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  للعلوم واالبتكاراسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 

                                                      
  يرجى الرجوع إىل امللحق لالطالع على وصف للمصطلحات الرئيسية كما هي مستخدمة يف هذه الوثيقة.  1
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  وجزامل
سية ملنظمة األغذية والزراعة رّكزت  ، 1على العلوم والتكنولوجيا واالبتكارتركيًزا شديًدا  (املنظمة)الدورات األخرية لألجهزة الر

  .دعم املنظمة من أجل تسخري العلم واالبتكاربشكل متزايد  ويطلب األعضاء
مج ونالدورة الثانية والثالثورّحبت  أول بعد املائة للمجلس مببادرة وضع  نامنة والستو ثوالدورة ال بعد املائة للجنة الرب
إلطار االسرتاتيجي هدفها العام يف تعزيز تنفيذ ا يكمن(االسرتاتيجية)، اليت  على اإلطالق للعلوم واالبتكار للمنظمةة اسرتاتيجي

وأُعدت االسرتاتيجية من خالل عملية شاملة  2030.2، دعًما لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2031-2022للفرتة 
سية وشفافة، شارك فيها مجيع األعضاء من خالل جلسات رمسية  ا (لألجهزة الر مبا يف ذلك املؤمترات اإلقليمية يف دورا

  )، إضافة إىل مشاورتني غري رمسيتني واجتماعات غري رمسية مع اجملموعات اإلقليمية.2022لعام 
عرب توفري التوجيهات واالتساق واملواءمة يف جمال العلوم عمل املنظمة يف جمال العلوم واالبتكار ة إىل دعم سرتاتيجياالتسعى و 

مهية وتتمتّ  20313-2022ل العلوم واالبتكار أساًسا لإلطار االسرتاتيجي للفرتة تشكّ . و واالبتكار على نطاق املنظمة ع 
مج عمل املنظمة. كما أن االبتكار والتكنولوجيا مها عامالن من العوامل املسّرعة األربعة   مشرتكة بني القطاعات يف بر

تسريع وترية التقدم احملرز وتعظيم اجلهود املبذولة لبلوغ هدف إىل ي الذي، 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة   يف
مجيعها لعوامل املسّرعة" األربعة يه "اإلتشّكل العلوم األساس الذي ترتكز . ويف الوقت ذاته، التنمية املستدامة  أهداف



2 CL 170/5 

                                                      
   /ar.pdf576ar/ne576ne/3https://www.fao.org. 2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  4

ت والعناصر املكّملة [أي احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات  (وهي لذلك، مت إدراج ]). التكنولوجيا واالبتكار والبيا
  .والعوامل املسّرعة، واملواضيع الشاملة 4،العلوم واالبتكار يف جماالت األولوية الرباجمية العشرين

ت اليت تنطوي  عامل خالٍ وتتمّثل رؤية االسرتاتيجية يف  لكامل من اإلمكا من اجلوع وسوء التغذية حيث تتم االستفادة 
ت االجتماعية واالقتصادية والبيئية املعقدة اليت تطرحها النظم الزراعية والغذائية  ،عليها العلوم واالبتكار ملواجهة التحد

  على الصعيد العاملي.منصف وشامل ومستدام  حنو  على
يقوم األعضاء بتسخري العلوم واالبتكار إلجياد حلول نظمية وخاصة بكل سياق إلقامة نظم زراعية وغذائية أما اهلدف فهو أن 

من دون  إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل،أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة من أجل 
  .2030، دعًما خلطة التنمية املستدامة لعام ترك أي أحد خلف الركب

 ؛إىل األدلة ةمستندو  ؛بني اجلنسني ومتساوية ؛مستندة إىل اإلنصافىل املبادئ التوجيهية التالية: إوترتكز االسرتاتيجية 
  .على القيم األخالقية ةقائمو  ؛للمخاطرومدركة  ؛مع االستدامة ةمتسقو  ؛االحتياجات وموجهة حنو تلبية

عاملي متكني ب اإلجراءات املتخذة يف إطار هذه الركائز جتمع تسع نتائج. وسيجري حتفيز وترّكز االسرتاتيجية على ركائز ثالث
مني املوارد والتمويل املبتكر   . وهذه الركائز هي:شاملني اثنني مها الشراكات التحويلية و

  ؛القرارات القائمة على العلوم واألدلة: تعزيز عملية صنع 1الركيزة 
  ؛: دعم االبتكار والتكنولوجيا على املستويني اإلقليمي والقطري2الركيزة 
  .تقدمي خدمات أفضل لألعضاء من خالل تعزيز قدرات املنظمة: 3الركيزة 

لكامل مع سالسل النتائج السببية ومقاصد أهداف التنمية املستدامة  االسرتاتيجي  دة يف اإلطاراحملدّ وسيكون الرصد متسًقا 
لتكنولوجيا واالبتكار، مما يعكس األبعاد الثالثة لالستدامة. ويف ما خيص 2031-2022للفرتة  ، العوامل املسّرعة ذات الصلة 

، يف حني أنه سيجري قياس جماالت األولوية الرباجمية من خالل األساسيةسيجري ربط الرصد بشكل مباشر مبؤشرات األداء 
  صلة. األوثقؤشرات أهداف التنمية املستدامة م

مج واجمللس   اإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب جلنة الرب
مج مدعوة إىل:   إن جلنة الرب

 ؛للعلوم واالبتكاراألغذية والزراعة اسرتاتيجية منظمة  استعراض 
  لعملية الشفافة والشاملة اليت مت من خالهلا وضع و  االسرتاتيجية؛الرتحيب 
  اجمللس يف دورته السبعني بعد املائة.لكي يقّرها  للعلوم واالبتكاراألغذية والزراعة سرتاتيجية منظمة توصية رفع و  

  :القيام مبا يلي اجمللس مدعو إىلإّن و 
 ؛نظمة للعلوم واالبتكاراملاسرتاتيجية  استعراض 
  لعملية الشفافة والشاملة اليت مت من و  خالهلا وضع االسرتاتيجية؛الرتحيب 
 للعلوم واالبتكاراألغذية والزراعة اسرتاتيجية منظمة  وإقرار. 
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  ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
  أمسهان الوايف ةالسيد

  رئيسة العلماء
  51082 06570 39+اهلاتف: 
 Ismahane.Elouafi@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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  معلومات أساسية  -أّوًال 
ت اليت تواجه النظم الزراعية والغذائية -1 ت كربى وواسعة النطاق ومرتابطة. وتشكّ  5تُعّد التحد ل النزاعات حتد

التباطؤ واالنكماش االقتصادي (اليت تتفاقم اآلن بسبب جائحة والتقلبات املناخية والظواهر املناخية القصوى وحاالت 
دة معدالت اجلوع يف العامل  ولقد ،)، دوافع رئيسية كامنة وراء انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية19-كوفيد أّدت إىل ز

مبا يف ذلك فقدان التنوع البيولوجي، وتساهم النظم الزراعية والغذائية يف أزمة املناخ وتدهور املوارد الطبيعية ( 2020.6يف عام 
ا السلبية على حد سواء، ما جيعل حتويل هذه النظم أمًرا ال بد منه. وتعترب  وندرة املياه، وتدهور األراضي) وتعاين من تبعا

احملرز حنو بلوغ إقامة نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة أمًرا ضرورً لتسريع وترية التقدم 
 لتحقيق األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية لالستدامة.معظم أهداف التنمية املستدامة ومقاصدها، ومساًرا رئيسًيا 

اليت ميكنها أن تساهم يف حتويل النظم الزراعية  واملمارسات 7والتكنولوجياتوهناك جمموعة واسعة من الُنهج  -2
ورعاية كوكب األرض، والنهوض بسبل العيش املنصفة، وبناء نظم إيكولوجية قادرة على الصمود. الشعوب، والغذائية لتغذية 

لفعل، ميكن أن 8وتشّكل العلوم واالبتكار تشكل   األساس الذي تقوم عليه مجيع هذه الُنهج والتكنولوجيات واملمارسات. و
ئية والقضاء على اجلوع وسوء التغذية عندما تكون مصحوبة لتحويل النظم الزراعية والغذا فعاالً العلوم واالبتكار حمرًّكا 

، وأطر تنظيمية متكينية، وتدابري فعالة لتعزيز اإلنصاف بني اجلهات الفاعلة مبؤسسات قوية، وحوكمة جيدة، وإرادة سياسية
  يف النظام الزراعي والغذائي.

ذائية أم خارجها، تطورات مستمرة مصحوبة وتعرتي مشهد العلوم واالبتكار، أكان ذلك داخل النظم الزراعية والغ -3
من اجملاالت العلمية والتكنولوجية  جمموعةوقد ُقطعت أشواط كبرية يف  بفرص جديدة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

، الصغائر واألدوات الرقمية، وتكنولوجيا ،والزراعة ، والتقنيات النووية يف األغذيةالتكنولوجيا البيولوجية اليت ترتاوح من
ت، والذكاء االصطناعي، والتعّلم اآليل ت، وعلم البيا ت الضخمة، وحتليل البيا ، إىل التطورات يف جماالت والبيا

واحلراجة الزراعية  لزراعة اإليكولوجيةواالبتكارات املتعلقة  لتنمية الريفيةالعلم االجتماعي لاإليكولوجيا وعلم الزراعة و 
ت تغّري  د يف جمال البحث والتطوير.  كما أنّ   . املناخومواجهة حتّد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص آخذة يف االزد

أّدى ترّكز األسواق غري املسبوق (يف التكنولوجيات واملنتجات وامللكية الفكرية) إىل تزايد املخاوف بشأن يف الوقت ذاته، و 
 .ني البلدان والفئات االجتماعية وداخلهااملوارد واملعارف ب  الفجوات يف الدخل والوصول إىل

كعناصر هامة يف خطة التنمية العاملية املتغّرية. وتقع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار أيًضا  العلوم واالبتكار  تربزو  -4
بقّوة  أيًضا تربزو  9،هداف التنمية املستدامةألوتظهر يف عّدة مقاصد  2030صلب خطة التنمية املستدامة لعام   يف

                                                      
  امللحق لالطالع على وصف للمصطلحات الرئيسية كما هي مستخدمة يف هذه الوثيقة.يرجى الرجوع إىل   5
مج األغذية العاملي منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) وبر 6

. حتويل النظم الغذائية من أجل حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتوفري 2021. حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2021ومنظمة الصحة العاملية. 
  أمناط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

