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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

  نظرل مقدمة للمجلس التنفيذي لالوثيقةهذه 

ة    أسئلة فنيةلديهم  قد تكون    الذين   تدعو األمانة أعضاء المجلس    ذه الوثيق وى ه ق بمحت ى  تتعل  االتصال بموظفي    إل

 . المجلس التنفيذي بفترة آافيةدورة قبل ابتداء ذلك أن يتم ويفضل أدناه، المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 :مدير المكتب اإلقليمي C. Heider: السيدة  -2030066513: رقم الهاتف

 :موظف التقييم، مكتب التقييم A.–C. Luzot: السيدة -3421066513: رقم الهاتف

نكم صاليمك سيدة االت ساعد اإلداري ،I. Carpitella  بال دمات ل الم دة خ ؤتمراتوح ديكم ،الم ت ل ئلة إن آان ق أس  تتعل

 .(2174-066513): بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم

  
  



WFP/EB.1/2010/7-B 3 

 

  
  

  

  

منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، شرع مكتبا التقييم في المنظمتين  من األجهزة الرئاسية لكل من بناء على طلب

ان،       البرنامجإجراء تقييم للدعم الذي تقدمه المنظمة و       ه المنظمت ستقل مشترك تجري  لنظم معلومات األمن الغذائي، وهو أول تقييم م

ادة            والبرنامجالتقييم هو تقدير مدى إسهام منظمة األغذية والزراعة         والغرض من    سواء بشكل منفصل أو مشترك في تحسين وزي

  . معلومات األمن الغذائي، ومدى إسهام هذه النظم، بدورها في تحسين صنع القرارنظمفعالية 

مهم لتلبية احتياجات تحسين   علومات األمن الغذائي لنظم م  والبرنامجوبشكل عام، فإن الدعم الذي تقدمه منظمة األغذية والزراعة          

ة و       ة والزراع ة األغذي انحين، ومنظم ة، الم ات الوطني ذائي للحكوم األمن الغ ة ب ات المتعلق وفير المعلوم ة ت نظم بغي امجال ، البرن

زاالن    والوآاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وإن آانت معرفة هذه االح         ا ال ي تياجات وفهمه

  .يتسمان بالتفاوت

سم منتجات ة   وتت ة والزراع ة األغذي ي منظم ذائي ف ن الغ ات األم م معلوم امجنظ ة والبرن ن الناحي سالمتها م ت، وب  بحسن التوقي

شمله في الماضي                     ا آانت ت وق م ا، وشمولها لعناصر تف ك، أصبحت ا    . التحليلية، وإمكانية الحصول عليه ى ذل نظم  وباإلضافة إل ل

ذائي ال   . تقوم، بشكل متزايد على الشراآات وتوافق اآلراء     غير أنه ال تزال هناك بعض الشواغل التي تتعلق بأبعاد مهمة لألمن الغ

  .نظم معلومات األمن الغذائي بالدرجة الكافية، وبخاصة مسائل التغذية، والتمايز بين الجنسين، والمسائل الحضرية تعالجها

نظم معلومات األمن              البرنامج  ية لمنظمة األغذية والزراعة و    وتؤثر البنى التنظيم   ووالية آل منهما تأثيرا آبيرا في آفاءة دعمهما ل

الته                        البرنامج،  فقد أوجد   . الغذائي ا لرس ا دعم ل هشاشة األوضاع ورسم خرائطه ى تحلي داخلي عل ز ال من خالل منهجه ذي الترآي

ة              فيما يتعلق بتقديم المساعدات الغذائية، نظاما      ى مستوى المنظم ذائي عل ة    . وحيدا يتسم بالكفاءة لمعلومات األمن الغ دمت منظم وق

صعيد     ى ال ذائي عل ن الغ ات عن األم وفير معلوم ي ت ة ف ة المتمثل ا المزدوج موال ووظيفته ر ش ا األآث ة، بواليته ة والزراع األغذي

  .ائي، دعما أآثر تفرقا لهذه النظماإلقليمية في مجال نظم معلومات األمن الغذ/العالمي وبناء القدرات القطرية

ك هو عدم                          سي في ذل سبب الرئي ديا، وال شكل تح زال االتصاالت ت ذائي، الت ومن جملة األنشطة المختلفة لنظم معلومات األمن الغ

  .وجود نهج استراتيجي وعدم وجود الفهم الكافي لعمليات صنع القرار التي ينبغي أن تسترشد بنظم معلومات األمن الغذائي

ة                         و دعم منظم ذائي المشمولة ب يؤآد التقييم النتائج التي توصلت إليها دراسات سابقة آثيرة من أن منتجات نظم معلومات األمن الغ

سانية     البرنامج األغذية والزراعة و   ة  . تستخدم على نطاق واسع في عمليات صنع القرار في حاالت الطواريء والحاالت اإلن وثم

ة ا     ع العالق ر في تتب شطة         صعوبة أآب سياسات أو األن ة بال رارات المتعلق ى الق ذائي إل سببية من منتجات نظم معلومات األمن الغ ل

ة                      تثمار في مجال التنمي شأن االس رارات تتخذ ب ر ق ذه المنتجات لتبري د من ه ى العدي واتر اإلشارة إل رغم من ت . اإلنمائية، على ال

رارات              ات صنع الق ي أن معظم منتجات نظم           وبشكل عام، فإن عدم وجود فهم آاف في عملي ي يتخذها أصحاب المصلحة يعن  الت

  .معلومات األمن الغذائي ال تستعمل بكامل طاقتها، وبخاصة في مجال العمل اإلنمائي

  لخـصم
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وخلص التقييم من ذلك    . ولم يجد التقييم نظم معلومات أمن غذائي وطنية استمرت تعمل بصورة آاملة بعد انتهاء التمويل الخارجي               

رة             إلى أن نظم م    علومات األمن الغذائي، عندما تصمم لخدمة احتياجات المانحين واالحتياجات القطرية، فإنها ال تمثل في أحيان آثي

سألة           . أولوية في التمويل لدى الحكومة الوطنية      ولذلك، ال ينبغي النظر إلى استدامة نظم معلومات األمن الغذائي باعتبارها مجرد م

بل إن المانحين، ووآاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية لها آلها مصلحة            . طنيةتتعلق بملكية وطنية وميزانية و    

  .أصيلة في استمرار النظم الوطنية لمعلومات األمن الغذائي في العمل بصورة جيدة

ر الذي يدحض التصور الشائع  أفضل مما آان متوقعا، األم   والبرنامجمنظمة األغذية والزراعة     وخلص التقييم إلى أن التعاون بين     

ز التكامل         . يميالن إلى التنافس أآثر مما يميالن إلى التعاون       البرنامج  منظمة األغذية والزراعة و    أن ة لتعزي ة إمكاني ك، فثم ومع ذل

  .والتعاون في مجال دعم نظم معلومات األمن الغذائي

  :ليبما يالبرنامج ويوصي التقييم بأن تقوم منظمة األغذية والزراعة و

  أن يعد آل منهما استراتيجيات لنظم معلومات األمن الغذائي على مستوى المنظمة في آامل مجال عمل آل منهما

المتعلق بنظم معلومات األمن الغذائي على المستويات الوطني، واإلقليمي، والعالمي على أساس أهداف شاملة يتم 

 لتنفيذ؛تحديدها بطريقة مشترآة تشمل الوسائل والخطط الالزمة ل

  لنظم معلومات األمن الغذائي على أساس ما والبرنامجوضع استراتيجية مشترآة بين منظمة األغذية والزراعة 

 تتمتعان به من مزايا نسبية؛

 المحافظة بطريقة مشترآة على دورهما القيادي في مجال نظم معلومات األمن الغذائي وتعزيز هذا الدور؛ 

 ئي التي تستجيب الحتياجات محددة؛تشجيع نظم معلومات األمن الغذا 

 تشجيع الشراآات الوطنية الطويلة األجل مع أصحاب المصلحة المتعددين في مجال نظم معلومات األمن الغذائي؛ 

  تعزيز تطبيق استراتيجية االتصاالت لنظم معلومات األمن الغذائي على أساس فهم حقيقي لعمليات صنع القرار

 المتعلقة باألمن الغذائي؛

 لالتصاالت واستقطاب الدعم في مجال والبرنامجعمل معا إلعداد استراتيجية مشترآة بين منظمة األغذية والزراعة ال 

 .نظم معلومات األمن الغذائي

  

  
  

  مشروع القـرار
  

  

ذية العالمي بالتقرير الموجز عن التقييم المواضيعي المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغ"المجلس علما  يحيط

 WFP/EB.1/2010/7-B/Add.1 واستجابة اإلدارة الواردة في) WFP/EB.1/2010/7-B ("لدعم نظم معلومات األمن الغذائي

  .ويحث على المضي قدما في اتخاذ اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس في أثناء المناقشات

  

                                                      
 هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة. 
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  معلومات أساسية

  السياق 

 إلى أن 1974، خلص مؤتمر القمة العالمي لألغذية لعام  على مدار عقد آامل   بعد سلسلة من حاالت الجفاف والمجاعة           -1

بة   ن مناس م تك ة ل ات القائم م الرصد والمعلوم ن    . نظ ات األم دة لمعلوم ا جدي ة نظم االت مختلف دت وآ ذلك، أع تجابة ل واس

م                          الغذائي، منها الن   ة والزراعة لألم ة األغذي ه منظم ذي أعدت ة والزراعة ال ذار المبكر لألغذي المي للمعلومات واإلن ظام الع

رن الماضي، حث                  . المتحدة ؤتمر  ونتيجة للحاجة المتكررة إلى المساعدة الغذائية العاجلة في الثمانينات والتسيعنات من الق م

لزراعة على قيادة عملية مشترآة بين وآاالت األمم المتحدة إلعداد نظم         منظمة األغذية وا   1996 لعام   القمة العالمي لألغذية  

