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 2021-2020التعديالت في برنامج العمل والميزانية للفترة 

 
 ا والبلدان النامية غير الساحليةمكتب الدول النامية الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموًّ  -أوالً 

 

وأقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الســـــــاحلية إىل تعزيز اتســـــــاق يهدف مكتب الدول النامية اجلزرية الصـــــــغرية  -1
عمل املنظمة يف جمال دعم هذه البلدان املعرضة لتحديات األمن الغذائي والتغذية املعّقدة والفريدة من نوعها واليت تتجاوز 

 أي هدف اسرتاتيجي حمدد.
 
خربة مجيع اإلدارات الفنية املعنية يف املنظمة وفرق  وســــــــــيتوىل املكتب، باعتباره هيكال داخليا شــــــــــامال، تنســــــــــيق -2

الربامج االســرتاتيجية واملكاتب امليدانية واالســتفادة من هذه اخلربة لضــمان معاجلة األولويات واالحتياجات الوطنية للبلدان 
اجلزرية الصغرية، بتنسيق ا للدول النامية اآلنفة الذكر من خالل �ج متسق وشامل. فعلى سبيل املثال، يقوم املكتب، دعمً 

ما تتخذه املنظمة من إجراءات إلســــــــراع وترية تنفيذ برنامج العمل العاملي بشــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية 
الصـــغرية النامية. ولدى القيام بذلك، ســـيحرص على حتســـني املشـــاركة مع هذه الدول وشـــركائها يف التنمية من أجل تعزيز 

 .دمي الدعم ويف تسهيل االستثمارات احملددة األهداف الالزمة ملواجهة حتديات األمن الغذائي والتغذيةاالتساق يف تق
 
ا بيد تركز بصــــورة أســــاســــية على الدول النامية اجلزرية الصــــغرية ا إىل أن املرحلة األوىل من مبادرة العمل يدً ونظرً  -3

ســـيشـــارك املكتب أيضـــا بشـــكل وثيق يف وضـــع مبادرات لتيســـري تنفيذ ا والبلدان النامية غري الســـاحلية، وأقل البلدان منوًّ 
 .اإلجراءات املتخذة

 
وعالوة على ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن اقرتاح وضع هيكل املكتب ضمن مسار عمل اإلدارة العليا يربز األولوية  -4

 والبلدان النامية غري الساحلية.اليت تسندها املنظمة للدول النامية اجلزرية الصغرية وأقل البلدان منوا 
 
وباختصــــــــار، ســــــــيبادر املكتب إىل تنســــــــيق تفعيل الرؤية االســــــــرتاتيجية اليت ترمسها احلكومات الوطنية بدعم من  -5

 املنظمة لضمان حتقيق األهداف العاملية وأهداف املنظمة يف جمموعة الدول هذه.
 

 االبتكارومكتب كبير العلماء  -ثانًيا
 الهدف -لفأ
 
ومرونة، تســـــــفر  ا ومشوالً مكتب االبتكار اجلديد أحد أهم التغيريات املقرتحة جلعل املنظمة منظمة أكثر انفتاحً  يعترب -6

  .عن نتائج ملموسة وحلول قائمة على السياق تتيحها ألعضائها وتعمل يف روح من التعاون املثمر بدرجة أكرب مع شركائها
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مواصــــــلة النهوض بروح االبتكار يف املنظمة وتعزيزها، مبا يف ذلك الذهنية وســــــيؤدي إنشــــــاء مكتب لالبتكار إىل  -7
املبتكرة واالبتكار يف مناذج التعاون واالبتكار يف التطبيق من خالل الرقمنة. وســــــــيســــــــاعد على كفالة تطبيق املنظمة للعلوم 

مبا يف ذلك يف الطريقة اليت تعمل والتكنولوجيات احلديثة، واعتماد �ج مبتكرة عندما تواجه حاالت وحتديات جديدة، 
 .ا وتدير هبا مواردها ومشاريعها وبراجمهاهبا داخليً 

