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متهيد

لطاملا كانت العلوم واالبتكار من العنارص الحاسمة يف رؤيتي الرامية إىل تنشيط املنظمة، وهام سيضطلعان بدور أسايس يف بناء مستقبل جديد. ففي 
عامل يهّز أركانه تغرّي املناخ، وآثار جائحة كوفيد-19، والركود االقتصادي، والرصاعات، بات من الواضح عىل نحو غري مسبوق أنّه يجب علينا شّق 

طريق مختلف. ولن يتسّنى ذلك إاّل باستخدام أحدث أشكال العلوم واالبتكار. ونحن بحاجة ماسة إىل االبتكار يف التكنولوجيات والسياسات ومناذج 
األعامل وطرق التفكري.

وتربز العلوم واالبتكار بوصفهام مكونات رئيسية لجدول أعامل التنمية العاملي املتطور. وميكن ملجموعة واسعة من الُنهج والتكنولوجيات واملامرسات 
أن تساهم يف تحويل النظم الزراعية والغذائية. وهي ترتاوح من األدوات الرقمية والتكنولوجيات األحيائية إىل االبتكارات يف الزراعة اإليكولوجية 

والحراجة الزراعية. وتشّكل العلوم واالبتكار األساس الذي تقوم عليه جميًعا.

ويجب عىل املنظمة أن تكون عىل أهبة االستعداد لألخذ بزمام دور قيادي يف دعم أعضائها للوصول إىل أحدث الحلول وأكرثها مالءمة، مبا يتناسب مع 
سياقاتها. وإن أول اسرتاتيجية عىل اإلطالق للمنظمة للعلوم واالبتكار متهد الطريق لتعزيز استخدام العلوم واالبتكار، فيام تأخذه املنظمة عىل عاتقها 

من تدخالت فنية وتضعه من توجيهات معيارية. ومتثل االسرتاتيجية، التي أقرّها مجلس املنظمة يف دورته السبعني بعد املائة، بعد عملية تشاورية 
شاملة وشفافة، أداة رئيسية لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 2022-2031. ويؤكّد نطاقها الواسع والشامل عىل الحاجة إىل النظر يف 

جميع التخصصات العلمية وجميع أنواع االبتكار.

وما من مجال تشتد فيه الحاجة إىل العلوم واالبتكار أكرث من الجهود املبذولة من أجل التكيّف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته. وستعّزز 
اسرتاتيجية العلوم واالبتكار اسرتاتيجية املنظمة الجديدة الخاصة بتغرّي املناخ. وستساعد عىل تعزيز اإلنتاجية والجودة والتنوع والكفاءة واالستدامة 
البيئية يف النظم الزراعية والغذائية. وسعيًا إىل تنفيذ االسرتاتيجية تنفيًذا فعااًل، ستعمل املنظمة جاهدة مع أعضائها ورشكائها لزيادة الجهود الهادفة 

إىل تعبئة ما يلزم من معارف ورشاكات وموارد مالية.

وسيقوم اإلطار االسرتاتيجي، املعّزز بالعلوم واالبتكار، بدعم خطة عام 2030 عىل نحو أفضل من خالل التحّول نحو نظم زراعية وغذائية أكرث كفاءة 
وشمواًل وقدرة عىل الصمود واستدامة. وسيفيض ذلك إىل تحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف 

الركب.

اليسد د وشونيو

املديا رلعام ملنظمة األغذية 
والزراعة
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املوجز

ركّزت الدورات األخرية لألجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( تركيزًا شديًدا عىل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ويطلب األعضاء بشكل 
متزايد دعم املنظمة من أجل تسخري العلوم واالبتكار. وقد اعتمد مجلس املنظمة اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار )االسرتاتيجية( يف دورته 

السبعني بعد املائة عقب عملية تشاورية شاملة وشفافة، شارك فيها جميع األعضاء من خالل جلسات رسمية لألجهزة الرئاسية )مبا يف ذلك املؤمترات 
اإلقليمية يف دوراتها لعام 2022(، إضافة إىل مشاورتني غري رسميتني واجتامعات غري رسمية مع املجموعات اإلقليمية.

وتسعى االسرتاتيجية إىل دعم عمل املنظمة يف مجال العلوم واالبتكار عرب توفري التوجيهات واالتساق واملواءمة يف مجال العلوم واالبتكار عىل نطاق 
املنظمة. وتشّكل العلوم واالبتكار أساًسا لإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2022-2031 وتتمتّع بأهمية مشرتكة بني القطاعات يف برنامج عمل املنظمة. 
كام أن االبتكار والتكنولوجيا هام عامالن من العوامل املرّسعة األربعة يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2022-2031، الذي يهدف إىل ترسيع وترية 
التقدم املحرز وتعظيم الجهود املبذولة لبلوغ أهداف التنمية املستدامة. ويف الوقت ذاته، تشّكل العلوم األساس الذي ترتكز إليه »العوامل املرّسعة« 

األربعة جميعها )وهي التكنولوجيا واالبتكار والبيانات والعنارص املكّملة ]أي الحوكمة ورأس املال البرشي واملؤسسات[(. لذلك، تم إدراج العلوم 
واالبتكار يف مجاالت األولوية الربامجية العرشين، والعوامل املرّسعة، واملواضيع الشاملة.

وتتمثّل رؤية االسرتاتيجية يف عامل خاٍل من الجوع وسوء التغذية حيث تتم االستفادة بالكامل من اإلمكانات التي تنطوي عليها العلوم واالبتكار 
ملواجهة التحديات االجتامعية واالقتصادية والبيئية املعقدة التي تطرحها النظم الزراعية والغذائية، عىل نحو منصف وشامل ومستدام عىل الصعيد 

العاملي.

أما الهدف فهو أن يقوم األعضاء بتسخري العلوم واالبتكار إليجاد حلول نظمية وخاصة بكل سياق إلقامة نظم زراعية وغذائية أكرث كفاءة وشمواًل 
وقدرة عىل الصمود واستدامة من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب، دعاًم لخطة 

التنمية املستدامة لعام 2030.

وترتكز االسرتاتيجية إىل املبادئ التوجيهية التالية: قامئة عىل الحقوق ومتمحورة حول اإلنسان؛ ومتساوية بني الجنسني؛ ومستندة إىل األدلة؛ وموجهة 
نحو تلبية االحتياجات؛ ومتسقة مع االستدامة؛ ومدركة للمخاطر؛ وقامئة عىل القيم األخالقية.

وتركّز االسرتاتيجية عىل ركائز ثالث تجمع تسع نتائج. وسيجري تحفيز اإلجراءات املتخذة يف إطار هذه الركائز بعاميل متكني شاملني اثنني هام 
الرشاكات التحويلية وتأمني املوارد والتمويل املبتكر. وهذه الركائز هي:

الركيزة 1: تعزيز عملية صنع القرارات القامئة عىل العلوم واألدلة؛
الركيزة 2: دعم االبتكار والتكنولوجيا عىل املستويني اإلقليمي والقطري؛

الركيزة 3: تقديم خدمات أفضل لألعضاء من خالل تعزيز قدرات املنظمة.

وسيكون الرصد متسًقا بالكامل مع سالسل النتائج السببية ومقاصد أهداف التنمية املستدامة املحّددة يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
2022-2031، مام يعكس األبعاد الثالثة لالستدامة. ويف ما يخص العوامل املرّسعة ذات الصلة بالتكنولوجيا واالبتكار، سيجري ربط الرصد بشكل 

مبارش مبؤرشات األداء األساسية، يف حني أنه سيجري قياس مجاالت األولوية الربامجية من خالل مؤرشات أهداف التنمية املستدامة األوثق صلة.
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معلومات أساسية أّواًل. 

1  تُعّد التحديات التي تواجه النظم الزراعية والغذائية1 تحديات كربى وواسعة النطاق ومرتابطة. وتشمل أكرب التحديات التي يواجهها العامل 
والتي غالبًا ما تكون متشابكة الفقر، والجوع، وانعدام املساواة وضعف الوصول إىل املوارد وفرص كسب الدخل، وتغري املناخ، وفقدان التنوع 

البيولوجي، وتدهور النظم اإليكولوجية والتصحر، والكوارث والنزاعات. وتساهم النظم الزراعية والغذائية يف أزمة املناخ وتدهور املوارد 
الطبيعية، وال بّد من أن يتم تحويلها بطريقة متّسقة، حسب االقتضاء، وفًقا للسياقات والقدرات الوطنية وباالعتامد عليها. وتعترب إقامة نظم 
زراعية وغذائية أكرث كفاءة وشمواًل وقدرة عىل الصمود واستدامة أمرًا رضوريًا لترسيع وترية التقدم املحرز نحو بلوغ معظم أهداف التنمية 

املستدامة ومقاصدها، ومساًرا رئيسيًا لتحقيق األبعاد االجتامعية واالقتصادية والبيئية لالستدامة.

2  وهناك مجموعة واسعة من الُنهج والتكنولوجيات2 واملامرسات التي ميكنها أن تساهم يف تحويل النظم الزراعية والغذائية لتغذية الشعوب، 
ورعاية كوكب األرض، والنهوض بسبل العيش املنصفة، وبناء نظم إيكولوجية قادرة عىل الصمود. وتشّكل العلوم واالبتكار3 األساس الذي تقوم 
عليه جميع هذه الُنهج والتكنولوجيات واملامرسات. وبالفعل، ميكن أن تشكل العلوم واالبتكار محرّكًا فعاالً لتحويل النظم الزراعية والغذائية 

والقضاء عىل الجوع وسوء التغذية عندما تكون مصحوبة مبؤسسات قوية، وحوكمة جيدة، وإرادة سياسية، وأطر تنظيمية متكينية، وتدابري فعالة 
لتعزيز اإلنصاف بني الجهات الفاعلة يف النظام الزراعي والغذايئ.

3  وتعرتي مشهد العلوم واالبتكار، أكان ذلك داخل النظم الزراعية والغذائية أم خارجها، تطورات مستمرة مصحوبة بفرص جديدة لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة. وقد قُطعت أشواط كبرية يف مجموعة من املجاالت العلمية والتكنولوجية التي ترتاوح من التكنولوجيا البيولوجية، والتقنيات 

النووية يف األغذية والزراعة، واألدوات الرقمية، وتكنولوجيا الصغائر، والبيانات الضخمة، وتحليل البيانات، وعلم البيانات، والذكاء االصطناعي، 
والتعلّم اآليل، إىل التطورات يف مجاالت اإليكولوجيا وعلم الزراعة والعلم االجتامعي للتنمية الريفية واالبتكارات املتعلقة بالزراعة اإليكولوجية 

والحراجة الزراعية ومواجهة تحّديات تغرّي املناخ. كام أّن الرشاكات بني القطاعني العام والخاص آخذة يف االزدياد يف مجال البحث والتطوير. 
ويف الوقت ذاته، أّدى تركّز األسواق غري املسبوق )يف التكنولوجيات واملنتجات وامللكية الفكرية( إىل تزايد املخاوف بشأن الفجوات يف الدخل 

والوصول إىل املوارد واملعارف بني البلدان والفئات االجتامعية وداخلها.

