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تمت المصادقة على هذا التقرير الذي وضعه فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية للجنة األمن 
الغذائي العالمي، من جانب اللجنة التوجيهية للفريق. 

“وال تعبر اآلراء الواردة في هذا التقرير بالضرورة عن الرأي الرسمي للجنة األمن الغذائي العالمي أو ألعضائها أو للمشاركين 
فيها أو ألمانتها. وأّن ذكر شركات محددة أو منتجات لصانعين محددين، سواء أكانت مسجلة بموجب براءة أم ال، ال يعني أّن 

فريق الخبراء الرفيع المستوى قد صادق عليها أو أوصى بها من باب تفضيلها على مثيالتها التي لم تُذكر هنا.” 
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وجوب دفع رسوم. وتّقدم طلبات الحصـول على تصريح الستنسـاخ هــذا التقرير أو نشره بالبريد اإللكترونــي على العنوان 
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متهيد

فريق الخرباء الرفيع املستوى يشكل 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية 
)فريق الخرباء الرفيع املستوى( 

الواجهة البينية التي تربط بني العلوم والسياسات يف 
لجنة األمن الغذايئ العاملي )اللجنة( التي تُعترب األبرز بني 

املنصات الدولية والحكومية الدولية الشاملة واملستندة 
إىل األدلة واملعنية باألمن الغذايئ والتغذية. ويقدم فريق 

الخرباء الرفيع املستوى التحليالت واملشورة املستقلة 
والشاملة والقامئة عىل األدلة بناء عىل طلب اللجنة، ويعّد 

الدراسات من خالل عملية علمية وشفافة وشاملة مع 
ضامن الرشعية بني أصحاب املصلحة، وإجراء مشاورات 

واسعة النطاق، ودمج أشكال مختلفة من املعرفة والخربة، 
وتضمني استعراض علمي ودقيق لألقران.

وتم إعداد التقرير بعنوان “أدوات جمع البيانات وتحليلها 
من أجل األمن الغذايئ والتغذية: نحو تعزيز عملية صنع 

القرارات الفعالة والشاملة واملسرتشدة باألدلة” من جانب 
فريق الخرباء الرفيع املستوى بناء عىل طلب من اللجنة، 
وهو يركّز عىل الدور الذي تؤديه أدوات جمع البيانات 
وتحليلها يف دعم القرارات الفعالة واملسرتشدة باألدلة.

مع أن الغذاء حق أسايس من حقوق اإلنسان، فإن 
الكثريين يف العامل ال يتمتعون بفرص مضمونة للحصول 
عىل حاجتهم اليومية منه. ففي عام 2021، عاىن تقريبًا 
شخص واحد من بني كل 11 شخًصا يف العامل )نحو 800 

مليون شخص( من الجوع، فيام عاىن عدد أكرب بكثري من 
الناس )حوايل 2.3 مليارات شخص( من انعدام األمن 
الغذايئ املعتدل أو الشديد. وإّن العامل خارج املسار 
املطلوب لتحقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة 

املتعلّقة بالجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. 
ولذلك، مثة حاجة إىل اتخاذ إجراءات مختلفة وأفضل من 

أجل عكس مسار هذا االتجاه.

وعىل هذه الخلفية، تشكل النتائج والتوصيات الواردة في 
هذا التقرير مساهمًة هامة في تحقيق األمن الغذائي 

والتغذية. وتكتيس البيانات العالية الجودة وتحليلها 
الدقيق أهميًة أساسية يف تصميم سياسات فعالة لألمن 

الغذايئ والتغذية، ويف رصد تلك السياسات وتقييمها. 
وال غنى كذلك عن البيانات لضامن مساءلة السياسات 

الحكومية، ورصد تنفيذها وأثرها. 

وإننا نشهد كذلك ثورة بيانات، مدفوعة بالتكنولوجيات 
الجديدة، تفيض إىل زيادة مطردة يف حجم البيانات املتاحة 

وأنواعها. ويوفر ذلك فرًصا هامة إلرشاد النظم الغذائية 
وتحويلها، ولكنه ميثل أيًضا مخاطر جديدة وميكنه أن 
يفاقم أوجه عدم املساواة داخل الدول واملجتمعات 

وفيام بينها.

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي واجهها إعداد 
هذا التقرير يف التعقيد الكامن ملختلف جوانب عملية 

جمع البيانات وتحليلها واستخدامها ويف أبعادها 
املتعددة – مبا يف ذلك األبعاد االقتصادية واالجتامعية 
واملؤسسية والسياسية والقانونية والفنية – وكذلك يف 

أنواع املستخدمني املعنيني، أي القطاعني العام والخاص، 
واألغراض العديدة واملتنوعة التي تُستخدم البيانات 

من أجلها.

ولتحديد نطاق هذا التقرير، وضع فريق الخرباء الرفيع 
املستوى العنارص التالية يف الحسبان: )1( النقاط 

التي أشارت إليها اللجنة بشكل رصيح يف طلبها؛ )2( 
ونتائج املشاورة اإللكرتونية بشأن نطاق التقرير؛ )3( 
واالستنتاجات التي توصل إليها االجتامع الذي عقدته 

أمانة اللجنة حول هذه املسألة.

وكانت معالجة بعض النقاط الواردة يف طلب اللجنة 
صعبًة بوجه خاص بسبب ندرة املعلومات املتعلّقة ببعض 
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

القضايا وألن الثغرات يف البيانات خاصة بكل بلد وال ميكن 
وصفها عىل املستوى العاملي. ولذلك، يعطي هذا التقرير 

بعض التوجيهات للبحوث املستقبلية ويقرتح تدابري يف 
مجال السياسات من أجل تحسني الوضع يف املستقبل.

إضافًة إىل ذلك، ال يقترص العديد من القضايا التي تم 
تحديدها عىل بيانات األمن الغذايئ والتغذية، وإمنا هي 

تنطبق عىل جميع أنواع البيانات. وبالتايل، كان ال بد 
من السعي إىل إيجاد التوازن األمثل بين التعامل مع 

اعتبارات البيانات العامة واالعتبارات الخاصة المتعلّقة 
ببيانات األمن الغذائي والتغذية من أجل تجّنب 

االزدواجية والتداخل مع التقارير الدولية األخرى املتعلّقة 
بالبيانات.

وإدراكًا من فريق الخرباء الرفيع املستوى ملا ينطوي عليه 
هذا التقرير من تعقيد وألهميته من حيث تحسني األمن 
الغذايئ والتغذية، سعى جاهًدا إىل التحيل بأكبر قدر من 
الدقة والصرامة والمهنية، فاستند يف جميع األوقات إىل 

األدلة واملراجع األكادميية وقّدم حجًجا واستنتاجات سليمة 
ومتوازنة فيام يتعلّق بالقضايا املثرية للجدل.

فجاءت النتيجة عىل شكل مجموعة من التوصيات 
العملية املوّجهة إىل لجنة األمن الغذايئ العاملي، 

والحكومات، واألمم املتحدة، والوكاالت الدولية، فضالً عن 
األوساط األكادميية.

ومن الضروري إحداث التحّول الالزم في النظم الغذائية 
وتبّني ثورة البيانات دعًما لهذا المجهود. وميكن التخاذ 

اإلجراءات الحاسمة اآلن مع االستفادة من الفرص 
السياساتية املتاحة ومن مدى تأثّر الرأي العام ووعيه، 

وكذلك من االبتكار التكنولوجي، أن يوّجه األمور إىل 
االتجاه الصحيح. وميكن أن تستفيد اللجنة وأعضاؤها 

بقدر كبري من هذا التقرير ومن توصياته القابلة للتنفيذ. 

وأوّد أن أثني بالنيابة عن اللجنة التوجيهية لفريق الخرباء 
الرفيع املستوى، عىل الخرباء الدوليني يف فريق املرشوع 

الذي يقوده السيّد Carlo Cafiero، وأن أتوّجه بالشكر 
إليهم. فقد اضطلعوا بعمل مذهل من دون مقابل.

واستفاد التقرير كثريًا أيًضا من االقرتاحات التي قدمها عدد 
كبري من الخرباء واملؤسسات التي علّقت بشكل مكثف 

عىل نطاق التقرير ونسخته األوىل. وإضافًة إىل ذلك، أود 
أن أعرب عن تقديري للمشاركني يف استعراض األقران ملا 
قاموا به من عمل دؤوب. وأخريًا، أود أن أتوّجه بالشكر 

إىل أمانة فريق الخرباء الرفيع املستوى ملا قدمته من دعم 
قيّم لعملنا.

ويضطلع فريق الخرباء الرفيع املستوى مبهمة نبيلة 
وهامة جًدا تتمثل يف إعداد التقارير العلمية التي تعترب 
سلًعا عامة وتشكل نقاط انطالق للنقاشات التي تجرى 
يف لجنة األمن الغذايئ العاملي بني الجهات الفاعلة التي 
لديها وجهات نظر وأهداف مختلفة جًدا يف الكثري من 

األحيان. وميكن لهذا التقرير أن يحدث فارقًا حقيقيًا 
عىل األرض وأن يؤدي إىل تغرّيات كبرية من شأنها أن 

تخفف من أخطار الجوع وتساعد عىل تحسني التغذية. 
وآمل أن يستفيد واضعو السياسات، واملامرسون، وجميع 

الجهات الفاعلة املعنية باألغذية والزراعة والتغذية، 
وجميع القطاعات املعنية حول العامل، استفادًة قصوى من 

هذا التقرير.

مع أطيب التحيات،

 برنارد ليامن
رئيس اللجنة التوجيهية
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شكر وتقدير 

فريق الخرباء رفيع املستوى يتوجه 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية 

بالشكر الجزيل إىل كل املشاركني 
الذين أسهموا مبداخالت وتعليقات قيمة للغاية بشأن 

املشاورتني املفتوحتني: األوىل حول نطاق التقرير، والثانية 
بشأن مسودة التقرير املتقدمة )“V0”(. وجرى توجيه 
هذه املساهامت من خالل املنتدى العاملي بشأن األمن 
الغذايئ والتغذية التابع ملنظمة األغذية والزراعة. وهذه 
املساهامت، فضالً عن جميع الوثائق التي صدرت خالل 

عملية إعداد هذا التقرير متاحة عىل موقع فريق الخرباء 
 الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية 

 .https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/

يشكر فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 
والتغذية جميع الّقيمني عىل عملية املراجعة من األقران 

غري املُوقّعة أسامئهم عىل تعليقاتهم وآرائهم بشأن 
املسودة قبل األخرية )النسخة 1( من التقرير. 

ونتوجه بخالص الشكر إىل املشاركني يف اجتامع لجنة األمن 
الغذايئ الذي انعقد “ما بني الدورات” تحت عنوان “سد 
الثغرات وتعزيز عملية اتخاذ القرار املستندة إىل األدلة 

من أجل األمن الغذايئ والتغذية” يف يوليو/متوز 2021 عىل 
https://www.fao. إفادتهم القيمة اآلنية واملتاحة عىل
 .org/cfs/events/events-details/ar/c/1412339/

كام اتسم التعاون مع Canopy-Translation يف تصميم 
الشكل الخارجي للتقرير بالكفاءة والنجاعة. 

والشكر موصول للسيدة Dianne Berest عىل الصياغة 
الدقيقة للنسخة اإلنجليزية من التقرير وتقديم تعليقات 

ممتازة ومفيدة. كام نشكر فريق الرتجمة الذي أجرى 
أعامل الرتجمة إىل اللغات الخمس األخرى لألمم املتحدة 

)العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية.

ويجرى متويل أعامل فريق الخرباء بالكامل بواسطة 
مساهامت طوعية. وتقارير فريق الخرباء عبارة عن 

مساع علمية جامعية مستقلة تتناول مواضيع تطلبها 
الجلسة العامة للجنة األمن الغذايئ والتغذية العاملي. 
وتُعترب تقارير فريق الخرباء سلًعا عامة عاملية. ويشكر 

فريق الخرباء املانحني الذين يساهمون منذ عام 2010 يف 
حساب األمانة الخاص بالفريق، أو يقدمون مساهامت 

عينية مبا ميّكن الفريق من مامرسة عمله مع االحرتام التام 
الستقاللية هذا األخري. ويحظى فريق الخرباء منذ تأسيسه 

بدعم كّل من أسرتاليا وإثيوبيا وفنلندا وفرنسا وأملانيا 
وإيرلندا وموناكو والرنويج واالتحاد الرويس وسلوفاكيا 

وإسبانيا والسودان والسويد وسويرسا واململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشاملية واالتحاد األورويب. 

https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/ar/c/1412339/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/ar/c/1412339/
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املخترصات

ABDIAgrobiodiversity Indexمؤرش التنوع البيولوجي الزراعي

AFIAcute food insecurity انعدام األمن الغذايئ الحاد

AgCROSAgricultural Collaborative Research Outcomes Systemنظام نتائج البحوث الزراعية التعاونية

AIArtificial intelligence الذكاء االصطناعي

AMISAgricultural Market Information Systemنظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية

ARSAgricultural Research Service جهاز خدمات البحوث الزراعية

CATIComputer-assisted telephone interviewsمقابلة هاتفية مبساعدة الحاسوب

CFIChronic food insecurityاالنعدام املزمن لألمن الغذايئ

CFSCommittee on World Food Securityلجنة األمن الغذايئ العاملي

CHNRI Child Health Nutrition Research Initiativeمبادرة بحوث التغذية يف مجال صحة الطفل

CSISCenter for Strategic and International Studies مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية

CSOCivil society organizationمنظامت املجتمع املدين

CWIQCore Welfare Indicators Questionnaireاستبيان املؤرشات األساسية للرفاه

DHSDemographic and Health Surveysاملسح الدميغرايف والصحي

EFSAEuropean Food Safety Authorityالهيئة األوروبية لسالمة األغذية

FAIRFindable, accessible, interoperable, reusable
املبادئ املتمثلة يف إمكانية العثور بسهولة عىل 

البيانات واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة استخدامها

FAOFood and Agriculture Organization of the United Nationsمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

FCDBFood composition databaseقاعدة بيانات تركيبة األغذية

FCTFood composition tablesجداول تركيب األغذية

FIESFood Insecurity Experience Scaleمقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ

FPICFree, Prior and Informed Consent
املوافقة الحرة املسبقة املستنرية؛ املوافقة الحرة 

املسبقة عن علم

FSNFood security and nutrition األمن الغذايئ والتغذية

FSNAUFood Security and Nutrition Analysis Unitوحدة األمن الغذايئ وتحليل التغذية

GAFSPGlobal Agriculture and Food Security Programالربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذايئ

GES DISC
 Goddard Earth Sciences Data and Information Services

Center
مركز جودارد لبيانات ومعلومات نظام مراقبة األرض

GFWGlobal Forest Watchالرصد العاملي للغابات

GLDASGlobal Land Data Assimilation Systemالنظام العاملي لتبادل البيانات املتعلقة باألرايض

GODANGlobal Open Data for Agriculture and Nutritionالبيانات العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية

GSARS
 Global Strategy to Improve Agricultural and Rural

Statistics
االسرتاتيجية العاملية لتحسني االحصاءات الزراعية 

والريفية

HIESHousehold Income and Expenditure Surveysمسح دخل وإنفاق األرسة املعيشية

HiHIHand-in-Hand Initiative مبادرة العمل يًدا بيد

HLPE-FSN
 High Level Panel of Experts on Food Security and

Nutrition
فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 

والتغذية

IFPRIInternational Food Policy Research Instituteاملعهد الدويل لبحوث السياسات الغذايئ

IMRInstitute of Marine Researchمعهد البحوث البحرية

INFOODSInternational Network of Food Data Systemsالشبكة الدولية لنظم البيانات الخاصة باألغذية

INSOInternational NGO Safety Organisationمنظمة سالمة املنظامت غري الحكومية الدولية
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IPBES
 Intergovernmental Science-Policy Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services
املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال 

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

IoTInternet of thingsإنرتنت األشياء

IPCIntegrated Food Security Phase Classification
التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ والحالة 

اإلنسانية

IUUIllegal, unreported and unregulatedالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

IVRInteractive voice responseرد صويت تفاعيل

LSMSLiving Standards Measurement Studyالدراسة االستقصائية لقياس مستوى املعيشة

MDGMillennium Development Goalاألهداف االمنائية لأللفية

MICSMultiple Indicator Cluster Survey مسح عنقودي متعدد املؤرشات

MODISModerate-resolution imaging spectroradiometer
مقياس اإلشعاعية الطيفية للتصوير ذو التمييز 

املتوسط

MYPoWMulti-year Programme of Workبرنامج عمل متعدد السنوات

.N.ANot applicable ال ينطبق

NASANational Aeronautics and Space Administration
اإلدارة القومية األمريكية للمالحة الجوية والفضاء 

)ناسا(

NASSNational Agricultural Statistics Service جهاز اإلحصاءات الزراعية الوطنية

NGONon-governmental organization منظمة غري حكومية

NIHRNational Institute for Health Research املعهد الوطني ألبحاث الصحة

NSONational statistical officeاملكتب اإلحصايئ الوطني

NoradNorwegian Agency for Development Cooperationالوكالة الرنويجية للتعاون اإلمنايئ

ODKOpen-Data Kit مجموعة البيانات املفتوحة

OECD
 Organisation for Economic Co-operation and

Development
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

PARIS21
 Partnership in Statistics for Development in the 21st

Century
الرشاكة يف مجال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن 

الحادي والعرشين – رشاكة اإلحصاء -21 

RRIResponsible research and innovationاملسؤولية يف البحث واالبتكار
RuLISRural Livelihoods Information Systemنظام املعلومات عن سبل العيش يف الريف

SATIDASatellite Technologies for Improved Drought Assessment
استخدام األقامر الصناعية لتحسن تقييم مخاطر 

الجفاف

SDGSustainable Development Goal هدف التنمية املستدامة

SISSmart information system نظام معلومات ذيك

SLFSustainable Livelihoods Framework إطار سبل العيش املستدامة

SMSShort Message Service خدمة الرسائل القصرية

SPARSStrategic Plans for Agricultural and Rural Statisticsالخطط االسرتاتيجية لإلحصاءات الزراعية والريفية

SSFSmall-scale fisheriesمصايد األسامك صغرية النطاق

UFISHGlobal Food Composition Database for Fish and Shellfish
قاعدة البيانات العاملية عن تركيبة األغذية املتعلقة 

باألسامك واألسامك الصدفية 

UNICEFUnited Nations Children's Fund منظمة األمم املتحدة للطفولة

UNSD United Nations Statistics Division شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة

USDAU.S. Department of Agriculture وزارة الزراعة األمريكية

USSDUnstructured Supplementary Service Dataبيانات الخدمة التكميلية غري املنظمة

VAMVulnerability, analysis and mappingتحليل ومسح مواطن الضعف/رسعة التأثر

WBWorld Bank البنك الدويل

WEAIWomen's Empowerment in Agriculture Indexمؤرش متكني املرأة يف مجال الزراعة

WHOWorld Health Organization منظمة الصحة العاملية

WWFWorld Wildlife Fund الصندوق العاملي لحامية الطبيعة
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الرسائل األساسية 

• تُعترب البيانات العالية الجودة واملتاحة يف الوقت املناسب وذات الصلة رضورية يف أي مكان من العامل إلرشاد اإلجراءات 
التي تعزز تحسني فرص الوصول إىل األغذية والتغذية املحسنة. 

• رغم إتاحة البيانات واملعلومات الوافرة واملتزايدة بشأن األمن الغذايئ والتغذية، كثريًا ما يغفل صانعو السياسات عن 
وجود هذه البيانات وأهميتها، أو ال يستخدمونها عىل النحو املناسب وذلك جّراء التحديات التي تعرتض كل خطوة من 

خطوات دورة البيانات التي تشمل ما ييل: تحديد األولويات واالحتياجات من البيانات؛ واستعراض البيانات ودمجها 
وجمعها وتنظيمها؛ وتحليل البيانات باستخدام األدوات املناسبة؛ وترجمة البيانات إىل أفكار متعمقة ذات صلة لتعميمها 

ومناقشتها؛ وأخريًا استخدام البيانات لصنع القرار.

• ال تزال هناك ثغرات أساسية يف البيانات تعيق توجيه العمل بشكل صحيح وإرشاد عملية رسم السياسات، خاصة 
من حيث البيانات املتاحة يف الوقت املطلوب واملفصلة بالقدر الكايف والتي تتعلق بقدرة الناس عىل إنتاج الغذاء محلًيا 

والحصول عليه، وباستهالكهم الفعيل للغذاء واملغذيات، وبوضعهم التغذوي. ويتطلّب تخطي تلك الثغرات زيادة 
االستثامرات املالية وإدامتها.

• هناك عدة قيود أخرى تحد من فعالية اإلجراءات املسرتشدة بالبيانات يف مجال السياسات، وال سيام يف البلدان القليلة 
املوارد. ومن أهم تلك العوامل، مستوى التثقيف املتدين يف مجال البيانات ومهارات التحليل )بالنسبة إىل البيانات النوعية 
والكمية عىل السواء( من جانب العديد من مستخدمي البيانات واملعلومات عىل جميع املستويات - من جامعي البيانات 

ومحلليها، إىل صانعي القرارات، فالشعب، بوصفه املستفيد النهايئ من سياسات األمن الغذايئ والتغذية. 

• يسلّط تعقيد النظام املكون من جهات ومؤسسات القطاعني العام والخاص املعنية باألمن الغذايئ وبيانات التغذية، 
مقرتنًا بالخصائص الرسيعة التغري للنظم اإليكولوجية للبيانات اليوم جراء الثورة الرقمية وانتشار اإلنرتنت، الضوء عىل أهمية 

التنسيق العاملي لتحسني حوكمة البيانات. ومن األمور امللحة بصفة خاصة رضورة التوصل إىل اتفاق بشأن طبيعة بيانات 
ومعلومات األمن الغذايئ باعتبارها سلًعا عامة، وبناء عىل ذلك، إنشاء إطار قانوين عاملي يسمح بتعميم املعلومات ذات 

الصلة عىل أوسع نطاق ممكن، مع الحفاظ يف الوقت نفسه عىل حقوق األشخاص الذين ميلكون البيانات يف نهاية املطاف. 
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كينيا ، 12 مارس 2021 ، يُدخل مزارع دجاج بيانات حول البيض يف دفرت مالحظات.

© الفاو / لويس تاتو
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افتتح األمني العام لألمم املتحدة عندما 
 ،Antonio Guterres السيد

قمة األمم املتحدة للنظم 
الغذائية يف 23 سبتمرب/أيلول 2021، وصف النظم 

الغذائية الحالية بأنها “فاشلة”.1 وحتى قبل الظهور 
املقلق لجائحة كوفيد-19 يف أواخر عام 2019 واعتداء 

االتحاد الرويس عىل أوكرانيا، بنّي عدم إحراز تقدم 
كاٍف باتجاه تحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف 

التنمية املستدامة2 بوضوح أن النظم الغذائية القامئة 
يف العامل قد عجزت عن ضامن األمن الغذائي والتغذية 

املالمئة للجميع وأنه مثة حاجة إىل إحداث تحّوالت 
كبرية لتصحيح هذا الوضع. ومل يعد من املمكن الشك 

يف مدى انتشار الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء 
التغذية بجميع أشكاله يف العامل اليوم )منظمة األغذية 

والزراعة وآخرون، 2017؛ 2022(. ومع ذلك، ال يزال 
هناك نقص يف األدلة التي تبنّي النطاق الدقيق لهذا 

الفشل والُنهج املتبعة ملعالجة الحلول الخاصة بالنظم 
الغذائية.

وتتأثر اإلجراءات التي تتخذها الجهات املعنية بإدارة 
النظم الغذائية وتشغيلها يف القطاعني العام والخاص، من 

اإلنتاج وصواًل إىل التوزيع واالستهالك، تأثرًا كبريًا بكمية 
البيانات واملعلومات التي ميكن الوصول إليها. وبالرغم 

من الزيادة الرسيعة يف كمية البيانات واملعلومات املتاحة 
اليوم، يبنّي هذا التقرير كيف أن توافرها يف الوقت 

املناسب، وموثوقيتها، ومدى مالءمتها، وعمق تحليلها، 
ومدى إيصالها، ووضوح اإلبالغ عنها، بحاجة إىل تحسني 

من أجل توجيه عملية وضع السياسات االسرتاتيجية يف 
الزراعة واألمن الغذايئ والتغذية مبزيد من الفعالية.3

ويركّز هذا التقرير الذي تم إعداده بناء عىل طلب 
من لجنة األمن الغذايئ العاملي، عىل دور أدوات جمع 

البيانات وتحليلها يف دعم صنع القرارات الفعالة 
واملسرتشدة باألدلة من جانب الجهات الفاعلة يف 

القطاعني العام والخاص. كام أنه يغطّي النقاط التي 
أشارت إليها اللجنة بشكل رصيح4 ويقرتح حلواًل لدعم 
اإلجراءات الرامية إىل عكس مسار االتجاهات السلبية 

النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية التي تم ربطها 
بانعدام االستقرار السيايس واالجتامعي )منظمة األغذية 

والزراعة وآخرون، 2017(، وآثار تغرّي املناخ )منظمة 
األغذية والزراعة وآخرون، 2018(، والتباطؤ االقتصادي 

)منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2019(، والتي تفاقمت 
بفعل اآلثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والنزاع بني 

االتحاد الرويس وأوكرانيا.

وحددت اللجنة املسّوغ املنطقي لهذا التقرير عىل 
النحو التايل:

 رغم التسليم عىل نطاق واسع بأن القرارات السليمة 
تستند إىل معلومات وبيانات جيدة، إالّ أن هناك، يف كثري 

من البلدان، وال سيام البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة 
الدخل من الرشيحة الدنيا، افتقاًرا إىل حد كبري إىل توفر 
إحصاءات ريفية وزراعية وغذائية موثوق بها يف الوقت 

https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un- انظر  1
 secretary-generals-remarks-food-systems-summit 

.https://www.youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA و

يتمثل الهدف الثاين من خطة التنمية املستدامة لعام 2030 )املشار   2
إليه عادة باسم “الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة”( يف: “القضاء عىل 

الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة”. 
ويشمل هذا الهدف خمسة مقاصد تتعلّق بالنتائج وثالثة مقاصد تتعلّق 

بوسائل التنفيذ. ويتمثل املقصد 2-1 يف: “القضاء عىل الجوع وضامن حصول 
الجميع، وال سيام الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع، عىل ما 

يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام بحلول عام 2030”، يف حني 
يتمثل املقصد 2-2 يف: “وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 

2030، مبا يف ذلك تحقيق األهداف املتفق عليها دوليًا بشأن توقف النمو 
والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة ومعالجة االحتياجات التغذوية 

للمراهقات والنساء الحوامل واملرضعات وكبار السن بحلول عام 2025”. 
انظر املوقع https://sdgs.un.org/goals لالطالع عىل الوصف الكامل 

ألهداف التنمية املستدامة ومقاصدها ومؤرشاتها.

يشري مصطلح “الزراعة” يف التقرير، إىل املجموعة األوسع من األنشطة   3
التي تنطوي عىل استخدام املوارد الطبيعية )األرايض، واملياه، والغابات، 

واألسامك( إلنتاج األغذية.

وهي:  4
تسليط الضوء عىل فوائد استخدام البيانات وتكاليف الفرصة البديلة   •

لعدم استخدام البيانات يف اتخاذ القرارات؛

وتوضيح املبادرات التي شّجعت اتخاذ قرارات قامئة عىل األدلة   •
يف الزراعة واألمن الغذايئ عرب مختلف القطاعات العامة والخاصة 

واألكادميية، وكذلك النهج التي مل تنجح؛

وتحديد ثغرات محددة ذات أولوية عالية يف إنتاج البيانات وتحليلها   •
ال تشملها املبادرات الجارية؛

وتحديد الحواجز التي تعوق جمع البيانات الجيدة وتحليلها   •
واستخدامها يف صنع القرار؛

وتقديم رؤى حول كيفية ضامن أن يعطي جمع البيانات واستخدامها   •
الصوت ملن هم األكرث تأثرًا بالسياسات املنبثقة عن تلك البيانات، مبا يف 
 ، CFS 2019/46/7ذلك للمزارعني وغريهم من منتجي األغذية )الوثيقة

2019، الصفحة 11(.

انظر برنامج عمل لجنة األمن الغذايئ العاملي املتعدد السنوات عىل العنوان 
.https://www.fao.org/3/na703en/na703en.pdf :التايل

https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-generals-remarks-food-systems-summit
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-generals-remarks-food-systems-summit
https://www.youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA
https://sdgs.un.org/goals
https://www.fao.org/3/na703en/na703en.pdf
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املناسب. ورغم الجهود كافة، ال تجري هذه البلدان 
مبعظمها مسوًحا منتظمة لألرس املعيشية واملزارع، وال تفي 
بالحد األدىن من متطلبات البيانات، وتفتقر إىل نظم بيانات 

مستدامة، وال متلك القدرات الكافية عىل تحليل البيانات 
 ،2019 ،CFS 2019/46/7 املتوفرة لها واستخدامها. )الوثيقة

الصفحة 8(.”  

وفي حين أن كثيرين ربما يعيشون في أماكن تتدفق فيها 
البيانات والمعلومات بكمية وسرعة غير مسبوقتين، ال 

تزال بلدان عديدة تفتقر إلى نظم مستدامة للبيانات وما 
يتصل بها من قدرات. وعوًضا عن التوصية بداية بالقيام 

باستثامرات إضافية يف جمع البيانات من أجل األمن الغذايئ 
والتغذية، نقرتح أواًل طرق تفكري معمقة حول أدوات جمع 

البيانات وتحليلها لضمان استخدام البيانات الموجودة 
وإعادة استخدامها بشكل كامل وصحيح.

وقد قّدمت اللجنة املسوغ املنطقي اإلضايف التايل لهذا 
التقرير:

 إن معالجة الفجوة عىل صعيد البيانات العالية الجودة 
رضورية رضورة حيوية أيًضا لرصد التقدم املحرز وفهم أين 

يقف العامل من تحقيق أهدافه املشرتكة - أهداف التنمية 
املستدامة. ولضامن توفري إحصاءات عاملية قوية لقياس 

التقدم املحرز يف تحقيق خطة 2030، حددت لكل هدف 
من أهداف التنمية املستدامة وكالة راعية متخصصة من 

وكاالت األمم املتحدة. غري أن نجاح هذه األهداف يعتمد 
إىل حد كبري عىل متتني جمع البيانات وتنمية القدرات 

اإلحصائية عىل الصعيد الوطني، مبا يف ذلك بناء القدرات 
التي تعزز التنسيق فيام بني املكاتب اإلحصائية الوطنية 

)الوثيقة CFS 2019/46/7، 2019، الصفحة 8(.  

وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، ما زالت هناك بلدان 
عديدة حول العامل يلزم فيها توفري التدريب من أجل تأمني 
املوارد البرشية الكافية لتفسري البيانات الجديدة مبختلف 
األشكال التي يتم بها توليدها وتخزينها وتوزيعها بشكل 

مستمر، وملعالجتها واستيعابها. وما يثري القلق بوجه 
خاص أن هذا األمر ينطبق أيًضا على المجتمع العلمي 
حيث تتعرّث أدوات البحث التقليدية بالتحديات بسبب 

األدوات الناشئة5 التي مل تدمج بعد بشكل كاف يف املناهج 

األكادميية. ويسلّط ذلك الضوء عىل الحاجة إلى االستثمار 
في تنمية القدرات على جميع المستويات، بدًءا بالتعليم 

االبتدائي ووصواًل إلى التدريب المتخصص للمهنيين 
العاملين في المؤسسات العامة والخاصة والذين 

يتعاملون مع البيانات.

تم إعداد هذا التقرير استجابة لدعوة لجنة األمن 
الغذايئ العاملي إىل دعم عملية إرساء األساس التخاذ 

قرارات مستنرية، ووضع معايري سياساتية محّسنة قامئة 
عىل البيانات حول األمن الغذايئ والتغذية، ومتتني الرصد 

الفّعال واملراجعة واملتابعة الفعالتني لتحقيق الهدف 2 من 
 ،CFS 2019/46/7 أهداف التنمية املستدامة. )الوثيقة

2019، الصفحة 8(.

وللرشوع يف إرساء هذا األساس، تم إعداد التقرير انطالقًا 
من استنتاج مفاده أن وضع السياسات املتعلّقة باألمن 

الغذايئ والتغذية عىل املستويات العاملية والوطنية 
واملحلية ينطوي عىل استخدام البيانات الجديدة أو 

املوجودة من أجل التوصل إىل قرارات فعالة ومسرتشدة 
باألدلة، وأن ذلك يشمل عملية تتوزع مسؤوليتها عىل 

أفراد مختلفني ومؤسسات مختلفة وعىل مستويات 
مختلفة.

ويتألف التقرير من ستة فصول: يعرّف الفصل 1 املفاهيم 
الرئيسية املتعلّقة بأدوات جمع البيانات وتحليلها الواردة 
يف التقرير. كام أنه يعطي تعاريف تشغيلية ملصطلحات 
“البيانات” و“أدوات التحليل” و“حوكمة البيانات” يف 
محاولة لتجّنب االلتباس يف تفسري املفاهيم املعروضة. 

ويتناول الفصل 1 أيًضا البيانات بوصفها سلًعا عامة، 
ما ميثل جانبًا مهاًم عند النظر يف التحسينات التي 

يجب إدخالها عىل بناء القدرات والرتتيبات املؤسسية 
والتنسيق، والتي تؤثر بدورها عىل الرتتيبات الخاصة 
بحوكمة البيانات. ويقّدم هذا الفصل إطاًرا مفاهيميًا 

)انظر القسم 2-1 والشكل 1( يستند إىل العمل السابق 
الذي اضطلع به فريق الخرباء الرفيع املستوى وغريه 

من األطراف )Bronfenbrenner, 1979؛ وزارة التنمية 
الدولية، 1999؛ فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني 
باألمن الغذايئ والتغذية، 2017، 2020؛ منظمة األمم 

املتحدة للطفولة، 1990( ويربط السياسات واإلجراءات 
الخاصة بالنظم الغذائية باألمن الغذايئ والحالة التغذوية 

لألفراد وبالسياق الذي يعيشون فيه. 

وتتمثل إحدى السامت الرئيسية لإلطار املفاهيمي 
يف التمييز بني املستويات باالستناد إىل قرب العوامل 

االجتامعية واإليكولوجية املرتبطة باألمن الغذايئ والتغذية 
)ومن تقع عليهم مسؤولية صنع القرار( من األفراد 

الذين يتأثرون يف نهاية املطاف بالسياسات واإلجراءات 
املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية. إضافة إىل ذلك، يقوم 

ستجري مناقشة هذه املسألة مبزيد من التفصيل يف األقسام الالحقة من   5
هذا التقرير، ولكن ميكن التفكري مثاًل يف التطورات يف نظرية القياس التي 

 Bond, Yan( تعالج مشكلة القياس الكمي يف العلوم السلوكية واالجتامعية
and Heene, 2020؛ Mari وآخرون، 2017(، أو االنعكاسات املعرفية للبيانات 

.)Kitchin, 2014b( الضخمة عىل البحوث
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اإلطار املفاهيمي املستوحى واملقتبس من دورة البيانات 
املعروضة يف مبادرة “البيانات من أجل اتخاذ القرارات 

بغرض توسيع نطاق تحّول التغذية” )DataDENT، من 
دون تاريخ(، بتحديد املجاالت املواضيعية لجمع بيانات 

األمن الغذايئ والتغذية وتحليلها )انظر القسم 1-3( 
وبتقديم عرض تخطيطي للخطوات الرئيسية املتبعة 

الستخدام بيانات األمن الغذايئ والتغذية من أجل تحقيق 
أهداف محددة. وتبدأ الخطوات الست هذه التي تتألف 
منها دورة صنع القرارات المسترشدة بالبيانات بتحديد 

املسألة ذات األولوية مروًرا باستخدام النتائج واألفكار 
املتعمقة واالستنتاجات )انظر الشكل 2(. ويجري وصف 

الحوكمة الفعالة للبيانات وشموليتها بشكل معمق، 
عىل النحو املبنّي يف وسط الشكل 2. ويقوم هذا العرض 
التخطيطي باستكامل اإلطار املفاهيمي إذ يسلّط الضوء 

عىل الطريقة التي تقوم بها الجهات الفاعلة املختلفة 
باستخدام البيانات من أجل تأدية وظائف مختلفة، مبيًّنا 

يف الوقت نفسه كيف ميكن لألدوار املتعددة أن تنسق 
الجهود املبذولة لصنع القرارات املتعلّقة باألمن الغذايئ 

والتغذية. ويساعد اإلطار املفاهيمي ودورة البيانات مًعا 
عىل وضع إطار للنقاش يف الفصول الالحقة من التقرير.

يوفر اإلطار املفاهيمي سبياًل فعااًل لتوجيه عملية االختيار 
والتحليل بطريقة منظمة، وذلك عرب ملء مصفوفة 

)الشكل 3( ترتبط فيها كل خطوة من دورة البيانات 
بعنارص النظام األوسع، من النتائج الكلّية )أو البعيدة( إىل 

النتائج الفردية. 

ويف مجمل التقرير، يُستخدم اإلطار املفاهيمي ودورة 
صنع القرارات املسرتشدة بالبيانات لتسليط الضوء 

عىل طريقة ارتباط البيانات وأدوات التحليل بكل بعد 
من األبعاد الستة لألمن الغذايئ كام حددها فريق 

الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية 
)فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 

والتغذية، 2020(.

وتجدر اإلشارة إىل أن التقرير يعتمد تعريًفا واسًعا 
للبيانات يشمل جميع أنواع املعلومات – الكمية والنوعية 

على السواء – التي ميكن تصنيفها وتخزينها ونقلها 
بنسق تماثلي أو رقمي، كام أنه يعرتف باملخاطر والقيود 
املرتبطة باالعتامد الحرصي عىل العوامل املتغرّية املحددة 

من الناحية الكميّة يف إرشاد القرارات.

ويستعرض الفصل 2 البيانات املوجودة وأدوات تحليلها 
من أجل األمن الغذايئ والتغذية. وبالرغم من وفرة 

البيانات املتصلة باألمن الغذايئ والتغذية عىل جميع 
املستويات، هناك نقص في الوصول الواسع النطاق 

والمشترك، عىل املستويني دون الوطني والمحلي، إلى 
البيانات المصّنفة والتفصيلية الالزمة إلرشاد العمل. 
وميكن تحسني تقاسم البيانات املوجودة وتحليلها من 

جانب الجهات الفاعلة يف القطاعني العام والخاص عىل 
السواء، عىل املستويني الوطني والدويل، من أجل استخراج 

املعلومات املفيدة التي تتضمنها. وسيتطلب ذلك إعادة 
النظر يف الطريقة التي تُحكم بها بيانات األمن الغذايئ 

والتغذية، خصوًصا بالنظر إىل بيئة البيانات التي تتسارع 
فيها التغرّيات، والتي يجري وصفها الحًقا يف التقرير. 

ويوفر استعراض املبادرات القامئة لجمع بيانات األمن 
الغذايئ والتغذية وتحليلها، أمثلة عديدة عىل املامرسات 

الجيدة التي ميكن مواصلة تحسينها واستخدامها من 
أجل بلورة مبادرات مامثلة. ويحدد االستعراض أيًضا 
أهم الثغرات والتحديات املتبقية يف مجال البيانات 

يف كل خطوة من دورة البيانات، مثل: البيانات بشأن 
مواصفات الحيازات الزراعية، كتلك التي تنتجها عمليات 

التعداد الزراعي؛ والبيانات بشأن املواصفات املختلفة 
للمزارع والعمليات األخرى املضطلع بها يف النظم 

الزراعية والغذائية عىل املستوى املحيل، بالصيغة التي 
توفرها مسوحات املزارع ومسوحات القطاع األخرى؛ 

والبيانات بشأن النفقات الغذائية لألرس؛ واألهم من كل 
ذلك، البيانات بشأن املتناول الغذايئ الفردي. ويعترب هذا 
النوع من البيانات رضوريًا لتوجيه تدخالت األمن الغذايئ 
والتغذية املحددة األهداف ألنه يعطي فكرة معمقة عن 
النظم الغذائية املحلية وعن مدى انتشار انعدام املساواة 

بني السكان. ورغم وجود مسوحات ومصادر أخرى 
للبيانات عىل مستوى األرس املعيشية واألفراد، فإن جودة 

البيانات التي توفرها والوترية التي تولد بها البيانات ما 
زالت غري كافية إىل حد بعيد لدعم صنع القرارات الفعالة، 

ال سيام يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، 
وإلجراء عمليات التقييم خالل حاالت الطوارئ وغريها من 

السياقات الصعبة. 

ويناقش الجزء الثاين من الفصل 2 التحديات املطروحة 
والفرص املتاحة حاليًا لتحسني عملية صنع القرارات 

املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية واملسرتشدة بالبيانات 
يف كل خطوة من دورة البيانات. وأفادت إحدى النتائج 
أنه يوجد نقص عام في الوضوح والتنسيق بين صانعي 
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القرارات فيما يتعلّق بتحديد األولويات عند البت 
بمسألة جمع البيانات وتحليلها، األمر الذي يعيق سد 
الثغرات القامئة حاليًا عىل مستوى البيانات. ومن شأن 

تحسني التنسيق لتحديد األهداف املرجوة من استخدام 
البيانات، أن يساهم يف تهيئة بيئة متكينية تعمل فيها 
املؤسسات مًعا عىل مستويات عديدة لجمع البيانات 
وإدارتها وتعميمها. وسيساهم ذلك مساهمة كبرية يف 

ترجيح الكفة لصالح زيادة الوصول إىل البيانات املوجودة 
والحؤول دون تزايد عدد املؤرشات ومبادرات جمع 

البيانات وضامن جودة البيانات التي ال رضورة لها والتي 
تؤدي إىل تشتت نتائج البيانات التي يصبح من الصعب 

مواءمتها والتي تكون غري مالمئة إلرشاد العمل الفعال.

وتجدر اإلشارة بوجه خاص إىل أهمية املعلومات 
النوعية يف صنع القرارات. وميكن أن يكون ملجموعة 

من االعتبارات الشخصية واملجتمعية والثقافية والدينية 
وغريها من االعتبارات، صلة مبارشة بصنع القرارات 

الهادفة إىل تحسني األمن الغذايئ والتغذية. وقد يكون من 
الصعب أو حتى من املستحيل قياس العديد من هذه 
الجوانب بواسطة البيانات الكمية، فيام تكون البيانات 
النوعية أقل قابلية للجمع بواسطة املسوحات البسيطة 
واملوّحدة، األمر الذي يؤدي إىل استبعاد هذا النوع من 
املعلومات يف جهود تجميع البيانات ونرشها. وينطوي 
جانب أخري عىل التواصل وأهمية اإلبالغ عن البيانات 

ونتائج تحليلها بطريقة تكون مفيدة وفعالة لصنع 
القرارات.

ويناقش الفصل 3 املعوقات والعقبات الرئيسية التي 
تشكل أساس العديد من الثغرات يف عملية جمع بيانات 

األمن الغذايئ والتغذية وتحليلها والتي تم تحديدها يف 
الفصول السابقة، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الظروف 
السائدة يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. 

وتنقسم املعوقات إىل قسمني رئيسيني: املعوقات املرتبطة 
بعدم كفاية املوارد – املالية، ورأس املال البرشي والبنية 
التحتية للبيانات/البحوث/التحليل؛ واملعوقات املرتبطة 

بعدم مالءمة الرتتيبات املؤسسية التي تؤدي إىل مشاكل يف 
حوكمة البيانات. ويشكل تخصيص الموارد المالية الكافية 

في الوقت المناسب وبطريقة يمكن التنبؤ بها، عنصًرا 
تمكينًيا رئيسًيا للمحافظة على بيئة فعالة لبيانات األمن 

الغذائي والتغذية في أي بلد كان. ومع ذلك، شكلت 
هذه املسألة مشكلة كبرية أفادت عنها بلدان عديدة 

بعد قيام املكاتب اإلحصائية الوطنية بتحديد التمويل 

عىل أنه أحد املعوقات الرئيسية التي تواجهها، خاصة يف 
قطاع الزراعة. وتستمر قلّة املوارد بتقييد جمع البيانات 
يف الزراعة )حيث يتطلب صنع القرارات السليمة إجراء 

عمليات تعداد زراعية منتظمة ومسوحات للعمليات 
املضطلع بها عىل طول سلسلة اإلمدادات الغذائية(، 

وفيام يتعلّق بنتائج األمن الغذايئ والتغذية )حيث هناك 
حاجة إىل مسوحات أرسية ومعلومات محّدثة عن املتناول 

الغذايئ(. ورغم االعرتاف بأن هذه املبادرات مكلفة 
وتتطلب مستويات مناسبة من القدرات البرشية، إال أنها 

رضورية ألنها تشكل العمود الفقري ألي نظام بيانات 
متعلّق باألمن الغذايئ والتغذية.

ويسلّط الفصل 3 أيًضا الضوء عىل املقايضات بني املوارد 
املالية وبني املوارد البرشية الالزمة لضامن توليد ما يكفي 
من البيانات الجيدة: ففي حني أنه ميكن خفض التكاليف 

الجارية للعمليات امليدانية وتخزين البيانات وتعميمها 
من خالل التحّول من العمليات التقليدية )التي ال يزال 

يضطلع بها العديد من املكاتب اإلحصائية الوطنية 
وغريها من الوحدات الحكومية املعنية باإلحصاءات يف 
البلدان املنخفضة الدخل( إىل الرقمنة والتكنولوجيات 

الحديثة املولّدة للبيانات، يجب أن ترتافق العملية أيًضا 
مع استثامرات أولية )البنية التحتية واملعدات وغريها( 

ومع تنمية القدرات املهنية الالزمة. ويتطلب االستخدام 
الفعال للتكنولوجيات الحديثة، من أجل توليد بيانات 

األمن الغذايئ والتغذية وتحليلها، مهارات ال يزال وجودها 
نادًرا. ويشكل االفتقار إلى االستثمارات المناسبة في 

رأس المال البشري، وبخاصة في توسيع نطاق التثقيف 
بشأن علوم البيانات واإلحصاءات ليشمل جميع المهنيين 

المعنيين بدورة صنع القرارات المسترشدة ببيانات 
األمن الغذائي والتغذية، العائق الرئيسي الذي يحول 
دون تطّور نظم بيانات األمن الغذائي والتغذية في 
معظم البلدان المنخفضة الدخل. وبالتايل، فإن هذا 

املجال هو الذي ستحقق فيه االستثامرات بالتأكيد أعىل 
العائدات.

وفيام يتعلّق بالرتتيبات املؤسسية، تجدر اإلشارة إىل 
قلّة التنسيق بين مختلف الوكاالت المعنية بتوليد 

وتحليل البيانات المتعلّقة باألمن الغذائي والتغذية 
والتي تعمل يف الكثري من األحيان مبوجب ترتيبات إدارية 

ولوجستية مختلفة، مثاًل كوحدات يف وزارات مختلفة 
)الزراعة، والصحة، والشؤون االقتصادية، والبيئة، وغريها(. 
وغالبًا ما يؤدي ذلك إىل ازدواجية مكلفة يف الجهود، األمر 

مقدمة
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الذي يسفر عن تكرار املعلومات التي تولّدها الوحدات 
املختلفة، وأحيانًا عن عدم اتساق بينها. وال تظهر هذه 
املشكلة يف املؤسسات الحكومية عىل املستوى القطري 

فقط، بل أيًضا يف األوساط األكادميية وأحيانًا يف املنظامت 
الدولية، مبا يف ذلك داخل منظومة األمم املتحدة. وأدى 

االستعراض إىل إطالق نداء قوي لزيادة التنسيق عىل 
جميع املستويات، من املستوى املحيل إىل املستويني 

الوطني والدويل، وهذه مسألة سيجري تناولها من جديد 
يف الفصلني 5 و6. 

وال ميكن أن تكتمل مناقشة مسألة البيانات وأدوات 
التحليل من دون االعرتاف بأننا نشهد ثورة للبيانات، 
مبا يف ذلك يف مجايل الزراعة واألمن الغذايئ والتغذية. 

ويستعرض الفصل 4 كيفية مساهمة التكنولوجيات 
الجديدة والناشئة يف مجال البيانات الرقمية بطرق عديدة 

يف توليد بيانات األمن الغذايئ والتغذية وتحليلها، ولو 
أنها رمبا تتطلب إعادة نظر يف طرق التفكري التقليدية 

يف أنشطة جمع وتحليل بيانات األمن الغذايئ والتغذية 
وبتنظيم هذه األنشطة، مبا يف ذلك األدوار واملسؤوليات 

التي تضطلع بها الجهات الفاعلة يف القطاعني العام 
والخاص. وتبنّي أمثلة عديدة كيف ميكن لكل واحدة من 
هذه التكنولوجيات أن تساهم يف كل مرحلة من مراحل 
دورة صنع القرارات املسرتشدة بالبيانات، وكيف ميكنها 
أن توفر املعلومات ذات الصلة بالنسبة إىل كل بعد من 

األبعاد الستة لألمن الغذايئ والتغذية. ويؤكد االستعراض 
أن هذه التكنولوجيات قادرة على تقديم مساهمة كبيرة، 
ولو أن انتشارها على نطاق واسع ينطوي أيًضا على بعض 

المخاطر. وتشمل هذه املخاطر التعميم غري املضبوط 
للبيانات الرقمية التي تم جمعها من خالل أجهزة مدمجة 

يف اآلالت )من الجرارات إىل الهواتف الشخصية(، األمر 
الذي ميكنه أن يهدد الخصوصية؛ ومشاكل املساءلة 

الناشئة عن االعتامد عىل الذكاء االصطناعي والتعلّم اآليل 
وعمليات صنع القرارات اآللية أو شبه اآللية األخرى، 

والتي تطرح عدًدا من االعتبارات األخالقية املتعلّقة 
باستخدام هذه التكنولوجيات الحديثة؛ ومسألتي جودة 
البيانات وقابلية تبادلها اللتني ميكن أن تكونا مرشوطتني 
باستخدام تكنولوجيات محددة؛ وأخريًا، مسائل اإلنصاف 
وقابلية التوسع والشمول املهمة التي تطرح عند النظر 
يف تفاوت القدرات املوجودة بني البلدان وبني الجهات 

الفاعلة/املؤسسات يف القطاعني العام والخاص.

