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 موجز
    قامت الدورات األخرية لألجهزة الرائسيييييييةة ملنظمة األلزرة والزراعة (املنظمةي  للى ةد على علةة الاللوك واال لكار

قد شييييييييييييييدنت الدورة ال اؤةة واألر الوأل مليةر منظمة األلزرة والزراعة على علةة الاللوك واال لكار   عم  املنظمة ف
لدورة الّييانسيية والّييلوأل  الد املائة نلم املنظمة اخلايياصييات املنايية مبجمله، وخباصيية الالوام  املّيير عة  وعقرت ا

وًنا من  ن فقد تضيييييييييييييمنت 2020مجةع امليةرات اإلقلةمةة اليت عقدت   عاك  عماالدولةة لأللزرة والزراعة الرقمةة  
ملنظمة ت ييييجةع اإىل ي 2020الدورة الّييييا الة والال ييييروأل للجنة الزراعة ( عمدتجدول األعمال تلاللق  ال لكار  و 

  على إشراك املزارعني عصحاب احلةازات الاغرية   اسرتاتةجةٍة لال لكار
  و غةة رفع اللحدي امللم     تّيييفري فوائد الاللوك واال لكار، طلمل املدرر الالاك للمنظمة وايييع اسيييرتاتةجةة  انفة

لاللوك اطري من خالل اسييييييلفداك إلسييييييداج اللوجةهات وتوفري االتّيييييياغ واالؤّييييييجاك  غةة اللى ري على املّييييييلو  الق
  2021سبلمرب/عرلول  21ؤُظمت م اورات لري رمسةة مع األعضاج   قد   و على حنو عفض  واال لكار

  وتالرض  زه الو ةقة اخلطوط الالررضييييييية وخارطة الطررق املقرت ة   يييييييىأل ماسيييييييرتاتةجةة منظمة األلزرة والزراعة
  للاللوك واال لكارم
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 مقدمة -اًل أو  

واللكنولوجةات تواجه النظم الزراعةة والغزائةة املّيييييلدامة كدريت  برية ومرتا طة  و ناك طائفة واسيييييالة من النهج  -1
ة اليت ميكن االسييييييييلالاؤة يا لللاييييييييدي للحدريت النظم الزراعةة والغزائةة (ولو عرا لري مّييييييييفرة  لقدر را نواملمارسييييييييات ال

مبا فةها مالارف ال يييييييييييالوب األصيييييييييييلةة واملالارف ا لةة  ف أل الاللوك  -إىل الاللوك واال لكار  كلةلها الكا ي  و ي تّيييييييييييلند 
 مارسييية األ رعملةة إجيان احللول للم يييا   املالقدة، ومن املمكن تّيييفري ا على عفضييي  حنو ملمن  جزج عسييياسييييواال لكار 

 من وطىهتا  لففةفعندما رلم كدرد املفاطر واملقارضات وال

  فقد ، ع األ ذلك ناخ  النظم الزراعةة والغزائةة عك خارجهاوتالرتي م ييييييييييييييهد الاللوك واال لكار تغريات سييييييييييييييررالة -2
جماالت اللكنولوجةا البةولوجةة، واألنوات الرقمةة، والناؤوتكنولوجةا، والبةاانت الضفمة، والز اج    تطورات عارمة شهدان

ال را ات  ني القطاع الالاك  وتزنان  ا و عرضً  آخز   اللغرياالصطناعي   ما عأل االعرتاف  دور اجلهات الفاعلة املفللفة 
ورلزارد االعرتاف أبلةة م يييييييييار ة جمموعة من اجلهات الفاعلة   واخلاص   جمال البحوث الالامة واألوسييييييييياط األ انميةة  

  اسيييييييييييلحداث املالارف وتالزرز القدرات على اللكةف واال لكار   مجةع النظم  ؤظم اال لكار الزراعي من عج  امل يييييييييييار ة
امللكةة الفكررةي املفاوف الزراعةة والغزائةة  وقد عاثر الرت  ز لري املّبوغ لألسواغ (  ما خص اللكنولوجةات واملنلجات و 

  يييىأل الفجوات   ما  ني البلداأل وانموعات االجلماعةة  وعن  الوعي  للبالات لري امللالمدة للاللوك واال لكار إىل زرينة 
 اؤالداك  قة عامة الناس إزاج امليسييييييييييييييّييييييييييييييات اليت تلحكم  لاللوك واال لكار  و  الوقت ؤفّييييييييييييييه، ازنانت املطالمل  لالزرز

سةاسات قائمة على األنلة  وعخريَا،  ناك اعرتاف ملزارد  دور البحوث  لضماأل صةالةالاللوك والّةاسات   نياللفاعالت 
 مالاجلة اللحدريت النظمةة  طررقة شاملة من عج  امن االخلااص الوا د و  ما  ني االخلااصات 

