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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 األدنى للشرق

 الدورة الخامسة والثالثون

 2020مارس/آذار  4-2مان، مسقط، سلطنة عُ 

 المستدامةالنظم الغذائية من أجل تحقيق أهداف التنمية و االبتكار في الزراعة 

 

 موجز

ســــــــــــــُيعقد املنتدى الدويل لالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية لتحقيق أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة يف مدينة  
ملعاجلة املسائل اليت تستوجب حلوًال وللنظر  . وسيكون املنتدى مبثابة حمطةٍ 2020مارس/آذار  17إىل  15الرياض من 

كــار يف الزراعــة والنظم الغــذائيــة. وينّم هــذا املنتــدى عن اهتمــام منظمــة األغــذيــة يف الفرص املتــاحــة القــائمــة على االبت
وزيادة اإلنتاجية الزراعية واالســـتدامة من خالل  ،والزراعة (املنظمة) واململكة العربية الســـعودية بتحســـني النظم الغذائية

حديات يف الزراعة ويف قطاعات الســــــياســــــات واالبتكارات والتكنولوجيات، وتشــــــجيع االســــــتثمار من أجل جتاوز الت
اإلدارة املســتدامة للموارد الطبيعية. ويســعى املنتدى إىل إنتاج معارف ومعلومات بشــأن االبتكارات  جمال األغذية ويف

القابلة للتطبيق يف الزراعة والنظم الغذائية ويف تنمية األرياف يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا والعامل. وهو يتيح فرصًة 
الزراعة والنظم الغذائية بكفاءة لدعم البلدان يف  يف بتكاراتالد أفضــل الســبل اليت ميكن من خالهلا اســتخدام التحدي

ّمم هذا احلدث ليكون  حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة، وباألخص زيادة إنتاجية صـــــغار املزارعني ودخلهم. وقد صـــــُ
خرباهتم املتعلقة باالبتكار ألجل  يشـــــاركوالقطاعات لمنتدى تفاعلًيا جيمع بني خمتلف أصـــــحاب املصـــــلحة من شـــــىت ا

أمهيته وأمهية تشـــــجيع االبتكار الزراعي. وســـــيتمحور املنتدى  يتعمقوا يف فهمنظم األغذية الزراعية املســـــتدامة، ولكي 
 رئيسية هي:  ركائزحول ثالث 

 
 اإلنتاج الزراعي وصحة النبات؛  يف جمال التكنولوجيات واالبتكارات الناشئة )1(

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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وظائف وفرص للعمل للشــــــباب والنســــــاء: من خالل الشــــــركات الناشــــــئة  اســــــتحداثواالبتكار ألجل  )2(
وحاضنات األعمال التجارية وسالسل توريد املدخالت الزراعية، وبرامج التأمني ومراكز التعّلم باألجهزة 

 احملمولة وغريها؛ 

ة االبتكارية لألســــواق ولســــالســــل القيمة: من خالل روابط الســــوق وزيادة القيمة والنظم الغذائية الزراعي )3(
 لتجهيزوالتعبئة وا ،عن طريق معايري االســـــــــــــتدامة الطوعية كالتجارة العضـــــــــــــوية واملنصـــــــــــــفة وقابلية التتبع

 املستدامني واملتاجر الذكية املتقدمة وإدارة املهدر من األغذية. 
 
ح إجراءات ومســــــــــــــارات تطلق العنان لإلمكانات االبتكارية الكامنة وتعززها يف ويرمي هذا املنتدى إىل اقرتا  

النظم الغذائية الزراعية املســـــتدامة، وتفعيل الشـــــراكات واالســـــتثمارات بني القطاعني العام واخلاص. ويتضـــــمن جدول 
وعقد جلان للنقاش  األعمال إطالق معرض بشـــأن االبتكارات والتكنولوجيات الغذائية الزراعية، وتقدمي قصـــص جناح

وإقامة عشــــر دورات تقنية حول أمثلة عن ابتكارات ملموســــة. وســــيكون  ،للشــــباب مســــابقة ومنتدى شــــبايب وتنظيم
ا جزء رفيع املســـــتوى يتضـــــّمن جلانًا وزارية ســـــيكون مرتبطًا باجتماع وزراء الزراعة لبلدان جمموعة العشـــــرين  هناك أيضـــــً

 الذي سيعقد يف الرياض بُعيد انتهاء املنتدى.
 