ويقود العديد من القضايا التي تم طرحها ومناقشتها يف 
الفصول السابقة، بطبيعة الحال، إىل االعتبارات املتعلّقة 
بحوكمة البيانات التي يتم تخصيص الفصل 5 لها. ويبدأ 

هذا الفصل مبعالجة مسألتني مثريتني للجدل نوًعا ما 
ومرتابطتني بشكل وثيق، تتعلّقان بحوكمة البيانات. 

وتتمثل املسألة األوىل يف النقاش حول طبيعة البيانات: 
فهل يجب اعتبارها سلعة عامة أم خاصة، وما هو الدور 

الذي ميكن أن تؤديه األسواق يف هذا الصدد؟ وهل 
تستطيع اآلليات القامئة عىل السوق أن تضمن إمدادات 

كافية من البيانات والوصول إليها؟ أما املسألة األخرى، 
فتتعلّق مبلكية البيانات وقيمتها االجتامعية. فمن هي 
الجهة التي متلك البيانات، ال سيام عندما تحتوي هذه 

األخرية عىل معلومات شخصية؟ وإذا اعتربت البيانات ملك 
األشخاص الذين ترتبط بهم املعلومات، هل يحق لهؤالء 
األشخاص بيعها؟ وفيام يتعلّق باألمن الغذايئ والتغذية 
عىل وجه الخصوص، مثة حجج مقنعة تفيد بأن هناك 
حاجة إىل مزيد من البيانات املصنفة لتوجيه تدخالت 

األمن الغذايئ والتغذية بشكل أفضل، إال أن هذه البيانات 
قد تسمح بتحديد الهوية الشخصية أو هوية املجموعات 
وتعترب يف هذه الحال “بيانات شخصية”. ويطرح السؤال 

هنا إًذا حول ما إذا كانت اآلليات القامئة حاليًا لحامية 
البيانات الشخصية، كتلك القامئة عىل املوافقة املستنرية، 

كافيًة لحامية حقوق ماليك البيانات ويف الوقت نفسه 
ضامن إمكانية الحصول عىل املعلومات لالستفادة من 

كامل قدراتها عىل توليد املنافع االجتامعية. ويتمثل أحد 
االقرتاحات الرئيسية الواردة يف هذا التقرير يف أنه من 

وجهة نظر أخالقية، تعتبر البيانات الشخصية مثلها مثل 
الدم، أي شيًئا يختار األفراد إعطاءه عندما يكون ذلك 
ضروريًا للحصول على خدمة شخصية )مثاًل عندما يتم 

إعطاء الدم إلجراء اختبار طبي(، ولكن يجب تشجيع 
الناس على التبرع به عندما تكون هناك إشارة واضحة 
إلى أن استخدامه قد يساهم في تحقيق مصلحة أكبر 

)مثل إنقاذ حياة شخص ما(. ويجب أن يكون من الواضح 
متاًما أنه ينبغي اعتبار إعادة بيع هذه البيانات أمرًا غري 

أخالقي وإخضاعه للمالحقة القانونية بوصفه غري مرشوع. 
ويتمثل االستنتاج الرئييس املستمد من الجزء األول من 
الفصل 5 يف أنه يجب اعتبار البيانات الحديثة التي يتم 
تسجيلها وتخزينها وتقاسمها يف نسق رقمي، سلًعا عامة 

بطبيعتها ألنه ميكن استخدامها وإعادة استخدامها بشكل 
متزامن حتى، من جانب العديد من األشخاص. ويجب 



7 [

مقدمة

تقييد الوصول إىل مثل هذه البيانات فقط عندما يكون 
ذلك رضوريًا لحامية حقوق اإلنسان األساسية، مثل 

خصوصية األشخاص املعنيني. وتحقيًقا لهذا الغرض، تُعّد 
األطر القانونية املبتكرة، كتلك التي تقوم عىل مفهوم 

الصناديق االستئمانية للبيانات املعرّفة عىل أنها “هياكل 
قانونية تضطلع باإلرشاف املستقل عىل بعض البيانات 
لصالح مجموعة من املنظامت أو األشخاص” )مبادرة 

التبادل املفتوح للبيانات، 2018(، خياًرا واعًدا لدفع جدول 

أعامل حوكمة البيانات قدًما، مبا يف ذلك يف قطاع الزراعة 
وفيام يتعلّق ببيانات األمن الغذايئ والتغذية. 

ولحسن الحظ أن هذا املجال يشكل مجال بحث ونقاش 
نشط جًدا، ويعطي الفصل 5 أمثلة عىل املبادرات القامئة 

التي ميكنها أن تشكل مناذج إليجاد مزيد من الحلول.

وأخريًا، يلّخص الفصل 6 النتائج التي توصل إليها التقرير 
ويقدم توصيات بصددها. 
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الفصل 1

تهيئة األجواء

إيطاليا، 30 آذار / مارس 2022، يراقب ضابط خفر السواحل اإليطايل سفن الصيد.

© FAO/Cristiano Minichiello
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مناقشة التحديات الكامنة يف نظم البيانات قبل 
املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية، فمن 

األهمية مبكان تحديد التعريفات األساسية 
واإلطار املفاهيمي الذي سيسرتشد به هذا التحليل. 

الرئيسية  املصطلحات  تعريف 
ويف عنوان هذا التقرير، وكذلك يف األقسام الالحقة، 

نستخدم مفاهيم البيانات وتحليل األدوات وحوكمة 
البيانات، التي قد تحمل معاين مختلفة ملجموعة متنوعة 
من القراء، وبالتايل، ينبغي وضع تعريف واضح للطريقة 
التي نحدد بها املصطلحات ونستخدمها لتجنب االلتباس 

بشأن املعنى املقصود لبعض الترصيحات واألحكام 
الضمنية أو الرصيحة املتعلقة بالقيمة والتوصيات التي 

نقدمها يف بقية التقرير. 

البيانات  تعريف 
تتوافر مجموعة متنوعة من البيانات يف األدبيات الشائعة 

والعلمية، ويشمل الكثري منها وقائع أو إحصاءات أو معارف 
من بني مجموعة من املصطلحات ذات الصلة، وتؤكد العديد 

من التعريفات الجوانب الرقمية بينام تشري التعريفات األخرى 
أن البيانات قد تأخذ أشكال أخرى، ويف هذا التقرير نعتمد 

عىل تعريف مستوحى من Kitchin 2021, p. 2(( الذي 
يذهب إىل أن البيانات هي:

 أي مجموعة من الرموز املدونة التي متثل وحدات 
املعلومات املتعلقة بجوانب معينة من العامل، وميكن 

الحصول عليها أو إنتاجها أو تسجيلها أو تخزينها أو نقلها 
من خالل البث التامثيل أو الشكل الرقمي.  

وللوهلة األوىل، قد تبدو هذه الصياغة بالغة التعقيد، غري أنها 
تختلف جوهريًا عن الكثري من التعريفات األخرى املتاحة 

ألسباب ال تقل عن أربع أسباب:

أوال، يسمح مصطلح رموز مدونة بتقديم وصًفا مفيًدا 
للبيانات دون استخدام مصطلحات مثل وقائع أو معارف، 
فاملعارف والوقائع ما هي إال دالالت ميكن استخالصها بعد 

توحيد البيانات وتحليلها وتفسريها يف سياق اإلجابة عىل سؤال 
محدد )Zins, 2007(، غري أنها ال متثل بيانات يف حد ذاتها، 

ومبجرد أن تدون هذه الدالالت وتسجل وتخزن وتنقل تصبح 
بيانات جديدة. وبالتايل، تكتمل دائرة البيانات وتُغلّق وترُّبر 

صورة دورة البيانات التي تتطور وتأخذ شكل دوامة تصاعدية 
ومع انتهاء كل دورة من دورات البيانات يتنامى حجم 

البيانات واملعلومات املتاحة لالستخدام وإعادة االستخدام. 

ثانيًا، يعترب استخدام مصطلح الرموز املدونة من الصيغ 
الشاملة حيث يبني أن البيانات ال تحتاج بالضرورة أن تكون 

رقمية؛ ويف حني أن البيانات متثل يف كثري من الحاالت الكميات 
أو النسب املقاسة وذلك بفضل الرقمنة املتزايدة للمعلومات، 

فإننا غالبًا ما نتعامل مع مجموعات البيانات التي تتألف 
من بيانات وصفية مخزنة يف شكل نصوص وصور وأصوات 

وأشكال أخرى. 
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

ثالثًا، تعد اإلشارة إىل البيانات بوصفها رموز مدونة لها ميزة 
إضافية تتمثل يف إبراز أهمية تدوين رموز واضحة: فينبغي 

اختيار الرموز المستخدمة في تسجيل وتخزين البيانات 
بعناية ونقل معناها على النحو الصحيح؛ وإحدى املشكالت 
التي تتكرر بشكل كبري يف السياقات البرشية وسياقات علم 
االجتامع هي التعامل مع البيانات ذات الطبيعة الوصفية 

كام لو كانت متثل كميات ُمقاسة؛ وتنشأ املشكلة مع وجود 
أرقام قياسية أو درجات مقابلة الحتساب أحداث )نعم/

ال( ثنائية وبذلك تُدّون بأعداد كاملة تحتوي عىل معلومات 
ترتيبية بشأن الحاالت ذات الصلة. ويف هذه الحاالت، 

يؤدي التمثيل الرقمي إىل معاملة غري صحيحة ملثل هذه 
األرقام القياسية والدرجات حيث يحتسب املحللون األرقام 

املتوسطة أو اإلحصاءات األخرى التي تفيد فقط يف حالة 
قياسات الفرتة. وينبغي بدال من ذلك أن تُعامل هذه األرقام 
القياسية والدرجات عىل أنها قياسات ترتيبية6. وبوجه عام، 
ينبغي أن تخضع البيانات الوصفية للرتميز باتباع إجراءات 

الرتميز القياسية التي تبدأ يف األساس باعتماد تعريفات 
عملية واضحة للمفاهيم والُبنى أو الخصائص التي تعكسها 

البيانات. وتتجىل أهمية ذلك يف تجنب الغموض يف 
تفسري البيانات غري أن هذا األمر ال يسهل تحقيقه؛ وخالفًا 
للمتغريات الكمية التي تعكس الخصائص املحددة بشكل 
ال لبس فيه للعامل املادي )مثل: الطول والكتلة الخ( التي 
ميكن مالحظتها وقياسها مبارشًة. تتكون معظم البيانات 

الوصفية يف علم االجتامع من متغريات ومؤرشات تستهدف 
تناول مفاهيم وتركيبات ال تُعرَّف بوضوح دوًما أو يفهام 

الجميع بنفس الطريقة. فالتفكري، عىل سبيل املثال، يف 
مفاهيم مثل النوع االجتامعي والعرقية أو تركيبات مثل 

الفقر وانعدام األمن الغذايئ، يفرض تحديات فلسفية 
وعملية حتى أن العمليات التي تبدو بسيطة مثل تسجيل 

البيانات قد تتضمن عملية اتخاذ قرار ُمفّصلة بشأن القيمة 
التي تسجل وتنطوي عىل تبعات أخالقية )مثل تحديد 

العرق الذي ينتمي إليه شخص ما مبجرد مشاهدته مييش 
يف الشارع أو مبطالعة صورة له أو عىل أساس االسم أو من 

خالل االستفسار عن رأي املجيب يف مسح ما أو ربط الفقر 
باملستويات النقدية للدخل املتاح أو ربط انعدام األمن 

الغذايئ بتناول مستويات غري كافية من الطاقة الغذائية(. 
وتشري هذه االعتبارات إىل ضرورة اقتران البيانات ببيانات 

وصفية واضحة توفر معلومات كافية بشأن الفرضيات التي 
قامت عىل أساسها، عالوة عىل التأكد من توافر الكفاءات 

املالمئة من أجل تفسريها عىل سائر مستويات دورة البيانات 
عندما تُستخدم البيانات الطالع القرارات )انظر القسم 3-1(. 

وفي ذات السياق، يخلق التطور المستمر لألساليب 
التحليلية المعقدة الالزمة للمعالجة السليمة للبيانات 
غير التقليدية، سواء في اإلحصاءات وعلوم البيانات، 

حاجة متنامية لموارد بشرية ماهرة في استعمال مثل 
هذه األساليب.

كام سنناقش بالتفصيل يف الفصل 3، وتؤكد عىل أهمية 
االستثامر يف التدريب والتعليم ال سيام يف العقد الحايل 
الذي ميتاز بالبيانات الضخمة وعلوم البيانات الناشئة 

.)Oliver, 2021 :الجديدة )انظر عىل سبيل املثال

رابعاً، من الجوانب الهامة يف تعريف البيانات هو أن: 
البيانات التي تنتج وتسجل وتخزن وتنقل بحيث – ما مل 
توضع حواجز اصطناعية ملنعها- تُستخدم وتُتاح بشكل 

متكرر من قبل مستخدمني مختلفني يف ذات الوقت، 
بتكلفة بسيطة أو بدون تكلفة عىل اإلطالق عىل مالك 

البيانات. ويرجع ذلك إلى أنه عند استخدام البيانات تظل 
متاحة ومفيدة؛ ولذلك، إذا أردنا ضامن االستعامل الكفء 

للبيانات، فهناك حجج قوية لتشجيع الوصول املفتوح 
قدر اإلمكان ألي مجموعة من مجموعات البيانات ذات 
الصلة؛ ونظرًا ألن مسألة الوصول إىل البيانات قد تكون 

مثرية للجدل؛ ويف ضوء الزيادة اآلخذة يف التنامي يف حجم 
البيانات التي تنتجها الكيانات الخاصة وتحتفظ بها، فضال 

عن منو أسواق البيانات فسوف نخصص قسم محدد لتناول 
هذا املوضوع. 

6  لالطالع عىل الجدل الدائر واملفيد بشأن التفسريات غري الصحيحة 
 لألعداد واألرقام القياسية والدرجات يف العلوم اإلنسانية وعلم االجتامع 

.Wright, 1999 انظر
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تعريف أدوات التحليل 
 من التعبريات املبهمة األخرى املستخدمة يف التقرير هو أداة 

التحليل حيث تُفرس يف سياق التقرير بوجه عام عىل أنها: 

مجموعة من القواعد الرسمية7 المستخدمة لتوجيه عملية 
معالجة البيانات المتاحة، وتستهدف الحصول على نتائج 

تحليلية لغرض خاص أو سؤال بحثي.

وتستدعي عدة جوانب يف تعريف أداة التحليل النقاش، 
أوال، يف حالة التأكيد عىل أن التحليل يجري عىل البيانات 
املوجودة، فنحن بذلك مُنيز ضمنيًا ما بني تحليل البيانات 

وإنتاج البيانات يف دورة البيانات املفاهيمية )القسم 1.3(، 
كام ندرك أن نتائج أي تحليل غالباً ما تُخزن بشكل 

مفيد، وتبقى متاحة يف شكل بيانات جديدة حتى ميكن 
استخدامها لتحليالت إضافية ومختلفة. وندرك رصاحًة 
أنه يف بعض الحاالت، تعترب البيانات املتاحة غري كافية 

ملعالجة املشكلة محل النظر، ومن ثم، قد تؤدي إىل 
الدعوة إىل إنتاج بيانات جديدة؛ ومع ذلك، من املفيد 

التمييز بني الخطوتني من وجهة نظر مفاهيمية ال سيام 
يف عرص البيانات الضخمة، أال وهام األدوار واملسؤوليات 

ذات الصلة بجمع املعلومات، وعمليات تنظيم املعلومات 
ونرشها؛ وكالهام يختلف عن بعضه البعض يف استخدام 

البيانات التخاذ إجراءات مستندة إىل األدلة، فاألخرية 
تشمل قرارات متعلقة بتحديد نوعية البيانات التي 

ستستخدم الطالع اإلجراءات الرامية إىل معالجة مشكلة 
معينة وكيفية تحليل البيانات، وميكن أن تتخذ هذه 
القرارات أطراف مل تشارك مشاركة مبارشة يف جمع 

البيانات األولية. 

وهذا يؤدي إىل جانب أخر أبرزه التعريف الوارد أعاله، 
وهو أن أدوات التحليل الفعالة محددة، مبعنى أنها 
ينبغي أن تكون مصممة بشكل سليم لإلجابة عىل 

األسئلة املُحكمة. وعىل الرغم من وجود أساليب تحليل 
عامة وتقنيات محددة ملعالجة البيانات )عىل سبيل 

املثال استخدام طريقة املربعات الصغرى العادية لتقدير 
معلامت أي انحدار خطي يف سياق التحليل االقتصادي 
القيايس أو طرق الحرص والتصنيف بغية تجميع عنارص 

7  تشمل القواعد اإلجراءات واألساليب التي تُعزى لطرق تحري مختلفة 
سواء كمية أو وصفية، حسب الرضورة، اعتامًدا عىل طبيعة البيانات والهدف 

التحليل.  من 

االرتباط يف البيانات املُجمعة وتسليط الضوء عليها يف 
سياق الدراسة األنرثوبولجية( وهي عنارص رضورية 

ألي أداة تحليلية، ال ينبغي أبًدا الخلط بينها وبني أداة 
التحليل ذاتها؛ إن اإلرصار عىل أن تكون أداة التحليل ذات 
خصائص محددة من شأنه أن يشجع املحللني عىل إمعان 
النظر يف املشكلة محل االهتامم، واختيار نوعية البيانات 
الرضورية لإلجابة عىل السؤال، مع مراعاة انتقاء املزيج 

األنسب من أساليب التحليل وتقنيات معالجة البيانات، 
واألهم من ذلك هو عرض ومناقشة الفرضيات املختلفة 

التي استخدمت يف وضع منوذج التحليل؛ ومع األسف، 
اكتشفنا أن هناك ندرة محبطة ألمثلة أدوات التحليل 

الجيدة املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية عىل الرغم من 
الوفرة النسبية للبيانات وطرق وتقنيات التحليل الكمية 

والنوعية. 

أما الجانب األخري الذي يؤكد عليه التعريف املذكور 
أعاله هو: أن القواعد التي تحدد مالمح أداة التحليل 

ينبغي أن تأخذ طابًعا رسمياً، مبعنى أنها يجب أن توصف 
بشكل واضح ورصيح بطريقة تجعل تطبيق أداه التحليل 
هذه أمراً قابالً للتكرار ومتسًقا وخاضًعا للفحص من قبل 

املراجعني.

 وال ينبغي أبداً أن تكون أدوات التحليل أو أن تبدو 
أشبه “بالصناديق السوداء” ال سيام بالنسبة ملن سيدعون 

للعمل وفًقا لنتائج التحليل.  

وتعترب مسألة إضفاء الطابع الرسمي عىل القواعد التي 
ستتبع يف تحليل البيانات أحد األليات التي تقلل من 

خطر الوصول إىل استنتاجات مختلفة استخلصها محللون 
مختلفون قد يطلب منهم اإلجابة عىل نفس السؤال 

باستخدام نفس مجموعة األدلة املتاحة. ويستهدف الطابع 
الرسمي زيادة مدى موضوعية نتائج تحليل البيانات 

وموثوقيتها ال سيام يف املجاالت التي تتسم بندرة البيانات 
أو غياب توافق اآلراء حول البنى والرتكيبات املستخدمة. 
ويشكل هذا الجانب مشكلة مع انتشار أنظمة معالجة 

البيانات األلية التي تعتمد عىل الخوارزميات واملعززة 
بالذكاء االصطناعي والتعلم األلي؛ ويثري استخدام هذه 
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النظم الجديدة يف مجاالت لها عواقب مبارشة عىل صحة 
البرش ورفاهتهم مشاغل هامة بشأن االحتفاظ بالثقة 

والشفافية، وكام أشار Burrell )2016( وتناول املوضوع 
كذلك Oliver )2021(، فإن اتخاذ القرارات استناًدا عىل 

الخوارزميات يف تحليل البيانات قد يتسم بالغموض لثالثة 
أسباب: آال وهي بسبب القرارات العمدية التي يقم بها 

صاحب األداة أو مصممها لحامية حقوق امللكية وبسبب 
االفتقار إىل املهارات واملعرفة الفنية بني مستخدمي األداة 
أو من سيتأثرون بفعل القرار، وألن هذه النظم قد تكون 

“مبهمة يف جوهرها بسبب خصائص الكثري من أحدث 
 .)Oliver, 2021 p.61( ،”تقنيات التعلم األيل

البيانات تعريف حوكمة 
ُعرِّفت حوكمة البيانات بسبل مختلفة غري أننا يف هذا التقرير 

نُعرّفها بوصفها:

 مجموعة من املبادئ واالسرتاتيجيات والسياسات 
والتنظيامت واملعايري ذات الصلة عىل الصعيد العاملي؛ 

أعدتها مؤسسات لجمع البيانات وإدارتها وتبادلها 
واستخدامها. 

وتهدف حوكمة البيانات، من خالل إرساء القواعد واملعايري، 
إىل إتاحة أكرب قدر ممكن من تبادل البيانات بحيث تُستخدم 

البيانات بفاعلية مع ضامن حامية نظم البيانات واكتاملها 
وشفافيتها؛ ولتحقيق الفاعلية، تسعى املؤسسات املسؤولة 

عن إعداد أطر حوكمة البيانات مبا يف ذلك املنظامت الدولية 
والحكومات الوطنية واألوساط األكادميية والقطاع الخاص 
ومنظامت املجتمع املدين إىل العمل بطريقة منسقة؛ كام 

ينبغي لهذه املؤسسات أن تعزز من أوجه التعاون من 
أجل إنشاء نظم للبيانات واالحتفاظ بها مبا يفيد يف إعداد 
التدخالت والسياسات الرضورية للتصدي لتحديات األمن 

الغذايئ والتغذية. 

إرساء إطار مفاهيمي إلرشاد 
عملية جمع البيانات وأدوات 

التحليل من أجل األمن 
الغذايئ والتغذية

ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لهذا التقرير يف دعم 
عملية اتخاذ قرارات أكرث فاعلية يف مجال األمن الغذايئ 

والتغذية عن طريق تقديم اإلرشادات بشأن أفضل السبل 
الستخدام البيانات وتحليلها. ومن أجل إمتام ذلك، فمن 
األهمية مبكان أوالً، تحديد العنارص املتعددة التي تؤثر 

عىل األمن الغذايئ والتغذية التي نحتاج فيها إىل البيانات 
بغية اتخاذ القرار، وثانيًا، التأكيد عىل أهمية عملية اتخاذ 

القرارات املستندة إىل البيانات من منظور مفاهيمي؛ 
وبناًء عىل العمل السابق الذي أجراه فريق الخرباء 

الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية وغريه 
)Bronfenbrenner, 1979; HLPE, 2017, 2020(، فإن 
إطارنا املفاهيمي يوضح كيفية تأثري املستويات املتعددة 

من العوامل عىل حالة األمن الغذايئ والتغذية، كام يهدف 
إىل توجيه عملية جمع البيانات والتحليل. وميكن لإلطار 
املفاهيمي كذلك أن يساعد يف تحديد املسارات املتعلقة 

ببناء األدلة من أجل اتخاذ القرار من خالل وضع أولويات 
البحوث بهدف تعزيز األمن الغذايئ والتغذية لألفراد 

واألرس املعيشية واملجتمعات. 

ومن التحديات التي يواجهها األمن الغذايئ والتغذية هو 
تعقد مفهوم األمن الغذايئ حيث ذكر فريق الخرباء الرفيع 

املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية االيت: 

 لقد تطور مفهوم األمن الغذايئ إىل درجة أصبح يُسلّم 
فيها بأهمية مركزية صفة الفاعل واالستدامة، إىل جانب 
األبعاد األربعة األخرى أي التوافر والوصول واالستخدام 

واالستقرار. وتتعزز هذه األبعاد الستة لألمن الغذايئ 
من خالل فهم الحق في الغذاء من الناحيتني املفهومية 

  .)HLPE, 2020, p. xv( والقانونية

وميكن التعرف عىل األبعاد الستة من خالل البحث يف 
األمن الغذايئ والتغذية وتتبع ارتباطهام بنظم الزراعة 

والصحة والبيئة بطريقة ال تستوعبها بالكامل األطر 
املفاهيمية القامئة والتي تحظى بقبول جيد للنظم 

الغذائية )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن 
 Kanter et al.,( واألمن الغذايئ )الغذايئ والتغذية، 2020
 ،)Black, Lutter and Trude, 2020( والتغذية )2015
عىل سبيل املثال، ينبغي أخذ صفة الفاعل واالستدامة يف 
االعتبار بسبب ارتباطهام بالنظم الثالثة )الغذاء والصحة 
والبيئة( الستيعاب كيفية تشكيل هذه األبعاد ملخرجات 
األمن الغذايئ والتغذية. وال يقدم هذا التقرير استعراًضا 
مفصاًل لألطر املتاحة العديدة املتعلقة بالنظم الغذائية 

واألمن الغذايئ والتغذية حيث تقع خارج نطاق تغطيته، 
ومع ذلك، يوضح هذا الفصل أهمية طرح مناذج لألطر 

املختلفة من أجل وضع تصور متسق للنظم واملستويات 
املختلفة التي تؤثر عىل األمن الغذايئ والتغذية بغية 
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رسم السياسات.

ويعمل اإلطار املستدام للنظم الغذائية للفريق الرفيع 
املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية عىل تعزيز 

فهم أن العديد من املحركات املتنوعة )مثل املحركات 
البيئية والتكنولوجية ومحركات االبتكار وكذا املحركات 

االجتامعية الثقافية( تتفاعل مع النظم الغذائية 
والسياسات/الحوكمة وتؤثر بدورها عىل األمن الغذايئ، 

ويف نهاية املطاف، عىل مخرجات التغذية والصحة؛ غري أنه 
ال تتضح كيفية تفاعل كل مكونات النظم الغذائية عىل 
املستويات املجتمعية املختلفة؛ ولتحقيق هذا الهدف، 
نتوسع يف إطار الفريق الرفيع املستوى املعني باألمن 

الغذايئ والتغذية )2020( من خالل وضع مكوناته العامة 
)املحركات والنظم واألفراد( يف سياق اجتامعي إيكولوجي 

)Bronfenbrenner, 1979(. ويقدم هذا التأطري رؤية 
واضحة عن كيفية تفاعل العنارص املختلفة التي تؤثر عىل 

األمن الغذايئ والتغذية عىل مستويات مختلفة ولكنها 
مرتابطة داخل مجتمع ما، من املستوى البعيد الكيل 

إىل املستوى الفردي. يكشف تضمني السياق االجتامعي 
اإليكولوجي يف إطارنا املفاهيمي كيفية مساهمة املحركات 

عىل املستوى الكيل يف تشكيل النظم الغذائية عىل 
املستوى املتوسط، كام يبني إدراج عنارص من املستوى 
املتوسط يف املستوى الجزيئ؛ عىل سبيل املثال، فالبنية 

التحتية عىل املستوى الكيل )مثل الطرق املعبدة( والبيئة 
)مثل تغري املناخ العاملي( تؤثر عىل نظم الغذاء الوطنية 
)املستوى املتوسط(، كام أن مستوى تعبيد الطرق يؤثر 

عىل سبل نقل األغذية من مكان إىل أخر؛ وعىل املستوى 
العاملي، يتسبب تغري املناخ تداعيات ال تعد وال تحىص 

عىل التحوالت البيئية الوطنية )مثل موجات الجفاف 
املديدة ودرجات الحرارة القصوى( التي تؤثر عىل كل من 

اإلنتاج الزراعي والبنى التحتية ذات الصلة )مبا يف ذلك 
تنامي الحاجة إىل التخزين البارد(؛ أما بخصوص العنارص 

املحددة عىل املستوى الجزيئ التي تؤثر بدورها عىل 
املستوى املتوسط، يعد أكرث األمثلة وضوًحا وجود عدد 

كبري من األطراف الفاعلة املشاركة يف النظم الغذائية: بدءاً 
من املزارعني إىل الصيادين ثم األطراف الوسيطة املعنية 
بالنقل فاملوردين – السوبر ماركت الكبرية – ومنهم إىل 

السوبر ماركت الصغرية )أسواق املزارعني الصغار(.

وبالتايل عند الدمج ما بني إطار فريق الخرباء الرفيع 
املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية و اإلطار 

االجتامعي اإليكولوجي فقط، يتضح أن نظم الصحة 
والبيئات املحلية التي ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالنظم الغذائية 

وبتبعاتها الالحقة عىل صحة البرش وتغذيتهم ال تحظى 
باالهتامم املطلوب؛ وبناًء عىل ذلك، أضفنا نظم الصحة 

والبيئة إىل اإلطار املفاهيمي حيث ال تظهر بجالء يف إطار 
نظم األغذية املستدامة لفريق الخرباء الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية عىل املستوي املتوسط؛ 
عالوًة عىل ذلك، ال تؤثر محركات املستوى الكيل ونظم 

املستوى املتوسط عىل مخرجات األمن الغذايئ والتغذية 
عىل مستوى الفرد بشكل منفصل عن بعضها البعض بل 

بشكل متصل ومتبادل. وكام ذكرت منظمة اليونيسف 
)1990( فنحن نؤكد عىل األهمية املحورية للموارد 

)البرشية واالقتصادية والتنظيمية( وصفة الفاعل بوصفهم 
عنارص أساسية للمخرجات التغذوية، ويف هذا الصدد يؤثر 
املستوى املتوسط عىل مجموعة القرارات التي تتخذ عىل 
املستوى الجزيئ، مام يؤدي إىل نتائج فردية لألمن الغذايئ 

والتغذية؛ وبالتايل، وحتى نستمر يف البناء عىل السياق 
االجتامعي واإليكولوجي لدى Bronfenbrenner ال سيام 
يف املساحة بني املستويني املتوسط والفردي إلطارنا، أضفنا 

املستوى الجزيئ )املحددات( التي تعكس كيفية تأثري 
نظم املستوى املتوسط عىل نتائج األمن الغذايئ والتغذية 

املتعلقة بالفرد من خالل عمليات صنع القرار. وأخريًا، 
ألهم مفهوم كسب سبل العيش املبني يف اإلطار املستدام 

لسبل كسب العيش )DFID, 1999( مسألة إضافة املزيد 
من املجموعات إىل جانب األفراد واألرس املعيشية عىل 

املستوى الجزيئ لإلطار. ويف اإلطار املستدام لكسب سبل 
العيش، تعترب وحدة التحليل هي “املجموعة االجتامعية 

القابلة للتعريف” مع مراعاة عدم التجانس داخل 
.)DFID, 1999 p. 7( املجتمعات وبني األرس املعيشية

 ويعتمد هذا التقرير عىل العنارص الواردة يف كل إطار 
من األطر األربعة امللهمة، ويأخذ يف االعتبار منظور النظم 

ويعرتف بالروابط بني العنارص املختلفة التي تُشكل ما 
ميكن أن يطلق عليه املنظومة البيئية واالجتامعية لألمن 

.)Bronfenbrenner, 1979( الغذايئ والتغذية

ويهدف الرسم البياين يف الشكل 1 إىل توضيح غموض 
الحدود بني املحددات الكلية واملتوسطة والجزئية وكيف 

تتخلل بعضها البعض وصواًل ملستوى الفرد يك تسهم 
مجتمعة يف تحديد نتائج األمن الغذايئ والتغذية مثل 

الكفاية الغذائية والحالة التغذوية والرفاه العام. 

وتتغلغل العنارص املحركة عىل املستوى الكيل مثل تلك 
العنارص املرتبطة باملناخ والبيئة ولبنة املوارد الطبيعية 
يف البلد نحو مستويات أقرب تتمثل يف الزراعة املحلية 

والغذاء والصحة ونظم البيئة مام يؤثر عليها بسبل 
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مختلفة وكثافة متباينة. وتعترب أحد األمثلة عىل الحدود 
املبهمة ما بني املستويات الكلية واملتوسطة هي البيئة 

الجغرافية السياسية مثل دور الحروب والنزاعات املسلحة 
واالضطرابات األهلية حيث إنها من الدوافع املبارشة 

املتسببة يف انعدام األمن الغذايئ؛ وتتشكل هذه النظم 
القريبة يف األساس من أطراف فاعلة سياسية واقتصادية 

محلية ودولية من القطاعني العام والخاص )مثل: املجتمع 
املدين والقطاعني العام والخاص(، عىل سبيل املثال، 

التجارة الدولية العامة والخاصة واالستثامرات األجنبية 
املتعلقة باإلنتاج الغذايئ والزراعي )مبا يف ذلك االستثامر يف 
اللوجستيات والبنى التحتية( لها تأثري مبارش عىل املستوى 
الفردي لألمن الغذايئ والتغذية من خالل توافر املنتجات 

وإمكانية الوصول لها وهي مسائل تبقى خارجة عن 
سيطرة األفراد املبارشة أو الفورية.

 ويف معظم مجتمعات وقتنا الحارض، فإن الطريقة التي 
يتفاعل بها املواطنون مع النظم املحلية للغذاء والصحة 
والبيئة، وبالتايل يسهمون يف تحديد نتائج األمن الغذايئ 

والتغذية، هي من خالل اتخاذ القرارات واإلجراءات 
الشخصية واألرسية واملجتمعية، وكلها أيًضا مرشوطة 

بالبيانات واملعلومات التي تتاح للناس.  

تشمل محركات األمن الغذايئ والتغذية بنى كلية تتألف 
من الكثري من العنارص األساسية التي ميكن تجميعها يف 
الفئات التالية: االتجاهات السائدة لنتائج األمن الغذايئ 

الشكل 1:
إطار مفاهيمي لرؤية منهجية لألمن الغذايئ والتغذية إلرشاد عمليات جمع البيانات وتحليلها

املصدر: من إعداد املؤلف ومستوحى من إطار فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية املتعلّق بالنظم الغذائية املستدامة )فريق الخرباء الرفيع املستوى 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2017؛ 2020(، واإلطار املفاهيمي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( بشأن العوامل املحددة لسوء التغذية )منظمة األمم املتحدة 

للطفولة، 1990؛ 2021(، والنموذج االجتامعي واإليكولوجي )Bronfenbrenner, 1979(، وإطار ُسبل املعيشة املستدامة )وزارة التنمية الدولية، 1999(.
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والتغذية التي تظهر يف مجاالت أخرى وتتسبب يف 
تغيري النظم الغذائية مثل: الجوانب الفيزيائية الحيوية 

والبيئة والتكنولوجيا واالبتكار والبينة التحتية والجوانب 
االقتصادية والسياسية واملؤسسية والثقافية االجتامعية 
دات  والرتكيبة السكانية )HLPE, 2020(. وتُدرج املحدِّ
البيئية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية ، مبا يف ذلك 
العوامل الخارجية ، بشكل رصيح عىل املستوى الكيل 

حيث إنها متاحة ضمنيًا فقط يف بعد “االستدامة” الخاص 
باألمن الغذايئ والتغذية؛ وتسهم املحركات الكلية عند 

تناولها مجتمعة يف تشكيل نظم الغذاء والصحة والبيئة 
األقرب لنا عىل املستوى املتوسط، وتحدد بشكل مشرتك 

البيئة التمكينية املؤلفة من التوافر والكلفة امليسورة 
والقرب من الغذاء واملعرفة واملامرسات املتصلة بالغذاء 

 HLPE, 2020;( يك يصبح الناس عنارص فاعلة يف تغذيتهم
.)UNICEF, 1990

ويتطلب فك طالسم محددات األمن الغذايئ والتغذية 
عىل املستوى الجزيئ واملبارش املزيد من النقاش؛ وليك 

يستطيع األفراد االستفادة من تدفق السلع والخدمات 
التي تتيحها النظم املحلية للغذاء والصحة والبيئة، 

ينبغي أن يُتخذ القرار بشكل فردي و بالتنسيق مع األرس 
واملجتمعات، وعىل املستوى الجزيئ، توجد أوضاع إقليمية 

محددة ومختلفة داخل املستويني الوطني واإلقليمي 
)مثل: املناطق الريفية التي التي ترعى املاشية ومناطق 

صيد األسامك( التي تنطوي عىل إمكانات شديدة التنوع؛ 
وتتحدد معامل األمن الغذايئ والتغذية عندما يقع التفاعل 

ما بني األفراد والنظم الغذائية والصحية واملجتمعات 
املحلية التي يحيا بداخلها الناس؛ وعىل هذا املستوى من 
التفاعل املبارش بني األفراد ، ونظمهم الغذائية والصحية 
املحلية وبيئاتها املحلية ، يتحدد األمن الغذايئ والتغذية 
لدى الناس من خالل أنواع ال حرص لها من صنع القرار 
والذي ال يزال كامن ومتأثر مبحددات املستوى الكيل يف 

مجتمع ما. 

وأخريا، تشمل املستويات األربعة املتداخلة إلطارنا 
املفاهيمي الخاص باألمن الغذايئ والتغذية األبعاد 

الستة لألمن الغذايئ والتغذية أال وهم: صفة الفاعل، 
االستقرار واالستدامة والوصول والتوافر واالستخدام 

  .)HLPE, 2020(

ومن التحديات الجلية التي تواجه عملية تصميم اإلطار 
املفاهيمي هي تضمني خاصية التعقد، عىل سبيل املثال، 
التعقد الناجم عن وجود آراء متعارضة يف الحياة؛ فالكثري 

من الشعوب األصلية، عىل سبيل املثال، لديهم منظور 
يتمحور حول الطبيعة )DesJardins, 2015(، وهو 

املنظور الذي يختلف بشكل جذري عن املنظور الذي 
يتمحور حول اإلنسان كام يظهر يف اإلطار الفاهيمي، 

حيث يزداد انفصال اإلنسان عن الطبيعية بشكل كبري؛ 
كام يرُبر التدخل البرشي بغية تنظيم مدخالت مثل 

الطاقة واملغذيات واملياه و درجات الحرارة أو أحدها 
إلعطاء األفضلية لإلنتاج. فمن منظور الحياة املتمحور 
حول الطبيعة، ترتبط النظم اإليكولوجية بقاطنيها من 

البرش وغريهم من الكائنات ارتباطًا وثيًقا؛ ويف ذات 
السياق، تُحدد نظرية التمحور حول الطبيعة معامل 
املعارف املتوارثة والثقافة واللغة والقيم والجوانب 

الروحية وتفسريات نشأة الكون للشعوب األصلية فضال 
عن نظمهم الغذائية )الفاو 2021( ويُسرتّشد بها يف 

مامرسات زراعة األغذية وإنتاجها وإدارة املوارد الطبيعية؛ 
ويقصد من إدراج البيئة باعتبارها محددا مبارًشا ومنهجيًا 
لنظم األغذية والتغذية يف إطارنا املفاهيمي هو الرتسيخ 

لهذه املسألة وكذا تضمني االعتبارات ذات الصلة باملنظور 
املتحور حول الطبيعة عىل نظم األغذية للشعوب 
األصلية. ويقدم اإلطار املفاهيمي إرشادات بشأن 

املوضوعات أو املواد املختلفة التي ينبغي أن تشملها 
البيانات لنهج النظام املتبع لجمع البيانات املتعلقة 

باألمن الغذايئ والتغذية وأدوات التحليل ذات الصلة؛ 
وبالتايل، ميكن االستفادة من اإلطار لتصور مسارات 

ومؤرشات التأثري املحتملة عىل كل مستوى من مستويات 
املجتمع ألجل نتائج األمن الغذايئ والتغذية. واستوحت 

الدوائر متحدة املركز يف اإلطار املفاهيمي من نهج النظم 
املذكورة أعاله املتصلة بالنموذج االجتامعي واإليكولوجي 

كام أنها مل تصمم يك تعكس النهج الذي يبدأ من أعىل 
إىل أسفل ألنه قد يؤدي إىل تجاهل احتياجات السكان 

املحليني مبا يف ذلك مجتمعات الشعوب األصلية؛ بل 
عىل العكس، فإن الرتكيز عىل محيط اتخاذ القرار عىل 

مستويات متعددة يثبت اإلطار عىل محور نهج حقوق 
اإلنسان مبا يف ذلك حق الشعوب األصلية يف تقرير 

مصريها الذي يشمل الحق يف الغذاء وفقا اللتزامات 
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 
)A/RES/61/295( والعهد الدويل الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية8 ومبقتىض هذا الحق، 
تقرر الشعوب األصلية بحرية مركزها السيايس وتسعى 
بحرية من أجل تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتامعية 

والسياسية؛ واتساقًا مع إعالن األمم املتحدة املتعلق 
بحقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية 
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

A/( 2019 الذي أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف
RES/73/165(,، وينص اإلطار عىل إرشاك الفالحني 

الريفيني وغريهم من الجهات الفاعلة يف نظام األغذية 
املحلية كأطراف هامة يف القرارات املتعلقة بالسياسات 

ذات الصلة باألمن الغذايئ والتغذية. 

 )XXI( 2200A 8  اعتمد يف 16 ديسمرب/كانون أول مبوجب القرار
للجمعية العامة لألمم املتحدة.

دورة صنع القرارات 
املسرتشدة بالبيانات

ومبا أّن اإلطار املفاهيمي ال يقدم رؤى مفيدة بشأن 
تحديد أولويات عملية جمع البيانات، هناك مفهوم 

أخر بالغ األهمية يتضمن التعرف عىل الخطوات الالزمة 
لضامن اتخاذ قرارات فعالة وناجعة مستنرية بالبيانات. 

ولتحقيق هذا الهدف، قمنا بتطويع سلسلة القيمة من 
 Piwoz( بيانات التغذية من أجل املساءلة وإطار العمل
et al., 2019( لتوضيح ستة مراحل حاسمة خالل دورة 

صنع القرارات املسرتشدة بالبيانات من أجل األمن الغذايئ 
والتغذية )انظر الشكل 2(. 

الشكل 2:
دورة صنع القرارات املسرتشدة بالبيانات

املصدر: مقتبس من )Piwoz وآخرون، 2019(

 احلوكمة الفعالة
 للبيانات وشموليتها
 عرب خمتلف نظم
قة  البيانات املتعلّ
 باألمن الغذائي

والتغذية

 البدء بتحديد/بلورة األولويات
واألسئلة املتعلّقة باألدلة

 تحديد البيانات الالزمة،
 واستعراض البيانات ودمجها

وجمعها وتنظيمها

 تعميم النتائج وتقاسمها
 واستعراضها ومناقشتها،
 وتنقيح األفكار املتعمقة

واالستنتاجات

 تحليل البيانات
 باستخدام أدوات
التحليل املناسبة

 استخدام النتائج
 واألفكار املتعمقة
 واالستنتاجات
لصنع القرارات

 ترجمة البيانات إىل
 نتائج، وأفكار متعمقة

واستنتاجات
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تتكون دورة صنع القرارات املسرتشدة بالبيانات لدينا 
من ست مكونات، وتقع يف قلب هذه الدورة الحوكمة 

الفعالة للبيانات واتصالها بكل نظم البيانات املتعلقة 
باألمن الغذايئ والتغذية كرشط أسايس مسبق لتنفيذ كل 

مكون من مكونات الدورة لتحسني عمليات جمع البيانات 
وتحليلها. وتعترب حوكمة البيانات محورية بسبب الحاجة 

إىل قطاعات متعددة وأصحاب مصلحة مختلفني عرب 
الخطوات العديدة، ولكنهم قد يختلفون من خطوة إىل 

أخرى بحسب طبيعة القضايا محل النظر. ومييل العديد 
من مستخدمي دورة صنع القرارات املسرتشدة بالبيانات 

إىل اتباع بعض املكونات فقط، ومع ذلك، تُعرض املكونات 
عىل هيئة دورة بغية توضيح تسلسل الخطوات، وتحديده 

بدءاً من جمع البيانات الخام إىل استخدام املعلومات 
املستخلصة من هذه البيانات إلرشاد القرارات املتعلقة 
باألمن الغذايئ والتغذية. ويف هذا السياق، منيز ما بني 

تحديد أولويات األدلة واملسائل وتنقيحها بوصفها خطوة 
أساسية يف الدورة بغض النظر عن عدد املكونات التي 

تستوىف فيام بعد. إن دورة صنع القرارات املسرتشدة 
بالبيانات لجمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ 
والتغذية هي، عىل وجه التحديد، دورة، وليست تسلساًل 
خطيًا، ويرجع ذلك إىل أن األدلة التي أرسيت يف السابق 

ينبغي أن تستخدم لتيسري الخطوة األوىل الرامية إىل 
تحديد أولويات األدلة واألسئلة أو تنقيحها؛ 

قبل الرشوع يف جمع البيانات وتحليلها، من األهمية مبكان 
تحديد مجموعة واضحة من أولويات لألدلة تتوائم مع 
الحوكمة الفعالة للبيانات والشمول، وكذا تحديد أسئلة 

بعينها ترتبط بوضوح بأولويات األدلة املذكورة. وتُستخدم 
املجموعة املكونة من أولوية األدلة وأسئلتها ذات الصلة، 

بوصفها دليل إرشادي صارم للخطوات التالية يف دورة 
صنع القرارات املسرتشدة بالبيانات. 

ومبجرد أن تصبح األولويات واضحة، فإن الخطوة التالية 
يف هذه الدورة هي استعراض وتوحيد أي بيانات 

موجودة حول املوضوع، ويف الكثري من الحاالت، قد ال 
يكون رضوريًا جمع بيانات جديدة، وقد يكفي تنظيم 
البيانات املتاحة بشكل سليم بطريقة تفيد يف اإلجابة 
عىل األسئلة. وتشمل املكونات األخرى لهذه الدورة: 

تحديد البيانات املطلوبة، فضال عن استعراض البيانات 
األولية أو الثانوية أو توحيدها وتنظيم البيانات وتحليلها 

باستخدام أدوات التحليل املناسبة وترجمة البيانات 
إىل نتائج ورؤى واستنتاجات. ييل ذلك نرش البيانات 

بهدف تبادلها واستعراض النتائج ومناقشتها ثم تنقيح 
الرؤى واالستنتاجات؛ وأخريًا، استخدام النتائج والرؤى 

واالستنتاجات لصنع القرارات؛ ووفًقا لعدد األطراف 
الفاعلة أو أصحاب املصلحة املعنيني فقد يلجؤوا إىل 

تنفيذ مكون واحد أو أكرث من تلك املكونات أو ينفذونها 
برمتها بالتتايل. 

ويف الظروف املثالية، ينبغي تحديد أولويات األدلة من 
خالل عملية دميقراطية تشمل صناع القرار واملستفيدين، 

وبهدف توجيه العمل يف االتجاه الصحيح، ينبغي األخذ 
بعدد من االعتبارات تشمل مفاهيم اإلطار املفاهيمي 

ال سيام عند العمل مع الشعوب األصلية؛ وتتأثر كل من 
عمليتي صنع القرار وإيالء األولويات بعوامل خارجية 

تتجاوز برنامج البحث مثل جودة البيانات املتاحة؛ 
ومبجرد أن تصبح األولويات واضحة، فإن الخطوة التالية 

يف هذه الدورة هي استعراض وتوحيد أي بيانات 
موجودة حول املوضوع، وإذا اقتضت الرضورة، ميكن 

توحيد البيانات األولية أو الثانوية الجديدة مع البيانات 
املتاحة واستخدامها مع أدوات التحليل؛ ويف الكثري من 

الحاالت، قد ال يكون رضوريًا جمع بيانات جديدة، وقد 
يكفي تنظيم البيانات املتاحة بشكل سليم بطريقة تفيد 

يف اإلجابة عىل األسئلة؛ ويف حاالت أخرى، قد يكون 
من األنسب إما إعادة تعيني األسئلة أو استخدام بدائل 
الصوت استناًدا عىل البيانات املتاحة؛ وما أن يتم تنظيم 
البيانات املوجودة، وإذا كانت اإلجابات عىل األسئلة غري 

مرضية فباإلمكان التخطيط لجمع بيانات جديدة، ولضامن 
ترجمتها ونرشها بفاعلية، فمن األهمية البالغة التخطيط 

لجمع بيانات جديدة أولية أو ثانوية وفًقا ألولويات األدلة 
واإلطار املفاهيمي لألمن الغذايئ والتغذية؛ وتقلل البيانات 

التي طوعت لتتسق مع اإلطار املحيل من خطر اللجوء 
للحلول الواحدة التي قد ترض من رفاه الشعوب األصلية 

واستدامة نظم األغذية لديهم كام لوحظ إبان جائحة 
كوفيد-19 )الفاو، 2020، املشاورة اإللكرتونية(. 

ومن املرجح أن تتطلب البيانات املوجودة أو التي ُجِمعت 
حديثًا سواء كانت كمية أو وصفية أن تُنقح )أو عىل 

األقل تُنقى( وتُحلل باستخدام أدوات التحليل بغية تناول 
الهدف األول واألسئلة ذات الصلة، كذلك يتعني إدخال 
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البيانات الحديثة واملتاحة عىل منصة إدارة البيانات يك 
تُخزن وتُنظم وتُحلل بشكل منطقي ومتسق. ويف الظروف 
املثالية، تخضع النتائج واالستنتاجات إىل اختبارات لفحص 

دقتها واتخاذ التدابري التصحيحية مبا يف ذلك االختبارات 
امليدانية، إذا ما اقتضت الرضورة وحيثام كانت مجدية. 
ويف هذا السياق، تساعد االختبارات امليدانية يف التأكد 

من دقة البيانات وطرق البحث املستخدمة. ومن األفضل 
إرشاك أصحاب املصلحة يف فحص النتائج واالستنتاجات 

ذات الصلة من خالل تطبيق االختبارات امليدانية قبل نرش 
النتائج واالستنتاجات.

