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 األمساك مصايد جلنة
 الرابعة والثالثونالدورة 

 2021 فرباير/ شباط 1-5

 املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقميةاختصاصات 
 
 

 موجز

  أن تقوم املنظمة ابستضافة املنصة الدولية لألغذية جملس املنظمة، يف دورته الرابعة والستني بعد املائة، اقرتاح أقّر
وجلنة مصايد  وجلنة الغاابت والزراعة الرقمية )"املنصة"(، وطلب استعراض اختصاصاهتا من قبل جلنة الزراعة

 .األمساك وجلنة الربانمج وجملس املنظمة
 اليت قدمتها بشأهنا كل من  وتعرض هذه الوثيقة النسخة املنقحة من اختصاصات املنصة اليت تشمل التعقيبات

( وجلنة الغاابت 2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  28جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين )
يف دورته اخلامسة والستني وجملس املنظمة ( 2020أكتوبر/تشرين األول  5-9يف دورهتا اخلامسة والعشرين )

تباًعا، وتقدم معلومات عن اخلطوات ( 2020ديسمرب/كانون األول  4 – نوفمرب/تشرين الثاين 30بعد املائة )
 التالية املتوخاة.

 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Máximo Torero Cullen السيد

 اخلرباء االقتصاديني رئيس
  التنمية االقتصادية واالجتماعيةمسار 

 50869 06570 39+ اهلاتف:
 Maximo.ToreroCullen@fao.orgاإللكرتوين:  الربيد

 
  

http://www.fao.org/
mailto:Maximo.ToreroCullen@fao.org
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 معلومات أساسية -ًل أو  

يف ساااااااااااااايااال املنتاادل العااامل  لألغااذيااة والزراعااة،  2020عااام لعلى طلااب من مر ر واراء الزراعااة يف برلني  بناااءً  -1
(، 2020مايو/أاير  29-28)يف دورهتا العاشااااارة بعد املائة جلنة الشااااارون الدساااااتورية والقانونية الصاااااادرة عن توصااااايات الو 
لدورة الثامنة بني ا(، واالجتماع املشرتك 2020يونيو/حزيران  18-8)بعد املائة الثامنة والعشرين هتا دور جلنة الربانمج يف و 

  1(،2020يونيو/حزيران  17و 16و 12و 8د املائة للجنة املالية )للجنة الربانمج والدورة الثمانني بعبعد املائة والعشاااااارين 
لمنصة الدولية املنظمة ل( اقرتاح استضافة 2020يوليو/ وا  10-6بعد املائة ) دورته الرابعة والستنييف أقّر جملس املنظمة 

وجلنة مصاااااااايد وجلنة الغاابت اختصااااااااصاااااااات املنصاااااااة من قبل جلنة الزراعة اساااااااتعراض لألغذية والزراعة الرقمية، وطلب 
  3 ،2األمساك وجلنة الربانمج وجملس املنظمة.

 والنظر PC 129/INF/6 و COFO/2020/8.1و COAG/2020/22 الواثئقيف هذا السااااااااااايال،   تقد  و  -2
جلنة و ( 2020 تشاااااااارين األول/أكتوبر 2 - أيلول/ساااااااابتمرب 28الزراعة يف دورهتا السااااااااابعة والعشاااااااارين )جلنة  فيها من قبل
وجلنة الربانمج يف دورهتا التاسااااعة والعشاااارين  (2020 تشاااارين األول/أكتوبر 5-9)يف دورهتا اخلامسااااة والعشاااارين الغاابت 
 .4تباًعا (2020نوفمرب/ تشرين الثاين  9-13) بعد املائة

إىل املذكرة املفاهيمية املعنونة "حتقيق إمكاانت الرقمنة لتحساااااااني نظام األغذية الية وتساااااااتند االختصااااااااصاااااااات اح -3
نظمة ومنظمات دولية أخرل ملر ر واراء الزراعة املجملس رقم  دويل جديد لألغذية والزراعة" اليت أعدهتا الزراعية: اقرتاح 
يف دورهتا   اسااتعرااااها ألخذ تعقيبات جلنة الزراعة قد و  ،5يف ساايال املنتدل العامل  لألغذية والزراعة 2020يف برلني لعام 

