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 موجز

   اقرتاح أن تقوم املنظمة ابستضافة املنصة الدولية لألغذية  جملس املنظمة، يف دورته الرابعة والستني بعد املائة،    أقر
)"املنصة"(  الرقمية  الزراعة  ،والزراعة  قبل جلنة  اختصاصاهتا من  استعراض  الغاابت وطلب  وجلنة مصايد   وجلنة 

 .األمساك وجلنة الربانمج وجملس املنظمة
 ات اليت قدمتها بشأهنا كل من جلنة  ختصاصات اليت تشمل التعقيبالوتعرض هذه الوثيقة النسخة املنقحة من ا

( وجلنة الغاابت يف دورهتا 2020أكتوبر/تشرين األول    2  -سبتمرب/أيلول    28الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين )
( والعشرين  األول    5-9اخلامسة  الربانمج يف دورهتا  و (  2020أكتوبر/تشرين  املائة  والعشرين  التاسعةجلنة   بعد 

الثاين  تشرين    / نوفمرب   30) ستني بعد املائة  نظمة يف دورته اخلامسة وال امل ( وجملس  2020  الثاين تشرين    / نوفمرب   13- 9) 
 (. 2021  شباط / فرباير   1-5) الرابعة والثالثني  يف دورهتا    مصايد األمساك جلنة  و (  2020  كانون األول / ديسمرب   4  - 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربانمج
  الربانمج مدعوة إىل استعراض مضمون الوثيقة وتقدمي ما تراه مناسًبا من توجيهات. إن  جلنة 

 مسودة املشورة 
 إّن اللجنة: 

   مع التقدير مشاركة جلنة الزراعة وجلنة الغاابت وجلنة مصايد األمساك يف وضع اختصاصات املنصة الدولية  الحظت
 لألغذية والزراعة الرقمية؛  

  على طلب األعضاء يف الدورة   ، بناءً اجمللس ابلنظر يف املوافقة عليها  تابالختصاصات املقرتحة، وأوص  تبرح  و
 .الرابعة والستني بعد املائة للمجلس
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 معلومات أساسية  -ًل أوّ 

يف ساااااااااااااااياااأل املنتاادز العااامل  لألغااذيااة والزراعااة،    2020عااام  ل على طلااب من مر ر واراء الزراعااة يف برلني    بناااءً  -1
(،  2020مايو/أاير    29- 28) يف دورهتا العاشااااارة بعد املائة جلنة الشااااارون الدساااااتورية والقانونية  الصاااااادرة عن توصااااايات  ال و 
ة الثامنة لدور بني ا (، واالجتماع املشرتك 2020يونيو/حزيران    18- 8) بعد املائة الثامنة والعشرين  هتا  دور جلنة الربانمج يف و 

   1(، 2020يونيو/حزيران  17و  16و   12و  8للجنة الربانمج والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية ) بعد املائة والعشاااااارين  
لمنصة الدولية  املنظمة ل ( اقرتاح استضافة  2020يوليو/ وا    10- 6بعد املائة )   دورته الرابعة والستني يف أقر  جملس املنظمة 

وجلنة مصاايد  وجلنة الغاابت  ختصااصاات املنصاة من قبل جلنة الزراعة  ال اساتعراض إجراء  لألغذية والزراعة الرقمية، وطلب 
  3  ، 2األمساك وجلنة الربانمج وجملس املنظمة. 

