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 وجزامل

م واالبتكار يف دورته السبعني بعد املائة، إثر عملية تشاورية و األغذية والزراعة اسرتاتيجية املنظمة للعلاعتمد جملس منظمة 
 ابلتايلو ، 2031-2022تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة وترية االسرتاتيجية أداًة لتسريع  عد  شاملة وشفافة. وت  

 . 2030م مة لعاايف حتقيق خطة التنمية املستد للمسامهة
خطط  مت وضعه لتوجيه عملية وضعرفيع املستوى جيري وضع خطط عمل إقليمية لتنفيذ االسرتاتيجية استناًدا إىل إطار و 

وسوف الظروف واالختالفات احمللية والوطنية واإلقليمية.  ملراعاةاستجابًة للدعوة الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية  العمل
 تعل قيف البلدان يف ما ي املتنوعة لتحدايت، واالحتياجات والقدراتلإقليمي قوي أن يستجيب التنفيذ  يضمن وجود هنج

 (.2025-2022هي أربع سنوات ) طط العمل اإلقليميةم واالبتكار. واملدة املقرتحة خلو لعلاب
ا من النواتج يف االسرتاتيجية، ويقرتح عددً  ينيالتمكين العاملنيلنتائج التسعة و رفيع املستوى املشار إليه آنًفا اطار الاإلويعرض 

ابالستناد إىل وثيقة االسرتاتيجية. كما أنه يربط مقاصد أهداف التنمية املستدامة، اليت مت  اختيارها حبيث تعكس هنج النظام 
ا، أيضً  يةالرباجم األولوية التالزراعي والغذائي املشمول يف نطاق االسرتاتيجية، واملبادئ التوجيهية لالسرتاتيجية. ومت  حتديد جما

، وابلتايل 2031-2022إلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة يف امع اإلشارة إىل أن االبتكار والتكنولوجيا مها عامالن مسر عان 
 جيري تعميمهما يف كل من جماالت األولوية الرباجمية العشرين.

لذا، سوف تسعى خطط . مع الواثئق االسرتاتيجية الرئيسية للمنظمة املتبادلحتقيق االتساق والتعزيز وتسعى االسرتاتيجية إىل 
تغري  ب اخلاصةتساهم يف تنفيذ االسرتاتيجية إىل أن م واالبتكار، و العمل اإلقليمية، ابإلضافة إىل تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة للعل

 إلشراكمع اسرتاتيجية املنظمة  أن تتواءمعات الزراعية، و القطا عربتعميم التنوع البيولوجي بشأن املناخ، واسرتاتيجية املنظمة 
 القطاع اخلاص.
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وسيكون الرصد متسًقا ابلكامل مع سالسل النتائج السببية ومقاصد أهداف التنمية املستدامة احملددة يف اإلطار االسرتاتيجي 
وثيقة االسرتاتيجية، سيناقش جملس  هوكما تنص  علي ربز األبعاد الثالثة لالستدامة.، الذي ي  2031-2022للفرتة للمنظمة 

وسيكون ابإلمكان حتديث االسرتاتيجية بشكل ، من إقرار االسرتاتيجيةاملنظمة استعراض منتصف املدة بعد مخس سنوات 
 دوري بطلب من األعضاء لتعكس التطورات املهمة.

 من جانب اللجنة اختاذه اإلجراء املقرتح

 تقدميم واالبتكار، وو اسرتاتيجية املنظمة للعلابلنهج املتبع لوضع خطط عمل إقليمية لتنفيذ  اإلقرارإن اللجنة مدعوة إىل 
 .اليت تراها مناسبة التوجيهات

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون الوثيقة إىل:
 أمسهان الوايفالسيدة 

 العلماء رئيسة
 51082 570 06 39+اتف: اهل
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 مقدمة -1
، إثر رم واالبتكاو اسرتاتيجية املنظمة للعل)املنظمة( يف دورته السبعني بعد املائة جملس منظمة األغذية والزراعة  أقر   -1

 وت عد  االسرتاتيجية أداًة لتسريع وترية تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 1عملية تشاورية شاملة وشفافة.
وهي ترمي إىل تعزيز عمل املنظمة يف جمال . 2030يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام ابلتايل للمسامهة و  2022-2031

وتستند االسرتاتيجية . رب توفري التوجيهات واالتساق واملواءمة يف جمال العلوم واالبتكار على نطاق املنظمةعم واالبتكار و العل
عندما تكون مصحوبة مبؤسسات  لتحويل النظم الزراعية والغذائية ا قوايً حمركً  تشكلم واالبتكار ميكن أن و إىل اإلقرار أبن العل

اإلنصاف لدى اجلهات الفاعلة يف النظم  شجيعقوية، وحوكمة رشيدة، وإرادة سياسية، وأطر تنظيمية متكينية وتدابري فع الة لت
 الزراعية والغذائية. 

