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 املوجز
 
 اجليـّـدة األغـذيـة من الكــايف القــدر توفري على قـدرتـه حيــث من ةمجّــ  حتـد�ت يواجـه العــاملي الغــذائي الزراعي النظــام يزال ال

 تغريات بدوره العامل ويشـــــــهد. اهلجرة إىل وميالً  الســـــــنّ  يف تقدًما أكثر يصـــــــبحون الذين الســـــــكان من املتزايد العدد إلطعام
ا الرقمية التكنولوجيات وتوفر. التكنولوجيات من جمموعة ظهور جراء متســــــــارعة بوترية  األغذية إنتاج لتحســــــــني مميزة فرصــــــــً

 . املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف واملساعدة الصغرية احليازات أصحاب من املزارعني إىل ابلنسبة سيما ال وجتارهتا
 

 دولية منظمات من املســـــــــــــــتوى الرفيعي واملمثلني الزراعة وزراء من 74 طلب على بناء هذه املفاهيمية املذكرة عّدتأُ  وقد
 اجمللس هو جديد جهاز إنشـــاء تقرتح وهي. والزراعة لألغذية العاملي املنتدى خالل 2019 الثاين كانون/يناير شـــهر خالل
 آتزر أوجه خيلق مما احلدود، عرب والتجارب األفكار وتبادل الدويل التعاون توطيد بغرض والزراعة لألغذية الدويل الرقمي

 رقمية أدوات اســـــــتخدام خالل من الرقمنة جمال يف الســـــــريعة التطورات مواكبة إىل ســـــــيســـــــعى وهو. اجلهود تكرار ويتجّنب
 واجلوع الغذائي ابألمن املتصـــــلة التحد�ت مواجهة على يســـــاعد ســـــوف املنطلق، هذا ومن. املتاحة اخلربات وأرفع جديدة

 . والدولية واإلقليمية الوطنية املستو�ت على الغذائي الزراعي النظام يف واالستدامة والشمولية والصحة
 

 جمال يف الزراعية السياسات مستوى على واسرتاتيجية منّظمة توصيات النهج هذا خالل من الرقمي اجمللس يصدر وسوف
 الغذائية الزراعية النظم جمال يف الدويل التعاون توطيد على وســـــــــــــــيعمل احلكومية وغري احلكومية الفاعلة للجهات الرقمنة
  املمارســـــــــات أفضـــــــــل لتشـــــــــاطر دولية منتد�ت عقد األنشـــــــــطة على األمثلة وتشـــــــــمل. املمكنة واحللول التحد�ت لتحديد

 الوطنيني املصـــــلحة أصـــــحاب وبني البلدان خمتلف من املزارعني احتادات بني التفاعل وتشـــــجيع الســـــياســـــات مســـــتوى على
 . والدوليني

 
 املنظمات يف واألعضــــــــــــاء احلكوميون الوزراء فيه ينظر لكي ووظيفته املقرتح الرقمي اجمللس نطاق عن موجز يلي ما يف ويرد

 املذكرة هذه إعداد يف املشــــاركني املصــــلحة أصــــحاب مجيعالحظ و . اآلخرون املصــــلحة وأصــــحاب املاحنة واجلهات الدولية
 األغـذيـة قطـاع يف للرقمنـة اإلجيـابيـة الفوائـد ز�دة على ملحوظـة أتثريات لـه ســـــــــــــــتكون املقرتح الرقمي اجمللس أنّ  املفـاهيميـة
 . احمللية واالقتصادات الريف يف العيش سبل حتسني يف يساهم مما والزراعة،
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 وتقدير شكر
 

 ســـــامهت منظمة 100 من أكثر من املصـــــلحة أصـــــحاب من 355 قرابة مع وشـــــاملة مفتوحة مشـــــاورة مثرة هي الوثيقة هذه
 للمتحدثني خاص بشــكل تقديرها عن) املنظمة( املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة وتعرب .إعدادها يف نشــط بشــكل
 املناقشــــــــات يف مســــــــامهتهم وإنّ  .التشــــــــاورية العملية خالل وخرباهتم جتارهبم تبادل ســــــــبيل يف وقتهم ســــــــّخروا الذين واخلرباء

 . للغاية قّيمة كانت  والتوصيات
 

 اخلرباء من العديد جانب من متكامل فين اســـتعراض إجراء ككلّ   املنظمة صـــعيد على الفنية املوافقة عملية بدورها وســـّهلت
: النهائية بصــــيغتها املفاهيمية املذكرة هذه لوضــــع الالزم الدعم وقّدموا التشــــاورية العملية يف ســــامهوا الذين املنظمة يف الفنيني

Nevena ALEXANDROVA- STEFANOVA، وAyla AL OLWANI، وCarlo BRAVI، وHenry van 
BURGSTEDEN، وRenata CLARKE، وAnne CONESTABILE، وEdona DERVISHOLLI، 

 Mohamedو ،Raimund JEHLEو ،Dejan JAKOVLJEVICو ،Abebe HAILE GABRIELو
MANSSOURI، وDanilo PIAGGESI، وSelvaraju RAMASAMY، وGeorge RAPSOMANIKIS، 

، Samuel VARASو ،Nikola TRENDOVو ،Maximo TORERO CULLENو ،Laurent THOMASو
Anping YE وMeng ZENG . 

 
 الفنية وإداراهتا وحداهتا من الزمالء من العديد قّدم حيث املذكرة إصــدار يف شــاركت اليت التســع للوكاالت تقدير� عن ونعرب هذا

 Olukemi AFUN-OGIDAN( األفريقي التنميـــة بنـــك :الوثيقـــة هـــذه إلعـــداد قّيمـــة فنيـــة ومســــــــــــــــامهـــات تعليقـــات املختلفـــة
 Constanza DI( الزراعيــــة للتنميــــة الــــدويل والصــــــــــــــنــــدوق) Martin FREGENEو Bouchaib BOULANOUARو

NUCCI وThouraya TRIKI (لــــــــالتصـــــــــــــــــــــاالت الــــــــدويل واالحتــــــــاد )Doreen BOGDAN-MARTIN وHani 
ESKANDAR وReinhard SCHOLL (االقتصــــــادي امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة )Ken ASH وGwendolen 

DEBOE وEmily GRAY وMarie-Agnès JOUANJEAN (والريفي الزراعي للتعـــــاون التقين واملركز )Benjamin 
ADDOM وMichael HAILU (الدويل البنك وجمموعة )Astrid JAKOBS DE PADUA وJulian LAMPIETTI (

-Jean( احليوان لصــــــــــــــحـــة العـــامليـــة واملنظمـــة) Enrica PORCARIو Samuel GRINDLEY( العـــاملي األغـــذيـــة وبر�مج
Philippe DOP وJean- Jacques SOULA (العاملية التجارة ومنظمة )Lee Ann JACKSON وUlla KASK.( 

 
 تشاطروا الذي والقطرية والوطنية اإلقليمية املستو�ت على العمل وجمموعات واخلرباء للمستشارين أيًضا تقدير� عن ونعرب

 املذكرة هذه إعداد يف وســـــــــــــــاهم. التقرير هذا يف الواردة التحليالت وأجروا صـــــــــــــــائبة أفكارًا وأعطوا بيا�ت من لديهم ما
ا املفاهيمية  احلكومية غري واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية والوكاالت التنمية بنوك يف الرمسيني من العديد أيضـــــــــــــــً

 . املدين واجملتمع
 

ا ابلشــــــــكر ونتوجه  بوصــــــــفهم جمدية وتعقيبات آراء وأبدوا املعلومات إىل احتياجاهتم أبدوا الذين احلكومات ممثلي إىل أيضــــــــً
 . �ائيني مستخدمني

 
 مجيع وإدماج تيســري يف عنها ممثلون ســاهم حيث Deloitte مؤســســة من بدعم األســاس يف أعّدت قد الوثيقة هذه وكانت

 . التشاور عملية خالل املهتمني املصلحة أصحاب مجيع من الواردة التعليقات
 

  . االحتادية أملانيا مجهورية من املالية املسامهة بفضل العمل هبذا القيام أمكن وقد
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 املقدمة -1
 

 املنطقي واألساس األساسية املعلومات 1-1
 

 الراهن الوقت يف ويعيش. اإلنســان حياة جوانب من جانب كل  ويف البيئة يف العمق يف أتثريات ُحتدث تغريات العامل يواجه
 ) World Data Lab ،2019( املدقع الفقر من حالة يف العامل يف نســــــــــمة مليارات 7.7 أصــــــــــل من نســــــــــمة مليون 588
 والزراعة األغذية منظمة( الدقيقة املغذ�ت يف عجز من نســــــــــــمة مليارات 2.5و اجلوع من نســــــــــــمة مليون 820 يعاين فيما

 ،العاملية الصـــــــــــــــحة ومنظمة العاملي األغذية بر�مجو  للطفولة املتحدة األمم منظمةو  الزراعية للتنمية الدويل الصـــــــــــــــندوقو 
 اإلنتاج على يؤثر ما املدن، حنو اهلجرة إىل وميالً  الســــــــنّ  يف تقدًما أكثر ويصــــــــبحون الســــــــكان عدد بدوره ويزداد ).2019
 حولنا من العامل معامل تغيري عن فضــالً  األســواق ســالســل عمل طريقة بدوره هذا ويغري. األغذية على الطلب وعلى الزراعي
 على املناخ تغري أتثريات جانب إىل األراضــي يف كارثي  تدهور حدوث واحتمال الطبيعية للموارد املفرط االســتغالل بســبب
 الصـــغرية، احليازات أصـــحاب من املزارعني إىل ابلنســـبة خاصـــة التأثريات، تتفاقم ذلك، على وعالوة .العاملي الغذائي األمن
 . ومأمونة كافية  تغذية يف احلق ذلك يف مبا اإلنسان، حلقوق واالنتهاكات والتمييز املساواة عدم حاالت بفعل

 
 النظام شـــــــــــــــهد لقدو . الرقمنة هو أحدها ،مبتكرة حلول إىل احلاجة أبمسّ  الغذائي الزراعي النظام فإنّ  اخللفية، هذه وعلى

 يزال ال ولكنه .قبل ذي من بلوغها يســـــــــــــــبق مل مســـــــــــــــتو�ت بلغت حىت ورحبيته كفاءته  من زادت تغريات الغذائي الزراعي
 الغذائي األمن حتســـــــــــــــني يف املتمثل العاملي اهلدف لتحقيق أمهية فأكثر أكثر دورًا تؤدي قد اليت الرقمنة حيث من متخّلًفا
 حيث الكفاءة عدم أوجه من وحتدّ  الغذائي الزراعي النظام يف ابلشبكة للربط دفًعا الرقمنة وتعطي. الريف يف العيش وسبل
 البيا�ت" وتتيح. القيمة ســلســلة عرب واالتصــال التعاون وحتّفز الفنية املعلومات على احلصــول إمكانية اإلنرتنت شــبكة تتيح

ا" الضـــخمة  الكوارث مع التعامل عند مثالً  احلقيقي الوقت يف إنذارات خالل من القرارات وصـــنع اإلنتاجية لتحســـني فرصـــً
 كانت  اليت املصلحة أصحاب جمموعات بني والثقة الشفافية ز�دة على للمعلومات املفتوح التبادل أيًضا ويساعد. الطبيعية
 . العاملي الغذائي زراعيال النظام يف ذلك لوال متفاوتة

 
 النزوح إىل العامل اليد تدفع وأن النظام عرب الرقمية الفجوة تزيد أن شأ�ا فمن. أيًضا السلبيات من ختلو ال الرقمنة أنّ  غري

 إضافًيا هتديًدا الرقمنة استخدام سوء ويعدّ . العمل لفرص األساسي املصدر الزراعة تكون حيثما خاصة هامة مسائل وهذه
  ابلنســـــــــبة الصـــــــــعوابت من الرقمنة تزيد وقد. احلاســـــــــويب واألمن اخلصـــــــــوصـــــــــية وحقوق وملكيتها البيا�ت محاية حيث من
  تؤدي أن حىت ميكنها اليت اجلديدة التكنولوجيات ملنافســـــــــــة جياهدون وهم الصـــــــــــغرية احليازات أصـــــــــــحاب من املزارعني إىل
 . األسواق تركيز ز�دة خالل من األسعار ارتفاع إىل
 

 الســـياســـات رســـم شـــروط ضـــمنها من متعددة قضـــا� يف النظر من بد فال الغذائي، الزراعي والنظام الرقمنة إىل ابلنســـبة أما
 الفجوات ختطي إىل واحلاجة الفاعلة، اجلهات بعض لدى الرقمية واملهارات التمويل على احملدود واحلصــول األنظمة ووضــع
 جديد عنصـــر وجود الضـــروري من املنطلق، هذا ومن. واملعلومات التحتية البىن إىل النفاذ قدرة من حتدّ  اليت القائمة الرقمية

 واســتخدام التكيف إىل ســعيها يف والســياســاتية الرقمية مســاراهتا يف األمم ومســاندة القضــا� هذه ملعاجلة الدويل املشــهد يف
 . املصلحة أصحاب تعاون وتسّهل املزارعني احتياجات تليب اليت الرقمية احللول
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 خالل دولية منظمات من املســــــــــــتوى الرفيعو واملمثلون الزراعة وزراء من 74 اجتمع ،2019 الثاين كانون/يناير شــــــــــــهر ويف

 معّني  موضوع حول متحور والذي والزراعة لألغذية العاملي املنتدى انعقاد مبناسبة برلني يف عشر احلادي الزراعة وزراء مؤمتر
  املوجه الطلب يف احلدث هذا نتائج إحدى ومتثلت". املســـــــــــــــتقبل لزراعة ذكّية حلول - الزراعة يف الرقمي التحول: "هو
 التقين واملركز األفريقي، التنمية بنك( املصـــلحة أصـــحاب مع ابلتشـــاور العمل،: "املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة إىل

  والتنميـة التعــاون ومنظمــة لالتصــــــــــــــــاالت، الـدويل واالحتـاد الزراعيــة، للتنميــة الـدويل قو والصـــــــــــــــنــد والزراعي، الريفي للتعــاون
 التجارة ومنظمة العاملي األغذية وبر�مج الدويل، البنك وجمموعة احليوان، لصـــــــحة العاملية واملنظمة االقتصـــــــادي، امليدان يف

 للحكومات املشــورة داءإســ يتوىل والزراعة لألغذية دويل رقمي جملس إنشــاء إمكانية يف للبحث مفهوم إعداد على) العاملية
 الفرص من االستفادة على اجلميع مساعدة وابلتايل والتجارب األفكار تبادل عملية ويقود األخرى املعنية الفاعلة واجلهات

  ]).اإلنكليزية النسخة[ 6 الصفحة ،2019 والزراعة، لألغذية العاملي املنتدى" (الرقمنة تتيحها اليت
 

