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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

  نظرلل مقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقةهذه 

ة    أسئلة فنيةلديهم  قد تكون   تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين       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 

 :شعبة إدارة األداء والمساءلةير مد R. Hansen : السيدة  2008-066513: رقم الهاتف

 :آبير موظفي إدارة األداء K. Owusu-Tieku: السيد 3018-066513: رقم الهاتف

  :موظف إدارة األداء M. Hassinen-Agoya: السيدة 3752-066513: رقم الهاتف

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

 .(2645-066513): بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم
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  معلومات أساسية

لمشترك بين التقييم المواضيعي ا" تشكل هذه الوثيقة رد األمانة على توصيات التقييم المستقل المشترك األول المعنون        -1

  ".منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لدعم نظم معلومات األمن الغذائي

امج وتعرب األمانة عن تقديرها لإلقرار بالتعاون القائم بين منظمة األغذية والزراعة و               -2 ى     البرن ة إل  وللتوصيات الرامي

ة بالتوصيات               . مهتعزيز المشروع المشترك ودع    ة للعناي دابير الالزم اذ الت وتالحظ األمانة التحديات الماثلة، وهي تعتزم اتخ

  .المعروضة في المصفوفة

م المتحدة                             -3 االت األم ين وآ اون الجاري ب ى التع آما أن هذا الرد المشترك يوضح مجددًا األهمية التي تعلقها األمانة عل

  .تخذ من رومًا مقرًا لهاالتي ت
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 رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن التقييم المواضيعي المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لدعم نظم معلومات األمن الغذائي

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة الجهة المنفذة التوصيات

 تيجياتسترااال

  

ة و: 1-1التوصية  ة والزراع ة األغذي ن منظم ل م وم آ امجينبغي أن تق ترا بوضع البرن نظم اس تيجيات مؤسسية ل

ة            ة واإلقليمي ستويات الوطني ى الم ذائي عل معلومات األمن الغذائي لنطاق عملهما في مجال نظم معلومات األمن الغ

 .ورة مشترآة وتشمل وسائل وخطط التنفيذوالعالمية تستند إلى األهداف الشاملة المعرفة بص

ز      ترا وينبغي أن تمي ذائي        االس ين دعم نظم معلومات األمن الغ ق     –تيجيات بوضوح ب اذج والطرائ داد النم ل إع  مث

ذائي            –واألدوات، وتنمية المهارات وإسداء المشورة التقنية        نظم معلومات األمن الغ ذ المباشر ل وينبغي أن   .  والتنفي

جيات المؤسسية على تحليل للمزايا المقارنة ألصحاب المصلحة الرئيسيين في نظم معلومات األمن               تياالستراتستند  

ة   ة الدولي ر الحكومي ات غي ة والمنظم دة والمصارف اإلنمائي م المتح ة لألم ات األخرى التابع ل المنظم ذائي، مث الغ

نظم معلومات األ           دعم ل وفير ال ستويات     والمانحين والمنظمات الحكومية الدولية، في ت ى مختلف الم ذائي عل . من الغ

شكل خاص          ز ب ع الترآي وينبغي أن يستند هذا التحليل على حوار مفتوح ومستمر مع مختلف أصحاب المصلحة، م

ذائي        ة والزراعة و              . على تشغيل نظم معلومات األمن الغ ة األغذي ة لمنظم ادة العالمي ى القي النظر إل امج وب  في   البرن

سئولية             العمل المتعلق بنظم معلومات    ا أن تضطلعا بم التين آلتيهم ة اإلدارة في الوآ ه ينبغي لهيئ  األمن الغذائي، فإن

  .تيجيات وخطط العمل المتعلقة بنظم معلومات األمن الغذائي المؤسسية المشار إليهااالستراآفالة إعداد وتنفيذ 

  :تيجياتاالستراوعند إعداد هذه 

  تيجيتها آجزء من عملية اإلصالح الجارية من أجل استرا األغذية والزراعة أن تضع لمنظمةينبغي