  الالدرد من ع داف  تظهرو  ،2030وتقع الاللوك واللكنولوجةا واال لكار   صيييمةم خطة اللنمةة املّيييلدامة لالاك  -3
مّييييييييييىلة  رلناول الالدرد من مقاصييييييييييد ع داف اللنمةة املّييييييييييلدامة املرتبطة  لنظم الزراعةة والغزائةة ف ألاللنمةة املّييييييييييلدامة: 

 إلؤلاجةة االقلاانرة، واسلحداث فرص عم  الئقة، واللنمةة الاناعةة،  املّائ  امللاللقةاللكنولوجةا؛ ورندرج اال لكار   
إىل جنمل مع اللكنولوجةا واال لكاري  ي وسييييةلة عسيييياسييييةة للنفةز  ام  ه عأل الاللوك (جنبً وقدرات البلداأل النامةة؛ ومن املّييييل  

الالم  امل رتك  ني الو االت اللا ع  وفررق ،2030ر آلةة تةّري اللكنولوجةا اللا الة خلطة عاك ع داف اللنمةة املّلدامة  وتوف  
لألمم امللحدة املالين  لاللوك واللكنولوجةا واال لكار الزي ت يييارك فةه املنظمة  ن ييياط، آلةًة لللالاوأل  ني عصيييحاب املايييلحة 

  تالزرز اللنّةق ناخ  منظومة األمم امللحدةمن عج  امللالدنرن 
الاللوك واللكنولوجةييييا واال لكييييار تنطوي على عأل  2031-2022اإلطييييار االسييييييييييييييرتاتةجي للمنظميييية للفرتة  اللربور -4

 م أبأل الاللوك واللكنولوجةا واال لكار ترتمل خماطرإمكاانت كورلةة  ائلة (وال سيييييييييةما اللكنولوجةات الناشييييييييي ةي، فةما رّيييييييييل  
ا ]احلو مة،  واملكم الت  وت يييك  الاللوك عسييياس    من الالوام  املّييير عة األر الة (عي اللكنولوجةا واال لكار والبةاانت عرضيييً

ورعس املال الب ري، وامليسّات[ي لإلطار االسرتاتةجي وسةلم نجمها   جماالت األولورة الرباجمةة الال ررن من عج  تالظةم 
جهون املنظمة   تلبةة ع داف اللنمةة املّييييييلدامة وكقةق الفضييييييائ  األر ع  وراللرب اإلطار االسييييييرتاتةجي اال لكار قوًة نافالًة 

للحقةق عامل خال من اجلوع وسيييييوج اللغزرة  و و رلضيييييمن اال لكارات االجلماعةة والّيييييةاسيييييةة وامليسيييييّيييييةة واملالةة حموررة 
واللكنولوجةة، سيييييييييييواج عمن النا ةة الرباجمةة عك الل يييييييييييغةلةة، ما رّيييييييييييل ل الضيييييييييييوج على علةة اللحول    وذج عم  املنظمة 

 وشرا اهتا لضماأل اللغةري اللحورلي 
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 نظمة يف العلوم واالبتكاردور امل -اثنًيا

املنظمة الو الة امللفاييايية   جمال األلزرة والزراعة اييمن منظومة األمم امللحدة،  ي مدعوة إىل عأل تكوأل  اييفة  -5
 وقدرة على الامون واسلدامة، من عج   فاجة ومشواًل   أكثر  صدارة تةّري احللول الداعمة لللحول إىل ؤظم زراعةة ولزائةة 

الاللوك واال لكار  ي  جر  وتغزرة عفضيييييي  و ة ة عفضيييييي  و ةاة عفضيييييي  مبا ال ررتك عي ع د خلف الر مل  وإأل  إؤلاج عفضيييييي  
 لكنولوجةات وال تقلار علةها الو ي  لول تنطوي على  -األساس حللول اللحدريت اليت تالرتض النظم الزراعةة والغزائةة 

ت، والالملةة املالةاررة لواييييييييع املالارري، وتنمةة عي الوصييييييييول إىل البةاان –وتلطلمل الوظائف األسيييييييياسييييييييةة للمنظمة  -6
اسلفداًما قورًي للاللوك واال لكار   -القدرات، وال را ات وتبانل املالارف والدعوة واالتااالت، واحلوار   ىأل الّةاسات 

 ني الاللوك والبحوث واللطورر،  للفاع   تالزرز ا تّيييييييييهم فالاًل  فهيلةّيييييييييت منظمة   ةة،  ومع عأل منظمة األلزرة والزراعة
  الاللوك (على سييبة  امل ال، من خالل عملها   جمال البةاانتي و  تطورر اال لكارات (على سييبة  امل ال،   ًقاوتّييهم 

اال لكارات امليسييييييييييييييّييييييييييييييةة م   الدسييييييييييييييلور الغزائي، واال لكارات االجلماعةة م   مدارس املزارعني احلقلةة واال لكارات 
فة  رتمجة الاللوك مكل    ي ،م   املناييييييييييية األرايييييييييييةة الفضيييييييييييائةة اللا الة ملبانرة الالم  رًدا  ةدي  واأل م من ذلكاللكنولوجةة 

