
© FAO

البيانات من أجل اتخاذ القرارات

ضمان جودة البيانات والتحليالت من أجل دعم السياسات 
الفعال للنظم الغذائية والقضاء التام ع�� ا��وع

برنامج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة 
��ائحة كوفيد-19 والتعا�� م��ا

المشكلة

لقد تسببت األزمة الصحیة الناجمة عن كوفید-19 في تأثیرات واسعة النطاق على جمیع جوانب المجتمع، 
بما في ذلك النظم الغذائیة وسبل المعیشة واألمن الغذائي. وتعتبر المعلومات الموثوقة واآلنیة ضروریة 

لتوقع التأثیرات السلبیة للجائحة والتخفیف من حدتھا، وال سّیما لتحدید تلك المناطق حیث تتسبب الجائحة 
في ضغوط جدیدة وغیر مسبوقة. وتقلیدًیا تكون مناطق انعدام األمن الغذائي في سیاقات الطوارئ ھي 

األكثر تضرًرا، وذلك أیًضا بسبب الصعوبات في تقدیم المساعدات اإلنسانیة. وباإلضافة إلى ذلك، فاعتماًدا 
على االستجابة للجائحة، قد تظھر مناطق جدیدة ذات انعدام األمن الغذائي، حتى في البلدان والمجتمعات 

التي لم تكن في السابق محوًرا ألزمات األمن الغذائي.

ومن الضروري التحرك اآلن لضمان التعافي الفعال من كوفید-19 وتعزیز قدرة النظم الغذائیة على 
الصمود ودعم دورھا في النمو االقتصادي عالمًیا. ولتحقیق ھذه الغایة، ھناك حاجة ملحة لتوفیر البیانات 
والتحلیالت لدعم صیاغة السیاسات وتصمیم البرامج لمنع حدوث اضطرابات في النظم الغذائیة وتجّنب 

انعدام األمن الغذائي وحمایة سبل معیشة السكان المتضررین.

وینبغي تكییف مناھج جمع البیانات وتحسینھا بشكل عاجل، حیث أن عملیات جمع البیانات الوطنیة قد 
تعّطلت بسبب تدابیر التباعد الجسدي المتخذة الحتواء الجائحة. وقد توقفت عملیات المسح وجھاً لوجھ 

إلى حد كبیر، فأصبح من الالزم توفیر طرق مبتكرة لجمع البیانات لضمان توافرھا بشكل سریع وفعال 
لتلبیة المتطلبات الجدیدة الناتجة عن الجائحة. وقد تضررت قدرة النظم اإلحصائیة الوطنیة وغیرھا من 

منتجي البیانات، وھذا یمكن أن یقلل من قدرة البلد على إنتاج تحلیالت دقیقة وآنیة للبیانات الالزمة لدعم 
صیاغة السیاسات الفعالة.

وتحظى اإلحصاءات الزراعیة بأھمیة خاصة، حیث تمثل الزراعة حصة كبیرة من الناتج المحلي اإلجمالي 
والعمالة في العدید من االقتصادات النامیة. ویحتاج المزارعون في الحیازات الزراعیة وخاصًة أصحاب 
الحیازات الصغیرة إلى استجابات موّجھة لتجنب تعّطل تدفقات المعلومات الزراعیة الحاسمة لسبل معیشتھم 
وأمنھم الغذائي. وتعّد قطاعات األغذیة الزراعیة أیًضا من المحركات الرئیسیة للتنمیة وفرص العمل، ومن 
الضروري أن تضمن الحكومات وصولھا إلى المعلومات الموثوقة، حیث ستلعب قرارات العمل الخاصة 

بھا دوًرا حیوًیا في التعافي االقتصادي العالمي في ظل القیود المالیة الصارمة.

