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 المجلس
 الستون بعد المائةالحادية و الدورة 

 2019 نيسان/أبريل 12-8روما، 

 التطورات في المنتديات التي تهّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 موجز
 

املتبعة، بالتطورات احلاصةةلة ا املنتديات األخرى الهت ّ و والية منظمة  باملمارسةةةحياط اجمللس علًما، عماًل  
 األغذية والزراعة )املنظمة(:

املبادرات العاملية لدع  البلدان ا جمال رصةد أهدا  التنمية املسةتدامة: املقررات األخ ة الصةادرة عن  (1)
الوكاالت املعين مبؤشةةةةرات أهدا  التنمية اللجنة اإلحصةةةةائية لام  املتودة و ريق ا ااش املشةةةة   ب  

 املستدامة؛
والندوة الدولية بشةةةةةةةةة ن اإلدارة املسةةةةةةةةةتدامة ملصةةةةةةةةةايد األما : تعزيز الت اعل ب  العلوم والسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةات  (2)

 (؛2019نو ما/تشرين الثاين  21-19 )روما،
الهت توجةةد مقةةارهةةا ا رومةةا التعةةاون ا مةةا ب  الوكةةاالت  -وحةةالةةة األمن اليةةذائي والتيةةذيةةة ا العةةا   (3)

 ووكاالت األم  املتودة األخرى؛
 وآخر املعلومات عن االت اق العاملي والشبكة التابعة لام  املتودة املعنية باهلجرة؛ (4)
 اليذائي والزراعة ا إطار جمموعة العشرين وجمموعة الدول السبع؛األمن و  (5)
 واالبتكارات التكنولوجية الرقمية. (6)

 
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

 
 تعرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس ا دورته احلادية والست  بعد املائة ليرض اإلحاطة  وسب. 

   

http://www.fao.org/
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المبادرات العالمية لدعم البلدان في مجال رصد أهداف التنمية المستدامة: المقررات  –الا أوّ 
 اإلحصائية لألمم المتحدة وفريق الخبراءاألخيرة الصادرة عن اللجنة 

 المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
 (2019مارس/آذار  28 -25)بيروت، 

 
انعقد االجتماع التاسةةةةةةةةةةةةةةع ل ريق ا ااش املشةةةةةةةةةةةةةة   ب  الوكاالت املعين مبؤشةةةةةةةةةةةةةةرات أهدا  التنمية املسةةةةةةةةةةةةةةتدامة  -1

. ووا ق  ريق ا ااش على إعادة تصةةةةةةةةةةني  2019 آذار/مارس 28إىل  25ا ااش( ا ب وت، لبنان، خالل ال  ة من  ) ريق
بشة ن مسةا ة مصةايد األما  املسةتدامة ا إاان الناتل ا لي، وهو آخر مؤشةر من ال ئة الثالثة الذ   1-7-14املؤشةر 

تعتا املنظمة اجلهة الراعية له. وخالل هذا االجتماع، سوب  ريق ا ااش املؤشر البديل املق ح لرصد ن س املقصد ا اص 
ر . ومبوجب هذا املقرر األخ ، ميكن للبلدان اآلن بدش عملية ر ع مبصةةةةةةةةةةةةةةيد األما  املعتمد من قبل جملس التوجيه البو

 .التقارير عن ايع مؤشرات أهدا  التنمية املستدامة ذات الصلة باملنظمة
 

 2016التقدم المحرز في رفع التقارير العالمية منذ عام 
 
التقدم املسةةجول ا اإلبال  وت ة  تكانا الوقت الذ  كان  يه التقدم ا رز ا وضةةع املنهجيات سةةريًعا نسةةبًيا،   -2

، بلغ متوسط نسبة البلدان الهت قدومت بيانات عن مؤشرات أهدا  التنمية املستدامة 2017.   ي عام أبط عن البيانات 
ا املائة، ويعزى ذلك باألسةةةةاس  42، ارت عت هذه النسةةةةبة لتصةةةةل إىل 2019ا املائة. وا عام  29ذات الصةةةةلة باملنظمة 

مؤخراً. لكن متوسةةةةةط هذه أدخلت عليها حتسةةةةةينات بيانات اجلديدة الهت يت  إصةةةةةدارها ا ما يتعلق باملؤشةةةةةرات الهت إىل ال
النسةةةةبة أ ي أيقةةةةا حقيقة أن متوسةةةةط نسةةةةبة البلدان الهت تر ع تقارير بالنسةةةةبة إىل سةةةةبعة مؤشةةةةرات )ثل ( أهدا  التنمية 

