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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصاال
 www.fao.orgمراعاة للبيئة. وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة 

 

NC805/A 

 A 

 املشرتك االجتماع
  الثمانون بعد املائة للجنة املالية للجنة الرب�مج والدورة الدورة الثامنة والعشرون بعد املائة

 2020مايو/أ�ر  18روما، 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Máximo Torero Cullenالسيد 

 املدير العام املساعد
 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية

 50869 06570 39+ :اهلاتف
  

http://www.fao.org/
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 املوجز
 

  األجهزة الرائســـــــية  2020يناير/كانون الثاين  18دعا بيان صـــــــادر عن املنتدى العاملي لألغذية والزراعة بتاريخ
ملنظمة األغذية والزراعة من أجل "دعم عملية" لغرض "إنشــــــــــاء جملس رقمي دويل لألغذية والزراعة". وتعرض 
هذه الوثيقة على كل من جلنة الشـــــــــــؤون الدســـــــــــتورية والقانونية وجلنة الرب�مج وجلنة املالية إلســـــــــــداء املشـــــــــــورة 

نونية وجلنة الرب�مج وجلنة املالية، كل يف دوراهتا املنفصــــلة بصــــددها. ويطلب من جلنة الشــــؤون الدســــتورية والقا
و/أو يف االجتماع املشــــــرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية، مراجعة هذه الوثيقة وإبداء توجيهاهتا على النحو املبّني 

 يف القسم اخلامس من هذه الوثيقة. 

 مسودة املشورة
 

 وة إىل إســداء املشــورة بشــأن اجلوانب القانونية لرتتيب االســتضــافة إّن جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية مدع
 املقرتح هذا. 

  الدولية لألغذية مدعوة إىل النظر يف التوصــية إبطالق تســمية "املنصــة جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية وإّن
 " على املنصة املقرتحة. الرقمية والزراعة

 دوراهتما املنفصــــلة و/أو خالل اجتماعهما املشــــرتك، مدعواتن إىل وإّن جلنة الرب�مج وجلنة املالية، إما يف 
، مع مراعاة نتائج مداوالت جلنة إصدار توصياهتما هبذا اخلصوص حسب املقتضىمراجعة هذه الوثيقة و 

  .الشؤون الدستورية والقانونية
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 معلومات أساسية -الً أوّ 
 
 ُحتِدث التكنولوجيات الرقمية حتوّالت ســـــــريعة يف طريقة عمل األشـــــــخاص واملؤســـــــســـــــات واحلكومات. فهي تؤثر  -1

على النظام الغذائي بكامله وعلى كل جهة فاعلة يف هذا النظام، وابتت توّلد منافع كبرية يف الزراعة من خالل خفض 
 تكاليف املعلومات والعمليات واإلشراف.

 
 ، 2030ويف حني أنه ميكن للتكنولوجيات الرقمية أن تقدم مســــامهات هامة لتحقيق خطة التنمية املســــتدامة لعام  -2

 مبا يف ذلك أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة الواردة فيها، غري أ�ا تطرح شـــــــــــــواغل اقتصـــــــــــــادية واجتماعية وأخالقية، وخباصـــــــــــــة 
الذي قد يتأتى عنها على مؤســــــــــــســــــــــــات األعمال وفرص العمل يف ما يتعلق ابخلصــــــــــــوصــــــــــــية واألمن، وجلهة األثر املعرقل 

واألســــواق. وبينما تتشــــارك مجيع القطاعات االقتصــــادية هذه الشــــواغل، فإن التأثريات التحولية اليت قد ختّلفها التكنولوجيا 
 الرقمية على قطاع األغذية والزراعة بصورة خاصة واسعة جداً.

 
 عاملي لألغذيةالدعوة املوجهة من املنتدى ال -اثنًيا

 والزراعة إىل منظمة األغذية والزراعة
 
وزيرًا للزراعــة اجتمعوا خالل مؤمتر برلني  74من جــانــب  2019ينــاير/كــانون الثــاين  19يف بيــان ّمت اعتمــاده يف  -3

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

مع أصــــــحاب املصــــــلحة (...)، بوضــــــع مفهوم للنظر يف إمكانية إنشــــــاء جملس رقمي دويل لألغذية والزراعة يقدم املشــــــورة 
ا بتبــادل األفكــارألخرى ذات الصـــــــــــــــلــة ويــدفع للحكومــات واجلهــات الفــاعلــة ا  واخلربات، فيســــــــــــــــاعــد بــذلــك اجلميع  قــدمــً

على االســـــــــتفادة من الفرص اليت تتيحها الرقمنة"، ملناقشـــــــــته خالل الدورة الثانية عشـــــــــرة للمنتدى العاملي لألغذية والزراعة 
  1).2020(املنتدى العاملي لألغذية والزراعة 

