
 لألغذیة والزراعةدلیل المناقشة الخاصة بإنشاء مجلس رقمي عالمي 
 

  ؟السؤال الثاني: كیف یمكن أن یساعد إنشاء المجلس الرقمي على التغلب على العقبات العدیدة التي تحول دون انتھاج مثل ھذه التكنولوجیات
 

تحقیًقا لدوره وإدارة جمیع األنشطة المسندة إلیھ، سیراعي المجلس الرقمي بعض المبادئ حتى  - معلومات مقترح إضافتھا في المذكرة المفاھیمیة
 ھذه التكنولوجیات:واستخدام یتمكن من التغلب على العوائق العدیدة التي تحول دون تطبیق 

 
لقیمة العالمیة في سلسلة ا الفاعلینلمصلحة مختلف أصحاب التمثیال شامال ومتنوًعا ومتوازًنا بمثابة : یتعین أن تكون العضویة الشمولیة •

التمثیل الكافي لألقلیات والمجتمعات الزراعیة والریفیة على وجھ التحدید أن تتمتع عضویة المجلس كذلك بمن المھم ولألغذیة والزراعة. 
ھات نظرھم من التعبیر عن وجأصحاب المصلحة تمكین ضمان سعى لیأن ویة شفافبالالمجلس تسم أن یتعین ، یوفي سبیل ذلكالصغیرة. 

 .مراعاتھاو
األحرى من ف ،جدول أعمالھ الحلول التكنولوچیة عند وضعو تجاه المناطق الجغرافیة بالحیادیةالمجلس الرقمي أن یتسم ینبغي الحیادیة:  •

 ة.ة الرقمیالزراعإلسراع بوتیرة تطبیق ل ةممكن قیمةأكبر  توفراألولویة للجھود التي یمكن أن یعطي المجلس  ذلك أن
معقولة  الیفبتكفي إتاحة حلول الزراعة الرقمیة وتوفیرھا  دورٍ للقیام بالمبادرات التي ینفذھا المجلس الرقمي أن تسعى : ینبغي اإلتاحة •

 .شبابالو نساءالالمناطق الریفیة من سكان للمزارعین ووعلى وجھ التحدید 

 دون أي ضغوطٍ ب استراتیجیةرارات في اتخاذ قباالستقالل الذاتي أن تتمتع لمجلس اة دقیاالمسئولة عن الھیئة على : یجب االستقالل الذاتي •
  لمانحة.االجھات من  أو ضغوطٍ  سیاسیةٍ 

أھداف  ھا، مثلتسق معتأن واألوسع نطاًقا االلتزامات المعیاریة تراعي لھ اعمأ أنالمجلس الرقمي  أن یضمن : ینبغيالنمو التدریجي •
 .الزراعة الرقمیةتنمیة إسھاماتھ في باإلضافة إلى  التنمیة الرقمیة ئاألمم المتحدة ومبادالتي وضعتھا یة المستدامة مالتن

 ة زمنیةخالل أقصر مدھدف دائًما إلى تحقیق أفضل النتائج تقدر المستطاع وأن  ةالمجلس الرقمي عملیأن تكون إجراءات : ینبغي الكفاءة •
 .وبأقل جھد

 .المجموعات الضعیفةمع مراعاة حقوق وأخالقیة  بطریقة عادلة التكنولوجیااستخدام المجلس أن یضمن  : ینبغياألخالقیة •
بلیة التطبیق وقا للتأثیر اوسع نطاقً األواألكبر ات یإیجاد الحلول ذات اإلمكانعلى إجراءات المجلس أن تعمل  : ینبغيالنطاق توسیعإمكانیة  •

 ،لى احتیاجات المستخدم النھائيإتستند سمبادئ السوق و في األنشطة ستترسخ ھذه ،على ذلك عالوةً وھداف المستفیدین. استمن أجل 
 .في المداوالت ھذه االحتیاجاتمناقشة  قدر اإلمكانویتعین 

 
 

 :تتعلق بالسؤال الثانيو أسئلة إرشادیة أخرى مطروحة للتفكیر في إجابتھا
 مطلوب للتغلب على العوائق؟وتتناول ما ھو قاطعة إبرازھا ھل تعتقد أن المبادئ التي تم  -
 في رأیك، ھل ھناك ما ینبغي إضافتھ أو حذفھ؟ -

  


