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 املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية اختصاصات
 

 موجز

االقتصادية والبيئية  -كافة  تساهم يف أبعاد التنمية املستدامةعل النظم الغذائية أكثر إنتاجية وأن جميكن للرقمنة 
عميقة وقد تنطوي على حتد�ت الت حتوّ إىل ؤدي أن تالرقمية كنولوجيات لتله، ميكن ذاتيف الوقت و واالجتماعية. 
ة وشاملة ألصحاب املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية آلية طوعيتيح ستو . معاجلتها السياسات يانعلصوخماطر ينبغي 

تعددة األطراف لالقتصاد الرقمي املالفجوة بني املنتد�ت  الوعي وتعزيز التنسيق وسدّ الرتقاء مبستوى املصلحة املتعددين ل
ستكون املنصة الدولية لألغذية والزراعة و توصيات بشأن السياسات. باحلكومات زويد ابألغذية والزراعة وتاملعنية وتلك 
ل شكّ آلية تشغيل ستتعلى اختصاصاهتا نص تو الشمولية والفعالية من حيث التكلفة. كفالة وموجهة لمرنة و  بسيطةالرقمية 

من تقنيني من خرباء كونة اللجنة االستشارية املو ) 2من األعضاء؛ (ؤلفة ، املالدوليني ) جمموعة املمثلني احلكوميني1من (
املتعددين لضمان مشاركة  ألصحاب املصلحة اإللكرتوينتدى املنو ) 3املنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين؛ (

 ل املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية من مسامهات من خارج امليزانية.متوّ و وحدة تنسيق. و ) 4اجلميع يف املناقشات؛ (

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Máximo Torero Cullen السيد
 اخلرباء االقتصاديني ئيسر 

 )إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية( التنمية االقتصادية واالجتماعيةمسار 
 0739 5705 06 (39+) اهلاتف:
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 معلومات أساسية -ًال أوّ 

 حتتاج النظم الغذائية العاملية إىل حلول مبتكرة للتصــــــــــدي للتحد�ت املرتابطة، مثل ضــــــــــمان األمن الغذائي والتغذية -1
ا متزايد األمهية للجميع، واملســـــامهة يف النمو الشـــــامل وإدارة املوارد الطبيعية على حنو مســـــتدام. وميكن أن تلعب الرقمنة دورً 

يف مواجهـــة هـــذه التحـــد�ت من خالل تعزيز االتصـــــــــــــــــاالت وتقليـــل أوجـــه القصـــــــــــــــور وتكـــاليف املعلومـــات. وقـــد يكون 
أكثر إنتاجية واســـــــتدامة وكفاءة. وإن الفرص اليت تتيحها التكنولوجيات للتكنولوجيات الرقمية أثر ضـــــــخم، فتجعل الزراعة 

الرقمية واســــــعة ومن شــــــأ�ا إحداث حتوالت عميقة. وعلى رغم أتثري التكنولوجيات الرقمية على مجيع قطاعات االقتصــــــاد 
جتماعية وأخالقية جيب أن د تكون أتثرياهتا على الزراعة حمددة وقد تطرح حتد�ت وخماطر اقتصــــــــــــادية واواجملتمع ككّل، فق

 يعاجلها صانعو السياسات.

يف ســـــــــــــــيــاق املنتــدى العــاملي لألغــذيــة والزراعــة،  2020عــام لعلى طلــب من مؤمتر وزراء الزراعــة يف برلني  وبنــاءً  -2
ة )، والدورة الثامن2020مايو/أ�ر  29-28وتوصــــــيات الدورة العاشــــــرة بعد املائة للجنة الشــــــؤون الدســــــتورية والقانونية (

بعد املائة )، واالجتماع املشرتك للدورة الثامنة والعشرين 2020يونيو/حزيران  18-8للجنة الرب�مج (بعد املائة والعشرين 
أقّر جملس املنظمة،   1)،2020يونيو/حزيران  17و 16و 12و 8للجنة الرب�مج والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية (

) اقرتاح اســــــــتضــــــــافة املنصــــــــة الدولية لألغذية والزراعة 2020يوليو/متوز  10-6بعد املائة ( خالل دورته الرابعة والســــــــتني
الرقمية، وطلب مراجعة اختصـــــاصـــــات املنصـــــة من قبل جلنة الزراعة وجلنة مصـــــايد األمساك وجلنة الغاابت وجلنة الرب�مج 

 3  ،2وجملس املنظمة.

