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 الغذائیة. یعد االبتكار أمًرا أساسیًا لتحسین االستدامة البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة للزراعة والنظم 
 

 
 

الحلول االبتكاریة واإلبداعیة ضروریة للنظم الغذائیة لمواكبة االحتیاجات   •
والتحدیات المتطورة، مما یعزز صحة العالم ورفاه األجیال الحالیة  

 والمستقبلیة. 
 

 یجب دعم االبتكار بعلوم وبیانات سلیمة لجني فوائد مجدیة.  •
 
 

االبتكار النھج الحالیة ویوفر طرقًا جدیدة لزراعة الغذاء واأللیاف یعزز  •
 واستخدامھم.  من األمور الحاسمة األھمیة تحقیق نظم غذائیة مستدامة. 

 
 

من خالل االستفادة من االبتكار القائم على األدلة والعلوم السلیمة، یمكننا   •
ائیة لتحقیق توسیع نطاق صندوق األدوات ألصحاب المصلحة في النظم الغذ

 االستدامة والقدرة على التكیف. 
 
 

یجب أن یكون االبتكار شامًال، مما یضمن حصول صغار المزارعین   •
والمحرومین والصیادین ومربي المواشي على جمیع األدوات المتاحة بشكل 

 عادل. 
 

 
د في  تساعد أدوات اإلنتاج الحدیثة والتكنولوجیات الرقمیة الناشئة المزارعین على إنتاج ما یكفي إلطعام عدد متزاید من سكان العالم مع الح •

 الوقت نفسھ من آثارھم البیئیة وبناء القدرة على التكیف مع تغیر المناخ.  
 

دوًرا حاسًما في  -التي تشمل المنتجین وأصحاب المصلحة في النظم الغذائیة وال سیما تلك  –تلعب الشراكات بین القطاعین العام والخاص  •
 تطویر حلول قابلة للتطویر قائمة على أساس المكان.   

 
 تعتبر النھج االبتكاریة لمنع فقد األغذیة وھدرھا والحد منھا أمًرا بالغ األھمیة لمعالجة أزمة المناخ وتحسین األمن الغذائي.    •

 
 

ذ  یلعب كل من القطاعین العام والخاص دوًرا مھًما في تقدیم االبتكارات إلى السوق. یمكن للشراكات متعددة القطاعات أن تعزز تطویر وتنفی •
 لتحقیق فوائد مجدیة ودائمة.  الحلول

 
 

التي مع العلوم السلیمة والبیانات السلیمة لدعم عملیة صنع القرار، یمكن للمزارعین والصیادین ومربي المواشي اعتماد أسالیب اإلنتاج بثقة  •
  تدعم الزراعة الذكیة مناخیًا. 

 
"لكي تكون نھجنا فعالة، یجب أن  

 تكون نھًجا مبتكرة،  
مبتكرة تماًما مثل مزارعینا 

ودینامیكیة مثل الحالة المتغیرة للبیئة  
 التي یعملون فیھا. " 
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  الري التكمیلي.   
عبر المناطق الجافة في غرب آسیا وشمال إفریقیا، تساعد ابتكارات الري   

التكمیلي المزارعین على استخدام الحد األدنى فقط من كمیة المیاه المطلوبة  
لتثبیت المحاصیل البعلیة وزیادة الغلة عندما یكون ھطول األمطار غیر كاٍف  

لمیاه، ویحدد مواعید الري  لتعزیز النمو الصحي للنباتات. یحدد النظام مصادر ا
وكمیة الري، ویعزز أفضل الممارسات الزراعیة وممارسات التنویع لنظم 

في المائة   30الري التكمیلي مسؤول عن زیادة أكثر من   زراعة المحاصیل. 
  10إلنتاج القمح في سوریا، حیث ینمو طنین إلى أربعة أطنان سنویًا على مدى 

غرب وتركیا اآلن زراعة محاصیلھم في وقت  سنوات.  یمكن للمزارعین في الم
مبكر، مما یضاعف إنتاجیة المیاه والغالل. في الیمن، ساعد الري التكمیلي على  

في المائة. في أفریقیا جنوب    120زیادة إنتاجیة السمسم بنسبة تصل إلى 
الصحراء الكبرى، أطلقت بوركینا فاسو والنیجر برامج ري تكمیلیة، ویعزز 

) التابع لمنظمة األغذیة  GACSAلمي للزراعة الذكیة مناخیًا (التحالف العا
 والزراعة (الفاو) اآلن الري التكمیلي.