 وأعّدت الرقمية الزراعة جمال يف حالًيا القائم العاملي احلوكمة هيكل ابســـــــــــــــتعراض املنظمة قامت الطلب، هلذا واســـــــــــــــتجابة
 دويل إطار إنشــــــــاء أجل من لالحتياجات وتقييًما للفجوة حتليالً  وأجرت املوجودة واالســــــــرتاتيجيات ابملؤســــــــســــــــات خارطة
  وقــادر احملــددة الفجوات على لرتكيزل خــاص بشـــــــــــــــكــل مفّوض إطــار حــاليــًا يوجــد ال أنــه إىل النتــائج وأشــــــــــــــــارت. للرقمنــة

 إنشــــــاء يتســــــم والرقمنة، االبتكار يتيحها اليت والفرص الراهنة التحد�ت أمهية إىل ونظرًا. القائمة املبادرات اســــــتكمال على
 يســاعد أن شــأنه من وإنصــافًا كفاءة  أكثر عاملي غذائي زراعي نظام وقيام التنمية ملســاندة حيوية أبمهية النوع هذا من إطار

 . املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف
 

 يلي ما يف( والزراعة لألغذية دويل رقمي جملس إنشـــــــاء تقرتح اليت املفاهيمية املذكرة هذه عن والتقييم االســـــــتعراض ومتّخض
 طاقاهتم من حدّ  أقصى إىل االستفادة أجل من الغذائي الزراعي ابلنظام املعنيني املصلحة أصحاب لدعم") الرقمي اجمللس"

 حاضـــــًرا التحد�ت، ملواجهة الغذائي الزراعي النظام يف الرقمنة تشـــــجيع أمهية املفاهيمية املذكرة وتشـــــرح. الرقمنة خالل من
 ومنصــــــًفا شــــــامالً  الرقمي اجمللس يكون أن يكفل مبا للعمل وركائز أدوارًا تقرتح أ�ا كما.  العاملي املســــــتوى على ومســــــتقبًال،

 الغذائية الزراعية القيمة ســالســل امتداد على خمتلفة وميادين قطاعات من مصــلحة وأصــحاب عمالء ســيشــرك وهو. وفعاالً 
 خالل من املمارســـــات وأفضـــــل الســـــياســـــات حول املشـــــورة يســـــدي ســـــوف أوًال،. خاص وجه على اثنني دورين حتديد مع

 التنســـــيق ضـــــمان مبوازاة الســـــياســـــات مســـــتوى على جديدة أطر وضـــــع لدى احلكومات لدعم توجيهية وخطوط توصـــــيات
 مجيع بني العالقات لتمتني تنســــــــــــــيق مركز مبثابة يكون ســــــــــــــوف اثنياً،. البلدان خمتلف يف املبادرات بني ما يف واالتســــــــــــــاق

 . الدولية العمليات إىل صوهتم وإيصال املصلحة أصحاب
 

 اجلمع خالل من وفعاليته ومشوليته كفاءته  لتعظيم للتكّيف قابلةو  ديناميكية بنية إنشـــــاؤه املقرتح الرقمي للمجلس وســـــتكون
 : هي مخس وحدات إنشاء املقرتح ومن. النظام يف خمتلفة فاعلة جلهات متنوعة منظورات بني

 
 الغذائي الزراعي النظام يف خربة ولديهم احلكومات نهمتعيّ  ممثلني من تتألف - الدوليني احلكوميني املمثلني جمموعة -1

 . فيها التقدم ورصد األولوية ذات الرقمي اجمللس عمل خطة إعداد ويتولون
 
 إلســداء) عليها يتفق( فنية/علمية ومنظمات دولية منظمات من اخلربة ذوي من ممثلني من تتألف - اســتشــارية جلنة -2

 . اآلراء يف توافق على قائمة اسرتاتيجية مشورة
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 جملموعة توصــيات وإصــدار حمددة فنية مشــاكل حللّ  صــةخمصّــ  بصــورة االســتشــارية اللجنة تنشــئها - عمل جمموعات -3

 . الدوليني احلكوميني املمثلني
 
 القطاع من املهنية اخلربة ذوي من مصــــلحة أصــــحاب من يتألف - املتعددين املصــــلحة ألصــــحاب إلكرتوين منتدى -4

 وســــــــواها، الصــــــــغرية واملؤســــــــســــــــات املزارعني واحتادات األكادميية واألوســــــــاط الرمسي والقطاع املدين واجملتمع اخلاص
 . فيها واملسامهة الرقمي اجمللس أنشطة يف للمشاركة

 
 االتصــــــــــــاالت مســــــــــــتوى وعلى والفين واإلداري التنفيذي الدعم تقدمي وتتوىل داِعمة وكالة تديرها - تنســــــــــــيق وحدة -5

 . الرباجمية ميزانياهتا حدود ضمن والدعوة
 

 لألغذية املقبل العاملي املنتدى يف املشـــــاركون الزراعة وزراء صـــــدريُ  أن املتوقع من كان  ،2020 الثاين كانون/يناير شـــــهر ويف
 والزراعة األغذية منظمة تباشـــــــــــر ســـــــــــوف احلالة، هذه ويف. املفاهيمية املذكرة هذه على املصـــــــــــادقة بشـــــــــــأن قرارهم والزراعة

 ســــــيؤدي اليت عمله آليات على األخرية اللمســــــات وضــــــع ذلك يف مبا الرقمي اجمللس إنشــــــاء عملية إطالق فورًا وشــــــركاؤها
 جملموعة اجتماع أول وســـــــــُيعقد رمسًيا الرقمي اجمللس إنشـــــــــاء ســـــــــيتم املوافقة، حال ويف. املوظفني وتعيني خالهلا، من مهامه

 مبنظمة اخلاصـــــة تلك تكّمل وأهدافه مهمته وإنّ . الرقمي للمجلس األولية العمل خطة إلعداد الدوليني احلكوميني املمثلني
  العاملي متدادواال) اإللكرتونية الزراعة ممارســـــــــــــــة مجاعة غرار على( والشـــــــــــــــبكات التحتية البنية متلك اليت والزراعة األغذية

 . الرقمي اجمللس أنشطة يف فعالة بصورة يساهم أن شأنه من الذي
 

  العاملية الغذائية الزراعية للتحد�ت احللّ  من كجزء  الرقمنة 1-2
 

 واإلدارة اإلنتاج نظم جممل ويف احلديثة االقتصـــــادات يف حتوالً  الرقمية واملهارات واملنتجات واخلدمات التكنولوجيات ُحتدث
 بفضـــــــــــل ســـــــــــتتكاثر التكنولوجيات من النوع هلذا املتناهية غري اإلمكا�ت وإنّ ). Kreiss ،2014و Brennan( واحلوكمة
 والتكنولوجيا األبعاد الثالثية والطباعة األشياء وإنرتنت والروبوتية االصطناعي والذكاء املتسلسلة الكتل غرار على اإلجنازات
 ومجعها البيا�ت توليد على القدرة وازد�د التكاليف اخنفاض بفضـــــــل الكمّية واحلوســـــــبة االفرتاضـــــــي الغمر وواقع البيولوجية
ا كذلك  ةنالرقم وتتيح. وحتليلها  األمم مؤمتر( العاملية األســواق إىل نفاذهم خالل من احلرّة املشــاريع ألصــحاب جديدة فرصــً
 ). 2017 والتنمية، للتجارة املتحدة

 
 ـــــة ـــــات اســـــتخدام - الرقمن ـــــا�ت التكنولوجي ـــــة والبي ـــــرتابط الرقمي ـــــذي بينهـــــا مـــــا يف وال  أنشـــــطة إىل يفضـــــي ال

 ). 2018 االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون منظمة( منها القائم تغيري أو جديدة
 
 ـــــى اجملتمـــــع تطـــــال جاريـــــة عمليـــــة) 1( - الرقمـــــي التحـــــول   اجملتمعـــــات تغـــــّري  طريقـــــة) 2(و عـــــاملي نطـــــاق عل

 ).Benlian ،2015و Hessو Matt( واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا نشوء منذ
 

  ونشـــــــــــــــرهــا مكّيفــة أو جــديــدة أعمــال خــدمــات تطوير مبوازاة التحول هلــذا الالزمــة الرقميــة األدوات اخلــاص القطــاع يوفر
 الثقافة بفعل للرقمنة نفســـــــــها ابلســـــــــرعة وال عينها ابلطريقة تســـــــــتجيب ال املختلفة القطاعات أنّ  غري. الســـــــــرعة وجه على
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  خمتلفــة قوى األخرية هــذه تعتمــد القطــاعــات، لتلــك املختلفــة االحتيــاجــات ظــلّ  ويف. املتــاحــة واملهــارات والــدينــاميكيــات
 القطاعات أما. املعقدة الرقمي حتوهلا مســـــــــارات غمار خيوض يكاد منها والعديد الرقمي التحول عملية لقيادة الســـــــــوق يف

 األكثر فكانت والتكنولوجيا، الالســــلكية االتصــــاالت قطاعات غرار على التكنولوجي، النضــــج من درجة أعلى بلغت اليت
 عالمة ســـــــــــّجلت أ�ا حيث هذا يومنا يف القطاعات طليعة يف جعلها ما املتاحة، املهارات مســـــــــــتوى ارتفاع من اســـــــــــتفادة

 شـــــــــــركات تتغري اإلنرتنت، ومنو العامل أحناء خمتلف يف اجلوالة األجهزة اعتماد ظلّ  ويف .2018 ســـــــــــنة خالل 100 على 50
 الرقمنة دعم على قادرة مشــــــجعة بيئة ككلّ   واجملتمع األخرى للقطاعات تتيح أ�ا حيث بســــــرعة خاص بوجه االتصــــــاالت

 . القطاعات خمتلف عرب أوسع نطاق على
 

 أنه حني ويف. نشط بشكل وتعاو�م املختلفني املصلحة أصحاب من العديد مشاركة يتطّلب الرقمي التحول جناح أنّ  غري
ا أتثرياته تطال الكربى، الدولية الشـركات جانب من التجارية األعمال سـياق يف أسـاسـي بشـكل يسـتخدم  احلكومات أيضـً
 وعمالة الريف يف العيش ســـــــــــــــبل غرار على االجتماعية التحد�ت مبعاجلة معنية أخرى ومنظمات العام القطاع ووكاالت
 بني الشــــــــــراكات وابســــــــــتطاعة. والناشــــــــــئة القائمة الرقمية التكنولوجيات من االســــــــــتفادة خالل من املرأة ومتكني الشــــــــــباب
 نطاقًا أوســـــــع شـــــــامل وتغري املشـــــــرتك العمل من بيئة حنو ثقافًيا حتوالً  ُحتدث أن التحديد وجه على واخلاص العام القطاعني

  .الرقمي للتحول ومسّرًعا ممّكًنا عامالً  التكنولوجيا فيه تكون
 

 وأفضـــت امليالد قبل 10 000 ســـنة يف زراعية ثورة أول بدأت فقد. الثورات من ســـلســـلة الغذائي الزراعي النظام شـــهد وقد
  واعتبارًا" اخلضــــــراء الثورة" امليكنة أطلقت القرن التاســــــع عشــــــر،ومع �اية . العامل يف واحلضــــــارات اجملتمعات أول نشــــــوء إىل
 الزراعية الكيميائية املواد واســــــتخدام املقاومة على قدرة أكثر احملاصــــــيل من أنواع تطوير أدى املاضــــــي، القرن ســــــتينيات من

 اجلديدة 1"الرقمية الزراعية الثورة" وتتيح. العاملية األســاســية احملاصــيل أهمّ  إنتاج يف ز�دات إىل واســع نطاق على واعتمادها
ا  بدًءا) Schwab ،2016( كثيفة  بيا�ت على وقائمة الرتابط شــديدة حاســوبية تكنولوجيات توافر خالل من جديدة فرصــً
 ســـــــالســــــل عرب املعامالت كلفة  وخفض القرارات صـــــــنع إىل وصـــــــوالً  البيا�ت على القائم الدعم خالل من اإلنتاجية بز�دة

 . الزراعي والتوزيع اإلنتاج
 

ًفا يزال ال الغذائي الزراعي النظام ّأنّ  غري بة القطاعات من ســـــــــــــــواه عن متخّل  إحدى وتُعزى. الرقمنة اعتماد إىل ابلنســـــــــــــــ
 ابملزارع مقارنة جديدة رقمية تكنولوجيات اعتماد يف األحيان أغلب يف حجًما واألصــــــغر الفردية املزارع تردد إىل األســــــباب

 املائة يف 80 على يسـتحوذون كو�م  حيو�ً  دورًا الصـغرية احليازات أصـحاب من املزارعون يؤدي ذلك، ومع .حجًما األكرب
 عميلة الرقمية التكنولوجيات يف االســتثمار يكون ما وعادة. )2014 والزراعة، األغذية منظمة( لألغذية العاملي اإلنتاج من

 مبســــــتطاع ولكن الصــــــغرية احليازات أصــــــحاب من املزارعني إىل ابلنســــــبة كبرية  تكون ما غالًبا اليت ابملخاطر وحمفوفة مكلفة
 . مواجهتها األخرى التجمعات أو التعاونياتأو  املنتجني احتادات

 
 الزراعي النظام أنّ  غري نشـــرها، تســـهيل خالل من الرقمية الزراعية الثورة يف املال رأس يف املســـامهة صـــناديق حالًيا وتســـتثمر
  االســـــــــــــــتثمــارات شـــــــــــــــهــدت ،2015و 2010 عــامي وبني. القطــاعــات من بغريه مقــارنــة اســـــــــــــــتقطــاابً  أقــلّ  يزال ال الغــذائي

                                                      
) عبارة عن اســـــــــــتخدام التكنولوجيات الرقمية واالبتكارات والبيا�ت لتحويل مناذج األعمال التجارية واملمارســـــــــــات Ag4D"الرقمنة من أجل الزراعة (  1

 ).[النسخة اإلنكليزية] 5لصفحة ، ا2019، وآخرون Tsan(على امتداد سلسة القيمة الزراعية..." 
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 منو كان  حني يف أمريكي دوالر مليار 22 قيمتها بلغت حىت ســـــــــــــــنو�ً  املائة يف 65 بنســـــــــــــــبة ارتفاًعا املالية التكنولوجيا يف
 أسوأ الزراعة تسجل ذلك، على وعالوة. أمريكي دوالر مليارات 4.6 يتخط ومل بكثري أقلّ  الرقمية الزراعة يف االستثمارات

 ،Ramaswamyو Khannaو Gandhi( الرقمية اجملاالت يف العاملة والقوة واالســـــــــــــــتخدام األصـــــــــــــــول إىل ابلنظر أداء
2016.( 

 
 الغذائي األمن حتقيق سبيل يف فأكثر أكثر هام دور أتدية على قادرة الغذائي الزراعي النظام يف الرقمنة أنّ  فيه شك ال ومما

 الرقمنة طاقات إطالق على يساعد أن الرقمي اجمللس وابستطاعة. الريفية املناطق يف خاصة العيش بسبل والنهوض العاملي
 . ألجيال منه عانوا الذي الفقر براثن من التحرر من ومتكينهم األفراد حياة حتويل أجل من