، كما أن جلنة الربانمج سل طت الضوء، سرتاتيجيةخطة عمل للتنفيذ الفعال لالوجود وألقى اجمللس الضوء على أمهية  -2
االبتكار ومجيع  نواعالسرتاتيجية إزاء مجيع أا الذي تت بعه دورهتا الثالثة والثالثني بعد املائة، على أمهية النهج الواسع يف

ورح بت املؤمترات اإلقليمية للمنظمة اليت انعقدت  2من حيث تنفيذها. ،النظميةاالختصاصات العلمية، مبا يف ذلك الن  ه ج 
وطوال املشاورات الرمسية وغري  3الظروف واالختالفات اإلقليمية. مراعاةوطلبت من املنظمة  ،ابالسرتاتيجية 2022يف عام 

 الرمسية، مت  التشديد على أمهية الن  ه ج اإلقليمية لدى تنفيذ االسرتاتيجية.
ن جانب املؤمترات اإلقليمية ملراعاة الظروف واالختالفات احمللية والوطنية واإلقليمية، واستجابة للدعوة املوجهة م -3

جيري إعداد خطط عمل إقليمية استناًدا إىل إطار رفيع املستوى لتوجيه عملية وضع خطط العمل مبا يتماشى مع األولوايت 
للتحدايت التنفيذ  استجابةإقليمي قوي  د هنجاإلقليمية واملبادرات اإلقليمية، ومبا يدعمها أيًضا. وسوف يضمن وجو 

البنية التحتية، ومستوايت  ص  م واالبتكار، مبا يف ذلك يف ما خيو لعلواالحتياجات والقدرات املتنوعة يف البلدان يف ما يتعل ق اب
 االستثمار يف التعليم، والبحوث والتنمية والقدرات الفنية الوطنية.

لنتائج التسعة والعنصرين التمكينيني يف ااإلطار الرفيع املستوى املشار إليه أعاله وهو يتضم ن  1اجلدول ويعرض  -4
يربط و . لتوجيه عملية إعداد خطط العمل اإلقليمية ا من النواتج ابالستناد إىل وثيقة االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية، ويقرتح عددً 

، اليت مت  ذات الصلة هداف التنمية املستدامةأالعوامل التمكينية مبقاصد و مقاصد أهداف التنمية املستدامة هذا اإلطار 
اختيارها حبيث تعكس هنج النظام الزراعي والغذائي املشمول يف نطاق االسرتاتيجية، واملبادئ التوجيهية لالسرتاتيجية. ومت  

ولوجيا مها عامالن مسر عان لإلطار االسرتاتيجي ا، مع اإلشارة إىل أن االبتكار والتكنحتديد جماالت األولوية الرباجمية أيضً 
ويف حني أن  من جماالت األولوية الرباجمية العشرين. ، وابلتايل جيري تعميمهما يف كل   2031-2022للمنظمة للفرتة 

ا بكل تباطً ثر ار كلبعض هذه اجملاالت األ 1االسرتاتيجية تتصل إىل حد  كبري جبميع جماالت األولوية الرباجمية، يعرض اجلدول 
نتيجة. وت قرتح جماالت األولوية الرباجمية هذه ومقاصد أهداف التنمية املستدامة بصورة مؤقتة إلعطاء إشارة عن جماالت 

                                                      
 (، املرفق دال.2022يونيو/حزيران  17-13تقرير الدورة السبعني بعد املائة جمللس املنظمة )روما،   1

www.fao.org/3/nj485ar/nj485ar.pdf 
 (2022مايو/أاير  20-16تقرير الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج )روما،  2

www.fao.org/3/nj232ar/nj232ar.pdf 
(؛ تقرير الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر www.fao.org/3/ni472ar/ni472ar.pdfر اإلقليمي للشرق األدىن )تقرير الدورة السادسة والثالثني للمؤمت  3

(. تقرير الدورة السابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر .org/3/ni469ar/ni469ar.pdfwww.faoاإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )
ألفريقيا (؛ تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي www.fao.org/3/ni471ar/ni471ar.pdfالكارييب )

(www.fao.org/3/ni468ar/ni468ar.pdf( ؛ وتقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب)www.fao.org/3/ni470ar/ni470ar.pdf.) 

https://www.fao.org/3/nj485ar/nj485ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj232ar/nj232ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni472ar/ni472ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni469ar/ni469ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni471ar/ni471ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni468ar/ni468ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni470ar/ni470ar.pdf
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العمل  ططاملواءمة. واملدة املقرتحة خل الرتكيز الرئيسية لكل نتيجة، وميكن أن ت عدَّل لدى بلورة خطط العمل اإلقليمية لضمان
 (.2025-2022ع سنوات )هي أرب اإلقليمية

لذا، سوف . مع الواثئق االسرتاتيجية الرئيسية للمنظمةحتقيق االتساق والتعزيز املتبادل إىل وتسعى االسرتاتيجية  -5
تساهم يف تنفيذ االسرتاتيجية إىل أن اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار، تسعى خطط العمل اإلقليمية، ابإلضافة إىل تنفيذ 

مع اسرتاتيجية  أن تتواءمبتغري  املناخ، واسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية، و اخلاصة 
 املنظمة إلشراك القطاع اخلاص.