ويف مرحلة الرتجمة ذات الصلة دورة صنع القرارات 
املسرتشدة بالبيانات، ترُتجم النتائج إىل معلومات مفيدة 

بعد أن تخضع إىل تصميم يناسب الجمهور املستهدف 
وبشكل يسمح بنرشها واستخدامها يف نهاية املطاف. 
وتُعترب ترجمة البيانات أساسية بهدف نرشها غري أنها 

تتم يف خطوة قامئة بذاتها؛ وبالتايل، تظهر هذه الخطوات 
بوصفها مكونات منفصلة يف دورة صنع القرارات 

املسرتشدة بالبيانات. وينبغي للبيانات املرتجمة إىل نتائج 
أن تُنرش وتُستعرض وتُناقش يك تسمح بفرصة تنقيح 

الرؤي واالستنتاجات قبل إتاحة استخدام النتائج بحرية أو 
رمبا إساءة تفسريها. ومن األهمية مبكان أن تشمل هذه 
العملية إدراك مواطن القوة والضعف للتحليل؛ ولذلك 

تعترب عملية النرش خطوة جوهرية يف الدورة يتعني إمتامها 
قبل أن يستخدم النتائج واالستنتاجات قاعدة متنوعة من 
أصحاب املصلحة )مبا يف ذلك املجتمع املدين واملشاركون 
يف عملية جمع البيانات( بغية اتخاذ القرار وكذا الرشوع 

يف مساعي جديدة وذات صلة.

ويف الوضع املثايل، يُوىص أن تتاح البيانات، سواء الخام 
أو املرتجمة، وأدوات التحليل ذات الصلة للمستخدمني 

عىل أي مستوى من مستويات اإلطار املفاهيمي، من 
املستوى الكيل إىل مستوى راسمي السياسات الوطنيني ثم 

إىل األطراف عىل املستوى املتوسط والجزيئ وكذلك عىل 
مستوى اتخاذ القرار الجامعي والفردي. وبالتايل، تُستخدم 
البيانات املستخلصة والنتائج بدورها كمدخالت ألولويات 
أدلة وأسئلة جديدة ومرتتبة عليها؛ ولهذا السبب نشري إىل 
عملية اتخاذ القرارات املستندة إىل البيانات بوصفها دورة 

كام هو موضح يف الشكل 2. 

وتتكون دورة صنع القرارات املسرتشدة باألدلة من 
تصميم بسيط بشكل يسمح بتطويعه حسب أهداف 

األمن الغذايئ والتنمية ونوع البيانات؛ ويُراعى االعرتاف 
بأن هذا التصميم البسيط ال ينفي مستويات التعقد 

املتأصلة مثل العقبات والقيود والتحيزات يف العملية. 
ومن هذه التعقيدات رضورة احرتام العادات والتقاليد 
الخاصة بالشعوب األصلية الذين دوًما ما تحتفظ بنظم 

الحوكمة التقليدية الخاصة بها. ويف سياق الحق يف تقرير 
املصري، ينبغي ألصحاب املصلحة الذين يحددون أولويات 
اختيار البيانات تضمني نظم الحوكمة التقليدية يف عملية 

جمع البيانات وما يليها من رسم للسياسات ومراحل 
تنفيذ. ويشمل الواقع العميل لتطبيق دورة صنع القرارات 
املسرتشدة بالبيانات مثل تلك التي نحن بصددها طبيعة 

البيانات املُختَلّف عليها والواقع التجريبي لصنع القرار 
واملسائل الحرجة املتعلقة بالنفود والصوت املؤثر يف صنع 

القرار. وتسلط األجزاء الالحقة من هذا التقرير الضوء عىل 
أهمية التنسيق القوي بني األطراف بغية تخطي العقبات 

والقيود خالل سائر مراحل دورة صنع القرارات املسرتشدة 
بالبيانات.

استخدام اإلطار املفاهيمي 
ودورة صنع القرارات املسرتشدة 

بالبيانات ملعالجة القضايا ذات 
الصلة بالنظام الغذايئ والتغذية 

ولتوضيح كيفية تقديم اإلرشادات النظرية املعروضة يف 
اإلطار املفاهيمي )الشكل 1( بالتوازي مع اإلرشادات 
املنهجية املطروحة يف دورة صنع القرارات املسرتشدة 

بالبيانات )الشكل 2(، قمنا بإعداد مصفوفة )الشكل 3( 
تبُني طريقة االستفادة منهام مًعا لتحديد أولويات األدلة 

واألسئلة ذات الصلة املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية 
بهدف تحليل مجموعة البيانات الجديدة الالزمة لهذا 

العمل. ويف هذه املصفوفة، تُشكل عناوين األعمدة 
املكونات الخمس لدورة صنع القرارات املسرتشدة 

بالبيانات بعد تحديد أولويات األدلة وتنقيحها واألسئلة 
ذات الصلة، بينام متثل عنوانني الصفوف مستويات اإلطار 

املفاهيمي. 
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الشكل 3:
كيفية هيكلة مصفوفة دورة اتخاذ القرارات املستندة إىل البيانات

ال تعد عملية استكامل مصفوفة اتخاذ القرارات املستندة 
إىل البيانات التي تجمع ما بني املستويات املوضحة يف 
اإلطار املفاهيمي واملراحل املذكورة يف دورة البيانات 

مهمة سهلة غري أنها رضورية؛ ويرجع ذلك يف الكثري من 
األحيان إىل أن السياسات والربامج وما يتصل بها من 

أهداف )مثال: تحديث الخطوط التوجيهية بشأن النظم 
الغذائية القامئة عىل األغذية( مصممة دون النظر يف 

جميع مستويات اإلطار املفاهيمي أو تُستخدم للرشوع يف 
جمع بيانات جديدة دون فهم سليم للبيانات املوجودة. 
ومبا أن األبعاد الستة الشاملة لألمن الغذايئ والتغذية ال 

تزال جديدة، فإن السياسات واألهداف والربامج ذات 
الصلة مل توضع بعد بشكل هادف يتوائم مع هذه األبعاد 

الستة. وعند التفكري يف سياسات األمن الغذايئ والتغذية 
وبرامجها وما يتصل بها من أهداف، البد من التفكري يف 

كيفية تفاعل مختلف أنواع مستخدمي البيانات وأدوات 
التحليل مع هذه املبادرات أو مستوى إدراكهم لها. 

ولهذه األسباب نويص املهتمني بتصميم مبادرات األمن 
الغذايئ والتغذية أو بتحديثها أن يحاولوا استكامل مترين 

مصفوفة عملية اتخاذ القرارات املستندة إىل البيانات رغم 
التحديات التي يفرضها )الشكل 3(.

يف البداية، ومن خالل تحديد البيانات املتاحة )ومصدرها( 
عىل املستوى الكيل )مثال: البيانات الوطنية بشأن 

البيئة والتكنولوجيا واالبتكار والبنية التحتية واألوضاع 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية واملؤسسية 

والتعليم( ميكن تحديد أي بعد من األبعاد الستة غري 
مستوفـى أو غري متوافر يف قواعد البيانات املعروفة. 

رف  ومن األهمية مبكان التنويه إىل أنه يف املصفوفة، تُعَّ
البيئة مبفهومها الواسع، وبالتايل، ميكن للبيانات البيئية أن 

تتضمن بيانات متعلقة بتوافر الغذاء )مثل غلة الفاكهة 
والخرضوات عىل الصعيد الوطني( فضال عن البيانات 
الوطنية املتعلقة باملناخ التي ينظر إليها عىل أنها أكرث 
صلة ببعد األمن الغذايئ والتغذية املتعلق باالستدامة. 
والهدف من هذا االقرتاح هو تحديد البيانات من أكرب 
عدد ممكن من املحركات الكلية مع السعي يف الوقت 

نفسه إىل الحصول عىل أكرب عدد ممكن من األبعاد الستة 
الشاملة ضمن قواعد البيانات الحالية التي اكتشفت 

مؤخراً- إن مل يكن األبعاد الستة كافة. 

ثم نقرتح مواصلة االستمرار يف استعراض البيانات الحالية 
وتحديدها للمستويات الالحقة من اإلطار املفاهيمي – 
وبعبارة أخرى، استيفاء الجزء املتبقي من العمود األول 

يف املصفوفة. وبالتايل، عىل املستوى املتوسط، داخل البلد 
)أي عىل مستوى املقاطعة أو املنطقة أو البلدية(، ينبغي 
تحديد بيانات النظم الغذائية املتعلقة بالتوافر والوصول 
التي تتفاوت داخل البلد الواحد ال سيام أن هذا التفاوت 

مرحلة دورة البيانات

استعراض وتوحيد وجمع 

البيانات وتنظيم 

باستخدام  البيانات  تحليل 

أدوات التحليل املناسبة 

ترجمة البيانات إىل نتائج 

ورؤى واستنتاجات

نرش وتبادل واستعراض 

النتائج وتنقيح  ومناقشة 

الرؤى واالستنتاجات

استخدام النتائج والرؤى 

واالستنتاجات التخاذ 

القرارات

املستوى

الكيل )البعيد(

املتوسط )القريب(

الجزيئ )املبارش(

الفردي )املخرجات(
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من شأنه أن يؤثر عىل استدامة هدف بعينه داخل 
بلد ما. كذلك، يوىص بتحديد قواعد البيانات اإلقليمية 
والبلدية املتعلقة بالنظم البيئية ونظم الصحة التي قد 

تشمل تحديد السياسات ذات الصلة باألغذية أو الصحة 
)مثل الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القامئة 

عىل األغذية(؛ وعىل املستوى الجزيئ، فمن األهمية مبكان 
تحديد البيانات املتعلقة ببعد صفة الفاعل )مثل البيانات 

الخاصة مبجتمع يدعم الحدائق الخاصة به( للخطوات 
الالحقة يف دورة البيانات املَُمثلة يف شكل أعمدة داخل 
هذه املصفوفة. وتشمل الخطوة األخرية تحديد قواعد 

البيانات التي ستستخدم لتبيان النتائج الفردية املتعلقة 
بالهدف محل النظر )مثل املسوح الوطنية بشأن الصحة 

والتغذية(. 

وتبدو األعمدة التالية يف عملية اتخاذ القرار املستندة 
إىل البيانات أصعب يف استيفائها غري أنها جديرة بالتفكري 

العميق، وعليه، ينبغي استكاملها قبل تنفيذ هدف 
لسياسة أو برنامج جديد يرتبط ارتباطًا وثيًقا مبيزانية أو له 

آثار مالية. 

وتشمل الخطوة الثانية يف استكامل مصفوفة عملية 
اتخاذ القرارات املستندة إىل البيانات تحديد التحليل 

األسايس والبسيط الذي ميكن إمتامه اعتامداً عىل البيانات 
التي جرى تنظيمها يف العمود األول، وكذا تحديد أدوات 

التحليل املناسبة للقيام بذلك. وتحقق مسألة تحديد 
ماهية التحليل وأدوات التحليل الرضورية للهدف محل 

االهتامم غرضان أساسيان: 1( تحدد أي من العنارص 
يف قواعد البيانات املذكورة سابًقا يتعني تحليلها )مثل: 
البيانات الخاصة بغلة الفاكهة والخرضوات( وأي من 

أدوات التحليل ميكن استخدامها لهذا الغرض )مثل: أي 
برمجيات إحصائية تستطيع أن تُرتب القيم(؛ و2( تحديد 
ماهية التحليالت الرضورية التي ينبغي إجراؤها وتفتقر 

إىل البيانات يف العمود األول من املصفوفة )مثال متوسط 
املسافة ما بني أسواق املزارعني ومنازلهم( وقد يفيد هذا 
األمر أو ال يفيد للدفع بعمليات جمع البيانات الجديدة 
حسب مدى أهمية البيانات مقابل الهدف محل النظر.

وتتمثل الخطوة الثالثة يف تحديد الطريقة التي ميكن بها 
ترجمة البيانات املحددة يف العمود األول من املصفوفة 

إىل نتائج ورؤى واستنتاجات؛ وعىل املستوى الكيل، 

تُحدد كيفية استخدام البيانات يف العمود األول، عىل 
سبيل املثال، هل ستستخدم البيانات يف إطالع موجزات 

السياسات أم يف إفادة تصميامت التدخالت الجديدة 
لألمن الغذايئ والتغذية أم ستستخدم فقط لتحديد 

الثغرات الوطنية الحرجة )مثل تغطية املزارعني لألسواق(. 
وعىل املستوى املتوسط، ما هي أنواع التباين التي ميكن 
تحديدها يف البيانات، وباملثل، كيف يرتبط هذا التباين 
باألبعاد الستة الشاملة؟ عىل سبيل املثال، يتفاوت إنتاج 

الفاكهة والخرضوات داخل األقاليم املختلفة للبلد الواحد؟ 
وكيف يؤثر ذلك عىل استدامة الهدف عىل املدى الطويل؟ 
أو كيف تؤثر النزاعات العاملية عىل استقرار نظم األغذية 

عىل املستوى الوطني واإلقليمي والتي بدورها لها أثار 
آنية وتداعيات عىل نظم األغذية املحلية؟ وعىل املستوى 

الجزيئ، كيف ميكن استخدام قواعد البيانات الحالية لحفز 
اإلجراءات الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية وتوقعها عىل 

مستوى البلدية؟ )مثال: كيف تستطيع برامج التغذية 
املدرسية تضمني منتجات إقليمية أو محلية أو طازجة( 

وأخرياً، كيف ميكن تحديد أهداف للمخرجات الفردية يف 
حالة التعامل مع الهدف العام وفًقا للخطة )مثال، هل 
ميكن زيادة استهالك الفاكهة والخرضوات عىل مستوى 

الفرد؟( ومبا أن األبعاد الستة الشاملة تحتاج إىل أن تكون 
مشفرة باأللوان يف العمود األول، فينبغي أيضا أن تكون 

مشفرة باأللوان يف األعمدة التالية، بعد استكامل املحتوى 
املحدد يف كل عمود؛ ومن شأن ذلك أن يساعد املامرسني 

عىل التعرف بسهولة أكرب عىل ما إذا كان الهدف محل 
النظر يتناول األبعاد الستة الشاملة عىل سائر املستويات 
واألطراف الفاعلة يف مجال األمن الغذايئ والتغذية أم ال. 

وتشمل مهمة العمود الرابع من مصفوفة دورة صنع 
القرارات املسرتشدة بالبيانات تحديد األطراف الفاعلة 

ذات الصلة بكل من األبعاد الستة الشاملة لألمن الغذايئ 
والتغذية والهدف الذي ُعنّي يف األساس؛ وبالتايل، ُحدد 

كذلك أصحاب املصلحة داخل القطاعات املُعينة املتعلقة 
مبحددات املستوى الكيل يف اإلطار املفاهيمي )أي البيئة 

والتكنولوجيا واالبتكار والبنية األساسية و واألوضاع 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية واملؤسسية( 
مثل أصحاب املصلحة األساسيون يف النظم الغذائية عىل 

املستوى الوطني فضال عن قطاعات التجارة والصناعة 
والتعليم. وعىل املستوى الكيل، قد يكون أصحاب املصلحة 
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الرئيسيون هم الوزراء بينام عىل املستوى املتوسط، 
قد يكون أصحاب املصلحة من مجاالت ذات صلة عىل 
املستوى اإلقليمي. وعىل املستوى الجزيئ، من األهمية 

مبكان تحديد أصحاب املصلحة األساسيون عىل مستوى 
البلدية. وأخريًا، وفيام يتعلق باملخرجات الفردية، وعند 

التفكري يف مسألة نرش النتائج وتبادلها واستعراضها 
ومناقشتها وتنقيح االستنتاجات والرؤى، يوىص مبراعاة مثالً 

كيفية استخدام البيانات املُصنَّفة حسب فئات السكان 
القرتاح برامج جديدة تستهدف تحسني املخرجات الفردية 

وكذا كيفية دمج صفة الفاعل يف عمليات التصميم التي 
تراعي املستخدم من أجل تحسني املخرجات الفردية 

املتعلقة بالهدف املحدد مسبًقا. 

وتُعنى الخطوة األخرية يف مصفوفة اتخاذ القرارات 
املستندة إىل األدلة بتحديد كيفية استخدام النتائج 

)املتوقعة( يف العمود الثالث )أو خطوة ترجمة البيانات( 
التخاذ القرارات ذات الصلة. ففي حني أن العمود 

السابق يركز عىل األطراف ذات الصلة، يسلط العمود 
األخري يف املصفوفة الضوء عىل نوعية القرارات )أي 

املضمون( التي ميكن أن تستند عىل النتائج املتوقعة 
مسبقاً وأصحاب املصلحة الرئيسني عىل كل مستوى من 

املستويات. وبالتايل، عىل املستوى الكيل، ميكن إتاحة 
فرص لالبتكار عىل الصعيد الوطني أو تعديل برامج 

التوريدات العامة عىل املستوى الوطني. وعىل املستوى 
املتوسط، ينبغي لهذه القرارات أن تشمل عمليات تطويع 
سالسل اإلمدادات اإلقليمية، وحوافز الصناعة وعقوباتها، 

وتحسني رسائل قطاع الصحة. أما عىل املستوى الجزيئ، 
فتُتخذ القرارات عىل الصعيد املحيل مثل تلك املتعلقة 
بقطاع الصحة املحيل واملدارس املحلية؛ وعىل املستوى 
الفردي، ينبغي أن تستهدف القرارات أنشطة الدعوة 

وبناء التحالفات. 

ويسلط الجزء املتبقي من هذا القسم الضوء عىل املثال 
الخاص باستخدام املصفوفة إلرشاد عمليات جمع البيانات 

وتحليلها عىل نحو شامل وبسيط يف ذات الوقت. ومن 
املهم إدراك أن ما ييل ما هو إال مثال لتوضيح الفائدة 

املتأتية من وراء اإلطار املفاهيمي ودورة صنع القرارات 
املسرتشدة بالبيانات إلرشاد عملية جمع البيانات وأدوات 

التحليل. ويف املواد التكميلية، أدرجنا ثالثة أمثلة إضافية 
تدور حول أولويات األدلة واألسئلة: 

• تحديد احتياجات املساعدات اإلنسانية من األغذية 
ملناطق يف هايتي باستخدام التصنيف املتكامل ملراحل 

األمن الغذايئ والحالة اإلنسانية بوصفه أداة لتحليل 
البيانات؛

• هل تُدعم األدلة الحالية برنامج وطني للتغذية 
املدرسية موكل بفعل سياسة تنص عىل أن 10% من 
األغذية املدرسية ينبغي أن تشمل منتجات األسامك/

املأكوالت البحرية من مصايد األسامك الصغرية؟ 

• كيف ميكن تقييم الغذاء الصحي املستدام داخل 
سياق محيل محدد؟

وبالرغم من أنه وفًقا لهذا التقرير، تعرض األمثلة من 
منظور واحد فقط فهي أمثلة توضيحية وميكن إعادة 

صياغتها من خالل العديد من وجهات النظر املختلفة أو 
السياقات القطرية. 

املثال 1: كيف ميكن زيادة استهالك الفاكهة والخرضوات 
عىل مستوى السكان استناًدا إىل سالسل اإلمدادات 

املحلية للخرضوات والفاكهة؟ 

كام أرشنا مسبًقا، فإن الخطوة األوىل التي يتعني اتخاذها 
قبل جمع البيانات هي تحديد أولويات األدلة واألسئلة 

ذات الصلة وذلك يف الظروف املثالية. ويستند هذا املثال 
إىل السـؤال التايل الذي ميكن أن ينطبق عىل أي بلد: كيف 

ميكن زيادة استهالك الفاكهة والخرضوات عىل مستوى 
السكان استناًدا إىل سالسل اإلمدادات املحلية للخرضوات 

والفاكهه؟ وتُستخدم املصفوفة للرد عىل هذا السؤال. 

ومبجرد صياغة السؤال، تتمثل الخطوة األوىل يف 
استعراض البيانات الحالية وتوحيدها وتحليلها فضال عن 

تحديد البيانات اإلضافية املُحتملة التي ميكن جمعها. 
ويف العمود األول من الجدول، ذكرنا أنواع البيانات 

التي تصورنا أنها قد تكون مفيدة لإلجابة عىل السؤال، 
وكذلك حددنا نظم البيانات ومصادر البيانات املذكورة 
وبيان املستويات )من املستوى الكيل وحتى املخرجات 

الفردية( التي تنطبق عليها هذه البيانات. وترد يف 
العمود الثاين اقرتاحات أساسية بشأن البيانات املحددة 
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

التي يتعني تحليلها، بعنوان: تحليل البيانات باستخدام 
أدوات التحليل املناسبة. والسؤال التايل هو: كيف يجرى 

تحليل البيانات املحددة مثل غلة الفاكهة/الخرضوات 
وإمدادات الفاكهة والخرضوات بالنسبة للفرد؟ وتشمل 
أحد املقرتحات استخدام الربامج اإلحصائية لرتتيب مثل 

هذه البيانات حسب الفاكهة والخرضوات التي تدر أكرب 
غلة وكذا مقارنتها بأكرب إمدادات للفرد. ورمبا تكون 
منتجات الفاكهة والخرضوات يف بعض البلدان التي 

تحقق أكرب غلة محصول ليست ذاتها التي تحقق أكرب 
إمدادات للفرد حيث إن املنتجات ذات الغلة املرتفعة 

قد توجه نحو التصدير يف األساس. ويعترب هذا النوع من 
التحليل الذي يقارن ما بني املستويات وعربها رضوريًا 

للوصول إىل فهم أفضل بغية زيادة استهالك الفاكهة 
والخرضوات عىل مستوى السكان استناًدا إىل سالسل 

اإلمدادات املحلية للخرضوات والفاكهة. وكخطوة ثالثة 
)يف العمود الثالث( أدرجنا األمثلة املتعلقة بنوعية النتائج 

والرؤى واالستنتاجات التي ميكن استنباطها من البيانات 
التي استُعرضت أو ُجمعت أو كالهام معاً مرة أخرى من 

خالل متييز املستوى الذي ينتمون إليه. ويف هذا املثال، 
ميكن دمج البيانات املتعلقة بتوافر الخرضوات والفاكهة 

والبنية التحتية وإمكانية الوصول يف موجز السياسات 
)مثال: الفاو ووزارة التنمية االجتامعية واألرسة لتشييل، 

2021(؛ ويف العمود الرابع، أدرجنا أمثلة ذات صلة بشأن 
كيفية تبادل النتائج والرؤى واالستنتاجات ونرشها ومع 
من. وأخريا، ويف العمود الخامس، نقرتح كيفية استخدام 
املعلومات املنشورة لتيسري )أو عدم تيسري( عملية وضع 

سياسات متعلقة باملسألة ذات األولوية منذ البداية. وعند 
الرضورة، يجرى ترميز جميع املعلومات التي أدخلت 
يف املصفوفة باأللوان وفًقا للبعد األويل لألمن الغذايئ 

والتغذية املتصل باألبعاد الشاملة لألمن الغذايئ والتغذية. 

ومن املهم اإلشارة إىل أن لكل صاحب مصلحة أهداف أو 
أولويات مختلفة، باإلضافة إىل مؤرشات نجاح أو إخفاق 

ذات صلة قد تحدث يف كل خطوة من خطوات دورة 
البيانات، أو يف حالة عدم إتباع سائر الخطوات فيام 

يتعلق بالخطوات املحددة لدورة البيانات التي يؤديها 
صاحب املصلحة املعني. ويف العديد من البلدان، تختلف 
االستنتاجات املرتتبة عىل كل سؤال من األسئلة حسب كل 

صاحب مصلحة؛ عىل سبيل املثال، تختلف مصالح وزارة 
الصحة عن مصالح وزارة الزراعة التي قد تكون معنية 
أكرث بالصادرات الزراعية، كام تختلف اهتاممات وزارة 

التعليم عن اهتاممات وزارة املالية. 

وكام هو مبني يف القسم 1.1، تأيت البيانات بنكهات 
مختلفة – وتتطلب البيانات -كام سنذكر يف أقسام تالية- 

العديد من املوارد، سواء برشية أو مالية، وكذلك الرتتيبات 
املؤسسية املالمئة. غري أن الهدف من هذا التقرير، ال 

سيام فيام يتعلق مبا ييل، هو تقديم اإلرشادات للكثري 
من أصحاب املصلحة يف مجال األمن الغذايئ والتغذية 
بغض النظر عن معرفتهم وخرباتهم الفنية يك يفهموا 
كيفية استخدام أدوات جمع البيانات وتحليلها عىل 

نحو أكرث كفاءة، مبا يف ذلك، يف بعض األحيان التقنيات 
والتكنولوجيات املبتكرة. وبالنظر إىل كل من اإلطار 

املفاهيمي ودورة صنع القرارات املسرتشدة بالبيانات، 
فرياعي استخدامهام معاً مع التفكري يف البيانات املوجودة 
)الفصل 2(. أما فيام يتعلق بعملية جمع البيانات الحالية 
والجديدة أو توحيدهام من أجل مخرجات األمن الغذايئ 
والتغذية مع مراعاة العيوب )القيود يف الفصل 3( ومزايا 
التكنولوجيات الرقمية الجديدة )الفصل 4( بهدف إدراك 

الدور الجوهري للحوكمة الفعالة للبيانات )الفصل 5(.
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الشكل 4:
مثال عن كيفية استخدام اإلطار املفاهيمي )اإلرشادات النظرية( دورة صنع القرارات املسرتشدة بالبيانات )اإلرشادات املنهجية( 

من أجل األمن الغذايئ والتغذية

اإلجراءات املتخذة عىل امتداد دورة البيانات

املستوى يف اإلطار 

املفاهيمي

البيانات وتوحيدها   استعراض 

وتنظيمها وجمعها 

 تحليل البيانات باستخدام أدوات 

املناسبة التحليل 

 ترجمة البيانات إىل نتائج 

ورؤى واستنتاجات

نرش النتائج وتبادلها واستعراضها 

الرؤى  ومناقشتها؛ وتنقيح 

واالستنتاجات

استخدام النتائج التخاذ القرارات

الكيل

- غلة محصول الخرضوات والفاقد من 

الخرضوات والفاكهة )نظم البيانات: أداة 

تتبع النظم الغذائية، قواعد البيانات: 

الفاو وقواعد بيانات وزارات الزراعة(

- ترتيب غلة محصول الخرضوات والفاقد 

من الخرضوات والفاكهة حسب النوع

- تضمني بيانات بشأن توافر الخرضوات 

والفاكهة والبنى األساسية وإمكانية 

الوصول يف موجزات السياسات )مثل: 

موجز سياسات الفاو بشأن تشجيع 

استهالك الخرضوات والفاكهة واملتاح 

هنا:

https://www.fao.org/documents/

card/es/c/cb7956en

- إرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني: 

نظم األغذية والتجارة والصناعة والحامية 

االجتامعية وقطاع الصحة بغية صياغة 

اإلجراءات السياسية )مثل السياسات 

أو الربامج أو كالهام( للتشجيع عىل 

استهالك الخرضوات والفاكهة

- فرص االبتكار يف مجال الفاكهة 

والخرضوات استناًدا إىل وصفات 

املأكوالت املناسبة من الناحية الثقافية 

واملستدامة 

- إدخال التعديالت عىل جهود برامج 

التوريدات/ السياسات الجديدة املتعلقة 

بربامج التغذية املدرسية 

- تدشني حمالت النظام الغذايئ 

املدريس والحمالت الصحية بغية تغيري 

تفضيالت األغذية نحو استهالك الفاكهة 

 ”!Let’s Move“ والخرضوات مثل حملة

 Jamie Oliver’s Learn Your أو

 Fruit and Veg Programme and

 Jamie Oliver Food Revolution

 )*( )Campaign

- قواعد البيانات بشأن البنية األساسية 

للفاكهة والخرضوات )مثال: مدة السفر/

الرحلة، فرتة الحديث مع الخرباء 

داخل البلد

- تحديد متوسط املسافة من املنازل إىل 

أسواق املزارعني )عىل املستوى الوطني(

- يراعى تنفيذ املزيد من التدخالت 

لتشجيع استهالك الخرضوات والفاكهة 

منذ املراحل املبكرة يف الحياة 

- متوسط املسافة من املنازل إىل 

أسواق املزارعني

- تحديد نصيب الفرد من إمدادات 

الخرضوات والفاكهة عىل املستوى 

اإلقليمي 

- أقل من X% من البلديات ال يتوافر 

لديها أسواق متعددة للمزارعني 

املتوسط

- نصيب الفرد من إمدادات الخرضوات 

والفاكهة )نظام البيانات: أداة تتبع نظم 

األغذية(

- تحديد أسعار الفاكهة والخرضوات 

واتجاهاتها عىل املستوى اإلقليمي 

- يختلف إنتاج الخرضوات والفاكهة 

داخل أقاليم البلد الواحد

- إرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني: 

نظم األغذية وصناعة األغذية وقطاع 

الصحة واألطراف الذين يستطيعون 

تحديد إمكانية الوصول للخرضوات 

والفاكهة عىل املستوى اإلقليمي من أجل 

تنقيح الرؤى واالستنتاجات 

- إدخال التعديالت عىل سالسل 

اإلمدادات )مثل التخزين البارد( 

- حوافز الصناعة وعقوباتها 

- التعاون مع قطاع الصحة لتعزيز 

الرسائل الصحية 

- تنقيح قواعد بيانات الرتكيبة الغذائية 

- تنقيح الخطوط التوجيهية للسالمة 

األغذية وتطويعها 

- األسعار واالتجاهات )نظام البيانات: 

https://ourworldindata.org/food-

)prices

- تحليل السبل والوسائل اإلقليمية لنرش 

الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية 

القامئة عىل األغذية )إن ُوجد(

- تؤثر الرصاعات العاملية والجوائح عىل 

استقرار سالسل اإلمدادات العاملية األمر 

الذي يؤكد عىل الحاجة إىل تعزيز اإلنتاج 

املحيل للخرضوات والفاكهة

- وجود خطوط التوجيهية بشأن النظم 

الغذائية القامئة عىل األغذية )قاعدة 

البيانات: قاعدة بيانات التغذية(

- ترتيب البلديات حسب عدد أسواق 

املزارعني 

- هل كل الخرضوات والفاكهة الطازجة 

أمنة لألكل؟

- متوسط املسافة بني املنازل إىل أسواق 

املزارعني

- تحديد متوسط املسافة من املنازل إىل 

أسواق املزارعني )عىل املستوى اإلقليمي(

الجزيئ

- ترتيب البلديات حسب عدد أسواق - عدد أسواق املزارعني لكل بلدة 
املزارعني 

- ينبغي أن تتضمن برامج التغذية 
املدرسية املزيد من الخرضوات والفاكهة 

املشرتاة محليًا/إقليميًا أو وطنيًا

- إرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني عىل 
املستويني اإلقليمي واملحيل: الحكومات 

اإلقليمية و/أو البلدية والربامج املدرسية 
اإلقليمية و/أو املحلية

- إرشاك قطاع الصحة املحيل لتعزيز 
الرسائل الصحية 

- توصيل الرسائل يف املدارس 

- تقديم الحوافز يف مجال الخرضوات 
والفاكهة 

- املجتمعات التي تدعم الحدائق املحلية 
ونظم توزيع الخرضوات والفاكهة املحلية

- تحليل الفجوات داخل مجموعات 
املجتمعات املحددة

مخرجات األمن 
الغذايئ والتغذية 
عىل مستوى الفرد

- املتناول الفردي من الخرضوات 
والفاكهة )املسوح الوطنية للتغذية 

والصحة(

- تحليل املتناول الفردي من الخرضوات 
والفاكهة حسب النسب املئوية لحصص 

الخرضوات والفاكهة للفرد يف اليوم

- ينبغي أن يزيد املتناول الفردي من 
الخرضوات والفاكهة مبقدار حصة واحدة 

عىل األقل لكل فرد يوميًا بناًء عىل 
التدخالت الجديدة أو الربامج السياسات 

أو كالهام 

- تعترب البيانات املصنفة حسب فئات 
السكان رضورية لفهم املشكالت واقرتاح 

الحلول مثل برنامج االتحاد األورويب 
املدريس للفاكهة والخرضوات

- استخدام البيانات يف الدعوة ورفع 
الوعي بشأن املشكالت وارتباطها 

باملتناول الغذايئ من الخرضوات والفاكهة

- عملية التصميم التي تركز عىل 
املستخدم يف مبادرات حدائق املجتمع 

https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/  )*( 

https://www.thegoodfoundation.com.au/courses/jamie-olivers-learn-your-fruit-and-veg-online/ 

https://www.jamieoliver.com/campaigns/

مفتاح ترميز األبعاد الستة لألمن الغذايئ والتغذية باأللوان:

االستدامة طويلة األمد )اللون الزيتي الفاتح( االستقرار قصري األمد )األخرض(   صفة الفاعل )الربتقايل(  

االستخدام )الرمادي الفاتح( التوافر )البنفسجي الفاتح(   الوصول )األزرق الداكن(  

https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7956en
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7956en
https://ourworldindata.org/food-prices
https://ourworldindata.org/food-prices
https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/
https://www.thegoodfoundation.com.au/courses/jamie-olivers-learn-your-fruit-and-veg-online/
https://www.jamieoliver.com/campaigns/
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الفصل 2

استعراض املبادرات الراهنة لجمع وتحليل 
البيانات الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية

.)EPRiMA( الفلبني، 05 يوليو 2018، تطوير نظام محسن إلدارة اإلنتاج واملخاطر يف نظام دعم القرار املتكامل للزراعة

© الفاو / فيجاي فيالفرانكا
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اإلطار املفاهيمي لهذا التقرير يسلط 
)الشكل 1( الضوء عىل املستويات 

والنظم املتعددة املتعلقة بتتبع 
التقدم املحرز وإفادة اإلجراءات من أجل تحسني عملية 

صنع القرار يف مجال األمن الغذايئ والتغذية. وتشكل 
األنواع املتعددة من البيانات التي قد تكون ذات صلة 
عىل سائر املستويات ملختلف صناع القرار تحديًا هاما 
بالنسبة لألمن الغذايئ والتغذية. جدير بالذكر أن إمتام 

مراجعة شاملة لكل البيانات الحالية مهمة ضخمة بكل 
تأكيد تتجاوز نطاق هذا التقرير. ونركز هنا بدال من ذلك 

عىل استعراض توضيحي لبعض األطر ونظم البيانات 
ومستودعات البيانات األساسية التي تحتفظ ببيانات ذات 

صلة باألمن الغذايئ والتغذية )ملخصة يف جدول امللحق 1(. 
وصممت كل مستودعات البيانات واملبادرات املذكورة 

لغرض خاص أو مجموعة أغراض. وبالنظر إىل القطاعات 
واملوضوعات املتعددة املُبينة يف اإلطار املفاهيمي، ليس 

من املستغرب أال يتوافر نظام واحد يحتوي عىل كل أنواع 
البيانات املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية، حيث يصعب 

تصور وجود مثل هذا النظام عىل اإلطالق. 

ويف هذا الفصل، لدينا هدفان رئيسيان؛ أولهام تقديم 
نظرة عامة للبيانات املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية 

التي نوقشت مع اإلشارة إىل اإلطار املفاهيمي )الشكل 1( 
وربطها ببعد األمن الغذايئ والتغذية ذو الصلة. وتعطي 
النظرة العامة التوضيحية ملصادر البيانات إحساساً برثوة 

البيانات ذات الصلة باألمن الغذايئ والتغذية املتاحة، 
كام تساعد يف تسليط الضوء عىل الفجوات املتبقية يف 

عملية إنتاج البيانات. وثانيهام، هو استخالص قامئة 
بالثغرات والتحديات املرتبطة بكل خطوة من خطوات 

دورة البيانات وإبراز أمثلة ألفضل املامرسات بشأن كيفية 
معالجتها يف ظل املجهودات الجارية املبذولة. 

نظرة عامة توضيحية للبيانات 
الراهنة يف مجال األمن الغذايئ 

والتغذية
وعىل سبيل التذكري، فإن عوامل املستوى الكيل املتعلقة 

باألمن الغذايئ والتغذية هي العوامل التي ال تزال 
بعيدة عن نطاق نفوذ الفرد وسيطرته، وقد تكون لها 

منظور عاملي )مثل درجة تكامل أسواق السلع الدولية 
الغذائية وفاعليتها( أو منظور إقليمي )مثل: الرتتيبات 
اإلقليمية للتجارة يف األغذية( أو منظور وطني )مثال: 

الهياكل السياسية( أو حتى منظور محيل )مثل: األعراف 
االجتامعية الثقافية ذات الصلة بالنوع االجتامعي وحيازة 

األرايض(، وتؤثر عىل عوامل املستوى املتوسط )مثل النظم 
الغذائية( والتي تؤثر بدورها عىل عوامل مبارشة كائنة 
يف مجال استدالل الفرد وسيطرته )مثل أسواق املجتمع 

املحيل وسلوكيات األرسة املعيشية(. 

نظم بيانات ومعلومات األمن الغذايئ 

والتغذية ذات الصلة باملستوى الكيل )البعيد(
يذكر الصف العلوي من جدول امللحق 1 البيانات الخاصة 

بالعنارص التي لها تأثريات بعيدة عىل األمن الغذايئ والتغذية، 
وتشمل قاعدة الموارد الطبيعية املستخدمة للزراعة وإنتاج 

األغذية والبيئة العالمية ودرجة تكامل أسواق السلع الدولية 
الغذائية وفاعليتها. كام لوحظ أن هذه العنارص تغطي 

مساحة تتجاوز البلدان فرادى، ولذلك، فإن التنسيق الدويل 
القوى من أجل هذه البيانات مسألة يف غاية األهمية لضامن 

القابلية للمقارنة والشفافية واعتبارات مامثلة. وتضطلع 
املنظامت الدولية بدور محوري يف دعم مثل هذه الجهود 

والتمكني منها. 



أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

وتشمل البيانات واملعلومات املتعلقة بالعوامل البعيدة 
التي قد تؤثر عىل توافر الغذاء استخدام املوارد الطبيعية 

)األرايض واملياه ومصايد األسامك بشكل أسايس( واستخدام 
املدخالت واإلنتاج الزراعي وتجارة األغذية(. وتتوفر كميات 

كبرية من البيانات التي تغطي هذه الجوانب، ومعظمها 
موجود يف النظام اإلحصايئ ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( 

)انظر اإلطار 1(. 

اإلطار 1:
النظام اإلحصايئ ملنظمة األغذية والزراعة، الفاو

تقوم منظمة األغذية والزراعة بتجميع البيانات التي أبلغت عنها الدول األعضاء بانتظام )مثل: اإلحصاءات الوطنية الرسمية والتعداد 
الزراعي وتعداد السكان واملسوح( وكذا من مصادر أخرى )مثل، تقارير السوق العاملية للسلع( املتعلقة بكل جوانب الزراعة واألغذية، 

وذلك بالتنسيق مع مكتب كبري اإلحصائيني. وتلبي األنشطة اإلحصائية الهدف الخاص بتوفري البيانات واملعلومات املتاحة للجميع، األمر 
الذي يعكس أحد املكونات األساسية لوالية املنظمة9. وتشمل األنشطة اإلحصائية للفاو تجميع البيانات وتنظيمها ونرشها، وإعداد 

.)2020a ،أنظمة ومناهج إحصائية صارمة والرتويج لها، وبناء القدرات اإلحصائية للدول األعضاء )الفاو

 food and agriculture statistics تدير شعبة اإلحصاءات يف منظمة األغذية والزراعة اإلحصاءات املتعلقة باألغذية والزراعة
بتجميعها من املصادر املختلفة بهدف رصيح يتمثل يف تغطية سائر بلدان وأقاليم العامل تقريبًا. وتُستخدم البيانات ألغراض عاملية 
)مبا يف ذلك إعداد الحولية اإلحصائية التي تغطي األمن الغذايئ والتغذية وإحصاءات املحاصيل والرثوة الحيوانية وكذا اإلحصاءات 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية(، وتُعنى كذلك بجمع اإلحصاءات عىل املستوى الوطني واإلقليمي. وتُنرش اإلحصاءات من خالل منصتني 
رئيسيتني أال وهام قاعدة البيانات اإلحصائية املدمجة يف املنظمة ونظام معلومات سبل املعيشة الريفية. وتعترب بيانات األغذية والزراعة 
املتضمنة يف قاعدة البيانات اإلحصائية املدمجة يف املنظمة FAOSTAT food and agriculture data أكرب وأقدم مستودع للبيانات 

واملعلومات املتعلقة باألغذية والزراعة يف العامل. ويتضمن أحدث شكل له مثاين مجاالت تغطي )أ( اإلحصاءات املتعلقة بإنتاج املحاصيل 
والرثوة الحيوانية واألغذية والتجارة؛ )ب( اإلحصاءات االقتصادية الزراعية والريفية؛ )ج( اإلحصاءات البيئية؛ )د( األمن الغذايئ والتغذية؛ 

)هـ( اإلحصاءات االجتامعية؛ )و( البيانات واإلحصاءات املستمدة من التعدادات الزراعية؛ )ز( البيانات واإلحصاءات املستخلصة من 
املسوح الزراعية؛ )ح( االبتكارات املنهجية اإلحصائية.

تهدف قاعدة البيانات اإلحصائية املدمجة يف املنظمة إىل توفري بيانات وإحصاءات منسقة قابلة للمقارنة عرب الزمان واملكان. ويهدف 
تصميم النظام إىل تيسري استخراج سلسلة زمنية من املتغريات للبلدان واألقاليم بالنسبة 245 بلد وإقليم وكذلك ملجموعات البلدان 

واألقاليم الكاملة وعىل املستوى العاملي.

يوفر النظام الكمبيوتري للمصايد السمكية يف العامل FISHSTAT، الذي تديره شعبة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية إتاحة 
مفتوحة لجميع للبيانات املتعلقة مبصايد األسامك وتربية األحياء املائية حيث يغطي 245 بلد وإقليم. ويتألف من تسعة مجاالت 

للبيانات تغطي سائر جوانب سلسلة قيمة منتجات األسامك بدءاً من إنتاج األحياء املائية وحصيلة مصايد األسامك وحتى املعلومات 
املتعلقة بالتجارة العاملية وتجهيز األسامك ومنتجات األسامك وتوزيعها. كام تنرش إحصاءات عن العمل يف مصايد األسامك ومزارع 

األسامك فضال عن حجم أساطيل الصيد وخصائصها. 

ويتضمن النظام العاملي للمعلومات بشأن املياه والزراعة AQUASTAT، وهي قاعدة بيانات عاملية أخرى ملنظمة األغذية والزراعة، 
معلومات بشأن استخدام املياه يف الزراعة حول العامل، وهو أمر جوهري بالنسبة العتبارات توافر األغذية واستدامتها. وتوفر قاعدة 

البيانات هذه بيانات ومعلومات لفرادى البلدان أو األقاليم أو عىل الصعيد العاملي.

وقد تكون البيانات عىل هذا املستوى مهمة العتبارات 
تتعلق بالوصول إىل األغذية، بالنظر إىل أهمية التجارة 
الدولية والروابط بني األسعار الدولية واملحلية، ال سيام 
بالنسبة للحبوب األساسية وزيوت الطهي. وقد كشفت 

أزمة أسعار الغذاء التي اندلعت يف الفرتة 2007-2008 عىل 
سبيل املثال عن التأثري الضار لالفتقار إىل شفافية البيانات 

عىل كفاءة تشغيل األسواق العاملية للسلع، األمر الذي 

9  ويف تحديد وظائف املنظمة، تشري املادة 1.1 من دستور الفاو إىل االيت: “تجمع املنظمة املعلومات املتعلقة بالتغذية واألغذية والزراعة وتحللها وتفرسها 
وتنرشها” )الفاو، 1945(.
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https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/en/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/en/
https://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
https://www.fao.org/aquastat/en
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اإلطار 2:
نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية

إن نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية Agricultural Market Information System هو عبارة عن منصة مشرتكة بني 
الوكاالت لتعزيز شفافية أسواق األغذية واستجابة السياسات من أجل األمن الغذايئ. ُدشنت املنصة 2011 بواسطة وزراء زراعة مجموعة 

العرشين بعد الزيادات الكبرية يف أسعار الغذاء العاملية يف الفرتة 2007-2008 و2010. وتجمع املنصة البلدان التجارية الرئيسية للسلع 
الزراعية، كام تُقيم إمدادات الغذاء العاملية )بالرتكيز عىل القمح والذرة الصفراء واألرز وفول الصويا( وتوفر منربًا لتنسيق إجراءات 

السياسات يف أوقات عدم اليقني يف السوق.

ومن خالل تعزيز الشفافية وتنسيق السياسات يف أسواق األغذية العاملية، يهدف نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية إىل توفري 
معلومات يف الوقت املناسب عن حالة السلع الغذائية الرئيسية املتداولة يف األسواق العاملية. ويفيد هذا األمر يف التنبؤ بالتوترات 

املحتملة ومنعها وتقليل عدم اليقني بشأن األسعار، وبالتايل، تعزيز األمن الغذايئ العاملي. 

وألداء وظائفه، يتألف نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية من:

• املجموعة املعنية باملعلومات عن األسواق الزراعية العاملية التي تجمع ممثلني تقنيني من املشاركني يف نظام املعلومات املتعلقة 
باألسواق الزراعية لتقديم معلومات موثوقة ودقيقة ويف الوقت املناسب وقابلة للمقارنة بشأن السوق والسياسات؛

• منتدى االستجابة الرسيعة الذي يتشكل من كبار املسؤولني من املشاركني يف نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية الذي 
يشجع عىل إجراء مناقشات مبكرة بشأن ظروف األسواق الحرجة وسبل التصدي لها؛

• األمانة العامة التي تضم عرش منظامت وكيانات دولية، وتصدر تقرير ألفاق السوق وتقييامت وتحليالت قصرية األجل؛ وتدعم سائر 
وظائف مجموعة املعلومات واملنتدى.

يؤدي إىل عدم االستقرار وصدمات األسعار مام حفز سلسلة 

من املبادرات الرامية إىل زيادة التنسيق والشفافية داخل 

األسواق العاملية للسلع الغذائية، مبا يف ذلك التزام األعضاء 

يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي باإلفصاح 

عن املعلومات املتعلقة باملخزونات العامة للسلع الغذائية 

الرئيسية )القمح والذرة الصفراء واألرز وفول الصويا( 

التي تحتفظ بها. وتعترب هذه املعلومات جوهرية لفهم 

تداعيات تحركات أسعار الغذاء العاملية عىل األمن الغذايئ 

والتغذية حيث أدى هذا إىل إنشاء نظام املعلومات املتعلقة 

 Agricultural Market )2 باألسواق الزراعية )اإلطار

Information System، وهي األداة التي اثبتت كفاءتها 

الكبرية لتخفيف التوترات يف األسواق العاملية للغذاء، 
ووفرت معلومات بشأن استقرار األمن الغذايئ. 

ومن بني املساهامت بالغة األهمية التي تقدمها نظم 
البيانات الدولية الحالية يف مجال األمن الغذايئ والتغذية 

هي املعلومات املقدمة يف مجال االستدامة البيئية 
حيث ينرش مجال اإلحصاءات البيئية يف قاعدة البيانات 

اإلحصائية املدمجة يف املنظمة تقديرات لالنبعاثات 
الناجمة عن انتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية فضال 
عن االنبعاثات وعمليات اإلزالة من جراء استخدام 
األرايض وتغري استخدام األرايض واستخدام الطاقة 

املُولّدة من الوقود األحفوري عىل املستوى القطري 
واإلقليمي والعاملي. 

وترتبط االستدامة ارتباطاً وثيقاً بالتنوع البيولوجي للنظام 
اإليكولوجي الزراعي الذي يلزم رصده لتحسني مامرسات 

اإلدارة يف نظم إنتاج األغذية من أجل الصحة اإليكولوجية 
)Gemmill-Herren, 2020(. تُستخدم أداة املؤرش 

البيولوجي الزراعي لجمع البيانات من أجل تزويد أصحاب 
املصلحة واألعامل التجارية وصناع السياسات باملعلومات 

املتعلقة باالستهالك واألسواق ونظم اإلنتاج وصون املوارد 

الوراثية؛ ومع ذلك، هناك نقص يف البيانات املتسقة عامليًا 

لعدة مكونات حيوية للتنوع البيولوجي الزراعي مبا يف 

ذلك االستهالك واإلنتاج واالعتامد بدرجة أقل عىل األنواع 

املحلية والربية. ولذلك، يلزم تبادل البيانات الدولية 

http://www.amis-outlook.org/home/en/
http://www.amis-outlook.org/
http://www.amis-outlook.org/
http://www.amis-outlook.org/
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والتحليالت املُفّصلة ونظم اإلبالغ للمساعدة يف سد 
 .)Jones et al., 2021( الثغرات الحرجة يف البيانات

ويبني هذا االستعراض التوضيحي أن هناك بالفعل 
ثروة من املعلومات ذات صلة بأبعاد التوافر والوصول 

واالستقرار واالستدامة لألمن الغذايئ عىل املستوى الكيل، 
كام يسلط الضوء علـى األهمية البالغة لتنسيق البيانات 
إلتاحة القابلية للمقارنة مبرور الزمن واختالف السياقات 
فضال عن شفافية البيانات. وأُِحرز تقدم كبري فيام يتعلق 

بالجانبني كام هو مبني يف أمثلة قاعدة البيانات اإلحصائية 
املدمجة يف املنظمة ونظام املعلومات املتعلقة باألسواق 

الزراعية؛ ومع ذلك، هناك قيود مستمرة حرجة حيث 
إن الجانب األكرب من بيانات األغذية والزراعة ال يزال 

عىل مستوى ُمجّمع مرتفع )أي عىل املستوى الوطني(، 
وهو أمر مفهوم بالنظر إىل تكلفة جمع البيانات املصنفة 

وتعقدها، عىل سبيل املثال من خالل مسوح املزارع 
والسكان.

تشمل مجاالت األمن الغذايئ والتغذية املحددة التي 
تفتقر إىل البيانات الوافية: تأثري اآلفات أو الكوارث 

الطبيعية أو الرصاعات أو الصدمات األخرى عىل األمن 
الغذايئ والتغذية. )انظر اإلطار 8(.