 
  الرقمية والزراعة لألغذية والتحد�ت واملخاطر الفرص 1-3
 

 عدم أوجه من حتدّ  وأن الغذائي الزراعي النظام يف الفاعلة اجلهات جلميع ابلشـــــــــــــــبكات الربط حتّفز أن الرقمنة شـــــــــــــــأن من
  احلصـــــــــول اثبت، بشـــــــــكل اإلنرتنت شـــــــــبكة إىل نفاذهم خالل من املزارعني، وابســـــــــتطاعة. خمتلفة بطرق والعوائق الكفاءة

 . األســـــــــواق إىل والنفاذ الصـــــــــمود على والقدرة اإلنتاجية وحتســـــــــني الدويل املســـــــــتوى على حىت وتبادهلا فنية معلومات على
  القــدرة الغــذائيــة الزراعيــة القيمــة ســـــــــــــــلســـــــــــــــلــة امتــداد على املختلفــة الفــاعلــة للجهــات تتيح أن للرقمنــة ميكن املعىن، وهبــذا
 الشـــــــــــــــبكة على القائمة واألجهزة اجلوالة التكنولوجيات بدورها وتربط. مســـــــــــــــتدام زراعي إيكولوجي نظام يف التعاون على

 اإلنتاج حتّفز أن شــــــــا�ا من اجلودة عالية وأمسدة بذور على احلصــــــــول من متكينهم خالل من اإلمداد بســــــــالســــــــل املزارعني
ا متّكنهم وأن) 2019 وآخرون، Townsend( واجلودة   الرحبية يعّظم ما مباشــــــــــــرة، للمســــــــــــتهلكني منتوجهم بيع من أيضــــــــــــً

 . الوسطاء جتّنب خالل من
 

 مجع على تســـاعد أن املثال ســـبيل على االســـتشـــعار وأجهزة األشـــياء وإنرتنت الضـــخمة البيا�ت حتليل عمليات شـــأن ومن
 الفــاعلــة واجلهــات للمزارعني معلومــات إلعطــاء للمحــاصـــــــــــــــيــل متطورة حتليــل عمليــات وإجراء احلقيقي الوقــت يف البيــا�ت
 وحتســــني القرارات صــــنع عملية يف هبا لالســــرتشــــاد الالزمة البيا�ت على احلصــــول من ومتكينهم القيمة ســــلســــلة يف األخرى

 تغري أتثريات وجه يف والصـــــــمود أفضـــــــل حنو على للتكيف احلقيقي الوقت يف مناخية وتوقيعات إنذارات بفضـــــــل اإلنتاجية
 . املناخ

 
ن أن املتســــلســــلة الكتل غرار على التكنولوجيات وابســــتطاعة  وز�دة األغذية هدر من واحلدّ  األغذية تتبع على القدرة حتســــّ

  املســـــاعدة االصـــــطناعي والذكاء اآليل والتعّلم املتعّمق التعلم شـــــأن ومن. القيمة ســـــلســـــلة مراحل خمتلف يف والثقة الشـــــفافية
 مجيًعا شـــأ�ا من اليت والغاابت والرتبة املياه وإدارة األنواع على والتعّرف األمراض عن والكشـــف احملاصـــيل إدارة تطوير على
ن أن   املناخ أتثريات من التخفيف تدابري رصــــد دقة لز�دة أســــاســــية الرقمية احللول بدورها تصــــبح وقد. الغذائي األمن حتســــّ
 . عليها واملصادقة عنها التقارير ورفع األراضي واستخدام الزراعة جمايل يف
 

ا تؤدي أن الرقمنة وابســــــــــتطاعة   تتيحها اليت الفرص من االســــــــــتفادة كيفية  حول املزارعني تثقيف أجل من هاًما دورًا أيضــــــــــً
 أجل من الصــــــغرية احليازات أصــــــحاب من املزارعني مســــــاندة على قادرة املتاحة التكنولوجيات هذه وإنّ . االبتكارات هذه
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 إدماج إىل يؤدي أن هلذا ميكن تقّدم، ما إىل وإضــافة. املنافســة على قدرة أكثر جعلهم يف واملســامهة للموارد إدارهتم حتســني
  الريف شــــــــــــــباب هجرة وجتّنب الريفية املناطق يف جاذبية أكثر رقمية عمل فرص خلق خالل منعلى حنو أكرب  الشــــــــــــــباب

  .املدن إىل
 

ا خماطر على تنطوي قد الرقمنة أنّ  غري  ســــــــيما وال ككلّ   الغذائي الزراعي النظام نطاق على الرقمية الفجوة هو هلاأوّ . أيضــــــــً
  الرقمية التكنولوجيات تطبيق كلفة  أنّ  ومع. االبتكار نتيجة ســـــــــــريع بشـــــــــــكل تنمو اليت الكفاف وزراعة احلديثة الزراعة بني
  عــاجزة تزال ال والنــاشـــــــــــــــئــة النــاميــة االقتصــــــــــــــــادات يف الكفــاف زراعــة أنّ  إال الوقــت، مرور مع كبري  بشـــــــــــــــكــل تراجع قــد
 واالفتقار الكلفة وارتفاع املتساوية غري النفاذ وفرص التحتية بناها ضعف بسبب املتاحة الفرص من ابلكامل االستفادة عن
 العاملة ابلقوة يدفع أن االصطناعي والذكاء الروبوتية اعتماد شأن من ذلك، على وعالوة. احملدودة والرساميل املهارات إىل
  ملحوظة مشـــــــاكل يوّلد أن شـــــــأنه من وهذا. جديدة مهام أتدية يف ويتخصـــــــصـــــــون درايتهم العمال يكّيف مل ما النزوح إىل
 املهارات يف نقص يســــــــجل فيما العمل، لفرص يالرئيســــــــ املصــــــــدر الغذائي الزراعي النظام يزال ال حيث الريفية املناطق يف

 . الرقمنة تتيحها اليت اإلجيابية الطاقات من لالستفادة الالزمة
 

 إىل ابلنسبة هتديًدا تشكل قد أب�ا االعرتاف وينبغي قلق مصدر تبادهلا وكيفية واخلاصة الشخصية البيا�ت محاية تزال وال
 قائمة مناسبة محاية وجود يتطّلب ما وهو واسع نطاق على البيا�ت استخدام الرقمنة تعين وغالًبا. كافة  املصلحة أصحاب

 املربوطة األجهزة الدقيقة الزراعة غرار على التطورات وتستخدم. املستخدمني حلماية أمنية وحواجز للخصوصية معايري على
 وســرقة حرجة بيا�ت إىل النفاذ على اثلثة أطراف قدرة نتيجة احلاســوبية للتهديدات عرضــة ابلتايل تكون قد واليت ابلشــبكة

 ).CISA ،2018( احلاسويب لألمن مالئم درع وجود عدم حال يف جتهيزات وتدمري موارد
 

  التحتوّ  إىل تؤدي وقــد املزارع إدارة على ملحوظ أثر االصـــــــــــــــطنــاعي الــذكــاء وتطبيقــات الضـــــــــــــــخمــة للبيــا�ت يكون وقــد
 البيا�ت اســــــــتخدام تعميم شــــــــأن ومن .احملتملة الســــــــوق وقوة الرتكيز حيث من الزراعية واملدخالت املخرجات أســــــــواق يف

 ).2017 وآخرون، Wolfert( حالًيا جنهلها بطرق املزارع تركيبة على يؤثر أن أوسع نطاق على وحتليلها الضخمة
 

 أربع رئيسية فجوات معاجلة املخاطر، من املستطاع قدر واحلدّ  الفرص تعظيم أجل من الغذائي، الزراعي النظام على ويتعني
 ". الرقمية الفجوة" وتقليص املهارات، يف والفجوة واجلنسانية، االقتصادية والفجوة ،والتنظيم السياسات رسم: هي

 
 وضـــمان للرقمنة املشـــجعة البيئة خلق يف أســـاســـًيا دورًا الســـياســـات وصـــانعو احلكومات تؤدي. والتنظيم الســـياســـات رســـم

  أوســـــع نطاق الســـــياســـــات مســـــتوى على القائمة الصـــــكوك ولبعض. فيها والكفاءة واملســـــاواة وأمنها التمويل نظم شـــــفافية
 لكن واحلضــرية الريفية لمناطقوتعترب ذات قيمة ل التكنولوجياتطوير ب مرتبطة ســياســات مثة كذلك.  الرقمية الزراعة يشــمل ال

 حتد�ت متثـل واألنظمـة القيـاســـــــــــــــي والتوحيـد ت�البيـا إدارة أنّ  غري. ريفي غذائي زراعي منظور لديهـا يكون أن دون من
 الرقمية األدوات تقوم ما غالًبا ذلك، إىل وإضافة. السياسات مستوى على استباقية بصورة معاجلتها احلكومات على ينبغي

  املعلومــات ترمجــة أجــل من الفــاعلــة، اجلهــات على يتعني مــا وغــالبــًا. الضـــــــــــــــخمــة البيــا�ت توافر مــدى على اليوم املوجودة
 صعيد على خماطر عنه تنجم ما ،الثالثة األطراف من املزودين مع البيا�ت من وافر قدر تبادل قّيمة، منظورات شكل ىعل

  املزارعني غرار على مصــــــــاحلهم عن الدفاع على قدرة األقلّ  أولئك إىل ابلنســــــــبة ســــــــيما ال واخلصــــــــوصــــــــية، البيا�ت ملكية
 واخلصـــــــوصـــــــية البيا�ت ملكية مثل مســـــــائل يف والثقة الشـــــــفافية نقص يعدّ  وابإلمجال،. الصـــــــغرية احليازات أصـــــــحاب من
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  الرقمية التكنولوجيا تطبيقات جمال يف الثقة إىل االفتقار وخباصـــــــــــة التحد�ت، من جمموعة يف تســـــــــــاهم عوامل واملســـــــــــؤولية
 تنظيمي إطار وجود إىل حاجة مثة وعليه،). 2019 وآخرون، Wiseman( حالًيا القطاعات من العديد منها تعاين اليت
 . القطاع هذا يف للجميع ومتساوٍ  آمنٍ  حقل إلنشاء احلكومات تقوده لكن اجلميع به يلتزم السياسات مستوى على متني

 
 الكفاف زراعة أنّ  غري الزراعة يف الرقمية التكنولوجيا تطبيق كلفة  الوقت مر على تراجعت. واجلنســــانية االقتصــــادية الفجوة

 اجلديدة التكنولوجيات توافر من حيدّ  ما املال، رأس حمدودية بفعل االجتاه هذا من االســــــــــتفادة عن البعد كلّ   بعيدة تزال ال
ا ممكنة اقتصـــادية فجوة هذا وخيلق. ميســـورة أبســـعار  واالتصـــاالت اإلنرتنت شـــبكة وتغطية الدخل املرتفعة البلدان بني أيضـــً
 الدخل املنخفضــــــــة البلدان يف تقريًبا املائة يف 50 ىتتعدّ  ال نســــــــبة مقابل يف الســــــــكان، من املائة يف 90 من ألكثر اجلوالة

 . أكرب بقدر حمدودة حظوة األقلّ  اجملموعات وسائر النساء نفاذ قدرة فيما) أ2019 الدويل، البنك جمموعة(
 

 اجملتمعات سيما ال الرقمية، الثروة يف اجلميع تشمل أن ينبغي اليت الرقمية احللول تعميم على هذا يؤثر. املهارات يف الفجوة
 الربط حال يف حىت أنه يعين مما القطاع، منها يعاين اليت الرئيســـــــية العوائق أحد البيا�ت جمال يف األمّية وتعدّ . الريفية احمللية

 يزال ال وعليه،. املســــــتجدة املعلومات وفرة من لالســــــتفادة الكافيني التمكني أو التثقيف إىل املزارعون يفتقر قد ابلشــــــبكة،
 . الريفية املناطق يف خاصة التكنولوجيا، هبا ستأيت جديدة رقمية وظائف على للحصول الرئيسي املدخل التثقيف

 
 اعتماد يكون أن بد وال أســـاســـًيا أمرًا الرقمية التحتية البىن إىل للنفاذ متســـاوية فرص ضـــمان يعدّ . "الرقمية الفجوة" تقليص

ا املتــاحــة التكنولوجيــات   املزارعني قــدرة وإنّ . الكفــاف وزراعــة احلــديثــة الزراعــة بني الفجوة اتســــــــــــــــاع ظــلّ  يف أولويــة حــاليــً
 يُبطئ ما حمدودة، املفتوحة والبيا�ت واملعلومات املهارات اكتســاب على النامية البلدان يف الصــغرية احليازات أصــحاب من

 املستوى على نواقص حلدوث أيًضا اجملال هذا ويفتح. مستدام رقمي إيكولوجي ونظام احلرّة الزراعية املشاريع تطوير عملية
 واخلدمات املعلومات إىل احملدودة النفاذ وقدرة اجلديدة الرقمية للخدمات حملًيا املكيفة املضــــــــــــامني إىل االفتقار مثل الرقمي
 ).Hernandez ،2019و Roberts( واملهارة والقدرة والوعي امليسورة وكلفتها توافرها حيث من احمللية

 
 املذكورة الفجوات معاجلة على قادر عنصر الدولية، املبادرات مشهد يف جديد عنصر وجود إىل احلاجة لذلك نتيجة وتربز
 . الرقمنة خالل من الغذائي الزراعي النظام يف إحلاًحا األكثر االحتياجات وتلبية أعاله

 
 حملة عن احملافل الدولية اليت تُناقش فيها مسألة التكنولوجيات الرقمية وحوكمتها 1-4
 

التكنولوجيات الرقمية حول ثقافة تعاون تشــمل القطاع اخلاص واملؤســســات الدولية  ، تطّورتاإلنرتنتحقبة بداية كما يف 
واألوســـــــــاط األكادميية واحلكومات. وحتّدد النهج املتعددة أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة، مبا يف ذلك عن طريق العمليات الدولية، 

، وملكية البيا�ت، الرقميالشــــمول الرقمية، واالتصــــال ابلشــــبكة و  التحتية البىنمالمح مســــائل احلوكمة اليت تشــــمل تطوير 
 .واخلصوصية والشؤون األخالقية، وكذلك الرتكيز على قطاعات حمددة مبا يشمل الزراعة

 
ويبّني هذا النهج الذي يزداد ترابطًا يف شــبكة رقمية آخذة يف االتســاع، احلاجة إىل تعزيز التعاون القائم على النظم املتعددة 

 متنوعة من ســـــــائر أصـــــــحاب املصـــــــلحة  جمموعةعلى حنو يشـــــــمل احلكومات و  -صـــــــلحة األطراف واملتعددة أصـــــــحاب امل
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مثل اجملتمع املدين، وأخصـــــائي التكنولوجيا، واألوســـــاط األكادميية، والقطاع اخلاص (الفريق الرفيع املســـــتوى املعين ابلتعاون 
 .)2019الرقمي التابع لألمني العام، 