 
 

 
 
 

 الذرة المقاومة للجفاف. 
طورت شراكة عالمیة توحد المنظمات الدولیة العاملة في مجال البحوث  

نوع من أصناف الذرة المقاومة  200المتعلقة باألمن الغذائي أكثر من 
دولة في    13للجفاف وأطلقھا شركاء من القطاعین العام والخاص عبر 

اف أن تضمن األمن إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. یمكن لھذه األصن
الغذائي، وتعزز القدرة على التكیف مع تغیر المناخ، وتنمي سبل عیش 

المزارعین الذین یعانون من شح الموارد. أُنتجت من خالل االنتقاء الجیني 
واختبار سالالت الذرة التي تعیش وتنتج الحبوب تحت ضغط الجفاف 

  30-25ا ال یقل عن والتربة المستنفدة للنیتروجین. تعطي ھذه األصناف م
في المائة من الغلة أكبر من األنواع التقلیدیة في البیئات المعرضة للجفاف،  

وال سیما عندما یحدث نقص في المیاه في مرحلة اإلزھار، وتقلل من 
 .   المخاطر السلبیة على المجتمعات الزراعیة  

 
 
 

   
 

 
 
 
 تطبیقات الجوال التي تعمل بالذكاء االصطناعي لمكافحة اآلفات واألمراض.  
محاصیل الموز عرضة للتلف بسبب عدة أنواع من اآلفات واألمراض.   

بمجرد تحدید اآلفة أو المرض الذي یصیب المحصول، یمكن لإلجراءات 
السریعة والموجھة أن تقلل من مدى تفشي المرض ویُحتمل أن تنقذ 

المحاصیل بأكملھا. یساعد تطبیق الھاتف الذكي، الذي یطلق علیھ اسم  
مزارعي   -والذي یعني "األمل" باللغة السواحیلیة  - Tumainiتومایني 

الموز في فحص النباتات بحثًا عن عالمات خمسة أمراض رئیسیة وآفة  
واحدة شائعة. یستخدم المزارعون التطبیق لتحمیل صورة لمحصول مصاب، 

ویُفحص ضوئیًا بحثًا عن أعراض اآلفات واألمراض باستخدام تكنولوجیا  
  50000باالعتماد على مجموعة بیانات تضم أكثر من التعرف على الصور، 

البیانات، بما في ذلك    Tumainiصورة. یسجل تطبیق الھاتف الذكي تومایني 
الموقع الجغرافي، ویغذیھا في قاعدة البیانات. یقدم التطبیق بعد ذلك تشخیًصا 

  Tumainiویوصي باتخاذ خطوات لمعالجة ھذه اآلفة. أظھر تطبیق تومایني 
لومبیا، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، والھند، وبنین، والصین،  في كو

٪ في اكتشاف اآلفات واألمراض. 90وأوغندا، حتى اآلن معدل نجاح بنسبة 
یُعد ھذا العمل خطوة نحو إنشاء باحثین في شبكة مدعومة من األقمار 

 الصناعیة ومتصلین عالمیًا مع من طوروا التكنولوجیا. 
https://www.cgiar.org/innovations/tumaini-an-ai-powered-mobile-app-for-

pests-and-diseases / 
 الصورة من تصویر المركز الدولي للزراعة االستوائیة 

https://www.cgiar.org/innovations/irrigation-for-smallholder-farmers/ 
 الصورة من تصویر المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا).

https://www.cgiar.org/innovations/climate-smart-maize/    
 الصورة من تصویر المركز الدولي لتحسین الذرة والقمح/ بیتر لوي

 أو إنشاء أفكار ناجحة لخلق قیمة جدیدة. االبتكار یعني تطبیق عملیات جدیدة، أو إدخال تكنولوجیات جدیدة،  