  ستخدمة يف هذه الوثيقة.يرجى الرجوع إىل امللحق لالطالع على وصف للمصطلحات الرئيسية كما هي م  7
  يرجى الرجوع إىل امللحق لالطالع على وصف للمصطلحات الرئيسية كما هي مستخدمة يف هذه الوثيقة.  8
ستخدام التكنولوجيا يف الزراعة والبنية التحتية الريفية، واستخدام املياه، وأمناط  4-14أ، و-14أ، و-12أ، و-6أ، و-2تشمل املقاصد   9 (املتعّلقة 
التنفيذ من أهداف التنمية املستدامة املتعّلق بوسائل  17ستهالك واإلنتاج املستدامة، واملسائل البحرية، ومصايد األمساك، على التوايل)؛ ومقاصد اهلدف اال
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 2019 لعام حدد تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي إضافة إىل ذلك، 10التزامات واسرتاتيجيات إقليمية عدة.  يف
ا إحدى الوسائل املمكنة للتحويل  بلوغ أهداف التنمية املستدامة لالتقدم احملرز وترية ع تسرّ  اليتالعلوم والتكنولوجيا على أ

 قمة األمم املتحدة للنظم الغذائيةلالرئيس وبيان العمل  ملخص أّكد، 2021ويف عام  11املقايضات. احلّد منلتوازي مع 
على احلاجة إىل االستثمار  2021على السواء يف عام  13وميثاق غالسكو للمناخ  12أمني عام األمم املتحدةالصادر عن 

، على النحو املذكور أيًضا يف اسرتاتيجية أهداف التنمية املستدامة والعمل املناخي الفعال حتقيق يف العلوم واالبتكار من أجل
  2031.14-2022منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغّري املناخ للفرتة 

بصفتها وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف األغذية والزراعة، مدعوة إىل أن تكون إن منظمة األغذية والزراعة، و  -5
ت اليت تواجهها النظم الزراعية والغذائية من خالل العلوم واالبتكار.  التوصل إىل ة دافعة لتيسريقوّ  وتقوم حلول للتحد

، مت إنشاء منصب 2020يف عام و املنظمة خبطوات كبرية لرفع التحدي املتمثل يف تسخري القدرة التحويلية للعلوم واالبتكار. 
ملدير العام. ومت أيًضا إنشاء مكتب جديد لالبتكار إىل جانب افريق القيادة الرئيسي ضمن كبري العلماء األول من نوعه 

دةضمان  من أجل ر التكنولوجيا واالبتكار تتصدّ و  استخدام االبتكارات والتكنولوجيا والُنهج اجلديدة على نطاق املنظمة. ز
سية، مبا يف ذلك املؤمترات اإلقليمية واللجان نظمة: فقد تضمنت الدورات األخرية لألجهزة الر املجدول أعمال أعضاء 

لعل املسائلالفنية،   م والتكنولوجيا واالبتكار كبنود مهمة على جدول األعمال.و املتعلقة 

عدد من املبادرات احلديثة التزام املنظمة بتعزيز دورها القيادي يف جمال العلوم واالبتكار لتحويل النظم  أيًضا ويبّني  -6
 فاعل، أنشأت املنظمة املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية. وتشارك املنظمة بشكل 2020ذائية. ففي عام الزراعية والغ

لعلوم والتكنولوجيا واالبتكار   ،وتؤدي املنظمة 15من أهداف التنمية املستدامة. 17اهلدف  منيف تنفيذ املكّون اخلاص 
بصفتها اجلهة املضيفة ملركز تنسيق النظم الغذائية، دورًا رئيسًيا يف متابعة قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية، مبا يف ذلك 

خالل عملها يف جمال العلوم واالبتكار. ومتضي املكاتب اإلقليمية والقطرية قدًما يف تطبيق الربامج املصممة خصيًصا   من
قرية  000 1التابعة هلا، ومبادرة  اجلغرافية املكانيةمبادرة العمل يًدا بيد واملنصة يف إطار  احلالكما هو ،  واملنّسقة عاملًيا

تتعاون و  األولوية. ورقمية، وخطة العمل العاملية بشأن التطوير األخضر للمنتجات الزراعية اخلاصة: بلد واحد، منتج واحد ذ

                                                      
مواتية، مبا يف ذلك الشروط ا ونقلها وتعميمها ونشرها إىل البلدان النامية بشروط عزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيً شأن ب 7-17(مبا يف ذلك املقصد 

  (ز) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة). 25النحو املبّني يف الفقرة ، كما هو عليه  التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو املتفق
  .2063ا التوّجهات االسرتاتيجية اللتزامات مالبو وخطة عام اليت تسرتشد  2024اسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام  مثًال   10
تسخري العلم لتحقيق التنمية  –: املستقبل اآلن 2019تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي لعام نهم األمني العام، جمموعة مستقلة من العلماء عيّ   11

  .2019نيويورك، ، ، األمم املتحدةاملستدامة
 ال يشكالن وثيقة خاضعة للمناقشةأمني عام األمم املتحدة ملخص الرئيس وبيان العمل بشأن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية الصادر عن   12

https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity   
13 -Presidency-26COP/11/2021content/uploads/-.org/wp26. The Glasgow Climate Pact.https://ukcop2021UNFCCC. 

Outcomes-The-Climate-Pact.pdf  
مجل الثالثة والثالثني بعد املائة ةدور الاسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغّري املناخ يف  سيجري النظر يف  14 السبعني بعد  ةدور ال ويف، لجنة الرب

  .للمجلس املائة
لعلوم والتكنولوجيا واالبتكار التابع هلا والذي تُعد منظمة  2030توّفر آلية خطة عام   15 لتيسري التكنولوجيا وفريق املهام املشرتك بني الوكاالت املعين 

  فيه، آلية للتعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين من أجل تعزيز التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة. فاعالً األغذية والزراعة عضًوا 
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واالبتكارات التكنولوجيات  تطرحهااألخالقية اليت  املسائلتوضيح  أدل منمع وكاالت األمم املتحدة األخرى أيًضا نظمة امل
  16.اجلديدة

اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار (االسرتاتيجية) إىل دعم هذه التطورات األخرية عرب توفري التوجيهات  سعىتو  -7
من أجل تقدمي خدمات أفضل لألعضاء على من خالل على نطاق املنظمة  واالتساق واملواءمة يف جمال العلوم واالبتكار

لتايل خطة 2031-2022تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للفرتة لدعم االسرتاتيجية أداة هذه  . وتُعدّ املنظمة قدرات تعزيز ، و
  .)العناصر الرئيسية لالسرتاتيجية نعامة ع لالطالع على حملة 1انظر اجلدول ( 2030التنمية املستدامة لعام 

 العلوم واالبتكار جمايلدور املنظمة يف  -نًيا

ت املر تيسّ  -8 للبلدان املنخفضة واملتوسطة  اخاصً  ااهتمامً  وتويل، النظم الزراعية والغذائيةنظمة إجياد حلول لتحد
ذا العمل، ستتجنب املنظمة االزدواجية مع و م واالبتكار. و الدخل، مبا يف ذلك من خالل العل املنظمات عند االضطالع 

ووظائفها  17واليتهاوالغذائية متاشًيا مع نظم الزراعية يف الم واالبتكار و األخرى من خالل الرتكيز الواضح على العل
 18األساسية.

ا للتبادل ا حمايدً منربً  ونظرًا إىل املكانة الفريدة اليت حتتلها املنظمة كميّسر للعمليات احلكومية الدولية، فهي توّفر -9
واخلطوط  ،واألطر التنظيمية ،بشأن القواعد واملعايرياألساسي البلدان وتعمل كمصدر موثوق للتوجيه من خالل عملها   بني

ت السلوك ،التوجيهية  مسائلتوافق دويل يف اآلراء بشأن  إرساءل سهّ ت اأدوات وضع املعايري. ومن مث فإ من وغريها ،ومدو
لعل  وعرضهااملعارف العلمية على مجع نظمة أيًضا امل تعملو  19.والغذائية نظم الزراعيةيف الم واالبتكار و السياسات املتعلقة 

ف األدلة والتحليالت، مبا يف ذلك الفوائد واملخاطر واملقايضات وإمكانية التكيّ  وتتيحصانعي السياسات.   على
م.   مع لتايل متكني األعضاء من حتديد مسارات التنمية اخلاصة  نظمة املتدعم هذه الوظائف دور و السياقات املختلفة، و

 20.والغذائية لنظم الزراعيةليف توفري السلع العامة العاملية 

حلالية والناشئة. بني البلدان بشأن جمموعة االبتكارات ا والتجاربتبادل املعارف تتيح نظمة املعلومات و املر توفّ و  -10
هج واملنهجيات واألدوات واملنصات والسياسات واملمارسات والعمليات والنُ  التكنولوجياتالدعم للبلدان بشأن  وتقدم

ا تنفّ  ا الفنية ملساعدة صغار املنتجني مباشرةوتستخدم ذ مشاريع على املستوى القطري، املبتكرة. كما أ لتوازي خرب  ،

                                                      
خالقيات الذكاء االصطناعي، اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف عام سامهت املن 16 . 2021ظمة يف إعداد التوصية اخلاصة 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_ara   
يلي:  ما يف مناسبا ختاذه حيثما يكون وتوصي، على دعم العمل القطري والدويلاملنظمة ل . "تعم2، الفقرة 1دستور منظمة األغذية والزراعة. املادة   17

لتغذية واألغذية والزراعة؛(أ)  لتعليم واإلدارة يف جماالت التغذية واألغذية (ب)  البحوث العلمية والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية املتعلقة  النهوض 
 https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf ."والزراعة ونشر املعارف العامة عن علوم التغذية والزراعة وأساليبها  

  . 43، الفقرة 2031-2022يرد وصف الوظائف األساسية للمنظمة يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة   18
https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf   

ت  التفاوض بشأن صكوك دولية من قبيلا لألعضاء من أجل ر املنظمة منتدى حمايدً توفّ  على سبيل املثال، 19 حالًيا يتمثل . و االتفاقية الدولية لوقاية النبا
لهلالدور الرئيسي  صحة يئة تدابري الصحة النباتية وأمانة االتفاقية يف وضع واعتماد املعايري والتوصيات والربوتوكوالت التشخيصية واملعاجلات املتعلقة 

  النباتية.
الرائد  العاملي عد النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة املصدرعلى سبيل املثال، يُ فالعامة العاملية. السلع نظمة جمموعة من املر توفّ   20

نتاج األغذية واستهالكها  وينبه  ،العاملمن بلدان كل بلد   ستمرار حالة األمن الغذائي يف ويرصدعلى مستوى العامل.  والتجارة فيهاللمعلومات املتعلقة 
  .لمنظمةلالعامل إىل النقص الناشئ يف الغذاء. ومن األمثلة األخرى الدورات اليت تقدمها أكادميية التعلم اإللكرتوين التابعة 
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 الشريك املنظمة كونإىل  نظًرا و وراء الركب.  أحدترك أي  من دونضمان تكييف االبتكارات مع االحتياجات احمللية   مع
جلمع أصحاب املصلحة املعنيني  ةدجيّ كانة مب تتمتع ا، فإوالغذائيةنظم الزراعية يف الاألول يف جمال العلوم واالبتكار  املنّظم