4  وتربز العلوم واالبتكار أيًضا كعنارص هامة يف خطة التنمية العاملية املتغرّية. وتقع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف صلب خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030 وتظهر يف عّدة مقاصد ألهداف التنمية املستدامة، وتربز أيًضا بقّوة يف التزامات واسرتاتيجيات إقليمية عدة.4 إضافة إىل ذلك، 
حدد تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي لعام 2019 العلوم والتكنولوجيا عىل أنها إحدى الوسائل املمكنة للتحويل التي ترّسع 
وترية التقدم املحرز لبلوغ أهداف التنمية املستدامة بالتوازي مع الحّد من املقايضات.5 ويف عام 2021، أكّد ملخص الرئيس وبيان العمل 

لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية الصادر عن أمني عام األمم املتحدة 6 وميثاق غالسكو للمناخ7 عىل السواء يف عام 2021 عىل الحاجة إىل 
االستثامر يف العلوم واالبتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة والعمل املناخي الفعال، عىل النحو املذكور أيًضا يف اسرتاتيجية منظمة 

األغذية والزراعة الخاّصة بتغرّي املناخ للفرتة 8.2031-2022

5  وإن منظمة األغذية والزراعة، بصفتها وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف األغذية والزراعة، مدعوة إىل أن تكون قّوة دافعة لتيسري التوصل إىل 
حلول للتحديات التي تواجهها النظم الزراعية والغذائية من خالل العلوم واالبتكار. وتقوم املنظمة بخطوات كبرية لرفع التحدي املتمثل يف 

تسخري القدرة التحويلية للعلوم واالبتكار. ويف عام 2020، تم إنشاء منصب كبري العلامء األول من نوعه ضمن فريق القيادة الرئييس إىل جانب 
املدير العام. وتم أيًضا إنشاء مكتب جديد لالبتكار من أجل ضامن زيادة استخدام االبتكارات والتكنولوجيا والُنهج الجديدة عىل نطاق املنظمة. 

وتتصّدر التكنولوجيا واالبتكار جدول أعامل أعضاء املنظمة: فقد تضمنت الدورات األخرية لألجهزة الرئاسية، مبا يف ذلك املؤمترات اإلقليمية 
واللجان الفنية، املسائل املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار كبنود مهمة عىل جدول األعامل.

6  ويبنّي أيًضا عدد من املبادرات الحديثة التزام املنظمة بتعزيز دورها القيادي يف مجال العلوم واالبتكار لتحويل النظم الزراعية والغذائية. 
ففي عام 2020، أنشأت املنظمة املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية. وتشارك املنظمة بشكل فاعل يف تنفيذ املكّون الخاص بالعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار من الهدف 17 من أهداف التنمية املستدامة.9 وتؤدي املنظمة، بصفتها الجهة املضيفة ملركز تنسيق النظم الغذائية، 
دوًرا رئيسيًا يف متابعة قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية، مبا يف ذلك من خالل عملها يف مجال العلوم واالبتكار. ومتيض املكاتب اإلقليمية 

1  يرجى الرجوع إىل امللحق لالطالع عىل وصف للمصطلحات الرئيسية كام هي مستخدمة يف هذه الوثيقة.

2  يرجى الرجوع إىل امللحق لالطالع عىل وصف للمصطلحات الرئيسية كام هي مستخدمة يف هذه الوثيقة.

3  يرجى الرجوع إىل امللحق لالطالع عىل وصف للمصطلحات الرئيسية كام هي مستخدمة يف هذه الوثيقة.
4  مثاًل اسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام 2024 التي تسرتشد بها التوّجهات االسرتاتيجية اللتزامات مالبو وخطة عام 2063.

5  مجموعة مستقلة من العلامء عيّنهم األمني العام، تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي لعام 2019: املستقبل اآلن – تسخري العلم لتحقيق التنمية املستدامة، األمم املتحدة، نيويورك، 2019.
/swen/timmus-smetsys-doof/ne/gro.nu.www//:sptth 6  ملخص الرئيس وبيان العمل بشأن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية الصادر عن أمني عام األمم املتحدة ال يشكالن وثيقة خاضعة للمناقشة

 ytirepsorp-dna-tenalp-elpoep-krow-smetsys-doof-gnikam
UNFCCC. 2021. The Glasgow Climate Pact.https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency-Outcomes-The-  7

Climate-Pact.pdf
8  سيجري النظر يف اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاّصة بتغرّي املناخ يف الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربنامج، ويف الدورة السبعني بعد املائة للمجلس.

9   توفّر آلية خطة عام 2030 لتيسري التكنولوجيا وفريق املهام املشرتك بني الوكاالت املعني بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار التابع لها والذي تُعد منظمة األغذية والزراعة عضًوا فاعالً فيه، آلية للتعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين من أجل 
تعزيز التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة.

https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf
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والقطرية قدًما يف تطبيق الربامج املصممة خصيًصا واملنّسقة عامليًا، كام هو الحال يف إطار مبادرة العمل يًدا بيد واملنصة الجغرافية املكانية 
التابعة لها، ومبادرة 1.000 قرية رقمية، وخطة العمل العاملية بشأن التطوير األخرض للمنتجات الزراعية الخاصة: بلد واحد، منتج واحد ذو 

األولوية. وتتعاون املنظمة أيًضا مع وكاالت األمم املتحدة األخرى من أدل توضيح املسائل األخالقية التي تطرحها التكنولوجيات واالبتكارات 
الجديدة.10

7  وتسعى اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار )االسرتاتيجية( إىل دعم هذه التطورات األخرية عرب توفري التوجيهات واالتساق واملواءمة يف مجال 
العلوم واالبتكار عىل نطاق املنظمة من أجل تقديم خدمات أفضل لألعضاء عىل من خالل تعزيز قدرات املنظمة. وتُعّد هذه االسرتاتيجية أداة 
لدعم تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2022-2031، وبالتايل خطة التنمية املستدامة لعام 2030 )انظر الجدول 1 لالطالع عىل ملحة 

عامة عن العنارص الرئيسية لالسرتاتيجية(.

8  سوف تساهم اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة الخاصة بتغري املناخ. 

9  وإّن اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار متوامئة مع اسرتاتيجية املنظمة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية، وتعمل 
كّل منهام عىل تعزيز األخرى.

10  وتهدف اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار إىل تعزيز الروابط مع آليات التفاعل بني العلوم والسياسات القامئة يف اتفاقات ريو الثالث.

11  وإّن اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار متوامئة مع اسرتاتيجية املنظمة إلرشاك القطاع الخاص.

12  وميكن السرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار، يف إطار العمل املعياري الذي تضطلع به املنظمة ودعاًم لعمليات وضع املعايري واملواصفات )مثاًل 
هيئة الدستور الغذايئ واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات( وضمن واليتها، أن تساهم يف النظام التجاري املتعدد األطراف مبا يتامىش مع قواعد 

منظمة التجارة العاملية.

13  وتشّجع اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار عىل التخطيط وإجراءات تحويلية مراعية للمساواة بني الجنسني، ومرشكة للشباب وتشاركية وشاملة 
اجتامعيًا، وتنفيذها، مبا يشمل تعزيز معارف وتكنولوجيات ومامرسات وجهود املجتمعات املحلية والشعوب األصلية يف مجال تطوير واستخدام 

العلوم واالبتكار. وعالوة عىل ذلك، تشّدد منظمة األغذية والزراعة عىل ضامن تكافؤ الفرص وتقاسم املنافع الناجمة عن العلوم واالبتكار، وإرشاك 
املرأة والشباب والشعوب األصلية يف املناقشات املتعلقة بالعلوم واالبتكار، وتقديم الدعم للبلدان من أجل الحد من اإلقصاء االجتامعي، مبا يف 

ذلك عن طريق األطر القانونية والتنظيمية واملؤسسية.

دور املنظمة يف مجايل العلوم واالبتكار ثانًيا. 

14  تيرّس املنظمة إيجاد حلول لتحديات النظم الزراعية والغذائية، وتويل اهتامًما خاًصا للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، مبا يف ذلك من خالل 
العلوم واالبتكار. وعند االضطالع بهذا العمل، ستتجنب املنظمة االزدواجية مع املنظامت األخرى من خالل الرتكيز الواضح عىل العلوم واالبتكار 

يف النظم الزراعية والغذائية متاشيًا مع واليتها11 ووظائفها األساسية.12

15  ونظرًا إىل املكانة الفريدة التي تحتلها املنظمة كميرّس للعمليات الحكومية الدولية، فهي توفّر منربًا محايًدا وتحلياًل علميًّا للتبادل بني البلدان 
وتعمل كمصدر موثوق للتوجيه من خالل عملها األسايس بشأن القواعد واملعايري، واألطر التنظيمية، والخطوط التوجيهية، ومدونات السلوك، 

وغريها من أدوات وضع املعايري. وتعمل املنظمة أيًضا عىل جمع املعارف العلمية وعرضها عىل واضعي السياسات. وتتيح األدلة والتحليالت، مبا 
يف ذلك الفوائد واملخاطر واملقايضات وإمكانية التكيّف مع السياقات املختلفة، وبالتايل متكني األعضاء من تحديد مسارات التنمية الخاصة بهم. 