واستجابة لجائحة كوفید-19، تعمل منظمة األغذیة والزراعة على إعادة توجیھ عملھا في مجال جمع 
البیانات والمعلومات وتحلیلھا وتوسیع نطاقھ. ویھدف برنامج "البیانات من أجل اتخاذ القرارات" إلى 

تمكین البلدان من تنفیذ استجابات فعالة وآنیة ألزمة كوفید-19 وتعزیز التعافي السریع بعدھا.
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اإلجراءات

في إطار استجابة منظمة األغذیة والزراعة الشاملة لجائحة كوفید-19، یتمحور برنامج "البیانات من أجل اتخاذ القرارات" حول أربعة مكونات:

إجراء تقییمات سریعة ومتكررة لتأثیر كوفید-19 على انعدام األمن الغذائي، باستخدام مقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي (FIES)؛

االستفادة من مصادر البیانات المبتكرة لرصد تأثیرات كوفید-19؛

تكییف مناھج جمع البیانات الزراعیة لتلبیة الطلبات الجدیدة، مع الحفاظ على استمراریة المساعدة التقنیة بشأن عملیات المسح الزراعیة؛

دعم السیاسات القائم على األدلة لتحقیق التعافي االقتصادي واالجتماعي بعد كوفید-19.

إن االستفادة من مصادر البیانات الجدیدة ودعم تكییف عملیات جمع البیانات القائمة في الزراعة واألمن الغذائي ستجلب أدلة قویة لدعم مجموعة واسعة من االستجابات دون الوطنیة 

والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة. 

وإن قوة التكنولوجیات الرقمیة لتجمیع وتسریع وتیرة ورفع مستوى الحلول الجدیدة ستتیح إنتاج بیانات موثوقة وآنیة. وكذلك فإن استخدام مصادر بیانات غیر تقلیدیة وغیر مھیكلة، بما 

في ذلك تطبیق أدوات جمع البیانات عن ُبعد، سیساعد على سّد الثغرات في المعلومات المطلوبة لصیاغة السیاسات. وسیساعد ھذا البرنامج الشامل على إنشاء اتصال بین البیانات 

والسیاسات من خالل تولید البیانات المطلوبة واآلنیة لضمان تصمیم ورصد السیاسات استناًدا إلى األدلة.

ویعتمد برنامج "البیانات من أجل اتخاذ القرارات" على العمل التعاوني لمختلف وحدات منظمة األغذیة والزراعة ومكاتبھا المیدانیة ویجمع بین الخصوصیات اإلقلیمیة والقطریة. 

وبالتالي یمكن تصمیم األنشطة بعنایة حتى تتناسب مع احتیاجات البلدان من البیانات والتحلیالت وعملیات السیاسات. وسیساھم ھذا النھج مساھمة كبیرة في تصمیم ورصد البرامج 

واسعة النطاق لمعالجة النظم الغذائیة المستدامة والقضاء التام على الجوع، باإلضافة إلى معالجة الجوانب األكثر إلحاًحا التي تفاقمت من جراء كوفید-19.

النتائج المتوقعة

إجراء تقییمات سریعة ومتكررة لتأثیرات كوفید-19 على انعدام األمن الغذائي باستخدام مقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي

یتطلب تفشي جائحة كوفید-19 توفیر معلومات جدیدة وسریعة وفوریة لتقییم تأثیراتھ على األمن الغذائي.

جمع بیانات سریعة ومتكررة عن ُبعد استناًدا إلى مقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي – ومقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي ھو نظام سلیم نظرًیا وصالح عملًیا قائم 
على عملیات المسح یضمن إمكانیة المقارنة بین البلدان بمرور الزمن، ویمكن استخدامھ للتمییز بین المستویات المختلفة من شدة انعدام األمن الغذائي.

استخدام بیانات مقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي التي تم جمعھا في 100 بلد على األقل حول العالم – یتم تعزیز وحدة مقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي 
بمعلومات اجتماعیة ودیموغرافیة أخرى في ثالث جوالت من عملیات المسح تمّثل السكان الوطنیین. ویتم جمع البیانات من ِقبل مقدمي خدمات یتم التعاقد معھم، ومن ثم 

مشاركتھا مع وكاالت اإلحصاء الوطنیة.

نشر البیانات الجزئیة من خالل كتالوج بیانات منظمة األغذیة والزراعة لتعزیز استخدامھا وتحلیلھا على نطاق واسع.

تقدیم المساعدة التقنیة والتدریب على تحلیل حالة األمن الغذائي وتعزیز القدرات على المستوى الوطني.