 ومن بني أكرب الثغرات يف مجال املعلومات هي عدم توافر 
البيانات واإلحصاءات الزراعية الغذائية. وعىل املستوى 

العاملي، تتوافر بيانات املسح الزراعي السنوي لحوايل 
60% من البلدان )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2021(. إن 
توافر البيانات الالزمة لحساب مؤرشات اإلنتاجية والدخل 

ألصحاب الحيازات الصغرية وكذا الفاقد واملهدر من 
األغذية وحقوق امللكية اآلمنة عىل األرايض تكفي فقط 

ما يقل عن 4% من البلدان )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 
2021(. وتظهر أوجه القصور األخرى يف االفتقار إىل التنبؤ 

الزراعي املُحسن واألساليب األخرى التي من شأنها أن 
تُعزز املسوح الزراعية التقليدية. وبالنسبة للبلدان النامية، 

يفرض ذلك تحديًا ضخاًم، حيث إن البيانات املتعلقة 
بإنتاج الزراعة واألغذية مهمة لفهم الروابط بني األمن 

الغذايئ وسبل العيش والفقر )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 
.)2021

 ومن املجاالت األخرى التي تكتسب فيها البيانات املُفصلة 
أهمية بالغة هي بيانات األرصاد الجوية وخصوبة الرتبة 

حيث إن لهذه البيانات انعكاسات جوهرية عىل عمليات 
رصد الجفاف واإلنذار املبكر بشأن املخاطر املُحتملة 

عىل توافر األغذية املحلية. وعندما تتاح بيانات األرصاد 
الجوية، فإن البيانات األخرى املستمدة من املحطات 

األرضية قد تسجل املتغريات مثل هطول األمطار ودرجات 
الحرارة والرياح غري أنها ال تستطيع تسجيل مقاييس 

تقنية أخرى مثل الرطوبة واإلشعاع الشميس؛ وهو األمر 

الذي من شأنه أن يؤدي إىل ثغرات خطرية يف البيانات 
وعدم الدقة. وميكن ملنتجات البيانات املناخية الخاصة 

برصد األرض التي تستند إىل أدوات األرصاد الجوية املائية 
واسعة النطاق مثل النظام العاملي الستيعاب بيانات 

األرض أن تسد الثغرات عن طريق االستعاضة عن البيانات 
 Colston et al.,( الناقصة وإنشاء مجموعات البيانات
2018(؛ غري أن هذه البيانات املصنفة حسب املناطق 

الزراعية اإليكولوجية منقوصة إىل حد بعيد. وبوجه عام، 
فإن هذا مجال تحظى فيه البيانات املفصلة جغرافية 

املرجع التي ُجِمعت بوسائل وتكنولوجيات مختلفة )مثل 
Google earth engine( بفرصة كبرية )انظر املزيد من 

املناقشات عن التكنولوجيات يف الفصل 4(. 

بيانات ومعلومات األمن الغذايئ والتغذية 

عىل املستوى املتوسط )القريب(
ولهيكل الزراعة والتغذية والصحة والقطاعات األخرى 

ذات الصلة انعكاسات قوية عىل األمن الغذايئ والتغذية. 
وتشكل بيانات األغذية والزراعة الوطنية )بشأن إمدادات 

الغذاء واألسعار والتضخم عىل سبيل املثال( وهيكل سالسل 
إمدادات األغذية الوطنية، من بني جملة عوامل أخرى، 

البيئة االجتامعية واالقتصادية التي يعيش بداخلها املواطنني 
ويعملون وهي جوهرية إلفادة معظم أبعاد األمن الغذايئ 

عىل املستوى املتوسط، مبا يف ذلك التوافر والوصول واالستقرار 
واالستدامة. ويف الظروف املثالية، ينبغي تضمني هذه البيانات 
يف اإلحصاءات الرسمية الوطنية التي ينظمها يف معظم البلدان 

قوانني اإلحصاءات الوطنية وتنسقها أجهزة اإلحصاءات 
الوطنية. وعىل الرغم من املجهودات املبذولة، ال تزال هناك 

ثغرات وفروق واضحة بني البلدان يف هذا الصدد حيث 
إن توقيت واكتامل وجودة اإلحصاءات الرسمية املتعلقة 

بالزراعة ومصايد األسامك والقطاعات األخرى ذات الصلة 
باألمن الغذايئ والتغذية مازالت غري كافية إىل حد بعيد يف 

الكثري من البلدان متوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا. ووفًقا 
ألخر تقييم أجرته الفاو عىل سبيل املثال، مل تجرى 92 بلًدا 

التعداد الزراعي خالل العرش سنوات املاضية ومل تقم 52 بلًدا 
منها بذلك خالل العرشين سنة املاضية )جدول امللحق 3(. 
عالوة عىل ذلك، هناك عرشة من هذه البلدان )مبا يف ذلك 
كوبا وأوكرانيا وجنوب السودان( ليس لديها سجل بالتعداد 

الزراعي عىل اإلطالق. ويشكل ذلك مشكلة فيام يتعلق 
بتحديث وتنقيح سياسات األغذية والزراعة بالنظر إىل التحول 
الرسيع للقطاع الزراعي يف معظم البلدان متوسطة الدخل من 

الرشيحة الدنيا. ومن بني أكرب الثغرات يف مجال املعلومات 
هي عدم توافر البيانات واإلحصاءات الزراعية الغذائية. وعىل 
املستوى العاملي، تتوافر بيانات املسح الزراعي السنوي لحوايل 

60% من البلدان )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2021(. إن 
توافر البيانات الالزمة لحساب مؤرشات اإلنتاجية والدخل 
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ألصحاب الحيازات الصغرية وكذا الفاقد واملهدر من األغذية 
وحقوق امللكية اآلمنة عىل األرايض تكفي فقط ما يقل عن 

4% من البلدان )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2021(. وتظهر 
أوجه القصور األخرى يف االفتقار إىل التنبؤ الزراعي املُحسن 
واألساليب األخرى التي من شأنها أن تُعزز املسوح الزراعية 

التقليدية. وبالنسبة للبلدان النامية، يفرض ذلك تحديًا ضخاًم، 
حيث إن البيانات املتعلقة بإنتاج الزراعة واألغذية مهمة لفهم 

الروابط بني األمن الغذايئ وسبل العيش والفقر )لجنة األمن 
الغذايئ العاملي، 2021(. وتظهر كذلك الفجوات عىل سبيل 

املثال، يف فهم مساهمة مصايد اإلسامك وتربية األحياء املائية 
يف األمن الغذايئ والتغذية واستدامة هذه العمليات )انظر 

اإلطار 3(. 

اإلطار 3:
تحسني عملية تحليل بيانات األسامك

سلطت العديد من الدراسات الضوء )see Hicks et al., 2019 and Vaitla et al., 2018( عىل األهمية املحتملة لألسامك كمصدر 
للمغذيات الدقيقة خاصًة يف البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل؛ وعىل الرغم من ذلك، تندر املعلومات املتعلقة بقيم املغذيات 

يف األسامك. 

ولسد هذه الثغرة، قامت رشكة Github يف )2022( بإنشاء أداة تحليل مغذيات قاعدة بيانات األسامك وهي عبارة عن منوذج بايزي 
متدرج يستخدم معلومات بشأن تطور السالالت )تبحث يف العالقات بني أنواع السمك( وكذا املعلومات بشأن الخصائص )تبحث يف 

 الجوانب األساسية للنظام الغذايئ الذي يعتمد عىل األسامك والنظام الحراري واحتياجات الطاقة( لتقدير درجة تركيز الكالسيوم 
 والحديد وأوميجا-3 والربوتني والسلينيوم وفيتامني أ والزنك يف األنواع البحرية ويف املياه الداخلية. ويَُقدر مكون املغذيات السمكية 

 يف قاعدة بيانات األسامك املحتوى التغذوي املحدد ملجموعة واسعة من األنواع املائية التي جرى صيدها من حول العامل. 
.)https://www.fishbase.in/Nutrients/NutrientSearch.php(

ويف حني تدرك منظمة األغذية والزراعة اإلمكانات التي تنطوي عليها األسامك كمصدر للمغذيات األساسية، فهي تُسلم أيًضا برضورة 
رصد استدامة أنشطة صيد األسامك. ويف مسعاها للتعامل مع مسألة استدامة صيد األسامك، قامت منظمة األغذية والزراعة بوضع 

تعريف للصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ وهو مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من أنشطة الصيد. ويظهر الصيد غري 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف كل أنواع وأبعاد مصايد األسامك ويُبلّغ عن حدوثه يف أعاىل البحار ويف املناطق داخل نطاق الوالية 

.)https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/( الوطنية

وتستهدف العديد من املبادرات تعزيز فهمنا ملسألة استدامة أنشطة الصيد العاملية وغلتها ومساهمتها يف سبل كسب العيش. إن 
تسليط الضوء عىل الصيد الخفي هي دراسة مرتقبة ملنظمة األغذية والزراعة تجريها جامعة WorldFish and Duke يف مسعاها 

 لقياس وتوحيد املساهامت الكبرية ملصايد األسامك صغرية النطاق يف املحصول العاملي ملصايد األسامك وسبل كسب العيش. 
.https://sites.nicholas.duke.edu/xavierbasurto/our-work/projects/hidden-harvest-2/

ويجرى تصميم مبادرة أخرى، هي مبادرة منظمة مراقبة الصيد العاملي للتمكني من استخدام تكنولوجيات متعددة مفتوحة املصدر 
.https://globalfishingwatch.org/news-views/mapping-a-new-world/ .ومصادر البيانات لتقييم مصايد األسامك وإدارتها

وتُّسد بعض فجوات البيانات جزئيًا من خالل املجهودات 
التي تقودها املنظامت الدولية أو املؤسسات األخرى، 
ويعمل أغلبها يف البلدان مرتفعة الدخل التي تجمع 

املعلومات القطرية إلرشاد عملياتها وإتاحة معلوماتها 
وبياناتها لالستخدامات األخرى، وأهمها يف هذا املجال 
عىل األخص هو النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر 
 Global Information and عن األغذية والزراعة

Early Warning System الذي تديره منظمة األغذية 

والزراعة؛ واألنشطة التي ينسقها فريق تقييم جوانب 
 Vulnerability Assessment and الضعف والرصد
Monitoring يف برنامج الغذاء العاملي، وكذا أنشطة 

 International Production شعبة تقييم اإلنتاج الدويل
Assessment Division التابعة إلدارة الزراعة الخارجية 

يف وزارة الزراعة األمريكية )انظر اإلطار 4(.وتتيح هذه 
املبادرات، من خالل بوابات نرش املعلومات موجزات 

قطرية ومرتسامت قطرية وتقارير دورية أخرى بشأن 

https://www.fishbase.in/Nutrients/NutrientSearch.php).
https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/
https://sites.nicholas.duke.edu/xavierbasurto/our-work/projects/hidden-harvest-2/
https://globalfishingwatch.org/news-views/mapping-a-new-world/
https://www.fao.org/giews/en/
https://www.fao.org/giews/en/
https://www.fao.org/giews/en/
https://resources.vam.wfp.org/
https://resources.vam.wfp.org/
https://resources.vam.wfp.org/
https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
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إنتاج املحاصيل وتنبؤاتها وأسعار الغذاء واألمن الغذايئ. 
ومن األهمية القصوى يف هذا السياق هو توفري املعلومات 

يف الوقت املناسب بشأن أسعار األغذية املحلية املتوافرة 

 Food Price من خالل بوابة رصد أسعار األغذية وتحليلها
Monitoring and Analysis التابعة للنظام العاملي 

لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة وتحتوي عىل 

اإلطار 4:
النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة ونظم املعلومات األخرى

 Global Information and Early Warning System on Food يرصد النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة
and Agriculture ملنظمة األغذية والزراعة باستمرار جانبي العرض والطلب عىل الغذاء واملؤرشات الرئيسية األخرى لتقييم حالة 

األمن الغذايئ الكلية يف سائر البلدان. ويصدر تقارير تحليلية وموضوعية منتظمة بشأن األوضاع السائدة، ويوفر إنذاراً مبكراً ألزمات 
الغذاء الوشيكة عىل املستوى القطري أو اإلقليمي. وبناًء عىل طلب السلطات الوطنية، يدعم النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن 

األغذية والزراعة البلدان يف جمع األدلة التخاذ القرارات املتعلقة بالسياسات أو ألغراض التخطيط من قبل رشكاء التنمية من خالل 
البعثات املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العاملي لتقييم املحاصيل واألمن الغذايئ. ويُعزز النظام العاملي لإلعالم 

واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة، من خالل استخدام أدوات رصد األرض ورصد األسعار عىل املستوى القطري، القدرات الوطنية يف 
إدارة املعلومات املتعلقة باألمن الغذايئ. 

وإلرشاد عملياته، يتطلب برنامج الغذاء العاملي كميات كبرية من البيانات، يتاح بعضها لألخرين من خالل “DataViz” وهي عبارة عن 
 .)https://dataviz.vam.wfp.org/( منصة عىل الويب

 وتقدم شعبة تقييم اإلنتاج الدويل التابعة إلدارة الزراعة الخارجية يف وزارة الزراعة األمريكية مجموعة غنية من منتجات البيانات مبا يف 
ذلك التقارير واملوجزات والبيانات الجغرافية املساحية والتقويم الزمني للمحاصيل وخرائط اإلنتاج التي يسهل الوصول إليها من خالل 

.https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx بوابة الويب

أحدث املعلومات والتحليالت املتاحة عن األسعار املحلية 
لألغذية األساسية يف البلدان النامية. 

وعىل الرغم من أن هذه املبادرات مفيدة للغاية، غري أنها 
ال ينبغي له أن تحل محل نظم البيانات الوطنية، ويجب 
بذل الجهود بغية ضامن “متلك” الحكومات الوطنية لها 
بالكامل وتجنب مزاحمتها للقدرات الوطنية. ولتحقيق 

هذه الغاية، تضطلع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 
United Nations Statistics Division بدور هام يف 

إعداد املعايري والقواعد املتعلقة باألنشطة اإلحصائية ودعم 
املجهودات الرامية إىل تقوية النظم اإلحصائية الوطنية 

يف العديد من البلدان. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن التطور 
املستمر لتكنولوجيا البيانات يغري برسعة مشهد املعلومات 
الخاص بظروف إنتاج املحاصيل وتنبؤات الغلة الخ )انظر 

املزيد من املناقشات عن التكنولوجيات املتعلقة بالبيانات 
يف الفصل 4( مام يتيح إنتاج بيانات أكرث تواتراً وثراًء. 

ومع ذلك، تزيد هذه االتجاهات من الفجوة املوجودة 

بالفعل بني البلدان متوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا 
والبلدان مرتفعة الدخل )Kitchin, 2014a; 2021(؛ وال 
تزال الجهود املبذولة لسد هذه الثغرة مستمرة. وتُدعم 

مبادرة العمل يداً بيد ملنظمة األغذية والزراعة )اإلطار 5( 
عملية رسم السياسات الوطنية من خالل تيسري الوصول 

بسهولة إىل البيانات الجغرافية املكانية وغريها من 
البيانات املُفصلة بشأن جميع أبعاد الزراعة واألمن الغذايئ 
والتغذية. وتهدف مبادرة 50x2030 إىل سد فجوة البيانات 
 50x2030 initiative aims الغذائية والزراعية يف 50 بلًدا

 to close the food and agricultural data gap in
countries 50 )اإلطار 6(. وتُناقش يف الفصل 5 مبادرة 
إضافية وهي االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات 

 Global Strategy to Improve Agricultural الزراعية
Statistics، وهي عبارة عن برنامج دعم فني وبناء قدرات 

كبري أنشئ عام 2015 وكانت له انعكاسات مهمة عىل 
حوكمة البيانات. 
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اإلطار 5:
مبادرة العمل يًدا بيد ملنظمة األغذية والزراعة

أطلق مبادرة العمل يًدا بيد ملنظمة األغذية والزراعة FAO Hand-in-Hand Initiative املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة يف 
سبتمرب/أيلول 2019 حيث ُدعيت الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة املتوقع مواجهتهم للتحديات )*( للمشاركة يف هذه املبادرة 

الرامية إىل ترسيع وترية التحول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من خالل عملية تستند إىل األدلة وتتزعمها البلدان وتتملك زمامها 
بدعم من منظمة األغذية والزراعة؛ وحتى يومنا الحارض، انضم 48 بلًدا لها. 

وُصممت املبادرة عىل أنها عملية شاملة تبني الرشاكات والتحالفات وأوجه التآزر بني القطاعني العام والخاص ومع رشكاء التنمية 
الدوليني. وتستهدف تحديد االستثامرات التي تُحدث أعظم األثر عىل النظام الزراعي الغذايئ والتحوالت الريفية وكذا تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة الرامية إىل القضاء عىل الفقر والجوع وتخفيف أوجه اإلجحاف. كام تهدف إىل توجيه املوارد – التقنية واملالية 
واملؤسسية والبرشية – إىل حيث تشتد الحاجة إليها، وحيث تكون إمكانات تحقيق أهداف التنمية املستدامة 1 و2 و10 هي األكرب. 

وتعترب البيانات يف قلب مبادرة العمل يًدا بيد ملنظمة األغذية والزراعة. ويستدعي تحليل الحالة الرضوري لتحديد فرص التدخل يف 
األماكن التي ترتفع فيها مستويات الفقر وسوء التغذية وأوجه اإلجحاف الحادة إجراء تحليل معقد بشأن البيانات املتعلقة بعدة 

مجاالت، وتجميع وإثراء البيانات الحالية من البيانات الجغرافية املكانية والبيانات االجتامعية واالقتصادية فضال عن املعلومات التي 
ُجمعت من املصادر غري التقليدية. وتؤكد مبادرة العمل يًدا بيد ملنظمة األغذية والزراعة عىل أهمية جمع املعلومات يف الوقت املناسب 

والتحليل املتطور للبيانات للظواهر الفيزيائية الحيوية واألحوال اإليكولوجية الزراعية وظروف املعيشة- عىل جميع املستويات-من 
البيانات العاملية املجمعة عىل أعىل مستوى إىل البيانات املحلية املفصلة للغاية. وهو األمر الذي يستدعي أدوات وقدرات تحليل مل 

تتوافر بعد يف سائر البلدان املشاركة. 

ولدعم تحليل األوضاع، تقدم مبادرة العمل يًدا بيد ملنظمة األغذية والزراعة منصة جغرافية مكانية Geospatial Platform توصف 
 .)https://www.fao.org/hand-in-hand/en/( بأنها أكرب وأفضل منصة لتبادل البيانات واملعلومات الجغرافية املكانية وتحليلها
وتجمع املنصة ما يزيد عىل 20 وحدة تقنية من مجاالت متعددة عرب منظمة األغذية والزراعة، بدًءا من صحة الحيوان إىل التجارة 
واألسواق، كام تعمل عىل دمج البيانات عرب إدارات منظمة األغذية والزراعة مع الرتكيز عىل الرتبة واألرايض واملياه واملناخ ومصايد 
األسامك والرثوة الحيوانية واملحاصيل والغابات والتجارة واإلحصاءات االجتامعية واالقتصادية من بني جملة أمور أخرى. عالوة عىل 

ذلك، تعمل املنصة عىل دمج كميات ضخمة من البيانات جغرافية املرجع يف مجاالت متخصصة بشكل مستمر ومتزايد )تجارة األغذية 
البحرية ومخاطر املناخ وأوجه الضعف األخرى للدول الجزرية الصغرية النامية والدول األخرى املعرضة للخطر( التي تُجمع من الرشكاء 

يف األوساط األكادميية والكيانات األخرى العامة والخاصة وتتاح مجانًا لكل املستخدمني.

وتدعم مبادرة أخرى هي مخترب البيانات من أجل االبتكارات يف مجال اإلحصاءات Data Lab for Statistical Innovation مبادرة 
العمل يًدا بيد ملنظمة األغذية والزراعة من خالل التصدي لتحديات معينة تتصل بحسن التوقيت وتفاصيل وفجوات البيانات واستخدام 

األساليب اآللية يف التحليل إلمتام تحليالت رسيعة ومتعمقة. ولتحقيق هذه األهداف فإن مخترب البيانات يسعى إىل: 

• التشجيع عىل استخدام أساليب غري رسمية وغري منظمة يف جمع البيانات وأساليب علوم البيانات لسد فجوات البيانات يف 
املجاالت واملناطق الجغرافية التي تندر فيها البيانات الرسمية؛

• التحقق من صحة البيانات الرسمية التي أبلغت عنها البلدان من أجل تحديد مجاالت التعاون واملساعدات التقنية يف املستقبل؛ 
• تحديد مصادر البيانات ذات الصلة وأساليب التحليل املناسبة إلعداد األدلة وبناء الرؤى؛

• إعداد أدوات جغرافية مكانية وأنظمة وضع العالمات عىل املستوى دون الوطني لزيادة البيانات املفصلة ال سيام يف املناطق 
االستوائية ومناطق األرايض الجافة حيث تعيش أكرث فئات السكان العرضة للضعف؛ 

• إنشاء نظم البيانات ملبادرة العمل يداً بيد ملنظمة األغذية والزراعة التي من شأنها أن تيرس تحديد املناطق املستهدفة وتسلط 
الضوء عىل إمكاناتها الزراعية؛

• توفري أدوات مصممة للتنقيب يف النصوص بغية استخالص وتلخيص وتصنيف املعلومات املتعلقة بتدخالت السياسات الفعالة التي 
ميكن تطبيقها يف مواقف مامثلة. 

مالحظة: )*( تشمل البلدان املؤهلة، البلدان املُصنفة عىل أنها أقل البلدان منًوا والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان الجزرية الصغرية 
النامية وكذا البلدان املدرجة يف املجموعة التي تعاين من أزمات غذائية والتي يغطيها التقرير العاملي بشأن أزمات الغذاء.

https://www.fao.org/hand-in-hand/en/
https://data.apps.fao.org/
https://www.fao.org/hand-in-hand/en/
https://www.fao.org/datalab/website/web/home
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اإلطار 6:
مبادرة 50X2030 لسد فجوة البيانات الزراعية

أُطلقت مبادرة 50x2030 لسد فجوة البيانات الزراعية يف 2019 من قبل منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
والبنك الدويل لتحسني البيانات القطرية يف 50 بلًدا يف أفريقيا وأسيا والرشق األوسط وأمريكا الالتينية بحلول 2030 من خالل إنشاء 
برامج مسوح ُمعربة عن األوضاع الوطنية؛ وبحسب الظروف السائدة يف كل بلد، قد يستغرق ذلك بعض الوقت. ولكن، أثناء إنشاء 

بيانات جديدة، من املهم أيًضا إثبات فائدة هذه املعلومات عن طريق االستفادة عىل أفضل وجه ممكن من األدلة املتاحة من مسوح 
املزرعة، حتى ولو كانت متفرقة، مبا يف ذلك إدماج البيانات الحالية مع البيانات واملعلومات من املصادر األخرى، أو عن طريق ابتكار 

 Global 50 من االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفيةx2030 سبل إبداعية لتحليل البيانات. وتستفد مبادرة
Strategy to Improve Agriculture and Rural Statistics وتشجع البحث عىل سبيل املثال عن طريق تقديم منح بحثية 

للباحثني املحليني.  

بيانات ومعلومات األمن الغذايئ والتغذية 

عىل املستوى الجزيئ )املبارش(
هناك نوعان أساسيان من البيانات واملعلومات ذات الصلة 

باألمن الغذايئ والتغذية عىل املستوى الجزيئ- بيانات جانب 
العرض وبيانات جانب الطلّب عىل مستوى األرس املعيشية. 
وينبغي للبيانات واملعلومات عىل جانب العرض أن تتناول 

األبعاد املتعلقة بتوافر الغذاء واستقراره واستدامته وإمكانية 
الوصول إليه )لدرجة أن تشمل أسعار األغذية(. وتظهر 

الحاجة إىل االستعانة مبجموعة متنوعة من مصادر البيانات 
عىل املستوى الجزيئ مبا يف ذلك املزارع ومصايد األسامك 
وعمليات اإلنتاج والتجهيز والتوزيع، شاملة التوزيع عىل 

موزعي التجزئة واملطاعم، كام قد تكون هذه أعامل تجارية 
محلية أو إقليمية )بدًءا من املرشوعات متناهية الصغر وحتى 

الرشكات الكربى( أو رشكات تابعة محلية لرشكات وطنية 
أو متعددة الجنسيات. وتعكس بيانات املستوى الجزيئ 

املتعلقة بأبعاد األمن الغذايئ والتغذية بعض عنارص بيئة 
األغذية التي ذُكرت يف التقارير السابقة لفريق الخرباء الرفيع 

 HLPE, 2017;( املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية
2020( بوصفها نقطة التفاعل بني الفرد ونظام الغذاء. ومع 
ذلك، فإن القياس ليس مثالياً حتى بالنسبة ملا وصفه البعض 

ببيئة الغذاء الخارجية )التوافر وأسعار السوق وخصائص 

 Turner( )البائعني والتسويق والتنظيم املتصل بالسوق
et al., 2020(. ويف إطارنا املفاهيمي، فإن التسويق والتنظيم، 
عىل سبيل املثال، سيجتمعان عىل املستوى املتوسط أو حتى 

املستوى الكيل حيث قد يكون لهام تأثري عىل التوافر واألسعار 
وخصائص البائعني.

 وبغض النظر عام إذا كان إطار بيئة األغذية يُستخدم من 
عدمه، تظهر فجوات ضخمة يف توافر البيانات ذات الصلة 

 Turner et al.,( باألمن الغذايئ والتغذية عىل املستوى الجزيئ
2020(. جدير بالذكر، أن التنوع الكبري يف أسواق األغذية 

املحلية والوطنية إمنا يشكل جزء ال يتجزأ من نظم األغذية 
اإلقليمية، وهو األمر الذي وصفته لجنة األمن الغذايئ العاملي 

باألسواق اإلقليمية )لجنة األمن الغذايئ والتغذية، 2016(. 
وعىل الرغم من أهمية األسواق اإلقليمية يف الربط بني جانبي 
العرض والطلب لألغذية عىل املستوى اإلقليمي، فإن البيانات 

املتعلقة باألسواق اإلقليمية نادرًا ما تُدرج يف نظم جمع 
البيانات الوطنية )الفاو، 2022، التقرير بشأن ربط أصحاب 

الحيازات الصغرية باألسواق، CSM, 2016، لجنة األمن 
الغذايئ والتغذية، CFS, 2016(، مام يخلق فجوة تسعى 

منظمة األغذية والزراعة إىل سدها من خالل مبادرة جديدة 
)انظر إطار 7(. 
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اإلطار 7:
نهج منظمة األغذية والزراعة يف رسم خرائط األسواق اإلقليمية

ولسد فجوة األدلة يف مساهمة األسواق اإلقليمية يف توافر األغذية وعوامل أخرى من شأنها أن تؤثر عىل رشاء األغذية واستهالكها من 
املستهلكني، رشعت منظمة األغذية والزراعة يف 2017 مع العديد من األوساط األكادميية ومنظامت املجتمع املدين يف إعداد منهجية 

لجمع بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة بشأن األسواق اإلقليمية )الفاو، 2022 (. وتتألف املنهجية من مجموعة من الخطوط التوجيهية 
واالستبيانات املوجهة للمستهلكني وتجار التجزئة، كام تستخدم نهج منسق لعمليات الجمع والتحليل يسمح بإجراء املقارنات بني 

السياقات ومبرور الزمن. ولقد ُصممت هذه املنهجية إلرشاد تدخالت السياسات واألسواق الرامية إىل تحسني املعروض من األغذية )من 
منظور التغذية والسالمة والبيئة( لبيئة األسواق وتعزيز الخيارات الصحية من األغذية عىل مستوى املستهلكني.

واستناًدا إىل األدلة املوجودة يف ذلك الوقت، حدد فريق الخرباء املعني بإعداد املنهجية العديد من الجوانب األساسية للسوق وتجار 
http:// إدماج تجار التجزئة من النساء يف األسواق و )i( :التجزئة واملستهلكني التي ينبغي أن تؤخذ يف الحسبان من خالل االستبيانات
 )v( تنوع األغذية و )iv( طول سالسل اإلمدادات و )iii( إضافة/إلغاء جوانب من بيئة األعامل )ii( www.fao.org/3/a-i3953e.pdf
مساهمة السوق يف النظم الغذائية الصحية واملتنوعة. وتشمل املعايري األساسية املستخدمة لتحديد هذه الجوانب االيت: درجة تأثريها 
عىل األغذية املعروضة وخيارات املستهلكني ودرجة تأثريها عىل االندماج يف السوق واستجابته للتدخالت. ومتثل هذه الجوانب خمسة 

مؤرشات متعددة األبعاد ومركبة أُرسيت كجزء من املنهجية بغية تقييم أداء السوق نحو هذه الجوانب املحددة.

وُجِربّت هذ املنهجية يف بلدين أحدهام يف أفريقيا واألخرى يف أمريكا الالتينية ونُِفّذت يف ستة بلدان إضافية. وحتى وقتنا الحارض، 
ُجِمّعت البيانات من ستني سوقًا وهي متاحة عىل منصة FAO’s Hand-in-Hand geospatial platform. ويف كل بلد من البلدان، 

اتبعت عملية رسم الخرائط نفس الخطوات: 1( االختيار املشرتك لألسواق من قبل أصحاب املصلحة وواضعي السياسات بناًء عىل 
األهمية املتصورة لهذه األسواق بالنسبة للمجتمعات املحلية، 2( تطويع االستبيانات وفًقا للسياق املحيل، 3( تدريب مندويب التعداد 

مع إجراء تجربة ميدانية لالستبيان، 4( جمع البيانات، 5( معالجة البيانات وتحليلها، 6( اإلبالغ بالنتائج، 7( إجراء حلقة نقاشية للتحقق 
النهايئ مع تسليط الضوء عىل استعراض النتائج للتأكد ما إذا كانت تتفق مع املعرفة الحالية، والبحث يف االنعكاسات املحتملة لنتائج 
تدخالت السياسات والربامج بغية تعزيز بيئات أسواق أغذية صحية وخيارات غذائية أكرث صحة بني رواد األسواق. وبالنسبة لعملية 
جمع البيانات ذاتها، ُوِضع استبيان سهل ومفتوح املصدر )وهو KoBoToolbox الذي يستخدم أثناء االتصال باإلنرتنت أو عدمه( 

للمساعدة يف عمليات جمع بيانات ونهج تحليل موحدة. 

ومن املجاالت األخرى التي تعوزها البيانات هي مقدار 
الفاقد من الغذاء عىل طول سلسة اإلمدادات مام ينجم 
عنه انعكاسات هامة لسياسات األمن الغذايئ والتغذية 

)الفاو، 2019a(. وتتسم البيانات املتعلقة بالنظم الغذائية 
مثل سلوك املستهلكني ودوافعهم وأثر تدخالت األرس 

املعيشية يف الحد من الفاقد من الغذاء/املياه وبيانات 
استخدام الغذاء أو تنوع النظم الغذائية بأنها شحيحة 

إىل حد بعيد )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2021، 
 .)Deconinck et al., 2021

ومتثل الكثري من التحديات الخطرية حجر عرثة أمام عملية 
تحسني هذه البيانات، مبا يف ذلك عدم وجود توافق يف 

اآلراء بشأن أنواع رئيسية من البيانات وبالتايل، عدم 

التوائم بني معايري البيانات، وعدم وجود مستودع توجه 
إليه البيانات بشكل منتظم، وقلة الحوافز أو انعدامها 
بالنسبة لألنشطة التجارية يك تتقاسم بياناتها املتعلقة 
باإلنتاج املحيل واألسعار واملبيعات وخصائص السوق، 

والجوانب األخرى ذات الصلة. ويواصل مفهوم بيئة 
األغذية تطوره، ومع ذلك ال تتضح الرتكيبات األساسية 
التي يلزم الحصول عىل بيانات بشأنها إلرشاد سياسات 

األمن الغذايئ والتغذية وبرامجها. ففي مجال الفاقد من 
األغذية واملهدر منها، قد تحتاج البلدان إىل ضامن عمليات 

إنتاج بيانات تحقق مردودية يف التكاليف وكذا تحسني 
موثوقية البيانات الحالية من خالل ربطها باملعايري الدولية 

من حيث األساليب والبيانات الوصفية، وتحسني إمكانية 
الوصول إىل املعلومات بغية صنع السياسات، وتشجيع 

http://www.fao.org/3/a-i3953e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3953e.pdf
https://data.apps.fao.org/catalog/organization/fao-mlvc
https://www.kobotoolbox.org/
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نقل املامرسات املبتكرة بني البلدان، وتحسني الشفافية 
)Fabi et al., 2021(. ومع األسف، ال تتوافر األمثلة بشأن 

أفضل املامرسات من بلد ما أو إقليم أو عىل املستوى 
العاملي للتصدي لهذه التحديات. 

أما النوع األخر للبيانات، فيكون عىل املستوى الجزيئ 
– وهو ما يطلق عليه بيانات جانب الطلب – ويشمل 

البيانات التي تنتج عىل مستوى األرس املعيشية. وقد 
تعكس هذه البيانات أبعاد األمن الغذايئ والتغذية 

املتعلقة بالوصول واالستخدام وحتى صفة الفاعل، رشيطة 
أن تكون مصممة بالشكل الالئق. وقد تشمل البيانات 
املتعلقة باملشرتيات من األغذية والهدايا وإنتاج املنازل 

والدخل واألصول واستحقاقات الحامية االجتامعية وكذلك 
املياه واإلصحاح وخدمات الصحة وجوانب أخرى عديدة 

ذات صلة باألمن الغذايئ والتغذية. وتتأىت معظم هذه 
البيانات من مسوح السكان، وبالتايل، تتسم عملية جمع 
هذه البيانات بالحاجة إىل املوارد املكثفة كام عانت من 

عدم االستقرار يف توافر املوارد الرضورية للحافظ عىل 
البيانات يف حالة ُمحّدثة. وتعيق البيانات غري املتواترة 

عملية تعديل السياسات عىل أساس تغري ظروف السكان. 
وتتطور التكنولوجيات املتعلقة بالبيانات وكذا البيانات 
الضخمة برسعة وقد تساعد عىل تغري هذه األوضاع يف 

سياقات ُمحددة. )ويناقش هذا بالتفصيل يف الفصل 4(. 

وكام أرشنا مسبًقا، متثل البيانات املفصلة واملصنفة عىل 
املستوى دون الوطني تحديًا يف العديد من السياقات 
بالنظر إىل حجم العينة وانعكاساتها عىل املوارد بغية 

تنفيذ أعداد كبرية مبا يكفي من مسوح السكان. وتجمع 
الكثري من منصات املسوح املوحدة البيانات ذات الصلة 

عىل هذا املستوى مبا يف ذلك مسوح الدخل وامليزانية 
ومسوح استهالك األرس املعيشية ومسوح قياس مستويات 

املعيشة واملسح الدميوغرايف والصحي ومسوح مجموعة 
املؤرشات املتعددة من بني جملة مسوح أخرى. وقد 
ساعدت هذه املسوح كثريًا يف التغلب عىل العقبات 

املختلفة مبا يف ذلك تنسيق البيانات، وتوفري الدعم التقني 
للبلدان التي تعاين من فجوات يف القدرات. 

إن االقرتاح األخري بتضمني صفة الفاعل بوصفها أحد أبعاد 
األمن الغذايئ والتغذية له تأثري مبارش يف مجال البيانات  
)Clapp et al., 2021(؛ بدًءا من املستوى الكيل وحتى 
املستوى الجزيئ التخاذ القرار. ففي هذا السياق، تعني 

صفة الفاعل القدرة عىل تحديد االحتياجات الخاصة من 
البيانات من أجل تحليل البيانات واملعرفة وتقاسمهام 

بغية تلبية هذه االحتياجات وإرشاد عمليات اتخاذ القرار 
الفردية والجامعية فيام يتعلق بإنتاج األغذية واستهالكها، 

وجوانب أخرى من نظم األغذية. وتعني كذلك صفة 
الفاعل إمكانية الوصول إىل البيانات املحلية واستخدامها 
عىل املستوى املحيل التخاذ خيارات مستنرية، األمر الذي 

يعزز من تدفق البيانات يف االتجاهني. 

وميكن للبيانات أن تصبح أداة اسرتاتيجية للتمكني مثلام 
يؤدي انعدام البيانات واملعلومات إىل حفز مواطن 

الضعف. ويرسي هذا عىل األمن الغذايئ والتغذية كام 
يرسي عىل املجاالت األخرى للسياسات وصنع القرار 

الذي يؤثر عىل رفاه الناس. وتكرث األمثلة املتعلقة بأهمية 
البيانات بالنسبة لصفة الفاعل: فاملعلومات الدقيقة بشأن 
أسعار املنتجني )تنبؤات األسعار( مُتَكِّن أصحاب الحيازات 

الصغرية من تحديد املحاصيل التي يزرعونها وأنسب مكان 
وتوقيت لبيعها؛ كام يستطيع املزارعون أن يستخدموا 

البيانات الخاصة باألسواق واألسعار يف إنشاء تاريخ 
بالسلف أو املبيعات بحيث يستطيعون الحصول عىل 

قروض من البنوك أو يوردون مشرتيات للحكومة أو تجار 
الجملة من القطاع الخاص بالحرض؛ أما البيانات الخاصة 
بقياسات األمطار عىل املستوى املحيل، فلها دور محوري 

يف التنبؤ بهطول األمطار أو املطالبة بتأمني هطول األمطار؛ 
فضال عن قياسات جودة الرتبة، وتتبع مستلزمات اإلنتاج 
الزراعي )البذور املعتمدة(، ومأالت اإلنتاج الزراعي مام 
مُيَكِّن املزارعني؛ كذلك ميكن رصد عمليات املحافظة عىل 

الغابات باستخدام الطائرات بال طيار الخ. وتقوم الشعوب 
األصلية واملنظامت الشعبية بجمع البيانات وتحليلها 
ونرشها باستخدام التكنولوجيا الحديثة لحشد العمل 

الجامعي يف مجال نظم األغذية. ففي الهند، قامت شبكة 
الرشاكات والفرص لتقوية وتنسيق اإلجراءات من أجل 

التغذية بإرشاك املواطنني يف إنتاج البيانات واستخدامها 
لتحسني التغذية )منظمة الصحة العاملية واليونيسيف، 

2020( )انظر اإلطار 16(. 

وعىل الرغم من أن أوجه التقدم هذه، ال تزال البيانات 
شحيحة بشأن العديد من االعتبارات الرضورية ذات 

األهمية الحاسمة لوضع السياسات، مثل مصالح األفراد 
وأصحاب املصلحة وقيمهم عىل سائر املستويات 

)Deconinck et al., 2021(. وقد ال تكون هذه البيانات 
وغريها قابلة للتكيف مع التوجه الكمي ملعظم مصادر 

البيانات املذكورة حتى األن إن مل يكن كلها.
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اإلطار 8:
جمع البيانات يف أماكن النزاعات

ظل النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى أحد املحركات الرئيسية النعدام األمن الغذايئ، وسوء التغذية، واملجاعة حيث إن جميع 
املجاعات الخمس التي أعلن عنها خالل العقد املايض يف إثيوبيا، ونيجرييا، والصومال، وجنوب السودان كانت مدفوعة أساًسا بتداعيات 
النزاع املسلح والعنف؛ فالبؤر الساخنة للعنف متيل إىل أن تكون نقاط عمياء للمعلومات السيام ألغراض املسح وبيانات األرس املعيشية 
الرضورية بدورها لتقييم وخامة الوضع واإلعالن عن املجاعات؛ وتتعدد التحديات يف هذا الصدد وتتواتر، مبعنى أنه قد يستحيل جمع 
البيانات، أو قد تُجمع وال يفرج عنها، أو تُجمع ولكنها تعاين عدم االكتامل، وتدين الجودة وعدم مالمئة التوقيت؛ وتتزايد أهمية اللجوء 
إىل األساليب البعيدة القابلة للتطبيق من حيث جدواها يف دعم جمع البيانات يف األماكن التي يتعذر الوصول إليها ولكن فائدة هذه 

األساليب ودقتها يف تقدير وخامة وحجم األزمات ال تزال محدودة.

 IPC( ويف هذه السياقات التي ال ميكن جمع البيانات الكاملة أو املوثوقة منها، يوىص باللجوء إىل توليفة من مصادر األدلة قدر اإلمكان
Global Partners, 2021(. عىل سبيل املثال، تشمل البيانات املفيدة تلك التي تُجمع من نقاط توزيع املساعدات أو البيانات التي 

تُجمع من الوافدين الجدد إىل املخيامت أو من األماكن التي ميكن الوصول إليها والتي لها ظروف مامثلة لألماكن التي يتعذر الوصول 
لها. وبسبب املوثوقية املحدودة لهذه البيانات )حيث يتعذر إجراء املعاينة املناسبة(، فمن الرضوري توخي الدقة يف معالجة البيانات 

وتفسريها. عىل سبيل املثال، فإن املعلومات التي تُجمع من الوافدين الجدد إىل املخيامت الالجئني ينبغي أن تنظر بعناية يف منشأ 
النازحني وفرتة سفرهم. وينبغي، قدر اإلمكان، تعزيز البيانات التي ُجمعت من األماكن املتأثرة بالنزاع بالبيانات الكمية والوصفية ايل 

ُجمعت من املجتمعات املحلية خالل البعثات املوفدة لألماكن املترضرة بالنزاعات إن كان ذلك متاًحا، فعىل سبيل املثال، اعتربت مهامت 
طائرات الهليكوبرت حاسمة يف تصنيف مجاعة 2016 يف جنوب السودان.

 ومن املرجح أيضاً توافر منظومة بيئية متكاملة وفريدة بشأن جمع بيانات النزاع وتحليلها حسب سياقها؛ فالبيانات الخاصة مبدى النزاع 
نفسه )عدد األشخاص الذي ينطوي عليهم، والخسائر يف األرواح الخ( متاحة أكرث من البيانات املتعلقة باألمن الغذايئ والحالة التغذوية 

للسكان املترضرين، ولدى العديد من سياقات الرصاع مجموعة من التقارير التي يسهل الوصول إليها من مختلف هيئات األمم املتحدة 
مبا يف ذلك؛ أفرقة الخرباء املكلفة من قبل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ومراكز التحليل املشرتك للبعثة أو ُشعَّب حقوق اإلنسان 
داخل عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم وغري ذلك من التحليالت التي تقوم بها الوكاالت املتخصصة، مثل منظمة سالمة املنظامت 

غري الحكومية الدولية ومتعقب األمن النيجريي؛ وتوفر مجموعة متنوعة من املؤسسات األكادميية وغريها من املؤسسات البحثية 
أيضاً تحليال للنزاع وتحليالت أخرى ذات صلة مبارشة بتحليل الرصاع، مثل عمل معهد ريفت فايل عرب منطقة القرن األفريقي الكربى، 

وتستطيع التقارير اإلعالمية املنتظمة أن تكمل املعلومات التي تتيحها تلك املصادر أيًضا.
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وتتلخص الدروس املستفادة الرئيسية التي تستمدها من 
هذه النظرة العامة بشأن بيانات األمن الغذايئ والتغذية 

الحالية وفجوات البيانات يف االيت:

1( توجد بالفعل وفرة من بيانات عرب مستويات متعددة 
من إطارنا املفاهيمي وأبعاد األمن الغذايئ والتغذية، 

وحتى يتسنى استخدام هذه البيانات واملعلومات بفاعلية 
لصالح صنع القرار يف مجال األمن الغذايئ والتغذية، 

ينبغي بذل الجهود املستمرة لضامن معايري بيانات ُمنسقة 
وضامن توافرها )كام هو موضح يف أمثلة قاعدة البيانات 
اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة )بغية 

تحسني إمكانية الوصول للبيانات وتحويل البيانات إىل 
رؤي ذات صلة وبناء القدرات من أجل تحديد البيانات 

واستخدامها )كام هو مبني يف مبادرة العمل يداً بيد 
ونظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية(. وتتيح 

وفرة البيانات عىل عدة مستويات فرصة لالستفادة منها 
والبحث يف املجاالت التي ميكن فيها تبسيط البيانات 

وترتيبها حسب األولوية وضامن االستخدام الكفء 
والفعال للموارد الشحيحة. 

2( وعىل الرغم من ذلك، تظهر فجوات ملحوظة يف 
توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها. ففي الوقت 

الذي يصعب فيه إيجاد قامئة شاملة بفجوات البيانات 
ذات األولوية القصوى، حيث إن هذه الفجوات ترتبط 
بسياق كل بلد عىل حده، فمن املُسلَّم به أن البيانات 

املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية شحيحة عىل وجه خاص 
يف معظم البلدان منخفضة الدخل. وحتى يف األماكن 

التي تتوافر فيها البيانات، فإن تواترها ودرجة التفاصيل 
املتاحة فيها غري كافية يف معظم األحوال لتتبع التقدم 
املحرز مبرور الوقت؛ أو إرشاد اإلصالحات الرضورية يف 
مجال السياسات؛ أو تعديل استجابة الربامج إىل الواقع 
املتغري داخل السياقات املحلية. وقد يكون من املفيد 

للغاية إعداد قوائم بأولويات بيانات األمن الغذايئ 
والتغذية حسب كل بلد مع إتاحة الدعم التقني واملايل 
من املنظامت الدولية والجهات املانحة. وتسعى مبادرة 

50x2030 )انظر اإلطار 6( إىل معالجة هذا األمر بالنسبة 
ألنواع كثرية من البيانات الزراعية ذات الصلة باألمن 

الغذايئ والتغذية غري أننا نحتاج إىل بذل املزيد من الجهد 
ال سيام فيام يتعلق مبؤامة توقيت املعلومات واكتاملها 
عىل مستويات األرس املعيشية والفرد، مبا يشمل قدرة 

الناس عىل الحصول عىل األغذية والنظم الغذائية الفعلية 
التي يستهلكونها، وكلها أمور رضورية إلرشاد سياسات 

األمن الغذايئ والتغذية الناجعة. 

التحديات والفرص الالئحة أمام 
عمليات صنع القرار املستندة إىل 

البيانات يف مجال األمن الغذايئ 
والتغذية 

يف الجزء السابق، سلطنا الضوء عىل العديد من مواطن 
القوة والضعف املتعلقة بالبيانات املوجودة عرب مستويات 

اإلطار املفاهيمي، وعرب أبعاد األمن الغذايئ والتغذية. 
ويبحث هذا الجزء يف كيفية تأثري مواطن القوة والضعف 
والفجوات يف عملية اتخاذ القرارات املستندة إىل البيانات 

لصالح األمن الغذايئ والتغذية من خالل استعراض كل 
خطوة من خطوات البيانات من أجل دورة صنع القرار 

)الشكل 2(. وترُتجم الفجوات وأوجه القصور إىل تحديات 
أولية من شأنها أن تعيق كل خطوة يف الدورة، كام ترُضب 
أمثلة ألفضل املامرسات والفرص املتاحة للتغلب عىل هذه 
التحديات. وبسبب االهتامم املتزايد بتحول نظم األغذية 

وإدراك جوهرية النظم الغذائية بالنسبة للكثري من 
املخرجات الصحية، تتوافر العديد من املجهودات واألمثلة 

لالستفادة منها.

وقبل االنتقال إىل دورة البيانات، دعونا نبحث يف 
أهمية تحدد األهداف بغية حفز عملية إنتاج البيانات 
واستخدامها لصالح األمن الغذايئ والتغذية. كان تحديد 

املستهدفات بناًء عىل الغايات املتفق عليها دوليًا، وما 
نجم عنها من تتبع التقدم املحرز نحو إنجازها حافزًا 

ضخاًم لجمع البيانات ونرشها. وتتيح مثل هذه البيانات 
أداة للمساءلة، وتُدعم الدعوة املستندة إىل األدلة لصالح 

األمن الغذايئ والتغذية. وميثل االتفاق الدويل عىل 
الغايات املشرتكة حافزًا قويًا لجمع أصحاب املصلحة من 

مختلف القطاعات املتعددة. وكان هذا بالتأكيد أحد 
األهداف الكربى ملنصة األمم املتحدة ملؤرشات أهداف 
 United Nations Sustainable التنمية املستدامة

 Development Goal Indicator Platform
)اإلطار 9(. 
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اإلطار 9:
رصد األمن الغذايئ والتغذية وأهداف التنمية املستدامة

يحتل األمن الغذايئ والتغذية مكانة عالية يف خطة التنمية املستدامة بفضل مداوالت قمة األغذية العاملية التي انعقدت عام 1996 
 ، )A/RES/55/2( 2000 ؛ فالتزام القضاء عىل الجوع بحلول 2015 الوارد يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية يف عام)الفاو، 1996(
A/( الذي حدد األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤخراً خطة التنمية املستدامة لعام 2030 التي أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة عام
RES/70/1( 2015. وقد أوجد هذا الرتكيز عىل األمن الغذايئ والتغذية وااللتزامات املصاحبة له حوافز إلنتاج البيانات بشأن األمن 

الغذايئ والتغذية عىل الصعيد العاملي ويف معظم البلدان. 

ومتثل أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش بعًضا من أكرث االحتياجات إلحاًحا وعاملية يف العامل اليوم، وقد شكلت ألكرث من عقد لبنة 
كل مبادرة من مبادرات التنمية يف العامل. وكآلية لتيسري تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة 

يف السادس من يوليو/متوز 2017 رسميًا إطارًا يتألف من سبعة عرش هدفا من أهداف التنمية املستدامة و241 مؤرشاً لرصد التقدم 
املحرز صوب تحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش وإلرشاد السياسات وضامن مساءلة جميع أصحاب املصلحة إزاء إنجازاتهم 

 .)A/RES/71/313(

وَمثَّل إطار الرصد أهمية عظمى لرفع الوعي نحو أهمية البيانات واإلحصاءات يف جميع املجاالت التي تغطيها أهداف التنمية 
املستدامة. وتأيت الزراعة واألمن الغذايئ والتغذية يف قلب الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة: “القضاء عىل الجوع وتحقيق األمن 

الغذايئ وتحسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة”، كام أنهم يتصلون بأهداف أخرى كثرية مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة 1 و3 
و10 و12 و16. 

