الدورة اخلامسة والعشرون للجنة الغاابت  -إجراءات املراسالت اخلطية
البند -1-8أ :املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية :االختصاصات
رد األمانة على األسئلة اخلطية املوجهة من اللجنة
تعرب األمانة عن تقديرها للتعليقات الواردة من جانب األعضاء بشأن البند -1-8أ على جدول األعمال  -املنصة الدولية
لألغذية والزراعة الرقمية :االختصاصات .وقد جرت اإلحاطة جبميع التعليقات.
أقر اجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائة اقرتاح استضافة منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) للمنصة الدولية
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ّ
كل من جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك وجلنة الغاابت وجلنة الربانمج وجملس
لألغذية والزراعة الرقمية (املنصة) ،وطلب من ّ
املنظمة استعراض اختصاصات هذه املنصة .ويف هذا السياق ،قُ ّدمت الوثيقة رقم  COFO/2020/8.1.aبعنوان "املنصة
الدولية لألغذية والزراعة الرقمية  -االختصاصات" إىل جلنة الغاابت إلبداء التعليقات بشأهنا .وتعرب األمانة عن شكرها
وتقديرها ملا ورد من تعقيبات .وقد متت اإلحاطة ابلتعليقات واملدخالت على النحو الواجب وسوف تُدرج يف اإلصدارات
املقبلة للوثيقة.
وابلنسبة إىل املسائل املتصلة مبهمة املنصة وأهدافها يف صياغة التوصيات على مستوى السياسات وأفضل
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جهازا من أجهزة
املمارسات واخلطوط التوجيهية الطوعية ،جتدر اإلشارة إىل أ ّن هذه املنصة لن تكون هيئة قانونية مستقلة أو ً
منظمة األغذية والزراعة .وإّّنا ستقوم بتيسري عملية تبادل املعارف بشأن أفضل املمارسات وأطر السياسات اليت تعزز رقمنة
األغذية والزراعة يف إطار والية املنظمة ،وستكون توصياهتا طوعية وغري ملزمة.
وردا على التعليقات املرتبطة خبطر االزدواجية يف األنشطة املضطلع هبا يف إطار والايت سائر املنظمات الدولية،
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ًّ
من املهم اإلشارة إىل أن املنصة ستقوم من خالل جلنتها االستشارية ابستحداث أوجه آتزر وثيقة مع املنظمات الدولية،
مبا فيها تلك اليت هلا والايت يف جماالت السياسات املتصلة ابلتكنولوجيات الرقمية واالقتصاد الرقمي (مثل االحتاد الدويل
لالتصاالت) .وسوف تتخصص املنصة يف جمال األغذية والزراعة ،وستتجنب بشكل اتم أي ازدواجية يف األنشطة
أو الوالايت جتاه املنظمات الدولية األخرى .وسيتمثل اهلدف يف تعزيز التعاون ،واألهم من ذلك ،التوعية على مستوى
املنظمات املختصة يف جمال االقتصاد الرقمي بشأن املسائل املتصلة ابلتكنولوجيات الرقمية يف األغذية والزراعة ،وإدراج
هذه املسائل يف املناقشات اليت جتريها هذه املنظمات ،مع جتنّب ازدواجية أنشطتها أو إصدار حكم مسبق بشأهنا.
وابلنسبة إىل األسئلة عن الروابط اليت جتمع بني املنصة واألجهزة الرائسية للمنظمة وتطوير آلية لرفع التقارير خاصة
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أبعضاء املنظمة ،تقرتح األمانة أن ترفع املنصة تقارير دورية إىل جملس املنظمة لكي يتسىن لألعضاء كافة رصد عملها وتقدير
قيمته املضافة .وعالوة على ذلك ،يف حال قررت اجملموعة احلكومية الدولية أ ّن اخلطوط التوجيهية الطوعية للمنصة ترتب
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تداعيات ابلنسبة إىل صانعي السياسات ،فإن اجملموعة احلكومية الدولية ،إما من خالل أعضائها وإما من خالل األمانة،
ستلفت عناية جملس املنظمة و/أو اللجان الفنية املعنية ،حسب االقتضاء ،إىل تلك التوصيات.