 
ويف إطار هذا النهج، ينبغي ألصـــــــــــــــحاب املصـــــــــــــــلحة معاجلة التأثريات االجتماعية واألخالقية والقانونية واالقتصـــــــــــــــادية 

، لتحقيق احلد واملواصــفاتواملعايري للحوكمة، مثل القواعد واخلطوط التوجيهية  صــكوكاً للتكنولوجيات الرقمية، وأن يضــعوا 
ا يضــــــــــــــمن مبمن أتثرياهتا الســــــــــــــلبية،  حدٍّ  يع القطاعات والتقليل إىل أدىناألقصــــــــــــــى من منافع التكنولوجيات الرقمية يف مج

 .مسامهتها يف حتقيق التنمية املستدامة على الصعيد العاملي
 

احلوكمة هذه والتداول بشــــأ�ا وتطويرها يف املنتد�ت اليت تعقدها األمم املتحدة وســــائر املنظمات  صــــكوكوجتري مناقشــــة 
ر هذه العمليات طريقة وجهة النظر اجلماعية وتوافق آراء األعضـــــاء بشـــــأن املســـــألة املطر ظهر هبذه الالدولية، وتُ  وحة. وتيســـــّ

 والتقارب يف وجهات النظر وتنســـــــــــــــيق اإلجراءات على املســـــــــــــــتوى العاملي. وغالًبا ما شـــــــــــــــرعت املنظمات الدولية  النقاش
 2.توسيع نطاقهايف النظر يف ما بعد  يف عمليات مجاعية من هذا القبيل عن طريق وضع خطوط توجيهية طوعية مت

 
القمة العاملية جملتمع املعلومات من أجل إنشـــــاء منصـــــة متطورة  2003فعلى ســـــبيل املثال، اســـــتهّلت األمم املتحدة يف عام 

ألصحاب املصلحة املتعددين ملناقشة قضا� تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتقيق رؤية مشرتكة جملتمع معلومات عاملي 
ه حنو التنميـة. ومشلـت القمـة العـامليـة جملتمع املعل معـات اإلنرتنـت وجمت ةومـات احلكومـات واملنظمـات الـدوليـشــــــــــــــــامـل وموجـّ

 .، والقطاع اخلاص واجملتمع املدينواملنظمات اليت ال تستهدف الربح واجملتمعات الفنية
 

د على أمهية األبعاد األخالقية ، وضــــــــــعت القمة العاملية جملتمع املعلومات إعالن مبادئ جنيف الذي شــــــــــدّ 2003ويف عام 
التصـــــــاالت ســـــــبيًال إلحراز التقدم يف ما يتعلق إبعمال حقوق اإلنســـــــان املعلومات وا مع املعلومات، ابعتبار تكنولوجياجملت

 لعمل امن جماالت  18أ). وحّددت خطة عمل جنيف 2003ت األســـــــــــــــاســـــــــــــــية (القمة العاملية جملتمع املعلومات، واحلر�ّ 
تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــــــــــــــــاالت: الزراعــة  جيم 7(أو خطوط العمــل)، مبــا يشـــــــــــــــمــل الزراعــة (خط العمــل 

ل مًعا لتحقيق اإللكرتونية)، اليت ميكن من خالهلا للحكومات واجملتمع املدين واألعمال التجارية واملنظمات الدولية العم
 .ب)2003املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية (القمة العاملية جملتمع املعلومات،  إمكا�ت تكنولوجيا

 
 ، وضـــــــــــــــعت القمة العاملية جملتمع املعلومات تعريًفا عمليًّا حلوكمة اإلنرتنت بوصـــــــــــــــفها العملية اليت تضـــــــــــــــع 2005ويف عام 

صــــــــنع لحبكم دوره، مبادئ ومعايري وقواعد مشــــــــرتكة وإجراءات  من خالهلا احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، كلّ 
). وُكّلفـــت القمـــة العـــامليـــة جملتمع املعلومـــات 2005مـــة العـــامليـــة جملتمع املعلومـــات، القرارات وحتـــديـــد الربامج، وتطّبقهـــا (الق

إبنشــــــــــــــاء منتدى حوكمة اإلنرتنت برعاية األمم املتحدة، وشــــــــــــــرعت يف العملية الرامية إىل تعزيز التعاون وتنفيذ خطة عمل 
 3.جنيف

                                                      
(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وآخرون، من دون  2010يف عام  وضــــــــعتالزراعي املســــــــؤول اليت  االســــــــتثمارعلى ســــــــبيل املثال، وّفرت مبادئ   2

(جلنة األمن الغذائي العاملي، من  2014اتريخ) األساس الذي استندت إليه مناقشة مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة والنظم الغذائية وإقرارها يف عام 
 دون اتريخ).

، فرصـــــة 2014) يف عام +10WSISتعراض تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضـــــي عشـــــر ســـــنوات (وّفر احلدث الرفيع املســـــتوى الســـــ  3
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، ُعقدت ســــــــلســــــــلة من الفعاليات الســــــــنوية املتصــــــــلة ابلقمة العاملية جملتمع املعلومات، أعيدت تســــــــميتها 2005ومنذ عام 

ر هذه املنصــــة العاملية املتعددة يي ذال "منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات" ســــتضــــيفه االحتاد الدويل لالتصــــاالت. وتيســــّ
املعلومات من أجل النهوض ابلتنمية املســـــــتدامة، ومتّثل أكرب  أصـــــــحاب املصـــــــلحة تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية جملتمع

جتّمع سنوي عاملي جملتمع املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، وتوّفر آلية للتنسيق وتبادل املعلومات واملعارف وتشارك 
القمة العاملية جملتمع نواتج يذ الذي أجرته اجلمعية العامة لتنف العام متابعة نواتج االســــتعراضويف إطار  4أفضــــل املمارســــات.

، يواصل منتدى )A/70/1 القرار( 2030واعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  )A/70/125 القرار( 2030املعلومات لعام 
لمواءمة بني خطة عمل جنيف وخطوط عملها وأهداف ل هوتعزيز القمة العاملية جملتمع املعلومات تطّوره بصــــــــــــورة مســــــــــــتمرة 

 .املستدامةالتنمية 
 

إىل األمني  2005، طلبت القمة العاملية جملتمع املعلومات يف عام مســـــــــــألة جدلية ابمتيازومبا أن مســـــــــــألة حوكمة اإلنرتنت 
العام لألمم املتحدة الدعوة إىل عقد منتدى جديد للحوار بشـــــأن الســـــياســـــات بني أصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين. وجيمع 

املمارســــات  بادلا للنقاش، خمتلف جمموعات أصــــحاب املصــــلحة لتبادل املعلومات وتمنتدى حوكمة اإلنرتنت بصــــفته منربً 
أن والية املنتدى ال تشـــــــمل اختاذ القرارات، فإنه يقوم إبعالم اجلهات اليت تضـــــــطلع هبذه املهام وميثل مصـــــــدر  معاجليدة. و 
اإلنرتنت اليت تتيحها شـــــبكة فرص الن م فهو ييســـــر التوصـــــل إىل فهم مشـــــرتك لكيفية االســـــتفادة إىل أقصـــــى حدٍّ  .إهلام هلا

). فعلى ســـبيل املثال، وّفر منتدى من دون اتريخ(منتدى حوكمة اإلنرتنت،  اعنهوالتصـــدي للمخاطر والتحد�ت الناشـــئة 
تعلقة املحوكمة اإلنرتنت إطار عمل بشــأن كيفية تفســري حقوق اإلنســان لتطبيقها على بيئة اإلنرتنت، واملبادئ الســياســاتية 

 5.ممكن ابإلنرتنت اليت جيب التمّسك هبا من أجل هتيئة بيئة تدعم حقوق اإلنسان إىل أقصى حدٍّ 
                                                      

عمل جنيف لعام الســـــــتعراض التقدم احملرز يف تنفيذ نواتج املؤمترين املعقودين يف تونس وجنيف. وأّكد االجتماع الرفيع املســـــــتوى من جديد االلتزام خبطة 
ا إىل التحد�ت 2005ب، 2003(القمة العاملية جملتمع املعلومات،  2005لعام  وبر�مج عمل تونس 2003  . القائمة)، وأقّر إبحراز تقدم كبري مشــــريًا أيضــــً

ــ ات ومت تعزيز خطوط العمــل الواردة يف خطــة عمــل جنيف (مبــا يشــــــــــــــمــل خط العمــل املتعلق ابلزراعــة) إلظهــار التقــدم التكنولوجي احملرز يف تكنولوجي
 هاعلى انعقاد القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشــــــــــــر ســــــــــــنوات تاملعلومات واالتصــــــــــــاالت والنمو الســــــــــــريع لإلنرتنت. ويف ما يتعلق ابحلوكمة، دع

)WSIS+10 ،إىل تشــــــجيع مناذج احلوكمة املتمحورة حول اإلنســــــان والشــــــاملة، ووضــــــع ســــــياســــــات وطنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت (
لعاملية جملتمع احلدث الرفيع املســـــــــتوى الســـــــــتعراض تنفيذ نواتج القمة ا بيانواالســـــــــرتاتيجيات اإللكرتونية واألطر التنظيمية اليت متكِّن التنمية املســـــــــتدامة. 

). انظر 2014(القمة العاملية جملتمع املعلومات،  2015لفرتة ما بعد عام  على انعقادهااملعلومات ورؤية القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشـــر ســـنوات 
ا االســــــتعراض العام لتنفيذ  ) 2016؛ اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 70/125حدة القمة العاملية جملتمع املعلومات (قرار اجلمعية العامة لألمم املت نواتجأيضــــــً

إىل إجراء مواءمة وثيقة بني عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات وأهداف التنمية  اودع ســــــــــــــنوي أقر ابحلاجة إىل عقد هذا املنتدى على أســــــــــــــاسالذي 
 املستدامة.

ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة و يتشــــــــــــــارك يف تنظيم املنتدى كل من االحتاد الدويل لالتصــــــــــــــاالت   4
رينوبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، ابلتعاون الوثيق مع  رين وامليســــــــِّ لشــــــــؤون االقتصــــــــادية اوســــــــائر منظمات األمم املتحدة (إدارة  املشــــــــاركني مجيع امليســــــــِّ

مة األغذية والزراعة، وبر�مج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة الصــــــــــــــحة العاملية، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، واملنظمة ألمم املتحدة، ومنظابواالجتماعية 
ي لية، واالحتاد الربيدالعاملية للملكية الفكرية، وبر�مج األغذية العاملي، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة العاملية لألرصــــــــــــــاد اجلوية، ومركز التجارة الدو 
ومعهد األمم املتحدة العاملي، ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصــــناعية، 

لفريق العامل التابع للمجلس واملعين للتدريب والبحث، ومفوضـــــية األمم املتحدة لشـــــؤون الالجئني، واهليئات اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة). انظر مثًال ا
 ).2016ابلقمة العاملية جملتمع املعلومات (

 الشــرعةنســان وســائر العهود اليت تشــكِّل ىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلإاســتناًدا  اإلنرتنت مجيع حقوق اإلنســانيغّطي ميثاق حقوق اإلنســان ومبادئ   5
 ).2014ومنتدى حوكمة اإلنرتنت ( ابإلنرتنت والتحالف الديناميالدولية حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة. انظر احلقوق واملبادئ املتصلة 
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 املعلومات واالتصــــــــــــــاالت. ويتمحور دوره املتمثل  ألمم املتحدة الرائدة لتكنولوجيااالحتاد الدويل لالتصــــــــــــــاالت هو وكالة او 

ة للحكومات والقطاع اخلاص، حول ثالثة قطاعات أساسية يف مساعدة العامل على التواصل، بوصفه جهة االتصال العاملي
االتصــــــــــاالت والتنمية. وكان االحتاد الدويل لالتصــــــــــاالت، يف إطار واليته  6، وتوحيد مقاييساالتصــــــــــاالت الراديويةوهي: 

 2003علومات يف عامي املتعلقة بتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت، الوكالة التنظيمية الرائدة للقمة العاملية جملتمع امل
، وهو ينظم املنتدى الســـنوي للقمة العاملية جملتمع املعلومات. ويضـــطلع االحتاد الدويل لالتصـــاالت بدور مهم جًدا 2005و

. وهو يوّفر 2030يف تنفيذ األجزاء ذات الصـــــــــــــلة من نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات وخطة التنمية املســـــــــــــتدامة لعام 
من خالل تشـــارك أفضـــل املمارســـات يف جمال التحّول الرقمي، ومناقشـــة  واهليئات التنظيميةالســـياســـات  صـــانعيالدعم إىل 

التوصــيات املتعلقة ابملعايري واللوائح اليت من شــأ�ا تشــكيل بيئات اقتصــاد رقمية منصــفة وشــفافة وغري متييزية يف مجيع أحناء 
 .)2017العامل (االحتاد الدويل لالتصاالت، 

 
 ، مجعت الندوة العاملية للهيئات التنظيمية اليت عقدها االحتاد الدويل لالتصـــــــــــــــاالت 2000ى ســـــــــــــــبيل املثال، منذ عام فعل

واالتصاالت من مجيع أحناء العامل لتبادل وجهات  بني رؤساء اهليئات التنظيمية الوطنية لالتصاالت / تكنولوجيا املعلومات
يمية إحلاًحا، ومناقشة اخلطوط التوجيهية ألفضل املمارسات التنظيمية واعتمادها النظر والتجارب بشأن أكثر املسائل التنظ

). وتســـــتجيب هذه التوصـــــيات التعاونية للنهج التنظيمية لبيئة التكنولوجيا من دون اتريخ ب(االحتاد الدويل لالتصـــــاالت، 
كنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت، واحلصـــــول املتغرية، وتعاجل احلاجة املســـــتمرة إىل هياكل أســـــاســـــية آمنة وموثوقة يف جمال ت

على اخلدمات الرقمية وتوفريها بتكلفة معقولة، واحلفاظ على الثقة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــــــاالت، ما من شـــــــــــأنه 
 ، اعتمدت الندوة العاملية للهيئات التنظيمية اخلطوط التوجيهية ألفضـــــــل املمارســـــــات2014تعزيز التحّول الرقمي. ويف عام 

التنظيمية حلماية مصــــــــــاحل املســــــــــتهلكني مع ضــــــــــمان تكافؤ الفرص جلميع اجلهات الفاعلة (االحتاد الدويل لالتصــــــــــاالت، 
 مبا يتيح، �قشـــت الندوة العاملية اخلطوط التوجيهية ألفضـــل املمارســـات لتســـريع االتصـــال الرقمي 2019). ويف عام 2014

 .)2019واالستفادة من التحّول الرقمي (االحتاد الدويل لالتصاالت،  الفرصة أمام اجلميع للمشاركة يف االقتصاد الرقمي
 

ل إىل فهم واألوســــاط األكادميية من أجل التوصــــّ  والقطاعويوّفر االحتاد الدويل لالتصــــاالت كذلك منربًا حمايًدا للحكومات 
واحلاجة إىل توحيد املعايري الفنية وتوجيه  الذكاء االصــــــــطناعيمشــــــــرتك بشــــــــأن قدرات التكنولوجيات الرقمية الناشــــــــئة مثل 

ضــــمان تطوير تكنولوجيات  اســــرتاتيجيات AI for Good العاملية جملموعةالســــياســــات. فعلى ســــبيل املثال، تناقش القمة 
الذكاء االصــــطناعي على حنو موثوق وآمن وشــــامل واالنتفاع هبا على حنو منصــــف، وتقوم بصــــياغة هذه االســــرتاتيجيات. 