آفالة تحسين تنسيق الدعم الشامل الذي تقدمه المنظمة لنظم معلومات األمن الغذائي، لتكفل بذلك زيادة 

تيجية في أمانة لنظم معلومات انعدام األمن ستراوينبغي أن تتمثل العناصر الرئيسية لال. الكفاءة

ية ورسم الخرائط ذات الصلة في وحدة تحليل األمن الغذائي الغذائي والتعرض لنقص األغذ

والمشاريع الزراعية وزيادة التعاون مع المرحلة الجديدة لمشروع معلومات األمن الغذائي من أجل 

تيجية ينبغي أن تخضع المنتجات العالمية لنظم معلومات األمن االستراوآجزء من وضع . العمل

  .ملينالغذائي لتحليل من جانب المستع

  أن ينشئ في جميع البلدان ذات الدخل المنخفض والتي تعاني نقصًا في األغذية بما في للبرنامجينبغي 

ذلك البلدان التي ال تتأثر بحاالت الطوارئ الحادة أو بالطلبات اإلنسانية المباشرة، قدرة فعالة في 

لغذائي هذا في تعاون وثيق مع وينبغي أن يعمل نظام معلومات األمن ا. مجال معلومات األمن الغذائي

 .منظمة األغذية والزراعة وسائر الشرآاء المعنيين

  

رة ( ن  دائ ل األم  تحلي

ن    ل م ي آ ذائي ف ) الغ

 البرنامجالمنظمة و

  

يعد  امجس ذائي   (البرن ن الغ ل األم رة تحلي ترا) دائ نظم  اس سية ل تيجية مؤس

ع      ية م ذائي متماش ن الغ ات األم ترامعلوم ين  االس شترآة ب ة تيجية الم المنظم

  ).2-1انظر التوصية ( في هذا الصدد البرنامجو

  :تيجية ما يلياالستراوستتضمن هذه 

  نهج قطري لنظم معلومات األمن الغذائي يستند إلى دعم ومأسسة

القطاعات، وتستكمله /هيئة وطنية لألمن الغذائي متعددة الوزارات

  والشرآاء المختلفين؛البرنامجالمنظمة و

 وحدات تحليل هشاشة  (للبرنامجب القطرية بناء قدرات المكات

 والحكومات )األوضاع ورسم خرائطها في المقام األول

والشرآاء، بالتعاون مع المنظمة والجهات الشريكة اإلنمائية 

 ؛األخرى

  منح األولوية لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، التي

ورسم ُيفترض أن تتواجد فيها وحدات تحليل هشاشة األوضاع 

خرائطها، وتوفير الحلول للبلدان التي ال توجد فيها مثل تلك 

 الوحدات؛

  تيجية المؤسسية، بما في ذلك وجود االستراتوفير الموارد لهذه

وحدات تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها واألنشطة 

 .القطرية لنظم معلومات األمن الغذائي

 

  

 2010 األول آانون/ديسمبر
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 رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن التقييم المواضيعي المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لدعم نظم معلومات األمن الغذائي

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة الجهة المنفذة التوصيات

ترا  أن يضعا البرنامجغي لمنظمة األغذية والزراعة و  ينب: 2-1التوصية   شترآة لنظام معلومات مشترك     اس تيجية م

 .لهما من مزايا نسبية بين المنظمتين مستندين إلى ما
   

سمبر    انون األول    /اعتبارًا من دي يقوم    2009آ امج  س ل األمن       (البرن رة تحلي دائ

داد             ) الغذائي ة وإع د اجتماعات منتظم ة بعق وشعبة التنمية المستدامة في المنظم

ذه      . تيجية مشترآة استرا داد ه ترا وسيتضمن إع ي       االس شطة الت د األن تيجية تحدي

شترآة       ل تنمي   (سُتنفذ بصورة م ة و  مث درات القطري يم األمن    /ة الق شطة تقي أو أن

