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  االختصاصات -املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية
 

 موجز

األجهزة الرائسية ملنظمة  2020يناير/كانون الثاين  18دعا بيان صادر عن املنتدى العاملي لألغذية والزراعة بتاريخ 
 األغذية والزراعة من أجل "دعم عملية" لغرض "إنشاء جملس رقمي دويل لألغذية والزراعة".

ملنصة منظمة األغذية والزراعة استضافة  اقرتاح التقارير اليت تعرض وأقّر جملس املنظمة يف دورته الرابعة والستني بعد املائة
ابستعراض اختصاصات  وجلنة الربانمجالفنية اللجان سائر جلنة الغاابت و  أن تقوم، وطلب الرقمية لألغذية والزراعةدولية 

 هذه املنصة.
 الرقمية. لألغذية والزراعة ةالدولي للمنصةعلى ذلك، تعرض هذه الوثيقة االختصاصات املقرتحة  وبناء  

 الغاابتاإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب جلنة 
 قد ترغب اللجنة يف استعراض اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Máximo Torero Cullenالسيد 

 اخلرباء االقتصاديني رئيس
 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية

 50869 06570 39+اهلاتف: 
Maximo.ToreroCullen@fao.org  

 (COFO-2020@fao.org يرجى إرسال نسخة إىل:)
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 معلومات أساسية -أّواًل 
والتغذية إىل حلول مبتكرة للتصددددددددددي للتبدةت املرتابمة، مثل  دددددددددمان األمن الغذائي  النظم الغذائية العاملية حتتاج -1

ا متزايد األ ية للجميع، واملسددددا ة يف النمو الشددددامل وإدارة املوارد المبيعية على مو مسددددتدام. وميكن أن تلعب الرقمنة دور  
يف مواجهددة هددذه التبدددةت من خيل تعزيز االتصددددددددددددددداالت وتقليددل أوجدده القصددددددددددددددور وتكدداليف املعلومددات. وقددد يكون 

الزراعة أكثر إنتاجية واسدددددددتدامة وكفاءة. وإن الفرت اليت تتيبها التكنولوجيات للتكنولوجيات الرقمية أثر  دددددددخم، فتجعل 
الرقمية واسددددددعة ومن حددددددأتا إحدا. حتوالت عميقة. وعلى رغم جثا التكنولوجيات الرقمية على اليع قماعات االقتصدددددداد 

صدددددددددددادية واجتماعية وأخيقية  ب أن د تكون جثااهتا على الزراعة حمددة وقد تمرح حتدةت وخماطر اقتواجملتمع ككّل، فق
 يعاجلها صانعو السياسات.

يف سدددددددددددددديددال املنتدددى العدداملي لألغددذيددة والزراعددة،  2020عددام لعلى طلددب من مر ر واراء الزراعددة يف برلني  وبندداء   -2
ثامنة (، والدورة ال2020مايو/أةر  29-28وتوصدددددديات الدورة العاحددددددرة بعد املائة للجنة الشددددددرون الدسددددددتورية والقانونية )

بعد املائة (، واالجتماع املشرتك للدورة الثامنة والعشرين 2020يونيو/حزيران  18-8للجنة الربانمج )بعد املائة والعشرين 
أقّر جملس املنظمة،   1(،2020يونيو/حزيران  17و 16و 12و 8للجنة الربانمج والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية )

( اقرتاح اسددددددددتضددددددددافة املنصددددددددة الدولية لألغذية والزراعة 2020يوليو/ وا  10-6بعد املائة ) خيل دورته الرابعة والسددددددددتني
الرقمية، وطلب مراجعة اختصددددداصدددددات املنصدددددة من قبل جلنة الزراعة وجلنة مصدددددايد األ اك وجلنة الغاابت وجلنة الربانمج 

  2،3وجملس املنظمة.