اع      شاشة األوض ذائي وه ن الغ دام األم ة انع ع حال ة لتتب ر فعالي ات أآث م    . معلوم ادرة نظ ت مب ة، أطلق ذه العملي ة له ومتابع

ذائي   وبعد ثالثة عشر عاما، ال. المعلومات وهشاشة األوضاع ورسم خرائطها في مجال األمن الغذائي       يزال انعدام األمن الغ

ة، وتقلب                 سريع، واألمراض الوبائي اخ، والتوسع الحضري ال يمثل شاغال رئيسيا يخضع لتهديدات تزداد تعقيدا، آتغير المن

وة لمعلومات األمن          –لقد خلق آل ذلك تحديات غير مسبوقة       . أسعار األغذية العالمية   ر ق ى نظم أآث  مع استمرار الحاجة إل

  .الغذائي

إن مجال نظم معلومات األمن           عدةالذي أجريت فيهالوقت  وفي      -2 سنين، ف ى مر ال تقييمات لمشاريع وبرامج محددة عل

ة      2008ومن ثم، شرعت المنظمتان في سنة       . آموضوع استراتيجي رئيسي   قبلذي  الغذائي لم يقيم من      ، بناء على طلب لجن

ذي          البرامج في منظمة األغذي    ة المجلس التنفي امج ة والزراعة وبموافق ستقل           للبرن يم مشترك م ة   ، في إجراء تقي دعم منظم ل

  .لنظم معلومات األمن الغذائي برنامجالواألغذية والزراعة 

  نظم معلومات األمن الغذائي

امي       -3 وم دين و مفه ذائي ه ن الغ ات األم م معلوم وم نظ ف  كيإن مفه سياق يختل ان وال اختالف المك ه ب ع . فهم ساقا م وات

ة والزراعة و        ة األغذي امج استعمال المفهوم من قبل أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسين، بما فيهم منظم ، والمنظمات  البرن

  :ذائيغير الحكومية الدولية، والمانحون، والمؤسسات البحثية، يعتمد هذا التقييم التعريف التالي لنظم معلومات األمن الغ

م  شير نظ شطة ت ن األن ة م ى مجموع ذائي إل ن الغ ات األم ن  معلوم ات األم ة بمعلوم ة المتعلق  المترابط

ذائي وهي ل  : الغ ا، وتحلي ات وتخزينه ة البيان ات، وتنقي د البيان ي، وتولي ه التقن ة والتوجي داد المنهجي إع

ة  وتدعم هذه األنشطة واحدة أو أآثر من الوظائف الرئي        . البيانات، وإبالغها  خطوط األساس،    : سية التالي

دام    تجابة النع شطة االس يم أن ذائي، رصد وتقي ن الغ ات، رصد األم ديرات االحتياج ر، تق ذار المبك اإلن

  )1(.األمن الغذائي

ى                           -4 د اإلشارة إل ادة عن ة ع ة، والعالمي ة، واإلقليمي ذائي الوطني  نظم المعلومات     يستعمل مفهوم نظم معلومات األمن الغ

سية،                   ة الرئي وزارات المعني ي تجمع ال ددين الت رامج أصحاب المصلحة المتع ى ب ة عل الشاملة الخاصة باألمن الغذائي القائم

ة  ات المختلف ة، والجماع ات المحلي ي الحكوم ادات   وممثل ذائي آاتح األمن الغ ين ب وطنيين المعني صلحة ال حاب الم ألص

                                                      
ة، وإدارة احتياطي األغذية، واألنشطة المتعلقة باألسواق، وشبكات األمان  االستجابة النعدام األمن الغذائي المساعدة الغذائية الطارئة، والمساعدة في التنمية الزراعي أنشطةتشمل أمثلة )1(

 .االجتماعية، وبرامج التغذية والصحة
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ا          . والمؤسسات البحثية، باإلضافة إلى الشرآاء الخارجيين     المزارعين واالتحادات التجارية،     رامج آونه ذه الب ى ه ويغلب عل

  .آليات تنسيق لرصد انعدام األمن الغذائي في شراآة مع المجتمع المدني

ة،       توليد وتحليل ونشر المعلومات ا      ،منظمة األغذية والزراعة  من المهمات التي تضطلع بها          -5 ة، والتغذي ة باألغذي لمتعلق

ا  ة باعتباره ةوالزراع ة عام ات منفع ذه المعلوم سليم له تعمال ال سير االس ة  .  وتي ة األغذي ضطلع منظم سياق، ت ذا ال ي ه وف

ذائي،                ة في مجال نظم معلومات األمن الغ ة، والوطني ة، واإلقليمي ادرات العالمي والزراعة بإعداد، مجموعة واسعة من المب

ر، و      ا، ودعمها، بما فيهاواإلبقاء عليه  ذار المبك المي للمعلومات واإلن ذائي       النظام الع دام األمن الغ نظام المعلومات عن انع

دام     والتعرض لنقص األغذية ورسم الخرائط ذات الصلة    ة انع ة والزراعة، وحال ، وقاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذي

ذاء، والدرا           اق الغ الم، وآف ا       األمن الغذائي في الع صائية لألسواق، وغيره ة            . سات االستق م من دعم منظم ل جانب مه ويتمث

ادرات                          وطني من خالل مب ستويين اإلقليمي وال ى الم درات عل ة الق األغذية والزراعة لنظم معلومات األمن الغذائي في تنمي

امج العمل              ذائي من أجل برن ى تحس             . آمبادرة معلومات األمن الغ ادرات إل ذه المب ر من ه ة     ويهدف آثي درات الوطني ين الق

رار    سياسات وصنع الق ل ال ا لتحلي ذائي دعم ن الغ ات األم د وإدارة معلوم ال تولي ي مج ة ف م . والمحلي ة نظ زال حافظ وال ت

رة                       ا جزءا من المطالب واالحتياجات المتغي ة باعتباره معلومات األمن الغذائي في منظمة األغذية والزراعة تتسم بالدينامي

ة            . برنامج الحق في الغذاء   لمجاالت ترآيز جديدة آ    ومن المتوقع أن تؤدي عملية اإلصالح الداخلي الراهنة في منظمة األغذي

ذي أجري سنة           ستقل ال ة وأن        2007والزراعة التي تسترشد بالتقييم الخارجي الم ر في حافظة المنظم د من التغيي ى مزي  إل

  .مال المنظمةتفضي إلى مزيد من تعميم وظائف نظم معلومات األمن الغذائي في أع

ا تقتضي     -6 ضطلع به ي ي ات الت امجالمهم راء  البرن داد  إج ة بإع شطة المتعلق ع األن ي جمي ذائي ف ن الغ ال لألم رصد فع

ذائي وبخاصة من خالل         ب البرنامجعزز  و. البرامج والتخطيط  مرور السنوات، مبادراته في مجال نظم معلومات األمن الغ

دام األمن              1994ليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها التي أنشئت سنة          وحدة تح   لتحسين رصد هشاشة األوضاع إزاء انع

امج ، أعد  2004وفي سنة     . الغذائي ذ    البرن دير احتياجات الطوارئ      خطة لتنفي ى تق درة عل ز الق دتها ثالث سنوات   تعزي .  م

 في البرنامجألزمة، وتعزيز قدرات التقدير، وتعزيز دور واستهدفت هذه الخطة تحسين توفر المعلومات في مرحلة ما قبل ا          

ة      . لنظم معلومات األمن الغذائي وتنفيذها    اإلعداد المفاهيمي    امج   وتشدد الخطة االستراتيجية الراهن  )2()2013–2008(للبرن

ة والطارئ           م شامل للعوامل الهيكلي ى فه ؤدي   على دور تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها في دعم الوصول إل ي ت ة الت

  .إلى انعدام األمن الغذائي

ادرات            ، بط على مر السنين   ،والبرنامجعملت منظمة األغذية والزراعة     و    -7 رة من خالل مب ان آثي ريقة مشترآة في أحي

دادات ال  المشترآة ل اتبعثالمختلفة تتعلق بنظم معلومات األمن الغذائي، آان أبرزها   دير إم ة  تق ، وهي أداة  محاصيل واألغذي

رن الماضي                 سبعينات من الق ذ ال ة من ان           .استعملت استجابة لحاالت الطواريء الغذائي رة، تعاونت الوآالت رة األخي وفي الفت

ذائي            وشرآاء آخرون في إعداد نهج      ل     . النظام المتكامل لتصنيف مراحل األمن الغ ى تحلي اء عل ذائي أجري       وبن  لألمن الغ

 النظام المتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذائي إلى تشجيع الشفافية، والوضوح، وفهم            آاالت المختلفة يسعى  باالتفاق بين الو  

ذائي             دام األمن الغ ى المعلومات في االستجابة النع ادا عل وم نهج   . حالة األمن الغذائي من أجل اتخاذ قرارات أآثر اعتم ويق

ة    األخرىن المبادرات    شأ –النظام المتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذائي        سية المتعلق ذائي      الرئي نظم معلومات األمن الغ   ب

امج  منظمة األغذية والزراعة     المشمولة بدعم  دور حاسم في                     – والبرن ذين يضطلعون ب انحين ال ستمر مع الم ى حوار م  عل

  .البرنامج الشامل لنظم معلومات األمن الغذائي

                                                      
  .EB.A/3/2009  المجلسقرار بناء على 2013حتى سنة ) 2011–2008 (للبرنامجتم تمديد الخطة االستراتيجية  )2(
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ا               على الوآالتانعمل  وفي حين ت      -8 ر في برنامجيهم اك اختالف آبي ذائي، هن تعزيز وجود نظم معلومات فعالة لألمن الغ

ذائي شكلين                     . طبيعة مهماتهما في هذا المجال الختالف      ة والزراعة، يتخذ دعم نظم معلومات األمن الغ ة األغذي ففي منظم

