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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 فريقياأل
 الثانية والثالثونالدورة 

 2022أبريل/نيسان  14-11مالبو، غينيا االستوائية، 

 والزراعة للعلوم واالبتكاراسرتاتيجية منظمة األغذية اخلطوط العريضة وخارطة الطريق بشأن 
 

 وجزامل
قد فقامت الدورات األخرية لألجهزة الرائسيييييييييييغة ملنظمة األعة ة والزراعة تاملنظمةل  لمهيةغد على  وغة الالو  واال مهكار  

شييييييييييييييدنت الدورة ال اؤغة واألر اوأل مليةر منظمة األعة ة والزراعة على  وغة الالو  واال مهكار ج عم، املنظمة   مل   
وخباصة الاوام، املسّرعة  و قرت الدورة السانسة والسمهوأل  اد املائة جمللس املنظمة اخمهصاصات املنصة الدولغة لألعة ة 

وًنا من جدول األعمال تمهالق  ن فقد تضييييييييمنت 2020رات اإلقلغمغة اليت عقدت ج عا  مجغع املية  ماوالزراعة الرقمغة  
ملنظمة على إشراك املزارعني  صحاب إىل تش غع ال 2020الدورة السا اة والاشروأل لل نة الزراعة ت عمدت ال مهكار  و 

  احلغازات الصغرية ج اسرتاتغ غٍة لال مهكار
 فوائد الالو  واال مهكار  طلب املد ر الاا  للمنظمة وضيييييييييييع اسيييييييييييرتاتغ غة  انفة و غغة رفع المهحدي املمهم ، ج تسييييييييييي ري

 لالو  واال مهكاراإلسييداا المهوجغهات وتوفري االتسيياال واالؤسيي ا   غغة المهي ري على املسييمهو  القالري من خالل اسييمه دا  
  2021سبمهمرب/  لول  21ؤُظمت مشاورات عري رمسغة مع األعضاا ج قد   و على حنو  فض،

  وتارض  ةه الو غقة اخلالوط الار ضة وخارطة الالر ق املقرتحة  شيأل "اسرتاتغ غة منظمة األعة ة والزراعة للالو  واال مهكار"
 املؤمتر اإلقليميمن جانب  ااختاذهاملقرتح  اتاإلجراء

اسييييييييييرتاتغ غة منظمة األعة ة والزراعة  شيييييييييييأل اخلالوط الار ضيييييييييية وخارطة الالر ق  إىل النظر ج مدعوّ امليةر اإلقلغمي إأل 
 إىل تقدمي المهوجغهات  حسب االقمهضاا  السرتاتغ غة و  ةةلك املةةرة اإلعالمغة املمهالقةو للالو  واال مهكار 

 مضموأل  ةه الو غقة إىل:  شيألميكن توجغ   ي اسمهفسارات 
  ماؤة امليةر اإلقلغمي

 ARC-Secretariat @fao.org الرب د اإللكرتوين:

http://www.fao.org/
mailto:Ismahane.Elouafi@fao.org


2 ARC/22/4 

 مقدمة -اًل أو  

تواج  النظم الزراعغة والغةائغة املسيييييمهدامة كدريت ةبرية ومرتا الة  و ناك طائفة واسييييياة من النهو والمهكنولوجغات  -1
ة اليت ميكن االسييييييييمهااؤة يا للمهصييييييييدي لمهحدريت النظم الزراعغة والغةائغة تولو  را عري مسيييييييي رة  لقدر را نواملمارسييييييييات ال

 ا فغها ماارف الشييييييييييياوب األصيييييييييييلغة واملاارف ا لغة  ف أل الالو   -إىل الالو  واال مهكار  كلغمهها الكاجل  و ي تسيييييييييييمهند 
 مارسييية األ رقدة  ومن املمكن تسييي ري ا على  فضييي، حنو ملمن عملغة إجيان احللول للمشييياة، املا جزا  سييياسييييواال مهكار 

 من وطيهتا  مه فغفعندما  مهم كد د امل اطر واملقا ضات وال

  فقد    ةاأل ذلك ناخ، النظم الزراعغة والغةائغة    خارجهاوتارتي مشييييييييييييييهد الالو  واال مهكار تغريات سيييييييييييييير اة -2
واألنوات الرقمغة  والناؤوتكنولوجغا  والبغاانت الض مة  والةةاا ج جماالت المهكنولوجغا البغولوجغة   تالورات عارمة شهدان

الشراةات  ني القالاع الاا   وتزنان  ا و   ضً  آخة ج المهغرياالصالناعي  ةما  أل االعرتاف  دور اجلهات الفاعلة امل مهلفة 
جمموعة من اجلهات الفاعلة ج واخلاص ج جمال البحوث الاامة واألوسييييييييياط األةانميغة  و مهزا د االعرتاف كوغة مشيييييييييارةة 

ج اسيييييييييييمهحداث املاارف وتاز ز القدرات على المهكغف واال مهكار ج مجغع النظم  ؤظم اال مهكار الزراعي من  ج، املشيييييييييييارةة
الزراعغة والغةائغة  وقد  اثر الرتّةز عري املسبوال لألسواال تج ما خص المهكنولوجغات واملنمه ات وامللكغة الفكر ةل امل اوف 