ستخالص دروس تيح إمكانية إجراء وتتجريبية. مًعا يف توسيع نطاق املبادرات ال دجمها يف  يتمتدخالت فنية للمنظمة 
ا املعيارية   م والتحسني.حلقة مستمرة من التعلّ ضمن تدخالت تفعيل الاليت تؤدي إىل توجيها

لبحوثأن املنظمة ليست منظمة مع و  -11 ا، تُعىن   ةمعياري يهاتم واالبتكار إىل توجو العلبتحويل مكلفة  إال أ
ث الوطنية واإلقليمية و نظمة دوًرا مهًما يف دعم املسامهة األساسية ملنظمات البحوتؤدي املوأدوات عملية للتنمية.  ةياتوسياس
سية والدستورية التابعة للمنظمة   عملوت .والدولية نظمة تؤدي املأخريًا، و  صلة وصل بني العلوم والسياسات.كاألجهزة الر

  .عليها األعضاء واجلمهور طالعوإليل أحدث األدلة العلمية دوًرا مهًما يف حت
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  سرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكارالوالعوامل التمكينية  تائج: اهلدف والركائز والن1اجلدول 
    

 

أكثر جياد حلول نظمية ومستدامة وخاصة بكل سياق إلقامة نظم زراعية وغذائية إلقيام األعضاء بتسخري العلوم واالبتكار 
من دون ترك  نتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل،كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة من أجل إ
  .2030، دعًما خلطة التنمية املستدامة لعام أي أحد خلف الركب

كائز
الر

 

حتسني املعارف واألدلة املتعّلقة  -1
  لنظم الزراعية والغذائية

حتسني إمكانية وصول صغار  -1
املنتجني واملزارعني األسريني 

واجلهات الفاعلة األخرى يف النظم 
رات الزراعية والغذائية إىل االبتكا

املستدامة الشاملة والتكنولوجيات 
وامليسورة الكلفة واخلاصة بكل 

  سياق، واستخدامهم هلا

حتسني إدارة املعارف وتبادل  1-
املعلومات واخلربات على نطاق 

  املنظمة

أوجه التفاعل بني العلوم  عزيزت -2
النظم من أجل والسياسات 

  الزراعية والغذائية

 النظم الوطنية لالبتكار ةقدر  عزيزت -2
اإلنتاج الزراعي والغذائي يف جمال 

إسناد األولوية لالبتكارات  على
والتكنولوجيات املستدامة واملالئمة،

توليدها وتوسيع  واملشاركة يف
    نطاقها

     التواصل العلميحتسني  2-
  

تصميم لالقدرات الوطنية عزيز ت -3  تعزيز البحوث من أجل التنمية -3
 االسرتاتيجيات والسياسات واألطر

لعلوم والتكنولوجيا  التنظيمية املتعّلقة 
   واالبتكار، وتنفيذها وتقييمها

تعزيز عملية صنع القرارات القائمة 
    على العلوم واألدلة 

االبتكار والتكنولوجيا على دعم 
    املستويني اإلقليمي والقطري

من   خدمات أفضل لألعضاءتقدمي 
  قدرات املنظمة خالل تعزيز

مل 
عوا
ال

ينية
مك
الت

 

  الشراكات التحويلية
  مني املوارد والتمويل املبتكر

ائج
النت

 

املنظمة على متكني تعزيز قدرات  -3
على نطاق العلوم واالبتكار 

  املنظمة 
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  املبادئ التوجيهية 

 ةمتسق  -5 ؛االحتياجات موجهة حنو تلبية -4 ؛إىل األدلة ةمستند -3 ؛بني اجلنسني متساوية -2 ؛مستندة إىل اإلنصاف -1
  على القيم األخالقية ةقائم -7 ؛للمخاطرمدركة  -6 ؛مع االستدامة

  

  الرؤية -لثًا
ت اليت تنطوي عليها العلوم واالبتكار  عامل خالٍ  -12 لكامل من اإلمكا من اجلوع وسوء التغذية حيث تتم االستفادة 

ت االجتماعية واالقتصادية والبيئية املعقدة اليت تطرحها النظم الزراعية والغذائية منصف وشامل  على حنو ،ملواجهة التحد
 على الصعيد العاملي.ومستدام 

 اهلدف -رابًعا

نظم زراعية  إلقامة ومستدامة حلول نظمية وخاصة بكل سياق إلجياداألعضاء بتسخري العلوم واالبتكار  يقوم -13
 إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل،وغذائية أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة من أجل 

 .2030امة لعام ، دعًما خلطة التنمية املستددون ترك أي أحد خلف الركب  من

 النطاق -خامًسا

املنظمة الواسع النطاق واجلاري يف جمال العلوم  تيّسر اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار االتساق يف عمل -14
. وتسعى إىل حتقيق االتساق جماالت األولوية الرباجمية، والعوامل املسّرعة، واملواضيع الشاملة يتبّدى يفواالبتكار والذي 

ئق االسرتاتيجية للمنظمة،والتعزيز  كذلك و  2031،22-2022مبا يف ذلك اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  21املتبادل مع الو
عتبار االسرتاتيجية أداة لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  ّ 2031-2022املنصات األخرى. و ا تنظر يف مجيع ، فإ

 العشرين. االبتكارات الالزمة لتنفيذ جماالت األولوية الرباجمية

ا االسرتاتيجية مجيع قطاعات النظم الزراعية والغذائية تناولوت -15 ، مبا يف ذلك احملاصيل، والثروة احليوانية، وجماال
ت، ومصايد األمساك ، ، والتخزين، والنقل، والتسويقمن إدارة املوارد الطبيعية إىل اإلنتاج -وتربية األحياء املائية  ،والغا

 واملهدر من األغذية. واالستهالك، والفاقد

 ،)والعلوم التطبيقية العلوم الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية أيعترب اجملموعة الكاملة من التخصصات العلمية (وتُ  -16
ت النظمية بطريقة شاملة. مهمة مل واجلامعة هلا،املشرتكة بني التخصصات والعلوم مثلها مثل علم االستدامة    عاجلة التحد

                                                      
ئق االسرتاتيجية األخرى للمنظمة: اسرتاتيجية عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذية 21  تشمل الو

https://www.fao.org/3/ne853ar/ne853ar.pdf، واســرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية 
https://www.fao.org/3/ca7722ar/ca7722ar.pdf،  2030-2020وسياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني للفرتة  
https://www.fao.org/3/cb1583ar/cb1583ar.pdf لشباب يف الريف    .https://www.fao.org/3/ng776ar/ng776ar.pdf، وخطة العمل اخلاصة 

مج لجنةل الثالثة والثالثني بعد املائة ةدور الاسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغّري املناخ يف  سيجري النظر يف 22 السبعني بعد  ةدور ال ويف، الرب
  .للمجلس املائة
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حلاجة إىل تنوّ  قرّ وت -17 االجتماعية والسياساتية واملالية و  ]مبا يف ذلك الرقمية[ع االبتكارات (التكنولوجية املنظمة 
ا مصدر مهم لالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية،  نياألصلي السكانويُعرتف مبعارف  .واملؤسسية) وصغار املزارعني 

ا ضمن نطاق االسرتاتيجية.   وتُعترب أ
، مبا يف ذلك الدول اجلزرية الصغرية الحتياجات البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ةخاص عنايةم إيالء ويت -18

وغريها من اجلهات  صغار املنتجني، واملزارعني األسريني، والسكان األصليني، والنساء، والشباب،، مع الرتكيز على النامية
الصغرية واملتوسطة احلجم، و  املتناهية الصغر املؤسساتيف النظم الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك الناقصة التمثيل الفاعلة 

جتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  من  أجل تسريع وترية التقدم احملرز 

ت جزًءا ال  -19 ت يتجزأ من عملية صنع القرارات القائمة على العلوم واألدلة. ويتم توضيح األوتشكل البيا ولو
ت يف خطة  االسرتاتيجية لبيا املنظمة ويف االقرتاح لتحسني حوكمة األنشطة  23إحصاءات حتديثللمنظمة يف ما يتعّلق 

المتثال التام لسياسات  24.اإلحصائية للمنظمة وتكّمل اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار هذه املبادرات وسيتم تنفيذها 
ت وحقوق امللكية الفكرية اليت هي اآلن قيد اإلعداد.املنظمة املتعّلقة حبماية ا  لبيا

  نظرية التغيري -سادًسا
 والغذائية، الزراعيةالنظم  لتحويلأساسي وهام  عامل متكيينهو نشر العلوم واالبتكارات بشكل اسرتاتيجي إّن  -20

اية املطاف يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  نه  قرّ تو  .الستدامةل املرتابطة ةالثالثبعاد األو  2030ويساهم يف  املنظمة 
ت واحتياجات وقدرات متنوعة لبنية التحتية اذلك خبصوص لعلوم واالبتكار، مبا يف  يتعلقيف ما  لدى البلدان حتد

ت التعليم والقدرات الفنية ت الوطنية ومستو ت كبرية مشرتكة على املستو . واإلقليمية والعاملية. ويف الوقت نفسه، مثة حتد
ت  اضطالع املنظمة بدور رئيسي مع جهوًدا منسقة من جانب جمموعة من اجلهات الفاعلة وتتطلب معاجلة هذه التحد

 .واالتساق يف السياساتاملعارف والتوجيهات والتنسيق و  السلع العامة العاملية يف توفري

ت لبلدان ما يلزم من علوم وابتكار من أجل ويعين حتقيق رؤية االسرتاتيجية أن يتوّفر لدى مجيع ا -21 ختّطي التحد
حتقيق هذه الرؤية بطريقة منصفة وشاملة كما أن   .االجتماعية واالقتصادية والبيئية املعّقدة املاثلة أمام النظم الزراعية والغذائية

وال سيما صغار املنتجني، مبن فيهم  -بشكل كاٍف العاملي يعين أن أصحاب املصلحة غري املمثلني املستوى ومستدامة على 
 .واالستفادة منهاواالبتكار العلوم يف عمليات تطوير  بفعاليةيشاركون  -النساء والشباب 

ت يف تسخري العلو  -22 ث، ونقص و قلة االستثمار يف البحوالغذائية بني الزراعية يف النظم م واالبتكار و ترتاوح التحد
من بني أوجه عدم املساواة و . اتم واألدلة يف صنع القرار و والثغرات يف استخدام العل، االبتكاراتواعتماد إمكانية الوصول 

خطة حتقيق د بعرقلة يهدّ الذي  املعارفاألخرى، التوزيع العاملي غري املتكافئ للغاية للقدرات العلمية والوصول إىل 
 2030.25  عام

                                                      
 .2020تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عن التطورات األخرية يف اإلحصاءات الزراعية والريفية،  23

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-13-AgriculturalStats-A.pdf   
  https://www.fao.org/3/ng778ar/ng778ar.pdf .2021اقرتاح لتحسني حوكمة األنشطة اإلحصائية للمنظمة،   24
تسخري العلم لتحقيق التنمية  –: املستقبل اآلن 2019تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي لعام جمموعة مستقلة من العلماء عينهم األمني العام،  25