                                                      
 االتصــــــاالت  يضــــــع قطاع توحيد املقاييس يف االحتاد الدويل لالتصــــــاالت املعايري الفنية الدولية (املعروفة "ابلتوصــــــيات املنبثقة عن أعمال قطاع تقييس  6

ّتبع االحتاد الدويل ييف االحتاد الدويل لالتصــــــاالت) اليت تعمل بوصــــــفها عناصــــــر حامسة يف البنية التحتية العاملية لتكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت. و 
التأثري على عملية وضع املعايري الفنية. فعلى لالتصاالت �ًجا قائًما على املسامهات ومستنًدا إىل توافق اآلراء مينح البلدان والشركات حقوًقا متساوية يف 

) يف االحتاد الدويل لالتصـاالت على تكنولوجيات إنرتنت األشـياء. ومن املتوقع أن يربط SG20سـبيل املثال، تركز اجملموعة املعنية بدراسـة توحيد املعايري (
. وتضع تقريًبا جوانب حياتنا اليومية كافة يف، ما من شأنه التأثري 2020م مليار جهاز ابلشبكة حبلول عا 50نشر تكنولوجيات إنرتنت األشياء ما يقارب 

ق، مبا يشــــمل االتصــــاالت من آلة إىل آلة وشــــبكات االســــ تشــــعار هذه اجملموعة معايري دولية لتمكني تطوير تكنولوجيات إنرتنت األشــــياء على حنو منســــّ
 دون اتريخ أ). مكان. انظر االحتاد الدويل لالتصاالت (من املوجودة يف كلّ 
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نولوجيات الذكاء االصــطناعي أســاســية لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة من خالل االســتفادة من الكميات وســتكون تك
 .)2020غري املسبوقة للبيا�ت اليت جيري إعدادها اآلن بشأن جوانب كثرية من سلوك اإلنسان (االحتاد الدويل لالتصاالت، 

 
 وتتيح منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونســـــــكو) حيّـزًا ملناقشـــــــة املعايري والقيم املتصـــــــلة ابلذكاء االصـــــــطناعي 
يف املؤمترات الدولية اليت تبحث يف الصــالت القائمة بني هذه التكنولوجيات والتعليم واملســاواة بني اجلنســني وســبل العيش. 

 رفيعي املستوى من الدول األعضاء يف اليونسكو، وتنظر يف منافع الذكاء االصطناعي وحتد�ته وتضم هذه املؤمترات ممثلني
االنتفاع ابملعارف والبحوث ومتثيل التنوع الكامل للتعبري الثقايف. وترّكز املناقشــــات  على صــــعيديف ســــياق أوجه الالمســــاواة 

األخالقي واملتمحور حول اإلنسان صميم التن يكون أة، وسبل على اجلوانب العاملية للذكاء االصطناعي، وأبعاده األخالقي
 7.، متجذرًا يف التعاون الدويلوأطره بادئ الذكاء االصطناعيمل
 

من قدرته هذا األخري ، يســــــتفيد البنك الدويل مايقوم هب نذيلاملســــــاعدة املالية املباشــــــرة والعمل التحليلي الوابإلضــــــافة إىل 
االجتماعات لتجميع املعارف واملوارد من جمموعة واســـــــــــــــعة من الوكاالت العامة واخلرباء واملبتكرين على الدعوة إىل عقد 

الشركاء من القطاعني العام واخلاص  (الشراكة) والشركات اخلاصة واملستثمرين. فتجمع شراكة البنك الدويل للتنمية الرقمية
االحتاد الدويل ســــــــــــــبيل املثال، تدعم هذه الشــــــــــــــراكة مبادرة  لتعزيز وضــــــــــــــع اســــــــــــــرتاتيجيات التنمية الرقمية وتنفيذها. فعلى

يف غرب أفريقيا ملساعدة الدول األعضاء  (ARWI) يف أفريقيا لرصد أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالتصاالت
ور الرئيسية يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا على إجراء إصالحات تنظيمية وسياساتية ومعاجلة بعض أوجه القص

 .ب)2019يف السوق (جمموعة البنك الدويل، 
 

ع يف اســـــــــــتخدام البيا�ت الضـــــــــــخمة، أي البيا�ت اخلاضـــــــــــعة  املتعلقةويتمثل أحد التحد�ت  ابخلصـــــــــــوصـــــــــــية يف التوســـــــــــّ
 يف فئات وفًقا ألفضـــــــــــــلياهتم ومداخيلهم والزابئنلتكنولوجيات متييزية وآلية معقدة، اليت ميكن أن تصـــــــــــــّنف املســـــــــــــتخدمني 

وانتمائهم اإلثين وآرائهم الســــياســــية وغري ذلك من اخلصــــائص الدقيقة. وقد أنشــــئ فريق األمم املتحدة العامل العاملي املعين 
كنتيجة لالجتماع اخلامس واألربعني للجنة   2014يف عام  (الفريق) ابلبيا�ت الضـــــــــــــــخمة ألغراض اإلحصـــــــــــــــاءات الرمسية

ق الرؤية االســـــــــــــرتاتيجية لرب�مج عاملي بشـــــــــــــأن البيا�ت الضـــــــــــــخمة ألغراض اإلحصـــــــــــــائية لألمم املتحدة. ويقدم هذا الفري
، ويوّجه هذا الرب�مج ويقوم بتنســـيقه. ويعزز 2030اإلحصـــاءات الرمسية، مبا يشـــمل مؤشـــرات خطة التنمية املســـتدامة لعام 

ا االســتخدام العملي ملصــادر البيا�ت الضــخمة يف تنفيذ الســياســات،  ويقدم املشــورة حول بناء ثقة هذا الفريق العامل أيضــً
اجلمهور إزاء اســـــــــــــــتخدام هذه املصـــــــــــــــادر من جانب القطاع اخلاص (فريق األمم املتحدة العامل العاملي املعين ابلبيا�ت 

). وقد وضـــــــــعت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية توجيهات عامة بشـــــــــأن 2020الضـــــــــخمة ألغراض اإلحصـــــــــاءات الرمسية، 
 8 .2030خصوصية البيا�ت ومحايتها والشؤون األخالقية املتصلة ابلبيا�ت الضخمة من أجل حتقيق خطة عام 

                                                      
حقوق اإلنســــــــــــــان؛ اإلنكليزية ( ROAMاليت تلخص بكلمة  نظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةمل األربعةلالطالع على حملة عامة عن املبادئ   7

) على النحو املطبق على الذكاء واالنفتاح؛ واإلاتحة للجميع ومشــــــــاركة أصــــــــحاب املصــــــــلحة املتعددين؛ والتقييم اســــــــتناًدا إىل مؤشــــــــرات عاملية اإلنرتنت
 ).2019(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة االصطناعي، انظر 

ة الدولية هيئات جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، منظمة األغذية والزراعة، والصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمتشـــــــــمل   8
د الدويل لالتصــــاالت، ومفوضــــية األمم املتحدة الســــامية حلقوق اإلنســــان، وبر�مج األمم املتحدة املشــــرتك ملكافحة مرض اإليدز، ومؤمتر للهجرة، واالحتا

جلنة األمم املتحدة االقتصــــادية و ألمم املتحدة، وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، ابلشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعية ااألمم املتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة 
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قمي، يركز ، لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي بر�مج عمل جوهري بشـــأن االقتصـــاد الر 1998ومنذ عام 

بوجه خاص على خصوصية البيا�ت، واألمن الرقمي والتغري اهليكلي الذي حتدثه هذه التكنولوجيات على نطاق االقتصاد 
واجملتمع. وجيري دعم هذا العمل يف جمال السياسات من خالل وضع معايري إحصائية دولية وقواعد بيا�ت متوافقة معها. 

 امليدان االقتصــــــــادي إىل عقد ســــــــلســــــــلة من االجتماعات الوزارية بشــــــــأن االقتصــــــــاد وقد دعت منظمة التعاون والتنمية يف
، وقـــد انبثقـــت عن هـــذه 2016، ويف كـــانكون يف عـــام 2008ويف ســـــــــــــــيول يف عـــام ، 1998الرقمي، يف أواتوا يف عـــام 

ت العاملية ومستقبل االجتماعات إعال�ت مهمة بشأن املصادقة ألغراض التجارة اإللكرتونية ومحاية اخلصوصية يف الشبكا
الستخدام " Going Digital" االقتصادي بعنواناقتصاد اإلنرتنت. وقام مؤخرًا مشروع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

بتحليل أثر التحول الرقمي يف جمموعة من اجملاالت الســـــياســـــاتية مبا يشـــــمل التجارة والضـــــرائب والطاقة  التكنولوجيا الرقمية
 والتعليم والصــــــحة والزراعة والنقل. وقد وضــــــع هذا املشــــــروع إطارًا متكامًال للســــــياســــــات من أجل التحول الرقمي اســــــتناًدا 

لرقمية، واســــــــــــــتخدامها، واالبتكار، والعمل، والثقة، واجملتمع، التكنولوجيا ا يف احلصــــــــــــــول علىإىل الركائز الســــــــــــــبع املتمثلة 
 .واألسواق. وأقر هذا العمل أبمهية البيا�ت ابعتبارها مورًدا جديًدا يؤثر بصورة افرتاضية على مجيع قطاعات االقتصاد

 
ا تو  جيهات هامة على مســتوى وتوّفر توصــيات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي بشــأن االقتصــاد الرقمي أيضــً

 الســــــياســــــات. وتشــــــّجع مبادئ املنظمة املتصــــــلة ابلذكاء االصــــــطناعي أن يكون الذكاء االصــــــطناعي مبتكرًا وجديرًا ابلثقة 
 وأن حيرتم حقوق اإلنســـــــــــــان والقيم الدميقراطية. وقد اعتمد األعضـــــــــــــاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــادي 

وهي أول مبادئ من هذا النوع توّقع عليها احلكومات. وإىل جانب أعضـــــــــــــــاء منظمة  2019أ�ر  هذه املبادئ يف مايو/
ومالطا  يدان االقتصـــــادي، انضـــــمت األرجنتني وأوكرانيا والربازيل وبريو ورومانيا وكوســـــتاريكا وكولومبياالتعاون والتنمية يف امل

، اعتمدت جمموعة العشرين 2019طراف. ويف يونيو/حزيران إىل مبادئ الذكاء االصطناعي، ويُرّحب ابنضمام املزيد من األ
مبادئ الذكاء االصــطناعي املتمحورة حول اإلنســان واملســتمّدة من مبادئ الذكاء االصــطناعي الصــادرة عن منظمة التعاون 

 والتنمية يف امليدان االقتصادي.
 
 احلوكمةاحلاجة إىل الرتكيز على الزراعة والتكنولوجيا الرقمية يف سياق  1-5
 

لتوصيات القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  استجابةً  2007أُنشئت مجاعة املمارسني املعنيني ابلزراعة اإللكرتونية يف عام 
جيم تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــــــــــــــــاالت: الزراعــة  7وخطــة عمــل جنيف املنبثقــة عنهــا (خط العمــل  2003

أنشـــــــــــــــطة  وتيســـــــــــــــريفة بقيادة عملية تطوير األغذية والزراعة، وهي وكالة األمم املتحدة املكلّ قامت منظمة فاإللكرتونية). 
 ما أّدى  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت يف جمال الزراعة، إبشــــــراك خمتلف أصــــــحاب املصــــــلحة على مجيع املســــــتو�ت

                                                      
لجنة االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألورواب، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وبر�مج األمم املتحدة للبيئة، وال

نة االقتصـــــــادية واالجتماعية لغريب آســـــــيا التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة األمم ، واللجومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةآلســـــــيا واحمليط اهلادئ، 
، ومفوضــــية املتحدة للطفولة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصــــناعية، وصــــندوق األمم املتحدة للســــكان، وبر�مج األمم املتحدة للمســــتوطنات البشــــرية

ة املعين ابملخدرات واجلرمية، ومكتب املمثل الســــــــــــــامي ألقل البلدان منواً، ومكتب األمم املتحدة األمم املتحدة لشــــــــــــــؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحد
املمثل اخلاص ألمني عام األمم املتحدة/اجلماعة األفريقية للثقافة، وهيئة األمم املتحدة و خلدمة املشــــــروعات، ومكتب املســــــتشــــــار اخلاص لشــــــؤون أفريقيا، 

 ية، وبر�مج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.للمرأة، ومنظمة السياحة العامل
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هــذه اجلمــاعــة العــامليــة للممــارســـــــــــــــني املعنيني ابلزراعــة اإللكرتونيــة، حيــث يتبــادل األفراد من مجيع أحنــاء العــامل  إنشــــــــــــــــاء إىل
املعلومات واألفكار واملوارد املتصــــــــــــــلة ابســــــــــــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــــــــــاالت ألغراض الزراعة والتنمية الريفية 

 يف حتفيز املؤســــــــــــــســــــــــــــات واألفراد العاملني يف جمال الزراعة والتنمية الريفية ل هدف الزراعة اإللكرتونية ويتمثّ  9.املســــــــــــــتدامة
م من بعضـــــــــــــــهم البعض، والتوعية ابلدور احليوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــــــــــاالت يف متكني على تبادل املعارف والتعلّ 

 من الغذائي.األحتقيق املستدامة و  العيش يف الريف وإرساء الزراعةاجملتمعات الريفية، وحتسني سبل 
 

وترّكز مجاعة املمارســـــــني املعنيني ابلزراعة اإللكرتونية على تبادل املعارف بني وكاالت األمم املتحدة واحلكومات واجلامعات 
ويســـــــــــتند هذا التبادل  .ككلّ ومنظمات البحوث، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات املزارعني والقطاع اخلاص، واجملتمع  

حوار بّناء تيّسره سلسلة من املنتد�ت، وتنمية القدرات إجراء املمارسات يف جمال الزراعة الرقمية ونشرها، و إىل مجع أفضل 
 م القصرية (منظمة األغذية والزراعة، من دون اتريخ).عن طريق الندوات اإللكرتونية ودورات التعلّ 

 
ملعنيني ابلزراعة اإللكرتونية يف منتدى القمة العاملية ، تشــــــــارك منظمة األغذية والزراعة ومجاعة املمارســــــــني ا2005ومنذ عام 

جملتمع املعلومـــات الـــذي يوفر منربًا ملتـــابعـــة اإلجنـــازات اليت حتققهـــا خطـــة عمـــل جنيف املنبثقـــة عن القمـــة العـــامليـــة جملتمع 
، اســـــــــتعرض ، وعلى أســـــــــاس تقرير قّدمته منظمة األغذية والزراعة2014املعلومات وخطوط العمل ذات الصـــــــــلة. ويف عام 

