
 ي عالمي لألغذیة والزراعةدلیل المناقشة الخاصة بإنشاء مجلس رقم
 

ما ھو ھیكل الحوكمة المطلوب تفعیلھ حتى یتمكن المجلس من تلبیة الغرض من إنشائھ؟ في رأیك، ھل تعتقد أن سیناریو الحوكمة السؤال الرابع: 
  المقترح لھ جدوى سیاسیة؟ 

 
 سیناریو الحوكمة المقترح - معلومات مقترح إضافتھا في المذكرة المفاھیمیة

 
فیدا ینبغي أن یستما ، كاالحتیاجات الجدیدة والناشئةحتى یواكبا ونة مربال بطبیعتھما المقترح وھیكل حوكمة المجلس ينموذج التشغیلتسم الأن ینبغي ی

بع من أر یتكون النموذج المقترحو. مقررةالاإلرشادیة المبادئ ھو اتباع  اتصمیمھنبغي أن یكون الھدف من ، ویالغیرمن كتسبة دروس الممن ال
بالتفصیل سنتناول . و) مجموعات العمل4العامة و() األمانة 3و() اللجنة االستشاریة 2و( ) المجلس التنفیذي1(ھي: ، ووحدات تشغیلیة رئیسیة

  .وصف كل وحدة أدناه
 

 
 

 وتضمات المجلس الرقمي وتوجیھ جھوده بوجھ عام. قراراتخاذ السلطة المطلقة في  ھو مجموعة من الخبراء لھا –المجلس التنفیذي  )أ
بینھم  في مجال الزراعة الرقمیة، من من المستویات المتوسطة إلى المستویات العلیا أصحاب الرأي مجموعة متوازنة منعضویتھ 

مانحة الالجھات ممثلین عن المؤسسات الحكومیة (تختلف بحسب المنطقة) والقطاع الخاص واألوساط األكادیمیة والمؤسسات البحثیة و
، لمنطقةاسیتم ترشیح األعضاء من قبل الحكومات التأسیسیة في التي تدعم المجلس بتمویلھا، باإلضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني. و

تألف المجلس ی، سالمعاییرلى تلك واستناًدا إ. األغذیة والزراعة لمنظمةالتابعة  القائمةواعد واللوائح المعتمدة للتمثیل في األجھزة وفًقا للق
 ویمكن انتخاب كل عضو مرتین. ،لمدة عامینعضًوا، تسري عضویة كل منھم  21من 

 
عن التأكد من إشراك المنظمات الدولیة والمساعدة في تجنب مضاعفة الجھود  لئومسھي عضو المجلس الرقمي ال – اللجنة االستشاریة )ب

غیر  ةیاستراتیج اتقترحتزوید المجلس الرقمي بم ة. كما أنھا مسئولة عنالرقمیواالستراتیجیات في المنظومة األشمل لتنمیة الزراعة 
من المتوقع أن تجتمع اللجنة مرتین في السنة، أحدھما  ،بھذا الدور ولالضطالعوستختص إلى حد كبیر باألمور االستشاریة. ، مةملز

باإلضافة إلى اجتماع المجلس التنفیذي، واالجتماع اآلخر إما أن یكون اجتماًعا مباشًرا أو عن ُبعد، ویتحدد ذلك بموجب  اجتماًعا مباشًرا
 قرار من رئیس اللجنة. 

 
التخطیط اإلداري  بعملیة، وھي القائمة تشغیلیة وإداریة عالیة الجودة وفعالةتقدم للمجلس خدمات  ھي وحدة صغیرة – األمانة العامة )ت

من أنھا تنفذ الخطط التي یقررھا المجلس ضمن األطر حقق التو، العمل، وتتابع األنشطة التي تنفذھا مجموعات موازنتھووضع  للمجلس
     الزمنیة المناسبة وبمستوى عاٍل من الفعالیة والجودة.

 
تي یتخذھا المجلس. وبینما یتم تحدید أدوار ھذه المجموعات بمعرفة ھي فرق عمل تم تشكیلھا لتنفیذ القرارات ال –مجموعات العمل  )ث

    المجلس التنفیذي بتوصیات من اللجنة االستشاریة وتوجیھ من األمانة العامة، قد تشمل أدواره التوضیحیة ما یلي:     
 

عند وضع الحلول المقترحة تعین یو. المناسب الحلوضع ولعالجھا المجموعة ء ي تم إنشاتالأو الحاجة جمع األدلة حول المشكلة  .1
مل عإذا وویجب أن تستند إلى أدلة عالیة الجودة.  ،أقصى حد یسمح بھ الموقف المحدد شملتإمكانیة توسیع نطاقھا بحیث مراعاة 

 ھا.وضعالمجلس على بناء مركز المعرفة، فسیستضیف ھذا المركز أًیا من الحلول التي یتم 
 

   .وضع خطة لتنفیذ الحل والتمكین من البدء في تنفیذ المشروعات .2
 

 ف.وبأقل التكالی ةممكنمدة أقصر  خالل، على أرض الواقع الحلول المصممةنفیذ ل طریقة لتمجموعات العمل أفضأن تدرس یمكن 
 

 تقییم للمساعدة في وضع خطوط األساس ورصد التقدم المحرز.الوتابعة مھیئة لل، تم إنشاء وفي الوقت نفسھ
 

 :إجابتھا فيتفكیر للالرابع مطروحة بالسؤال تتعلق أسئلة إرشادیة أخرى 
 سیناریو الحوكمة أكثر فعالیة؟ حتى ُیصبحھل لدیك أي اقتراحات فیما یتعلق بالعناصر األساسیة  -

 
 ، ھل لدیك نماذج مفضلة أخرى؟ا النموذجھذبخالف  -