الواث ويف   -2 تقااااادمي  السااااااااااااااايااااااأل،      PC 129/INF/6و COFO/2020/8.1.a و   COAG/2020/22  ئق هاااااذا 
  2 -   أيلول / ساااابتمرب  28جلنة الزراعة يف دورهتا السااااابعة والعشاااارين )  من قبل   تباًعا النظر فيها  و  COFI/2020/Inf.3.3و 

جلنة و   ( 2020 تشااااااارين األول / أكتوبر  5-9) يف دورهتا اخلامساااااااة والعشااااااارين  جلنة الغاابت  و (  2020 تشااااااارين األول / أكتوبر 
يف دورهتا  مصاااااايد األمساك جلنة  و  ( 2020  الثاين تشااااارين    / نوفمرب   9-13)  بعد املائة   والعشااااارين  التاساااااعة الربانمج يف دورهتا  
 . 4( 2021  شباط / فرباير   5-1) الرابعة والثالثني  

الزراعية:   حتقيق إمكاانت الرقمنة لتحساااني نظام األغذية إىل املذكرة املفاهيمية املعنونة " الية  وتساااتند االختصااااصاااات ا   -3
نظماة ومنظماات دولياة أخرز ملر ر واراء الزراعاة يف برلني لعاام  امل " اليت أعادهتاا  لألغاذياة والزراعاة جملس رقم  دويل جادياد  اقرتاح  
يف دورهتا  جلنة الزراعة الصااااااااادرة عن  تعقيبات  ال   اسااااااااتعراضااااااااها ألخذ قد  و  ، 5يف سااااااااياأل املنتدز العامل  لألغذية والزراعة   2020

 ( وجلنة الغاابت يف دورهتا اخلامسااااااااااة والعشاااااااااارين 2020أكتوبر/تشاااااااااارين األول    2  - ساااااااااابتمرب/أيلول    28السااااااااااابعة والعشاااااااااارين ) 
(  2020نوفمرب/ تشاارين الثاين  9-13) بعد املائة  ( وجلنة الربانمج يف دورهتا التاسااعة والعشاارين  2020أكتوبر/تشاارين األول    9- 5) 

 
(، http://www.fao.org/3/nc435ar/nc435ar.pdf) (2020مايو/أاير  29-28تقرير الدورة العاشرة بعد املائة للجنة الشرون الدستورية والقانونية )  1

 (، http://www.fao.org/3/nc439ar/nc439ar.pdf( )2020يونيو/حزيران  18- 8العشرين بعد املائة للجنة الربانمج )و وتقرير الدورة الثامنة 
يونيو/حزيران  17و 16و 12و 8) املاليةرة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الربانمج والدورة الثمانني بعد املائة للجنة و لدبني اوتقرير االجتماع املشرتك 

2020( )http://www.fao.org/3/nc438ar/nc438ar.pdf)  
 CL 164 REP، الوثيقة 2020يوليو/ وا  10-6نظمة. الدورة الرابعة والستون بعد املائة، املتقرير جملس   2
(http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf .)  
  CL 164/9 (http://www.fao.org/3/nd058ar/nd058ar.pdf .)يتم وصف العملية اليت أدت إىل املناقشات بشأن هذه املبادرة يف الوثيقة   3
   COFO/2020/8.1.aالوثيقة و  COAG/2020/22 (http://www.fao.org/3/nd396ar/nd396ar.pdf)الوثيقة   4
(http://www.fao.org/3/nd713en/nd713ar.pdf والوثيقة )NF/6PC 129/I (http://www.fao.org/3/ne027ar/ne027ar.pdf ) 

  COFI/2020/Inf.3.3 (http://www.fao.org/3/ne804ar/ne804ar.pdf) والوثيقة
 . حتقيق إمكاانت الرقمنة لتحسني نظام األغذية الزراعية: اقرتاح جملس رقم  دويل جديد لألغذية والزراعة. 2019منظمة األغذية والزراعة.   5

 (. 7485en/ca7485en.pdfhttp://www.fao.org/3/caمذكرة مفاهيمية. روما، منظمة األغذية والزراعة. )

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/nd396ar/nd396ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd713en/nd713ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne027ar/ne027ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne804ar/ne804ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7485en/ca7485en.pdf
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وجلنة    ( 2020 كانون األول / ديساااااامرب   4  - الثاين تشاااااارين   / نوفمرب   30) بعد املائة  والسااااااتني   خلامسااااااة ا املنظمة يف دورته   جملس و 
 . 6( 2021فرباير/شباط   5-1) مصايد األمساك يف دورهتا الرابعة والثالثني 

 الطابع  - اثنًيا
ا وال جهاا جديد يف املنظمة، بل إىل قيام  قانوين مساااتقل ياتيً كيان  لن تردي اساااتضاااافة املنظمة للمنصاااة إىل قيام   -4

إجراءاهتا. وسااااااااااتكون قواعدها و وائحها و تثل يف الوقت ياته للوبساااااااااايةة وتوافقية حتظى بدعم املنظمة و مرنة  نساااااااااايق آلية ت
 املشاركة يف هذه اآللية طوعية.

