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اخلطوط العريضة وخارطة الطريق بشأن "اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار"







موجز
قامت الدورات األخرية لألجهزة الرائس ي ي ييةة ملنظمة األلزرة والزراعة )املنظمةي للى ةد على علةة الاللوك واال لكار
ف قد ش ي ي ي ي ي ييدنت الدورة ال اؤةة واألر الوأل مليةر منظمة األلزرة والزراعة على علةة الاللوك واال لكار عم املنظمة
مبجمله ،وخباصيية الالوام املّييرعة وعقرت الدورة الّييانسيية والّييلوأل الد املائة نلم املنظمة اخلايياصييات املنايية
ونا من
الدولةة لأللزرة والزراعة الرقمةة عما مجةع امليةرات اإلقلةمةة اليت عقدت عاك  2020فقد تض ي ي ي ي ي ييمنت ن ً
جدول األعمال تلاللق ال لكار وعمدت الدورة الّ ييا الة والال ييروأل للجنة الزراعة )2020ي إىل ت ييجةع املنظمة
على إشراك املزارعني عصحاب احلةازات الاغرية اسرت ٍ
اتةجةة لال لكار
تّ ييفري فوائد الاللوك واال لكار ،طلمل املدرر الالاك للمنظمة وا ييع اس يرتاتةجةة انفة
و غةة رفع اللحدي امللم
إلس ي ييداج اللوجةهات وتوفري االتّ ي يياغ واالؤّ ي ييجاك غةة اللى ري على املّ ي ييلو القطري من خالل اس ي ييلفداك الاللوك
واال لكار على حنو عفض وقد ؤُظمت م اورات لري رمسةة مع األعضاج  21سبلمرب/عرلول 2021
وتالرض زه الو ةقة اخلطوط الالررض ي ي يية وخارطة الطررق املقرت ة ي ي ييىأل ماس ي ي يرتاتةجةة منظمة األلزرة والزراعة
للاللوك واال لكارم

اإلجراء املقرتح من جانب جلنة الربانمج واجمللس
إأل جلنة الربانمج وانلم مدعواأل إىل النظر اخلطوط الالررضي ي ي يية وخارطة الطررق ي ي ي ييىأل ماس ي ي ي يرتاتةجةة منظمة األلزرة
والزراعة للاللوك واال لكارم وإىل تقدمي اللوجةهاتّ ،مل االقلضاج

ميكن توجةه عي اسلفّارات ىأل مضموأل زه الو ةقة إىل:
الّةدة امسهاأل الوا
رئةّة الاللماج
اهلاتف+39 06570 51082 :
الربرد اإللكرتوينIsmahane.Elouafi@fao.org :

ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة

www.fao.org
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أوًال -مقدمة
تواجه النظم الزراعةة والغزائةة املّي ييلدامة كدريت برية ومرتا طة و ناك طائفة واسي ييالة من النهج واللكنولوجةات
-1
واملمارس ي ي ييات الرا نة اليت ميكن االس ي ي ييلالاؤة يا لللا ي ي ييدي للحدريت النظم الزراعةة والغزائةة )ولو عرا لري مّ ي ي ييفرة لقدر
الكا ي و ي تّ ي ي ي ي ييلند كلةلها إىل الاللوك واال لكار  -مبا فةها مالارف ال ي ي ي ي ييالوب األص ي ي ي ي ييلةة واملالارف ا لةة ف أل الاللوك
واال لكار جزج عس يياس ييي من عملةة إجيان احللول للم ييا املالقدة ،ومن املمكن تّ ييفري ا على عفضي ي حنو ملمارس يية األ ر
عندما رلم كدرد املفاطر واملقارضات واللففةف من وطىهتا
وتالرتي م ي ي ي ي ي ييهد الاللوك واال لكار تغريات سي ي ي ي ي ي يررالة ،ع األ ذلك ناخ النظم الزراعةة والغزائةة عك خارجها فقد
-2
شهدان تطورات عارمة جماالت اللكنولوجةا البةولوجةة ،واألنوات الرقمةة ،والناؤوتكنولوجةا ،والبةاانت الضفمة ،والز اج
عرضا وتزنان ال را ات ني القطاع الالاك
االصطناعي ما عأل االعرتاف دور اجلهات الفاعلة املفللفة آخز اللغري و ً
واخلاص جمال البحوث الالامة واألوس ي ي ي يياط األ انميةة ورلزارد االعرتاف أبلةة م ي ي ي ييار ة جمموعة من اجلهات الفاعلة
ؤظم اال لكار الزراعي من عج امل ي ي ي ي ييار ة اسي ي ي ي ييلحداث املالارف وتالزرز القدرات على اللكةف واال لكار مجةع النظم
الزراعةة والغزائةة وقد عاثر الرت ز لري املّبوغ لألسواغ ) ما خص اللكنولوجةات واملنلجات وامللكةة الفكررةي املفاوف
ييىأل الفجوات ما ني البلداأل وانموعات االجلماعةة وعن الوعي للبالات لري امللالمدة للاللوك واال لكار إىل زرينة
اؤالداك قة عامة الناس إزاج امليسي ي ي ي ي ي يّ ي ي ي ي ي ييات اليت تلحكم لاللوك واال لكار و الوقت ؤفّ ي ي ي ي ي ييه ،ازنانت املطالمل لالزرز
عخريا ،ناك اعرتاف ملزارد دور البحوث
اللفاعالت ني الاللوك والّةاسات لضماأل صةالة سةاسات قائمة على األنلة و َ
امن االخلااص الوا د و ما ني االخلااصات من عج مالاجلة اللحدريت النظمةة طررقة شاملة
وتقع الاللوك واللكنولوجةا واال لكار صييمةم خطة اللنمةة املّييلدامة لالاك  ،2030وتظهر الالدرد من ع داف
-3
اللنمةة املّي ي ي ي ييلدامة :ف أل الالدرد من مقاصي ي ي ي ييد ع داف اللنمةة املّي ي ي ي ييلدامة املرتبطة لنظم الزراعةة والغزائةة رلناول مّي ي ي ي ييىلة
اللكنولوجةا؛ ورندرج اال لكار املّائ امللاللقة إلؤلاجةة االقلاانرة ،واسلحداث فرص عم الئقة ،واللنمةة الاناعةة،
وقدرات البلداأل النامةة؛ ومن املّ ييلم ه عأل الاللوك )جنبًا إىل جنمل مع اللكنولوجةا واال لكاري ي وس ييةلة عس يياس ييةة للنفةز
ع داف اللنمةة املّلدامة وتوفر آلةة تةّري اللكنولوجةا اللا الة خلطة عاك  ،2030وفررق الالم امل رتك ني الو االت اللا ع
لألمم امللحدة املالين لاللوك واللكنولوجةا واال لكار الزي ت ييارك فةه املنظمة ن يياط ،آلةةً لللالاوأل ني عصييحاب املاييلحة
امللالدنرن من عج تالزرز اللنّةق ناخ منظومة األمم امللحدة
وراللرب اإلط ييار االسي ي ي ي ي ي يرتاتةجي للمنظم يية للفرتة  2031-2022عأل الاللوك واللكنولوجة ييا واال لك ييار تنطوي على
-4
إمكاانت كورلةة ائلة )وال س ي ي ي ييةما اللكنولوجةات الناش ي ي ي ي ةي ،فةما رّ ي ي ي ييلم أبأل الاللوك واللكنولوجةا واال لكار ترتمل خماطر
ض يا وت ييك الاللوك عسيياس من الالوام املّييرعة األر الة )عي اللكنولوجةا واال لكار والبةاانت واملكمالت [احلو مة،
عر ً
ورعس املال الب ري ،وامليسّات]ي لإلطار االسرتاتةجي وسةلم نجمها جماالت األولورة الرباجمةة الال ررن من عج تالظةم
جهون املنظمة تلبةة ع داف اللنمةة املّ ي ييلدامة وكقةق الفض ي ييائ األر ع وراللرب اإلطار االسي ي يرتاتةجي اال لكار قوًة نافالةً
حموررة للحقةق عامل خال من اجلوع وس ي ييوج اللغزرة و و رلض ي ييمن اال لكارات االجلماعةة والّ ي ييةاس ي ييةة وامليسي ي يّ ي ييةة واملالةة
واللكنولوجةة ،س ي ي ي ي يواج عمن النا ةة الرباجمةة عك الل ي ي ي ي ييغةلةة ،ما رّي ي ي ي ييلل الضي ي ي ي ييوج على علةة اللحول وذج عم املنظمة
وشرا اهتا لضماأل اللغةري اللحورلي
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اثنيًا -دور املنظمة يف العلوم واالبتكار
اييفة املنظمة الو الة امللفا يايية جمال األلزرة والزراعة اييمن منظومة األمم امللحدة ،ي مدعوة إىل عأل تكوأل
-5
ومشوال وقدرة على الامون واسلدامة ،من عج
صدارة تةّري احللول الداعمة لللحول إىل ؤظم زراعةة ولزائةة أكثر فاجة ً
إؤلاج عفض ي ي ي وتغزرة عفض ي ي ي و ة ة عفض ي ي ي و ةاة عفض ي ي ي مبا ال ررتك عي ع د خلف الر مل وإأل الاللوك واال لكار ي جر
األساس حللول اللحدريت اليت تالرتض النظم الزراعةة والغزائةة  -و ي لول تنطوي على اللكنولوجةات وال تقلار علةها
وتلطلمل الوظائف األس ي ي يياس ي ي ييةة للمنظمة – عي الوص ي ي ييول إىل البةاانت ،والالملةة املالةاررة لوا ي ي ييع املالارري ،وتنمةة
-6
قوري للاللوك واال لكار
القدرات ،وال را ات وتبانل املالارف والدعوة واالتااالت ،واحلوار ىأل الّةاسات -
اسلفداما ً
ً
فالال تالزرز اللفاع ني الاللوك والبحوث واللطورر،
ومع عأل منظمة األلزرة والزراعة لةّ ي ي ي ييت منظمة ةة ،فهي تّ ي ي ي ييهم ً
وتّييهم ًقا الاللوك )على سييبة امل ال ،من خالل عملها جمال البةاانتي و تطورر اال لكارات )على سييبة امل ال،
اال لكارات امليسي ي ي ي ي ي يّ ي ي ي ي ي ييةة م الدس ي ي ي ي ي ييلور الغزائي ،واال لكارات االجلماعةة م مدارس املزارعني احلقلةة واال لكارات
ردا ةدي واأل م من ذلك ،ي مكلفة رتمجة الاللوك
اللكنولوجةة م املنا ي ي ي ي يية األرا ي ي ي ي ييةة الفض ي ي ي ي ييائةة اللا الة ملبانرة الالم ً
واال لكارات اليت تّلحد ها جهات فاعلة عخر إىل عنوات عملةة وإىل توجةهات جمال الّةاسات من عج اللنمةة
ضي ي ي ي ي ا
-7
وتقدك املنظمة الدعم إىل البلداأل ي ي ي ييىأل املمارس ي ي ي ييات والنهج واملنهجةات واألنوات املبلكرة و ي تدعم عر ً
وؤظرا إىل موقع املنظمة
الالملةات واملنا ي ييات وا لةات اال لكاررة ،وآلةات عص ي ييحاب املا ي ييلحة امللالدنرن املدفوعة لاللوك ً
الفررد و الة ملفايايية الة لألمم امللحدة و جهة مةّيرة للالملةات احلكومةة الدولةة ،فهي تلملع مبكاؤة مالئمة تّييم
هلا لوص ني ال ر اج انال الفين واإل ائي واملايل وصاؤالي الّةاسات واملنلجني والاللماج واملبلكررن مجةع قطاعات
النظم الزراعةة والغزائةة ،من خالل جدول ععمال عاملي م رتك وتقدك األجهزة الرائسةة والدسلوررة اللا الة للمنظمة صلة
ردا رّم هلا دعوة مجةع اجلهات الفاعلة النظم الزراعةة والغزائةة
واالا فر ً
وص ني الاللوك والّةاسات وتلبوع املنظمة ً
إىل عقد اجلماعات ملناق ي يية قض ي يياري علمةة م رية للجدل واللداول ي ييىرا ،مبا فةها اللفاو ت الّ ي ييائدة ني القو وعوجه
الالمّيياواة على الاييالةد االجلماعي واالقلايياني ما عأل املنظمة واييع فررد رّييم هلا دعم ععضييائها تالزرز عطر
الّ ي ييةاس ي ييات الوطنةة ألج تالزرز الاللوك واال لكار ،وكدرد عولوريت البحوث على الا ي ييالةدرن اإلقلةمي والالاملي ،وإ اللها
إىل ميسّات البحوث الرئةّةة