 
ويتمثل املفهوم الكامن وراء هذا املكتب، كجهة جامعة تتمتع بالقدرة على حتســــــــــــــني حتقيق النتائج وتعزيز روح  -8

حيتذى به. وســـــــــيعمل على التصـــــــــدي  مثاالً االبتكار على نطاق املنظمة ويف تفاعالهتا مع اجلهات األخرى، يف أن يكون 
للتحديات املهمة اليت تواجهها املنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة من خالل تعزيز قدرات املنظمة على تنفيذ 
وظائفها األســــاســــية بصــــورة أفضــــل والنهوض باملنهجيات والنهج والربامج املبتكرة اليت ميكن االرتقاء هبا على حنو مســــتدام 

 .تعاون مع القطاعني العام واخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع املدينبال
 
وقد صــــــــــــــدرت تقارير علمية عاملية عديدة هذا العام تتضــــــــــــــمن روايات مماثلة: ما زالت غالبية أهداف التنمية  -9

ســــــنوات  10نا عنه الذي تفصــــــل 2030املســــــتدامة ال تســــــري يف االجتاه الصــــــحيح إلجنازها حبلول املوعد النهائي، وهو عام 
فحسب. وتشري التقديرات إىل أن أوجه القصور يف نظم استخدام األراضي واألغذية تسفر عن تكاليف كبرية "مَقّنعة" يف 
جماالت البيئة والصـــحة والفقر. وميكن لالنتقال إىل نظم غذائية أكثر اســـتدامة أن يؤدي إىل مكاســـب اقتصـــادية ملموســـة 

 .2030ي من األغراض الزراعية، وإتاحة فرص جتارية جديدة كل سنة حىت عام هائلة كل سنة، وحترير األراض
 

ا، بل يتعني االنتقال من التغيري التدرجيي إىل التغيري التحويل. ومن الواضح أن أسلوب العمل كاملعتاد مل يعد كافيً  -10
املســتدامة وحشــد الفرص املســتجدة للوصــول ومن األمهية مبكان إســراع وترية االبتكار وتوســيع نطاقه لبلوغ أهداف التنمية 

إىل عامل خاٍل من اجلوع والفقر وســــــــــــــوء التغذية. وقد آن األوان لكي تقوم املنظمة بتســــــــــــــخري معارفها وخربهتا وزيادهتا، 
للتصــــــدي للتحديات املعقدة واملرتابطة اليت  واالســــــتفادة ممّا تتمتع به من ميزة نســــــبية، والنهوض بنهج منســــــق وأكثر مشوالً 

 .تعرتض سبيل النظم الزراعية والغذائية
 

 هيكل المكتب -باء
 

يقرتح إنشــــاء مكتب االبتكار كمكتب قائم بذاته خيضــــع إلشــــراف نائب املدير العام (الربامج) ويرفع تقاريره إليه  -11
العلماء، ســـتشـــمل الوظائف ، ويرتأســـه مدير عام مســـاعد/ كبري العلماء. وباإلضـــافة إىل املدير العام املســـاعد/ كبري مباشـــرةً 

) ووظيفتني من الوظائف الفنية. وســـــــــــــيتعزز املكتب، على 2-املدرجة يف امليزانية اخلاصـــــــــــــة هبذا املكتب وظيفة مدير (مد 
أســــــــــاس التناوب، بعدد صــــــــــغري من اخلرباء الفنيني (يرتاوح عددهم بني أربعة أو مخســــــــــة خرباء) من اإلدارات الفنية وإدارة 

  .واالجتماعية. كما سيستضيف هذا املكتب أمانة املنتدى العاملي للبحوث الزراعية واالبتكار التنمية االقتصادية
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 مجاالت التركيز -جيم
 

ســــــــــــــتشــــــــــــــمــل جمــاالت الرتكيز النهج الزراعيــة املســــــــــــــتــدامــة، مبــا يف ذلــك الزراعــة اإليكولوجيــة والتنوع البيولوجي  -12
األمهية العاملية والنظم الغذائية املســتدامة والتغذية، ومقاومة مضــادات  والتكنولوجيات البيولوجية ونظم الرتاث الزراعي ذات

