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المجلس
الدورة الحادية والستون بعد المائة
روما 12-8 ،أبريل/نيسان

2019

تهم والية منظمة األغذية والزراعة
التطورات في المنتديات التي ّ
موجز
علما ،عمالً باملمارسةةة املتبعة ،بالتطورات احلاصةةلة ا املنتديات األخرى الهت ّ و والية منظمة
حياط اجمللس ً
األغذية والزراعة (املنظمة):
()1

()2
()3
()4
()5
()6

املبادرات العاملية لدع البلدان ا جمال رصةد أهدا التنمية املسةتدامة :املقررات األخ ة الصةادرة عن
اللجنة اإلحصة ةةائية لام املتودة و ريق ا ااش املش ة ة ب الوكاالت املعين مبؤش ة ةرات أهدا التنمية
املستدامة؛
والندوة الدولية بش ة ة ة ة ن اإلدارة املسة ة ة ةةتدامة ملصة ة ة ةةايد األما  :تعزيز الت اعل ب العلوم والسة ة ة ةةياسة ة ة ةةات
(روما 21-19 ،نو ما/تشرين الثاين )2019؛
وحةةالةةة األمن اليةةذائي والتيةةذيةةة ا العةةا  -التعةةاون ا مةةا ب الوكةةاالت الهت توجةةد مقةةارهةةا ا رومةةا
ووكاالت األم املتودة األخرى؛
وآخر املعلومات عن االت اق العاملي والشبكة التابعة لام املتودة املعنية باهلجرة؛
واألمن اليذائي والزراعة ا إطار جمموعة العشرين وجمموعة الدول السبع؛
واالبتكارات التكنولوجية الرقمية.
اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

تعرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس ا دورته احلادية والست بعد املائة ليرض اإلحاطة وسب.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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ّأوالا– المبادرات العالمية لدعم البلدان في مجال رصد أهداف التنمية المستدامة :المقررات
األخيرة الصادرة عن اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة وفريق الخبراء
المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
(بيروت 28 -25 ،مارس/آذار )2019
انعقد االجتماع التاس ة ة ة ة ة ةةع ل ريق ا ااش املشة ة ة ة ة ة ة ب الوكاالت املعين مبؤشة ة ة ة ة ة ةرات أهدا التنمية املس ة ة ة ة ة ةةتدامة
-1
( ريق ا ااش) ا ب وت ،لبنان ،خالل ال ة من  25إىل  28مارس/آذار  .2019ووا ق ريق ا ااش على إعادة تص ة ة ة ةةني
املؤشةر  1-7-14بشة ن مسةا ة مصةايد األما املسةتدامة ا إاان الناتل ا لي ،وهو آخر مؤشةر من ال ئة الثالثة الذ
تعتا املنظمة اجلهة الراعية له .وخالل هذا االجتماع ،سوب ريق ا ااش املؤشر البديل املق ح لرصد ن س املقصد ا اص
مبص ة ة ة ة ة ةةيد األما املعتمد من قبل جملس التوجيه البور  .ومبوجب هذا املقرر األخ  ،ميكن للبلدان اآلن بدش عملية ر ع
التقارير عن ايع مؤشرات أهدا التنمية املستدامة ذات الصلة باملنظمة.
التقدم المحرز في رفع التقارير العالمية منذ عام 2016

ةجل ا اإلبال
-2
ا الوقت الذ كان يه التقدم ا رز ا وضةةع املنهجيات س ةر ًيعا نسةةبيًا ،كانت وت ة التقدم املسة و
عن البيانات أبط  .ي عام  ،2017بلغ متوسط نسبة البلدان الهت ق ودمت بيانات عن مؤشرات أهدا التنمية املستدامة
ذات الص ةةلة باملنظمة  29ا املائة .وا عام  ،2019ارت عت هذه النس ةةبة لتص ةةل إىل  42ا املائة ،ويعزى ذلك باألس ةةاس
إىل البيانات اجلديدة الهت يت إص ة ةةدارها ا ما يتعلق باملؤشة ة ةرات الهت أدخلت عليها حتس ة ةةينات مؤخراً .لكن متوس ة ةةط هذه
النس ةةبة أ ي أيق ةةا حقيقة أن متوس ةةط نس ةةبة البلدان الهت تر ع تقارير بالنس ةةبة إىل س ةةبعة مؤشة ةرات (ثل ) أهدا التنمية
املستدامة ذات الصلة باملنظمة ،تبلغ أقل من  15ا املائة .ولذلك ،إن جوة البيانات ما تزال كب ة وما يزال التقدم ا رز
غ كا لقة ةةمان قدرة غالبية البلدان ،السة ةةيما البلدان النامية ،على رصة ةةد ايع مؤش ة ةرات أهدا التنمية املسة ةةتدامة ا
السةةنوات القليلة املقبلة .ومن  ،إنه من األ ية مبكان زيادة اجلهود ا جمال تنمية القدرات واالسةةتثمارات زيادة ملووظة
لدع إعداد إحصاشات ذات نوعية جيدة لتن يذ خطة عام .2030