توفير معلومات عن األمن    ) 2البلدان واألقاليم األعضاء؛    دعم إنشاء وتعزيز نظم معلومات فعالة لألمن الغذائي في          ) 1: هما

ا      ة   الغذائي العالمي باعتباره ة عام ا . منفع امج  أم ا            البرن ة أساس ى مستوى المنظم ذائي عل د أعد نظم معلومات لألمن الغ  فق

ديم                ة    لتحسين إدارته للبرامج وصنع القرار فيما يتصل بأنشطته آوسيلة لتحقيق هدفه الشامل المتمثل في تق ساعدة الغذائي .  الم

ذائي                        البرنامجوخالل الفترة األخيرة، يقوم      درات في مجال نظم معلومات األمن الغ دعم لتطوير الق ديم ال د بتق  بشكل متزاي

ي وطني واإلقليم ستويين ال ى الم ذه   . عل يص ه ى تقل ة إل ة والزراع ة األغذي ة منظم اش ميزاني سه، أدى انكم ت نف ي الوق وف

  .نظم معلومات األمن الغذائي لقدرات في مجالالمنظمة لدعمها تطوير ا

  التقييم

امج آان الغرض من التقييم هو قياس مدى إسهام منظمة األغذية والزراعة                 -9 شترآين في تحسين         والبرن صلين وم ، منف

دور                   ذه، ب ذائي، ومدى إسهام نظم المعلومات ه رار        وزيادة فعالية نظم معلومات األمن الغ ورآز  . ها، في تحسين صنع الق

ادرات آل من                         2008–2002التقييم على الفترة     ذائي ومب نظم معلومات األمن الغ ة ل ى مجموعة من المنتجات الممثل  وعل

  .الوآالتين

ملت       -10 ات ش صادر المعلوم ق وم ن الطرائ رة م ة آبي يم مجموع تعمل التقي ائق ذ: اس تعراض الوث ل اس صلة؛ تحلي ات ال

ديهم                       ة مع أشخاص ل ة والجماعي ابالت الشخصية الفردي التقييمات السابقة للعمل المتعلق بنظم معلومات األمن الغذائي؛ المق

ة؛ والمؤسسات؛            والبرنامجدراية بمنظمة األغذية والزراعة      ة الدولي ؛ وحكومات الدول األعضاء؛ والمنظمات غير الحكومي

رة     والمنظمات المانحة؛ ووآ  تبيان لمجموعة آبي ى اس االت األمم المتحدة؛ والمؤسسات البحثية؛ ودراسة استقصائية قائمة عل

ذائي            رة من                  . من أصحاب المصلحة في نظم معلومات األمن الغ ة في الفت ديرات إقليمي ة وتق ة قطري وأجريت دراسات حال

وب       بوتسوانا، بورآينا فاسو، آ   :  في آل من   2009آذار  /شباط إلى مارس  /فبراير ق، جن  مبوديا، تشاد، إثيوبيا، آينيا، موزامبي

شمالية             . فريقيا، سري النكا، تايلند   أ م  . آما أجريت زيارات ومقابالت شخصية في عدد من العواصم في أوروبا وأمريكا ال وت

د  ستوى انع ك م ي ذل ا ف لفا، بم اير المحددة س ا لمجموعة من المع ة وفق ي دراسات الحال اليم ف دان واألق ار البل ام األمن اختي

  .والبرنامجالغذائي ووجود منظمة األغذية والزراعة 

تدامة، مع                          -11 ر، واالس ة، واألث اءة، والفعالي ة، والكف استعمل التقييم مصفوفة تقييم نظمت حول أسئلة جوهرية عن األهمي

  .والبرنامج إيالء عناية خاصة للتنسيق والتعاون بين منظمة األغذية والزراعة

ة                               -12 ة األغذي يم في منظم ديري التقي ين من م اون مع اثن ستقلين بالتع ضم فريق التقييم أربعة خبراء استشاريين دوليين م

ة والزراعة          . والبرنامجوالزراعة   ة األغذي يم في منظم امج  واشترك مكتبا التقي يم  والبرن م دعم    . في إدارة التقي ا ت يم  آم التقي

  )3(.بلجنة من الخبراء الخارجيين

                                                      
اللجنة الدولية الحكومية  (Dramane Coulibaly، السيد )المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (Todd Benson، السيد )خبير استشاري مستقل (Margie Buchanan-Smithالسيدة  )3(

  .)الوآالة األمريكية للتنمية الدولية (Gary Eilerts، والسيد )الدائمة المعنية بمحاربة الجفاف في الساحل
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  النقاط الرئيسية المتعلقة باألداء

  أهمية الدعم المقدم من منظمة األغذية والزراعة والبرنامج

ة إ      -13 ل الحاج الم يجع اء الع ع أنح ي جمي ذائي ف ن الغ دام األم ستويات انع ول لم ر المقب اع غي تمرار االرتف م إن اس ى نظ ل

ة       .  عليهخالفلمعلومات األمن الغذائي تعمل بشكل جيد أمرا ال       ادة منظم ان أن تضطلع قي ة بمك ووجد التقييم أن من األهمي

ة  ة والزراع امجاألغذي ي،   والبرن المي، واإلقليم ستويات الع ى الم ذائي عل ن الغ ات األم م معلوم ز نظ ة وضع وتعزي  بعملي

  .والوطني، والمحلي

دين في                  -14 ا الفري ا ودوره ة لمرآزه ر من جماعات أصحاب المصلحة آاف دير آبي تحظى منظمة األغذية والزراعة بتق

ك              ار ذل دان باعتب ددة البل ة المتع المي والمعلومات المقارن ة  توفير المعلومات عن األمن الغذائي على الصعيد الع ة عام . منفع

ة                   وعلى الرغم من ذلك، وفي ضوء تحد       درة المنظم ي بق يم معن إن التقي ة والزراعة، ف يات التمويل التي تواجه منظمة األغذي

  .على استدامة هذه القيادة

ذائي   في تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها رؤية المنظمة لنظام وحيد         البرنامجويمثل نهج       -15 . لمعلومات األمن الغ

ذائي    وتندرج في هذا الن    دير االحتياجات       : ظام وظائف حاسمة لنظم معلومات األمن الغ ر، تق ذار المبك خطوط األساس، اإلن

شطة            امج ورصد األمن الغذائي، دعما لعمليات صنع القرار المتصلة بأن ة        البرن ساعدة الغذائي ى    .  في مجال الم وباإلضافة إل

دها من خالل              تم تولي ي ي ل    ذلك، فإن منتجات المعلومات الت ا        تحلي امج /هشاشة األوضاع ورسم خرائطه ة     البرن  ليست مهم

ر من أصحاب المصلحة في                           للبرنامج ة من جانب عدد آبي  فقط، بل إنها تستعمل أيضا وينظر إليها باعتبارها بالغة األهمي

  .المجالين اإلنساني واإلنمائي

ات، واستعراضات             ويتجلى التفاوت في معرفة وفهم الحاجة إلى د           -16 ائق، وتقييم ذائي في وث عم نظم معلومات األمن الغ

رة      ة والزراعة و      من خالل   /المشاريع والبرامج التي تقدم معلومات مبعث ة األغذي ى دعم منظم امج  أو /الحاجة إل نظم  البرن ل

ات االحتياجات             . معلومات األمن الغذائي   ين أولوي ارن يب ل مق م،        فل . فالمعلومات ال تسمح بإجراء تحلي سهل أن نفه يس من ال

مثال، السبب في اختيار بعض البلدان واألقاليم دون غيرها لدعم نظم معلومات األمن الغذائي فيها، أو السبب في تقديم الدعم                    

  .لوظائف محددة في نظم معلومات األمن الغذائي دون وظائف أخرى

دعم نظم معلومات األمن                     وآان النهج القائم على المشاري        -17 ر ل ى حد آبي ة والزراعة إل ة األغذي ع الذي استخدمته منظم

ة                         شطة المتعلق ى واألن شاريع مع معلومات عن البن ائق الم الغذائي على المستويين الوطني واإلقليمي يتضمن عادة إعداد وث

ة  ة والمهم ذائي القائم ن الغ ات األم نظم معلوم ؤدي التحرك ال . ب ن أن ي ة خطر م ة  وثم ة األغذي ي منظم ذي يحدث اآلن ف

ذائي                                  ى دعم نظم معلومات األمن الغ ة محددة إل ة وإقليمي ذائي وطني شاريع دعم نظم لمعلومات األمن الغ والزراعة من م

ات         وارد، والطلب درات، والم ع الق ل م ف الكام ة للتكي ة الالزم يص المرون دعم وتقل ذا ال د ه ى توحي ر إل ن المق ة م الموجه

ر من    . ستويين الوطني والمحلي  الموجودة على الم   ين آثي وقد يؤدي هذا إلى زيادة تعزيز تصور عام ينطوي على التضليل ب

ة والزراعة                ة األغذي أن دعم منظم ذائي ب امج اصحاب المصلحة في نظم معلومات األمن الغ نظم معلومات األمن     والبرن  ل

  .الغذائي هو دعم مبعثه الطلب
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ة و و    -18 ة والزراع ة األغذي تجابة منظم زداد اس ين ت ي ح امج ف نظم  البرن دعمهما ل ديلهما ل إن تع رة، ف ات المتغي لالحتياج

ضايا    د الق تباقي لتحدي صور اس داد ت ة إلع درة الكافي دام الق ع انع ل، م رد فع سية آ صفة رئي أتي ب ذائي ي ن الغ ات األم معلوم

  . اقعاواألزمات الجديدة أو المحتملة قبل أن تصبح أمرا و

ة       -19 ة والزراع ة األغذي ل منظم زز عم امجع ا،    والبرن ن غيره ر م ذائي أآث ن الغ ات األم نظم معلوم ة ل ائف معين  وظ

