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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســـــجاماً مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســـــتطاع من أثرها على البيئة وتشـــــجيع اتصـــــاال
 www.fao.org: االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الواثئق على موقع املنظمة مراعاة للبيئة. وميكن
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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة العاشرة بعد املائة

 2020 �رأ/ويما 29-28روما، 

إىل األجهزة الرائسية ملنظمة  2020الدعوة املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف عام 
 "إنشاء جملس رقمي دويل لألغذية والزراعة" لغرض "دعم عمليةاألغذية والزراعة من أجل "

 
 

م هذه الوثيقة إىل جلنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية وتنظر فيها جلنة املالية وجلنة الرب�مج، إّما يف دوراهتما املنفصــــلة تُقدَّ 
رتك للجنة الرب�مج واملالية ("االجتماع املشرتك")، إثر البيان الصادر عن املنتدى العاملي لألغذية و/أو يف االجتماع املش

" دعم عمليــةنظمــة األغـذيـة والزراعـة إىل "ملالـذي يـدعو األجهزة الرائســـــــــــــــيــة  2020ينــاير/كـانون الثــاين  18والزراعـة يف 
 ."إنشاء جملس رقمي دويل لألغذية والزراعةلغرض "

ا يف دوراهتمـــا املنفصـــــــــــــــلـــة   ويُطلـــب إىل جلنـــة الشـــــــــــــــؤون الـــدســـــــــــــــتوريـــة والقـــانونيـــة، وإىل جلنـــة املـــاليـــة وجلنـــة الرب�مج، إمـــّ
 من الوثيقة. 5و/أو يف االجتماع املشرتك، استعراض هذه الوثيقة وتوفري مسامهاهتا وفق ما هو مشار إليه يف القسم 

 
 معلومات أساسية -الً أوّ 

 
 واملؤســـــــســـــــات واحلكومات. فهي تؤثر  ّالت ســـــــريعة يف طريقة عمل األشـــــــخاصالتكنولوجيات الرقمية حتو ُحتِدث  -1

على نظــام األغــذيــة بكــاملــه وعلى كــل جهــة فــاعلــة يف هــذا النظــام، وابتــت تولــّد منــافع كبرية يف الزراعــة من خالل تقليص 
 تكاليف املعلومات، والعمليات واإلشراف.

 
 ، 2030التكنولوجيات الرقمية مســــــــــــامهات هامة لتحقيق خطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام ويف حني ميكن أن تقدم  -2

واجتماعية وأخالقية، وخباصــــــــــــــة يف ما يتعلق  شــــــــــــــواغل اقتصــــــــــــــادية مبا يف ذلك أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، غري أ�ا تثري
فرص العمل واألســــواق. وبينما ابخلصــــوصــــية واألمن، وجلهة األثر املدمر الذي قد يتأتى عنها على مؤســــســــات األعمال، و 

تتشــــــــــارك مجيع القطاعات االقتصــــــــــادية هذه الشــــــــــواغل، فإن األثر التحويل الذي قد ختّلفه التكنولوجيا الرقمية على قطاع 
 األغذية والزراعة بصورة خاصة واسع جداً.
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 والزراعةالدعوة املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزراعة إىل منظمة األغذية  -ااثنيً 

 
وزيراً للزراعة اجتمعوا ضـــــــــــــــمن مؤمتر برلني  74من جانب  2019يناير/كانون الثاين  19يف بيان ّمت اعتماده يف  -3

حول  )2019 املنتدى العاملي لألغذية والزراعة( احلادي عشــر لوزراء الزراعة مبناســبة انعقاد املنتدى العاملي لألغذية والزراعة
 ، ابلتشــــــاور تقومأن "، طلب إىل منظمة األغذية والزراعة "احللول الذكية لزراعة املســــــتقبل -رقميةالزراعة تصــــــبح موضــــــوع "

مفهوم للنظر يف إنشـــاء جملس رقمي دويل لألغذية والزراعة يقدم املشـــورة للحكومات بوضـــع  مع أصـــحاب املصـــلحة (...)
الزراعي، ويدفع قدًما بتبادل األفكار واخلربات،  واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصـــــلة بشـــــأن اســـــتخدام الرقمنة يف القطاع

"، ملناقشــــــــته خالل الدورة الثانية عشــــــــرة للمنتدى فيســــــــاعد بذلك اجلميع على االســــــــتفادة من الفرص اليت تتيحها الرقمنة
   1.)2020العاملي لألغذية والزراعة (املنتدى العاملي لألغذية والزراعة 

 
منظمة األغذية والزراعة، من خالل عملية تشاور مفتوحة وشاملة مع العديد واستجابًة إىل هذا الطلب، وضعت  -4

من أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة ومنظمات دولية أخرى، مذكرة مفاهيمية ّمتت مناقشـــــــــــتها يف حدث جانيب نُّظم خالل املنتدى 
 .2020العاملي لألغذية والزراعة 

