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موجز

الرسائل الرئيسية

مهم 1  دور  الزراعية  لألتمتة  يكون  أن  يمكن 
المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  في 

الفقر(  على  )القضاء   1 الهدف  سيما  وال 
واألهداف  الجوع(،  على  )القضاء   2 والهدف 
المناخ،  ر  وتغيُّ البيئية  باالستدامة  المتعلقة 
وزيادة  الصمود،  على  القدرة  بناء  خالل  من 

وتحسين  الموارد،  استخدام  وكفاءة  اإلنتاجية 
وسالمتها. األغذية  جودة 

أوجه 2  ق  ُتعمِّ أن  الزراعية  لألتمتة  يمكن 
لصغار  متاحة  غير  إذا ظلت  المساواة  عدم 

الشباب  مثل  المهمشة،  والفئات  المنتجين 
التكنولوجيات  لبعض  تكون  أن  ويمكن  والنساء؛ 

آثار سلبية   – بمحركات  دة  المزوَّ الكبيرة  كاآلالت   –
في  المثال،  سبيل  على  لمساهمتها،  نظًرا 
التربة. وتآكل  الواحد  المحصول  ذات  الزراعة 

الجرارات(، 3  )مثل  اآللية  الميكنة  ساهمت 
في  رئيسي  بدور  الرقمية،  الثورة  قبل 
ومع  العالم؛  أنحاء  جميع  في  الزراعي  التحّول 
بتلك  األخذ  في  واسعة  تفاوتات  حدثت  ذلك، 

وداخلها،  البلدان  بين  ما  في  التكنولوجيات 
في  خاصة  بصفة  محدوًدا  بها  األخذ  وكان 

الكبرى. الصحراء  جنوب  أفريقيا  معظم 

وفًقا 4  اآللية  الميكنة  ُصممت  إذا 
أدوات  دعمتها  وإذا  المحلية  لالحتياجات 
اإلنتاجية  تحسين  على  قادرة  فستكون  رقمية 

وتعزيز  الفقر  من  الحد  إلى  سيؤدي  ما  الزراعية، 
آثار  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  الغذائي،  األمن 

ككّل. االقتصاد  على  مباشرة  غير  إيجابية 

األتمتة 5  تكنولوجيات  استخدام  يتزايد 
البلدان  في  يتركز  معظمه  ولكن  الرقمية، 

في  اآلن  حتى  تتبلور  ولم  الدخل.  المرتفعة 
من  التجارية  الجدوى  من  األحيان  من  كثير 

بعض  يزال  وال  التكنولوجيات.  هذه  استخدام 
بينما  األّولية،  مراحله  في  التكنولوجيات  هذه 
المؤاتية  الريفية  التحتية  البنية  محدودية  تعيق 

والكهرباء –  اإللكتروني  االتصال  إمكانية  مثل   –
المنخفضة  البلدان  في  خاصة  بعضها،  نشر 

الدخل. والمتوسطة 

التحتية 6  البنية  في  االستثمار  ُيساهم 
إلى  الوصول  ُسبل  وتحسين  المؤاتية 

التمويل  المثال،  سبيل  )على  الريفية  الخدمات 
ضمان  في  رئيسي  بدور  والتعليم(  والتأمين 
سيما  وال  التكنولوجيات،  هذه  إلى  الوصول 
صغار  مثل  المهمشة،  الفئات  إلى  بالنسبة 

والنساء. الزراعيين  المنتجين 

الرقمية 7  األتمتة  تكنولوجيات  تتمتع 
الكفاءة  تحسين  على  عالية  بقدرة 

الصمود.  على  والقدرة  واالستدامة  واإلنتاجية 
استثمارات  إلى  حاجة  هناك  ذلك،  ومع 

المنتجون  ذلك  في  بما   – للجميع  شاملة 
عناية  إيالء  مع  الخدمات،  ومقدمو  والمصّنعون 

مواصلة  أجل  من   – والشباب  للنساء  خاصة 
احتياجات  مع  وتكييفها  التكنولوجيات  تطوير 

النهائيين. المستخدمين 
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على 8  الزراعية  األتمتة  استخدام  آثار  تختلف 
ارتفاع  حاالت  وفي  للسياق.  تبًعا  العمالة 
استخدام  يفيد  أن  يمكن  العمالة،  وُندرة  األجور 
الزراعة  في  والعمال  األعمال  أصحاب  األتمتة 

ما  األوسع،  والغذائية  الزراعية  الُنظم  وفي 
المهرة. الشباب  للعمال  فرًصا  يهيئ 

بوفرة 9  الريفية  العمالة  تتاح  حيثما 
تفضي  أن  يمكن  األجور،  وتنخفض 

يحدث  أن  ويمكن  البطالة.  إلى  الزراعية  األتمتة 
خفض  في  الحكومية  اإلعانات  تسببت  إذا  ذلك 

أّدت  إذا  أو  مصطنعة  بصورة  األتمتة  كلفة 
خفض  إلى  المفاجئة  التكنولوجية  االكتشافات 

كبيرة. بسرعة  األتمتة  كلفة 

فيها 10  تتاح  التي  السياقات  في 
صانعي  على  ن  يتعيَّ بوفرة،  العمالة 

وينبغي  األتمتة،  دعم  تجنب  السياسات 
مؤاتية  بيئة  تهيئة  على  ذلك  من  بداًل  التركيز 
جانب  من  خاصة   – التكنولوجيات  بتلك  لألخذ 
والشباب  والنساء  الزراعيين  صغار المنتجين 

األقل  للعمال  االجتماعية  الحماية  توفير  مع   –
أثناء  وظائفهم  لفقدان  عرضة  األكثر  مهارة 

االنتقال. مرحلة 

اتخاذ 11  مؤاتية  بيئة  تهيئة  تتطلب 
في  بما  ومتعددة،  متسقة  إجراءات 

والبنية  التنظيمية،  واللوائح  التشريعات  ذلك 
والتعليم  المؤسسية،  والترتيبات  التحتية، 

عمليات  ودعم  والتطوير،  والبحث  والتدريب، 
القطاع الخاص. في  االبتكار 

السياسات 12  وإجراءات  االستثمارات  على 
األتمتة  تعزيز  إلى  الهادفة  األخرى 

الظروف  إلى  تستند  أن  المسؤولة  الزراعية 
إمكانية  حالة  مثل  حدة،  على  سياق  بكل  الخاصة 

المتعلقة  والتحديات  اإللكتروني،  االتصال 
التحتية،  البنية  وكفاية  والمهارات،  بالمعارف 
الخدمات. على  الحصول  في  المساواة  وعدم 
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موجز

بوترية  عميًقا  تكنولوجيًا  ًا  تغريُّ القطاع  يشهد  إذ  الزراعة،  واقع  أعامق  يف  التقرير  هذا  يغوص 
ويف  سنوات.  بضع  قبل  تصورها  املمكن  من  يكن  مل  جديدة  تكنولوجيات  برسعة  وتظهر  متسارعة. 
القامئة  التكنولوجيات  استخدام  البلدان  بعض  يف  يزداد  املثال،  سبيل  عىل  الحيواين،  اإلنتاج  مجال 

وتُتيح  الدواجن.  تغذية  ونُظم  الحلب  روبوتات  ذلك  يف  مبا   – للحيوانات  اإللكرتوين  الوسم  عىل 
اآليل  التوجيه  استخدام  ذلك  يف  مبا  املحاصيل،  إنتاج  أمتتة  املالحة  لسواتل  العاملي  النظام  إرشادات 

تكنولوجيات  السوق  يف  اآلن  وتظهر  بل  اآلفات.  مبيدات  ورشاشات  السامد  وناثرات  للجرارات 
الذاتية  لآلالت  التجاري  التسويق  بدأ  املحاصيل،  إنتاج  قطاع  ويف  القطاعات.  جميع  يف  تطوًرا  أكرث 

املأهولة  غري  الجوية  املركبات  تجمع  حني  يف  الضارة،  األعشاب  إزالة  روبوتات  مثل  التشغيل، 
ويف  املدخالت.  واستخدام  املحاصيل  إلدارة  املعلومات  املسرّية(  الطائرات  العادة  يف  تُسمى  )التي 

قطاع  ويف  الرصد.  وتكنولوجيات  املؤمتتة  التغذية  استخدام  يزداد  املائية،  األحياء  تربية  قطاع 
أحدث  من  العديد  ويُسهِّل  األمتتة.  جهود  هدف  حاليًا  ونقلها  األخشاب  قطع  آالت  تُشكل  الغابات، 
املستوى  لتحقيق  املعلومات  تستخدم  اإلدارة  يف  اسرتاتيجية  وهي  الدقيقة،  الزراعة  التكنولوجيات 

واملوارد. املدخالت  استخدام  يف  األمثل 

ولكن،  املزيد.  معرفة  يف  الرغبة  ز  وتُحفِّ والدهشة،  الذهول  األخرية  التكنولوجية  التطورات  تُثري  وقد 
الوصول  إمكانية  أن  ذلك  من  واألهم  جديدة،  ظاهرة  ليس  التكنولوجي  التغيري  أن  نتذكر  أن  املهم  من 

األغذية  منظمة  وتبحث  والغذائية.  الزراعية  الُنظم  يف  الفاعلة  الجهات  لجميع  متاحة  ليست  إليه 
الوقت  – يف  اندماج  نقطة  كونه  يعدو عىل  ال  اليوم  نشهده  وما  عقود.  منذ  املوضوع  والزراعة هذا 

املاضيني. القرنني  مدى  عىل  تسارعت  الزراعة  يف  التكنولوجي  التغيري  من  طويلة  لعملية   – الراهن 

العاملة  اليد  وتحرير  الزراعي،  العمل  مشقة  من  والحد  اإلنتاجية،  زيادة  إىل  العملية  هذه  وأّدت 
واملعدات  اآلالت  وحّسنت  املطاف.  نهاية  يف  اإلنسان  ورفاه  العيش  ُسبل  وتحسني  أخرى،  أنشطة  ألداء 
واألداء،  القرار  واتخاذ  التشخيص  أي  زراعية،  عملية  أي  عليها  تنطوي  التي  الثالث  الرئيسية  الخطوات 
إدخال  للتكنولوجيا:  فئات  خمس  عن  التاريخي  التطور  ويكشف  األحيان.  بعض  يف  عليها  واستحوذت 
وتبّني  املايض؛  القرن  من  الثاين  العقد  منذ  اآللية  وامليكنة  الحيواين؛  الجّر  واستخدام  اليدوية؛  األدوات 

إليه  يُشار  وما  إدخال الروبوتية.  أقرب،  عهد  منذ  ثم،  املايض؛  القرن  مثانينات  منذ  الرقمية  املعدات 
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عنرص  يف  األمتتة  من  كبريًا  قدًرا  حققت  التي  اآللية  بامليكنة  الواقع  يف  يبدأ  التقرير  هذا  يف  باألمتتة 
باستخدام  أيًضا  الحديثة  والروبوتات  الرقمية  التكنولوجيات  وتسمح  الزراعية.  العمليات  يف  األداء 
مستمر،  التطور  هذا  فإن  التقرير  هذا  يالحظ  وكام  القرارات.  واتخاذ  التشخيص  يف  تدريجيًا  األمتتة 

نفسها. املرحلة  يف  جميًعا  ليسوا  كافة  البلدان  يف  الزراعيني  املنتجني  ولكن 

للتغيري  املحتملة  السلبية  واالقتصادية  االجتامعية  اآلثار  بشأن  مخاوف  الواقع  يف  وتسود 
بطالة.  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما  الوظائف  عن  االستغناء  سيام  وال  العاملة،  لليد  املوفِّر  التكنولوجي 

املايض،  إىل  النظر  عند  ذلك،  ومع  األقل.  عىل  عرش  التاسع  القرن  مطلع  إىل  املخاوف  هذه  وتعود 
الناس  حرمان  إىل  بالرضورة  العاملة  اليد  إنتاجية  تزيد  التي  األمتتة  تؤدي  أن  من  املخاوف  أن  نجد 

يف  السبب  ويرجع  التاريخي.  الواقع  ببساطة  يؤيدها  ال  مخاوف  هي  واسع  نطاق  عىل  وظائفهم  من 
الذي  للمجتمعات  الهيكيل  التحّول  عملية  من  جزًءا  يُشكل  الزراعة  يف  األمتتة  استخدام  أن  إىل  ذلك 