 
 واســـــتجابًة هلذا الطلب، وضـــــعت منظمة األغذية والزراعة، من خالل عملية تشـــــاور مفتوحة وشـــــاملة مع العديد  -4

من أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة ومنظمات دولية أخرى، مذكرة مفاهيمية ّمتت مناقشــــــــــتها يف حدث جانيب ُعقد خالل املنتدى 
 .2020العاملي لألغذية والزراعة 

 
وزيراً للزراعة اجتمعوا خالل انعقاد املنتدى  71من جانب  2020ناير/كانون الثاين ي 18ويف بيان ّمت اعتماده يف  -5

 حول موضـــــــــــــــوع "األغذية للجميع! التجارة من أجل تغذية آمنة ومتنوعة ومســـــــــــــــتدامة"،  2020العاملي لألغذية والزراعة 
 2اء جملس رقمي دويل لألغذية والزراعة".ّمت الرتحيب جبهود املنظمة وُدعيت أجهزهتا الرائسية إىل "دعم عملية" لغرض " إنش

 

                                                            
1  Communique19Jan.pdf-2019-GFFA 
2  Communique18Jan.pdf-2020-GFFA 

https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2015/10/GFFA-2019-Communique.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/01/2020-GFFA-Communique.pdf
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 اقرتاح منظمة األغذية والزراعة لالستجابة  -اثلثًا
 إىل دعوة املنتدى العاملي لألغذية والزراعة 

 
 ، يُقرتح 2020ينـــاير/كـــانون الثـــاين  18اســـــــــــــــتجـــابـــًة للـــدعوة املوجهـــة من املنتـــدى العـــاملي لألغـــذيـــة والزراعـــة يف  -6

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

 استضافة املنصة -ألف
 
ميكن إنشــــاء املنصــــة املقرتحة حتت والية منظمة األغذية والزراعة وإطارها املؤســــســــي، حبيث تعمل ضــــمن بر�مج  -7

 وتكون هذه املنصــــــة على شــــــاكلة آليات تعاونية أخرى تســــــتضــــــيفها املنظمة حيث جتمع  العمل وامليزانية اخلاص ابملنظمة.
بني جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة على غرار الشراكة العاملية بشأن الطاقة احليوية، واملبادرة العاملية ملراقبة الغاابت، 

 يف الزراعة.والشراكة العاملية من أجل الرتبة واإلطار العاملي بشأن ندرة املياه 
 

 أهداف املنصة املقرتحة وأنشطتها -ابء
 
) تشـــــجيع التنســـــيق وتوطيد الروابط بني املنتد�ت الدولية للزراعة 1ســـــوف تســـــعى املنصـــــة املقرتحة إىل ما يلي: ( -8

األغذية  واملنتد�ت اخلاصــة ابالقتصــاد الرقمي لرفع مســتوى الوعي لدى األســرة الدولية إزاء القضــا� اخلاصــة برقمنة قطاعي
) ودعم احلكومات من خالل توصــــيات بشــــأن الســــياســــات، وأفضــــل املمارســــات واخلطوط التوجيهية الطوعية 2والزراعة؛ (

اليت ميكن أن تعّزز منافع تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف القطاع الزراعي مبوازاة معاجلة اآلاثر والشـــــــــــــــواغل االقتصـــــــــــــــادية 
 واالجتماعية واألخالقية احملتملة.

 
 آليات العمل يف املنصة املقرتحة -جيم

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

أصــحاب املصــلحة، تضــمن املشــاركة الواســعة والشــاملة واعتماد �ج من األســفل إىل األعلى لتحديد القضــا� والســياســات 
 اليت ينبغي أن تتطّرق إليها املنصة بطريقة فعالة من حيث الكلفة. ذات الصلة

 
كما ميكن أن تعمل املنصــــــــــة على أســــــــــاس جمموعة مؤلفة حصــــــــــرًا من ممثلني عن احلكومات، مبا يف ذلك خرباء  -10
ضــافة إىل مناقشــة نهم احلكومات، ويكونون مســؤولني عن اختاذ القرارات وترتيب أولو�ت القضــا� اليت تعاجلها املنصــة إتعيّ 

أي توصـــيات بشـــأن الســـياســـات واخلطوط التوجيهية اليت قد تصـــدرها املنصـــة، واملوافقة عليها. ويســـاند هذه اجملموعة فريق 
اســـتشـــاري فين يتألف من ممثلني عن املنظمات الدولية ذات الصـــلة وغريها من اهليئات العلمية/الفنية املختصـــة اليت ختتارها 
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أي جمموعة أخرى ميكن أن تشـــــــــــــكلها لز�دة القدرات من أجل إجراء حتليالت قائمة على األدّلة إضـــــــــــــافة إىل  3اجملموعة،
 ملواضيع حمددة.