المبادرات العالمية لدعم البلدان في رصد أهداف التنمية المستدامة
اختةةذت اللجنةةة اإلحص ة ة ة ة ة ة ةةائيةةة لام املتوةةدة ،ا دورّةةا ا مسة ة ة ة ة ة ة الهت انعقةةدت ا نيويور خالل ال ة من
-3
يقر إعالن ديب الذ يعيد الت كيد على خطة عمل كيب تاون العاملية باعتبارها
 5إىل  8مارس/آذار ً ،2019
مهما ،و
مقررا ً
اإلطار املش لإلبال عن البيانات على الصعيد العاملي ،ويدعو أيقا إىل إنشاش مر ق متويل عاملي مبتكر لدع القدرات
القطرية ا جمال رصد أهدا التنمية املستدامة .وسيتوىل عدد خمتار من البلدان األعقاش ا اللجنة اإلحصائية قيادة آلية
التمويل العاملية هذه ،بينما سيستقي البنك الدون وظي ة األمانة من أجل تيس حشد متويل املساعدة اإلمنائية الدولية.
وسة ة ة ةةيتمثل هد آلية التمويل هذه ا مسة ة ة ةةاعدة البلدان على حتديد االحتياجات من البيانات املتصة ة ة ةةلة ب هدا التنمية
املستدامة ووضع أولوياّا بالنسبة إىل األنشطة الهت سيكون هلا أكا أثر ا جمال االستثمار.

3

CL 161/INF/4

وتتابع املنظمة عن كثب عملية إنشةةاش مر ق التمويل هذا لقةةمان تلبية احتياجات البلدان املتعلقة باالسةةتثمار ا
-4
جمال اإلحصاشات اليذائية والزراعية على أكمل وجه .وتعتمد املنظمة أيقا اس اتيجية جديدة لتنمية القدرات اإلحصائية
هبد إبراز النتائل الهت خلص إليها التقيي العاملي األخ ل جوة البيانات املتعلقة ب هدا التنمية املسة ة ة ة ة ةةتدامة .وأنش ة ة ة ة ة ة
برنامل متكامل للمس ة ة ة ة ة ةةاعدة ال نية ،يكمل خطة عمل كيب تاون العاملية ،وذلك من أجل اق اح تقدمي دع يص ة ة ة ة ة ة وةم
ص ةا لبناش قدرات البلدان على إعداد إحصةةاشات غذائية وزراعية ذات نوعية جيدة يس ة شةةد هبا ا وضةةع السةةياسةةات
خصةةي ً
واالستثمارات الالزمة لتوقيق خطة عام  .2030ومت بال عل ت م متويل جزئي ومن املقرر خالل األشهر املقبلة تن يذ عدة
أنشطة خاصة بتعبئة املوارد لسد جوات التمويل هذه.