اثلثًا -نواتج األجهزة الرائسية
سي ييوف تّي ييلند االس ي يرتاتةجةة إىل توجةهات صي ييانرة عن األجهزة الرائسي ييةة للمنظمة وقد ر زت الدورات األخرية
-8
قوري على اال لكار واللكنولوجةا والاللوك ي ي وخباصة على الرتورج لللكنولوجةات اجلدردة واال لكارات الرقمةة ومن ني
تر ًةزا ً
النواتج الرئةّ ي ي ييةة ،ع دت الدورة ال اؤةة واألر الوأل مليةر املنظمة على علةة الاللوك واال لكار عم املنظمة له ،وخباص ي ي يية
الالوام املّرعة؛ ما عقرت الدورة الّانسة والّلوأل الد املائة نلم املنظمة اخلااصات املناة الدولةة لأللزرة والزراعة
الرقمةة؛ واؤطوت مجةع امليةرات اإلقلةمةة املالقونة عاك  2020على نون من جدول األعمال تلاللق ال لكار ،وخباص ي يية
الرقمنة؛ وشي ييجالت الدورة الّي ييا الة والال ي ييروأل للجنة الزراعة )2020ي املنظمة على إش ي يراك صي ييغار املزارعني اس ي يرتاتةجةة
خاص ي ي يية ال لكار والواقع عأل الطلبات اليت رقدمها ععض ي ي يياج املنظمة لنة الدعم الالزك من عج تّ ي ي ييفري الاللوك واال لكار
ك عفض  ،آخزة االزنرين
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ابعا -املربرات املنطقية السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار
رً
اختزت منظمة األلزرة والزراعة خطوات امة من عج تالزرز عملها جمال الاللوك واال لكار وتلض ي ي ي ييمن ال
-9
األم لة البارزة إصدار اللقررر عن الة األلزرة والزراعة الالامل  2014الزي ر ز على اال لكار الزراعة األسررة ،والندوة
الدولةة ول اال لكار الزراعي للمزارعني األس ي يررني )2018ي؛ و عاك  ،2020عؤ ييص منا ييباأل جدرداأل لا رئةم الاللماج
ومدرر مكلمل اال لكار ،ما عؤ ي ي ييىت املنظمة املنا ي ي يية الدولةة لأللزرة والزراعة الرقمةة منلد ش ي ي ييام ملالدن عص ي ي ييحاب
املالحة لل جةع احلوار ىأل رقمنة قطاعات األلزرة والزراعة وماارد األمساك واحلراجة و ّمل ما ذ ر ععاله ،قامت
نورات امليةرات اإلقلةمةة واللجاأل الفنةة عاك  2020إب راز علةة اال لكار واللكنولوجةا وقد دعت املكاتمل اإلقلةمةة
ردا ةد ومبانرة  1 000قررة رقمةة
قدما لنفةز رامج خما ي يا يية و رامج منّ ييقة عاملةًا ،م مبانرة الالم ً
والقطررة ملض ييي ً
اليت رلقدك تنفةز ا على املّلو القطري
لكارا
 -10و غةة النهوض لحدي تّ ي ي ي ي ي ييفري فوائد الاللوك واال لكار ،رلالني على املنظمة عأل تلحول إىل منظمة ع ر ا ً
يلنانا إىل الاللوك ولزا ،غةة صييق ر رة املنظمة
وقدرة على مّيياعدة البلداأل توسييةع اال لكارات األؤّييمل لّييةاقاهتا ،اسي ً
واسي يرتاتةجةلها للاللوك واال لكار ،طلمل املدرر الالاك للمنظمة وا ييع اسي يرتاتةجةة انفة إلس ييداج اللوجةهات وتوفري االتّ يياغ
واالؤّييجاك غةة ممارسيية األ ر على املّييلو القطري من خالل اسييلفداك الاللوك واال لكار على حنو عفض ي وسييلالم زه
االس يرتاتةجةة على تالزرز اسييلفداك الاللوك واال لكار اللدخالت الفنةة/الرباجمةة واللوجةهات املالةاررة للمنظمة ،وسييل ييك
عناة رئةّةة للنفةز اإلطار االسرتاتةجي للفرتة 2031-2022