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

 
 الطابع القانوين للمنصة املقرتحة -دال

 
الرتتيبات القائمة الســـــتضـــــافة شـــــبكات وشـــــراكات مماثلة، فإن الدعم التشـــــغيلي واإلداري الذي توفره  متاشـــــياً مع -12

وهذا يعين بصـورة خاصـة أن توظيف أي شـخص سـيتّم وفق  املنظمة للمنصـة سـيلتزم بقواعد املنظمة وإجراءاهتا وسـياسـاهتا.
موظفني لدى منظمة األغذية والزراعة وخاضـــــــــــــــعني لوائح املنظمة وإجراءاهتا، وســـــــــــــــيكون املوظفون العاملون يف املنصـــــــــــــــة 

للوائحها، وأن أي مشــــــرت�ت ســــــوف تتبع لوائح املنظمة وإجراءاهتا. وأنه ســــــتتم إدارة أية أموال تُتاح للمنصــــــة وفقاً لالئحة 
ة ملكاً يكون أي موقع إلكرتوين أو أي منصـــــــــة إلكرتونية ّمت تصـــــــــميمها للمنصـــــــــأن املالية للمنظمة وللوائحها وإجراءاهتا. و 

 ختضــــــع مشــــــاركة اجلهات الفاعلة غري احلكومية يف املنصــــــة  وأنللمنظمة، وختضــــــع لشــــــروط االســــــتخدام املوحدة للمنظمة. 
إىل املتطلبات احملددة يف السياسات واخلطوط التوجيهية للمنظمة اخلاصة ابلتعاون مع القطاع اخلاص واألوساط األكادميية 

 واجملتمع املدين.
 

 ي اســــــــــتضــــــــــافة مثل هذه املنصــــــــــة إىل قيام هيئة قانونية مســــــــــتقلة ذاتًيا وال جهاز جديد يف املنظمة، لذا، لن تؤد -13
 بل إىل قيام آلية تعاون مرنة وبســـــــــــــــيطة وتوافقية تدعمها منظمة األغذية والزراعة. وتوخياً إلظهار طبيعة املنصـــــــــــــــة املقرتحة 

ا عن "اجمللس الرقمي الدويل الرقمية الدولية لألغذية والزراعةعلى حنو أفضــل، يُقرتح أن ُتطلق عليها تســمية "املنصــة  " عوضــً
 لألغذية والزراعة".

 
 التبعات التشغيلية واملالية -رابًعا

 
إن عقد املشــاورات مع احلكومات وجهات فاعلة أخرى ذات الصــلة وتقدمي اخلدمات هلا وإعداد الواثئق ومتابعة  -14

 العمل، فضــــًال عن الدعم اإلداري ســــوف يتطلب االســــتعانة مبوظفني إضــــافيني ورمبا خبدمات تعاقدية إضــــافية. وابالســــتناد 
 ء وحدة تنســـــــــيق تضـــــــــم ثالثة موظفني بدوام كامل: مدير إىل جتارب جلان أخرى، ســـــــــوف تتطلب املنصـــــــــة املقرتحة إنشـــــــــا

). وقد يكون من الضـــــــــــروري توفري 3-ع-) وموظف خدمات عامة (درجة خ4-)، وموظف فين (درجة ف1-(درجة مد
دوالر أمريكي يف الســــــــنة لتغطية تكاليف إعداد/ترمجة الواثئق والســــــــفر  50 000موارد حمدودة لغري املوظفني مببلغ أقصــــــــاه 

 عند االقتضاء. احملدود،
 

                                                            
 امليدان ومن بني تلك املنظمات جمموعة البنك الدويل، ومصرف التنمية األفريقي، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة التعاون والتنمية يف  3

مج األغذية العاملي، واملركز االقتصادي، ومنظمة التجارة العاملية، واالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية، واملنظمة العاملية لصحة احليوان، وبر�
 التقين للتعاون الزراعي والريفي.
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 وســــوف تُغطى هذه التكاليف مبوجب مســــامهات من خارج امليزانية ســــوف يوضــــع بشــــأ�ا اقرتاح حلشــــد املوارد.  -15
أّما النفقات اليت يتكبدها ممثلو احلكومات واملســتشــارون الفنيون/العلميون، يف حال وجودها، فســوف تتحملها احلكومات 

 أو املنظمات املعنية.
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب جلنة الشؤون الدستورية  -خامًسا
 والقانونية وجلنة الرب�مج وجلنة املالية

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

مدعوة إىل النظر يف التوصــــــية بتســــــمية املنصــــــة املقرتحة "املنصــــــة هلذا الرتتيب املقرتح اخلاص ابالســــــتضــــــافة. كما أن اللجنة 
 ".الرقمية الدولية لألغذية والزراعة

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

  مراعاة نتائج مداوالت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية. ، مع وتقدمي توصياهتما بشأ�ا حسب االقتضاء هذه الوثيقة
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