يف دورهتا اخلامسااااة والعشاااارين  وجلنة الغاابت (،2020أكتوبر/ تشاااارين األول  2 -ساااابتمرب/ أيلول 28) السااااابعة والعشاااارين
ين الثاين نوفمرب/ تشااار  13-9وجلنة الربانمج يف دورهتا التاساااعة والعشااارين بعد املائة ) (2020أكتوبر/ تشااارين األول  5-9)

ديساااااااااامرب/ كانون األول  4 -نوفمرب/ تشاااااااااارين الثاين 30( وجملس املنظمة يف دورته اخلامسااااااااااة والسااااااااااتني بعد املائة )2020
  .بعني االعتبار 6(2020

                                                 
، (http://www.fao.org/3/nc435ar/nc435ar.pdf) (2020مايو/أاير  29-28تقرير الدورة العاشرة بعد املائة للجنة الشرون الدستورية والقانونية )  1

(، وتقرير http://www.fao.org/3/nc439ar/nc439ar.pdf) (2020يونيو/حزيران  18-8العشرين بعد املائة للجنة الربانمج )و وتقرير الدورة الثامنة 
 (2020يونيو/حزيران  17و 16و 12و 8االجتماع املشرتك للدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الربانمج والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية )

(www.fao.org/3/nc438ar/nc438ar.pdf//http:)  
  CL 164 REP ، الوثيقة2020يوليو/ وا  10-6تقرير جملس منظمة األغذية والزراعة. الدورة الرابعة والستون بعد املائة،   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
COFO/2020/8.1.a الوثيقة و  COAG/2020 (http://www.fao.org/3/nd396ar/nd396ar.pdf)/22الوثيقة   4

(http://www.fao.org/3/nd713en/nd713ar.pdf) 
حتقيق إمكاانت الرقمنة لتحسني نظام األغذية الزراعية: اقرتاح جملس رقم  دويل جديد لألغذية والزراعة. مذكرة . 2019منظمة األغذية والزراعة.   5

 (.http://www.fao.org/3/ca7485en/ca7485en.pdfمفاهيمية. روما، منظمة األغذية والزراعة. )
C2021/21 ، الوثيقة 2020أكتوبر/ تشرين األول  2 -سبتمرب/ أيلول 28، لجنة الزراعةل السابعة والعشرينالدورة  تقرير  6

(http://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf) 2020أكتوبر/ تشرين األول  9-5، لجنة الغاابتل اخلامسة والعشرينوتقرير الدورة  ؛ ،
، لجنة الربانمجل التاسعة والعشرين بعد املائةتقرير الدورة و  (؛http://www.fao.org/3/ne205ar/ne205ar.pdf) COFO/2020/REPالوثيقة 

األغذية  جملس منظمةتقرير و  (؛http://www.fao.org/3/ne222ar/ne222ar.pdf)  CL 165/10، الوثيقة 2020نوفمرب/ تشرين الثاين  9-13
 CL 165/REP، الوثيقة 2020ديسمرب/ كانون األول  4 -نوفمرب/ تشرين الثاين 30، بعد املائةن و اخلامسة والست ةدور ال ،والزراعة

(http://www.fao.org/3/ne381ar/ne381ar.pdf.) 

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/nd396ar/nd396ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd713en/nd713ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7485en/ca7485en.pdf
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 الطابع -اثنًيا
ا وال جهاا جديد يف املنظمة، بل إىل قيام قانوين مساااتقل ياتيً كيان لن تردي اساااتضاااافة املنظمة للمنصاااة إىل قيام   -4

إجراءاهتا. وسااااااااااتكون قواعدها و وائحها و تثل يف الوقت ياته للمرنة وبساااااااااايطة وتوافقية حتظى بدعم املنظمة و نساااااااااايق آلية ت
 املشاركة يف هذه اآللية طوعية.

