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 الدورة السبعون جمللس منظمة األغذية والزراعة

 للعلوم واالبتكارملواضيعية ا: اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 5البند 

 
الدورات األخرية لألجهزة الرائســــــــية ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) تركيزًا شــــــــديًدا على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، رّكزت 

 دعم املنظمة من أجل تسخري العلم واالبتكار.ويطلب األعضاء بشكل متزايد 

بعـد املائة للمجلس مببـادرة وضـــــــــــــــع أول  الثـامنـة والســـــــــــــــتونورّحبـت الدورة الثـانيـة والثالثون بعـد املائة للجنـة الرب�مج والدورة 
يذ اإلطار االسرتاتيجي اسرتاتيجية للمنظمة على اإلطالق للعلوم واالبتكار (االسرتاتيجية)، اليت يكمن هدفها العام يف تعزيز تنف

. وأُعدت االســــــــــــرتاتيجية من خالل عملية شــــــــــــاملة 2030، دعًما لتحقيق خطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام 2031-2022للفرتة 
وشــفافة، شــارك فيها مجيع األعضــاء من خالل جلســات رمسية لألجهزة الرائســية (مبا يف ذلك املؤمترات اإلقليمية يف دوراهتا لعام 

رؤســـــــــــاء  اجملموعات اإلقليمية واجتماع غري رمسي مع ىل مشـــــــــــاورتني غري رمسيتني واجتماعات غري رمسية مع)، إضـــــــــــافة إ2022
 اجملموعات اإلقليمية ونواهبم بناء على دعوة الرئيس املستقل للمجلس.

واملواءمة يف جمال العلوم وتســــعى االســــرتاتيجية إىل دعم عمل املنظمة يف جمال العلوم واالبتكار عرب توفري التوجيهات واالتســــاق 
ا لإلطار االســــــــــرتاتيجي للفرتة واالبتكار على نطاق املنظمة. و  وتتمّتع أبمهية  2031-2022تشــــــــــّكل العلوم واالبتكار أســــــــــاســــــــــً

كما أن االبتكار والتكنولوجيا مها عامالن من العوامل املســـــــــــــــّرعة األربعة مشـــــــــــــــرتكة بني القطاعات يف بر�مج عمل املنظمة.  
، الــذي يهــدف إىل تســـــــــــــــريع وترية التقــدم احملرز وتعظيم اجلهود املبــذولــة لبلوغ 2031-2022االســـــــــــــــرتاتيجي للفرتة اإلطــار  يف

التنمية املســـــــــــــتدامة. ويف الوقت ذاته، تشـــــــــــــّكل العلوم األســـــــــــــاس الذي ترتكز إليه "العوامل املســـــــــــــّرعة" األربعة مجيعها  أهداف
املكّملة [أي احلوكمة ورأس املال البشـــــــري واملؤســـــــســـــــات]). لذلك، مت إدراج التكنولوجيا واالبتكار والبيا�ت والعناصـــــــر  (وهي

 العلوم واالبتكار يف جماالت األولوية الرباجمية العشرين، والعوامل املسّرعة، واملواضيع الشاملة.

�ت اليت تنطوي عليها عامل خاٍل من اجلوع وسوء التغذية حيث تتم االستفادة ابلكامل من اإلمكاوتتمّثل رؤية االسرتاتيجية يف 
حنو  العلوم واالبتكار ملواجهة التحد�ت االجتماعية واالقتصـــــــــــــــادية والبيئية املعقدة اليت تطرحها النظم الزراعية والغذائية، على

 منصف وشامل ومستدام على الصعيد العاملي.

ة بكل سياق إلقامة نظم زراعية وغذائية أما اهلدف فهو أن يقوم األعضاء بتسخري العلوم واالبتكار إلجياد حلول نظمية وخاص
من دون  إنتاج أفضـــل، وتغذية أفضـــل، وبيئة أفضـــل، وحياة أفضـــل،أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصـــمود واســـتدامة من أجل 

 .2030ترك أي أحد خلف الركب، دعًما خلطة التنمية املستدامة لعام 

ومتساوية بني اجلنسني؛ ومستندة إىل األدلة؛ وموجهة : مستندة إىل اإلنصاف؛ وترتكز االسرتاتيجية إىل املبادئ التوجيهية التالية
 .حنو تلبية االحتياجات؛ ومتسقة مع االستدامة؛ ومدركة للمخاطر؛ وقائمة على القيم األخالقية
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ائز بعاملي متكني اإلجراءات املتخذة يف إطار هذه الرك وترّكز االســرتاتيجية على ركائز ثالث جتمع تســع نتائج. وســيجري حتفيز
 . وهذه الركائز هي:شاملني اثنني مها الشراكات التحويلية وأتمني املوارد والتمويل املبتكر

 
 ؛تعزيز عملية صنع القرارات القائمة على العلوم واألدلة -أوًال 

 ؛دعم االبتكار والتكنولوجيا على املستويني اإلقليمي والقطري -اثنًيا 

 .أفضل لألعضاء من خالل تعزيز قدرات املنظمةتقدمي خدمات  -اثلثًا 
 

وسيكون الرصد متسًقا ابلكامل مع سالسل النتائج السببية ومقاصد أهداف التنمية املستدامة احملّددة يف اإلطار االسرتاتيجي 
ولوجيا واالبتكار، . ويف ما خيص العوامل املســّرعة ذات الصــلة ابلتكنة، مما يعكس األبعاد الثالثة لالســتدام2031-2022للفرتة 

ســيجري ربط الرصــد بشــكل مباشــر مبؤشــرات األداء األســاســية، يف حني أنه ســيجري قياس جماالت األولوية الرباجمية من خالل 
 مؤشرات أهداف التنمية املستدامة األوثق صلة.

 

 رئيسة العلماء، مسهان الوايفأالسيدة 