وتستند االختصاصات التالية إىل املذكرة املفاهيمية املعنونة "حتقيق إمكا�ت الرقمنة لتحسني نظام األغذية الزراعية:  -3
جملس رقمي دويل جديد لألغذية والزراعة" اليت أعدهتا منظمة األغذية والزراعة ومنظمات دولية أخرى ملؤمتر وزراء اقرتاح 

   4ق املنتدى العاملي لألغذية والزراعة.يف سيا 2020الزراعة يف برلني لعام 

 الطابع -اثنًيا

ا وال جهاز لن تؤدي اســـــتضـــــافة املنظمة للمنصـــــة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية إىل قيام هيئة قانونية مســـــتقلة ذاتيً  -4
لوائحها و أنظمتها  جديد يف املنظمة، بل إىل قيام آلية تعاون مرنة وبســـــــــــــــيطة وتوافقية حتظى بدعم املنظمة وتعمل مبوجب

 وإجراءاهتا. وستكون املشاركة يف هذه اآللية طوعية.

                                                 
، )http://www.fao.org/3/nc435ar/nc435ar.pdf( )2020مايو/أ�ر  29-28تقرير الدورة العاشــرة بعد املائة للجنة الشــؤون الدســتورية والقانونية (  1

)، وتقرير http://www.fao.org/3/nc439ar/nc439ar.pdf) (2020يونيو/حزيران  18-8وتقرير الــدورة الثــامنــة العشــــــــــــــرين بعــد املــائــة للجنــة الرب�مج (
) 2020يونيو/حزيران  17و 16و 12و 8( املاليةرة الثامنة والعشــــــــــــــرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثمانني بعد املائة للجنة و االجتماع املشــــــــــــــرتك للد

)http://www.fao.org/3/nc438ar/nc438ar.pdf(  
  CL 164 REP، الوثيقة 2020يوليو/متوز  10-6اعة. الدورة الرابعة والستون بعد املائة، تقرير جملس منظمة األغذية والزر   2
)http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf.(  
  ).CL 164/9 )http://www.fao.org/3/nd058ar/nd058ar.pdfيتم وصف العملية اليت أدت إىل املناقشات بشأن هذه املبادرة يف الوثيقة   3
. مذكرة . حتقيق إمكا�ت الرقمنة لتحســــــــــــــني نظام األغذية الزراعية: اقرتاح جملس رقمي دويل جديد لألغذية والزراعة2019منظمة األغذية والزراعة.   4

 ).http://www.fao.org/3/ca7485en/ca7485en.pdfروما، منظمة األغذية والزراعة. ( مفاهيمية.

http://www.fao.org/3/nc435ar/nc435ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc439ar/nc439ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc438ar/nc438ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd058ar/nd058ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7485en/ca7485en.pdf
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غذية والزراعة الرقمية مع اســـــــــــــرتاتيجية األمني العام لألمم املتحدة بشـــــــــــــأن يتماشـــــــــــــى إنشـــــــــــــاء املنصـــــــــــــة الدولية لأل -5
اليت تدعم احلوار بني أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة املتعددين بشــــــــــأن األطر املعيارية اليت توّفر الدعم هلذه  5التكنولوجيات اجلديدة

التابع  6ا مع توصــــــــية الفريق الرفيع املســــــــتوى املعين ابلتعاون الرقميالتكنولوجيات لبناء الثقة واالطمئنان. ويتماشــــــــى أيضــــــــً 
تعددة أصــــحاب املصــــلحة أو ثنائية بشــــأن مســــائل حمددة، وتقرير لألمني العام لألمم املتحدة املتمثلة يف إنشــــاء مبادرات م

  7األمني العام لألمم املتحدة بعنوان "خارطة الطريق للتعاون الرقمي".