أو إدراج األنشطة التي سُتنفذ بصورة      /، واألنشطة المتكاملة، و   )الغذائي وتحليله 

  .فردية من جانب المنظمتين

  2010حزيران /يونيو

 

 

 

  

تيجيات المشترآة لنظم االستراستكون أنشطة نشر الوعي والمناصرة جزءًا من   

وارد         معلومات األمن الغذائي   ة الم  واالتصاالت، وستشتمل على مقترحات لتعبئ

  .لضمان التشغيل السلس لنظم معلومات األمن الغذائي

-2010حزيران /يونيو

  2010آانون األول /ديسمبر

تمم  تراينبغي أن ت ذائي باس ن الغ ات األم نظم معلوم ين ل تراتيجيات المنظمت ة اس ة األغذي ين منظم شترآة ب تيجية م

ة و امجوالزراع ذائي          البرن ن الغ ات األم م معلوم دعم نظ ة ل ًا تنفيذي ضمن خطط ي أن تت سه وينبغ ال نف ي المج ف

ي        االستراوينبغي أن تخضع عملية إعداد      . المستدامة والمشترآة  تيجية المشترآة هذه للرصد المباشر من جانب هيئت

ة              الغي األهمي دورهما آأصحاب مصلحة ب راف ب ين االعت في نظم معلومات األمن     اإلدارة في الوآالتين اللتين يتع

  .الغذائي

ة والزراعة و          استراوينبغي أن تتضمن     امج تيجية نظم معلومات األمن الغذائي المشترآة بين منظمة األغذي ا  البرن  م

  :يلي

 أنشطة لزيادة الوعي والدعوة لضرورة أن تعمل نظم معلومات األمن الغذائي بصورة جيدة؛  

 اك حاجة ماسة إليها في األدوات التشخيصية المشترآة تيجية لحشد استثمارات جديدة تكون هناسترا

 في مجال نظم معلومات األمن الغذائي من أجل تعزيز البرنامجبين منظمة األغذية والزراعة و

 القدرات الوطنية والعالمية لنظم معلومات األمن الغذائي؛

 في مجال نظم  البرنامجخطوط توجيهية لتحقيق التكامل بين عمل منظمة األغذية والزراعة و

معلومات األمن الغذائي ونظم معلومات األمن الغذائي بصورة عامة في أطر التنسيق والمواءمة مثل 

تيجيات استراو. أمم متحدة واحدة، والتقييمات القطرية الموحدة، وأطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

  .تيجيات البلدان المانحة، الخاستراالحد من الفقر، و

 البرنامجوالمنظمة 

  معًا

شط  امجسين سيق  البرن ي أطر التن ات ف م المعلوم ات نظ ة إلدراج بيان  والمنظم

 .واالتساق على المستوى القطري

  

  عملية جارية

 دةالقيا

ذائي               البرنامجينبغي لمنظمة األغذية والزراعة و    : 2التوصية   نظم معلومات األمن الغ ا ل  أن يستمرا معًا في قيادتهم

 .وتعزيزها

ة و  ة والزراع ة األغذي ي لمنظم امجينبغ م   البرن ذ نظ ا لوضع وتنفي ز قيادتهم تمرار وتعزي ي اس ًا ف ستثمرا مع  أن ي

ة والزراعة              وفي استعادة تل   –معلومات األمن الغذائي     ة األغذي ة منظم ى   –ك القيادة بدرجة آبيرة في حال تنادًا إل  اس

اء وضع    سياسات أثن ق بال رارات تتعل ن ق ذ م ا يتخ ة وم ا المقارن ل للمزاي تراتحلي ن اس ات األم م معلوم تيجيات نظ

  .الغذائي

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

 أن يشترآا في أسرع وقت ممكن في تنظيم جماعة غير البرنامجنبغي لمنظمة األغذية والزراعة وي 

رسمية متعددة البلدان وإقليمية، تشمل وآاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية 