احوار عزا اليت ت 7مع اسرتاتيجية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التكنولوجيات اجلديدةيتماشى إنشاء املنصة و  -5
صاااااااااااااالحة املتعددين بشااااااااااااااأن األطر املعيارية اليت توفّر الدعم هلذه التكنولوجيات لبناء الثقة واالطم نان. بني أصااااااااااااااحا  امل

واع التابع لألمني العام لألمم املتحدة املتمثلة يف  8ا مع توصية الفريق الرفيع املستول املعين ابلتعاون الرقم ويتماشى أيضً 
أن مسااااااااااااااائل ألددة، وتقرير األمني العام لألمم املتحدة بعنوان مبادرات متعددة أصااااااااااااااحا  املصاااااااااااااالحة أو ثنائية بشاااااااااااااا

  9الطريق للتعاون الرقم ". "خارطة

 املهمة -ااثلثً 
 اتقطاعاحوار بشاااأن رقمنة لتعزيز هتدف املنصاااة الرقمية إىل توفن منتدل شاااامل ألصاااحا  املصااالحة املتعددين  -6

استخدامها وتربية األحياء املائية وختطيط استخدام األراا  وتغين أوجه  مصايد األمساكو  والثروة احيوانية األغذية والزراعة
يف ما السااياسااات ج هنُ رف واخلربات بشااأن أفضاال املمارسااات و اتتمثل وظيفتها األساااسااية يف تيساان تبادل املعو . والغاابت

واجملتمع املدين ن، و واملزارع األعضااااااااااء، واألعمال التجارية الزراعية والقطاع اخلا ،يف يلك بني أصاااااااااحا  املصااااااااالحة،  ا 
ج السياسات، فضل املمارسات واإلجراءات وهنُ بشأن أمن خالل احوار وتوافق اآلراء و ، واملنظمات الدولية. وجمتمع املعرفة

 املنصة  ا يل :تقوم س
 

واجملتمع املدين توفن منطلق جلميع أصحا  املصلحة واملزارعني واألعمال التجارية الزراعية والقطاع اخلا   (أ)
 األغذية والزراعةواملسااااااااااااتهلكني يف املناقشااااااااااااات املتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا الرقمية على وجمتمع املعرفة 
استخدامها وتربية األحياء املائية وختطيط استخدام األراا  وتغين أوجه  ومصايد األمساك والثروة احيوانية

إدراج املزارعني أصحا  احيااات الصغنة واملنشآت الصغنة ، وتضييق الفجوة الرقمية من خالل والغاابت
 ؛واملتوسطة احجم والف ات املهمشة يف هذه املناقشات إلمساع أصواهتم

وتربية  ومصاااااااااايد األمساك والثروة احيوانية ورفع مساااااااااتول الوع  ابلقضاااااااااااي يات الصااااااااالة ابألغذية والزراعة ( )
واحراجة يف منظمات االقتصاد الرقم   غين أوجه استخدامهااألحياء املائية وختطيط استخدام األراا  وت

  املناسبة دون تكرار أنشطتها؛

                                                 
https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-اسرتاتيجية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التكنولوجيات اجلديدة. )  7

Technologies.pdf-New-on-Strategy.) 
 فريق األمني العام لألمم املتحدة الرفيع املستول املعين ابلتعاون الرقم . عصر الرتابط الرقم .   8
(for%20web.pdf-report-https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation.)  
 (.roadmap-cooperation-https://www.un.org/en/content/digital/تقرير األمني العام لألمم املتحدة: خارطة الطريق للتعاون الرقم . )  9

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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وقائمة على حقول اإلنسان وشاملة املسامهة يف تطبيق تكنولوجيات رقمية آمنة وجديرة ابلثقة ومستدامة و  (ج)
راااااااااا  وتغين أوجه وختطيط اسااااااااتخدام األ ومصااااااااايد األمساك والثروة احيوانية يف جماالت األغذية والزراعة

أهداف التنمية املستدامة خلطة التنمية املستدامة يف حتقيق التقدم وتنة إحراا واحراجة لتسريع  استخدامها
 .2030لعام 

 األهداف -رابًعا
 تتمثل أهداف املنصة يف ما يل : -7
 

، وتعزيز احوار الرقمنة واإلجراءات وأطر الساااياساااات حولتساااهيل تبادل املعرفة بشاااأن أفضااال املمارساااات  (أ)
على األغذية وآاثرها وتوافق اآلراء فيما بني أصااااااحا  املصاااااالحة بشااااااأن اسااااااتخدام التكنولوجيات الرقمية 