إنتاج تقاریر تحلیلیة مع النظراء الوطنیین حول تأثیرات وباء كوفید-19 على انعدام األمن الغذائي

سیتم استغالل مصادر بیانات مبتكرة: مختبر البیانات لالبتكار اإلحصائي التابع للمنظمة 

استخدام مصادر بیانات بدیلة - بما في ذلك البیانات غیر الرسمیة وغیر المنظمة (البیانات الضخمة والبیانات الجغرافیة والفضائیة وبیانات وسائل التواصل االجتماعي) 
ومناھج علم البیانات (جمع البیانات الشبكیة واالستشعار عن ُبعد والتعلم اآللي) – لتغطیة الفجوات في حقول البیانات والمناطق الجغرافیة التي ال تتوافر عنھا إحصاءات 

رسمیة جزئًیا أو كلًیا، ویوفر ذلك التالي: 

تحلیالت ومعلومات فوریة حول تأثیرات كوفید-19 على سالسل األغذیة واألسعار والتدخالت المحتملة، یتم إعدادھا باستخدام أدوات استخراج النصوص وتقنیات جمع 
البیانات الشبكیة؛

مجموعات بیانات جغرافیة مرجعیة مفّصلة حسب البلد والمنطقة اإلداریة والسلع ومتغیرات مثل اإلنتاج الزراعي واإلنتاجیة واألسعار واالستثمارات، یتم إعدادھا بجمع 
البیانات الشبكیة ومصادر البیانات الوطنیة القائمة؛

خرائط طبقات المحاصیل ومساحات المحاصیل وتقدیرات االنتاجیة للمنتجات الرئیسیة للبلدان، یتم إعدادھا باستخدام بیانات رصد األرض.
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یدعم البرنامج غرف محاكاة لمعلومات حاالت الطوارئ الوطنیة تجمع البیانات من مصادر بدیلة وتقلیدیة لتقدیم أدلة من أجل صیاغة السیاسات وتصمیم المشروعات ولتقلیل 
تأثیرات كوفید-19 على النظم الغذائیة وسبل المعیشة واألمن الغذائي.

جمع بیانات بطرق معّدلة في الزراعة: تعدیالت المسح الزراعي

توّفر طرق جمع البیانات االفتراضیة الجدیدة لجمع اإلحصاءات الغذائیة والزراعیة الھامة ما یلي:

بدائل مبتكرة للمقابالت الشخصیة التقلیدیة مع الحفاظ على جودة البیانات وموثوقیتھا؛

وحدة جدیدة في المسح الزراعي المتكامل للمنظمة لتسھیل جمع بیانات المساعدات حول تأثیر كوفید-19 على مستوى المزرعة؛

خطوط توجیھیة بشأن المنھجیات، تدعم ما یصل إلى 15 بلًدا في جمع البیانات عن تأثیر كوفید-19 على مستوى المزرعة، باإلضافة إلى مواءمة وحدة كوفید-19 في المسح 

الزراعي المتكامل لعملیات المسح الوطنیة القائمة.

نوعان من تحلیل السیاسات القائم على األدلة للتعافي االقتصادي واالجتماعي لما بعد كوفید-19

یقدم البرنامج تشخیًصا للمساعدة في تحدید تشوھات األسعار التي قد تسببھا سیاسات (الحوافز المثبطات) في سالسل اإلمدادات الغذائیة أثناء تفشي كوفید-19. ویعتمد التشخیص 

على "معدل حمایة اسمي" شھري مبتكر، بناًء على بیانات من النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكرالتابع للمنظمة ومن مجلس الحبوب الدولي. ویتاح التشخیص األولي لخمسین 

بلًدا لالستخدام العام على موقع المنظمة على اإلنترنت. ویوفر دلیالً على ما إذا كانت الحوافز الغذائیة والزراعیة تعمل في االتجاه الصحیح (أو الخاطئ) وما إذا كانت قد تحتاج إلى 

إعادة مواءمة لتسھیل تعافي قطاع األغذیة الزراعیة بعد كوفید-19. وستتواصل المنظمة مع األعضاء وتساعدھم في وضع جداول أعمال سیاسات التعافي متوسطة األجل لما بعد 

كوفید-19، بما في ذلك التدابیر المالیة والسیاسات التجاریة واالستثمارات العامة.