 
وزيراً للزراعة اجتمعوا خالل انعقاد املنتدى  71انب من ج 2020يناير/كانون الثاين  18ويف بيان ّمت اعتماده يف  -5

 "، األغذية للجميع! التجارة من أجل تغذية آمنة ومتنوعة ومســـــــــــــــتدامةحول املوضـــــــــــــــوع " 2020العاملي لألغذية والزراعة 
 2."والزراعةإنشاء جملس رقمي دويل لألغذية " لغرض " دعم عمليةلرائسية إىل "اعت أجهزهتا ّمت الرتحيب جبهود املنظمة ودُ 

 
 اقرتاح منظمة األغذية والزراعة لالستجابة إىل دعوة املنتدى العاملي لألغذية والزراعة -ااثلثً 

 
 ، يُقرتح 2020ينــاير/كــانون الثــاين  18اســـــــــــــــتجــابــًة إىل الــدعوة املوجهــة من املنتــدى العــاملي لألغــذيــة والزراعــة يف  -6

 تسعى إىل حتقيق األهداف اليت وضعها املنتدى.أن تستضيف منظمة األغذية والزراعة منصًة سوف 
 

 استضافة منصة -ألف
 
 عمل ضـــمن بر�مج العملالاملؤســـســـي،  هاإطار والية منظمة األغذية والزراعة و ميكن إنشـــاء املنصـــة املقرتحة حتت  -7

  جمموعة متنوعة جتمع بني حيثوامليزانية للمنظمة. وتتبع هذه املنصــــــــــــــة مَثَل آليات تعاونية أخرى تســــــــــــــتضــــــــــــــيفها املنظمة 
 من أصــــحاب املصــــلحة على غرار الشــــراكة العاملية بشــــأن الطاقة احليوية، واملبادرة العاملية ملراقبة الغاابت، والشــــراكة العاملية 

 .يف الزراعة من أجل الرتبة واإلطار العاملي بشأن ندرة املياه
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 أهداف املنصة املقرتحة وأنشطتها -ابء

 
) تعزيز التنســــــيق وتوطيد الروابط بني املنتد�ت الدولية للزراعة واملنتد�ت 1املقرتحة إىل: (ســــــوف هتدف املنصــــــة  -8

اخلاصـــة ابالقتصـــاد الرقمي لرفع مســـتوى الوعي لدى األســـرة الدولية إزاء القضـــا� اخلاصـــة برقمنة قطاعي األغذية والزراعة؛ 
مارســـات واخلطوط التوجيهية الطوعية اليت ميكن دعم احلكومات من خالل توصـــيات بشـــأن الســـياســـات، وأفضـــل املو ) 2(

أن تعّزز منافع تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف الزراعة، يف حني تعاجل اآلاثر والشواغل االقتصادية واالجتماعية واألخالقية 
 احملتملة.

 
 آليات العمل يف املنصة املقرتحة -جيم

 
هبدف حتقيق أغراضـــها وأهدافها، ميكن أن تلجأ املنصـــة املقرتحة إىل أداة هامة تتمثل يف منصـــة إلكرتونية متعددة  -9

واعتماد �ج من األسفل إىل األعلى يف حتديد القضا� والسياسات  والشاملةأصحاب املصلحة، تضمن املشاركة الواسعة 
 يقة فعالة من حيث الكلفة.ذات الصلة اليت ينبغي أن تتطّرق إليها املنصة بطر 

 
كما ميكن أن تعمل املنصة املقرتحة على أساس جمموعة مؤلفة حصراً من ممثلني عن احلكومة، مبا يف ذلك خرباء  -10

 تعينهم احلكومات، ويكونون مســـــــــــؤولني عن اختاذ القرارات وترتيب أولو�ت القضـــــــــــا� اليت تعاجلها املنصـــــــــــة، ويناقشـــــــــــون 
ات واخلطوط التوجيهية اليت قد تصدرها املنصة، ويوافقون عليها. وتكون هذه اجملموعة مدعومة أي توصيات بشأن السياس

بفريق استشاري فين يتألف من ممثلني عن املنظمات الدولية ذات الصلة وغريها من اهليئات العلمية/الفنية ذات الصلة اليت 
 درات إلجراء حتليالت قائمة على األدّلة ملواضيع حمددة.وأبية جمموعة أخرى ميكن تشكيلها لز�دة الق 3يقوم ابختيارها،

 
 ومن شأن وحدة ضمن منظمة األغذية والزراعة أن توفر الدعم التشغيلي واإلداري اليومي ألنشطة املنصة. -11

 
 الطابع القانوين للمنصة املقرتحة -دال

 
شــــياً مع الرتتيبات القائمة الســــتضــــافة شــــبكات وشــــراكات مناظرة، فإن الدعم التشــــغيلي واإلداري الذي توفره امت -12

