July 2018

CCP 18/INF/7

A

لجنة مشكالت السلع
الدورة الثانية والسبعون
روما 28-26 ،سبتمبر/أيلول

2018

النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية والزراعة
رداً على األزمة الغذائية اليت اس ت تتتجدت يف بداية الس ت تتبعيناتل عجل ألنة األمن الغذائي العاملي ب اش ت تتا النظام
-1
العتاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة (النظتام  .وصت ت ت ت ت ت تتادغ يل منظمتة األغذية والزراعة على إاشت ت ت ت ت ت تتا
هذا النظامل وواليته وترتيبات العمل اخلاصة به خالل دورته اخلامسة والستني اليت ااعقدت يف روما يف مارس/آذار .1791
وتستضيف شعبة التجارة واألسواغ هذا النظام.
وقد أثب النظام افس تته منذ ذلحل اكني كمص تتدر املعلومات الرائد يف العا بش تتوا العرع والأللذ على األغذية
-2
على املستويات العاملية وانقليمية والقألرية .وهو يزود األسرة الدوليةل واككوماتل وصااعي السياسات وحمللي السياسات
بالبيااات واملعلومات األحدثل واألكثر دقة وموض ت ت ت ت ت تتوعيةل كما يوصت ت ت ت ت ت تتدر انش ت ت ت ت ت تتعارات واناذارات بشت ت ت ت ت ت تتوا األزمات
الغذائية الوشيكة.
وللوفا بواليتهل يقوم النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة جبمع وحتليل واش ت ت ت ت ت تتر البيااات
-3
والتوقعات اليت تؤثر على حالة األمن الغذائي القائمة والتوقعات يف األجل القص ت ت ت ت  .كذلحلل يرص ت ت تتد النظام على أس ت ت تتاس
يومي إاتاج األغذيةل واستهالكهال وجتارهتا (الواردات والصادرات وخمزوااهتا يف مجيع بلداا العا ل مع إيال اهتمام خاص
إىل بلداا العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض .وأما املتغ ات الرئيس ت ت ت ت ت تتية اليت يرص ت ت ت ت ت تتدها النظام فهي تش ت ت ت ت ت تتمل الظرو
املناخيةل وإمكااية اكص ت تتول على املدخالتل وحاالت تفش ت تتي ا،فات واألمراعل والتغ ات يف الس ت تتياس ت تتاتل والتدفقات
التجاريةل وأس ت ت تتعار األغذية الدولية واملليةل واملخزوااتل وحالة املس ت ت تتاعدات اناس ت ت تتااية والتدخالتل والنزاعات والظرو
العامة لالقتصاد الكلي.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛
وهي مبادرة من قبل منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع www.fao.org
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وتتوتى املعلومات اليت يقوم النظام جبمعها وحتليلها من مص ت ت ت ت ت تتادر خمتلفة .فمن خالل ثلية املنظمة يف البلداال
-4
حيص ت تتل النظام على املعلومات اليت توفرها على الص ت تتعيد القألرا املؤست ت تس ت تتات اككومية املتخصت ت تص ت تتةل واألامعات ومعاهد
البحوثل ومنظمات القألاع اخلاص واملنظمات غ اككومية .كذلحلل يعتمد النظام على املعلومات اليت توفرها يموعة
واس ت ت تتعة من املنظمات الدولية واملؤس ت ت تس ت ت تتات والوكاالت انقليمية .إض ت ت تتافةً إىل ذلحلل تتوتى املعلومات من ال وش ت ت تعذ الفنية
يف املنظمة اليت تلف العناية إىل القضت تتايا الناشت تتئة اليت تؤثر على رو العرع والأللذ على األغذية .وبصت تتورة خاصت تتةل
يعمل النظام بش ت ت ت ت ت تتكل وثيق مع إطار إدارة أزمات الس ت ت ت ت ت تتلس ت ت ت ت ت تتلة الغذائية التابع للمنظمة واظام الوقاية من طوارئ ا،فات
واألمراع اكيوااية والنباتية العابرة للحدود.