 واال لكارات اليت تّلحد ها جهات فاعلة عخر  إىل عنوات عملةة وإىل توجةهات   جمال الّةاسات من عج  اللنمةة 

 اج واملنهجةات واألنوات املبلكرة  و ي تدعم عرضيييييييييً وتقدك املنظمة الدعم إىل البلداأل   ييييييييييىأل املمارسييييييييييات والنه -7
وآلةات عصيييييحاب املايييييلحة امللالدنرن املدفوعة  لاللوك  وؤظرًا إىل موقع املنظمة  ،الالملةات واملنايييييات وا لةات اال لكاررة

رة للالملةات احلكومةة الدولةة، فهي تلملع مبكاؤة مالئمة تّييم   الفررد  و الة ملفاييايية   الة لألمم امللحدة و جهة مةّيي 
هلا  لوص   ني ال ر اج   انال الفين واإل ائي واملايل وصاؤالي الّةاسات واملنلجني والاللماج واملبلكررن   مجةع قطاعات 

صلة النظم الزراعةة والغزائةة، من خالل جدول ععمال عاملي م رتك  وتقدك األجهزة الرائسةة والدسلوررة اللا الة للمنظمة 
املنظمة وااًلا فررًدا رّم  هلا  دعوة مجةع اجلهات الفاعلة   النظم الزراعةة والغزائةة  لبوعك والّةاسات  وت ني الاللو وص  

إىل عقد اجلماعات ملناق يييييية قضيييييياري علمةة م رية للجدل واللداول   ييييييىرا، مبا فةها اللفاو ت الّييييييائدة  ني القو  وعوجه 
 ما عأل املنظمة   واييع فررد رّييم  هلا  دعم ععضييائها   تالزرز عطر   الالمّيياواة على الاييالةد االجلماعي واالقلايياني 

تالزرز الاللوك واال لكار، وكدرد عولوريت البحوث على الايييييالةدرن اإلقلةمي والالاملي، وإ اللها ألج  الّيييييةاسيييييات الوطنةة 
 إىل ميسّات البحوث الرئةّةة 

 األجهزة الرائسية نواتج -اثلثًا

األخرية  الدوراتسيييييوف تّيييييلند االسيييييرتاتةجةة إىل توجةهات صيييييانرة عن األجهزة الرائسيييييةة للمنظمة  وقد ر زت  -8
للكنولوجةات اجلدردة واال لكارات الرقمةة  ومن  ني لتر ةزًا قورًي على اال لكار واللكنولوجةا والاللوك يييييي وخباصة على الرتورج 

ر الوأل مليةر املنظمة على علةة الاللوك واال لكار   عم  املنظمة  له، وخباصيييييييية الرئةّييييييييةة، ع دت الدورة ال اؤةة واأل النواتج
الالوام  املّرعة؛  ما عقرت الدورة الّانسة والّلوأل  الد املائة نلم املنظمة اخلااصات املناة الدولةة لأللزرة والزراعة 

 نون من جدول األعمال تلالل ق  ال لكار، وخباصيييييية  ىعل 2020الرقمةة؛ واؤطوت مجةع امليةرات اإلقلةمةة املالقونة   عاك 
املنظمة على إشيييييراك صيييييغار املزارعني   اسيييييرتاتةجةة ي 2020الرقمنة؛ وشيييييجالت الدورة الّيييييا الة والال يييييروأل للجنة الزراعة (

 لكار تّيييييييفري الاللوك واالمن عج  الدعم الالزك نة  ها ععضييييييياج املنظمة لمخاصييييييية  ال لكار  والواقع عأل الطلبات اليت رقد
 آخزة   االزنرين  فض ،  ك  ع
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 منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار السرتاتيجيةاملربرات املنطقية  -رابًعا

اختزت منظمة األلزرة والزراعة خطوات  امة من عج  تالزرز عملها   جمال الاللوك واال لكار  وتلضيييييييييمن  ال   -9
الزي ر ز على اال لكار   الزراعة األسررة، والندوة  2014 الة األلزرة والزراعة   الالامل  عن لقرررال إصدار األم لة البارزة

عؤ ييييص مناييييباأل جدرداأل لا رئةم الاللماج ، 2020و  عاك  ؛ي2018الدولة ة  ول اال لكار الزراعي للمزارعني األسييييررني (
والزراعة الرقمةة  منلد  شيييييييام  ملالدن عصيييييييحاب  ومدرر مكلمل اال لكار،  ما عؤ يييييييىت املنظمة املناييييييية الدولةة لأللزرة

املالحة لل جةع احلوار   ىأل رقمنة قطاعات األلزرة والزراعة وماارد األمساك واحلراجة  و ّمل ما ذ ر ععاله، قامت 
املكاتمل اإلقلةمةة  قد  دعت راز علةة اال لكار واللكنولوجةا  و إب 2020نورات امليةرات اإلقلةمةة واللجاأل الفنةة   عاك 