خامسا -اخلطوط العريضة لالسرتاتيجية
ً
 -11سييوف تكوأل اس يرتاتةجةة منظمة األلزرة والزراعة للاللوك واال لكار و ةقة ةة ختضييع للرصييد املنلظم ورلم كدر ها
نورًري ي تالكم ع م املّ ي ييلجدات وس ي ييوف تّ ي ييرتش ي ييد االسي ي يرتاتةجةة لاللوك واألنلة ،وس ي ييوف تب على عس ي ييم اإلطار
االسرتاتةجي للمنظمة للفرتة  2031-2022وخطة اللنمةة املّلدامة لالاك 2030

علف -مقدمة
 -12س ي ي ي ي ي ييللفص املقدمة علةة الاللوك واال لكار النظم الزراعةة والغزائةة ،فض ي ي ي ي ي ي ًيال عن قةامها للز ري دور منظمة
موجزا للقض يياري الرئةّ ييةة ذات الا ييلة الّ ييةاغ الالاملي احلايل واليت تلا ي ي لاللوك
األلزرة والزراعة وس ييللض ييمن عر ً
ا ي يا ً
ومشوال وقدرة على الامون واسلدامة وسلّلل الضوج على اللحدريت
واال لكار من عج ؤظم زراعةة ولزائةة ع ر فاجة ً
الرئةّييةة اليت تالرق تّييفري الاللوك واال لكار النظم الزراعةة والغزائةة وس يةلم إنراج األطر الالاملةة ذات الاييلة  -وع رز ا
خطة اللنمةة املّ ييلدامة لالاك  - 2030وس ييةلم وص ييف ص ييللها لاللوك واال لكار وس ييةلم اللى ةد على احلاجة إىل رج ع ر
ةاس ي ًكا لالسييلفانة من الاللوك واال لكار ،غةة كقةق ع داف اللنمةة املّييلدامة وسييةلم توايية املفا ةم األسيياسييةة ،مبا
ذلك الاللوك واال لكار
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ج -الر رة
 -13ييدف تالزرز قيدرات املنظمية على تنفةيز اإلطيار االسي ي ي ي ي ي يرتاتةجي وع يداف اللنمةية املّي ي ي ي ي ي يليدامية من خالل الاللوك
واال لكار ،تر ز زه االسي ي ي ي يرتاتةجةة طبةالة احلال على املّ ي ي ي ييلو الداخلي موجهة ا لمامها حنو املنظمة ولكن لغارة عخرية
ي ممارسة أت ري ع رب على البلداأل وال الوب اليت ختدمها املنظمة وسوف تّللهم زه الر رة ملزاري النّبةة اليت تلملع يا
املنظمة ،وس ييوف تدعم الدور القةاني الزي تينره املنظمة إس ييداج اللوجةهات للبلداأل ييىأل لاللوك واال لكار جمال
النظم الزراعةة والغزائةة من خالل االتاي ي ييال الفالال  -على املّي ي ييلو الداخلي ومع ال ي ي يير اج اخلارجةني على د س ي ي يواج
وسوف ترشد زه الر رة صةالة االسرتاتةجةة وسلّاعد تنفةز ا على حنو مر ز