وتستند االختصاصات التالية إىل املذكرة املفاهيمية املعنونة "حتقيق إمكاانت الرقمنة لتبسني نظام األغذية الزراعية:  -3
جملس رقمي دويل جديد لألغذية والزراعة" اليت أعدهتا منظمة األغذية والزراعة ومنظمات دولية أخرى ملر ر واراء اقرتاح 

  4ل املنتدى العاملي لألغذية والزراعة.يف سيا 2020الزراعة يف برلني لعام 

 الطابع -اثنًيا
ا وال جهاا لن تردي اسدددددتضدددددافة املنظمة للمنصدددددة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية إىل قيام هيلة قانونية مسدددددتقلة ذاتي   -4

لوائبها و جديد يف املنظمة، بل إىل قيام آلية تعاون مرنة وبسدددددددددددددديمة وتوافقية حتظى بدعم املنظمة وتعمل  وجب أنظمتها 
 وإجراءاهتا. وستكون املشاركة يف هذه اآللية طوعية.

                                                 
، (http://www.fao.org/3/nc435ar/nc435ar.pdf) (2020مايو/أةر  29-28تقرير الدورة العاحددرة بعد املائة للجنة الشددرون الدسددتورية والقانونية )  1

(، وتقرير http://www.fao.org/3/nc439ar/nc439ar.pdf( )2020يونيو/حزيران  18-8املددائددة للجنددة الربانمج ) وتقرير الدددورة الثددامنددة العشدددددددددددددددرين بعددد
( 2020يونيو/حزيران  17و 16و 12و 8) املاليةرة الثامنة والعشدددددددددددددددرين بعد املائة للجنة الربانمج والدورة الثمانني بعد املائة للجنة و االجتماع املشدددددددددددددددرتك للد

(http://www.fao.org/3/nc438ar/nc438ar.pdf)  
  CL 164 REP، الوثيقة 2020يوليو/ وا  10-6اعة. الدورة الرابعة والستون بعد املائة، تقرير جملس منظمة األغذية والزر   2
(http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf.)  
  CL 164/9 (http://www.fao.org/3/nd058ar/nd058ar.pdf.)يتم وصف العملية اليت أدت إىل املناقشات بشأن هذه املبادرة يف الوثيقة   3
. مذكرة . حتقيق إمكاانت الرقمنة لتبسدددددددددددددددني نظام األغذية الزراعية: اقرتاح جملس رقمي دويل جديد لألغذية والزراعة2019منظمة األغذية والزراعة.   4

 (.http://www.fao.org/3/ca7485en/ca7485en.pdfروما، منظمة األغذية والزراعة. ) مفاهيمية.

http://www.fao.org/3/nc435ar/nc435ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc439ar/nc439ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc438ar/nc438ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd058ar/nd058ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7485en/ca7485en.pdf
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تبدة بشددددددددددددأن غذية والزراعة الرقمية مع اسددددددددددددرتاتيجية األمني العام لألمم امليتماحددددددددددددى إنشدددددددددددداء املنصددددددددددددة الدولية لأل -5
اليت تدعم احلوار بني أصدددددددددباا املصدددددددددلبة املتعددين بشدددددددددأن األطر املعيارية اليت توفّر الدعم هلذه  5التكنولوجيات اجلديدة

التابع  6ا مع توصددددددددية الفريق الرفيع املسددددددددتوى املع  ابلتعاون الرقميالتكنولوجيات لبناء الثقة واالطملنان. ويتماحددددددددى أيضدددددددد  
تبدة املتمثلة يف إنشدددداء مبادرات متعددة أصددددباا املصددددلبة أو ثنائية بشددددأن مسددددائل حمددة، وتقرير لألمني العام لألمم امل

  7األمني العام لألمم املتبدة بعنوان "خارطة المريق للتعاون الرقمي".