ملائة. ولذلك،  إن  جوة البيانات ما تزال كب ة وما يزال التقدم ا رز ا ا 15املستدامة ذات الصلة باملنظمة، تبلغ أقل من 
غ  كا  لقةةةةةمان قدرة غالبية البلدان، السةةةةةيما البلدان النامية، على رصةةةةةد ايع مؤشةةةةةرات أهدا  التنمية املسةةةةةتدامة ا 

زيادة ملووظة القدرات واالسةةتثمارات  زيادة اجلهود ا جمال تنمية ه من األ ية مبكانالسةةنوات القليلة املقبلة. ومن  ،  إن
 .2030نوعية جيدة لتن يذ خطة عام  ذاتلدع  إعداد إحصاشات 

 
 المبادرات العالمية لدعم البلدان في رصد أهداف التنمية المستدامة

 
ةةا ا مسةةةةةةةةةةةةةة  الهت انعقةةدت ا نيويور  خالل ال  ة من  -3 اختةةذت اللجنةةة اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةائيةةة لام  املتوةةدة، ا دوّر
، مقررًا مهًما، يقرو إعالن ديب الذ  يعيد الت كيد على خطة عمل كيب تاون العاملية باعتبارها 2019مارس/آذار  8 إىل 5

اإلطار املش   لإلبال  عن البيانات على الصعيد العاملي، ويدعو أيقا إىل إنشاش مر ق متويل عاملي مبتكر لدع  القدرات 
ملستدامة. وسيتوىل عدد خمتار من البلدان األعقاش ا اللجنة اإلحصائية قيادة آلية القطرية ا جمال رصد أهدا  التنمية ا

هذه، بينما سيستقي  البنك الدون وظي ة األمانة من أجل تيس  حشد متويل املساعدة اإلمنائية الدولية.  العاملية التمويل
جات من البيانات املتصةةةةةةةةةلة ب هدا  التنمية وسةةةةةةةةةيتمثل هد  آلية التمويل هذه ا مسةةةةةةةةةاعدة البلدان على حتديد االحتيا

 .املستدامة ووضع أولوياّا بالنسبة إىل األنشطة الهت سيكون هلا أكا أثر ا جمال االستثمار
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ابع املنظمة عن كثب عملية إنشةةاش مر ق التمويل هذا لقةةمان تلبية احتياجات البلدان املتعلقة باالسةةتثمار ا توت -4
اليذائية والزراعية على أكمل وجه. وتعتمد املنظمة أيقا اس اتيجية جديدة لتنمية القدرات اإلحصائية جمال اإلحصاشات 

هبد  إبراز النتائل الهت خلص إليها التقيي  العاملي األخ  ل جوة البيانات املتعلقة ب هدا  التنمية املسةةةةةةةةةةةةةتدامة. وأنشةةةةةةةةةةةة  
  دع  يصةةةةةةةةةةةةةةمو تقدمي ل خطة عمل كيب تاون العاملية، وذلك من أجل اق اح كم  برنامل متكامل للمسةةةةةةةةةةةةةةاعدة ال نية، ي  

ا لبناش قدرات البلدان على إعداد إحصةةاشات غذائية وزراعية ذات نوعية جيدة يسةة شةةد هبا ا وضةةع السةةياسةةات  خصةةيصةةً
هر املقبلة تن يذ عدة األشخالل . ومت بال عل ت م  متويل جزئي ومن املقرر 2030واالستثمارات الالزمة لتوقيق خطة عام 

 .أنشطة خاصة بتعبئة املوارد لسد  جوات التمويل هذه
 

 الندوة الدولية بشأن اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك: تعزيز التفاعل –اثانيا 
 (2019نوفمبر/تشرين الثاني  21-19بين العلوم والسياسات )روما، 

 
أقرو جملس املنظمة، خالل دورته السةت  بعد املائة، االسةتنتاجات والتوصةيات الصةادرة عن الدورة الثالثة والثالث   -5

الندوة الدولية بش ن اإلدارة املستدامة ملصايد األما : تعزيز الت اعل ب  العلوم للجنة مصايد األما  ا ما يتعلق بتنظي  
ياسةةةةةةةةةةةةةةات  21إىل  19هت من املقرر عقدها ا املقر الرئيسةةةةةةةةةةةةةةي للمنظمة خالل ال  ة من وّد  هذه الندوة، ال .والسةةةةةةةةةةةةةة