مزاولة  لهم  يتيح  ما  تدريجيًا،  الزراعيني  العامل  تحرير  إىل  الزراعي  العمل  إنتاجية  زيادة  فيه  تؤدي 
حصة  تنخفض  التحّول،  هذا  وأثناء  والخدمات.  الصناعة  مثل  أخرى،  قطاعات  يف  مجزية  أنشطة 

ذلك  ويقرتن  أخرى.  قطاعات  يف  وظائف  تنشأ  بينام  طبيعية،  بصورة  الزراعة  يف  العاملني  السكان 
والنهائية،  التمهيدية  القطاعات  فيها  تتطور  التي  والغذائية  الزراعية  الُنظم  داخل  بتغيريات  عموًما 

الرضوري  من  ولذلك  األعامل.  لريادة  جديدة  فرص  وتهيئة  جديدة  وظائف  إيجاد  إىل  يؤدي  ما 
األوسع. والغذائية  الزراعية  الُنظم  من  رئييس  جزء  الزراعة  بأن  االعرتاف 

عىل  والقادرة  األوجه  املتعددة  الزراعية  لألمتتة  املحتملة  الفوائد  عىل  الضوء  التقرير  ويُسلط 
عىل  وقدرة  وإنتاجية  كفاءة  أكرث  يجعلها  ما  والغذائية،  الزراعية  الُنظم  تحويل  يف  املساهمة 

الزراعة.  يف  والربحية  العاملة  اليد  إنتاجية  تزيد  أن  لألمتتة  وميكن  وشمواًل.  واستدامة  الصمود 
جديدة  فرًصا  الريفية  املناطق  يف  تُولِّد  أن  وميكن  الزراعيني.  للعامل  العمل  ظروف  تُحّسن  أن  وميكن 

من  الحد  عىل  تساعد  أن  وميكن  الريفيني.  للشباب  خاص  بشكل  جذابة  تكون  قد  األعامل  لريادة 
حيث  من  فوائد  أيًضا  تُحقق  أن  وميكن  وسالمتها.  املنتجات  جودة  تحسني  وعىل  األغذية  من  الفاقد 

الدقيقة  الزراعة  تشمل  التي  الحديثة  للحلول  وميكن  املناخ.  تغريُّ  مع  والتكيُّف  البيئية  االستدامة 
بامليكنة  مقارنة  املحلية  للظروف  أكرث  مالمئة  تكون  ما  غالبًا   – النطاق  صغرية  معدات  واعتامد 
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تمهيد

وجه  يف  الصمود  عىل  والقدرة  البيئية  االستدامة  ن  تُحسِّ أن   – الثقيلة  اآلالت  تستخدم  التي  اآللية 
الزراعية  األمتتة  تساهم  أن  ميكن  العديدة،  الفوائد  هذه  وبفضل  األخرى.  والصدمات  املناخ  تغريُّ 

املستدامة. التنمية  أهداف  من  العديد  تحقيق  يف  أيًضا 

الحال  هو  وكام  الزراعية.  لألمتتة  املصاحبة  واملشاكل  باملخاطر  أيًضا  التقرير  هذا  يسلّم  ذلك،  ومع 
الزراعية  الُنظم  يف  اختالالت  عىل  الزراعة  يف  األمتتة  استخدام  ينطوي  تكنولوجي،  تغيري  أي  مع 

وظروف  واالقتصادية  االجتامعية  الظروف  مع  تتامىش  وال  رسيعة  األمتتة  كانت  وإذا  والغذائية. 
التي  الشائعة  النتيجة  وهي   – العاملة  اليد  بطالة  إىل  بالفعل  تُؤدي  فقد  املحلية  العمل  سوق 
العامل  عىل  الطلب  زيادة  إىل  األمتتة  تؤدي  أن  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  حدوثها.  تجنب  يجب 

املنتجني  كبار  بوسع  كان  وإذا  املهرة.  غري  العامل  عىل  الطلب  وتقليل  العالية  املهارات  ذوي 
األمتتة  فإن  فقًرا،  واألكرث  األصغر  املنتجني  من  أكرب  بسهولة  األمتتة  إىل  الوصول  املزدهرين  الزراعيني 
وخاصة  لألمتتة،  وميكن  مثن.  بأي  ذلك  تجنب  ويجب  املساواة،  عدم  أوجه  تفاقم  إىل  تؤدي  أن  ميكن 
املحلية،  الظروف  تناسب  وال  جيدة  بطريقة  تُدار  ال  عندما  الثقيلة،  اآلالت  عىل  تعتمد  التي  امليكنة 

ويُحللها. التقرير  هذا  بها  ويعرتف  حقيقية  املخاطر  وهذه  للخطر.  الزراعية  االستدامة  تُعرِّض  أن 

الطريق  هو  ليس  اآللية  األساليب  استخدام  عن  العزوف  فإن  أيًضا،  التقرير  يُشري  وكام  ذلك،  ومع 
من  املاليني  مئات  انتشال  إىل  سبيل  ال  بأنه  حًقا  والزراعة  األغذية  منظمة  وتؤمن  املستقبل.  إىل 

التكنولوجي  التقدم  دون  من  التغذية  وسوء  الغذايئ  األمن  وانعدام  والجوع  الفقر  من  األشخاص 
اإلنتاجية  من  مبستقبل  الزراعيني  العامل  عىل  الحكم  األمتتة  رفض  يعني  وقد  اإلنتاجية.  وزيادة 

املامرسة  يف  األمتتة  تطبيق  طريقة  هو  يهم  وما  عملهم.  عىل  ضعيف  وعائد  الدامئة  املنخفضة 
شاملة  بطريقة  تحدث  األمتتة  أن  نضمن  أن  ويجب  ال.  أم  تحدث  كانت  إذا  ما  وليس  العملية، 

االستدامة. وتُعزز  للجميع 

إلنجاح  املسؤول  التكنولوجي  التغيري  مبفهوم  التقرير  هذا  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  وتتمسك 
ذلك؟ ينطوي  ما  فعىل  الزراعة.  يف  اآللية  األساليب  استخدام 

أوسع  تغيريات  مع  بالتوازي  زراعي  تحّول  عملية  من  جزًءا  الزراعية  األمتتة  تُشكل  أن  ينبغي  أواًل، 
من  ولذلك،  بها.  ة  ميرسَّ تكون  وأن  تُيرسها  أن  وينبغي  والغذائية  الزراعية  والُنظم  املجتمع  يف  نطاقًا 
لليد  املوفِّرة  للتكنولوجيات  ميكن  وبالتايل،  الحقيقية.  للحوافز  باألمتتة  األخذ  يستجيب  أن  الرضوري 

األجور  وارتفاع  املتزايدة  العاملة  اليد  لندرة  تستجيب  عندما  الزراعي  التحّول  عملية  تُعزز  أن  العاملة 
بتكنولوجيات  أو  باألمتتة  األخذ  عىل  تشجع  التي  الحوافز  أنشئت  إذا  أخرى،  ناحية  ومن  الريفية. 

يف  سيام  وال   – الحكومية  اإلعانات  خالل  من  املثال  سبيل  عىل  وذلك  مصطنعة،  بصورة  لألمتتة  محددة 
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وأن  كبري  حد  إىل  مدّمًرا  باألمتتة  األخذ  يكون  أن  ميكن   – العاملة  اليد  بوفرة  تتسم  التي  السياقات 
متنع  أاّل  املهم  من  ذلك،  ومع  سلبية.  واقتصادية  اجتامعية  وآثار  العمل  سوق  عىل  آثار  له  تكون 

الزراعيني  والعامل  املنتجني  عىل  الحكم  إىل  يؤدي  أن  ميكن  هذا  كون  األمتتة  الحكومية  السياسات 
الدور  أن  التقرير  هذا  ويؤكد  التنافسية.  وقدرتهم  إنتاجيتهم  دامئة  بصورة  فيه  تنخفض  مبستقبل 

تحفيز  من  بداًل  املناسبة،  األمتتة  بحلول  األخذ  لتيسري  مؤاتية  بيئة  تهيئة  هو  للحكومة  املناسب 
األخذ  فيها  تُثبط  التي  أو  فيها  مناسبة  تكون  ال  قد  التي  السياقات  يف  مبارش  بشكل  محددة  حلول 

األشكال. من  شكل  بأي  باألمتتة 

تتيح  أن  ويجب  شاملة.  األمتتة  تكون  أن  ينبغي  املستدامة،  التنمية  أهداف  مع  االتساق  ولتحقيق 
مثل  املهمشة،  الفئات  عن  فضاًل  الكبرية،  التجارية  املزارع  إىل  املنتجني  صغار  من  للجميع،  فرًصا 
األخذ  دون  تحول  التي  الحواجز  عىل  التغلب  وينبغي  اإلعاقة.  ذوي  واألشخاص  والشباب  النساء 

أن  املنتجني  فئات  لجميع  املناسبة  التقنية  الحلول  إتاحة  وتعني  النساء.  إىل  بالنسبة  سيام  وال  بها، 
مستوياتهم،  بجميع  للمنتجني  مناسبة  تكون  أن  أي  الحجم،  حيث  من  محايدة  التكنولوجيات  تكون 
صقل  أيًضا  الرضوري  ومن  املشرتكة.  الخدمات  مثل  مؤسسية،  آليات  خالل  من  الجميع  متناول  يف  أو 

الرقمية  الفجوات  وتجنب  باألمتتة  األخذ  لتيسري  والتدريب  التعليم  خالل  من  الرقمية  املهارات 
واملهارات. املعرفة  اكتساب  يف  الفرص  تكافؤ  عدم  عن  الناشئة 

بل  املنتجني،  خصائص  حيث  من  فقط  ليس  املحيل،  السياق  مع  األمتتة  حلول  تكييف  وينبغي 
واالقتصادية  واالجتامعية  واملناخية  والطبوغرافية  البيولوجية  الفيزيائية  الظروف  حيث  من  وكذلك 

التقرير  هذا  ويتسم  بحق.  وتحويلية  للجميع  شاملة  تكون  وليك  االستدامة  تعزز  ليك  املحلية 
هو  تقدًما  األكرث  التكنولوجي  الحل  وليس  السياقات.  جميع  يناسب  واحًدا  حاًل  يُقّدم  وال  بالواقعية، 

البسيطة  التكنولوجيات  تؤدي  أن  ميكن  األدلة،  تبنّي  وكام  وللجميع.  مكان  لكل  األنسب  بالرضورة 
لصغار  كبرية  فوائد  إىل  باليد،  املحمولة  املعدات  وحتى  بل  الصغرية،  اآلالت  مثل  الحاالت،  بعض  يف 

فيها  يكون  حاالت  أيًضا  وهناك  بل  الجبلية.  األرايض  عىل  اإلنتاج  من  مُتكِّن  أن  وميكن  املنتجني، 
يختار  أن  هنا  الرضوري  ومن  تقدًما.  أكرث  تكنولوجية  حلول  إىل  مبارشة  القفز  عىل  قادرين  املنتجون 

البيئة  الحكومات  تهيئ  بينام  الحتياجاتهم،  األنسب  التكنولوجيات  بأنفسهم  الزراعيون  املنتجون 
بذلك. لهم  تسمح  التي  املؤاتية 

وأكرث  استدامة  أكرث  زراعة  يف  تُساهم  أن  يجب  الزراعية  األمتتة  أن  أيًضا  التقرير  هذا  يؤكد  وأخريًا، 
األحيان  من  كثري  يف  واسع  نطاق  عىل  ثقيلة  آالت  الستخدام  كان  املايض،  ويف  الصمود.  عىل  قدرة 

حجاًم  األصغر  اآلالت  مع  امليكنة  تكييف  ذلك  معالجة  وتتطلب  البيئية.  االستدامة  عىل  سلبي  أثر 
الدقيقة  الزراعة  تُسهِّل  التي  والروبوتات  الرقمية  الزراعة  توفِّر  نفسه،  الوقت  ويف  وزنًا.  واألخف 
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شو دونيو
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