وتربية األحياء املائية وختطيط اساااااااتخدام األرااااااااا  وتغين أوجه  ومصاااااااايد األمساك والثروة احيوانيةوالزراعة 
 ؛استخدامها والغاابت

الرقميااة  تكنولوجياااتتطبيقااات اللوتقااد  األدلااة العلميااة حول الفوائااد واملخاااطر ا تملااة  تإجراء حتليالو  ( )
وتربية األحياء املائية وختطيط اساااااتخدام األرااااااا   ومصاااااايد األمساك والثروة احيوانية على األغذية والزراعة

  ؛ا للظروف واالحتياجات الوطنيةوفقً  استخدامها والغاابتوتغين أوجه 
فة ابالقتصاااااااااااااااد الرقم  وتلك تعزيز الروابط بني املنتدايت الدولية واملتعددة األطراف املكلّ أو /وإنشاااااااااااااااء و  (ج)

ولتعزيز مسااااااااتول الوع  ناثر التكنولوجيات  التآارأوجه اخلاصااااااااة ابألغذية والزراعة لتحسااااااااني التنساااااااايق و 
ألحياء املائية وختطيط اسااتخدام وتربية ا ومصااايد األمساك والثروة احيوانية الرقمية اخلاصااة ابألغذية والزراعة

 ا؛دون تكرار اجلهود أو احكم عليها مسبقً ، استخدامها والغاابتاألراا  وتغين أوجه 
توصاااايات وأفضاااال واااااع السااااياسااااات من خالل ج اإلجراءات وهنُ السااااياسااااات يف صااااياغة  وااااااع دعم و  (د)

املمارساااااااات وخطوي توجيهية طوعية ميكن أن تتصااااااادل للتحدايت الفنية واالقتصاااااااادية واالجتماعية اليت 
وتربية األحياء املائية وختطيط اسااااااااااااااتخدام  ومصااااااااااااااايد األمساك والثروة احيوانيةوالزراعة تواجهها األغذية 

 الرقمية.ت التكنولوجيايف سيال  استخدامها والغاابتاألراا  وتغين أوجه 
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 : آليات تشغيل املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية1الشكل 

 

 آليات التشغيل -اخامسً 
 جمموعة املمثلني احكوميني الدوليني التالية:ن من أداء وظائفها، على أساس اآلليات لك  تتمكّ ستعمل املنصة،  -8

(. وسااااتكون 1ووحدة التنساااايق )انظر الشااااكل  املنتدل اإللكرتوين ألصاااااحا  املصااااالحة املتعددينواللجنة االسااااتشااااارية و
األولوايت واساااااااااااااتعراض حيث تتوىل حتديد يف املنرب،  اتصااااااااااااانع القرار اخلا  بكّون املجمموعة املمثلني احكوميني الدوليني 

األدلة وتقد  إاتحة و  تسااتقوم اللجنة االسااتشااارية حتجراء حتليالبينما اإلجراءات. إقرار الفنية، و اإلسااهامات واالقرتاحات 
مجيع إمكانية مشاااااركة صااااحا  املصاااالحة املتعددين اإللكرتوين ألنتدل كفل فيه املساااايويف الوقت الذي حات للعمل. اقرت ا

 اإلدارة اليومية للمبادرة. امانعلى ة التنسيق وحدعمل أصحا  املصلحة يف املناقشات، ست
عامني رفيع  وظفني من مجمموعة املمثلني احكوميني الدوليني ساااااااااااتتألف : جمموعة املمثلني احلكوميني الدوليني -9

 علىاملساااااااتول على درجة عالية من التأهيل من الدول األعضااااااااء يف املنظمة، مسااااااارولني عن تطبيقات التكنولوجيا الرقمية 
وظًفا رفيع مسااااااااابعة وعشااااااااارون األغذية والزراعة، أو من خرباء معتمدين من قبل األعضااااااااااء املشااااااااااركني. وسااااااااايكون هناك 