لف وات ج ما  ني البلداأل واجملموعات االجمهماعغة  و ن  الوعي  لمهباات عري املمهامدة للالو  واال مهكار إىل زرينة  شييييأل ا
 اؤادا   قة عامة الناس إزاا امليسييييييييييييييسييييييييييييييات اليت تمهحكم  لالو  واال مهكار  وج الوقت ؤفسيييييييييييييي   ازنانت املالالب  مهاز ز

غاسات قائمة على األنلة  و خريَا   ناك اعرتاف ممهزا د  دور البحوث س لضماأل صغاعة ني الالو  والسغاسات المهفاعالت 
 مااجلة المهحدريت النظمغة  الر قة شاملة من  ج، ضمن االخمهصاص الواحد وج ما  ني االخمهصاصات 

ج الاد د من   داف  تظهرو   2030وتقع الالو  والمهكنولوجغا واال مهكار ج صيييمغم خالة المهنمغة املسيييمهدامة لاا   -3
مسيييييييييييلة   مهناول الاد د من مقاصييييييييييد   داف المهنمغة املسييييييييييمهدامة املرتبالة  لنظم الزراعغة والغةائغة ف ألالمهنمغة املسييييييييييمهدامة: 

 إلؤمهاجغة االقمهصان ة  واسمهحداث فرص عم، الئقة  والمهنمغة الصناعغة   املسائ، املمهالقةالمهكنولوجغا؛ و ندرج اال مهكار ج 
إىل جنب مع المهكنولوجغا واال مهكارل  ي وسييييغلة  سيييياسييييغة لمهنفغة  ام     أل الالو  تجنبً لداأل النامغة؛ ومن املسييييلّ وقدرات الب

الام، املشرتك  ني الوةاالت المها ع  وفر ق  2030ر آلغة تغسري المهكنولوجغا المها اة خلالة عا    داف المهنمغة املسمهدامة  وتوفّ 
ولوجغا واال مهكار الةي تشيييارك فغ  املنظمة  نشييياط  آلغًة للمهااوأل  ني  صيييحاب املصيييلحة لألمم املمهحدة املاين  لالو  والمهكن

  تاز ز المهنسغق ناخ، منظومة األمم املمهحدةمن  ج، املمهادن ن 
الالو  والمهكنولوجغييييا واال مهكييييار تنالوي على  أل  2031-2022اإلطييييار االسييييييييييييييرتاتغ ي للمنظميييية للفرتة  امهربو  -4

 م كأل الالو  والمهكنولوجغا واال مهكار ترتب خماطرتوال سيييييييييغما المهكنولوجغات الناشييييييييي ةل  فغما  سيييييييييلّ إمكاانت كو لغة  ائلة 
ا ]احلوةمة   واملكّمالت  وتشيييك، الالو   سييياس ة، من الاوام، املسيييّرعة األر اة ت ي المهكنولوجغا واال مهكار والبغاانت   ضيييً

م نجمها ج جماالت األولو ة الرباجمغة الاشر ن من  ج، تاظغم ور س املال البشري  وامليسسات[ل لإلطار االسرتاتغ ي وسغمه
جهون املنظمة ج تلبغة   داف المهنمغة املسييييييمهدامة وكقغق الفضييييييائ، األر ع  و امهرب اإلطار االسييييييرتاتغ ي اال مهكار قوًة نافاًة 

غاسيييييغة وامليسيييييسيييييغة واملالغة حمور ة لمهحقغق عامل خال من اجلوع وسيييييوا المهغة ة  و و  مهضيييييمن اال مهكارات االجمهماعغة والسييييي
والمهكنولوجغة  سيييييييييييواا  من الناحغة الرباجمغة    المهشيييييييييييغغلغة  ما  سيييييييييييّلل الضيييييييييييوا على  وغة المهحول ج  وذج عم، املنظمة 

 وشراةاهتا لضماأل المهغغري المهحو لي 
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 دور املنظمة يف العلوم واالبتكار -اثنًيا

املنظمة الوةالة املمه صييصيية ج جمال األعة ة والزراعة ضييمن منظومة األمم املمهحدة   ي مدعوة إىل  أل تكوأل  صييفة  -5
 وقدرة على الصمون واسمهدامة  من  ج، ةفااة ومشواًل   أكثرج صدارة تغسري احللول الداعمة للمهحول إىل ؤظم زراعغة وعةائغة 

الالو  واال مهكار  ي ح ر   ا ال  رتك  ي  حد خلف الرةب  وإألّ إؤمهاج  فضيييييي، وتغة ة  فضيييييي، و غ ة  فضيييييي، وحغاة  فضيييييي، 
 مهكنولوجغات وال تقمهصر علغها الو ي حلول تنالوي على  -األساس حللول المهحدريت اليت تارتض النظم الزراعغة والغةائغة 

ري  وتنمغة  ي الوصييييييييول إىل البغاانت  والاملغة املاغار ة لوضييييييييع املاا  –وتمهاللب الوظائف األسيييييييياسييييييييغة للمنظمة  -6
اسمه داًما قورًي للالو  واال مهكار   -القدرات  والشراةات وتبانل املاارف والدعوة واالتصاالت  واحلوار  شيأل السغاسات 