 المؤتمر اإلقليميمن جانب  اتخاذها اإلجراءات التي يُقترح

 رُفعت التوصيات التالية إىل املؤمتر اإلقليمي:  
 

 . عن البلدان املعنيةتشجيع مشاركة البلدان يف املنتدى على املستوى الوزاري، وتيسري حضور املشاركني  )1(

ووضـــع برامج وطنية وإقليمية لالبتكار  املعينة جراءاتاإلوتشـــجيع املنظمة وبلدا�ا األعضـــاء على تنفيذ  )2(
 .دعًما لصغار املزارعني األسريني ولنظم األغذية الزراعية املستدامة

 

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 أمانة املؤمتر اإلقليمي

FAO-RNE-NERC@fao.org 
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 االبتكار في الزراعة والنظم الغذائية - أوالً 
 
عمليات منتجات أو بطريقة تفكري أو �ج أو إن االبتكار الزراعي هو عملية يســــــــــــــتعني فيها أفراد أو منظمات  -1
طرق تنظيم، جديدة أو معهودة، للمرة األوىل يف ســـــــــــياق حمدد هبدف زيادة الفعالية أو التنافســـــــــــية أو الصـــــــــــمود بوجه  أو

من الغذائي والتغذية، أو التنمية االقتصــــادية أو اإلدارة املســــتدامة الصــــدمات أو االســــتدامة البيئية، وبالتايل املســــامهة يف األ
للموارد الطبيعية. ويف هذا الســــــــــــــياق، من املهم اإلدراك أن الزراعة تعين مجيع القطاعات الفرعية مبا فيها زراعة احملاصــــــــــــــيل 

 والثروة احليوانية واملصايد وتربية األحياء املائية. 
 
االبتكارات يف حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة بالطريقة نفســــــها. ولكي يســــــاهم االبتكار يف  مجيع وال تســــــاهم -2

حتقيق أهداف التنمية املستدامة ينبغي له حتسني اإلنتاجية؛ واإلنصاف واالستدامة؛ والكفاءة يف استخدام املوارد (ال سيما 
الغذائية مع تغري املناخ. كما جيب أن يســـاعد يف احلد من الفواقد وموارد الطاقة اخلضـــراء؛ وتكييف النظم ) األراضـــي واملياه

ن إنتاج مزيد من األطعمة املغذية واســـــــتهالكها. وينبغي له أن ي ،واهلدر كذلك التنمية االقتصـــــــادية الكفيلة   دعموأن حيســـــــّ
فاعلة يف اقتصـــاد بالدهم. بانتشـــال صـــغار املزارعني من براثن الفقر واحلد من ضـــعفهم وبناء قدرهتم على املشـــاركة بصـــورة 

وبشكل خاص، ينبغي لالبتكار أن مينح النساء والشباب فرًصا جديدة وجمزية للعمل الالئق يف اجملال الزراعي وعلى امتداد 
 السلسلة الغذائية.

 
ح -3

ُ
كمــة، وفيمــا أن قطــاع الزراعــة التجــاريــة يف البلــدان النــاميــة قــد اعتمــد ابتكــارات مثــل التكنولوجيــات الزراعيــة امل

عل النظم الزراعية أكثر كفاءة واســـــــتدامة، غري جب كفيلةاالبتكارات التحويلية واألدوات العصـــــــرية ال كونيف   تحديال يتمثل
تكييف تصــــــميم التكنولوجيات  لذا فإنّ ســــــتخدم من قبل أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية يف أحيان كثرية. و تُ كي مصــــــممة ل

 حتديًا رئيسًيا.  يعدّ  بلدان الناميةواالبتكارات مبا يالئم صغار املنتجني يف ال
 
نظم ومن املهم تناول االبتكار بصــــــــــــورة مشولية بدالً من التفكري ببســــــــــــاطة يف االبتكار الرقمي. فإن االبتكار يف  -4

يشمل أيًضا إجراءات على صعيد السياسات واجملتمع واملؤسسات وآليات لتحسني الوصول إىل األسواق األغذية الزراعية 
 جديدة لتسويق للمنتجات.  وسبالً  ،مان أو اخلدمات اإلرشادية، والتكنولوجيات إلضافة القيمة إىل املواد اخلامأو االئت

 
دولية بشــــــــأن االبتكار الزراعي  وبغية فهم دور االبتكار يف الزراعة بشــــــــكل أفضــــــــل، اســــــــتضــــــــافت املنظمة ندوةً  -5

زت الندوة على إطالق . وقد ركّ 2018نوفمرب/تشــرين الثاين  23إىل  21للمزارعني األســريني يف مقرها الرئيســي يف روما من 
 .1يف النظام الغذائي الزراعي ألجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة الكامنة اإلمكانات االبتكارية