تمهيد

البحوث  تُساعد  أن  وميكن  البيئية.  الناحية  من  استدامة  وأكرث  املوارد  استخدام  يف  كفاءة  أكرث  حلواًل 
تحقيق  نحو  التقدم  من  مزيد  إىل  تؤدي  أن  ميكن  حلول  إيجاد  عىل  التطبيقية  والزراعية  التقنية 

البيئية. االستدامة 

لألمتتة  قة  ومتعمِّ موضوعية  دراسة  ويُقّدم  املسائل،  هذه  يف  بالتفصيل  التقرير  هذا  ويبحث 
ُسباًل  ويقرتح  بها،  املحيطة  الصحة  من  لها  أساس  ال  التي  الخرافات  عن  الغموض  ويزيل  الزراعية، 

التقرير  د  ويحدِّ املحلية.  والبيئات  البلدان  مختلف  يف  الزراعية  باألمتتة  األخذ  يف  قدًما  للميض 
يف  الزراعية  األمتتة  مساهمة  لضامن  واالستثامرات  السياسات  مجال  يف  للتدخالت  رئيسية  مجاالت 

ومستدامة. للجميع  شاملة  تنمية  تحقيق 

انطالقًا  والبيانات،  واالبتكار  بالتكنولوجيا  واسرتاتيجيًا  راسًخا  إميانًا  والزراعة  األغذية  منظمة  وتؤمن 
بني  ومشرتكة  شاملة  رئيسية  مرسِّعة  كعوامل  واملؤسسات  البرشي  املال  ورأس  املالمئة  الحوكمة  من 

املقايضات.  من  حد  أدىن  إىل  والتقليل  األثر  ترسيع  أجل  من  الربامجية  تدخالتها  جميع  يف  القطاعات 
السياقات.  جميع  يف  الزراعي  للتحّول  محفزة  ستكون  املرّسعة  العوامل  هذه  أن  فيه  شك  ال  ومام 
هذا  يف  السياسات  حول  الدائر  النقاش  يف  بّناء  بدور  التقرير  هذا  يُساهم  أن  يف  األمل  ويحدوين 

املستدامة. التنمية  أهداف  لتحقيق  الكربى  األهمية  ذي  املجال 

| 10 |



| 11 |

موجز

العصور  مّر  عىل  التكنولوجي  التغريُّ  حقق 
وقد  والرفاه.  والدخل  اإلنتاجية  يف  مكاسب 
غنى  ال  اليوم  التكنولوجية  الحلول  أصبحت 

السكان  من  باستمرار  يتزايد  عدد  إلطعام  عنها 
الزراعية  األرايض  محدودية  مواجهة  يف 

الطبيعية  للموارد  املستدام  غري  واالستخدام 
تصبح  ليك  مطلوبة  الحلول  وهذه  املناخ.  وتغريُّ 

جميع  يف  استدامة  وأكرث  إنتاجية  أكرث  الزراعة 
الحيوانية  والرثوة  املحاصيل  إنتاج   – قطاعاتها 

األسامك  ومصايد  املائية  األحياء  وتربية 
الُنظم  داخل  اإلنتاجية  وتعزيز   – والغابات 

والغذائية. الزراعية 

التحّول  إىل  الزراعية  األمتتة  أفضت  وقد 
وإعادة  اإلنتاجية  زيادة  خالل  من  الزراعي 

الصدد،  هذا  ويف  العاملة.  اليد  تخصيص 
باستخدام  اآللية  امليكنة  استخدام  سمح 

أّدت  بينام  الزراعية،  العمليات  أداء  يف  األمتتة 
فرص  إيجاد  إىل  مؤخًرا  الرقمية  التكنولوجيات 

أداء  تسبق  التي  القرارات  ألمتتة  جديدة 
املادية.  العمليات 

ستؤدي  األمتتة  بأن  الشائعة  املخاوف  أن  ومع 
مفهومة،  مخاوف  هي  البطالة  زيادة  إىل 

لها.  داِعمة  تاريخية  وقائع  عموًما  توجد  ال 
اليد  نقص  حاالت  من  األمتتة  عموًما  وتخفف 

اإلنتاج  قدرة  من  تزيد  أن  وميكن  العاملة 
املنتجات  نوعية  ن  وتُحسِّ الصمود  عىل  الزراعي 

العمل  وتدعم  املوارد  استخدام  كفاءة  وتزيد 
وتحدث  البيئية.  االستدامة  وتُعزز  الالئق 

لألمتتة  السلبية  واالقتصادية  االجتامعية  اآلثار 
العادة  يف   – البطالة  زيادة  مثل   – الزراعية 
لالحتياجات  مناسبة  األمتتة  تكون  ال  عندما 

السلبية  اآلثار  مجابهة  وميكن  املحددة.  املحلية 
عمل  فرص  إىل  املزارع  عامل  انتقال  تيسري  عرب 
متنع  التي  للحواجز  التصدي  خالل  من  أخرى، 

الفوائد  يف  املشاركة  من  الفقراء  املنتجني  صغار 
عىل  تنطوي  التي  السياسات  تجنب  خالل  ومن 

اليد  وفرة  سياقات  يف  لألمتتة  الدعم  تقديم 
الريفية. العاملة  أجور  وانخفاض  العاملة 



موجز
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»

األتمتة الزراعية: الفرص كثيرة 
ولكن مع وجود تحديات

ثالث  من  بالزراعة  تتصل  عملية  أي  تتألف 
واألداء  القرارات  واتخاذ  التشخيص  مراحل: 

أداء  أمتتة  اآللية إىل  امليكنة  )الشكل 1(. وتؤدي 
الحلب.  أو  الحرث  مثل  الزراعية  العمليات 

أن  أيًضا  الرقمية  األمتتة  تكنولوجيات  وبإمكان 
القرارات.  واتخاذ  التشخيص  أمتتة  إىل  تؤدي 

وتحّسن  الدقة  من  تزيد  التكنولوجيات  وهذه 
يف  مكاسب  تحقيق  إمكانية  مع  اإلنتاجية، 

وميكن  الصمود.  عىل  والقدرة  البيئية  االستدامة 
بأنه  الزراعة  يف  التكنولوجي  التطور  تلخيص 

الحيواين  الجّر  إىل  اليدوية  األدوات  من  انتقال 
الرقمية،  املعدات  استخدام  إىل  اآللية  امليكنة  إىل 

تعمل  التي  الروبوتات  استخدام  إىل  وأخريًا 
)الشكل 2(. االصطناعي  بالذكاء 

التقرير  يتضمن  الخلفية،  هذه  من  وانطالقًا 
بأنها: الزراعية  لألمتتة  تعريًفا 

العمليات  في  والمعدات  اآلالت  استخدام 
اتخاذ  أو  تشخيصها  لتحسين  الزراعية 

إلى  يؤدي  ما  أدائها،  أو  القرارات بشأنها 
العمل  عليها  ينطوي  التي  المشقة  تقليل 

العمليات  توقيت  تحسين  و/أو  الزراعي 
دقتها. تحسين  وربما  الزراعية 

اإلنتاجية  زيادة  عىل  قادرة  الزراعية  واألمتتة 
إدارة  يف  العناية  من  مبزيد  تسمح  وهي 

األحياء  وتربية  الحيوانية  والرثوة  املحاصيل 
ظروف  توفري  أيًضا  وميكنها  والغابات.  املائية 

عبء  وتقليل  الدخل،  وتحسني  أفضل  عمل 
فرًصا  لد  توِّ أن  وميكن  الزراعي؛  العمل 

أيًضا  وميكن  الريفية.  األعامل  لريادة  جديدة 

أن  املزرعة  خارج  تُستخدم  التي  للتكنولوجيات 
وتُعزز  األغذية  من  واملهدر  الفاقد  من  تقلل 

القيمة. إضافة  من  ومتكِّن  األغذية  سالمة 

توفّر  انخفاض  مُيثّل  البلدان،  من  كثري  ويف 
من  يتضح  الذي   – الريفية  العاملة  اليد 
رئيسيًا  دافًعا   – الزراعية  األجور  ارتفاع 

أيًضا  يدفع  وما  )الشكل 3(.  الزراعية  لألمتتة 
تزايد  الرقمية  التكنولوجيات  يف  االستثامر  إىل 

األغذية  جودة  بشأن  املستهلكني  مخاوف 
عىل  أيًضا  ذلك  وينطبق  البيئية.  واملخاوف 

ورعاية  الحيوانية  الرثوة  إدارة  يف  التحديات 
القطعان  أحجام  تزايد  من  تنبع  التي  الحيوان 

الحيواين. اإلنتاج  يف 

ومن ناحية أخرى، ميكن أن تنطوي األمتتة الزراعية 
عىل خطر تفاقم أوجه عدم املساواة االجتامعية، 

مع امتالك املنتجني األكرب واألكرث تعلاًم قدرات أكرب 
لالستثامر يف التكنولوجيات الجديدة أو االحتفاظ 

باملهارات الجديدة وتعلّمها. وقد تواجه النساء 
والشباب عقبات هائلة بصورة خاصة، وذلك مثاًل 
يف سبيل الحصول عىل التعليم والتدريب بنوعية 

جيدة، وكذلك الوصول إىل األرايض واالئتامنات 
واألسواق. وباإلضافة إىل ذلك، من املتوقع أن 

تقلل األمتتة من الوظائف التي تنطوي عىل مهام 
روتينية، مثل الغرس والحصاد، ولكن من املتوقع 
أن تؤدي إىل زيادة الوظائف املاهرة. ويف البلدان 
التي توجد فيها قوة عاملة ريفية كبرية، ميكن أن 

يؤدي هذا التحّول يف العاملة إىل خطر تعميق 
أوجه عدم املساواة. ويتطلب التغلب عىل هذه 
التحديات تقليل الحواجز أمام األخذ باألمتتة – 

التي يواجهها بصفة خاصة صغار املنتجني والنساء 
والشباب – لكفالة أن تصبح حلول األمتتة متاحة 
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 الشكل 2  تطور األتمتة الزراعية

العقد األول من القرن الماضي~ 4000 قبل الميالد

األتمتــة الرقمية (الزراعة المحكمة)الميكنة

األتمتــة باعتبارها محور تركيز التقرير

العقد األول من هذا القرنثمانينيات القرن الماضي~ 10000 قبل الميالد

األدوات اليدوية
يقومون  البشر 

بالتشــخيص واتخاذ 
القرارات. 

األداء بمساعدة 
أدوات بسيطة.

الحيواني الجّر 
يقومون  البشر 

بالتشــخيص واتخاذ 
القرارات. 

األداء بمساعدة 
الحيواني. الجّر 

اآللية الميكنة 
البشــر يقومون بالتشخيص 

واتخــاذ القرارات، ولكنهم 
يســتخدمون آالت مزّودة 

بمحركات للمســاعدة في 
األداء.

الرقمية المعدات 
البشــر يستخدمون األدوات 

الرقمية لتحســين التشــخيص 
واتخــاذ القرارات؛ ويمكن أيًضا 
دة  إضافتهــا إلى اآلالت المزوَّ

بمحــركات مــن أجل أداء أكثر 
دقة.

فترة اإلدخال
التقريبية

مجموعات
التكنولوجيات

أمثلة على
التكنولوجيات

فأس

مجرفة

محراث 
يجّره ثور

نظام الري
أجهزة استشعار
الثــروة الحيوانية

جّرار
جّرار 

من دون سائق

التعّرف جهاز 
على أماكن

األسماك

روبوت 
الحصاد

آلة قطف
الفاكهة ثمار 

روبوت 
رش ذاتي 

التشغيل

آلة حلب

حاصدة
أشجار

الجّر 
الحيواني

روبوتات مزّودة 
بالذكاء االصطناعي

اآلالت تقوم 
بالتشــخيص واتخاذ 
القرارات واألداء، 
يقومون  والبشر 

بمراقبتهــا وصيانتها.

 الشكل 1  الدورة الثالثية المراحل لنظام األتمتة

التشخيص

اتخاذ القراراتاألداء

المصدر: أعدته منظمة األغذية والزراعة لهذا التقرير.