 ني الالو  والبحوث والمهالو ر   لمهفاع،ج تاز ز ا تسيييييييييهم فااًل  فهيلغسيييييييييت منظمة   غة   ومع  أل منظمة األعة ة والزراعة
ج الالو  تعلى سييبغ، امل ال  من خالل عملها ج جمال البغاانتل وج تالو ر اال مهكارات تعلى سييبغ، امل ال   حًقاوتسييهم 

اال مهكارات امليسييييييييييييييسييييييييييييييغة م ، الدسييييييييييييييمهور الغةائي  واال مهكارات االجمهماعغة م ، مدارس املزارعني احلقلغة واال مهكارات 
فة  رتمجة الالو  مكلّ   ي  نرة الام،  ًدا  غدل  واأل م من ذلكالمهكنولوجغة م ، املنصييييييييييية األرضيييييييييييغة الفضيييييييييييائغة المها اة ملبا

 واال مهكارات اليت تسمهحد ها جهات فاعلة  خر  إىل  نوات عملغة وإىل توجغهات ج جمال السغاسات من  ج، المهنمغة 

 ا  ضيييييييييً  وتقد  املنظمة الدعم إىل البلداأل  شيييييييييييأل املمارسييييييييييات والنهو واملنه غات واألنوات املبمهكرة  و ي تدعم -7
وآلغات  صيييييحاب املصيييييلحة املمهادن ن املدفوعة  لالو   وؤظرًا إىل موقع املنظمة   الاملغات واملنصيييييات وا لغات اال مهكار ة

رة للاملغات احلكومغة الدولغة  فهي تمهممهع  كاؤة مالئمة تسييم   الفر د ةوةالة ممه صييصيية   اة لألمم املمهحدة وة هة مغسييّ
جملال الفين واإل ائي واملايل وصاؤاي السغاسات واملنمه ني والالماا واملبمهكر ن ج مجغع قالاعات هلا  لوص،  ني الشرةاا ج ا

صلة النظم الزراعغة والغةائغة  من خالل جدول  عمال عاملي مشرتك  وتقد  األجهزة الرائسغة والدسمهور ة المها اة للمنظمة 
 سم  هلا  دعوة مجغع اجلهات الفاعلة ج النظم الزراعغة والغةائغة  املنظمة وضًاا فر ًدا مهبو  ني الالو  والسغاسات  وتوص، 

إىل عقد اجمهماعات ملناقشيييييية قضيييييياري علمغة م رية لل دل والمهداول  شيييييييرا   ا فغها المهفاو ت السييييييائدة  ني القو  و وج  
م  عضييائها ج تاز ز  طر الالمسيياواة على الصيياغد االجمهماعي واالقمهصيياني  ةما  أل املنظمة ج وضييع فر د  سييم  هلا  دع

تاز ز الالو  واال مهكار  وكد د  ولوريت البحوث على الصييييياغد ن اإلقلغمي والااملي  وإ العها ألج، السيييييغاسيييييات الوطنغة 
 إىل ميسسات البحوث الرئغسغة 

 األجهزة الرائسية نواتج -اثلثًا

األخرية  الدوراتسيييييوف تسيييييمهند االسيييييرتاتغ غة إىل توجغهات صيييييانرة عن األجهزة الرائسيييييغة للمنظمة  وقد رةزت  -8
لمهكنولوجغات اجلد دة واال مهكارات الرقمغة  ومن  ني لترةغزًا قورًي على اال مهكار والمهكنولوجغا والالو  يييييي وخباصة على الرتو و 

ر اوأل مليةر املنظمة على  وغة الالو  واال مهكار ج عم، املنظمة ةل   وخباصيييييييية الرئغسييييييييغة   ةدت الدورة ال اؤغة واأل النواتو
الاوام، املسرعة؛ ةما  قرت الدورة السانسة والسمهوأل  اد املائة جمللس املنظمة اخمهصاصات املنصة الدولغة لألعة ة والزراعة 

 نون من جدول األعمال تمهاّلق  ال مهكار  وخباصيييييية  ىعل 2020الرقمغة؛ واؤالوت مجغع امليةرات اإلقلغمغة املاقونة ج عا  
املنظمة على إشيييييراك صيييييغار املزارعني ج اسيييييرتاتغ غة ل 2020الرقمنة؛ وشييييي ات الدورة السيييييا اة والاشيييييروأل لل نة الزراعة ت

 مهكار تسييييييي ري الالو  واالمن  ج، الدعم الالز  نغ، ها  عضييييييياا املنظمة لمخاصييييييية  ال مهكار  والواقع  أل الاللبات اليت  قد
 آخةة ج االزنرين  فض،  شك،  
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 منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار السرتاتيجيةاملربرات املنطقية  -رابًعا

اختةت منظمة األعة ة والزراعة خالوات  امة من  ج، تاز ز عملها ج جمال الالو  واال مهكار  وتمهضيييييييييمن  ا   -9
الةي رةز على اال مهكار ج الزراعة األسر ة  والندوة  2014حالة األعة ة والزراعة ج الاامل  عن مهقر رال إصدار األم لة البارزة

 ؤشييييص منصييييباأل جد داأل وا رئغس الالماا   2020وج عا   ؛ل2018الدولّغة حول اال مهكار الزراعي للمزارعني األسيييير ني ت
والزراعة الرقمغة ةمنمهد  شيييييييام، ممهادن  صيييييييحاب  ومد ر مكمهب اال مهكار  ةما  ؤشييييييييت املنظمة املنصييييييية الدولغة لألعة ة

