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 على الويب: 2امللحق 
 والغذائية الزراعية النظم لتحويل واالبتكار العلوم

 
 معلومات أساسية

، كان ما بني 2020. ويف عا  2030على املسااااااااااااق ال اااااااااااجليع للولاااااااااااا  ال ا  على ا     ل   عا  ليس العامل  -1
( 768. وابلنظر إىل م  سااااااااا العع  امل      ا   ملي ن شاااااااالع مل   العامل نعا  ن م   811و 720 مل ايل  عاىن، ملي ًنا
ملي ن شاالع إفااايف ابلنظر  161أو ما نعا    -2019مواق ةا بعا   2020م  ا    يف عا   ملي ن شاالع إفااايف 118

و ع أ ت ملاالت الط اقئ امل شااااااااااااااابصة يف العامل امل  اااااااااااااالة ب    املنا  و وعان ال ن    1إىل احلع األعلى م  العع  امل    .
، إىل زاي ة امللاطر املاثلة أما  النظم الزقاعية وال ذائية وأوجه 19-البي ل جي وال ل ث، واألزمة ال اااااااااااجلية النا ة ع  ك  يع

يف املائة م  جما   ال أث ات امل تبة ع   26الزقاعة  ت، تصّبع2018و 2008اللاااااااااعيف  يفا. ويف الة ة املا عة بني عامي 
مل  ااااااالة ابلص اقث يف إ  ا  الص اقث امل  ساااااااطة وال اساااااااعة النطاط النا ة ع  ياطر طبيعية، مليس بل ا  ياة ا ساااااااائر ا

ملياق  والق أمرنصي. ومثة الصة  م  النظم الزقاعية وال ذائية املعاصااارة م  مسااا عامة، و ي،  280احملاصااايا والةروة احلي ا ية 
 كاا جتري إ اقهتا ملالياا، ال تةي ابل رض املنش  .

ائية م  أجا ت ذنة السااااصان وقعانة ك ك  ول جلويق أ عاف ال ناية املساااا عامة، ننب ي   نا النظم الزقاعية وال ذ -2
األقض، والنف ض بسبا العيش املن ةة، وبنا   ظم إنص ل جية  ا قة على ال ا  . و ع نص ن  شر العل   واالب صاق على 
حن  اساااااااااااااا اتيًي عامًيا وصينياا ح قايا و اماا ململعاث ال جل   املنشاااااااااااااا   يف النظم الزقاعية وال ذائية، و   نعاا كاجلر  

 يفًيس ةا ة م  الةرص الناشئة. وال بّع ملنظاة األمذنة والزقاعة، ب صةفا ال كالة الةنية الرائعة املل  ة ابألمذنة والزقاعة ل
منظ مة األمم امل جلعة، أن تص ن يف ال ااعاقة ل يساا  إ ما  العل   واالب صاق م  أجا ت    ملل   م  شااأ ا  سااني   ا 
صااااااااااا اق املن ًني، وتعزنز ال ناية الرنةية، واحلع م  أوجه ا ععا  املسااااااااااااواة، وزاي ة امل  اجية الزقاعية   ازاة بنا  الوعقة على 

حلع م  ا بعااثت مازات االمل باس احلراقي النا ة ع  النظم الزقاعية وال ذائية، ومحانة ال ن   ال ااااااااااا   أما  ت   املنا ، وا
املرتصز على  طة  2031-2022البي ل جي وامل اق  الطبيعية. وابلةعا، نوّر املطاق االساااااااااااااا اتيًي ا عنع للانظاة للة ة 

ع اما مسّرعة م  بني الع اما املسّرعة األقبعة اليت س طبق يف ، ابل صن ل جيا والبياًنت واالب صاق ب صةفا ثًيثة 2030عا  
  ي  ال ع ًيت الرباجمية.

،  لًيا ع  2021وتعرض  ذه ال ثيوة م جزاا ع  آ ر املعل مات امل  لة أباي  العل   اليت عوعت يف ن لي / و ز  -3
 مشاقكة املنظاة يف من عى العل   وال صن ل جيا واالب صاق.

  

                                                      
1  https://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdf 

https://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdf
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 ايم العلومأ

يف إطاق عوع العاا ل جلويق  2، عوع األمني العا  لألمم امل جلعة  اة النظم ال ذائية2021يف سااااااااااااااب ارب/ أنل    -4
. ويف إطاق ال جللاااااااااااا  لواة األمم امل جلعة للنظم ال ذائية، وابالساااااااااااا نا  إىل 2030أ عاف ال ناية املساااااااااااا عامة  ل   عا  

 3"2021ية "أاي  العل   لواة األمم امل جلعة للنظم ال ذائية لعا  مساااااااااااقات العاا وي ليف احل اقات،  ّظاا اما عة العلا
 . 2021ن لي / و ز  9و 8و ع  اما منظاة األمذنة والزقاعة  املنظاة( ب يس  ا واس لا  فا يف 