ة و امجالمنظم  البرن

 معًا

ة و  رت المنظم امجوف نظم    البرن ق ب ا يتعل ة فيم ادة التقني شترآة القي صورة م  ب

ي       ا يل ذائي من خالل م ا  :  معلومات األمن الغ ات للقي ات تطوير منهجي م بتقييم

وتحليالت متخصصة على المستويات اإلقليمية والقطرية، إلى جانب التحليالت         

ات       ود، واألزم ذاء، والوق ات الغ ل أزم ة مث ات العالمي شترآة لألزم الم

المالية؛ والشراآة العالمية لدعم تطبيق التصنيف المتكامل لمراحل           /االقتصادية

و ع نم شترك لوض امج الم ذائي؛ والبرن ن الغ ات األم ف األزم ر مختل ذج ألث

صادية ة واالقت ة و. الطبيعي امجوستواصل المنظم ادة  البرن ز القي وفير وتعزي  ت

ك              التقنية لنظم معلومات األمن الغذائي اعتمادًا على مزاياهما النسبية، بما في ذل

ه     ة أوج دة لمواآب ات الجدي ورة والتقني ات المتط ي التقان تثمار ف الل االس ن خ م

  .والتحديات العالميةالتقدم في الميدان 

 2010حزيران /يونيو
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 رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن التقييم المواضيعي المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لدعم نظم معلومات األمن الغذائي

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة الجهة المنفذة التوصيات

 ووسائط والحكومات المانحة ونظم معلومات األمن الغذائي الوطنية واإلقليمية، والمؤسسات البحثية،

وينبغي أن . اإلعالم الدولية، وغيرها من أصحاب المصلحة المهمين في نظم معلومات األمن الغذائي

ترآز جماعات أصحاب المصلحة المتعددين على بناء مؤسسات نظم معلومات األمن الغذائي في 

ائي والتعرض وينبغي أن يتم ذلك على نسق نظم المعلومات األصلية عن انعدام األمن الغذ. المستقبل

لنقص األغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ولكن تحت القيادة المشترآة لمنظمة األغذية والزراعة 

وسيكون . ، وأن يعاد تصميمها وتسميتها للتعلم من الماضي وتجنب ما حدث به من إخفاقاتالبرنامجو

 واقعية وأن تعمل من المهم بصفة خاصة آفالة أن تضع جماعة أصحاب المصلحة المتعددين أهدافًا

على أساس خطة عمل متجددة مدتها خمس سنوات يتم تحديثها سنويًا وينبغي للجماعة أن تنظر في 

أفضل وسيلة إلقامة شبكة عالمية لنظم معلومات األمن الغذائي ترآز على نظم معلومات األمن 

وسيكون . قليمية، والعالميةالغذائي الوطنية وتدعمها نظم معلومات األمن الغذائي دون اإلقليمية، واإل

الهدف النهائي لنظم معلومات األمن الغذائي لجماعة أصحاب المصلحة المتعددين هو تحديد آيفية 

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

 أن يكفل االستفادة من الخبرة اإليجابية المكتسبة من أفرقة الخبراء للبرنامجوفي هذا السياق ينبغي 

التي أنشئت في إطار خطة تنفيذ تعزيز القدرة على تعديد احتياجات الطوارئ إلنشاء أفرقة عمل 

  مماثلة من أجل دعم هذا الفريق غير الرسمي وبمشارآة مباشرة من منظمة األغذية والزراعة؛

 في دعم نظم معلومات األمن الغذائي ليتجاوز آونه مجرد للبرنامجيادي وينبغي توسيع الدور الق 

وسيلة لزيادة فعالية المنظمة وأن يصمم ليخدم بنفس القدر اتخاذ القرارات من جانب الشرآاء غير 

. البرنامجالمنخرطين بصورة مباشرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساعدات الغذائية التي يقدمها 

 لنظام معلومات األمن الغذائي جزئيًا بأنه منفعة عامة مماثلة لمنظمة البرنامج أن ُيعّرف دعم ينبغي إذًا

