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 الثاين على الويب:امللحق 

ل النظم تحقيق األثر: االستفادة من السلع العامة الرقمية لتسريع عجلة التقدم ابجتاه حتوّ لالتحّول الرقمي 
 يف األر�فمن أهداف التنمية املستدامة من خالل مؤشر الفقر املتعدد األبعاد  1الزراعية والغذائية واهلدف 

)MPI-R( 

ل تســـــهيل حتوّ ل عزيز اســـــتخدام التكنولوجيات الرقمية واعتمادهاتضـــــطلع منظمة األغذية والزراعة بدور رئيســـــي يف ت -1
واستثمارات يف السياسات من أجل سّد الفجوة الرقمية النظم الزراعية والغذائية، ويف تقدمي املشورة والرتويج خلطة سياساتية 

أحد خلف الركب. ويف هذا الســـــــــــياق، بقيت املنظمة يف  أي وتعظيم املنافع الرقمية، مع التأكد يف الوقت ذاته من عدم ترك
، مثل املســــــتجدة اتواألزم املناخ غريتابعتبارها اجلهة املســــــامهة واملعّجلة الرئيســــــية للتخفيف من آاثر  ،طليعة التحّول الرقمي

 من حولوالنزاعات والكوارث اإلقليمية، وتعزيز التحّول الرقمي يف األجل الطويل لقطاع األغذية والزراعة  19-جائحة كوفيد
 العامل، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 
الرقمية اجلديدة والشراكات ابجتاه لتحّول الرقمي لتحقيق األثر هو يف طليعة تطوير القدرات اخلاص اب رتكيزالجمال و  -2

يف حقبة االقتصــــــــاد الرقمي. وهلذا الغرض، ســــــــوف تواصــــــــل املنظمة تعميق التكامل بني  تســــــــريع حتقيق األفضــــــــليات األربع
فيدة م ة، وتســـــتخدم املعلوماتية الزراعية كأداٍة للرتويج إلنتاج ســـــلع عامة رقميةيالزراعاهلندســـــة تكنولوجيا املعلومات املتطّورة و 

ة للتنفيذ، وأدوات املعلوماتية الزراعية اليت بل، مبا يف ذلك البيا�ت واملعلومات القايمهاوتســــــلوقابلة لالســــــتخدام ومســــــتخدمة 
 األعضاء.الواردة من تالئم الغرض لالستجابة إىل مستو�ت خمتلفة من طلبات التطبيق يف جمال األغذية والزراعة 

 
 وبصورة خاصة، تعمل املنظمة على األنشطة التالية ذات األولوية: -3

 لسلع العامة الرقمية للمنظمةل بيد ااملنصة اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة العمل يدً تعزيز  )أ(
بيد اليت أطلقتها  ابيد يف األســــــــــاس ملبادرة العمل يدً  ااملنصــــــــــة اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة العمل يدً ُوضــــــــــعت 
. وبعد إطالقها 2و 1من أجل تعزيز تنفيذ أهداف التنمية املســــــــتدامة، وخباصــــــــة اهلدفني غذية والزراعة منظمة األ

شــاريع يف البلدان اليت تُنّفذ فيها لعديد من املا، ّمت اســتخدام هذه املنصــة بشــكل مكّثف يف 2020بنجاح يف عام 
 1يف املنظمة.خرين آأعضاء  دىلاملبادرة و 

 
شــــــكل مركز فتاألعضــــــاء واجلهات املتعاونة اخلارجية، ة يف املنظمة، و وحدات عدبني وهي قائمة كمنصــــــة تعاونية 

املنظمة وأصـــحاب  توّفرهاضـــافية لزراعة العاملية. وما زالت املنصـــة تنمو بفضـــل بيا�ت إلبيا�ت موّحد للمنظمة و 
 لتشغيل البيين مع منصات أخرى.ل أفضل خصائصكما و وظائف جديدة وحمّسنة  بفضل و ن، و مصلحة خارجي

  

                                                      
1  /platform/ar-geospatial-https://www.fao.org/hih 

https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/ar/
https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/ar/
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 وتسليم السلع العامة الرقمية اليت تالئم الغرض والتحّول الرقمي يف األغذية والزراعةإنتاج تعزيز  )ب(

يف  املعلوماتية الزراعية ةواهلندســـــــــــــــة الزراعية، تســـــــــــــــتخدم املنظميف ظل التكامل العميق بني تكنولوجيا املعلومات 
النظام العاملي ملعلومات األمراض الرقمية، و دمات خلاتطوير منصـــــــــــــــات البيا�ت والتطبيقات، من قبيل حافظة 

 موعةجمإطار رصـــد إصـــالح النظم اإليكولوجية و و ة إنتاجية املياه املفتوحة النفاذ، احليوانية، وتقومي احملاصـــيل، وبواب
 2األدوات اخلاصة مبخاطر املناخ.

