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 الدورة الرابعة والستون بعد املائة جمللس املنظمة
 

 املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية: 9البند 
 

 املقّدمة -أوًّل 
 

حتتاج النظم الغذائية إىل حلول مبتكرة للتصدددددددددددددداب للتمال  اانااألةن ملغ اددددددددددددددجاي ا م  الغذائ   التغذ ة لل جي ن 
 ااسددددا ة ن النجو ال ددددامغ  إاادة ااوادا الألبيحنية سلد مو مسددددتاامن  أك  للر جنة اي تزاب ا دمها مت ا ا ا  ية ن حت ي  

م  الغذائ   سبغ الحنيش ن الر فن إذ تحنّ ز التكنولوجيا  الر جية االتصال ابل بكةن اهلاف الحناا  ااتجلغ ن حتسني ا 
 ت ّلغ م  ا جه ال صدددددددودن  تتيل الوادددددددول إىل ااحنلوما ن  حتس  التحنا ي س. سدددددددلسدددددددلة ال يجةن   ا  كوي للتكنولوجيا  

م  اّي السرص اليت تتيمها التكنولوجيا  الر جية اثر ادددددددعمن لت حنغ ال داسة االر إوتاجية  اسدددددددتاامة  اسا ةن  سلد الر م 
 .الر جية  اسحنة  م  شأهنا إحااث حتّوال  سجي ةن ل ا تنألوب ا ضمها سلد خماطر اامنة

 
 لر م أتثري التكنولوجيدا  الر جيدة سلد عي   ألداسا  اال تصدددددددددددددداا  اوتج  اكدّغن ل دا تكوي أتثريا ا سلد ال داسة  ااة 

 .السياسا  التصاب هلا  ا تألرح حتال   نبغ  لرامس  
 

 سدددوف تت ّنمل اانصدددة اا نحة االزا اجية ن الحنجغ م  سدددائر مياا  ا مم ااتماة داالحتاا الا ، لاتصددداال ن  ال جة 
 الحنااية وتج  ااحنلوما ن   ري ذلك(ن  لكنها سدددددددددتسدددددددددتكجغ مذا الحنجغ ظو دددددددددا  د ااي اني اانظجا   اانتال  الا لية 

  ذ ة  ال داسةن  تلك اليت تحنجغ ن جمال اال تصدددددددددددداا الر ج ن  م  ااهم إ امة مذ  الر ااي م  اجغ  ياة اليت ترّا  سلد ا
 .اياة مواتية لتألبي  التكنولوجيا  الر جية  حت ي  التنجية ال داسية

 

 العملية املتّبعة -اثنيًا
 

إىل منظجددة  1نتدداا الحندداا  لة ددذ ددة  ال داسددةنا لددةن لال اا 74ن طلددمل  زدا  ال داسددة ن 2019ن  نددا راادداووي اللددا  
ا  ذ ة  ال داسة اي ت ومن ابلت دددددا د م  اانظجا  الا لية  اادددددماإب ااصدددددلمةن ظسااا مذارة مساميجية  و دددددا   اول  

 ."الر ج  الا ، لة ذ ة  ال داسة
 

 ن  مشل  ن اا دددددا دا  آلر   اادددددماإب مصدددددلمة  اشدددددرا  ااا  اانظجة الحنجغ س  المل م  سدددددائر اانظجا  الا لية 

 مذ  الحنجلية سدددددلسدددددلة م  حل ا  الحنجغ  م دددددا دة  اسدددددحنة النألا  سلد شدددددبكة ا ونو  س  طر   شدددددبكة ا م  الغذائ  

 اااادددددددددددددد ن  لاا اانظجةن  وّظج  اانظجة حاًثمه جاوبيمها لال ا دة جلنة ا م  الغذائ  الحناا  ن ااتوارات ددددددددددددددر   ا  ل