وهبد دعم أاشت ت تتألة الرصت ت تتد للمحاصت ت تتيل الرئيست ت تتية يف العا ل وتوف معلومات أرضت ت تتية لتقييم توقعات اناتاجل
-1
يس ت ت تتتخدم النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة بيااات االس ت ت تتتش ت ت تتعار عن بعد اليت توفر أفكاراً قيمة
عن حالة الغألا النبايت خالل املوسم املصويل .وقد وضع النظام بالتشارك مع شعبة املناخ والبيئة للمنظمة مؤشر انجهاد
الزراعي الذا يس ت ت ت ت ت تتمك بالتعر املبكر إىل املناطق الزراعية اليت من املتمل جداً أا تش ت ت ت ت ت تتهد إجهاداً مائياًل ويف اكاالت
القصوىل تشهد جفافاً على الصعيدين العاملي والقألرا.
ومن خالل رصد حالة الغألا النبايت يف املناطق املزروعة خالل املواسم الزراعية على الصعيد العامليل يش مؤشر
-6
انجهاد الزراعي إىل النقاط الستتاخنة حيق قد تتوثر املاصتتيل بستتبذ األفا  .ومن بداية املوستتم الزراعي حهن يايتهل يتم
حتديق مؤش ت ت ت ت تتر انجهاد الزراعي كل عش ت ت ت ت تترة أيام بص ت ت ت ت تتور جديدة من األقمار االص ت ت ت ت تتألناعية بدقة قدرها كيلومرت واحدل
وهي متاحة ياااً على ش ت ت تتبكة انارتاي مع مؤشت ت ت ترات أخرى متص ت ت تتلة بالألق ل ا يف ذلحل تقديرات تس ت ت تتاق األمألارل
والدليل التفاضلي املنم للنباتل ومؤشر صحة الغألا النبايت ومؤشر حالة الغألا النبايت.
وهبد رصتتد األفا الزراعي زيد من الدقةل طور النظام مؤخراً استتخة قألرية ملؤشتتر انجهاد الزراعي اعتمدهتا
-9
حهن ا،ا س تتبعة بلداا .ويعمل النظام حالياً على اس تتخة جديدة هذا املؤش تتر من ش تتويا أا تعزز الدقة يف رص تتد املاص تتيل
وأا تتيك تقييم انجهاد املائي يف املراعي.
ويف سياغ رصد البعد املتعلق باكصول على األغذية يف يال األمن الغذائيل يتتبع النظام أسعار استهالك السلع
-8
الغذائية األساسية يف عدة بلداا حول العا ل وخباصة يف البلداا النامية وبلداا العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض.
وإثر أزمة األس ت ت تتعار الغذائية العاملية يف  2008-2009والفرتة الالحقة اليت ش ت ت تتهدت تقلبات كب ة يف األس ت ت تتعارل
-7
كثف النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة أاش تتألته يف يال رص تتد وحتليل أس تتعار األغذيةل ا أدى
إىل تألوير األداة انلكرتواية لرصد وحتليل أسعار األغذية .وتشكل هذه األداة منصةً فنية متقدمة لتحليل واشر املعلومات
عن األس تتعارل وهي تض تتم حوايل  1 100س تتعر ش تتهرا حملي بالتجزئة و/أو باألملة لألغذية الرئيس تتية اليت يتم اس تتتهالكها
يف حوايل  70بلداًل إضافةً إىل أسعار أسبوعية/شهرية لت ت ت ت  88صنفاً من األغذية اخلاضعة للتجارة الدولية .وإضافةً إىل دعم
التحليل الذا جيريه النظام ووحدات أخرى يف املنظمةل أص ت ت ت ت تتبح أداة رص ت ت ت ت تتد وحتليل أس ت ت ت ت تتعار األغذية وقاعدة البيااات
اخلاصة هبا هامتني جداً بالنسبة إىل األمهور العامل سيما أيا توفر لألسرة الدولية وصااعي القرارات بيااات حمدثة وموثوقة
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عن األستتعار .كذلحلل إا العديد من املنظمات الدولية واملؤس تستتات الوطنيةل ا يف ذلحل املعهد الدويل لبحوث ستتياستتات
األغذيةل وبراامج األغذية العامليل والبنحل الدويل ووزارة الزراعة األمريكيةل تأللذ بص ت ت ت ت ت تتورة منتظمة تنزيل كميات كب ة
من بيااات األسعار من قاعدة البيااات اخلاصة باألداة.