املصلحة لمهش غع احلوار  شيأل رقمنة قالاعات األعة ة والزراعة ومصا د األمساك واحلراجة  و سب ما ذةر  عاله  قامت 
املكاتب اإلقلغمغة  قد  د ت راز  وغة اال مهكار والمهكنولوجغا  و إب 2020نورات امليةرات اإلقلغمغة والل األ الفنغة ج عا  

 ة رقمغة قر  1 000 رامو خمصييييصيييية و رامو منسييييقة عاملًغا  م ، مبانرة الام،  ًدا  غد ومبانرة   ملضييييي قدًما  مهنفغةوالقالر ة 
   املسمهو  القالريعلى   مهقد  تنفغة االيت 

 مهكارًا اظمة  ة ر إىل من تمهحّولو غغة النهوض  مهحدي تسيييييييييييييي ري فوائد الالو  واال مهكار   مهاني على املنظمة  أل  -10
وقدرة على مسييياعدة البلداأل ج توسيييغع اال مهكارات األؤسيييب لسيييغاقاهتا  اسيييمهناًنا إىل الالو   ولةا   غغة صيييق، ر  ة املنظمة 
واسييييرتاتغ غمهها للالو  واال مهكار  طلب املد ر الاا  للمنظمة وضييييع اسييييرتاتغ غة  انفة إلسييييداا المهوجغهات وتوفري االتسيييياال 

  وسييمهام،  ةه على حنو  فضيي، لالو  واال مهكاراعلى املسييمهو  القالري من خالل اسييمه دا   األ ر ارسييةمم واالؤسيي ا   غغة
االسييرتاتغ غة على تاز ز اسييمه دا  الالو  واال مهكار ج المهدخالت الفنغة/الرباجمغة والمهوجغهات املاغار ة للمنظمة  وسييمهشييك، 

  2031-2022 ناة رئغسغة لمهنفغة اإلطار االسرتاتغ ي للفرتة 

 اخلطوط العريضة لالسرتاتيجية -خامًسا

سيييوف تكوأل اسيييرتاتغ غة منظمة األعة ة والزراعة للالو  واال مهكار و غقة حغة ختضيييع للرصيييد املنمهظم و مهم كد  ها  -11
نوررًي ةي تاكس   م املسييييييمه دات  وسييييييوف تسييييييرتشييييييد االسييييييرتاتغ غة  لالو  واألنلة  وسييييييوف تب  على  سييييييس اإلطار 

  2030وخالة المهنمغة املسمهدامة لاا   2031-2022نظمة للفرتة االسرتاتغ ي للم

 مقدمة -  لف

مهةةري  دور منظمة  ل قغامها عن سييييييييييييييمهلّ ص املقدمة  وغة الالو  واال مهكار ج النظم الزراعغة والغةائغة  فضيييييييييييييياًل  -12
ا موجزًا للقضيييياري الرئغسييييغة ذات الصييييلة ج السييييغاال الااملي  احلايل واليت تمهصيييي،  لالو  األعة ة والزراعة  وسييييمهمهضييييمن عرضييييً

الضوا على المهحدريت  وسمهسللوقدرة على الصمون واسمهدامة   واال مهكار من  ج، ؤظم زراعغة وعةائغة  ة ر ةفااة ومشواًل 
و  رز ا  -األطر الااملغة ذات الصييلة  غمهم إنراجالرئغسييغة اليت تارق، تسيي ري الالو  واال مهكار ج النظم الزراعغة والغةائغة  وسيي

وسيييغمهم وصيييف صيييلمهها  لالو  واال مهكار  وسيييغمهم المهيةغد على احلاجة إىل رو  ة ر  - 2030المهنمغة املسيييمهدامة لاا   خالة
 غغة كقغق   داف المهنمغة املسيييمهدامة  وسيييغمهم توضيييغ  املفا غم األسييياسيييغة   ا ج   ةاسيييًكا لالسيييمهفانة من الالو  واال مهكار

 ذلك الالو  واال مهكار 
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 الر  ة -  ا

ييدف تاز ز قيدرات املنظمية على تنفغية اإلطيار االسييييييييييييييرتاتغ ي و  يداف المهنمغية املسييييييييييييييمهيدامية من خالل الالو   -13
واال مهكار  ترةز  ةه االسيييييييييرتاتغ غة  البغاة احلال على املسيييييييييمهو  الداخلي موجهة ا مهمامها حنو املنظمة ولكن لغا ة  خرية 

املنظمة  وسوف تسمهلهم  ةه الر  ة  ملزاري النسبغة اليت تمهممهع يا   ي ممارسة أت ري  ةرب على البلداأل والشاوب اليت ختدمها
وسييييوف تدعم الدور القغاني الةي تين   املنظمة ج إسييييداا المهوجغهات للبلداأل  شيييييأل  لالو  واال مهكار ج جمال   املنظمة

الشيييييييرةاا اخلارجغني على حد سيييييييواا   الداخلي ومععلى املسيييييييمهو   -النظم الزراعغة والغةائغة من خالل االتصيييييييال الفّاال 
  وسوف ترشد  ةه الر  ة صغاعة االسرتاتغ غة وسمهساعد ج تنفغة ا على حنو مرّةز