ا مع نطاق االسرتاتيجية، ستشد د خطط العمل اإلقليمية على هنج  واسع إزاء مجيع أنواع االبتكارات شيً اومت -6
أمهية  راعي املنظمةية، مبا يغطي مجيع القطاعات واجملاالت يف النظم الزراعية والغذائية. وسوف تواالختصاصات العلم

مجيع أنواع  إمكانية النفاذ إىلالسياقات العاملية، واإلقليمية، والوطنية واحمللية لدى تنفيذ االسرتاتيجية، لضمان  وصياتخص
وسيتم إيالء عناية خاصة الحتياجات البلدان املنخفضة واملتوسطة مع الواقع احمللي.  وتكييفهام واالبتكار و املعرفة، والعل

الدخل، مبا يف ذلك الدول اجلزرية الصغرية النامية، مع الرتكيز على صغار املنتجني، واملزارعني األسريني، والسكان األصليني، 
يف النظم الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك املؤسسات املتناهية من اجلهات الفاعلة الناقصة التمثيل  موالنساء، والشباب، وغريه

 أجل تسريع وترية التقدم احملرز ابجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة. الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم، من
اإلطار  وسيكون الرصد متسًقا ابلكامل مع سالسل النتائج السببية ومقاصد أهداف التنمية املستدامة احملددة يف -7

وكما تنص  عليه وثيقة االسرتاتيجية،  األبعاد الثالثة لالستدامة. مبا يعكس، 2031-2022للفرتة  للمنظمة االسرتاتيجي
وسيكون ابإلمكان حتديث سيناقش جملس املنظمة استعراض منتصف املدة بعد مخس سنوات من إقرار االسرتاتيجية، 

 .اهلامةتعكس التطورات االسرتاتيجية بشكل دوري بطلب من األعضاء ل
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 (2025-2022م واالبتكار )و السرتاتيجية املنظمة للعل إعداد خطط العمل اإلقليمية: إطار 1اجلدول 
جماالت الرتكيز الرئيسية لكل نتيجة، وميكن أن ت عدَّل لدى بلورة خطط العمل اإلقليمية لضمان  للداللة علىت قرتح جماالت األولوية الرباجمية هذه ومقاصد أهداف التنمية املستدامة بصورة مؤقتة 

 املواءمة. 
 .2، وترد جماالت األولوية الرباجمية يف امللحق 1مالحظة: ترد مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة يف امللحق 

 املسامهة يف مقاصد أهداف التنمية املستدامة )بني هاللني( ولوية الرباجميةألجماالت ا م واالبتكارو للعلالنتائج والنواتج املقرتحة السرتاتيجية املنظمة 
 : تعزيز عملية صنع القرارات القائمة على العلوم واألدلة1الركيزة 

 عل قة ابلنظم الزراعية والغذائية: حتسني املعارف واألدلة املت1-1النتيجة 
، مبا )مبا يف ذلك السلع العامة الرقمية( العامة العامليةتوفري السلع حتسني 
املسائل الناشئة وعمليات االستشراف، من خالل تكثيف  بشأن يشمل
املعلومات واملعارف، ومقارنتها، البياانت و الرامي إىل توليد  املنظمة عمل

حنو مستمر على  واسع وعلى نطاقوحتليلها، واإلبالغ عنها ونشرها على 
 املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية.

تقييم األدلة بطريقة صارمة وشفافة وحيادية لتوجيه العمل الفين والتوجيهات 
املعيارية للمنظمة ابالستناد إىل األدلة املتوافرة اليت تتمتع بقدر أكرب من 
املوثوقية والصلة والشرعية، مبا يف ذلك نتائج حبوث الن هج النظمية ومعارف 

 .السكان األصليني وصغار املنتجني
ستخدام التكنولوجيات ال احملتملة خاطراملتقييم األدلة بشأن فعالية املنافع و 

اجلديدة واالبتكارات، ومشوهلا والقدرة على حتمل كلفتها ابالستناد إىل 

اخلاص إبنتاج أفضل،  1اجملال 
اخلاص إبنتاج أفضل،  2اجملال 
اخلاص بتغذية أفضل،  1اجملال 
اخلاص بتغذية أفضل،  2اجملال 
اخلاص بتغذية أفضل،  3اجملال 
اخلاص بتغذية أفضل،  4اجملال 
اخلاص بتغذية أفضل،  5اجملال 
اخلاص ببيئة أفضل،  1اجملال 
أفضل،  بيئةاخلاص ب 2اجملال 
أفضل،  بيئةاخلاص ب 4اجملال 
اخلاص حبياة أفضل،  2اجملال 