 .امليكروبات وصحة احليوان والتكنولوجيا الرقمية واآلليات الزراعية والزراعة الرقمية
 

وهتدف املنظمة، من خالل إنشـــــــــــاء هذا املكتب، إىل االنتقال من االبتكار العرضـــــــــــي إىل التصـــــــــــميم النشـــــــــــط  -13
وسينصب تركيز املكتب على االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا واملناهج اجلديدة لدعم البلدان لتحقيق نتائج لالبتكار. 

أفضــــــــــــــل ومجع الشــــــــــــــركاء. وبالنظر إىل أنه ال يوجد حل عاملي لبعض التحديات اليت نواجهها اليوم وال يوجد �ج واحد 
 .ان واحتياجاهتا ومطالبهايناسب اجلميع، فإنه ينبغي تكييف احللول مع سياق البلد

 
واالبتكار هو أكثر من جمرد تكنولوجيا؛ فهو ذو طابع شــــــــــــــامل. وتبّني جمموعة أداوت األمم املتحدة اخلاصــــــــــــــة  -13

باالبتكار، اليت دعا إليها األمني العام لألمم املتحدة، العناصــــــــــــــر الرئيســــــــــــــية لالبتكار يف األمم املتحدة: االســــــــــــــرتاتيجية، 
والثقافة، والتقييم. فاألمر يتعلق بالقيام باألمور بشــكل خمتلف والقيام بأمور خمتلفة. وصــرح األمني العام  والشــراكة، والبنية،

أنه "ميكننا فعل األشياء بشكل خمتلف وميكننا فعل أشياء خمتلفة، وجيب على كل واحد أن يكون جريًئا وثوريًا...وفوضاويًا 
 ."ميكننا من خالهلا التغلب على حتديات عصرنا ... ألنه بدون االبتكار، ليست هناك أي طريقة

 
وســــــيتوىل مكتب االبتكار تنظيم أعماله حول إطار عمل األمم املتحدة اآلنف الذكر وعناصــــــره من أجل وضــــــع  -15

 .لعدد من املشاكل املّلحة ومبتكرةحلول جديدة 
 

 الوظائف المقترحة لمكتب االبتكار -دال
 

لغرض عمليات مجع املعلومات يف املســــــتقبل وبناء رؤية متوســــــطة إىل طويلة األجل وحتديد  إجراء مســـــح لألفق -16
األولويات. ومن شــــأن نتائج هذه الدراســــات أن تســــاعد أيضــــا على توجيه املنظمة باجتاه مســــائل غري مدروســــة وتصــــميم 

 .كونات برامج جديدةللتعاون أو حتديد اجملاالت اليت قد تلزم فيها برامج أو م مبتكرةمناذج وشراكات 
 

(مثال املياه والطاقة واألغذية، واألراضــــــــــي واملياه والتغذية،  عقد اجتماعات لفرق مهام بشــــــــأن النهج الترابطية -17
وغري ذلك) لدراســــــة قضــــــايا االســــــتدامة بطريقة متكاملة، أي بعيدا عن الرتكيز على مكون واحد من مكونات ســــــالســــــل 

م التفكري املنهجي دور أســـــــــاســـــــــي يف إقامة روابط حامسة األمهية بني أهداف إمنائية القيمة الزراعية. وســـــــــيكون الســـــــــتخدا
متضــاربة، وحتديد املقايضــات وأوجه التآزر، واإلشــارة إىل منطلقات للمســاعدة واملشــورة يف جمال الســياســات لدعم البلدان 

  .يف حتقيق نتائج إمنائية متعددة
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كنهج للمنظمة لتقييم واســـــتباق التأثريات   البتكارات المســــتجدةوضــــع قاعدة أدلة ومنظور للمنظمة بشــــأن ا -18
احملددة الســــياق لالبتكارات، مبا يف ذلك املنافع واملخاطر احملتملة والعواقب غري املقصــــودة إضــــافة إىل احلواجز اليت تعرتض 

