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 معلومات أساسية -أواًل 
. املستدامة التنمية أهداف لتحقيق الالزمة والنظم الغذائية الزراعة حتويل يف الزراعيميكن أن يسهم االبتكار  -1

ا جلميع أهداف التنمية املساااتدامةإ ه يه يكتساااي أصية ناماااة عندما يتع ق ا مر ا أسااااساااي  ورغم أن االبتكار يعترب أمر  
 ل جوع حد من أهداف التنمية املساااااااتدامة(إ وو اااااااع 1مكان )اهلدف  كل  ويف أشاااااااكاله جبميع الفقر ع ى القضاااااااا ب

كما تربز من أهداف التنمية املستدامة(.   2املستدامة )اهلدف  الزراعة وتشجيع التغذية وحتسني الغذائي ا من وحتقيق
املطروحة  مبتكرة لتجاوز التحدياتاحلاجة إىل االساااااااتحمار يف ح و   19-كوهيد  جائحةبسااااااابب  واجهةالتحديات امل

مبتكرة من حيث ج ب  كنا هلاطريقة إيتاجنا لألغذية واسااااااااااااااتهال وينبغي أن تكون  الغذائية.نظم ع ى مسااااااااااااااتو  ال
والقدرة  التناهسية والقدرة الفعالية زيادة أجل من حمددةإ سياقات يف التنظيم من جديدة وأشكا  وعم يات منتجات

 .والزراعة ا غذية يواجهها جما  اليت التحديات ومعاجلة ع ى الصمودإ
 منظمة ملؤمتر وا ربعون احلادية الدورة اعتمدتهالذي  7/20191 القرار يف حمددة الزراعي االبتكار أصية وإن -2

 دانل التحوي ي التغيري دعم يف الزراعي االبتكار إمكايات إىل القرار . وأشااااار(2019 حزيران/يوييو) والزراعة ا غذية
إىل منظمة  املؤمتر وط ب. االبتكار ع ى ا ساااااااريني املزارعني قدرة تعزيز إىل احلاجة عن هضاااااااال   الزراعيةإ النظم خمت ف

 مبزيد املشااااركة ويف التزامهم تعزيز يف الساااوا إ ع ى واإلق يمي القطري الصاااعيدين ع ى ا غذية والزراعة دعم ا عضاااا 
 .الزراعة جما  يف االبتكار تشجيع طريق عن مستدامة زراعية وغذائية يظم إىل عم ية االيتقا  يف الفعالية من
 يف روما يف املنظمة مقر يف ُعقدت اليت ا سااااااااااارينيإ مزارعني ل الزراعي االبتكار حو  الدولية الندوة أبرزتو  -3

 املتكام ة السااااااياسااااااات وتعزيز الحغرات لتحديد الزراعي االبتكار يُظم تقييم إىل احلاجة إ2018تشاااااارين الحا  / يوهمرب
 يف الزراعة ل جنة والعشااااااااااارون الساااااااااااادساااااااااااة الدورة أومااااااااااا  كما.  2لالبتكار مواتية بيئة لتهيئة االساااااااااااتحمارات وزيادة

 تطوير ع ى احمل ية واجملتمعات الب دان مساااااااااااااعدة يف أكرب بدور املنظمة تضااااااااااااط ع بأن 2018 أكتوبر/تشاااااااااااارين ا و 
 منظمة أعط  وقد. 3االحتياجات وتقييم الشااااااامل التشاااااا ي  نال  من الزراعي باالبتكار اخلامااااااة اسااااااااتيجيا ا

 املاابطة إجرا ا ا يف والريفية الزراعية ل تحوالت الرئيسااااااااااااااية احملركات أحد باعتباره لالبتكار ا ولوية والزراعة ا غذية
 .4والزراعة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ا غذية حتويل حنو القرار مايعي توجيه إىل الرامية العشرين

 االستراتيجيات والخطوط التوجيهية وخطط العمل ومنصات المعرفة -ثانًيا
 التابعة واإلرشااااد البحوث وحدة تتوىل أعالهإ ع يها الضاااو  تسااا ي  مت اليت وا ولويات ل تومااايات اساااتجابة   -4