جةم -األ داف
 -14عرب تناول الوظائف الرئةّي ي ي ي ي ييةة للمنظمة )عي الوصي ي ي ي ي ييول إىل البةاانت ،والالملةة املالةاررة لواي ي ي ي ي ييع املالارري ،وتنمةة
القدرات ،وعقد ال را ات ،وتقاسم املالارف ،والدعوة واحلوار ىأل الّةاساتي ،مت اقرتاح األ داف اللالةة اورة ميقلة:
)عي تالزرز اللدخالت الفنةة واللوجةهات املالةاررة للمنظمة من خالل ترمجة الاللوك واال لكار إىل عنوات لللنمةة،
و للايل نعم تنفةز اإلطار االسرتاتةجي للفرتة 2031-2022؛
)بي وتالزرز قاعدة الاللوك واألنلة لللدخالت الفنةة للمنظمة وتوجةهاهتا املالةاررة؛
)جي وإسداج اللوجةهات وتوفري االتّاغ واالؤّجاك على ؤطاغ املنظمة
مجةع قطاعات ومكوانت النظم الزراعةة والغزائةة؛

ما رلاللق لاللوك واال لكار ،مبا ر م

)ني وتالزرز القدرة على الوصول إىل اال لكار وتةّري لفله واسلةالا ه )مبا ر ك املالارف ا لةة ومالارف ال الوب
األصلةةي مبا ال ررتك عي ع د خلف الر مل ،مع اماأل إنراج ف ات مهم ة وم ار لها ،مبا ذلك النّاج
وال باب وصغار املنلجني والّكاأل األصلةني ،صنع القرارات لضماأل آاثر تالون علةهم لنفع؛
)هي واماأل مّالة املنظمة األطر ذات الالة امللفق علةها إقلةمةًا ونولةًا ،وعأل ترشد عولوريت البحوث
وسةاسات النظم الزراعةة والغزائةة على املّلوريت القطررة واإلقلةمةة والالاملةة

نال -النطاغ
إطارا للالزرز قدرات املنظمة
 -15وس ي ي ييوف توفر اسي ي ي يرتاتةجةة منظمة األلزرة والزراعة للاللوك واال لكار )االسي ي ي يرتاتةجةةي ً
ومشوال وقدرة على الاي ييمون واسي ييلدامة جمال النظم
لدعم البلداأل تّي ييفري الاللوك واال لكار من عج ؤظم أكثر فاجة ً
الزراعةة والغزائةة
 -16وس ي ييوف تّ ي ييلل االس ي يرتاتةجةة الض ي ييوج على الاللوك واال لكار وص ي ييفهما جر األس ي يياس حللول اللحدريت اليت
تالرتض النظم الزراعةة والغزائةة  -و ي لول ت ي ي ي ييلم على اللكنولوجةات وال تقلا ي ي ي يير علةها وس ي ي ي ييوف تنطوي على
املالارف ا لةة ومالارف الّيكاأل األصيلةني علبار ا مايانر مهمة لال لكار من عج ؤظم زراعةة ولزائةة شياملة وقانرة
على الامون ومّلدامة
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 -17وسييلنظر االسيرتاتةجةة مجةع عؤواع اال لكارات ،عي اال لكارات اللكنولوجةة واالجلماعةة واخلاصيية لّييةاسييات
واملالةة وامليس ي ي ي ي ي يّي ي ي ي ي ييةة ما سي ي ي ي ي ييلنظر اال لكارات الل ي ي ي ي ي ييغةلةة قدر ما تلا ي ي ي ي ي ي زه األخرية إلطار االس ي ي ي ي ي يرتاتةجي
للفرتة 2031-2022
 -18وس ييةلم تالزرز الطائفة الكاملة من االخلا يياص ييات الاللمةة )على س ييبة امل ال ،البةولوجةة واالجلماعةة والّ ييلو ةة
واالقلايانرةي ،فض ًيال عن علةة البحوث ايمن االخلاياص الوا د و ما ني االخلاياصيات من عج مالاجلة اللحدريت
النظمةة اورة عمش

اج -ؤظررة اللغةري
 -19سييوف تلضييمن االسيرتاتةجةة ؤظررةً لللغةري تّييلم خلالف مّييلوريت البلداأل من ةث تّييفري الاللوك واال لكار
وعأل للبلداأل ا لةاجات خمللفة وسوف كدن ؤظررة اللغةري إبجياز اللحدريت والفرص القائمة ،وتالرض ر رةً للنلائج النهائةة
املرجوة ،وتاف إبجياز الطرغ املينرة إىل كقةقها مع تالظةم ا اثر واللقلة إىل عنىن د من املقارضات