ثانياا– الندوة الدولية بشأن اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك :تعزيز التفاعل
بين العلوم والسياسات (روما 21-19 ،نوفمبر/تشرين الثاني )2019
أقر جملس املنظمة ،خالل دورته السةت بعد املائة ،االسةتنتاجات والتوصةيات الصةادرة عن الدورة الثالثة والثالث
-5
و
للجنة مصايد األما ا ما يتعلق بتنظي الندوة الدولية بش ن اإلدارة املستدامة ملصايد األما  :تعزيز الت اعل ب العلوم
والس ة ة ة ة ة ةةياس ة ة ة ة ة ةةات .وّد هذه الندوة ،ال هت من املقرر عقدها ا املقر الرئيس ة ة ة ة ة ةةي للمنظمة خالل ال ة من  19إىل 21
نو ما/تشرين الثاين  ،2019إىل معاجلة املواضيع التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

حالة استدامة مصايد األما العاملية واإلقليمية؛
التوديات الهت تع ض سبيل حتس استدامة املوارد السمكية؛
ما هي املسائل الهت تشكل األدلة وكي ية ضمان اختاذ القرارات باالستناد إىل األدلة؛
ما هي توقعات اجملتمع من مصايد األما البورية والداخلية ا القرن احلاد والعشرين.

وبةاإلضة ة ة ة ة ة ةةا ةة إىل إعةداد تقرير عن نتةائل النةدوة يعرض على جلنةة مصة ة ة ة ة ة ةةايةد األمةا ا دورّةا الرابعةة والثالث
-6
ا عام  ،2020يتوقع أن تش ةةكل االس ةةتنتاجات املنبثقة عن الندوة األس ةةاس لوض ةةع إعالن ر يع املس ةةتوى عن دور مص ةةايد
األما العاملية واإلقليمية وقيمتها وحالة اسةةتدامتها ،سةةيعرض على جلنة مصةةايد األما ا عام  2020إلقراره ،كجزش من
االحت االت بالذكرى السةةنوية ا امسةةة والعشةرين ملدونة السةةلو بشة ن الصةةيد الرشةةيد .وسةةيكمن هد اإلعالن ا تعزيز
االلتزامات باملدونة والصكو املرتبطة هبا وبلورة رؤية جديدة الستدامة مصايد األما ا القرن احلاد والعشرين.

ثالثاا– حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  -التعاون في ما بين الوكاالت
التي توجد مقارها في روما ووكاالت األمم المتحدة األخرى
يعتا الصندوق الدون للتنمية الزراعية (الصندوق) وبرنامل األغذية العاملي (الانامل) من اجلهات املتعاونة ال نية
-7
املهمة ومن الشةةركاش املشةةارك ا نشةةر مطبوع املنظمة الرئيسةةي ،تقرير حالة األمن اليذائي والتيذية ا العا  .هذا التقرير
معمقة بش ة ة ة ة ن الدوا ع
يتوىل رصة ة ة ةةد التقدم ا رز ا حتقيق غايات األمن اليذائي والتيذية املت ق عليها عامليًا ويقدم حتاليل و
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الهت تكمن وراش هذه االجتاهات من أجل االسة ة ش ةةاد هبا ا عملية ص ةةنع القرار .وقد توس ةةع نطاق التقرير منذ عام
ليش ة ةةمل حمور تركيز على األمن اليذائي والتيذية ولرص ة ةةد تن يذ اهلد  2من أهدا التنمية املس ة ةةتدامة ض ة ةةمن إطار خطة
عام  .2030ومع توسة ة ة ة ةةيع نطاق التقرير ،تواصة ة ة ة ةةلت املنظمة ،جنبًا إىل جنب مع الصة ة ة ة ةةندوق والانامل ،مع منظمة األم
املتودة للط ولة (اليونيسي ) ومنظمة الصوة العاملية لاللتواق هبا من أجل التعاون على إعداد التقرير.
2017