 ايشكل حتسني املعارف واألدلة املتعل قة ابلنظم الزراعية والغذائية أساسً 
( وسوء 2-1القضاء على اجلوع ) أي لتحقيق صلب والية املنظمة

زايدة اإلنتاجية الزراعية ومداخيل صغار منتجي و (؛ 2-2) التغذية
 (.2-4(؛ وضمان نظم مستدامة إلنتاج األغذية )2-3األغذية )
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 املسامهة يف مقاصد أهداف التنمية املستدامة )بني هاللني( ولوية الرباجميةألجماالت ا م واالبتكارو للعلالنتائج والنواتج املقرتحة السرتاتيجية املنظمة 
األبعاد الثالثة لالستدامة من خالل حتليل أوجه التآزر واملقايضات، 

 ، ورصد وتقييم االبتكارات والتكنولوجيات.وعمليات تقييم األثر
املتعددة أصحاب املصلحة وآليات التيسري لتبادل املشاركة منصات  تعزيز

 البلدان وأصحاب املصلحة.بني ربات اخل

اخلاص حبياة أفضل،  5اجملال 
 ياة أفضلاخلاص حب 6اجملال 

 تعزيز أوجه التفاعل بني العلوم والسياسات من أجل النظم الزراعية والغذائية: 2-1النتيجة 
تعزيز مسامهة املنظمة يف أوجه التفاعل بني العلوم والسياسات على 
املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية لدعم احلوار املنظ م بني العلماء 

األخذ يف وواضعي السياسات وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين، مع 
املة دعًما لعملية صنع القرار الشانعدام التوازن بني القوى،  االعتبار

من أجل زايدة االتساق يف السياسات وامللكية  واألدل ة والقائمة على العلوم
 .املشرتكة والعمل اجلماعي

االستجابة الحتياجات األعضاء جلهة املعلومات والتحليل، مثالً من خالل 
تشكيل جلان علمية خمص صة مشرتكة بني التخصصات ومتوازنة إقليمًيا 

 .عاجلة املسائل الرئيسيةتضم خرباء من حول العامل مل
وضع توجيهات معيارية لعمليات وضع السياسات القائمة على العلوم 
واألدل ة للنظم الزراعية والغذائية، مبا يساعد يف ضمان أن ت  ت خذ القرارات 

ا إىل علوم وأدل ة كافية، وذات الصلة الفعالة بشأن السياسات استنادً 
 وموثوقة.

 ضل، اخلاص بتغذية أف 1اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل 2اجملال 

 

أوجه التفاعل بني العلوم والسياسات للنظم الزراعية والغذائية  يساهم تعزيز
الحتياجات ل مستجيببصورة مباشرة يف ضمان اختاذ القرارات على حنو 

وتعزيز االتساق بني  ،(16-7وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي )
(، فضاًل عن املسامهة 17-14السياسات لتحقيق التنمية املستدامة )

 بصورة غري مباشرة يف إقامة النظم الزراعية والغذائية املستدامة.
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 املسامهة يف مقاصد أهداف التنمية املستدامة )بني هاللني( ولوية الرباجميةألجماالت ا م واالبتكارو للعلالنتائج والنواتج املقرتحة السرتاتيجية املنظمة 
 : تعزيز البحوث من أجل التنمية1-3النتيجة 

تشجيع االستثمارات العامة يف البحوث، مبا يف ذلك علم االستدامة والعلوم 
النظمية بطريقة املشرتكة بني التخصصات واجلامعة هلا، ملعاجلة التحدايت 

 .شاملة
التعاون مع منظمات البحوث اإلقليمية، والوطنية واحمللية )الرمسية وغري 

 ودعم قدراهتا لتسخري األثر اجلماعي واملزااي النسبية. ،الرمسية(
التشاركية القائمة على الطلب، طيلة دورة البحوث، مع ضم  تعزيز النهج 

 املنتجني.معرفة السكان األصليني وصغار 
تسخري الشراكات للتشارك يف إعداد جدول أعمال مشرتك حول العلوم 

 واالبتكار.

