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 معلومات أساسية - اًل أو  
جملس منظمة األغذية والزراعة اسرترترترترترترترتااتيمية املنظمة للعلوا واالبتكار جاالسرترترترترترترترتااتيمية  يف  ورته السرترترترترترترترت ع  بعد  أقر   -1

ومتث ل هذه االسااتيمية أ اة لتسريع وترية تنفيذ اإلطار االسااتيمي للمنظمة . 1املائة عقب عملية تشاورية شاملة وشفافة
 للتنمية املستدامة. 2030وابلتايل املسامهة يف خطة عاا  2031-2022للفاة 

عملية شرترترترترتاملة وشرترترترترتفافةي  شرترترترترتارنة اليع األعضرترترترترتاء من خال  الدورات الرمسية بفضرترترترترتل االسرترترترترتااتيمية  توضرترترترترتعقد و  -2
 .ةغري رمسيات مشرترترترترترترترترتاور سرترترترترترترترترتت   ي ونذلمت 2022لألجهزة الرائسرترترترترترترترترتية ج ا يف مللمت اليع امللمترات اإلقليمية املعقو ة يف عاا 

واالبتكرترتار عت توفري  وتسرترترترترترترترترترترترترترتعى االسرترترترترترترترترترترترترترتااتيميرترتة إىل  عع هرترتذه التطورات األخرية ال  عز ت عمرترتل املنظمرترتة يف جمرترتايل العلوا
التوجيهات واالتسرترترترترترترترترترترترترترتاا واملواءمة يف جما  العلوا واالبتكار على  طاا املنظمة من أجل تقوية قدرات هذه األخرية على 

 تقدمي خدمات أفضل لل لدان.

 2031-2022الصلة ابإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة  - اثنًيا
ا ل طار االسرترتااتيمي و ل العلوا واالبتكار تشرترتك   -3 يتمتعان أبمهية مشرترتانة ب  القطاعات يف برجمع عمل مها أسرترتاسرترتإل

نما أن االبتكار والتكنولوجيا عامالن  فاالبتكار يُعد  قوة  افعة رئيسرترترترترتية ل ناء عاٍ خا ا من اسوع وسرترترترترتوء الت ذية. املنظمة.
تسرترترترتريع وترية التقدا اور  وتعظيع اسهو  امل ذولة ل لو  إىل  ل يمن العوامل املسرترترترتر عة األربعة يف اإلطار االسرترترترتااتيمي ال  ت

 إ تاج أفضرترترترترترترترتلي وت ذية أفضرترترترترترترترتلي وبي ةأهداف التنمية املسرترترترترترترترتتدامة وطقيق التطل عات ال  تنطوي عليها األفضرترترترترترترترتليات األربع ج
ألربعة اليعها ويف الوقت ملاتهي تشرترترترترترترترترترتك ل العلوا األسرترترترترترترترترترتاع الذي ترتكز إليه العوامل املسرترترترترترترترترترتر عة ا  .أفضرترترترترترترترترترتلي و ياة أفضرترترترترترترترترترتل

ولذلمتي مت إ راج  جالتكنولوجيا واالبتكار وال ياجت والعناصرترترترترترتر املكم لة وأي اوونمة ورأع املا  ال شرترترترترترتري وامللسرترترترترترتسرترترترترترتات  .
 والعوامل املسر عةي واملواضيع الشاملةي وامل ا رات اإلقليمية. 2 العلوا واالبتكار يف جماالت األولوية التاجمية العشريني

 التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة - اثلثًا
إلطالا للمنظمة للعلوا واالبتكار نأ اة رئيسية للمسامهة على ار  ت امللمترات اإلقليمية بوضع أو  اسااتيمية  -4

قطاعات يف اليع أعما  ي وأندت على أمهيتها الشاملة لعدة 2031-2022يف تنفيذ اإلطار االسااتيمي للمنظمة للفاة 
طت الضرترترتوء على أ ه يف سرترترتل  نما حمط ثناء.   تونا ت العملية التشرترترتاورية الشرترترتفافة والشرترترتاملة ال  من خالهلا وضرترترتع 3املنظمة.

الوقرترتت الرترتذي تكتسرترترترترترترترترترترترترترتي فيرترته العلوا واالبتكرترتار أمهيرترتة  رترتامسرترتة إل رترتدائ طو   يف النظع الزراعيرترتة وال رترتذائيرترتةي فرترت  رترته يتع  على 
يف  ظروف الوطنيةي وشد ت على أمهية أخذ السياقات واألولوايت املختلفة لألعضاء يف نل إقليعي  ااالبتكارات مراعاة ال

ا شرترترترترترترتد ت و . بع  االعت ار يمللمت اخلصرترترترترترترتائي الوطنية واولية على أن العلوا واالبتكار من اورنات القوية لتحسرترترترترترترت  أيضرترترترترترترتإل
اي  ا يف مللمت صرترترترترترترترترترترترت ار املنتم  يالء االهتماا للمممو ضرترترترترترترترترترترترترورة إالنظع الزراعية وال ذائيةي وعلى  عات املمثلة متثيالإل جقصرترترترترترترترترترترترتإل