 يف املستدامة والزراعة ا غذية أجل من باالبتكار اخلامة املعرهية العاملية املنتجات تنفيذ قيادة والزراعة ا غذية ملنظمة
 جمموعة من واساااااااتدامة( بدعم إيتاجية أكحر ا مساك ومصاااااااايد واحلراجة الزراعة جعل) 2 االساااااااااتيجي الربيامج إطار

عب من واسااااااااعة  توجيهية ونطوط اسااااااااااتيجيات املعرهية العاملية وتشاااااااامل املنتجات .الالمركزية واملكاتب الفنية الشااااااااُ

                                        
(. 2019ياااوياااياااو/حااازياااران  29 - 22ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة والااازراعااااااااة. تاااقاااريااار ماااؤمتااار املاااناااظااامااااااااة. الاااااااادورة احلاااااااااديااااااااة وا رباااعاااون لااا اااماااؤمتااار )  1

http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf 
 http://www.fao.org/3/ca4781en/ca4781en.pdf. هعاليات الندوة الدولية. 2019 .منظمة ا غذية والزراعة  2
 .2016سبتمرب/أي و   30-26. تقرير الدورة اخلامسة والعشرين ل جنة الزراعةإ 2016منظمة ا غذية والزراعة.   3

mr949a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
ا لتوجياااااه مااااااااااااااانااااااع القرار 20: حتويااااال الزراعاااااة لتحقيق أهاااااداف التنمياااااة املساااااااااااااااتاااااداماااااة. 2018ا غاااااذياااااة والزراعاااااة.  منظماااااة  4 . إجرا   ماابطااااا 

http://www.fao.org/3/CA1647EN/ca1647en.pdf 

http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca4781en/ca4781en.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr949a.pdf
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ا عن حالة ا يشااااااااااااطة امل تارة ا وجيز  عمل وبوابات ل معارف ع ى اإلياي . وتقدم الفقرات التالية م  صاااااااااااا   ونط 
 عمل وبوابات ل معارف ع ى اإلياي . ونط  توجيهية املصممة لزيادة و ع اسااتيجيات ونطوط

يف جمموعة من ا يشطة اليت تعزز هرص احلصو  ع ى االبتكار واست دامه  منظمة  غذية والزراعةوتشارك  -5
إ والنظم الغذائية البيولوجية يف الزراعة املسااتدامةإ مبا يف كلا اإليكولوجيا الزراعيةإ والتنوع البيولوجيإ والتكنولوجيات

 هناك أن بيد اعيةإ والزراعة الرقمية.املستدامةإ والتغذيةإ ومقاومة مضادات امليكروباتإ ومحة احليوانإ واآلالت الزر 
 هذه وملعاجلة. أعضااائها الحتياجات منسااقة اسااتجابة و اامان التآزر أوجه من لالسااتفادة اسااااتيجي هنج إىل حاجة

 تدعم اليت واملؤسااااااسااااااية التكنولوجية االبتكارات اساااااات دام من املسااااااتفادة ل دروس توليف إىل حاجة هناك القضاااااايةإ
 هذا يؤدي أن الفقر. وميكن من واحلد الغذائي ا من حتسااااااااني ا سااااااااريني يف واملزارعني ةالصااااااااغري  احليازات أمااااااااحا 
 املنظمة. يف لالبتكار اسااتيجية لو ع رئيسية أولويات وحتديد أساسية مع ومات وثيقة و ع إىل التوليف

واحلكومات يف تعزيز اإلق يمية  ع ى و ااااع نطوط توجيهية لدعم املنظماتوتعمل منظمة ا غذية والزراعة  -6
تتناو  هذه السااااياسااااات ونط  االسااااتحمار سااااسااااياسااااا ا املتكام ة وزيادة االسااااتحمارات يف جما  االبتكار الزراعي. و 

إ واساات دام التكنولوجيات الرقميةإ واإلرشااادأيظمة التع يم تطا  إ وإمااالحات ةمتجدد ةث زراعيو جدو  أعما  حب
 لبحوث الدويل املعهد مع بالشااااااااااااااراكة العمل هذا بدأ وقد لتعزيز االبتكار.حات بشااااااااااااااأن فليات مالية كاهية اقا او 