  .2019، نيويورك، األمم املتحدة، املستدامة
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منًوا الستثمارات العاملية يف البحوث الزراعية ا شهدت، القرن املاضي بعد عقد من النمو البطيء يف تسعينياتو  -23
البلدان الكبرية ذات الدخل املتوسط. من يف الغالب  وكانت مدفوعة ،2016-2000يف املائة خالل الفرتة  50بنسبة 

استثمارات القطاع اخلاص  زادتف إنفاق القطاع العام يف البلدان ذات الدخل املرتفع بينما خالل الفرتة نفسها، توقّ و 
دور رئيسي يف وضع أطر السياسات واالستثمار دية يف البحوث الزراعية. ومع ذلك، يواصل القطاع العام مبقدار الضعف 

اإلنتاج  لنظمذات العوائد املالية املنخفضة على املدى القصري (مسة رئيسية املواضيع ث يف العلوم األساسية ويف و يف البح
  26.النطاق) الصغرية

ت عديدة وضع السياساتل الالزمةتوفري قاعدة األدلة والعلوم  وإنّ  -24 . فالعلوم واألدلة أساسية لصنع دونه حتد
لضرورة مساًرا  ،القرارات السليمة ت،  مقّيدةللعمل. وقد تكون االكتشافات العلمية  واحًداولكنها ال توّفر  بعدم كفاية البيا

ا وأوجه عدم اليقني، والنتائج املتناقضة، ك ملعارضة. وتتأثر عملية صنع القرار تُ قد ما أ  األحيان يف الكثري من اتقابل 
العديد من أصحاب املصلحة ذوي القيم املختلفة والقوة غري املتعادلة من الدوافع اهليكلية والسلوكية واحلواجز و  مبجموعة

 بينهم.  ما  يف

وإمكانية الوصول إليها وتبّنيها على املستوى احمللي  ،وهناك فجوة بني العلوم واالبتكارات والتكنولوجيات القائمة -25
يف اآلونة األخرية، أصبحت الفجوة الرقمية . و صغار املنتجني من جانبال سيما يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل و  -

والغذائية زراعية النظم الم واالبتكار يف و ل التحدي الرئيسي للعليتمثّ و لعديد من البلدان. لنسبة إىل امصدر قلق رئيسي 
األمهية االسرتاتيجية لالستجابة الحتياجات جمموعة متنوعة من السياقات احمللية، مبا يف ذلك احتياجات العدد الكبري   يف

يف النظم الوطنية لالبتكار يف جمال  اتاالستثمار  إضافة إىل ذلك، هناك نقص يفو  من صغار املنتجني واملزارعني األسريني.
مهية حامسة يف تكييف االبتكارات معاألغذية و  رشاد العام السياقات احمللية. ولقد تعّرضت نظم اإل الزراعة اليت تتسم 

ت بفعل  لعلوم واالبتكار حتد لإلمهال خالل العقدين األخريين. كما تواجه السياسات واألطر التنظيمية الوطنية املتعّلقة 
 القانونية، مبا يف ذلك القواعد التجارية. التغّريات السريعة يف التكنولوجيا واألطر

لرتكيز على تعزيز املستتصدى و  -26 ت  عملية صنع القرارات القائمة على العلوم واألدلة على نظمة هلذه التحد
ت العاملية واإلقليمية والوطنية التقدم إحراز ومن خالل دعم االبتكار والتكنولوجيا على املستوى القطري. ولتمكني ، املستو

ت، ستعمل املنظمة على تعزيز الشراكات التحويلية والتمويل املبتكر والتمويل.  إضافة إىل ذلك، ستتخذ و يف هذه األولو
ت ألعضائها. ويرد وصف أكثر اكتماًال حتّليها املنظمة اخلطوات الالزمة لضمان   لقدرات الالزمة لتحقيق هذه األولو

هااملنشودة للمنظمة يف للتدخالت  لركائز والنتائج والعوامل التمكينية أد  .لقسم اخلاص 

، مبا يف ذلك التعبئة القوية للموارد من خالل املسامهات الطوعية لضمان فرضيات عدةلى عاالسرتاتيجية  قوموت -27
ج براجمي)، وتوافر السياسات الت مكينية، إحداث أثر على أرض الواقع (مبا يف ذلك األموال غري املخصصة لدعم اتباع 

مج العلوم واالبتكار مواصلةلتعاون، وإقامة الشراكات التحويلية، و لأصحاب املصلحة  استعدادو   إسناد األولوية لرب
   .البلدانجانب   من

                                                      
26. Key trends in global agricultural research investment. International Food 2020Beintema, N., Nin Pratt, A., and Stads, G.  

Policy Research Institute, Washington, DC.  
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  املبادئ التوجيهية -سابًعا
ذلك  يف مبا، العامليةدف املبادئ التوجيهية إىل ضمان أن تسّخر املنظمة العلوم واالبتكار مبا يتماشى مع القيم  -28

، واالزدهار، األرض وهي: اإلنسان، وكوكب 2030خطة التنمية املستدامة لعام  يهاعل تقوماملبادئ املرتابطة اخلمسة اليت 
لرتابط، و و  27والسالم، والشراكة. لعلوم استوّجه هذه املبادئ مجيع أعمتتسم هذه املبادئ التوجيهية  ل املنظمة املتعّلقة 

 واالبتكار.
. تعترب املنظمة أنه ينبغي للعلوم واالبتكار املسامهة يف بناء حياة أفضل من دون ترك ىل اإلنصافمستندة إ )1( 

أي أحد خلف الركب من خالل اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف. ويتطلب ذلك وصول صغار املنتجني، 
اجلهات الفاعلة ، وغريهم من واملزارعني األسريني، والسكان األصليني، والنساء، والشباب، واملستهلكني

، بشكل عادل إىل العلوم واالبتكار واالستثمارات يف النظم الزراعية والغذائيةالناقصة التمثيل األخرى 
املتعلقة املنظمة مجيع أعمال مشاركتهم اجملدية واملستنرية يف  . وستضمن املنظمةصنع القراراملشاركة يف و 
  جال العلوم واالبتكار. مب

املنظمة إىل حتقيق املساواة واإلنصاف بني الرجال والنساء يف النظم الزراعية  سعىتني اجلنسني. متساوية ب )2( 
جها املتبع إزاء العلوم واالبتكار،  والغذائية من أجل القضاء على اجلوع والفقر. وستنظر املنظمة يف 

ا اليت يؤديها الرجال والنساء وستحرص أيًضا على أغري املتجانسة األدوار   يف ن تستجيب تدخال
وإعطائها قدرة متساوية على صنع القرار  املرأة ذلك من خالل تعزيز إدماج يف ، مباوالرجل الحتياجات املرأة

  لرسم مالمح األطر القانونية والسياسات والربامج واملبادرات ذات الصلة. 
 األدلة املتوافرة اليت تتمتع بقدر سيستند العمل الفين والتوجيهات املعيارية للمنظمة إىل  مستندة إىل األدلة. )3( 

مبا  –يف العلوم الطبيعية واالجتماعية  أكرب من املوثوقية والصلة والشرعية، مبا يف ذلك نتائج البحوث العلمية
 - للتخصصاتوالعلوم املشرتكة بني التخصصات واجلامعة ، مثل علم االستدامة النظميةالُنهج يشمل 

  . وسيتم تقييم األدلة بطريقة صارمة وشفافة وحيادية. املنتجني صغارو  ومعارف السكان األصليني
ت خمتلفة من تسخري العلوم  موجهة حنو تلبية االحتياجات. )4(  ّن البلدان قد بلغت مستو تقّر املنظمة 

ت وقدرات متنوعة ّن لديها احتياجات وأولو لتايل النهج املوحد جلميع احلاالت. واالبتكار و ، وستتجّنب 
ج وسي املشاكل يف جمال العلوم واالبتكارات  قائم على تلبية االحتياجات ويرّكز علىتشاركي تم اتباع 

الذي يستجيب لضمان أن تكون هذه األخرية مكّيفة مع السياقات احمللية والوطنية واإلقليمية، األمر 
     28على املستوى الوطين.يضمن ملكيتها الحتياجات صغار املنتجني واجملموعات األخرى الناقصة التمثيل و 

ا حتّسن االستدامة من خالل احرتام أبعادها متسقة مع االستدامة )5(  . ستدعم املنظمة االبتكارات اليت تبنيَّ أ
االجتماعية واالقتصادية والبيئية عن طريق حتليل أوجه التآزر واملقايضات، وعمليات تقييم األثر، والرصد 

  والتقييم. 
فضل طريقة ممكنة لتحقيق التنمية عندما يتم حتديد ميكن تسخ مدركة للمخاطر. )6(  ري العلوم واالبتكار 

مهية تقييم املنافع واملخاطر احملتملة اليت ينطوي عليها  والتخفيف منهااملخاطر  إىل أدىن حد. وتقّر املنظمة 
                                                      

  ./1/70A/RES . الوثيقة2030. حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2015اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  27
   (ه) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة. 25متاشًيا مع الفقرة  28
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الستن اد إىل األبعاد استخدام التكنولوجيات واالبتكارات اجلديدة، مبا يف ذلك التبعات غري املقصودة، 
  ووفًقا لعمليات قائمة على األدلة وشفافة وصارمة. 29لالستدامة الثالثة

لعلوم واالبتكار ضمن قائمة على القيم األخالقية )7(  مهية النظر يف املسائل األخالقية املتصلة  . تقّر املنظمة 
التضارب يف املصاحل، وجتّنب إمكانية وإدارة  30نطاق واليتها، مبا يف ذلك احلاجة إىل الشفافية، واملساءلة،

واحرتام حق السكان األصليني  32ومحاية معارف السكان األصليني وصغار املنتجني، 31إحلاق الضرر،
املنظمة آليات إلسداء التوجيهات بشأن أي مسألة أخالقية  تضعوساملوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية.   يف

 33وقانونية وعلمية واجتماعية ذات صلة.

