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 على الويب: 3امللحق 
 لوجيا املعلومات من أجلاملعلوماتية الزراعية، أداة جديدة لتكنو 

 النظم الزراعية والغذائية الرقمية والسلع العامة
 

 معلومات أساسية

إحــداث ثورة يف الزراعــة عن طريق احلــّد بشـــــــــــــــكــل كبري من تكــاليف تتمتع التكنولوجيــات الرقميــة ابلقــدرة على  -1
وصـــــــول املزارعني إىل األســـــــواق،  ز�دة فرصاملعلومات واملعامالت لز�دة اإلنتاجية والكفاءة، وتعزيز االســـــــتدامة والرحبية، و 

لقيمة، وتســـــــريع وخلق فرص عمل جديدة، وتوليد تدفقات جديدة يف الدخل، وتوفري املوارد، وحتســـــــني كفاءة ســـــــالســـــــل ا
ثري على تطوير ســـالســـل القيمة الزراعية والغذائية. كما أ�ا تتمتع ابلقدرة على تســـخري األفكار املبتكرة وتوســـيع نطاقها للتأ

أكثر إنتاجية ذائية إنتاجية، وجعل النظم الغرف واالبتكارات التقنية إىل اعواملواملعلومات البيا�ت  األغذية والزراعة، وحتويل
 االقتصادية والبيئية واالجتماعية. –وقدرة على الصمود، واملسامهة يف مجيع أبعاد التنمية املستدامة 

وأهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة،  2030ويف ما يتعلق بتحويل النظم الغذائية لتنفيذ خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام  -2
ميكن أن تكون موجودة  ا، وأن التكنولوجيالزراعة نشاط كثيف املعرفة أنّ  ومبامن احلّل.  ل التكنولوجيات الرقمية جزًءاتشكّ 

كبري   يف كل مرحلة من مراحل الزراعة والتســـــــــــــويق واملعاجلة، فقد ثبت أن التحســـــــــــــينات التكنولوجية قد ســـــــــــــهلت إىل حدّ 
يف مجيع أحناء  اكبريً   ااختالفً أن الوصـول إىل التكنولوجيا ومعدل اعتمادها خيتلفان  ومععمليات صـنع القرار يف هذا اجملال. 

داخل البلدان، إال أن الرقمنة ميكن أن حتقق مكاســـــــــــــــب كبرية من حيث دعم اختاذ القرار وز�دة الكفاءة.  االعامل وأيضـــــــــــــــً 
وشفافية، وأن تعزز  وميكن للتكنولوجيات الرقمية أن تسهل التوصل إىل أسواق تعمل بشكل جيد، وأن جتعلها أكثر مشوًال 

املرأة  تؤديهتتبع واالســــــــــتدامة مع مراعاة احتياجات املزارعني أصــــــــــحاب احليازات الصــــــــــغرية والدور احليوي الذي إمكانية ال
 والشباب. 

األغذية  يللتكنولوجيات الرقمية واالبتكارات يف قطاع املســــــــــــؤول عن إحداث اختالالتوتدرك املنظمة اجلانب  -3
وعلى كل جهة فاعلة يف هذا النظام  برّمته العاملي الغذائينظام ال. ومن املتوقع أن تؤثر التكنولوجيات الرقمية على والزراعة

من خالل أتثريها التحويلي الطويل املدى. ومن هذا املنظور، تشــــــــــــجع منظمة األغذية والزراعة اســــــــــــتخدام التكنولوجيات 
الرقمية اآلمنة والقائمة على حقوق اإلنســـــــــــــــان واملســـــــــــــــتدامة واجلديرة ابلثقة من خالل تطوير التطبيقات وقواعد البيا�ت 

 ات الصلة لدعم العمل اجلاري يف بلدان العامل على أساس مستدام.واملنصات ذ

لتقدم لتحول هذا وتشــجيع اإلجراءات الداِعمة لاعملية لمنظمة إىل احلفاظ على زخم لوهتدف اخلدمات الرقمية  -4
راعي، على منظمة رقمية، والتحول الرقمي الز قيام و الســـــــــــــــلع العامة الرقمية يف جمال األغذية والزراعة، من أجل تشـــــــــــــــجيع 