 واالساااااااتحمارات الساااااااياساااااااات لتعزيز احلالية التوجيهية ل  طوط اساااااااتعرا  إعداد كلا يف مبا الغذائيةإ الساااااااياساااااااات
 .القطاعات خمت ف يف الزراعي االبتكار يف املتكام ة

 الاادوليااة التنميااة أجاال من الزراعيااة ل بحوث الفريسااااااااااااااي املركز مع بااالتعاااون والزراعااةإ ا غااذيااة منظمااة وتقوم -7
 تتط ب اليت الرئيسية الحغرات لتحديد الزراعي االبتكار يُظم وتش ي  لتقييم نطوط توجيهية بو ع فنرينإ وشركا 

 واالستشارية اإلرشادية اخلدمات هعالية لتقييم توجيهي مبدأ و ع أيضا وجيري .هعاليتها وتعزيز اسااتيجية تدنالت
 وفليات الفاع ة اجلهات وأيواع واخلدمات الوظائف وتنوع احلالية الحغرات ههم حتسااااااااااااااني بغية الوطين الصااااااااااااااعيد ع ى

 تنزاييا ومجهورية تاي ند يف اخلطوط التوجيهية لُنظم االبتكار الزراعي انتبار بالفعل مت وقد .اإلمالح وأولويات التنفيذ
 خمت فةإ ب دان يف واالساااااتشاااااارية اإلرشاااااادية باخلدمات املتع قة اخلطوط التوجيهية انتبار اآلن جيري حني يف املتحدةإ

 وسااايساااتكمل. واهلند ومدغشاااقر وقريغيزساااتان وطاجيكساااتان وأوكراييا وأوغندا وأوزبكساااتان وإكوادور أكربيجان منها
 .القدرات لتنمية الالزمة التدريب بأدلة اخلطوط التوجيهية تنفيذ

 املبيدات كفا ة  وتعزيز امل اطر من احلد كلا يف مبا - الزراعية الكيميائية املواد جما  يف االبتكار وساااااايساااااااهم -8
 الصحة منظمة مع بالتعاون والزراعة ا غذية منظمة وو ع . اإليكولوجي النظام ومحة املستدامة الزراعة يف - احليوية
 وتعزيز اخلطورةإ الشاااديدة اآلهات مبيدات ع ى ل قضاااا  عاملية عمل نطة مشاااروع ل بيئةإ املتحدة ا مم وبريامج العاملية
 اساااااااااتشااااااااااري اجتماع وُعقد .اإليكولوجيا أسااااااااااس ع ى قائمة ومبتكرة بدي ة طرق حتديد نال  من املساااااااااتدامة الزراعة

 املنتجات اخلطورة وحتديد الشاااااديدة اآلهاتمبيدات عن  التدرجيي بالت  ي املرتبطة الرئيساااااية القضاااااايا ملناقشاااااة اهاا اااااي
 يف املواد الكيميائية ب دارة املعين اخلامس الدويل املؤمتر أثنا  العاملية العمل نطة وساااااتعر . امل اطر ق ي ة وبدائل املبتكرة
 مساااااااااااااتمرإ أسااااااااااااااس وع ى روتردامإ اتفاقية نال  من والزراعةإ ا غذية منظمة وتقوم. 2021 متوز/يوليو يف بأملاييا بون
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بعض  تشااك ها اليت امل اطر من والبيئة اإليسااان مااحة محاية ومن مث االتفاقيةإ لتنفيذ هيها ا طراف 5احتياجات بتقييم
 .اخلطرة الكيميائية املواد من وغريها اآلهات مبيدات

 من املزارعني تساعد أن ميكن اليت والتكنولوجيات املمارسات اجليدة تباد  والزراعة ا غذية منظمة تشجعو  -9
. القيمة سااا سااا ة وتنمية ا غذية إيتاج يف حتديا م ع ى التغ ب ع ى ا ساااريني واملزارعني الصاااغرية احليازات أماااحا 