واو -املبانئ اللوجةهةة
جةدا على إرسيياج االس يرتاتةجةة اييمن مبانئ
 -20سييوف رالم عدن مر ز من املبانئ اللوجةهةة الوااييحة واملدروسيية ً
مقبولة عاملةًا ،مبا ذلك املبانئ األس ي ي ي يياس ي ي ي ييةة اخلمّ ي ي ي يية اليت ت ي ي ي ييدن على خطة عاك  2030عي :اإلؤّ ي ي ي يياأل ،والكو مل،
واالزن ار ،والّييالك ،وال يرا ة وتي د خطة عاك  2030على الطبةالة املرتا طة هلزه املبانئ :مف مة اعرتاف جمال اللنمةة
املّ ي ي ييلدامة أبأل القض ي ي يياج على الفقر همةع ص ي ي ييوره وع الانه ،ومكافحة اؤالداك املّ ي ي يياواة ناخ البلداأل و ما ةنها ،و فظ
و مل األرض ،وكقةق النمو االقلا ي يياني املطرن وال ي ييام واملّ ي ييلداك ،وتالزرز اإلنماج االجلماعي ،عمور مرتا طة ملاي ي ي
1
الضها بال ومرتا طةم
 -21وس ييللناول املبانئ اللوجةهةة مّ ييائ تلا ي ي أبلةة قاعدة الاللوك واألنلة ،واحلو مة الفالالة ،واللكةف مع الّ ييةاقات
ا لةة والقطررة واإلقلةمةة ،وال ي يرا ات ،واإلؤا يياف ،واإلعمال اللدرجيي للحق الغزاج الكا وس ييلدعم املنظمة توجةه
مجةع األعمال الرباجمةة واملالةاررة اليت تض ي ي ي ي ي ييطلع يا زه األخرية واليت تنطوي على الاللوك واال لكار ،وال س ي ي ي ي ي ييةما ما رلاللق
لقضاري املالقدة م كدرد املفاطر وإنارهتا -واملقارضات املرتبطة لاللوك واال لكار ،وسةلم تالمةمها خطة الالم

زاي -الر ائز
 -22سوف تّلند االسرتاتةجةة إىل ر ائز كدن عولوريهتا املوااةالةة وسوف رلم تفالة الر ائز من خالل خطة الالم ،
وس ي ييوف تر ز على تلبةة اال لةاجات وس ي ييد ال غرات من خالل اس ي ييلالراض اال لةاجات من الاللوك واال لكار لنّ ي ييبة إىل
عولوريت املنظمة اليت مت كدرد ا عرب عملةات اللفطةل اليت تقوك يا املنظمة ،ما حيول للايل نوأل ازنواج اجلهون وقد مت
كدرد ا اإلطار االسي يرتاتةجي للفرتة ) 2031-2022مبا ذلك جماالت األولورة الرباجمةة ،والالوام املّ ييرعة واملواا ييةع
ال يياملة لالدة قطاعاتي ،واألولوريت اإلقلةمةة )مبا فةها األطر عو االس ي يرتاتةجةات اإلقلةمةة للاللوك واال لكاري ،واألولوريت
القطررية ،واألولوريت املالةياررية ولري يا من اسي ي ي ي ي ي يرتاتةجةيات املنظمية )م ي تليك املالنةية لغري املنياو ،واللغيزرية ،وتالمةم اللنوع
1

اجلمالةة الالامة لألمم امللحدة،

2015

مكور عاملنا :خطة اللنمةة املّلدامة لالاك 2030م الو ةقة رقم  A/RES/70/1الاانرة عن األمم امللحدة
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البةولوجي ،والقطاع اخلاصي وسييوف رلم إنراج القضيياري اجلدردة والناش ي ة من خالل املمارسييات االسييل يرافةة وسييلغطي
زه الر ائز قض ي ي ي يياري رئةّ ي ي ي ييةة م تالزرز قاعدة األنلة ،وتقةةم آاثر اال لكار ،وتقةةم املفاطر واللففةف من وطىهتا ،وزرينة
االسي ي ييلةالاب )اللكةف واللوسي ي ييعي ،وكدرد املقارضي ي ييات ومالاجللها ،و ناج القدرات الداخلةة )للمنظمةي ،واللنّي ي ييةق ،وتالب ة
املوارن ،وال را ات
 -23وقد ت م األولوريت الرئةّةة ىأل تالزرز قدرات املنظمة ،امل ار ة االسل راف االسرتاتةجي ،واسلك اف
ا فاغ ،و ناج الّ ي ييةناررو ات؛ ومّ ي يياعدة البلداأل على زرينة اللكةةف ا لي لال لكارات وتبنةها من خالل اتباع رج ع ر
صيرامة كدرد عولوريت اال لكارات واللكنولوجةات ،وتالزرز ؤظم اال لكار الزراعي )مبا ذلك احلراجة وماييارد األمساك
ومجةع عناص يير النظم الزراعةة والغزائةةي؛ وتالزرز النهج ال يياملة للربامج والّ ييةاس ييات واالس ييل مارات؛ وتالزرز مكاؤة منظمة
األلزرة والزراعة مادر للماللومات الاللمةة اجلدررة ل قة و مناة حماردة صلمل النقاشات املهمة