 يف هذا التحول. اأساسيً  ارً املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية. وتعترب املعلوماتية الزراعية عنص

الوصـــــــــــــــول إىل إمكانية املنظمة اليت توفرها ومن خالل املعلوماتية الزراعية، من املتوقع أن تزيد اخلدمات الرقمية  -5
والقابلة للتنفيذ، وأن توجه والقابلة لالســــــــتخدام واملســــــــتخدمة ابلفعل فيدة البيا�ت واملعلومات واخلرائط واإلحصــــــــاءات امل

 ابذلك البلدان يف عمليات تطوير وتنفيذ اســــــرتاتيجياهتا وتطبيقاهتا الرقمية اخلاصــــــة. وعالوة على ذلك، توفر املنظمة أيضــــــً 
 جائحة من التحد�ت، مبا يف ذلكاليت تســـــــــــــــتخدمها احلكومات ملواجهة العديد  املنتجات املعرفيةجمموعة من األدوات و 
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يف مجع البيا�ت ونشــــــــــــرها إلجياد حلول  احامسً  ااملعلوماتية الزراعية دورً  وتفشــــــــــــي اجلراد الصــــــــــــحراوي. وتؤدي 19-كوفيد
 خمصصة. 

قيادة وحدة اخلدمات الرقمية للربامج وابلتعاون الوثيق مع الشـــــــــعب واملكاتب واملراكز ذات الصـــــــــلة يف بفضـــــــــل و  -6
الشركاء اخلارجيني، فإن املعلوماتية الزراعية يف املنظمة آخذة يف النمو وهي يف طور وضع سلسلة من األدوات املنظمة ومع 

ال يتجزأ من خدمات  اواآلليات، مبا يف ذلك إنشـــــــــــــــاء منصـــــــــــــــة للتحول الرقمي يف جمال الزراعة وضـــــــــــــــمان أن تكون جزءً 
يف االبتكار الرقمي يف املنظمة واالرتقاء به  اأســــــــــــــاســــــــــــــيً  ادورً  تكنولوجيا املعلومات يف منظمة األغذية والزراعة. وهي تلعب

 املعلومات. يف اجملاالت الرئيسية لتكنولوجيالضمان تقدمي التحسينات املستمرة والتعزيزات الرئيسية 

 الوظائف الرئيسية

 أكثر يف األنشطة التالية:حمدد تشارك املعلوماتية الزراعية يف املنظمة بشكل  -7

 مع تكنولوجيا املعلومات اجلغرافية املكانية وتكنولوجيات املعلومات األخرى؛ تبادهلاالزراعية و  البيا�ت توحيد •
رف اوتطوير املنصــــــــــــــــات والتطبيقــات (مبــا يف ذلــك تطبيقــات اهلــاتف احملمول) لتســـــــــــــــهيــل تبــادل املعلومــات واملعــ •

 واخلدمات الزراعية؛
 العامل. حولنيني يف هذا اجملال املعايري والربوتوكوالت ابلتنسيق مع الشركاء املع وضعو  •

 املعلومات التالية يف املنظمة، وتساهم يف تقدميها: اعية يف املنظمة خدمات تكنولوجياوتقود املعلوماتية الزر  -8

 وحتليلها؛ البيا�ت املرئيةتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات اجلغرافية املكانية مبا يف ذلك  •
بيا�ت املعلوماتية الزراعية، وتطوير املنصـــــــــــــــات والتطبيقات ذات الصـــــــــــــــلة (النماذج واألدوات التحليلية  توحيد •

 والنظم)؛
 ومعايري املعلوماتية الزراعية واخلدمات السحابية. •

 وبناًء على األهداف املذكورة أعاله، هناك عدد من املشاريع واملنصات يف إطار املعلوماتية الزراعية مبا يف ذلك: -9