المصدر: أعدته منظمة األغذية والزراعة لهذا التقرير.
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  الشكل 3  حصة العمالة في الزراعة من إجمالي العمالة بحسب فئة الدخل )أعلى( 
واإلقليم )أسفل(، 1991–2019
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منخفضة الدخل

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

آسيا الجنوبية

آسيا الشرقية وجنوب شرق آسيا

آسيا الوسطى

أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أوسيانيا

أوروبا

أمريكا الشمالية
العالم

متوسطة الدخل 
من الشريحة الدنيا

متوسطة الدخل 
من الشريحة العليا

العالممرتفعة الدخل
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المصدر:  منظمة األغذية والزراعة، 2022.
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للمنتجني الزراعيني أيًا كان حجمهم، صغريًا أو «
كبريًا. وميكن أن يتحقق ذلك من خالل االبتكارات 

التكنولوجية التي تصمم األمتتة تبًعا لظروف 
صغار املنتجني أو من خالل الرتتيبات املؤسسية 

االبتكارية، مثل تقاسم األصول أو خدمات تأجري 
املعدات التي تربط ماليك املعدات بصغار املنتجني 

الذين يدفعون رسوًما مقابل خدمة استخدام 
اآلالت بداًل من رشائها.

وميكن أن يؤدي اعتامد األمتتة الزراعية عىل 
البيئية  االستدامة  تعريض  إىل  الثقيلة  اآلالت 

الغابات وزراعة  إزالة  أيًضا للخطر ويُساهم يف 
الزراعية وفقدان  الواحد يف األرايض  املحصول 

الرتبة.  وتآكل  األرايض  البيولوجي وتدهور  التنوع 
األمتتة،  الجديدة يف  التطورات  ولكّن بعض 

التي تعتمد عىل  الصغرية  املعدات  وخاصة يف 
اتجاه  تعكس  أن  بالفعل  االصطناعي، ميكن  الذكاء 

السلبية. اآلثار  بعض هذه 

 فهم الماضي والتطّلع 
نحو المستقبل 

جميع  يف  كبرية  زيادة  اآللية  امليكنة  زادت 
املوثوقة  العاملية  البيانات  أن  مع  العامل  أنحاء 
إاّل  توجد  ال  العريضة  القطرية  التغطية  ذات 

 2009 عام  وحتى  الزراعية  الجرارات  صدد  يف 
الجرارات  استخدام  وكان  )الشكل 4(.  فقط 

القرن  يف  املؤثرة  االبتكارات  أهم  من  واحًدا 
الواليات  يف  بدأ  قد  استخدامها  وكان  العرشين؛ 

و1960   1910 عامي  بني  األمريكية  املتحدة 
 .1955 عام  بعد  وأوروبا  اليابان  إىل  وانترش 

آسيا  يف  كثرية  بلدان  شهدت  ذلك،  وبعد 
حيث  من  هائاًل  تقدًما  الالتينية  وأمريكا 

باإلضافة  مبحركات،  املزودة  اآلالت  استخدام 
الزراعية  اآلالت  تصنيع  قطاعات  ظهور  إىل 
تأجري  أسواق  ظهور  ومع  البلدان.  بعض  يف 

املنتجني  لصغار  أتاح  ما  بها،  األخذ  زاد  اآلالت، 
استخدام  توقف  ذلك،  ومع  إليها.  الوصول 

الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  الجرارات 
اليدوية  اآلالت  وظلت  املاضية  العقود  يف 
املعدات  من  الرئييس  النوع  هي  الخفيفة 

الستينيات  أثناء  جهود  وبُذلت  املستخدمة. 
لتشجيع  املايض  القرن  من  والسبعينيات 

بأسعار  اآلالت  توفري  من خالل  )مثاًل  امليكنة 
تبنّي  ولكن  حكومية(  مزارع  وإنشاء  مدعومة 
معظمها  يف  وفشلت  مكلفة  الجهود  هذه  أن 
ولكّن  بالحوكمة.  املتصلة  التحديات  بسبب 

الزراعة  ظهور  مع  التغريُّ  يف  آخذة  الحالة  هذه 
أفريقيا،  يف  التنمية  أعامل  جدول  يف  أخرى  مرة 

باألمتتة. االهتامم  جدد  ما 

شقت  املايض،  القرن  سبعينيات  ومنذ 
من  الزراعة  إىل  طريقها  الرقمية  التكنولوجيات 

واتخذ  )الجدول 2(.  التطبيقات  من  العديد  خالل 
تربية  تكنولوجيات  شكل  األمر  بداية  يف  ذلك 

الحيوانات  إلدارة  البسيطة  الدقيقة  املاشية 
ما  وهو  إلكرتونيًا  الهوية  تحديد  أساس  عىل 

روبوتات  استخدام  إىل  ذلك  بعد  الطريق  مّهد 
الوقت  ويف  املايض.  القرن  تسعينيات  يف  الحلب 

املستخدمة  الرقمية  األدوات  بدأت  نفسه، 
النظام  تستخدم  التي  اآلالت  مثل  امليكنة،  يف 
ومّكنت  الظهور  يف  املالحة،  لسواتل  العاملي 

السامد  وموزعات  للجرارات  اآليل  التوجيه 
أقرب،  عهد  ومنذ  اآلفات.  مبيدات  ورشاشات 

الهواتف  مثل  املدمجة  غري  األجهزة  تقوم 
طريق  عن  باملعلومات  املنتجني  بتزويد  الذكية 
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 الشكل 4  الجّرارات المستخدمة لكل 000 1 هكتار من األراضي الصالحة للزراعة
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آسيا الشرقية 
وجنوب شرق آسيا

أمريكا الالتينية أوروبا
ومنطقة البحر الكاريبي

أفريقيا الشمالية
وآسيا الغربية

أوسيانيا أمريكا الشمالية
(باستثناء أستراليا 

ونيوزيلندا)

أفريقيا جنوب آسيا الجنوبية
الصحراء الكبرى

العقد األول من هذا القرنتسعينيات القرن الماضيثمانينيات القرن الماضيسبعينيات القرن الماضيستينيات القرن الماضي

الدقة  العالية  التصوير  وآالت  االستشعار  أجهزة 
وميكن  فيها.  املدمجة  التطبيقات  ومختلف 

وتزيد  التكاليف  تخفض  أن  التكنولوجيات  لهذه 
وتحسن  العمل  مواعيد  يف  واملرونة  اإلنتاجية 

الحياة. نوعية 

ذلك، وهو حلول  تقدًما من  أكرث  ما هو  وهناك 
املثال  سبيل  عىل  تُستخدم  التي  األشياء  إنرتنت 

أو  املحاصيل  رعاية  بشأن  القرارات  لرصد 
وتشمل  )جزئيًا(.  وأمتتتها  األسامك  أو  املاشية 

األصول  خدمات  أيًضا  الرقمية  الخدمات 
باملزارعني  املعدات  ماليك  تربط  التي  املشرتكة، 

معداتهم. إىل  يحتاجون  الذين 

عىل  أيًضا  الرقمية  التكنولوجيات  وتنطوي 
غري  الدقيقة  الزراعة  مجال  يف  إمكانات 

إضافة  منهجيات  تطورت  وقد  املميكنة. 
زمن  منذ  محددة  أماكن  يف  يدويًا  األسمدة 

األرّز  سامد  عليها  األمثلة  ومن   – طويل 
بينام   ، املتغريِّ املعدل  تكنولوجيا  عىل  القامئة 
عدة  يف  باليد  املحمولة  الرتبة  ماسحات  تتاح 

وآسيا.  أفريقيا  يف  الدخل  منخفضة  بلدان 
اآلالت  يستخدمون  ال  الذين  املزارعون  ويقوم 
غري  الجوية  املركبات  خدمات  باستخدام  أيًضا 

سواتل  وأجهزة  املسرّية(  الطائرات  )أي  املأهولة 
الحقول(  مساحة  )لقياس  آسيا  يف  املالحة 
الحقول(. حدود  خرائط  )لرسم  وأفريقيا 

مالحظات: ُتشير الجّرارات إلى الجّرارات الكاملة العجالت والزاحفة والمجنزرة المستخدمة في الزراعة. وتم تضمين نوع رابع من الجّرارات 
)جّرار المشاة( اعتباًرا من سنة 2000. ولم تتناول الدراسة سوى البلدان التي قّدمت بيانات متسقة في ما بين عامي 1961 و2009 )ما 

مجموعه 108 بلدان(. وُحذفت آسيا الوسطى بسبب نقص البيانات. ويمكن الرجوع إلى المجموعة الكاملة من البلدان في الملحق 2، 
بما فيها البلدان الثالثة والثالثون التي تتضمن بياناتها النوع الرابع – جرار المشاة( اعتبارا من سنة 2000.

المصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2021.
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 الجدول 2   المعالم الرئيسية المختارة في األتمتة الرقمية في الزراعة

التكنولوجيا أو السنة
النشاط

الشركة أو 
المرجعالبلدالمنظمة

1974
تحديد الهوية 

إلكترونًيا للثروة 
الحيوانية

جامعة والية 
مونتانا

الواليات المتحدة 
Hanton، 1974 وLeach األمريكية

1983 

أمر تنفيذي يسمح 
باستخدام النظام 
العالمي لتحديد 

المواقع في 
األغراض المدنية

حكومة الواليات 
المتحدة 

الواليات المتحدة 
األمريكية

Brustein، 2014
Hasikو Rip، 2022

المعالجة باألسمدة 
ومبيدات اآلفات 

باستخدام الطائرات 
المسّيرة

Sheetz، 2018اليابانشركة ياماها

1987 

ادات قائمة على  سمَّ
المعدل  تكنولوجيا 

ر يتم التحكم  المتغيِّ
فيها بواسطة 

الحاسوب 

Soil Teq الواليات المتحدة شركة
Mulla، 2016 وKhoslaاألمريكية

Lely، 2021هولنداشركة Lelyروبوت الحلب 1992
Sharipov وآخرون، 2021

1997  

توجيه المعدات 
الزراعية باستخدام 

النظام العالمي 
لسواتل المالحة

 Beeline أستراليا شركةRural Retailer، 2022

جهاز استشعار 
Reusch، 1997النرويجشركة Yaraالنيتروجين

2006 
أجهزة التحكم في 
فوهة الرشاشات 

المؤتمتة 
Trimble الواليات المتحدة شركة

Trimble، 2006األمريكية

آالت إغالق صفوف  2009
الواليات المتحدة شركة Ag Leaderالزراعة

Ag Leader، 2022األمريكية

روبوت إزالة األعشاب 2011
الضارة

Ecorobotix شركة
 Naïo شركة

Technologies

سويسرا
فرنسا

Ecorobotix، 2022
Naïo، 2022

2013
نظام مساعدة 

ل آلة الضم  مشغِّ
والدراس

Claas ألمانياشركةClaas، 2022

2017 
أول إنتاج للمحاصيل 

بالتشغيل  الحقلية 
الذاتي الكامل

المتحدةجامعة هاربر آدمز ،Hands Free Hectare المملكة 
2018

قادوس غالل ذاتي 2018
الواليات المتحدة شركة Smart Agالتشغيل

Smart Ag، 2018األمريكية

2022
جّرار كبير ذاتي 

التشغيل
 John شركة

Deere
الواليات المتحدة 

John Deere، 2022األمريكية

  Lowenberg-DeBoer، 2022 :المصدر
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الحالة الراهنة لتكنولوجيات 
 األتمتة الرقمية والروبوتية 

في الزراعة
والروبوتية  الرقمية  األمتتة  تطبيقات  تتسم 

يف الزراعة بتنوعها الواسع )الشكل 5(. ومتثّل 
كبرية من  املزودة مبجموعة  الذكية  الهواتف 

الدقة  العالية  التصوير  وأجهزة  االستشعار  أجهزة 
املنتجني  املعدات سهولة من حيث حصول  أكرث 

البلدان  املنتجني( يف  )وخاصة صغار  عليها 
فإن  ذلك،  الدخل. ومع  واملتوسطة  املنخفضة 

الرقمية  بالتكنولوجيا  اإلملام  معدالت  انخفاض 
التكنولوجيات  إىل  واالفتقار  الريفية  املناطق  يف 

لكلفة  النسبي  واالرتفاع  املنتجني،  لصغار  املالمئة 
التي  العوائق  أكرب  يظل من  التكنولوجيات  هذه 

تحول دون األخذ بها.