 -10وبنا ً على ما مت اكتس ت ت تتابه من جناح وخربة على الص ت ت تتعيد العامليل مت تكييف أداة رص ت ت تتد وحتليل أس ت ت تتعار األغذية
الست تتتخدامها على الصت تتعيد القألرال كما يدعم النظام البلداا يف تعزيز قدراهتا يف يال مجع األست تتعار وحتليلها من خالل
اعتماد هذه التكنولوجيا واألاشتتألة ذات الصتتلة يف يال حتليل األستتعار ورفع التقارير بشتتويا .ويوعمل بالنستتو الوطنية ألداة
رصتتد وحتليل أستتعار األغذية يف غواتيماالل وق غيزستتتاا وطاجيكستتاا يف حني ما زال العمل جارياً لنشتترها يف العديد من
البلداا األخرى يف أوروبا وأفريقيا وآستتيا .ويف إقليم أمريكا الوستتألىل كما يف املنشت ت على الصتتعيد القألرال يدعم النظام
وضع اسخة إقليمية هذه األداة.
 -11ويف عام 2011ل وض ت تتع النظام مؤشت ت تراً معنياً باالعرافات يف األس ت تتعار حيدد التغ ات غ االعتيادية يف األس ت تتعار
خالل الس تتنة وبني الس تتنوات .وباالس تتتناد إىل هذا املؤش تتر الذا يتم رص تتده على الص تتعيد القألرال يوص تتدر النظام بش تتكل
دورا إاذارات مبكرة عن األس ت ت تتعار الغذائية املرتفعة اليت قد تؤثر س ت ت تتلباً على األمن الغذائي .وقد مت اعتماد املؤش ت ت تتر املع
باالعرافات يف األستتعار اخلاص بالنظام كمؤشتتر لقياس ورصتتد التقدم املرز باجتاه حتقيق املقصتتد -2ج من أهدا التنمية
املستدامة (القضا على األوعل وسالمة أدا أسواغ السلع الغذائية واكد من شدة تقلذ أسعار األغذية .
 -12ويتمثل اشت ت ت تتاط هام آخر للنظام يف بعثات التقييم املصت ت ت تتويل وعمليات تقييم األمن الغذائيل اليت جتريها املنظمة
بالتش ت ت ت ت ت تتارك مع براامج األغذية العاملي بنا ً على طلذ الس ت ت ت ت ت تتلألات الوطنية .وهتد هذه البعثات إىل توف تقييم وحتليل
دقيقني ملتتدى ااعتتدام األمن الغتتذائي النتتاجم عن األزمتتة وحتتدتتتهل أكتتاا قتتائمتاً أو متوقعتاًل يف بلتتد معني أو منألقتتة حمتتددة.
ولألاملا اتوفذت هذه البعثات على الص ت ت ت ت ت تتعيد امليدايت يف البلداا اليت تش ت ت ت ت ت تتهد كوارث طبيعية تؤثر على إاتاج املاص ت ت ت ت ت تتيلل
مثل موجات األفا أو الفيضااات .إمنا يف السنوات األخ ةل ازداد بشكل ملحوظ عدد الأللبات الواردة من البلداا اليت
توثر فيها إاتاج املاص ت تتيل واألمن الغذائي بفعل الكوارث من ص ت تتنع اناس ت تتاال اليت تتص ت تتل يف معظمها باكرو والنزاعات
(مثالًل جنو الس ت ت ت تتوداا واألمهورية العربية الس ت ت ت تتورية وميامنار ومجهورية أفريقيا الوس ت ت ت تتألى  .وعلى الص ت ت ت تتعيد الكليل وجترا
هذه البعثات حتليالً للحالة االقتصت ت ت تتادية بشت ت ت تتكل عامل ولعاتاج الزراعي و رو الست ت ت تتوغل وتضت ت ت تتع ميزااية عمومية وطنية
لألغذية األست ت ت ت تتاست ت ت ت تتيةل ا يف ذلحل تقديرات ألا متأللبات غذائية تتم االست ت ت ت تتتجابة ها لست ت ت ت تتنة التست ت ت ت تتويق التالية .وأما
على املستتتوى املليل فتوفر البعثات حتليالً كصتتول األستتر على األغذية وتقدر حجم املستتاعدات اليت حتتاجها يموعات
س ت ت تتكااية خمتلفةل خالل فرتات حمددةل لكي تتمكن من اكص ت ت تتول على الغذا الكايف .وأما التوص ت ت تتيات اليت توفرها تقارير
البعثات فهي تعألي أفكاراً وتقرتح إجرا ات على اككومات واألس ت ت ت ت ت تترة الدولية من أجل التقليل إىل اكد األدىن من آثار
األزمات على السكاا املتضررين.