رة رقمةة قر  1 000 رامج خماييييايييية و رامج منّييييقة عاملًةا، م   مبانرة الالم  رًدا  ةد ومبانرة   ملضييييي قدًما  لنفةزوالقطررة 
   املّلو  القطريعلى  رلقدك تنفةز االيت 

 لكارًا اظمة ع  ر إىل من تلحو لو غةة النهوض  لحدي تّييييييييييييييفري فوائد الاللوك واال لكار، رلالني على املنظمة عأل  -10
وقدرة على مّييياعدة البلداأل   توسيييةع اال لكارات األؤّيييمل لّيييةاقاهتا، اسيييلناًنا إىل الاللوك  ولزا،  غةة صيييق  ر رة املنظمة 
واسييييرتاتةجةلها للاللوك واال لكار، طلمل املدرر الالاك للمنظمة واييييع اسييييرتاتةجةة  انفة إلسييييداج اللوجةهات وتوفري االتّيييياغ 

  وسييلالم   زه على حنو عفضيي  لاللوك واال لكاراعلى املّييلو  القطري من خالل اسييلفداك  األ ر ارسييةمم واالؤّييجاك  غةة
االسييرتاتةجةة على تالزرز اسييلفداك الاللوك واال لكار   اللدخالت الفنةة/الرباجمةة واللوجةهات املالةاررة للمنظمة، وسييل ييك  

  2031-2022عناة رئةّةة للنفةز اإلطار االسرتاتةجي للفرتة 

 اخلطوط العريضة لالسرتاتيجية -خامًسا

سيييوف تكوأل اسيييرتاتةجةة منظمة األلزرة والزراعة للاللوك واال لكار و ةقة  ةة ختضيييع للرصيييد املنلظم ورلم كدر ها  -11
نوررًي  ي تالكم ع م املّييييييلجدات  وسييييييوف تّييييييرتشييييييد االسييييييرتاتةجةة  لاللوك واألنلة، وسييييييوف تب  على عسييييييم اإلطار 

  2030وخطة اللنمةة املّلدامة لالاك  2031-2022نظمة للفرتة االسرتاتةجي للم

 مقدمة -علف

لز ري  دور منظمة  ل قةامها عن سييييييييييييييللف ص املقدمة علةة الاللوك واال لكار   النظم الزراعةة والغزائةة، فضيييييييييييييياًل  -12
ا موجزًا للقضيييياري الرئةّييييةة ذات الاييييلة   الّييييةاغ الالاملي  احلايل واليت تلايييي   لاللوك األلزرة والزراعة  وسييييللضييييمن عراييييً

الضوج على اللحدريت  وسلّللوقدرة على الامون واسلدامة   واال لكار من عج  ؤظم زراعةة ولزائةة ع  ر  فاجة ومشواًل 
وع رز ا  -األطر الالاملةة ذات الاييلة  ةلم إنراجالرئةّييةة اليت تالرق  تّييفري الاللوك واال لكار   النظم الزراعةة والغزائةة  وسيي

وسيييةلم وصيييف صيييللها  لاللوك واال لكار  وسيييةلم اللى ةد على احلاجة إىل رج ع  ر  - 2030خطة اللنمةة املّيييلدامة لالاك 
 غةة كقةق ع داف اللنمةة املّيييلدامة  وسيييةلم تواييية  املفا ةم األسييياسيييةة، مبا    ،ةاسيييًكا لالسيييلفانة من الاللوك واال لكار

 ذلك الاللوك واال لكار 
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 الر رة - ج

ييدف تالزرز قيدرات املنظمية على تنفةيز اإلطيار االسييييييييييييييرتاتةجي وع يداف اللنمةية املّييييييييييييييليدامية من خالل الاللوك  -13
واال لكار، تر ز  زه االسيييييييييرتاتةجةة  طبةالة احلال على املّيييييييييلو  الداخلي موجهة ا لمامها حنو املنظمة ولكن لغارة عخرية 

اليت ختدمها املنظمة  وسوف تّللهم  زه الر رة  ملزاري النّبةة اليت تلملع يا  ي ممارسة أت ري ع رب على البلداأل وال الوب 
وسييييوف تدعم الدور القةاني الزي تينره املنظمة   إسييييداج اللوجةهات للبلداأل   ييييىأل  لاللوك واال لكار   جمال  ،املنظمة

ال ييييييير اج اخلارجةني على  د سيييييييواج   ومع الداخليعلى املّيييييييلو   -النظم الزراعةة والغزائةة من خالل االتايييييييال الفال ال 
  وسوف ترشد  زه الر رة صةالة االسرتاتةجةة وسلّاعد   تنفةز ا على حنو مر  ز