  الركائز -مًنا
ت و ثالث مرتابطة يعزز بعضها البعض ركائز سرتاتيجية على االتقوم  -29 لالسرتاتيجية.  املواضيعيةحتدد األولو

ج متكامل لتحقيق  ،الركائز مسارات للمسامهة يف حتقيق اهلدف العام لالسرتاتيجية  وحتدد لتايل على  إنتاج وستشتمل 
من دون ترك أي أحد خلف الركب. وستساهم اإلجراءات املتخذة  وحياة أفضلأفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، 

 التحويلية (مها الشراكات اثنني عاملي متكني شاملني من خاللسيتم حتفيزها نتائج  إطار هذه الركائز يف حتقيق تسع  يف
مني املوارد والتمويل املبتكر) سيتم تعميم و  ).1لنتائج (اجلدول من هذه اأساسيني لتحقيق كل  عامال التمكني يعترب. و و

 اآلليات املناسبة. عن طريقم واالبتكار يف كل نتيجة من النتائج و املبادئ التوجيهية السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعل

 : تعزيز عملية صنع القرارات القائمة على العلوم واألدلة1الركيزة  -ألف

جمال   السنوات األخرية على الدور األساسي الذي يؤديه عمل املنظمة املعياري ويف خاللأّكد األعضاء جمدًدا  لقد -30
ن يستند   34عمل املعياري إىل األدلة العلمية املتينة ومبادئ حتليل املخاطر.الوضع املعايري القائم على العلوم واألدلة وطالبوا 

لبحوثومع أن منظمة األغذية والزراعة  ّ ، إّال ليست منظمة تُعىن  ا تساهم يف تقوية الروابط بني العلوم والبحوث  أ
ت الوطنية واإلقليمية والعاملية  والتنمية وتلّيب احلاجة إىل املواد اإلعالمية القائمة على العلوم واليت يسهل  35على املستو
  36.إليها  الوصول

                                                      
  (ي) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة. 25متاشًيا مع الفقرة  29
  ) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة.ك( 25قرة متاشًيا مع الف 30
  ) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة.د( 25متاشًيا مع الفقرة  31
). وميكن أن تنطوي محاية املعارف احمللية ومعارف السكان تقريرال) من ب( 25الفقرة جملس املنظمة يف دورته الثامنة والستني بعد املائة ( طلب بناء على 32

ا  ا و األصليني على ضمان اإلشادة  ااالعرتاف  على حنو مالئم، وعلى حتويل املعارف الناجتة إىل هذه املصادر، على حنو ما أوصى  وتوفري التعويض بشأ
  )26(الفقرة  1999ن العلوم واستخدام املعارف العلمية، اإلعالن العاملي بشأو به اجمللس الدويل للعلوم التابع لليونسكو، 

مؤمتر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم سوف تراعي املنظمة توجيهات منظمة اليونسكو بشأن املبادئ األخالقية يف جمال العلوم، مبا يف ذلك توصية  33
لبحث العلمي،  لعلم واملشتغلني    https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889.page=116. 2017والثقافة اخلاصة 

ملؤمتر املنظمة،  واألربعني، وتقرير الدورة احلادية ar.pdf170ar/ng170ng/3ww.fao.org/https://w 2021تقرير الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة،   34
2019 https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf.  

مج الزراعة املدارية، وهو منصة تشّكلت بتحالف  مثًال تستضيف املنظمة   35 دف  52أمانة بر  تعزيزشريًكا من خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة 
  قدرات نظم االبتكار الزراعي من خالل تعزيز خمتلف الُنهج املتبعة يف االبتكار الزراعي.

ألغذية واليت ترّكز على سالمة األغذية. 2021أطلقت املنظمة مثًال يف عام   36   األداة اإلعالمية بشأن التكنولوجيات األحيائية اخلاصة 
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ت املعرفة العاملية، وتعمل وتدير  -31 ت وبوا على تعزيز القدرات املؤسسية الوطنية املنظمة جمموعة من قواعد البيا
ت ذات الصلة ومجعها واستخدامها. ويتم بذل اجلهود حالًيا لكسر التقوقعات ودعم  37واإلقليمية لتوليد املعلومات والبيا

 38الُنهج النظمية.
صة أساسية وحيادية ونظرًا إىل املكانة الفريدة اليت حتتلها املنظمة كميّسر للعمليات احلكومية الدولية، فهي توّفر من -32

البلدان، وتتيح الفرصة لألعضاء للتوصل إىل توافق دويل يف اآلراء بشأن مسائل السياسات العاملية املتعلقة  للتبادالت بني
ت املمارسات واخلطوط التوجيهية واملعايري  لعلوم واالبتكار، وتشكل مصدًرا موثوقًا للتوجيهات، وتدعم وضع مدو

سية  ظمة فرص عديدة لتوطيد التفاعل بنياجلديدة. ولدى املن ا الر العلوم والسياسات، مبا يف ذلك من خالل أجهز
   39والدستورية.

صلة النهوض جبهود املنظمة الرامية إىل تعزيز عملية صنع القرارات القائمة وتندرج ثالث نتائج ضمن هذه الركيزة ملوا -33
  على العلوم واألدلة: 

لنظم الزراعية والغذائية.حتسني املعارف واألدلة املت )1(  من خالل  العاملية ستعزز املنظمة توفري السلع العامة عّلقة 
حنو   وعلىنطاق واسع  ونشرها على ،وحتليلها ومقارنتها، ،عملها الرامي إىل توليد املعلومات واملعارف تكثيف
ت الوطنية واإلقليمية والعاملية مستمر املنظمة  عززاملنصات القابلة للتشغيل البيين. وست ، عربعلى املستو

لعلوم  بشأناملنصات املتعددة أصحاب املصلحة وآليات التيسري لتبادل خربات البلدان  القضا املتعّلقة 
واالبتكار. كما أنه سيتم تعزيز املعارف بشأن التكنولوجيات الناشئة، مبا يف ذلك أوجه التآزر واملقايضات 

من أجل دة التخصصات وستنشئ املنظمة نُظًما تدمج املعارف املتعدّ  .ملخاطر احملتملة، وتبادهلاواواملنافع 
وستنشئ املنظمة منصات لرسم اخلرائط الشاملة . تعزيز عملية صنع القرارات القائمة على العلوم واألدلة

وخارجها. وسيتم الرتويج  هاداخل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف جمالللمبادرات واآلليات والربامج القائمة 
سيتم تقدمي الدعم للبلدان لكي تستعد كما أنه دلة.  تقييم جودة العلوم واأل من أجللنهج أكثر اتساقًا 

بشكل أفضل للسيناريوهات املستقبلية البديلة املعقولة من خالل تقوية عمليات االستشراف االسرتاتيجي 
. املمكنة متواصل وجاد ومنهجي، ووضع السيناريوهاتآفاق املستقبل بشكل التشاركي، واستكشاف 

العلمية لألمم املتحدة من أجل تسليط الضوء على القضا  عمليات التقييمتعزز املنظمة وجودها يف سو 
لنظم الزراعية والغذائية، واألمن الغذائي، والتغذية.   املتعّلقة 

                                                      
 لتابعة للمنظمة إمكانية الوصول بطريقة جمانية أو بكلفة متدنية عربا الوصول إىل البحوث الزراعية العاملية على اإلنرتنتعلى سبيل املثال، تتيح منصة   37

ألغذية والزراعة وذلك من خالل شراكة بني القطاعني العام واخلاص مع مااإلنرتنت إىل احملتو   ت األكادميية واخلاضعة الستعراض النظراء الفين املتعّلقة 
  يف اجملال العلمي يف العامل. ارائدً  اشرً  150يصل إىل 

ت، واليت سيتم دجمها يف وتربيةبصحة احليوان والنبات  دقةملخاطر الصحية احملتدير املنظمة مثًال نظم اإلنذار املبكر   38 جمال األولوية  األحياء املائية والغا
  .الرباجمية املتعّلق بصحة واحدة

رًزا على امث ، الذي تستضيف املنظمة أمانته،يشكل فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذائي العاملي 39 العلوم الشامل بني  التفاعلًال 
ملواد  والسياسات. وتشمل أجهزة اخلرباء واملنصات األخرى كًال من جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية 

  الغذائية للشعوب األصلية. لنظمىل األغذية واملركز العاملي املعين إاملضافة 
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املنظمة على تعزيز  ستعمل 40.النظم الزراعية والغذائية من أجلأوجه التفاعل بني العلوم والسياسات  عزيزت )2( 
ت الوطنية واإلقليمية والعاملية لدعم احلوار  مسامهتها يف أوجه التفاعل بني العلوم والسياسات على املستو

، دعًما لعملية صنع القرار الشاملة خرينأصحاب املصلحة املعنيني اآلو املنّظم بني العلماء وواضعي السياسات 
دة االتساق يف السياسات وامللكية املشرتكة والعمل اجلماعي والقائمة على العلوم ل القيمة . وتتمثّ من أجل ز

إلضافة إىل املستوى العاملي، املاملضافة ملسامهة  من أجل نظمة يف الرتكيز على املستويني الوطين واإلقليمي 
مع مراعاة، حسب االقتضاء، املعلومات والتحليالت والغذائية نظم الزراعية لذات الصلة  املسائلمعاجلة 

واهليئة احلكومية الدولية رفيع املستوى ال، مثل فريق اخلرباء لتفاعل بني العلوم والسياساتاملنبثقة عن أوجه ا
خالل اهليكل املؤسسي الذي توفره األجهزة متكني احلوار املستمر والفعال من من أجل ، و املعنية بتغري املناخ

سية مشرتكة بني التخصصات ومتوازنة إقليمًيا تضم  خمّصصة وسيتم تشكيل جلان علمية نظمة.امليف  الر
من أجل املعلومات  من أجل االستجابة الحتياجات األعضاء خرباء من حول العامل ملعاجلة املسائل الرئيسية

الستناد إىل والتحليل يئة سبل فهم وجهات النظر . و العلوم واألدلة املتينة، ستسعى املنظمة جاهدة إىل 
املختلفة حول املسائل العلمية املثرية للجدل، وستساعد على شرح جماالت اخلالف لدعم استمرار احلوار 

ا  والتالقي. ة يف النظم احتياجات خمتلف اجلهات الفاعلولدعم احلوار املفتوح، سرتاعي املنظمة يف حتليال
. ً   الزراعية والغذائية وأهدافها ومصاحلها املتنوعة، واملتضاربة أحيا

ا مع منظمات البحوث الزراعية والغذائية الوطنية  41تعزيز البحوث من أجل التنمية. )3(  ستعزز املنظمة تعاو
ورابطة املراكز  42يةواإلقليمية والدولية، من قبيل منظمة منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدول

من أجل تعظيم األثر واملنظمات احلكومية الدولية العاملية املعنية، الدولية للبحث والتطوير يف جمال الزراعة، 
واالستفادة من مواطن القوة املؤسسية لكل منظمة  النسبيةامليزات  اجلماعي واالستفادة يف الوقت نفسه من

العامة يف البحوث وستدعم تعزيز قدرات معاهد البحوث اإلقليمية ستشّجع املنظمة االستثمارات و شريكة. 
لتوازي مع االستفادة  43،الرمسية وغري الرمسية على السواء -والوطنية واحمللية ومؤسسات التعليم العايل 

ُج التشارك يف توليد املعارف واالبتكار اليت تشالشبكات والربامج والشراكات القائمة  من ّجع . وسيتم تعزيز 
مشاركة املستفيدين  عزيزسيتم تكما أنه احمللية.   احلوار بني أصحاب املعارف العلمية وأصحاب املعارف

والُنهج البحثية والنظمية التشاركية القائمة  البحوث طيلة دورة البحوث، مبا يف ذلك وضع برامج البحوث  من
مكّيفة مع السياق احمللي ومستجيبة الحتياجات صغار  ، من أجل ضمان حتقيق نتائج فعالةعلى الطلب

واملراكز املرجعية وعمليات التعّلم املتبادل بني منظمات  والشبكات العاملية . وسيتم دعم مراكز االمتيازاملنتجني
الوطنية واإلقليمية والدولية. وستقوم املنظمة من خالل عملها يف إطار الشراكات املتجددة  وثالبح
ملشاركة يف وضع جدول أعمال عاملي مشرتك للعلوم ةاملعني اجلهات الفاعلةعة الكاملة من اجملمو   مع  ،

 واالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية.