جلسااااااااااات عامة  4 ًيو ُظّ اا أاي  العل   يف شااااااااااصا ملعثني ا  افاااااااااايني اساااااااااا  رط كّا منفاا   اااااااااايف ن  ،  لّ  -5
مشااااااااااق  م  جماالت البجل ث  2 000جلساااااااااة م ازنة، ابملفاااااااااا ة إىل أملعاث جا بية أ رى. و ع اج ا  أكةر م   13و

والسااااياسااااات وام ا  املعع وال ااااناعات للبجلس يف ساااابا إطًيط كاما إمصاًنت العل   وال صن ل جيا واالب صاق م  أجا 
   نا النظم ال ذائية. وتناولا املنا شات ما نلي:

 قات املبنّية على العل   م  أجا  ويق أمناط مذائية صاااااااااااجلية بوعق أكرب و ظم مذائية أكةر   الا تعزنز ا يا 
 واس عامة و عقة على ال ا  ؛

  اساا لعا  العل   يف العاا، ال سااياا م   ًي  إ امة صااًيت أ  ى بني العل   والسااياسااات، واالساا ةااق يف
 ؛املة  ملة النااذ  والبياًنتالوعقات املؤسسية والبشرنة، واالس ةا ة م  

 معا ة الةرص اللائعة واملسائا ا ًي ية اليت تعيق توّع  العل  ؛ 
  وصني وإشاااااارا  ا فات الةاعلة الرئيسااااااية،    نشاااااااا الشاااااابا  والشااااااع   األصاااااالية وصااااااناعات األمذنة

 واملنشآت ا عنعة، والنسا ؛
 والسااااااااااااياساااااااااااااتية ي ل جية، واالب صاقات الر اية، ت سااااااااااااي  آ اط العل  ، ال سااااااااااااياا يف االب صاقات العلاية الب

 ؛يةواملؤسس
  وما بععه، وإعطا  األول نة لإلجرا ات العاجلة م   2030ال طل  إىل العامل الذي   ااااااااااااااب  إليه  ل   عا  و

 منفا. 2وأ عاف ال ناية املس عامة، وال سياا اهلعف  2030أجا  ويق  طة عا  
 
ن لا  م جزاا ع  أبرز  واط املنا شات اليت جرت  ًي   ذن  الي مني، و   نرّكز على  رص  4و ع صعق تورنر -6

ال اذائياة و  الزقاعياة االساااااااااااااا ةاااقات يف العل   واملعااقف وعلى الة رات يف األ لاة اليت ننب ي معاا  فاا م  أجاا   ناا النظم
جرى تنظيافا ب ااا قة مسااا ولة يف الة ة املا عة م   5ب ااا قة جمعنة وًنججلة. و ع سااابوا أاي  العل   أملعااثا جا بية ععنعة

، و ع أاتملا الةرصااة أما  الشااركا  لعرض أ صاق م بشااأن العل   وال صن ل جيا واالب صاقات اليت 2021ن لي / و ز  7إىل  5
أملعاث  9ة يف تنظيم ملعاثا جا بياا شاقكا املنظا 49ال ذائية. و ُظّ م ما جما عه الزقاعية و إبمصا ا     عًلة   نا النظم 

منفا ع   لة م  امل افااااااااي  م  بينفا  وق ال صن ل جيات الن ونة وال صن ل جيات ذات ال اااااااالة، والنظم ال ذائية للشااااااااع   
، وال ااااالة هاألصااااالية، والنظم الزقاعية املب صرة، واألمذنة املائية واألمذنة املنساااااية، والزقاعة املنص ل جية وإ اقة األقافاااااي وامليا

                                                      
2  summit-systems-https://www.un.org/ar/food 
3  /fss2021.org/events/sciencedays-https://sc 
4  Days_Report.pdf-content/uploads/2021/08/Science-fss2021.org/wp-https://sc  
5  /events-fss2021.org/events/sciencedays/side-https://sc 
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الذي أعّعته اما عة العلاية لعوع األمم  6بني العل   والساااااااااااياساااااااااااات. وم  اّ، جرى تنويع ال ورنر االسااااااااااا اتيًيالوائاة 
 امل جلعة للنظم ال ذائية، يف ف   ال عليوات ال اق ة  ًي  أاي  العل   وبعع ا.