 ، إىل معاجلة املواضيع التالية:2019 نو ما/تشرين الثاين
 

 حالة استدامة مصايد األما  العاملية واإلقليمية؛ (أ)
 التوديات الهت تع ض سبيل حتس  استدامة املوارد السمكية؛ )ب(
 الهت تشكل األدلة وكي ية ضمان اختاذ القرارات باالستناد إىل األدلة؛ما هي املسائل  )ج(

 ما هي توقعات اجملتمع من مصايد األما  البورية والداخلية ا القرن احلاد  والعشرين. (د)
 
ةا الرابعةة والثالث  إعةداد وبةاإلضةةةةةةةةةةةةةةةا ةة إىل  -6 تقرير عن نتةائل النةدوة يعرض على جلنةة مصةةةةةةةةةةةةةةةايةد األمةا  ا دوّر
إعالن ر يع املسةةةةتوى عن دور مصةةةةايد وضةةةةع ، يتوقع أن تشةةةةكل االسةةةةتنتاجات املنبثقة عن الندوة األسةةةةاس ل2020 عام ا

إلقراره، كجزش من  2020األما  العاملية واإلقليمية وقيمتها وحالة اسةةتدامتها، سةةيعرض على جلنة مصةةايد األما  ا عام 
دونة السةةلو  بشةة ن الصةةيد الرشةةيد. وسةةيكمن هد  اإلعالن ا تعزيز االحت االت بالذكرى السةةنوية ا امسةةة والعشةةرين مل

 االلتزامات باملدونة والصكو  املرتبطة هبا وبلورة رؤية جديدة الستدامة مصايد األما  ا القرن احلاد  والعشرين.
 

 التعاون في ما بين الوكاالت -حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  –لثااثا
 مقارها في روما ووكاالت األمم المتحدة األخرىالتي توجد 

 
يعتا الصندوق الدون للتنمية الزراعية )الصندوق( وبرنامل األغذية العاملي )الانامل( من اجلهات املتعاونة ال نية  -7

هذا التقرير   .العا حالة األمن اليذائي والتيذية ا تقرير ا نشةةر مطبوع املنظمة الرئيسةةي، املشةةارك  الشةةركاش من املهمة و 
 الدوا ع بشةةةةةةةةة نرصةةةةةةةةةد التقدم ا رز ا حتقيق غايات األمن اليذائي والتيذية املت ق عليها عاملًيا ويقدم حتاليل معموقة يتوىل 
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 2017 عام منذ التقرير نطاق توسةةةةع وقد. القرار صةةةةنع عملية ا هبا االسةةةة شةةةةاد أجل من االجتاهات هذه وراش تكمن الهت
تنمية املسةةةةةتدامة ضةةةةةمن إطار خطة ال أهدا  من 2 اهلد  تن يذ ولرصةةةةةد والتيذية اليذائي األمن على كيزتر  حمور ليشةةةةةمل

. ومع توسةةةةةةةةةةةيع نطاق التقرير، تواصةةةةةةةةةةةلت املنظمة، جنًبا إىل جنب مع الصةةةةةةةةةةةندوق والانامل، مع منظمة األم  2030عام 
 .التقرير إعداد على التعاون أجل مناملتودة للط ولة )اليونيسي ( ومنظمة الصوة العاملية لاللتواق هبا 

 
أحد  ،عند مناقشةةةةةةةةةةةةةة األمن اليذائي والتيذية ،ا الوقت احلان حالة األمن اليذائي والتيذية ا العا ويعد تقرير  -8

ا إىل أنةةه ال يقوم  قط برصةةةةةةةةةةةةةةةد التقةةدم ا رز ا تن يةةذ اليةةايةةات أه  املطبوعةةات ا منظومةةة األم  املتوةةدة وخةةارجهةةا نظرً 
 2 من أهدا  التنمية املسةةةةةتدامة، وإمنا أيقةةةةةا بتسةةةةةليط القةةةةةوش على ال ابط القائ  ب  اهلد  2اصةةةةةد لتوقيق اهلد  واملق