 بيد ابادرة العمل يدً اخلاصة مباملنصة اجلغرافية املكانية  •
بيد، اليت تضــــــم جمموعة  ابادرة العمل يدً اخلاصــــــة مبســــــاعدت املعلوماتية الزراعية يف بناء املنصــــــة اجلغرافية املكانية 

طاعي األغذية غنية من البيا�ت عن األغذية والزراعة وغريها لتعزيز اختاذ القرارات ابالســـــــــــــــتناد إىل األدلة يف ق
والزراعة، ابســـــــــــــتخدام أحدث األدوات املتاحة، مبا يف ذلك وضـــــــــــــع النماذج وعمليات التحليل اجلغرافية املكانية 

 الفرص املتاحة للحد من أوجه عدم املساواة لدى سكان الريف. أفضل املتطورة، من أجل حتديد
 حافظة خدمات التكنولوجيا الرقمية •

الرقمية هي عبارة عن منصـــــــة ســـــــحابية تتيح الوصـــــــول إىل املعلومات بطريقة منظمة حافظة خدمات التكنولوجيا 
لتقدمي املعلومات والرســــــائل االســــــتشــــــارية  (أي اهلواتف الذكية واهلواتف املمّيزة) ومرنة من خالل األجهزة احملمولة

للبيا�ت غري املنظمة ) والرســــــــائل النصــــــــية القصــــــــرية واخلدمة اإلضــــــــافية IVR(مثل اإلجابة الصــــــــوتية التفاعلية (
)USSDأدوات  تضــــمنآلية للمزارعني يف امليدان، وربط احلكومات مباشــــرة ابملزارعني بفضــــل احمللية  ت)) ابللغا

واملعلومات احمللية من البلدان  بيا�ت منظمة األغذية والزراعة/األمم املتحدة،مصـــــــــــــــادر ملدخالت، و خاصـــــــــــــــة اب
  .بشكل خاص) ة، ورواندا، والسنغال، والعراق، والنيجراألردن، وتنزانيا، ومجهورية مصر العربي(
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 البيا�ت الزراعية املرئية املتكاملة وحتليلها (غرف العمليات ولوحات املعلومات) •
من  من خالل إنشــــــــــــاء منصــــــــــــات البيا�ت املرئية وحتليلها يف املنظمة، ميكن إجراء مزيد من التحليل للمعلومات

يف ذلك قدرات  ية، واإلحصاءات، وغريها) مما يوفر رؤى وأدوات لصنع القرار، مبامصادر خمتلفة (اجلغرافية املكان
 .القائمة على التنبؤالتحليل 

 العملأساليب 

ســـتعمل املعلوماتية الزراعية يف املنظمة ابلتعاون الوثيق مع الشـــعب واملكاتب واملراكز ذات الصـــلة يف املنظمة ومع  -10
 وحدة فنية من جماالت متعددة عرب املنظمة، من صــــحة احليوان وصــــوًال  20الشــــركاء اخلارجيني، حيث جتمع بني أكثر من 

حدات املنظمة حول الرتبة واألراضـــــي واملياه واملناخ ومصـــــايد األمساك إىل التجارة واألســـــواق وتتضـــــمن بيا�ت من خمتلف و 
وســواها، إضــافة إىل شــركاء خارجيني جلمع  والثروة احليوانية واحملاصــيل والغاابت والتجارة والشــؤون االجتماعية واالقتصــادية

 .البيا�ت ونشرها

خدمات  شــــــــــــــعبةا هتطور الزراعة الرقمية اليت  حلولمن العديد من  اوتشــــــــــــــكل املعلوماتية الزراعية يف املنظمة جزءً  -11
مشـــــــــــــّجع تطوير نظام من أجل و  على خمتلف الصـــــــــــــعديف منظمة األغذية والزراعة لدعم األعضـــــــــــــاء  تكنولوجيا املعلومات

 ألغذية والزراعة يف مجيع أحناء العامل.الطويل األمد لقطاع ازراعي، وهو أمر ابلغ األمهية للتحول الرقمي البتكار لال