ا وار  عزا  اليت ت  7مع اسارتاتيجية األمني العام لألمم املتحدة بشاأن التكنولوجيات اجلديدةيتماشاى إنشااء املنصاة و  -5
املتعاددين بشااااااااااااااأن األطر املعياارياة اليت توف ر الادعم هلاذه التكنولوجياات لبنااء الثقاة واالطم ناان.  بني أصااااااااااااااحاا  املصاااااااااااااالحاة 

وضاع التابع لألمني العام لألمم املتحدة املتمثلة يف   8ا مع توصاية الفريق الرفيع املساتوز املعاب ابلتعاون الرقم ويتماشاى أيضاً 
ائل حمددة، وتقرير األمني العام لألمم املتحدة بعنوان "خارطة  مبادرات متعددة أصاااااااحا  املصااااااالحة أو ثنائية بشاااااااأن مسااااااا 

  9الةريق للتعاون الرقم ".

 املهمة - ااثلثً 
 اتقةاعا وار بشاااأن رقمنة  لتعزيز هتدف املنصاااة الرقمية إىل توفن منتدز شاااامل ألصاااحا  املصااالحة املتعددين   -6

وكذلك ختةيط اسااااتخدام األراضاااا  وتغين   ا راجةتربية األحياء املائية و مصااااايد األمساك و الثروة ا يوانية و األغذية والزراعة و 
الساياساات  هنج رف واخلربات بشاأن أفضال املمارساات و اتتمثل وظيفتها األسااساية يف تيسان تبادل املعو .  اساتخدام األراضا 

واجملتمع املدين  نو ص واملزارعاألعضااااااء واألعمال التجارية الزراعية والقةاع اخلايف يلك بني أصاااااحا  املصااااالحة،  ا  يف ما  
فضااااااااال املمارساااااااااات واإلجراءات وهنج بشاااااااااأن أمن خالل ا وار وتوافق اآلراء و واملنظمات الدولية.  واألوسااااااااااط األكادميية  

 املنصة  ا يل :تقوم السياسات، س
 

واجملتمع املدين توفن منةلق جلميع أصااااحا  املصاااالحة واملزارعني واألعمال التجارية الزراعية والقةاع اخلاص  ( أ)
واملساتهلكني يف املناقشاات املتعلقة بتةبيقات التكنولوجيا الرقمية على األغذية والزراعة  واألوسااط األكادميية  

ةيط اسااتخدام األراضاا  وتغين اسااتخدام ختو  ا راجةئية و تربية األحياء املامصااايد األمساك و الثروة ا يوانية و و 
 

  C2021/21، الوثيقة (2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول   28لجنة الزراعة )لالسابعة والعشرين ة دور ال  تقرير   6
(http://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf)(2020أكتوبر/تشرين األول  9-5)الغاابت لجنة لاخلامسة والعشرين ة دور ال تقريرو  ؛، 

 الربانمج لجنة لبعد املائة والعشرين  ة التاسعةدور ال تقريرو  ؛COFO/2020/REP  (http://www.fao.org/3/ne205ar/ne205ar.pdf)الوثيقة 
والستني   اخلامسة ةدور ال تقريرو  ؛CL 165/10 (http://www.fao.org/3/ne222ar/ne222ar.pdf)، الوثيقة (2020نوفمرب/تشرين الثاين  9-13)