ويُدعم فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة، الذي أُنشئ يف إطار اللجنة اإلحصائية لألمم 
املتحدة التنسيق بني الدول األعضاء من أجل تنسيق البيانات واملؤرشات وعمليات اإلبالغ، كام أنشأ منصة مخصصة لهذا الغرض عىل 
اإلنرتنت )/https://unstats.un.org/sdgs(. وُعينَّت وكاالت األمم املتحدة املتخصصة رعاة ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة يف 
مجاالت تخصصهم ذات الصلة. وينطوي هذا الدور عىل مسؤولية إرساء تعريفات موحدة للمؤرشات واالحتفاظ بها، وبناء القدرات 
حت منظمة األمم املتحدة  وتقديم الدعم التقني للبلدان إلنتاج املؤرشات، وتجميع املؤرشات التي تنتجها البلدان واإلبالغ عنها. ورُشِّ
لألغذية والزراعة بوصفها وكالة راعية لواحد وعرشين مؤرشاً من جملة241 مؤرشاً من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة. وتجدر 

اإلشارة بوجه خاص يف االستجابة لهذه املسؤولية إىل املطبوعة التي أصدرتها مجموعة من خمس وكاالت تابعة لألمم املتحدة آال وهو 
التقرير املعني بحالة األمن الغذايئ والتغذية )FAO et al., 2017(. وعىل الرغم من التنسيق والتوحيد القيايس الذي تحقق من خالل 
إطار رصد أهداف التنمية املستدامة غري أن عمليات التنفيذ تظل غري مكتملة يف 2022، أي بعد ميض أكرث من نصف املدة املخصصة 

من اإلطار الزمني ألهداف التنمية املستدامة. عىل سبيل املثال، فإن معدل اإلبالغ عن 21 مؤرش من مؤرشات من أهداف التنمية 
املستدامة يف ظل رعاية منظمة األغذية والزراعة يف عام 2020 بلغ 51 يف املئة فقط )الفاو، 2020a(. عالوة عىل ذلك، ويف الكثري من 

الحاالت، ال متتثل املؤرشات التي أبلغت عنها البلدان مع التعريفات املوحدة واستُبدلّت مبؤرشات بديلة، األمر الذي يعيق املقارنات عرب 
البلدان، وقد ينجم عنه إساءة تفسري النتائج فيام يتعلق بالتقدم املُحرز. 

وعىل الرغم من ازدياد الوعي بتكاليف عدم استناد 
القرارات املتعلقة بالسياسات عىل البيانات، غري أن 

هذا األمر اليزال غري ُمتَبع بشأن األمن الغذايئ والتغذية 
واالستفادة من األمثلة النابعة من األنشطة التجارية. 

قدرت رشكة Gartner، وهي من الرشكات التي تقدم 
الدعم لألنشطة التجارية يف 2018، أن البيانات ضعيفة 
الجودة تكلف األعامل ما يبلغ خمسة عرش مليونا من 
الخسائر يف املتوسط سنويًا. وعندما تكون األرباح هي 
مربط الفرس كام هو الحال يف األنشطة التجارية، متثل 
هذه األرقام حجة مقنعة للسعي للحصول عىل بيانات 

أفضل. وتقرتح رشكة Gartner عملية تتآلف من خمس 

خطوات إلعداد دراسة حالة لألنشطة التجارية من أجل 
الحصول عىل بيانات ذات جودة أفضل آال وهي: فهم 

أولويات األنشطة التجارية؛ واختيار القياسات السليمة 
بدقة؛ ووضع نهج لتوحيد البيانات واستخدامها منذ 
البداية يشمل أسس القياس؛ وتحديد املستهدفات 

وتقييم األمور املالية – أي تكاليف تحسني جودة البيانات 

https://www.gartner. :10  للحصول عىل املزيد من املعلومات انظر
com/smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-

.data-quality-improvement
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https://undocs.org/A/RES/70/1
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

والفوائد الكمية املتحققة من استخدامها10. وتشبه 
الخطوات األربعة األويل الخطوات املذكورة يف دور 

البيانات الخاصة بنا. وقد أغفل مجتمع األمن الغذايئ 
والتنمية مسألة تحديد تكلفة عدم استخدام البيانات، 
وكذا وفورات التكلفة املتحققة من جراء القيام بذلك. 
وقد اكتشفنا أحد األمثلة عىل ذلك من األدبيات ذات 

الصلة ببيانات باألمن الغذايئ والتغذية. ففي الكامريون، 
استخدم الباحثون أسلوب وضع النامذج املثالية لتوضيح 

األثار املحتملة ووفورات التكلفة للنهج البدلية يف معالجة 
نقص فيتامني أ لدى السكان. تكلفت عمليات جمع 

البيانات والنفقات األخرى ذات الصلة الرضورية إلمتام 
وضع النامذج تسعامئة ألف دوالر تقريباً، غري أن املؤلفني 

يرون أن هذا املبلغ يعكس 5% فقط من من وفورات 
التكلفة لو أن الحكومة نفذت النهج الربامجي املُعدل 

 Vosti( الناتج عن أسلوب وضع النامذج ملدة 10 سنوات
et al., 2015(. وتخفف مثل هذه التقديرات من املشاغل 

املتعلقة بتكلفة جمع البيانات. 

وتبني هذه األمثلة أن البيانات الحالية وكلفة عدم 
استخدام البيانات وحتى الربط بني البيانات واألهداف 
املتفق عليها غري كافية حتى ميكن االستفادة من هذه 

البيانات بغية اتخاذ القرار يف مجال األمن الغذايئ 

والتغذية. وسعيًا وراء معالجة هذه املسألة، من األهمية 

مبكان التمعن يف التحديات والفرص الالئحة عرب دورة 

البيانات، وهو ما يتبني يف األقسام التالية.

إرساء أولويات البيانات
• انعدام الوضوح بشأن كيفية إيالء األولوية: توضح 

املصادر املختلفة للبيانات املبينة يف ملحق الجدول 1 وفرة 

املوضوعات ذات الصلة باألمن الغذايئ والتغذية. كام تتسم 

املعايري املستخدمة يف إرساء األولويات املتعلقة بجمع البيانات 

بغموضها، ويرجع ذلك جزئيًا عىل األقل إىل تعدد األسباب 

التي ُجمعت عىل أساسها البيانات الحالية، وكذا تعدد 

األغراض التي تُعد عىل أساسها نظم البيانات وتُستخدم. إن 

التعبري عن األهداف الواضحة الستخدام البيانات واإلشارة 

رصاحًة إىل أنواع القرارات التي استندت إىل البيانات واملسؤول 

عنها من شأنه أن يساعد يف سرب أغوار البيانات الزاخرة 

وتحديد الفجوات. عىل سبيل املثال، أنشئ العد التنازيل 

ملبادرة 2030 )اإلطار 10( إليالء األولوية للدعوة واملساءلة 

بشأن صحة النساء واألطفال، وتعزيز القدرة عىل استخدامها.  
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اإلطار 10:
العد التنازيل حتى 2030

تهدف مبادرة العد التنازيل Countdown to 2030 initiative إىل تحسني تغطية التدخالت الصحية للنساء واألطفال واملراهقني 
وقياسها ورصدها، وكذا تعزيز القدرات اإلقليمية والقطرية بغية إنتاج األدلة يف هذا الصدد حيث تبني عىل مبادرة العد التنازيل لعام 

2015 التي أطلقت بهدف تعزيز املساءلة ذات الصلة بأهداف األلفية للتنمية. كام تسعى مبادرة العد التنازيل إىل تعزيز األدلة املتاحة 
داخل البلدان والقدرات التحليلية، وتدشن الرشاكات بني املحللني يف مؤسسات الصحة العامة واملؤسسات البحثية ووزارات الصحة عىل 

الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير، استطاعت مبادرة العد التنازيل 2030 إنشاء سبل للتعاون يف مجال البيانات يف تسعة عرش بلًدا يف 
أفريقيا وأسيا )انظر https://www.countdown2030.org/country-collaborations(. وعقدت حلقات نقاشية عديدة بحضور 

مشاركني من أكرث 150 بلًدا، ونرشت العديد من الوثائق والتقارير وامللحوظات الفنية وغريها من املامرسات الجيدة املتعلقة بالبيانات 
وبنتائج البيانات نفسها. وقد أُدرجت هذه األخرية يف التقارير العاملية بشأن الرصد واملساءلة مثل عدم ترك أي حد يتخلف عن الركب 

 UN Every Woman Every Child وتقارير األمم املتحدة املرحلية بشأن كل امرأة وكل طفل Leaving No One Behind
 UNFPA State of World Population وتقرير صندوق األمم املتحدة للسكان عن حالة السكان يف العامل progress reports

 .Global Nutrition Report وتقرير التغذية العاملي Report

وتَُعزَّز عملية إيالء األولوية للبيانات بغية إدراجها يف مجهودات مبادرة العد التنازيل من خالل إنشاء مجموعة واضحة من املبادئ 
التوجيهية ومتابعتها. وتعني التغطية نسبة األفراد الذين يحتاجون إىل خدمة أو تدخل ويتلقونها، وهذا هو صلب مبادرة العد التنازيل. 

وال يجري تتبع البيانات إال ألغراض التدخالت التي أُثِبت عمليًا أنها تحد من معدل الوفيات بني النساء واألطفال كام أثبتت جدوى 
تطبيقها يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وتُجمع البيانات أيًضا من أجل تغطية الخدمات التي تعمل بوصفها منصات لتدشني 
املبادرات مثل الرعاية السابقة للوالدة وتنظيم األرسة من بني جملة أمور أخرى. ويجب أن تتضمن التدخالت مؤرشات التغطية التي 

ميكن االعتامد عليها والتحقق منها عرب سياقات قطرية متعددة ومع مرور الوقت. وال تجمع مبادرة العد التنازيل البيانات األولية، 
ة عن الظروف الوطنية كام ينبغي أن تتاح بشكل منتظم لتضمينها. وبالتايل، ينبغي أن تكون املصادر من املسوح املَُعربِّ

ويطالب Fanzo et al. )2021( بإنشاء إطار صارم وعلمي للرصد يستطيع أن يقدم استعراًضا بشأن أوجه التقدم املحرز لتحويل نظم 
األغذية نحو التغذية. ويقرتح املؤلفون تطويع إطار نظم األغذية الخاص بفريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية 

إلرشاد عملية تحديد األولويات إلدماج البيانات التي تركز عىل خمسة مجاالت للموضوعات آال وهي: النظم الغذائية والتغذية 
والصحة والبيئة واملناخ وسبل كسب العيش والفقر واإلنصاف والحوكمة والقدرة عىل الصمود واالستدامة. وتعد مسألة إرساء مثل هذه 

األولويات للبيانات املتعلقة بوضع السياسات وذات الجدوى بغية جمعها برصامة عرب جميع السياقات خطوة أوىل هامة نحو إنشاء 
نظام البيانات ميكن أن يدعم املساءلة ويوجه عملية صنع القرار. 

https://www.countdown2030.org/about/data
https://www.countdown2030.org/country-collaborations
https://www.everywomaneverychild.org/progress-report/
https://www.everywomaneverychild.org/progress-report/
https://www.bmj.com/leaving-no-one-behind
https://www.unfpa.org/swop
https://www.unfpa.org/swop
https://www.everywomaneverychild.org/progress-report/
https://globalnutritionreport.org
https://www.unfpa.org/swop
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البيانات وتنظيمها ونرشها  جمع 
• عدم توافر البيانات وإمكانية الوصول لها: كام هو موضح 

فيام سبق، مازال توافر البيانات وإمكانية الوصول لها من 
العقبات الحرجة بالنسبة لبعض املجاالت املتعلقة باألمن 

الغذايئ والتغذية حيث تشكل بعض مصادر البيانات املدرجة 
يف جدول 1 ملكية خاصة تنتجها مؤسسات البيانات الخاصة 

وتحتفظ بها، وحتى بعض البيانات العامة )مثل: بعض 
املسوح الوطنية أو املعلومات املتعلقة بحجم االحتياطيات 
من األغذية( قد تكون محمية بربامج حامية firewall تقيد 

الدخول باستثناء املستخدمني املرصح لهم أو قد تقع تأخريات 
مديدة قبل أن تتاح هذه البيانات للجمهور. وبالنسبة للعديد 

من موضوعات هذا الجدول، استطعنا أن نحدد التقارير 
التي توحد البيانات ذات الصلة غري أن البيانات نفسها قد 

ال تكون متاحة أو مسموح للوصول لها يف املجال العام. 
وبهدف تحسني تقاسم البيانات وإمكانية الوصول لها، فإن 

وضع أهدافًا أكرث وضوحاً وتحديد األولويات ميكن أن يساعد 
يف تطويع نظم البيانات الحالية بالرتكيز عىل أهم الفجوات 
والبحث عن الحلول ذات الجدوى. وعىل الرغم من ذلك، 

وكام بينت النقاشات يف الفصل 5، فإن املشكالت التي ترتبط 
بتقاسم البيانات تُستمد من مسائل مل يبت فيها بخصوص 

حوكمة البيانات وما يتصل بها من جوانب قانونية وأخالقية 

للبيانات المفتوحة. بيد أن هناك بعض املشكالت املعروفة 
والعديد من املبادرات الجارية ملعالجتها مبا يف ذلك كام 
ذكرنا مسبقاً نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية 

Agricultural Market Information System والبيانات 
 Global Open Data العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية

for Agriculture & Nutrition )اإلطار 11(. ومن األمثلة 
األخرى ذات الصلة هو نظام معلومات سبل املعيشة الريفية، 
Rural Livelihood Information System، وهي مبادرة 

مشرتكة لشعبة اإلحصاءات ملنظمة األغذية والزراعة والبنك 
الدويل وصندوق األمم املتحدة للسكان لدعم السياسات 

الرامية إىل تخفيف الفقر يف الريف. ويتيح هذ النظام الوصول 
املفتوح للمؤرشات القياسية التي أوجدتها مسوح األرس 

املعيشية وبيانات السالسل الزمنية من اإلحصاءات الوطنية 
قت مبادرة واعدة جداً كشكل  الرسمية. عالوًة عىل ذلك، أُطلِ

من أشكال التعاون بني ُشعب التغذية ومصايد األسامك 
واإلحصاءات داخل منظمة األغذية والزراعة بغية إنشاء مجال 

جديد لألغذية والنظم الغذائية يف قاعدة البيانات اإلحصائية 
املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة يقم بنرش إحصاءات 

منسقة لألغذية والنظم الغذائية واملغذيات من مصادر 
مختلفة للبيانات )امليزانيات العمومية لألغذية ومسوح األرس 

املعيشية ومسوح املتناول الغذايئ(. 

البيانات  تحليل 
• التدابري واملؤرشات واملقاييس الضعيفة وغري املناسبة: 
كام ناقشنا يف الفصل 1، من الشائع أال يوىل اهتامم كاف 

لتحديد الرتكيبات املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية وإىل اختيار 
التدابري واملؤرشات واملقاييس املناسبة. ويكتيس هذا األمر 
أهمية خاصة ألنه غالبًا ما يكون هناك قصور يف الشفافية 

بشأن صحة التدابري واملؤرشات واملقاييس عرب السياقات. كام 

أن انعدام مفردات وقياسات وتركيبات موحدة ومتفق عليها 

يجعل من عملية جمع البيانات وتحليلها وتفسريها مسألة 

شائكة. ودار جدل لفرتات طويلة بشأن إمكانية إجراء قياس 

فعال لألمن الغذايئ داخل األرس املعيشية حيث ثبت أن النهج 

الحالية لقياس األمن الغذايئ غري قادرة عىل قياس الصدمات، 

اإلطار 11:
البيانات العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية

قد يتشكك البعض يف أهمية تحسني مسألة الوصول إىل البيانات، ولكن غالباً ال يوجه االهتامم نحو سبب عدم إمكانية الوصول إىل 
البيانات، وإىل السياسات واإلجراءات والرتتيبات املؤسسية التي تقيد أو تثبط عملية إتاحة البيانات. وتسعى مبادرة البيانات العاملية 

املفتوحة للزراعة والتغذية إىل التصدي لهذه التحديات عن طريق إيجاد سياسات رفيعة املستوى وتقديم دعم مؤسيس من القطاعني 
العام والخاص للبيانات املفتوحة. وتعترب مبادرة البيانات العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية تحالف طوعي مبتكر يضم أكرث من ألف 

حكومة وطنية ومنظمة غري حكومية ودولية ورشكات القطاع الخاص. ويسهم األعضاء بشكل مبارش يف أنشطة البيانات العاملية املفتوحة 
للزراعة والتغذية، ويشمل ذلك إرشاد املنظامت والرشكات ومساعدتهم يف وضع سياسات البيانات املفتوحة والدعوة إىل إتاحة الوصول 

للبيانات، وربط الرشكاء بالخربة التقنية املطلوبة. ويتيح موقع مبادرة البيانات العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية العديد من األدوات 
املفيدة للمنظامت املعنية بوضع سياسات للبيانات املفتوحة، وميلُك مستودع باملنظامت التي تتوافر لديها هذه املعلومات مـُقِدماً روابط 

سهلة للوصول إليها. وتشمل املوارد اإلضافية الدورات التدريبية والندوات اإللكرتونية واعتامد سياسات البيانات املفتوحة وإجراءاتها.
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http://www.amis-outlook.org/
https://www.godan.info/
https://www.godan.info/
https://www.godan.info/
https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/
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كام كان لها صلة ضعيفة مبجال التغذية منذ عقد مىض )انظر 
عىل سبيل املثال Headey and Ecker, 2012((. وتظل بعض 

 Cafiero, 2020; Cafiero( التحديات املحددة كام هي
et al., 2014(. وتتواجد مشكالت مامثلة فيام يتعلق مبتغريات 

أخرى مستهدفة يف املسوح. ويوضح هذا أهمية وضع معايري 
واستخدام منهجيات موحدة يف املسوح لضامن القابلية 

للمقارنة. ومنذ استحداث منظمة األغذية والزراعة يف عام 
 Cafiero,( 2014 ملقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ

Viviani and Nord, 2018( من خالل مرشوع أصوات 
الجياع Voices of the Hungry وهو يالقي قبول رسيع 

بوصفه غري مكلف نسبياً وميثل أداة مسح مناسبة من الناحية 
النظرية والتجريبية ميكن إدراجها مع تطويعها بالشكل 

املناسب وفًقا للسياق يف أي مسح لألرس املعيشية أو األفراد. 

• تصميامت جمع البيانات غري املالمئة: تعتمد سهولة 
استعامل البيانات بشدة عىل القرارات التي تتخذ يف مرحلة 
التصميم حيث إن التصميامت املقطعية املستعرضة ملسوح 
األمن الغذايئ والتغذية عىل سبيل املثال قد تحد من فائدة 

البيانات التي ُجمعت لتقييم املحركات املؤقتة لألمن الغذايئ 
والحالة التغذوية والتغيريات مع مرور الوقت. وغالباً، ما 
تُصمم مسوح املزرعة والسكان بطرق تجعلها أقل شموال 

ملا هو رضوري لتمثيل تنوع الواقع الذي يسعون إىل التعبري 
عنه. عىل سبيل املثال، ال متثل أطر مسوح األرس املعيشية 

التي تعتمد إىل قوائم املقيمني من السكان املرشدين منهم. 
كام ال متثل السكان العابرون بالشكل الصحيح يف مسوح 
األمن الغذايئ والتغذية. وقد تظهر الحاجة إىل اللجوء إىل 

عمل تصميامت خاصة لتمثيل الشعوب األصلية التي تعيش 
يف األماكن النائية أو الذين ال ميتلكون روابط رسمية مبسكن 

أو مكان بالشكل الالئق. وباملثل، فإن البيانات الزراعية 
التي تُستمد بشكل أسايس من خالل املقابالت مع املزارعني 

أو املسوح قد تفتقر إىل التمثيل املناسب لصغار املزارعني 
)Lowder, Skoet and Raney, 2016(، فاملسوح املُصممة 

لجمع البيانات من خالل عقد املقابالت مع رب األرسة 
فقط، وغالبا ما يكون رجل بالغ، تخفق يف تسجيل البيانات 

املناسبة بشأن أنشطة النساء ذات الصلة باملحاصيل والدخل 
واالحتياجات )مبا يف ذلك رعاية األطفال( واتخاذ القرار. 

ونتيجًة لهذه املشكالت املتعددة املتعلقة بجمع البيانات، قد 
ال متثل بيانات األمن الغذايئ والتغذية واقع صغار املزارعني 
والنساء واملهاجرين والشعوب األصلية. عالوًة عىل ذلك، قد 

تتسم البيانات املتاحة بعدم كفايتها بسبب افتقارها للتفاصيل 
الرضورية التخاذ قرارات بشأن مجموعات بعينها. عىل سبيل 
املثال، البيانات املتعلقة بالحالة التغذوية ملجموعات محددة 
عىل فرتة زمنية كافية لتتبع االتجاهات السائدة قد تكون غري 
متاحة عىل الرغم من توافر التقديرات الكلية. كام أن مستوى 
التفاصيل املطلوب لتقييم التفاوتات حسب النوع االجتامعي 

مثالً غري متوافرة يف العديد من البلدان )التقرير االسترشايف 
الستعراض منتصف املدة 2020، واللجنة الدامئة املعنية 

بالتغذية، 2018(. وتظهر الحاجة إىل البيانات عىل مستوى 
الفرد لتعقب التقدم املحرز ليس فقط فيام يتعلق باألمن 
الغذايئ والتغذية، ولكن كذلك بشأن املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة يف مجاالت األغذية والتغذية. 

https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry
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اإلطار 12:

REDCAP :مثال عىل منصة عاملية ميسورة الكلفة إلدارة البيانات

تعني REDCap منصة البحث اإللكرتونية الستخالص البيانات، وهي منصة أنشأتها جامعة Vanderbilt يف الواليات املتحدة. ويسمح تطبيق 
الويب REDCap اآلمن للمستخدمني يف إعداد املسوح وإدارتها وما يرتبط بها من قواعد بيانات برسعة وبأمان، كام يسمح بجمع البيانات 

بدون االتصال باإلنرتنت. ويستخدم REDCap يف جميع أنحاء العامل. ويف وقت اعداد هذا التقرير، بلغ عدد مستخدمي التطبيق 145 
 REDCap بلداً من قبل 5961 مؤسسة تدير مليون ونصف املليون مرشوع بقاعدة مستخدمني تجاوزت مليوين مستخدم. وصمم تطبيق
يك تستخدمه املؤسسات، ويتميز بالتثبيت املجاين، أما التكاليف الوحيدة التي ينطوي عليها فهي مساحة الخادم وشهادات التأمني غري أن 
الرتاخيص ال مُتنح إال للمنظامت غري الهادفة للربح التي يتوافر لديها بنية تحتية داخلية كافية لتكنولوجيا املعلومات يك تتوىل االستضافة 

بنفسها. ووفًقا ملوقع REDCap ال يجوز ألي نشاط تجاري أو رشكة أو أي منظمة أخرى هادفة للربح أن تحصل عىل الرتاخيص أو تتوىل 
استضافة التطبيق بنفسها. بيد أن https://www.redcapcloud.com/( REDCap Cloud( هي رشكة مملوكة للغري تتيح خاصية 

االستضافة مبقابل يف نسختهم الخاصة من تطبيق REDCap حيث يلزم دوماً الحصول عىل ترخيص لحيازة حق الدخول اعتامداً عىل كود، 
وال يعترب تطبيق REDCap من مصادر املعلومات املفتوحة للجميع. ومع ذلك، فإن الرتخيص أو االتفاق املؤسيس وقاعدة األكواد والدعم 

الكامل للمجموعة يتاح بدون مقابل ألي منظمة غري هادفة للربح. ويعمل تطبيق REDCap كربنامج إلدخال البيانات داخل استامرة 
)مسح( للبيانات أنشأّها أحد مستخدمي REDCap مسبقاً. ويتيح تطبيق REDCap العديد من املزايا مقارنًة باللوحات الجدولية التي 

تستخدم يف إدخال البيانات. ويف األساس، يسمح تطبيق REDCap بجمع البيانات الفوري سواء أثناء االتصال باإلنرتنت أو بدونه كام يتيح 
خاصية إدارة البيانات. ويتيح REDCap العديد من املزايا مقارنًة بالجداول اللوحية حيث إن كل الخواص التايل ذكرها أصعب يف تنفيذها 

عىل الجداول اللوحية والربامج ذات الصلة حيث يتيح:

• استخدام مجموعة متعددة من اللغات: “إنشاء وتكوين لغات عرض متعددة للمرشوعات واملسوح واستامرات إدخال البيانات 
والتنبيهات ودعوات االشرتاك يف املسوح الخ. وقد صممت أدوات جمع البيانات يك تعرض بأي لغة ُحددت وتُرجمت بحيث يستطيع 

القامئون عىل إدخال البيانات رؤية النص بلغتهم املفضلة، األمر الذي يلغي الحاجة إىل إنشاء العديد من األدوات أو املرشوعات 
من أجل التعامل مع اللغات املتعددة. وعند إدخال البيانات باستخدام استامرة أو مسح إدخال البيانات، يستطيع املستخدمون أو 

املشاركون اختيار اللغة من قامئة تلقائية لالنتقال بسهولة إىل لغتهم املفضلة بالنسبة للنص املعروض أمامهم. كام ميكن ترجمة النص 
املرتبط بعملية إدخال البيانات )بالنسبة لكل من املسوح واستامرات إدخال البيانات( وإعدادات املسوح املختلفة ونص رسالة األمييل 

 .)https://www.project-redcap.org/software/ بالكامل” )انظر

• التأكد من صحة نطاقات األرقام والتواريخ )عىل سبيل املثال ال ميكن ألحد األمهات التي تخضع للمسح أن يكون تاريخ ميالدها يف 
نفس يوم إجراء املسح كام ال ميكن أن يتجاوز عدد حصص الطعام داخل عبوة األغذية الواحدة 250 حصة(

• توحيد أسامء املتغريات )مبعنى أن أحد املؤسسات قد تطلق عىل السؤال date-1: السؤال 1 بينام قد تطلق عليه مؤسسة أخرى 
 .)”date“ السؤال

• السامح بالقيد املزدوج للبيانات )عىل سبيل املثال قد ينطبق تاريخي امليالد هذين عىل أحد األمهات التي تشملهم الدراسة 
)15/10/1976 و15/12/1976 ولكن بدون خاصية القيد املزدوج للبيانات، لن يكون يف اإلمكان تصحيح تاريخ امليالد الذي كتب عىل 

استامرة املسح الورقية. 

• تصميم استامرات إدخال بيانات متطابقة تقريباً مام يرسع وترية إدخال البيانات ودقتها عىل سبيل املثال من خالل الدمج السهل 
ألمناط التخطي. 

• يتيح تطبيق REDCap الحد األقىص لتخزين البيانات عىل املدى الطويل، كام مينع األخطاء املحتملة بفعل كتابة املعلومات بخط 
اليد؛ ويقلل إىل أدىن حد ممكن من األخطاء التي قد تنشأ خالل إدخال البيانات عن طريق الكتابة عىل الكمبيوتر عىل سبيل املثال 
بوضع رموز موحدة لألسئلة التي لها أكرث من إجابة )مثل املتغريات الفئوية: صفر= ال شكاوى صحية؛ واحد= شكاوى صحية تتعلق 

باملكونات؛ اثنني= شكاوى صحية تتعلق باملحتوى التغذوي؛ الخ( وغالباً ال تكون هذه الرموز موحدة داخل البلد الواحد أو بني 
البلدان، وهو األمر الذي يتسبب يف تأخري التحليل املنسق للبيانات أو إعاقته، ويرجع ذلك إىل عدم توافر املوارد البرشية لتنقية قواعد 

البيانات وتوحيدها داخل البلد الواحد أو بني البلدان. 
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• إرسال البيانات الجاهزة للتحليل ضمن برنامج إحصايئ )أي إجراء تنقية بسيطة ملجموعة البيانات أو حتى عدم تنقيتها قبل 
التحليل(. 

وتُسِهل كل هذه الخصائص إىل حد كبري التحليل املُجمع للبيانات املستمدة من الدراسات متعددة البلدان ال سيام الدراسات املُطّولة 
وكذا الدراسات الثنائية لألم والطفل حيث إن عمليات إدخال البيانات وإدارتها جرى توحيدها إبان جمع البيانات. 

وتظل البيانات الرسية املُخزنة عىل تطبيق REDCap ُمؤّمنة حيث إن صفحة الويب الخاصة بتطبيق REDCap التي تعتمد عىل 
 .REDCap منصة مفتوحة املصدر ال تزال خاضعة الستضافة مؤسسة حصلت عىل شهادات تأمني إلبرام اتفاقات تثبيت التطبيق مع
ولذلك، فإن كل البيانات التي تدخل يف REDCap تُخزن داخل سريفر مؤمن يحتوي عىل تدابري حامية إضافية ضد الفريوسات عىل 

خادم REDCap الذي تستضيفه املؤسسة املعنية. ويستطيع مسؤولو اإلدارة فقط يف املؤسسة الحصول عىل جميع البيانات؛ أما 
البيانات الخاصة بدراسة ما فال يحصل عليها إال املشرتكني يف الدراسة أو املرشوع الذين لديهم الحقوق والتصاريح املطلوبة. 

https://projectredcap. للمزيد من املعلومات عن دليل التثبيت بالنسبة للمؤسسات وانظر http://project-redcap.org/ انظر
.REDCap للمزيد من املعلومات عن org/about/faq/

• االفتقار إىل البيانات املنسقة وتدىن جودة البيانات: 
تتفاوت بروتوكوالت جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها 

بشكل كبري حسب السياق ومبرور الوقت، األمر الذي يحد من 
االستفادة من البيانات من أجل تحليل االتجاهات السائدة 
وتحديد مجاالت الخطر ومواطن الضعف املحددة. فحتى 
أنواع البيانات البسيطة والشائعة )مثل التواريخ( غالباً ما 

تُجمع بطريقة غري موحدة مام يوجد املشكالت إبان دمج 
مصادر البيانات أو مقارنتها. وال تُطبق بروتوكوالت تنقية 

البيانات يف الكثري من األحيان )مبا يف ذلك فحص نطاق 
البيانات ومعالجة البيانات خارج النطاق واعتبارات أخرى 

كثرية( أو تختلف اختالفاً كبرياً يف نهجها عرب مصادر البيانات. 
ومن األمثلة ذات الصلة عىل ذلك، االفتقار إىل التنسيق يف 

طريقة تسجيل بيانات استهالك األغذية يف مسوح استهالك 
وإنفاق األرس املعيشية. وملعالجة ذلك، قام فريق الخرباء 

املشرتك بني الوكاالت املعني بإحصاءات األمن الغذايئ والزراعة 
واملناطق الريفية )واملعروف األن باسم لجنة خرباء األمم 
املتحدة بشأن إحصاءات األمن الغذايئ والزراعة واملناطق 

الريفية( بعقد سلسلة من الحلقات النقاشية التقنية يف الفرتة 

ما بني 2014 و2016 تشمل مهنيني وصناع قرار من الهيئات 
اإلحصائية الوطنية والدولية ملناقشة الحلول. وأدى ذلك إىل 

 set of guidelines إصدار مجموعة من الخطوط التوجيهية
بشأن بيانات استهالك األغذية يف مسوح استهالك وإنفاق 
األرس املعيشية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أقرتها 

اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورتها التاسعة واألربعني 
عام 2018 )الفاو والبنك الدويل، 2018(. 

• التوقيت املناسب: وحيث تظهر الحاجة إىل البيانات األولية، 
فيمكن أن تتسم عمليات جمع البيانات وتحليلها بالبطء، كام 

قد ال تتوافر البيانات يف التوقيت املالئم التخاذ القرار. وقد 
يشكل ذلك بالتحديد مشكلة ال سيام إبان الطوارئ واألزمات 
حيث يلزم إجراء التحليالت إلرشاد العمل اإلنساين األين. ولقد 

ُصممت مبادرة التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ 
والحالة اإلنسانية، وهي مبادرة متعددة الرشكاء، لتوفري البيانات 

يف الوقت املناسب بغية توجيه املساعدات إبان االستجابة 
للطوارئ لألشخاص املعرضني النعدام األمن الغذايئ الحاد 

الوخيم )اإلطار 13(. 

https://projectredcap.org/about/faq/
https://projectredcap.org
https://projectredcap.org/about/faq/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32503/ca1561en.pdf


أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

• حامية البيانات: جرت تحسينات جوهرية يف النهج 
املوحدة وعمليات الحوكمة لضامن تطبيق أخالقيات البحث 

وجمع البيانات، غري أن التوسع يف استخدام األساليب املتنقلة 
واإللكرتونية يف جمع البيانات وتقاسمها مبا يف ذلك التعهيد 
الجامعي والتخزين السحايب للبيانات عىل نحو متزايد ميكن 

أن ميثل تحديات بعينها بالنسبة لحامية البيانات املتعلقة 

باألمن الغذايئ والتغذية )للمزيد من النقاشات، انظر الفصل 4 

والفصل 5(.

• االعتامد املفرط عىل البيانات الكمية: ينطوي االعتامد 
عىل البيانات الكمية عىل مزايا هامة حيث إن البيانات 

الكمية قابلة للمؤامة والتنظيم وإمكانية النسخ )عند 

اإلطار 13:

مبادرة التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ والحالة اإلنسانية

 Integrated Food Security Phase Classification إن مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي والحالة اإلنسانية
)IPC( هي رشاكة رسمية بني األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت األخرى عىل املستوى 

العاملي واإلقليمي والقطري. وتُستخدم املبادرة لتقييم درجة انعدام األمن الغذايئ والتغذية ووخامتهام يف حاالت الطوارئ إلرشاد 
عمليات التعبئة الرسيعة للمساعدات اإلنسانية. ووضعت مبادرة التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ والحالة اإلنسانية يف األصل 

عام 2004 من قبل وحدة األمن الغذايئ وتحليل التغذية ملنظمة األغذية والزراعة يف الصومال تلبيًة للحاجة املتزايدة إىل معلومات 
دقيقة ومحايدة وموضوعية وقابلة للتنفيذ لتيسري االستجابة اإلنسانية املستندة إىل األدلة والفعالة واملنسقة يف سياق بلد مير بأزمات 

متكررة. وقد منا الربنامج منذ ذلك الوقت ليصبح رشاكة بني خمس عرشة منظمة ومؤسسة حكومية دولية نشطة يف جميع أنشطة 
املبادرة. ويجري األن تنفيذ املبادرة يف أكرث من ثالثني بلداً مع استخدام النتائج يف اتخاذ القرارات بشأن توزيع األغذية وغريها من أشكال 

املساعدة. 

وتعترب أحد املالمح املميزة للمبادرة هي متلك املؤسسات الحكومية لزمام األمور، الذين يشارك ممثلوهم يف الفرق القطرية التي تجري 
التقييم. ومن وجهة النظر املنهجية، فإن نجاح املبادرة يتوقف عىل توافق اآلراء مام يوجد مساحة إلجراء تحليل رسيع وموضوعي 

للبيانات واألدلة املتاحة ذات الصلة )التي تعد دوماً نادرة وذات جودة أقل من املستوى املثايل(. ويتشاور الخرباء من الوكاالت املختلفة 
الذين يتقاسمون مسؤولية االستجابة اإلنسانية رصاحًة بشأن البيانات املتاحة، كام يحللونها وفًقا للربوتوكوالت املقررة املُنظّمة عىل 

أساس أربع وظائف: 1. بناء توافق اآلراء، 2. إجراء التحليالت، 3. االتصال والتواصل، 4. ضامن الجودة. وتوفر التقييامت تقديرات بشأن 
انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يف الوقت الراهن واملتوقع يف املستقبل يف املناطق التي جرى تحليلها وهي عادة مناطق دون وطنية 

مبا يف ذلك مخيامت الالجئني واملجتمعات املحلية التي تستضيف الالجئني، عند الرضورة. 

وليك تكون تقييامت مبادرة التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ والحالة اإلنسانية مفيدة، ينبغي أن تكون رسيعة جداً وموثوقة 
يف ذات الوقت، وهناك العديد من السامت التي تيرس حسن التوقيت واالتصال، أوالً: يسرتشد التحليل مبجموعة رسمية من األدوات 

واإلجراءات املصممة لصياغة بيانات بسيطة قابلة للتنفيذ بشأن تصنيف املناطق املعرضة للخطر، مبا يف ذلك تقديم تقديرات تقريبية 
لعدد األشخاص املحتمل تأثرهم. وتوفر الجداول املرجعية العاملية ملبادرة التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ والحالة اإلنسانية 

للمحللني أسساً للقياس لثالث أنواع مختلفة من التقييامت: أحدها انعدام األمن الغذايئ الحاد؛ والثاين سوء التغذية الحاد واألخري انعدام 
األمن الغذايئ املزمن. ُصمم كل جدول من الجداول املرجعية لتحديد أربع أو خمس مراحل أو مستويات محتملة لوخامة الوضع، يرد 
وصفها بعبارات نوعية، ثم تقدم إرشادات بشأن كيفية استخدام األدلة التي تنقلها املؤرشات املختلفة لتصنيف املناطق حسب مستوى 

املخاطر. فعىل سبيل املثال، تُصنف أحد املناطق عىل أنها يف إطار املرحلة الرابعة من مبادرة التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ 
والحالة اإلنسانية ،مبعنى حالة من انعدام األمن الغذايئ الحاد )توصف بأنها “حالة طارئة”( عندما تُشري األدلة إىل حالة يحتمل أن يكون 
فيها ما ال يقل عن عرشين باملائة من األرس املعيشية يف املنطقة تعاين من فجوات كبرية يف استهالك األغذية )تنعكس مثالً يف مستويات 

مرتفعة بشكل ملحوظ من سوء التغذية الحاد لدى األطفال أو معدل زيادة مفرط يف حاالت الوفيات(، أو أنها قادرة عىل التخفيف 
من الفجوات الكبرية يف استهالك األغذية ولكن من خالل استخدام اسرتاتيجيات تكيف معيشية مكلفة. ولضامن حسن التوقيت، ينبغي 

النظر يف جميع البيانات ذات الصلة حتى وإن كانت غري مثالية أو غري مكتملة، كام تُقيم كل األدلة املتاحة للتأكد من موثوقيتها مع 
مراعاة الـظروف التي ُجِمعَّت يف ظلها هذه البيانات والتوقيت واتصالها باملكان. ثم تُستخدم البيانات التي ثبتت صحتها واتصالها 

يف التحليل وتُستعرض النتائج بدقة حسب سياق املنطقة وسبل العيش املحلية االعتيادية وكذا ارتباطها باألدلة األخرى غري املبارشة 
واالتجاهات السائدة يف املايض.
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معالجة املسائل املتعلقة بصحة البيانات عرب السياقات(. 
غري أن التحيز النابع من البيانات الكمية له عيوب خطرية 
يف استخدام بيانات األمن الغذايئ والتغذية. فباالنتقال من 
الدوائر الخارجية إىل الدوائر الداخلية )املستوى الكيل إىل 

املستوى الفردي( إلطارنا املفاهيمي، من األهمية مبكان فهم 
الفروق والسياقات الخاصة التي تتفاعل داخلها املجتمعات 
واألرس املعيشية واألفراد إلنتاج األغذية ورشاءها وتحضريها 

وتبادلها واستهالكها. وقد تكون للعديد من االعتبارات 
الفردية واملجتمعية والثقافية والدينية وغريها من االعتبارات 
اتصال مبارش بعملية صنع القرار بغية تحسني األمن الغذايئ 
والتغذية. عىل سبيل املثال، فإن فهم دوافع صناع السياسات 

وكيفية إدراكهم للمفاضالت واملبادالت واملوازنات التي ينطوي 
عليها كل قرار من قراراتهم له أهمية بالغة. وقد يصعب عىل 
البيانات الكمية بل ويستحيل أن تعكس كل هذه الجوانب. 

ونتيجًة لذلك، تُغفل كل هذه االعتبارات يف عملية صنع 
القرار. ومبا إن البيانات الوصفية أقل قابلية للجمع باستخدام 
املسوح البسيطة واملوحدة، فقد ينتهي املطاف إىل استبعادها 
من مجهودات توحيد البيانات ونرشها. ويعد برنامج األمثلة 

 Exemplars in Global النموذجية يف الصحة العاملية
Health )اإلطار 14( من األمثلة املهمة بشأن كيفية تضمني 

هذا النوع من البيانات يف منصات البيانات ومبادراتها.

اإلطار 14:
األمثلة النموذجية يف الصحة العاملية

يسعى برنامج األمثلة النموذجية Exemplars إىل تسليط الضوء عىل قصص النجاح والعوامل التي أسهمت يف إحرازها عن طريق 
إجراء دراسات حالة متعمقة يف الصحة العامة. وتطبق األساليب الصارمة إليالء األولوية للتحليل، وتحديد البلدان التي تقدم األمثلة 

النموذجية، وتوحيد الكميات الضخمة من البيانات الكمية املتعلقة باملوضوع؛ بدءاً من األدبيات املنشورة ومواقع االنرتنت وصوالً 
إىل املوارد الوطنية ومصادر أخرى متعددة. ويُكِمل هذا املسعى التحليل الوصفي مبا يف ذلك عرشات املقابالت الشخصية مع الخرباء 

القطريني الذين صمموا أو نفذوا أو اكتسبوا معرفة مبارشة عميقة بالسياسات والربامج األكرث تأثرياً. وبهذا الشكل، تتطلب األمثلة 
النموذجية موارد مكثفة حيث تشرتط عمليات جمع بيانات أولية )وصفية( غري أن تفردها وارتباطها بهذا التقرير يكمن يف استخدام 

هذه املعلومات ودمجها يف بوابة بيانات عامة مام يسمح باملقارنة واملقابلة بني األوضاع عرب البلدان واألقاليم.  

ترجمة البيانات واستخدامها يف صنع القرار 
• ترجمة البيانات إىل نتائج ورؤى واستنتاجات وتوصيات: 

وكثرياً ما تعرض البيانات عىل هيئة تقارير مطولة تنطوي عىل 
رسوم بيانية وجداول معقدة وتفاصيل مسرتسلة غري أن هذا 

ليس كافياً الستخالص النتائج والرؤى واالستنتاجات والتوصيات 
التي تركز عىل اتخاذ القرار بغية العمل عىل تحسني األمن 
الغذايئ والتغذية. فصناع السياسات املنشغلون ال يتاح لهم 

الوقت الستعراض مصادر البيانات املتعددة وال املهارات 
التقنية الرضورية لتوحيد املعلومات من هذه املصادر 

وتسليط الضوء عىل الفجوات وتحديد إجراءات معينة. األمر 
الذي يستدعي مجموعة من األنشطة الهادفة والتكميلية. 

 Food Systems وتسعى أداة تتبع النظم الغذائية
Dashboard )اإلطار 15( من خالل وظائف التحليل واتخاذ 

القرار إىل معالجة هذه املشكلة.

https://www.exemplars.health/
https://www.exemplars.health/
https://www.exemplars.health/
https://www.exemplars.health/
https://foodsystemsdashboard.org/
https://foodsystemsdashboard.org/
https://foodsystemsdashboard.org/
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اإلطار 15:

أداة تتبع النظم الغذائية

أرسيت أداة تتبع النظم الغذائية Food Systems Dashboard عام 2020 من قبل جامعة John Hopkins والتحالف العاملي 

لتحسني التغذية وعدد من الرشكاء األخرين. وتجمع أداة التتبع البيانات من مصادر متنوعة يك متنح املستخدمني نظرة عامة بشأن 

نظام الغذاء باستخدام إطار نظم األغذية لفريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية HLPE, 2017( 2017( كأساس 

لتنظيم البيانات. ومع وجود أكرث من 150 مؤرًشا، يستطيع املستخدمون استعراض الوضع الراهن عرب كل املجاالت لبلد ما أو املقارنة بني 

مكونات نظم األغذية عرب البلدان داخل إقليم ما أو عىل املستوى العاملي أو باستخدام متغريات أخرى مثل نوع نظم األغذية أو تصنيف 

الدخل الوطني. وقد أويل القامئون عىل تصميم أداة التتبع األولوية إىل 41 مؤرشا رئيسيا ميكن أن يستخدموا أيضاً لتوفري رؤي متعمقة 

ملشكالت نظم األغذية وفرصها يف البلدان الفردية. 

وتتضمن أداة التتبع مجموعة مكونة من 42 إجراًء واعداً )من خالل مسارات واضحة إلحداث األثر( من أجل تعزيز التوافر والكلفة 

امليسورة ومقبولية أو سالمة الغذاء. ونُظمت هذه األنشطة وفًقا لقطاع عملها األسايس: الزراعة والتجارة الدولية واملعالجة باألبحاث 

والتكنولوجيا والبنية التحتية لسلسلة اإلمدادات واملؤسسات املالية والعامة ومبادرات األعامل واللوائح والقوانني والتعليم والوعي العام 

والخطوط التوجيهية الوطنية. 

ويف نهاية املطاف، تهدف أداة التتبع إىل أن تتجاوز مجرد وصف نظم األغذية إىل تقديم األساس لتشخيص نظم األغذية يف سياق بعينه 

للبت بشأن إجراءات محددة بغية سد الفجوات واملشكالت التي ُحددت. ويف هذا السياق، تظهر النية واضحة من جانب القامئني عىل 

تصميم األداة للمساهمة يف ترجمة املعرفة إىل إجراءات. ومن أجل هذا الهدف، ُعقدت العديد من الحلقات النقاشية يف البلدان استناًدا 

عىل وصف البيانات وتشخيصها الستكشاف خيارات السياسات والربامج. 

وتبذل الجهود يف الوقت الراهن بغية إعداد أدوات تتبع دون وطنية لنظم األغذية. وتعد هذه خطوة هامة بالنظر إىل تنوع مشكالت 

نظم األغذية وفرصها عىل املستوى دون الوطني. ويف الكثري من السياقات، تعترب هذه التعديالت املحلية واإلقليمية عىل السياسات 

واإلجراءات الزمة لتطويع نظم األغذية. وقد يكتسب هذا أهمية خاصة للتأكد من أن االحتياجات الفريدة للفئات األكرث عرضة للضعف 

من جراء انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية ال تُغفل بوجه عام أو عىل مستوى الجهود الوطنية.  

• يلزم استخدام البيانات من أجل اتخاذ القرار اقتناع 
وانخراط املسؤولني عن اتخاذ القرار وكذا الوضوح بشأن 

القرارات التي يتعني اتخاذها: وكام هو موضح يف الفصل 1 
ومبني مرة أخرى يف هذا االستعراض، يرتبط العديد من 

أصحاب املصلحة والقطاعات باألمن الغذايئ والتغذية. وعىل 
الرغم من أن بيانات األمن الغذايئ والتغذية ذات صلة 

بأصحاب مصلحة مختلفني وقطاعات متنوعة إال أنها كثرياً 
ما تتداخل وتُكمل بعضها البعض. وتوجد كذلك فجوات 

يف البيانات. ويف أغلب األحيان، ال يرُشك املستخدمون 
املستهدفون يف األنشطة ذات الصلة بالبيانات. ولقد ُصممت 
شبكة الرشاكات والفرص لتقوية وتنسيق اإلجراءات من أجل 

التغذية يف الهند )اإلطار 16( خصيصاً للتصدي لهذه التحديات 

وتعزيز فاعلية عملية اتخاذ القرار املستندة إىل البيانات من 

أجل األمن الغذايئ والتغذية. وتستفد هذه الشبكة من مصادر 

مختلفة للبيانات، كام تجمع مجموعة متنوعة من أصحاب 

املصلحة الذين يتعاونون بغية تطبيق البيانات يف املبادرات 

الهادفة إىل تحسني تغذية األطفال يف البالد. ويتضح أن الربامج 

من هذه النوعية ينبغي أن تقوى وكذا اإلنفاق عليها وإدراجها 

مع نظم األغذية املحلية وتوسعة نطلق تغطيتها. ومع ذلك، 

يف الوضع االقتصادي الراهن، تعرضت هذه الربامج لضغوط 

كبرية وانكمشت مخصصات امليزانية املوجهة لها. وتضطلع 

املؤسسات والحوكمة بدور )قلب دور البيانات يف الشكل 2( 

حيوي يف هذا الصدد كام هو مبني بالتفصيل يف الفصل 5.

https://foodsystemsdashboard.org/
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اإلطار 16:
شبكة الرشاكات والفرص لتقوية وتنسيق اإلجراءات من أجل التغذية يف الهند

يف عام 2017، أطلقت وزارة شؤون املرأة والطفل التابعة لحكومة الهند برنامج Abhiyaan التابع لشبكة الرشاكات والفرص لتقوية 
وتنسيق اإلجراءات من أجل التغذية بهدف الحد إىل درجة كبرية من انتشار جميع أشكال نقص التغذية لدى األطفال، والسيام التقزم 

والهزال وانخفاض الوزن عند الوالدة، وذلك بتقليص الفجوة يف األدلة يف مجال التغذية الهندية ودعم املجهودات الرامية إىل إنتاج 
وتوليف وتعبئة أنواع مختلفة من البيانات واألدلة املتعلقة بالتغذية لدعم القرارات ذات الصلة بالسياسات. ويرأس الشبكة املعهد 

الدويل لبحوث سياسات األغذية دلهي، وميوله مؤسسة بيل ومليندا غيتس. 

وقد جمع الربنامج العديد من الخطط املختلفة اضطلعت بدور بالغ األهمية عرب العقود القليلة املاضية يف توسيع نطاق خدمات 
التغذية لتشمل األطفال والنساء يف الهند. وُحددت الحاجة إىل آلية لتنسيق ودعم الحوارات املستندة إىل األدلة عىل املستوى الوطني 
ومستوى الواليات بغية إفادة اإلجراءات الالزمة يف مرحلة مبكرة بوصفها عنرصاً جوهرياً إلحراز النجاح. وبالتايل، فإن شبكة الرشاكات 

والفرص لتقوية وتنسيق اإلجراءات من أجل التغذية يف الهند POSHAN Network تهدف إىل “توليد وتوليف بيانات وأدلة التغذية 
وحشدها من خالل إرشاك مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة بغية دعم سياسات التغذية االسرتاتيجية وإجراءات الربامج يف الهند.