 األ داف - جغم

تناول الوظائف الرئغسيييييييييييييغة للمنظمة ت ي الوصيييييييييييييول إىل البغاانت  والاملغة املاغار ة لوضيييييييييييييع املاا ري  وتنمغة  عرب -14
 القدرات  وعقد الشراةات  وتقاسم املاارف  والدعوة واحلوار  شيأل السغاساتل  مت اقرتاح األ داف المهالغة: 

ترمجيية الالو  واال مهكييار إىل  نوات للمهنمغيية   تاز ز المهييدخالت الفنغيية والمهوجغهييات املاغييار يية للمنظميية من خالل ل ت
 ؛2031-2022و لمهايل نعم تنفغة اإلطار االسرتاتغ ي للفرتة 

 وتاز ز قاعدة الالو  واألنلة للمهدخالت الفنغة للمنظمة وتوجغهاهتا املاغار ة؛ لبت
 مهكار   ا  شييم، على ؤالاال املنظمة ج ما  مهالق  لالو  واال وإسييداا المهوجغهات وتوفري االتسيياال واالؤسيي ا  لجت

 مجغع قالاعات ومكوانت النظم الزراعغة والغةائغة؛
 ةلفمه  واسمهغاا   ت ا  شك، املاارف ا لغة وماارف الشاوب ريوتاز ز القدرة على الوصول إىل اال مهكار وتغس لنت

النساا همشة ومشارةمهها   ا ج ذلك املف ات الإنراج  مع ضماألاألصلغةل  ا ال  رتك  ي  حد خلف الرةب  
 ج صنع القرارات لضماأل آاثر تاون علغهم  لنفع؛   والشباب وصغار املنمه ني والسكاأل األصلغني

و أل ترشيييييييييد  ولوريت البحوث   وضيييييييييماأل مسييييييييياوة املنظمة ج األطر ذات الصيييييييييلة املمهفق علغها إقلغمًغا ونولًغا لهت
 والااملغة وسغاسات النظم الزراعغة والغةائغة على املسمهوريت القالر ة واإلقلغمغة 

 النالاال - نال

ر اسييييييييرتاتغ غة منظمة األعة ة والزراعة للالو  واال مهكار تاالسييييييييرتاتغ غةل إطارًا لمهاز ز قدرات املنظمة وسييييييييوف توفّ  -15
وقدرة على الصيييييمون واسيييييمهدامة ج جمال النظم  ةفااة ومشواًل   أكثرلدعم البلداأل ج تسييييي ري الالو  واال مهكار من  ج، ؤظم 

 الزراعغة والغةائغة 

المهحدريت اليت  األسييييياس حللولوسيييييوف تسيييييّلل االسيييييرتاتغ غة الضيييييوا على الالو  واال مهكار  وصيييييفهما ح ر  -16
و ي حلول تشييييييييييمهم، على المهكنولوجغات وال تقمهصيييييييييير علغها  وسييييييييييوف تنالوي على  -تارتض النظم الزراعغة والغةائغة 

ا لغة وماارف السيكاأل األصيلغني  عمهبار ا مصيانر مهمة لال مهكار من  ج، ؤظم زراعغة وعةائغة شياملة وقانرة املاارف 
 على الصمون ومسمهدامة 
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وسييمهنظر االسييرتاتغ غة ج مجغع  ؤواع اال مهكارات   ي اال مهكارات المهكنولوجغة واالجمهماعغة واخلاصيية  لسييغاسييات  -17
 اال مهكارات المهشيييييييييييييغغلغة  قدر ما تمهصييييييييييييي،  ةه األخرية  إلطار االسيييييييييييييرتاتغ يواملالغة وامليسيييييييييييييسيييييييييييييغة  ةما سيييييييييييييمهنظر ج 

  2031-2022للفرتة 
وسييييغمهم تاز ز الالائفة الكاملة من االخمهصيييياصييييات الالمغة تعلى سييييبغ، امل ال  البغولوجغة واالجمهماعغة والسييييلوةغة  -18

مهصياصيات من  ج، مااجلة المهحدريت عن  وغة البحوث ضيمن االخمهصياص الواحد وج ما  ني االخ واالقمهصيان ةل  فضياًل 
 النظمغة  صورة  مش، 

 ؤظر ة المهغغري -  اا

من حغث تسيي ري الالو  واال مهكار  خمهالف مسييمهوريت البلداأل  سييّلمسييوف تمهضييمن االسييرتاتغ غة ؤظر ًة للمهغغري ت -19
 للنمهائو النهائغة احمهغاجات خممهلفة  وسوف كدن ؤظر ة المهغغري إبجياز المهحدريت والفرص القائمة  وتارض ر  ةً  لبلداألو أل ل

 املرجوة  وتصف إبجياز الالرال املين ة إىل كقغقها مع تاظغم ا اثر والمهقلغ، إىل  نىن حد من املقا ضات 

 املبانئ المهوجغهغة - واو

مبانئ  ضييمنز من املبانئ المهوجغهغة الواضييحة واملدروسيية جغًدا على إرسيياا االسييرتاتغ غة سييوف  ام، عدن مرةّ  -20
ي: اإلؤسييييييييياأل  والكوةب    2030على خالة عا   شيييييييييدنا   ا ج ذلك املبانئ األسييييييييياسيييييييييغة اخلمسييييييييية اليت تمقبولة عاملغً 