للتكنولوجيات  التجاري  االستخدام  بدأ  ومؤخًرا، 
الذاتية  املحاصيل  روبوتات  مثل  املتقدمة 

املسرّية يف جمع  الطائرات  وتُستخدم  التشغيل. 
ولكن  املدخالت،  استخدام  وألمتتة  املعلومات 
لرقابة  األحيان  استخدامها يخضع يف كثري من 

صارمة. تنظيمية 

تطبيق  يتزايد  املائية،  األحياء  تربية  ويف قطاع 
وارتفاع  العاملة  اليد  لندرة  استجابة  األمتتة 
الغابات أصبح الكثري من  األجور، ويف مجال 

أعامل جمع األخشاب يجري آليًا إىل حد بعيد 
مقرتنة  املتنقلة،  الروبوتات  تقوم  حيث  بالفعل 
بُعد،  واالستشعار عن  االفرتايض  الواقع  بتقنيات 

الذاتية  اآلالت  استخدام  أمام  الطريق  بتمهيد 
يُستخدم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  املتقدمة.  التشغيل 
الغابات. وهناك  إزالة  بُعد لرصد  االستشعار عن 

البيئة  الزراعية يف  األمتتة  إمكانات الستخدام  أيًضا 
األماكن  يف  الزراعة  وتشمل  للتحكم،  الخاضعة 

العمودية.  والزراعة  املغلقة 

الحلول  من  كثري  بالفعل  حاليًا  ويتوافر 
تطبيقها  ومعدل  اتجاهها  ويتأثر  التكنولوجية 

السياسات. ويتعنيَّ  بخيارات  إىل حد كبري 
عىل الحكومات أن تيرّس الوصول إىل هذه 

والنساء  املنتجني  صغار  خاصة   – التكنولوجيات 
املحرومة  املجموعات  من  وغريهم  والشباب 

االحتياجات  لتالئم  تكييفها  وكفالة   – واملهمشة 
تقوم  أن  املثايل  للمنتجني. ومن  املحددة 

للجميع  الفرص  تكافؤ  بتحقيق  الحكومات 
لتمكني  االبتكارية  التكنولوجيات  عىل  للحصول 
األمتتة. بالطلب عىل  الوفاء  الخاص من  القطاع 

 ال يزال للميكنة اآللية 
البسيطة دور تؤديه

والروبوتات  الرقمية  التكنولوجيات  أن  يف حني 
اآللية ال تزال  امليكنة  بأمور عظيمة، فإن  تُبرش 

قادرة عىل تحقيق فوائد كثرية من حيث زيادة 
العمل  من مشقة  والحد  الكلفة  وتخفيض  الدخل 

الزراعية من تخصيص وقت لغري  ومتكني األرس 
الزراعة. وميكن أن تؤدي األمتتة أيًضا إىل تحسني 
الحفظ  تكنولوجيات  بفضل  وذلك  األغذية  سالمة 

الصمود، خاصة  القدرة عىل  والتخزين، وزيادة 
يف وجه الصدمات املناخية، من خالل السامح 
برسعة  الزراعية  األنشطة  باستكامل  للمزارعني 

أنشطتهم مع  املرونة يف تكييف  أكرب وزيادة 
أيًضا آثار  الطقس املتغرّي. وميكن أن تكون هناك 
غري مبارشة عىل االقتصاد ككّل. وقد تحدث هذه 
اآلثار من خالل زيادة الطلب من األرس املعيشية 
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  الشكل 5   تكنولوجيات رقمية وروبوتات مختارة مزودة بالذكاء الصناعي بحسب نظام 
اإلنتاج الزراعي

الحراجةتربيــة األحياء المائيةالمحاصيلالثروة الحيوانية

النقل الموجه
بالنظام العالمي

لتحديد المواقع

رصد الغابات

الوسم
اإللكتروني

روبوت الحلب

معلفة آلية

جّرار من 
دون سائق

روبوت رش

روبوت حصاد

إدارة تربية
األحياء المائية

المؤتمتة

معلفة آلية

مع  الزراعية  غري  والخدمات  السلع  عىل  الزراعية 
االقتصاد  توسع  وكذلك  عملها،  إنتاجية  تحسن 

نطاق  خارج  العاملة  تحرك  مع  الزراعي  غري 
أعىل  إنتاجية  ذات  قطاعات  يف  لتدخل  الزراعة 

العاملة.  لليد 

وبالتايل ال يزال هناك مجال لزيادة استخدام 
البلدان  السياقات. ويف  اآللية يف بعض  امليكنة 

يستفيد  أن  ميكن  الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة 
الجرارات  الصغرية، مثل  املنتجني من اآلالت  صغار 
استدامة  أقل كلفة وأكرث  التي هي  الدفع،  الثنائية 

الثقيلة.  باآلالت  مقارنة  البيئية  الناحية  من 
عالية  مكانة  الزراعية  امليكنة  تحتل  ولذلك 

البلدان  السياسات لكثري من  يف جدول أعامل 
ذلك  وينطبق  الدخل.  واملتوسطة  املنخفضة 

الصحراء  أفريقيا جنوب  بصورة خاصة يف حالة 
الزراعية  للميكنة  إهاماًل  التي شهدت  الكربى، 

الوقت. لبعض 

التكنولوجيات  وال يزال من املمكن أن تؤدي 
فالجّر  كبريًا.  الحيواين دوًرا  والجّر  اليدوية 

للطاقة  أن يكون مصدًرا مهاًم  الحيواين ميكن 
الصغرية واملجزأة، وميكن  الزراعية  الحيازات  يف 
اليدوية املتقدمة إىل تقليل  أن تؤدي األدوات 

البرشية. وبإمكان كل من  القوة  الحاجة إىل 
أن  املتقدمة  اليدوية  الجّر واألدوات  حيوانات 

والحصول  العاملة  اليد  نقص  معالجة  تساعد عىل 
عىل غلة محصولية أعىل وتوسيع األرايض يف كثري 

من املناطق. ويف كثري من الحاالت، تكون هي 
الطاقة. الخيار األكرث جدوى لزيادة إمدادات 

المصدر: أعدته منظمة األغذية والزراعة لهذا التقرير.
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 الجدوى التجارية لالستثمار 
في األتمتة الرقمية

يف  لالستثامر  التجارية  الجدوى  تستند 
الخاصة  املكاسب  إىل  الزراعية  التكنولوجيا 

واملنتجون  املوردون  يبدي  ولن  املحتملة. 
تفوق  الفوائد  كانت  إذا  إاّل  الرضوري  االلتزام 

بعض  ويف  التكنولوجيات  بعض  حالة  ويف  الكلفة. 
عن  االستثامر  كلفة  تزيد  قد  املعيّنة،  الظروف 
تكون  قد  أخرى،  ناحية  ومن  الخاصة؛  الفوائد 

يف  بّد  وال  ككّل.  للمجتمع  كبرية  فوائد  هناك 
ملواءمة  عامة  تدخالت  إجراء  من  الحالة  هذه 

برمته. املجتمع  مصالح  مع  الخاصة  الفوائد 

دراسة   27 استُخدمت  البيانات،  شّح  ويف ضوء 
خدمات  مقدمي  مع  مقابالت  إىل  تستند  حالة، 

الجدوى  عىل  الضوء  إللقاء  الرقمية،  األمتتة 
وتغطي  الزراعة.  يف  الرقمية  لألمتتة  التجارية 

نُظم  وجميع  العامل  أقاليم  جميع  الحالة  دراسات 
الحيوانية  والرثوة  )املحاصيل  الزراعي  اإلنتاج 

الزراعية(  والحراجة  املائية  األحياء  وتربية 
ال  حيث  الجهوزية،  مراحل  مختلف  مُتثّل  وهي 
التطوير  من  املبكرة  املراحل  يف  منها  كثري  يزال 

النتائج  وتُظهر   .)6 )الشكل  التجاري  واالستخدام 
الخدمات  27 من مقدمي  10 فقط من بني  أن 
املالية.  باالستدامة  ويتمتعون  أرباًحا  يحققون 

يف  ومعظمهم   – العرشة  هؤالء  ويستخدم 
مرحلة  بلغت  حلواًل   – الدخل  املرتفعة  البلدان 

واسع(  نطاق  عىل  مستخدمة  )أي  النضج 
ويشري  الحاالت.  معظم  يف  املنتجني  كبار  وتخدم 

املزارعني  أن  إىل  الحالة  ثلث دراسات  أكرث من 
مكاسب  خالل  من  الحلول  هذه  من  يستفيدون 
الجديدة.  األسواق  وفرص  والكفاءة  اإلنتاجية  يف 

التجارية  الجدوى  أن  إىل  عموًما  النتائج  وتُشري 

ناضجة  ليست  الرقمية  األمتتة  لتكنولوجيات 

أن كثريًا من  إىل  بعد، ويرجع ذلك يف جانب منه 

النموذج  مرحلة  يف  يزال  ال  التكنولوجيات  هذه 

تحول  عوائق جّدية  فضاًل عن وجود  األّويل، 

املنخفضة  البلدان  يف  خاصة  بها،  األخذ  دون 

الدخل. واملتوسطة 

من  مهمة  دروس  عدة  استخالص  ميكن 

لألخذ  الرئيسية  فالعوامل  الحالة.  دراسات 

الحل  بقدرة  الوعي  أواًل،  هي  بالتكنولوجيات 

وثانيًا،  بنجاح،  الزراعية  العمليات  أداء  عىل 

وتتمثل  الحل.  مع  التعامل  عىل  املزارعني  قدرة 

املبادئ  معرفة  إىل  االفتقار  يف  املتكررة  العقبات 

والتوافر  اإللكرتوين  االتصال  وضعف  الرقمية، 

يف  العوامل  هذه  وتتضاعف  للكهرباء.  املحدود 

التغيري،  عن  اإلحجام  بسبب  األحيان  من  كثري 

حيث  املزارعني  بشيخوخة  عموًما  يرتبط  الذي 

عنرًصا  ميثّلون  الشباب  املزارعني  أن  يبدو 

الظروف  ومُتثّل  األمتتة.  نحو  التحّول  يف  أساسيًا 

حيث  آخر  رئيسيًا  عاماًل  األسواق  يف  السائدة 

تحّمل  عىل  املنتجني  بني  القوية  املنافسة  تدفع 

جديدة  بتكنولوجيات  واألخذ  املخاطر  من  مزيد 

أن  وميكن  والكفاءة.  اإلنتاجية  بزيادة  تبرش 

الخاصة  األنظمة  هي  التضييق  عوامل  تكون 

سياسات  وجود  وعدم  التكنولوجيا،  باسترياد 

السياسات  كفاية  وعدم  البيانات  تشاطر  بشأن 

أن  ميكن  اآلخر،  الجانب  ويف  العامة.  والحوافز 

وكذلك  جيًدا،  مصممة  كانت  إذا  اللوائح،  تكون 

بالتكنولوجيات. لألخذ  قويًا  دافًعا  العام،  الدعم 
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 الشكل 6   الجهوزية لتوسيع نطاق تكنولوجيات األتمتة الرقمية على امتداد الطيف 

أتمتة تربية األحياء المائية

زراعة المحاصيل المحمية

رقمنة المزرعة بأكملها 
(المحاصيل)

األتمتة الكاملة 
(الثروة الحيوانية)

األتمتة الكاملة (المحاصيل)

المنظومات الجوية غير 
المأهولة النشطة (المحاصيل)

الجّرارات واآلالت (المحاصيل)

الحلول غير المدمجة 
(المحاصيل والثروة الحيوانية)

الجهوزية لتوسيع النطاق

النموذج 
األّولي

وشيكة من 
دخول السوق

آخذة في 
االتساع

ناضجة

استخدام المنظومات الجوية غير المأهولة واالستشعار عن بعد لدعم
اتخاذ القرار (من خالل التحليالت والنماذج والذكاء االصطناعي)

الحلول الرقمية (الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة، 
واالستشعار  عن بعد، ومنصات المعلومات التحذيرية)

استخدام المنظومات الجوية غير المأهولة واالستشعار عن ُبعد لدعم 
اتخاذ القرارات (رسم الخرائط واالستكشاف)

منصات التأجير، والنظام العالمي لسواتل المالحة، 
ر، وإنترنت األشياء وتكنولوجيا العائد المتغيِّ