 
ت 2020ويف يونيو/حزيران  -4 الســـــــــــــــلع أن "على  3خارطة الطريق للتعاون الرقمي لألمني العام لألمم املتحدة، نصـــــــــــــــّ

التكنولوجيات الرقمية والبيا�ت من أجل بلوغ أهداف التنمية املســـتدامة، العامة الرقمية أســـاســـية إلطالق العنان إلمكانيات 
ميكن للدول األعضـــــــاء، ". وختلص خارطة الطريق إىل أنه " وعلى وجه اخلصـــــــوص يف البلدان املنخفضـــــــة واملتوســـــــطة الدخل

لسلع العامة الرقمية كجزٍء من واألمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين أن يعّظموا هذه املبادرات العاملية من خالل نشر ا
 ".، ويف املستقبل كجزٍء من ُ�جهم لتحقيق األهداف19-جهودهم الفورية لالستجابة إىل جائحة كوفيد

 
ات إىل نشــــوء  اوتشــــري خارطة الطريق أيضــــً  -5 مبا يف ذلك ال ســــيما حتالف الســــلع تعّزز الســــلع العامة الرقمية، "منصــــّ

 ".متعددة أصحاب املصلحة تستجيب مباشرًة إىل غياب منصة ميكن التوجه إليهاالعامة الرقمية، وهي مبادرة 
 
يف حتالف الســـــــلع العامة الرقمية. وســـــــيكون هدف التعاون دعم وتســـــــريع  اطور أن تصـــــــبح عضـــــــوً  واملنظمة هي يف -6

 مسامهة املنظمة يف إنشاء سلع عامة رقمية يف جمال األغذية والزراعة.
 
وســـــــــــــوف تســـــــــــــعى املنظمة إىل االســـــــــــــتفادة من املعرفة اليت يتمتع هبا التحالف والعملية اليت تعتمدها يف إصـــــــــــــدار  -7

أربع ســـلع عامة رقمية صـــادق  وكان للمنظمة أصـــًال . كســـلع عامة رقميةإلقرار منتجات املنظمة بشـــكل منهجي  الشـــهادات 
حافظة خدمات بيد، و  اية املكانية التابعة ملبادرة العمل يدً عليها ســـــــــجل حتالف الســـــــــلع العامة الرقمية. وهي املنصـــــــــة اجلغراف
مع أعضــاء  ال املنظمة أيضًــ . وســوف تعمOpen FORISالتكنولوجيات الرقمية، وبوابة إنتاجية املياه املفتوحة النفاذ ومنصــة 

آخرين يف التحالف، وتساهم يف جمتمعات املمارسة املعنية يف التحالف، هبدف التأثري بشكل إجيايب على النظام اإليكولوجي 
 لألغذية والزراعة ابجتاه إنشاء واستخدام سلع عامة رقمية.

 
ة الرقميــة والتطبيقـــات ومن خالل مبــادرة التحّول الرقمي لتحقيق األثر، ســــــــــــــوف ترّكز املنظمــة على الســــــــــــــلع العــامــ -8

للدول األعضاء. وتعمل هذه املبادرة بطريقة املتخصصة اليت تساعد يف ترمجة هذه الرؤية إىل دعم وتنفيذ قدرات رقمية ملموسة 
متكاملة، وتســـــاهم يف بيا�ت األمم املتحدة وحتالف الســـــلع العامة الرقمية، مبا يتماشـــــى ابلكامل مع خريطة طريق األمني العام 

 عن طريق مناصرة السلع العامة الرقمّية، ومن خالل أنشطة تعاون مكثّفة. املتحدة من أجل التعاون الرقمي لألمم
 
لعملية صــــنع القرارات القائمة على األدّلة ســــلع عامة رئيســــية للمنظمة،  البيا�ت واملؤشــــرات املعّززة دعمً وتشــــّكل ا -9

 جيب أن يستند نشرها بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية، لتعزيز أثرها لدعم عملية صنع القرارات.
 