  

                                                      
1  /symposium/en-farmers-family-innovation-http://www.fao.org/about/meetings/agricultural 

http://www.fao.org/about/meetings/agricultural-innovation-family-farmers-symposium/en/
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 االبتكار في الزراعة والنظم الغذائية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا - ثانًيا
 
من التحديات املتصلة باألمن الغذائي والتغذوي وبتدهور موارده  ةً األدىن ومشال أفريقيا سلسليواجه إقليم الشرق  -6

الطبيعية الشـــــــــــحيحة أصـــــــــــًال. وتتفاقم تلك التحديات جرّاء النزاعات واهلجرة وتغري املناخ. وهذا اإلقليم هو الوحيد الذي 
وال ميكن لالجتاهات احلالية أن تستمر طبًعا، ويف حال  خالل العقد املنصرم. حجمهايف انتشار سوء التغذية و  شهد زيادةً 

وحيتاج اإلقليم إىل  مل تعاجل بالشــكل الكايف فهي ســتفاقم املشــاكل الســابقة الذكر وتعرقل حتقيق أهداف التنمية املســتدامة.
بني بلدان اإلقليم  ق سياسات مبتكرة وتكنولوجيات وإجراءات وممارسات تنظيمية. كما أن التعاونتطبّ  إمنائية جديدة�ج 

ضروري بشأن مسائل التنمية االقتصادية والتغذية واألمن الغذائي، وإنشاء سالسل قيمة غذائية شاملة ومستدامة، وأيًضا 
للزراعة والنظم ني الشـــامل ســـبشـــأن مكافحة األمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود، واســـتخدام االبتكارات ألجل التح

 املوارد الطبيعية. دارة إلو  الغذائية
 
القدرة على االبتكار لدى املنتجني وغريهم  نقومن الضروري اختاذ إجراءات إلزالة احلواجز ومعاجلة القيود اليت خت -7

صـــلحة على امتداد ســـلســـلة القيمة الغذائية وخارجها، وذلك عرب الضـــلوع يف احلوكمة والســـياســـات العامة املمن أصـــحاب 
لتمويل واالســــتثمار. وســــوف يســــلط املنتدى الضــــوء على ل مبتكرة الســــياق، ينبغي النظر يف حلولوتعظيم أثرها. ويف هذا 

من أجل حتقيق التغيريات التحولية املطلوبة يف الزراعة والنظم الغذائية ه تعزيز العوامل الدافعة لالبتكار والقيود اليت تعرتض 
 يف اإلقليم. 

 
مســــــارات التأثري بقدرة أكرب على فهم  القرارات واملصــــــلحة وصــــــانعأصــــــحاب أن يتمتع االبتكار  تعزيزويتطلب  -8

 فضًال عن الشراكات اجلديدة ومناذج األعمال اليت تشمل القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين ومنظمات املزارعني.
 

 البتكارلالمنتدى الدولي  - ثالثًا
 
املنتدى الدويل تنســــيق املنظمة توىل رفع التحديات اإلقليمية املتنوعة، ت من أجلاالبتكار  تعزيزاســــتجابًة لضــــرورة  -9

 . النظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية املستدامةو  الزراعة لالبتكار يف
 

كتب االبتكار املنشـــــــــــأ مدعوًما مبنظمة، املمع تعزيز الرتكيز على االبتكار داخل  ايتماشـــــــــــى هذا احلدث أيضـــــــــــً و  -10
أســـــه كبري علماء على مســـــتوى مدير عام مســـــاعد، على االســـــتفادة من رت املكتب، الذي يتركيز هذا نصـــــب . وســـــياحديثً 

 أوجه تآزر.خلق االبتكار والتكنولوجيا والنهج اجلديدة لدعم البلدان األعضاء للمسامهة يف حتسني النتائج و 
 

وعلى الرغم من أن هذا املنتدى دوّيل الطابع، سيتم الرتكيز بقوة على إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا واستنباط  -11
احللول وأفضل املمارسات القابلة للتطبيق على الصعيد احمللي. وسوف تستضيف اململكة العربية السعودية هذا املنتدى يف 

أســـــه اململكة وتســـــتضـــــيفه. وســـــيتمكن املشـــــاركون يف رت موعة العشـــــرين الذي تقبيل انعقاد مؤمتر قمة جم 2020مارس/آذار 
فضـــــالً عن إجياد فرص لتعزيز  ،إىل االبتكار الناجح ؤديةاملنتدى من القيام مًعا برســـــم املســـــارات وحتديد العوامل الدافعة امل

