
 دلیل المناقشة الخاصة بإنشاء مجلس رقمي عالمي لألغذیة والزراعة
 

 
 المحتملة التي یمكن أن تبدأ بھا الحكومة لمواجھة التحدیات وتعزیز تنمیة الزراعة الرقمیة؟ االنطالقالسؤال األول: ما ھي نقاط 

 
یواجھ النظام العالمي لألغذیة والزراعة تحدیاٍت ھائلة، وفیما یلي بعض النقاط التي ینبغي أن  - معلومات مقترح إضافتھا في المذكرة المفاھیمیة

 تتناولھا الحكومة: 
نیة المعرفة الفنیة وغیر الففیما یتعلق ب، وتحدیًدا مالئًماغالًبا ما یكون الوصول إلى المعلومات غیر : الوصول غیر المالئم للمعلومات •

 بصناعة التكنولوجیا الزراعیة.  
: ال تزال العمالة غیر قادر على المنافسة في عالم یمكن أن یستعیض عن مة محو األمیة الرقمیة وتنمیة المھارات الجدیدةءعدم مال •

 العمالة البشریة بالتكنولوجیات الرقمیة. 
ول إلى صعوبة الوص بسبب والریفیة،وال سیما في المناطق الفقیرة  ،تتفاقم ھذه الدینامیات إلى الموارد المالیة:غیر المالئم الوصول  •

   التمویل للحصول على االستثمارات األولیة الالزمة العتماد وتبني الحلول الرقمیة.
ور انتشار أي نوع من االبتكار أو التط: تؤدي عدم إمكانیة االعتماد على البنى التحتیة المناسبة إلى تقویض مة الُبنى التحتیةءعدم مال •

 التكنولوجي واالستفادة منھا.
یؤدي غیاب (أو التوعیة غیر الكافیة) العناصر الداعمة مثل السیاسات والمعاییر واألطر التنظیمیة  عدم توفیر نظام االبتكار للدعم الكافي: •

 الرقمنة في قطاع الزراعة. واعتماد إلى عرقلة تطبیق
 االجتماعیة واالقتصادیة بین البلدان النامیة والبلدان المتقدمة.زیادة الفجوات  •

الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الحدیثة التي تتمكن من السكانیة والمناطق القطاعات الفجوة الرقمیة: الفجوة بین 
 تتمكن من الوصول إلیھا. وتلك التي ال 

 .الوصول إلى التكنولوجیات لمرأة من حیث إمكانیةالرجل واالفجوة بین الجنسین: الفجوة بین 
 المناطق الجغرافیة.مختلف الفجوة الجغرافیة: الفجوة بین 

 
غالًبا ما تتردد منظمات القطاع الخاص التي تقوم بتسویق أحدث التكنولوجیات في بدء نقص االستثمارات في البلدان غیر المتقدمة:  •

 من الملكیة الفكریة وحمایة الملكیة. العمل في بلدان ال تضمن مستویات كافیة
في حال لم یتم تنظیم تطویر التكنولوجیات واالبتكارات الجدیدة وإدارتھا بشكل جید،  انخفاض القدرة على تحمل تكلفة الحلول الجدیدة: •

ر بخدمات ما یتعلق األمفي البلدان األكثر فقراً بسبب ارتفاع التكالیف ذات الصلة، خاصة عندواعتمادھا فستتزاید صعوبة تطبیقھا 
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

ینطوي تزاید أعداد المنصات الرقمیة التي تقدم المعلومات للجھات الفاعلة في سلسلة القیمة الخاصة بالتكنولوجیا  موثوقیة المعلومات: •
ومات، وكذلك بشأن جودة المعلومات المقدمة، الزراعیة (المزارعون في المقام األول) على مشكالت تتعلق بمدى الثقة في مصدر المعل

 بسبب المصالح األساسیة للجھة مقدمة المعلومات.
ال یتضح دائًما كیف یتم جمع المعلومات من األنشطة الزراعیة والمیدانیة باستخدام األدوات والتكنولوجیات الرقمیة ملكیة المعلومات:  •

 الجھات الفاعلة األخرى.التي یستخدمھا مقدمو الخدمات التكنولوجیة أو 

 :تتعلق بالسؤال األولو إجابتھاأسئلة إرشادیة أخرى مطروحة للتفكیر في 
 ؟ تشمل أدلة واقعیةھل تعتقد أن التحدیات العالمیة التي تم إبرازھا ھي تحدیات  -
 أو حذفھ؟ ینبغي إضافتھھل ھناك ما في رأیك،  -

 
  


