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 إطار القفزات االبتكاریة 
 

ونحن  ).AIM for Climateنجاح مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ (ل بالغةأھمیة لقطاع الخاص والمنظمات غیر الربحیة ل إن
المرجعیة لمبادرة مھمة االبتكار الزراعي  للشروطووفقا  .1ةإلى المبادرة كشركاء في القفزات االبتكاری بانضمام ھذه المجموعةنرحب 
المبادرة كشریك في القفزات االبتكاریة "اإلعالن عن زیادة في إجمالي االستثمار على الكیان غیر الحكومي كي ینضم إلى یجب للمناخ، 

وتحدد ھذه   ).2025-2021في مجال االبتكار الزراعي من أجل زراعة ونظم غذائیة ذكیة مناخیا على مدى خمس سنوات ( 2الممول ذاتیا
ویتم استخدام  الورقة الخطوط العریضة إلعالنات الشركاء في القفزات االبتكاریة فیما یتعلق بمبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ.

 المرونة، مع ضمان تحقیق زیادة في االستثمار أیضا. تعریفات واسعة النطاق للسماح ب
 

والقفزة  لالنضمام إلى مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ كشریك في القفزات االبتكاریة، یجب على الشریك اإلعالن عن قفزة ابتكاریة.
 االبتكاریة ھي عبارة عن: 

  جات مخر /نتائجزیادة في اجمالي االستثمار الممول ذاتیا لتحقیق 
   في االبتكار الزراعي 

 و
  من أجل زراعة ونظم غذائیة ذكیة مناخیا 
  سریع یتم إكمالھا في إطار زمني 

 
 تذكر مقترحات أي قفزة ابتكاریة المكونات التالیة بوضوح:أن یجب 

 3القفزة االبتكاریة؟ يمن ھم المشاركون ف )1
 الزراعة الذكیة مناخیا؟ مخرجات /نتائج يما ھ )2

 ؟ الزراعي في اإلنتاجیة الزراعیة والدخل ةمستدام تؤدي إلى زیادةكیف  )أ
  و 

 ؟األثر التكیف و/ او تخفیف تدعمكیف  ) ب
 متى سیتم االنتھاء من النشاط؟  )3
 4ما ھي الزیادة في إجمالي االستثمار ذاتي التمویل؟ )4

 
 قفزة ابتكاریة: تطویریجب مراعاة المبادئ التنظیمیة التالیة عند 

مبادرة مھمة  أھدافللتحقیق لدعم   ةلكن قابلو ةوطموح ةللقیاس الكمي وموجز ةقابل و/ أو مخرجات نتائج جریئة:فكرة  •
 االبتكار الزراعي للمناخ.

واالتحادات و/ أو الشراكات بین القطاعین العام والخاص لوضع وعرض  االستفادة من قیادة القطاع  تعزیز االبتكار والتعاون: •
 ونشر أدوات ومقاربات مبتكرة للزراعة الذكیة مناخیا.

یجب أن یحدد النشاط جدوال زمنیا طموحا لتحقیق المخرجات والنتائج، في موعد ال یتجاوز نھایة مبادرة  :سریعإطار زمني  •
 ).2025ة عام مھمة االبتكار الزراعي للمناخ (نھای

 
الزراعة الذكیة مناخیا من خالل زیادة اإلنتاجیة الزراعیة، مع التكیف وبناء القدرة في یجب أن تقوم القفزات االبتكاریة بدعم االبتكار 

ویجوز أن تشمل مكونات القفزات االبتكاریة ما  على التكیف مع تغیر المناخ و/ أو خفض/ إزالة انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
 :من بین أمور أخرىیلي، 
ُمحّسنة، وإحراز   أنواعمنتجات ھجینة و  : تحسین كفاءة استخدام المیاه والموارد األخرى، وتطویرزیادة االنتاجیة الزراعیة •

 تقدم في الزراعة الرقمیة والدقیقة.
؛ وتحسین كفاءة استخدام  المتنوعةتحسین المنتجات الھجینة وو: تعزیز صحة التربة؛ التكیف القدرة على التكیف وبناء  •

المیاه والموارد األخرى؛ واحراز تقدم في أدوات الرصد، وأدوات التكنولوجیا الحیویة، و/ أو ممارسات اإلدارة المستدامة 