 .االطاع سلد مذ  ااباادة ااتحنااة ااماإب ااصلمةن  منا  ة اماالها حيث اتيم  لةسضا  لراة
 

                                                           
content/uploads/2015/10/GFFA-berlin.de/wp-https://www.gffa-2019-: 2019اوظر ايددددداي اانتددددداا الحنددددداا  لة دددددذ دددددة  ال داسدددددة لحندددددام   1

Communique.pdf 

https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2015/10/GFFA-2019-Communique.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2015/10/GFFA-2019-Communique.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2015/10/GFFA-2019-Communique.pdf


ن  وظر ليها  زدا  ال داسة ن اانتاا 2020 ادددددديغتها النهائية ن  نا راااووي اللا ن   ا  اددددددحن  مذ  ااذارة ااساميجية 
ه  نددا راادداووي اللددا  18 ارلني ن نالحندداا  لة ددذ ددة  ال داسددة   ز رمها لل داسددة اسوة إىل منظجددة  72ن  انددا  سلد ذلددكن  جددّ

  2نا  ذ ة  ال داسة  اجه  ا الرائسية لاسم إو ا  اول  الر ج 
 

 د م الأللمل ااوّجه م  الوزدا  إىل منظجة ا  ذ ة  ال داسة ابلحنجغ سلد إو ددددددددددا   اول  الر ج  الا ، لة ذ ة  ال داسة ن 
م مذ  ااباادة ليصددبل  اانصددة الا لية لة ذ ة  ال داسة الر جية ن إذ  بنّي مصددأللل  اانصددة  ا ددكغ ت نح اانظجة تغيري اسدد

 الضددددغ طبيحنة مذ  ااباادة  مهامهان له  منتاا  اددددماإب ااصددددلمة ااتحناا   تتيل تباال ااحنلوما   منا  ددددة ال ضددددال 

 .غ إىل توال  ن اآلدا  ا أي سبغ ااض   اممهام  اجغ التواغ إىل لهم م نك انال  الر جنة  خماطرما  التواّ 
 

 تستضيف اانظجة مباادا  مماثلة ملغ ال رااة الحنااية م  اجغ الناةن  ا طاد الحناا  ا أي وادة اايا  ن ال داسةن  وظام 
 .ااحنلوما  ااتحنل ة اب سوا  ال داسية

 
اانصدددددددددة م  اسدددددددددناتي ية ا مني الحنام لةمم ااتماة ا دددددددددأي  ن سددددددددديا  التكنولوجيا  الر جيةن  تجاشدددددددددد ا ناح إو دددددددددا  

التكنولوجيا  اجلا اة اليت تاسم احلواد اني اادددددددددددماإب ااصدددددددددددلمة ااتحناا   ا دددددددددددأي ا طر ااحنياد ة اليت تولّر الاسم هلذ  
ا م  تواددية السر   الرلي  ااسددتوا ااحنين ابلتحنا ي الر ج   التكنولوجيا  لبنا  الل ة  االطجاناين   تجاشددد مذا اال ناح ا ضددمه

 .اةالتاا  لةمني الحنام لةمم ااتماة ااتجللة ن إو ا  مباادا  متحنااة ااماإب ااصلمة ا  ثنائية ا أي مسائغ  اّ 
 

 اهلدف من املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية وأدوارها -اثلثًا
 

 تجلغ اهلاف ال ددددددددددددددامغ م  اانصددددددددددددددة الا لية لة ذ ة  ال داسة الر جية اا نحة ن تولري منتاا للنظر ن اانال   ااعاطر 
احملتجلة للر جنة ن جمال ال داسة  إجرا  منا  دددددددا  ا دددددددأهنا  ت اج اا دددددددودة  التوجيها  للمكوما ن  تكوي مذ  ا لرية 