وتدعم هذه الوظائف دور املنظمة يف توفري السلع العامة العاملية للنظم الزراعية والغذائية.13

16  وتوفّر املنظمة املعلومات وتتيح تبادل املعارف والتجارب بني البلدان بشأن مجموعة االبتكارات الحالية والناشئة. وتقدم الدعم للبلدان بشأن 
التكنولوجيات والسياسات واملامرسات والعمليات والُنهج واملنهجيات واألدوات واملنصات املبتكرة. كام أنها تنّفذ مشاريع عىل املستوى القطري، 

وتستخدم خربتها الفنية ملساعدة صغار املنتجني مبارشة، بالتوازي مع ضامن تكييف االبتكارات مع االحتياجات املحلية من دون ترك أي أحد 

 ara_5540830000fp/32284/:kra/gro.ocsenu.codsenu//:sptth .2021 10  ساهمت املنظمة يف إعداد التوصية الخاصة بأخالقيات الذكاء االصطناعي، التي اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف عام
 11  دستور منظمة األغذية والزراعة. املادة 1، الفقرة 2. »تعمل املنظمة عىل دعم العمل القطري والدويل،  وتويص باتخاذه حيثام يكون مناسبًا

يف ما ييل: )أ( 

12  يرد وصف الوظائف األساسية للمنظمة يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2022-2031، الفقرة 43. 
 fdp.ra9907bc/ra9907bc/3/gro.oaf.www//:sptth

13  توفّر املنظمة مجموعة من السلع العامة العاملية. فعىل سبيل املثال، يُعد النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة املصدر العاملي الرائد للمعلومات املتعلقة بإنتاج األغذية واستهالكها والتجارة فيها عىل مستوى العامل. 
ويرصد باستمرار حالة األمن الغذايئ يف كل بلد من بلدان العامل، وينبه العامل إىل النقص الناشئ يف الغذاء. ومن األمثلة األخرى الدورات التي تقدمها أكادميية التعلم اإللكرتوين التابعة للمنظمة.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_ara
https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
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وراء الركب. ونظرًا إىل كون املنظمة الرشيك املنظّم األول يف مجال العلوم واالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية، فإنها تتمتع مبكانة جيّدة لجمع 
أصحاب املصلحة املعنيني مًعا يف توسيع نطاق املبادرات التجريبية. وتتيح إمكانية إجراء تدخالت فنية للمنظمة باستخالص دروس يتم دمجها يف 

توجيهاتها املعيارية التي تؤدي إىل تفعيل التدخالت ضمن حلقة مستمرة من التعلّم والتحسني.

17  ومع أن املنظمة ليست منظمة تُعنى بالبحوث، إال أنها مكلفة بتحويل العلوم واالبتكار إىل توجيهات معيارية وسياساتية وأدوات عملية للتنمية. 
وتؤدي املنظمة دوًرا مهاًم يف دعم املساهمة األساسية ملنظامت البحوث الوطنية واإلقليمية والدولية. وتعمل األجهزة الرئاسية والدستورية 

التابعة للمنظمة كصلة وصل بني العلوم والسياسات. وأخريًا، تؤدي املنظمة دوًرا مهاًم يف تحليل أحدث األدلة العلمية وإطالع األعضاء والجمهور 
عليها.
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الجدول 1: الهدف والركائز والنتائج والعوامل التمكينية السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار
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الرؤية ثالًثا. 

18  عامل خاٍل من الجوع وسوء التغذية حيث تتم االستفادة بالكامل من اإلمكانات التي تنطوي عليها العلوم واالبتكار ملواجهة التحديات االجتامعية 
واالقتصادية والبيئية املعقدة التي تطرحها النظم الزراعية والغذائية، عىل نحو منصف وشامل ومستدام عىل الصعيد العاملي.

الهدف رابًعا. 

19  يقوم األعضاء بتسخري العلوم واالبتكار إليجاد حلول نظمية وخاصة بكل سياق إلقامة نظم زراعية وغذائية أكرث كفاءة وشمواًل وقدرة عىل 
الصمود واستدامة من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب، دعاًم لخطة التنمية 

املستدامة لعام 2030.

النطاق خامًسا. 

20  تيرّس اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار االتساق يف عمل املنظمة الواسع النطاق والجاري يف مجال العلوم واالبتكار والذي يتبّدى يف مجاالت 
األولوية الربامجية، والعوامل املرّسعة، واملواضيع الشاملة. وتسعى إىل تحقيق االتساق والتعزيز املتبادل مع الوثائق االسرتاتيجية للمنظمة،14 

مبا يف ذلك اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2022-15،2031 وكذلك املنصات األخرى. وباعتبار االسرتاتيجية أداة لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
2022-2031، فإنّها تنظر يف جميع االبتكارات الالزمة لتنفيذ مجاالت األولوية الربامجية العرشين.

21  وتتناول االسرتاتيجية جميع قطاعات النظم الزراعية والغذائية ومجاالتها، مبا يف ذلك املحاصيل، والرثوة الحيوانية، والغابات، ومصايد األسامك، 
وتربية األحياء املائية - من إدارة املوارد الطبيعية إىل اإلنتاج، والتخزين، والنقل، والتسويق، واالستهالك، والفاقد واملهدر من األغذية.

22  وتُعترب املجموعة الكاملة من التخصصات العلمية )أي العلوم الطبيعية واالجتامعية واالقتصادية والعلوم التطبيقية(، مثلها مثل علم االستدامة 
والعلوم املشرتكة بني التخصصات والجامعة لها، مهمة ملعالجة التحديات النظمية بطريقة شاملة. 

وتقّر املنظمة بالحاجة إىل تنّوع االبتكارات )التكنولوجية ]مبا يف ذلك الرقمية[ واالجتامعية والسياساتية واملالية واملؤسسية(. ويُعرتف مبعارف   23
السكان األصليني وصغار املزارعني بأنها مصدر مهم لالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية، وتُعترب أنها ضمن نطاق االسرتاتيجية.

24  ويتم إيالء عناية خاصة الحتياجات البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، مبا يف ذلك الدول الجزرية الصغرية النامية، مع الرتكيز عىل صغار 
املنتجني، واملزارعني األرسيني، والسكان األصليني، والنساء، والشباب، وغريها من الجهات الفاعلة الناقصة التمثيل يف النظم الزراعية والغذائية، مبا 

يف ذلك املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجم، من أجل ترسيع وترية التقدم املحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

25  سوف تراعي املنظمة أهمية خصوصيات السياقات العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية عند تنفيذ االسرتاتيجية لضامن إمكانية النفاذ إىل جميع 
أنواع املعرفة والعلوم واالبتكار وتكييفها مع الواقع املحيل؛

26  وتشكل البيانات جزًءا ال يتجزأ من عملية صنع القرارات القامئة عىل العلوم واألدلة. ويتم توضيح األولويات االسرتاتيجية للمنظمة يف ما يتعلّق 
بالبيانات يف خطة تحديث إحصاءات16 املنظمة ويف االقرتاح لتحسني حوكمة األنشطة اإلحصائية للمنظمة.17 وتكّمل اسرتاتيجية املنظمة للعلوم 

واالبتكار هذه املبادرات وسيتم تنفيذها باالمتثال التام لسياسات املنظمة املتعلّقة بحامية البيانات وحقوق امللكية الفكرية التي هي اآلن قيد 
اإلعداد.

14  تشمل الوثائق االسرتاتيجية األخرى للمنظمة: اسرتاتيجية عمل منظمة األغذية والزراعة يف مجال التغذية fdp.ra358en/ra358en/3/gro.oaf.www//:sptth، واســرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشــأن 
تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية fdp.ra2277ac/ra2277ac/3/gro.oaf.www//:sptth، وسياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني الجنسني للفرتة 2030-2020

 .fdp.ra677gn/ra677gn/3/gro.oaf.www//:sptth وخطة العمل الخاصة بالشباب يف الريف ،fdp.ra3851bc/ra3851bc/3/gro.oaf.www//:sptth
15  سيجري النظر يف اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاّصة بتغرّي املناخ يف الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربنامج، ويف الدورة السبعني بعد املائة للمجلس.

16  تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عن التطورات األخرية يف اإلحصاءات الزراعية والريفية، 2020
 https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-13-AgriculturalStats-A.pdf 

 fdp.ra877gn/ra877gn/3/gro.oaf.www//:sptth .2021 ،17  اقرتاح لتحسني حوكمة األنشطة اإلحصائية للمنظمة

https://www.fao.org/3/ne853ar/ne853ar.pdf
https://www.fao.org/3/ca7722ar/ca7722ar.pdf
https://www.fao.org/3/ca7722ar/ca7722ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng776ar/ng776ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng776ar/ng776ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb1583ar/cb1583ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb1583ar/cb1583ar.pdf
file:///D:\Users\jalalhatoum\Library\Containers\com.apple.mail\Data\Library\Mail%20Downloads\CF9FFF38-53A6-427F-AD44-B73700726DAC\
https://www.fao.org/3/ng778ar/ng778ar.pdf
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نظرية التغيري سادًسا. 

27  إّن نرش العلوم واالبتكارات بشكل اسرتاتيجي هو عامل متكيني أسايس وهام لتحويل النظم الزراعية والغذائية، ويساهم يف نهاية املطاف يف 
تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030 واألبعاد الثالثة املرتابطة لالستدامة. وتقّر املنظمة بأنه لدى البلدان تحديات واحتياجات وقدرات 
متنوعة يف ما يتعلق بالعلوم واالبتكار، مبا يف ذلك بخصوص البنية التحتية ومستويات التعليم والقدرات الفنية. ويف الوقت نفسه، مثة تحديات 

كبرية مشرتكة عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وتتطلب معالجة هذه التحديات جهوًدا منسقة من جانب مجموعة من الجهات 
الفاعلة مع اضطالع املنظمة بدور رئييس يف توفري السلع العامة العاملية واملعارف والتوجيهات والتنسيق واالتساق يف السياسات.

28  ويعني تحقيق رؤية االسرتاتيجية أن يتوفّر لدى جميع البلدان ما يلزم من علوم وابتكار من أجل تخطّي التحديات االجتامعية واالقتصادية 
والبيئية املعّقدة املاثلة أمام النظم الزراعية والغذائية. كام أن تحقيق هذه الرؤية بطريقة منصفة وشاملة ومستدامة عىل املستوى العاملي يعني 
أن أصحاب املصلحة غري املمثلني بشكل كاٍف - وال سيام صغار املنتجني، مبن فيهم النساء والشباب - يشاركون بفعالية يف عمليات تطوير العلوم 

واالبتكار واالستفادة منها.