تقوم التحلیالت القائمة على السیناریوھات لالستثمار العام في البنیة التحتیة اإلنتاجیة لقطاعات األغذیة الزراعیة (على سبیل المثال، الطرق الفرعیة والجسور والري والتخزین) 

باستخدام أحدث النماذج القطریة على مستوى االقتصاد. وتقوم السیناریوھات التي تم تطویرھا بالتشاور مع صناع السیاسات بالنظر في القیود المالیة الحالیة الناجمة عن الركود 

وفي التأثیرات االقتصادیة لتمویل االستثمارات العامة الجدیدة من مصادر مختلفة (مثل إعادة تخصیص اإلنفاق أو إیرادات الضرائب أو الدیون المحلیة/الخارجیة أو المساعدات). 

وھذا یقّیم جدواھا بالنسبة لالقتصاد الكلي، فیتمّكن صناع السیاسات من ترتیب سالسل األغذیة الزراعیة بحسب فعالیتھا  من حیث التكلفة االجتماعیة واالقتصادیة كمتلٍق 

لالستثمارات الجدیدة. وستشكل ھذه األدلة األساس لوضع توصیات سیاساتیة تتعلق بأین ینبغي أن تستثمر الحكومات لتمكین التعافي االقتصادي لألغذیة والزراعة بعد كوفید-19، 

مع ضمان تحقیق مردود اجتماعي. 

الشراكات 
سیعتمد كل مجال من مجاالت البرنامج على خبرة ومھارات العدید من الشركاء المؤھلین تأھیالً عالًیا الذین تعاونت معھم المنظمة قبل جائحة كوفید-19.

تقییمات سریعة ومتكررة لألمن الغذائي: البنك الدولي، وبرنامج األغذیة العالمي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وخاصة فیما یتعلق باستخدام استقصاءات األسر المعیشیة، والبنك 
الدولي، وبرنامج األغذیة العالمي.

االستفادة من مصادر البیانات المبتكرة: الُمالك الرئیسیین لتقنیات االستشعار 
عن بعد، مثل اإلدارة الوطنیة للمالحة الجویة والفضاء التابعة للوالیات المتحدة 
األمریكیة (وكالة ناسا)، والجامعات المتخصصة في علوم البیانات، وشركات 
االتصاالت التي تجمع بیانات حول االتصاالت واستخدام اإلنترنت، وكیانات 

القطاع الخاص األخرى التي تجمع بیانات ضخمة في عملیاتھا. 

تكییف جمع البیانات في الزراعة: مبادرة 50x2030 مع البنك الدولي 
(وبخاصة فریق دراسة قیاس مستوى المعیشة)، ومؤسسة بیل ومیلیندا غیتس 

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة وشركاء 
موارد آخرین.

تحلیل السیاسات القائم على األدلة: الشراكات في مشروع برنامج رصد وتحلیل 
السیاسات الغذائیة والزراعیة  مثل مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس، والمعھد الدولي 

لبحوث السیاسات الغذائیة، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، والوكالة 
األمریكیة للتنمیة الدولیة، وشركاء موارد آخرین.
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روابط البرنامج

ُیعّد ھذا البرنامج جزًءا رئیسًیا من حزمة استجابة منظمة األغذیة والزراعة الشاملة لجائحة كوفید-19، ویستند إلى مبادرة 50x2030، وبرنامج المسح الزراعي المتكامل للمنظمة، 
وبرنامج تأثیر األمن الغذائي والتغذوي والمرونة واالستدامة والتحول المشترك بین االتحاد األوروبي والمنظمة، ومبادرة أصوات الجیاع الخاصة بالمنظمة، ومختبر البیانات لالبتكار 

اإلحصائي التابع للمنظمة، وبرنامج رصد وتحلیل السیاسات الغذائیة والزراعیة.

وستقوم النتائج بتقدیم تحلیالت للبیانات إلى التحلیالت القطریة المشتركة التي تقوم بھا فرق األمم المتحدة القطریة، ومبادرة المنظمة یًدا بید، ورصد أھداف التنمیة المستدامة. كما ستدعم 
برامج استجابة المنظمة، بما في ذلك العمل الجماعي من أجل نظم غذائیة مستدامة، واإلدماج االقتصادي، والتجارة واألعمال التجاریة الزراعیة، والقضاء التام على الجوع. 