 والشعوب األصلية والنساء والش اب.
                                                      

.  ا  املرفق ي 2022 زيران  /يو يو 17-13الدورة الس ع  بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة جروماي  تقرير 1
https://www.fao.org/3/nj485ar/nj485ar.pdf 

  /ar.pdf576ar/ne576ne/3https://www.fao.org. روما. 2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفاة  .2021منظمة األغذية والزراعة.  2
 conferences/ar-https://www.fao.org/about/meetings/regional اإلقليمية على الرابط التايل:ميكن االطالع على تقارير امللمترات  3

https://www.fao.org/3/nj485ar/nj485ar.pdf
https://www.fao.org/3/ne576ar/ne576ar.pdf
https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/ar/
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 مصايد األمساكالصلة بعمل جلنة  - رابًعا
وتسرترترترترترترتتميب  4االبتكار.بشرترترترترترترتكل متزايد املسرترترترترترترتائل املتعلقة ابلعلوا و يف  وراهتا األخرية  مصرترترترترترترتايد األمسا سنة أبر ت  -5

الصرترترترترترتا رة عن  ملات الصرترترترترترتلةلتوصرترترترترترتيات لي التسرترترترترترتعاسرترترترترترتااتيمية املنظمة للعلوا واالبتكاري من خال  رنائزها الثالئ و تائمها 
 :. وإن اللمنةاللمنة
  مساعدة األعضاء على تعزيز قدراهتع يف جما  اإل صاءات وتوفري ال ياجت خاصة يف  مواصلةطل ت من املنظمة

 ل ياجتي ونذلمت إل ماج التكنولوجيات امل تكرة؛اواالت ال  تفتقر إىل ا
   ا أمهية النظع الوطنية التشرترترت يلية لتمميع ال ياجت من أجل مسرترترتا دة العمليات العلمية وصرترترتنع دت اللمنة جمد إل وأن

 القرارات مع التشديد على اواجة إىل بناء قدرات ال لدان النامية و شر تقرير  الة املوار  السمكية وتربية األ ياء
 ؛املائية يف العاٍ على  طاا واسع

  وسرترترترتل طت الضرترترترتوء على أمهية االبتكارات التكنولوجية من أجل تعزيز رصرترترترتد عمليات الصرترترترتيد ومراق تها واإلشرترترترتراف
 ؛عليها

  وشد  ت على ضرورة طس  ال ياجت واأل لة العلمية بشأن  ور املنتمات املائية يف األمناط ال ذائية الصحية من
 ؛واإلجراءاتي  ا يشمل أ شطة الدعوة أجل  عع السياسات

 ابسرترترترترترترترترترترترترتتخداا تكنولوجيات املعلومات  وطل ت تكثيف العمل لدعع مصرترترترترترترترترترترترترتايد األمسا  الصرترترترترترترترترترترترترت رية النطاا واورفية
 واالتصاالت؛

 وأ اطت علمإلا أبمهية التدابري القائمة على العلع واأل ل ة يف اإل ارة املستدامة سميع األرصدة السمكية؛ 
  على أن تشرترترترترتمل قضرترترترترتااي  املنصرترترترترتة الدولية لألغذية والزراعة الرقميةوطل ت من املنظمة اورص ابلنسرترترترترت ة إىل أ شرترترترترتطة

 .متعلقة بتط يقات تكنولوجيا املعلومات يف جمايل مصايد األمسا  وتربية األ ياء املائية
ترنيز االسرترترترترترتااتيمية على تعزيز عملية  نما أن يف العلوا.راسرترترترترترتخة عمل اللمنة جذور وابإلضرترترترترترتافة إىل مللمتي ف ن  -6

ا لتعزيز التفاعل ب   صرترترترترترترترتنع القرارات القائمة على العلوا واأل لة يدعع اللمنة يف أ اء الووائف املنوطة ياي وسرترترترترترترترتيتيل فرصرترترترترترترترتإل
 العلوا والسياسات.

 االسرتاتيجية يفموجز العناصر الرئيسية  - خامًسا
 الرؤية

 يث تتع االسرترترترترترترترترترترترترترتتفا ة ابلكامل من اإلمكاجت ال  تنطوي عليها العلوا ي عاٍ خا ا من اسوع وسرترترترترترترترترترترترترترتوء الت ذية -7
 واالبتكرتار ملواجهرتة التحرتدايت االجتمرتاعيرتة واالقتصرترترترترترترترترترترترترترترتا يرتة وال ي يرتة املعقرتدة ال  تطر هرتا النظع الزراعيرتة وال رتذائيرتةي على  وا 

 منصف وشامل ومستداا على الصعيد العاملي.

