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 املعلومات األساسية - أّواًل 
تعرض هذه املذكرة اإلعالمية معلومات حمّدثة منذ أن صددددرت الوثيقة اةاصدددة اةعوي العراضدددة طرارطة العراق  -1

اليت ُعرضت على جلنة الربانمج طاجمللس، طذلك نظرًا إىل التعورات اليت طرأت على بعض العناصر  (CL 168/22 )الوثيقة
طاالبتكار يف مجيع األقاليم طارد أدانه موجز عنها. طترد رارطة الواردة فيها. طُعقدت مشدددددددددددددداطرات إقليمية بشددددددددددددددأن العلو  

 .1العراق احملّدثة يف الشكل 

 التوجيهات الصادرة عن اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد املائة - اثنًيا
أاّد اجمللس يف دطرته الثامنة طالسددددددددددتة بعد املائة اةعوي العراضددددددددددة السددددددددددلاتيوية منظمة األ ذاة طالزراعة للعلو   -2

طاالبتكار طاتمثل هدفها بوجه عا  يف تعزاز قدرات املنظمة لتحقيق أهداف التنمية املسددددتدامة طاإلطار االسددددلاتيوي للفلة 
. طأثىن على النعاق الواسدددع لالسدددلاتيوية مشدددهًا إىل أنه 1العراق املقلحة ، ططلب من املنظمة تنفيذ رارطة2022-2031

اسددددتويب لتعقيد النظم الزراعية طاليذائية، طايعي مجيع التت دددد ددددات العلمية طأنواع االبتكارات ذات ال ددددلة،  ا اشددددمل 
ت احمللية. طسدددددّلو الضدددددوة على ضدددددرطرة تلك املنبثقة عن املعارف األصدددددلية طاحمللية، فضددددداًل عن االبتكار القائم على اجملتمعا

معاجلة مسددددددائل املسدددددداةلة، طالقدرة على لمل تكاليت العلو  طالتكنولوجيا طاالبتكارات، طالوصددددددوع إليها،  وا اة االعلاف 
 نافعها، ال سدديما النسددبة إىل الشددعوي األصددلية طاجملتمعات احمللية طالسددّكان الذان اعيشددون يف أطضدداع هشددة طاأل ددتا  

 .اإلعاقة طالشباي طالنساة ذطي
طأبر  اجمللس كذلك ضددددددددرطرة تكييت العلو  طاالبتكار مع السددددددددياقات اإلطائية احمللية طالوطنية طاإلقليمية، طمعاجلة  -3

األطلوايت طالقدرات الوطنية، حسدددب االقتضددداة، طأيية تقييم املنافع طاملتاطر احملتملة النامجة عن اسدددتتدا  التكنولوجيات 
اجلدادة على الركائز الثالث للتنمية املسددددددتدامة. طأععى األطلواة لدعم تعزاز املؤسددددددسددددددات الوطنية طاحمللية بناة  طاالبتكارات

على طلب األعضاة،  ا يف ذلك املؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية. ط ّدد اجمللس على ضرطرة نشر املمارسات اجليدة 
لعلو  طاالبتكار على االت ددددداالت املبتكرة طنشدددددر العلو  طاالبتكارات طتوسددددديع نعاقها طعلى ا دددددتماع اسدددددلاتيوية املنظمة ل
 .طالتكنولوجيات طاملعارف طاملمارسات اجليدة املتاحة

 معلومات حمّدثة عن مضمون اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة - اثلثًا
 للعلوم واالبتكار

 األ دددذادددة طالزراعدددة للعلو  طاالبتكدددارمندددذ إعدددداد اةعوي العراضددددددددددددددددة طردددارطدددة العراق السددددددددددددددلاتيويدددة منظمدددة  -4
مت طضدددددع رالاة االسدددددلاتيوية طأهدافها، طجرن تبسددددديو النعاق طالركائز. طارد أدانه طصدددددت حمّدث  (،CL 168/22لوثيقةا)

 .هلذه العناصر
  

                                                      
 اتضّمن تقرار الدطرة الثامنة طالستة بعد املائة للمولس اجملموعة الكاملة من التوجيهات طهو متاح على الرابو التايل: 1

https://www.fao.org/3/nh512ar/nh512ar.pdf  
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 الرالاة

طاالقت اداة عامل متحّرر من اجلوع طسوة التيذاة، تساهم فيه العلو  طاالبتكارات يف ختّعي التحدايت االجتماعية  -5
طالبيئية املعّقدة املاثلة أما  النظم الزراعية طاليذائية، بعراقة من ددددددددفة،  وا اة لقيق أق ددددددددى قدر من التأ ر طالتقليل إىل أد  

 .حد من املقااضات طاملتاطر
 اهلدف

إلجياد  تضددددددددددعلع منظمة األ ذاة طالزراعة بدطر قيادي عاملًيا، طتدعم أعضدددددددددداةها يف تسددددددددددته العلو  طاالبتكارات -6
حلوع حمددة السياق طمستدامة طنظمية جلعل النظم الزراعية طاليذائية أكثر كفاةة طمشوالً طقدرة على ال مود طاستدامة من 

 .أجل إنتاج أفضل طتيذاة أفضل طبيئة أفضل طحياة أفضل، من دطن ترك أي أحد رلت الركب
 النعاق

بتكار بنعاق طاسع اشمل مجيع القعاعات طاجملاالت املت لة تتسم اسلاتيوية منظمة األ ذاة طالزراعة للعلو  طاال -7
النظم الزراعية طاليذائية،  ا اشددددددددددمل إنتاج احملاصدددددددددديل طالثرطة اايوانية، طالياات طم ددددددددددااد األ اك طتربية األحياة املائية، 