 املهمة -اثلثًا
هتدف املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية إىل توفا منتدى حامل ألصباا املصلبة املتعددين لتبديد الفوائد  -6

 ومن خيل احلوار، ستقوم املنصة  ا يلي:واملخاطر احملتملة لرقمنة قماعي األغذية والزراعة ومناقشتها. 
واملتعددة األطراف ليقتصاد الرقمي وتلك اخلاصة ابألغذية تعزيز التنسيق وسّد الفجوة بني املنتدةت الدولية  أ()

 والزراعة، وتعزيز الوعي بشأن املسائل املتعلقة برقمنة قماعي األغذية والزراعة؛

تقدمي توصدديات للبكومات بشددأن السددياسددات، مثل اخلموه التوجيهية الموعية أو غاها من الصددكوك غا و  ا()
 لقرار على املستوةت العليا. ، هبدف دعم صنع اامللزمة قانوان  

 األهداف -رابًعا
 وتتمثل أهداف املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية يف ما يلي: -7

املناقشددددة بني أصددددباا املصددددلبة بشددددأن جثاات التقنيات الرقمية على األغذية والزراعة وتسددددهيل تبادل تعزيز  أ()
 تعزا الرقمنة؛ املعرفة بشأن أطر السياسات وأفضل املمارسات اليت

إجراء التبليددل وتقدددمي األدلددة العلميددة حول الفوائددد واملخدداطر احملتملددة للتقنيددات الرقميددة على األغددذيددة والزراعددة  ا()
ا للظروف واالحتياجات الوطنية، لدعم احلوار بني أصدددددددباا املصدددددددلبة املتعددين والتوصدددددددل إىل توافق يف وفق  

 اآلراء؛

املنتدةت الدولية واملتعددة األطراف املكلفة ابالقتصدددددددددددداد الرقمي وتلك اخلاصددددددددددددة إنشدددددددددددداء وتعزيز الرواب  بني  ج()
ا، وتعزيز الوعي ابألغذية والزراعة، لتبسدددني التنسددديق والتنار دون تكرار اجلهود والعمل أو احلكم عليها مسدددبق  

 آباثر التقنيات الرقمية اخلاصة ابلزراعة؛

                                                 
https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-اسدددددددددددددددرتاتيجيددة األمني العددام لألمم املتبدددة بشدددددددددددددددددأن التكنولوجيددات اجلددديدددة. )  5

Strategy-on-New-Technologies.pdf.) 
 رقمي. عصر الرتاب  الرقمي. فريق األمني العام لألمم املتبدة الرفيع املستوى املع  ابلتعاون ال  6
(https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf.)  
 (.roadmap-cooperation-https://www.un.org/en/content/digital/تقرير األمني العام لألمم املتبدة: خارطة المريق للتعاون الرقمي. )  7

https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies.pdf
https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies.pdf
https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
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من خيل تموير التوصددديات وأفضدددل املمارسدددات واخلموه دعم صدددانعي السدددياسدددات يف صدددياغة السدددياسدددات  د()
التوجيهية الموعية اليت ميكن أن تتصددددى للتبدةت الفنية واالقتصدددادية واالجتماعية واألخيقية اليت تواجهها 

 األغذية والزراعة يف سيال التقنيات الرقمية.

 : آليات تشغيل املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية1الشكل 

 

 آليات التشغيل -خامًسا
 أساس اآلليات التالية: ولكي تتمكن من أداء وظائفها، ستعمل املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية على -8

سدددددددددتتألف جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني من املسدددددددددرولني العامني جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني:  أ()
رفيعي املسددددددددددددددتوى على درجة عالية من التأهيل من الدول األعضدددددددددددددداء يف املنظمة، املسددددددددددددددرولني عن تمبيقات 

أو من اخلرباء املعتمدين من قبل األعضدداء املشدداركني. وسدديكون هناك  التكنولوجيا الرقمية يف األغذية والزراعة،
، مع اثنني من كل من أفريقيا وآسدديا وأورواب وأمريكا اليتينية والببر الكاريو والشددرل اخبا  /اثنا عشددر مسددروال