 CL 165/REP، الوثيقة (2020 كانون األول/ديسمرب 4 -نوفمرب/تشرين الثاين  30 ) جمللس املنظمة املائة بعد
(http://www.fao.org/3/ne381ar/ne381ar.pdf؛)  (2021فرباير/شباط  5-1)للجنة مصايد األمساك والثالثني  الرابعة ةدور ال تقريرو . 
https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-اسرتاتيجية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التكنولوجيات اجلديدة. )  7

Technologies.pdf-New-on-Strategy .) 
 رقم . عصر الرتابط الرقم . فريق األمني العام لألمم املتحدة الرفيع املستوز املعاب ابلتعاون ال  8
(for%20web.pdf-report-https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation.)  
 (. roadmap/-cooperation-https://www.un.org/en/content/digitalتقرير األمني العام لألمم املتحدة: خارطة الةريق للتعاون الرقم . )  9

http://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf)؛
http://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf)؛
http://www.fao.org/3/ne205ar/ne205ar.pdf)؛
http://www.fao.org/3/ne205ar/ne205ar.pdf)؛
http://www.fao.org/3/ne222ar/ne222ar.pdf)؛
http://www.fao.org/3/ne222ar/ne222ar.pdf)؛
http://www.fao.org/3/ne381ar/ne381ar.pdf)؛
http://www.fao.org/3/ne381ar/ne381ar.pdf)؛
http://www.fao.org/3/ne381ar/ne381ar.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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صااااغار املنتجني و ، وتضااااييق الفجوة الرقمية من خالل إدراز املزارعني أصااااحا  ا يااات الصااااغنة  األراضاااا 
 ؛الف ات املهمشة يف هذه املناقشات إلمساع أصواهتمالنساء والشبا  و واملنشآت الصغنة واملتوسةة ا جم و 

تربية األحياء مصااايد األمساك و الثروة ا يوانية و و ورفع مسااتوز الوع  ابلقضااااي يات الصاالة ابألغذية والزراعة   ( )
املنتدايت  يف املنظمات الدولية و   ،ةيط اسااااااتخدام األراضاااااا  وتغين اسااااااتخدام األراضاااااا ختو  ،ا راجةاملائية و 

  دون تكرار أنشةتها؛ ،القتصاد الرقم املكلفة اب
وقائمة على حقوأل اإلنساااان وشااااملة تةبيق تكنولوجيات رقمية آمنة وجديرة ابلثقة ومساااتدامة  املساااافة يفو  ( ز)

والثروة ا يوانيااة ومصاااااااااااااااايااد األمساااك وتربيااة األحياااء املااائيااة وا راجااة وختةيط األغااذيااة والزراعااة    قةاااعاااتيف  
أهداف التنمية املسااتدامة يف حتقيق التقدم وتنة إحراا لتسااريع اسااتخدام األراضاا  وتغين اسااتخدام األراضاا   

 .2030خلةة التنمية املستدامة لعام 

 األهداف -رابًعا
 تتمثل أهداف املنصة يف ما يل : -7
 

، وتعزيز ا وار الرقمنة واإلجراءات وأطر الساااياساااات حولتساااهيل تبادل املعرفة بشاااأن أفضااال املمارساااات   ( أ)
 قةاعاتعلى وآاثرها  ما بني أصااااحا  املصاااالحة بشااااأن اسااااتخدام التكنولوجيات الرقمية   وتوافق اآلراء يف

وا راجاة وختةيط اسااااااااااااااتخادام األغاذياة والزراعاة والثروة ا يوانياة ومصااااااااااااااااياد األمسااك وتربياة األحيااء املاائياة  
 ؛األراض  وتغين استخدام األراض 

الرقميااة   تكنولوجياااتتةبيقااات اللوتقاادمي األدلااة العلميااة حول الفوائااد واملخاااطر ا تملااة    تإجراء حتليالو  ( )
وختةيط  ،األغذية والزراعة والثروة ا يوانية ومصاااااااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية وا راجة قةاعاتعلى 