29  وترتاوح التحديات يف تسخري العلوم واالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية بني قلة االستثامر يف البحوث، ونقص إمكانية الوصول واعتامد 
االبتكارات، والثغرات يف استخدام العلوم واألدلة يف صنع القرارات. ومن بني أوجه عدم املساواة األخرى، التوزيع العاملي غري املتكافئ للغاية 

للقدرات العلمية والوصول إىل املعارف الذي يهّدد بعرقلة تحقيق خطة عام 18.2030

30  وبعد عقد من النمو البطيء يف تسعينيات القرن املايض، شهدت االستثامرات العاملية يف البحوث الزراعية منًوا بنسبة 50 يف املائة خالل الفرتة 
2000-2016، وكانت مدفوعة يف الغالب من البلدان الكبرية ذات الدخل املتوسط. وخالل الفرتة نفسها، توقّف إنفاق القطاع العام يف 

البلدان ذات الدخل املرتفع بينام زادت استثامرات القطاع الخاص مبقدار الضعف يف البحوث الزراعية. ومع ذلك، يواصل القطاع العام تأدية دور 
رئييس يف وضع أطر السياسات واالستثامر يف البحوث يف العلوم األساسية ويف املواضيع ذات العوائد املالية املنخفضة عىل املدى القصري )سمة 

رئيسية لنظم اإلنتاج الصغرية النطاق(.19

31  وإّن توفري قاعدة األدلة والعلوم الالزمة لوضع السياسات دونه تحديات عديدة. فالعلوم واألدلة أساسية لصنع القرارات السليمة، ولكنها ال توفّر 
بالرضورة مساًرا واحًدا للعمل. وقد تكون االكتشافات العلمية مقيّدة بعدم كفاية البيانات، وأوجه عدم اليقني، والنتائج املتناقضة، كام أنها قد 
تُقابل باملعارضة. وتتأثر عملية صنع القرارات يف الكثري من األحيان مبجموعة من الدوافع الهيكلية والسلوكية والحواجز والعديد من أصحاب 

املصلحة ذوي القيم املختلفة والقوة غري املتعادلة يف ما بينهم.

32  وهناك فجوة بني العلوم واالبتكارات والتكنولوجيات القامئة، وإمكانية الوصول إليها وتبّنيها عىل املستوى املحيل - ال سيام يف البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل ومن جانب صغار املنتجني. ويف اآلونة األخرية، أصبحت الفجوة الرقمية مصدر قلق رئييس بالنسبة إىل العديد من البلدان. 

ويتمثّل التحدي الرئييس للعلوم واالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية يف األهمية االسرتاتيجية لالستجابة الحتياجات مجموعة متنوعة من 
السياقات املحلية، مبا يف ذلك احتياجات العدد الكبري من صغار املنتجني واملزارعني األرسيني. وإضافة إىل ذلك، هناك نقص يف االستثامرات يف 
النظم الوطنية لالبتكار يف مجال األغذية والزراعة التي تتسم بأهمية حاسمة يف تكييف االبتكارات مع السياقات املحلية. ولقد تعرّضت نظم 

اإلرشاد العام لإلهامل خالل العقدين األخريين. كام تواجه السياسات واألطر التنظيمية الوطنية املتعلّقة بالعلوم واالبتكار تحديات بفعل 
التغرّيات الرسيعة يف التكنولوجيا واألطر القانونية.

33  وستتصدى املنظمة لهذه التحديات بالرتكيز عىل تعزيز عملية صنع القرارات القامئة عىل العلوم واألدلة عىل املستويات العاملية واإلقليمية 
والوطنية، ومن خالل دعم االبتكار والتكنولوجيا عىل املستوى القطري. ولتمكني إحراز التقدم يف هذه األولويات، ستعمل املنظمة عىل تعزيز 

الرشاكات التحويلية والتمويل املبتكر والتمويل. وإضافة إىل ذلك، ستتخذ املنظمة الخطوات الالزمة لضامن تحلّيها بالقدرات الالزمة لتحقيق هذه 
األولويات ألعضائها. ويرد وصف أكرث اكتاماًل للتدخالت املنشودة للمنظمة يف القسم الخاص بالركائز والنتائج والعوامل التمكينية أدناه.

34  وتقوم االسرتاتيجية عىل فرضيات عدة، مبا يف ذلك التعبئة القوية للموارد من خالل املساهامت الطوعية لضامن إحداث أثر عىل أرض الواقع 
)مبا يف ذلك األموال غري املخصصة لدعم اتباع نهج برامجي(، وتوافر السياسات التمكينية، واستعداد أصحاب املصلحة للتعاون، وإقامة الرشاكات 

التحويلية، ومواصلة إسناد األولوية لربنامج العلوم واالبتكار من جانب البلدان. 

18  مجموعة مستقلة من العلامء عينهم األمني العام، تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي لعام 2019: املستقبل اآلن – تسخري العلم لتحقيق التنمية املستدامة، األمم املتحدة، نيويورك، 2019.
 Beintema, N., Nin Pratt, A., and Stads, G. 2020. Key trends in global agricultural research investment. International Food Policy  19

.Research Institute, Washington, DC
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املبادئ التوجيهية سابًعا. 

35  تهدف املبادئ التوجيهية إىل ضامن أن تسّخر املنظمة العلوم واالبتكار مبا يتامىش مع القيم العاملية، مبا يف ذلك املبادئ املرتابطة الخمسة التي 
تقوم عليها خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وهي: اإلنسان، وكوكب األرض، واالزدهار، والسالم، والرشاكة.20 وتتسم هذه املبادئ التوجيهية 

بالرتابط، وستوّجه هذه املبادئ جميع أعامل املنظمة املتعلّقة بالعلوم واالبتكار مبا يتامىش مع خطة عام 2030.

)1(  قامئة عىل الحقوق ومتمحورة حول اإلنسان. تعترب املنظمة أنه ينبغي للعلوم واالبتكار املساهمة يف بناء حياة أفضل من دون ترك أي أحد 
خلف الركب من خالل اإلعامل املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذايئ الوطني. ويتطلب ذلك وصول صغار املنتجني، واملزارعني 

األرسيني، والسكان األصليني، والنساء، والشباب، واملستهلكني، وغريهم من الجهات الفاعلة األخرى الناقصة التمثيل يف النظم الزراعية 
والغذائية، بشكل عادل إىل العلوم واالبتكار واالستثامرات واملشاركة يف صنع القرار. وستضمن املنظمة مشاركتهم املجدية واملستنرية يف 

جميع أعامل املنظمة املتعلقة مبجال العلوم واالبتكار. 

)2(  متساوية بني الجنسني. تسعى املنظمة إىل تحقيق املساواة واإلنصاف بني الرجال والنساء يف النظم الزراعية والغذائية من أجل القضاء عىل 
الجوع والفقر. وستنظر املنظمة يف نهجها املتبع إزاء العلوم واالبتكار، يف األدوار غري املتجانسة التي يؤديها الرجال والنساء وستحرص أيًضا 

عىل أن تستجيب تدخالتها الحتياجات املرأة والرجل، مبا يف ذلك من خالل تعزيز إدماج املرأة وإعطائها قدرة متساوية عىل صنع القرار 
لرسم مالمح األطر القانونية والسياسات والربامج واملبادرات ذات الصلة. 

)3(  مستندة إىل األدلة. سيستند العمل الفني والتوجيهات املعيارية للمنظمة إىل األدلة املتوافرة التي تتمتع بقدر أكرب من املوثوقية والصلة 
والرشعية، مبا يف ذلك نتائج البحوث العلمية يف العلوم الطبيعية واالجتامعية – مبا يشمل الُنهج النظمية، مثل علم االستدامة والعلوم 

املشرتكة بني التخصصات والجامعة للتخصصات - ومعارف السكان األصليني وصغار املنتجني. وسيتم تقييم األدلة بطريقة صارمة وشفافة 
وحيادية. 

)4(  موجهة نحو تلبية االحتياجات. تقّر املنظمة بأّن البلدان قد بلغت مستويات مختلفة من تسخري العلوم واالبتكار وبأّن لديها احتياجات 
وأولويات وقدرات متنوعة، وستتجّنب بالتايل النهج املوحد لجميع الحاالت. وسيتم اتباع نهج تشاريك قائم عىل تلبية االحتياجات ويركّز عىل 

املشاكل يف مجال العلوم واالبتكارات لضامن أن تكون هذه األخرية مكيّفة مع السياقات املحلية والوطنية واإلقليمية، األمر الذي يستجيب 
الحتياجات صغار املنتجني واملجموعات األخرى الناقصة التمثيل ويضمن ملكيتها عىل املستوى الوطني.21  

)5(  متسقة مع االستدامة. ستدعم املنظمة االبتكارات التي تبنيَّ أنها تحّسن االستدامة من خالل احرتام أبعادها االجتامعية واالقتصادية والبيئية 
عن طريق تحليل أوجه التآزر واملقايضات، وعمليات تقييم األثر، والرصد والتقييم. 

)6(  مدركة للمخاطر. ميكن تسخري العلوم واالبتكار بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق التنمية عندما يتم تحديد املخاطر والتخفيف منها إىل أدىن 
حد. وتقّر املنظمة بأهمية تقييم املنافع واملخاطر املحتملة التي ينطوي عليها استخدام التكنولوجيات واالبتكارات الجديدة، مبا يف ذلك 

التبعات غري املقصودة، باالستناد إىل األبعاد الثالثة لالستدامة22 ووفًقا لعمليات قامئة عىل األدلة وشفافة وصارمة.

)7(  قامئة عىل القيم األخالقية. تقّر املنظمة بأهمية النظر يف املسائل األخالقية املتصلة بالعلوم واالبتكار ضمن نطاق واليتها، مبا يف ذلك 
الحاجة إىل الشفافية، واملساءلة،23 وإدارة التضارب يف املصالح، وتجّنب إمكانية إلحاق الرضر،24 وحامية معارف السكان األصليني وصغار 

املنتجني،25 واحرتام أهمية املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية للسكان األصليني، حسب االقتضاء. وستضع املنظمة آليات إلسداء التوجيهات 
بشأن أي مسألة أخالقية وقانونية وعلمية واجتامعية ذات صلة يف عملها.26

الركائز ثامًنا. 

36  تقوم االسرتاتيجية عىل ركائز ثالث مرتابطة يعزز بعضها البعض وتحدد األولويات املواضيعية لالسرتاتيجية. وتحدد الركائز مسارات للمساهمة يف 
تحقيق الهدف العام لالسرتاتيجية، وستشتمل بالتايل عىل نهج متكامل لتحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل من دون 

.A/RES/70/1 20  الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2015. تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030. الوثيقة
21  متاشيًا مع الفقرة 25 )ه( من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة ملجلس املنظمة. 
22  متاشيًا مع الفقرة 25 )ي( من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة ملجلس املنظمة.
23  متاشيًا مع الفقرة 25 )ك( من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة ملجلس املنظمة.
24  متاشيًا مع الفقرة 25 )د( من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة ملجلس املنظمة.