اخلاص إبنتاج أفضل،  1اجملال 
اخلاص إبنتاج أفضل،  2اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل 6اجملال 

يساهم تعزيز البحوث من أجل التنمية بشكل مباشر يف زايدة 
جية الزراعية يف البلدان النامية، االستثمارات من أجل تقوية القدرة اإلنتا

أ(. وهذا -2مبا يف ذلك من خالل خدمات البحوث واإلرشاد الزراعي )
(، 9-5مرتبط بشكل وثيق بتعزيز البحوث العلمية وتشجيع االبتكار )

ودعم تطوير التكنولوجيا احمللية، والبحث واالبتكار يف البلدان النامية 
ب(. وأحد -4للبلدان النامية )املنح املتاحة ب(، وتوسيع نطاق -9)

 اوالغذائية، وفقً  ابلنظم الزراعية واملتصلاجملاالت اخلاصة يف البحوث 
 .أ(-14التكنولوجيا البحرية ) جمال هو 2030خلطة التنمية 

 

  : دعم االبتكار والتكنولوجيا على املستويني اإلقليمي والقطري2الركيزة   
يسورة الكلفة صغار املنتجني واملزارعني األسريني واجلهات الفاعلة األخرى يف النظام الزراعي والغذائي إىل االبتكارات والتكنولوجيات الشاملة وامل: حتسني إمكانية وصول 2-1النتيجة 

 الرامية إىل حتقيق نظم زراعية وغذائية مستدامة ،واخلاصة بكل سياق
لوصول إىل االبتكارات والتكنولوجيات الشاملة وامليسورة احتسني إمكانية 

منصف )مبا يف ذلك  و حنى  تخدامها عل واسالكلفة واخلاصة بكل سياق 
االبتكارات االجتماعية، والسياساتية، واملالية واملؤسسية( الرامية إىل حتقيق 
نظم زراعية وغذائية مستدامة، مع الرتكيز على تكييف االبتكارات 
والتكنولوجيات مع االحتياجات احمللية من خالل هن  ج تشاركية قائمة على 

اخلاص إبنتاج أفضل،  1اجملال 
 اخلاص إبنتاج أفضل، 2اجملال 
 اخلاص إبنتاج أفضل، 4اجملال 
 اخلاص إبنتاج أفضل، 5اجملال 

لوصول إىل االبتكارات والتكنولوجيات على ايت صل حتسني إمكانية 
الفقراء حنو  مباشر بضمان أن يتمتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما 

والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصول على املوارد واخلدمات 
 (.1-4االقتصادية، مبا يف ذلك التكنولوجيا اجلديدة املالئمة )
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 املسامهة يف مقاصد أهداف التنمية املستدامة )بني هاللني( ولوية الرباجميةألجماالت ا م واالبتكارو للعلالنتائج والنواتج املقرتحة السرتاتيجية املنظمة 
تلبية االحتياجات تر ك ز على املشاكل، و تستجيب الحتياجات صغار 

 املنتجني واجملموعات األخرى الناقصة التمثيل.
النهوض ابلتجارب الواعدة وتوسيع نطاقها، مع إيالء عناية خاصة لضرورة 

 تعزيز البنية التحتية والتعليم.
حتديث املعلومات عن جمموعة واسعة من االبتكارات وحتقيق أثرها، مبا يف 

 االتصاالت الريفية.ذلك من خالل خدمات 
 إىل االبتكارات والتكنولوجيات وتقامسها.تقييم اخليارات القطرية للوصول 

 اخلاص بتغذية أفضل، 4اجملال 
 اخلاص ببيئة أفضل، 1اجملال 
 اخلاص ببيئة أفضل، 3اجملال 
 اخلاص ببيئة أفضل، 4اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل، 2اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل، 4اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل 5اجملال 

 
 
 

 

 

 

ا إىل االبتكارات والتكنولوجيات أيضً  الوصوليساهم حتسني إمكانية و 
يف العديد من مقاصد أهداف التنمية املستدامة يف مجيع جوانب النظم 

(، 14-2(، ومصايد األمساك )2-4و 2-3عية والغذائية: الزراعة )الزرا
ا تبط أيضً ر (. وي13-1( يف سياق تغري  املناخ )15-5والتنو ع البيولوجي )

بتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للمضي قدًما حنو حتقيق أمناط 
أ(. وترتبط هذه النتيجة -12) االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة

مباشرة بتحقيق مستوايت أعلى من اإلنتاجية االقتصادية  بصورة
(، 8-2) خالل التنويع، واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا، واالبتكار من
يف ذلك من خالل الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  مبا
 ج(.-9)
سوف يتم  حتسني إمكانية الوصول إىل االبتكارات والتكنولوجيات و 

د  بدرجة كبرية حت(، و 4-4فرص العمل الالئقة )أتمني بطريقة تساهم يف 
(، 8-6من نسبة الشباب غري امللتحقني ابلعمالة أو التعليم أو التدريب )

 منو الدخل ألدىن ساهم بشكل إمجايل يف تب(، و -5ز متكني املرأة )وتعز  
 (.10-2لشمول )شج ع ات( و 10-1املائة من السكان ) يف 40

عية وغذائية مستدامة، النظم الوطنية لالبتكار يف جمال اإلنتاج الزراعي والغذائي على إسناد األولوية لالبتكارات والتكنولوجيات الرامية إىل حتقيق نظم زرا ات: تعزيز قدر 2-2النتيجة 
 واملشاركة يف توليدها وتوسيع نطاقها
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 املسامهة يف مقاصد أهداف التنمية املستدامة )بني هاللني( ولوية الرباجميةألجماالت ا م واالبتكارو للعلالنتائج والنواتج املقرتحة السرتاتيجية املنظمة 
تعزيز قدرات النظم الوطنية لالبتكار يف جمال اإلنتاج الزراعي والغذائي على 
إسناد األولوية لالبتكارات والتكنولوجيات ذات الصلة واملالئمة الرامية إىل 
  حتقيق نظم زراعية وغذائية مستدامة، واملشاركة يف توليدها وتوسيع نطاقها.