 األ داف -جةم

تناول الوظائف الرئةّيييييييييييييةة للمنظمة (عي الوصيييييييييييييول إىل البةاانت، والالملةة املالةاررة لوايييييييييييييع املالارري، وتنمةة  عرب -14
 القدرات، وعقد ال را ات، وتقاسم املالارف، والدعوة واحلوار   ىأل الّةاساتي، مت اقرتاح األ داف اللالةة  اورة ميقلة: 

نظمة من خالل ترمجة الاللوك واال لكار إىل عنوات لللنمةة، تالزرز اللدخالت الفنةة واللوجةهات املالةاررة للم يع(
 ؛2031-2022و للايل نعم تنفةز اإلطار االسرتاتةجي للفرتة 

 وتالزرز قاعدة الاللوك واألنلة لللدخالت الفنةة للمنظمة وتوجةهاهتا املالةاررة؛ يب(
على ؤطاغ املنظمة   ما رلاللق  لاللوك واال لكار، مبا ر م   وإسداج اللوجةهات وتوفري االتّاغ واالؤّجاك يج(

 مجةع قطاعات ومكوانت النظم الزراعةة والغزائةة؛
  لفله واسلةالا ه (مبا ر ك  املالارف ا لةة ومالارف ال الوب ريوتالزرز القدرة على الوصول إىل اال لكار وتةّ ين(

ج ف ات مهم ة وم ار لها، مبا   ذلك النّاج إنرا  مع اماألاألصلةةي مبا ال ررتك عي ع د خلف الر مل، 
   صنع القرارات لضماأل آاثر تالون علةهم  لنفع؛  ،وال باب وصغار املنلجني والّكاأل األصلةني

وعأل ترشد عولوريت البحوث  ،واماأل مّالة املنظمة   األطر ذات الالة امللفق علةها إقلةمًةا ونولًةا يه(
 ة على املّلوريت القطررة واإلقلةمةة والالاملةة وسةاسات النظم الزراعةة والغزائة

 النطاغ -نال

ر اسييييييييرتاتةجةة منظمة األلزرة والزراعة للاللوك واال لكار (االسييييييييرتاتةجةةي إطارًا للالزرز قدرات املنظمة وسييييييييوف توف   -15
وقدرة على الايييييمون واسيييييلدامة   جمال النظم   فاجة ومشواًل   أكثرلدعم البلداأل   تّيييييفري الاللوك واال لكار من عج  ؤظم 

 الزراعةة والغزائةة 

اللحدريت اليت  األسييييياس حللولوسيييييوف تّيييييل ل االسيييييرتاتةجةة الضيييييوج على الاللوك واال لكار  وصيييييفهما  جر  -16
و ي  لول ت ييييييييييلم  على اللكنولوجةات وال تقلايييييييييير علةها  وسييييييييييوف تنطوي على  -تالرتض النظم الزراعةة والغزائةة 

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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لكنولوجةة واالجلماعةة واخلاصيية  لّييةاسييات وسييلنظر االسييرتاتةجةة   مجةع عؤواع اال لكارات، عي اال لكارات ال -17
 واملالةة وامليسيييييييييييييّيييييييييييييةة   ما سيييييييييييييلنظر   اال لكارات الل يييييييييييييغةلةة  قدر ما تلاييييييييييييي   زه األخرية  إلطار االسيييييييييييييرتاتةجي

  2031-2022للفرتة 
ة وسييييةلم تالزرز الطائفة الكاملة من االخلايييياصييييات الاللمةة (على سييييبة  امل ال، البةولوجةة واالجلماعةة والّييييلو ة -18

عن علةة البحوث ايمن االخلاياص الوا د و  ما  ني االخلاياصيات من عج  مالاجلة اللحدريت  واالقلايانرةي، فضياًل 
 النظمةة  اورة عمش  

 ؤظررة اللغةري - اج

من  ةث تّييفري الاللوك واال لكار  خلالف مّييلوريت البلداأل  ّييل مسييوف تلضييمن االسييرتاتةجةة ؤظررًة لللغةري ت -19
 للنلائج النهائةة ا لةاجات خمللفة  وسوف كدن ؤظررة اللغةري إبجياز اللحدريت والفرص القائمة، وتالرض ر رةً  لبلداألوعأل ل

 املرجوة، وتاف إبجياز الطرغ املينرة إىل كقةقها مع تالظةم ا اثر واللقلة  إىل عنىن  د من املقارضات 

 املبانئ اللوجةهةة -واو

مبانئ  اييمنز من املبانئ اللوجةهةة الوااييحة واملدروسيية جةًدا على إرسيياج االسييرتاتةجةة سييوف رالم  عدن مر    -20
ي: اإلؤّييييييييياأل، والكو مل، ع 2030على خطة عاك   يييييييييدنا، مبا   ذلك املبانئ األسييييييييياسيييييييييةة اخلمّييييييييية اليت تمقبولة عاملةً 