مخسااة مشاااركني من كل  من أفريقيا وآساايا وا يط اهلادو وأورواب وأمريكا الالتينية  لتمثيل اإلقليم  التايل:اب، اخبنً /املسااتول
ني من الشاااارل األدم؛ ومشاااااركان اثنان من كل  من أمريكا الشاااامالية وجنو  غر  ومنطقة البحر الكارييب؛ وثالثة مشااااارك

طبًقا للمعاين  املشاااااركة يف جمموعة املمثلني احكوميني الدوليني طوعية وختضااااع لساااالطة أعضاااااء املنظمة ا يط اهلادو. وإنّ 
ية من عامني وساايعملون بصاافتهم الشااخصااية، رفيعو املسااتول/اخلرباء لوالالوساايتطوع املوظفون . اليت حيددها أعضاااء املنظمة

 موعة املمثلني احلكوميني الدولينيجم

[أعضاء منظمة األغذية والزراعة]  

 وحدة التنسيق

[اإلدارة اليومية]  

 اللجنة الستشارية

 [وأصحاب املصلحة منظمات دولية]

 املنتدى اإللكرتوين
 ألصحاب املصلحة املتعددين

 جمموعة العمل املخصصة

 جملس املنظمة
أو اللجان الفنية 

 املعنية

 إىلتقد  تقارير 

 امان الشمولية تقد  مدخالت فنية

 العملياتيسن ت
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وساايقدمون أفضاال ما ميكن هّا هو متاح من املعارف الفنية واملتعلقة ابلسااياسااات. ويقوم املوظفون الرفيعو املسااتول/ اخلرباء 
 املشاركون ابنتخا  رئيس وانئب رئيس للمنصة ملدة عامني.

 أدانه[ للقيام  ا يل :  11 الفقرةانظر ة االستشارية ]دعم اللجنظى جمموعة املمثلني احكوميني الدوليني بوحت -10
 

 األغذية والزراعةات حتديد القضااي واألولوايت يف سيال رقمنة قطاعواع رؤية اسرتاتيجية طويلة األجل و  (أ)
استخدامها وتربية األحياء املائية وختطيط استخدام األراا  وتغين أوجه  ومصايد األمساك والثروة احيوانية

 ؛والغاابت
ابساااااااتثناء أعضااااااااء  ،واملشااااااااركني يف وتلف مكوانت املنصاااااااة 10املوافقة على خطة العمل لفرتة السااااااانتنيو  ( )

 ؛املنظمة
 العلمية املقدمة من اللجنة االستشارية، ومناقشتها؛واالقرتاحات استعراض التحاليل واألدلة و  (ج)
 ؛إقرارهاالطوعية، و التداول بشأن التوصيات وأفضل املمارسات واخلطوي التوجيهية و  (د)
للنظر فيها من خالل العمليات اخلاصااة ابألجهزة  أعضاااء املنظمةعلى  اخلطوي التوجيهية الطوعية عرضو  (ه)

 ؛الرائسية للمنظمة
 .ئهاوأدا املنصة فعاليةإمجايل تقييم و  (و)

 
 إسهامات: ستدعم اللجنة االستشارية جمموعة املمثلني احكوميني الدوليني من خالل تقد  اللجنة الستشارية -11
 وستقوم اللجنة االستشارية  ا يل : وحتليالت. فنية
 

فة ابالقتصااااااد الرقم  املتعددة األطراف املكلّ و رئيساااااية بني املنصاااااة واملنتدايت الدولية حلقة وصااااال العمل ك (أ)
 يضمن التكامل وجتنب اادواجية اجلهود؛واألغذية والزراعة،  ا 

ابسااااااتثناء أعضاااااااء  لفرتة الساااااانتني، وقوائم ابملشاااااااركنيوخطط ميزانيات خطط عمل مرقتة وعرض واااااااع و  ( )
 للموافقة عليها من قبل جمموعة املمثلني احكوميني؛ختلف مكوانت املنصة املنظمة، مل

ومصااااااااااااااايد الرقمية على األغذية والزراعة  ياتالتكنولوجوتقد  أدلة علمية عن آاثر  ليالت فنيةإجراء حتو  (ج)
 التحدايت يات الصلة؛احراجة و و األمساك 