تعزيز خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية التعددية واملنسقة اليت تدعم 
 .تبادل املعارف يف ما بني املزارعني

وتقوية منصات ومراكز وطنية وإقليمية مبتكرة لتبادل املعارف وتطوير نشاء إ
 القدرات يف جمال االبتكار

 تعزيز تبادل املعرفة واخلربات بني البلدان واألقاليم.

 اخلاص إبنتاج أفضل، 1اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل، 5اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل، 6اجملال 

 
 

 

بتكار يف جمال اإلنتاج الزراعي والغذائي تعزيز قدرات النظم الوطنية لال
ية اإلنتاج القدرة هي نتيجة زايدة االستثمارات اليت من شأهنا أن تزيد من

 أ(.-2) الزراعية

 وتنفيذها وتقييمها.: تعزيز القدرات الوطنية لتصميم االسرتاتيجيات والسياسات واألطر التنظيمية املتعل قة ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 2-3النتيجة 
، التنظيميةإعطاء التوجيهات للبلدان بشأن السياسات الوطنية، واألطر 

 والرتتيبات املؤسسية، ونظم احلوكمة والتكنولوجيات اجلديدة.
إدماج املرأة وإعطائها قدرة متساوية على صنع القرار لرسم مالمح  تعزيز

 ذات الصلة. األطر القانونية والسياسات والربامج واملبادرات
 تنمية القدرات الوطنية لتنفيذ وتقييم السياسات واألطر.

 تبادل املعرفة، واخلربات وأفضل املمارسات بني البلدان واألقاليم. تعزيز
 وحتليلهادعم البلدان يف مجع املعلومات املتصلة ابلتكنولوجيا واالبتكار، 

 واستخدامها يف صنع القرارات.

 اخلاص إبنتاج أفضل، 1اجملال 
 اخلاص بتغذية أفضل، 1اجملال 
 اخلاص بتغذية أفضل، 3اجملال 
 اخلاص بتغذية أفضل، 2اجملال 
 اخلاص بتغذية أفضل 5اجملال 

 

 

يساهم تعزيز القدرات الوطنية لوضع السياسات واألطر التنظيمية املتعل قة 
سياسات املوجهة ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، يف الرتويج إلعداد ال

(، ودعم تطوير 8-3واالبتكار ) حنو التنمية واليت تدعم األنشطة اإلنتاجية
ب(، وتعزيز -9التكنولوجيا احمللية والبحث واالبتكار يف البلدان النامية )

 .(17-14) اتساق السياسات من أجل حتقيق التنمية املستدامة
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 تعزيز قدرات املنظمة: تقدمي خدمات أفضل لألعضاء من خالل 3الركيزة 
، مبا 2031-2022القدرات الوطنية للمنظمة، سيتم  رصد هذه الركيزة من خالل مؤشرات األداء الرئيسية لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  تتمحور حول تعزيز 3ىل أن الركيزة إنظراً 

 .املسر عة( )اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة والعوامل 5يف ذلك اهلدف 
 : حتسني إدارة املعارف وتبادل املعلومات واخلربات3-1 النتيجة

 .تعزيز إدارة املعارف لتحسني تبادل املعلومات واستنباط الدروس املستمدة ودجمها
 .اسرتشاد التوجيهات املعيارية ابلدروس املستمدة من التدخالت الفنية

 : حتسني التواصل العلمي3-2 النتيجة
 .لزايدة الوعي العام واحلوار القائم على العلوم واألدلة تعزيز التواصل العلمي

 تعزيز قدرات منظمة األغذية والزراعة لتسخري العلوم واالبتكار على نطاق املنظمة :3-3 النتيجة
 القطري.تعزيز قدرات املنظمة لزايدة استخدام العلوم واالبتكار يف برانمج عملها، وخباصة على املستوى 

 املنظمة.السرتاتيجيات القائمة يف سياسات والا بيد وخطط العمل اخلاصة اببني اسرتاتيجية العلوم واالبتكار ومبادرات املنظمة، مثل مبادرة العمل يدً تعزيز املواءمة 
 رصد التقد م احملرز على صعيد تعزيز قدرات املنظمة ودمج الدروس املستمدة.