ل    اس، مث وط األس ة خط ذائي و  وبخاص ن الغ شامل لألم دير ال ل التق اع تحلي شاشة األوض ه   ه ضطلع ب ذي ي امج، ال  البرن

ن جملة الوظائف األخرى، حظي رصد وتقييم األنشطة المتعلقة بالترويج لألمن الغذائي وبخاصة           وم. وتقديرات االحتياجات 

در         ل ق ام    االستجابة لحاالت انعدام األمن الغذائي، بأق ة           . من االهتم ك منظم رة، تمل ا هو الحال في منظمات أخرى آثي وآم

ين    نظما راسخة لرصد وتقييم البرامج والمش   والبرنامجاألغذية والزراعة    ذه   . اريع ألغراض اإلدارة في المنظمت ر أن ه غي

ذائي         دام األمن الغ النظم نادرا ما ترتبط بنظم معلومات األمن الغذائي، ومن ثم، فإن دعم الرصد العام لالستجابة لحاالت انع

سبب                     . يتسم بالضعف  د الماضي، ويرجع ال اطراد في العق سي في     آما ان الدعم المقدم لوظيفة اإلنذار المبكر تراجع ب  الرئي

ة              ة والقطري ذي            . ذلك إلى وقف منظمة األغذية والزراعة لعدد من برامج الدعم اإلقليمي ل ال ك نتيجة لتقليص التموي ان ذل وآ

  .أدى إلى إغالق الكثير من البرامج والمشاريع دون اإلقليمية والوطنية

امج الغذائي المشمولة بدعم منظمة األغذية والزراعة        وعلى الرغم من أن نظم معلومات األمن            -20 شكل     والبرن  مصممة ب

ا تنحو   /ئعام لتناول سياقات الطوار  الحاالت اإلنسانية أآثر من آونها مصممة لتناول الحاالت اإلنمائية الطويلة األجل، فإنه

ذائي       ويرجع هذا الترآيز، في جانب آبير منه، إل       . إلى الترآيز على األولى دون الثانية      اريخ نظم معلومات األمن الغ ى أن ت

وهكذا ففي حين تعد المبادرات المتعلقة بنظم معلومات         . والمصطلحات المرتبطة بها، أعدا بصفة أساسية للسياقات اإلنسانية       

ا                    ل هشاشة األوضاع ورسم خرائطه  األمن الغذائي على مستوى المنظمة آالنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر وتحلي

إن احتياجات دعم نظم معلومات                ا ف سانية، ومن هن أدوات إن ام آ شكل ع ا ب ذات أهمية لنوعي صنع القرار، فإنه ينظر إليه

  .األمن الغذائي تعالج عادة باستخدام نهج ومصطلحات إنسانية نموذجية

  آفاءة دعم منظمة األغذية والزراعة والبرنامج 

ش    -21 سق أن ي تن ذائي ف ن الغ ات األم م معلوم امجطة نظ م  البرن ل نظ ي عم ساق ف ل االت ر تكف ي المق دة ف ق وح  عن طري

ر           يم، والمق ذ      وحسنت . معلومات األمن الغذائي على مستويات القطر، واإلقل دير احتياجات           خطة تنفي ى تق درة عل ز الق تعزي

وارئ داخلي  الط ب ال ة الطل اءة تلبي ات  آف ن ال لمنتج ات األم م معلوم صلة      نظ رار المت نع الق ات ص ل عملي ن أج ذائي م غ

ادة           .البرنامجبالمساعدات الغذائية التي يقدمها      ة، وزي ة التقني اديء التوجيهي  وتحقق ذلك بصفة أساسية من خالل تحسين المب

م                          شكل أفضل لكي تالئ ديرات احتياجات الطواريء وخطوط األساس ب توحيد عمليات نظم المعلومات، وتحسين تطويع تق

  .  البرنامجاجات البرمجة فياحتي

نظم          -22 ة ل ب المختلف م الجوان داد ودع سؤولية إع ر بم ي المق رة ف دات آثي ضطلع وح ة، ت ة والزراع ة األغذي ي منظم وف

المي               وطني، واإلقليمي، والع ستويات ال ى الم ذائي عل ضا مكاتب ق             . معلومات األمن الغ اك أي رغم من أن هن ى ال ة  وعل طري

وطنيين                        دي النظراء ال ذائي ل وإقليمية لمنظمة األغذية والزراعة، فغالبا ما يجري إعداد وتنفيذ دعم نظم معلومات األمن الغ

نظم معلومات             . واإلقليميين من خالل الوحدات التقنية بالمقر مباشرة       ة والزراعة ل وتؤدي الطابع المجزأ لدعم منظمة األغذي

ر من القوى الفاعلة المختلفة التي غالبا ما تفتقر إلى التنسيق وفي عدم وجود استراتيجية شاملة                األمن الغذائي حيث يوجد آثي    

ى الك                ر إل ة وتفتق ر منظم اعالت غي ة        ف لنظم معلومات األمن الغذائي، إلى تف ة آيفي اءة مع شرآاء يجدون صعوبة في معرف

  . توزيع مسؤوليات العمل على العاملين في منظمة األغذية والزراعة
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ددة القطاعات                            -23 ة متع شاء نظم معلومات أمن غذائي وطني رة، إن سنوات آثي ة والزراعة، ل ة األغذي لقد ناصرت منظم

ة لعمل             وفير المدخالت المهم ة بت داخل الهياآل المهيمنة تكون لها القدرة على أن تكفل، مثال، قيام الوزارات المعنية المختلف

ى           . مات األمن الغذائي  نظم معلو  غير أن االرتباط الهيكلي لمنظمة األغذية والزراعة بوزارات الزراعة واالتجاه التاريخي إل

ى وضع نظم معلومات              وب أدى إل اج الحب النظر إلى األمن الغذائي أساسا في إطار توفير السعرات الحرارية من خالل إنت

وزارات                  األمن الغذائي الوطنية المشمولة بدعم منظمة األ       ذه ال اج الزراعي في ه ة باإلنت شعب المعني . غذية والزراعة في ال

ى    ذائي عل ات األمن الغ درة نظم معلوم را من ق ة واحدة آثي ي وزارة معني ددة القطاعات ف رامج المتع ذه الب ويحد وضع ه

  .ن الكفاءة العامةلل مإشراك وزارت مهمة أخرى وأصحاب مصلحة مهمين آخرين، ويزيد من احتمال ازدواجية األداء ويق

ة الماضية،              . يعد االتصال عنصرا حاسما في آفاءة أي نظام للمعلومات            -24 سنوات القليل دم في ال ورغم إحراز بعض التق

ديا            ل تح زال يمث ذائي، ال ي من العوامل   ف. فقد وجد التقييم أن االتصال، دون سائر األنشطة المختلفة لنظم معلومات األمن الغ

رار بالمعلومات رداءة توصيل منتجات                     ة صنع الق الحاسمة التي تقلل من آفاءة نظم معلومات األمن الغذائي في إمداد عملي

ايير                . نظم معلومات األمن الغذائي    وعلى سبيل المثال، يتم في الغالب توزيع هذه المنتجات على نطاق واسع ولكن بدون المع

سبب        ك                المناسبة التي تحدد ال ا ذل تم به ي ي ة الت يهم، والطريق ذين يجب توصيلها إل ات، واألشخاص ال . في توصيل المعلوم

وى المنتجات  ين محت ة ب دم المواءم ت، وع ين، وسوء التوقي ستفيدين المختلف تهداف الم ي اس اءة ف دم الكف ك ع تج عن ذل وين

رار  انعي الق درات ص ات وق ات ا  . واحتياج سين عرض المعلوم ى تح ديد عل ب ش ة طل ن  وثم ات األم نظم معلوم ة ب لمتعلق

رار     الغذائي، مع إيالء عناية أآبر لتقديم إحاطات موجزة موجهة ألهداف محددة في مجال السياسات            ا صانعو الق يستفيد منه

ة     ة، أو األقطار المعني ر الحكومي ات غي ات المانحة، أو المنظم ات األمن    . في المنظم ل من نظم معلوم ى أن القلي ونظرا إل

ذائي ترص ات   الغ تالئم االحتياج ديل أوضاعها ل ى تع ادرة عل ر ق نظم غي ذه ال إن ه ا، ف تعمال منتجاته ة اس ة منتظم د بطريق

  . الناشئة

ات                        -25 ردات في البيان ة للمف ر المالئم ارات غي ويمكن أن تقوض مصداقية التقديرات أو تصبح موضع شك نتيجة لالختي

ين منتجات نظم معلومات              . ال األخرى الموجهة إلى وسائل اإلعالم     الصحفية وأشكال االتص   وازن ب اد ت وثمة حاجة إلى إيج

األمن الغذائي التي تعتمد بدرجة أآبر على األدلة ولكنها تتسم بالمبالغة في استعمال المصطلحات التقنية والمخاطبة العاطفية     

  .لدعم اعتمادا على وسائل اإلعالمللجمهور العام من خالل االتصال الذي يهدف إلى استقطاب ا

في االعتبار آأساس لألنواع المختلفة للدعم المقدم من المنظمتين أخذ مردودية التكاليف   ووجد التقييم أدلة ضعيفة على          -26

شاريع، آ                  . لنظم معلومات األمن الغذائي    ائق الم ة في وث ول بديل ام حل شكل ع دم ب ة            ولم تكن تق ل مقارن دم تحالي م تكن تق ا ل م

ذائي دون المنظمات       والبرنامجتوضح األسباب التي تجعل منظمة األغذية والزراعة         يقدمان الدعم لنظم معلومات األمن الغ

   .األخرى

  االستفادة من منتجات نظم معلومات األمن الغذائي والحصول عليها

ى الج    -27 سهل عل ن ال ة   م ذائي الخاصة بمنظم ن الغ ات األم م معلوم ات نظ ات معلوم م منتج ى معظ ور الحصول عل مه