 .سبيل اعتمادها ونشرها
 

من أجل إثبات القيمة املضافة وجتنب االزدواجية.  إجراء تقييم لتحديد قيادة المنظمة ومشاركتها في االبتكار -19
وسيشمل ذلك اإلجراءات الداخلية اجلارية وتلك اليت هي يف طور اإلعداد واليت تروج هلا املنظمة واليت من شأ�ا أن تؤدي 

ات أخرى واليت تعد إىل جناح مبادرات االبتكار الزراعي واملبادرات اجلارية اخلارجية اليت تأخذ بزمامها األمم املتحدة وجه
 .املنظمة فعال شريكا فيها أو حتتاج إىل زيادة املشاركة فيها ومبادرات ال تشارك فيها املنظمة بعد مبا يكفي

 
لتشــجيع وتيســري التعاون داخل البلدان ويف ما بينها بشــأن العلوم والتكنولوجيا  إنشــاء مســتودع للنهج المبتكرة -20

واالبتكار، ولكفالة إمكانية وصــــــول مجيع احلكومات إىل نقطة خدمات واحدة موحدة لتبادل املعلومات وإقامة شــــــبكات 
 .خبصوص خمتلف النهج املبتكرة (مثل حتالف املنافع العامة الرقمية)

 
من أجل تعزيز روح االبتكار يف املنظمة،  ز آليات داخلية لتشـــــــجيع وتعزيز وتحفيز االبتكاراتإنشـــــــاء وتعزي -21
 .وإجياد جهات مناصرة ومروجة لالبتكاراملبتكرة يف ذلك الذهنية  مبا
 

 مجموعة التنوع البيولوجي -اثالثً 
 مقّدمة -ألف

 
والتنوع البيولوجي واألراضـــي واملياه. وتســـتضـــيف ، إدارة املناخ 2016أنشـــأت املنظمة، يف ديســـمرب/كانون األول  -22

هذه اإلدارة، إضــــافة إىل شــــعبة املناخ والبيئة وشــــعبة األراضــــي واملياه، أمانيت جهازين دســــتوريني يتناوالن التنوع البيولوجي، 
لدولية) وهيئة املوارد الوراثية ومها اجلهاز الرئاســـــي للمعاهدة الدولية بشـــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة ا

 .لألغذية والزراعة (اهليئة)
 

)، باســــــــــــتعراض 2019وقامت جلنة الربنامج، يف دورهتا الســــــــــــابعة والعشــــــــــــرين بعد املائة (نوفمرب/تشــــــــــــرين الثاين  -23
مادها من قبل اســــــرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية (االســــــرتاتيجية)، وأوصــــــت باعت

وطلبت اللجنة كذلك إيضـــــــــــاحات بشـــــــــــأن نطاق جمموعة التنوع البيولوجي  1اجمللس يف دورته الثالثة والســـــــــــتني بعد املائة.
 .2ودورها التنسيقي وموقعها ضمن املنظمة ومالكها الوظيفي وصلتها باالسرتاتيجية

 
وجي وصـــــــالهتا باالســـــــرتاتيجية وموقعها ضـــــــمن وتقدم هذه املذكرة اخلطوط العريضـــــــة لنطاق جمموعة التنوع البيول -24

 .املنظمة
  

                                                           
 CL 163/4(ب) من الوثيقة  12الفقرة   1
 CL 163/4(م) من الوثيقة  5الفقرة   2
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نطاق مجموعة التنوع البيولوجي ودورها وصـــــــــالتها باســـــــــتراتيجية المنظمة لتعميم التنوع البيولوجي  -باء
 مختلف القطاعات الزراعية عبر

 
املستويات الوطنية واإلقليمية هتدف االسرتاتيجية إىل تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية على  -25