 .وغ ه من أهدا  التنمية املستدامة من خالل حتليله املعموق للمواضيع املطروحة
 
وسةةيصةةدر مديرو الوكاالت الهت توجد مقارها ا روما، وكذلك منظمة اليونيسةةي  ومنظمة الصةةوة العاملية، تقرير  -9

ا نيويور  على هامش املنتدى السةةةةياسةةةةي الر يع املسةةةةتوى، حتت رعاية  2019حالة األمن اليذائي والتيذية ا العا  لعام 
 .2019يوليو/متوز  18إىل  9ة من اجمللس االقتصاد  واالجتماعي، الذ  سيعقد ا ال   

 
أ ية خاصةةةةة بالنسةةةةبة إىل موضةةةةوع يكتسةةةةي  2019لتقرير حالة األمن اليذائي والتيذية ا العا  لعام  حتليالً إن و  -10

التقرير، على  وسةةينظر املتمثل ا "متك  الناس وضةةمان الشةةمول واملسةةاواة". 2019املنتدى السةةياسةةي الر يع املسةةتوى لعام 
كي ية مسةةةا ة التباطؤ االقتصةةةاد  وال قر وعدم املسةةةاواة والتهميش ا ارت اع مسةةةتويات اجلوع وسةةةوش ا  وجه ا صةةةوص، 

التيذية. وسيساعد أيقا ا إثراش مناقشات املنتدى السياسي الر يع املستوى عن طريق تو   معلومات عن الروابط القائمة 
 .10و 8و 2 ب  أهدا  التنمية املستدامة

 
 آخر المعلومات عن االتفاق العالمي والشبكة التابعة لألمم المتحدة –ارابعا 

 المعنية بالهجرة
 

حظي ا ما بعد بإقرار الذ   ،النظامية )االت اق العاملي(و اعتمد االت اق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة  -11
خالل مؤمتر حكومي دون ر يع املسةةةةةةةةةةةةةةتوى انعقةةد ا  2018ا ديسةةةةةةةةةةةةةةما/كةانون األول  ،اجلمعيةةة العةةامةة لام  املتوةةدة

شةةةةةريك.  400حكومة وقرابة  150، وشةةةةةار   يه أكثر من 2018ديسةةةةةما/كانون األول  11و 10مراكش، امليرب، يومي 
تن يذ االت اق.  وشةةةةةةةةةكولت احلاجة إىل معاجلة األسةةةةةةةةةباب السةةةةةةةةةلبية للهجرة نداًش مشةةةةةةةةة ًكا للعديد من احلكومات من أجل

العملية املؤدية إىل اعتماد االت اق العاملي من خالل اشةةةة اكها ا رئاسةةةةة اجملموعة العاملية املعنية الدع  إىل املنظمة قدمت و 
املنظمة دعًما للبلدان تيوها باهلجرة. وخالل اجللسةة العامة، أعادت املنظمة الت كيد على التزامها واملسةا ة الهت ميكن أن ت

 قاش لتن يذ االت اق العاملي، مع التشديد على األبعاد الري ية للهجرة.األع
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ويشةةةةةةةةةةةةةةمل النص النهائي لالت اق العاملي منطلقات مهمة بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة إىل املنظمة لدع  تن يذ االت اق من قبيل:  -12
خبصةةةةةةةةةةةوص معاجلة الدوا ع السةةةةةةةةةةةلبية للهجرة  2بشةةةةةةةةةةة ن البيانات والسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات القائمة على األدلة؛ واهلد   1 اهلد 
 حول عودة املهاجرين وإعادة إدماجه  إدماًجا مستداًما. 21الشباب وال قر وتي  املناخ وتدهور البيئة(؛ واهلد   )بطالة

 
 وتتوىل الدول زمام تن يذ االت اق العاملي. وما  تئت املنظمة الدولية للهجرة تشةةةةةةجوع الدول األعقةةةةةةاش على حتديد -13

تن يذ االت اق العاملي وعلى وضع خطط وطنية إن أمكن ذلك. وسبق وأن وردت طلبات من البلدان  بالنسبة إىلأولوياّا 
 للقيام بعمل بش ن عمالة الشباب وتي  املناخ/ تدهور البيئة وعودة املهاجرين وإعادة إدماجه  إدماًجا مستداًما.