 وإجراءاهتا وســـــــــياســـــــــاهتا. وهذا يعين بصـــــــــورة خاصـــــــــة أن توظيف  ســـــــــيكون متماشـــــــــياً مع قواعد املنظمة للمنصـــــــــةاملنظمة 
ظفون العاملون يف املنصـــــة موظفني لدى منظمة أي شـــــخص ســـــيكون متســـــقاً مع قواعد املنظمة وإجراءاهتا، وســـــيكون املو 

األغذية والزراعة وخاضـــعني لقواعدها، وأن أي مشـــرت�ت ســـوف تتبع قواعد املنظمة وإجراءاهتا. وهذا يعين أيضـــاً أنه ســـتتم 
موقع إدارة أيــة أموال تُتــاح للمنصــــــــــــــــة وفقــًا لالئحــة املــاليــة للمنظمــة، ولقواعــدهــا وإجراءاهتــا. عالوًة على ذلــك، يكون أي 

ضـــع لشـــروط االســـتخدام املوحدة خت للمنظمة، و إلكرتوين أو تكون أي أداة قائمة على الشـــبكة ّمت تصـــميمها للمنصـــة ملكاً 

                                                      
ومنظمة  والتنمية يف امليدان االقتصـــادين ومنظمة التعاو  الصـــندوق الدويل للتنمية الزراعيةو  جمموعة البنك الدويل ومصـــرف التنمية األفريقي ذلك ضـــمي  3

  والزراعي. الريفيين للتعاون تقواملنظمة العاملية لصحة احليوان وبر�مج األغذية العاملي واملركز ال واالحتاد الدويل لالتصاالت التجارة العاملية
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للمنظمة. كذلك، ختضـــع مشـــاركة اجلهات الفاعلة غري احلكومية يف املنصـــة إىل املتطلبات احملددة يف الســـياســـات واخلطوط 
 القطاع اخلاص، واألوساط األكادميية واجملتمع املدين.التوجيهية للمنظمة واخلاصة ابلتعاون مع 

 
مة، ولذا، لن تؤدي اســتضــافة مثل هذه املنصــة إىل قيام هيئة قانونية ذات اســتقالل ذايت أو جهاز جديد يف املنظ -13

نصـــــــــة املقرتحة على وخفيفة وتوافقية تدعمها منظمة األغذية والزراعة. وتوخياً إلظهار طبيعة امل بل إىل قيام آلية تعاون مرنة
 ".الدويل لألغذية والزراعةالرقمي " عوضاً عن "اجمللس الرقمية الدولية لألغذية والزراعةاملنصة حنو أفضل، يُقرتح أن ُتسّمى "

 
 التبعات التشغيلية واملالية -ارابعً 

 
 الواثئق ومتابعة إن عقد وتقدمي اخلدمات للمشــــاورات مع احلكومات وجهات فاعلة أخرى ذات الصــــلة، وإعداد -14

، فضًال عن الدعم اإلداري سوف يتطلب االستعانة مبوظفني إضافيني ورمبا خبدمات تعاقدية إضافية. وابالستناد إىل العمل
-جتارب جلان أخرى، سوف تتطلب املنصة املقرتحة إنشاء وحدة تنسيق تضم ثالثة موظفني بدوام كامل: مدير (درجة مد

). وقد يكون من الضـــــــــــــروري توفري موارد حمدودة 3-ع-موظف خدمة عامة (درجة خ) و 4-)، وموظف فين (درجة ف1
دوالر أمريكي يف الســــنة لتغطية تكاليف إعداد/ترمجة الواثئق ورحالت ســــفر حمدودة،  50.000لغري املوظفني مببلغ أقصــــاه 

 عند االقتضاء.
 

 وضــــع بشــــأ�ا اقرتاح حلشــــد املوارد. وســــوف تُغطى هذه التكاليف مبوجب مســــامهات من خارج امليزانية ســــوف ي -15
وجودها، فسوف تتحملها احلكومات  لوأّما النفقات اليت يتكبدها ممثلو احلكومات واملستشارون الفنيون/العلميون، يف حا

 أو املنظمات املعنية.
 

  جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةاإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب  -اخامسً 
 وجلنة الرب�مججلنة املالية و 

 
 إن جلنة الشـــــــــــــــؤون الدســـــــــــــــتورية والقانونية مدعوة إىل توفري أية آراء قد تكون لديها بشـــــــــــــــأن اجلوانب القانونية  -16

الدولية  املنصـــــةاملنصـــــة املقرتحة " بتســـــميةهلذا الرتتيب اخلاص ابالســـــتضـــــافة. كما أن اللجنة مدعوة إىل النظر يف التوصـــــية 
 ".ةالرقمي لألغذية والزراعة

 
 وإن جلنة املالية وجلنة الرب�مج مدعواتن، إما يف دوراهتما املنفصـــــــــلة و/أو يف االجتماع املشـــــــــرتك، إىل اســـــــــتعراض  -17

 وتقدمي توصياهتما عليها حسبما هو مالئم. نة الشؤون الدستورية والقانونيةنتيجة مداوالت جلكذلك هذه الوثيقة، و 
 