الطبةالة املرتا طة هلزه املبانئ: مف مة اعرتاف   جمال اللنمةة  على 2030واالزن ار، والّييالك، وال ييرا ة  وتي د خطة عاك 
ما  ةنها، و فظ  املّييييييييلدامة أبأل القضيييييييياج على الفقر همةع صييييييييوره وع الانه، ومكافحة اؤالداك املّيييييييياواة ناخ  البلداأل و 

عمور مرتا طة ملايييييي  ،  و مل األرض، وكقةق النمو االقلايييييياني املطرن وال ييييييام  واملّييييييلداك، وتالزرز اإلنماج االجلماعي
 1 الضها  بال  ومرتا طةم 

وسييييللناول املبانئ اللوجةهةة مّييييائ  تلايييي  أبلةة قاعدة الاللوك واألنلة، واحلو مة الفالالة، واللكةف مع الّييييةاقات  -21
وجةه ا لةة والقطررة واإلقلةمةة، وال ييييرا ات، واإلؤايييياف، واإلعمال اللدرجيي للحق   الغزاج الكا   وسييييلدعم املنظمة   ت

مجةع األعمال الرباجمةة واملالةاررة اليت تضيييييييييييييطلع يا  زه األخرية واليت تنطوي على الاللوك واال لكار، وال سيييييييييييييةما   ما رلاللق 
 واملقارضات املرتبطة  لاللوك واال لكار، وسةلم تالمةمها   خطة الالم  - لقضاري املالقدة م   كدرد املفاطر وإنارهتا 

 الر ائز -زاي

سوف تّلند االسرتاتةجةة إىل ر ائز كدن عولوريهتا املوااةالةة  وسوف رلم تفالة  الر ائز من خالل خطة الالم ،  -22
اال لةاجات من الاللوك واال لكار  لنّييييييبة إىل اسييييييلالراض وسييييييوف تر ز على تلبةة اال لةاجات وسييييييد ال غرات من خالل 

ليت تقوك يا املنظمة، ما حيول  للايل نوأل ازنواج اجلهون  وقد مت عملةات اللفطةل ا عربعولوريت املنظمة اليت مت كدرد ا 
(مبا   ذلك جماالت األولورة الرباجمةة، والالوام  املّيييير عة واملوااييييةع  2031-2022كدرد ا   اإلطار االسييييرتاتةجي للفرتة 

األطر عو االسييييرتاتةجةات اإلقلةمةة للاللوك واال لكاري، واألولوريت  هاال يييياملة لالدة قطاعاتي، واألولوريت اإلقلةمةة (مبا فة
القطررية، واألولوريت املالةياررية ولري يا من اسييييييييييييييرتاتةجةيات املنظمية (م ي  تليك املالنةية  لغري املنياو، واللغيزرية، وتالمةم اللنوع 

                                                           
 الاانرة عن األمم امللحدة  A/RES/70/1م  الو ةقة رقم 2030  مكور  عاملنا: خطة اللنمةة املّلدامة لالاك 2015اجلمالةة الالامة لألمم امللحدة،   1
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مارسيييات االسيييل يييرافةة  وسيييلغطي البةولوجي، والقطاع اخلاصي  وسيييوف رلم إنراج القضييياري اجلدردة والناشييي ة من خالل امل
 زه الر ائز قضيييييييييياري رئةّييييييييييةة م   تالزرز قاعدة األنلة، وتقةةم آاثر اال لكار، وتقةةم املفاطر واللففةف من وطىهتا، وزرينة 

املقارضيييييييات ومالاجللها، و ناج القدرات الداخلةة (للمنظمةي، واللنّيييييييةق، وتالب ة  داالسيييييييلةالاب (اللكةف واللوسيييييييعي، وكدر
 وال را ات  املوارن،

وقد ت م  األولوريت الرئةّةة   ىأل تالزرز قدرات املنظمة، امل ار ة   االسل راف االسرتاتةجي، واسلك اف  -23
ا فاغ، و ناج الّييييييةناررو ات؛ ومّيييييياعدة البلداأل على زرينة اللكةةف ا لي لال لكارات وتبنةها من خالل اتباع رج ع  ر 

اللكنولوجةات، وتالزرز ؤظم اال لكار الزراعي (مبا   ذلك احلراجة وماييارد األمساك صييرامة   كدرد عولوريت اال لكارات و 
ومجةع عناصيييير النظم الزراعةة والغزائةةي؛ وتالزرز النهج ال يييياملة للربامج والّييييةاسييييات واالسييييل مارات؛ وتالزرز مكاؤة منظمة 

 ة   صلمل النقاشات املهمة األلزرة والزراعة  مادر للماللومات الاللمةة اجلدررة  ل قة و مناة حمارد

 خطة الالم  -اج 

وسيييوف تّيييلكم  االسيييرتاتةجةة خبطة عم  تّيييرتشيييد  ملبانئ اللوجةهةة واأل داف والر ائز  وسيييللماشيييى خطة  -24
الالم  مع خطة منلاف املدة و رانمج الالم  واملةزاؤةة، ما مينحها املروؤة الالزمة لالتّاغ مع النّخ املنقحة لالسرتاتةجةة، 