 
ید المشاركین أو إقامة شراكة فیما بینھم، إن االنضمام إلى مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ كشریك حكومي، أو شریك في القفزات االبتكاریة أو شریك في المعرفة ال یعني تأی 1

 ینطوي على وجود نیة لدعم ھدف وغایات مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ.بل 
وستبقى المسؤولیة والرقابة واإلشراف على االستثمارات مع المشارك ما لم یقرر المشارك خالف   .سریعاالستثمار مخصص لألفكار الجریئة لتعزیز االبتكار في إطار زمني  2

 الجدیدة المعلنة العد المزدوج (على سبیل المثال، العد المزدوج لنفس االستثمارات من قبل الحكومة والشركاء في القفزات االبتكاریة). ویجب أن تتجنب االستثمارات ذلك.
قفزة  الالمعرفة من المشاركة في  يالشركاء ففي حین أن شركاء القفزات االبتكاریة في معظم الحاالت قد یقودون عملیة تشكیل قفزة ابتكاریة، فإن ھذا ال یمنع الحكومات و/ أو  3

 بتكاریة.اال
ارات التي یبلغ عنھا المشاركون یجب أن یعكس االستثمار الجدید المتزاید من جانب شریك (شركاء) القفزة االبتكاریة ویتخذ الخطوات الالزمة لتجنب العد المزدوج لالستثم  4

 اآلخرون في مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ. 
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  لمكافحة اآلفات والتلوث واألمراض.
إحراز تقدم في مجال التخزین البارد؛ وتحسین ممارسات إدارة األسمدة   الحراري: خفض/ إزالة انبعاثات غازات االحتباس •

التقلیدیة؛ وتعزیز بدائل لألسمدة التقلیدیة؛ وتحسین جینات الثروة الحیوانیة، والتغذیة واإلدارة؛ وتحسین عزل الكربون في  
الدقیقة؛ واحراز تقدم في ممارسات االستخدام   التربة؛ واحراز تقدم للحد من إزالة الغابات؛ وتوسیع تكنولوجیا الزراعة

التكنولوجیات الزراعیة المتجددة األخرى؛ واحراز تقدم في مجال  والمستدام لألراضي؛ وتحسین استخدام الطاقة الشمسیة 
 معدات الطاقة الخضراء. 

 البتكاریة:مجاالت محوریة للقفزات ا أربع، أطلقت مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ 2022في عام 
یجب أن تحدد مقترحات القفزات  ):LMICsالمزارعون أصحاب الحیازات الصغیرة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (  •

االبتكاریة في ھذا المجال المحوري كیف ستؤدي إلى حلول زراعیة ذكیة مناخیا من شأنھا أن تُفید المزارعین أصحاب  
  زراعةلالمشھد بالنسبة ل تغیر بسرعة إلى یؤدي تغیر المناخ إن  والمتوسطة الدخل.الحیازات الصغیرة في البلدان المنخفضة 

الحرارة  بسببف بما في ذلك كل من المحاصیل والثروة الحیوانیة التي یعتمدون علیھا.  -أصحاب الحیازات الصغیرة الخاصة ب
  ،٪30والجفاف والفیضانات واآلفات الناشئة، من المتوقع أن یؤدي تغیر المناخ إلى خفض اإلنتاجیة الزراعیة بنسبة تصل إلى 

األدوات التي یحتاجھا المزارعون أصحاب الحیازات   یمكن تطویرولكن مع االستثمارات المستھدفة في مجال البحث، 
مواجھة اآلثار السلبیة الُمتفاقمة لتغیر المناخ في  قادرة على الصمود في بناء سبل عیش الصغیرة للتكیف مع ھذه التحدیات و

 الوقت المناسب لتجنب وقوع الكوارث.
 إیجادیجب أن تحدد مقترحات القفزات االبتكاریة في ھذا المجال المحوري كیف ستعمل على  غاز المیثان:انبعاثات خفض  •

) ھو من  CH4إن غاز المیثان ( الزراعة والنظم الغذائیة. فيانبعاثات غاز المیثان  حلول زراعیة ذكیة مناخیا تقوم بخفض
ویُعد غاز   غازات االحتباس الحراري، لذا فإن وجوده في الغالف الجوي یؤثر على درجة حرارة األرض ونظام المناخ.