 على انعقادها احلدث الرفيع املســــــتوى الســــــتعراض تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضــــــي عشــــــر ســــــنوات
)WSIS+10 جيم املتعّلق ابلزراعة اإللكرتونية، مشـــــــــــــــّدًدا على عدد من التحد�ت  7) التقدم احملرز يف جمال خط العمل

كنولوجيا املعلومات واالتصــاالت، وتنمية القدرات، واملســاواة بني اجلنســني والتنوّع املســتقبلية، مبا يشــمل حمتوى تطبيقات ت
)Kolshus 2015، وآخرون.( 
 

 ويف إطار منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات، تناقش مســــــــألة الزراعة والتكنولوجيا الرقمية يف دورات اســــــــتثنائية تشــــــــرتك 
واســــع جًدا،  هذه املســــألة واالحتاد الدويل لالتصــــاالت ومنظمات أخرى. ولكّن نطاقيف تنظيمها منظمة األغذية والزراعة 

ظهر املناقشــــــــــات اإلرادة اجلماعية للمجتمع العاملي الســــــــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــــــاالت كوســــــــــيلة لتنفيذ وتُ 
على االســـــــــــتخدام املبتكر أهداف التنمية املســـــــــــتدامة ومقاصـــــــــــدها. ومن شـــــــــــأن الرتكيز على الزراعة أن يســـــــــــّلط الضـــــــــــوء 

للتكنولوجيات الرقمية يف هذا القطاع وكيفية إسهامها يف حتسني سبل عيش املزارعني وتعزيز التغذية واألمن الغذائي، واحلد 
 إبدارةوتشمل املسائل املتصلة  كيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدة آاثره على حنو أفضل.من الفقر، وتوفري احللول للتّ 

جيات الرقمية العديد من القطاعات االقتصــــــــــادية واألنشــــــــــطة واألعمال التجارية والبلدان، وهي يف الوقت نفســــــــــه التكنولو 
مؤســــســــات  جانبرســــم فيها الســــياســــات من مهمة لقطاع الزراعة. وابلفعل، فإّن التكنولوجيات الرقمية تشــــمل جماالت تُ 

 تســــــخري التكنولوجيات الرقمية ألغراض النمو والتنمية واملنصــــــات ميّثل التعاون العاملي عامًال أســــــاســــــًيا يفابلتايل، خمتلفة. و 
نشــــــــئا ملعاجلة مســــــــائل املتعددة أصــــــــحاب املصــــــــلحة مثل القمة العاملية جملتمع املعلومات ومنتدى حوكمة اإلنرتنت اللذين أُ 

 احلوكمة الرقمية ابتّباع �ج منّظم وشامل.
 

                                                      
وتتألف هذه العضـــوية من عدة منظمات وإدارات  بلًدا وإقليًما. 170عضـــو من  13 000مجاعة املمارســـني املعنيني ابلزراعة اإللكرتونية أكثر من تضـــّم   9

لحة مثل األخصائيني يف جمال املعلومات واالتصاالت، والباحثني، واملزارعني، والطالب، وصانعي السياسات، حكومية، فضًال عن فرادى أصحاب املص
 ورجال األعمال، واملمارسني يف جمال التنمية وغريهم.
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على الزراعة ابلتحديد، ال بّد من وضع آلية لتيسري احلوار بني مجيع  املرتتبّ التكنولوجيات الرقمية  ألثرومن أجل التصّدي 
 أصـــــــــــــــحــاب املصـــــــــــــــلحــة يف النظــام الغــذائي بشــــــــــــــــأن اآلاثر االقتصــــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة والبيئيــة واألخالقيــة اليت قــد تنجم 

  تهلكني والبيئة واجملتمع ككّل.عن التكنولوجيات الرقمية وترتّتب على هذا القطاع؛ أي املزارع واألعمال التجارية واملســـــــــــــــ
ا إىل وضـــع مبادئ  ومن شـــأن هذه املناقشـــة املتعددة أصـــحاب املصـــلحة أن توّلد فهًما مشـــرتًكا هلذه اآلاثر، وأن تؤدي أيضـــً

األقصـــــى من املنافع وتقليل اآلاثر الســـــلبية للتكنولوجيات  عامة وخطوط توجيهية من شـــــأ�ا دعم احلكومات لتحقيق احلدٍّ 
ويف الوقت الراهن، ال توجد عملية شـــــــــــاملة ومتعددة أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة تتم فيها  .إىل أدىن حدٍّ  يف هذا القطاعالرقمية 

 قشة القضا� املتصلة ابلتكنولوجيا الرقمية والزراعة والتداول بشأن احللول املمكنة وصكوك احلوكمة.امن
 

ا إجراء هذه املناقشــــــــــــة يف احملافل املالئمة حلوكمة ا اخلطوط التوجيهية  جيري وضــــــــــــعلتكنولوجيا الرقمية حيث وينبغي أيضــــــــــــً
التوجيهية  الصــــــــلة على مســــــــتوى اخلطوطالطوعية واملعايري لتعزيز الوعي ابملســــــــائل اخلاصــــــــة ابلزراعة وتشــــــــمل احللول ذات 

عة واملبادئ واملواصـــــفات واملعايري. فعلى ســـــبيل املثال، ميكن عرض املناقشـــــات املتعلقة بتأثري الذكاء االصـــــطناعي على الزرا
الطوعية ذات الصلة اليت من شأ�ا ضمان التنمية الزراعية املستدامة من خالل تطبيقات الذكاء االصطناعي، خالل القمة 

  يضــــــــــــــمن إدراج الزراعةاليت ينّظمها االحتاد الدويل لالتصــــــــــــــاالت. ومن شــــــــــــــأن ذلك أن  AI for Goodالعاملية جملموعة 
. وميكن أن اخلطوط التوجيهية واملواصــــــــفات واملعايري العامة حول الذكاء االصــــــــطناعيويف توافق اآلراء بشــــــــيف املناقشــــــــات 

 للمجلس الرقمي الدويل لألغذية والزراعة املقرتح إنشــــــــاؤه أن يضــــــــطلع ابألدوار املذكورة أعاله، وأن يســــــــهم إســــــــهاًما كبريًا 
مقرتحات الفريق الرفيع املســــــــتوى املعين ابلتعاون الرقمي الغذائية متاشــــــــًيا مع الزراعية التحد�ت اليت تواجه النظم  معاجلة يف

 التابع لألمني العام لألمم املتحدة.
 

 انالنطاق املقرتحالوظيفة و  –اجمللس الرقمي  -2
 

 الرؤية واملهمة واملبادئ 2-1
 

 الرؤية
 

 أصــــــــحاباحلكومات وغريها من  لدعماجمللس الرقمي الدويل لألغذية والزراعة إىل أن يصــــــــبح جهة فاعلة رئيســــــــة  يســــــــعى
لز�دة اإلنتاج  الرقمنةمبا يلزم من دعم لتعظيم ما تتمتع به من إمكا�ت يف اســـــــتخدام الغذائي الزراعي النظام املصـــــــلحة يف 

 .واإلنتاجية واالستدامة على حنو شامل ومنصف وللمساعدة على بلوغ أهداف التنمية املستدامة
 

 املهمة
 

واالرتقاء هبا والنهوض هبا يف القطاع، إبشــراك اجلهات الفاعلة يف النظام الرقمنة عًيا منه إىل تعزيز ســيقوم اجمللس الرقمي، ســ
 الغذائي عرب خمتلف القطاعات والكفاءات، وذلك ابالســـــــــــــــتفادة ممّا يتمتع به من مزا� مع الرتكيز يف الوقت ذاته الزراعي 

على ردم اهلوة االجتماعية واالقتصــــــادية. وســــــيأخذ اجمللس الرقمي على عاتقه، ابعتباره آلية متعددة أصــــــحاب املصــــــلحة، 



JM 2020.1/3 – Information Note 1 19 

فيه ابملعارف واملدخالت الالزمة لتحسني سبل العيش، وتعزيز  حةلاملصالدفع قدًما بعملية تبادل األفكار وتزويد أصحاب 
 واملهارات  ابلتكنولوجيا الرقميةفرص العمل، وفرص ر�دة املشـــــــــــــاريع، واإلملام جودة املنتجات الزراعية وســـــــــــــالمتها، وز�دة 

، وتيســــري التجارة، والتخفيف من حدة آاثر تغري الرفق ابحليوانذات الصــــلة، ودعم اإلنتاج املســــتدام والقائم على اعتبارات 
 حلكومات الوطنية بواســــــــطة أربعة دة لدعم ااملناخ. وســــــــيعمل، على وجه اخلصــــــــوص ووفًقا للحاجة، بشــــــــأن مواضــــــــيع حمدّ 

 .أساليب خمتلفة
 
  يف ثنا�هـــــا مـــــن إمكـــــا�ت جلعـــــل الزراعـــــة أكثـــــر كفـــــاءة واســـــتدامة وقـــــدرة علـــــى حتســـــني  الرقمنـــــةحتديـــــد مـــــا حتملـــــه

ـــــة  ـــــة، ولكـــــن أيًضـــــا مـــــا حتملـــــه يف طياهتـــــا مـــــن تـــــداعيات ســـــلبية اقتصـــــادية واجتماعي ســـــبل العـــــيش يف املنـــــاطق الريفي
 .دةوبيئية وأخالقية غري متعمّ 

 
  والعمـــــــل بشـــــــكل وثيـــــــق مـــــــع اآلليـــــــات القائمـــــــة، مـــــــن قبيـــــــل مجاعـــــــة املمارســـــــني املعنيـــــــني ابلزراعـــــــة اإللكرتونيـــــــة، بشـــــــأن

لـــــــى التكنولوجيـــــــات الرقميـــــــة، ومتكـــــــني أصـــــــحاب املصـــــــلحة، وخاصـــــــة املـــــــزارعني عاملـــــــزارعني  صـــــــولحب املتصـــــــلةالقضـــــــا� 
 .يات الرقمية واالستفادة منهاى التكنولوجصول علأصحاب احليازات الصغرية والنساء والشباب، من احل

 
  وتيســـــري احلـــــوار بـــــني أصـــــحاب املصـــــلحة كافـــــة وبنـــــاء الثقـــــة خبصـــــوص التكنولوجيـــــات الرقميـــــة مـــــن خـــــالل مناقشـــــة

التبعـــــات  احلـــــّد مـــــناخلطـــــوط التوجيهيـــــة الطوعيـــــة املالئمـــــة وغريهـــــا مـــــن املبـــــادئ لتعظـــــيم املنـــــافع الـــــيت ميكـــــن جنيهـــــا و 
 .ابلنسبة إىل الزراعةتكنولوجيات الرقمية للالسلبية 

 
  َتقـــــــاء ر ش فيهـــــــا قضـــــــا� التكنولوجيـــــــا الرقميـــــــة، واالوإقامـــــــة صـــــــالت فعالـــــــة ابملنتـــــــد�ت الدوليـــــــة القائمـــــــة الـــــــيت تنـــــــاق

 .ابلزراعة املتصلةمبستوى وعي اجملتمع الدويل ابلقضا� 
 

 املبادئ
 

ضـــــــعت امتثاًال خلطة التنمية املســـــــتدامة عن طريق مجع إســـــــهامات خمتلف ســـــــيحرتم اجمللس الرقمي املبادئ الرئيســـــــية اليت وُ 
وشـــــفاف، مع تبين التنوع  شـــــاملأصـــــحاب املصـــــلحة من داخل منظومة األمم املتحدة. وســـــيعمل اجمللس الرقمي على حنو 

 كل خاص الغذائي، مع الرتكيز بشــــــــــالزراعي وإقامة التوازن يف متثيل جمموعات أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة النشــــــــــطني يف النظام 
 .فقرًا الفئات شة والنساء والشباب وأشدّ على اجملتمعات الريفية والشعوب األصلية والفئات املهمّ 

 
ملزارعني ابلنســـــــبة إىل ا، خاصـــــــة ميســـــــورة الكلفةمتاحة و  األغذية والزراعةيف جمايل احللول الرقمية كما ســـــــيعمل على جعل 

بعني االعتبار حقوق والنســاء والشــباب يف اجملتمعات الريفية، وضــمان اســتخدام التكنولوجيا بطرق منصــفة وأخالقية أتخذ 
حلي ابحلياد ابلنســـــبة إىل احللول اجلغرافية والتكنولوجية عند وضـــــع جداول األعمال، ضـــــعًفا. وهذا يعين التّ  الفئات األشـــــد
. جيا الرقمية الغذائية والزراعيةلو التكنو اعتماد لقادرة أكثر من ســـــــــــــــواها على تســـــــــــــــريع وترية ذات األولوية اوحتديد اجلهود 

وســتســتند األنشــطة املنفذة إىل التزامات معيارية وتشــغيلية أوســع نطاقًا على املســتويني الوطين والدويل، مثل أهداف التنمية 
قمي ستتمتع أيًضا ابالستقاللية يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية املستدامة ومبادئ التنمية الرقمية. ولكن آلية عمل اجمللس الر 



JM 2020.1/3 – Information Note 1 20 

مبنأى عن أي ضغوط سياسية أو من اجلهات املاحنة. وسيحرص اجمللس الرقمي على أن تكون مجيع األعمال املضطلع هبا 
 .ابلشفافية ممتثلة للقانون وموحدة وشفافة، وعلى أن يكون املوظفون مناسبني وأن خيضعوا للمساءلة وأن يتحّلوا

 
من خالل ، بفضــــــل التنظيم املرن والفعال والعملي، حتقيق النتائج املنشــــــودة يف أقصــــــر مهلة زمنية وأبقل جهد، وســــــيتســــــّىن 

التكنولوجيا ممكن، وتفادي االجتماعات املفرطة حبضـــور املشـــاركني، وتطبيق  تســـخري التكنولوجيات الرقمية إىل أقصـــى حدٍّ 
نطاقًا واليت ابإلمكان لول أوســــع احلعلى عمليات صــــنع القرار. وابإلضــــافة إىل ذلك، ســــتعمل املبادرات على إجياد  الرقمية

تقوم على مبادئ الســـــوق وتســـــتند إىل احتياجات املســـــتخدم النهائي، اليت تطبيقها على اجلهات املســـــتفيدة املســـــتهدفة، و 
 .مكا�ت لتوسيع نطاقهااإلوتتمتع أبكرب 

 
 األدوار واألنشطة 2-2
 

ا منه على دعم احلكومات والدفع قدًما بعملية تبادل األفكار واخلربات الغتنام  ســـــــــــينصـــــــــــب تركيز اجمللس الرقمي، حرصـــــــــــً
، على حنو ما تقدم به املنتدى العاملي لألغذية والزراعة من طلب يف بيانه الصـــــــــــــــادر يف عام الرقمنةالفرص اليت تتيحها 