 
كيانًا من كيانات األم  املتودة، ا   38ملعنية باهلجرة، الهت تشةةةةةةةةةةةةةةمل وأطلقت الشةةةةةةةةةةةةةةبكة التابعة لام  املتودة ا -14

تقدمي دع  منسق على نطاق منظومة األم  املتودة إىل الدول األعقاش ا تن يذ هذا هبد   2018ديسما/كانون األول 
ليذائي. وسينش  حساب االت اق. وستشار  املنظمة هبمة ونشاط لقمان إيالش االهتمام للمناطق الري ية وققايا األمن ا

 الوكاالت ب  مشةةةةةةة   قطر لدع  تو   دع   2019لالت اق العاملي )حسةةةةةةةاب أمانة متعددة الشةةةةةةةركاش( ا يونيو/حزيران 
قةةةا على وضةةةع أولويات خطة العمل ا اصةةةة هبا أي الشةةةبكة وتعك . العاملي االت اق أهدا  حتقيق أجل من للوكومات

 وقد بدأت بال عل األولويات األولية ا الظهور على الصعيدين العاملي واإلقليمي. وإنشاش جمموعات العمل التابعة هلا
 

ا كويتو،  2019د ا أواخر نو ما/تشةةرين الثاين قوسةةيشةةمل املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية، الذ  سةةينع -15
التوول والتنمية ا املناطق الري ية"، إكوادور، جمموعة عمل/ مائدة مسةةةةةةةةةتديرة حكومية بشةةةةةةةةة ن "تسةةةةةةةةةخ  اهلجرة لتوقيق 

 ستشار   يها املنظمة.
 

ووضةةةةةةةةعت املنظمة، دعًما لتن يذ االت اق العاملي، الصةةةةةةةةيية النهائية إلطار املنظمة ا اص باهلجرة )إطار املنظمة(  -16
وتعزيز االتساق والتآزر على لقمان تنسيق أكا ا عمل املنظمة بش ن اهلجرة على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية 

ها النسةةبية أيقةةا. ويبلور كذلك األسةةباب الهت انطاق املنظمة. وهو يعرض رؤية املنظمة ومهمتها ا ما يتعلق باهلجرة ومزاي
 تكمن وراش عمل املنظمة ا هذا اجملال، وما تقوم به املنظمة على امتداد دورة اهلجرة ا ما يتصل بوظائ ها األساسية.

 
 األمن الغذائي والزراعة في إطار مجموعة العشرين –خامساا

 ومجموعة الدول السبع
 

ا جمان األمن بالدع  جمموعة العشةةةةةةةةرين وجمموعة الدول السةةةةةةةةبع تزويد ، ا 2011اسةةةةةةةةتمرت املنظمة، منذ عام  -17
حات وتقارير ااألدلة واق  اليذائي والزراعة.  املنظمة تو ر مدخالت  نية ومشةةةةةةةةةورة ا جمال السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات باالسةةةةةةةةةتناد إىل 

  مواضيعية الختاذ إجراشات ملموسة، وتشار  بصورة نشطة ا اجتماعات اجملموعت .
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، تتوىل اليابان رئاسةةةةةةةةةةة جمموعة العشةةةةةةةةةةرين، وطلبت إىل املنظمة دع  مداوالت نواب وزراش الزراعة 2019وا عام  -18
 12و 11يومي  اجتماع لوزراش الزراعة جملموعة العشةةةةةةةرينعقد لبلدان جمموعة العشةةةةةةةرين. وسةةةةةةةيؤد  مسةةةةةةةار العمل هذا إىل 

ا نيياتا، اليابان، وسةةةةةةةيعتمد خالله إعالن وزار . وبناًش على طلب جمموعة العشةةةةةةةرين، أخذت املنظمة،  2019مايو/أيار 
اليذائية الزراعية جنًبا إىل جنب مع منظمة التعاون والتنمية ا امليدان االقتصةةةةةةةاد ، بزمام قيادة إعداد تقرير  ين عن النظ  

( وتنمية رأس املال البشر  ا الزراعة؛ 2( سالسل القيمة الزراعية؛ )1املستدامة واملنتجة والقادرة على الصمود، يشمل: )
 إسهاماتاست اد من الذ   ،. ويتمثل هد  التقرير2030( ودور الزراعة لتوقيق جدول أعمال التنمية املستدامة لعام 3)