 .األغذية والزراعة

ذائي          االستراوآجزء من عملية إعداد      نظم معلومات األمن الغ تيجية المشترآة ل

ي         ا يراع صلحة بم ات ذات الم ددة الجه ة متع شكيل جماع ي ت ر ف سيتم النظ ف

م إصالحها      (المنتديات القائمة، مثل لجنة األمن الغذائي العالمي         د أن ت ى   )بع ، إل

ذلتها المج    ي ب ود الت ب الجه ددة     جان ة متع ر التقني يعية واألط ات المواض موع

  .الوآاالت، مثل التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي

ن  دعوم م ذائي الم ن الغ ات األم ام معلوم يتمكن نظ امجوس ع البرن اون م ، بالتع

المنظمة والشرآاء الرئيسيين اآلخرين، من توسيع تحليل األمن الغذائي لمساندة          

ات   ن المعلوم ات م ة     االحتياج ة المتعلق رارات البرامجي اق الق اوز نط ا يتج  بم

ة                    دة لكل الجهات المعني ر فائ ل أآث ذا التحلي بالمساعدات الغذائية بحيث يكون ه

  .باألمن الغذائي

  

  

  

  

ضمن  تراستت ن      اس ات م د االحتياج ذائي تحدي ن الغ ات األم م معلوم تيجية نظ

رارات لض           مان أن تكون   معلومات األمن الغذائي لطائفة واسعة من واضعي الق

  . جزءًا من سلعة عامة عالميةالبرنامجمنتجات األمن الغذائي التي يقدمها 

 

  

  

  

  

  

  عملية جارية
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 الدعم التقني

ية  ة و   : 3التوص ة والزراع ة األغذي ي لمنظم امجينبغ ذائي    البرن ن الغ ات األم م معلوم ز نظ ستجيب   تعزي ي ت الت

 .الحتياجات محددة

امج ويجب على آل من منظمة األغذية والزراعة و        ة        البرن ستوياتها آاف ذائي بم نظم معلومات األمن الغ وفرا ل  أن ي

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

  .ستقبلالغذائي في الحاضر والم

ة و امجالمنظم  البرن

 معًا وآل على حدة

 لنظم معلومات األمن    البرنامجتيجية المشترآة بين المنظمة و    االستراستتضمن  

ذائي و تراالغ امجية تيجية المؤسساالس د للبرن ة لتحدي نظم عملي ذه ال ة به  المتعلق

ترا وستحدد  . احتياجات المعلومات في صفوف الجهات ذات المصلحة       تيجية اس

ى            اتصاالت نظم معلومات األمن الغذائي القنوات الالزمة وسُتصمم الرسائل عل

ى          صلحة عل سية ذات الم ات الرئي ات الجه ى الحتياج ة المثل ل التلبي و يكف نح

 .المحلية والدوليةالمستويات 

و ران /يوني -2010حزي

 2010آانون األول /ديسمبر
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 رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن التقييم المواضيعي المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لدعم نظم معلومات األمن الغذائي

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة الجهة المنفذة التوصيات

  : الدعم التقني في أفيد وأنسب صورة فإنه ينبغي لهماالبرنامجولكي توفر منظمة األغذية والزراعة و

  تيجية منتظمة لالحتياجات من معلومات األمن الغذائي لصانعي القرارات استراإجراء تحليالت

ن يولي اهتمام ويفضل أن يضطلع بهذا العمل بصورة مشترآة وأ. المستهدفين الفعليين والمحتملين

  .خاص للتهديدات المحتملة لألمن الغذائي في المستقبل

  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 

نة بالتقدير والرصد والتقييم التابعة للجنة الدائمة المعنية بالتغذية التي تشارك منظمة األغذية المعي

 . في رئاستهاالبرنامجوالزراعة و

 والمنظمة في عداد الشرآاء الرئيسيين المساهمين في تطوير           البرنامجويندرج  

ن     ية م ة أساس دد مجموع ذي يح ذائي، ال ن الغ ل األم ل لمراح صميم المتكام الت

ذائي           دام األمن الغ دة انع ات      . المؤشرات لتصنيف ش ا ه ا أن آلت ين   آم ين المنظمت