 .اسم سجلية اختاذ ال رادا  سلد ااستول  الحنليا  اف إىل  طوعية وغري ملزمة قانونً 
 

(  يااة تباال ا لكاد  الت ادإب  الحنجغ اواسها 1مباادة طوسيةن  ستنألوب  ظائسها سلد ما  ل : د ستكوي مذ  اانصة 
 تسددددددددعري السرص م  اجغ للمكوما   إسييييييدار امللييييييورة علا مسييييييتو  السييييييياسييييييا سلد (  الحنجغ 2؛ دآلية تنسييييييي 

 .الر جنةاليت تتيمها 
 

 آلية التنسي 
 

 نألوب مذا الا د سلد تيسددددددددري احلواد اني احلكوما   طائسة  اسددددددددحنة م  ااددددددددماإب ااصددددددددلمةن ملغ منظجا  اا ادسنين 
 . اوتج  ااا ن  الصائ  التكنولوجيان  ا  ساط ا اااأيةن  ال ألاع اخلاص
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الس وة اني اانظجا   اانتال  اليت  نا ش ليها اال تصدددددددداا   ا مم م  ذلك اي مذا الا د التنسددددددددي   سددددددددريم  إىل سدددددددداّ 

ا تلك اليت ترّا  سلد ا  ذ ة  ال داسةن  ن الو   الرام ن ال توجا اددلة  الر ج  دملغ االحتاا الا ، لاتصدداال (ن  حتا امه
 داسة  ري م ددددددددجولة ن اانتال  اني ماتني الحنجليتني  ال ت ال ال ضددددددددال ااتصددددددددلة اتألبي ا  التكنولوجيا الر جية ن جمال ال

ة اا نحة سدددددّا مذ  الس وة م  لال تحن    التحنا ي اني اانظجا   اانتال   ااحننية ابال تصددددداا الر ج ن  م  شدددددأي اانصدددددّ
 الددا ليددة ااكلسددة اب  ددذ ددة  ال داسددةن  تلددك اليت ترا  سلد اال تصددددددددددددددداا الر ج ن ا مر الددذب م  شدددددددددددددددأودده اي    ددا التوسيددة 

 نداسةن  اتحة النظر ن التأثريا  ذا  الصلة  منا  تها ن إطاد اانتال  ااحننية ابال تصاا الر ج ا أي ال  
 

 إساا  اا ودة سلد مستوا السياسا 
 

سدددددوف تكتسددددد  السدددددياسدددددا   ا وظجة ا ية حيو ة ن تحنظيم منال  التكنولوجيا الر جية  ت ليىن خماطرما إىل احلّا ا ا ن 
استوح  اا ا دا ن ستاسم اانصة اا نحة احلكوما   دامس  السياسا  ن سجلية ايا ة السياسا   م  لال احلواد ا

س  طر   إسااا لألوط توجيهية  محنا ري  مباائ طوسية م  شدددددددددأهنا التصدددددددددّاب للتمال  السنية  االجتجاسية  ا لا ية 
 سضددددا  ن منظجة ا  ذ ة  ال داسة الذ   سددددي دددداداوي اليت  واجهها مذا ال ألاع ن سدددديا  التكنولوجيا الر جيةن  سددددي وم ا 

 . بغ اا دما ااأللواة سلد مستوا السياسا   ودةاان اانصة اا نحة ابستحنراض 
 

 آليّة تلغيل املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية املقرتحة -رابعًا
 

ة ااتولاةن لك  تتجّك  م  االاددألاع اا دنب التنسددي    إسدداا  اا ددودة سلد مسددتوا السددياسددا ن ميكغ سدديكوي للجنصددّ
 : ّتسم ابار وة  ال جولية سلد النمو التا،

 
 اواددددددسها جهازمها لصددددددن  ال راد ن اانصددددددةن  تتألف مذ  اوجوسة م  ل.ا   جمموعة املمثلني احلكوميني الدولينيسددددددتحنجغ 