يكمن الدور األول يف العمل كمســـتشـــار يف جمال الســـياســـات لتزويد احلكومات بتوجيهات  ، على دورين رئيســـيني.2019
وتوصـــيات وممارســـات فضـــلى قوامها البحوث يف ما يتعلق أبطر الســـياســـات، وكفالة التنســـيق واتســـاق املبادرات يف ما بني 

على نطاق القطاع مع املعلومات واملهارات كمركز حموري للمعرفة والتنســــــيق، جلالدور الثاين فيتمثل يف العمل  البلدان. وأما 
ا لتجنب ككّل  اجلهود مع املبادرات القائمة.  تكراروالتحّقق منها ونشــــــــــــرها. كما ســــــــــــيويل اجمللس الرقمي اهتماًما خاصــــــــــــً

 وســــــــــــريكز على مواضــــــــــــيع وأقاليم حمددة وســــــــــــيتعامل حســــــــــــب ما تســــــــــــتلزمه الظروف مع كل والية على حدة، مع الرتكيز 
على املــدى هــذا النهج يف العمــل منــافع أن تتجلى احلــاجــة إىل التعــاون الــدويل. ومن املتوقع اليت هي أبمّس على اجملــاالت 

 القصـــــــري من خالل تزويد املزارعني حبلول، وعلى املدى املتوســـــــط إىل الطويل من خالل املســـــــامهة يف مواءمة الســـــــياســـــــات 
 املتوفر، رهًنا ابلدعم املايل تدرجيًيا إىل توســـــــيع نطاق أنشـــــــطته على الصـــــــعيدين الدويل واإلقليمي. وقد يبادر اجمللس الرقمي

 .لنجاح احملّققابو 
 

  العمل كمستشار يف جمال السياسات
 

لحكومات والعمليات الدولية ما يلزم من دعم قّدم لســيحدد اجمللس الرقمي إمكا�ت التكنولوجيا الرقمية يف جمال الزراعة وســي
بعني االعتبــار. وابلنســــــــــــــبــة إىل التحــد�ت الفنيــة واالجتمــاعيــة  الرقمنــةإلعـداد خطوط توجيهيــة ومبــادئ وأطر تنظيميــة أتخـذ 

ر والســــــياســــــية اليت تعرتض ســــــبيل القطاع، ســــــيتيح اجمللس الرقمي إطارًا فكرً� لوضــــــع جداول األعمال. وســــــيتوىل حتليل اآلاث
 واملخـــــاطر واملنـــــافع احملتملـــــة اليت تنطوي عيهـــــا التطورات وتقـــــدمي توصــــــــــــــيـــــات على املســــــــــــــتوى الـــــدويل، مع اإلشـــــــــــــــــــارة 

، مصممة خصيًصاقائمة. وستساهم األنشطة املنفذة، من خالل توفري إسهامات متسقة و الفجوات الددة و احملسياقات الإىل 
هية ومعايري. أما املشـــورة املقدمة يف جمال الســـياســـات فســـتشـــمل يف تنســـيق الســـياســـات والنهج املشـــرتكة لوضـــع خطوط توجي

ابلتوازي مع اتســـاع الغذائية الزراعية ابلنظم  املتصـــلةفرص العمل والفرص املتاحة للشـــباب وتنمية املهارات يف املناهج التعليمية 
 االستثمارات  تشّجعت الناجحة اليت . وإضافة إىل ذلك، ميكن أن توفر معايري بشأن السياساللتكنولوجيا الرقميةاستخدامها 

 .الصغرية احليازاتيف البنية التحتية والتكنولوجيات يف املناطق الريفية، ال سيما ابلنسبة إىل املزارعني أصحاب 
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 الغذائي الزراعي الرقمي يف النظام األدوار املقرتحة للمجلس  :1الشكل 

 
  )2مركز للتنسيق (الدور  =  )2مركز للمعرفة (الدور  =  )1مستشار يف جمال السياسات (الدور  =

 
 مركز تنسيق املعرفة

 
 ، تيســــــــــــــري احلوار ابالســــــــــــــتناد إىل تعددية األطراف وتعددية أصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحةســــــــــــــيأخذ اجمللس الرقمي على عاتقه، 

 متنوعة من أصـحاب املصـلحة اآلخرين، مثل اجملتمع املدين واألوسـاط األكادميية والقطاع اخلاص.  جمموعةاحلكومات و بني 
 يعزز بقدر أكربإىل اهلياكل القائمة مثل مجاعة املمارسني املعنيني ابلزراعة اإللكرتونية، وسيف ذلك وسيستند اجمللس الرقمي 

 ز على األغذية والزراعة والتنمية الريفية واملنظمات والعمليات اليت تعمل بني املنظمات الدولية اليت تركّ  القائمة الصـــــــــــــــالت
 صــــــــــاالت والقمة العاملية جملتمع املعلومات. وســــــــــيضــــــــــع اجمللس الرقمي التكنولوجيا الرقمية، مثل االحتاد الدويل لالت يف جمال

اء عن الركب جرّ  الفئات املتخلفةيف احلســــــــــــبان هدفه املنشــــــــــــود املتمثل يف ردم اهلوة الرقمية واجلغرافية واجلنســــــــــــانية، وإفادة 
يبذله اجمللس الرقمي ســــرقمية. ولعّل أكرب جهد إىل البنية التحتية الرقمية أو القدرات املالية أو اإلملام ابلتكنولوجيا ال اافتقاره

 .لى التكنولوجيات واحللول الرقمية األساسيةمن احلصول عاجملتمعات الريفية  متكنييكون من خالل  قديف جمال املعرفة 
 

 التشغيلالطابع والتشكيل وآليات  -3
 

 الطابع 3-1
 

إن منظمة األغذية والزراعة مرشـــــــــــــــحة مثلى ألن تصـــــــــــــــبح املنظمة الداعمة للمجلس الرقمي. وواقع األمر أن مهمة اجمللس 
على حنو متبادل يف حتقيق فعالية كل  وســـــــتســـــــامهانالرقمي ومنظمة األغذية والزراعة وأهدافهما تكّمالن بعضـــــــهما البعض 

ا إىل املنظمات الدولية األخرى، ســـــــــــتتيح أفضـــــــــــل خربة من حيث القوة أن منظمة األغذية والزراعة، قياســـــــــــً  ربمنهما. ويُعت

األوساط 
ومعاهد  األكادميية

 البحوث

 
 اجملتمع املدين

 
أصحاب املصلحة 

 اآلخرون

 
 املنظمات الدولية

 
القطاع اخلاص

جمتمعات املزارعني 
واملزارعون أصحاب 

 احليازات الصغرية

 
 

 احلكومات
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دعم هذا املشـــــــــروع. وابإلضـــــــــافة إىل ذلك، متتلك منظمة األغذية والزراعة البنية حيث أ�ا تتمتع ابملعارف الالزمة ل العاملة
فيذ أنشـــطة اجمللس الرقمي. وأخريًا، التحتية والشـــبكات املناســـبة (مثل شـــبكة الزراعة اإللكرتونية) اليت ميكنها اإلســـهام يف تن

 .من احلكومات واملنظمات الدولية والشركاء اآلخرين متينةعلى شبكة  يعتمد بنطاق دويل واسعاملنظمة تتمتع 
 

تابعة من إحدى الوكاالت المرنة وتوافقية وطوعية حتظى بدعم  آلية تنسيقوسيعتمد اجمللس الرقمي، بغية تعظيم فعاليته ومشوله، 
. وســــــيعمل كمنصــــــة مفتوحة وحمايدة جتمع وجهات نظر شــــــّىت اجلهات مســــــتقالً  اقانونيً  كيا�ً مع أنه لن يكون  لألمم املتحدة، 

أن توفر للمجلس الرقمي إطارًا  التشـــــغيلآلية الفاعلة، على أن يُهتدى يف مجيع القرارات املتخذة مببدأ توافق اآلراء. ومن شـــــأن 
، مع اعتبار مبادئه الرئيســـــــــــية يف الوقت ذاته شـــــــــــاملة وحمايدة ويف املتناول ومســـــــــــتقلة التكراروتفادي  يؤدي إىل تعظيم الكفاءة

وتراكمية وفعالة وأخالقية وميكن توسيع نطاقها. وسيسعى اجمللس الرقمي إىل حتقيق املواءمة وتبادل املعارف مع سائر املبادرات 
م املتحدة لالبتكار والوكاالت اليت هلا ســــــــجل حافل ابالبتكارات الرقمية. الرقمنة املوجودة داخل شــــــــبكة األماألخرى يف جمال 
 .، سعًيا منها إىل كفالة انضمام البلدان األعضاء ومشاركتها بشكل كاملعلى ضمان الشفافية التشغيلكما ستعمل آلية 

 
آلية التشــغيل هبدف توطيد أواصــر التعاون بني املنظمات واملبادرات الوطنية والدولية اليت تعمل هبمة ونشــاط قد جرى تصــميم و 

. كما ميكن للمجلس الرقمي أن لرســــم املعاملوالتنمية، على حنو ما حيدد من خالل إجراء حتليل  األغذية الزراعيةقضــــا�  بشــــأن
صــــة، بوســــع املنظمات املســــامهة عم جمموعاتعرب املشــــاركة يف  حيقق قيمة مضــــافة فيها. وعالوة على ذلك،  واملشــــاركةل خمصــــّ

سيعتمد مركز املعرفة على منصة إلكرتونية، مثل منصة الزراعة اإللكرتونية اليت تتوىل تنسيقها منظمة األغذية والزراعة، من أجل 
لتكرار رفها املتبادلة وتعاو�ا املتبادل. وتفادً� مبا يؤدي إىل النهوض مبعا كافةاجلهات الفاعلة   واملســــــــــــــامهات من علوماتاملمجع 

، ســينصــب تركيز هذا املوقع اإللكرتوين بشــكل حصــري على فرادى املواضــيع اليت يتناوهلا جدول أعمال اجمللس الرقمي. اجلهود
األمم املتحدة  وســـــتخضـــــع مشـــــاركة اجلهات الفاعلة من غري الدول للمتطلبات اليت تنص عليها اخلطوط التوجيهية للتعاون بني

، وســـــــــياســـــــــات الوكالة الداعمة وخطوطها التوجيهية للتعاون مع القطاع اخلاص واألوســـــــــاط األكادميية واجملتمع وقطاع األعمال
 .املدين
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 املقرتحة للمجلس الرقمي التشغيلآلية  :2الشكل 

 

 
 وآليات التشغيل التشكيل 3-2
 

ســــــٌتزوَّد مجيع الوحدات اخلمس املقرتحة، من ابب احلرص على ضــــــمان التوزيع اجلغرايف العادل لألعضــــــاء وتوافر املؤهالت 
موظفني وفًقا للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف وكالة األمم  املالئمة والتوازن بني اجلنســـــــــــــني واملدة املناســـــــــــــبة، مبا يلزم من

 .املتحدة املعنية
 
نهم احلكومات األعضــاء، تتألف هذه اجملموعة من مســؤولني حكوميني تعيّ  – جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني -1

، وســــتســــتند ممثلة فيها العامل كافةً أقاليم أن تكون اجملموعة على  حرصيف اختيارهم ثالثة مبادئ. وســــت بعتَّ على أن ت
أعضـاؤها وسـتتسـم ابلتوازن بني اجلنسـني. وسـتتشـكل، إضـافة إىل رئيس و�ئب رئيس  اإىل اخلربة املثبتة اليت يتمتع هب

مندواًب: اثنان من أفريقيا واثنان من آســـــيا واثنان من أورواب واثنان من أمريكا الالتينية والبحر عضـــــًوا/ 12واحد، من 
 واثنان من الشرق األدىن واثنان من أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ (منظمة األغذية والزراعة، الكارييب

لقى على عاتقها ). وســــــــــــتتوىل اجملموعة حتديد جدول أعمال اجمللس الرقمي ذي األولوية، وســــــــــــتُ بمن دون اتريخ 
جري تقييًما وتعديلها واملصـادقة عليها. كما سـتمسـؤولية وضـع السـياسـات وامليزانيات واالسـرتاتيجيات واسـتعراضـها 

ســــــتكفل توصــــــيات خبصــــــوص إجراء حتســــــينات على املبادرة، و  ســــــرتفعلمجلس الرقمي وأدائه، و اإلمجالية ل فعاليةلل
 .احلفاظ على املساءلة املالية والقانونية ضمن أطر عمل الكيان املضيف القائمة

الفنية املعنية وستساعد ظمات الدولية والكيا�ت العلمية/املن إشراكحترص هذه الوحدة على  - اللجنة االستشارية -2
. الغذائية الزراعيةاجلهود واالسرتاتيجيات داخل النظام اإليكولوجي الرقمي األوسع نطاقًا للتنمية  تكرارعلى تفادي 

 من ذوي اخلربةمن أصحاب املصلحة  25ي قرابة وسُيعّني األعضاء من قبل جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني، أ
من املنظمات  12-10تقريًبا على النحو اآليت:  وهو يتوزعون فنيةالذين ميثلون منظمات دولية وكيا�ت علمية أو 

جمموعة املمثلني احلكوميني 
 الدوليني

 
 العمل املخصصة جمموعات

 
 االستشاريةاللجنة 

منتدى أصحاب املصلحة 
 املتعددين

 
 وحدة التنسيق
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 يف جمال األغذية والزراعة الرقمية،  املشـــــــــــهود هلمني يواالجتماعني والســـــــــــياســـــــــــ الفنينيمن اخلرباء  12-10والدولية، 
من أصـــــــــــــــحاب املصـــــــــــــــلحة اآلخرين، على أن يكون واحد أو اثنان منهم من قطاع الزراعة والقطاع اخلاص  6-3و

منتدى أصحاب املصلحة املتعددين واجملتمع املدين. وسيتم أيًضا إشراك عدد آخر من أصحاب املصلحة عن طريق 
ألمم لألغذية والزراعة اســـــتشـــــارية: منظمة . وســـــتتمتع املنظمات الدولية التالية مبقاعد دائمة يف اللجنة االاإللكرتوين

، وجمموعة البنك الدويل، ومصــــــرف التنمية األفريقي، والصــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة (املنظمة) املتحدة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــــادي، ومنظمة التجارة العاملية، واالحتاد الدويل لالتصـــــــــــــــاالت، واملنظمة العاملية 

حة احليوان، وبر�مج األغذية العاملي، واملركز التقين للتعاون الزراعي والريفي. وستعمل اللجنة االستشارية كحلقة لص
 وصــــــــل رئيســــــــية بني اجمللس الرقمي والنظام اإليكولوجي األوســــــــع نطاقًا، يتمثل اهلدف الشــــــــامل الذي تصــــــــبو إليه 

ى الصــــــعيد الدويل. وســــــتقدم اللجنة االســــــتشــــــارية الدعم يف كفالة اتســــــاق األنشــــــطة وتكميلها للجهود املبذولة عل
جملموعــة املمثلني احلكوميني الــدوليني من خالل اقرتاح جــدول األعمــال وتقييم اآلاثر املرتتبــة عن الرقمنــة ووضـــــــــــــــع 

