الرردةت اعبلبطة  ععب ة اااهركاظ  ااحلااججنات اال اع  السججبلعة ا   جمغوعة ااهركاظ؛  
ات اعالية  الدلن  اا سجججججججلم  اشجججججججبه ا سجججججججلم االرغولف ا غاعب( عنألغات اعنر ني  ااعؤسجججججججسجججججججات علت اعنر 

( حتسجججني النأليم احل جججور 4ال جججيريم ااعروسجججطة احل م اال جججبكات الناشجججاة الباوبة ل القيا   سجججرثغاظات ظملغية؛  
( حتسجججججججني اإلطاظ 5ل ال ظاعة البملغية؛  علت البياوت ااععلوعات الضجججججججباظلة لرطبيق الرعلم اآليل للبياوت الك ى 

( لنسججججججججججججججيق الرجدخالت عد جداار 7( ععجا ة العثبات ل البرو  العجاعة؛ ا 6الرنأليغب للر جاظم اإللكمانيجة؛  
 اعغار ااملر ان البملغب  مليثغا لو ّبت(.

o   احملرغلني ه جججججججأن ( محالت الروعية االمال  لل  ئن ااعسجججججججرللكني 1ملد ل جججججججغف إجباءات ا ذمل لل ظاعة البملغية
( ان ججججججججججطة عبا احللور البملغية ل عباملف ارلفة عن النألم اليذائية ا نوا  2احللور البملغية البئيسججججججججججية لل ظاعة؛  

( الردظلب علت عسججججججججججججججروةت ارلفة عن النألا  اليذائب اعلت لكنولوجيات ظملغية 3عرنوعة عن الركنولوجيات؛  
ااسجججججججججججججرلاله اعنر ات البملغية  اعرغان علت اإلعاوت  انألم  ( إملاعة إطاظ عن احلوا   اسجججججججججججججر دا 4ارلفة؛  

( لع ل  ال جججججججباكات هني القطاعني العا  ااخلاص عد عوّظن  الركنولوجيا؛ 5القسجججججججائم االر فيضجججججججات الضجججججججبلبية؛  
 لع ل  القدظات الفنية اظااه  السود عد اعوّظنلن لالسر اهة ه كف ا ضف إ  طلب السود. (6ا 
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ق أهداف اح خمتارة يف جمال االبتكار يف إقليم الشررررررق األدىن ومشال أفريقيا ملرررررمن املنتدل الدوك حول االبتكار يف نظم األغذية الزراعية لتحقي: قصررررر  ج1امللحق 
 التنمية املستدامة

 
 (سوامهاو  احلجم )األثر االبتكار وصف املؤسسة #

1 
Fresh Source 

 (مجلوظلة ع ب العبهية 

 FreshSource  االر د  اليذائب  ا عن ل الف وات هسدّ  اعن ة القو  ا خري. اعيف مللور الوّ ب ا عغار مبؤسسات اع اظعني لبه  اليت ال ظاعية لألوذلة الر اظلة ا عغار هني ا ا   ةاعن هب 
 كغا  ال ظاعية  اعنر ات ا عة ال يريم احليازات ا رامل عن ع اظ  1 500 مليام علت اثّبت  1920 الثاين لنالب/كانون اعنذ احلدلثة.   سواد ظهطلم خالر عن اع اظعني امتكني ا وذلة  ل للفاملد
 الباظنم. السلسلة نألم خالر عن ا وذلة عن الفاملد ال بكة خّفضت املد اعائة. ل 20 هنسبة اع اظعني نخف اازنان اعبلكب. نااظ ال  120 ال بكة إلبانات هليت

 

2 
 ةاععب  املر ان عؤسسة

 (مجلوظلة ع ب العبهية 

البك  منو ل "ه ائب" علت سالسف القيغة  ات اإلعكاوت "ه ائب" هب عن ة لنألم اععب ة االرسولق ل عؤسسات ا عغار ال ظاعية جتغد هني لكنولوجيا اععلوعات ااال اات ا   شاعلة لألعغار. 
اعروسطة احل م ا ياظ اع اظعني  عد شبكات حمدنم لكف سلسلة مليغة. كغا ان    ا عغار ال اعف الذ  لدعغه اناات لكنولوجيا ا علت عؤسسات ا عغار ال ظاعية  اعلت اعؤسسات ال يريم ا 

ات اإلظشان علت اهلوال  ا والة  الع ل  ل السود اليت لرّم لكييفلا عد املرياجاهتم عن ملي  العبا  اال باكات عد الوكاات احلكوعية لرقدمي خدع اع ملناععلوعات ااال اات  االبااه  هني 
   سواد اع اظعني لبه  البملغية ااعن ة  Agrirowad ة:ااجه الرآزظ للغؤسسات ال يريم ااعروسطة احل م ل جمار ا عغار ال ظاعية عن خالر إملاعة عبك  ا مااب لألعغار ال ظاعية/عبك  احلاان