 العوامل التمكينية
، وخباصة تلك 2031-2022لمنظمة للفرتة ترك ز العوامل التمكينية على أتمني بيئة متكينية وسيجري قياسها من خالل مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة يف اإلطار االسرتاتيجي ل

رد والتمويل املبتكر" مع جماالت األولوية الرباجمية ذات الصلة، واليت تشمل "املوا بشأن : التواصل. وعالوًة على ذلك، ستتم  مواءمة العامل التمكيين7الوظيفي  اهلدف ضمنالواردة 
 اخلاص حبياة أفضل. 6 اخلاص حبياة أفضل واجملال 5 اخلاص إبنتاج أفضل، واجملال 5 اجملال
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 الشراكات التحويلية
من أجل االستفادة من املعرفة  التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، لتسخري العلوم واالبتكارالشراكات التحويلية والتعاون املتعدد القطاعات، مبا يف ذلك تنمية إحياء ودعم و 

 والقدرات، وتعزيز الوصول إليها وتسخري االستثمارات.
اهليئات املعنية يف األمم يف روما، ودعم آلية تيسري التكنولوجيا و تعزيز التعاون مع كياانت األمم املتحدة ذات الصلة يف جمال العلوم واالبتكار، مبا يف ذلك الوكاالت اليت توجد مقارها 

 للتفاعل بني السياسات والعلوم. املتحدة
 مع كياانت األمم املتحدة. ،تعزيز آليات التعاون املبتكرة، مثل املراكز املشرتكة

 والتمويل املبتكر املوارد
 والتمويل املبتكر.حتديد وتعزيز املبادرات والربامج لتحفيز أطر املوارد 

 تعزيز قدرات موظفي وأعضاء املنظمة على دعم إعداد أطر اآلليات املبتكرة للموارد والتمويل.
حوث ونقل مبا يف ذلك من خالل التشارك الطوعي للمعارف واملمارسات والبالتقليدية،  ارفاملع يشملتوطيد أواصر التعاون يف جمال العلوم والبحوث والتكنولوجيا واالبتكار، مبا 

حنو متبادل على املستوايت الوطنية  وفًقا للشروط املتفق عليها على حنو متبادل، وحتسني الوصول املتكافئ إىل نتائج البحوث والتكنولوجيات وفًقا للشروط املتفق عليها على التكنولوجيا
 ..، وحتسني الوصول إىل االستثمارات واملوارد املاليةبلدان اجلنوب والتعاون الثالثي واإلقليمية والدولية، مثاًل من خالل التعاون بني
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 : مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة1امللحق 

ضمان متت ع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصول على املوارد  ،4-1 املقصد
االقتصادية، وكذلك حصوهلم على اخلدمات األساسية، وعلى حق ملكية األراضي والتصر ف فيها وغريه من احلقوق املتعل قة 

ملوارد الطبيعية، والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية، أبشكال امللكية األخرى، وابملرياث، وابحلصول على ا
 2030ذلك التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام  يف مبا

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرض ع، على ما  ،1-2 املقصد
 2030طوال العام حبلول عام يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذ ي 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املت فق عليها دولًيا 2520وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  ،2-2 املقصد
بشأن توق ف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء احلوامل 

 2030واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
 سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعني مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال ،3-2 املقصد

األسريني والرعاة والصيادين، مبا يف ذلك من خالل ضمان املساواة يف حصوهلم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى 
وحصوهلم واملدخالت واملعارف واخلدمات املالية وإمكانية وصوهلم إىل األسواق وحصوهلم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة 

 2030على فرص عمل غري زراعية، حبلول عام 

ضمان نظم إنتاج غذائية مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية قادرة على الصمود تزيد من اإلنتاج واإلنتاجية،  ،2-4 املقصد
دة القسوة، ة الشدييوتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعز ز قدرة التكي ف مع تغري  املناخ، واألحوال اجلو 

 2030 واجلفاف، والفيضاانت، وغريها من الكوارث، وحتس ن على حنو تدرجيي جودة األراضي والرتبة، حبلول عام
زايدة االستثمار، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل املعز ز، يف البىن التحتية الريفية، ويف البحوث الزراعية  ،أ-2 املقصد

وخدمات اإلرشاد الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك اجلينات احليوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية 
  البلدان األقل  منًوايف البلدان النامية، وال سيما يف

الزايدة بنسبة كبرية يف عدد املنح املدرسية املتاحة على الصعيد العاملي للبلدان النامية، وخباصة أقل البلدان  ،ب-4 املقصد
لوجيا والبلدان األفريقية، لاللتحاق ابلتعليم العايل، مبا يف ذلك التدريب املهين، وتكنو  ةمنواً، والدول اجلزرية الصغرية النامي

 2020املعلومات واالتصاالت، والربامج التقنية، واهلندسية والعلمية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية األخرى، حبلول عام 
الزايدة يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية،  ،4-4 املقصد