                                                      
للمنة  الثالثة والثالث وتقرير الدورة  ي https://www.fao.org/3/cb8322ar/cb8322ar.pdfجمصرترترترترترترترترترترترترترترتايد األمسا  للمنة  والثالث الرابعة تقرير الدورة  4

 . :www.fao.org/3/ca5184ar/ca5184ar.pdf//httpsج مصايد األمسا 

https://www.fao.org/3/cb8322ar/cb8322ar.pdf
https://www.fao.org/3/ca5184ar/ca5184ar.pdf
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 اهلدف
ار إلجيا   لو   ظمية وخاصرترترتة بكل سرترترتياا ومسرترترتتدامة إلقامة  ظع  راعية يقوا األعضرترترتاء بتسرترترتخري العلوا واالبتك -8

إ تاج أفضرترترترترترتلي وت ذية أفضرترترترترترتلي وبي ة أفضرترترترترترتلي و ياة نفاءة ومشوالإل وقدرة على الصرترترترترترتمو  واسرترترترترترتتدامة من أجل   أكثروغذائية 
 .2030ي من  ون تر  أي أ د خلف الرنبي  عمإلا خلطة التنمية املستدامة لعاا أفضل

 النطاا
اليع قطرترتاعرترتات النظع الزراعيرترتة وال رترتذائيرترتة وجمرترتاالهترترتاي  رترتا يف مللرترتمت  اسرترترترترترترترترترترترترترتااتيميرترتة املنظمرترتة للعلوا واالبتكرترتارتتنرترتاو  و  -9

وتُعتت اجملموعة الكاملة من التخصرترترترترتصرترترترترتات  اواصرترترترترتيلي والثروة اويوا يةي وال اابتي ومصرترترترترتايد األمسا ي وتربية األ ياء املائية.
تصرترترترترترترتا ية ي مثلها مثل علع االسرترترترترترترتتدامة والعلوا املشرترترترترترترتانة ب  التخصرترترترترترترتصرترترترترترترتات العلمية جأي العلوا الط يعية واالجتماعية واالق

التكنولوجية ووتقر  املنظمة ابواجة إىل تنو ع االبتكارات  واسامعة هلاي مهمة ملعاسة التحدايت النظمية بطريقة شرترترترترترترترترترترترترترتاملة.
من أجل املسرترترتامهة يف األبعا  االقتصرترترتا ية واالجتماعية   واالجتماعية والسرترترتياسرترترتاتية واملالية وامللسرترترتسرترترتية يف مللمت الرقمية  ج ا

 وال ي ية لالستدامةي  ا يشمل معارف ص ار املنتم  والسكان األصلي .

 امل ا ئ التوجيهية
؛ ومتسرترترترترتاوية ب  اوقوا ومتمحورة  و  اإل سرترترترترتانقائمة على  تسرترترترترتتند االسرترترترترتااتيمية إىل امل ا ئ التوجيهية التالية: -10

  و تل ية اال تياجات؛ ومتسقة مع االستدامة؛ ومدرنة للمخاطر؛ وقائمة على القيع األخالقية.اسنس ؛ وموجهة  

 الرنائز والنتائع
 ينصب ترنيز االسااتيمية على ثالئ رنائزي وهي: -11
 

 تعزيز عملية صنع القرارات القائمة على العلوا واأل لة؛ 
  والقطري؛ عع االبتكار والتكنولوجيا على املستوي  اإلقليمي و  
 قدرات املنظمة. وتقدمي خدمات أفضل لألعضاء من خال  تعزيز  

 
وسرترترترتيتع طفيز اإلجراءات املتخذة يف إطار هذه الرنائز من خال   .جتمع الرنائز معإلا النتائع التسرترترترتع لالسرترترترتااتيميةو  -12

 مها: الشرانات التحويلية وأتم  املوار  والتمويل امل تكر.و عاملي متك  شامل  اثن ي 

 إطار املساءلة
سرتيتماشرتى رصرتد اسرتااتيمية املنظمة للعلوا واالبتكار بشرتكل نامل مع سرتالسرتل النتائع السرت  ية ومقاصرتد أهداف  -13

ي  ا يضرترترترترتمن أن االسرترترترترتااتيمية تدعع طقيق أهداف 2031-2022التنمية املسرترترترترتتدامة اود ة يف اإلطار االسرترترترترتااتيمي للفاة 
للتكنولوجيا واالبتكار من خال  ملشرترات األ اء الرئيسرتية ملات الصرتلةي  عةاملسرتر   العوامل رصرتد وسرتيتع اإلطار االسرتااتيمي.

 وسيتع قياع األ شطة املنفذة يف إطار جماالت األولوية التاجمية من خال  ملشرات أهداف التنمية املستدامة األنثر صلة.
يا يف املنظمةي  ا يشرترترترترترترترترترتمل من خال   املعمو رفع التقارير عن االسرترترترترترترترترترتااتيمية  ا يتماشرترترترترترترترترترتى مع عمليات سرترترترترترترترترترتافع تقارير و 

 استعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ التامع.