ويعد تقرير حالة األمن اليذائي والتيذية ا العا ا الوقت احلان ،عند مناقش ة ة ة ة ة ةةة األمن اليذائي والتيذية ،أحد
-8
نظرا إىل أنةةه ال يقوم قط برصة ة ة ة ة ة ةةد التقةةدم ا رز ا تن يةةذ اليةةايةةات
أه املطبوعةةات ا منظومةةة األم املتوةةدة وخةةارجهةةا ً
واملقاصة ةةد لتوقيق اهلد  2من أهدا التنمية املسة ةةتدامة ،وإمنا أيقة ةةا بتسة ةةليط القة ةةوش على ال ابط القائ ب اهلد 2
املعمق للمواضيع املطروحة.
وغ ه من أهدا التنمية املستدامة من خالل حتليله و
وسةةيصةةدر مديرو الوكاالت الهت توجد مقارها ا روما ،وكذلك منظمة اليونيسةةي ومنظمة الصةةوة العاملية ،تقرير
-9
حالة األمن اليذائي والتيذية ا العا لعام  2019ا نيويور على هامش املنتدى الس ةةياس ةةي الر يع املس ةةتوى ،حتت رعاية
اجمللس االقتصاد واالجتماعي ،الذ سيعقد ا ال ة من  9إىل  18يوليو/متوز .2019
 -10وإن حتليالً لتقرير حالة األمن اليذائي والتيذية ا العا لعام  2019يكتسة ةةي أ ية خاصة ةةة بالنسة ةةبة إىل موضة ةةوع
املنتدى السةةياسةةي الر يع املسةةتوى لعام  2019املتمثل ا "متك الناس وضةةمان الشةةمول واملسةةاواة" .وسةةينظر التقرير ،على
وجه ا ص ةةوص ،ا كي ية مس ةةا ة التباطؤ االقتص ةةاد وال قر وعدم املس ةةاواة والتهميش ا ارت اع مس ةةتويات اجلوع وس ةةوش
التيذية .وسيساعد أيقا ا إثراش مناقشات املنتدى السياسي الر يع املستوى عن طريق تو معلومات عن الروابط القائمة
ب أهدا التنمية املستدامة  2و 8و.10

رابعا– آخر المعلومات عن االتفاق العالمي والشبكة التابعة لألمم المتحدة
ا
المعنية بالهجرة
 -11اعتمد االت اق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية (االت اق العاملي) ،الذ حظي ا ما بعد بإقرار
اجلمعيةةة العةةامةة لام املتوةةدة ،ا ديس ة ة ة ة ة ةةما/كةانون األول  2018خالل مؤمتر حكومي دون ر يع املس ة ة ة ة ة ةةتوى انعقةةد ا
مراكش ،امليرب ،يومي  10و 11ديسة ةةما/كانون األول  ،2018وشة ةةار يه أكثر من  150حكومة وقرابة  400ش ة ةريك.
وشة ة ة ة ة وكلت احلاجة إىل معاجلة األس ة ة ة ةةباب الس ة ة ة ةةلبية للهجرة نداشً مشة ة ة ة ة ًكا للعديد من احلكومات من أجل تن يذ االت اق.
وقدمت املنظمة الدع إىل العملية املؤدية إىل اعتماد االت اق العاملي من خالل اشة ة اكها ا رئاس ةةة اجملموعة العاملية املعنية
دعما للبلدان
باهلجرة .وخالل اجللسةة العامة ،أعادت املنظمة الت كيد على التزامها واملسةا ة الهت ميكن أن تتيوها املنظمة ً
األعقاش لتن يذ االت اق العاملي ،مع التشديد على األبعاد الري ية للهجرة.
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 -12ويش ة ة ة ة ة ةةمل النص النهائي لالت اق العاملي منطلقات مهمة بالنس ة ة ة ة ة ةةبة إىل املنظمة لدع تن يذ االت اق من قبيل:
اهلد  1بشة ة ة ة ة ة ن البيانات والس ة ة ة ة ةةياس ة ة ة ة ةةات القائمة على األدلة؛ واهلد  2خبص ة ة ة ة ةةوص معاجلة الدوا ع الس ة ة ة ة ةةلبية للهجرة
مستداما.
إدماجا
(بطالة الشباب وال قر وتي املناخ وتدهور البيئة)؛ واهلد  21حول عودة املهاجرين وإعادة إدماجه
ً
ً
ةجع الدول األعق ة ةةاش على حتديد
 -13وتتوىل الدول زمام تن يذ االت اق العاملي .وما تئت املنظمة الدولية للهجرة تش ة ة و
أولوياّا بالنسبة إىل تن يذ االت اق العاملي وعلى وضع خطط وطنية إن أمكن ذلك .وسبق وأن وردت طلبات من البلدان
مستداما.
إدماجا
للقيام بعمل بش ن عمالة الشباب وتي املناخ /تدهور البيئة وعودة املهاجرين وإعادة إدماجه
ً
ً
 -14وأطلقت الش ة ة ة ة ة ةةبكة التابعة لام املتودة املعنية باهلجرة ،الهت تش ة ة ة ة ة ةةمل  38كيانًا من كيانات األم املتودة ،ا
ديسما/كانون األول  2018هبد تقدمي دع منسق على نطاق منظومة األم املتودة إىل الدول األعقاش ا تن يذ هذا
االت اق .وستشار املنظمة هبمة ونشاط لقمان إيالش االهتمام للمناطق الري ية وققايا األمن اليذائي .وسينش حساب
لالت اق العاملي (حسة ة ةةاب أمانة متعددة الشة ة ةةركاش) ا يونيو/حزيران  2019لدع تو دع قطر مش ة ة ة ب الوكاالت
للوكومات من أجل حتقيق أهدا االت اق العاملي .وتعك الشةةبكة أيقةةا على وضةةع أولويات خطة العمل ا اصةةة هبا
وإنشاش جمموعات العمل التابعة هلا وقد بدأت بال عل األولويات األولية ا الظهور على الصعيدين العاملي واإلقليمي.
 -15وسةةيشةةمل املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية ،الذ سةةينعقد ا أواخر نو ما/تش ةرين الثاين  2019ا كويتو،
إكوادور ،جمموعة عمل /مائدة مس ة ة ة ةةتديرة حكومية بشة ة ة ة ة ن "تس ة ة ة ةةخ اهلجرة لتوقيق التوول والتنمية ا املناطق الري ية"،
ستشار يها املنظمة.
دعما لتن يذ االت اق العاملي ،الص ة ة ةةيية النهائية إلطار املنظمة ا اص باهلجرة (إطار املنظمة)
 -16ووض ة ة ةةعت املنظمةً ،
لقمان تنسيق أكا ا عمل املنظمة بش ن اهلجرة على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية وتعزيز االتساق والتآزر على
نطاق املنظمة .وهو يعرض رؤية املنظمة ومهمتها ا ما يتعلق باهلجرة ومزاياها النسةةبية أيقةةا .ويبلور كذلك األسةةباب الهت
تكمن وراش عمل املنظمة ا هذا اجملال ،وما تقوم به املنظمة على امتداد دورة اهلجرة ا ما يتصل بوظائ ها األساسية.