ومجع املعلومات حول اإلجراءات وأطر الساااااااياساااااااات اخلاصاااااااة ابألغذية والزراعة الرقمية وحتليلها، ووااااااااع  (د)
اقرتاحات لتوصاااااااايات وأفضاااااااال املمارسااااااااات وخطوي توجيهية طوعية ملناقشااااااااتها وإقرارها من قبل جمموعة 

 ملمثلني احكوميني الدوليني؛ا
 ودعم احوار الشااااااااااااااااااماااال من خالل تنظيم مناااااقشاااااااااااااااااات إلكرتونيااااة مع مجيع أصااااااااااااااحااااا  املصاااااااااااااالحااااة  (ه)

أدانه[ وإدراج آرائهم يف خطط العمل املرقتة لفرتة السنتني، والتحليالت الفنية واقرتاحات  15الفقرة انظر ]
 التوصيات، وأفضل املمارسات واخلطوي التوجيهية الطوعية؛

                                                 
القضااااي املتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا الرقمية والبياانت،  ا يف يلك اإلدارة، وياية ، ااامن األولوايت الساانتني، ينبغ  أن تشاامل خطة العمل لفرتة  10

  .امللكية الفكرية واخلصوصيةالبياانت، وحقول 
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 اتوخرباء يف جمال السياسات من منظمات دولية وجمموع فنينيوسيشمل املشاركون يف اللجنة االستشارية خرباء  -12
التنمية  مصااارفمن:  مشاااارك واحد من كل  إااااافة إىل ا أصاااحا  املصااالحة املتعددين. وسااايكون هناك ثالثة عشااار مشااااركً 

ومنظمة األفريق ، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندول الدويل للتنمية الزراعية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، 
، واملنظمة العاملية لصااااحة احيوان، وبرانمج األغذية العامل ، والبنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصااااادي

 .11ملية، ومنظمات املزارعني، والقطاع اخلا ، واجملتمع املدين، وجمتمع املعرفةالتجارة العا
منظمات دولية وبنوك تنمية متعددة األطراف وجمموعات من آخرين  السياسات يف جمال وخرباءفنيني وميكن خلرباء  -13

. وتعمل وحدة تنسااايق الدوليني احكومينيأصاااحا  املصااالحة االنضااامام إىل اللجنة االساااتشاااارية رهًنا  وافقة جمموعة املمثلني 
 .ارائستهتتوىل إىل عقد اجتماعات اللجنة االستشارية و يت تدعو أدانه[ بصفتها اجلهة ال 16الفقرة انظر ملنصة ]ا

صااااة ، تشااااكيل جمموعات عمل جمموعة املمثلني احكوميني الدولينيا  وافقة رهنً جيوا للجنة االسااااتشااااارية، و  -14 وصااااّ
والتحليلية يف فنية الات خرباء من منظمات دولية وجمموعات أصااااااااااحا  مصاااااااااالحة متعددين لتعزيز القدر مرقتة تتألف من 

 جماالت تركيز ألددة ملدة أقصاها ستة أشهر.
: سااااااايضااااااامن املنتدل اإللكرتوين ألصاااااااحا  املصااااااالحة املنتدى اإللكرتوين ألصحححححححاب املصححححححلحة املتعددين -15

مثل منظمات املزارعني املعنيني، ا ألصاااااااااحا  املصااااااااالحة ن مفتوحً هنج تصااااااااااعدي. وسااااااااايكو اعتماد املتعددين اإلدماج و 
ميكن أيًضا عقد اجتماعات رة. و ميسّ  إلكرتونية والقطاع اخلا  واجملتمع املدين وجمتمع املعرفة، وسيأخذ شكل مناقشات

. وتشمل األنشطة جمموعة املمثلني احكوميني الدولينيا  وافقة رهنً حبضور األعضاء جلميع أصحا  املصلحة املتعددين 
 الرئيسية ملنتدل أصحا  املصلحة املتعددين ما يل :

 
 امان احوار الواسع النطال والشفافية بني أصحا  املصلحة املتعددين؛ (أ)
 ؛والغاابت ومصايد األمساك مناقشة فوائد وواطر تطبيقات التكنولوجيا الرقمية على األغذية والزراعةو  ( )
تعزيز الرقمنة يف األغذية الرامية إىل وتبادل املعرفة حول أطر السااااااااياسااااااااات وأفضاااااااال املمارسااااااااات والتدابن  (ج)