الالبغاة املرتا الة هلةه املبانئ: "ف مة اعرتاف ج جمال المهنمغة  على 2030واالزن ار  والسييال   والشييراةة  وتيةد خالة عا  
ما  غنها  وحفظ  املسييييييييمهدامة كأل القضيييييييياا على الفقر همغع صييييييييوره و  اانه  ومكافحة اؤادا  املسيييييييياواة ناخ، البلداأل وج

 مور مرتا الة ممهصيييييي،   ةوةب األرض  وكقغق النمو االقمهصيييييياني املالرن والشييييييام، واملسييييييمهدا   وتاز ز اإلنماج االجمهماعي
 1 اضها  با  ومرتا الة" 

وسييييمهمهناول املبانئ المهوجغهغة مسييييائ، تمهصيييي، كوغة قاعدة الالو  واألنلة  واحلوةمة الفاالة  والمهكغف مع السييييغاقات  -21
وجغ  ا لغة والقالر ة واإلقلغمغة  والشييييراةات  واإلؤصيييياف  واإلعمال المهدرجيي للحق ج الغةاا الكاج  وسييييمهدعم املنظمة ج ت

مجغع األعمال الرباجمغة واملاغار ة اليت تضييييييييييييياللع يا  ةه األخرية واليت تنالوي على الالو  واال مهكار  وال سيييييييييييييغما ج ما  مهالق 
 واملقا ضات املرتبالة  لالو  واال مهكار  وسغمهم تامغمها ج خالة الام، - لقضاري املاقدة م ، كد د امل اطر وإنارهتا 

 الرةائز - زاي

سوف تسمهند االسرتاتغ غة إىل رةائز كدن  ولوريهتا املواضغاغة  وسوف  مهم تفاغ، الرةائز من خالل خالة الام،   -22
االحمهغاجات من الالو  واال مهكار  لنسييييييبة إىل اسييييييمهاراض وسييييييوف ترةز على تلبغة االحمهغاجات وسييييييد ال غرات من خالل 

ليت تقو  يا املنظمة  ما حيول  لمهايل نوأل ازنواج اجلهون  وقد مت عملغات المه الغل ا عرب ولوريت املنظمة اليت مت كد د ا 
ت ا ج ذلك جماالت األولو ة الرباجمغة  والاوام، املسييييّرعة واملواضييييغع  2031-2022كد د ا ج اإلطار االسييييرتاتغ ي للفرتة 

األطر  و االسييييرتاتغ غات اإلقلغمغة للالو  واال مهكارل  واألولوريت  هاالشيييياملة لادة قالاعاتل  واألولوريت اإلقلغمغة ت ا فغ
القالر ية  واألولوريت املاغيار ية وعري يا من اسييييييييييييييرتاتغ غيات املنظمية تم ي، تليك املانغية  مهغري املنياو  والمهغية ية  وتامغم المهنوع 

                                                           
 الصانرة عن األمم املمهحدة  A/RES/70/1"  الو غقة رقم 2030  "كو ، عاملنا: خالة المهنمغة املسمهدامة لاا  2015اجلماغة الاامة لألمم املمهحدة    1
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مارسيييات االسيييمهشيييرافغة  وسيييمهغالي البغولوجي  والقالاع اخلاصل  وسيييوف  مهم إنراج القضييياري اجلد دة والناشييي ة من خالل امل
 ةه الرةائز قضيييييييييياري رئغسييييييييييغة م ، تاز ز قاعدة األنلة  وتقغغم آاثر اال مهكار  وتقغغم امل اطر والمه فغف من وطيهتا  وزرينة 

املقا ضيييييييات ومااجلمهها  و ناا القدرات الداخلغة تللمنظمةل  والمهنسيييييييغق  وتاب ة  داالسيييييييمهغااب تالمهكغف والمهوسيييييييعل  وكد 
 والشراةات  املوارن 

وقد تشم، األولوريت الرئغسغة  شيأل تاز ز قدرات املنظمة  املشارةة ج االسمهشراف االسرتاتغ ي  واسمهكشاف  -23
ا فاال  و ناا السييييييغنار و ات؛ ومسيييييياعدة البلداأل على زرينة المهكغغف ا لي لال مهكارات وتبنغها من خالل اتباع رو  ة ر 

المهكنولوجغات  وتاز ز ؤظم اال مهكار الزراعي ت ا ج ذلك احلراجة ومصييا د األمساك صييرامة ج كد د  ولوريت اال مهكارات و 
ومجغع عناصيييير النظم الزراعغة والغةائغةل؛ وتاز ز النهو الشيييياملة للربامو والسييييغاسييييات واالسييييمه مارات؛ وتاز ز مكاؤة منظمة 

 ة ج صلب النقاشات املهمة األعة ة والزراعة ةمصدر للمالومات الالمغة اجلد رة  ل قة وةمنصة حما د