خامسا– األمن الغذائي والزراعة في إطار مجموعة العشرين
ا
ومجموعة الدول السبع
 -17اس ة ة ةةتمرت املنظمة ،منذ عام  ،2011ا تزويد جمموعة العشة ة ة ةرين وجمموعة الدول الس ة ة ةةبع بالدع ا جمان األمن
اليذائي والزراعة .املنظمة تو ر مدخالت نية ومش ة ة ة ةةورة ا جمال الس ة ة ة ةةياس ة ة ة ةةات باالس ة ة ة ةةتناد إىل األدلة واق احات وتقارير
مواضيعية الختاذ إجراشات ملموسة ،وتشار بصورة نشطة ا اجتماعات اجملموعت .
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 -18وا عام  ،2019تتوىل اليابان رئاس ة ة ة ةةة جمموعة العشة ة ة ة ةرين ،وطلبت إىل املنظمة دع مداوالت نواب وزراش الزراعة
لبلدان جمموعة العشة ة ة ةرين .وس ة ة ةةيؤد مس ة ة ةةار العمل هذا إىل عقد اجتماع لوزراش الزراعة جملموعة العشة ة ة ةرين يومي  11و12
مايو/أيار  2019ا نيياتا ،اليابان ،وسة ة ةةيعتمد خالله إعالن وزار  .وبناشً على طلب جمموعة العش ة ة ةرين ،أخذت املنظمة،
جنبًا إىل جنب مع منظمة التعاون والتنمية ا امليدان االقتصة ة ةةاد  ،بزمام قيادة إعداد تقرير ين عن النظ اليذائية الزراعية
املستدامة واملنتجة والقادرة على الصمود ،يشمل )1( :سالسل القيمة الزراعية؛ ( )2وتنمية رأس املال البشر ا الزراعة؛
( )3ودور الزراعة لتوقيق جدول أعمال التنمية املستدامة لعام  .2030ويتمثل هد التقرير ،الذ است اد من إسهامات
مقدمة من معهد البو وث االقتص ة ةةادية لرابطة أم جنوب ش ة ةةرق آس ة ةةيا وش ة ةةرق آس ة ةةيا واملعهد الدون لبووث س ة ةةياس ة ةةات
األغذية ،والص ة ة ة ة ة ةةندوق الدون للتنمية الزراعية ومنظمة التجارة العاملية ،ا إثراش املداوالت ب بلدان جمموعة العشة ة ة ة ة ة ةرين.
وستتوىل اململكة العربية السعودية رئاسة جمموعة العشرين ا عام .2020
 -19وتتوىل رنس ةةا رئاس ةةة جمموعة الدول الس ةةبع خالل عام  .2019وس ةةيعقد الوزير ال رنس ةةي لش ةةؤون أوروبا والش ةةؤون
اجتماعا وزاريًا جملموعة الدول السبع بش ن التنمية والتعلي يومي  4و 5يوليو/متوز  .2019وا إطار مسار العمل
ا ارجية
ً
هذا ،س ةةيكون جملموعة العمل املعنية باألمن اليذائي حمور تركيز خاص على عمالة الش ةةباب ا الري ا منطقة الس ةةاحل.
وبناشً على طلب من الرئاسةةة ال رنسةةية جملموعة الدول السةةبع ،اشة كت الوكاالت الهت توجد مقارها ا روما ا إعداد تقرير
ين بعنوان "تعزيز عمالة الشباب ا الري ا منطقة الساحل :مذكرة معلومات أساسية للمجموعة املعنية باألمن اليذائي
التابعة جملموعة الدول الس ة ة ة ة ة ةةبع" .ويقدم هذا التقرير إس ة ة ة ة ة ةةهامات ملداوالت اجملموعة املعنية باألمن اليذائي ا ما يتعلق
بالتوديات وال رص املتاحة الختاذ إجراشات ملموسةةة للنهوض بعمالة الشةةباب ا الري ا بلدان السةةاحل .وسةةتعقد قمة
جمموعة الدول السة ة ةةبع خالل ال ة من  24إىل  26أغسة ة ةةطس/آب  2019ا بيارتز ،رنسة ة ةةا .وسة ة ةةتتوىل الواليات املتودة
األمريكية رئاسة اجملموعة ا عام .2020