  ؛ا للظروف واالحتياجات الوطنيةوفقً استخدام األراض  وتغين استخدام األراض  
ابالقتصاااااااااااااااد الرقم  وتلاك فاة تعزيز الروابط بني املنتادايت الادولياة واملتعاددة األطراف املكل  أو  /إنشاااااااااااااااء وو  ( ز)

ولتعزيز مساااااااااتوز الوع  واثر التكنولوجيات   التآارأوجه  اخلاصاااااااااة ابألغذية والزراعة لتحساااااااااني التنسااااااااايق و 
 ،األغذية والزراعة والثروة ا يوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية وا راجة قةاعاتبالرقمية اخلاصة 

 ا؛دون تكرار اجلهود أو ا كم عليها مسبقً ، م األراض وختةيط استخدام األراض  وتغين استخدا
توصاااايات وأفضاااال  وضااااع السااااياسااااات من خالل اإلجراءات وهنج السااااياسااااات يف صااااياغة   واضااااع دعم و  (د)

  البي ية واألخالقيةو   املمارساااااات وخةوط توجيهية طوعية ميكن أن تتصااااادز للتحدايت الفنية واالقتصاااااادية
األغذية والزراعة والثروة ا يوانية ومصاايد األمساك وتربية األحياء املائية   قةاعاتواالجتماعية اليت تواجهها 

 الرقمية.التكنولوجيات يف سياأل وختةيط استخدام األراض  وتغين استخدام األراض   ،وا راجة
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 : آليات تشغيل املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية1الشكل 

 

 آليات التشغيل - اخامسً 
 جمموعة املمثلني ا كوميني الدوليني ن من أداء وظائفها، على أساا  اآلليات التالية:لك  تتمك  ساتعمل املنصاة،  -8

(. وساااااتكون 1ووحدة التنسااااايق )انظر الشاااااكل  املنتدز اإللكرتوين ألصاااااحا  املصااااالحة املتعددين واللجنة االساااااتشاااااارية و
األولوايت واساااااااااااااتعراض  حيث تتوىل حتديد يف املنرب،   اتصااااااااااااانع القرار اخلاص بكو ن املجمموعة املمثلني ا كوميني الدوليني 

األدلة وتقدمي إاتحة  و  تسااتقوم اللجنة االسااتشااارية حتجراء حتليالبينما  اإلجراءات.  إقرار  الفنية، و اإلسااهامات واالقرتاحات 
مجيع إمكانية مشااااااركة  صاااااحا  املصااااالحة املتعددين  اإللكرتوين ألنتدز  كفل فيه املسااااايويف الوقت الذي  حات للعمل.  اقرت ا

 مبادرة.اإلدارة اليومية لل ضمانعلى وحدة التنسيق عمل أصحا  املصلحة يف املناقشات، ست
عامني رفيع   وظفني  من مجمموعة املمثلني ا كوميني الدوليني سااااااااااااتتألف : جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني -9

 علىاملساااااااتوز على درجة عالية من التأهيل من الدول األعضااااااااء يف املنظمة، مسااااااارولني عن تةبيقات التكنولوجيا الرقمية 
وظًفا رفيع مساااابعة وعشاااارون  معتمدين من قبل األعضاااااء املشاااااركني. وساااايكون هناك فنيني  األغذية والزراعة، أو من خرباء  

مخسااااااة مشاااااااركني من كل  من أفريقيا وآساااااايا وا يط اهلاد  وأورواب وأمريكا    لتمثيل اإلقليم  التايل:اب، فنيًيا اخبنً /املسااااااتوز 
ركان اثنان من كل  من أمريكا الشامالية وجنو  الالتينية ومنةقة البحر الكارييب؛ وثالثة مشااركني من الشارأل األد ؛ ومشاا

 اقً طبو  غر  ا يط اهلاد . وإن املشاااااااركة يف جمموعة املمثلني ا كوميني الدوليني طوعية وختضااااااع لساااااالةة أعضاااااااء املنظمة