التسميد، والرش، والتلقيح، وغيرها

آالت الحصاد، والروبوتات، وبيانات اآلالت، والرؤية اآللية، والذكاء االصطناعي

الروبوتات، وإنترنت األشياء، وتحليالت البيانات، والذكاء االصطناعي

عدد من المكونات الرقمية والتكامل مع نظام معلومات إدارة المزرعة

الروبوتات، وإنترنت األشياء، والنماذج، والتحليالت، والتكنولوجيا األحيائية

الروبوتات، وإنترنت األشياء، والذكاء االصطناعي، ولوحات المتابعة

األتمتة الزراعية تِعد بفوائد 
 بيئية ولكّن األمر يتطلب 

مزيًدا من البحث
يف  أيًضا  ولكن  الدخل،  املرتفعة  البلدان  يف 

املنخفضة  البلدان  يف  التجارية  املزارع  من  كثري 

إىل  بالفعل  الزراعة  وصلت  الدخل،  واملتوسطة 

أسايس  بشكل  وذلك  امليكنة،  من  عالية  مرحلة 

أن  غري  الكربى.  اآلالت  استعامل  خالل  من 
الرتبة  انجراف  إىل  أدى  امليكنة  من  النوع  هذا 

البيولوجي  التنوع  وفقدان  الغابات  وإزالة 
القدرة  من  الحد  يف  يساهم  وجميعها   –

االبتكارات  تُساعد  أن  وميكن  الصمود.  عىل 
لهذه  التصدي  يف  األمتتة  تكنولوجيات  يف 

تكييف  ميكن  املثال،  سبيل  وعىل  التحديات. 
حجاًم  األصغر  اآلالت  لتناسب  اآللية  امليكنة 

 مالحظات: الجهوزية لتوسيع النطاق تنقسم إلى أربع مراحل: )1( النموذج األّولي – تم اختيار المفهوم وإثباته في تجارب محدودة؛ 
)2( ووشيكة من دخول السوق – ُيطّبق الحل في ظروف إنتاج حقيقية، ويبحث مقّدم الخدمة واحًدا أو أكثر من نماذج العمل للوصول 

إلى العمالء؛ )3( وآخذة في االتساع – يؤخذ بالحل من جانب العديد من المستخدمين النهائيين/العمالء، وهناك واحد أو أكثر من 
نماذج العمل المربحة؛ )4( وناضجة – اكتسب الحل قاعدة عمالء مخصصة، وله واحد أو أكثر من نماذج العمل المربحة والطلب آخذ 

في االزدياد.
المصدر: Ceccarelli وآخرون، 2022.
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الثنائية  الصغرية  الجرارات  )مثل  وزنًا  واألخف 
أدىن  إىل  تقلل  أن  وميكنها  الدفع(.  الرباعية  أو 

ال  كونها  البيولوجي  التنوع  فقدان  من  حد 
وإعادة  الحقول  إزالة  أعامل  من  الكثري  تتطلب 

املزودة  األخرى  الصغرية  اآلالت  أما  تشكيلها. 
الضارة  الحشائش  إزالة  آالت  مثل  مبحركات، 

املتنقلة،  اسات  والدرَّ بالقوى  تعمل  التي 
حيث  من  فوائد  عىل  تنطوي  أن  أيًضا  فيمكن 

تشغيلها  سهولة  إىل  نظًرا  الجنسني  بني  املساواة 
النساء. جانب  من 

التي  الرقمية  األمتتة  تكنولوجيات  وتتمتع 
عىل  بالقدرة  أيًضا  الدقيقة  الزراعة  تدعم 

مثل  االستدامة،  مبامرسات  األخذ  تيسري 
قصص  وهناك  املوارد.  عىل  املحافظة  الزراعة 

الكمبيوتر  أجهزة  استخدام  مجال  يف  نجاح 
إىل  يؤدي  ما  الدفيئات،  ألمتتة  األشياء  وإنرتنت 
وميكن  املدخالت.  من  وغريها  املياه  يف  وفورات 
هي  التي  الصغرية  الروبوتات  أرساب  الستخدام 
أن  الظروف،  بعض  يف  اقتصاديًا  مجدية  بالفعل 

استخدام  تقليل  خالل  من  بيئية  فوائد  يحقق 
الفائدة  وتحقيق  واألعشاب،  اآلفات  مبيدات 

وتقليل  األخرى  املدخالت  استخدام  من  املثىل 
الرتبة.  تراص 

مبواقع  حاليًا  البيئية  الفوائد  هذه  وترتبط 
كثري  يزال  ال  ذلك،  إىل  وباإلضافة  بعينها؛ 

التطوير  من  األوىل  املراحل  يف  الحلول  من 
يتطلب  األمر  فإن  ولذلك  التجاري.  والتسويق 

تطويرها.  يف  واالستثامر  البحث  من  مزيًدا 
أيًضا  مهم  املتجددة  الطاقة  إىل  واالنتقال 

األمتتة  لتزويد  جديدة  فرًصا  يتيح  أن  وميكن 
النائية،  الريفية  املناطق  يف  خاصة  بالطاقة، 

إجراء  أيًضا   – أخرى  مّرة   – يتعنّي  ولكن 
من  أيٍّ  الستكشاف  املجال  هذا  يف  بحوث 

الشبكة  نطاق  خارج  املتجددة  الطاقة  حلول 
اآلالت  من  نوع  أي  تشغيل  ميكنها  الكهربائية 

الكفاءة. من  قدر  بأكرب 

 أثر األتمتة الزراعية على 
العمال والمستهلكين

الزراعية  لألمتتة  الشاملة  اآلثار  قياس  الصعب  من 
القياس يتطلب قدًرا  العاملة ألن هذا  عىل 

وما  التحوالت  لتتبّع جميع  البيانات  من  كبريًا 
يتعلق  للعامل، وال  توزيع  إعادة  يصاحبها من 
أيًضا  ذلك باألنشطة يف املزارع فحسب، ولكن 

ومع  والنهائية.  التمهيدية  املراحل  يف  باألنشطة 
الزراعة  الناس  الزراعي، يرتك  التحّول  تحقق 

نسبة  تنخفض  فيام  أجًرا،  أعىل  لوظائف  التامًسا 
تتغريَّ  الزراعة. وعندما  العاملني يف  األشخاص 
والغذائية يف  الزراعية  الُنظم  مفاصل  جميع 

الوقت نفسه، يكاد يكون من غري املمكن إسناد 
واالجتامعية  االقتصادية  واآلثار  العمل  آثار سوق 

إىل أحداث محددة يف األمتتة الزراعية.

الزراعية عىل  وتتنوع اآلثار املحتملة لألمتتة 
العاملة الزراعية )الشكل 7(. فمن املرجح أن 

ينخفض الطلب عىل اليد العاملة ذات املهارات 
املنخفضة مع زيادة أمتتة املهام. ويف الوقت نفسه 

تؤدي األمتتة إىل دعم الطلب عىل اليد العاملة 
املاهرة. وإذا نظرنا إىل الُنظم الزراعية والغذائية 

يف مجموعها، فإن األمتتة ميكن أن تُخفض العاملة 
املوسمية املنخفضة األجر يف املزارع، ولكنها تؤدي 

إىل زيادة العاملة األعىل أجًرا واألقل موسمية يف 
والنهائية. التمهيدية  املراحل 
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 الشكل 7   مقاربة آثار األتمتة على العمالة من منظور الُنظم الزراعية والغذائية بكليتها 

المراحل التمهيدية

المدخالت

غير المشتراة
 (على سبيل المثال،
 البذور المحفوظة/
المزروعة، واألمطار)

المشتراة
(على سبيل المثال، األسمدة،

والمعدات، والثروة 
الحيوانية، والتأمين)

التعرف على المالمح
االجتماعية واالقتصادية

الرئيسية

صغار المنتجين

النساء

الشباب

المراحل النهائية

الخدمات اللوجستية

المراحل المتوسطة

التوزيع واالستهالكاإلنتاج الزراعي التجهيز

األسر المعيشية
والتخزين المحلي

الوسطاء
المحليون

إنتاج الكفاف
الزراعي

اإلنتاج الزراعي
التجاري األسري

استهالك 
األسر المعيشية

المبيعات 
المحلية

األسري 
والمحلي

التجاري
الصغير

الوسطاء
العالميون

اإلنتاج الزراعي
التجاري المؤسسي

المبيعات 
العالمية

التجاري
الكبير

التغّيرات في الطلب على اليد العاملة

السائقون  
 عمال المستودعات

 مشغلو اآلالت 
والميكانيكيون  

 عمال المكاتب  
والمبيعات  

االختصاصيون الماليون  

اليد العاملة األسرية  
عمال الحقول اُألجراء  

المشرفون والمقاولون  
مشغلو اآلالت   

والميكانيكيون  
مديرو المزارع والمبيعات  

االختصاصيون في   
التكنولوجيا  

السائقون  
عمال المستودعات  
االختصاصيون في    

اللوجستيات  
عمال المكاتب والمبيعات  

المخازن والمجهزون     
والقائمون بالتغليف  

مشغلو اآلالت   
والميكانيكيون  

االختصاصيون في   
ضمان الجودة  

عمال المكاتب والمبيعات  
االختصاصيون في    

التكنولوجيا  

عمال المستودعات   
والسائقون  

موظفو خدمة العمالء  
االختصاصيون في   

ضمان الجودة  
عمال المكاتب والمبيعات  

االختصاصيون في   
التكنولوجيا  

آخرون (على سبيل
المثال، المهاجرون، 
والفقراء الريفيون،

واألشخاص ذوو اإلعاقة)

وقد تختلف آثار األمتتة أيًضا مع اختالف أنواع 

املزارع. ففي حالة صغار املزارعني ومزارعي 

الكفاف، ميكن أن تؤدي األمتتة إىل تحرير اليد 

العاملة األرسية، ولكنها قد تسمح أيًضا بتوسيع 

اإلنتاج. ويف املزارع األرسية التجارية، ميكن أن 

تؤدي األمتتة أيًضا إىل تحرير اليد العاملة األرسية 

وتقليل الطلب عىل اليد العاملة لقاء أجر، ولكن 

إذا توسعت األنشطة الزراعية التجارية نتيجة 

لألمتتة، فقد تكون هناك حاجة أكرب إىل اليد 

العاملة املأجورة. ومتثّل مزارع الرشكات التجارية 

أكرث املزارع استخداًما لألمتتة، ويقابل ذلك 

انخفاض يف متطلبات اليد العاملة يف املزارع.
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بارتفاع  مدفوًعا  باألمتتة  األخذ  كان  وإذا 

تتجه  فسوف  العاملة  اليد  وندرة  األجور 

واألجور  العاملة  اليد  إنتاجية  زيادة  إىل  األمتتة 

حدثت  وإذا  بالبطالة.  تتسبب  أن  بدون 

العاملة،  اليد  يف  وفرة  وجود  ظّل  يف  األمتتة 

األمتتة  تجعل  حكومية  بإعانات  تحفيزها  وتم 

خطر  هناك  سيكون  مصطنعة،  بصورة  رخيصة 

بشكل  يؤثر  ما  بالبطالة،  تتسبب  أن  جدي 

ال  قد  الذين  مهارة،  األقل  الفئات  عىل  خاص 

آخر. مكان  يف  عماًل  بسهولة  يجدون 

واقتصادية  اجتامعية  آثاًرا  الزراعية  األمتتة  وتولّد 

كلفة  تخفض  كونها  املستهلكني،  عىل  مهمة 

ريادة  صعيد  عىل  جديدة  فرًصا  وتنشئ  األغذية 

بالسامح  مثاًل  وذلك   – املستهلكني  تفيد  األعامل 

باملغّذيات  الغنية  املوروثة  املحاصيل  بإحياء 

تخفيض  إىل  وتؤدي   – أمتتتها  يصعب  كان  التي 

التي  العضوية،  األغذية  إنتاج  كلفة  يف  كبري 

جًدا. كثيفة  عاملة  حاليًا  تتطلّب 

 عملية األتمتة الزراعية يجب 
أن تكون شاملة 

الجميع،  الزراعية  األمتتة  تشمل  أن  يجب 

وصيادي  والرعاة،  املنتجني،  صغار  وخاصة 

الغابات،  مجال  يف  والعاملني  األسامك، 

العامل  إىل  إضافة  الغابات،  ومجتمعات 

الصغر  البالغة  واملشاريع  املأجورين،  الزراعيني 

ال  والذين  النظاميني،  غري  والعامل  الرسمية،  غري 

املهم  ومن  املهاجرين.  والعامل  أراض،  ميلكون 

واألشخاص  والشباب  النساء  إرشاك  خاصة  بصورة 

اإلعاقة. ذوي 

عىل  املزرعة  يف  لألمتتة  الجنسانية  اآلثار  وتنطوي 
األخذ  الرجل يف  عن  متأخرة  واملرأة  معقدة.  آثار 