والدولية بطريقة منظمة ومتناســــــقة، مع األخذ بعني االعتبار األولويات واالحتياجات واللوائح والســــــياســــــات الوطنية وأطر 
ا هلذه الغاية، تتناول هذه االسرتاتيجية حتقيق أربع نتائج شاملة، ستضطلع جمموعة التنوع البيولوجي الربجمة القطرية. وحتقيقً 

 .من أجلها بدور من حيث تيسريها وتنسيقها ودعمها، حسب االقتضاء
 

األعضــــــاء من أجل  للبلدانوترمي املنظمة، من خالل هذه االســــــرتاتيجية، إىل حتســــــني قدراهتا على توفري الدعم  -26
تعزيز قدراهتا على تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية، مبا يف ذلك مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

). كما هتدف االســـرتاتيجية إىل دمج التنوع البيولوجي يف خمتلف ســـياســـات املنظمة وبراجمها وأنشـــطتها 1والغابات (الناتج 
ا بــالــدور اهلــام الــذي يؤديــه التنوع البيولوجي وخــدمــات النظم وبــاإلضـــــــــــــــافــة إىل ذلــك، ينبغي اإلقرار عــامليًــ ). 2(النــاتج 

). ولتحقيق هـذه 3اإليكولوجيـة اليت يقـدمهـا، وإبراز ذلـك متـامـا يف االتفـاقـات والعمليـات الـدوليـة ذات الصــــــــــــــلـة (النـاتج 
مة يف جمال التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك من خالل تعزيز النواتج، تقر االســـــــــــرتاتيجية بأمهية حتســـــــــــني تنســـــــــــيق عمل املنظ

). 4القدرات الفنية إلدارات املنظمة ومكاتبها اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية وحتســــــــني التنســــــــيق يف ما بينها (الناتج 
 .من النواتج األربعة ناتجوحتدد االسرتاتيجية أيضا األنشطة ذات الصلة بالنسبة إىل كل 

 
: ســـــتعمل جمموعة التنوع البيولوجي كمصـــــدر جامع لتوفري املعلومات للوحدات توفير الدعم للبلدان األعضــــاء -27

على طلب األعضــاء، اإلســهام يف تعزيز القدرات على وضــع وتنفيذ ســياســات وبرامج  املعنية يف املنظمة اليت جيوز هلا، بناءً 
املعنية، ســـتقوم  عرب خمتلف القطاعات الزراعية. وبالتعاون مع الوحداتعلى األدلة لتعميم التنوع البيولوجي  قائمةوأنشـــطة 

جمموعة التنوع البيولوجي أيضــــــــا بإتاحة املعلومات عن أدوات املنظمة وصــــــــكوكها اليت قد تســــــــاعد األعضــــــــاء وأصــــــــحاب 
 .املصلحة يف تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية، وبتحديثها بشكل منتظم

 
ســـــتتوىل جمموعة التنوع البيولوجي، لدى  :تعميم التنوع البيولوجي في برامج المنظمة وســــياســــاتها وأنشــــطتها -28

وضـــع ســـياســـات املنظمة وبراجمها وأنشـــطتها واســـتعراضـــها وتنفيذها، إســـداء املشـــورة بشـــأن إدماج اجلوانب املتعلقة بصـــون 
مواءمتها مع أهداف التنمية املســتدامة. وعالوة على  التنوع البيولوجي واســتخدامها بشــكل مســتدام، وذلك هبدف ضــمان

 .ذلك، ستيسر أيضا التعاون يف ما بني األجهزة املعنية داخل املنظمة بغية تبادل أفضل املمارسات واخلربات
 

ســــــــــــــتعمد جمموعة التنوع  الدعوة إلى االعتراف بدور التنوع البيولوجي في تحقيق األمن الغذائي والتغذية: -29
ي، بالتعاون الوثيق مع الوحدات الفنية املعنية يف املنظمة، إىل رفع مســــــــــــــتوى الوعي بالدور اهلام للتنوع البيولوجي البيولوج

لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك على املســــــتوى العاملي من خالل إدراج هذا املوضــــــوع يف االتفاقات والعمليات الدولية ذات 
الوحدات الفنية املعنية يف املنظمة وبالتنســــــيق الوثيق معها، إىل التنســــــيق مع  الصــــــلة. وســــــتبادر اجملموعة، بعد التشــــــاور مع

الصــــكوك الدولية املعنية، مبا يف ذلك االتفاقات والصــــكوك البيئية املتعددة األطراف، والوكاالت املتخصــــصــــة التابعة لألمم 
  .ألخرىاملتحدة والوكاالت املتخصصة املعنية، وكذلك املنظمات الدولية واإلقليمية ا
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توفر املنظمة فعال، من خالل صــــــــــــــكوك  تعزيز تنســـــــــــيق عمل المنظمة في مجال التنوع البيولوجي وإنجازه: -30
واســـــــــتخدامه وأجهزة قائمة، مبا يف ذلك اهليئة واملعاهدة الدولية، إطارا منســـــــــقا لصـــــــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

البيولوجي القدرات املؤســــســــية للمنظمة على معاجلة اآلثار الســــلبية للزراعة على بشــــكل مســــتدام. وســــتعزز جمموعة التنوع 
التنوع البيولوجي من خالل تيســــري إدارة املعارف والتواصــــل والتعاون املشــــرتكني بني اإلدارات والتخصــــصــــات بشــــأن تعميم 

 .التنوع البيولوجي
 

العمل لتنفيذ االســـــرتاتيجية وضـــــمان التكامل مع وســـــتقوم جمموعة التنوع البيولوجي، كخطوة أوىل، بوضـــــع خطة  -31
سائر األنشطة واالسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعميم، مبا فيها اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغري املناخ، واسرتاتيجية 

املنظمة بشـــــأن  املنظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية، وســـــياســـــة املنظمة املتعلقة بالشـــــعوب األصـــــلية والقبلية، وســـــياســـــة
 .املساواة بني اجلنسني

 
 مجموعة التنوع البيولوجي داخل المنظمة -جيم

 
ســــــــــــيتم إنشــــــــــــاء جمموعة التنوع البيولوجي ضــــــــــــمن مكتب املدير العام املســــــــــــاعد إلدارة املناخ والتنوع  المكان: -32

البيولوجي، الذي يســــــــتضــــــــيف أصــــــــال عددا من الصــــــــكوك واألجهزة والربامج اليت تتناول املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي 
 .لألغذية الزراعة

 
ماليني دوالر أمريكي يتعلق بـاملوارد من غري املوظفني، إىل  0.8ســــــــــــــتحظى اجملموعـة بتمويـل قيمتـه  الموظفون: -33

. وقد ســبق وأن أنشــئت وظيفة 3)5-جانب وظيفة منشــأة حديثا ملوظف رفيع املســتوى مســؤول عن التنوع البيولوجي (ف
عمل وستحظى اجملموعة بدعم جمموعة  20194.-2018) خالل فرتة السنتني 4-ملوظف مسؤول عن املوارد الطبيعية (ف

 .مشرتكة بني اإلدارات معنية بتعميم التنوع البيولوجي
 

ســــــــــــــرتفع اجملموعة تقاريرها بشــــــــــــــكل دوري من خالل املدير العام املســــــــــــــاعد إلدارة املناخ والتنوع  رفع التقارير: -34
ىل اجملموعة أيضا تنسيق البيولوجي واألراضي واملياه إىل نائب املدير العام (املناخ واملوارد الطبيعية). وعالوة على ذلك، ستتو 

رفع املنظمة لتقارير دورية عن حالة تعميم التنوع البيولوجي وتنسيق تقارير عن تنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل إىل اللجان 
الفنية للمنظمة: جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك وجلنة الغابات وجلنة مشكالت السلع وجلنة األمن الغذائي العاملي. وأما 

ســــائل ذات الصــــلة املتعلقة بتعميم التنوع البيولوجي الواردة يف تقارير اللجان الفنية فســــتعرض على جملس ومؤمتر املنظمة امل
 للموافقة عليها حسب االقتضاء.
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