تاللرب و ةقًة  ةة  وسيوف تنطوي على خمرجات ملموسية، م   األنوات واألطر الالزمة لدعم البلداأل  وسيل يم  خطة اليت 
الالم  خطة اتاييال لالامة اجلمهور ولالخلايياصييةني على  د سييواج  وسييوف ت ييم  ع دافًا ومقاصييد وميشييرات وجداول 

للاللم   ولضييييييييماأل اجلونة آلةات لعن   ةنها، فضيييييييياًل زمنةة ومّيييييييييولةات وخماطر وعملةات للرصييييييييد واإل ال  ملنالمة   ما 
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 

 إطار املّاجلة -طاج

آلةات املّييييياجلة والرصيييييد واإل ال  ياح االسيييييرتاتةجةة  وسيييييوف تيني اإلنارة الفال الة للمالارف نورًا  لضيييييمنسيييييو  -25
رئةّييييييًةا   اييييييماأل اسييييييلفانة الدروس من عج  تنورر عملةات اللحّييييييني املّييييييلقبلةة السييييييلفداك الاللوك واال لكار من قب  

 2031-2022باشيييرة   اإلطار االسيييرتاتةجي للفرتة املنظمة  وسيييةضيييمن إطار املّييياجلة عأل تّيييا م االسيييرتاتةجةة مّيييالًة م
للمنظمة فري ل  ني رصييييييد ا و ني ميشييييييرات األناج الرئةّييييييةة للالوام  املّييييييرعة األر الة ناالت األولورة الرباجمةة الال ييييييررن   

طر الربجمة  عوسوف تبني   2و إلاافة إىل ذلك، سلقاك روا ل مع مقاصد ع داف اللنمةة املّلدامة وميشراهتا ذات الالة 
القطررة للمنظمة النلائج على املّيييييييلو  القطري امللايييييييلة  لاللوك واال لكار، وتر طها مبقاصيييييييد وميشيييييييرات حمدنة أل داف 

 اللنمةة املّلدامة 

  

                                                           
 اللكنولوجةا(امللاييي   سيييلفداك  14علف للهدف  قايييدوامل ،6علف للهدف  قايييدمن ع داف اللنمةة املّيييلدامة، وامل 2لهدف ل قايييد علفتلضيييمن امل  2

  يييىأل خطل إنارة املايييارد القائمة على الاللوك؛ واهلدف  14للهدف  4والررفةة واسيييلفداك املةاه واملّيييائ  البحررة تباًعاي؛ واملقايييد  الزراعةة للبنةة اللحلةة
   ىأل وسائ  اللنفةز   17
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 خارطة الطريق -سادًسا

سييييييييلقوك رئةّيييييييية الاللماج،  دعم من مدرر مكلمل اال لكار،  لةّييييييييري عملةة شيييييييياملة للم ييييييييار ة من عج  واييييييييع  -26
 عنانه  امللحقاالسرتاتةجةة، مع مراعاة اجلدول الزمين املقرتح   

وسييل ييم  امل ييار ة الداخلةة مجةع املّييارات وال ييالمل واملرا ز واملكاتمل ذات الاييلة للمنظمة على مّييلو  املقر  -27
واملكاتمل املةداؤةة من خالل جملم اسيييل ييياري رفةع املّيييلو  وفرقة عم  مالنةة  السيييلالراض وفررق صيييةالة  وقد  الرئةّيييي

من خالل الدراسييييييية االسيييييييلقايييييييائةة لال لكار اليت    مر لة مبكرة شيييييييارك مجةع موظفي املنظمة   تبانل للفربات وا راج
 3عجرهتا منظمة األلزرة والزراعة 

وسييلالقد م يياورات مع األعضيياج  لما نعت احلاجة للرن على اسييلفّييارات األعضيياج   ييىأل االسييرتاتةجةة وذلك  -28
كت توجةه جلنة الربانمج وانلم وعرب امل يييييييييييييياورات اإلقلةمةة اليت شررها املنظمة   ييييييييييييييىأل الاللوك واال لكار  وُعقدت عول 

  2022من املقرر عقد جلّييية اثؤةة   مارس/آذار و  2021 سيييبلمرب/عرلول 21م ييياورات لري رمسةة مع ععضييياج املنظمة   
الدورة ال اؤةة وال ال ني  الد املائة للجنة  قب  ومن املقرتح،  الد ورون تالقةبات   ييييييييىأل اخلطوط الالررضيييييييية وخارطة الطررق من

، 2021 اؤوأل األول /ومن الدورة ال امنة والّييلني  الد املائة للمجلم   نرّييمرب، 2021الربانمج   ؤوفمرب/ت ييررن ال اين 
وسةّله  واع خطة   2022تقدمي م روع لالسرتاتةجةة إىل الدورة ال ال ة وال ال ني  الد املائة للجنة الربانمج   مارو/عرير 