وتعمل الشبكة عرب جميع الخطوات الست يف دورة البيانات، كام تعمل مع الرشكاء من أجل تحديد وترتيب أولويات احتياجات األدلة 
واملعارف، وتوحيد البيانات وتحليلها، مبا يف ذلك البيانات الوصفية يف شكل قصص نجاح عن التغيري، وترتجم البيانات إىل موجزات 

للسياسات ووسائط إعالم مامثلة، وتنرش النتائج من خالل الحلقات النقاشية واألنشطة املامثلة. 

https://poshan.ifpri.info/
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القيود والعقبات )وبعض الحلول( لفعالية 
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قرغيزستان، 13 مايو / أيار 2019، رئيس املخترب غوالي عبداملبيتوفا يفحص الخرضاوات بحثًا عن النرتات يف مركز الغذاء اللوجستي يف كمني عىل بعد 80 كيلومرتًا من بيشكيك.

© الفاو / فياتشيسالف أوسيليدكو



والتغذية الغذايئ  األمن  بيانات  استخدام  لفعالية  الحلول(  )وبعض  والعقبات  القيود    3

49 [

الفصل 2 البيانات واملعلومات يتناول 
الحالية والوفرية املتعلقة باألمن 
الغذايئ والتغذية، إال أنه يوضح 

أيًضا استمرارية وجود الفجوات امللحوظة يف البيانات 
واملعلومات، ال سيام يف البلدان منخفضة الدخل؛ ومن هنا 

يتناول هذا الفصل أكرث القيود والعقبات أهمية والتي 
تلقي بالضوء عىل تلك الفجوات وتحّول دون فعالية جمع 

بيانات األمن الغذايئ والتغذية وتحليلها واستخدامها، 
ويكمن الغرض من ذلك يف الخروج بتوصيات من شأنها 

أن تؤدي إىل حلول ذات جدوى.  

تُصنف بشكل عام القيود والعقبات املحددة باعتبارها تتعلق 
باملوارد غري الكافية من أجل جمع البيانات وتحليلها والقدرة 

والرتتيبات املؤسسية غري املالمئة وكذا املشكالت املتعلقة 
بحوكمة البيانات.

ومن املجاالت ذات األهمية الخاصة يف هذا الفصل هي رأس 
املال البرشي املطلوب لتحقيق فعالية استخدام البيانات يف 
جميع املناحي التي تساهم يف األمن الغذايئ والتغذية، بدًءا 

بُصنع السياسات واإلجراءات الخاصة بالفاعلني يف النظام 
الغذايئ ووصوال إىل االختيارات الغذائية للمواطنني. تعترب 

البيانات رضورية يف توجيه كافة مستويات النظام الغذايئ، إال 
أنه بالرغم من وفرتها )ورمبا أيًضا جزئيًا بسبب هذه الوفرة( 

ما زال هناك قدرة محدودة للغاية بوجه عام على االستفادة 
الكاملة من التدفق المستمر للبيانات، حيث قلة قليلة من 
األشخاص عىل مستوى العامل هي التي يوجد لديها املهارات 

الالزمة من أجل تفسري البيانات ومعالجتها واستخالص 

املعلومات منها يف كافة األشكال املتعددة- أال وهي األرقام 
والصور والنصوص والكلامت- والتي تتولد البيانات وتُخزن 
وتوزع بها بشكل مستمر. ومن األهمية مبا كان أن ينطبق 
ذلك أيًضا على المجتمع العلمي، حيث إن األطر الذهنية 
واألدوات البحثية التقليدية )املتمثلة يف االختبار والتحديد 
الكمي واملسح واملقابالت ورصد املشاركني واإلنثوجرافيا ... 
إلخ(، تواجه التحديات املتعلقة باألدوات الجديدة الناشئة 

)مثل: التنقيب يف البيانات والنصوص وتحليل االتجاهات ... 
إلخ(11، والتي مل تتخلل املناهج األكادميية بعد بالشكل الكايف؛ 

ومن هذا املنطلق تأيت الحاجة إلى االستثمار في تطوير 
القدرات على كافة المستويات، بدًءا من مرحلة الدراسة 
االبتدائية مع االستمرار بالتدريب المتخصص للمهنيين 

العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة التي توجهها البيانات.  

عدم كفاية املوارد لجمع 
البيانات وتحليلها

تشري املوارد غري الكافية إىل كل من املوارد املالية 
والبرشية، وهي املوارد التي تُناقش بشكل منفصل يف 

األقسام التالية.

11  يؤخذ يف االعتبار، عىل سبيل املثال، التطورات التي شهدتها نظرية 
القياس التي تتناول مشكلة التحديد الكمي يف علوم السلوكيات البرشية 
واالجتامعية )Bond, Yan and Heene, 2020; Mari et al., 2017( أو 

 .)Kitchin, 2014b( األثار املعرفية للبيانات الضخمة عىل البحوث
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املالية القيود 
عدم كفاية تخصيص املوارد املالية للتنمية الزراعية وبرامج 

األمن الغذايئ والتغذية هي من الشواغل طويلة األمد للعديد 
من البلدان؛ فاتضحت عدم القدرة عىل تخصيص املوارد املالية 
من امليزانية العامة من أجل مبادرات األمن الغذايئ والتغذية 

وارتبطت باألساس الرضيبي املحدود يف الكثري من البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل )Tinsley, 2010(، وهو ما كان 
له تداعيات عىل انتاج اإلحصاءات الرسمية. وما يفاقم أيًضا 

من حالة غياب البيانات واملعلومات من أجل سياسات فعالة 
لألمن الغذايئ والتغذية، أن برامج متويل البحوث الوطنية يف 

هذه البلدان تكون أقل احتامال لالستثامر يف البحوث املتعلقة 
بتعزيز األمن الغذايئ والتغذية والصحة، حيث تعترب هذه 
املجاالت أقل قابلية للتسويق مقارنة بالبحوث الجارية يف 

 .)Neema and Chandrashekar, 2021( مجاالت أخرى
وإن غياب التمويل العام له عواقب واضحة عىل بيانات األمن 

 Kalibata and Mohamedou الغذايئ والتغذية، فلقد قدر
)2021( أن ما نسبته 90 يف املائة من مكاتب اإلحصاءات 

الوطنية يف البلدان متوسطة الدخل من الرشيحة الُدنيا تفتقر 
إىل البيانات الزراعية بسبب القيود التمويلية؛ كام كانت 

الدعوات إىل الدعم الخارجي أقل فعالية مام هو مأمول فيه؛ 
وباستعراض البيانات التمويلية للبلدان منخفضة ومتوسطة 

الدخل، الذي أجرته الرشاكة يف مجال اإلحصاء من أجل 
التنمية يف القرن الحادي والعرشين )رشاكة اإلحصاء 21(، 

اتضح أن االلتزام املتزايد من جانب الرشكاء الخارجيني لدعم 
اإلحصاءات قد اتجه يف األغلب إىل اإلحصاءات االقتصادية 
والدميغرافية مع القليل من الرتكيز عىل اإلحصاءات البيئية 
والزراعية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

2019(. ووفًقا لدراسة حديثة حول تنفيذ خطة عمل كيب 
تاون العاملية لبيانات التنمية املستدامة )البنك الدويل وشعبة 
اإلحصاءات باألمم املتحدة ورشاكة اإلحصاء 21، 2022(، واجه 

ثلثي مكاتب اإلحصاء الوطنية يف بلدان املؤسسة الدولية 
للتنمية12 حاالت تأخري متوسطة أو حادة يف رصف امليزانية 

وذلك يف السنة املالية املاضية، وهو ما عرقل تنفيذ برامجها، 
وعليه حدد ما يقرب من 70 يف املائة منها كأولوية الحاجة 

إىل تناول أشكال القصور التموييل يف برامج اإلحصاء التجاري 
والزراعي خالل الثالث سنوات القادمة.

لقد التُمست حلول إليجاد ُسبل للحد من تكلفة توليد 
البيانات، عىل سبيل املثال من خالل زيادة االعتامد عىل 

البيانات الثانوية بدال من جمع البيانات األولية، والتي رغم 
ذلك تفرض متطلبات إضافية تتعلق بالقدرة التحليلية لضامن 
إدماج البيانات من املصادر املختلفة بالشكل املالئم وتجنب 
املساس بجودة سلسلة البيانات وإمكانية مقارنتها مع مرور 

الوقت.

ومن الحلول األخرى أيًضا اللجوء إىل خدمات جمع البيانات 
وتحليلها ونرشها، والتي تتوفر من خالل الرشكات الخاصة 
واملهنيني؛ وبينام تعترب هذه املبادرات مفيدة لسد فجوات 
البيانات جزئيًا، إال أنها قد تثري شواغل عديدة، عىل سبيل 

املثال فيام يتعلق بالخصوصية والوصول إىل البيانات 
وحوكمتها،13 كام أن زيادة االعتامد عىل خدمات البيانات 
الخاصة قد يؤدي أيًضا إىل تاليش أهمية مكاتب اإلحصاء 

الوطنية واستقالليتها.

ويتمثل الحل الثالث يف تبني التكنولوجيات الحديثة يف توليد 
البيانات وجمعها، وهو ما قد يكون قطًعا من األمور املفيدة 
)للحصول عىل املزيد من املعلومات عن هذا املوضوع، انظر 

الفصل 4(؛ إال أن التكنولوجيات الحديثة غالبًا ما تتطلب 
استثامرات أولية ودعم مستدام لضامن فعالية استخدامها؛ 
ومن ضمن الجوانب الهامة املتعلقة بالتمويل والتي حالت 

دون أن تصبح االبتكارات املفيدة من الخصائص الدامئة لتوليد 
البيانات هي الصعوبة يف تأمني التمويل الثابت لإلبقاء عىل 
رسيان العمليات؛ مع تعزيز االبتكارات من خالل املشاريع 
املمولة خارجيًا، وبالرغم من النتائج اإليجابية لذلك، إال أن 

غياب التمويل املستدام قد أوقف تطبيقها عىل نطاق واسع.

ويف بعض الحاالت، قد يكون ملحاوالت الحد من التكاليف 
بغرض التكيف مع املوارد املحدودة عواقب ضارة عىل جودة 
البيانات وأهميتها؛ ففي االستدالالت القامئة عىل أساس أخذ 

العينات، مثل إجراء املسوح الزراعية أو السكانية أو دراسات 
تركيبة األغذية، يعترب من ضمن وسائل الحد من التكاليف 

12  البلدان املؤهلة للحصول عىل الدعم، بناًء عىل املعايري املحددة من 
خالل املؤسسة الدولية للتنمية، ووفًقا لتسجيل معدل الفرد من الدخل 

القومي اإلجاميل بها مستوى أدىن من الحد املقرر له أو االفتقار إىل الجدارة 
االئتامنية املطلوبة لالقرتاض من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري؛ وحاليًا تبلغ 

البلدان املؤهلة 74 بلد )39 يف أفريقيا، و14 يف رشق آسيا، و6 يف جنوب 
آسيا، و4 يف أفريقيا وآسيا الوسطى، و8 يف أمريكا الالتينية والكريبي، و3 
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا(، وللحصول عىل القامئة الكاملة، انظر: 

.https://ida.worldbank.org/en/about/borrowing-countries
https://www.oecd.org/digital/trusted- :13  انظر عىل سبيل املثال

.government-access-personal-data-private-sector.htm
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التقليل من حجم العينة، ولكن تقليل هذه العينات قد 
يجعلها بالغة الصغر حتى تنتج مؤرشات باملستوى املطلوب 

من الدقة. ويف حاالت أخرى، ال سيام املتعلقة بالقرارات 
الحساسة من حيث التوقيت، قد تؤدي الحاجة إىل تأمني 

التمويل الالزم إىل تأخري عمليات املسح بالقدر الذي ميس 
بجدوى املعلومات التي توفرها )اإلطار 17(.

اإلطار 17:
التكلفة املرتفعة للمسوح املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية

قد تحتاج املسوح السكانية، التي توفر معلومات رئيسية حول املتناول من األغذية والحالة التغذوية للمجيبني، مندويب تعداد إلجراء 
التقييم التغذوي الفردي )جمع بيانات القياسات البرشية، والبيانات البيولوجية الكيميائية، والبيانات الرسيرية، وبيانات املتناول من 

األغذية(؛ ويعترب تدريب مندويب التعداد والقيام بالعمليات امليدانية الرضورية من العمليات املُكلفة كثيفة العاملة.     

كذلك، فإن مسوح انتاج األغذية، التي تسعى للوصول إىل صغار املزارعني والصيادين يف املناطق الداخلية، تتطلب حشد الكثري من 
مندويب التعداد لتغطية مساحات كربى، وهو ما يزيد من التكاليف اإلجاملية للمسح؛ وبينام قد تؤدي األساليب األكرث حداثة، مثل 

الهواتف الذكية، إىل التقليل من الوقت املستغرق يف جمع البيانات وجًها لوجه، وبالتايل قد تخفض أيًضا من العدد املطلوب من مندويب 
التعداد، إال أنه من املهم تقييم التفاوتات يف امتالك األجهزة الرقمية، والوصول إىل التكنولوجيا واملعرفة بني الفئات الضعيفة، مبا فيهم 

النساء وصغار املزارعني.

يف البلدان أو حتى املناطق، التي يتواجد فيها مجموعات سكانية متعددة الجنسيات، مثّة الكثري من اللغات املستخدمة واملفهومة، وهو 
األمر الذي يضفي طابًعا من التعقيد عىل عملية جمع البيانات )مثال التحقق من األدوات املستخدمة باللغات املختلفة، والتأكد من 

القدرات اللغوية ملندويب التعداد ... إلخ( وباإلضافة إىل ذلك يكون هذه العملية باهظة الثمن؛ وعندما تظهر هذه الطلبات ضمن سياق 
القيود املالية القامئة، غالبًا ما تُعطى األولوية ملستوى الجدوى عن درجة التمثيل.    

يف الكثري من البلدان، لطاملا كان من ضمن القيود األساسية تكلفة التحقق من أدوات التقييم الغذايئ، مثل استبيانات تكرار األغذية 
املتناولة أو أدوات الفحص باستخدام الكواشف البيولوجية املوضوعية، وهو ما نتج عنه جهوًدا محدودة لعملية التحقق؛ وغالبًا ما أدى 

ذلك إىل إثارة الشكوك حول جودة البيانات وبالتايل صالحية البيانات املشتقة من املسوح الغذائية. وبالنسبة للتحقق من املتناول من 
األغذية املُبلغ عنها ذاتيًا، أو تقدير املتناول من املغذيات الدقيقة أو مستويات السمية، فإنها أمور تتطلب تحليل بيولوجي كيميايئ، 
وهي عملية باهظة الثمن وكثيفة املوارد، وتحتاج إىل ترتيبات لوجيستية مستفيضة، والتي تعترب ممنوعة يف الكثري من املرشوعات، 

وعليه فإن غياب التحقق املوضوعي من املتناول من األغذية يظل من التحديات القامئة يف تفسري البيانات الغذائية.    

وختاًما، تحتاج البيانات الغذائية إىل املزيد من املعالجة من حيث تحليل العنارص الغذائية؛ وهذا التحليل، الذي يليه وضع قاعدة بيانات 
شاملة لرتكيبة األغذية، هو مبثابة مهمة باهظة الثمن كام أنها ليست ميسورة التكلفة للكثري من البلدان منخفضة الدخل.   

البنية األساسية البحثية غير المالئمة
نتج أيًضا عن التمويل غري الكايف وغياب رأس املال البرشي 

الحاصل عىل التدريب الجيد بنية أساسية بحثية غير مالئمة 
عىل املستوى الوطني من أجل دعم كل مرحلة من مراحل 

دورة البيانات )الشكل 2(؛ وبخالف عدم كفاية املوارد 
البرشية واملالية، تؤثر البنية األساسية البحثية غري املالمئة 

عىل كيفية تحديد املؤسسات أولوياتها وإجراءاتها البحثية؛ 
فتتوجه مكاتب اإلحصاء الوطنية، التي تعاين من نقص يف 

التمويل ويطغى عليها تزاحم األولويات، إىل تقليل الرتكيز 
عىل إحصاءات انتاج األغذية وقطًعا )بسبب نقص التمويل 

وغياب القدرة عىل التفكري املنظومي( تقليل الرتكيز عىل 
توليد اإلحصاءات من القطاعات املتعلقة باألمن الغذايئ 

والتغذية )قطاعات الزراعة والحامية االجتامعية والصحة 
والصناعة والتجارة( أو تغطية األبعاد الستة. وينطبق ذلك، 

بشكل خاص، عىل البلدان النامية، حيث يفرض التمويل غري 
املالئم ضغوطًا عىل القدرة التنظيمية، ويجعل من الرضوري 
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

إعطاء األولوية لجانب واحد فقط من جوانب األمن الغذايئ 
والتغذية؛ ويف هذه البلدان تتجىل عدم مالمئة البنية األساسية 

البحثية يف غياب أُطر الجودة البحثية والخربة املنهجية من 
أجل جمع البيانات الكافية والهامة ويف الوقت املناسب 
والتحقق منها، وكذلك غياب البيانات املسبقة، وغياب 

قدرات معالجة البيانات وتحليلها، وتدين مستوى مامرسات 
 Filter et al., 2022; Jones et al.,( نرش البيانات وتوصيلها

2017(؛ وأخريًا تعرقل القيود املتعلقة بالبنية األساسية واملوارد 
من جهود رقمنة البيانات، مام يزيد من محدودية توافر 

البيانات والوصول إليها.

إن غياب البنية األساسية الحديثة املالمئة للبيانات، ال سيام 
يف البلدان منخفضة الدخل، يحد أيًضا من فعالية جمع 

البيانات وتحليلها واستخدامها؛ وبسبب عدم الوصول إىل 
البنية األساسية واسعة النطاق يف بعض املناطق النامية، 
مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا، تصل 

الفجوات يف استخدام شبكة اإلنرتنت إىل نسبة تبلغ 49 و64 
يف املائة عىل التوايل )Lishan and Minges, 2018(. يؤثر 

أيًضا التدرج االجتماعي عىل توظيف خدمات الهواتف 

املحمولة، وبالتايل التأثري عىل اخرتاق الخدمات وجودتها يف 
املناطق النائية؛ كام تعترب الفوارق االجتامعية يف مستوى 

الوصول واإلملام باألمور الرقمية عائًقا إضافيًا أمام الوصول إىل 
أصحاب املصلحة املحرومني، مثل النساء يف البلدان منخفضة 

 LeFevre( ومتوسطة الدخل وأصحاب الحيازات الصغرية
et al., 2021(. ومن هذا املنطلق، بينام قد تقلل التطورات 

التكنولوجية من التكاليف، وتتسع بنطاق وصول املسوح، 
وتساعد يف سد بعض الفجوات يف توافر البيانات، إال أن 

الفوارق االجتامعية قد تؤدي إىل تدين مستوى متثيل الفئات 
 LeFevre( األدىن من حيث الوصول واإلملام باألمور الرقمية
et al., 2021(؛ وقد ينتج عن ذلك سياسات وتدخالت تقوم 

عىل أساس البيانات املتولدة من عينة غري متامثلة، والتي 
قد ال تخدم أصحاب املصلحة غري املمثلني الذين قد يكونوا 

يف أمس الحاجة إىل السياسة والدعم املستند إىل البيانات 
)Bell et al., 2017; LeFevre et al., 2021(؛ لهذا فإن إقرار 

التكنولوجيات األكرث حداثة بدون األخذ يف االعتبار السياق 
املحيل وأثر استخدامها عىل املستفيدين واملستخدمني ألمر 

من شأنه أن يفاقم بشكل أكرب من أشكال عدم املساواة، كام 
هو موضح من اإلطار 18 إىل اإلطار 21.
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اإلطار 18:
مدى تعقيد تقييامت التغذية

تعترب تقييامت التغذية مبثابة مهمة كثيفة املوارد، ولهذا فإن الكثري من القيود والعقبات، التي يتناولها هذا الفصل، تحد من الوصول 
إىل النطاق الكامل للتقييامت )ومنها قياسات الجسم البرشي، والعنارص الكيميائية البيولوجية والرسيرية، واملتناول من األغذية(؛ فكام 

هو مشار إليه سابًقا من املمكن أن تؤثر قلة املوارد عىل توافر البيانات، وتؤثر القيود التي تواجه القدرات عىل جودة البيانات املتوفرة؛ 
وتعترب التقييامت الكيميائية البيولوجية والرسيرية، بشكل خاص كثيفة املوارد، وبالتايل فالقيود العديدة التي تظهر بالتوزي معها، ينتج 

عنها غياب حاد يف البيانات يف هذا الشأن.   

ومن ضمن املجاالت الهامة لتقييم التغذية هي القيام بالتقدير الدقيق للمتناول من األغذية ما بني الفئات السكانية املختلفة، حيث 
إن البيانات يف هذا املجال غري متسقة وقدمية، وقواعد بيانات تركيبة األغذية غري كاملة، وذلك نتيجة لعدم دعم املؤسسات املشرتكة 

يف تطوير قواعد البيانات؛ وعليه تطعن كل هذه العوامل يف دقة تقديرات املتناول من األغذية يف العديد من البلدان وتحّول دون قيام 
الكثري من املستخدمني باستخدامها. وعدم وجود قواعد بيانات شاملة لألغذية، تحتوي عىل التمثيل املالئم لكل من األغذية النباتية 

والحيوانية والسمكية والربية التي تستهلكها البلد، يعني اعتامد الكثري من البلدان عىل قواعد بيانات بلدان مجاورة أو قواعد بيانات 
عاملية لتقدير املتناول من األغذية؛ وقد يؤدي استخدام البيانات غري الدقيقة لرتكيبة األغذية إىل نتائج بحثية  مغلوطة، وقرارات سياسة 

معيبة )ال سيام يف مجاالت التغذية والزراعة والصحة(، وكذلك بطاقات تعريف خاطئة لألغذية، ومزاعم صحية زائفة، واختيارات غري 
    .)Charrondière, 2017( مالمئة لألغذية

ويشري  بوضوح تقرير فريق خرباء ماالبو ومونبولييه )2017( إىل أن “الحكومات األفريقية ما زالت تفتقر إىل البيانات الالزمة من أجل 
املكافحة الفعالة لسوء التغذية”، حيث إن “تجمع القليل من الحكومات الوطنية البيانات املطلوبة إلرشاد متخذي القرار حول ما يأكله 

األشخاص، كام أنه ال توجد قاعدة بيانات غذائية عاملية فاعلة” )تقرير فريق خرباء ماالبو ومونبولييه، 2017، ص 11-12(. ولقد أكد 
استعراض حديث حول املراقبة الغذائية )Micha et al., 2018(  عىل عدم توافر أو عدم مالمئة جداول تركيبة األغذية وقواعد بيانات 

تركيبة األغذية الُقطرية، وذلك باعتبارها من التحديات الرئيسية املرتبطة مبحدودية توافر البيانات الغذائية املطلوبة من أجل نطاق 
كبري من األغراض ذات الصلة، ومنها وضع مناذج للسياسات الغذائية محددة السياق وتصميمها وتنفيذها وذلك للحد من األمراض 

والتفاوتات عىل املستويات الوطنية واإلقليمية؛ وقد يؤدي تعزيز التعاون اإلقليمي وإنشاء معامل مرجعية أيًضا إىل توفري حل يتسم 
بفعالية التكاليف. ومن األمور التي يجب تناولها يف تقييم التغذية أيًضا هو غياب متثيل أغذية الشعوب األصلية واألغذية الحرجية يف 

قواعد بيانات تركيبة األغذية، وهو ما يعوق التقييم الدقيق للمتناول من األغذية لدى الشعوب األصلية )الفاو، 2013a(؛ كام تتناول 
الشبكة الدولية لنظم البيانات الخاصة باألغذية القيود املتعلقة بندرة بيانات تركيبة األغذية.  

اإلطار 19:
بيانات حول سالمة األغذية

غالبًا ما تفتقر البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إىل املوارد من أجل االستثامر يف تحسني أُطرها التنظيمية الوطنية لسالمة األغذية، 
وبالتايل تعتمد عىل معايري الدستور الغذايئ باعتبارها األساس يف هذا الترشيع، ولكن قد تغفل معايري الدستور الغذايئ املامرسات 

الشائعة يف انتاج األغذية عىل نطاق صغري وسالسل القيمة املرتبطة بها )Humphrey, 2017(؛ ويوجد لدى كل من الهيئة األوروبية 
لسالمة األغذية وهيئة الدستور الغذايئ قواعد بيانات تتضمن معامل سالمة األغذية، ولكنها غري متاحة للجميع، حيث تعترب بيانات سالمة 

األغذية، بشكل خاص، عىل قدر من الحساسية للبلد، حيث إنه من املمكن للمستويات التي تتخطى الحدود القصوى أن تؤدي إىل 
حظر التصدير والتأثري عىل التجارة؛ وتُعد أيًضا املوارد املالية والبرشية لربامج رصد سالمة األغذية من القيود الرئيسية للتمكني من جمع 

البيانات الهامة املتعلقة بسالمة األغذية يف الوقت املناسب.    
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اإلطار 20:
مؤرش متكني املرأة يف مجال الزراعة

ُصمم مؤرش متكني املرأة يف مجال الزراعة لتتبع تحقيق املساواة بني الجنسني والتحول يف القواعد الجنسانية )Malapit et al., 2019(؛ 
ويسمح الشكل التفصييل للبيانات بتصنيفها حسب الفئة العمرية والجنس واملوقع واملنطقة الزراعية اإليكولوجية واإلقامة الحرضية 

أو شبه الحرضية أو الريفية والِعرق والفئة االجتامعية االقتصادية واملهنية، وهذا بدوره يسمح أيًضا بتحقيق فهم متعمق للوضع 
واتخاذ إجراءات مستهدفة؛ وتُسهل العينة، التي تسمح بهذا التصنيف عىل مستوى سلسة إمداد األغذية، بفهم مساهمة القطاعني 

الرسمي وغري الرسمي يف انتاج األغذية وأمناطهم الخاصة باستهالك األغذية الخاضعة للتصنيف. وهذه املعلومات، التي إذا ما اتسمت 
بالكفاءة يف نرشها عىل أصحاب املصلحة املعنيني، تستطيع أن تسهل من إرشاك الفئات الضعيفة يف اتخاذ القرار واملساعدة يف ملكيتهم 

للمبادرات املستهدفة؛ وتعترب هذه الجهود هامة يف تعزيز اإلنصاف يف الوصول إىل بيانات األمن الغذايئ والتغذية من أجل وضع 
السياسات واتخاذ القرارات عىل املستويات الشعبية واملحلية، مع مراعاة التنوع والسياق املحيل.     

اإلطار 21:
استخدام األقامر الصناعية لتحسن تقييم مخاطر الجفاف

تحسيًنا للوصول إىل جمع البيانات وتفاصيلها وميسورية تكلفتها، قامت بعض البلدان بتطوير تكنولوجيات رقمية من املمكن الوصول 
إليها لرصد األمن الغذايئ، والتي تساعد يف التغلب عىل الكثري من القيود املشار إليها يف هذا القسم، مع التحسني من الشكل التفصييل 
للبيانات وتطبيق عملية بسيطة وميسورة التكلفة؛ ومن ضمن هذه األمثلة، مرشوع استخدام األقامر الصناعية لتحسن تقييم مخاطر 
الجفاف، وهو املرشوع الذي أقيم لدعم أطباء بال حدود؛ وبالنسبة للمستويات اإلقليمية والوطنية، ال توجد أيًضا البيانات املتاحة يف 

الوقت املناسب وبالشكل التفصييل، التي تسمح بتقييم أثر الحلول املبتكرة لسلسلة القيمة والعوامل التي ميكنها التحسني من استيعابها 
)لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2021(.

القيود الخاصة باملوارد البرشية
غالبًا ما يُشار إىل غياب رأس املال البرشي املالئم يف املؤسسات 

العامة، املسؤولة عن توليد بيانات األمن الغذايئ والتغذية 
وتنظيمها ونرشها، باعتباره من القيود الرئيسية التي تواجه 
جمع البيانات وتحليلها يف الكثري من البلدان، حيث يكون 

للموارد البرشية واملوظفني أثرًا كبريًا عىل توافر البيانات 
الكافية وعالية الجودة يف الوقت املناسب.

القيود المتعلقة بجمع البيانات
لقد تم مرارًا وتكرارًا إقرار الحاجة إىل املوظفني الحاصلني 

عىل تدريب جيد يف جمع البيانات باستخدام أساليب 
 Krosnick, Presser and Husbands,( املسح التقليدية

2015(؛ فيتطلب جمع البيانات الغذائية، عىل سبيل املثال، 
مهارات معينة تتضمن القدرة عىل اختيار أداة جمع بيانات 
التقييم الغذايئ األكرث مالمئة واستخدامها بالشكل املناسب، 

وذلك ملساعدة املجيبني يف تقدير الحصص املطلوبة وضامن 
استكامل اإلبالغ عن البيانات.

بالرغم من أن التكنولوجيات الحديثة تستطيع أن تيرس من 
جمع البيانات، إال أنها ال تغني عن الحاجة إىل توفر عدد 

ملحوظ من املوظفني الحاصلني عىل التدريب املالئم للقيام 
بذلك )Aweke et al., 2021(؛ فإن التكنولوجيا املستخدمة 

يف إجراء املقابالت مع األشخاص من مواقع بعيدة، مثل 
املقابلة الهاتفية مبساعدة الحاسوب أو التكنولوجيا املستندة 
إىل شبكة اإلنرتنت، قد تقلل من الحاجة إىل املوارد البرشية، 

وذلك من خالل إضفاء الطابع اآليل عىل بعض املهام الروتينية 
أو املهام التي تستغرق وقتًا طويال، ولكنها ال تحل محل 

املوارد البرشية بشكل كامل، فعىل سبيل املثال سوف يحتاج 
دامئًا القياس املوثوق فيه لبعض النتائج، مثل قياسات الجسم 
البرشي وقياس بيئات األغذية املحلية، الوجود الفعيل ملندويب 

التعداد يف املوقع. كذلك، غالبًا ما يحتاج تطويع التكنولوجيا 
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األكرث حداثة، من أجل تنظيم البيانات متعددة األبعاد 
وتحليلها ونرشها، مهارات فنية قد ال تتواجد لدى املوظفني 
القامئني املعنيني بجمع البيانات وتحليلها، كام يتطلب أيًضا 

التطبيق الفعال لهذه التكنولوجيا مهارات شخصية، تتضمن 
كل من اإلدارة والقيادة، وغياب هذه املهارات بني املوظفني 

القامئني من شأنه أن يؤثر بشكل عام عىل القدرات والرتتيبات 
املؤسسية ملعالجة البيانات وتحليلها ونرشها؛ وقد يكون 
التدريب املطلوب لتطوير هذه القدرات صعب وضعه 

ويستغرق وقتًا طويال، وهو ما ميكن أن يحد أو يؤخر من 
تبني هذه التكنولوجيات الحديثة واستخدامها )منظمة 

العمل الدولية، 2016، 2020(.    

وبينام تم إقرار أهمية وجود املوظفني الحاصلني عىل 
التدريب الجيد لجمع البيانات وتحليلها من أجل األمن 
الغذايئ والتغذية، إال أن قلة املوارد تجعل من الرضوري 
تحقيق التوازن بني الحاجة إىل توفر التخصص واستدامة 

جهود التدريب وبناء القدرات؛ وتعترب برامج بناء القدرات، 
مثل تلك املُدرجة يف إطار اتفاقية برنامج نانسن، حيث 

يحصل الطالب عىل منحة وتدريب يف الرنويج مع توفري 
فرصة التعاون مع املؤسسة املستضيفة عند العودة، من 

https://www.( األمثلة عىل برامج بناء القدرات املستدامة
fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail-

/events/en/c/1309584(. عالوة عىل ذلك تأخذ يف االعتبار 
الكثري من برامج متويل االتحاد األورويب استدامة جهود بناء 

القدرات التي تقوم بتمويلها؛ وبالرغم من هذه الجهود، 
أحيانًا ما تعرتض مساعي استدامة بناء القدرات أوجه القصور 
التي تواجهاها البيئات املحلية، مثل غياب فرص العمل وتدين 
مستوى األجور، والبيئات القامئة التي ال توفر االستقاللية، مام 
يؤدي إىل هجرة ذوي الكفاءة، التي تؤثر عىل بلدان الجنوب 

العاملي.     

وتناوال للقيود التي تواجه القدرات التحليلية للبيانات، توفر 
الفاو الدعم اإلحصايئ للبلدان األعضاء؛ ويتوثق نجاح هذه 

املبادرات يف بلدان منطقة جنوب رشق آسيا، والتي حققت 
أعىل املكاسب يف القدرة اإلحصائية خالل العقد املايض 

)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2019(، إال 
أن األثر النهايئ للدعم املقدم لبناء القدرات يحد منه التقييم 

املحدود لقدرة األنظمة اإلحصائية الوطنية.  

وباإلشارة إىل التحديات التي طرحها انتشار التكنولوجيات 
 Florey, Hellin and الحديثة يف مجال الزراعة، ألقى بالضوء

Balié )2020( عىل ما ييل:

1. “ترتبط الكثري من القيود املعوقة، التي يواجهها صغار 
املزارعني، مبسائل أساسية متعلقة بالقدرات؛ عىل سبيل املثال: 
صغار املزارعني “ال يتمتعوا بالتنظيم الجامعي، ولديهم خربة 

محدودة يف مفاوضات السوق، وكذا القليل من التقدير 
لقدراتهم عىل التأثري عىل الرشوط، التي مبقتضاها يقوموا 
باملشاركة مع السوق، كام توجد لديهم معلومات قليلة، 

إن وجدت، عن أوضاع السوق واألسعار وجودة السلع 
”.)Shiferaw et al., 2011(

2. يف املناطق الجغرافية التي ال يتواجد بها األسواق لزيادة 
املدخالت بسبب عدم التحفيز الكايف ملبادرة القطاع الخاص 
 Ricker-Gilbert et al., 2011; Ghins et al.,( ومشاركته
2017(، يضمن الدفع بالتكنولوجيات، التي تحقق مستوى 

أعىل من االنتاجية، تحقيق إمكانية التحكم بسهولة يف أسعار 
املدخالت من خالل العدد الصغري من التجار الزراعيني؛ 

وبالتايل فإن قوة السوق التي ميارسها عدد قليل من املشغلني 
سوف تؤدي إىل هبوط أسعار بوابة املزرعة بسبب استمرارية 

األسعار املرتفعة للمدخالت.

3. مثّة الكثري من املزارعني الذي ال تعترب من أولوياتهم زيادة 
االنتاجية وتحقيق املزيد من الوصول إىل األسواق، بل عوًضا 
عن ذلك، يركز هؤالء املزارعون عىل األنشطة الجارية خارج 

املزرعة أو األنشطة غري الزراعية سعيًا للخروج من املجال 
  ”.)Mausch et al., 2018( الزراعي بشكل مؤقت أو دائم

القيود المتعلقة بغياب قدرات معالجة 
البيانات وتحليلها ونشرها

غالبًا ما تتسم موثوقية بيانات األمن الغذايئ والتغذية 
وتوافرها باملحدودية نتيجة ملا ييل: )1( غياب قدرات معالجة 

البيانات وتحليلها و)2( غياب القدرات التحليلية للبيانات.

يحتاج تحليل بيانات التقييم الغذايئ، عىل سبيل املثال، 
إىل مهارات معينة مثل القدرة عىل اختيار جدول تركيبة 

األغذية املالئم، مع مراعاة قامئة بيانات املتناول من األغذية 
وتفاصيلها وكذا القدرة عىل مطابقة األغذية املشار إليها يف 

قواعد بيانات تركيبة األغذية مع وصف بنود األغذية املدرجة 

https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail-events/en/c/1309584/
https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail-events/en/c/1309584/
https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail-events/en/c/1309584/
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يف البيانات املجمعة، حتى مع عدم وجود التطابق املثايل 
لذلك. من املمكن األخذ يف الحسبان اعتبارات مامثلة فيام 

يتعلق بتحليل بيانات األمن الغذايئ املشتقة من املسوح، مثال 
عند التطبيق األويل ملقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ 
يف أداة املسح؛ جرى جمع البيانات الخاصة مبقياس املعاناة 
من انعدام األمن الغذايئ يف عدد من املسوح عىل مستوى 

العامل، وذلك قبل حصول العدد الكايف من املحللني املتدربني 
عىل الوقت املطلوب الكتساب املهارات التحليلية الرضورية 
ملعالجة البيانات بالشكل املالئم، خاصًة يف البلدان منخفضة 
الدخل ومتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا؛ وبالتايل نتجت 

العديد من التقارير بنتائج مضللة، حيث أنها قامت عىل 

افرتاضات خاطئة أثناء التحليل.       

وتتضح األمثلة امللموسة عىل كيفية تأثري قدرات معالجة 

البيانات عىل جودة بيانات األغذية يف إجراء تقييم املتناول 

من األغذية، وتحليل تركيبة األغذية وتقييامت الكواشف 

البيولوجية املتعلقة باملتناول من املغذيات الدقيقة وتقييامت 

سمية األغذية؛ وتسهيال ملعالجة البيانات وتحليلها تم اقرتاح 

عدد من اإلجراءات اآللية، التي متثل فرًصا ومخاطرًا يف ذات 

الوقت )انظر اإلطار 22(.    

اإلطار 22:
فرص ومخاطر يف استخدام التحليل اآليل للبيانات

تضمنت التطورات التكنولوجية الحديثة يف مجال التقييم الغذايئ الخطوات العديدة للتحليل الغذايئ وذلك باستخدام منصات التحليل 
الغذايئ عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها )/https://www.fao.org/infoods/infoods/software-tools/en(، فيقلل ذلك من احتاملية 
األخطاء الناشئة عن تسجيل البيانات يدويًا وما يلحقها من نسخ. ولكن الكثري من هذه الربمجيات غري متاحة للجميع، وهي الربمجيات 

التي تسمح باالستخدام املكون من وحدات منوذجية لقواعد بيانات تركيبة األغذية املحلية، كام أن افتقار هذه الربمجيات مليسورية 
التكلفة يحد من استيعابها عىل نطاق واسع يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ ومن القيود األخرى لها أيًضا أنها تتطلب قدرات 

خاصة باالستخدام املالئم لرتميز األغذية يف تحليل املتناول الغذايئ. ويعد توحيد ترميز البيانات، كجزء من ضامن الجودة ومعالجة 
البيانات، مبثابة خطوة هامة أخرى، والتي قد ال يجري التعامل معها بالشكل املالئم بسبب غياب الخربة، خاصًة عندما ال تتواجد أُطر 

لبحوث الجودة، عىل سبيل املثال يعد توحيد ترميز األغذية خطوة هامة يف عملية تحليل األغذية، التي تقوم مبطابقة األغذية املتواجدة 
يف التقييم الغذايئ املتحصل عليه مع األغذية املتواجدة يف قاعدة البيانات الغذائية؛ ومع تعقيد األمناط الغذائية وتعدي أنواع األغذية 
املستهلكة تلك املنعكسة يف قاعدة بيانات األغذية، يكون تطابق األغذية مثريًا للتحدي ويتطلب خربة تتضمن املعرفة باملطبخ املحيل. 
باإلضافة إىل ذلك تحصل األغذية املستهلكة بشكل متزامن، مثل القهوة والحليب، عىل رموز تحدد هذه الرتكيبات املتكررة. وإن رموز 

الرتكيبة، عند استخدامها بالشكل املالئم يف قاعدة البيانات، من املمكن لها أن تدعم النمط الغذايئ الشامل وتحليل الجودة وتكشف عن 
   .)Mason et al., 2015( أمناط أكرث وضوًحا ومساءلة، والتي من املمكن لها التأثري عىل األمن الغذايئ والصحة

يعترب مرشوع FoodEx2 أحد محاوالت الهيئة األوروبية لسالمة األغذية من أجل توفري رابط مشرتك ملصادر البيانات عىل مستوى 
املجاالت املختلفة لسالمة األغذية )Nikolic and Ioannidou, 2021(؛ فيوفر مرشوع FoodEx2 وصف لعدد كبري من بنود األغذية 

الفردية املجمعة وفًقا ملجموعات األغذية والفئات األكرب لألغذية ضمن هيكل متدرج؛ كام  تتمثل أيًضا مواصفات واجهة مرشوع 
FoodEx2، التي يتضمنها نظام التصنيف، فيام هو مجمع يف قاعدة بيانات تركيبة األغذية الوطنية من 14 بلد أوروبية؛ ويتسع ذلك 

بنطاق مجموعة البيانات لتتضمن معلومات متسقة حول أكرث الوصفات املُركبة شيوًعا يف البلدان األوروبية، وكذلك املعلومات املتسقة 
 .)Roe et al., 2013( حول مكمالت األغذية، مع توفري قاعدة بيانات محدثة برتكيبة األغذية ملا يزيد عن 1750 بنًدا من بنود األغذية
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بخالف القدرات الخاصة مبعالجة البيانات، جرى تحديد عدة 
قيود تتعلق بالقدرات التحليلية يف مجاالت األمن الغذايئ 

والتغذية؛ فمن املمكن للتحديات التحليلية أن تتضمن 
أوجه قصور يف قدرات قياس البيانات )أساليب القياس، 

بدون تدريب املوارد البرشية( أو عدم كفاية قدرات تحليل 

البيانات عىل أساس قيود برمجيات الحوسبة. ومن أمثلة 
غياب القدرات التحليلية هي التحديات التي تواجه تقييم 

الكواشف البيولوجية الغذائية؛ فبينام يحسن استخدام 
الكواشف البيولوجية الغذائية من دقة تقديرات املتناول 
من األغذية، إال أن تطبيقها يحتاج إىل قدرات مستفيضة 

https://www.fao.org/infoods/infoods/software-tools/en/
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لجمع العينة وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتحليلها.  وبالنسبة 

لتحليل املغذيات الدقيقة والسمية يف األغذية، فإنه يتطلب 

معدات معملية وأساليب أخرى متطورة، والتي تكون باهظة 

التكلفة بشكل كبري بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل من 

الرشيحة الدنيا؛ وبالتايل ينتج عن غياب القدرات التحليلية 

لألغذية والبنود الكيميائية البيولوجية قوائم مغذيات غري 

كاملة ضمن جداول تركيبة األغذية لدى الكثري من البلدان.     

ومن القيود األخرى أيًضا ذات الصلة القدرة التحليلية 

غير الكافية للبيانات )أال وهي أجهزة الكمبيوتر الفعالة( 

واملطلوبة ملعالجة كميات كبرية من البيانات واملعلومات 

املتوفرة؛ كذلك يضفي القيام بجمع مجموعات البيانات 

الضخمة متعددة األبعاد واستخدامها أشكاال من التعقيد، 

والتي قد تتطلب رفع مستوى مهارات املوظفني الحاليني.    

إن القدرة غري الكافية عىل نرش البيانات وتفسريها وتوصيلها 

بفعالية تحد من االستفادة من البيانات، وتعرقل من جهود 

الدعم املبذولة ملواصلة االستثامر يف جمع البيانات املتعلقة 

باألمن الغذايئ والتغذية؛ فبعد جمع البيانات وتحليلها غالبًا 

ما يجري توصيل النتائج فقط يف شكل بيانات مجدولة مع 

القليل من التفسير والتحليل لها )الفاو، 2015؛ منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2019(. وبينام يتزايد 

الوعي بأهمية دعم استخدام البيانات مبوجز تحلييل مالئم 

يتناول كيفية الحصول عىل البيانات من املعلومات األولية 

 Hicks et al., 2019; Vaitla et al., 2018; Sethi and(

Prakash, 2018( ، إال أن االفتقار إىل مثل هذه النواتج 

من املمكن له أن يعوق ُصنع السياسات القامئة عىل أساس 

البيانات واتخاذ التدخالت املستهدفة ملعالجة املشكلة )الفاو، 

2015(. وقد ال تكفي أيًضا املهارات، التي تنحرص متاًما يف 

املجاالت اإلحصائية، وذلك مع ظهور التكنولوجيا املتقدمة يف 

انتاج البيانات ذات التعقيد املتزايد، وإرشاك أطراف جديدة 

من موفري البيانات ومستخدميها؛ فضال عن ذلك ال يوجد 

أي تأكيد عىل توصيل البيانات ونرشها؛ كام يؤدي عدم توافر 

املعلومات يف اللغات املحلية إىل الحيلولة دون استخدام 

البيانات بسبب الحواجز اللغوية. ومع األخذ يف االعتبار قيام 

قلة قليلة من مكاتب اإلحصاء الوطنية يف البلدان النامية 

برصد استخدام بياناتها )Sethi and Prakash, 2018(، فمن 

ثّم يصُعب قياس االستخدام الفعيل للبيانات، وبناًء عليه فمن 

املهم الحصول عىل مثل هذه البيانات، وتقدير العقبات التي 

متنع االستخدام الفعال للبيانات من أجل وضع اسرتاتيجية 

بالتدابري التصحيحية.

عدم مالمئة الرتتيبات املؤسسية 
وحوكمة البيانات 

يرشح هذا القسم املسائل املتعلقة بحوكمة البيانات، التي 
تنشأ عن عدم مشاركة أصحاب املصلحة، وغياب التنسيق 

ما بني الوكاالت، وعدم الشفافية، واالفتقار إىل األُطر 
التنظيمية املالمئة. 

القيود التي تحد من مشاركة أصحاب املصلحة
تكون سهولة استعامل البيانات محدودة عند عدم إرشاك 

أصحاب املصلحة يف تخطيط املسح وعدم مالمئة نرش 
املعلومات أو الوصول إليها، وهي املعلومات التي تتعلق 
مباهية البيانات املتوفرة وكيف ميكن ألصحاب املصلحة 

استخدامها؛ وهذه القيود التي تواجه الوصول إىل البيانات 
واستخدامها من أجل تحسني عملية ُصنع القرار تجعل من 

الصعب الدعوة للمزيد من التمويل وااللتزامات فيام يتعلق 
بجمع بيانات األمن الغذايئ والتغذية وتحليلها. 

تظهر مخاوف تتعلق بحقوق اإلنسان والخصوصية عند عدم 
إرشاك أصحاب املصلحة  يف جمع البيانات، خاصًة فيام بني 
الفئات السكانية الضعيفة مبا فيها الشعوب األصلية )يجري 

تناول هذه املسائل بالتفصيل(. وإن الشكل غري املالئم لتمثيل 
التنوع، وإدماج األقليات، والقدرة عىل تصنيف البيانات 

وفًقا للفئات السكانية املحددة، يرتبط ارتباطًا وثيًقا بعدم 
إرشاك أصحاب املصلحة وما يفرضه هذا الوضع من قيود 
عىل االستفادة من البيانات يف اتخاذ القرارات ضمن هذه 

السياقات؛ فتتطلب املشاركة غري املالمئة لبعض الرشائح 
املعينة من السكان إىل املزيد من التقييم عىل مستوى العامل؛ 

ففي بعض الحاالت قد تُصمم بعض التكنولوجيات الرقمية 
املستخدمة بدون الحصول عىل مدخالت من املستخدمني، 

وهو ما يعترب أمر شائك، وذلك عندما ال يجري التغلب عىل 
الفجوات املعرفية والتكنولوجية بني أصحاب املصلحة من 

خالل املشاركة املالمئة لهم. قد تواجه بعض املجتمعات 
الزراعية يف املناطق الريفية، عىل سبيل املثال، عقبات أمام 

استخدام التكنولوجيا بسبب تكلفتها وانعدام الوعي والوصول 
إليها أو االتصال بها، وضمن هذه الظروف قد تتقيد جهود 

تطويع التكنولوجيات الرقمية الحديثة بسبب عدم فهم 
أوضاع العمل ومتطلباته وتوقعات املستخدم النهايئ. فأحيانًا 
ما يحيد نرش التكنولوجيات الرقمية بالرتكيز واإلنفاق بعيًدا 
عن الهدف الرئييس، أال وهو تحسني مستوى تغذية السكان 
وصحتهم؛ كام قد ال يتوفر لدى املستخدمني النهائني االتصال 

باإلنرتنت أو الدراية املطلوبة أو اإلملام باألمور الرقمية من 
أجل تشغيل هذه األجهزة. ويتطلب األمر ايًضا مواصلة بذل 

الجهود لتقييم مزايا التدخالت التكنولوجية؛ ويف حالة استبدال 
أو تحديث برنامج أو تطبيق أو جهاز ما، ينبغي بالتوازي 
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

مراعاة مزايا النسخة السابقة والحاجة إىل التحسني حتى تكون 
النسخة املعدلة مفيدة ومقبولة لدى املستخدمني النهائيني 
)Johari, 2021(؛ وعليه من املهم النظر بعناية يف السياق 

الثقايف واالجتامعي املحيل وإرشاك أصحاب املصلحة من 
أجل النجاح يف تبني التكنولوجيا الحديثة لجمع بيانات األمن 

الغذايئ والتغذية وتحليلها.  

وأخريًا من ضمن التحديات التي تواجه التقييم واتخاذ 
القرار املعني باألمن الغذايئ والتغذية، فيام يتعلق مبؤرشات 

هدف التنمية املستدامة رقم 2، هو غياب الشفافية 
وامللكية وإحصاءات الزراعة املتاحة للجميع، وبالتايل يجب 

تناول القيود املتعلقة بملكية المعلومات والوصول إليها 
املتولدة من جمع البيانات وتحليلها من جانب أصحاب 

املصلحة املعنيني. 

القيود املتعلقة بغياب التنسيق بني الوكاالت
قد يتضمن جمع البيانات املتعلقة مبؤرشات األمن الغذايئ 
والتغذية واملعنية بأهداف التنمية املستدامة العديد من 

الوكاالت داخل البلد؛ ويحدث تشتت يف ساحة جمع البيانات 
داخل الوكاالت الحكومية يف العديد من البلدان حيث ال تقوم 

مكاتب اإلحصاء الوطنية بجمع البيانات الخاصة بالزراعة 
واألغذية والتغذية وإمنا تقوم الوزارات املختلفة بهذه املهمة. 
ويؤدي أحيانًا غياب الجهود التنسيقية بني هذه الوكاالت إىل 

االزدواجية يف الجهود املبذولة، بل ومن املمكن لذلك أيًضا 
أن يضيف أعباء غري رضورية للمشاريع واملبادرات املضغوطة 
ماليًا، وكذا يعرقل من تبادل الخدمات والربط بني مجموعات 
البيانات الرضورية من أجل تحقيق الفهم شامل لوضع األمن 

الغذايئ والتغذية ومحركاته لدى السكان؛ عىل سبيل املثال 
قد يجري جمع بعض البيانات املطلوبة من خالل األكادمييني 

مبشاركة باحثني فرديني، والذين ال تستهدف مسوحهم الصغرية 
بالرضورة أن تعكس وضع البلد ككل، بينام قد يجري جمع 

بيانات أخرى من خالل وكاالت من القطاع الخاص والتي قد 

تُحفظ ضمن خاصية جدار الدفع )Paywall( مام يُقيّد من 
الوصول إىل البيانات.  