 مشاركة منظمة األغذية والزراعة يف منتدى العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

آلية األمم امل جلعة ل يساااااا  ال صن ل جيا م   2030أ شااااااأت  طة عاا أ نس أاباب و طة ال ناية املساااااا عامة لعا   -7
 أجا  عم  ويق أ عاف ال ناية املس عامة. وت لا   ذه اآللية ما نلي:

 من عى سن ي م عع  أصجلا  امل لجلة معين ابلعل   وال صن ل جيا واالب صاق؛ 
   2030من ة إلص و ية connect )-  من ة األمم امل جلعة ل سل  ال صن ل جيا هبعف  عم أ عاف ال ناية

 املس عامة؛
   نفم األمني العا  لألمم امل جلعة م  ام ا  املعع والوطا  ممةلني ق يعي املساااااااااااااا  ى نعيّ  10جما عة مؤلةة م

 ا اص واألوساط العلاية  جما عة األعلا  العشرة(؛
  املشااااااا   بني ال كاالت واملعين ب سااااااال  العل   وال صن ل جيا واالب صاق ألمراض أ عاف ال ناية  العاا رنق و

 املس عامة.
املشااا   بني وكاالت األمم امل جلعة املعين ب سااال  العل    العاامنظاة األمذنة والزقاعة علااا   اعا يف  رنق إّن  -8

 العااةا جما عة األعلااااااا  العشاااااارة ابلعاا م   رنق لّ  ع كُ . و وال صن ل جيا واالب صاق ألمراض أ عاف ال ناية املساااااا عامة
املشاا   م  أجا ال جللاا  للان عى الساان ي للعل   وال صن ل جيا واالب صاق ووفاا  املن ااة امللص و ية وتشاا يلفا. ويف عا  

ب صاق ألمراض أ عاف ، سامها املنظاة يف املن عى امل عع  أصجلا  امل لجلة املعين ب سل  العلم وال صن ل جيا واال2021
مان / أايق، م   ًي  ا لسة الةا ية فا   ذا املن عى اليت محلا عن ان املساقات  5و 4ال ناية املس عامة، الذي عوع يف 

الةّعالة حن  أ عاف ال ناية املساااااااااااااا عامة: العل   وال صن ل جيا واالب صاق م  أجا الولااااااااااااااا  على الةور وا   ، وتعزنز ق اه 
الوعقة على ال ااا  ، وم   ًي  ملعث جا ر ق ي  املساا  ى بشااأن العلم وال صن ل جيا واالب صاق م  أجا  امل سااان وبنا 

ا على حن   اعا يف املن عى الساااياساااي الر ي  املسااا  ى ع   قسااام  رائا أ عاف ال ناية املسااا عامة. وساااامها املنظاة أنلاااا
لطرنق ل سااااال  العل   وال صن ل جيا واالب صاق أل عاف طرنق احل اق الذي أجرته بشاااااأن الشاااااراكة يف العاا لرسااااام  رائا ا

ال ناية املساااااا عامة، وم   ًي  عوع جلسااااااة ق يعة املساااااا  ى بشااااااأن تعبئة العلم وال صن ل جيا واالب صاق وتعزنز ال ةاعا بني 
ن ل جيا هبعف . ووّةا من ااااة األمم امل جلعة ل ساااال  ال ص2021ن لي / و ز  9العل   والسااااياسااااات وام ا  اليت عوعت يف 

 شاااااار ا على و الرابا إىل ب اابت املعاقف ا اصااااااة  نظاة األمذنة والزقاعة ل شاااااااق    عم أ عاف ال ناية املساااااا عامة  رصااااااةا 
  طاط أوس .

  

                                                      
6  -of-Transformation  -for-Science-Paper-egicStrat-Group-content/uploads/2021/07/Scientific-fss2021.org/wp-https://sc

Food-Systems_August-2.pdf 
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 اآلفاق

سااااااااق وتيساااااااا  وفاااااااا  مبا قات جعنعة، على بل قة أو  نظاة، هبعف وفاااااااا  مبا قاهتا اهلامة يف إطاق م ّ املتعاا  -9
أن تساعع يف تعزنز اس لعا  العل   واالب صاق  االس اتيًيةاس اتيًية هلا على املطًيط للعل   واالب صاق، وم  شأن  ذه 

 يف ال ع ًيت الةنية اليت تو   هبا املنظاة وال  جيفات املعياقنة اليت توّعمفا.
 

، 2021ألطراف والةعاااالياااات الاااعولياااة املوبلاااة، و ااااة األمم امل جلاااعة للنظم ال اااذائياااة لعاااا  وأ  اا، وةاااّا تعاااع ناااة ا -10
واالج اا  ا امس عشااار ملؤور األطراف يف اتةا ية ال ن   البي ل جي والعوقة الساااا ساااة والعشااارن  ملؤور األطراف يف اتةا ية 

ليت عوعت مؤ راا، إجنازات مفاة ساا ساااععًن يف     عًلة األمم امل جلعة املطاقنة بشااأن ت   املنا  ع  الزقاعة واألمذنة ا
 ةا اصااااااااا العاملية و  األعاا اإ امة قوابا أ  ى بني جععلينا ا طة ال جل نلية، وحن   اجة إىل بل قة سااااااااار نة مشااااااااا كة. و 

 فا.ال ذائية، واملنا  وال ن   البي ل جي  ظراا إىل ال ابا الوائم بينالزقاعية و ابلنظم 