 املهمة -ااثلثً 

هتدف املنصــــــة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية إىل توفري منتدى شــــــامل ألصــــــحاب املصــــــلحة املتعددين لتحديد  -6
 ومن خالل احلوار، ستقوم املنصة مبا يلي:حملتملة لرقمنة قطاعي األغذية والزراعة ومناقشتها. الفوائد واملخاطر ا

تعزيز التنســـــيق وســـــّد الفجوة بني املنتد�ت الدولية واملتعددة األطراف لالقتصـــــاد الرقمي وتلك اخلاصـــــة ابألغذية  أ)(
 قطاعي األغذية والزراعة؛ والزراعة، وتعزيز الوعي بشأن املسائل املتعلقة برقمنة

تقدمي توصـــــيات للحكومات بشـــــأن الســـــياســـــات، مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية أو غريها من الصـــــكوك غري و  ب)(
 ، هبدف دعم صنع القرار على املستو�ت العليا. امللزمة قانو�ً 

 األهداف -رابًعا

 يلي:تتمثل أهداف املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية يف ما  -7

الرقمية على األغذية والزراعة وتســهيل تبادل  التكنولوجياتاملناقشــة بني أصــحاب املصــلحة بشــأن أتثريات تعزيز  أ)(
 املعرفة بشأن أطر السياسات وأفضل املمارسات اليت تعزز الرقمنة؛

الرقمية على األغذية والزراعة  للتكنولوجياتإجراء التحليل وتقدمي األدلة العلمية حول الفوائد واملخاطر احملتملة و  ب)(
 ا للظروف واالحتياجات الوطنية، لدعم احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين والتوصل إىل توافق يف اآلراء؛وفقً 

إنشاء وتعزيز الروابط بني املنتد�ت الدولية واملتعددة األطراف املكلفة ابالقتصاد الرقمي وتلك اخلاصة ابألغذية و  ج)(
ا، وتعزيز الوعي آباثر تحســــــــــــــني التنســــــــــــــيق والتآزر دون تكرار اجلهود والعمل أو احلكم عليها مســــــــــــــبقً والزراعة، ل

 الرقمية اخلاصة ابلزراعة؛ التكنولوجيات

دعم صـــــانعي الســـــياســـــات يف صـــــياغة الســـــياســـــات من خالل تطوير التوصـــــيات وأفضـــــل املمارســـــات واخلطوط و  د)(
د�ت الفنية واالقتصــــــــــادية واالجتماعية واألخالقية اليت تواجهها التوجيهية الطوعية اليت ميكن أن تتصــــــــــدى للتح

 الرقمية.التكنولوجيات األغذية والزراعة يف سياق 

                                                 
https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-اســــــــــــــرتاتيجيــة األمني العــام لألمم املتحــدة بشـــــــــــــــأن التكنولوجيــات اجلــديــدة. (  5

Strategy-on-New-Technologies.pdf.( 
 رقمي. عصر الرتابط الرقمي. فريق األمني العام لألمم املتحدة الرفيع املستوى املعين ابلتعاون ال  6
)https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf.(  
 ).roadmap-cooperation-https://www.un.org/en/content/digital/تقرير األمني العام لألمم املتحدة: خارطة الطريق للتعاون الرقمي. (  7

https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies.pdf
https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies.pdf
https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
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 : آليات تشغيل املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية1الشكل 

 

 آليات التشغيل -خامسا

 لكي تتمكن من أداء وظائفها، ستعمل املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية على أساس اآلليات التالية: -8

ســـــتتألف جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني من املســـــؤولني العامني رفيعي  الدوليني:جمموعة املمثلني احلكوميني  أ)(
املســـــــــــتوى على درجة عالية من التأهيل من الدول األعضـــــــــــاء يف املنظمة، املســـــــــــؤولني عن تطبيقات التكنولوجيا 