التركیز اإلقلیمي والقطري 

تعتبر السیاقات اإلقلیمیة المذكورة ھنا قابلة للتغییر بحسب نتائج التقییمات والحوارات القطریة الجاریة مع الحكومات والمنظمات الشریكة. وبالتالي قد تتغیر البلدان المدرجة. 

ستتم األنشطة المتعلقة بالبیانات في إفریقیا، وآسیا والمحیط الھادي، وأوروبا وآسیا الوسطى، وأمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، والشرق األدنى وشمال إفریقیا. وسوف تدور األنشطة 
في الغالب حول مراقبة انعدام األمن الغذائي، بناًء على مقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي التابع لمنظمة األغذیة والزراعة واستكشاف طرق بدیلة لجمع البیانات للمسوح الزراعیة، 
باتباع وحدة المسوح الزراعیة والتي ستدمج وحدة إضافیة حول مراقبة تأثیرات كوفید-19. وفي بعض األقالیم – وال سیما إفریقیا، وآسیا والمحیط الھادي - سیستفید العمل من منصات 

ومبادرات االستشعار عن بعد ویدمجھا، باإلضافة إلى مبادرة البیانات العالمیة المفتوحة للزراعة والتغذیة. وبالمثل، سیبدأ دعم السیاسات القائمة على األدلة للتعافي االقتصادي 
واالجتماعي من كوفید-19 في إفریقیا وآسیا والمحیط الھادي وأمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي وسیتوسع حسب الحاجة لیشمل بلداًنا في أقالیم أخرى.

وسوف ترتبط المساعدة الفنیة المتعلقة بـمقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي مع مبادرة أصوات الجیاع التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة – التي تمولھا حالًیا المفوضیة األوروبیة – 
وتوجھ برامج العمل الجماعي للنظم الغذائیة المستدامة والقضاء التام على الجوع. كما ستعزز النتائج التحلیالت المتوقعة لمبادرة "یداً بید" وقیاس أھداف التنمیة المستدامة والتحلیالت 

القطریة المشتركة التي تقوم بھا فرق األمم المتحدة القطریة. 

وستستفید األنشطة المتعلقة بمسوح المزارع وقیاس تأثیرات كوفید-19 على مستوى المزرعة من التعاون الواسع النطاق مع البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة والحكومات 
الوطنیة في البلدان المعنیة. وستتوافق اإلجراءات مع برنامج المسوح الزراعیة ومبادرة 50X2030، التي یجري تنفیذھا بالفعل بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة والبنك 

الدولي، وكذلك مختبر البیانات لالبتكار اإلحصائي التابع للمنظمة. وباإلضافة إلى برامج العمل الجماعي من أجل النظم الغذائیة المستدامة والقضاء التام على الجوع، ستدعم ھذه األنشطة 
جمع البیانات لدعم برامج التجارة واألعمال الزراعیة والشمول االقتصادي.

سیتم تحدید البلدان التي یتم التركیز علیھا في كل إقلیم وتحدید أولویاتھا بناًء على فجوات المعلومات واإللحاح فیما یتعلق بالتأثیر المحتمل المتوقع لـكوفید-19. في أفریقیا، یتم تحدید 
البلدان ذات األولویة، بدًءا من المناطق التي تشھد مستویات مرتفعة من انعدام األمن الغذائي والتضرر من جائحة كوفید-19. وفي آسیا والمحیط الھادي، سیعمل البرنامج في أفغانستان 

وبنغالدیش وبوتان وكمبودیا وإندونیسیا وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة ونیبال وبابوا غینیا الجدیدة وتیمور لیشتي والدول الجزریة الصغیرة النامیة في المحیط الھادي. كما یجري 
تحدید البلدان ذات األولویة في أوروبا وآسیا الوسطى. وفي أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، تشمل البلدان ذات األولویة بولیفیا (دولة - متعددة القومیات) والجمھوریة الدومینیكیة 

وإكوادور والسلفادور وغرنادا وغواتیماال وغیانا وھایتي وھندوراس وباراغواي وفنزویال. وفي الشرق األدنى وشمال إفریقیا، سیركز البرنامج على الجزائر ومصر والعراق واألردن 
ولبنان وموریتانیا والمغرب وفلسطین والسودان والجمھوریة العربیة السوریة وتونس والیمن ودول مجلس التعاون الخلیجي.
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