                                                      
يني اآلخرين يشري مصطلح "التفاعل بني العلوم والسياسات" إىل اآلليات املتاحة للحوار املنّظم بني العلماء وواضعي السياسات وأصحاب املصلحة املعن 40

جلدوى، والش رعية، والشفافية، من أجل دعم وضع السياسات القائمة على العلوم بطريقة شاملة. وتتسم أوجه التفاعل الفعالة بني العلوم والسياسات 
  والشمول، واحلوار اجلاري والفعال من خالل بنية مؤسسية مناسبة.

  اإلمنائية وتشمل حاالت األزمات.  النتائجتظهر البحوث من أجل التنمية مساًرا واضًحا للتأثري على   41
  .نظمات املشاركة يف البحوث من أجل مستقبل آمن غذائًياهي شراكة عاملية جتمع املاجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية منظومة  منظمة  42
  .) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمةن( 25متاشًيا مع الفقرة  43
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 : دعم االبتكار والتكنولوجيا على املستويني اإلقليمي والقطري2الركيزة  -ء

إىل اإلسراع يف إحداث األثر على املستوى القطري يتم تسليط الضوء يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة على احلاجة  -34
(التكنولوجية (مبا يف ذلك الرقمية)، واالجتماعية،  لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ويؤدي تقدمي الدعم لتطوير االبتكارات

مي بدور هام يف دعم العمل قليدوًرا حامسًا يف هذا اجملهود. ويضطلع التعاون اإل والسياساتية، واملالية، واملؤسسية) وتبّنيها،
على املستوى القطري من خالل تيسري عمليات التعّلم املتبادل بني البلدان اليت لديها خصائص مشرتكة. وسيتم تسخري 

  .بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتكبني األقاليم التعاون أوجه التآزر بني األقاليم من خالل 
 وتساعد ،ودراسات احلالة ،واملمارسات اجليدة ،واالبتكارات ،كنولوجياتالت تتشاطراملنظمة املعلومات و  وّفروت -35
ملنهجيات واألدوات املبتكرة. و   على ا تقدم الدعم للبلدان يف ما يتعّلق   أطرافًا أن معتكييفها مع السياقات احمللية. كما أ

لشراكة مع  كربىال اجلاِمعة ، إال أن قدرة املنظمةيةعملية التجريباليف تشارك فاعلة عديدة  دية دور رئيسي،  متّكنها من 
جهات فاعلة معنية أخرى، يف توسيع نطاق املبادرات التجريبية. وتؤدي املنظمة أيًضا دورًا هاًما يف ضمان أن يكون تبّين 

وتسمح التدخالت رتك أي أحد خلف الركب. وأال يُ  ،االبتكارات والتكنولوجيات مكيّـًفا مع االحتياجات والسياقات الوطنية
س ا  تخالصالفنية للمنظمة  ا املعيارية اليت من شأ أن حتّسن التدخالت الفنية من مثّ الدروس اليت سيتم دجمها يف توجيها

 يف حلقة مستمرة من التعّلم والتحسني.

مي والقطري شأن هذه الركيزة أن تعزز دور املنظمة يف دعم االبتكار والتكنولوجيا على املستويني اإلقلي ومن -36
  خالل:  من

م الزراعي احتسني إمكانية وصول صغار املنتجني واملزارعني األسريني واجلهات الفاعلة األخرى يف النظ )1( 
املستدامة وامليسورة الكلفة واخلاصة بكل سياق، و الشاملة والغذائي إىل االبتكارات والتكنولوجيات 

اجملموعة الكاملة من االبتكارات التكنولوجية  تقدم املنظمة معلومات حمّدثة عنوف س. واستخدامهم هلا
يف ذلك األدلة على فعاليتها يف سياقات معّينة. وستضع   واالجتماعية والسياساتية واملالية واملؤسسية، مبا

املنظمة توجيهات قائمة على األدلة بشأن اخليارات املتاحة للوصول إىل االبتكارات والتكنولوجيات بفضل 
وصول صغار املنتجني واملؤسسات املتناهية وستدعم  ومناذج األعمال التجارية املستدامة،النماذج املؤسسية 

وسيتم م الزراعي والغذائي، وال سيما النساء والشباب. االنظ دالصغر والصغرية واملتوسطة احلجم على امتدا
وكذلك  والتعليم، لكلفةمن قبيل البنية التحتية والقدرة على حتّمل ا جتاوز العقباتالتوجيهات بشأن  إعطاء

إنشاؤها لضمان أن تكون االبتكارات شاملة. وستعمل املنظمة مع القطاع  يتعنيبشأن املؤسسات اليت 
دف إىل جعل التكنولوجيات اجلديدة املالئمة متاحة يف التحفيزيةليات اآل اخلاص لتعزيز البلدان  اليت 

املعلومات واالبتكارات من خالل التعليم و ادل إىل وسيتم تعزيز الوصول العاملنخفضة واملتوسطة الدخل. 
 التواصلوسيتم حتسني  اخلدمات املالئمة، مبا يف ذلك اخلدمات االستشارية وخدمات التواصل يف الريف.

   ونشر االبتكارات والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة املتوافرة، بطريقة مبتكرة وحسنة التوقيت ومتسقة.
على إسناد األولوية لالبتكارات  اإلنتاج الزراعي والغذائيالنظم الوطنية لالبتكار يف جمال  ةقدر  تعزيز )2( 

املنظمة البلدان  سوف تساعد. والتكنولوجيات املستدامة واملالئمة، واملشاركة يف توليدها وتوسيع نطاقها
وتكييفها على  ،يد االبتكاراتتعزيز قدرة نظم االبتكار يف جمال األغذية والزراعة على املشاركة يف تول على

ج صارم إلسناد األولوية لالبتكارات والتكنولوجيات مبا يتماشى من خالل  وتبّنيها ،املستوى احمللي اتباع 
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التخفيف من وطأة تقييم األدلة على وجود املخاطر، و مع املبادئ التوجيهية هلذه االسرتاتيجية. وسيتم 
من خالل تطبيق اخلطوط التوجيهية بشأن اإلدارة  ،اعتماد التكنولوجياتاملخاطر احملتملة اليت ينطوي عليها 

الصلة الصادرة ذات  وجيهاتلتعملية اعتماد التكنولوجيات اجلديدة  وف تسرتشدوس .البيئية واجملتمعية
ُج املشاركة يف التوليد واالبتكار يف النظم الوطنية لالبتكار يف جمال األمم املتحدة.  عن وستشّجع املنظمة 

لتعاون مع شركائها، . اإلنتاج الزراعي والغذائي تعزيز خدمات اإلرشاد واخلدمات بوستقوم املنظمة، 
عم املنظمة إنشاء وتقوية . وستداملنسقة اليت تدعم تبادل املعارف يف ما بني املزارعنيو االستشارية التعددية 

   مبتكرة لتبادل املعارف وتطوير القدرات يف جمال االبتكار. وإقليميةمنصات ومراكز وطنية 
لعلوم والتكنولوجيا لالقدرات الوطنية  عزيزت )3(  تصميم االسرتاتيجيات والسياسات واألطر التنظيمية املتعّلقة 

بشأن السياسات  ذلك، طلبها، عندما املنظمة توجيهات للبلدان عطيتوف . سواالبتكار، وتنفيذها وتقييمها
أجل   واألطر التنظيمية الوطنية، والرتتيبات املؤسسية، ونظم احلوكمة الالزمة لتقوية العلوم واالبتكار من

ت اليت  ا ستقدم توجيهات بشأن التعامل مع الفرص والتحد استدامة النظم الزراعية والغذائية. كما أ
ّيئ الظروف املؤاتية ال تطرحها زدهار التكنولوجيات اجلديدة. وستعزز املنظمة السياسات واحلوافز اليت 

النظر  تتضمنمن التعاون اإلقليمي املعزز، واليت  بدعم ة واإلقليميةوالوطني ةاحمللي تعلى املستو اتالبتكار ا
ا. وستدعمالتدخالت يف جمال العلوم و  يف كيفية حتديد املقايضات النامجة عن أيًضا  املنظمة االبتكار وإدار

  تنمية القدرات الوطنية لتنفيذ السياسات واألطر وتقييمها.

  قدرات املنظمة  من خالل تعزيز خدمات أفضل لألعضاءتقدمي : 3الركيزة  -جيم
إىل تعزيز د احلاجة الذي يؤكّ  2031-2022للفرتة االسرتاتيجية أداة لتسريع تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي تشّكل  -37

واالبتكار شرط أساسي مسبق  ومتعزيز قدرات املنظمة يف جمال العل كما أند.  قدرات املنظمة من خالل منوذج أعمال جمدّ 
لتايل فهو يشكّ  ا الثالثة. خلدمة األعضاء بشكل أفضل وتنفيذ االسرتاتيجية، و يف حني أن تركيز االسرتاتيجية و ل ركيز

 املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ االسرتاتيجية تقع على عاتق املنظمة اليت تعمل لدعم أعضائها. ينصب على أعضاء املنظمة، فإن
تقدمي من أجل العلمي  التواصلحتسني الوصول إىل املعلومات، وحتسني من أجل زة ز املنظمة على إدارة املعرفة املعزّ سرتكّ و 

 ز االسرتاتيجية على النتائج التالية:سرتكّ و  ملنظمة.طاق اا على نرسائل واضحة وتسهيل النقاش املستنري، وتعزيز قدرا

لعلوم  .حتسني إدارة املعارف وتبادل املعلومات واخلربات )1(  سيتم تعزيز عملية توثيق وتبادل املعلومات املتعّلقة 
 ، من خالل حتسني إدارة املعارف.إىل املستوى العاملي واالبتكار على نطاق املنظمة، من املستوى القطري

 ستحرص املنظمة على أن تكون مجيع املنتجات املعرفية اليت ترّكز على العلوم واالبتكار متاحة بسهولة.و 
يف تصميم املشاريع  واالستفادة منهااملشاريع  عمليات تقييمإبراز  بطريقة تسّهلتصميم إدارة املعارف  وسيتم

 اجلديدة املرّكزة على االبتكار.
لتعزيز الوعي  حتسني ممارسات التواصل العلمي داخل املنظمة ومن جانبهاسيتم . حتسني التواصل العلمي )2( 