 الالم   الد إقرار االسرتاتةجةة 

وسييييييلالقد م يييييياورات إقلةمةة مع املكاتمل اإلقلةمةة والقطررة لضييييييماأل اسييييييلجا ة االسييييييرتاتةجةة لال لةاجات على  -29
موزع على حنو ملزأل الاالةدرن القطري واإلقلةمي  غةة اماأل أت ري ا على عرض الواقع  وسةقوك فررق من اخلرباج اخلارجةني 

 االسرتاتةجةة قب  وااله   صةغله النهائةة األقالةم وؤوع اجلنم واالخلااص،  سلالراض م روع  ّمل

                                                           
تلقت  ةث  2021  زرراأل /روؤةو - عرير/ماروإىل مجةع موظفةها   مت إرسيييييييال الدراسييييييية االسيييييييلقايييييييائةة لال لكار اليت عجرهتا منظمة األلزرة والزراعة   3

 و األ الغرض منها إشراك مجةع املوظفني وفهم تنوع وجهات ؤظر م  ول اال لكار و ول ا لةاجات املنظمة وعولوريهتا  مالدل اسلجا ة مرتفع 
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 امللحق: اجلدول الزمين السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار
 التاريخ اإلجراءات 

إؤ يييييييييياج الفررق االسييييييييييل يييييييييياري املالين  سييييييييييرتاتةجةة منظمة األلزرة والزراعة للاللوك  -1
 وفررق الاةالةواال لكار، وفرقة الالم  املالنةة  السلالراض 

 

 2021علّطم/آب 

عقد م يياورات لري رمسةة مع األعضيياج للقدمي الالناصيير الرئةّييةة للفطوط الالررضيية  -2
 وخارطة الطررق لالسرتاتةجةة

 

 2021سبلمرب/عرلول  21

 عقيييد م يييييييييييييييياورات إقلةمةييية   ييييييييييييييييىأل األولوريت على صييييييييييييييالةيييد الاللوك واال لكيييار -3
 (تنظمها املكاتمل اإلقلةمةةي

 

 -ع لو ر/ت يييييييييييييررن األول 
نرّييييييييييييييمرب/ يييييياؤوأل األول 

2021 
النظر   اخلطوط الالررضييييييييييييية وخارطة الطررق لالسيييييييييييييرتاتةجةة من قب  الدورة ال اؤةة  -4

 وال ال ني  الد املائة للجنة الربانمج
 

ؤييوفييمييرب/ت يييييييييييييييرريين  8-12
 2021ال اين 

الدورة ال امنة النظر   اخلطوط الالررضيييييييييييية وخارطة الطررق لالسييييييييييييرتاتةجةة من قب   -5
 والّلني  الد املائة للمجلم

 

 -ؤوفمرب/ت ييررن ال اين 29
نرّيييييييييمرب/ اؤوأل األول  3

2021 
 اسلالراض م روع االسرتاتةجةة من قب  خرباج خارجةني -6

 
  ييييييياؤيييوألرييينيييييييارييير/ 17-28

 2022ال اين 
رفع اخلطوط الالررضيييييييييييييييية وخيييارطييية الطررق لالسييييييييييييييرتاتةجةييية إىل امليةرات اإلقلةمةييية  -7

 ملنيياق ييييييييييييييلهييا: الييدورة الّيييييييييييييييانسييييييييييييييية وال ال وأل للميةر اإلقلةمي لل ييييييييييييييرغ األنىن
ي والدورة ال اؤةة وال ال وأل للميةر اإلقلةمي ألفررقةا 2022فربارر/شييييييييييييييباط  7-11(
ي والدورة الّا الة وال ال وأل للميةر اإلقلةمي ألمرركا 2022فربارر/شباط  21-25(

والدورة الّييييييانسيييييية وال ال وأل ي 2022ذار مارس/آ 11-7الالتةنةة والبحر الكارريب (
والدورة ال ال ة  ي2022 ؤةّييييياأل/ع رر  8-4(للميةر اإلقلةمي  سيييييةا وا ةل اهلانئ 

 ي2022مارو/عرير  6-2وال ال وأل للميةر اإلقلةمي ألورو  (
 

مارو/عرير  -فربارر/شييييييباط 
2022 

 االسرتاتةجةةم اورات لري رمسةة مع األعضاج لللقي مّالات   ىأل عقد  -8
 

 2022مارس/آذار 

 النظر   االسرتاتةجةة من قب  الدورة ال ال ة وال ال ني  الد املائة للجنة الربانمج -9
 

 2022مارو/عرير  16-20

رييييوؤييييةييييو/ ييييزرييييراأل  17-13 اللاسالة والّلني  الد املائة للمجلمالدورة النظر   االسرتاتةجةة من قب   -10
2022 

 