25  بناء عىل طلب مجلس املنظمة يف دورته الثامنة والستني بعد املائة )الفقرة 25 )ب( من التقرير(. وميكن أن تنطوي حامية املعارف املحلية ومعارف السكان األصليني عىل ضامن اإلشادة بها واالعرتاف بها وتوفري التعويض بشأنها عىل نحو 
مالئم، وعىل تحويل املعارف الناتجة إىل هذه املصادر، عىل نحو ما أوىص به املجلس الدويل للعلوم التابع لليونسكو، واإلعالن العاملي بشأن العلوم واستخدام املعارف العلمية، 1999 )الفقرة 26(

//:sptth .2017 ،26  سوف تراعي املنظمة توجيهات منظمة اليونسكو بشأن املبادئ األخالقية يف مجال العلوم، مبا يف ذلك توصية مؤمتر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة الخاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي
611=egap.9880620000fp/32284/:kra/gro.ocsenu.codsenu

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889.page=116
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889.page=116
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ترك أي أحد خلف الركب. وستساهم اإلجراءات املتخذة يف إطار هذه الركائز يف تحقيق تسع نتائج سيتم تحفيزها من خالل عاميل متكني شاملني 
اثنني )هام الرشاكات التحويلية وتأمني املوارد والتمويل املبتكر(. ويعترب عامال التمكني أساسيني لتحقيق كل من هذه النتائج )الجدول 1(. وسيتم 

تعميم املبادئ التوجيهية السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار يف كل نتيجة من النتائج عن طريق اآلليات املناسبة.

ألف. الركيزة 1: تعزيز عملية صنع القرارات القامئة عىل العلوم واألدلة

37  لقد أكّد األعضاء مجدًدا خالل السنوات األخرية عىل الدور األسايس الذي يؤديه عمل املنظمة املعياري ويف مجال وضع املعايري القائم عىل العلوم 
واألدلة وطالبوا بأن يستند العمل املعياري إىل األدلة العلمية املتينة ومبادئ تحليل املخاطر.27 ومع أن منظمة األغذية والزراعة ليست منظمة 

تُعنى بالبحوث، إاّل أنّها تساهم يف تقوية الروابط بني العلوم والبحوث والتنمية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية28 وتلبّي الحاجة إىل 
املواد اإلعالمية القامئة عىل العلوم والتي يسهل الوصول إليها.29

38  وتدير املنظمة مجموعة من قواعد البيانات وبوابات املعرفة العاملية، وتعمل عىل تعزيز القدرات املؤسسية الوطنية واإلقليمية لتوليد املعلومات 
والبيانات ذات الصلة وجمعها واستخدامها.30 ويتم بذل الجهود حاليًا لكرس التقوقعات ودعم الُنهج النظمية.31

39  ونظرًا إىل املكانة الفريدة التي تحتلها املنظمة كميرّس للعمليات الحكومية الدولية، فهي توفّر منصة أساسية وحيادية للتبادالت بني البلدان، 
وتتيح الفرصة لألعضاء للتوصل إىل توافق دويل يف اآلراء بشأن مسائل السياسات العاملية املتعلقة بالعلوم واالبتكار، وتشكل مصدًرا موثوقًا 

للتوجيهات، وتدعم وضع مدونات املامرسات والخطوط التوجيهية واملعايري الجديدة. ولدى املنظمة فرص عديدة لتوطيد التفاعل بني العلوم 
والسياسات، مبا يف ذلك من خالل أجهزتها الرئاسية والدستورية.32 

40  وتندرج ثالث نتائج ضمن هذه الركيزة ملواصلة النهوض بجهود املنظمة الرامية إىل تعزيز عملية صنع القرارات القامئة عىل العلوم واألدلة: 

)1(  تحسني املعارف واألدلة املتعلّقة بالنظم الزراعية والغذائية. ستعزز املنظمة توفري السلع العامة العاملية من خالل تكثيف عملها الرامي إىل 
توليد املعلومات واملعارف، ومقارنتها، وتحليلها، ونرشها عىل نطاق واسع وعىل نحو مستمر عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، 

عرب املنصات القابلة للتشغيل البيني. وستعزز املنظمة املنصات املتعددة أصحاب املصلحة وآليات التيسري لتبادل خربات البلدان بشأن 
القضايا املتعلّقة بالعلوم واالبتكار. كام أنه سيتم تعزيز املعارف بشأن التكنولوجيات الناشئة، مبا يف ذلك أوجه التآزر واملقايضات واملنافع 

واملخاطر املحتملة، وتبادلها. وستنشئ املنظمة نُظاًم تدمج املعارف املتعّددة التخصصات من أجل تعزيز عملية صنع القرارات القامئة 
عىل العلوم واألدلة. وستنشئ املنظمة منصات لرسم الخرائط الشاملة للمبادرات واآلليات والربامج القامئة يف مجال العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار داخلها وخارجها. وسيتم الرتويج لنهج أكرث اتساقًا من أجل تقييم جودة العلوم واألدلة. كام أنه سيتم تقديم الدعم للبلدان ليك 
تستعد بشكل أفضل للسيناريوهات املستقبلية البديلة املعقولة من خالل تقوية عمليات االسترشاف االسرتاتيجي التشاريك، واستكشاف 

آفاق املستقبل بشكل متواصل وجاد ومنهجي، ووضع السيناريوهات املمكنة. وستعزز املنظمة وجودها يف عمليات التقييم العلمية لألمم 
املتحدة من أجل تسليط الضوء عىل القضايا املتعلّقة بالنظم الزراعية والغذائية، واألمن الغذايئ، والتغذية.

)2(  تعزيز أوجه التفاعل بني العلوم والسياسات من أجل النظم الزراعية والغذائية.33 ستعمل املنظمة عىل تعزيز مساهمتها يف أوجه التفاعل 
بني العلوم والسياسات عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية لدعم الحوار املنظّم بني العلامء وواضعي السياسات وأصحاب املصلحة 

املعنيني اآلخرين، دعاًم لعملية صنع القرار الشاملة والقامئة عىل العلوم من أجل زيادة االتساق يف السياسات وامللكية املشرتكة والعمل 
الجامعي. وتتمثّل القيمة املضافة ملساهمة املنظمة يف الرتكيز عىل املستويني الوطني واإلقليمي باإلضافة إىل املستوى العاملي، من أجل 
معالجة املسائل ذات الصلة بالنظم الزراعية والغذائية مع مراعاة، حسب االقتضاء، املعلومات والتحليالت املنبثقة عن أوجه التفاعل 

بني العلوم والسياسات، مثل فريق الخرباء الرفيع املستوى والهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ومن أجل متكني الحوار املستمر 
والفعال من خالل الهيكل املؤسيس الذي توفره األجهزة الرئاسية يف املنظمة. وسيتم تشكيل لجان علمية مخّصصة مشرتكة بني التخصصات 

ومتوازنة إقليميًا تضم خرباء من حول العامل ملعالجة املسائل الرئيسية من أجل االستجابة الحتياجات األعضاء من أجل املعلومات 
والتحليل. وباالستناد إىل العلوم واألدلة املتينة، ستسعى املنظمة جاهدة إىل تهيئة سبل فهم وجهات النظر املختلفة حول املسائل العلمية 

املثرية للجدل، وستساعد عىل رشح مجاالت الخالف لدعم استمرار الحوار والتالقي. ولدعم الحوار املفتوح، سرتاعي املنظمة يف تحليالتها 
احتياجات مختلف الجهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية وأهدافها ومصالحها املتنوعة، واملتضاربة أحيانًا.

/3/gro.oaf.www//:sptth 2019 ،وتقرير الدورة الحادية واألربعني ملؤمتر املنظمة ،fdp.ra071gn/ra071gn/3/gro.oaf.www//:sptth 2021 ،27  تقرير الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة
.fdp.ra124an/ra124an

28  تستضيف املنظمة مثاًل أمانة برنامج الزراعة املدارية، وهو منصة تشّكلت بتحالف 52 رشيًكا من مختلف مجموعات أصحاب املصلحة بهدف تعزيز قدرات نظم االبتكار الزراعي من خالل تعزيز مختلف الُنهج املتبعة يف االبتكار الزراعي.
29  أطلقت املنظمة مثاًل يف عام 2021 األداة اإلعالمية بشأن التكنولوجيات األحيائية الخاصة باألغذية والتي تركّز عىل سالمة األغذية.

30  عىل سبيل املثال، تتيح منصة الوصول إىل البحوث الزراعية العاملية عىل اإلنرتنت التابعة للمنظمة إمكانية الوصول بطريقة مجانية أو بكلفة متدنية عرب اإلنرتنت إىل املحتويات األكادميية والخاضعة الستعراض النظراء الفني املتعلّقة 
باألغذية والزراعة وذلك من خالل رشاكة بني القطاعني العام والخاص مع ما يصل إىل 150 نارًشا رائًدا يف املجال العلمي يف العامل.

31  تدير املنظمة مثاًل نظم اإلنذار املبكر باملخاطر الصحية املحدقة بصحة الحيوان والنبات وتربية األحياء املائية والغابات، والتي سيتم دمجها يف مجال األولوية الربامجية املتعلّق بصحة واحدة.
32  يشكل فريق الخرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذايئ العاملي، الذي تستضيف املنظمة أمانته، مثااًل بارزًا عىل التفاعل الشامل بني العلوم والسياسات. وتشمل أجهزة الخرباء واملنصات األخرى كاًل من لجنة الخرباء املشرتكة بني 

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية واملركز العاملي املعني بالنظم الغذائية للشعوب األصلية.

33  يشري مصطلح »التفاعل بني العلوم والسياسات« إىل اآلليات املتاحة للحوار املنظّم بني العلامء وواضعي السياسات وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين من أجل دعم وضع السياسات القامئة عىل العلوم بطريقة شاملة. وتتسم أوجه التفاعل 
الفعالة بني العلوم والسياسات بالجدوى، والرشعية، والشفافية، والشمول، والحوار الجاري والفعال من خالل بنية مؤسسية مناسبة.

https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng170ar/ng170ar.pdf
https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
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)3(  تعزيز البحوث من أجل التنمية.34 ستعزز املنظمة تعاونها مع منظامت البحوث الزراعية والغذائية الوطنية واإلقليمية والدولية، من قبيل 
منظمة منظومة الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية35 ورابطة املراكز الدولية للبحث والتطوير يف مجال الزراعة، واملنظامت 

الحكومية الدولية العاملية املعنية، من أجل تعظيم األثر الجامعي واالستفادة يف الوقت نفسه من امليزات النسبية واالستفادة من مواطن 
القوة املؤسسية لكل منظمة رشيكة. وستشّجع املنظمة االستثامرات العامة يف البحوث وستدعم تعزيز قدرات معاهد البحوث اإلقليمية 

والوطنية واملحلية ومؤسسات التعليم العايل - الرسمية وغري الرسمية عىل السواء،36 بالتوازي مع االستفادة من الشبكات والربامج 
والرشاكات القامئة. وسيتم تعزيز نُهج التشارك يف توليد املعارف واالبتكار التي تشّجع الحوار بني أصحاب املعارف العلمية وأصحاب 

املعارف املحلية. كام أنه سيتم تعزيز مشاركة املستفيدين من البحوث طيلة دورة البحوث، مبا يف ذلك وضع برامج البحوث والُنهج البحثية 
والنظمية التشاركية القامئة عىل الطلب، من أجل ضامن تحقيق نتائج فعالة مكيّفة مع السياق املحيل ومستجيبة الحتياجات صغار 

املنتجني. وسيتم دعم مراكز االمتياز والشبكات العاملية واملراكز املرجعية وعمليات التعلّم املتبادل بني منظامت البحوث الوطنية واإلقليمية 
والدولية. وستقوم املنظمة من خالل عملها يف إطار الرشاكات املتجددة مع املجموعة الكاملة من الجهات الفاعلة املعنية، باملشاركة يف 

وضع جدول أعامل عاملي مشرتك للعلوم واالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية.