تموع األدىن وأمريكا الشددددددددددددددمالية وجنوا غرا احملي  اهلادل،  ا يضددددددددددددددمن  ثيل اليع أقاليم املنظمة. وسددددددددددددددي
املسدددددرولون/اخلرباء ملدة عامني وسددددديعملون بصدددددفتهم الشدددددخصدددددية، ويقدمون أفضدددددل ما ميكن من املعرفة التقنية 
واملتعلقة ابلسدددياسدددة املتاحة. ويقوم املسدددرولون/اخلرباء املشددداركون ابنتخاا رئيس وانئب رئيس للمنصدددة الدولية 

ارية جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني ]راجع لألغذية والزراعة الرقمية ملدة عامني. وتدعم اللجنة االسددددددددتشدددددددد
ا   )ا( أدانه[ للقيام  ا يلي: خامس 

 

 احلكومينيجمموعة املمثلني 
  الدوليني

 اللجنة االستشارية
منتدى أصحاب 
 املصلحة املتعددين

Ad Hoc Working 
Group 

 وحدة التنسيق

جمموعة العمل 
 املخصصة
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 حتديد القضاة واألولوةت يف سيال رقمنة قماعي األغذية والزراعة؛ (1)
واملشدددداركني يف خمتلف مكوانت املنصددددة الدولية لألغذية والزراعة  املوافقة على خمة العمل لفرتة السددددنتني (2)

 ؛الرقمية
 استعراض التباليل واألدلة العلمية املقدمة من اللجنة االستشارية، ومناقشتها؛ (3)
التداول بشددددددددأن التوصدددددددديات املتعلقة ابلسددددددددياسددددددددات وأفضددددددددل املمارسددددددددات واخلموه التوجيهية الموعية،  (4)

 واعتمادها؛
 تقييم الفعالية واألداء العامني للمنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية. (5)

سددددددددتدعم اللجنة االسددددددددتشددددددددارية جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني من خيل تقدمي  اللجنة االستتتتتتتشتتتتتتارية: ا()
 مدخيت فنية. وستقوم اللجنة االستشارية  ا يلي:

 
العمل كقناة رئيسدددددددددددية بني املنصدددددددددددة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية واملنتدةت الدولية املتعددة األطراف  (1)

 القتصاد الرقمي واألغذية والزراعة،  ا يضمن التكامل وجتنب اادواجية اجلهود؛املكلفة اب
و دددع خم  عمل مرقتة وجداول أعمال وقوائم ابملشددداركني يف خمتلف مكوانت املنصدددة الدولية لألغذية  (2)

 يها؛والزراعة الرقمية لفرتة السنتني، وعر ها على جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني لكي توافق عل
إجراء حتليل تق  وتقدمي أدلة علمية عن آاثر التقنيات الرقمية على األغذية والزراعة والتبدةت ذات  (3)

 الصلة؛
 خامس اراجع دعم احلوار الشامل من خيل تنظيم مناقشات عرب اإلنرتنت مع اليع أصباا املصلبة ] (4)

 ، أدانه[ وإدراج توصياهتم يف التبليل؛(ج)
املعلومات حول أطر السددياسددات وأفضددل املمارسددات وحتليلها، وو ددع توصدديات للسددياسددات العامة الع  (5)

 واخلموه التوجيهية الموعية ملناقشتها وإقرارها من قبل جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني.