 .توصيات وخطوط توجيهية

 وتســـــويتها مبواضـــــيع حمددةســـــتتوىل هذه اجملموعات حتديد املشـــــاكل الفنية املتعلقة  -جمموعات العمل املخصــــصــــة -3
وســــــتســــــاعد اللجنة االســــــتشــــــارية على صــــــياغة توصــــــيات فنية جملموعة املمثلني احلكوميني الدوليني. وســــــتتألف كل 
جمموعة عمل من خرباء يف جمال الرتكيز احملدد. وجيب أن يشـــــــــــــــارك يف كل جمموعة من هذه اجملموعات ممثلون من، 

(مثل مشــــــــــغلي اهلواتف احملمولة ومقدمي اخلدمات الرقمية لألغذية على ســــــــــبيل الذكر ال احلصــــــــــر، القطاع اخلاص 
 املزارعني. وميكن أن خيتلف عدد املشــــــــــــــاركني  واحتادات معاهد البحوثاألكادميية و  األوســــــــــــــاطو والزراعة، وغريمها) 
  أعضـــــاء. كما ســـــيشـــــارك يف جمموعات العمل هذه أعضـــــاء اللجنة االســـــتشـــــارية الذين حيملون 10على أّال يتجاوز 

ومن املتوقع أن يكون لكل جمموعة  .يف جعبتهم مهارات وتوجيهات بشــــــــــــــأن املواضــــــــــــــيع اليت يتناوهلا اجمللس الرقمي
 تكرارملام كبري بشـــــــؤون األمم املتحدة، لتفادي إبعمل، إضـــــــافة إىل أعضـــــــاء اجملموعة، رئيس يتمتع ابخلربة الالزمة و

اجلهود واالســـــتفادة من األنشـــــطة واملشـــــاريع القائمة، ورئيس مشـــــارك على نفس الدرجة من اخلربة واإلملام من نفس 
 للغـاية، أو ميكن حمدد الطـابع املنظمـة اليت ينتمي إليهـا الرئيس، خاصـــــــــــــــة عنـدما يكون موضـــــــــــــــوع جمموعة العمـل 

ا إىل منظمـة أخرى. وســـــــــــــــتبـت جمموعـة املمثلني احلك  وميني الـدوليني يف األدوار احملـددة، يف حني أن ينتمي أيضــــــــــــــــً
نشــــئت أن أدوار جمموعة من جمموعات العمل ميكن أن تشــــمل مجع األدلة خبصــــوص املشــــاكل واالحتياجات اليت أُ 

من أجلها اجملموعة، وتصــميم واقرتاح حّل يقوم على أدلة عالية اجلودة وميكن توســيع نطاقه إىل أقصــى مدى تســمح 
. وســـــــــــــتتم إدارة عمليات جمموعة العمل من خالل منصـــــــــــــات رقمية وأداة تعاون رقمية. وســـــــــــــتنظم به احلالة احملددة

 .وسيعمل األعضاء من خالل منصة تعاون لتحرير الواثئق وإعداد التقارير بصورة افرتاضيةاجتماعاهتا 

هو منتدى مفتوح أمام اجلميع على أســـــــــاس االشـــــــــرتاك،  -صـــــــحاب املصـــــــلحة املتعددين اإللكرتوين ألنتدى امل -4
ينضـــــــــــــــوي حتت لوائه أصـــــــــــــــحاب مصـــــــــــــــلحة من ذوي اخلربة املهنية من القطاع اخلاص واجملتمع املدين واحلكومات 

املزارعني وجهات فاعلة أخرى من غري الدول، ســـــيشـــــاركون ويســـــامهون يف أنشـــــطة  احتاداتواألوســـــاط األكادميية و 
والفعالية  ية. وســـيعمل املنتدى على كفالة الشـــمولعنها للمنظمات املاحنة أيضـــا إيفاد مراقبني اجمللس الرقمي. وميكن

ملعلومات من القاعدة إىل القمة، وسيشارك األعضاء على شّىت املستو�ت من أجل تقدمي اقرتاحاهتم ا وسيتيح تدفق
وجهات على املشــــاركة نظرًا إىل بشــــكل خاص منظمات الشــــباب  وتشــــّجعومشــــورهتم بطريقة إلكرتونية وعن بُعد. 

الفاعلة على امتداد تلبية احتياجات اجليل القادم من املزارعني واجلهات  النظر املهمة اليت ميكنها طرحها من أجل



JM 2020.1/3 – Information Note 1 25 

 ،برمته. أما األنشـــطة واملهام الرئيســـية امللقاة على عاتق منتدى أصـــحاب املصـــلحة املتعددين الغذائي الزراعيالنظام 
 تطرحها واإلجابة على األســــــــئلة اليت  اللجنة االســــــــتشــــــــاريةآراء بشــــــــأن توصــــــــيات إبدار لومات و فتشــــــــمل تقدمي مع

 .هذه األخرية

ســـتزّود هذه الوحدة أنشـــطة اجمللس الرقمي ابلدعم التشـــغيلي واإلداري اليومي، إضـــافة إىل الدعم  - وحدة التنســيق -5
الفين. وســتتوىل وكالة األمم املتحدة الداعمة إدارهتا ابلكامل وفًقا لواليتها وإطارها املؤســســي، وضــمن بر�مج العمل 

الداعمة للمجلس الرقمي متاشــــــــــــًيا مع القواعد  ضــــــــــــطلع ابألنشــــــــــــطة اليوميةوامليزانية اخلاص هبا. وتبًعا لذلك، ســــــــــــيُ 
صـــرف،  فينواإلجراءات والســـياســـات املعمول هبا يف وكالة األمم املتحدة الداعمة. وســـتتســـم وحدة التنســـيق بطابع 

 .املتعلقة ابلسياساتاتركة للمجلس اختاذ القرارات 
 

 إطارتقدمي ما يلزم من دعم لتنفيذ األنشـــطة حتت من خالل  وســـتؤدي وكالة األمم املتحدة الداعمة دورًا تيســـريً� وتنســـيقًيا
اجمللس الرقمي وتنظيم االجتماعات ذات الصـــــلة واالضـــــطالع ابألنشـــــطة الكفيلة ابلنهوض مبهمة اجمللس الرقمي وأهدافه. 

وظفني الذين ســيعملون تيح مديرًا متفرًغا لوحدة التنســيق وقيادة وخربة إداريتني وتنفيذيتني يف هذا اجملال، إضــافة إىل املتوســ
إلكرتونًيا خمّصًصا؛  وموقًعا اتوقاعات االجتماعيف اجمللس الرقمي. كما ستوفر الوكالة الداعمة التدريب والدعم؛ واملكاتب 

 وإبراموخدمات تكنولوجيا املعلومات، واخلدمات املالية والقانونية واإلدارية مثل املشـــــــــــــــرت�ت وإدارة املســـــــــــــــامهات املالية 
 .ت املتعلقة ابملوظفني، وغريها؛ وتعبئة املوارد املالية وإدارهتا وفًقا للوائح املالية والقواعد واإلجراءات اجلاري هبا العملالرتتيبا

 
، التنســيقابلنســـبة إىل وســـتتمثل جماالت العمل الرئيســـية األربعة لوحدة التنســـيق يف التنســـيق والتشـــغيل واملشـــاركة والرصـــد. 

االجتماعات على ســــــــــبيل املثال. ويف ما خيص عقد اجمللس الرقمي عن طريق تيســــــــــري  عمل تنســــــــــيقيتعلق األمر بتيســــــــــري 
والفين، وإضــافة  وظائف التنســيق الســياســايت وأتدية عن منصــة املوقع اإللكرتوين، فاألمر يتعلق بتحمل املســؤولية التشــغيل

ملزارعني ابلنسبة إىل اسيما  مصادر بيا�ت موثوقة وجديرة ابلثقة، وجعل املنصة سهلة االستخدام وميكن الوصول إليها، ال
مركز املعرفة  مبنصــة، يتعلق األمر إبشــراك أصــحاب املصــلحة ابالســتعانة املشاركةأصــحاب احليازات الصــغرية. وابلنســبة إىل 

لتيســري والتنســيق واملشــاركة مع اجملتمعات احمللية لتحســني االشــرتاك يف خلق املعرفة وتصــميمها وتبادهلا والتنســيق، ألغراض ا
، فاألمر يتعلق بتقييم مجيع األنشـــطة الرصــدخيص جلعل مجيع أنشـــطة اجمللس الرقمي شـــفافة وشـــاملة ومســـتدامة. أما يف ما 

 .ورصدها، وإعداد تقارير املشاريع ونشرها
 

 هوأساليب عملالتدفقات  3-3
 
وإقامة  التكرارتشغيل مرنة ومتوازنة إقليمًيا، مبا يؤدي إىل توطيد التعاون الدويل وتفادي  آليةكون حلوكمة اجمللس الرقمي تس

شـــــهده الرقمنة. وســـــيلتمس اجمللس الرقمي تالتطور الســـــريع الذي  ســـــريعة ملواكبة ةالقرارات بوتري أوجه آتزر والســـــماح ابختاذ 
واســـــعة من أصـــــحاب املصـــــلحة، مبا يكفل مســـــامهة ومشـــــاركة على نطاق شـــــامل وواســـــع يف مجيع  جمموعةإســـــهامات من 

األنشــطة املنفذة، وميكن للبلدان األعضــاء اقرتاح مواضــيع حمددة لتحليلها ومواصــلة بلورهتا عند االقتضــاء. كما ميكن تبادل 
الذي تعترب فيه جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني  عمليات اختاذ القرار يف ما بني خمتلف وحدات التنســـــــــــــيق. ويف الوقت
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على اإلســهامات الواردة من منتدى أصــحاب املصــلحة املتعددين  كبريٍ   آلية التشــغيل، فإن اختاذ القرارات ســيتوقف إىل حدٍّ 
 :واللجنة االستشارية، على أن تقوم وحدة التنسيق بتيسري العمليات على النحو اآليت

 
املمثلني احلكوميني الدوليني القرارات بشــــأن موضــــوع معني طبًقا جلدول األعمال (مثل أتمني حوكمة خذ جمموعة تتّ  -1

 .البيا�ت ألغراض الزراعة)

 تتيح وحدة التنســــــــيق ملنتدى أصــــــــحاب املصــــــــلحة املتعددين إمكانية عرض الدراســــــــات املوجودة والتقارير التجريبية  -2
كرتوين للمجلس الرقمي على ســبيل لضــوع املختار، وتنشــرها على املوقع اإلوغري ذلك من املعلومات املتاحة عن املو 

البيا�ت، والدراسات اليت تتناول املخاطر الرئيسية اليت تعرتض سبيل املزارعني  إدارةاملثال، وأفضل املمارسات بشأن 
ول التكنولوجية املتاحة أصــحاب احليازات الصــغرية يف ما يتعلق مبلكية البيا�ت أو االقرتاحات خبصــوص أفضــل احلل

 .لتبادل البيا�ت

اللجنة االســــــــتشــــــــارية اليت تقوم، بعد إجراء تقييم لألثر، ابقرتاح توصــــــــيات أو إنشــــــــاء  إىلحيال املوضــــــــوع بعد ذلك  -3
جمموعات عمل حســــب االقتضــــاء، أو االســــتناد إىل معلومات إضــــافية، أو الطلب من منظمة دولية أخرى إضــــافة 

 .خربهتا الفنية

 .تقدم اللجنة االستشارية املسودة (خطوط توجيهية على سبيل املثال) -4

 .منتدى أصحاب املصلحة املتعددين، وحتّلل النتائج املنبثقة عنها ضمنوحدة التنسيق مشاورة إلكرتونية  تعقد -5

 .اللجنة االستشارية مسودة �ائية تدرج فيها اآلراء الواردة من منتدى أصحاب املصلحة املتعددين عدّ تُ  -6

عرض املســـــــــودة النهائية، بغرض اعتمادها، على جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني اليت جتري تعديالت حســـــــــب تُ  -7
 .االقتضاء وتعتمد النسخة النهائية بشكل رمسي

 .يق النسخة النهائية على املوقع اإللكرتوين وعرب غريه من األدوات الرقميةتعّمم وحدة التنس -8
 

قدر املســـتطاع، وذلك ابعتماد ممارســـات  ابلوســـائط الرقميةاالجتماعات وتبادل املعلومات وإجراء املناقشـــات  عقدوســـيتم 
وحبضــــور  بصــــورة افرتاضــــيةات اجتماعأكثر تقدًما من قبيل التعاون اإللكرتوين مع مرور الوقت. وهذا ســــــيشــــــمل تنظيم 

لتبادل اخلربات والتعاون بشـــــأن القضـــــا� املتعلقة ابملشـــــروع، على أن يشـــــكِّل منتدى  منصــــات تعاونوإنشـــــاء  املشــــاركني
من جمموعة واسعة من املستخدمني، عنصًرا  إلكرتونية حلشد املسامهات واملعارفأصحاب املصلحة املتعددين، وهو منصة 

وســــهولة االســــتخدام  الفعالةرئيســــًيا. وعالوة على ذلك، ســــيســــتند املوقع اإللكرتوين للمجلس الرقمي إىل جتربة املســــتخدم 
لضمان مشول اجلميع. وسينشر اجمللس الرقمي مجيع املطبوعات على اإلنرتنت، وستتضمن تقاريره السنوية موجزًا لألهداف 

 .السرتاتيجية واألنشطة املضطلع هبا هبدف حتقيقهاا
 

 اسرتاتيجية التمويل 3-4
 

 ما زال يتعني وضــــــــــــــع الرتتيبات املالية الداعمة لعمليات اجمللس الرقمي. وابلنســــــــــــــبة إىل تكاليف وحدة التنســــــــــــــيق املقرتحة 
 ن تتحمــل املنظمــة هــذه التكــاليف على أســــــــــــــــاس املوارد املتوافرة، قضـــــــــــــــي االقرتاح احلــايل أب، يمنظمــة األغــذيــة والزراعــةيف 
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على أن تتم تغطية التكاليف اإلضـــــافية من املســـــامهات الطوعية. وبعد اعتماد املذكرة املفاهيمية، ســـــيُتفق على اســـــرتاتيجية 
ة مجيع املوارد املالية متويل أمشل، قد تشـــمل حســـاب أمانة متعدد اجلهات املاحنة أو غري ذلك من اآلليات. وســـتخضـــع إدار 

 .املعمول هبا يف املنظمة ذات الصلةللوائح املالية والقواعد واإلجراءات 
 

 الرصد والتقييم 3-5
 

ســـيخضـــع اجمللس الرقمي لتدقيق أجهزة الرقابة الداخلية واخلارجية املوجودة يف املنظمة الداعمة. وســـتُنشـــأ آلية رصـــد شـــاملة 
وســُتجرى بشــكل منتظم عمليات الســتخالص الدروس. كما ســتخضــع عمليات اجمللس وفعاليته ونتائجه للتقييم بعد مرور 

 مخس سنوات على إطالقه الرمسي.
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