الستفادة من .األدلةالعلوم و ولدعم صنع القرارات القائمة على  ،العام والنقاشات التنظيمية قدرة ال و
ا املنظمة  اليت ه بشأن سيتم توفري التوجيو . واألدلة ومالقائم على العلاملعارف ، سيتم تعزيز تبادل تتمتع 

سيكون التواصل العلمي و والشكوك العلمية. اجلديدة التكنولوجيات واالبتكارات التواصل خبصوص 
 .املسائل املثرية للجدلوىل اهتمام خاص للتواصل بشأن الوقت املناسب ومتسًقا ومتماسًكا. وسيُ   يف
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وف تعزز املنظمة س .املنظمةتعزيز قدرات منظمة األغذية والزراعة لتسخري العلوم واالبتكار على نطاق  )3( 
مج عملهاب استخدام العلوم واالبتكار يف سيتم تعزيز القدرة و  ، مع إيالء اهتمام خاص للمكاتب القطرية.ر

للمعلومات والتحليالت احليادية والعلمية، والقدرة على املشاركة  اموثوقً  امصدرً بوصفها لمنظمة لاألساسية 
ز لوعي الثقايف. وستعزّ املصحوبة ة واإلقليمي ةوالوطني ةاحمللي تستو الة مع أصحاب املصلحة على املالفعّ 

ر ورصدها والقدرات عمواكبة أحدث التطورات يف العلوم واالبتكار، بشأن عملها كذلك  لى تقييم اآل
ُج و  ، والتنسيق عرب املنظمات.وتقييمها ، مبا يف ذلك من خالل نظميةسيتم تعزيز القدرات على اعتماد 
، على النحو املتوخى كسر التقوقعات وتوطيد التعاون بني القطاعاتؤدي إىل  ت، سمنطي انسيايبهيكل 

ا يف جمال العلوم واالبتكار وستعزّ  .2031-2022للفرتة اإلطار االسرتاتيجي  يف ا وإمكا ز املنظمة قدرا
، وستستفيد األهداف للمهارات من أجل سد الفجواتد من خالل تنمية القدرات والتوصيف احملدّ 

على نطاق املنظمة احملرز ر. وسيجري رصد التقدم شبكة األمم املتحدة لالبتكامن  املستفادةالدروس  من
 44.دروس التدخالت السابقةمن ستفادة الأجل السماح   من

مني املوارد والتمويل املبتكر -دال  العوامل التمكينية: الشراكات و

. إن الشراكات ضرورية لالستفادة من اخلربات الفنية، والوصول إىل البحوث واملعارف، الشراكات التحويلية -38
أوجه التكامل، وتعزيز وجتنب االزدواجية وتسخري االستثمارات ورأس املال االجتماعي، وتوليد الزخم، وحتفيز االبتكار، 

لبلوغ أهداف التنمية  واسع النطاقوالشمول من أجل إحداث أثر  ةوالتوعي عزيز التواصلوتوسيع نطاق تنمية القدرات، وت
األدوار واملسؤوليات  بناًء على فهم وستطّور املنظمة الشراكات الفعالة والتحويلية لتسخري العلوم واالبتكار،املستدامة. 
مهية خاصة من أجل إحداث األثر . وتتسم الشراكات مع املنظمات احمللية والوطنية واإلقليمية للشركاء املتمايزةواملعارف 

  45.الصلةشد الشراكات بسياسات املنظمة ذات رت وستس .على أرض الواقع
ت الوطنية واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك  وثوسيتم إسناد األولوية للشراكات مع منظمات البح -39 على املستو

للبحوث الزراعية الدولية، ورابطة املراكز الدولية للبحث والتطوير يف جمال الزراعة،  االستشاريةاجلماعة منظمة منظومة 
واجلامعات، وأكادمييات العلوم، ، ذات الصلة والربامج والشراكات واحتادات البحوث اإلقليمية، والرابطات والشبكات

  .ومنظمات اإلرشاد واملشورة، والوزارات الوطنية
القطاع املؤسسات األكادميية و كًال من   أصحاب املعارف الرئيسيني اآلخرين يف النظم الزراعية والغذائية ويشمل -40

لتحسني وصول املنظمة إىل شبكات املعرفة ذات الصلة ودعم الشراكات هذه سيتم تعزيز ، و ومنظمات اجملتمع املدين اخلاص
  . نشر املعرفة

مع إيالء عناية خاصة للمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة  -وسيتم تعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص  -41
االبتكارات  يفاملنظمة  شاركوالشركات الناشئة واحلاضنات (ال سيما النساء والشباب). وست رواد األعمالاحلجم، و 

                                                      
 2025-2022دة للتقييمات للفرتة اخلطة اإلشارية املتجدّ يف  الذي يردإدماج الدروس املستخلصة من تقييم جودة العلوم يف املنظمة،  سيجري  44

مج  (انظر   .)PC 132/8 وثيقة جلنة الرب
، واسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة 2025-2021تشمل هذه السياسات اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع اخلاص للفرتة   45

  .منظمات اجملتمع املدين، وسياسات منظمة األغذية والزراعة بشأن الشعوب األصلية والقبلية لشراكات مع
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ت  األربع األفضلياتيقودها القطاع اخلاص وستسّخرها لتحقيق   اليت البتكار، مفتوحة لعن طريق مبادرات وحتد
   .وما إىل ذلكاملخصصة، واجلوائز،   واملنح

مع القيام يف الوقت ذاته بتجنب االزدواجية  لعلوم واالبتكاراملعنية  التعاون مع هيئات األمم املتحدة وطيدت وسيتم -42
دف املنظمة  48وآلية تيسري التكنولوجيا التابعة لألمم املتحدة. 47روما الوكاالت اليت يوجد مقرها يف ال سيما 46،يف األدوار و

إىل تعلم الدروس من جتارب وكاالت األمم املتحدة األخرى يف جمال االبتكار. وسوف يتم تعزيز تعاون املنظمة املستمر 
تقتضيه وكما  ،ت املنظمة وبراجمهااملعنية يف األمم املتحدة للتفاعل بني السياسات والعلوم، مبا يتماشى مع أولو اهليئات  مع

وستتم تقوية آليات التعاون املبتكر مثل املراكز املشرتكة مع منظمة االتفاقيات والعمليات احلكومية الدولية ذات الصلة. 
   49الصحة العاملية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مني املوارد والتمويل املبتكر مني املوارد والتمويل املبتكر -43 مثًال من خالل الشراكات بني  -. مثة حاجة إىل 
لضمان عدم ختّلف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل عن الركب يف ما خيص تسخري العلوم  -القطاعني العام واخلاص 

ارات على نطاق واسع، وبتيسريها، وستقوم املنظمة بدعم االستثم 50، ما من شأنه أن يوّسع الفجوات القائمة.واالبتكار
، على مستوى االستثماروإزالة اخلطر عنها، واالستفادة منها، وستحرص على أن تليب جودة املوارد والتمويل االحتياجات 

لشمول وتوفري منافع طويلة األجل للفقراء. طار احملّدث للعناية الواجبة اخلاص وسيجري اتباع اإل مبا يف ذلك االتسام 
ملنظمة لتقييم املخاطر وإدارة عمليات املشاركة مع اجلهات الفاعلة من غري الدول من أجل جتنب أي تضارب حمتمل 

  51.املصاحل  يف

البتكار والتكنولوجيا، بتعميم العلوم واالبتكار يف مجيع  -44 وستقوم املنظمة من خالل العوامل املسّرعة اخلاصة 
لتايل التمويل امل يف حاالت  ، والتمويل52ناخي والبيئي، والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيمشاريعها، مسّخرة 

                                                      
ية يهدف مسرّع تنمية الزراعة والصناعات الزراعّية واالبتكار املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناععلى سبيل املثال،   46

يز وإضافة القيمة لتجه بطريقة فعالةأصحاب احليازات الصغرية وكبار املزارعني تربط إىل تيسري تطوير النظم الزراعية والغذائية الشاملة واملستدامة اليت 
  والوقود للمستهلكني. ،واألعالف ،واأللياف ،األعلى قيمة واملغذية واملتمايزة األغذية اليت توّفرواألسواق النهائية 

مج األغذية العاملي  مثًال  أقامت املنظمة  47 مج بدعم من االحتاد األورويب لوضع وجهات أخرى شراكة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر الرب
  املشرتك بشأن الُنهج التحويلية املراعية للمساواة بني اجلنسني من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية احملّسنة والزراعة املستدامة.

ت التالية: فريق العمل املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة املعين  48 بتسخري العلم والتكنولوجيا  تتضمن آلية تيسري التكنولوجيا التابعة لألمم املتحدة املكو
 Connect 2030واالبتكار، واملنتدى املتعدد أصحاب املصلحة املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة، ومنصة 

  اإللكرتونية.
ملواصفات الغذائية   49 ملواصفات الغذائية للدستور الغذائي واألمراض احليوانية (ااملركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعين 

  .)ألغذية والزراعةالتقنيات النووية يف جمايل ا(واملركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ) املصدر
للمؤسسات  ةاخلاص اتلدعم اجلهود الرامية إىل حشد االستثمار  2018مع االحتاد األورويب يف عام  AgrIntelاملنظمة على سبيل املثال، مبادرة أطلقت   50

  الصغرية واملتوسطة احلجم.
، روما. 2/132PC  .2021معلومات حمّدثة وحالة التنفيذ. التقرير رقم  –اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع اخلاص   51

https://www.fao.org/3/ng775ar/ng775ar.pdf   
دة االلتزامات املالية إىل ما يزيد  نظمة لتعزيز أنشطة التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاوناملت جهود خالل العقدين املاضيني، أدّ   52 الثالثي إىل ز
إيفاد أكثر وجرى نظمة، املتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي حتت رعاية لل اتفاق 200رب امت توقيع ما يقو مليون دوالر أمريكي.   370  عن
م ومعرفتهم. نيمتعاون (خرباء وفني 000 2  من مشروًعا للتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون  40نظمة حالًيا حوايل وتنفذ امل) يف مجيع أحناء العامل لتبادل خربا

  .https://www.fao.org/3/ca6798en/CA6798EN.pdf. دولة مضيفة 90الثالثي يف أكثر من 
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العلوم واالبتكار.  لصاحل 53الطوارئ والقدرة على الصمود، واالستثمارات اليت مت مجعها من خالل مركز االستثمار
وستتيح املنظمة منصة عاملية  متويل املشاريع على املستوى القطري على العلوم واالبتكار. تركيز تسند األولوية إىل  وفوس

بلدان   مبا يف ذلك من خالل التعاون بنيبناءً على شروط متفق عليها، نقل العلوم والتكنولوجيا بني البلدان، من أجل تسهيل 
 54ي.اجلنوب والتعاون الثالث

ا وكا -45 ، فرص عديدة لربط 56ومرفق البيئة العاملية 55لة منّفذة للصندوق األخضر للمناخوتتاح للمنظمة، ال سيما وأ
ت العاملية واإلقليمية والوطنية يف حلقة مستمرة  التدخالت لتوجيهات املعيارية على املستو الفنية على املستوى القطري 

   من التنفيذ والتعّلم والتوجيه.