 االبتكار من خالل االستثمارات والشراكات. 
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 ا يلي: وتشمل األهداف احملددة للمنتدى م -12
 

 نظم األغذيةا تفاعلًيا لتقاســــــــم املعارف وتبادهلا من أجل فهم أفضــــــــل للقدرات االبتكارية لأن يكون منربً  )1(
 ، بغية حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ ةالزراعي

الزراعيــة، وتعزز  األغــذيــةواقرتاح إجراءات ومســـــــــــــــارات تطلق العنــان للقــدرات االبتكــاريــة الكــامنــة لنظم  )2(
 االبتكارات الشاملة واملستدامة؛ 

وأن يكون عامالً حافزًا على تعزيز الشــراكات فضــالً عن االســتثمارات بني القطاعني العام واخلاص لدعم  )3(
 ابتكارات النظم الغذائية والزراعية وتعزيزها؛ 

ل مبتكرة لتحويل الزراعة وتشـــــجيع ًأصـــــحاب املشـــــاريع الشـــــباب على التعاون من أجل اســـــتحداث حلو  )4(
 والنظم الغذائية يف اإلقليم؛ 

ساهم االبتكار يف الزراعة وعلى امتداد النظام  حيثوتسليط الضوء على احلاالت الناجحة على األرض  )5(
 الغذائي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 
مشـــــــــــارك ميثلون احلكومات والقطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين  500و 400ومن املتوقع أن حيضـــــــــــر ما بني  -13

ســتدامة. وســتتم دعوة قادة عامليني املزراعية الغذائية و النظم الومنظمات املزارعني، وأن يعملوا على موضــوع االبتكار ألجل 
وطالب وأصــــحاب مشــــاريع من ذوي الســــرية امللهمة، وممارســــني يف جمال االبتكار ومزارعني وباحثني وصــــانعي ســــياســــات 

 دفعوايلشــباب وخرباء وأصــحاب اخلطابات الباعثة على التفكري، لكي يعرضــوا قصــصــهم وابتكاراهتم ودروســهم املســتفادة و 
 النهوضالبتكارات يف النظم الغذائية الزراعية ا حول اســـــــتطاعةلتفكري خارج األطر االعتيادية على ااملشـــــــاركني يف املنتدي 
 ة املستدامة.بتحقيق أهداف التنمي

 
 المواضيع الرئيسية للمنتدى -رابًعا 

 
) االبتكار الرقمي والذكاء االصــــــــــــــطناعي والتكنولوجيا 1: (ومها ســــــــــــــوف يتناول املنتدى فئتني عامتني لالبتكار -14

رتكز الفئة األوىل على كيفية تســـخري ســـ) واالبتكار يف جمال اجملتمع واملؤســـســـات واملنظمات والســـياســـات. و 2الكاســـحة (
عد. ويف هذا الصــــدد ســــيتناول املنتدى أســــئلة قدرات اإلنرتنت والذكاء االصــــطناعي والبيانات الكبرية واالســــتشــــعار عن بُ 

حول األنواع احملددة للتكنولوجيات الزراعية وتكنولوجيات الســـــــلســـــــلة الغذائية اليت تســـــــاهم يف املمارســـــــات األكثر كفاءة 
سالسل  وضععلى نوع السياسات واآلليات املؤسسية اليت ميكن إرساؤها للتعجيل يف  ةرتكز الفئة الثانيفيما س. واستدامة

 قيمة ونظم غذائية أكثر إنتاجية واستدامة وكفاءة وإنصاف. لل
 

ديناميكًيا جيمع بني أصـــحاب املصـــلحة املتعددين وبني االختصـــاصـــات املتنوعة  اجتماًعام املنتدى ليكون مّ وقد صُـــ  -15
تبادل املعلومات بشـــــــأن االبتكار الزراعي وفهم إمكانات األنواع املختلفة من االبتكارات الزراعية والعوامل اليت حتركها  هبدف

ومات واملمارســـــات. وســـــوف يتناول املنتدى أيضـــــا االبتكار وتعزيزه من خالل تبادل املعل لدعموإجراءاهتا ومســـــارات التأثري، 
 تكييف السـياسـات واحلوافز، وتطوير الشـراكات وخطط العمل إلتاحة التكيف. وسـريّكز املنتدى على ثالثة مواضـيع رئيسـية:
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) واالبتكار من أجل عمل الشــــــباب والنســــــاء، 2) االبتكارات يف نظم األغذية الزراعية لألســــــواق وســــــالســــــل القيمة، (1(
 . صحة النباتوالتكنولوجيات واالبتكارات الناشئة لإلنتاج الزراعي و  )3(
 