 )https://www.bashaier.net/aboutUs اإلظشان. خدعات عن اجمغوعة
 

3 
WorldFish 

 (العبهية ع ب مجلوظلة 

 لسغك اعفبخ   160 ل ا نس اع رلطة ال ظلعة احتسني هن ب اعباك  هذه ملاعت ي حما ألات؛ مخس ل الرفبلخ لركاثب اعبك    11 إ  GIANT عن الراسد ا يف عن اعفاملس WorldFish عنألغة اّ بت
 ل GIANT اسر دا  ان إ  ع بلة حما ألات اظهد ل هذه السغك ع اظ  عن 83 ل GIANT عن الراسد ا يف اثب لقييم نرائ  ال ري الذكوظ. عن كللا  ه ظلعة لأل اه ع ظعة   1 500 زانت البلطب
 ا  اه عسر ظعب ان كغا  اعائة. ل 7.15 إ  ل ف العل  حتولف عن انا انسبة اعائة( ل 4.26 إ  اعائة ل 3.12 نسبةه  اعلت ا  اه عن علرو  ه كف اك  حما يف ملقق احملا ألات مجيد
 لللكراظ/اعبلكب نااظ 192.5  حمسنة ريو جتاظلة سالاتل  خّ نوا  لذلن عقاظنة   الواملد( لللكراظ/اعبلكب نااظ 567.5  ا  اه عبيعات ل كبري  ملدّ  إ  اعلت عبيعات ملّققوا GIANT خّ نوا الذلن

 ال لبة. النفاةت اإزالة علوام عائية جماظل  ل ا  اه اسر ظا  خالر عن اعوجونم ال ه ل اعائية ا ملياء لبهية إنراجية ال ه ل اعائية اجملاظ  نألا  ل لد ا ثناء  هذه ال احملا ألات. مجيد ل الواملد(
 ا وذلة. سالعة لضغان الكيغيائية ااعوان لألنالة ا نا  حلدّ  اسر داعا   الرطّلب للغرا يف كأ دم  اعيذةت الدائب  النألا  السر د 

4 

الوكالة اليا نية للرعاان 
 اليا ن   -الدايل

  العبهية ع بمجلوظلة ا 
 ا لسطني(

  الذ  نألب ل حتفي  اع اظعني.  فب    SHEPا لسطني. ااعرغد اع باعان     العبهية ع بمجلوظلة  علت نطاد  يري ل نّفذت الوكالة اليا نية للرعاان الدايل ع اظلد للرعاان الفل لدعم اع اظعني
SHEP  اظعون اعسرلد ون زظاعرلم هعد ان املرياجات السود. املد ملّسن اع اا للسود. ي ااد اع اظعون ظزوعة للغرا يف اا خطة عغف ا ق    ل اظ اع اظعون أبنفسلم ا سواد اعرامخة اربان عسر 

لبيد" إ  "ال ظاعة عن اجف البيد". املد ملّقق اع اظعون  لغوا املرياجات السود عن ملبيف اعسروى اعطلومل عن ا ونم  االرومليت ااحل م. اهّدر اع اظعون عقلّيرلم ه أن الرسولق عن "ال ظاعة اا
 ا سبف عي لم.جتاظلة" انري ة  لذلك  حتّسنت كثري  اعسرلد ون عفلو  "ال ظاعة  عرباظها اعغاا  

https://www.bashaier.net/aboutUs
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5 

 طبد للبّ  اال ظاعة
  ا ظنن(

 

 عا  ا ظنن ل االب  اعياه ازاظم عن ال انظ للرقبلب اا ق   للبّ   البالن ل اعياه إعدان ن   ل سر د  ملي   عياه   قريم هالن هب اليت ا ظنن ل الب ّ  نألم اناء الضي  اعن فضة "النّقاطات" حتّسن
 لكنولوجيا لوليد ل ا بلقيا اأار ا نا ال بد إملليم ل اعسر دعة احملا يف انوا   لم لساعد اع با   لنفيذ لرقد  ا يغا ".2025-2016 للفمم ا ظنن ل للغياه الوطنية "ااسمالي ية هعنوان 2016
 ل 2011 عا  اع با  هدا ا ونم. الومليد .( لك إ  اعا اععا ة  العانعة ااعياه السطح   عياه اعسر دعة اعياه نو  عن نألبال هي  املف انسدان ملاات ااغان الطاملة  انخاظ اجف عن ععّغغة

 احمللب. اجملرغد عسروى علت  يريم اعغار عؤسسات مليا  إ  اا ضت ا ظنن  ل علغ ة(  عناطق حما ألرني

6 

احللور همهية  -نانم
 الدلدان
  لبنان(

 

