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 اإلقليمي والزراعة األغذية  منظمة مؤمتر 
 األدىن للشرق

 والثالثون  اخلامسة الدورة

 20201  لولأي /سبتمب  22- 21

 االبتكار يف الزراعة والنظم الغذائية 
 19- مذكرة بشأن جائحة كوفيد -من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 
 

 مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
 للشرق األدىن يف املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا أمانة املؤمتر اإلقليمي

NERC@fao.org-RNE-FAO 
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 والغذائيةمعلومات حمّدثة عن املنتدى الدويل لالبتكار يف النظم الزراعية  -  أّواًل 
 

ي فكوس كوفيد -1 وزارة البيئة واملياه والزراعة والقيود ذات الصّّّّلة املفرولّّّّة عل  السّّّّفر، اتفق    19-نظرًا إىل تفشّّّّري
ّّرودية ّّف ومنظمّة األذذية والزراعة لمم  املتدّدة ملاملنظمّة    يف اململكّة الرربّية السّّّّّّّّّّّّ   تنياملنظمري  تنياجل  ا  مّ بوصّّّّّّّّّّّّ

املنتدى الدويل لالبتكار يف النظ  الزراعية والغذائية لتدقيق أهداف عل  أتجيل موعد انرقاد  للمنتدى  تنيالرئيسي
 .2021إىل النصف الثاين من عام  ،0202الذي كان مقررًا يف مارس/آذار  التنمية املستدامة

 
  ا بتكار يف النظ  الزراعية الغذائية لمسّّواق وسّّالسّل 1وسّّيتناول هذا املنتدى ثالثة الا ت موالّّيرية وهي: مل -2

  وا بتكار  سّّّتددار فرل الرمل والتو يف للشّّّباس والنسّّّاص ولّّّمان  صّّّو   عل   و يتريسّّّ  2القيمة، مل
  والتكنولوجيات وا بتكار 3التكنولوجيات من ذك هتميش النسّاص واتتمرات املسّتضّرفة، ملبشّمولية أك  عل  

لإلنتاج الزراعي مبا يشّّمل الثروة اويوانية والصّّدة النباتية ما مراعاة السّّياق اإلقليمي والراملي اجلديد نتي ة آ ر 
ة إىل بلورة سّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّات وتكنولوجيات والتددايت والفرل الال قة. وقد أبرزت هذه اجلائدة اواج  19-كوفيد

وعمليات تنظيمية وآليات  وكمة وإنشّّاص مؤسّّسّّات وتوفك التمويل وا سّّتثمارات ةدف إعادة البناص عل   و 
أفضّّّّّل. ويشّّّّّكريل ذلت إىل جانب ترزيز التراون اإلقليمي وإتاد سّّّّّبل مبتكرة للدد من ا عتماد عل  الواردات 

، وترل الزراعة والنظام 19-تغلب عل  التأثكات الضّّّّّارة اوالية النا ة عن كوفيدوترزيز اإلنتاج احمللي، مفتاح ال
 .الغذائي الزراعي أبكمله أكثر استدامًة وكفاصًة ومشولية

 
 ملكتب اإلقليمي للشرق األدىن  Zoomبواسطة تطبيق سلسلة الدورات االفرتاضية  -  اثنًيا

 
لالبتكار، واب سّتناد إىل الرملية التدضّكية للمنتدى، مبا يشّمل جدول عقب قرار أتجيل انرقاد املنتدى الدويل  -3

ّّبكة ا  اص، نظري  املكتب اإلقليمي للشّّّّّّّّرق األدىن ّّية و ّّّّّّ ّّاسّّّّّّ يف  ومشال أفريقيا األعمال وو ئق املرلومات األسّّّّّّ
" . Zoominars"تسّمية ملعرف  ب Zoomبواسّطة تطبيق  املنظمة سّلسّلة من الدورات ا فرتالّية ع  اإلنرتن 