وحتت موضوع ابتكارات نظم األغذية الزراعية من أجل األسواق وسالسل القيمة، سيتّم الرتكيز على االبتكارات  -16
وقابلية التتبع وســــالمة املطلوبة لروابط الســــوق، ولضــــمان تيســــري وضــــع معايري لالســــتدامة مثل التجارة العضــــوية واملنصــــفة 

األغذية والتعبئة والتجهيز املســـــتدامني. كما ســـــيتم حتت هذا املوضـــــوع تناول كيفية إنشـــــاء ســـــوبرماركت ذكي ومنع الفاقد 
 واملهدر من األغذية وإدارهتما.

 
على اســتحداث شــركات ناشــئة وحاضــنات لألعمال  ،وســريّكز موضــوع االبتكار من أجل عمل الشــباب والنســاء -17
لبذور وبرامج للتأمني ومراكز للتعلم باألجهزة احملمولة. وســيجري الرتكيز بقوة على دور الشــباب ا لتوريدتجارية وســالســل ال

 يف الزراعة وال سيما يف اجلزء اخلاص بالشباب ضمن املنتدى. 
 

من أجل اإلنتاج الزراعي والصـــــــــــحة النباتية على مجلة منوعة من  اتوســـــــــــرتّكز التكنولوجيات الناشـــــــــــئة واالبتكار  -18
كالزراعة احملكمة والزراعة املائية ونظم اإلنذار املبكر ونظم التعهيد اجلماعي. وســــــــــــــيغطي   ،التكنولوجيات واملمارســــــــــــــات

ا كال من إدارة الزراعة يف الصــحراء، وتنفيذ التشــخيصــات عن بُ  بدون طيار والتعديل طائرات العد واســتخدام املوضــوع أيضــً
 الوراثي وخدمات املعلومات املناخية، واإلرشاد الزراعي واحلصاد احملكم.

 
ســـــــــــــيســـــــــــــتعرض املنتدى ، عرب البحث يف هذه املواضـــــــــــــيع، إىل حتقيق أربع نتائج رئيســـــــــــــية. أوالً  ،يرمي املنتدىو  -19

التحديات الرئيســــية ألهداف التنمية املســــتدامة، مبا فيها تعزيز اإلنتاجية املســــتدامة وصــــون  معاجلةاالبتكارات القادرة على 
املوارد الطبيعية وإعادهتا إىل حالتها األصلية، وتعزيز دخل أصحاب احليازات الصغرية، والتكيف مع تغري املناخ، وسالسل 

وإضــــــــافة القيمة والنظم الغذائية الصــــــــحية  التحويلدراســــــــة ن األخري هذا املكوّ شــــــــمل يوســــــــ .القيمة املســــــــتدامة والكفوءة
ن خمتلف أصــــــــحاب واالســــــــتهالك الرشــــــــيد وإدارة املخلفات. وثانًيا، ســــــــيحدد اجملاالت ذات األولوية للتدخالت اليت متكّ 

تم توســ. يف نظم األغذية الزراعية حتقيًقا ألهداف التنمية املســتدامة الكامنة االبتكارية قدراتاملصــلحة من إطالق العنان لل
 غذية األ –الطاقة  -ُ�ج الرتابط اليت تنظر إىل القضــايا بطريقة متكاملة (مثل املياه اليت تنطوي عليها احملتملة نافع املدراســة 

وثالثًا، ســـــــــيدعو أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة واملســـــــــتثمرين يف اإلقليم إىل العمل إلطالق العنان التغذية).  -املياه  -أو األرض 
 نظم األغذية الزراعية. ويتوقع من املنتدى أن يصـــمم مســـارًا لتشـــجيع زيادة االســـتثمار يف ابتكارات للقدرات االبتكارية يف

النظم الزراعية والغذائية مبا يف ذلك وضـــــع برامج وطنية لالبتكار دعًما جلهود البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة. 
ا لالبتكارات ميكن فيه للحكومات والقطاع اخلاص وأصــــــحاب وختاًما، ســــــيســــــّهل املنتدى إنشــــــاء إطار للشــــــراكات ومنربً 

لزيادة االســـتثمارات بغية تنفيذ اإلجراءات املقرتحة. وســـينطلق  توحيد اجلهود ،املشـــاريع واجملتمع املدين والشـــركاء يف التنمية
 . ذلك املنرب من خالل الشبكات اليت أنشئت لدى انعقاد املنتدى على أن يستمّر من خالل األمانة

 