باء. الركيزة 2: دعم االبتكار والتكنولوجيا عىل املستويني اإلقليمي والقطري

41  يتم تسليط الضوء يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة عىل الحاجة إىل اإلرساع يف إحداث األثر عىل املستوى القطري لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة. ويؤدي تقديم الدعم لتطوير االبتكارات )التكنولوجية )مبا يف ذلك الرقمية(، واالجتامعية، والسياساتية، واملالية، واملؤسسية( وتبّنيها، 

دوًرا حاساًم يف هذا املجهود. ويضطلع التعاون اإلقليمي بدور هام يف دعم العمل عىل املستوى القطري من خالل تيسري عمليات التعلّم املتبادل 
بني البلدان التي لديها خصائص مشرتكة. وسيتم تسخري أوجه التآزر بني األقاليم من خالل التعاون بني األقاليم بشأن املسائل ذات االهتامم 

املشرتك.

42  وتوفّر املنظمة املعلومات وتتشاطر التكنولوجيات، واالبتكارات، واملامرسات الجيدة، ودراسات الحالة، وتساعد عىل تكييفها مع السياقات 
املحلية. كام أنها تقدم الدعم للبلدان يف ما يتعلّق باملنهجيات واألدوات املبتكرة. ومع أن أطرافًا فاعلة عديدة تشارك يف العملية التجريبية، إال 

أن قدرة املنظمة الجاِمعة الكربى متّكنها من تأدية دور رئييس، بالرشاكة مع جهات فاعلة معنية أخرى، يف توسيع نطاق املبادرات التجريبية. 
وتؤدي املنظمة أيًضا دوًرا هاًما يف ضامن أن يكون تبّني االبتكارات والتكنولوجيات مكيًّفا مع االحتياجات والسياقات الوطنية، وأال يرُتك أي أحد 
خلف الركب. وتسمح التدخالت الفنية للمنظمة باستخالص الدروس التي سيتم دمجها يف توجيهاتها املعيارية التي من شأنها من ثّم أن تحّسن 

التدخالت الفنية يف حلقة مستمرة من التعلّم والتحسني.

43  ومن شأن هذه الركيزة أن تعزز دور املنظمة يف دعم االبتكار والتكنولوجيا عىل املستويني اإلقليمي والقطري من خالل:

)1(  تحسني إمكانية وصول صغار املنتجني واملزارعني األرسيني والجهات الفاعلة األخرى يف النظام الزراعي والغذايئ إىل االبتكارات 
والتكنولوجيات الشاملة وامليسورة الكلفة والخاصة بكل سياق الرامية إىل تحقيق نظم زراعية وغذائية مستدامة، واستخدامهم لها. سوف 

تقدم املنظمة معلومات محّدثة عن املجموعة الكاملة من االبتكارات التكنولوجية واالجتامعية والسياساتية واملالية واملؤسسية، مبا يف 
ذلك األدلة عىل فعاليتها يف سياقات معيّنة. وستضع املنظمة توجيهات قامئة عىل األدلة بشأن الخيارات املتاحة للوصول إىل االبتكارات 

والتكنولوجيات بفضل النامذج املؤسسية ومناذج األعامل التجارية املستدامة، وستدعم وصول صغار املنتجني واملؤسسات املتناهية الصغر 
والصغرية واملتوسطة الحجم عىل امتداد النظام الزراعي والغذايئ، وال سيام النساء والشباب. وسيتم إعطاء التوجيهات بشأن تجاوز العقبات 

من قبيل البنية التحتية والقدرة عىل تحّمل الكلفة والتعليم، وكذلك بشأن املؤسسات التي يتعني إنشاؤها لضامن أن تكون االبتكارات 
شاملة. وستعمل املنظمة مع القطاع الخاص لتعزيز اآلليات التحفيزية التي تهدف إىل جعل التكنولوجيات الجديدة املالمئة متاحة يف 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. وسيتم تعزيز الوصول العادل إىل التعليم واملعلومات واالبتكارات من خالل الخدمات املالمئة، مبا 
يف ذلك الخدمات االستشارية وخدمات التواصل يف الريف. وسيتم تحسني التواصل ونرش االبتكارات والتكنولوجيات واملامرسات الجيدة 

املتوافرة، بطريقة مبتكرة وحسنة التوقيت ومتسقة. 

)2(  تعزيز قدرة النظم الوطنية لالبتكار يف مجال اإلنتاج الزراعي والغذايئ عىل إسناد األولوية لالبتكارات املالمئة والتكنولوجيات املمّكنة الرامية 
إىل تحقيق نظم زراعية وغذائية مستدامة، واملشاركة يف توليدها وتوسيع نطاقها. سوف تساعد املنظمة البلدان عىل تعزيز قدرة نظم 
االبتكار يف مجال األغذية والزراعة عىل املشاركة يف توليد االبتكارات، وتكييفها عىل املستوى املحيل، وتبّنيها من خالل اتباع نهج صارم 

إلسناد األولوية لالبتكارات والتكنولوجيات مبا يتامىش مع املبادئ التوجيهية لهذه االسرتاتيجية. وسيتم تقييم األدلة عىل وجود املخاطر، 
والتخفيف من وطأة املخاطر املحتملة التي ينطوي عليها اعتامد التكنولوجيات، من خالل تطبيق الخطوط التوجيهية بشأن اإلدارة البيئية 
واملجتمعية. وسوف تسرتشد عملية اعتامد التكنولوجيات الجديدة بالتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة. وستشّجع املنظمة 

نُهج املشاركة يف التوليد واالبتكار يف النظم الوطنية لالبتكار يف مجال اإلنتاج الزراعي والغذايئ. وستقوم املنظمة، بالتعاون مع رشكائها، 

34  تظهر البحوث من أجل التنمية مساًرا واضًحا للتأثري عىل النتائج اإلمنائية وتشمل حاالت األزمات. 
35  منظمة منظومة الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية هي رشاكة عاملية تجمع املنظامت املشاركة يف البحوث من أجل مستقبل آمن غذائيًا.

36  متاشيًا مع الفقرة 25 )ن( من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة ملجلس املنظمة.



10

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار

بتعزيز خدمات اإلرشاد والخدمات االستشارية التعددية واملنسقة التي تدعم تبادل املعارف يف ما بني املزارعني. وستدعم املنظمة إنشاء 
وتقوية منصات ومراكز وطنية وإقليمية مبتكرة لتبادل املعارف وتطوير القدرات يف مجال االبتكار. 

)3(  تعزيز القدرات الوطنية لتصميم االسرتاتيجيات والسياسات واألطر التنظيمية املتعلّقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وتنفيذها وتقييمها. 
سوف تعطي املنظمة توجيهات للبلدان، عندما طلبها ذلك، بشأن السياسات واألطر التنظيمية الوطنية، والرتتيبات املؤسسية، ونظم 

الحوكمة الالزمة لتقوية العلوم واالبتكار من أجل استدامة النظم الزراعية والغذائية. كام أنها ستقدم توجيهات بشأن التعامل مع الفرص 
والتحديات التي تطرحها التكنولوجيات الجديدة. وستعزز املنظمة السياسات والحوافز التي تهيّئ الظروف املؤاتية الزدهار االبتكارات عىل 

املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية بدعم من التعاون اإلقليمي املعزز، والتي تتضمن النظر يف كيفية تحديد املقايضات الناجمة عن 
التدخالت يف مجال العلوم واالبتكار وإدارتها. وستدعم املنظمة أيًضا تنمية القدرات الوطنية لتنفيذ السياسات واألطر وتقييمها.

جيم. الركيزة 3: تقديم خدمات أفضل لألعضاء من خالل تعزيز قدرات املنظمة 

44  تشّكل االسرتاتيجية أداة لترسيع تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2022-2031 الذي يؤكّد الحاجة إىل تعزيز قدرات املنظمة من خالل 
منوذج أعامل مجّدد. كام أن تعزيز قدرات املنظمة يف مجال العلوم واالبتكار رشط أسايس مسبق لخدمة األعضاء بشكل أفضل وتنفيذ 

االسرتاتيجية، وبالتايل فهو يشّكل ركيزتها الثالثة. ويف حني أن تركيز االسرتاتيجية ينصب عىل أعضاء املنظمة، فإن املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ 
االسرتاتيجية تقع عىل عاتق املنظمة التي تعمل لدعم أعضائها. وسرتكّز املنظمة عىل إدارة املعرفة املعّززة من أجل تحسني الوصول إىل املعلومات، 

وتحسني التواصل العلمي من أجل تقديم رسائل واضحة وتسهيل النقاش املستنري، وتعزيز قدراتها عىل نطاق املنظمة. وسرتكّز االسرتاتيجية عىل 
النتائج التالية:

)1(  تحسني إدارة املعارف وتبادل املعلومات والخربات. سيتم تعزيز عملية توثيق وتبادل املعلومات املتعلّقة بالعلوم واالبتكار عىل نطاق 
املنظمة، من املستوى القطري إىل املستوى العاملي، من خالل تحسني إدارة املعارف. وستحرص املنظمة عىل أن تكون جميع املنتجات 

املعرفية التي تركّز عىل العلوم واالبتكار متاحة بسهولة. وسيتم تصميم إدارة املعارف بطريقة تسّهل إبراز عمليات تقييم املشاريع 
واالستفادة منها يف تصميم املشاريع الجديدة املركّزة عىل االبتكار.

)2(  تحسني التواصل العلمي. سيتم تحسني مامرسات التواصل العلمي داخل املنظمة ومن جانبها لتعزيز الوعي العام والنقاشات، ولدعم صنع 
القرارات القامئة عىل العلوم واألدلة. وباالستفادة من القدرة التنظيمية التي تتمتع بها املنظمة، سيتم تعزيز تبادل املعارف القائم عىل 

العلوم واألدلة. وسيتم توفري التوجيه بشأن التواصل بخصوص التكنولوجيات واالبتكارات الجديدة والشكوك العلمية. وسيكون التواصل 
العلمي يف الوقت املناسب ومتسًقا ومتامسًكا. وسيُوىل اهتامم خاص للتواصل بشأن املسائل املثرية للجدل.