إثنا عشــــــــر يكون هناك الرقمية يف األغذية والزراعة، أو من اخلرباء املعتمدين من قبل األعضــــــــاء املشــــــــاركني. وســــــــ
، مع اثنني من كل من أفريقيا وآســــــــــــيا وأورواب وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب والشــــــــــــرق األدىن اخبريً /مســــــــــــؤوال

وأمريكا الشــمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ، مبا يضــمن متثيل مجيع أقاليم املنظمة. وســيتطوع املســؤولون/اخلرباء 
خصــــــية، ويقدمون أفضــــــل ما ميكن من املعرفة التقنية واملتعلقة ابلســــــياســــــة ملدة عامني وســــــيعملون بصــــــفتهم الشــــــ

املتاحة. ويقوم املسؤولون/اخلرباء املشاركون ابنتخاب رئيس و�ئب رئيس للمنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 
 د�ه] للقيام مبا يلي: (ب) أ 5ملدة عامني. وتدعم اللجنة االستشارية جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني [راجع 

 حتديد القضا� واألولو�ت يف سياق رقمنة قطاعي األغذية والزراعة؛ )1(

واملشــــــاركني يف خمتلف مكو�ت املنصــــــة الدولية لألغذية والزراعة  املوافقة على خطة العمل لفرتة الســــــنتنيو  )2(
 الرقمية؛

 االستشارية، ومناقشتها؛استعراض التحاليل واألدلة العلمية املقدمة من اللجنة و  )3(

 جمموعة املمثلني احلكوميني
  الدوليني

 اللجنة االستشارية
منتدى أصحاب 

 املتعدديناملصلحة 

Ad Hoc Working 
Group 

 وحدة التنسيق

جمموعة العمل 
 املخصصة

 

جمموعة العمل 
 املخصصة
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التداول بشـــــــــأن التوصـــــــــيات املتعلقة ابلســـــــــياســـــــــات وأفضـــــــــل املمارســـــــــات واخلطوط التوجيهية الطوعية، و  )4(
 واعتمادها؛

 تقييم الفعالية واألداء العامني للمنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية.و  )5(

مثلني احلكوميني الدوليني من خالل تقدمي مدخالت ســتدعم اللجنة االســتشــارية جمموعة امل اللجنة االســتشــارية: ب)(
 فنية. وستقوم اللجنة االستشارية مبا يلي:

العمل كقناة رئيســـــــــــــــية بني املنصـــــــــــــــة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية واملنتد�ت الدولية املتعددة األطراف  )1(
 ازدواجية اجلهود؛ املكلفة ابالقتصاد الرقمي واألغذية والزراعة، مبا يضمن التكامل وجتنب

وضـــــع خطط عمل مؤقتة وجداول أعمال وقوائم ابملشـــــاركني يف خمتلف مكو�ت املنصـــــة الدولية لألغذية و  )2(
 والزراعة الرقمية لفرتة السنتني، وعرضها على جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني لكي توافق عليها؛

الرقميــة على األغــذيــة والزراعــة والتحــد�ت  تكنولوجيــاتالإجراء حتليــل تقين وتقــدمي أدلــة علميــة عن آاثر و  )3(
 ذات الصلة؛

 دعم احلوار الشــــــــــــــــامــل من خالل تنظيم منــاقشــــــــــــــــات عرب اإلنرتنــت مع مجيع أصـــــــــــــــحــاب املصـــــــــــــــلحــة و  )4(
 (ج)، أد�ه] وإدراج توصياهتم يف التحليل؛ 5[راجع 

توصـــيات للســـياســـات العامة  مجع املعلومات حول أطر الســـياســـات وأفضـــل املمارســـات وحتليلها، ووضـــعو  )5(
 واخلطوط التوجيهية الطوعية ملناقشتها وإقرارها من قبل جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني.