                                                      
2  /informatics/ar-https://www.fao.org/agro 
3  /roadmap-cooperation-https://www.un.org/en/content/digital 

https://www.fao.org/agro-informatics/en/
https://www.fao.org/agro-informatics/en/
https://www.fao.org/agro-informatics/ar/
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/


3 CL 170/INF/4 WA2 

 .اؤخرً الذي أُطلق م يف األر�ف مؤشر الفقر املتعدد األبعادوأحد األمثلة عن عمل املنظمة يف هذا اخلصوص هو  -10
 

من ز ، واملنظمة ملتزمة منذ 2030يف خطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام  حمور�ً  اثل القضــــــــــــــاء على الفقر واجلوع هدفً ومي -11
العامل، وتّتســم الزراعة كرب من فقراء ة تضــم القســم األاملناطق الريفيطويل ابحلّد من الفقر الريفي واجلوع. وتشــري األدّلة إىل أن 

أبمهية أساسية لسبل عيش هذه اجملموعات السكانية وأمنها الغذائي. غري أن إمكانية حتديد وفهم احتياجات الفقراء الريفيني 
 ما زالت حمدودة.

 
الذين يعيشـــون يف ملن هم األشـــخاص  عمليوتتمثل نقطة بداية أســـاســـية ألي تدخل ســـياســـايت بتحديد صـــحيح و  -12
مدقع، وأين يعيشــــــون، وما الذي مينعهم من اخلروج من براثن الفقر، وعلى وجه اخلصــــــوص يف املناطق الريفية. ويف حني  فقر

لتصميم سياسات فعالة ميكن أن تدعم التدخالت، يتمثل حتدٍّ رئيسي  اأساسيً  اا مسبقً ومات تشكل شرطً أن البيا�ت واملعل
 الريفي، ميكن أن يسرتشد به القياس السليم واملتسق.إضايف بغياب إطار مفاهيمي قائم حول الفقر 

 
مبادرة أكســــــــــــفورد للفقر والتنمية البشــــــــــــرية يف جامعة وملعاجلة هذه املســــــــــــألة، أطلقت منظمة األغذية والزراعة مع  -13

. وهذا هو مؤشر الفقر األر�فأكسفورد بر�مج عمل يرمي إىل اقرتاح وتنفيذ إطار مفاهيمي لقياس الفقر املتعدد األبعاد يف 
 .األر�فاملتعدد األبعاد يف 

 
خطي لت ويف اآلونة األخرية، أصــــــــــــبحت إجراءات الفقر املتعدد األبعاد مقبولة على نطاق واســــــــــــع ابعتبارها أدواتٍ  -14

عاين منه حدود املقاييس األحادية األبعاد، مثل قياســــــات الفقر النقدية. وهي تبّني التوزيع املشــــــرتك للحرمان املباشــــــر الذي ي
شـــــــخص أو أســـــــرة معيشـــــــية. وبناًء عليه، يســـــــتخدم عقد األمم املتحدة الثالث للقضـــــــاء على الفقر مؤشـــــــرات الفقر النقدية 

 الوطنيةألهداف التنمية املســــــــــتدامة عن املقاييس  2-2-1واملتعددة األبعاد العاملية من أجل تتّبع االجتاهات. ويفيد املؤشــــــــــر 
 دان.للفقر املتعدد األبعاد يف البل

 
مبادرة أكســــفورد للفقر والتنمية البشــــرية حول مؤشــــر الفقر املتعدد األبعاد ويرد العمل املشــــرتك الذي تقوم به املنظمة مع  -15
ع، مـــــــتـــــــاح عـــــــلـــــــى املـــــــوقـــــــع  يف تـــــــقـــــــريـــــــرٍ  األر�فيف  -https://www.fao.org/policy-support/tools-andمـــــــوســـــــــــــــــــــّ

publications/resources-details/en/c/1470849/ة.، الذي يُنشر ضمن سلسلة التنمية اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراع 
 

هو مقياٌس يشــــــمل األبعاد اخلمســــــة، وال ســــــيما األمن الغذائي والتغذية،  األر�فومؤشــــــر الفقر املتعدد األبعاد يف  -16
والتعليم، ومعايري العيش، وسبل العيش الريفية واملوارد واملخاطر. وميكن تطبيق هذا املقياس اجلديد يف جمموعة من السياقات، 