 السغان  إنه اسر داعه الع ل  الدلدان  ان  ند ناظسة نطاد لوسيد إ  السعت اع دظ. عند العضولة النفاةت ععا ة ظائرة هال اهسيطة سبلعة طبلقة إلران اعسرداع   ملال   "نانم" هبوع  ّ بلو 
 ل الدلدان  ان  سر دا  لألش اص لسغح اليت الضباظلة االطبد ا ناات "نانم" هبوع  ل احللور ّ بالو  الكيغيائية. ا  دم اسر دا  عن احلدّ  اجف عن ال ظاعة ل  ائب( كغنر   العضو 

 اكان لية؛العغ هذه اخرباظ ل اسبم نو اثالث ست شاظكت املد اعن ر. ل هبم اخلا ة ا  دم اإنرال العضولة النفاةت عن الر ّلص هلم لريح مبا عغللم ااعاكن اعداظسلم اشققلم  ملدائقلم 
  لنرائ . عسباظلن اع اظكون

7 

 COSUMAR"جمغد 

GROUP" 
  اعيبمل(

لرأل  هذه اعن ة عن نألا  ظملغب لإلناظم اإللكمانية  الب د  متثف ملال  ا اد لرع يف اناء العغف اليوعب الذ  لقو  هه اع اظعون البسيطه. COSUMARعن ة "الرأثري" اليت  ّغغرلا جمغوعة 
لنألا  العاعب لرردلد اعواملد. كذلك  إن ا عن البذاظ ا وا  إ  نقف النبااتت إ  ع ال السكب ل الوملت احلقيقب عن خالر اسر دا  اآلات ال ظاعية اعر لة هبعضلا عن طبلق ااعية هدء  العغليات ال ظ 

بى لداة  ال بكاء ال ظاعيني جمّل ان هبطاملات لريح هلم احل ور علت اععلوعات اعرعلقة هبم ل الو    2018 ل الساهق. ال نلسغ /كانون ا ار ملت احلقيقب ا لرايل  ليسري مجيد العغليات اليت كانت جت 
 ع اظ  ل اعناطق اخلغسة اعنر ة للسكب ل اعيبمل  ااعوّزعني اعوّظن  اخلدعات. 80.000السد النألا  لي غف 

8 

 Edamaهبوع  
 للرلور العضولة
 اعغلكة العبهية 

 سعونلة(ال

علت ان لعون  Edamaهبوع   للرلور العضولة عن    لالملر ان الدائب  للر د  لرردةت ااسرداعة. عن خالر العغف عد الطبيعة ااعرغان    شاعف حلّف اع اكف  لعغف Edamaا لد هبوع  
 ان ال رباء هو عاعف عضو  حمسّن للمهة اع غّم خ ي ا   عف المهة البعلية خ بة ملدظ  وع  هو الرايل: مجيد النفاةت العضولة ل اعغلكة العبهية السعونلة إ  ا ظا.  اعنر  البئيسب لل

ل المهة العأّلم اناء النبااتت  الكائنات العضولة اعفيدم. اهو ل لد عن ملدظم املر از اعياه  الوّ ب اعوان العضولة ااعيذّةت  احيّسن هيكف المهة  الثّبت نظجة احلغواة ااعلوملة  اليّذ  اإلعكان
  سر دا  الكغية ا  يب اعغكنة عن اعياه.

9 

ع با  هواتو للرنغية 
البلفية اعركاعلة 

 ال نداد الدايل 
للرنغية 

 ال ظاعية/السونان(

 علت البعولة ا سب اع با  السرلدف ا فاف. اجه ل ال غون علت احمللية اجملرغعات ظمملد الع ل  اعسرلد ة اعنطقة ل الفقريم البلفية ا سب لدى العيش سبف حتسني هو للغ با  اإلمجايل اهلدف
 احملا يف إنرال لنغية ل اع با  ساعد كذلك   ملطعا م. عد اعو ي   للاجبان الذلن ال يريم احليازات اا رامل اعبالة ال ظاعة ل اعن بطة اا سب الطني  اسلور البعلية الكثبان عناطق ل  يري نطاد

 ليطيلا اليت اعنطقة البلغ ا.حملي   اجمرغع   313  يه شاظه ملد كان   2019 عا  امل  كر بهة.  حمليني جمرغعني ل 2011 عا  اع با  لنفيذ هدا ا لبان. جتلي  اخبا ة اع ظعة  خاظل ال يريم ااعؤسسات
 ا.لقبلب   ع اظ  000.7لج هكراظ 000.14 ملوايل اليوظ