اج -خطة الالم
 -24وس ييوف تّ ييلكم االسي يرتاتةجةة خبطة عم تّ ييرتش ييد ملبانئ اللوجةهةة واأل داف والر ائز وس ييللماش ييى خطة
الالم مع خطة منلاف املدة و رانمج الالم واملةزاؤةة ،ما مينحها املروؤة الالزمة لالتّاغ مع النّخ املنقحة لالسرتاتةجةة،
اليت تاللرب و ةقةً ةة وسيوف تنطوي على خمرجات ملموسية ،م األنوات واألطر الالزمة لدعم البلداأل وسيل يم خطة
الالم خطة اتاييال لالامة اجلمهور ولالخلايياصييةني على د س يواج وسييوف ت ييم ع دافًا ومقاصييد وميش يرات وجداول
زمنةة ومّ ي ي يييولةات وخماطر وعملةات للرص ي ي ييد واإل ال ملنالمة ما ةنها ،فض ي ي ي ًيال عن آلةات لض ي ي ييماأل اجلونة ولللاللم
وسةلطلمل اللنفةز الفالال خلطة الالم تطورر القدرات ،وآلةات لللنّةق واللالاوأل ،ومجع املاللومات وتبانهلا على حنو فالال،
وتالب ة فالالة للموارن وسوف ربدع واع خطة الالم الد إقرار االسرتاتةجةة

طاج -إطار املّاجلة
نورا
 -25وس ي يلض ي ييمن آلةات املّ ي يياجلة والرص ي ييد واإل ال ياح االس ي يرتاتةجةة وس ي ييوف تيني اإلنارة الفالالة للمالارف ً
رئةّ ي ييةًا ا ي ييماأل اس ي ييلفانة الدروس من عج تنورر عملةات اللحّ ي ييني املّ ي ييلقبلةة الس ي ييلفداك الاللوك واال لكار من قب
املنظمة وس ييةض ييمن إطار املّ يياجلة عأل تّ ييا م االس يرتاتةجةة مّ ييالةً مباش ييرة اإلطار االس يرتاتةجي للفرتة 2031-2022
للمنظمة فري ل ني رص ي ييد ا و ني ميش ي ي يرات األناج الرئةّ ي ييةة للالوام املّ ي ييرعة األر الة ناالت األولورة الرباجمةة الال ي ي يررن
و إلاافة إىل ذلك ،سلقاك روا ل مع مقاصد ع داف اللنمةة املّلدامة وميشراهتا ذات الالة  2وسوف تبني عطر الربجمة
القطررة للمنظمة النلائج على املّ ي ي ييلو القطري امللا ي ي ييلة لاللوك واال لكار ،وتر طها مبقاص ي ي ييد وميش ي ي يرات حمدنة أل داف
اللنمةة املّلدامة

 2تلضييمن املقاييد علف للهدف  2من ع داف اللنمةة املّييلدامة ،واملقاييد علف للهدف  ،6واملقاييد علف للهدف ) 14امللا ي سييلفداك اللكنولوجةا
تباعاي؛ واملقاييد  4للهدف  14ييىأل خطل إنارة املاييارد القائمة على الاللوك؛ واهلدف
للبنةة اللحلةة الزراعةة والررفةة واسييلفداك املةاه واملّييائ البحررة ً
 17ىأل وسائ اللنفةز
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سادسا -خارطة الطريق
ً
 -26س ي ي ييلقوك رئةّ ي ي يية الاللماج ،دعم من مدرر مكلمل اال لكار ،لةّ ي ي ييري عملةة ش ي ي يياملة للم ي ي ييار ة من عج وا ي ي ييع
االسرتاتةجةة ،مع مراعاة اجلدول الزمين املقرتح امللحق عنانه
 -27وسييل ييم امل ييار ة الداخلةة مجةع املّييارات وال ييالمل واملرا ز واملكاتمل ذات الاييلة للمنظمة على مّييلو املقر
الرئةّ ييي واملكاتمل املةداؤةة من خالل جملم اس ييل يياري رفةع املّ ييلو وفرقة عم مالنةة الس ييلالراض وفررق ص ييةالة وقد
شي ي ييارك مجةع موظفي املنظمة تبانل للفربات وا راج مر لة مبكرة من خالل الدراسي ي يية االسي ي ييلقاي ي ييائةة لال لكار اليت
عجرهتا منظمة األلزرة والزراعة 3
 -28وسييلالقد م يياورات مع األعضيياج لما نعت احلاجة للرن على اسييلفّييارات األعضيياج ييىأل االس يرتاتةجةة وذلك
وعقدت عول
كت توجةه جلنة الربانمج وانلم وعرب امل ي ي ي ي ي يياورات اإلقلةمةة اليت شررها املنظمة ي ي ي ي ي ييىأل الاللوك واال لكار ُ
م يياورات لري رمسةة مع ععض يياج املنظمة  21س ييبلمرب/عرلول  2021ومن املقرر عقد جلّ يية اثؤةة مارس/آذار 2022
ومن املقرتح ،الد ورون تالقةبات ي ي ييىأل اخلطوط الالررض ي ي يية وخارطة الطررق من قب الدورة ال اؤةة وال ال ني الد املائة للجنة
الربانمج ؤوفمرب/ت يررن ال اين  ،2021ومن الدورة ال امنة والّييلني الد املائة للمجلم نرّييمرب /اؤوأل األول ،2021
تقدمي م روع لالسرتاتةجةة إىل الدورة ال ال ة وال ال ني الد املائة للجنة الربانمج مارو/عرير  2022وسةّله واع خطة
الالم الد إقرار االسرتاتةجةة
 -29وس ي ييلالقد م ي يياورات إقلةمةة مع املكاتمل اإلقلةمةة والقطررة لض ي ييماأل اس ي ييلجا ة االسي ي يرتاتةجةة لال لةاجات على
الاالةدرن القطري واإلقلةمي غةة اماأل أت ري ا على عرض الواقع وسةقوك فررق من اخلرباج اخلارجةني موزع على حنو ملزأل
ّمل األقالةم وؤوع اجلنم واالخلااص ،سلالراض م روع االسرتاتةجةة قب وااله صةغله النهائةة