ما یقرب من نصف صافي االحترار العالمي  المیثان ثاني أكثر غازات االحتباس الحراري وفرة بعد ثاني أكسید الكربون ویمثل 
بشكل أقوى  ةاإلطار الزمني] وتكون آثاره محسوس حسب 84- 24والمیثان أقوى بعدة مرات من ثاني أكسید الكربون [ الحالي.

إلى التخفیض السریع النبعاثات المیثان على أنھ أكثر اإلستراتیجیات فعالیة للحد  على نطاق واسع ویُنظر على المدى القصیر.
درجة مئویة فقط في  1.5زیادة درجة الحرارة العالمیة بمقدار  لجعلمن االحترار على المدى القریب، وھو أمر ضروري 

 متناول الید. 
التي تركز على التكنولوجیا الناشئة كیف تستخدم و/ أو  القفزات االبتكاریة  یجب أن تحدد مقترحات التكنولوجیات الناشئة: •

والتكنولوجیا الناشئة مصطلح یستخدم عموما لوصف  تعزز تطبیق التكنولوجیا الناشئة للحلول الزراعیة الذكیة مناخیا.
لم یتحقق فیھا   وعادةً ما تكون التكنولوجیات الناشئة ھي تلك التي تكنولوجیا جدیدة أو تطویر مستمر لتكنولوجیا موجودة.

وتشمل األمثلة التكنولوجیا متناھیة الدقة،   .بروزتبدأ في الالتطویر أو التطبیقات العملیة أو كلیھما إلى حد كبیر بحیث 
 والتكنولوجیا الحیویة، والروبوتات، والذكاء االصطناعي.

المجال المحوري البحوث في مجال التقاطع یجب أن تحدد مقترحات القفزات االبتكاریة في ھذا  بحوث الزراعة اإلیكولوجیة: •
ویمكن تفسیر مصطلح "الزراعة   حلول زراعیة ذكیة مناخیاً. الوصول إلى ما بین الھندسة الزراعیة وعلم البیئة لتسھیل

الزراعة اإلیكولوجیة إلى دمج تخصصات الھندسة الزراعیة وعلم   ثوبح تھدففي ھذا السیاق،  اإلیكولوجیة" بعدة طرق.
االزدھار االقتصادي للمزارعین ومربي   یؤدي إلىإلنتاج حلول زراعیة ذكیة مناخیا مدعومة بالعلوم والبیانات مما  البیئة

 الماشیة.
 

ً  القفزات االبتكاریة  مخرجات /نتائجیجب على الشركاء في القفزات االبتكاریة تحدید   ، وتشمل األمثلة ما یلي: كمیا
 ).Yتقلیل استخدام المیاه بمقدار () مع Xزیادة إنتاجیة المحصول ( •
انبعاثات غازات االحتباس الحراري  مما یقلل من) دوالر أمریكي أو أقل Xالحصول على جرارات كھربائیة بتكلفة ( •

 ) في المئة.Yلمعدات الزراعیة لكل وحدة من اإلنتاج الزراعي بنسبة (ل
) ومدخالت  Xوتقلیل المیاه بمقدار ( المحصولزیادة و ،البذور جدیدة من أنواعتحسین ممارسات إدارة التربة وتعزیز استخدام  •

 ). Y( بمقدار األسمدة
)  Y) وزیادة عزل الكربون في التربة بمقدار (Xتغییر ممارسات اإلدارة لتقلیل انبعاثات غازات االحتباس الحراري بمقدار ( •

 منھا. ) مع الحفاظ على اإلنتاجیة على نفس األرض أو أصغر Zفي المحصول (
) دوالر أمریكي یقلل انبعاثات غازات االحتباس الحراري لكل وحدة من اإلنتاج  Xالحصول على سماد جدید بتكلفة ( •

 ) في المئة، مع الحفاظ على اإلنتاجیة و/ أو زیادتھا على نفس األرض أو أصغر منھا. Yالزراعي بنسبة (
 

ویتم التشجیع على  .1واحدة وأن تتضمن المكونات المذكورة في الصفحة رقم  یجب أال تزید مقترحات القفزات االبتكاریة عن صفحة  
األربعة.  المحوریة  المجاالت  من  أكثر  أو  واحد  مع  متوافقة  المقترحات  تكون  إلى  أن  المقترحات  تقدیم  ویجب 

info@aimforclimate.org  ا الموعد  بحلول  اإللكتروني: وذلك  الموقع  في  المذكور  لنھائي 
sprints/-https://www.aimforclimate.org/innovation. 