 ن  سدددددددتت دددددددكغ مذ  اوجوسة ا  اليمعي   رشدددددددمهم ا سضدددددددا ن م  ادددددددجاي  ليغ م  البلااي ا سضدددددددا  ا  اخل.ا  الذ   

: اثناي م  الر  يا  اثناي م  آسدددددددددددددديا  اثناي م  ا د اب  اثناي م  امر كا الاتينية  البمر الكاد    12م    سضددددددددددددددومهاامنا ابمه

  ا   اثناي م  ال ر  ا ا   اثناي م  امر كا ال جالية  جنوإب  رإب احمليي اهلاائن  ستتوىل اوجوسة حتا ا ااسائغن 
ة الر جيجا ل اسجال  ذب ا  لو ةن  سدت رب منا  دا  حول الضدغ ااجادسدا   التواديا  اا امة م  اانظجا   ةاانصدّ

الا لية  اخل.ا  الا لّيني دالل نة االسددددددددت دددددددداد ةن اوظر اام (ن  سددددددددت رب ت ييجمها لسحنالية اانصددددددددة الر جية  ااائها اوجه سامن 
 . سينتعمل مزال  ا سضا  دئيسمها  مئبمها للرئي 

 
لستتألف م  منظجا  ا لية  ل.ا  لنينين  ست جغ ا ضمها ل.ا  م  منظجا  اا ادسنين  ال ألاع  تلاريةاللجنة الساّما 

اخلاصن  اانظجا   ري احلكوميةن  ستضألل  مبحنظم ا سجال السنيةن  ستحنجغ الل نة االست اد ة سلد ااسائغ اليت تأللبها 
  ااسدددائغ االة م   بغ عي  اادددماإب ااصدددلمة دن منتاا جمجوسة ااجللني احلكوميني الا لينين م  ادددجاي منا  دددة مذ

اادددماإب ااصدددلمة ااتحناا  ن اوظر اام (  إو دددا  جمجوسا  سجغ خمصدددصدددة سنا اال تضدددا ن  سدددت ام الل نة االسدددت ددداد ة 
 .ا ناحا  دا أي الضغ ااجادسا  ا  توايا ( إىل جمجوسة ااجللني احلكوميني الا ليني انا  تها  إ رادما



 
ضج  اا اداة ال املة  امام عي  ااماإب ااصلمةن  إلكن   مستوح منتاامو  -د  أصحاب املصلحة املتعددينمنت

 استجاا هنج م  ا سدددددددددسغ إىل ا سلد األر  ة لحنالة م  حيث الكلسةن  إذا ااو  مناك حاجة إىل محناجلة مسدددددددددائغ  ااة 
 ة اخل.ة ا أوه(ن ليجك  للجنظجا  الا لية  سائر اخل.ا  إو ا  دملغ الذاا  االاألناس  اليت  ا ال تتولر لل نة االست اد 

دااألا م ال املةن ملغ منظجة  م  لالجمجوسة سجغ خمصصةن  سوف ت رك اانصة ااتحنااة ااماإب ااصلمة اا ادسني 
 .اأية  ال ألاع اخلاصاانظجا   ري احلكومية  ا  ساط ا اا اانتاا جغ يلحنااية  الرااألا  ا  ليجيةن  ساا ادسني ا

 
 او ددددددألة اانصددددددة الر جية ابلاسم الت ددددددغيل   ا اادب اليوم ن إاددددددالة إىل الاسم السينن  سددددددتجّول  وحدة التنسيييييي  سددددددت ّ ا 

(  موظف م  الساة السنية 1-س  طر   ااسدددددددددا ا  الألوسية  م  موادا م  لادج ااي اويةن  سدددددددددتتألف م  ما ر دارتبة ما
 .(3 إاادب دارتبة خ ع(  مساسا 4-دارتبة ف

 
  سينا ش ا سضا  الذ   سي اداوي ن مذ  ااباادة ال واسا  ا جرا ا  اليت ستوّجه سجغ مذ  اوجوسا ن

 