وتربية األحياء املائية وختطيط اساااااااتخدام األرااااااااا  وتغين أوجه  ومصاااااااايد األمساك والثروة احيوانية والزراعة
 .استخدامها والغاابت

ملنصاااة، ابإلااااافة إىل الدعم نشاااطة االتشاااغيل  واإلداري اليوم  أل: ساااتقدم وحدة التنسااايق الدعم وحدة التنسححيق -16
نظمة، وإدارهتا ابلكامل من قبل املنظمة  وجب واليتها املاالقتصااااااديني يف  رئيس اخلرباءيف مكتب  هاوااااااعالفين. وسااااايتم 

طة اليومية لدعم املنصة إطار برانمج عملها وميزانيتها. وبناًء على يلك، سيتم االاطالع ابألنشامن وإطارها املرسس  و 
 .اوإجراءاهتاملنظمة  ا يتماشى مع قواعد 

 ( وموظف خدمات عامة4-(، وموظف فين )ف1-وسااااااااااااااتتألف وحدة التنساااااااااااااايق من مدير بدوام كامل )مد -17
 رئيس املنصة. الدعم لا املدير أيضً قدم (. وسي3-ع-)خ

                                                 
ية: اقرتاح جملس تعاونت املنظمات الدولية املذكورة آنًفا يف إعداد املذكرة املفاهيمية املعنونة "حتقيق إمكاانت الرقمنة لتحساااااااااااااااني نظام األغذية الزراع  11

  سيال املنتدل العامل  لألغذية والزراعة.يف 2020رقم  دويل جديد لألغذية والزراعة" اليت أعدت ملر ر واراء الزراعة يف برلني لعام 
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 رفع التقارير -اسادسً 
طوي وتُعرض اخلتقاااارير دورياااة عن التقااادم ا را.  إىل جملس املنظماااةالااادوليني  جمموعاااة املمثلني احكومينيرفع ت -18

العمليات للنظر فيها من خالل  املنظمة أعضاااااااااااااااء على الدوليني قرها جمموعة املمثلني احكومينيتالتوجيهية الطوعية اليت 
 .اخلاصة ابألجهزة الرائسية للمنظمة

 اآلاثر املالية -سابًعا
 .األعضاء والشركاء اآلخرينمن مقدمة طوعية املنصة من مسامهات  ّولمستُ  -19

 اخلطوات التالية املتوخاة -اثمًنا
تقوم ساااتدام للمبادرة املتمويل للخطة وااااع وااااع الصااايغة النهائية لالختصااااصاااات، على  ة واااتعكف األمانة،  -20

 .من األعضاء والشركاءاملقدمة ملسامهات الطوعية اعلى 
وابلنظر إىل أمهية وااااااع هنج متعدد أصاااااحا  املصااااالحة لرقمنة األغذية والزراعة، تعتزم األمانة أن تبدأ، إىل حني  -21

االنتهاء من عملية اسااتعراض االختصاااصااات، أنشااطة حتضاانية يف ما يتعلق ابسااتضااافة املنظمة للمنصااة، مثل التشاااور مع 
ألمانة على أسااااس الفهم هن هذه األنشاااطة ه  تلك الالامة املنظمات الدولية ووتلف أصاااحا  املصااالحة. وتقوم خطة ا

جلنة مصاايد األمساك ها من جانب بعد اساتعرااالالختصااصاات ساتعرض،  املنّقحةالصايغة وأن للتحضان إلطالل املنصاة، 
 هتااااااا الثالثني بعااااااد املااااااائااااااةدور جلنااااااة الربانمج يف على و (، 2021شااااااااااااااباااااااي فرباير/ 1-5يف دورهتااااااا الرابعااااااة والثالثني )

 –مارس/ آيار  29)ته السااااااااااااادسااااااااااااة والسااااااااااااتني بعد املائة دور جملس املنظمة يف ( وبعد يلك 2021مارس/آيار  22-26)
 .من أجل استعرااها (2021أبريل/ نيسان  2
 