ين      شترك ب ات والم دير االحتياج ي بتق ات المعن ق المهم ضوية فري ان بع تتمتع

ذائي         ن الغ رات األم ن مؤش ية م ة أساس د مجموع وم بتحدي ذي يق االت ال الوآ

  .إلدراجها في عمليات التقدير المشترآة بين الوآاالت

  عملية جارية

 االستدامة

ا: 4التوصية  م معلوم م نظ زز دع ين أصحاب  ينبغي أن يع ة األجل ب ة الطويل شراآات الوطني ذائي ال ن الغ ت األم

 .المصلحة المتعددين في مجال نظم معلومات األمن الغذائي

ة و   ة والزراع ة األغذي ي لمنظم امجينبغ ق  البرن عيها لتحقي ي س تدامة"، ف ن   " االس ات األم ة لمعلوم نظم الوطني لل

ولين إ  شرآاء المم ع ال ا م ل منهم اقش آ ذائي، أن ين رض  الغ ذي يف تدامة، ال ي لالس ي التعريف العمل ادة النظر ف ع

وطنيين حصرياً             ل واإلدارة ال د في إطار التموي ة،        . استمرار الفوائ ذائي الوطني ة نظم معلومات األمن الغ وفي حال

ي   تدامة لتعن اد تعريف االس ين، وينبغي أن يع ستعملين وداعم شرآاء م ن ال رهم م انحون وغي ون الم تمرار "يك اس

 ".في إطار التمويل والشراآة الطويلي األجل ألصحاب المصلحة المتعددينالفوائد 

 : أنالبرنامجولتعزيز النظم الوطنية الطويلة األجل لمعلومات األمن الغذائي، ينبغي لمنظمة األغذية والزراعة و

لحة المتعددين في  إقرارًا تامًا بأهمية نهج أصحاب المص  البرنامجتقر المنظمة و  

ى    ذائي عل ن الغ ات األم م معلوم درات نظ ل لق ة األج تدامة طويل م االس دع

 .المستويات اإلقليمية والقطرية

 

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

. علومات المستندة إلى توافق في اآلراءبين أصحاب المصلحة المتعددين، مع الترآيز على إنتاج الم

 أن يقوما آلما أمكن بإعطاء األفضلية للعمل المتعلق البرنامجوينبغي لمنظمة األغذية والزراعة و

  بنظم معلومات األمن الغذائي المشترآة بينهما؛

امجسيواصل  بكات أصحاب    البرن ات وش م مجموع ي دع ة ف ته الحالي  ممارس

يًا من عناصر            المصلحة المتعددين، والتي   صرًا أساس شكل عن ترا  ست تيجية االس

  . والمنظمة بشأن نظم معلومات األمن الغذائيالبرنامجالمشترآة بين 

 عملية جارية

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

  نظيمي والفردي؛الت/في ذلك على مستوى السياسات، والمستوى الموسمي

شكل جزءًا من               دير االحتياجات وست ات تق ترا سُتنفذ عملي تيجية المؤسسية   االس

دان نظم معلومات             االسترا و للبرنامج تيجية المشترآة بينه وبين المنظمة في مي

 .األمن الغذائي

ام   صف األول لع ن الن ارًا م اعتب

2010 

 ليات تقييم االحتياجات من القدراتالنظر في وضع مجموعة مشترآة من الخطوط التوجيهية لعم.  