 خالة الام، - ااح

وسيييوف تسيييمهكم، االسيييرتاتغ غة خبالة عم، تسيييرتشيييد  ملبانئ المهوجغهغة واأل داف والرةائز  وسيييمهمهماشيييى خالة  -24
الام، مع خالة منمهصف املدة و رانمو الام، واملغزاؤغة  ما مينحها املروؤة الالزمة لالتساال مع النسخ املنقحة لالسرتاتغ غة  

تامهرب و غقًة حغة  وسيوف تنالوي على خمرجات ملموسية  م ، األنوات واألطر الالزمة لدعم البلداأل  وسيمهشيم، خالة اليت 
الام، خالة اتصييال لاامة اجلمهور ولالخمهصيياصييغني على حد سييواا  وسييوف تشييم،   دافًا ومقاصييد وميشييرات وجداول 

لمهالم   ولضييييييييماأل اجلونة آلغات لعن   غنها  فضيييييييياًل زمنغة ومسيييييييييولغات وخماطر وعملغات للرصييييييييد واإل ال  ممهناعمة ج ما 
وسغمهاللب المهنفغة الفاال خلالة الام، تالو ر القدرات  وآلغات للمهنسغق والمهااوأل  ومجع املالومات وتبانهلا على حنو فاال  

 وتاب ة فاالة للموارن  وسوف  بد  وضع خالة الام،  اد إقرار االسرتاتغ غة 

 إطار املساالة - طاا

آلغات املسييييياالة والرصيييييد واإل ال  ياح االسيييييرتاتغ غة  وسيييييوف تيني اإلنارة الفّاالة للماارف نورًا  مهضيييييمنسيييييو  -25
رئغسييييييًغا ج ضييييييماأل اسييييييمهفانة الدروس من  ج، تنو ر عملغات المهحسييييييني املسييييييمهقبلغة السييييييمه دا  الالو  واال مهكار من قب، 

 2031-2022باشيييرة ج اإلطار االسيييرتاتغ ي للفرتة املنظمة  وسيييغضيييمن إطار املسييياالة  أل تسيييا م االسيييرتاتغ غة مسييياوًة م
للمنظمة فري ل  ني رصييييييد ا و ني ميشييييييرات األناا الرئغسييييييغة للاوام، املسييييييرعة األر اة جملاالت األولو ة الرباجمغة الاشيييييير ن   

 طر الربجمة  وسوف تبنّي  2و إلضافة إىل ذلك  سمهقا  روا ل مع مقاصد   داف المهنمغة املسمهدامة وميشراهتا ذات الصلة 
القالر ة للمنظمة النمهائو على املسيييييييمهو  القالري املمهصيييييييلة  لالو  واال مهكار  وتر الها  قاصيييييييد وميشيييييييرات حمدنة أل داف 

 المهنمغة املسمهدامة 

  

                                                           
 وجغاالمهكنولتاملمهصييي،  سيييمه دا   14 لف للهدف  قصيييدوامل  6 لف للهدف  قصيييدمن   داف المهنمغة املسيييمهدامة  وامل 2لهدف ل قصيييد  لفتمهضيييمن امل  2

 شيييييييييييييأل خالل إنارة املصييييييييييييا د القائمة على الالو ؛  14للهدف  4والر فغة واسييييييييييييمه دا  املغاه واملسييييييييييييائ، البحر ة تباًعال؛ واملقصييييييييييييد  الزراعغة للبنغة المهحمهغة
  شيأل وسائ، المهنفغة   17 واهلدف



8 ARC/22/4 

 خارطة الطريق -سادًسا

سييييييييمهقو  رئغسيييييييية الالماا   دعم من مد ر مكمهب اال مهكار   مهغسييييييييري عملغة شيييييييياملة للمشييييييييارةة من  ج، وضييييييييع  -26
  نانه  امللحقاالسرتاتغ غة  مع مراعاة اجلدول الزمين املقرتح ج 

وسييمهشييم، املشييارةة الداخلغة مجغع املسييارات والشيياب واملراةز واملكاتب ذات الصييلة للمنظمة على مسييمهو  املقر  -27
واملكاتب املغداؤغة من خالل جملس اسيييمهشييياري رفغع املسيييمهو  وفرقة عم، مانغة  السيييمهاراض وفر ق صيييغاعة  وقد  الرئغسيييي

من خالل الدراسييييييية االسيييييييمهقصيييييييائغة لال مهكار اليت  ج مرحلة مبكرة شيييييييارك مجغع موظفي املنظمة ج تبانل لل ربات وا راا
 3 جرهتا منظمة األعة ة والزراعة 

عضيياا ةلما نعت احلاجة للرن على اسييمهفسييارات األعضيياا  شيييأل االسييرتاتغ غة وذلك وسييمهاقد مشيياورات مع األ -28
كت توجغ  جلنة الربانمو واجمللس وعرب املشيييييييييييييياورات اإلقلغمغة اليت شر ها املنظمة  شيييييييييييييييأل الالو  واال مهكار  وُعقدت  ول 

  2022من املقرر عقد جلسييية اثؤغة ج مارس/آذار و  2021سيييبمهمرب/  لول  21مشييياورات عري رمسغة مع  عضييياا املنظمة ج 
الدورة ال اؤغة وال ال ني  اد املائة لل نة  قب، ومن املقرتح   اد ورون تاقغبات  شيييييييييأل اخلالوط الار ضيييييييية وخارطة الالر ق من