وعىل المستوى العالمي يجري جمع الكثري من البيانات 
الخاصة باألمن الغذايئ والزراعة والتغذية ونرشها من خالل 
الفاو؛ أما البيانات يف مجال الصحة والتغذية، والتي تتضمن 

البيانات املتعلقة مبؤرشات تغذية األطفال واألمهات، مثل 
الرضاعة الطبيعية الخاصة14، فتقوم بجمعها ونرشها منظمة 

الصحة العاملية واليونيسف؛ بيد أنه يف املثالني السابقني 
تأيت البيانات األولية من الدول األعضاء أو املناطق بشكل 

منفرد، وبالتايل تعتمد جودة البيانات وثرائها بشكل أسايس 
عىل قدرة البلدان املنفردة )منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، 2019(. وأحيانًا ما يؤدي غياب التنسيق 
بين الوكاالت الوطنية والدولية إىل فجوات بني األهداف 

واملخرجات، عىل سبيل املثال رأى 50 يف املائة من مكاتب 
اإلحصاء الوطنية األفريقية أن برامج بناء القدرات مل تتضمن 
مشاورات كافية بني أصحاب املصلحة عىل املستوى الوطني 

والدويل، كام أعرب ما يزيد عن 30 يف املائة من مكاتب 
اإلحصاء الوطنية عىل مستوى العامل عن أن الربامج مل تفي 

باحتياجاتهم )رشاكة اإلحصاء-21، 2018(؛ ويربهن ذلك عىل 
غياب امللكية الُقطرية الكافية لربامج بناء القدرات اإلحصائية.  
عالوة عىل ذلك فإن غياب الرؤية املشرتكة وتوافق اآلراء فيام 

بني البلدان، حول أهمية جمع البيانات، ومقاومة اتساق 
املؤرشات ومنهجية جمع البيانات، يؤدي إىل الحيلولة دون 

عقد املقارنات الدولية )Veillard et al., 2010(. وتقرتح 
وكاالت األمم املتحدة املختلفة أساليب ومعايري مختلفة، وهو 
ما يؤدي إىل عدم القدرة عىل إدماج البيانات وجمعها ضمن 

مجموعات البيانات ذات الصلة مع التسبب يف بعض من 
االزدواجية يف الجهود املبذولة؛ وتتفاقم بعض القيود العاملية 

بغياب التنسيق بني العدد الكبري ألصحاب املصلحة املشرتكني، 
مع غياب اآلليات الواضحة لإلبالغ وكذا وسائل الوفاء 

بالتزاماتهم ذات الصلة )انظر اإلطار 23(.

14  انظر أداة تتبع منظمة الصحة العاملية لتحسني تغذية األمهات والرضع 
.https://extranet.who.int/nhdtargets :واألطفال الصغار عىل
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اإلطار 23:
نظرة نقدية للدعم اإلحصايئ املقدم من الفاو للدول األعضاء

تتضح الحاجة إىل تحقيق مستوى أفضل من تنسيق الجهود من خالل تقييم أنشطة الفاو اإلحصائية الذي أجرته الفاو بنفسها يف 2020، 
وكان الهدف من هذا التقييم هو تزويد الدول األعضاء بتقييم ملساهامت الفاو اإلحصائية يف التطوير الزراعي والريفي واألمن الغذايئ 
والتغذية من 2012 إىل 2018؛ ولقد انتهى فريق التقييم إىل أن الحوكمة اإلحصائية الداخلية الحالية للفاو ال توفر أساس راسخ للعمل 
اإلحصايئ جيد التنسيق أو املتسق أو الباعث للرضا، ويرجع ذلك إىل ضعف تنفيذ ترتيبات الحوكمة الداخلية، وااللتباس بشأن األدوار 
واملسؤوليات الناتج عن كرثة الوحدات واألقسام التي تجري األنشطة اإلحصائية )مبا يف ذلك عىل املستوى اإلقليمي(، وهو ما يُضعف 

من مستوى الفعالية. وبناًء عليه جاءت التوصية بالحاجة إىل قيام الفاو باالستفادة عىل نحو أفضل من الخربة اإلحصائية اإلقليمية، 
والتقييم املنتظم ملواردها من الربامج املخصصة لألنشطة اإلحصائية وذلك لضامن مالمئتها ألهداف خطة العمل. حدد التقييم أيًضا أن 
محدودية الدعم اإلحصايئ املقدم للبلدان قد زادت حدته نتيجة العتامد الفاو عىل املوارد الخارجة عن امليزانية من أجل بناء القدرات 
اإلحصائية، وهو ما أدى إىل التشكك يف مدى استدامة هذا العمل املعني بتطوير القدرات؛ من ثم بالرغم من تحقيق بعض التقدم من 
حيث مستوى الجودة إال أن اإلحصاءات التي نتجت عن الفاو ونرشتها كانت متوافقة جزئيًا مع إطار ضامن جودة اإلحصاءات الخاص 
بها. كام أوىص أيًضا فريق التقييم بإرساع الفاو من جهودها املبذولة للتحسني من مستوى جودة دعم بنيتها التحتية الخاصة بالبيانات 

وتكنولوجيا املعلومات، وكذا تنظيم وتطبيق نظام متكامل إلدارة الجودة اإلحصائية لضامن التوافق مع املعايري واألعراف اإلحصائية 
.)2020c ،الحالية والجديدة املقبولة دوليًا فيام يتعلق بجميع أنشطتها )الفاو

استجابًة للتقييم اتخذت املنظمة العديد من الخطوات:

أ ( تكون إحصاءات الفاو وبياناتها ذات األغراض اإلحصائية محكومة بثالثة أُطر شاملة وملتزمة بها، أال وهي: )1( املبادئ األساسية 
لإلحصاءات الرسمية )بالرغم من توجهها بشكل أسايس نحو الوكاالت اإلحصائية الوطنية(؛ )2( املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية 

الدولية، والتي تركز عىل املنظامت الدولية وصدق املدير العام للمنظمة عىل الطبعة الثانية لها )2014(؛ )3( إعالن بشأن آداب املهنة 
الصادر عن املعهد اإلحصايئ الدويل، والذي يوفر التوجيه األخالقي لجميع اإلحصائيني املهنيني العاملني يف كل من املجال األكادميي 

واملنظامت الوطنية والدولية. ويركز بشكل خاص عىل حامية البيانات ورسيتها كل من املبدأ 6 من املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية 
واملبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية وكذلك املبدأ 12 لإلعالن بشأن آداب املهنة الصادر عن املعهد اإلحصايئ الدويل.   

ب ( تلتزم قواعد بيانات الفاو األساسية، التي تنرش فقط املعلومات اإلحصائية املُجمعة، بسياسة البيانات املفتوحة: رخصة املشاع 
اإلبداعي 3.0 للمنظامت الحكومية الدولية؛ ومع تطوير مستودع بيانات إحصاءات الفاو )الفقرة PC 132/5 ،27( سوف تُطبق هذه 

الرخصة عىل جميع قواعد البيانات اإلحصائية املتوفرة عىل موقع الفاو. وتعقد الفاو حاليًا املناقشات لتحديث رخصة املشاع اإلبداعي 
4.0 للمنظامت الحكومية الدولية )CC-BY-4.0( حتى تلتزم مبعيار السلع العامة الرقمي للبيانات املفتوحة الناشئ عن خريطة طريق 

األمني العام لألمم املتحدة من أجل التعاون الرقمي.  

ت ( أقامت الفاو يف عام 2019 منصة مؤسسية لنرش البيانات الجزئية لألغذية والزراعة )فهرس البيانات الجزئية لألغذية والزراعة(، وهي 
املنصة التي تطبق املعايري الدولية وأفضل املامرسات األكرث تقدًما يف معالجة البيانات الشخصية )إخفاء البيانات الشخصية، واستخدام 

إجراءات الكشف عن البيانات اإلحصائية، ورشوط استخدام البيانات الجزئية(.

ث ( قامت الفاو بتطوير معايري مؤسسية تطالب باملوافقة املستنرية للمجيبني عىل جميع املسوح التي تجريها املنظمة بشكل مبارش. 
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القيود التي تؤدي إىل غياب الشفافية واألُطر 

املالمئة التنظيمية 
تتمثل املسألة الثالثة، املتعلقة بالرتتيبات املؤسسية لتحقيق 

فعالية جمع البيانات واستخدامها، يف الحاجة إىل قيام 
الحكومات باإلفصاح عن البيانات حتى يتسنى الوصول إليها 

واستخدامها بسهولة؛ ففي بعض الحاالت قد يؤدي غياب 
اإلرادة السياسية والرتدد يف املشاركة باملعلومات الحساسة إىل 
الحيلولة دون جمع البيانات ونرش النتائج املتعلقة بأمور ما، 
مثل املستويات املعتدلة النعدام األمن الغذايئ، وذلك بسبب 
الخوف من أنها قد تنطوي عىل تحديات أكرث بكثري مام تراه 
 Asian Development Bank,( وتقبله الحكومات الوطنية

 2013; Banik, 2016; Thow et al., 2018; Wan and
Zhou, 2017(؛ ويف أمثلة أخرى قد يعترب الوصول إىل البيانات 

املتعلقة بسالمة األغذية مبثابة معلومات حساسة، حيث قد 
تؤثر مثل هذه املعلومات عىل الفرص التصديرية.    

ومن املسائل الهامة األخرى، املتعلقة بجمع البيانات ونرشها، 
هي الحاجة إىل أُطر قانونية وتنظيمية قوية والتي تحمي 

حقوق اإلنسان والخصوصية؛ وينطبق ذلك خاصًة مع املشاركة 
املتزايدة للوكاالت الخاصة يف توليد البيانات املتعلقة باألمن 

الغذايئ والتغذية وتحليلها. 

لقد طرأت تطورات عىل املناهج املستخدمة لجمع البيانات 
املتعلقة بإنتاج األغذية ومعالجتها بشكل فوري، مبا يف ذلك 

البيانات الزراعية، وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا 
أجهزة االستشعار والزراعة الرقمية. 

الغذاء املايئ هو من مصادر األغذية الرئيسية لألشخاص، 
ويتطلب انتاج األسامك القيام بعمليات الرصد املتواصل 
وتوفري البيانات الجاهزة لالستعامل؛ فالوصول إىل هذه 
البيانات سوف يحّول دون االستغالل املفرط للمخزون 

السميك أو نفاذه، وكذا سيوفر معلومات قيّمة من أجل 
 Grilli, Curtis and Hynes,( فعالية إدارة مصايد األسامك

   .)2021

باإلضافة إىل ذلك تستخدم تربية املاشية الذكية أيًضا العديد 
من التكنولوجيات، التي تقوم بتحليل البيانات للتحسني من 
اإلنتاج مع التقليل من اآلثار البيئية؛ عىل سبيل املثال تسمح 
بنية تحليل البيانات الجديدة، التي تقوم بتوليد بيانات عىل 
مستوى املزرعة والحقل، للمزارعني وأصحاب املصلحة برصد 

العمليات الجارية واتخاذ القرار من أجل الدقة يف تربية 
املاشية )Fote et al., 2020(؛ ويوفر استخدام مثل هذه 
التكنولوجيات املتقدمة مستوى من التفاصيل فضال عن 

الوصول الفوري للبيانات، التي كانت غري متوفرة يف املسوح 
التقليدية. 
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اإلطار 24:
SATIDA COLLECT تطبيق

SATIDA COLLECT هو تطبيق عىل أندرويد يسمح بجمع البيانات بشكل رسيع وبسيط يتعلق بسوء التغذية والوصول إىل املوارد، 
وهو معني بدعم منظامت املساعدات اإلنسانية املشرتكة يف إدارة الجفاف واألمن الغذايئ.

SATIDA COLLECT هو تطبيق عىل الهاتف املحمول متوفر باملجان وسهل االستخدام ويتسم بالكفاءة، والذي جرى تطويره 
 SATIDA باستخدام مجموعة أدوات مفتوحة املصدر لجمع البيانات “لوحات البيانات املفتوحة املُجمعة”؛ ويقوم أيًضا تطبيق

COLLECT بتوحيد معايري جمع البيانات املتعلقة بسوء التغذية، والعوامل االقتصادية االجتامعية، والوصول إىل املوارد، وأسعار 
 ،SATIDA األغذية، والقدرة عىل التكيف وغريها من البيانات األخرى ذات الصلة. وتتضمن جميع التقييامت الجارية باستخدام

إحداثيات النظام العاملي لتحديث املواقع، ويجري تحميلها آليًا عىل قاعدة البيانات لتخزينها؛ ومُتكن واجهة برمجة التطبيقات ذات 
الصلة من العرض املبارش للبيانات عىل صفحة املشاهدة عىل شبكة اإلنرتنت. وتوفر قاعدة بيانات SATIDA وصول مبارش للبيانات، 

وتسمح باملزيد من التحليل من خالل خصائص مُتكن من املشاركة بالتقييامت وتصديرها؛ كام تيرس من التصوير املريئ ملخاطر الجفاف 
من خالل البيانات املستخلصة باستخدام األقامر الصناعية، بل واألهم من ذلك، أنها تعترب أداة من السهل استخدامها، وذلك من 

منظور املستخدم. لقد استخدمت جمهورية أفريقيا الوسطى تطبيق SATIDA COLLECT لرصد األمن الغذايئ وتحليل مخاطر 
الجفاف وآثاره.  

.https://m.apkpure.com/satida-collect/com.satida.collect.android ملحوظة: للحصول عىل املزيد من املعلومات، انظر

Enenkel et al., 2015 :املصدر
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اإلطار 25:
تناول القيود املتعلقة بتوافر بيانات تركيبة األغذية وجودتها

غالبًا ما تُستخدم بيانات تركيبة األغذية لتقييم مستوى طاقة اإلنسان واملتناول من املغذيات والتخطيط لهام، مام يوفر املعلومات التي 
https://( يستند إليها الكثري من سياسات الصحة العامة والتغذية وبرامجها. تأسست الشبكة الدولية لنظم البيانات الخاصة باألغذية

/www.fao.org/infoods/infoods/en( يف 1984 بهدف تحفيز الجهود وتنسيقها للتحسني من جودة بيانات تركيبة األغذية وتوافرها 
عامليًا؛ وتوفر الشبكة الخطوط التوجيهية )مثل: تقييم جودة البيانات من املقاالت اليومية الستخدامها يف جداول تركيبة األغذية، 

ومطابقة األغذية، وتحويل الوحدات( واملعايري )مثل: تسمية األغذية، واملصطلحات، وأنظمة التصنيف، واسامء العالمات( باإلضافة إىل 
توفريها نظرة عامة عىل نظم إدارة بيانات تركيبة األغذية وأدوات الربمجيات من أجل التقييم الغذايئ؛ كام تتوفر عىل موقعها دورة 

تعليمية إلكرتونية شاملة عن بيانات تركيبة األغذية.

سعيًا للتغلب عىل عدم توافر محتوى املواد املغذية الخاصة باألغذية املائية، والتي تعترب من البنود الهامة يف النظم الغذائية والتغذية 
يف الكثري من مناطق العامل، تتوفر عىل برنامج إكسيل قاعدة البيانات العاملية عن تركيبة األغذية املتعلقة باألسامك واألسامك الصدفية 
التابعة للشبكة الدولية لنظم البيانات الخاصة باألغذية؛ فتتيح قاعدة البيانات العاملية عن تركيبة األغذية املتعلقة باألسامك واألسامك 
الصدفية قيم املغذيات ألنواع مختارة من األسامك والقرشيات واملحاريات، يف أشكالها النيئة واملطهية واملجهزة، حيث تغطي بيانات 

حول الربوتني واملعادن والفيتامينات واألحامض األمينية واألحامض الدهنية، وذلك باألساس ألنواع األسامك الزعنفية الرئيسية. ومواصلًة 
لتناول املساهامت املتعلقة مبجموعة متنوعة من األغذية املائية، انطلقت مساهمة جديدة يف 2022 والتي تتضمن العديد من الرشكاء 

ومنهم: الفاو، وجامعة النكسرت، واملركز العاملي لألسامك، ومعهد املوارد البحرية بالرنويج، من أجل زيادة الوصول إىل بيانات تركيبة 
األغذية عالية الجودة واستخدامها واملتعلقة باألغذية املائية إلرشاد سياسات الصحة العامة والتغذية وبرامجها بشكل أفضل استناًدا إىل 

األدلة الحديثة والراهنة.

https://m.apkpure.com/satida-collect/com.satida.collect.android
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/
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الفصل 4

التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة من 
أجل بيانات األمن الغذايئ والتغذية

كولومبيا ، الزراعة الدقيقة.

© هريين جوميز
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ضمن التطورات الرسيعة واألكرث إثارة التي من 
طرأت خالل العقود القليلة املاضية هي 

“ثورة البيانات” )Kitchin, 2014a(، وإنها 
عبارة عن سلسلة من االبتكارات التي تؤثر عىل طريق 
انتاج البيانات وإدارتها وتحليلها وتخزينها واستخدامها، 

وهو األمر الذي يغري من طبيعة البيانات واملعلومات يف 
 ،)Kitchin )2014a حد ذاتها. وكام وصف األمر بوضوح

كانت البيانات يف املايض “تستهلك الكثري من الوقت 
والتكلفة يف توليدها وتحليلها وتفسريها” وهو “ما جعل 

البيانات عالية الجودة مبثابة سلعة قيّمة، والتي إما تخضع 
لحامية مشددة أو تداول باهظ الثمن”؛ ويف الوقت 

الحايل “يتخذ انتاج البيانات بشكل متزايد شكل الفيض، 
أي سيل عميق وواسع النطاق من البيانات املتاحة يف 
الوقت املناسب واملتنوعة والحاسمة واملرتابطة، والتي 

تكون نسبيًا منخفضة التكلفة، وتتوفر خارج نطاق العمل، 
وتتزايد إتاحتها والوصول إليها” )Kitchin, 2014a, p.1(؛ 

وميثل تصفح هذا السيل من البيانات تحديات وفرص 
ال مفر منها، مبا يف ذلك بالنسبة للزراعة واألمن الغذايئ 

والتغذية.  

ولتناول االحتياجات والفرص الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية 
املتعلقة بالبيانات، يتطلب األمر القيام مبهام محددة ترتبط 
بشكل أويل بدورة بيانات األمن الغذايئ والتغذية )كام هو 

مشار إليه يف الفصل 1( واألبعاد الستة لألمن الغذايئ والتغذية 
)HLPE, 2020; Clapp et al., 2021 وبعض القيود املوضحة 

يف الفصلني 2 و3. يبدأ هذا الفصل بتحديد التكنولوجيات 
الجديدة والناشئة األساسية وتعريفها واملتعلقة بنظم األغذية 

واألمن الغذايئ والتغذية، ثم ييل ذلك رشح تفصييل للمهام 
املحددة املرتبطة بدورة بيانات األمن الغذايئ والتغذية، وأبعاد 

األمن الغذايئ والتغذية، والقيود املتعلقة بالبيانات؛ ويتضمن 

ذلك كيف ميكن استخدام التكنولوجيات املحددة يف مثل هذه 
املهام.  

ينتهي الفصل بإلقاء الضوء عىل املخاطر املرتبطة 
بالتكنولوجيات الرقمية التي تؤثر عىل مدى نجاح تطبيق 

هذه التكنولوجيات واالستفادة منها مع اقرتاح التدابري املناسبة 
للتخفيف من حدة هذه املخاطر. 

معامل التكنولوجيات الجديدة 
والناشئة وأهميتها بالنسبة لألمن 

الغذايئ والتغذية
إن التكنولوجيات الجديدة والناشئة، مثل: البيانات الضخمة، 

والذكاء االصطناعي، وأجهزة االستشعار، وإنترنت األشياء، 
وتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية، تظهر بشكل جيل يف 

الزراعة املُحكمة، والزراعة الذكية، والثورة الزراعية الرابعة 
)وتُعرف األخرية بوصفها الزراعة التي تتضمن سلسلة من 

االبتكارات التكنولوجية من أجل تعزيز سلسلة قيمة الزراعة 
]Santos Valle and Kienzle, 2020[(؛ وامتدت الثورة 

الزراعية الرابعة أيًضا لتشمل األغذية الزراعية حتى تتضمن 
سالسل قيمة األغذية )Lezoche et al., 2020(. وبالتايل جرى 
انتاج الكثري من البيانات وجمعها ومعالجتها وتحليلها ونرشها 

ضمن سياق األمن الغذايئ والتغذية مع تأثريها عىل سلسلة 
.)Wolfert et al., 2017( قيمة األمن الغذايئ والتغذية

يوضح اإلطار 26 تعريفات للتكنولوجيات الرقمية الجديدة 
والناشئة األساسية والتي تنطبق عىل األمن الغذايئ والتغذية 

أو تتمتع بإمكانية التطبيق عىل مجال األمن الغذايئ 
والتغذية. 
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اإلطار 26:
تعريفات لوسائل التكنولوجيا الرقمية الجديدة والناشئة األساسية

الذكاء االصطناعي: هو نظرية خاصة بنظم الكمبيوتر وتطويرها والتي تكون قادرة عىل أداء مهام ترتبط عادًة بالذكاء البرشي؛ يتضمن 
الذكاء االصطناعي مجاالت محددة مثل: التعلم اآليل، والتصور، والروبوتية، ومعالجة اللغات الطبيعية؛ ومن املمكن استخدام رؤية 

الكمبيوتر والتعلم املتعمق لدعم التصور املريئ.

البيانات الضخمة والحوسبة السحابية: تشري البيانات الضخمة إىل موارد املعلومات كبرية الحجم، وعالية الرسعة، وشديدة التنوع، 
وعالية املصداقية، والتي تتطلب أشكال مبتكرة وتتسم بفعالية التكاليف ملعالجة املعلومات، من أجل تعزيز الرؤية، واتخاذ القرار، 

والتشغيل اآليل للعملية؛ توفر الحوسبة السحابية بشكل مركزي املوارد والخدمات عن بُعد، وتيرس من استخدامها للعديد من 
املستخدمني دون حاجتهم إىل حفظ املوارد أو تنزيل الخدمات عىل أجهزتهم الفردية.

ل املوزع( إىل سجل المركزي  تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية: تشري تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية )أو تكنولوجيا السجِّ
موزع، كأن تُقَسم وحدات البيانات إىل كتل مشرتكة متسلسلة مبعرّفات فريدة؛ زاد استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية، 

خاصًة بسبب تطبيقها عىل العمالت املشفرة )الكريبتو كرنيس(، والرموز غري القابلة لالستبدال، والعقود الذكية ... إلخ. العمالت املشفرة 
)الكريبتو كرنيس( هي عملة افرتاضية أو رقمية تخضع للتأمني بخاصية التشفري، وهي مصممة للعمل كوسيط للتبادل من خالل شبكة 
كمبيوتر، والتي ال تعتمد عىل أي هيئة إصدار أو تنظيم مركزية؛ أما بالنسبة للرموز غري القابلة لالستبدال فإنها وحدة بيانات غري قابلة 

لالستبدال ُمخزنة يف شكل سجل رقمي من املمكن بيعه أو تبادله؛ والعقود الذكية هي عقود أو اتفاقات والتي من املمكن إبرامها 
وتنفيذها والتحكم بها وتوثيقها، جزئيًا أو كليًا، بشكل آيل بدون تفاعل برشي.

ع )أو االستشعار املجتمعي(: هو منوذج حيث يقوم املجتمع فيه بتعزيز األجهزة بقدرات استشعار وحوسبة من أجل  االستشعار املَُجمَّ
املشاركة بالبيانات بشكل جامعي، واستخالص املعلومات لقياس ظاهرة ذات اهتامم مشرتك وتحديدها )Kraft et al., 2020(؛ يختلف 

ع عن منوذج االستشعار الشخيص حيث إن الظاهرة الخاضعة للرصد يف الحالة األخرية تنتمي إىل مستخدم فردي، بينام  االستشعار املَُجمَّ
ع عىل سيناريوهات حيث ال ميكن للظاهرة محل االهتامم أن تخضع للقياس بسهولة من خالل مستخدم أو  ينطبق االستشعار املَُجمَّ

  .)Ganti, Ye and Lei, 2011( جهاز فردي

التعهيد الجامعي: هي مامرسة إرشاك مجموعة من األشخاص )مجموعة( غالبًا من خالل وسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين 
للمساعدة يف جمع املعلومات أو األفكار أو اآلراء أو املدخالت األخرى لهدف مشرتك مثل حل املشكالت واالبتكار ... إلخ.

نظام دعم اتخاذ القرار: يشري إىل نظام برامجي يقوم بجمع البيانات وتحليلها من مصادر عديدة من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرار 
ألغراض اإلدارة أو العمليات أو التخطيط أو التوصية مبسار الحل األمثل.

التوأم الرقمي: هو متثيل افرتايض يقوم مقام النظري الرقمي يف الوقت الحقيقي ليشء أو نظام مادي، ويساعد يف عملية اتخاذ القرار.

نظام املعلومات الجغرافية: هو نظام يستخدم أدوات الربمجيات اللتقاط البيانات املتعلقة باألماكن وتخزينها وتحليلها وتصويرها، والتي 
غالبًا ما تُستخدم يف دراسة استخدام مساحات األرايض وأثر األحداث املناخية ... إلخ ورصد هذه األمور. 

التصوير املريئ للمعلومات: هي عملية تحويل البيانات إىل شكل تفاعيل مريئ، والذي مُيكن املستخدمني أو يحفزهم عىل استخدام 
قدراتهم الذهنية والبرصية للحصول عىل فهم أكرث للبيانات واكتساب رؤية عنها.

الرد الصويت التفاعيل: هي تكنولوجيا تسمح للبرش بالتفاعل بنظام هاتفي يعمل من خالل الكمبيوتر باستخدام واجهة املستخدم 
الصوتية والنغمة الثنائية متعددة الرتدد واملرتابطة مام يسمح لهم بتوفري املعلومات والوصول إليها.

وسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين: تشري إىل معلومات، وآراء، ومقاطع فيديو، ومقاطع مسموعة، واملواد اإلعالمية املتعددة التي 
ينتجها املستخدم ويتشارك بها ويناقشها عىل الشبكات الرقمية.
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الشبكة الداللية: تسمح تكنولوجيا الشبكة الداللية بإقامة أماكن للبيانات عىل شبكة اإلنرتنت، ووضع املفردات، وتبويب املعارف، وكتابة 
قواعد معالجة البيانات؛ ويوجد أعىل الشبكة الداللية عملية االستدالل، والتي تتمثل يف التفكري املنطقي يف البيانات باستخدام القواعد 

ذات الصلة.

أجهزة االستشعار وإنرتنت األشياء: جهاز االستشعار هو جهاز يقوم بقياس خاصية مادية أو كيميائية، وتتضمن أجهزة االستشعار عىل 
سبيل املثال ال الحرص: أجهزة االستشعار املعتادة )مثل األجهزة املعنية برصد رطوبة الرتبة أو تعقب الحيوانات(، محطات األرصاد 

الجوية واالستشعار عن بُعد )مثال باستخدام تكنولوجيا األقامر الصناعية(؛ ويتزايد استخدام أجهزة االستشعار التي تلتقط الصور أو 
مقاطع الفيديو الرقمية حتى تعكس الواقع، ومن املمكن لهذه األجهزة أن تكون ثابتة أو متنقلة )توضع عىل الجرارات أو الروبوتات 

أو الطائرات املسرّية ... إلخ(؛ ولقد يرس تطوير حواسيب النانو ووحدات التحكم الفائقة وجعل من الشائع استخدام هذه األجهزة 
االستشعارية، حيث جعل من السهل وصول نطاق عريض من السكان إليها؛ وتُستخدم أجهزة االستشعار بشكل شائع أيًضا يف تطبيقات 

إنرتنت األشياء؛ ويشري إنرتنت األشياء إىل شبكة األشياء املادية التي بوجد بها أجهزة استشعار وبرمجيات وتكنولوجيات أخرى لربط 
البيانات وتبادلها مع أجهزة ونظم أخرى من خالل اإلنرتنت؛ وغالبًا ما يُستخدم إنرتنت األشياء إىل جانب وسائل تكنولوجيا أخرى، مثل 

التعلم اآليل، والدراسات التحليلية، والتحليل البرصي ألجهزة الكمبيوتر، والروبوتية.  

الحوسبة يف كل مكان: هي مفهوم حيث تتم الحوسبة لتظهر يف أي وقت وكل مكان؛ فصارت الحوسبة يف كل مكان واسعة االنتشار 
ال سيام من خالل الحوسبة املتنقلة، حيث يحمل املستخدمون النهائيون أجهزتهم )مثل الهواتف املحمولة( ويستخدمونها يف األنشطة 
والسياقات اليومية؛ من املمكن لتطبيقات الحوسبة املتنقلة أن تقوم عىل أساس خدمة الرسائل القصرية، وبيانات الخدمات التكميلية 

غري املنظمة، وروبوتات الدردشة، واملقابلة الهاتفية مبساعدة الحاسوب وغريها من اشكال التطبيقات األخرى مثل التكنولوجيات القامئة 
عىل لوحات البيانات املفتوحة.

الواقع االفرتايض والواقع املعزز: الواقع االفرتايض هو بيئة محاكية للواقع ُمعدة بأجهزة الكمبيوتر والتي تحتوي عىل أشياء ومشاهد 
تبدو حقيقية مام يجعل املستخدم يشعر بأنه منغمس يف بيئة محاكية للواقع؛ أما الواقع املعزز فهو تجربة تفاعلية لبيئة العامل الحقيقي 

حيث تكون األشياء يف العامل الحقيقي معززة مبعلومات وخصائص ُمعدة بأجهزة الكمبيوتر. 

تستطيع التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة دعم 
جميع مراحل دورة بيانات اتخاذ القرار املعني باألمن 

الغذايئ والتغذية؛ كام أنها تستطيع أن تدعم أبعاد األمن 
الغذايئ والتغذية، وتناول بعض القيود املتعلقة بالبيانات 

املشار إليها يف الفصلني 2 و3. وترشح األقسام التالية مهام 
محددة ترتبط بكل مرحلة من مراحل دورة األمن الغذايئ 
والتغذية والتكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة ذات 

الصلة بكل مرحلة من املراحل باإلضافة إىل أمثلة عىل 
ذلك؛ كذلك يُشار إىل أبعاد األمن الغذايئ والتغذية والقيود 

املتعلقة بها واملرتبطة باملهام املحددة )املشار إليها يف املقدمة 
والفصل 3(.  

األولويات واألسئلة  تحديد/تنقيح 

الخاصة باألدلة
من ضمن املهام املرتبطة بهذه املرحلة يف دورة البيانات 

هي مهمة إجراء تقييم للخيارات واقتراح األولويات 
واألسئلة؛ وكام رشح األمر Yoshida )2016( فعىل سبيل 
املثال استُخدمت العديد من املناهج لتحديد األولويات 

يف بحوث الصحة والتغذية، مثال تقوم شبكات مثل مبادرة 

بحوث تغذية الطفل وصحته وتحالف جيمس ليند 
)املعهد الوطني لبحوث الصحة، 2021( بجمع املعلومات 

من الخرباء )مثل طريقة دلفي ومناقشات مجموعات 
الرتكيز(، ثم القيام بدمج آراء الخرباء لتحديد األولويات؛ من 

املمكن دعم هذا النهج القائم عىل آراء الخرباء باستخدام 
التكنولوجيات الرقمية مثل: خدمة الرسائل القصرية، 
وبيانات الخدمات التكميلية غري املنظمة، وروبوتات 

الدردشة، والتعهيد الجامعي، والتعلم اآليل، والتكنولوجيا 
القامئة عىل لوحات البيانات املفتوحة، والرد الصوتي 

التفاعلي وغريها من التطبيقات املتنقلة األخرى. قد تساعد 
هذه التكنولوجيات أيًضا الفاعلني يف مجال األمن الغذايئ 

والتغذية عىل املساهمة يف تحديد األولويات وموازنة 
الخيارات املختلفة )باستخدام مثال التعلم اآليل( وبالتايل 

التحسني من وضوح األولويات؛ عىل سبيل املثال استخدم 
Wazny et al. )2019( نهج مبادرة بحوث تغذية الطفل 

وصحته لتحديد األولويات البحثية لصحة األمهات واألطفال 
وتغذيتهم يف الهند باالستعانة مبجموعة كبرية من املصادر 

الخارجية لجمع أفكار األبحاث من شبكة تضم خرباء يف 
صحة الطفل من كافة أنحاء الهند. وقد تساعد هذه املناهج 

والتكنولوجيا يف تناول القيود املتعلقة بعدم وضوح كيفية 
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

تحديد األولويات )املشار إليها يف املقدمة(. والجدير بالذكر 
أيًضا أنه بينام يتضمن النهج املستخدم من مبادرة بحوث 

تغذية الطفل وصحته القيام بجمع الكثري من أفكار البحوث 
من مصادر مختلفة )أي من الباحثني وواضعي السياسات 

ومدراء الربامج(، إال أن هذه العملية جرى تنفيذها من 
أجل تعريف/تنقيح األولويات واألسئلة الخاصة باألدلة، 

وبالتايل فإنها تعترب جزًءا من املرحلة األوىل لدورة البيانات 
بدال من املرحلة التالية يف دورة البيانات املتعلقة باستعراض 

البيانات وتوحيدها وجمعها وتنظيمها.

البيانات وتوحيدها  استعراض 

وجمعها وتنظيمها
تتضمن مرحلة دورة البيانات املتعلقة باستعراض البيانات 

وتوحيدها وجمعها وتنظيمها عدًدا من املهام املحددة 
التي من املمكن دعمها من خالل التكنولوجيات الرقمية 

الجديدة والناشئة.

من ضمن هذه املهام دعم جمع البيانات املتعلقة باألمن 
الغذايئ والتغذية وانتاجها، وهي املهمة التي من املمكن 
أن تتخذ أشكاال عديدة منها جمع بيانات األمن الغذايئ 

والتغذية من املجيبني، واستكامل البيانات املُبلغ عنها ذاتيًا؛ 
وتتضمن التكنولوجيات الرقمية، التي ميكنها أن تدعم 

جمع بيانات األمن الغذايئ والتغذية من املجيبني، كل من: 
التعهيد الجماعي، واالستشعار الُمَجمًّع، ووسائل التواصل 
االجتماعي اإللكتروني، وخدمة الرسائل القصرية، وبيانات 

الخدمات التكميلية غري املنظمة، وروبوتات الدردشة، 
والتكنولوجيا القامئة عىل لوحات البيانات املفتوحة، والرد 

الصويت التفاعيل وغريها من التطبيقات املتنقلة األخرى؛ 
ومن املمكن للمعلومات املجمعة من املجيبني باستخدام 

هذه التكنولوجيات أن تتضمن مجموعة كربى من البيانات 
ذات الصلة بأي من األبعاد الستة لألمن الغذايئ والتغذية.   

يستطيع املجيبون اإلبالغ عن الدخل والنفقات واألسعار، 
ووضع البنية التحتية للنقل املادي واالتصاالت، حيث ترتبط 
املعلومات بُبعد الوصول الخاص باألمن الغذائي والتغذية؛ 
عىل سبيل املثال يرشح Ochieng )2019( دراسة تجريبية 
جرت يف مالوي لتطبيق التعهيد الجامعي عىل أسعار بوابة 
املزرعة الخاصة باللوبياء والحمص وذلك من خالل محطة 

البث اإلذاعي الريفي، حيث أبلغ املزارعون عن أسعار 
وأماكن بيع منتجاتهم.     

يستطيع املجيبون أيًضا اإلبالغ عن مامرسات التغذية، 
وإعداد الطعام، وسالمة األغذية، والتنوع الغذايئ، 

والسلوكيات املراعية للصحة، وتتعلق مثل هذه املعلومات 
بُبعد االستخدام الخاص باألمن الغذائي والتغذية؛ عىل 

 De Choudhury, Sharma and سبيل املثال قام
Kiciman )2016( بإجراء دراسة لتقدير مستوى جودة 

األغذية املتوفرة يف أماكن جغرافية مختلفة باستخدام 
بيانات من 3 مليون منشور متعلق باألغذية عىل وسائل 

التواصل االجتامعي اإللكرتوين؛ فوجدت الدراسة أن األغذية 
املشار إليها عىل وسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين، 

والتي شارك بها األشخاص املتواجدين يف صحاري األغذية، 
كانت تحتوي عىل نسب مرتفعة من الدهون والكوليسرتول 
والسكر، ونسب منخفضة من حيث الربوتني واأللياف. ويف 

مثال أخر عرضه Shah et al. )2020(، استخدم فيه معالجة 
اللغات الطبيعية وخوارزمية التعلم اآليل لجمع البيانات 
وتحليلها من عىل تويرت من أجل تقييم العادات الصحية 

والغذائية الكندية؛ قام النموذج بتصنيف املنشورات 
املتعلقة باألغذية وغري املتعلقة باألغذية، وأتاح املعلومات 

املستخلصة من منشورات تويرت )مثل املتناول من السعرات 
الحرارية مقابل استهالك الطاقة( باإلضافة إىل األغذية 

واألنشطة األكرث تداوال عىل تويرت وذلك وفًقا لكل منطقة.     

 يستطيع املجيبون اإلبالغ عن أنشطة تتعلق بُبعد 
االستدامة الخاص باألمن الغذائي والتغذية مثل تلك 

 MIT’s Climate األنشطة املرتبطة بالبيئة واملناخ؛ ويعترب
https://www.climatecolab.org( CoLab( من األمثلة 

التي تناولت الذكاء الجامعي لألشخاص من حول العامل 
لتناول املشكالت املجتمعية بدًءا بتغري املناخ؛ ويوفر 

Climate CoLab منصة مفتوحة لحل املشكالت والتي من 
خاللها آالف األشخاص يعملوا عىل وضع خطط وتقييمها 

للوصول إىل األهداف العاملية املعنية بتغري املناخ.  

إن املجيبني )والذين يتضمنون املزارعني، ومسؤويل 
الصحة البيطرية، واإلرشاد الزراعي( يستطيعوا اإلبالغ 
أيًضا واملساعدة يف رصد وجود اآلفات واألمراض التي 

تدمر مصادر األغذية؛ عىل سبيل املثال توفر منصة املهام 
الزراعية التي طورها املركز الدويل لفيسيولوجيا وإيكولوجيا 

الحرشات، بجامعة تل أبيب، تطبيق متنقل للعاملني 
بالكشافة امليدانية ورواد املزارعني لإلبالغ عن اآلفات من 
الحقل؛ ومتتد عمليات املنصة لتشمل أربعة مقاطعات يف 

كينيا لتغطي حوايل 20000 مزرعة من مزارع الكفاف.15

https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/ 15  انظر
.Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf

https://www.climatecolab.org
https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf
https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf
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قد تنطوي أيًضا مهمة جمع البيانات املتعلقة باألمن 
الغذايئ والتغذية وانتاجها عىل استكامل البيانات املُبلغ عنها 

ذاتيًا؛ ومن املمكن استخدام التعلم اآليل يف هذا الغرض، 
  )Schmidhuber et al. )2018 عىل سبيل املثال استخدم
خوارزميات التعلم اآليل الستخالص بيانات املتناول الغذايئ 

من دراسة عبء املرض العاملي، كام طور مناذج للتنبؤ والتي 
تقدر استهالك كل بند من من بنود املغذيات باالعتامد عىل 

توافره عىل املستوى الوطني؛ ومن املمكن لهذه البيانات 
أن ترشد املبادرات لتناول االحتياجات الغذائية ملجموعات 

سكانية محددة ضمن سياق نظم معينة لألغذية.    

فضال عن ذلك قد تتضمن مهمة جمع البيانات املتعلقة 
باألمن الغذايئ والتغذية وانتاجها الجمع اآليل للبيانات 

ذات الصلة بكيانات األمن الغذايئ والتغذية مثل: الحقول 
الزراعية واألعشاب واآلفات واألمراض والظواهر الطبيعية 

)مثل الظروف الجوية( وموارد األغذية الطبيعية )مثل 
األغذية الربية مبا فيها األسامك(. كذلك تشمل التكنولوجيات 

الرقمية، التي تستطيع دعم الجمع اآليل للبيانات ذات 
الصلة بكيانات األمن الغذايئ والتغذية بدون اإلرشاك 

املبارش للمجيبني، ما ييل: تكنولوجيا االستشعار عن بُعد، 
ونظم املعلومات الجغرافية، والروبوتية، وإنرتنت األشياء، 
 WFP DataViz والتوأم الرقمي؛ عىل سبيل املثال تعترب

منصة تصوير مريئ للبيانات تابعة لربنامج األغذية العاملي، 
وهي التي توفر معلومات جغرافية وبيانية تفاعلية من 

 Economicو Hunger Hub Seasonal Explorer  خالل
Explorer والتقارير التفاعلية وأدوات التتبع املواضيعية؛ 

وتأيت بيانات االستشعار عن بُعد من مقياس اإلشعاعية 
الطيفية للتصوير ذو التمييز املتوسط باألقامر الصناعية 

تريا وأكوا لوكالة ناسا؛ وتخضع بيانات االستشعار عن بُعد 
للتحديث بشكل منتظم. كذلك تخضع بيانات املصفوفات 

)وهي بيانات بكسيلية حيث تتقابل كل نقطة بكسيلية 
مع موقع جغرايف معني( للمعالجة والتجميع واملرجعية 
الجغرافية من أجل عرض تصوير مريئ من السهل فهمه 
 Flybird وتعترب .)https://dataviz.vam.wfp.org/(
Innovations مثال أخر، وهي رشكة زراعية ذات أثر 

اجتامعي مقرها الهند؛ فقامت Flybird بتطوير Siri وهي 
جهاز تحكم ذيك خاص بالري، حيث يقوم بإدارة تطبيق 

املياه واألسمدة عىل املحاصيل والنباتات؛ فيوجد لدى 
Siri أجهزة استشعار والتي تجمع البيانات حول رطوبة 

الرتبة، ودرجة الحرارة، ودرجة الرطوبة ملنع التطبيق القليل 
للري والتسميد واإلفراط فيهام؛ كام تجمع Flybird أيًضا 
معلومات دميغرافية أساسية حول مزارعيها باإلضافة إىل 

بيانات جغرافية وأخرى متعلقة باملحاصيل، وهي املعلومات 
التي مُتكن Flybird من التنبؤ مبتطلبات املياه واملستوى 

http://www.( األمثل للتسميد ملحاصيل املزارعني
    .)flybirdinnovations.com/

وكام يتضح من األمثلة التي تناولها هذا القسم، تستطيع 
الكثري من التكنولوجيات الرقمية تسهيل مهمة دعم جمع 

البيانات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية وانتاجها؛ وهذا 
بدوره ميكن أن يساعد يف تناول القيود ذات الصلة بعدم 

توافر البيانات والتي أُشري إليها يف املقدمة. 

باإلضافة إىل ذلك ميكن للتكنولوجيات الرقمية الجديدة 
والناشئة أن تعزز من جمع البيانات النوعية وتخزينها 

ومعالجتها وذلك يف شكل صور، ومقاطع فيديو، وتسجيالت 
صوتية ونصية؛ فمن املمكن عىل سبيل املثال جمع 

البيانات النوعية أيًضا من خالل وسائل التواصل االجتامعي 
اإللكرتوين، والتعهيد الجامعي وغريها من تطبيقات الحوسبة 
املتنقلة؛ ومُيكن تخزين البيانات النوعية باستخدام البيانات 

الضخمة، والحوسبة السحابية؛ ويُسمح أيًضا بتحليل 
البيانات النوعية عرب التعلم اآليل وذلك مثال من خالل 
تحليل االتجاهات؛ ومن املمكن نرش البيانات النوعية 

من خالل وسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين والتصوير 
المرئي للبيانات )Kanter and Gittelsohn, 2020(؛ ومن 
ثم ميكن لهذه األمور أن تساهم يف تناول القيود ذات الصلة 

باإلفراط يف االعتامد عىل البيانات الكمية املشار إليها يف 
املقدمة.

ومن املهام األخرى املرتبطة مبرحلة دورة البيانات الخاصة 
باستعراض البيانات وتوحيدها وجمعها وتنظيمها هي 
ربط البيانات وتكاملها وتجميعها وإثرائها من مصادر 

مختلفة؛ وتتضمن التكنولوجيات الرقمية التي تستطيع دعم 
هذه املهمة: الشبكة الداللية، والبيانات الضخمة، والتوأم 

 ،FoodOn :الرقمي؛ وتشمل الجهود املبذولة يف هذا الشأن
وأنطولوجيا )توصيفات( املحاصيل ملنظمة منظومة 

الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واملكنز 
الزراعي متعدد اللغات للفاو، ومشاريع التوأم الرقمي 

 BeeZon’s Virtual Beeوالبحوث لجامعة واجينينجن، و
Consultant،  ومنصة البيانات الضخمة يف الزراعة ملنظمة 

منظومة الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، 
وهي الجهود املوضحة يف اإلطار 27. إن هذه التكنولوجيات 

الرقمية )خاصًة الشبكة الداللية والبيانات الضخمة( 
تستطيع املساهمة يف تحسني الوصول إلى البيانات، 

واملشار إليها يف الفصل 2 باعتبارها من القيود األساسية؛ 
كام أنه بوسع الشبكة الداللية أن تدعم تنسيق البيانات 

والنظم وتشغيلها املتبادل؛ وميكن أيًضا للتشغيل املتبادل أن 
يسهل من الجهود املبذولة بشأن األدوات مفتوحة املصدر 

واملواد الخاصة بها، وهو ما ميكن بدوره أن يساهم يف 
الوصول إىل البيانات؛ بالتايل من املمكن ملبادرات البيانات 

املتاحة للجميع، والجهود املبذولة للمصادر املفتوحة، 
والتكنولوجيات الرقمية )مثل البيانات الضخمة والتعهيد 
الجامعي والحوسبة املتنقلة( أن تساعد يف التخفيف من 
القيود املرتبطة بالبنية التحتية والموارد والقدرات غير 

https://dataviz.vam.wfp.org/
http://www.flybirdinnovations.com/
http://www.flybirdinnovations.com/
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المالئمة )املشار إليها يف الفصل 3( والتي تظهر يف مراحل 
أخرى من دورة البيانات.   

يعترب متكني املجيبني من املساعدة يف حذف األخطاء من 
البيانات مهمة أخرى من املهام املرتبطة مبرحلة دورة 

اإلطار 27:
أمثلة لجهود تدعم توحيد البيانات

FoodOn هي توصيفات ترشح األغذية الشائعة من حول العامل، ومن املمكن استخدامها يف وضع بيانات حول األغذية، والتي ميكن 
إدخالها يف قاعدة بيانات واالستفسار عنها أو تربيرها؛ تركز Foodon عىل األغذية البرشية وأغذية الحيوانات األليفة؛ وتتضمن أغذية 

من مصادر حيوانية ونباتية وفئات األغذية ومنتجاتها وجوانب أخرى مثل عمليات حفظ األغذية واألسطح املالمسة والتعبئة والتغليف 
 .)Dooley et al., 2018(

أنطولوجيا )توصيفات( املحاصيل ملنظمة منظومة الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وهي توفر رشح للصفات النباتية 
والترشيحية والفسيولوجية وخصائص الجودة واإلجهاد إىل جانب التسمية املعتادة لرتكيبة املتغريات؛ تسمح التوصيفات باالستخالص 
الرقمي لبيانات صفات املحاصيل وتجميعها وتكاملها وذلك من خالل مسوح تستخدم أدوات العلم التشاريك للجميع. ويف 10 نوفمرب/
ترشين ثان 2020 أبلغ موقع منظمة منظومة الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية عن أن األنطولوجيا تتضمن 4235 صفة 

و6151 متغري لعدد 31 نوع نبات )www.cropontology.org(، كام تدعم توليد البيانات التي ينطبق عليها املبادئ املتمثلة يف 
https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-( إمكانية العثور بسهولة عليها واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة استخدامها

.)ontology-2/

املكنز الزراعي متعدد اللغات للفاو )https://www.fao.org/agrovoc/about هو عبارة عن مفردات متعددة اللغات وُمحكمة 
والتي ُصممت لتشمل مفاهيم ومصطلحات وتعريفات وعالقات ترتبط باألمن الغذايئ والتغذية؛ تُستخدم املفاهيم لدعم التحديد 

الواضح للموارد، وتوحيد معايري عمليات الفهرسة، وتطبيق عملية البحث بشكل أكرث كفاءة؛ ويحتوي كل مفهوم أيًضا عىل مصطلحات 
استُخدمت للتعبري عنه بالعديد من اللغات؛ ويتضمن املكنز الرزاعي متعدد اللغات 39800 مفهوم وما يزيد عن 929000 مصطلح فيام 

يصل إىل 41 لغة.    

 Me, my diet مشاريع التوأم الرقمي والبحوث لجامعة واجينينجن والجاري تطويرها وتتضمن: محاصيل الطامطم االفرتاضية، و
Digital Future Farm )https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-؛ وand I

tomatoes-food-and-farming.htm(. ويقوم مرشوع محاصيل الطامطم االفرتايض بتطوير توأم رقمي ملحصول طامطم حقيقي  
يف بيت زجاجي، وهو منوذج محايك ثاليث األبعاد والذي يتلقى يف الوقت الحقيقي عىل املعلومات من خالل جهاز استشعار من بيت 
زجاجي حقيقي؛ ويجري يف املحصول االفرتايض محاكاة جميع التفاعالت بني الخصائص املحددة ملحصول الطامطم، والعوامل البيئية، 

وتدابري إدارة املحصول؛ ومبا أن النموذج مربوط مبحصول طامطم حقيقي يف بيت زجاجي فمن املمكن مواصلة تنقيح التنبؤات، وبالتايل 
اتخاذ اختيارات أفضل للمحصول الحقيقي؛ ومن املتوقع أنه مبجرد استكامل النموذج يستطيع املزارعون استخدامه كأداة دعم يف اتخاذ 
القرار من أجل زراعة محاصيل الطامطم الحقيقية يف البيوت الزجاجية؛ عىل سبيل املثال سوف تسمح للمزارعني بالتنبؤ بأثر أحد تدابري 

إدارة املحصول عىل الحصاد واملردود املايل، وبالتايل اتخاذ القرار بشأن محصول الطامطم الحقيقي بناًء عىل هذا التنبؤ.