وهتدف هذه الدورات إىل تطوير وترزيز املرارف وا  ات الرملية بشّّّّّّّّّّّّأن بتلف أوجه ا بتكار ال  تنطبق عل  
الزراعة والنظ  الغذائية والتنمية الريفية يف اإلقلي . وقد سّّّّّّاعدت هذه الدورات عل  لديد السّّّّّّبل ال  ميكن من 

 19-رالية ملسّاعدة صّغار املنت ني عل  مواج ة أتثكات جائدة كوفيدخال ا اسّتددام ا بتكار والتكنولوجيا بف
يف إقلي  الشّّّّّرق األدىن ومشال أفريقيا، والتدابك احملددة الالزمة حملو األمية وسّّّّّد الثغرات الرقمية يف املنا ق الريفية 

ال  تفتقر إىل لت نريب خطر إقصّّّّّّّّاص الموعات صّّّّّّّّغار املنت ني والنسّّّّّّّّاص الريفيات واتموعات األ ّّّّّّّّدري لّّّّّّّّرًفا 
امل ارات واملوارد الالزمة للوصول إىل التكنولوجيات. وقد ألق  كل من هذه الدورات الضوص عل  أجدد األفكار 

  الدع  الالزم من منظمة األذذية 1 ول كلري من األبراد املدتلفة لالبتكار يف النظ  الغذائية الزراعية، و ددت مل
والشّّّّّراكات الرئيسّّّّّية الالزمة للتنفيذ الفرريال للتدوريل الشّّّّّامل واملسّّّّّتدام يف   2والزراعة واوكومات يف اإلقلي ، مل

  والف وات ا امة عل  مسّّّّّّّّّّتوى املرارف واملرلومات ال  3املنا ق الريفية ولقيق أهداف التنمية املسّّّّّّّّّّتدامة، مل
 يترنيري سدريها.

 

http://www.fao.org/neareast/events/agri-food-systems-innovation/en/#:~:text=Objective,agriculture%20to%20address%20the%20SDGs.&text=Act%20as%20a%20catalyst%20for,and%20scale%20up%20agricultural%20innovation.
http://www.fao.org/neareast/events/agri-food-systems-innovation/en/#:~:text=Objective,agriculture%20to%20address%20the%20SDGs.&text=Act%20as%20a%20catalyst%20for,and%20scale%20up%20agricultural%20innovation.
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ّّسّّّّّّّات اوكومية،  ّّّّّّّدم أواصه  ألوريل تسّّّّّّّا دورات، مبن في    ثل 1  500وقد سّّّّّّّ ريل ما يزيد عن  -4 و املؤسّّّّّ
ّّات اإلقليمية، ووكا ت األم  املتددة، والقطا  ا ال، ومراهد البدور،  ّّسّّّّّّّّّ ّّا  األكادميية، واملؤسّّّّّّّّّ واألوسّّّّّّّّّ

 ومنظمات املزارعني واملنت ني، وأصداس املشاريا الشباس والشركات النا ئة.
 

 إنشاء حمور إقليمي رئيسي لالبتكار  -  اثلثًا
 

الواسّّّرة واملتينة من ا  اص والشّّّركاص املشّّّاركني يف األعمال التدضّّّكية للمنتدى الدويل اب سّّّتناد إىل الشّّّبكة   -5
لالبتكار، ونواتج سّّّّّّّلسّّّّّّّلة الدورات ا فرتالّّّّّّّية  ول ا بتكار، ترمل املنظمة عل  إنشّّّّّّّاص مسّّّّّّّتود  إقليمي 

اص اإلقلي  للمرارف وا بتكارات و اعة من املمارسّّّّّّّّّّّّني أما بني بتلف أصّّّّّّّّّّّّداس املصّّّّّّّّّّّّلدة من  يا أ 
وسوف تتراون هذه املبادرة الرئيسية كذلت   وخارجه لدع  ترزيز ا بتكار يف إقلي  الشرق األدىن ومشال أفريقيا.

ّّياسّّّّّات وبرامج كفيلة بدع  ا بتكارمن أجل ما  ّّّّّركاص   ّّادي   تصّّّّّمي  سّّّ تشّّّّّدد عل  ترزيز اإلدماج ا قتصّّّ
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