  موعة املمثلني احلكوميني الدولينيجم
 [األغذية والزراعةأعضاء منظمة ]

 وحدة التنسيق
 [اإلدارة اليومية]

 

 اللجنة الستشارية
 [وأصحاب املصلحة منظمات دولية]

املنتدى اإللكرتوين ألصحاب املصلحة 
 املتعددين

 جمموعة العمل املخصصة

جملس املنظمة أو  
 املعنية اللجان الفنية 

 تقدمي تقارير إىل 

 ضمان الشمولية  تقدمي مدخالت فنية 

 العملياتيسن ت
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ميكن مم ا   سايقدمون أفضال ما  ،لوالية من عامنيالفنيون رفيعو املساتوز/اخلرباء  الوسايتةوع املوظفون  ملعاين أعضااء املنظمة.
التناو   ضاامان، ينبغ  ألعضاااء املنظمة الوالية هذهوعندما تنته  فرتة هو متاح من املعارف الفنية واملتعلقة ابلسااياسااات.  

املشااركون  الفنيون ويقوم املوظفون الرفيعو املساتوز/ اخلرباء  .  األقاليمبني يف ما  جملموعة املمثلني ا كوميني الدوليني نصاف امل
 وانئب رئيس للمنصة ملدة عامني. ابنتخا  رئيس

 أدانه[ للقيام  ا يل :  11 الفقرةانظر دعم اللجنة االستشارية ]ظى جمموعة املمثلني ا كوميني الدوليني بوحت -10
 

األغذية والزراعة   قةاعاتحتديد القضاااي واألولوايت يف ساياأل رقمنة  وضاع ريية اسارتاتيجية طويلة األجل و  ( أ)
وختةيط اساااااااااااااتخدام األراضااااااااااااا  وتغين  ،والثروة ا يوانية ومصاااااااااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية وا راجة

 ؛استخدام األراض 
ابسااااااااتثناء أعضاااااااااء    ،واملشاااااااااركني يف انتلف مكوانت املنصااااااااة 10املوافقة على خةة العمل لفرتة الساااااااانتنيو  ( )

 ؛املنظمة
 العلمية املقدمة من اللجنة االستشارية، ومناقشتها؛واالقرتاحات استعراض التحاليل واألدلة و  ( ز)
 ؛املوافقة عليهاالتداول بشأن التوصيات وأفضل املمارسات واخلةوط التوجيهية الةوعية، و و  (د)
األجهزة نظمااة للنظر فيهااا وإقرارهااا من خالل عمليااة  امللى أعضاااااااااااااااااء  عوجيهيااة طوعيااة  وعرض خةوط ت (ه)

 ؛لمنظمةل ائسيةالر 
 .ئهاوأدا املنصة فعاليةإمجايل تقييم و  ( و)

 
  إساهاماتساتدعم اللجنة االساتشاارية جمموعة املمثلني ا كوميني الدوليني من خالل تقدمي   .اللجنة الستتشتارية -11
 وستقوم اللجنة االستشارية  ا يل : وحتليالت. فنية
 

فة ابالقتصااااااد الرقم  املتعددة األطراف املكل  و رئيساااااية بني املنصاااااة واملنتدايت الدولية حلقة وصااااال  العمل ك ( أ)
 واألغذية والزراعة،  ا يضمن التكامل وجتنب اادواجية اجلهود؛

ابسااااااتثناء أعضاااااااء   لفرتة الساااااانتني،  وقوائم ابملشاااااااركنيوخةط ميزانيات خةط عمل مرقتة وعرض وضااااااع و  ( )
 للموافقة عليها من قبل جمموعة املمثلني ا كوميني؛ختلف مكوانت املنصة املنظمة، مل

ومصااااااااااااااااياد  الرقمياة على األغاذياة والزراعاة   التكنولوجيااتوتقادمي أدلاة علمياة عن آاثر   ليالت فنياةإجراء حتو  ( ز)
 التحدايت يات الصلة؛ا راجة و و األمساك 