  2021األول ومن الدورة ال امنة والسييمهني  اد املائة للم لس ج ن سييمرب/ةاؤوأل   2021الربانمو ج ؤوفمرب/تشيير ن ال اين 
وسغسمهه، وضع خالة   2022تقدمي مشروع لالسرتاتغ غة إىل الدورة ال ال ة وال ال ني  اد املائة لل نة الربانمو ج ما و/ رير 

 الام،  اد إقرار االسرتاتغ غة 

مشييييييياورات إقلغمغة مع املكاتب اإلقلغمغة والقالر ة لضيييييييماأل اسيييييييمه ا ة االسيييييييرتاتغ غة لالحمهغاجات على  توعقد -29
موزع على حنو ممهزأل الصاغد ن القالري واإلقلغمي  غغة ضماأل أت ري ا على  رض الواقع  وسغقو  فر ق من اخلرباا اخلارجغني 

 اتغ غة قب، وضا  ج صغغمه  النهائغةاألقالغم وؤوع اجلنس واالخمهصاص   سمهاراض مشروع االسرت   سب

                                                           
تلقت حغث  2021 حز راأل / وؤغو -  رير/ما ومت إرسيييييييال الدراسييييييية االسيييييييمهقصيييييييائغة لال مهكار اليت  جرهتا منظمة األعة ة والزراعة إىل مجغع موظفغها ج   3

 و ولوريهتا وةاأل الغرض منها إشراك مجغع املوظفني وفهم تنوع وجهات ؤظر م حول اال مهكار وحول احمهغاجات املنظمة  مادل اسمه ا ة مرتفع 
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 امللحق: اجلدول الزمين السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار
 التاريخ اإلجراءات 

إؤشيييييييييياا الفر ق االسييييييييييمهشيييييييييياري املاين  سييييييييييرتاتغ غة منظمة األعة ة والزراعة للالو   -1
 الصغاعةواال مهكار  وفرقة الام، املانغة  السمهاراض وفر ق 

 

 2021 عسالس/آب 

عقد مشيياورات عري رمسغة مع األعضيياا لمهقدمي الاناصيير الرئغسييغة لل الوط الار ضيية  -2
 وخارطة الالر ق لالسرتاتغ غة

 

 2021سبمهمرب/  لول  21

 عقيييد مشيييييييييييييييياورات إقلغمغييية  شيييييييييييييييييأل األولوريت على صيييييييييييييياغيييد الالو  واال مهكيييار -3
 تتنظمها املكاتب اإلقلغمغةل

 

 - ةمهو ر/تشيييييييييييييير ن األول 
ن سييييييييييييييمرب/ةيييييياؤوأل األول 

2021 
النظر ج اخلالوط الار ضييييييييييييية وخارطة الالر ق لالسيييييييييييييرتاتغ غة من قب، الدورة ال اؤغة  -4

 وال ال ني  اد املائة لل نة الربانمو
 

ؤييوفييمييرب/تشييييييييييييييير يين  8-12
 2021ال اين 

الدورة ال امنة النظر ج اخلالوط الار ضيييييييييييية وخارطة الالر ق لالسييييييييييييرتاتغ غة من قب،  -5
 والسمهني  اد املائة للم لس

 

 -ؤوفمرب/تشيييير ن ال اين 29
ن سييييييييييمرب/ةاؤوأل األول  3

2021 
 اسمهاراض مشروع االسرتاتغ غة من قب، خرباا خارجغني -6

 
 ةييييييياؤييييوأل يييينيييييييا يييير/ 17-28

 2022ال اين 
رفع اخلالوط الار ضيييييييييييييييية وخيييارطييية الالر ق لالسييييييييييييييرتاتغ غييية إىل امليةرات اإلقلغمغييية  -7

 ملنيياقشييييييييييييييمههييا: الييدورة السيييييييييييييييانسييييييييييييييية وال ال وأل للميةر اإلقلغمي للشييييييييييييييرال األنىن
ل والييدورة ال يياؤغيية وال ال وأل للميةر اإلقلغمي ألفر قغييا 2022فربا ر/شييييييييييييييبيياط  8-7ت
ل والدورة السيييا اة وال ال وأل للميةر اإلقلغمي ألمر كا 2022فربا ر/شيييباط  25-21ت

والدورة السييييييييانسيييييييية وال ال وأل ل 2022مارس/آذار  11-7الالتغنغة والبحر الكار يب ت
والدورة ال ال ة ل 2022  ر ،/ؤغسيييييييياأل  8-4تللميةر اإلقلغمي  سييييييييغا وا غل اهلانئ 

 ل2022ما و/ رير  6-2وال ال وأل للميةر اإلقلغمي ألورو  ت
 

ما و/ رير  -فربا ر/شييييييباط 
2022 

  شيأل االسرتاتغ غة مشاورات عري رمسغة مع األعضاا لمهلقي مساواتعقد  -8
 

 2022مارس/آذار 

 النظر ج االسرتاتغ غة من قب، الدورة ال ال ة وال ال ني  اد املائة لل نة الربانمو -9
 

 2022ما و/ رير  16-20

 ييييوؤييييغييييو/حييييز ييييراأل  17-13 المهاساة والسمهني  اد املائة للم لسالدورة النظر ج االسرتاتغ غة من قب،  -10
2022 

 