التي  الحواجز  بسبب  الزراعية  بالتكنولوجيا 
واملدخالت  املال  رأس  تحول دون حصولها عىل 
واملعايري  واالئتامنات(  اإلرشاد  )مثل  والخدمات 

عىل  ويتعنيَّ  السياقات.  بعض  يف  الثقافية 
التكنولوجيا  تطوير  تعزيز  السياسات  صانعي 

ونرشها  الجنسني  بني  الفروق  تراعي  التي 
خدماتها. وتقديم 

يأخذ  أول من  الشباب هم  املزارعني  أن  ويبدو 
بأنواع  الزراعية  األمتتة  وتبرش  العملية.  بهذه 

تتطلب  التي  املاهرة  الوظائف  من  جديدة 
املال  رأس  لتنمية  قوي  أعامل  وجود جدول 

الشباب،  عىل  الرتكيز  مع  القدرات،  وبناء  البرشي 
اليدوية  األنشطة  من  التحّول  تيسري  عن  فضاًل 
أكرث  تكنولوجيات  إىل  املنخفضة  املهارات  ذات 
تؤدي  أن  املخاوف من  فإن  ذلك،  تعقيًدا. ومع 

ليست  مخاوف  هي  مكثّفة  بطالة  إىل  األمتتة 
مع  الزراعية،  الوظائف  أمتتة  ومتثّل  محلها.  يف 

يف  العاملة  للقوة  تطوير  من  ذلك  يتبع  ما 
املواقع  بحسب  تختلف  تدريجية  عملية  املزارع، 

التي  والحوافز  الزراعية.  واملهام  واملحاصيل 
العاملة  لليد  املوفرة  باألمتتة  األخذ  عىل  تدفع 

الزراعية  املهام  حالة  تكون يف  ما  أكرث  هي 
بسهولة  ميكن  التي  العاملة  الكثيفة  املحددة 

املهام  بعض  أمتتة  ومع  منخفضة.  بكلفة  أمتتتها 
العاملة. كثيف  اآلخر  بعضها  سيظل 

املتوفرة  األمتتة  تكنولوجيات  تكن  مل  وإذا 
هناك  يكون  فسوف  الحجم  حيث  من  محايدة 

إىل  املنتجني  صغار  افتقار  احتامل  من  خطر 
للحفاظ  الالزمة  الحجم  القتصاديات  الوصول 
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الحّل  مفتاح  ويكمن  التنافسية.  قدرتهم  عىل 
الحجم  من حيث  املحايدة  األمتتة  تكون  أن  يف 
وإّن  مكان.  كل  يف  متوفرة  الكلفة  واملنخفضة 
العمل  فرص  عىل  للمحافظة  األمتتة  من  الحد 

املزارع  إىل جعل  إاّل  تؤدي  لن  والدخل  الزراعية 
توسيع  قادرة عىل  وغري  املنافسة  قدرة عىل  أقل 
إنتاجية  تعزز  تكنولوجيات  دون  ومن  إنتاجها. 

عامل  انتشال  احتامالت  فإن  العاملة،  اليد 
الغذايئ  األمن  وانعدام  الفقر  من  الفقراء  املزارع 

قامتة. احتامالت  تظل 

خارطة طريق لألتمتة الزراعية 
الفعالة والمستدامة والشاملة 

كبرية  إمكانات  عىل  الزراعية  األمتتة  تنطوي 
املستدامة  الريفية  التنمية  يف  للمساهمة 

الكثيفة  الزراعة  أساس  عىل  للجميع  والشاملة 
هذه  تحقيق  فإن  ذلك،  ومع  املستدامة.  ولكن 
السياق  عىل  ويتوقف  تلقائيًا  ليس  اإلمكانات 

السياسات  وكذلك  واالقتصادي،  االجتامعي 
عملية  فيها  تجري  التي  املؤسسية  والبيئة 

ما  ببناء  تقوم  التي  والبلدان  الزراعية.  األمتتة 
واالقتصادية  املادية  التحتية  البنية  من  يلزم 
هي  الرقمية  لألمتتة  واالجتامعية  والقانونية 

الفوائد.  ستحقق  التي 

تغرّي  أي  مثل  مثلها  الزراعية،  واألمتتة 
االختالالت،  بعض  عىل  حتاًم  تنطوي  تكنولوجي، 

أيًضا  تنشئ  ولكنها  الفوائد  بعض  تحقق  حيث 
مجموعة  التقرير  ويقرتح  املقايضات.  بعض 

السياسات  بشأن  املمكنة  الخيارات  من 
وهي  واالستثامرات.  والترشيعات  واملؤسسات 

مساهمة  لكفالة  طريق  خارطة  مجتمعة  تُشكل 

والغذائية  الزراعية  الُنظم  يف  الزراعية  األمتتة 
عىل  والقادرة  واملستدامة  واملنتجة  الفعالة 

وتُركز   .)8 )الشكل  للجميع  والشاملة  الصمود 
لألعامل  مؤاتية  بيئة  إنشاء  عىل  الخيارات  بعض 

باالستثامرات  يتعلق  ما  يف  خاصة  التجارية 
استكامل  وينبغي  األمتتة.  تكنولوجيات  يف 

تؤدي  أن  لضامن  بأنظمة  االستثامرات  هذه 
تغرّي  وجه  يف  والصمود  البيئية  االستدامة  إىل 

وبرامج  سياسات  توضع  أن  يجب  وأخريًا،  املناخ. 
الجميع،  صالح  يف  العملية  هذه  تكون  أن  تكفل 

شة. املهمَّ املجموعات  وخاصة 

توازن  أن  الحكومات  عىل  أيًضا  وسيتعنيَّ 
والبيئية  االقتصادية  األهداف  بني  املقايضات 

عىل  لإلجراءات  األولوية  تسند  وأن  واالجتامعية 
أساس  وعىل  تواجهها  التي  التحديات  أساس 

املهمة  املشرتكة  املجاالت  وأحد  الوطنية.  قدراتها 
العامة،  الخدمات  دعم  هو  الحكومة  لتدّخل 

بيئة  لتهيئة  الحكومة  إجراءات  مُيثّل  الذي 
ويف  الزراعة  يف  التجارية  باألعامل  للقيام  مؤاتية 

الحوافز  دون  من  والغذائية،  الزراعية  الُنظم 
بعض  تفضيل  أو  التشويه  إىل  تؤدي  التي 

قطاعات  حتى  )أو  غريها  عىل  الفاعلة  الجهات 
الزراعة(. داخل  معينة 

السياسات والتدخالت الموجهة 
إلى الزراعة تؤثر أيًضا على 

األخذ باألتمتة
تُساعد يف  أن  بالزراعة  الخاصة  للسياسات  ميكن 

التي تحول دون األخذ  الحواجز  التغلّب عىل 
املنتجني. وتستطيع  بها، وخاصة يف حالة صغار 

الحكومات أن تؤثر عىل األخذ باألمتتة من خالل 
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  الشكل 8   خارطة طريق لخيارات السياسات من أجل االستفادة من األتمتة الزراعية 
بطريقة مسؤولة

ية
ســ

ئي
ة ر

ور
ص

ة ب
عي

زرا
ة ال

إلنتاجيــ
معالجــة ا

شــاملة اجتماعًيا
جعــل العملية 

ى الصمود
ة عل

والقدر
ية 

بيئ
 ال

مة
دا

ســت
ال

ق ا
قي

تح

صور وإخفاقات الســوق بصورة رئيســية
معالجة أوجه الق

االستفادة من

مــن أجــل ُنظم زراعية وغذائية 
فعالة

ومنتجة 
ومستدامة

 وقــادرة على الصمود
 وشــاملة للجميع

األتمتــة الزراعية بطريقة مســؤولة

السياســات العامة لتهيئة 
بيئة مؤاتية

دعــم األتمتــة الزراعية على الرغم 
مــن عدم ارتباطها المباشــر باألغذية 

والزراعة

السياســات والتشريعات 
واالســتثمارات الموجهة للزراعة

مرتبطــة ارتباًطا مباشــًرا باألغذية 
والزراعــة، ولكنها تســتهدف القطاع 

بصورة جماعية

سياســات لضمان مســاهمة األتمتة 
فــي ُنظم زراعية وغذائية مســتدامة 

وقــادرة على الصمود
تصميــم األتمتــة مــن أجل الحفاظ على 

المــوارد الطبيعيــة وبنــاء القدرة على الصمود

سياســات لضمــان عملية أتمتة 
شــاملة تعمــل لصالح الجميع

ضمــان تجنب اآلثار الســلبية المحتملة 
علــى الدخــل وُســبل العيش أو التخفيف 

من حدتها

المصدر: أعدته منظمة األغذية والزراعة لهذا التقرير.
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سياسات االئتامن املوجه مبارشة إىل األمتتة «
الزراعية. ومتثّل قروض االستثامر – مثل األوراق 
تعاقدي ومخططات ضامنات  أساس  املالية عىل 

والتأجري  املشرتكة  املسؤولية  ومجموعات  القروض 
لتمويل  األكرث شيوًعا  الحل  املامثلة –  واملِنح 

األمتتة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن اإلعانات املحددة 
الهدف التي ال تشّوه األسواق ميكن أن تؤدي 

دوًرا. وتحسني أمن حيازة األرايض أمر جوهري، 
نظًرا ألن حيازة األرايض غري اآلمنة تحد من 

االئتامنات ألنهم  الحصول عىل  املنتجني يف  قدرة 
ملكية  سندات  استخدام  عندئذ  يستطيعون  ال 

أيًضا لخفض الرسوم عىل  األرايض كضامن. وميكن 
الغيار  الرقمية وقطع  واردات اآلالت واملعدات 

أن يساعد عىل  الجمركية  اإلجراءات  وتحسني 
األمتتة. تكنولوجيات  صفقات  كلفة  تخفيض 

وهناك حاجة إىل تطوير رأس املال البرشي 
الرقمية، وذلك مثاًل من خالل  األمية  للتغلب عىل 

معارف  تعزيز  ويجب  املهني.  التدريب  مراكز 
والفنيني  واملشغلني  واملالكني  املصّنعني  ومهارات 
بشكل  الشباب  استهداف  مع  واملزارعني جميًعا، 

الزراعي  اإلرشاد  لتحسني  وميكن  اسرتاتيجي. 
األخذ  يُيرّس  أن  الريفية  االستشارية  والخدمات 

العامة دوًما  اإلرشاد  باألمتتة. وكان لخدمات 
الشاملة  الزراعية  دور مهم يف كفالة األمتتة 

املدربني  للجميع. غري أن نقص موظفي اإلرشاد 
البلدان  عائًقا كبريًا يف معظم  تدريبًا جيًدا ميثّل 

الدخل. واملتوسطة  املنخفضة 

البحث  للحكومات أن متوِّل أعامل  وميكن 
إيجاد  بها، خاصة بهدف  أو تقوم  والتطوير 

االحتياجات  مكيّفة مع  األمتتة  حلول عىل صعيد 
مجاالت  ومن  املنتجني.  واحتياجات صغار  املحلية 

الدقيقة  الزراعة  أثر حلول  تقييم  املهمة  البحث 
ويتعني  والشمول.  واالستدامة  الربحية  من حيث 

الرقمية  والحلول  الصغرية  اآلالت  الرتكيز عىل 
مالءمة  أكرث   – التكنولوجية  الناحية  من  البسيطة 

الصغرية – مثل  املحلية واملزارع  للظروف 
الخدمة  وبيانات  التفاعلية  الصوتية  االستجابة 