 2030للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة، حبلول عام 

 تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني املرأة ،ب-5 املقصد
حتقيق مستوايت أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا، واالبتكار،  ،8-2 املقصد

 املتسمة ابلقيمة املضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالةمبا يف ذلك من خالل الرتكيز على القطاعات 
تعزيز السياسات املوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال  ،3-8 املقصد

اهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع املتن
 احلجم، ومنوها، مبا يف ذلك من خالل احلصول على اخلدمات املالية
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 2020 التعليم أو التدريب حبلول عام احلد بدرجة كبرية من نسبة الشباب غري امللتحقني ابلعمالة أو ،6-8 املقصد

تعزيز البحث العلمي وحتسني القدرات التكنولوجية يف القطاعات الصناعية يف مجيع البلدان، وال سيما البلدان  ،5-9 املقصد
، تشجيع االبتكار والزايدة بنسبة كبرية يف عدد العاملني يف جمال البحث والتطوير 2030النامية، مبا يف ذلك، حبلول عام 

 واخلاص على البحث والتطويرلكل مليون شخص، وزايدة إنفاق القطاعني العام 
دعم تطوير التكنولوجيا احمللية والبحث واالبتكار يف البلدان النامية، مبا يف ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة  ،ب-9 املقصد

 مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بني أمور أخرى
احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توفري فرص الوصول  حتقيق زايدة كبرية يف فرص ،ج-9 املقصد

 2020 الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يف أقل البلدان منوا حبلول عام

املائة من السكان مبعدل أعلى  يف 40ا إىل حتقيق منو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدىن التوصل تدرجييً  ،10-1 املقصد
 2030 املعدل املتوسط الوطين حبلول عاممن 

اإلعاقة  متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو اجلنس أو ،2-10 املقصد
 2030 غري ذلك، حبلول عام أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو

دعم البلدان النامية لتعزيز قدراهتا العلمية والتكنولوجية للمضي قدًما حنو حتقيق أمناط استهالك وإنتاج أكثر  ،أ-12 املقصد
 استدامة
القدرة على الصمود يف مواجهة األخطار املرتبطة ابملناخ والكوارث الطبيعية يف مجيع البلدان، وتعزيز  تعزيز ،1-13 املقصد

 األخطارالقدرة على التكيف مع تلك 
إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على حنو مستدام ومحايتها، من أجل جتن ب حدوث آاثر سلبية  ،2-14 املقصد

كبرية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز قدرهتا على الصمود، واختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حتقيق الصحة واإلنتاجية 
 2020للمحيطات، حبلول عام 

زايدة املعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايري اللجنة  ،أ-41 املقصد
األوقيانوغرافية احلكومية الدولية ومبادئها التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل حتسني صحة احمليطات، 

 ة البلدان النامية، وال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري يف تنمي
اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد  من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، حبلول  ،15-5 املقصد

 ، حبماية األنواع املهدَّدة ومنع انقراضها2020عام 
 ضمان اختاذ القرارات على حنو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على مجيع املستوايت ،16-7 املقصد
 تعزيز اتساق السياسات من أجل حتقيق التنمية املستدامة ،17-14 املقصد
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 : جماالت األولوية الرباجمية يف منظمة األغذية والزراعة2امللحق 
 االبتكار من أجل اإلنتاج الزراعي املستداماخلاص إبنتاج أفضل:  1اجملال 
 اخلاص إبنتاج أفضل: التحو ل األزرق 2اجملال 
 اخلاص إبنتاج أفضل: صحة واحدة 3اجملال 
 اخلاص إبنتاج أفضل: حصول صغار املنتجني على حنو منصف على املوارد 4اجملال 
 اخلاص بتغذية أفضل: أمناط غذائية صحية للجميع 1اجملال 
 اخلاص بتغذية أفضل: التغذية للفئات األضعف 2اجملال 
 اخلاص بتغذية أفضل: أغذية آمنة للجميع 3اجملال 
 اخلاص بتغذية أفضل: احلد من الفاقد واملهدر من األغذية 4اجملال 
 اخلاص بتغذية أفضل: شفافية األسواق والتجارة 5اجملال 
 اخلاص ببيئة أفضل: نظم زراعية وغذائية مكي فة مع تغري  املناخ وختفف من حدة آاثره 1اجملال 
 اخلاص ببيئة أفضل: االقتصاد األحيائي من أجل أغذية وزراعة مستدامة 2اجملال 
 اخلاص ببيئة أفضل: التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعة 3اجملال 
 خلاص حبياة أفضل: املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفيةا 1اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل: التحو ل الريفي الشامل 2اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل: حاالت الطوارئ الزراعية والغذائية 3اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل: نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود 4اجملال 
 ل: مبادرة العمل يًدا بيداخلاص حبياة أفض 5اجملال 
 اخلاص حبياة أفضل: تعزيز االستثمارات 6اجملال 

 
 