 -13ومن حيق النواتجل يوصت ت تتدر النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة مألبوعات دورية عديدةل
تتوىل انبالغ واناذار عن خمتلف جوااذ األمن الغذائي على املس ت ت ت ت ت تتتويات العاملية وانقليمية والقألرية .ومجيع مألبوعات
النظام متاحة على شت تتبكة انارتاي  .وأما املألبوع الرئيست تتي للنظامل فهو التقرير الفصت تتلي بعنواا اتوقعات املاصت تتيل وحالة
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األغذيةا الذا يتيك حتليالً اس ت ت ت تتتش ت ت ت ترافياً كالة األغذية حس ت ت ت تتذ املنألقة األغرافيةل مع الرتكيز على توقعات إاتاج اكبو ل
وحالة الست ت ت تتوغ و رو األمن الغذائيل مع إيال اهتمام خاص لبلداا العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض .ويتضت ت ت تتمن
التقرير قائمةً مفص ت ت ت ت تلة با لبلداا اليت تتأللذ مست ت ت ت تتاعدة خارجية يف يال األغذيةل ويلقي الضت ت ت ت تتو على العوامل الرئيست ت ت ت تتية
اليت تكمن ورا حالة ااعدام األمن الغذائي.
 -14عالوةً على ذلحلل ينشت تتر النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة النشت تترة اخلاصت تتة بوداة رصت تتد
وحتليل أس ت ت تتعار األغذيةل اليت تبلغ عن التألورات األخ ة يف أس ت ت تتعار األغذية على املس ت ت تتتويات العاملية وانقليمية والقألريةل
وتوفر التحذيرات بش تتوا االعرافات يف األس تتعار .ويوص تتدر النظام أيضت تاًل وبش تتكل دورال تقارير مقتض تتبة عن حاالت غ
اعتيادية (حتديثات النظام أو مث ة للقلق (حتذيرات النظام يف يال األمن الغذائي على الصعيد القألرا أو انقليمي.
 -11ويص ت ت ت ت تتدر النظام أيضت ت ت ت ت تاً موجزات قألرية توفر معلومات حمدثة عن حالة األمن الغذائي على الص ت ت ت ت تتعيد القألرا.
وتتضتتمن هذه املوجزات معلومات عن توقعات اناتاج اكالية بالنستتبة إىل املاصتتيل الرئيستتيةل وتقييماً كالة الثروة اكيواايةل
والتوقعات املتص تتلة تأللبات واردات اكبو ل وحتليالً ألس تتعار األغذية والتألورات الس تتياس تتاتية وملةً عامة عن حالة األمن
الغذائي .وتوست تتتخدم املوجزات بوصت تتفها ركائز أست تتاست تتية للعديد من التقارير الرفيعة املست تتتوىل ا يف ذلحل االتقرير الست تتنوا
العاملي عن األزمات الغذائيةا الص ت ت ت تتادر عن ش ت ت ت تتبكة معلومات األمن الغذائيل والتحديق اص ت ت ت تتف الس ت ت ت تتنوا الذا يوقدم
إىل يل األمن لألمم املتحدة بشوا ارصد األمن الغذائي يف البلداا اليت تشهد حاالت ازاعا.
 -16وبالتعاوا الوثيق مع أمااة اظام املعلومات املتعلقة باألس ت ت تواغ الزراعية وفرغ خمتلفة يف شت ت تتعبة التجارة واألس ت ت تواغل
وض تتع النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة ميزاايات عمومية للس تتلع ألميع الس تتلع الغذائية الرئيس تتية
وحافظ عليها .وتوفر هذه امليزاايات العمومية معلومات أستتاستتية لرصتتد وحتليل حالة األمن الغذائي على الصتتعيد القألرال
كما أيا مفيدة بص تتورة خاص تتة لرص تتد انمدادات الغذائية واألمن الغذائي حول العا  .فعلى س تتبيل املثالل يوس تتتخدم توافر
السلع الغذائية الرئيسية لكل فرد على عو منتظم للمصادقة على إمجايل توافر السعرات اكراريةل وحتديثه وتوقعه (استهالك
الألاقة الغذائية من الناحية الفنية أو املتحصل من الألاقة الغذائية ل وهذا مدخل رئيسي يف تقديرات ااتشار اقص التغذية.