وث االقتصةةةةةةادية لرابطة أم  جنوب شةةةةةةرق آسةةةةةةيا وشةةةةةةرق آسةةةةةةيا واملعهد الدون لبووث سةةةةةةياسةةةةةةات مقدمة من معهد البو
 .ا إثراش املداوالت ب  بلدان جمموعة العشةةةةةةةةةةةةةةرين ،األغذية، والصةةةةةةةةةةةةةةندوق الدون للتنمية الزراعية ومنظمة التجارة العاملية

 .2020وستتوىل اململكة العربية السعودية رئاسة جمموعة العشرين ا عام 
 

. وسةةةيعقد الوزير ال رنسةةةي لشةةةؤون أوروبا والشةةةؤون 2019تتوىل  رنسةةةا رئاسةةةة جمموعة الدول السةةةبع خالل عام و  -19
. وا إطار مسار العمل 2019يوليو/متوز  5و 4ا ارجية اجتماًعا وزاريًا جملموعة الدول السبع بش ن التنمية والتعلي  يومي 

هذا، سةةةةيكون جملموعة العمل املعنية باألمن اليذائي حمور تركيز خاص على عمالة الشةةةةباب ا الري  ا منطقة السةةةةاحل. 
وبناًش على طلب من الرئاسةةة ال رنسةةية جملموعة الدول السةةبع، اشةة كت الوكاالت الهت توجد مقارها ا روما ا إعداد تقرير 

ز عمالة الشباب ا الري  ا منطقة الساحل: مذكرة معلومات أساسية للمجموعة املعنية باألمن اليذائي  ين بعنوان "تعزي
التابعة جملموعة الدول السةةةةةةةةةةةةةةبع". ويقدم هذا التقرير إسةةةةةةةةةةةةةةهامات ملداوالت اجملموعة املعنية باألمن اليذائي ا ما يتعلق 

بعمالة الشةةباب ا الري  ا بلدان السةةاحل. وسةةتعقد قمة  بالتوديات وال رص املتاحة الختاذ إجراشات ملموسةةة للنهوض
ا بيارتز،  رنسةةةةةةةا. وسةةةةةةةتتوىل الواليات املتودة  2019أغسةةةةةةةطس/آب  26إىل  24جمموعة الدول السةةةةةةةبع خالل ال  ة من 

 .2020رئاسة اجملموعة ا عام األمريكية 
 

 االبتكارات التكنولوجية الرقمية -سادساا
 

،  هي تو ر سةةةةةةةةلًعا عامة عاملية لدع  احلكومات وأصةةةةةةةةواب احليازات باالبتكار ت سةةةةةةةةيسةةةةةةةةهامنذ تنهض املنظمة  -20
الذ  نداش التسةةةارعت وت ة هذا العمل ب عل قد الصةةةي ة من خالل وضةةةع حلول وتكرارها بطريقة اقتصةةةادية ومسةةةتدامة. و 

ا  التنمية املسةةةةةتدامة. وتدعو املنظمة إىل إدراج التكنولوجيات الرقمية لتوقيق أهدوالداعي األم  العام صةةةةةدر مؤخرًا عن 
على أسةةاس  ه  املنا ع ا تملة هلذا النوع من األدوات، ولكن أيقةةا مع  ةاسةة اتيجيبطريقة لتكنولوجيات الرقمية اإىل نشةةر 

 مراعاة املخاطر ا تملة عند اعتماد هذه التكنولوجيات. ورغ  أن التكنولوجيات املتقدمة )الذكاش االصةةةةةةطناعي وسةةةةةةلسةةةةةةلة
ة،  إن النهل الهت نتبعه هو االست ادة من ( وإن نت األشياش وغ  ذلك( تنطو  على منا ع او Blockchain) السجالت

    املوجودة وتكيي ها مع االحتياجات ا لية.ظالتكنولوجيات والن
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الرقمية وحنن نسةةةةةةةةتودث سةةةةةةةةلسةةةةةةةةلة من منتجات احلد األدىن سةةةةةةةةتسةةةةةةةةاعد ا حتسةةةةةةةة   ه   ائدة التكنولوجيات  -21
 بعض هذه األمثلة: يما يلي )اجلديدة( والنهل االبتكارية لتوقيق التنمية املستدامة، و 

 
  حلول )تطبيقات( باسةةةةةةةةتخدام اهلوات  النقالة لصةةةةةةةةاا أصةةةةةةةةواب احليازات الصةةةةةةةةي ة واملزارع  اعتماد