 اتالدولية وجمموعوسدددديشددددمل املشدددداركون يف اللجنة االسددددتشددددارية خرباء تقنيني وخرباء يف جمال السددددياسددددات من املنظمات 
ا مع مشددددارك واحد من كل من: بنك التنمية األفريقي، أصددددباا املصددددلبة املتعددين. وسدددديكون هناك ثيثة عشددددر مشددددارك  

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتبدة، والصددددددددددددددندول الدويل للتنمية الزراعية، واالحتاد الدويل ليتصدددددددددددددداالت السددددددددددددددلكية 
، واملنظمة العاملية لصدددددددبة احليوان، وبرانمج األغذية العاملي، نمية يف امليدان االقتصددددددداديمنظمة التعاون والتو واليسدددددددلكية، 

 والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمات املزارعني، والقماع اخلات، واجملتمع املدين، وجمتمع املعرفة.
لية األخرى االنضمام إىل اللجنة االستشارية بشره من املنظمات الدو اإل افيني  وخرباء السياساتوميكن للخرباء التقنيني 

اموافقة جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني. وسددتعمل وحدة التنسدديق ]راجع  أدانه[ بصددفتها اجلهة الداعية إىل )د(  خامسدد 
 عقد اجتماعات اللجنة االستشارية ورئيستها. 
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سددتشددارية تشددكيل جمموعات عمل مرقتة خمصددصددة تتألف من خرباء ا  وافقة اجملموعة احلكومية الدولية،  وا للجنة االورهن  
من املنظمات الدولية وجمموعات أصدددباا املصدددلبة املتعددين لتعزيز القدرة التقنية والتبليلية يف جماالت تركيز حمددة ملدة 

 أقصاها ستة أحهر.

سددددديضدددددمن املنتدى اإللكرتوين ألصدددددباا املصدددددلبة  املنتدى اإللكرتوين ألصتتتتحاب املصتتتتلحة املتعددين: ج()
ا ألصدددددددددباا املصدددددددددلبة مثل منظمات املزارعني املتعددين اإلدماج والنهج التصددددددددداعدي. وسددددددددديكون مفتوح  

والقماع اخلات واجملتمع املدين وجمتمع املعرفة، وسدددددديأخذ حددددددكل مناقشددددددات ميسددددددرة عرب اإلنرتنت. وسدددددديتم 
ا تنسددديق ]راجعحتديد املشددداركني ودعوهتم من قبل وحدة ال ا  وافقة اجملموعة احلكومية )د( أدانه[ رهن   خامسددد 

 الدولية. وتشمل األنشمة الرئيسية ملنتدى أصباا املصلبة املتعددين ما يلي:
  مان احلوار الواسع النمال والشفافية بني أصباا املصلبة املتعددين؛ (1)
 ى األغذية والزراعة؛مناقشة فوائد وخماطر تمبيقات التكنولوجيا الرقمية عل (2)
مناقشدددددة وتبادل املعرفة حول أطر السدددددياسدددددات وأفضدددددل املمارسدددددات والتدابا لتعزيز الرقمنة يف األغذية و  (3)

 والزراعة.
سددددتقدم وحدة التنسدددديق الدعم التشددددغيلي واإلداري اليومي للمنصددددة الدولية لألغذية والزراعة  وحدة التنستتتيق: د()

و دددددددع وحدة التنسددددددديق يف مكتب كبا االقتصددددددداديني يف منظمة الرقمية، ابإل دددددددافة إىل الدعم الف . وسددددددديتم 
رسسي، ويف إطار برانمج األغذية والزراعة، وستتم إدارهتا ابلكامل من قبل املنظمة،  وجب واليتها وإطارها امل

عملها وميزانيتها. وبناء  على ذلك، سدددديتم اال ددددميع ابألنشددددمة اليومية لدعم املنصددددة  ا يتماحددددى مع قواعد 
 وإجراءات وسياسات املنظمة.

( وموظف خدمات عامة 4-(، وموظف ف  )درجة ف1-وسدددددددددددددتتألف وحدة التنسددددددددددددديق من مدير بدوام كامل )درجة مد
 ا رئيس املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية. املدير أيض   (. وسيدعم3-ع-)درجة خ

 اآلاثر املالية  -سادًسا
 سيتم  ويل املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية من مسا ات من خارج امليزانية. -9