ويش تتكل ااتش تتار اقص التغذية أحد املؤش ت ترات الرئيس تتية لدى املنظمة لقياس ااعدام األمن الغذائيل حيق تونش تتر حتديثات
س ت ت ت ت تتنوية يف التقرير الرئيس ت ت ت ت تتي الذا يص ت ت ت ت تتدر عن املنظمة بعنواا ا حالة األمن الغذائي والتغذية يف العا ا .وقد مت اختيار
هذا املؤش تتر أيضت تاً كوحد املؤشت ترات لرص تتد املقص تتد  1-2من أهدا التنمية املس تتتدامة .وإض تتافةً إىل تقديرات انمدادات
الغذائيةل توس ت تتتخدم أيضت ت تاً البيااات والتقديرات بش ت تتوا الغالت واناتاج املتوتية عن امليزاايات العمومية للس ت تتلع يف منتجات
معرفية ومألبوعات متنوعة .واس ت ت ت ت ت تتتوخدم مؤخراً كمتغ ة أس ت ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت ت تتية يف حتليل تقلذ املناخ وأثره على األمن الغذائيل
على أا توقدم النتائج يف اسخة  2018لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العا .
 -19ويتعتتاوا النظتتام العتتاملي لععالم واناتتذار املبكر عن األغتتذيتتة والزراعتتة مع العتتديتتد من وحتتدات منظمتتة األغتتذيتتة
والزراعةل واملؤست تس تتات الدولية وانقليمية ويموعات العمل املعنية برص تتد املاص تتيلل وحتليل األمن الغذائي واناذار املبكر.
ويوفر النظتتام متتدخالت على عو منهجي للفريق املع بتتاناتتذار املبكر  -العمتتل املبكر التتذا يرمي إىل ترمجتتة التوقعتتات
واناذارات املبكرة إىل إجرا ات استباقية .ويتعاوا النظام مع وحدة املعلومات والتنسيق ألزمة السلسلة الغذائية يف املنظمةل
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من خالل توف املعلومات لض ت تتمها إىل اش ت تترة اناذار املبكر الفص ت تتلية املتعلقة بوزمات الس ت تتلست ت تلة الغذائية .كما أا األرقام
والتحليالت يف النظام بشت تتوا اناتاج املصت تتويل للقمك واكبو اخلشت تتنة تودمج يف تقرير توقعات األغذية اصت تتف الست تتنوا
الذا توصتتدره املنظمة .وأما املنصتتة العاملية للتصتتنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائيل فتستتتخدم تقديرات اناتاج املصتتويل
وحتليالت ست ت ت تتوغ األغذية الصت ت ت تتادرة عن النظامل حني وجترى عمليات تقييم األمن الغذائي على الصت ت ت تتعيد القألرا .وقد مت
اعتماد مؤش ت تتر انجهاد الزراعي باعتباره مؤش ت تراً رئيس ت تتياً بالنس ت تتبة إىل املخاطر الألبيعية يف مؤش ت تتر إدارة املخاطر ويف مؤش ت تتر
خماطر دودة اكشتتد اخلريفية .إضتتافةً إىل ذلحلل يوفر النظام كل شتتهر بيااات ومعلومات لنظام املعلومات املتعلقة باألستواغ
الزراعية واملبادرة العاملية للرص ت ت تتد األغرايف الزراعي .وقد ش ت ت تتكل كل من اظام املعلومات املتعلقة باألست ت ت تواغ الزراعية واملبادرة
جز اً ال يتجزأ من خألة عمل يموعة العشرين بشوا تقلذ أسعار األغذية والزراعةل اليت اعتمدها وزرا الزراعة يف يموعة
العشرين يف يوايو/حزيراا  2011يف باري ل يف ل الرئاسة الفراسية هذه اجملموعة.