  

mailto:info@aimforclimate.org
https://www.aimforclimate.org/innovation-sprints/
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 تعریفات

 
 كخط أساس. 2020باستخدام سنة  2025-2021تخصیص أموال إضافیة خالل الفترة ما بین  في االستثمار: الزیادة
 دوالر (خط أساس) 1,000,000=  2020 مثال: 

 دوالر)  500,000(زیادة بمقدار  ------ دوالر 1,500,000=  2021
 دوالر)  500,000(زیادة بمقدار  ------ دوالر 1,500,000=  2022
 دوالر  1,000,000=  2023
 دوالر)  500,000(زیادة بمقدار  ------ دوالر 1,500,000=  2024
 دوالر)  500,000(زیادة بمقدار  ------ دوالر 1,500,000=  2025

 دوالر 2,000,000= الزیادة في االستثمار 
 

 . 5واأللیاف والوقود ومنتجات أخرى: علم أو ممارسة الزراعة، بما في ذلك زراعة المحاصیل وتربیة الحیوانات إلنتاج األغذیة  الزراعة
 

: نھج یساعد على توجیھ اإلجراءات الالزمة لتحویل وإعادة توجیھ النظم الزراعیة لدعم التنمیة بصورة فعالة الزراعة الذكیة مناخیا
الغذائي في وجود مناخ متغیر. األمن  إلى معالجة ثالثة أھداف رئیسیة: زی وضمان  الذكیة مناخیا  الزراعة  ادة مستدامة في وتھدف 

االحتباس   غازات  انبعاثات  إزالة  أو خفض/  و/  المناخ  تغیر  مع  التكیف  على  القدرة  وبناء  التكیف  مع  والدخل،  الزراعیة  اإلنتاجیة 
 .6الحراري 

 
تحسین الكفاءة : البحث والتطویر والبیان العملي والنشر بما في ذلك إیجاد أو تطویر وتنفیذ منتج جدید أو إجراء أو خدمة بھدف االبتكار

 أو الفعالیة أو المیزة التنافسیة.
 

 - بما في ذلك معرفة الجنس البشري والثقافة والمجتمع -عمل إبداعي ومنھجي یتم القیام بھ لزیادة مخزون المعرفة  البحث والتطویر:
ث األساسي، والبحث التطبیقي، والتطویر  ویغطي البحث والتطویر ثالثة أنواع من األنشطة: البح وابتكار تطبیقات جدیدة للمعرفة المتاحة.

ویشمل البحث األساسي؛ والبحث التطبیقي حول المصادر والعملیات و/ أو البنیة التحتیة ذات الصلة؛ والبحث الذي یعالج  التجریبي.
األولیة، والمقاییس الوسطیة  عوائق فنیة محددة للتقدم؛ وأنشطة تطویر التكنولوجیا، مثل أعمال دمج النظم، والبرامج التجریبیة، والنماذج

إن الغرض األساسي من ھذه المشاریع ھو إثبات الفوائد والتكالیف  التي تُِعد التكنولوجیا للبیان العملي على نطاق كامل أو قریب من ذلك.
 للمستخدمین النھائیین بدالً من التحقق من المفاھیم والتكنولوجیات الھندسیة كجزء من عملیة التطویر.

 
یمكن للمشاریع المصممة إلثبات تقنیة ما أو مجموعة من التقنیات أن تعمل على نطاق كامل أو قریب من ذلك كما ھو  ن العملي:البیا

 متوقع من نتائج النطاق المتوسط. 
 

ً  النشر: بما في ذلك الطاقة النظیفة وتكنولوجیات  ،األنشطة التي یتم القیام بھا لدعم نشر ابتكارات الزراعة والنظم الغذائیة الذكیة مناخیا
وممارسات التخفیف من االنبعاثات، والشراكات الطوعیة، وبناء القدرات، والمساعدة الفنیة، والتصریح بالقواعد واللوائح وتطویرھا 

 .وإنفاذھا، ووضع المدونات والمعاییر وإنفاذھا، إلخ
 

 

 
 غراض مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ، ویشمل ذلك الغابات ومصائد األسماك. أل 5
 . n/agriculture/e-smart-http://www.fao.org/climateمقتبس من منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة. المصدر:  6

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
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