القصرية.  النصية  والرسائل  املهيكلة  غري  التكميلية 

معايري  بلورة  الحكومات  يتعنّي عىل  وأخريًا، 
التي ميكن أن تديرها  الجودة والسالمة،  ضامن 
ومنظامت  السوق  ومنظامت  العامة  املنظامت 

قوانني سالمة  تستند  أن  ويتعنيَّ  الثالث.  القطاع 
األمتتة وأنظمتها إىل مشاورات مع جميع أصحاب 

لها. االمتثال  تكون شفافة لضامن  املصلحة وأن 

السياسات والمؤسسات 
واالستثمارات خارج الُنظم 

الزراعية والغذائية 
ال  التي  واالستثامرات  العامة  للسياسات  ميكن 
الزراعية  الُنظم  التحديد  وجه  عىل  تستهدف 

املؤاتية،  البيئة  معامل  تُشكل  أن  والغذائية 
يخّفض  أن  وميكن  التحتية.  البنية  ذلك  يف  مبا 

للطرقات  الرديئة  التحتية  البنية  هذه  تحسني 
وقطع  اآلالت  عىل  للحصول  املعامالت  كلفة 
ظهور  ويُيرّس  والوقود  والتصليحات  الغيار 
فإن  املثال،  سبيل  وعىل  الخدمات.  أسواق 

من  للطاقة  التحتية  البنية  يف  االستثامر 
الشبكة  نطاق  خارج  الكهرباء  تطوير  خالل 

أهمية.  يقّل  ال  متجددة  موارد  من  الكهربائية 
إىل  استناًدا  املتجددة  الطاقة  لتوافر  وميكن 

يف  الصدمات  من  يقي  أن  محلية  استثامرات 
الوقود. أسعار  تقلبات  ومن  الطاقة  قطاع 
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لالتصاالت  التحتية  البنية  تحسني  الحاسم  ومن 
مختلف  عرب  اإللكرتوين  االتصال  وإمكانية 

الزراعية.  األمتتة  أداء  لسالمة  الريفية  املناطق 
كتعزيز   – مهم  دور  أداء  للترشيعات  وميكن 

والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكات 
االتصال  إمكانية  لتحسني  املحيل  واملجتمع 

الصلة  ذات  التحتية  والبنية  اإللكرتوين 
وينبغي  والدعم.  البيانات  خدمات  وتوفري 

املؤاتية  البنى  أيًضا  االستثامرات  تستهدف  أن 
العامة  البيانات  مجموعات  مثل  املصاحبة، 

الزمنية  والجداول  الطقس  بتوقعات  املتعلقة 
الزراعي. لإلنتاج 

وظروف  املؤسسات  فإن  ذلك،  إىل  وإضافة 
األوسع  املؤسسية  والقدرة  الكيل  االقتصاد 
باألمتتة  األخذ  يف  رئيسيًا  عاماًل  مُتثّل  نطاقًا 

االئتامن  أسواق  تحسني  املهم  ومن  الزراعية. 
بالنسبة  خاصة  األمتتة،  تكنولوجيات  لتمويل 

تعزيز  الحيوية  األمور  ومن  املنتجني.  صغار  إىل 
تطوير  لتوجيه  والسياسية  املؤسسية  القدرة 

رشكات  وصلت  وإذا  األمتتة؛  تكنولوجيات 
عواقب  فإن  أواًل،  القوية  الخاصة  التكنولوجيا 

آثار  ظهور  مع  سلبية  تكون  أن  ميكن  ذلك 
من  واألهم  ككّل.  املجتمع  عىل  مبارشة  غري 
شفافة  سياسات  ُوضعت  لو  ما  يف  أنه  ذلك 

البيانات  حامية  ذلك  يف  مبا   – الوطنية  للبيانات 
هي  فيمكنها   – الخصوصية  وأنظمة  ومشاركتها 

العنارص  ومن  الرقمية.  األمتتة  تيسري  نفسها 
وطنية  تحتية  بنية  تطوير  األخرى  املؤاتية 

أي  البيني،  للتشغيل  القابلية  ودعم  للبيانات 
اآلالت.  بني  واملوثوق  الدقيق  االتصال  تحقيق 
الرصف  أسعار  سياسات  تؤثر  أن  ميكن  وأخريًا، 

من  األمتتة  أمناط  عىل  التجارية  والسياسات 

الرقمية  واملعدات  اآلالت  استرياد  كلفة  خالل 
الغيار. وقطع 

األتمتة الزراعية قادرة على 
المساهمة في تأمين 

ُنظم زراعية وغذائية شاملة 
ومستدامة

محددة  تحديات  ثالثة  الزراعية  األمتتة  تواجه 
خلف  املهمشة  املجموعات  ترك  عدم  هي: 

وإزاحة  البطالة  زيادة  وتجنب  الركب؛ 
أن  وميكن  البيئية.  األرضار  ومنع  الوظائف؛ 

لهذه  التصدي  يف  دوًرا  السياسات  تؤدي 
التحّول  يف  األمتتة  مساهمة  وكفالة  التحديات 

واملستدام.  للجميع  الشامل  الزراعي 

استفادة  تكفل  أن  الحكومات  عىل  يتعنّي  أواًل، 
األخرى  املحرومة  واملجموعات  والشباب  النساء 

التي  السياسات  أيًضا  وتساعد  األمتتة.  من 
النساء  تواجهها  التي  الحرمان  أوجه  تعالج 

أو  األرايض  املرأة يف  )مثل تحسني حقوق 
واإلرشاد(  االئتامنات  إىل  املرأة  وصول  تسهيل 

األمتتة. وميكن  املرأة إىل  زيادة وصول  عىل 
عىل  العامة  والتطوير  البحث  أعامل  تُركز  أن 

واملصممة  للجنسني  املالمئة  امليكنة  تكنولوجيات 
املرأة. وباإلضافة إىل ذلك، من  احتياجات  لتناسب 

الشباب  الرضوري وجود جدول أعامل يستهدف 
يكفل  مبا  املحرومة،  املجموعات  وغريهم من 

الجديدة  األعامل  الالزمة ألداء  املهارات  اكتسابهم 
باألمتتة. ومرتبطة  عالية  مهارات  تتطلب  التي 

ضامنات  وضع  إىل  الحكومات  تحتاج  وثانيًا، 
العاملة.  عىل  السلبية  اآلثار  من  للحامية 
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السوق  لقوى  كاستجابة  األمتتة  تظهر  وحيثام 

وتحّل  الريفية(  العاملة  أجور  ارتفاع  )مثل 

غري  فمن  املأجور،  غري  األرسي  العمل  محل 

ناحية  ومن  البطالة.  إىل  تؤدي  أن  املرجح 

بصورة  مدفوعة  كانت  إذا  األمتتة  فإن  أخرى، 

من  املثال  سبيل  )عىل  عامة  بجهود  مصطنعة 

تؤدي  أن  اآلالت( ميكن  واردات  إعانات  خالل 

وتخفيض  الوظائف  وتقليل  البطالة  إىل  عندها 

لصانعي  ينبغي  ولذلك  الريفية.  العاملة  أجور 

الحاجة  قبل  األمتتة  تشجيع  عدم  السياسات 

لصانعي  ينبغي  نفسه  الوقت  ويف  إليها. 

إىل  استناًدا  بها  تبنيها  كبح  عدم  السياسات 

العمل  فرص  تقليل  إىل  ستؤدي  بأنها  الزعم 

أن  املرجح  ومن  بطالة.  حدوث  يف  والتسبب 

السلع  يوفر  الذي  السياسات  دعم  يسمح 

الخدمات  دعم  خالل  من  الجامعية  أو  العامة 

األمتتة  من  مزيد  نحو  بسالسة  باالنتقال  العامة 

دعم  ذلك  ويشمل  بطالة.  يف  التسبب  بدون 

وخدمات  الزراعي  املجال  يف  والتطوير  البحث 

املعرفة. نقل 

مساهمة  السياسات  تكفل  أن  يتعنيَّ  وثالثًا، 

والغذائية  الزراعية  الُنظم  يف  الزراعية  األمتتة 

وميكن  الصمود.  عىل  والقادرة  املستدامة 

تقدًما،  األكرث  الرقمية  األمتتة  لتكنولوجيات 

املرضة  اآلثار  تُقلل  أن  الدقيقة،  الزراعة  مثل 

حد  أدىن  إىل  اآللية  املكننة  عن  الناجمة  بالبيئة 

والزراعية  التقنية  للبحوث  وينبغي  تتجنبها.  أو 

التي  األمتتة  حلول  تستكشف  أن  التطبيقية 

املحلية  الزراعية  اإليكولوجية  الظروف  تناسب 

تُيرّس  أن  للحكومات  وينبغي  وجه،  أفضل  عىل 

للبيئة. املراعية  بالتكنولوجيات  األخذ 

ويف الختام، ميكن لألمتتة، إذا كان هناك اهتامم 

تحفز  أن  أعاله،  املذكورة  للتحديات  بالتصدي 

وخاصة  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  دعم 

األهداف 1 و2 و3 و9 و10. وسوف يعتمد اختيار 

وكذلك   – التكنولوجيات  من  املناسب  املزيج 

 – املالمئة  واالستثامرات  والتدخالت  السياسات 

واملؤسسات  االقتصادية،  التنمية  مستوى  عىل 

وأهداف  املحلية،  الزراعية  والخصائص  القامئة، 

املهم أن يدرك صانعو  السياسات. ومن  صانعي 

وأن  باألمتتة  األخذ  السياسات خصوصية سياق 

التي تظهر يف أي مجال  يقيّموا املشاكل املحددة 

)مثل ضعف االتصال اإللكرتوين، وعدم املساواة، 

التغذية(  الغذايئ، وسوء  األمن  وانعدام  والفقر، 

قيد  لوضعها  السياسات  أدوات  الجمع بني  قبل 

اختيار  الزراعيني  املنتجني  إىل  ويرجع  العمل. 

مسؤولية  ومن  بها  يأخذون  التي  التكنولوجيات 

أن  مؤاتية شاملة ميكن  بيئة  توفري  الحكومات 

n.االبتكار فيها  يزدهر 
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تحدد األتمتة مالمح الزراعة في العالم منذ مطلع القرن العشرين. وقد حققت الميكنة اآللية 
فوائد كبيرة من حيث تحسين اإلنتاجية وتقليل المشقة وزيادة الكفاءة في توزيع العمالة، 
ولكن صاحبتها أيًضا بعض اآلثار البيئية السلبية. وظهر في اآلونة األخيرة جيل جديد من 

تكنولوجيات األتمتة الزراعية الرقمية التي يمكن أن تدفع بعجلة تحسين اإلنتاجية، وكذلك 
القدرة على الصمود، بموازاة معالجة تحديات االستدامة البيئية التي كانت مدفوعة بالميكنة 

في الماضي.

2022 في الدوافع الكامنة وراء استخدام األتمتة في  ويبحث تقرير حالة األغذية والزراعة 
الزراعة، بما في ذلك التكنولوجيات الرقمية الحديثة. ويستند التقرير إلى 27 دراسة حالة 

إلجراء تحليل لمبررات األخذ بتكنولوجيات األتمتة الرقمية في مختلف ُنظم اإلنتاج الزراعي 
في جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى عدة عوائق تحول دون اعتماد هذه التكنولوجيات 

بصورة شاملة، وال سيما من جانب صغار المنتجين. وتتمثل العوائق الرئيسية في انخفاض 
معدل اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية واالفتقار إلى البنية التحتية المؤاتية، مثل إمكانية االتصال 

اإللكتروني والحصول على الكهرباء، باإلضافة إلى القيود المالية. ويقترح التقرير، استناًدا 
إلى هذا التحليل، سياسات لضمان استفادة الفئات المحرومة في األقاليم النامية من األتمتة 

الزراعية ومساهمة األتمتة في بناء نظم زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود.

 االستفادة من األتمتة في الزراعة
لتحويل الُنظم الزراعية والغذائية

حالـة
 األغذية
والزراعة

 حالة األغذية والزراعة 2022 
)النص الكامل – سيصدر في دجنبر/كانون األول 2022(

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل بموجب ترخيص 
المشاع اإلبداعي – نسب المصنف – غير التجاري – الرتخيص 
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