ة            . والبرنامجاألغذية والزراعة    ا، وإمكاني ذائي األساسية من حيث توفره وثمة اهتمام متزايد بتغطية آل عناصر األمن الغ

لمهمة المتعلقة بمجموعة آبيرة من المسائل، غير        وبالتالي بإدراج البيانات ا    –الحصول عليها، واالستفادة منها، واستقرارها      

وات  د بعض الفج ه توج ذائي أن    . أن ن الغ ات األم م معلوم ستخدمو نظ د م يم، وج راه التقي ذي أج صاء ال ا لالستق م  فوفق نظ

سائل التغ       والبرنامجمعلومات األمن الغذائي الشاملة التي تدعمها منظمة األغذية والزراعة           ا لم ة تغطيته سم بمحدودي ة،   تت ذي

ي بينت      .األمن الغذائي في المدن والمراآزالحضرية    الجنسين، و قضايا  و ابالت الشخصية الت  وتعززت هذه النتيجة أثناء المق
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ذائي ات األمن الغ ي نظم معلوم ة ومصائد األسماك ف روة الحيواني ات الث دم إدراج بيان ضا ع ر من . أي در آثي ي حين يق وف

واستعمالها، أشار بعضهم إلى ضعف إدماج البيانات في   لمستفيدين زيادة توفر البيانات المتصلة بالحصول على المعلومات ا

ذائي ات األمن الغ ي . منتجات نظم معلوم رارات ف صادي وصانعو الق دان االقت ي المي ة ف اون والتنمي ة التع سعى منظم إذ ت

  .ت متكاملة ال تترك المستفيد حرية الجمع بين مجموعات بيانات متعددةالحكومات بصفة خاصة إلى إدماج منتجات معلوما

ا                        البرنامج   وفي حين آان ينظر إلى        -28 اك اعتراف إن هن ديرات االحتياجات، ف ى تضخيم تق ه ينحو إل ى أن في الماضي عل

ذائي       البرنامجمتزايدا بمصداقية بيانات     ود    . الحديثة عن األمن الغ امج    وجه ل أوضاع الهشاشة ورسم       البرن في مجال تحلي

ا وتحظ ة تمام ا معروف ات  ىخرائطه يهم الحكوم ا ف ذائي، بم ات األمن الغ ي نظم معلوم ين أصحاب المصلحة ف دير ب  بالتق

  .الوطنية، والمانحون، والمنظمات غير الحكومية الدولية، ووسائل اإلعالم الجماهيرية، والمؤسسات البحثية

سم بحسن التوقيت                -29 ة تت ادة بطريق ديرات تجرى ع يم أن التق ديرات      . وبشكل عام، وجد التقي تم تق ال، ت ى سبيل المث وعل

ة                    الحاالت الطارئة بصورة عاجلة فور تلقي إنذار مبكر عن تقديرات المحاصيل السنوية التي تتم هي األخرى بطريقة مالئم

ددة،       . يوفقا للتقويم الزراع   ات المتع ر والموافق ل والتحري وغالبا ما يتأخر نشر معلومات األمن الغذائي بسبب عمليات التحلي

جهودا والبرنامج ومع ذلك، فقد بذلت منظمة األغذية والزراعة . بما في ذلك موافقات الحكومات في القطر أو اإلقليم المعني   

  .للتغلب على هذه التحديات

صعيد         -30 ى ال تم بالتراضي عل ي ت ات الت ن خالل العملي ا م تم الحصول عليه ي ي ذائي الت ن الغ ات األم ين أن معلوم وتب

ا                      تفادة منه االت االس د احتم الي تزي رار وبالت دى صانعي الق ر من المصداقية ل در أآب ة   . القطري تحظى بق واعتبرت منظم

ة والزراعة  امج،األغذي ذائي أن ومؤسسات أخرى موالبرن ن الغ ات األم د معلوم ة بتولي ل  عني د أو تحلي ي تولي شارآة ف الم

وظهر هذا النهج آثيرا متمثال في وجود شعارات متعددة في وثائق معلومات األمن             . المعلومات بالتراضي أمر بالغ األهمية    

ذائي حاب       . الغ ة ألص ة الكامل ين المجموع ى التراضي ب ستند إل ات ت اج معلوم إن إنت ك، ف م ذل يهم   ورغ ا ف صلحة، بم  الم

زال        ة، ال ي ة الدولي الحكومات، والشرآاء الوطنيون اآلخرون، والمانحون، ووآاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومي

  .بعيدا عن أن يكون أسلوبا عاما

ام الوطني لمعلومات األمن الغذائي قوة، زاد وآلما ازدادت شراآات أصحاب المصلحة المتعددين التي يقوم عليها النظ          -31

رار                   ذائي في صنع الق ا لمعلومات األمن الغ أثير منتجات نظامه ى منتجات نظم          . احتمال ت ة عل ة إيجابي يم أمثل والحظ التقي

ا، وموز     لقائمة على التراضي في بورآينافاص    معلومات األمن الغذائي ا    ا، وآيني ق، والصومال  او، وآمبودي وتحظى آل   . مبي

ة والزراعة                    ة األغذي وي من منظم دعم ق امج هذه النظم الوطنية لمعلومات األمن الغذائي ب ان        والبرن رة، آ  وفي حاالت آثي

  .لمنظمة األغذية والزراعة بصفة خاصة دور محوري في إنشاء هذه النظم

  استخدام منتجات نظم معلومات األمن الغذائي

ة والزراعة    في حين تصلح      -32 امج  أطر األمن الغذائي المستخدمة في منظمة األغذي دام    لنظام  آ والبرن لمعلومات عن انع

ة      واإلنذار عالمالنظام العالمى لإل  ، أو   األمن الغذائي والتعرض لنقص األغذية ورسم الخرائط ذات الصلة          المبكر عن األغذي

ا لكل من ال             والزراعة إن منتجات نظم معلومات             ، وتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطه ة، ف سانية واإلنمائي سياقات اإلن

ويبدو أن ذلك قد    . األمن الغذائي تستخدم في القرارت اإلنسانية على نحو أآثر صراحة من استخدامها في القرارات اإلنمائية              

ذائي                 سية لنموذج نظم معلومات األمن الغ ام للوظائف الرئي ذائي   فمصطلحات نظم معلومات األ   . نتج عن تصور ع من الغ

  .عادة ما تستخدم في سياقات إنسانية" اإلنذار المبكر"أو " تقدير االحتياجات"مثل،
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وعلى الرغم من أن نظم معلومات األمن الغذائي الوطنية الراهنة تصمم عادة لتشمل مجموعة آبيرة من الحاالت، فإن                 -33

ي   ي التقي ا ف م تحليله ي ت نظم الت ة    ال ضايا التنمي ى ق ز عل ا ترآ ر مم سانية أآث سائل اإلن ى الم ز عل ى الترآي ل إل ت تمي . م آان

ل التخفيف من حدة                     شطة مث ذائي في أن فالحكومات الوطنية آانت في أغلب الحاالت تبلغ عن استخدام معلومات األمن الغ

وبالمثل، فإن نظم معلومات األمن  . ئلطواراألزمات، أو التخطيط االحترازي، أو إدارة احتياطي األمن الغذائي في حاالت ا           

داءت         ات الن واريء، آعملي االت الط تجابة لح التخطيط لالس ة ب رار المرتبط صنع الق ة ل داول الزمني ستجيب للج ذائي ت الغ

   .الموحدة

ضا مالحظة استخدام منتجات نظم معلومات األمن ال                       -34 يم أي سياسات        وفي حين استطاع التقي رامج وال ر الب ذائي لتبري غ

و              ان من الواضح أن الق د آ ر، فق تراتيجيات الحد من الفق ستخدم المعلومات       ىاإلنمائية أو اس ة ال ت ة في مجال التنمي  الفاعل

  .المولدة في السياقات اإلنسانية بكامل طاقتها لصالح السياسات اإلنمائية والتخطيط اإلنمائي في األجل الطويل

ة والزراعة                        -35 ة األغذي ة في منظم ين، آالدراسة الجاري ونجحت المبادرات التي طرحت في الفترة الماضية في المنظمت

امج عن دور تحليل األمن الغذائي في صنع القرار وعمل    ذائي         البرن  في مجال منتجات معلومات نظم معلومات األمن الغ

 فهم عمليات صنع القرار من أجل تحسين، في   عزيز القدرة على تقدير احتياجات الطوارئ     ت خطة تنفيذ    الخاصة به من خالل   

وهذا النوع من فهم عمليات صنع القرار لدى  . سياسات وبرامج األمن الغذائي، بما في ذلك برامج المساعدة الغذائية الداخلية          

  .ت األمن الغذائيأصحاب المصلحة له أهمية آبيرة في آفالة االستفادة المثلى من معلوما

  الفوائد المستدامة

امج  وجد التقييم أن الدعم الشامل الذي تقدمه منظمة األغذية والزراعة        -36 د عزز       والبرن ذائي ق نظم معلومات األمن الغ ل

يم        الهياآل المتكاملة لنظم معلومات األمن الغذائي في بلدان آثيرة، بما فيها جميع البلدان             ق التقي ا فري ي زاره وباإلضافة  .  الت

ي حين اضطلع           ك، فف امج   إلى ذل ال البرن رن                 بأعم سعينات من الق ات والت ذائي في الثمانين نظم معلومات األمن الغ ق ب  تتعل

الماضي الستخدام المنظمة الداخلى في المقام األول، فإن المنظمة تؤدي اآلن دورا محوريا في تشغيل نظم معلومات األمن              

رة    الغذ ين                             . ائي في بلدان آثي ى شراآات أو شبكات ب ادة عل ر ع ا أآب ي حققت نجاح ذائي الت وم نظم معلومات األمن الغ وتق