دان املنتفضة طاملتوسعة الدرل، انعالقًا من اإلنتاج ططصواًل إىل االستهالك. طهي تويل اهتماًما راًصا إىل احتياجات البل
فضددداًل عن صددديار املنتوة طالنسددداة طالشدددباي طالشدددعوي األصدددلية، من أجل تسدددراع طتهة التقد   و لقيق أهداف التنمية 
املسدددتدامة،  وا اة تعزاز قدرات املنظمة، سدددعًيا إىل لقيق اهلدف النهائي املتمثل يف أن تعود هذه االسدددلاتيوية النفع على 

 لدان اليت ختدمها املنظمة طسددددددددكااا. طتتناطع االسددددددددلاتيوية اجملموعة الكاملة من التت دددددددد ددددددددات العلمية ذات ال ددددددددلةالب
)مثل العلو  البيولوجية طاالجتماعية طاالقت ددددداداة( طتعلف ايية التت ددددد دددددات املشدددددلكة طتعدد التت ددددد دددددات من أجل 

نوع االبتكارات )التكنولوجية ) ا اشددمل التكنولوجيا الرقمية(، الت دددي للتحدايت النظمية بعراقة  دداملة. طتقّر بضددرطرة ت
طاالجتماعية، طالسدددياسددداتية، طاملالية طاملؤسدددسدددية(، طتشدددّوع نظم املعارف األصدددلية طاحمللية بوصدددفها دافًعا هاًما لالبتكار من 

 .أجل نظم  راعية ط ذائية  املة طقادرة على ال مود طمستدامة
 الركائز

ية الركائز اليت من  ددددأاا لداد ااالاا ذات األطلواة طتوفر اإلطار ةعة العمل. طمت اقلاح سددددتشددددمل االسددددلاتيو -8
 ثالثة ااالت ذات أطلواة. طارّكز اجملاع األطع على تعزاز عملية اختاذ القرارات استناًدا إىل العلو  طاألدلة؛ طارّكز اجملاع الثاين

القعري؛ طارّكز اجملاع الثالث على تعزاز قدرات املنظمة ةدمة البلدان على  على دعم االبتكار طالتكنولوجيا على املسدددددتون
 . و أفضل

 املشاورات اإلقليمية - رابًعا
اسدددتضدددافت املكاتب اإلقليمية ملنظمة األ ذاة طالزراعة مشددداطرات إقليمية بشدددأن العلو  طاالبتكار يف الفلة املمتدة  -9

، من أجل تقدمي مدرالت لبلورة األطلوايت املواضيعية السلاتيوية 2021بة أكتوبر/تشران األطع طداسمرب/كانون األطع 
ات طالثيرات يف ااع العلو  طاالبتكار على املسدددددددددددتواة اإلقليمي طالقعري، العلو  طاالبتكار،  ا اشدددددددددددمل لداد االحتياج

 .طمناقشة األطلوايت املت لة العلو  طاالبتكار. طأبدت األقاليم  وا ل مماثلة، فضاًل عن اة وصيات اإلقليمية
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طاليذائية، طضرطرة اعتماد  طمت التشداد بوجه عا ، على أيية النظر يف تعقيد التحدايت املاثلة أما  النظم الزراعية -10
ُاج نظمية، فضدددددددالً عن إمكانية اا دددددددوع على االبتكارات طالقدرة على لمل تكلفتها. طمت االعلاف على نعاق طاسدددددددع 
بكل من املنافع طالتحدايت النا ددددددددددددددئة عن الرقمنة. طاعُترب الدطر املعياري الذي تضددددددددددددددعلع به منظمة األ ذاة طالزراعة ميزة 

ا على التحدي املتمثل يف النهوض العمل املعياري على املسدددددتون القعري، طكذلك على نسدددددبية، طلكنه مت  التشدددددداد أاضدددددً
ضددددرطرة إدماج توجيهات املنظمة بشددددأن السددددياسددددات يف اةعو طامليزانيات الوطنية لضددددمان مثهها. طسددددّلعت األقاليم كافة 

اد على املسددددددددتون القعري، طكذلك على ضددددددددرطرة تعزاز الضددددددددوة على األيية احملوراة اليت اتسددددددددم وا تعزاز البحوث طاإلر دددددددد
 .الشراكات، طال سيما مع مؤسسات البحوث طالقعاع اةا 

طمت التشدددددداد على أيية اجلمع بة صددددديار املنتوة طالباحثة طعاملي اإلر ددددداد يف عملية متكاملة طتشددددداركية عن  -11
تبددادع املعددارف القددائمددة،  ددا يف ذلددك من رالع ردددمددات طراق ُاج مثددل املدددارق ااقليددة للمزارعة، إىل جددانددب أييددة 

االت االت الرافية. طأقّرت األقاليم كافة ايية تعزاز دطر الشباي يف النظم الزراعية طاليذائية، طسّلعت الضوة على ضرطرة 
مية معارف موظفي املن ات املتعددة أصحاي امل لحة اةاصة االبتكار. طأرهًا، مت تسليو الضوة على االستثمار يف تن

 املنظمة طاااجة إىل االبتكار يف العمليات الدارلية طاإلداراة للمنظمة بوصفهما عاملة رئيسية.
 

 اةعويرارطة العراق احملّدثة )تشدددّكل رارطة العراق هذه لداثًا ةارطة العراق الواردة يف امللحق الوثيقة املعنونة  -1الشدددكل 
 ( طلّل مكااا(.CL 168/22الوثيقة ) اتيوية منظمة األ ذاة طالزراعة للعلو  طاالبتكارالعراضة طرارطة العراق السل 

 

 
 