زرراأل 2021

 3مت إرسي ي ييال الدراس ي يية االسي ي ييلقاي ي ييائةة لال لكار اليت عجرهتا منظمة األلزرة والزراعة إىل مجةع موظفةها مارو/عرير  -روؤةو/
مالدل اسلجا ة مرتفع و األ الغرض منها إشراك مجةع املوظفني وفهم تنوع وجهات ؤظر م ول اال لكار و ول ا لةاجات املنظمة وعولوريهتا

ةث تلقت
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امللحق :اجلدول الزمين السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار
-1

التاريخ
اإلجراءات
إؤ ي ي ي يياج الفررق االس ي ي ي ييل ي ي ي يياري املالين سي ي ي ي يرتاتةجةة منظمة األلزرة والزراعة للاللوك علّطم/آب 2021
واال لكار ،وفرقة الالم املالنةة السلالراض وفررق الاةالة

-2

عقد م يياورات لري رمسةة مع األعضيياج للقدمي الالناصيير الرئةّييةة للفطوط الالررضيية  21سبلمرب/عرلول
وخارطة الطررق لالسرتاتةجةة

-3

عق ييد م ي ي ي ي ي ي يياورات إقلةمة يية ي ي ي ي ي ي ييىأل األولوريت على ص ي ي ي ي ي ييالة ييد الاللوك واال لك ييار ع لو ر/ت ي ي ي ي ي ي يررن األول -
نرّ ي ي ي ي ي ييمرب /ي يياؤوأل األول
)تنظمها املكاتمل اإلقلةمةةي

-4

ؤييوفيمييرب/ت ي ي ي ي ي ي يرريين

النظر اخلطوط الالررض ي ي ي ي ي يية وخارطة الطررق لالس ي ي ي ي ي يرتاتةجةة من قب الدورة ال اؤةة
ال اين 2021
وال ال ني الد املائة للجنة الربانمج

-5

النظر اخلطوط الالررض ي ي ي ي يية وخارطة الطررق لالس ي ي ي ي ي يرتاتةجةة من قب الدورة ال امنة  29ؤوفمرب/ت يررن ال اين-
 3نرّ ي ي ي ييمرب /اؤوأل األول
والّلني الد املائة للمجلم

-6

اسلالراض م روع االسرتاتةجةة من قب خرباج خارجةني

ر ين ي ي يياريير /ي ي يياؤييوأل

-7

رفع اخلطوط الالررض ي ي ي ي ي ي يية وخييارطيية الطررق لالسي ي ي ي ي ي يرتاتةجةيية إىل امليةرات اإلقلةمةيية
ملنيياق ي ي ي ي ي ييلهييا :الييدورة الّ ي ي ي ي ي ي ييانس ي ي ي ي ي ي يية وال ال وأل للميةر اإلقلةمي لل ي ي ي ي ي ييرغ األنىن
) 11-7فربارر/ش ي ي ي ي ي ييباط 2022ي والدورة ال اؤةة وال ال وأل للميةر اإلقلةمي ألفررقةا
) 25-21فربارر/شباط 2022ي والدورة الّا الة وال ال وأل للميةر اإلقلةمي ألمرركا فربارر/ش ي ييباط  -مارو/عرير
الالتةنةة والبحر الكارريب ) 11-7مارس/آذار 2022ي والدورة الّ ي ييانس ي يية وال ال وأل 2022
للميةر اإلقلةمي س ي ييةا وا ةل اهلانئ ) 8-4ع رر /ؤةّ ي يياأل 2022ي والدورة ال ال ة
وال ال وأل للميةر اإلقلةمي ألورو ) 6-2مارو/عرير 2022ي

2021

2021

-8
-9

12-8

عقد م اورات لري رمسةة مع األعضاج لللقي مّالات ىأل االسرتاتةجةة
النظر

 -10النظر

االسرتاتةجةة من قب الدورة ال ال ة وال ال ني الد املائة للجنة الربانمج
االسرتاتةجةة من قب الدورة اللاسالة والّلني الد املائة للمجلم

2021

28-17

ال اين

2022

مارس/آذار

2022

 20-16مارو/عرير
17-13
2022

2022

ر ييوؤي ية ييو /ي يزري يراأل