م   ع رأيه ون للجمي ث يك ة، حي ة الدولي ر الحكومي ات غي انحين، والمنظم دة، والم م المتح االت األم ة، ووآ ات الوطني الحكوم

  .دور رئيسي في بناء هذه الشراآاتبرنامج والوآان لمنظمة األغذية والزراعة . ونصيبهم الواضح

وم  " االستدامة"غير أن التقييم لم يجد أمثلة على         -37 ذا المفه ي اضطالع المؤسسات      تتفق مع التعريف الشائع له حيث يعن

دعم الخارج        اء ال د انته د تعرضت آل نظم معلومات      . يالوطنية بتمويل وتشغيل نظم معلومات األمن الغذائي بالكامل بع فق

نظم عن العمل          األمن الغذائي التي انتهى الدعم الخارجي لها      رة توقفت ال رة، وفي حاالت آثي ة  . النتكاسات خطي ة أمثل  وثم

ة     م تصادف                   على نظم وطني ة ل ذه األمثل ر أن ه ومي، غي ل الحك ى التموي سية عل صفة رئي د ب ذائي تعتم لمعلومات األمن الغ

  .ان ذات الدخل المنخفض، التي تعاني من نقص في األغذيةالفريق في البلد

را ب          -38 ه ال      النهج  ويبدي التقييم اهتماما آبي وم علي ذي تق شاريع   ال د             الخاصة ب   م ذي يع ذائي ال دعم نظم معلومات األمن الغ

ا وآم      ة والزراعة تقريب دمها       أساسا لكل المساعدات التي تقدمها منظمة األغذي ي يق ة محدودة من المساعدات الت امج ي . البرن

دم                  سم بع ل، حيث تت ذائي في األجل الطوي تدامة نظم معلومات األمن الغ وتتعارض المساعدة القائمة على المشاريع مع اس

ى المتا                   ا إل ر غالب ل الخارجي، وتفتق ى التموي اد عل سبب االعتم ة أو  االستمرار، فالمشاريع ال تستمر إال لفترات محدودة ب بع

  .االستراتيجيات الواقعية إلنهاء المشروع
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ة    والبرنامج  ووجد التقييم أن منظمة األغذية والزراعة           -39 ذائي الوطني قد قدما، في إطار دعمهما لنظم معلومات األمن الغ

د الحالي                 ذائي طوال العق تدامة            برامج تدريب واسعة النطاق لنظم معلومات األمن الغ شجع االس ك سي راض أن ذل ى افت ، عل

ام مؤسسات                  .المؤسسية للنظم  ومع ذلك، فعلى الرغم من أن التدريب ربما آان فعاال في األجل القصير، فإنه لم يسفر عن قي

ة األجل           تدامة المؤسسية الطويل يم    . دائمة لنظم معلومات األمن الغذائي ألنه لم يخطط في إطار االس ستنتج التقي ذلك، ي ه  ول أن

يس صحيحا                 ستدام ل ر مؤسسي م ى تغي د  . في حين أن القدرات الوطنية قد تم تقويتها، فإن افتراض أن ذلك سوف يؤدي إل فق

ى        رت إل ة، وافتق درة الفردي ى الق واتج وعل ى الن ي عل ا ينبغ ر مم درات أآث ة الق ة تنمي زت عملي تراتيجي؛  : رآ نهج االس ال

  .لسياقات المؤسسية أو لمتابعة دعم ما بعد التدريب واالحتفاظ بالقدرةلة وتقديرات االحتياجات؛ وإيالء العناية الكافي

  التكامل والتعاون

وأظهرت الوثائق، والمقابالت الشخصية، ودراسات الحالة القطرية التي تمت في إطار التقييم وجود أدلة على التنسيق            -40

ى              . والبرنامجراعة  والتعاون بين منظمة األغذية والز     ووجد أن التعاون في دعم نظم معلومات األمن الغذائي آان يحدث عل

ر  ي المق ان يحدث ف ا آ ر مم داني أآث صعيد المي ين  . ال ى التفاعل ب سية عل صفة رئي وم ب اون يق ذا التع وحظ ان ه ه ل ر أن غي

ات                 ة استراتيجية واتفاق ى أساس رؤي يس عل ات الخاصة، ول ك يمكن أن    . رسمية األشخاص والفرص والترتيب ورغم أن ذل

  .ينجح في األجل القصير، فإن األهداف الطويلة األجل تحتاج إلى تنسيق استراتيجي أآبر على مستوى المنظمة

ذي                   -41 انحون ال شأها الم ي أن ن اضطلعوا  ووجد التقييم أمثلة إيجابية على التعاون في مجال نظم معلومات األمن الغذائي الت

  . في مجال نظم معلومات األمن الغذائي بين الوآالتينالبناءبدور حاسم في تشجيع التعاون 

   النتائج والتوصيات

   الشاملالتقدير

ة والزراعة          . األهمية    -42 ة األغذي امج يمثل دعم منظم ا، ،والبرن ا              عموم ذائي عنصرا مهم نظم معلومات األمن الغ ا  ل فيم

ة               ة األغذي انحين، ومنظم ة، والم ات الوطني ذائي للحكوم ن الغ ات األم وفير معلوم نظم لت سين ال ى تح ة إل ق بالحاج يتعل

امج،  والزراعة،   ة         والبرن ة الدولي ر الحكومي م المتحدة األخرى، والمنظمات غي االت األم تمرار    –ووآ رغم من اس ى ال  عل

ا نظم وفهمه ذه ال ة ه ي معرف اوت ف ة وآانت ال. التف ة والزراع ة األغذي ة لمنظم ادة الدولي امج قي اهيمي، والبرن للتطوير المف

شغيل  وير وت ام لتط دعم الع ي، وال ه التقن ن    والتوجي ات األم م معلوم شكل نظ ة ل ة األهمي ذائي بالغ ن الغ ات األم م معلوم نظ

د      ة وحي ة    الغذائي ووجودها بشكل عام، سواء آانت هذه النظم نظم معلومات أمن غذائي ذات وظيف ى محدودة التغطي ة، أو بن

 .أو عالمية، أو متكاملة

ا     والبرنامج    تؤثر الهياآل التنظيمية لمنظمة األغذية والزراعة      .الكفاءة    -43 اءة دعمهم ووالية آل منهما تأثيرا آبيرا في آف

ذائي    نظم معلومات األمن الغ د أوجد   . ل امج،  فق ل هشاشة األوضاع     من خالل منهجه ذي   البرن ى تحلي داخلي عل ز ال الترآي

ا              ة، نظام ديم المساعدات الغذائي ذائي             ورسم خرائطها دعما لرسالته فيما يتعلق بتق اءة لمعلومات األمن الغ سم بالكف دا يت وحي

و                 . على مستوى المنظمة   ة في ت ا المزدوجة المتمثل ر شموال ووظيفته ا األآث ة والزراعة، بواليته ة األغذي دمت منظم فير وق

ذائي،      /معلومات عن األمن الغذائي على الصعيد العالمي وبناء القدرات القطرية    اإلقليمية في مجال نظم معلومات األمن الغ

شكل           . دعما أآثر تفرقا بكثير لهذه النظم      زال االتصاالت ت ذائي، ال ت نظم معلومات األمن الغ ة ل شطة المختلف ة األن ومن جمل
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رار                      أعظم التحديات، والسبب الرئيسي      ات صنع الق افي لعملي م الك في ذلك هو عدم وجود نهج استراتيجي وعدم وجود الفه

 .التي ينبغي أن تسترشد بنظم معلومات األمن الغذائي

ةالف    -44 ات . عالي سم منتج ة       تت ة والزراع ة األغذي ي منظم ذائي ف ن الغ ات األم م معلوم امجنظ ت،  والبرن سن التوقي  بح

شمله في الماضي                     بسالمتهاو م تكن ت وق ل وباإلضافة  .  من الناحية التحليلية، وإمكانية الحصول عليها، وشمولها لعناصر تف

شراآات وتوافق اآلراء               ى ال د عل شكل متزاي ي        . إلى ذلك، أصبحت النظم تقوم، ب شواغل الت اك بعض ال زال هن ه ال ت ر أن غي

ايز            تتعلق بأبعاد مهمة لألمن الغذائي ال تعالجها       نظم معلومات األمن الغذائي بالدرجة الكافية، وبخاصة مسائل التغذية، والتم

 .بين الجنسين، والمسائل الحضرية

ذائي المشمولة                    . التأثير    -45 يؤآد تقييم النتائج التي توصلت إليها دراسات سابقة آثيرة أن منتجات نظم معلومات األمن الغ

دعم منظم ةب ة والزراع امج ة األغذي واريء     والبرن االت الط ي ح رار ف ات صنع الق ي عملي ع ف اق واس ى نط ستخدم عل ت

رارات                    . والحاالت اإلنسانية  ى الق ذائي إل سببية من منتجات نظم معلومات األمن الغ ة ال ع العالق ر في تتب وثمة صعوبة أآب

رارات تتخذ         المتعلقة بالسياسات أو األنشطة اإلنمائية، على الرغم من توات         ر ق ذه المنتجات لتبري د من ه ر اإلشارة إلى العدي

ي يتخذها أصحاب                        . بشأن االستثمار في مجال التنمية     رار الت ات صنع الق م آاف في عملي إن عدم وجود فه ام، ف وبشكل ع

 .ل اإلنمائيالمصلحة يعني أن معظم منتجات نظم معلومات األمن الغذائي ال تستعمل بكامل طاقتها، وبخاصة في مجال العم

ل الخارجي                  .االستدامة    -46 .  لم يجد التقييم نظم معلومات أمن غذائي وطنية استمرت تعمل بصورة آاملة بعد انتهاء التموي

ة،  وخلص التقييم من ذلك إلى أن نظم معلومات األمن الغذائي، عندما تصمم لخدمة احتياجات المانحين واالحتياجات القط         ري