ة وحتليلها، ووضاااااااع ومجع املعلومات حول اإلجراءات وأطر الساااااااياساااااااات اخلاصاااااااة ابألغذية والزراعة الرقمي (د)
اقرتاحات لتوصااااااااايات وأفضااااااااال املمارساااااااااات وخةوط توجيهية طوعية ملناقشاااااااااتها وإقرارها من قبل جمموعة 

 املمثلني ا كوميني الدوليني؛

 
،  ا يف يلك اإلدارة الرقميةبتةبيقات التكنولوجيا والبياانت  يات الصلة  ، القضااي  أخرزأولوايت  شمل، ضمن  أن ت   ،ةة العمل لفرتة السنتنينبغ  خلي   10

على   بناءً وضعها  اليت جيري    اصة ابلبياانتاخل شاملة  ال   ملنظمةاسياسة  هذه األنشةة مع  م مواءمة  وستت  .ومحاية البياانت وحقوأل امللكية الفكرية واخلصوصية 
 يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة.  طلب جملس املنظمة
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 ودعم ا وار الشااااااااااااااااااماااال من خالل تنظيم مناااااقشاااااااااااااااااات إلكرتونيااااة مع مجيع أصااااااااااااااحااااا  املصاااااااااااااالحااااة   (ه)
املرقتة لفرتة السنتني، والتحليالت الفنية واقرتاحات أدانه[ وإدراز آرائهم يف خةط العمل   15الفقرة  انظر  ]

 .التوصيات، وأفضل املمارسات واخلةوط التوجيهية الةوعية
 اتوخرباء يف جمال السياسات من منظمات دولية وجمموع  فنينيوسيشمل املشاركون يف اللجنة االستشارية خرباء  -12

التنمية  مصااااارفمن:   ن كل  عواحد   ممثلإضاااااافة إىل  ا  أصاااااحا  املصااااالحة املتعددين. وسااااايكون هناك ثالثة عشااااار مشااااااركً 
ومنظمة األفريق ، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوأل الدويل للتنمية الزراعية، واالحتاد الدويل لالتصاالت،  

واملنظمة العاملية لصااااحة ا يوان، وبرانمج األغذية العامل ، والبنك الدويل، ومنظمة ،  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصااااادي 
املشااااااااركون من عمل سااااااايو .  11واألوسااااااااط األكادمييةالتجارة العاملية، ومنظمات املزارعني، والقةاع اخلاص، واجملتمع املدين، 

 .سنتنيفرتة والية من كادميية يف اللجنة االستشارية لمنظمات املزارعني والقةاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األ
منظمااات دوليااة وبنوك تنميااة متعااددة األطراف  من  آخرين    السااااااااااااااياااسااااااااااااااااات  يف جمااال  وخرباءفنيني  وميكن خلرباء   -13

وجمموعات أصاااااحا  املصااااالحة االنضااااامام إىل اللجنة االساااااتشاااااارية رهًنا  وافقة جمموعة املمثلني ا كوميني. وتعمل وحدة 
 .ارائستهتتوىل إىل عقد اجتماعات اللجنة االستشارية و يت تدعو أدانه[ بصفتها اجلهة ال 16الفقرة انظر ملنصة ]اتنسيق 

صااااة  ، تشاااااكيل جمموعات عمل جمموعة املمثلني ا كوميني الدولينيا  وافقة  رهنً جيوا للجنة االساااااتشاااااارية،  و  -14 انصااااا 
والتحليلية يف فنية الات أصاااااااااااحا  مصااااااااااالحة متعددين لتعزيز القدر مرقتة تتألف من خرباء من منظمات دولية وجمموعات  

 جماالت تركيز حمددة ملدة أقصاها ستة أشهر.
ساااااااايضاااااااامن املنتدز اإللكرتوين ألصااااااااحا  املصاااااااالحة   . املنتدى اإللكرتوين ألصتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة املتعددين  -15