وســــــيشــــــمل املشــــــاركون يف اللجنة االســــــتشــــــارية خرباء تقنيني وخرباء يف جمال الســــــياســــــات من املنظمات الدولية  -9
ا مع مشـــارك واحد من كل من: بنك التنمية ثالثة عشـــر مشـــاركً أصـــحاب املصـــلحة املتعددين. وســـيكون هناك  اتوجمموع

منظمة و األفريقي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، 
ة العاملي، والبنك الدويل، ومنظمة ، واملنظمة العاملية لصــــحة احليوان، وبر�مج األغذيالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي

 التجارة العاملية، ومنظمات املزارعني، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، وجمتمع املعرفة.

من املنظمات الدولية األخرى االنضمام إىل اللجنة اإلضافيني  السياسات يف جمال رباءاخلو وميكن للخرباء التقنيني  -10
(د) أد�ه] بصفتها اجلهة  5ة املمثلني احلكوميني الدوليني. وستعمل وحدة التنسيق [راجع االستشارية بشرط موافقة جمموع

 الداعية إىل عقد اجتماعات اللجنة االستشارية ورئيستها. 

، جيوز للجنة االســــــــــــــتشــــــــــــــارية تشــــــــــــــكيل جمموعات عمل مؤقتة احلكوميني الدوليني املمثلنيجمموعة ا مبوافقة ورهنً  -11
خرباء من املنظمات الدولية وجمموعات أصحاب املصلحة املتعددين لتعزيز القدرة التقنية والتحليلية يف خمصصة تتألف من 

 جماالت تركيز حمددة ملدة أقصاها ستة أشهر.

ســيضــمن املنتدى اإللكرتوين ألصــحاب املصــلحة املتعددين املنتدى اإللكرتوين ألصــحاب املصــلحة املتعددين:  ج)(
ا ألصــــــحاب املصــــــلحة مثل منظمات املزارعني والقطاع اخلاص دي. وســــــيكون مفتوحً اإلدماج والنهج التصــــــاع

واجملتمع املدين وجمتمع املعرفة، وسيأخذ شكل مناقشات ميسرة عرب اإلنرتنت. وسيتم حتديد املشاركني ودعوهتم 
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. وتشـــــــــــــــمـل الـدولينيجمموعـة املمثلني احلكوميني ا مبوافقـة (د) أد�ه] رهنًـ  5من قبـل وحـدة التنســـــــــــــــيق [راجع 
 األنشطة الرئيسية ملنتدى أصحاب املصلحة املتعددين ما يلي:

 ضمان احلوار الواسع النطاق والشفافية بني أصحاب املصلحة املتعددين؛ )1(

 مناقشة فوائد وخماطر تطبيقات التكنولوجيا الرقمية على األغذية والزراعة؛و  )2(

ســــــــات وأفضــــــــل املمارســــــــات والتدابري لتعزيز الرقمنة يف األغذية مناقشــــــــة وتبادل املعرفة حول أطر الســــــــياو  )3(
 والزراعة.

ستقدم وحدة التنسيق الدعم التشغيلي واإلداري اليومي للمنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية،  وحدة التنسيق: د)(
منظمة األغذية االقتصـــاديني يف  ئيس اخلرباءر وضـــع وحدة التنســـيق يف مكتب ابإلضـــافة إىل الدعم الفين. وســـيتم 

والزراعة، وســـــــتتم إدارهتا ابلكامل من قبل املنظمة، مبوجب واليتها وإطارها املؤســـــــســـــــي، ويف إطار بر�مج عملها 
وميزانيتها. وبناًء على ذلك، ســــيتم االضــــطالع ابألنشــــطة اليومية لدعم املنصــــة مبا يتماشــــى مع قواعد وإجراءات 

 وسياسات املنظمة.

) وموظف خدمات 4-)، وموظف فين (درجة ف1-من مدير بدوام كامل (درجة مد وســــتتألف وحدة التنســــيق -12
 ا رئيس املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية. ). وسيدعم املدير أيضً 3-ع-عامة (درجة خ

 اآلاثر املالية -سادسا

 ة.سيتم متويل املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية من مسامهات من خارج امليزاني -13