تدامة نظم معلومات             . فإنها ال تمثل في أحيان آثيرة أولوية في التمويل لدى الحكومة الوطنية            ى اس ولذلك، ال ينبغي النظر إل

ة   ة وطني ة وميزاني ة وطني ق بملكي سألة تتعل رد م ا مج ذائي باعتباره ن الغ دة،  . األم م المتح االت األم انحين، ووآ ل إن الم ب

ذائي في العمل                  والمنظمات غير الحكومية الدول    ة لمعلومات األمن الغ نظم الوطني ية لها آلها مصلحة أصيلة في استمرار ال

 .بصورة جيدة

سائل   والبرنامجستنتج التقييم أن منظمة األغذية والزراعة       ا. التكامل والتعاون     -47 نظم     يتعاونان في عدد من الم صلة ب المت

ة والزراعة     ، األمر الذي يدحض التصور الشائع بأن    معلومات األمن الغذائي   ة األغذي امج منظم افس    والبرن ى التن يالن إل  يم

  .ومع ذلك، فثمة إمكانية لتعزيز التكامل والتعاون في مجال دعم نظم معلومات األمن الغذائي. أآثر مما يميالن إلى التعاون

دولي   والبرنامجمنظمة األغذية والزراعة   رقة السياسات التي أعدت باالشتراك بين       ويؤيد التقييم نتائج و       -48 صندوق ال  وال

ا         اتجاهات التعاون بين الوآاالت    "للتنمية الزراعية  را له ا مق ة    ) WFP/EB.2/2009/11-C" (التي تتخذ من روم شأن أهمي ب

في دعمه للبرنامج وتشير الورقة إلى أن المزية النسبية       . التعاون في إعداد معلومات األمن الغذائي والمزايا النسبية للشرآاء        

ل هشاشة األوضاع                             داني الواسع النطاق وإنتاجه لمنتجات معلومات تحلي ذائي هي حضوره المي لنظم معلومات األمن الغ

ع المعلومات        . ورسم خرائطها  ل في جمع وتوزي ة والزراعة تتمث ة األغذي ل  وخالفا لذلك، فإن المزية النسبية لمنظم  والتحلي

درات                ة الق ة وإعداد األدوات؛ وتنمي المي؛ والمساعدة التقني صعيد الع ى أن          . على ال ضا إل يم أي امج ويخلص التقي ة   للبرن  مزي

   .نسبية في توفير الدعم لنظم معلومات األمن الغذائي للسياقات اإلنسانية واإلنمائية وآذلك لتحليل البيانات الوطنية
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  التوصيات

امج التوصيات المتعلقة بالتقييم موجهة إلى اإلدارة العليا في منظمة األغذية والزراعة                 -49 ى    والبرن زة الرئاسية     وإل األجه

ات من       . فيما يتعلق بالمواردتاثيرات   ويترتب على تنفيذ بعض هذه التوصيات        .فيهما دًا لألولوي م فسوف تتطلب تحدي ومن ث

  .وثمة تحديد واضح للتوصيات التي ستشترك الوآالتان في تنفيذها. اجانب الوآالتين آلتيهم

 االستراتيجيات  
ية     -50 ة و    : 1-1التوص ة والزراع ة األغذي ن منظم ل م وم آ ي أن تق امجينبغ نظم   البرن سية ل تراتيجيات مؤس ع اس  بوض

ة     معلومنظم معلومات األمن الغذائي لنطاق عملهما في مجال    ة والعالمي ة واإلقليمي ستويات الوطني ات األمن الغذائي على الم

  .تستند إلى األهداف الشاملة المعرفة بصورة مشترآة وتشمل وسائل وخطط التنفيذ

ذائي         -51 ن الغ ات األم م معلوم م نظ ين دع تراتيجيات بوضوح ب ز االس ي أن تمي اذج و –وينبغ داد النم ل إع ق  مث الطرائ

ة  شورة التقني ارات وإسداء الم ة المه ذائي–واألدوات، وتنمي ات األمن الغ نظم معلوم ذ المباشر ل ستند .  والتنفي وينبغي أن ت

ل                    ذائي، مث االستراتيجيات المؤسسية على تحليل للمزايا المقارنة ألصحاب المصلحة الرئيسيين في نظم معلومات األمن الغ

ة لأل األخرى المنظمات   انحين والمنظمات            التابع ة والم ة الدولي ر الحكومي ة والمنظمات غي م المتحدة والمصارف اإلنمائي م

ى       . الحكومية الدولية، في توفير الدعم لنظم معلومات األمن الغذائي على مختلف المستويات            وينبغي أن يستند هذا التحليل عل

ذائي           حوار مفتوح ومستمر مع مختلف أصحاب المصلحة، مع الترآيز بشكل خاص              شغيل نظم معلومات األمن الغ ى ت . عل

ة والزراعة             ة األغذي ة لمنظم امج وبالنظر إلى القيادة العالمي ه            والبرن ذائي، فإن نظم معلومات األمن الغ ق ب  في العمل المتعل

تراتيجيات وخطط العمل ال              ذ االس ة إعداد وتنفي سئولية آفال ا أن تضطلعا بم التين آلتيهم ة اإلدارة في الوآ ة  ينبغي لهيئ متعلق

  .بنظم معلومات األمن الغذائي المؤسسية المشار إليها

  :وعند إعداد هذه االستراتيجيات    -52

  ينبغي لمنظمة األغذية والزراعة أن تضع استراتيجيتها آجزء من عملية اإلصالح الجارية من أجل آفالة تحسين

وينبغي أن تتمثل .  لنظم معلومات األمن الغذائي، لتكفل بذلك زيادة الكفاءةتنسيق الدعم الشامل الذي تقدمه المنظمة

العناصر الرئيسية لالستراتيجية في أمانة لنظم معلومات انعدام األمن الغذائي والتعرض لنقص األغذية ورسم 

رحلة الجديدة لمشروع الخرائط ذات الصلة في وحدة تحليل األمن الغذائي والمشاريع الزراعية وزيادة التعاون مع الم

وآجزء من وضع االستراتيجية ينبغي أن تخضع المنتجات العالمية لنظم . معلومات األمن الغذائي من أجل العمل

 .غذائي لتحليل من جانب المستعملينمعلومات األمن ال

  ا في ذلك البلدان  أن ينشئ في جميع البلدان ذات الدخل المنخفض والتي تعاني نقصًا في األغذية بمللبرنامجينبغي

 .التي ال تتأثر بحاالت الطوارئ الحادة أو بالطلبات اإلنسانية المباشرة، قدرة فعالة في مجال معلومات األمن الغذائي

وينبغي أن يعمل نظام معلومات األمن الغذائي هذا في تعاون وثيق مع منظمة األغذية والزراعة وسائر الشرآاء 

 .المعنيين

ين    البرنامجينبغي لمنظمة األغذية والزراعة و    : 2-1التوصية      -53  أن يضعا استراتيجية مشترآة لنظام معلومات مشترك ب

  .المنظمتين مستندين إلى مالهما من مزايا نسبية

ذائ         -54 ن الغ ات األم نظم معلوم ين ل تراتيجيات المنظمت تمم اس ي أن ت ة    ينبغ ة األغذي ين منظم شترآة ب تراتيجية م ي باس

ة  امجوالزراع ستدامة    والبرن ذائي الم ن الغ ات األم م معلوم دعم نظ ة ل ًا تنفيذي ضمن خطط ي أن تت سه وينبغ ال نف ي المج  ف
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شترآة ي      . والم ي اإلدارة ف ب هيئت ن جان ر م د المباش ذه للرص شترآة ه تراتيجية الم داد االس ة إع ضع عملي ي ان تخ وينبغ

  . اللتين يتعين االعتراف بدورهما آأصحاب مصلحة بالغي األهمية في نظم معلومات األمن الغذائيالوآالتين

ة والزراعة                        -55 ة األغذي ين منظم شترآة ب ذائي الم امج  وينبغي أن تتضمن استراتيجية نظم معلومات األمن الغ ا    والبرن  م

  :يلي

 ضرورة أن تعمل نظم معلومات األمن الغذائي بصورة جيدة؛أنشطة لزيادة الوعى والدعوة ل 

  استراتيجية لحشد استثمارات جديدة تكون هناك حاجة ماسة إليها في األدوات التشخيصية المشترآة بين منظمة

 في مجال نظم معلومات األمن الغذائي من أجل تعزيز القدرات الوطنية والعالمية لنظم والبرنامجاألغذية والزراعة 

 علومات األمن الغذائي؛م

 في مجال نظم معلومات األمن الغذائي  والبرنامجخطوط توجيهية لتحقيق التكامل بين عمل منظمة األغذية والزراعة 

ونظم معلومات األمن الغذائي بصورة عامة في أطر التنسيق والمواءمة مثل أمم متحدة واحدة، والتقييمات القطرية 

 .لخاواستراتيجيات الحد من الفقر، واستراتيجيات البلدان المانحة، . للمساعدة اإلنمائيةالموحدة، وأطر األمم المتحدة 

 القيادة 

ة والزراعة و       : 2التوصية      -56 ة األغذي امج ينبغي لمنظم ذائي         البرن نظم معلومات األمن الغ ا ل ًا في قيادتهم ستمرا مع  أن ي

  .وتعزيزها

 أن يستثمرا معًا في استمرار وتعزيز قيادتهما لوضع وتنفيذ نظم معلومات            والبرنامجينبغي لمنظمة األغذية والزراعة         -57

ذائي  ة والزراعة –األمن الغ ة األغذي ة منظم ي حال رة ف ادة بدرجة آبي ك القي تعادة تل ي اس ا – وف ل للمزاي ى تحلي تنادًا إل  اس

  .قرارات تتعلق بالسياسات أثناء وضع استراتيجيات نظم معلومات األمن الغذائيالمقارنة وما يتخذ من 