وردا على أسئلة حول بنية املنصة وموقع املسؤولية ،تود األمانة أن تشري إىل أن األعضاء املشاركني يف جمموعة
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ً
ويقرون التوصيات وأفضل
املمثلني احلكوميني الدوليني سيحددون القضااي واألولوايت ،ويراجعون ويناقشون التحليلّ ،
املمارسات واخلطوط التوجيهية الطوعية ،ويطلعون األجهزة الرائسية للمنظمة على هذه املسائل حسب االقتضاء.
تود األمانة أن تشري إىل إمكانية
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وردا على األسئلة حول املشاركة يف املنتدى اإللكرتوين املتعدد أصحاب املصلحةّ ،
ً
استناد ذلك إىل املنتدى العاملي للمنظمة بشأن األمن الغذائي والتغذية (وهو منتدى إلكرتوين للحوار بني أصحاب املصلحة
املتعددين عن األمن الغذائي يف سياق مسار املوارد الطبيعية واإلنتاج املستدام) من أجل استحدث أوجه للتآزر وحتقيق
وفورات يف التكاليف .وسوف يتيح ذلك أن تشارك يف احلوار اجلهات الفاعلة الوطنية واحمللية واملزارعني من أصحاب
احليازات الصغرية واألعمال التجارية الصغرية النطاق يف جمايل األغذية والزراعة يف خمتلف أحناء العامل .وإ ّن حوارات املنتدى
العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية مفتوحة للجميع ،وإبمكان اجلهات الفاعلة كافة املشاركة فيها مبا يضمن التفاعل
واملشاركة املأمونتني يف سياق احملافظة على خصوصية البياانت .ومبا أ ّن املنتدى اإللكرتوين املتعدد أصحاب املصلحة يركز
بشكل حمدد على قضااي األغذية والزراعة الرقمية ،قد يدعى عدد من املنظمات املتخصصة أو االحتادات أو املنظمات
غري احلكومية إىل املشاركة شرط موافقة جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني.
ويف ما خيص املسائل املتعلقة آبلية مناقشة منافع التكنولوجيات الرقمية وخماطرها احملتملة على األغذية والزراعة،
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جتدر اإلشارة إىل أ ّن املنظمات الدولية وأصحاب املصلحة مبا يشمل اللجنة االستشارية ،ستقوم بدراسات وحتليالت
وتبعا للمسألة الذي جيري حتليله،
عن خمتلف أبعاد أتثريات التكنولوجيات الرقمية مبا يتماشى مع والية كل منهاً .
سوف تقوم اللجنة االستشارية ابستعراض وتوليف أحدث التحليالت واألدلة ،وستُشرك فيها املنتدى اإللكرتوين املتعدد
أصحاب املصلحة من أجل اكتساب مزيد من األدلة وضمان هنج منطلق من القاعدة .وستعرض اللجنة االستشارية الواثئق
لكي تنظر فيها جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني وتناقشها .وستكون مجيع الواثئق الصادرة عن اجلنة االستشارية متاحة
للعموم من أجل تشجيع الشفافية وتبادل املعارف.
وردا على األسئلة بشأن ميزانية املنصة ،جتدر اإلشارة إىل أنّه يتعني متويل املبادرة بواسطة مسامهات طوعية
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ً
من األعضاء ومن شركاء آخرين (مسامهات من خارج امليزانية) .وتعمل األمانة حاليًا على وضع خطة متويل مستدامة
للمبادرة .وستتم إدارة املنصة من جانب املنظمة مبوجب واليتها وإطارها املؤسسي.
التغري
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ويف ما يتعلق مبسائل إدراج القضااي املتصلة بتأثريات التكنولوجيات الرقمية املطبقة على استخدام األراضي و ّ
يف استخدام األراضي واحلراجة ،يف إطار املبادرة ،تود األمانة أن تشري إىل أن هذه املسائل ستدرج يف االختصاصات.