سادسا -االبتكارات التكنولوجية الرقمية
ا
ةلعا عامة عاملية لدع احلكومات وأص ة ة ةةواب احليازات
 -20تنهض املنظمة منذ ت س ة ة ةةيس ة ة ةةها باالبتكار ،هي تو ر س ة ة ة ً
الص ةةي ة من خالل وض ةةع حلول وتكرارها بطريقة اقتص ةةادية ومس ةةتدامة .وقد تس ةةارعت وت ة هذا العمل ب عل النداش الذ
مؤخرا عن األم العام والداعي إىل إدراج التكنولوجيات الرقمية لتوقيق أهدا التنمية املسة ةةتدامة .وتدعو املنظمة
صة ةةدر ً
إىل نشةةر التكنولوجيات الرقمية بطريقة اسة اتيجية على أسةةاس ه املنا ع ا تملة هلذا النوع من األدوات ،ولكن أيقةةا مع
مراعاة املخاطر ا تملة عند اعتماد هذه التكنولوجيات .ورغ أن التكنولوجيات املتقدمة (الذكاش االص ة ةةطناعي وس ة ةةلس ة ةةلة
السجالت ( )Blockchainوإن نت األشياش وغ ذلك) تنطو على منا ع اوة ،إن النهل الهت نتبعه هو االست ادة من
التكنولوجيات والنظ املوجودة وتكيي ها مع االحتياجات ا لية.
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 -21وحنن نس ة ة ةةتودث س ة ة ةةلس ة ة ةةلة من منتجات احلد األدىن س ة ة ةةتس ة ة ةةاعد ا حتسة ة ة ة
(اجلديدة) والنهل االبتكارية لتوقيق التنمية املستدامة ،و يما يلي بعض هذه األمثلة:






ه ائدة التكنولوجيات الرقمية

اعتماد حلول (تطبيقات) باس ة ة ةةتخدام اهلوات النقالة لص ة ة ةةاا أص ة ة ةةواب احليازات الص ة ة ةةي ة واملزارع
األس ة ة ةري  ،ما ععل املعلومات وا دمات االس ة ةةتش ة ةةارية متاحة بص ة ةةورة أكا ا املناطق الري ية ،ويدع
القرارات اليومية بش ة ن األنش ةةطة الزراعية واألس ةواق والنظ اليذائية ،ويقدم حتذيرات ومش ةةورة وتوقعات
بش هنا.
متك نظام إيكولوجي مت من االبتكار مع الش ة ة ةةركاش على امتداد س ة ة ةةالس ة ة ةةل القيمة واإلمداد اليذائية
والزراعية .وميكن رؤية أحد أمثلة دع هذا النظام اإليكولوجي احلدي العهد ا اس ة ة ة ة ة ةةتخدام حتديات
االبتكار امل توح ،مثل الذ أطلقته ش ة ة ة ة ة ةةعبة تكنولوجيا املعلومات التابعة للمنظمة ا يوليو/متوز 2018
من أجل إعاد احللول التكنولوجية الواعدة واألكثر جرأة جملاهبة التود املتنامي املتمثل ا الش ةةباب ا
قطاع األغذية والزراعة ا أ ريقيا.
اسةةتخدام الشةراكات والسةةعي احلثي وراش رص مسةةتدامة قائمة على الطلب لالسةةت ادة من املوارد الهت
يتيوها ش ة ة ةةركاؤنا لعملنا .وتشة ة ة ة املنظمة مع ش ة ة ةةركات خاص ة ة ةةة ،مثل Google Earth Outreach
و Telefónica de Españaومؤسة ةس ةةة رابوبانك ( )Rabobankومؤسة ةس ةةة  Unileverوغ ها ،من
أجل حشد أدوات وموارد هذه الشركات لتوس أثر الاامل الهت نن ذها.

 -22وا الوقت ذاته ،نعمل بش ة ة ة ة ن تقيي تكنولوجيات جديدة و ه قيمتها وكي ية تكيي ها مع احلقائق ا لية .على
سةةبيل املثال ،تعتا املنظمة سةةلسةةلة السةةجالت أداة لبناش توا ق اآلراش ا البيئات الهت ينخ ض يها مسةةتوى الثقة ،ا ظل
وجود عدة حاالت اسة ة ةةتخدام حمتملة داخل برامل املنظمة ا جمال ترشة ة ةةيد سة ة ةةلسة ة ةةلة األغذية ،والتتبع ،واالمتثال للوقوق
واحليازة ،وحتس ة ة عمليات املعامالت املالية .وهنا مثال آخر لعملنا وهو اختبار طرق خمتل ة إلدراج الذكاش االصة ةةطناعي
ةجع اسة ة ةةتخدام الذكاش االصة ة ةةطناعي لدع العملية اإلدارية الداخلية
ا الاامل الهت نقة ة ةةطلع هبا .على سة ة ةةبيل الذكر ،نشة ة ة و
إلس ةراع وت ة عملية املوا قة وتصةةني الوثائق ،وحنن نسةةتخدم ،ا اجملال ذاته ،الذكاش االصةةطناعي لتوديد آ ات النباتات
من خالل خوارزميات الذكاش االصطناعي للهوات النقالة.
 -23وأخ ًا ،تقوم املنظمةةة بتص ة ة ة ة ة ةةمي كيةةان داخلي (وحةةدة معنيةةة بةةاالبتكةةار) من أجةةل إعةةاد حلول قةةادرة على دع
احلكومات وأصواب احليازات الصي ة للمسا ة ا حتقيق األمن اليذائي والتيذية ،والتنمية االقتصادية واإلدارة املستدامة
للموارد الطبيعية ،وزيادة ال عالية والقدرة التنا س ةةية ،والقدرة على الص ةةمود أمام الص ةةدمات أو االس ةةتدامة البيئية .وس ةةتكون
املنظمة ،عند حتقيق هذه النتائل ا السة ةةنوات املقبلة ،على أهبة االسة ةةتعداد إلعمال األهدا الطويلة األجل ،مبا ا ذلك
ا س ة ة ة ة ة ةةتيالل التكنولوجيةةات األحةةدث ومنةةاذج األعمةةال اجلةةديةةدة إلتةةاحةةة حلول مسة ة ة ة ة ة ةتةةدامةةة جةةديةةدة ،وزيةةادة عةةاليةةة عملنةةا
اليومي وت ث ه.