  :ولمواصلة وتعزيز قيادة نظم معلومات األمن الغذائي، ينبغي تحديد األولويات لما يلي    -58

  نظيم جماعة غير رسمية متعددة  وقت ممكن في تأسرع أن يشترآا في والبرنامجينبغي لمنظمة األغذية والزراعة

البلدان وإقليمية، تشمل وآاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والحكومات المانحة ونظم معلومات 

األمن الغذائي الوطنية واإلقليمية، والمؤسسات البحثية، ووسائط اإلعالم الدولية، وغيرها من أصحاب المصلحة 

وينبغي أن ترآز جماعات أصحاب المصلحة المتعددين على بناء مؤسسات . ت األمن الغذائيالمهمين في نظم معلوما

وينبغي أن يتم ذلك على نسق نظم المعلومات األصلية عن انعدام األمن . نظم معلومات األمن الغذائي في المستقبل

ترآة لمنظمة األغذية والزراعة الغذائي والتعرض لنقص األغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ولكن تحت القيادة المش

وسيكون من المهم بصفة . ، وأن يعاد تصميمها وتسميتها للتعلم من الماضي وتجنب ما حدث به من إخفاقاتوالبرنامج

خاصة آفالة أن تضع جماعة أصحاب المصلحة المتعددين أهدافًا واقعية وأن تعمل على أساس خطة عمل متجددة 

سنويًا وينبغي للجماعة أن تنظر في أفضل وسيلة إلقامة شبكة عالمية لنظم معلومات مدتها خمس سنوات يتم تحديثها 

األمن الغذائي ترآز على نظم معلومات األمن الغذائي الوطنية وتدعمها نظم معلومات األمن الغذائي دون اإلقليمية، 

اعة أصحاب المصلحة المتعددين هو وسيكون الهدف النهائي لنظم معلومات األمن الغذائي لجم. واإلقليمية، والعالمية

تحديد آيفية إدامة التعاون الهادف إلى بناء مؤسسات لنظم معلومات األمن الغذائي تتسم بفعالية أآبر واستمرارية وفي 

 أن يكفل االستفادة من الخبرة اإليجابية المكتسبة من أفرقة الخبراء التي أنشئت في إطار  للبرنامجهذا السياق ينبغي
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يذ تعزيز القدرة على تعديد احتياجات الطوارئ إلنشاء أفرقة عمل مماثلة من أجل دعم هذا الفريق غير خطة تنف

 الرسمي وبمشارآة مباشرة من منظمة األغذية والزراعة؛

  في دعم نظم معلومات األمن الغذائي ليتجاوز آونه مجرد وسيلة لزيادة فعالية للبرنامجوينبغي توسيع الدور القيادي 

ة وأن يصمم ليخدم بنفس القدر اتخاذ القرارات من جانب الشرآاء غير المنخرطين بصورة مباشرة في اتخاذ المنظم

 لنظام معلومات األمن البرنامجينبغي إذًا أن ُيعّرف دعم . البرنامجالقرارات المتعلقة بالمساعدات الغذائية التي يقدمها 

 .غذية والزراعةالغذائي جزئيًا بأنه منفعة عامة مماثلة لمنظمة األ

 الدعم التقني  

 تعزيز نظم معلومات األمن الغذائي التي تستجيب الحتياجات   البرنامجينبغي لمنظمة األغذية والزراعة و    : 3التوصية      -59

  .محددة

ة والزراعة       -60 ة األغذي ى آل من منظم امجويجب عل ة   أوالبرن ستوياتها آاف ذائي بم نظم معلومات األمن الغ وفرا ل ن ي

ذائي                       ة للتصدي لتحديات األمن الغ ل الالزم القدرات التقنية لتوفير ما يحتاجه متخذو القرارات من أنواع المعلومات والتحلي

  .في الحاضر والمستقبل

  : الدعم التقني في أفيد وأنسب صورة فإنه ينبغي لهمانامجوالبرولكي توفر منظمة األغذية والزراعة     -61

  إجراء تحليالت استراتيجية منتظمة لالحتياجات من معلومات األمن الغذائي لصانعي القرارات المستهدفين الفعليين

حتملة لألمن ويفضل أن يضطلع بهذا العمل بصورة مشترآة وأن يولي اهتمام خاص للتهديدات الم. والمحتملين

 .غذائي في المستقبلال

  ،أن يقوما معًا بالدعوة إلى إبرام اتفاق بشأن مجموعة أساسية من المؤشرات المتعلقة بقياسات متكاملة لألمن الغذائي

بما في ذلك التغذية، والبناء على ما هنالك من مبادرات راسخة فعًال مثل فرق العمل المعينة بالتقدير والرصد والتقييم 

 . في رئاستهاوالبرنامجائمة المعنية بالتغذية التي تشارك منظمة األغذية والزراعة التابعة للجنة الد

 االستدامة  
ية     -62 حاب         : 4التوص ين أص ل ب ة األج ة الطويل شراآات الوطني ذائي ال ن الغ ات األم م معلوم م نظ زز دع ي أن يع ينبغ

  .ألمن الغذائيالمصلحة المتعددين في مجال نظم معلومات ا

ذائي،          " االستدامة"، في سعيها لتحقيق     والبرنامجينبغي لمنظمة األغذية والزراعة         -63 ة لمعلومات األمن الغ نظم الوطني لل

ذي يفرض استمرار الفوا                       تدامة، ال ي لالس ادة النظر في التعريف العمل ولين إع د في   أن يناقش آل منهما مع الشرآاء المم ئ

رهم من                 . إطار التمويل واإلدارة الوطنيين حصرياً      انحون وغي ة، يكون الم ذائي الوطني ة نظم معلومات األمن الغ وفي حال

ي      تدامة لتعن ف االس اد تعري ي أن يع ين، وينبغ ستعملين وداعم شرآاء م شراآة    "ال ل وال ار التموي ي إط د ف تمرار الفوائ اس

  ".الطويلي األجل ألصحاب المصلحة المتعددين

  : أنوالبرنامجولتعزيز النظم الوطنية الطويلة األجل لمعلومات األمن الغذائي، ينبغي لمنظمة األغذية والزراعة     -64

  يواصال دعم تطوير نظم معلومات األمن الغذائي الوطنية القائمة على الشراآات والشبكات التي تربط بين أصحاب

وينبغي لمنظمة األغذية . ين، مع الترآيز على إنتاج المعلومات المستندة إلى توافق في اآلراءالمصلحة المتعدد
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 أن يقوما آلما أمكن بإعطاء األفضلية للعمل المتعلق بنظم معلومات األمن الغذائي المشترآة والبرنامجوالزراعة 

 بينهما؛

  لالحتياجات في مجال القدرات، بما في ذلك على تأسيس عملهما في مجال بناء القدرات على التقديرات المنهجية

 التنظيمي والفردي؛/مستوى السياسات، والمستوى الموسمي

 النظر في وضع مجموعة مشترآة من الخطوط التوجيهية لعمليات تقييم االحتياجات من القدرات. 

 االتصاالت واتخاذ القرارات  
نظم معلومات           البرنامجلمنظمة األغذية والزراعة و   ينبغي  : 1-5التوصية      -65  أن يعززا تطبيق استراتيجيات االتصاالت ل

  .األمن الغذائي المستندة إلى فهم سليم لعمليات اتخاذ القرارات المتعلقة باألمن الغذائي

شطتهما في مجال نظم معلومات               أن يكف  والبرنامجيتعين على آل من منظمة األغذية والزراعة            -66 ز أن ال استمرار ترآي

ومن أجل أداء هذه المهمة بفعالية ينبغي أن تتضمن نظم معلومات     . األمن الغذائي على توفير المعلومات لمتخذي القرارات      

ستهدفين          صلحة الم حاب الم ات أص ف جماع ة لمختل صاالت موجه ريحة لالت تراتيجيات ص ة اس ذائي المدعوم ن الغ األم

ة          ومصا لحهم وأولوياتهم وقدراتهم على استخدام المنتجات المختلفة لنظم معلومات األمن الغذائي وعلى فهم العمليات المختلف

  .وعالوًة على ذلك ينبغي أيضًا إدراج آليات للتغذية المرتدة بالمعلومات بصورة منتظمة. لما يتخذ من قرارات

ة والزراعة                    ولتحسين استخد     -67 ة األغذي ة، ينبغي لكل من منظم ام استراتيجيات االتصاالت بنظم معلومات األمن الغذائي

  :والبرنامج

  بناء القدرات الالزمة للعمل الذي يضطلعان به لدعم تطوير نظم معلومات األمن الغذائي، بما في ذلك الترآيز بصفة

 الغذائي؛خاصة على فهم عمليات اتخاذ القرارات المتصلة باألمن 

  آفالة أن يتضمن وضع نظم معلومات األمن الغذائي، قدر اإلمكان، دعم المتخصصين في االتصاالت في دعمهم

 .لخبراء المعلومات

ة و: 2-5التوصية     -68 ة والزراع ة األغذي ي لمنظم امجينبغ صاالت  البرن شترآة لالت تراتيجية م ًا لوضع اس ال مع  أن يعم

  .الدعوة في مجال نظم معلومات األمن الغذائيو

ذائي                       -69 دة نظم معلومات األمن الغ وعي بفائ دعوة من أجل تحسين ال ق بال د ممكن في العمل المتعل ذل آل جه ينبغي ب

ل لألمن ا     ى أساس تعريف األمن      التكميلية التي توفر ما يلزم من معلومات شاملة عن األمن الغذائي إلجراء تحلي ذائي عل لغ

ويشمل ذلك التغذية والجوانب الجنسانية في المناظر الحضرية        . 1996الغذائي الوارد في مؤتمر القمة العالمي لألغذية لعام         

  .في جملة عناصر أخرى وينبغي بذل جهد خاص للتعريف بفائدة نظم المعلومات ألغراض التنمية
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