الري ية، ويدع  األسةةةةةةري ، ما ععل املعلومات وا دمات االسةةةةةةتشةةةةةةارية متاحة بصةةةةةةورة أكا ا املناطق 
القرارات اليومية بشةةة ن األنشةةةطة الزراعية واألسةةةواق والنظ  اليذائية، ويقدم حتذيرات ومشةةةورة وتوقعات 

 بش هنا.
  متك  نظام إيكولوجي مت  من االبتكار مع الشةةةةةةةركاش على امتداد سةةةةةةةالسةةةةةةةل القيمة واإلمداد اليذائية

يكولوجي احلدي  العهد ا اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام حتديات والزراعية. وميكن رؤية أحد أمثلة دع  هذا النظام اإل
 2018االبتكار امل توح، مثل الذ  أطلقته شةةةةةةةةةةةةةةعبة تكنولوجيا املعلومات التابعة للمنظمة ا يوليو/متوز 

من أجل إعاد احللول التكنولوجية الواعدة واألكثر جرأة جملاهبة التود  املتنامي املتمثل ا الشةةةباب ا 
 أ ريقيا. قطاع األغذية والزراعة ا

  وراش  رص مسةةتدامة قائمة على الطلب لالسةةت ادة من املوارد الهت  احلثي اسةةتخدام الشةةراكات والسةةعي
 Google Earth Outreachيتيوها شةةةةةةةةركاؤنا لعملنا. وتشةةةةةةةة   املنظمة مع شةةةةةةةةركات خاصةةةةةةةةة، مثل 

وغ ها، من  Unilever( ومؤسةةةةسةةةةة Rabobankومؤسةةةةسةةةةة رابوبانك ) Telefónica de Españaو
 جل حشد أدوات وموارد هذه الشركات لتوس  أثر الاامل الهت نن ذها.أ

 
وا الوقت ذاته، نعمل بشةةةةةةةة ن تقيي  تكنولوجيات جديدة و ه  قيمتها وكي ية تكيي ها مع احلقائق ا لية.  على  -22

ا ظل ، تعتا املنظمة سةةةلسةةةلة السةةةجالت أداة لبناش توا ق اآلراش ا البيئات الهت ينخ ض  يها مسةةةتوى الثقة، املثال سةةةبيل
وجود عدة حاالت اسةةةةةةتخدام حمتملة داخل برامل املنظمة ا جمال ترشةةةةةةيد سةةةةةةلسةةةةةةلة األغذية، والتتبع، واالمتثال للوقوق 

ل آخر لعملنا وهو اختبار طرق خمتل ة إلدراج الذكاش االصةةةةطناعي واحليازة، وحتسةةةة  عمليات املعامالت املالية. وهنا  مثا
ع اسةةةةةةتخدام الذكاش االصةةةةةةطناعي لدع  العملية اإلدارية الداخلية .  على سةةةةةةبيل الذكر، نشةةةةةةجو ل الهت نقةةةةةةطلع هبااامالا 

توديد آ ات النباتات ، الذكاش االصةةةطناعي لذاته إلسةةةراع وت ة عملية املوا قة وتصةةةني  الوثائق، وحنن نسةةةتخدم، ا اجملال
 من خالل خوارزميات الذكاش االصطناعي للهوات  النقالة.

 
داخلي )وحةةدة معنيةةة بةةاالبتكةةار( من أجةةل إعةةاد حلول قةةادرة على دع   كيةةانوأخ ًا، تقوم املنظمةةة بتصةةةةةةةةةةةةةةمي    -23

االقتصادية واإلدارة املستدامة احلكومات وأصواب احليازات الصي ة للمسا ة ا حتقيق األمن اليذائي والتيذية، والتنمية 
وسةةةتكون  للموارد الطبيعية، وزيادة ال عالية والقدرة التنا سةةةية، والقدرة على الصةةةمود أمام الصةةةدمات أو االسةةةتدامة البيئية.

د حتقيق هذه النتائل ا السةةةةنوات املقبلة، على أهبة االسةةةةتعداد إلعمال األهدا  الطويلة األجل، مبا ا ذلك ، عناملنظمة
سةةةةةةةةةةةةةةتيالل التكنولوجيةةات األحةةدث ومنةةاذج األعمةةال اجلةةديةةدة إلتةةاحةةة حلول مسةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة جةةديةةدة، وزيةةادة  عةةاليةةة عملنةةا ا

 وت ث ه. اليومي
 