على مســـــتو�ت  التاملعيشـــــية أو الفرد. وميكن أن يســـــاعد يف توجيه رصـــــد التدخ ابســـــتخدام بيا�ت على مســـــتوى األســـــرة
 .على حّد سواء خمتلفة، وأنشطة املشروع

 
نطاق مؤشر الفقر املتعدد األبعاد العاملي، الذي أطلقه بر�مج األمم  األر�فمؤشر الفقر املتعدد األبعاد يف ويوّسع  -17

شخص  اتمليار  5.9بلدان و 109، بفضل بيا�ت عن 2010والتنمية البشرية عام املتحدة اإلمنائي ومبادرة أكسفورد للفقر 
إىل مؤشــــــــر الفقر  األر�ف. ومن خالل الرتكيز على املناطق الريفية، يضــــــــيف مؤشــــــــر الفقر املتعدد األبعاد يف 2021يف عام 

https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1470849/
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1470849/
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1470849/
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ويســـــــــتتبع تنفيذه مزيج مبتكر من البيا�ت اجلغرافية ســـــــــبل العيش الريفية واملخاطر. ب البعدين املتعّلقنياملتعدد األبعاد العاملي 
 .احلرّ حتّدد كمّية خماطر تعّرض سّكان الريف إىل اجلفاف، والفيضا�ت أو موجات اليت بيا�ت املسح املكانية و 

 
متثل  يةابستخدام البيا�ت من أربع دراسات استقصائية أسر  األر�فمؤشر الفقر املتعدد األبعاد يف وكان ُحيتسب  -18

املســـــــتوى الوطين ُأجريت يف إثيوبيا، ومالوي، والنيجر، ونيجري�. عالوًة على ذلك، ّمت اختبار املؤشـــــــر يف امليدان من جانب 
لب من أعضـــــــــــــــاء اجملتمع احمللي اســـــــــــــــتعراض األبعاد منطقة ريفية يف مالوي. وطُ  64يف  امبا، وحتديدً و جامعة مالوي يف وز 

األبعاد يف املناطق الريفية، ابالســــــــتناد إىل جتربتهم احلياتية، وتعريف املشــــــــقة الريفية والفقر املشــــــــمولة يف مؤشــــــــر الفقر املتعدد 
 بتعابريهم اخلاصة.

 
ســــــــلســــــــلة التنمية اإلحصــــــــائية ملنظمة األغذية والزراعة فعالية النهج املّتبع يف وُتظهر النتائج جمتمعًة الواردة يف تقرير  -19

يف بناء املالمح التشـــــــغيلية للفقر الريفي واإلمكانية اليت تنطوي عليها هذه األداة يف  األر�فمؤشـــــــر الفقر املتعدد األبعاد يف 
توفري أدّلة إضـــــــــــــــافية حول أبعاد الفقر اليت ال تعكســـــــــــــــها مقاييس أخرى. كما أن االختبارات القائمة على الدراســـــــــــــــات 

 اا وحمددً ا دقيقً ا هو مقرتح، يوّفر مقياسً  أن املؤشر، كماالستقصائية والتجريبية وّفرت معلومات مثرية لالهتمام ومفيدة، وتبّني 
يف بناء  األر�ف. وُتظهر كيف أنه يف ظّل إاتحة البيا�ت، ميكن أن يســــــاعد مؤشــــــر الفقر املتعدد األبعاد يف يف الريفللفقر 

لة للفقر الريفي موّزعة حســــــب النوع االجتماعي، والفئة العمرية وأنواع األســــــر املعيشــــــ ية. ويف هذا اخلصــــــوص، مالمح مفصــــــّ
 بسياسات فعالة. اداف الفئات السكانية األكثر ضعفً تفصيلية مستحسنة السته اأفكارً إبمكان هذا املؤشر أن يقّدم 

 
مثل احلالة  -خرىأأبعاد  ا، ظهرت أيضـــــــــــً األمهية  أن معظم األبعاد تعترب حامسةتبّني االختبار امليداين، يف حني  ويف -20

بســـــهولة من الدراســـــات االســـــتقصـــــائية الواســـــعة ذه األمور ه يعمج. ويف حني ال ميكن اســـــتنباط ظهر اجلســـــديالذهنية أو امل
 املقاييس النقدية وأمهية تكييف القياس مع السياقات الريفية.  يةدودحمروس هامة بشأن الص داستخفقد مت النطاق، 

 