)3(  تعزيز قدرات منظمة األغذية والزراعة لتسخري العلوم واالبتكار عىل نطاق املنظمة. سوف تعزز املنظمة استخدام العلوم واالبتكار يف 
برنامج عملها، مع إيالء اهتامم خاص للمكاتب القطرية. وسيتم تعزيز القدرة األساسية للمنظمة بوصفها مصدًرا موثوقًا للمعلومات 

والتحليالت الحيادية والعلمية، والقدرة عىل املشاركة الفّعالة مع أصحاب املصلحة عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية املصحوبة 
بالوعي الثقايف. وستعّزز كذلك عملها بشأن مواكبة أحدث التطورات يف العلوم واالبتكار، والقدرات عىل تقييم اآلثار ورصدها وتقييمها، 

والتنسيق عرب املنظامت. وسيتم تعزيز القدرات عىل اعتامد نُهج نظمية، مبا يف ذلك من خالل هيكل منطي انسيايب، ستؤدي إىل كرس 
التقوقعات وتوطيد التعاون بني القطاعات، عىل النحو املتوخى يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2022-2031. وستعّزز املنظمة قدراتها 
وإمكاناتها يف مجال العلوم واالبتكار من خالل تنمية القدرات والتوصيف املحّدد األهداف للمهارات من أجل سد الفجوات، وستستفيد 

من الدروس املستفادة من شبكة األمم املتحدة لالبتكار. وسيجري رصد التقدم املحرز عىل نطاق املنظمة من أجل السامح باالستفادة من 
دروس التدخالت السابقة.37

دال. العوامل التمكينية: الرشاكات وتأمني املوارد والتمويل املبتكر

45  الرشاكات التحويلية. إن الرشاكات رضورية لالستفادة من الخربات الفنية، والوصول إىل البحوث واملعارف، وتسخري االستثامرات ورأس املال 
االجتامعي، وتوليد الزخم، وتحفيز االبتكار، وتجنب االزدواجية وتعزيز أوجه التكامل، وتوسيع نطاق تنمية القدرات، وتعزيز التواصل والتوعية 

والشمول من أجل إحداث أثر واسع النطاق لبلوغ أهداف التنمية املستدامة. وستطّور املنظمة الرشاكات الفعالة والتحويلية لتسخري العلوم 
واالبتكار، بناًء عىل فهم األدوار واملسؤوليات واملعارف املتاميزة للرشكاء. وتتسم الرشاكات مع املنظامت املحلية والوطنية واإلقليمية بأهمية 

خاصة من أجل إحداث األثر عىل أرض الواقع. وستسرتشد الرشاكات بسياسات املنظمة ذات الصلة.38

.)PC 132/8 37  سيجري إدماج الدروس املستخلصة من تقييم جودة العلوم يف املنظمة، الذي يرد يف الخطة اإلشارية املتجّددة للتقييامت للفرتة 2022-2025 )انظر وثيقة لجنة الربنامج
38  تشمل هذه السياسات اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلرشاك القطاع الخاص للفرتة 2021-2025، واسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بالرشاكات مع منظامت املجتمع املدين، وسياسات منظمة األغذية والزراعة بشأن 

الشعوب األصلية والقبلية.
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46  وسيتم إسناد األولوية للرشاكات مع منظامت البحوث عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك منظمة منظومة الجامعة 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ورابطة املراكز الدولية للبحث والتطوير يف مجال الزراعة، واتحادات البحوث اإلقليمية، والرابطات 

والشبكات والربامج والرشاكات ذات الصلة، والجامعات، وأكادمييات العلوم، والوزارات الوطنية، ومنظامت اإلرشاد واملشورة.

47  ويشمل أصحاب املعارف الرئيسيني اآلخرين يف النظم الزراعية والغذائية كاًل من املؤسسات األكادميية والقطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين، 
وسيتم تعزيز هذه الرشاكات لتحسني وصول املنظمة إىل شبكات املعرفة ذات الصلة ودعم نرش املعرفة. 

48  وسيتم تعزيز الرشاكات مع القطاع الخاص - مع إيالء عناية خاصة للمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجم، ورواد األعامل 
والرشكات الناشئة والحاضنات )ال سيام النساء والشباب(. وستشارك املنظمة يف االبتكارات التي يقودها القطاع الخاص وستسّخرها لتحقيق 

األفضليات األربع عن طريق مبادرات وتحديات مفتوحة لالبتكار، واملنح املخصصة، والجوائز، وما إىل ذلك. 

49  وسيتم توطيد التعاون مع هيئات األمم املتحدة املعنية بالعلوم واالبتكار مع القيام يف الوقت ذاته بتجنب االزدواجية يف األدوار،39 ال سيام 
الوكاالت التي يوجد مقرها يف روما40 وآلية تيسري التكنولوجيا التابعة لألمم املتحدة.41 وتهدف املنظمة إىل تعلم الدروس من تجارب وكاالت 
األمم املتحدة األخرى يف مجال االبتكار. وسوف يتم تعزيز تعاون املنظمة املستمر مع الهيئات املعنية يف األمم املتحدة للتفاعل بني السياسات 

والعلوم، مبا يتامىش مع أولويات املنظمة وبرامجها، وكام تقتضيه االتفاقيات والعمليات الحكومية الدولية ذات الصلة. وستتم تقوية آليات 
التعاون املبتكر مثل املراكز املشرتكة مع منظمة الصحة العاملية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.42 

50  تأمني املوارد والتمويل املبتكر. مثة حاجة إىل تأمني املوارد والتمويل املبتكر - مثاًل من خالل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص - لضامن 
عدم تخلّف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل عن الركب يف ما يخص تسخري العلوم واالبتكار، ما من شأنه أن يوّسع الفجوات القامئة.43 
وستقوم املنظمة بدعم االستثامرات عىل نطاق واسع، وبتيسريها، وإزالة الخطر عنها، واالستفادة منها، وستحرص عىل أن تلبي جودة املوارد 
والتمويل االحتياجات عىل مستوى االستثامر، مبا يف ذلك االتسام بالشمول وتوفري منافع طويلة األجل للفقراء. وسيجري اتباع اإلطار املحّدث 

للعناية الواجبة الخاص باملنظمة لتقييم املخاطر وإدارة عمليات املشاركة مع الجهات الفاعلة من غري الدول من أجل تجنب أي تضارب محتمل 
يف املصالح.44

51  وستقوم املنظمة بتوطيد أوارص التعاون يف مجال العلوم والبحوث والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يشمل املعارف التقليدية، إلتاحة املامرسات 
املستدامة للجميع، مبا يف ذلك من خالل التشارك الطوعي للمعارف واملامرسات والبحوث ونقل التكنولوجيا وفًقا للرشوط املتفق عليها عىل 

نحو متبادل، وتحسني الوصول املتكافئ إىل نتائج البحوث والتكنولوجيات وفًقا للرشوط املتفق عليها عىل نحو متبادل عىل املستويات الوطنية 
واإلقليمية والدولية، مثاًل من خالل التعاون بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث، وتحسني الوصول إىل االستثامرات واملوارد املالية.

52  وتتاح للمنظمة، ال سيام وأنها وكالة منّفذة للصندوق األخرض للمناخ45 ومرفق البيئة العاملية46، فرص عديدة لربط التدخالت الفنية عىل 
املستوى القطري بالتوجيهات املعيارية عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية يف حلقة مستمرة من التنفيذ والتعلّم والتوجيه. 

إطار املساءلة تاسًعا. 

53  تُعّد االسرتاتيجية أداة لترسيع وترية تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 2022-2031 الذي يساهم يف تحقيق خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030. وسيتّم تنفيذها من خالل خطة عمل سيتم وضعها بعد إقرار االسرتاتيجية وستشّدد عىل نهج واسع يشمل جميع أنواع االبتكارات 

وجميع التخصصات العلمية. وسيكون الرصد متسًقا بالكامل مع سالسل النتائج السببية ومقاصد أهداف التنمية املستدامة املحددة يف اإلطار 
االسرتاتيجي للفرتة 2022-2031، الذي يربز األبعاد الثالثة لالستدامة.

39  عىل سبيل املثال، يهدف مرّسع تنمية الزراعة والصناعات الزراعيّة واالبتكار املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية إىل تيسري تطوير النظم الزراعية والغذائية الشاملة واملستدامة التي تربط أصحاب 
الحيازات الصغرية وكبار املزارعني بطريقة فعالة بالتجهيز وإضافة القيمة واألسواق النهائية التي توفّر األغذية األعىل قيمة واملغذية واملتاميزة، واأللياف، واألعالف، والوقود للمستهلكني.

40  أقامت املنظمة مثاًل رشاكة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي وجهات أخرى بدعم من االتحاد األورويب لوضع الربنامج املشرتك بشأن الُنهج التحويلية املراعية للمساواة بني الجنسني من أجل تحقيق األمن الغذايئ 
والتغذية املحّسنة والزراعة املستدامة.

41  تتضمن آلية تيسري التكنولوجيا التابعة لألمم املتحدة املكونات التالية: فريق العمل املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة املعني بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار، واملنتدى املتعدد أصحاب املصلحة املعني بتسخري العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة، ومنصة Connect 2030 اإللكرتونية.

42  املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعني باملواصفات الغذائية )املواصفات الغذائية للدستور الغذايئ واألمراض الحيوانية املصدر( واملركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
)التقنيات النووية يف مجايل األغذية والزراعة(.

43  أطلقت املنظمة عىل سبيل املثال، مبادرة AgrIntel مع االتحاد األورويب يف عام 2018 لدعم الجهود الرامية إىل حشد االستثامرات الخاصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم.
 fdp.ra577gn/ra577gn/3/gro.oaf.www//:sptth .2021، روما .PC 132/2 44  اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلرشاك القطاع الخاص – معلومات محّدثة وحالة التنفيذ. التقرير رقم

45  قامت منظمة األغذية والزراعة والصندوق األخرض للمناخ منذ الرشاكة التي عقداها يف عام 2016، بزيادة االستثامرات املناخية يف املشاريع العالية التأثري التي من شأنها أن تجعل قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسامك أكرث كفاءة 
وشمواًل واستدامة وقدرة عىل الصمود يف وجه تغرّي املناخ بفضل حافظة بلغت قيمتها 934.5 ماليني دوالر أمرييك.