10 
 يل"هبوع  "امح

  لونس(

 ااشماه عبلغ حت يف إ  احلاجة نان عن ا وار اهلال  طبلق عن هعد عن  لرس ف هلن السغا  خالر عن ااجرغاعية الريطية نألا  ل البلفيات النساء أف عغلية ليسري إ  "امحيل" هبوع  لبعب
 الرقاعد . ااععا  ال رية االريطية/اععا ة العغف  ملوان  خطب ليطية "امحيل" هبوع  ل اع اظكة عن اعرألية ااعريازات ال غف ااشماه. ظسم لد د ال نداد إ  اانرقار عناء لكّبد اا النقد 
 "امحيل" هبوع  ل اعبام 8 000 لسّ لت  2019 عالو/اةظ اعنذ
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اعبك  الججججججدايل للبرو  
ال ظاعيججججججججة ل اعنججججججججاطق 

الجججج وعجججج   –ا ججججججججا ججججججججة 
 لبم اإلملليغب ل ججججججججبه ا 

 اإلعججججججججاظات  -العبهيججججججججة
 العبهية اعرردم(

 

غان علت الروايل. الوّ ب لقنيات ال ظاعة هدان لبهة:  ا( إعدانات اعياه ااعيذةت اعثالية لنغو ن ياة إ  نألا  عن نان لبهة ل اإلعاظات العبهية ااعرردم اع   350ا 1 020  مت حتولف اكثب عن2017ل عا  
 ا ل( القضاء علت خساظم عياه ال بف  سيغا ان اعياه ل عان إ  اخل ان لردالبها  نألا  عيلق(. ؛ياه  حلّد ا نا عن طبلق الرب ب  هفعف ايق عبا ملنوات ال ظاعة مل( خساظم اع ؛النبات

اعنا د اإلاا ية اعرألية عن احلغالة عن اآل ات اا عباا. البنّي النرائ  ان البيوت ال بكية ال عا لرعلق هركنولوجيا البيت ال بكب   لب حتغب احملا يف عن البياة القاسية  يغا لوّ ب الرلولة ا يدم هلا  ا 
  ياة اع ّنم.دل اعائة عقاظنة   ل 10ل اعائة عن اعياه  عد زةنم الب ية هنسبة  77انخبت ملوايل 

12 

اعبك  الجججججججدايل لل ظاعجججججججة 
 اإلعججججججججاظات  اعجججلجججرجججيججججججججة

 العبهية اعرردم(
 

ينوا ل نان ل ا للر د  للرردةت اعر لة  لدخف االبياة اليت لواجللا اع اظعون عن ا رامل احليازات ال يريم ل اعناطق اهلاع ية.  الطلب علت الكا جد  الكينوا حم وا  عدظّا  للدخف  اعناسب  ميثف 
طن/هكراظ  ق   ل ملني ميكن ان  0.5ا 0.3ا اعد  الساد  مبروس  لماا  هني ن. إمنا شلدت الياّلت ااإلنرال لبالن  اعيبمل ا نظ العدلد عن اع اظعني إ  زظاعة الكينوا ل عناطق ارلفة ل البال

ات عن  و  اجباها العلغاء ل اعبك  الدايل طن/هكراظ. اانخف اعبك  الدايل لل ظاعة احمللية ا منال الوظاثية للكينوا ا  ضف اناء  اليت مّت لطولبها هعد سنو  1.0ل ف اليّلة الق وى القاهلة للررقيق إ  
 1.000ع اظ  ل اعبمللة الر بلبية املوايل  200  مب اظكة 2017لل ظاعة اعلرية  ان بت اعغاظسات الفضلت ل جمار اإلناظم للر ور علت الياّلت اعثلت ل ظباف زظاعية هاع ية. هدا ال وع  عا  

  .ع اظ  ل عبمللة لوسيد نطاد ال وع

13 

 ا وججججججججذلججججججججة عججججججنججججججألججججججغججججججججة
 اليغن -اال ظاعة

 

ل لسولة الن اعات يّ إشباكلن  عال  ل عغلية إمجالية لرسولة الفكبم ااهركاظلة عنألغة ا وذلة اال ظاعة لدعم النساء ل ذنلة ناظ اك   عن خالر إشباكلن ااا  ل هبوع  شاعف لرنغية القدظات 
ا ل لعباة اعضاء اجملرغد احمللب لالحتان عن اجف إران ملّف للن ا . املد اح اع با  ل إزالة الرولب اإملاعة السال  ل اجملرغد. اعبام ل لوعية اجملرغد احمللب اساسي  الن اعات االوساطة. كذلك  كان ناظ 

ا للبّ  ااملرياجات ال بمل لدى اعاشية. نري ة  لذلك  ارت عنألغة ياه الضباظلة جد  عن اع 3  170.000 لفبص العغف للنساء اال بامل علت السواء. اهو لّدخب ا  وظة  كذلك  نّظ اع با  نقد  
 . نا ل البالعوملع  ثالثني ا وذلة اال ظاعة  ّف الن اعات ل اكثب عن 