 آل  البرنامجالمنظمة و 

 على حدة

شريكة،    درات المؤسسات ال اء ق ى بن ة إل ادئ الرامي ن المب ة م شكل مجموع ست

يس ذه  ول ي ه راد ف درات أف رد ق سات، مج ن المؤس زءًا م ترا ج تيجية االس

 . والمنظمة بشأن نظم معلومات األمن الغذائيالبرنامجالمشترآة بين 

 2010حزيران /يونيو



  

 

8
 

W
F

P
/E

B
.1

/2
01

0/
7-

B
/A

dd
.1

 

 رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن التقييم المواضيعي المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لدعم نظم معلومات األمن الغذائي

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة الجهة المنفذة التوصيات

 خاذ القراراتاالتصاالت وات

ية  ة و   : 1-5التوص ة والزراع ة األغذي ي لمنظم امجينبغ ق  البرن ززا تطبي ترا أن يع نظم  اس صاالت ل تيجيات االت

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

ال استمرار ترآيز أنشطتهما في مجال نظم معلومات       أن يكف  البرنامجيتعين على آل من منظمة األغذية والزراعة و       

ة ينبغي أن تتضمن نظم                 . األمن الغذائي على توفير المعلومات لمتخذي القرارات       ة بفعالي ذه المهم ومن أجل أداء ه

ة لمختلف جماعات أصحاب المصلحة        استرامعلومات األمن الغذائي المدعومة      تيجيات صريحة لالتصاالت موجه

ى          المستهدفين ومصا  ذائي وعل نظم معلومات األمن الغ ة ل لحهم وأولوياتهم وقدراتهم على استخدام المنتجات المختلف

دة بالمعلومات   . فهم العمليات المختلفة لما يتخذ من قرارات       وعالوًة على ذلك ينبغي أيضًا إدراج آليات للتغذية المرت

  .بصورة منتظمة

ومات األمن الغذائية، ينبغي لكل من منظمة األغذية والزراعة   تيجيات االتصاالت بنظم معل   استراولتحسين استخدام   

 :البرنامجو

 آل  البرنامجالمنظمة و 

 على حدة
  

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

  لغذائي؛الترآيز بصفة خاصة على فهم عمليات اتخاذ القرارات المتصلة باألمن ا

ذائي آجزء من       استراسيتم إعداد     تيجية مؤسسية التصاالت معلومات األمن الغ

درات          االسترا تيجية المؤسسية لنظم معلومات األمن الغذائي وستتضمن تعزيز ق

 . والشرآاء في ميدان االتصاالتالبرنامج

 2010آانون األول /ديسمبر

 

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

  .في دعمهم لخبراء المعلومات
ن        ات األم م معلوم ن نظ يًال م زءًا أص تنتاجات والتوصيات ج ل االس شكل نق ي

 .الغذائي على آل المستويات وسيحظى بمساندة االختصاصيين

 عملية جارية

امج ينبغي لمنظمة األغذية والزراعة و    : 2-5التوصية   ًا لوضع        أن ي  البرن ترا عمال مع شترآة لالتصاالت     اس تيجية م

  .والدعوة في مجال نظم معلومات األمن الغذائي
    

ذائي                       دة نظم معلومات األمن الغ وعي بفائ دعوة من أجل تحسين ال ق بال ينبغي بذل آل جهد ممكن في العمل المتعل

عن األمن الغذائي إلجراء تحليل لألمن الغذائي على أساس تعريف   التكميلية التي توفر ما يلزم من معلومات شاملة  

ام                ة لع المي لألغذي ة الع ؤتمر القم سانية في       . 1996األمن الغذائي الوارد في م ة والجوانب الجن ك التغذي شمل ذل وي

ات ألغراض  دة نظم المعلوم د خاص للتعريف بفائ ذل جه ة عناصر أخرى وينبغي ب ي جمل اظر الحضرية ف المن

  .ميةالتن

 البرنامجالمنظمة و

 معًا

داد  شكل إع تراسي ق  اس ا يتعل د فيم تقطاب التأيي صاالت واس شترآة لالت تيجية م

ن     زءًا م ذائي ج ن الغ ات األم ترا بمعلوم ين  االس شترآة ب امجتيجية الم  البرن

 .والمنظمة بشأن نظم معلومات األمن الغذائي

 2010حزيران /يونيو
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