46  يشكل الربنامج املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملرفق العاملي للبيئة وسيلة رئيسية وعاماًل محفزًا يساعدان املنظمة عىل تحقيق أولوياتها االسرتاتيجية. ومنذ عام 2006، ساعدت املنظمة أكرث من 130 بلًدا عىل الحصول عىل 
متويل من املرفق مببلغ تزيد قيمته عن 1.2 مليار دوالر أمرييك لتحقيق نتائج كبرية يف نقطة االلتقاء بني النظم الزراعية والغذائية والبيئة.

https://www.fao.org/3/ng775ar/ng775ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng775ar/ng775ar.pdf
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54  وسيجري رصد العوامل املرّسعة ذات الصلة بالتكنولوجيا واالبتكار من خالل مؤرشات األداء األساسية، وستُقاس األنشطة املضطلع بها يف إطار 
مجاالت األولوية الربامجية من خالل مؤرشات أهداف التنمية املستدامة األوثق صلة.47

55  وسيجري اإلبالغ بشأن االسرتاتيجية بالتاميش مع عمليات اإلبالغ املؤسسية الراسخة، مبا يف ذلك عن طريق استعراض منتصف املدة وتقرير 
تنفيذ الربامج. وسيتم تحديد اآلليات املناسبة إلجراء التعديالت باالستناد إىل نتائج عمليات التقييم والرصد واإلبالغ املنتظمة بغية متكني فرص 

للتعلّم والتحسني املتواصلني. وستؤدي اإلدارة الفعالة للمعارف دوًرا أساسيًا يف ضامن استفادة الدروس ليك تسرتشد بها التحسينات املستقبلية يف 
استخدام العلوم واالبتكار من جانب املنظمة.

56  وسيناقش املجلس استعراض منتصف املدة بعد خمس سنوات من إقرار االسرتاتيجية. وسيكون باإلمكان تحديث االسرتاتيجية بشكل دوري 
بطلب من األعضاء لتعكس التطورات املهمة. 

 .fdp.ra675en/ra675en/3/gro.oaf.www//:sptth .47  منظمة األغذية والزراعة. 2021. الخطة املتوسطة األجل للفرتة 22022-2025 وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 2022-2023 املقدمان من املدير العام
 fdp.ra132hn/ra132hn/3/gro.oaf.www//:sptth .2025-2022 إطار النتائج املحّدث للفرتة ،CL 168/3 وترد النتائج الكاملة لإلطار يف امللحق 1 بالوثيقة

https://www.fao.org/3/ne576ar/ne576ar.pdf
https://www.fao.org/3/ne576ar/ne576ar.pdf
https://www.fao.org/3/nh231ar/nh231ar.pdf
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امللحق: وصف املصطلحات كام ورد استخدامها يف هذه الوثيقة عارًشا. 

يغطي »النظام الزراعي والغذايئ« مسار الغذاء من املزرعة إىل املائدة – مبا يف ذلك فرتة زرعه وصيده وحصاده وتجهيزه وتعبئته ونقله وتوزيعه 
واالتجار به ورشائه وإعداده وأكله والتخلص منه. كام يشمل املنتجات غري الغذائية التي تشكل بدورها سبيالً للمعيشة، وكل شخص ونشاط واستثامر 

وخيار له دور يف إيصال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل متناولنا. ويشمل مصطلح »الزراعة« ومشتقاته يف دستور املنظمة، مصايد األسامك 
واملنتجات البحرية والغابات واملنتجات الحرجية األولية،48 والرثوة الحيوانية.49

ويقيض االبتكار بالقيام بيشء جديد ومختلف مثل حّل مشكلة قدمية بطريقة جديدة، أو معالجة مشكلة جديدة بواسطة حّل أثبت جدواه، أو إيجاد 
حّل جديد ملشكلة جديدة.50

االبتكار الزراعي هو عملية يستعني فيها أفراد أو منظامت مبنتجات أو عمليات أو طرق تنظيم، جديدة أو معهودة، للمرة األوىل يف سياق محدد 
بهدف زيادة الفعالية أو القدرة التنافسية أو القدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات أو االستدامة البيئية، واملساهمة بالتايل يف األمن الغذايئ والتغذية، 

أو التنمية االقتصادية، أو اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.51

يُستخدم االبتكار، يف سياق النظم الزراعية والغذائية، كفعل )يبتكر( لإلشارة إىل العملية التي يحدث األفراد أو املجتمعات املحلية أو املنظامت من 
خاللها تغيريات يف تصميم السلع والخدمات أو إنتاجها أو إعادة تدويرها، وتغيريات يف البيئة املؤسسية املحيطة وتكون جديدة يف سياقهم الخاص 

وتعزز االنتقال إىل نُظم غذائية مستدامة من أجل تحقيق األمن الغذايئ والتغذية. ويُستخدم االبتكار أيًضا كاسم لإلشارة إىل التغيريات التي تولدها 
هذه العملية. ويشمل االبتكار تغيريات يف املامرسات واملعايري واألسواق والرتتيبات املؤسسية ميكن أن تُشجع قيام شبكات جديدة تتحدى الوضع 

الراهن إلنتاج األغذية وتجهيزها وتوزيعها واستهالكها.52

يشري العلم املشرتك بني التخصصات إىل مزيج محدد من امليادين و/أو التخصصات املختلفة لرسم إطار املسائل البحثية من أجل مراقبة مشكلة معيّنة 
وتحليلها وتفسريها. ويهدف العلم املشرتك بني التخصصات إىل تبادل مختلف أنواع الخربات، داخل التخصصات ويف ما بينها، وإىل تحقيق التعاون 

املفيد بصورة متبادلة يف ما بني هذه الخربات. ويتعامل التعاون الحقيقي بني التخصصات مع جميع التخصصات املشاركة عىل قدم املساواة ويقوم 
بتطوير الُنهج التي تتجاوز املجاالت العلمية القامئة. وكلام كانت التخصصات متباعدة، كلام طرح العلم املشرتك بني التخصصات مزيًدا من التحديات. 

ومن الناحية العملية، ال يزال التعاون الفعيل بني التخصصات يف ما بني العلوم الطبيعية واالجتامعية واإلنسانية يشكل اليوم االستثناء أكرث منه 
القاعدة.53 

العلم يعني الجهد الذي يبذله البرش، أفراًدا أو جامعات صغرية أو كبرية، يف محاولة منظّمة الكتشاف سلسلة األسباب واملسببات والعالقات والتفاعالت 
املتعلّقة بالظواهر املرصودة والتحكم فيها عن طريق دراسة الظواهر دراسة موضوعية وإقرار الدراسة من خالل تشاطر النتائج والبيانات وعمليات 

استعراض األقران؛ وجمع ما ينتج عن ذلك من نظم فرعية للمعرفة يف صورة منسقة من خالل التفكري والتصّور املنهجيني؛ والتمّكن بالتايل من تسخري 
فهمهم للعمليات والظواهر التي تجري يف الطبيعة واملجتمع ملنفعتهم.54 وكام ذكرت اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  ، هناك 
نظم وسبل معرفة أخرى جنبًا إىل جنب مع العلم، مبا يف ذلك املعارف املحلية والتقليدية واألصلية، وهي تؤدي دوًرا هاًما يف الحوار العلمي العاملي.55

علم االستدامة هو أنشطة البحوث والتعليم التي تؤدي إىل اكتساب معارف وتكنولوجيات وابتكارات جديدة، وفهاًم شاماًل من شأنه أن يتيح 
للمجتمعات أن تتناول التحديات املرتبطة باالستدامة عىل نحو أفضل عىل الصعيدين العاملي واملحيل. وميكن أن تشمل علوم االستدامة العلوم 

التخصصية واملشرتكة بني التخصصات والجامعة للتخصصات. وتتمثل علوم االستدامة يف عملية البحث األكادميي املوجهة نحو املستخدم واملستوحاة 
منه، واملستندة إىل املعارف املتكاملة الصادرة عن مختلف هيئات املعارف العلمية واملجتمعية والخربات املتكاملة القامئة عىل تجارب األقاليم.56

ميكن تعريف التكنولوجيا يف خدمة النظم الزراعية والغذائية املستدامة بأنها استخدام العلوم واملعارف لتطوير التقنيات الالزمة لتقديم منتجات و/أو 
خدمات تعزز استدامة النظم الزراعية والغذائية.57

العلم الجامع للتخصصات هو املنهجية التي تتناول املواضيع املشرتكة عرب التخصصات ومبا يتجاوزها، وذلك يف إطار جامع وشامل. ويف هذا السياق، 
يشمل أداء هذا تخصصات وبحوثًا مشرتكة بني التخصصات، ولكن ينبغي له أن يُعنى أيًضا بالتعاون بني العلامء املحرتفني ومختلف الجهات املعنية غري 

 fdp.a640pm/a640pm/3/gro.oaf.www//:sptth .1 48  دستور منظمة األغذية والزراعة. املادة 1، الفقرة
 fdp.a640pm/a640pm/3/gro.oaf.www//:sptth .)49  دستور منظمة األغذية والزراعة. املادة 32، الفقرة 6)ب

 UN Innovation Network. 2019. UN Innovation Toolkit  50
 FAO )2019( Proceedings of the International Symposium on Agricultural Innovation for Family Farmers - Unlocking the potential of  51

 agricultural innovation to achieve the Sustainable Development Goals. Ruane, J. )ed.(. Rome
52  فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية. 2019. الُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من الُنهج املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذايئ والتغذية. تقرير مقدم من فريق الخرباء الرفيع 

 http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf .املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية التابع للجنة األمن الغذايئ، روما

53  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة. 2018. مبادئ توجيهية بشأن إدراج علوم االستدامة يف البحوث والتعليم. 
54  مؤمتر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، التوصية الخاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي، 2017 )الفقرة 1-أ- 1(.

55    اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  ، التعليق العام 25 بشأن العلوم والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 2020 )الفقرة 39(. 
56  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة. 2018. مبادئ توجيهية بشأن إدراج علوم االستدامة يف البحوث والتعليم. 

57  مقتبس من الوثيقة A/74/238. تسخري التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية املستدامة. تقرير األمني العام. الدورة الرابعة والسبعون. 

https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf
https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf
https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf
http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
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األكادميية، سواء أكانوا أفراًدا أو مؤسسات، من أجل االستفادة من فهمهم ملشكلة معيّنة ومن معارفهم املحددة واملساهمة يف فهم تلك املشكلة ويف 
املعارف الخاصة بها. ويشمل الجمع بني التخصصات التفاعل يف كل مرحلة من املراحل يف إطار املساعي العلمية.58

58  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة. 2018. مبادئ توجيهية بشأن إدراج علوم االستدامة يف البحوث والتعليم. 
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