  إطار املساءلة -سًعا
حتقيق   الذي يساهم يف 2031-2022االسرتاتيجية أداة لتسريع وترية تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  تُعدّ  -46

وسيكون   سيتم وضعها بعد إقرار االسرتاتيجية. وسيتّم تنفيذها من خالل خطة عمل .2030خطة التنمية املستدامة لعام 
لكامل مع سالسل النتائج السببي ومقاصد أهداف التنمية املستدامة احملددة يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  ةالرصد متسًقا 

  ، الذي يربز األبعاد الثالثة لالستدامة.2022-2031
، وسُتقاس األساسيةمن خالل مؤشرات األداء لتكنولوجيا واالبتكار  ذات الصلةالعوامل املسّرعة جري رصد وسي -47

ا يف إطار جماالت األ   57األوثق صلة. ةولوية الرباجمية من خالل مؤشرات أهداف التنمية املستداماألنشطة املضطلع 
لتماشي مع عمليات اإلبالغ املؤسسية الراسخة، مبا يف ذلك عن طريق  - 48 وسيجري اإلبالغ بشأن االسرتاتيجية 

الستناد إىل نتائج عمليات تعديالت الجراء املناسبة إلحتديد اآلليات  سيتمو  .استعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج
وستؤدي اإلدارة الفعالة للمعارف دورًا أساسًيا  لتعّلم والتحسني املتواصلني.ل فرصمتكني بغية  املنتظمة إلبالغالتقييم والرصد وا

ا التحسينات املستقبلية يف استخدام العلوم واالبتكار من جانب املنظمة.كي استفادة الدروس ل ضمان يف   تسرتشد 
إلمكانو سيناقش اجمللس استعراض منتصف املدة بعد مخس سنوات من إقرار االسرتاتيجية. و  -49  حتديث سيكون 

 عضاء لتعكس التطورات املهمة.بشكل دوري بطلب من األ االسرتاتيجية

                                                      
املؤسسات املالية الدولية  أمريكي قدمته دوالر اتمليار  6.6بقيمة  من خالل االستثمارات، سّخر مركز االستثمار يف املنظمة دعًما 2020يف عام   53
  بلًدا.  36فائدة ل

وتعميمها ونشرها إىل البلدان النامية بشروط ا ونقلها عزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيً شأن بألهداف التنمية املستدامة  7-17متاشًيا مع املقصد  54
  .عليه مواتية، مبا يف ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو املتفق

دة االستثمارات املناخية يف املشاريع العالية2016يف عام  الشراكة اليت عقداهااألغذية والزراعة والصندوق األخضر للمناخ منذ  قامت منظمة  55  ، بز
ت ومصايد األمساك أكثر كفاءة ومشوًال واستدامة وقدرة على الصمود يف وجه تغّري  ا أن جتعل قطاعات الزراعة والغا  املناخ بفضل التأثري اليت من شأ

  .أمريكي دوالر ماليني 5.934قيمتها  تحافظة بلغ
مج املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملرفق يشكل  56 ا  يساعدانوسيلة رئيسية وعامًال حمفًزا  يئةالعاملي للب الرب املنظمة على حتقيق أولو

 أمريكي مليار دوالر 2.1تزيد قيمته عن مببلغ بلًدا على احلصول على متويل من املرفق  130، ساعدت املنظمة أكثر من 2006ومنذ عام   االسرتاتيجية.
  النظم الزراعية والغذائية والبيئة. بني تقاءللتحقيق نتائج كبرية يف نقطة اال

مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022طة املتوسطة األجل للفرتة اخل .2021األغذية والزراعة.  منظمة 57  املقدمان من املدير العام. 2023-2022وبر
https://www.fao.org/3/ne576ar/ne576ar.pdf لوثيقة  1. وترد النتائج الكاملة لإلطار يف امللحقCL 168/3 2022، إطار النتائج احملّدث للفرتة-

2025 .https://www.fao.org/3/nh231ar/nh231ar.pdf   
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 يف هذه الوثيقة ورد استخدامهاامللحق: وصف املصطلحات كما  -عاشًرا 

ده وجتهيزه امبا يف ذلك فرتة زرعه وصيده وحص –الغذاء من املزرعة إىل املائدة " مسار النظام الزراعي والغذائييغطي "
 بدورهاوتعبئته ونقله وتوزيعه واالجتار به وشرائه وإعداده وأكله والتخلص منه. كما يشمل املنتجات غري الغذائية اليت تشكل 

متناولنا.  ملنتجات الغذائية والزراعية إىلسبيًال للمعيشة، وكل شخص ونشاط واستثمار وخيار له دور يف إيصال هذه ا
ت واملنتجات احلرجية  ويشمل مصطلح "الزراعة" ومشتقاته يف دستور املنظمة، مصايد األمساك واملنتجات البحرية والغا

 59والثروة احليوانية. 58،األولية

معاجلة مشكلة جديدة بواسطة وخمتلف مثل حّل مشكلة قدمية بطريقة جديدة، أو شيء جديد لقيام ب االبتكارويقضي 
 60حّل أثبت جدواه، أو إجياد حّل جديد ملشكلة جديدة.

هو عملية يستعني فيها أفراد أو منظمات مبنتجات أو عمليات أو طرق تنظيم، جديدة أو معهودة، للمرة  االبتكار الزراعي
دة الفعالية أو القدرة التنافسية أو القدرة عل دف ز ى الصمود يف وجه الصدمات أو االستدامة األوىل يف سياق حمدد 

لتايل يف األمن الغذائي والتغذية، أو التنمية االقتصادية، أو اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.  61البيئية، واملسامهة 
أو اجملتمعات  ، كفعل (يبتكر) لإلشارة إىل العملية اليت حيدث األفراداالبتكار، يف سياق النظم الزراعية والغذائيةُيستخدم 

احمللية أو املنظمات من خالهلا تغيريات يف تصميم السلع واخلدمات أو إنتاجها أو إعادة تدويرها، وتغيريات يف البيئة 
املؤسسية احمليطة وتكون جديدة يف سياقهم اخلاص وتعزز االنتقال إىل ُنظم غذائية مستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي 

بتكار أيًضا كاسم لإلشارة إىل التغيريات اليت تولدها هذه العملية. ويشمل االبتكار تغيريات والتغذية. وُيستخدم اال
املمارسات واملعايري واألسواق والرتتيبات املؤسسية ميكن أن ُتشجع قيام شبكات جديدة تتحدى الوضع الراهن إلنتاج   يف

 62األغذية وجتهيزها وتوزيعها واستهالكها.
إىل مزيج حمدد من امليادين و/أو التخصصات املختلفة لرسم إطار املسائل البحثية  ني التخصصاتاملشرتك بيشري العلم 

من أجل مراقبة مشكلة معّينة وحتليلها وتفسريها. ويهدف العلم املشرتك بني التخصصات إىل تبادل خمتلف أنواع اخلربات، 
متبادلة يف ما بني هذه اخلربات. ويتعامل التعاون احلقيقي  داخل التخصصات ويف ما بينها، وإىل حتقيق التعاون املفيد بصورة

بني التخصصات مع مجيع التخصصات املشاركة على قدم املساواة ويقوم بتطوير الُنهج اليت تتجاوز اجملاالت العلمية القائمة. 
ت. و  من الناحية العملية، وكلما كانت التخصصات متباعدة، كلما طرح العلم املشرتك بني التخصصات مزيًدا من التحد

ال يزال التعاون الفعلي بني التخصصات يف ما بني العلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية يشكل اليوم االستثناء أكثر منه 
  63القاعدة.
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اجلهد الذي يبذله البشر، أفراًدا أو مجاعات صغرية أو كبرية، يف حماولة منظّمة الكتشاف سلسلة األسباب يعين  العلم
لظواهر املرصودة والتحكم فيها عن طريق دراسة الظواهر دراسة موضوعية وإقرار وا ملسببات والعالقات والتفاعالت املتعّلقة 

ت وعمليات استعراض األقران؛ ومجع ما ينتج عن ذلك من نظم فرعية للمعرفة  الدراسة من خالل تشاطر النتائج والبيا
لتايل من تسخري فهمهم للعمليات والظصورة منسقة من خالل التفكري والتصوّ   يف اهر اليت جتري و ر املنهجيني؛ والتمّكن 

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 64ملنفعتهم.يف الطبيعة واجملتمع  ، هناك نظم وسبل معرفة وكما ذكرت اللجنة املعنية 
احلوار العلمي   أخرى جنًبا إىل جنب مع العلم، مبا يف ذلك املعارف احمللية والتقليدية واألصلية، وهي تؤدي دوًرا هاًما يف

 65العاملي.
يت تؤدي إىل اكتساب معارف وتكنولوجيات وابتكارات جديدة، وفهًما هو أنشطة البحوث والتعليم ال علم االستدامة

الستدامة على حنو أفضل على الصعيدين العاملي  ت املرتبطة  شامًال من شأنه أن يتيح للمجتمعات أن تتناول التحد
علوم   خصصات. وتتمثلواحمللي. وميكن أن تشمل علوم االستدامة العلوم التخصصية واملشرتكة بني التخصصات واجلامعة للت

االستدامة يف عملية البحث األكادميي املوجهة حنو املستخدم واملستوحاة منه، واملستندة إىل املعارف املتكاملة الصادرة 
 66خمتلف هيئات املعارف العلمية واجملتمعية واخلربات املتكاملة القائمة على جتارب األقاليم.  عن

ا استخدام العلوم واملعارف لتطوير التقنيات الالزمة يف خدمة النظ التكنولوجياميكن تعريف  م الزراعية والغذائية املستدامة 
 67لتقدمي منتجات و/أو خدمات تعزز استدامة النظم الزراعية والغذائية.

امع إطار ج هو املنهجية اليت تتناول املواضيع املشرتكة عرب التخصصات ومبا يتجاوزها، وذلك يف اجلامع للتخصصاتالعلم 
ختصصات وحبوً مشرتكة بني التخصصات، ولكن ينبغي له أن يُعىن أيًضا  أداء هذاوشامل. ويف هذا السياق، يشمل 

من أجل االستفادة لتعاون بني العلماء احملرتفني وخمتلف اجلهات املعنية غري األكادميية، سواء أكانوا أفراًدا أو مؤسسات، 
ا. ويشمل اجلمع بني من فهمهم ملشكلة معّينة ومن معارفه م احملددة واملسامهة يف فهم تلك املشكلة ويف املعارف اخلاصة 

  68التخصصات التفاعل يف كل مرحلة من املراحل يف إطار املساعي العلمية.
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