 باملمارسااااااااااااااات قائمة 6الزراعيني املنتجني لصااااااااااااااغار املتاحة واملمارسااااااااااااااات ل تكنولوجيات املنصااااااااااااااة اإللكاويية وتوهر
 .املناسااااب اإلبداع ع ى الصااااغرية احليازات أمااااحا  من املزارعني حصااااو  لضاااامان املصااااممة املبتكرة والتكنولوجيات
 تساااااااااااااامى املع وماات لتبااد  منصااااااااااااااة إاملادارياة الزراعاة لربياامج أمااياة بااعتباارهاا والزراعاة ا غاذياة منظماة وو ااااااااااااااعا 

TAPipedia 7املساااااااتفادةإ والدروس البتكارات جناح وقصااااااا  اجليدةإ املمارساااااااات حو  موارد ع ى حتتوي واليت إ 
 .الزراعي االبتكار يُظم جما  يف القدرات تنمية لدعم

 اموجز وُسبل المضي قدمً  -ثالثًا
 يُظم يف اإلمكايات وإطالق التحويل التغيري إىل التدرجيي التغيري من لاليتقا  أساااسااية  اارورة االبتكاريعترب  -10

 بو ااااااااااع والزراعة ا غذية منظمة وتقوم. املسااااااااااتدامة التنمية أهداف لتحقيق قدرة ع ى الصاااااااااامود أكحر زراعية غذائية
  مااحا  املالئمة االبتكارات تطوير يف ك ي  هنج اتباع وتشااجيع ل معارفإ وبوابات ونطوط توجيهية اسااااتيجيات

 املنظمات لتمكني نطوط توجيهية املنتجات هذه والوماااااااو  إليها. وتشااااااامل ا ساااااااريني واملزارعني الصاااااااغرية احليازات
 الزراعيإ االبتكار يُظم وتشااااا ي  وتقييم االساااااتحماراتإ وزيادة كام ةاملت ساااااياساااااا ا تعزيز من واحلكومات اإلق يمية
. اخلطورة الشاااديدة اآلهات مبيدات ع ى ل قضاااا  العاملية العمل ونطة االساااتشااااريةو  اإلرشاااادية اخلدمات أدا  وتقييم
 .القدرات لتنمية الالزمة التدريب أدلّة جايب إىل القطريإ الصعيد ع ى اخلطوط التوجيهية انتبار وجيري
 التكنولوجيات اسااات دام من املساااتفادة الدروس توليف ع ى الصااادد هذا يف املزيد من اجلهود تركز أن وي زم -11

 لضاااااااامان لالبتكار اسااااااااااتيجية وو ااااااااع ا ساااااااارينيإ واملزارعني الصااااااااغرية احليازات أمااااااااحا  تدعم اليت واالبتكارات
هج االسااااااااتيجية إىل تعزيز االبتكار والتكنولوجيا والنُ  وينبغي أن  دف .ا عضااااااا  الحتياجات املنسااااااقة االسااااااتجابة

هج يف شااااراكة مع ا عضااااا  من نال  تيسااااري التعاون دانل الب دان وهيما بينهاإ ومن نال  اجلديدة وتنفيذ هذه النُ 
لصااااا ة مبكتب . وقد تكون اساااااااتيجية االبتكار وثيقة اتعزيزهظم الزراعية و ل تعجيل باالبتكار يف النُ  امع   ع الشاااااركا مج

 احلديحةإ والتكنولوجيات ل ع وم املنظمة تطبيقإ وقد تساااااااااااااااعد يف 8االبتكار اجلديد التابع ملنظمة ا غذية والزراعة
 .جديدة وحتديات حاالت تواجه عندما مبتكرة هُنج واعتماد

                                        
 .رداممنظمة ا غذية والزراعة وبريامج ا مم املتحدة ل بيئة. اتفاقية روتردام. تقييم االحتياجات من املساعدة التقنية لتنفيذ اتفاقية روت  5
6  TECA .املعاااااااارف تبااااااااد  تيساااااااااااااااري هبااااااادف النااااااااجحاااااااة الزراعياااااااة واملماااااااارسااااااااااااااااااااااات التكنولوجياااااااات لتبااااااااد  اإليايااااااا  عرب منصااااااااااااااااااااااة. 
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