مثل منظمات املزارعني  املعنيني، ا ألصاااااااااحا  املصااااااااالحة  هنج تصااااااااااعدي. وسااااااااايكون مفتوحً اعتماد  املتعددين اإلدماز و 
سااايتم التشااااور مع  رة. و ميسااا    إلكرتونية   ، وسااايأخذ شاااكل مناقشاااات واألوسااااط األكادميية والقةاع اخلاص واجملتمع املدين  

املشورة بشأن أصحا  املصلحة الوطنيني من أجل حتقيق أفضل  ثيل ممكن يف منتدز أصحا   إلسداء   مة أعضاء املنظ 
ا  وافقة رهنً ميكن أيضااااًاا عقد اجتماعات اضاااااور األعضااااااء جلميع أصاااااحا  املصااااالحة املتعددين  و املصااااالحة املتعددين.  

 ز أصحا  املصلحة املتعددين ما يل : . وتشمل األنشةة الرئيسية ملنتد جمموعة املمثلني ا كوميني الدوليني 
 

 ضمان ا وار الواسع النةاأل والشفافية بني أصحا  املصلحة املتعددين؛ ( أ)
الثروة ا يوانيااة و   األغااذيااة والزراعااةقةاااعااات  مناااقشاااااااااااااااة فوائااد واناااطر تةبيقااات التكنولوجيااا الرقميااة على  و  ( )

 ؛ استخدام األراض  وتغين استخدام األراضوختةيط راجة، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية وا 
قةاعات على تعزيز الرقمنة يف  الرامية إىل وتبادل املعرفة حول أطر الساياساات وأفضال املمارساات والتدابن  ( ز)

وختةيط اسااااااااااااااتخادام راجاة،  الثروة ا يوانياة ومصااااااااااااااااياد األمسااك وتربياة األحيااء املاائياة وا و األغاذياة والزراعاة 
 . ام األراضاألراض  وتغين استخد

 

 
حتقيق إمكاانت الرقمنة لتحسني نظام األغذية الزراعية: اقرتاح جملس رقم   مذكرة مفاهيمية بعنوان "إعداد يف ذكورة تعاونت املنظمات الدولية امل  11

 . والزراعةانعقاد املنتدز العامل  لألغذية   يف سياأل 2020مر ر واراء الزراعة يف برلني لعام  ، لغرض"دويل جديد لألغذية والزراعة
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ملنصاااة، ابإلضاااافة إىل الدعم نشاااةة اساااتقدم وحدة التنسااايق الدعم التشاااغيل  واإلداري اليوم  أل  .وحدة التنستتيق -16
االقتصااااااااااديني، وإدارهتا ابلكامل من قبل املنظمة  وجب واليتها وإطارها    رئيس اخلرباءيف مكتب    هاوضاااااااااعالفاب. وسااااااااايتم 
إطار برانمج عملها وميزانيتها. وبناًء على يلك، ساااااايتم االضااااااةالع ابألنشااااااةة اليومية لدعم املنصااااااة ضاااااامن  املرسااااااساااااا  و 

 .اوإجراءاهتاملنظمة يتماشى مع قواعد   ا
 

 ( وموظف خادماات عااماة 4-(، وموظف فاب )ف1-)مادوسااااااااااااااتتاألف وحادة التنساااااااااااااايق من مادير بادوام كاامال  -17
 رئيس املنصة. الدعم لا املدير أيضً قدم (. وسي3-ع-)خ

 رفع التقارير  -اسادسً 
خلةوط  تعرض او تقاااارير دورياااة عن التقااادم ا را.    إىل جملس املنظماااةالااادوليني    جمموعاااة املمثلني ا كومينيرفع  ت -18

أعضاء املنظمة للنظر فيها وإقرارها من خالل عملية على  املمثلني ا كوميني الدولينيالتوجيهية الةوعية اليت تقرها جمموعة  
  .لمنظمةاألجهزة الرائسية ل

 اآلاثر املالية  -سابًعا
 .األعضاء والشركاء اآلخرينمن مقدمة طوعية املنصة من مسافات  و لمست   -19