Virtual Bee Consultant املقدمة من www.beezon.gr( BeeZon( هي حل يتمثل يف توأم رقمي ملستعمرات النحل، يتضمن 
نظام رصد متواصل يف الوقت الحقيقي للمنحل، والذي مُيكن النحالني من رصد مناحلهم عن بُعد واتخاذ قرارات إدارة ذكية بحد أدىن 

من التفاعل الشخيص؛ ويستند هذا الحل إىل نظام تتبع يقوم عىل أساس النظام العاملي لتحديد املواقع، وتوفري البيانات يف الوقت 
الحقيقي من أجهزة استشعار متعددة )لقياس الرطوبة، ودرجة الحرارة الداخلية والخارجية، ودرجة حرارة الحضنة ووزنها(. ويستطيع 

النحالون بشكل خاص الرصد عن بُعد والتعامل مع الجوانب التالية: وقت تدفق الرحيق؛ تحديد وجود األمراض واإلصابة باآلفات، 
والتعرض ملبيدات اآلفات والسمية؛ رؤية حول وضع املستعمرة وديناميكيات الصحة العامة؛ تحديد حاالت عدم وجود امللكة وجمع 
 Verdouw( األرساب؛ إدارة احتياطي مخزون الغذاء؛ آليات الحامية من الرسقة ونظم التتبع؛ نظم إخطار يضعها خصيًصا املستخدم

   .)and Kruize, 2017

 )https://bigdata.cgiar.org/( منصة البيانات الضخمة يف الزراعة ملنظمة منظومة الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
https://gardian.bigdata.cgiar.( تجمع البيانات من مصادر مختلفة عديدة؛ وتقوم الشبكة العاملية للبحوث الزراعية واالبتكار

/org( بتيسري ذلك حيث تسمح بعمليات البحث يف جميع مستودعات منظمة منظومة الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
واالتصال باملزيد من مجموعات البيانات لدى رشكاء اسرتاتيجيني.
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البيانات الخاصة باستعراض البيانات وتوحيدها وجمعها 
وتنظيمها؛ وتتضمن التكنولوجيات الرقمية التي تستطيع أن 
مُتكن املجيبني من املساعدة يف حذف األخطاء من البيانات 

ع، ووسائل التواصل  التعهيد الجامعي، واالستشعار املَُجمَّ
االجتامعي اإللكرتوين وغريها من أشكال التطبيقات األخرى 
والرد الصويت التفاعيل؛ عىل سبيل املثال من املمكن تطبيق 

جهود التعهيد الجامعي عىل األمن الغذايئ والتغذية مثل 
)Chu .et al. )2015 تلك التي عرضها

عالوة عىل ذلك يعترب التحقق من صحة البيانات وإثباتها 
والتوثق منها وإمكانية تتبعها وشفافيتها من املهام األخرى 
املرتبطة مبرحلة دورة البيانات الخاصة باستعراض البيانات 
وتوحيدها وجمعها وتنظيمها. ومن املمكن للتكنولوجيات 

الرقمية دعم هذه املهمة أيًضا؛ عىل سبيل املثال تدعم 
التكنولوجيات القامئة عىل لوحات البيانات املفتوحة التحقق 

من صحة مدخالت املستخدم املستخلصة من خالل أشكال 
متوفرة عىل اإلنرتنت )أونالين( وأنواع أخرى لواجهات 

املستخدم. ويتزايد دعم التحقق من صحة البيانات 
وإثباتها والتوثق منها وإمكانية تتبعها وشفافيتها عرب 

وسائل أكرث تعقيًدا وذلك من خالل التكنولوجيات الرقمية، 
مثل تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية، والتعلم اآليل، 

والتعهيد الجامعي، ووسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين، 
والحوسبة املتنقلة، والرد الصويت التفاعيل. وتتضمن األمثلة 

الخاصة بتلك الوسائل: نظام قواعد البيانات التسلسلية 

ملجموعة Barilla، ومرشوع تتبع سلسلة إمداد قواعد 
البيانات التسلسلية، وبرنامج Building Blocks الخاص 

بربنامج األغذية العاملي، وتطبيق قواعد البيانات التسلسلية 
ملنصة AgUnity، كام هو موضح يف اإلطار 29. وبتناول 

تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية خضع إقرار العمالت 
املشفرة )كريبتو كرنيس( للتجربة يف مجال األمن الغذايئ 

والتغذية؛ ومن األمثلة عىل ذلك AgriDigital، وهي 
عبارة عن مقدم خدمات تكنولوجيا لصناعة الحبوب والتي 

تجمع بني املخزون املادي وبيانات سلسلة اإلمداد والتمويل 
)/www.agridigital.io(؛ ويف ديسمرب/كانون أول 2016 

قامت AgriDigital بأول عملية بيع عاملية تبلغ 23.46 طن 
من الحبوب بني املزارع واملشرتي من خالل قواعد البيانات 

التسلسلية؛ وحتى األن قامت AgriDigital بصفقات بلغت 
 Sylvester,( ما يزيد عن 1.6 مليون طن مرتي من الحبوب

2019(. فضال عن ذلك قام تطبيق التوصيل الكوملبي 
Rappi، وهو التطبيق الذي يقدم خدمات توصيل حسب 
الطلب لألغذية وسلع أخرى عىل مستوى أمريكا الالتينية، 

بإطالق برنامج تجريبي يف نيسان/ابريل 2022 للسداد 
 Reuters,( يف املكسيك )بالعملة املشفرة )كريبتو كرنيس
2022(. كام يقوم برجر كينج مبعامالت بالعملة املشفرة 

)كريبتو كرنيس( يف أملانيا وهولندا وفينزويال؛ وقام ماكدونالز 
 Traders of( بتجربة ذلك يف السلفادور، وكينتايك يف كندا

  .).Crypto, n.d

http://www.agridigital.io/
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اإلطار 28:
أمثلة عىل تطبيق تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية عىل بيانات األمن الغذايئ والتغذية

نظام قواعد البيانات التسلسلية ملجموعة Barilla: تعاونت Barilla مع IBM يف 2018 لتطوير نظام لقواعد البيانات التسلسلية 
https://cryptonews.net/en/editorial/technology/icons-( إلضفاء الشفافية عىل دورة انتاجها من البيستو وإمكانية تتبعها
/of-italian-business-opt-for-blockchain(؛ يستطيع العمالء من خالل نظام قواعد البيانات التسلسلية إثبات تفاصيل املُنتًج، 

مبا يف ذلك الزراعة واملعالجة والحصاد والنقل والتخزين ومراقبة الجودة )Sylvester, 2019(؛ وبالتايل تعترب التكنولوجيات الرقمية ذات 
صلة ببُعد االستخدام الخاص باألمن الغذايئ والتغذية. كام يوضح نظام قواعد البيانات التسلسلية ملجموعة Barilla إمكانية استخدام 

التكنولوجيات الرقمية للتوثق من بيانات األمن الغذايئ والتغذية وتعزيز شفافيتها؛ عىل سبيل املثال للتوثق من التدابري واملؤرشات 
واملوازين وتعزيز شفافيتها.  

مرشوع تتبع سلسلة إمداد قواعد البيانات التسلسلية: أُطلق هذا املرشوع يف 2018 من خالل الصندوق العاملي للحياة الربية يف 
 TraSeable and Sea وConsenSys نيوزيالندا، والصندوق العاملي للحياة الربية يف أسرتاليا، والصندوق العاملي للحياة الربية يف فيجي و

Quest Fiji Ltd؛ ويستخدم املرشوع تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية لتتبع سمك التونة من أجل القضاء عىل الصيد غري املرشوع 
وانتهاكات حقوق اإلنسان يف صناعة التونة؛ ومن خالل قواعد البيانات التسلسلية من املمكن ملسح بسيط لعبوة التونة )عىل سبيل 

املثال من خالل الهاتف الذيك باستخدام كود QR( معرفة قصة سمكة التونة، ويتضمن ذلك مكان صيد السمكة وتوقيته، ومن خالل أي 
 .)https://www.wwf.org.nz/what_we_do/marine/blockchain_tuna_project( سفينة ووسيلة الصيد املستخدمة

لهذا تستطيع قواعد البيانات التسلسلية دعم قياس االستدامة يف األمن الغذايئ والتغذية.

برنامج Building Blocks الخاص بربنامج األغذية العاملي: هو حل من حلول قواعد البيانات التسلسلية للتوثق من املعامالت 
وتسجيلها؛ وخضع حل قواعد البيانات التسلسلية لالختبار إلثبات صحة املفهوم من خالل برنامج األغذية العاملي يف يناير/كانون ثان 

2017 يف إقليم السند، باكستان؛ ثم بعد أربعة أشهر أطلق برنامج األغذية العاملي مرشوع تجريبي يغطي 10000 الجئ سوري يف 
 .)Sylvester, 2019( مخيم أزرق لالجئني؛ ويف يناير/كانون ثان 2018 امتدت التجربة لتغطي 100000 الجئ يعيشون يف املخيامت

إن هذا الحل مُيكن األشخاص من تلقي أنواع مختلفة من املساعدات من العديد من املنظامت اإلنسانية يف الحال، ومن ثم الحد من 
مدى تعقيد الوصول إىل الدعم اإلنساين؛ ويف نفس الوقت ال يجري تخزين أي معلومات حساسة عىل Building Blocks. ومنذ 2017 

اتسع نطاق الحل ليوفر تحويالت نقدية قيمتها 325 مليون دوالر إىل مليون الجئ يف بنجالديش واألردن؛ ويعترب أكرب جهة تنفيذ يف 
https://innovation.wfp.org/project/building-( العامل لتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية من أجل املساعدات اإلنسانية
blocks(. يربهن برنامج Building Blocks التابع لربنامج األغذية العاملي عىل أن تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية تستطيع أن 

تدعم بُعد الوصول الخاص باألمن الغذايئ والتغذية.   

تطبيق قواعد البيانات التسلسلية ملنصة AgUnity: قامت AgUnity بتطوير تطبيق للهاتف الذيك لتناول مسألة اإلقصاء املايل والرقمي 
لصغار املزارعني باألماكن النائية واملجتمعات الريفية وذلك باستخدام تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية؛ يساعد تطبيق الهاتف الذيك 
املزارعني يف التخطيط، وبيع املنتج، ورشاء املدخالت، وتعقب املعامالت اليومية؛ ويف مرشوع ممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

أقامت AgUnity رشاكة مع Virgnia Tech )يف الواليات املتحدة األمريكية( وجامعة إجريتون )يف كينيا( وأضفت مواصفات محددة 
عىل تطبيق الهاتف الذيك لزيادة تدفق الخرضوات األفريقية املحلية إىل املستهلكني النهائيني للمساعدة يف زيادة األمن الغذايئ والتغذية 

https://www.einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-use-of-blockchain-( يف الجزء الغريب من كينيا
technology-to-improve-food-security-in-western-kenyahttps://www.einnews.com/pr_news/541948521/

 .)exploring-the-use-of-blockchain-technology-to-improve-food-security-in-western-kenya

كام هو موضح يف هذا القسم الفرعي، من املمكن 
للتكنولوجيات الرقمية أن تساعد يف التحقق من صحة 

البيانات وإثباتها والتوثق منها وإمكانية تتبعها وشفافيتها 
وكذلك تمكين المجيبين من المساعدة في حذف األخطاء 
من البيانات؛ وبالتايل من املمكن للتكنولوجيات الرقمية أن 

تساهم يف جودة البيانات.

تحليل البيانات باستخدام األدوات املناسبة
من املهام الرئيسية املرتبطة مبرحلة دورة البيانات الخاصة 
بتحليل البيانات هي تحليل الجوانب والكيانات المتعلقة 
باألمن الغذائي والتغذية والكشف عنها والتنبؤ بها مثل: 

انتاج األغذية، وإمدادات األغذية، ومستويات الدعم 
واملخزون الغذايئ، واألسواق، واألسعار، وديناميكيات صايف 
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التجارة، وعوامل عدم اإلنصاف، وظهور الظروف السلبية، 
ومامرسات التغذية، والتجارة، واآلفات، والجوانب املتعلقة 

باألمراض والتغذية. وتعترب مهمة تحليل الجوانب والكيانات 
المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والكشف عنها والتنبؤ 

بها مسألة ذات أهمية ألي من أبعاد األمن الغذائي 
والتغذية، اعتامًدا عىل جوانب األمن الغذايئ والتغذية محل 

النظر؛ عىل سبيل املثال إذا ما كانت جوانب األمن الغذايئ 
والتغذية محل النظر تتعلق بإنتاج األغذية بالتايل ستكون 

مهمة تحليل الجوانب والكيانات المتعلقة باألمن الغذائي 
والتغذية والكشف عنها والتنبؤ بها متعلقة بُبعد التوافر 

الخاص باألمن الغذائي والتغذية.   

من املمكن أن يدعم بشكل كبري التعلم اآليل، والبيانات 
الضخمة، والدراسات التحليلية، مهمة تحليل الجوانب 

والكيانات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والكشف 
 Talukder عنها والتنبؤ بها؛ عىل سبيل املثال استخدم

and Ahammed )2020( خوارزميات التعلم اآليل، 
 ،)Random Forest )RF خاصًة تقنية الغابات العشوائية

 Support Vector وخوارزميات آالت املتجهات الداعمة
 K-Near Neighbor والجار األقرب )Machines )SVM

KNN((، وذلك ملعالجة األمناط الغذائية أو بيانات املتناول 
من املغذيات واألغذية من أجل التنبؤ بسوء التغذية بني 

األطفال دون الخامسة من العمر يف بنجالديش؛ واستُخدمت 
خوارزمية أخرى للتعلم اآليل، أال وهي االنحدار الخطي، 
من أجل تحديد عوامل الخطر املتعلقة بالتقزم، ونقص 

الوزن والهزال فيام بني األطفال دون الخامسة من العمر 
 )Rahman et al., 2021( يف بنجالديش؛ ويف مثال مشابه

 )Random Forest )RF برهنت تقنية الغابات العشوائية
عىل دقة عالية يف التنبؤ بسوء التغذية بني األطفال دون 

الخامسة من العمر يف بنجالديش.  

ويف مثال أخر طبقه .Kwon et al )2020( استخدم 
خوارزمية التعلم اآليل لتحديد عوامل الخطر النخفاض 

الكتلة العضلية باالعتامد عىل العوامل الغذائية والصحية 
بني الرجال والنساء؛ نتج عن الخوارزمية خمس مجموعات 
منفصلة للرجال والنساء تعتمد عىل العمر، وإجاميل معدل 

الطاقة، ونسبة الكربوهيدرات، ونسبة الربوتني، ونسبة 
الدهون، والتدخني، واستهالك الكحوليات، والنشاط البدين 

وعدد من األمراض املزمنة، وهو ما نتج عنه خصائص 
متشابهة فيام بني كل مجموعة. ولحق ذلك خوارزمية أخرى 
للتعلم اآليل، أال وهي االنحدار اللوجستي، وهي الخوارزمية 
املستخدمة لتحليل االرتباطات بني كل متغري من املتغريات 

التسعة واملؤرش املنخفض للكتلة العضلية، وبالتايل تحديد 
عوامل الخطر ضمن كل مجموعة من املجموعات. ويف 
مسعى مامثل رشحه .Zeevi et al )2015(  استُخدمت 

خوارزمية التعلم اآليل متضمنة معامل الدم، والعادات 
الغذائية، والقياسات البرشية، والنشاط البدين، ومايكروبيوتا 
األمعاء، وذلك للتنبؤ باستجابة النسبة املخصصة للسكر بعد 

األكل لوجبات الطعام يف الحياة الفعلية.    

ويتمثل جهد أخر من الجهود الداعمة لتحليل الجوانب 
والكيانات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والكشف 
عنها والتنبؤ بها يف PlantVillage Nuru 16، وهو نظام 

لتحديد اآلفات واألمراض يف املزارع؛ واعتامًدا عىل إمكانية 
 PlantVillage انتشار هذا النظام كتطبيق متنقل، يستطيع

Nuru مساعدة أصحاب الحيازات الصغرية يف اكتشاف 
أمراض الكسافا وتحديدها وإدارتها؛ فقام فريق تطوير 

النظام برشح ما يزيد عن 200000 صورة لنبات الكسافا مع 
تحديد األمراض وتصنيفها من أجل التدريب الخاص بنموذج 
التعلم اآليل؛ واعتباًرا من يونيو/حزيران 2020 جرى تحميل 

التطبيق املتنقل واستخدامه فيام يزيد عن 40 بلد، ونتج 
عنه ما يزيد عن 18000 بالغ من املستخدمني.   

ومن املهام األخرى املرتبطة مبرحلة تحليل البيانات 
بدورة البيانات هي مهمة رسم الخرائط لجوانب األمن 

الغذائي والتغذية وكياناتها ورصدها، مثال بالنسبة للحقول 
الزراعية، والبنية التحتية، وقطعان املاشية، والظواهر 

الطبيعية ومصادر األغذية الطبيعية )مبا يف ذلك األغذية 
الربية وموارد املصائد(؛ ومن املمكن أن يرجع جمع 

البيانات األساسية وربطها إىل ما تناوله بالرشح مسبًقا فيام 
يتعلق باستعراض البيانات وتوحيدها وتنظيمها. تتضمن 

التكنولوجيات الرقمية التي ميكنها دعم رسم الخرائط 
لجوانب األمن الغذائي والتغذية وكياناتها ورصدها ما 

ييل: الذكاء االصطناعي، والتصوير املريئ للبيانات، وإنرتنت 
األشياء، ونظام املعلومات الجغرافية، وتكنولوجيا األقامر 

 PeskAAS الصناعية والتوأم الرقمي؛ عىل سبيل املثال يوجد
وهو تطبيق مفتوح املصدر للرصد والدراسات التحليلية 
والذي يسمح بضم البيانات التي تتعلق بالصيد وجهود 

املصايد الصغرية وتصنيفها وتحليلها وتصويرها؛ فمن 
خالل التطبيق يستطيع الصيادون أنفسهم وكذلك املدراء 

والباحثني اكتساب رؤى حول تجارب الصيادين بالنسبة 
للجهود املبذولة يف الصيد، ووضع املصايد، ومعدالت الصيد، 
والكفاءة االقتصادية، والحدود والتفضيالت الجغرافية والتي 
من املمكن لها أن توجه االستثامرات يف اإلدارة وسبل كسب 

https://bigdata.cgiar.org/divi_overlay/plantvillage- 16  انظر
./nuru

https://bigdata.cgiar.org/divi_overlay/plantvillage-nuru/
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العيش. يستخدم التطبيق يف األساس التصنيف والدراسات 
التحليلية وأداة تتبع التصوير املريئ للمعلومات، والتي 

جرى تصميمها مبشاركة خرباء املصايد واملدراء الحكوميني 
)Tilley, Lopes and Wilkinson, 2020(؛ ويتعلق تطبيق 

PeskAAS ببُعد توافر البيانات من ضمن األبعاد األخرى 
الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية.  

من األمثال األخرى أيًضا رصد املحاصيل من خالل مبادرة 
الرصد الجغرايف العاملي للزراعة لنظام املعلومات املتعلقة 

باألسواق الزراعية ملجموعة العرشين )انظر اإلطار 2(؛ 
يوفر نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية معلومات 
مفتوحة ويف الوقت املناسب وقامئة عىل نهج علمي بشأن 

ظروف منو املحصول ووضعه والعوامل املناخية الزراعية 
التي من املحتمل لها التأثري عىل االنتاج العاملي؛ ويركز عىل 

الدول الرئيسية يف انتاج املحاصيل األولية األربعة التالية 
والتجارة فيها: القمح والذرة واألرز وفول الصويا؛ وتُعرض 
املعلومات ذات الصلة يف شكل تقارير تتضمن أشكال من 
التصوير املريئ التفاعيل )Becker-Reshef et al., 2019(؛ 
ويتعلق نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية ببُعد 

االستقرار الخاص باألمن الغذايئ والتغذية. 

هناك مثال أخر يدعم مهمة رسم خرائط لجوانب األمن 
الغذايئ والتغذية وكياناتها ورصدها، ويعترب ذا صلة ببُعد 

االستقرار الخاص باألمن الغذايئ والتغذية، أال وهو أداة رسم 
الخرائط للتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ والحالة 
اإلنسانية، حيث تستخدم هذه األداة الخرائط التفاعلية 
وذات املواصفات املحددة لتصوير البيانات؛ وتحصل كل 

بلد عىل كود ملون حسب أحدث تصنيف متكامل ملراحل 
األمن الغذايئ والحالة اإلنسانية بالنسبة لقياسات كل من 
انعدام األمن الغذايئ الحاد وانعدام األمن الغذايئ املزمن 

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/(
   .)ipc-mapping-tool/

يعترب نظام مراقبة الجفاف يف رشق أفريقيا مثال أخر ملهمة 
رسم الخرائط لجوانب األمن الغذايئ والتغذية وكياناتها 

ورصدها؛ فإنه منصة للوقت شبه الحقيقي والتي تستخدم 
بيانات مراقبة األرض واملناخ لرصد الجفاف يف رشق أفريقيا؛ 
وجرى مواءمة املنصة من املرصد األورويب لحاالت الجفاف 
مع مراعاة املواصفات املحددة ملنطقة رشق أفريقيا. يعترب 

نظام مراقبة الجفاف يف رشق أفريقيا جزًءا من مرشوع 
خدمات املناخ فيام بني أفريقيا والبحر الكاريبي واملحيط 

الهادئ؛ كام انطوت املنصة عىل تعاون مع املجموعة املعنية 
بالجفاف بوحدة مخاطر الكوارث الطبيعية يف مركز البحوث 

املشرتكة التابع للمفوضية األوروبية؛ وترصد املنصة عدًدا 
من املؤرشات منها: املؤرش املعياري لهطول األمطار، وحالة 

اإلنحراف يف رطوبة الرتبة، وحاالت اإلنحراف يف الجزئ 
الضئيل من اإلشعاع النشط املمتص بالتمثيل الضويئ الجاري 

https://droughtwatch. :قياسه باألقامر الصناعية )انظر
.)icpac.net/https://droughtwatch.icpac.net/

مثّة مثال أخر يدعم مهمة رسم الخرائط لجوانب األمن 
الغذايئ والتغذية وكياناتها ورصدها، أال وهو املنصة 

املتاحة عىل اإلنرتنت للرصد العاملي للغابات؛ توفر هذه 
املنصة البيانات واألدوات لرصد الغابات والتي يستطيع 

املستخدمون الوصول من خاللها إىل املعلومات يف الوقت 
شبه الحقيقي حول أماكن تغري الغابات حول العامل وكيفية 
تغريها، وذلك باستخدام أدوات تتبع من الخرائط والتصوير 
املريئ )https://www.globalforestwatch.org(. ومبا أن 
الغابات تدعم نظام إيكولوجي بإمكانه املحافظة عىل انتاج 
األغذية عىل املدى الطويل من خالل التخفيف من آثار تغري 
املناخ، وتكوين الرتبة، ومكافحة تعرية الرتبة والحفاظ عىل 

التنوع الحيوي )Meybeck et al., 2021(، فتعترب املنصة 
املتاحة عىل اإلنرتنت للرصد العاملي للغابات لها من األهمية 

بالنسبة لتحليل استدامة األمن الغذايئ والتغذية.  

ترجمة البيانات إىل نتائج ورؤى واستنتاجات
من املمكن استخدام التكنولوجيات الرقمية يف دعم 
العديد من املهام املرتبطة برتجمة البيانات إىل نتائج 
ورؤى واستنتاجات تتعلق باألمن الغذايئ والتغذية؛ 

وينطوي ذلك عىل المساعدة في عرض البيانات على 
المستخدمين بتقديمها على نحو سهل الفهم؛ ويعترب 
التصوير املريئ للمعلومات من التكنولوجيات األساسية 

لدعم إمكانية فهم البيانات يف أي بُعد من األبعاد الستة 
املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية. هناك مثال ملحوظ 
عىل ذلك، وهو أداة تتبع النظم الغذائية، التي عرضها 

الفصل 2 وتجمع بيانات من مصادر مختلفة لتسهيل فهم 
https://( النظم الغذائية ومقارنتها والقرارات املتعلقة بها

foodsystemsdashboard.org(؛ ومن األمثلة األخرى 
التي تستخدم التصوير املريئ للبيانات قاعدة بيانات تقييم 

مخزون األغذية البحرية التابعة للمجلس الدويل الستكشاف 
البحار، والتي تعرض املعلومات املتعلقة بتقييم مخزون 
https://( األغذية البحرية يف شكل رسوم بيانية وجداول

www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-
  .)assessment-graphs.aspx

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/
https://droughtwatch.icpac.net/https://droughtwatch.icpac.net/
https://droughtwatch.icpac.net/https://droughtwatch.icpac.net/
https://www.globalforestwatch.org
https://foodsystemsdashboard.org
https://foodsystemsdashboard.org
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
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نرش البيانات واملشاركة بها واستعراضها 

ومناقشة نتائجها وتنقيح رؤاها واستنتاجاتها
من املمكن استخدام التكنولوجيات الرقمية يف دعم 

مجموعة من املهام املحددة املرتبطة مبرحلة دورة البيانات 
املعنية بنشر البيانات والمشاركة بها واستعراضها ومناقشة 

نتائجها وتنقيح رؤاها واستنتاجاتها.

من ضمن املهام املرتبطة بهذه املرحلة يف دورة البيانات 
هي تحقيق إمكانية الوصول إىل البيانات؛ وعليه من 

املمكن استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة، 
مثل البيانات الضخمة، والتعلم اآليل، والشبكة الداللية، 

والتصوير املريئ، والتعهيد الجامعي، ووسائل التواصل 
االجتامعي اإللكرتوين والحوسبة املتنقلة، وذلك لتحقيق 

إمكانية الوصول إىل البيانات. ومن هذا املنطلق تستطيع 
التكنولوجيات الرقمية املساهمة يف تناول القيود املرتبطة 

بعدم توافر البيانات وعدم الوصول إليها؛ ومن األمثلة عىل 
https://mkisan.( mkisan ذلك التطبيق الرقمي الهام

gov.in(، وهو تطبيق متنقل يجعل صغار املزارعني يف الهند 
قادرين عىل الوصول إىل بيانات االستشارات الزراعية؛ ولقد 

كان هذا التطبيق أحد األمثلة األوىل يف الهند ملنصة يستطيع 
أصحاب الحيازات الصغرية من خاللها الوصول إىل معلومات 

األرصاد الزراعية وأسعار السوق، والحصول عىل املشورة 
ذات الصلة املتعلقة باملحاصيل واملاشية، وهذا ما يجعل 

تطبيق mkisan ذا أهمية خاصة لبُعد صفة الفاعل الخاص 
باألمن الغذايئ والتغذية.  

من املهام األخرى املرتبطة مبرحلة دورة البيانات الخاصة 
بنرش البيانات واملشاركة بها واستعراضها ومناقشة نتائجها 

وتنقيح رؤاها واستنتاجاتها هي دعم كفاءة االتصاالت 
والتوزيع واملناقشات واسعة النطاق. من املمكن لوسائل 

التواصل االجتامعي اإللكرتوين أن تضطلع بدور هام يف 
دعم املهمة سالفة الذكر؛ عىل سبيل املثال استخدم تطبيق 
الواتساب يف 2016 القامئون عىل تنفيذ املرشوع من وزاريت 

الصحة والزراعة يف مقاطعات مختارة يف كينيا من أجل 
املشاركة باملزيد من بيانات املتعلقة بعملية الرصد يف 

شكل صور فوتوغرافية، ومقاطع فيديو، ونصوص تتعلق 
بحالة املزاَِرع، واملبيعات واألنشطة التي أجراها القامئون 
عىل التنفيذ ... إلخ؛ بناًء عىل ذلك انخفض معدل تأخري 

وصول املعلومات بسبب تقليل التسلسل الهرمي لعملية 
اإلبالغ، وانخفضت تكاليف املرشوع املتعلقة بالرصد بنسبة 

51 يف املائة. إن الوصول لفهم مشرتك من جانب الفاعلني 
املختلفني، حول مؤرشات املرشوع واألُطر الزمنية لإلبالغ 
والخطوط التوجيهية لجمع البيانات، قد أدى إىل تحسني 
 Chesoli, Mutiso and( جودة بيانات الرصد املستمرة

Wamalwa, 2020(؛ من ثم تستطيع التكنولوجيات الرقمية 
تحسني مراعاة التوقيت املناسب يف نرش البيانات )وكذلك يف 

مراحل أخرى من دورة البيانات(، فتستطيع التكنولوجيات 
الرقمية )مثل الروبوتية، والتعلم اآليل، ونظام دعم القرار( 

تعزيز كفاءة أنشطة محددة لألمن الغذايئ والتغذية، 
باإلضافة إىل تناول بعض القيود املتعلقة باملوارد البرشية 

)مثل التشغيل اآليل الرقمي الذي يتسم باملسؤولية والنظم 
الرقمية التي تتكيف وفًقا للمستخدم والسياق(.  

ومن املهام األخرى ذات الصلة بهذه املرحلة يف دورة 
البيانات هي تعزيز الشفافية، وإمكانية التتبع، وتحقيق 

املساءلة؛ وتتضمن التكنولوجيات الرقمية التي ميكنها 
ع،  دعم هذه املهمة التعهيد الجامعي، واالستشعار املَُجمَّ
ووسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين، والتصوير املريئ 

للمعلومات، وتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية )وترتبط 
هذه املهمة أيًضا مبهمة التحقق من صحة البيانات وإثباتها 

والتوثق منها وإمكانية تتبعها وشفافيتها والتي أشري إليها 
مسبًقا(. ومن األمثلة ذات الصلة أيًضا بهذه املهمة هي 
دراسة جدوى أجرتها Global Pulse بالرشاكة مع الفاو 

وبرنامج األغذية العاملي، والتي استخدمت التعهيد الجامعي 
لتتبع أسعار األغذية يف الوقت شبه الحقيقي يف مقاطعة 

نوسا تينجارا برات، وهي واحدة من أفقر املقاطاعات 
https://www.unglobalpulse.org/( يف أندونيسيا

project/feasibility-study-crowdsourcing-high-
/frequency-food-price-data-in-rural-indonesia(؛ 

ولقد احتوت املنطقة تقريبًا بشكل حرصي عىل أسواق 
ومحالت لها طابع غري رسمي وتقترص يف التعامل عىل 

الشكل النقدي فقط، كام كان توافر مصادر البيانات األخرى 
أمرًا محدوًدا؛ وتضمنت الدراسة مبلغني من املواطنني 

املحليني ممن قدموا بالغات عن أسعار األغذية من خالل 
تطبيق محدد املواصفات متوفر عىل الهاتف املحمول. 

ومتثلت أحد النتائج يف أن التعهيد الجامعي، الذي يستخلص 
البيانات عالية الرتدد حول االتجاهات املحلية، قد انترش 
بشكل أفضل يف املناطق حيث كانت مناهج استخالص 

البيانات التقليدية صعبة أو غري عملية أو مرتفعة التكلفة 
بسبب انعدام األمن، وتذبذب أسعار األغذية، والتشتت 

الجغرايف. إن هذا املثال يوضح أن التكنولوجيات الرقمية من 
املمكن لها املساهمة يف تعزيز سبل العيش وبالتايل الوصول 

إىل الغذاء.     

https://mkisan.gov.in
https://mkisan.gov.in
https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data
https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data
https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

استخدام النتائج والرؤى واالستنتاجات 

التخاذ القرارات
من املهام املرتبطة مبرحلة دورة البيانات الخاصة باستخدام 

النتائج والرؤى واالستنتاجات التخاذ القرارات هي تحديد 
خصائص كيانات األمن الغذائي والتغذية واستخدام 

البيانات الناتجة الكتساب رؤى من أجل اتخاذ القرار؛ 
وتتضمن كيانات األمن الغذايئ والتغذية التي من املمكن 
تحديد خصائصها ما ييل: املعدات والحيوانات واملحاصيل 
واألغذية واألشخاص املعنية )مثل املزارعني واملستهلكني( 

والظواهر الطبيعية ... إلخ. وتشمل التكنولوجيات الجديدة 
والناشئة، التي ميكنها دعم هذه املهمة ما ييل: الذكاء 

االصطناعي، والبيانات الضخمة، والتصوير املريئ للمعلومات، 
والتوأم الرقمي؛ عىل سبيل املثال تقوم مبادرة للمفوضية 

األوروبية، Destination Earth )أو DestinE( )انظر: 
https://digital strategy.ec.europa.eu/en/library/

destination-earth(، بتطوير منوذج رقمي لكوكب األرض 
)توأم رقمي( لرصد الظواهر الطبيعية واألنشطة البرشية 

ذات الصلة والتنبؤ بها من أجل دعم تحقيق التنمية 
املستدامة وتناول التحديات البيئية املعقدة؛ وسوف ميثل 
التوأم الرقمي محاكاة رقمية لنظام كوكب األرض، وسوف 

يقوم عىل أساس مجاالت علم كوكب األرض. من املتوقع أن 
يساعد DestinE متخذي القرار يف محاكاة تطورات نظام 

كوكب األرض )النظم الربية والبحرية والجوية واملتعلقة 
بالغالف الجوي( باإلضافة إىل األنشطة البرشية ورصدها، 

وتوقع الكوارث البيئية واملسائل االجتامعية االقتصادية 
الناتجة عن ذلك من أجل حامية األرواح وتجنب حاالت 

الرتاجع االقتصادي الحادة، والسامح بتطوير السيناريوهات 
واختبارها لتوجيه تحقيق املزيد من التنمية املستدامة؛ 

وعليه من املمكن لهذه الجهود املبذولة أن تساهم يف توفري 
بيانات حول االستدامة.

إذا ما استُخدم تحديد خصائص البيانات لتتبع املؤرشات 
ذات الصلة باألمن الغذايئ والتغذية فإنه من املمكن لذلك 

أن يساهم يف البيانات املتعلقة باستخدام الغذاء؛ عىل 
سبيل املثال من ضمن مشاريع التوأم الرقمي والبحوث 

لجامعة واجينينجن )املشار إليها مسبًقا( هو مرشوع 
https://www.wur.nl/ :انظر( Me, my diet and I

en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-
 ،)Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
فيجمع املرشوع خرباء التغذية البرشية والصحة والذكاء 

االصطناعي والعلوم االجتامعية إلقامة توأم رقمي له صفات 
خاصة للتنبؤ باالرتفاع يف نسبة السكر يف الدم )الجلوكوز( 
والدهون )الثالثية( بعد تناول وجبة الطعام؛ ومن املتوقع 
أيًضا للمرشوع أن يوفر املشورة الغذائية الفردية باالعتامد 
عىل البيانات الشخصية، مثل مؤرش كتلة الجسم، والعمر، 

وتوزيع دهون الجسم، وضغط الدم. 

ومن املمكن للتكنولوجيا الرقمية مثل: البيانات الضخمة، 
والتعلُم اآليل، والشبكة الداللية، والتصوير املريئ، والتعهيد 

الجامعي، ووسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين، والحوسبة 
املتنقلة، أن تزود املستخدمني باملعلومات واملوارد التي 
بإمكانها أن ترشدهم يف عملية اتخاذ قراراتهم، وبالتايل 
دعم بُعد صفة الفاعل الخاص باألمن الغذايئ والتغذية؛ 

عىل سبيل املثال FoodSwitch وهو تطبيق متنقل 
يوفر للمستخدمني معلومات غذائية من السهل فهمها 

ويدعمهم يف اختيار البنود األكرث صحة عند رشاء الغذاء، 
فيسمح للمستخدمني مبسح الباركود املتواجد عىل منتجات 
األغذية واملرشوبات ليشاهدوا عىل الفور ما إذا كان املُنتج 

يحتوي عىل نسبة مرتفعة )أحمر( أو متوسطة )برتقايل( 
أو منخفضة )أخرض( من الدهون والبنود املشبعة والسكر 

وامللح، كام يبحث يف قاعدة البيانات عن منتجات بديلة 
مامثلة ولكن صحية أكرث لتسهيل التحويل إىل اختيارات 

األغذية األكرث صحة )Dunford et al., 2014(. يستخدم 
التطبيق التعهيد الجامعي للحصول عىل معلومات غذائية 

حول املزيد من منتجات األغذية؛ ولقد أُطلق التطبيق 
بالفعل يف كل من أسرتاليا، والصني، و)الصني( منطقة 

هونج كونج اإلدارية الخاصة، وفيجي، والهند، والكويت، 
ونيوزيالندا، وجنوب أفريقيا، واململكة املتحدة لربيطانيا 
العظمى وأيرلندا الشاملية، والواليات املتحدة األمريكية 
https://www.georgeinstitute.org/projects/ :انظر(

foodswitch(. ومثال أخر هو املنصة املتنقلة عىل 
 SIKU اإلنرتنت املعنية بشعب اإلنويت، والتي يُطلق عليها

https://siku.org/about((؛ توفر هذه املنصة األدوات 
والخدمات ملعارف السكان األصليني املتعلقة بأمور مثل 

الظروف الجوية، وسالمة الجليد البحري، ومواقع مشاهدة 
الحياة الربية، واملشاركة مبعلومات حول أماكن الصيد؛ 

وتستخدم بعض األدوات التي تدعمها املنصة التكنولوجيات 
الرقمية مثل وسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين، ورسم 

 Google الخرائط الجغرافية للجليد البحري باستخدام
 Digital ومثّة مسعى هام أخر يتمثل يف .Street View

https://www.digitalgreen.org/( Green(، وهي 
هيئة تنمية تهدف إىل متكني صغار املزارعني للخروج من 

دائرة الفقر من خالل تطويع القوة الجامعية للتكنولوجيا 
والرشاكات الجارية عىل املستوى الشعبي باستخدام 

األدوات املختلفة مثل: وسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين 
والتطبيقات املتنقلة.

تجدر اإلشارة إىل أن التطبيقات املتنقلة تستطيع أن 
تلعب دوًرا رئيسيًا يف متكني صغار املزارعني وغريهم من 
الفئات الضعيفة من أصحاب املصلحة األخرين املعنيني 

باألمن الغذايئ والتغذية، وذلك عىل سبيل املثال من خالل 
 Global System الخدمات املالية املتنقلة؛ فوفًقا لهيئة

Mobile Communication Associations من املمكن 

https://digital strategy.ec.europa.eu/en/library/destination-earth
https://digital strategy.ec.europa.eu/en/library/destination-earth
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
https://siku.org/about
https://www.digitalgreen.org/
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للخدمات املالية املتنقلة أن تعود بالفائدة عىل صغار 
املزارعني بأشكال عديدة ومنها: تحقيق االدخار يف التكلفة 
والوقت وكفاءة اإلدارة النقدية ومالمئتها. عالوة عىل ذلك 
تستطيع تكنولوجيا األموال املتنقلة متكني رشكات األعامل 

الزراعية من خفض تكاليف سحب النقود ونقلها وتأمينها، 
وتسهيل املدفوعات يف الوقت الحقيقي عىل مستوى العديد 

من املواقع، والتخفيف من آثار املخاطر املرتبطة بالتعامل 
 Arese Lucini,( مع النقود، مثل حاالت الرسقة واالحتيال
Okeleke and Tricarico, 2016(. كام أوضحت دراسات 
حديثة أن تبني نهج األموال املتنقلة من املمكن أن يخلف 

آثاًرا إيجابية عىل استخدام مدخالت املزارع، وكذا مخرجات 
 Abdul-Rahaman and( املزارع، ورفاهة صغار املزارعني
 .)Abdulai, 2022; Peprah, Oteng and Sebu, 2020

املخاطر املرتبطة بالتكنولوجيات 
الرقمية املتعلقة باألمن الغذايئ 
والتغذية والتخفيف من آثارها

كام هو مشار إليه يف الفصل 3 من املمكن لبعض املخاطر 
واملسائل الكامنة يف جمع البيانات وتحليلها أن تكون أكرث 

صلة بالتكنولوجيات الرقمية بينام تعترب بعض تصنيفات 
املخاطر األخرى حرصية متاًما لهذه التكنولوجيات؛ يرشح 

هذا القسم املخاطر العديدة املرتبطة بالتكنولوجيات 
الجديدة والناشئة املعنية باألمن الغذايئ والتغذية، ويقرتح 
أيًضا التدابري التي من املمكن اتخاذها للتخفيف من آثار 

هذه املخاطر.  

األخالقيات وحامية البيانات والثقة 

والعدالة والهوية
مثّة العديد من الشواغل األخالقية املرتبطة بالتكنولوجيات 

الرقمية حيث أنه من املمكن استخدامها يف القيام مبهام 
عىل نحو يقوض من الحكم الشخيص أو يتخطاه، وبينام يف 
بعض املواقف )عىل سبيل املثال تفادي كارثة ما( قد يكون 
تقويض االختيارات الفردية املستقلة أو تخطيها أمرًا مفيًدا، 
إال أنه هناك سيناريوهات قد تُستخدم فيها هذه اإلمكانية 

بشكل يسء النية؛ عىل سبيل املثال من املمكن استخدام 
الذكاء االصطناعي للتالعب بسلوك املستخدم عىل نحو 

يقوض من االختيار املنطقي املستقل؛ فإن التفاعل املكثف 
للمستخدمني مع نظم الذكاء االصطناعي تسمح لألخري 

بجمع كم هائل من املعرفة عن املستخدمني، وبغض النظر 
عن املزايا املحتملة للحصول عىل هذه املعرفة واستخدامها 

إال أنه من املمكن استخدام الخوارزميات الستهداف 
 Narayanan et al.,( املستخدمني وبالتايل التأثري عليهم

2020(؛ وغالبًا ما يستخدم هذا الشكل من التالعب أمناطًا 
مظلمة حيث تقوم اختيارات تصميم واجهة املستخدم 

بإجبار املستخدمني أو توجيههم أو خداعهم التخاذ قرارات، 
التي إذا ما كانوا عىل دراية كاملة أو قدرة الختيار من بدائل 

أخرى، ما كانوا اتخذوها؛ عىل سبيل املثال من خالل الذكاء 
االصطناعي تستطيع وسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين 
اإلعالن بكثافة عن أغذية غري صحية للفئات الضعيفة من 
 Freeman et al.,( املستخدمني، مثل األطفال واملراهقني

.)2014

وبينام من املمكن استخدام التكنولوجيات الرقمية يف دعم 
حقوق اإلنسان وتحقيق العدالة يف األمن الغذايئ والتغذية 

والرتويج لها، إال أنه مثّة مواقف حيث قد يؤدي عدم 
املراعاة يف استخدام األساليب اآللية الرقمية )مثل الذكاء 

االصطناعي والروبوتية( إىل التضارب مع هذه األعراف. وكام 
نوه Yeung )2018( فإن استخدام خوارزمية اتخاذ القرارات 
من خالل نظم الذكاء االصطناعي من املمكن أن يساهم يف 
مامرسة التمييز وتهديد حقوق اإلنسان بأشكال عدة، مثال 

عندما تكون التحيزات كامنة يف نظم الذكاء االصطناعي 
الخاصة بخوارزمية اتخاذ القرارات؛ وقد يحدث ذلك إذا 

كان مطورو الخوارزمية متحيزين )عن وعي أو بدون 
وعي(، أو إذا كانت التحيزات يتضمنها النموذج الذي تستند 

إليه النظم أو تتواجد يف بيانات التدريب أو املدخالت 
 European Union Agency for Fundamental(

Rights, 2019(، أو إذا ما ظهرت عند تنفيذ هذه النظم يف 
إطار العامل الفعيل؛ وقد تؤدي هذه التحيزات إىل التمييز 

أو تعزز من حاالت التمييز القامئة.  بينام اإلقرار بأن اتخاذ 
القرارات القامئة عىل أساس التكنولوجيا من املمكن لها 

أن تعزز من دقة إنفاذ القانون وفعاليته وكفاءته، إال أن 
التوصية العامة رقم 36 بشأن منع ومكافحة التصنيف 

العرقي )24 نوفمرب/ترشين ثان 2020( الصادرة عن لجنة 
األمم املتحدة للقضاء عىل التمييز العنرصي أشارت أيًضا إىل 

أن أدوات البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي قد تعيد 
انتاج التحيزات القامئة وتؤكد عليها وتؤدي حتى إىل املزيد 
https://www.ohchr.org/en/( من املامرسات التمييزية
hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx(. ومن ضمن 
الطرق، التي قد تساهم من خاللها نظم الذكاء االصطناعي 

الخاصة بخوارزمية اتخاذ القرارات يف التمييز وتهديد حقوق 
اإلنسان، هي عند غياب الشفافية بشأن التكنولوجيا الرقمية 

املعقدة الكامنة وراء النظم )Yeung, 2018(؛ حيث تحد 
املسألة سالفة الذكر من قدرة املستخدمني عىل املشاركة 

يف اتخاذ القرار أو االعرتاض أو الطعن عليه )من حيث 
املدخالت أو املنطق أو املخرجات(؛ وبالتايل من املحتمل 

أن يتواجد تفاوت يف السلطة عىل سبيل املثال بني مطوري 
نظام الذكاء االصطناعي أو مقدمي الخدمة أو األطراف 
األخرى وهؤالء املتفاعلون مع نظم الذكاء االصطناعي. 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx
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عالوة عىل ذلك قد تفشل نظم الذكاء االصطناعي يف إعطاء 
تفسري مفهوم لعملية اتخاذ القرار الضمنية الخاصة بهم 
لألفراد املتأثرين؛ وهذا الغموض والتفاوت يف السلطة ال 

يزيد من فرص االستغالل املحتمل فحسب، وإمنا قد يُضعف 
األسس الفنية االجتامعية للعدالة واملبادئ األخالقية وحقوق 

اإلنسان )Yeung, 2018(. ولقد اقرتح بعض الباحثني، مثل 
Baú and Calandro )2019(، اتباع نهج قائم عىل حقوق 
اإلنسان تجاه التكنولوجيا الرقمية؛ فضال عن ذلك إذا كانت 

عملية اتخاذ القرار الخاصة بالنظام الرقمي خفية عن 
الشخص املتأثر مبارشًة بالنتائج، ففي هذه الحالة قد ال يثق 

الشخص يف النظام، ولهذا الغرض يجري عىل سبيل املثال 
البحث بشأن الذكاء االصطناعي القابل للتفسري )انظر عىل 

.)Rudin, 2019 سبيل املثال

يوجد حاليًا القليل من املساعي الخاصة باألمن الغذايئ 
والتغذية التي تستهدف زيادة قابلية التفسري والرشح لنظم 

 Khan and الذكاء االصطناعي؛ عىل سبيل املثال يقرتح
Hoffmann )2003( وضع قامئة باستخدام نظام اكتساب 

املعرفة التدريجية؛ فيطلب نظام التوصية الغذائية من 
الخرباء تقديم رشح لكل إجراء يقومون به وتضمني الرشح 

يف القاعدة املعرفية للنظام. ويجب أن تكون األولوية 
 Côté( لقابلية التفسري والرشح عن معدالت األداء والخطأ

and Lamarche, 2021(؛ من املمكن ملطوري الخوارزميات 
ومصممي النامذج وخرباء النطاقات توفري تفسريات لقرارات 

التطبيق حتى يجري تضمينها يف القاعدة املعرفية للنظام 
ومخرجاته، كذلك من املمكن للمبادرات مفتوحة املصدر 
أن تساهم يف إمكانية تفسري األنظمة وشفافيتها ورشحها؛ 

عىل سبيل املثال من املمكن رشح تفاصيل النموذج بالكامل 
ضمن شفرة املصدر، إال أنه من املهم أيًضا الدراية بأنه قد 

يتطلب األمر معلومات أخرى باإلضافة إىل شفرة املصدر 
لفهم النموذج بالكامل مبا يف ذلك طبيعة البيانات والوثائق 

... إلخ )Sampson et al., 2019(؛ فإن التكنولوجيات 
الرقمية التي تتسم بالشفافية وتعطي للمستخدمني حرية 

االختيار هي قطًعا من األمور املرغوب فيها.

سعيًا للحد من املخاطر املرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية 
يعترب من األمور ذات الجدوى أيًضا القيام ببناء قدرات 

املستخدمني؛ عىل سبيل املثال تزويد املستخدمني 
باملعلومات الكاملة والتي تتضمن معلومات حول 

املخاطر والتحيزات؛ وتثقيف املستخدمني بشأن الحقوق 
واملسؤوليات الرقمية؛ وضامن تدريب املستخدمني أو 

دعمهم للتعامل مع التكنولوجيات ذات الصلة؛ وإيجاد 

بيئة متكينية للمستخدمني للوصول إىل البنية التحتية 
واملوارد الرقمية املطلوبة ... إلخ ومن الرضوري أيًضا إرشاك 

أصحاب املصلحة يف تحليل احتياجات التكنولوجيات 
الرقمية وتصميمها وتجربتها وتنفيذها، حيث إنه عند 

إرشاك املستخدمني يف العملية يكونوا أكرث احتامال لتقديم 
املساهامت لعملية تطوير النظام والثقة يف النظم املُطبقة 

 .)Maguire, 2001( وقبولها

ومن الشواغل األخرى املرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية هي 
تحديد َمن املالك للبيانات الرقمية الخاصة باألمن الغذايئ 

والتغذية، وَمن له إمكانية الوصول إليها، وَمن له سلطة 
السيطرة عىل استخدامها وتنفيذها؛ إن األمور املتعلقة 

مبلكية البيانات والوصول إليها والتحكم فيها من املمكن 
أن تؤدي إىل مخاطر تتعلق بعدم اإلنصاف يف الوصول إىل 

البيانات، وتفاوت السلطة، ونظم امللكية الحرصية السلبية 
عىل البيانات، وإقصاء أنواع معينة من البيانات )بشكل 

متعمد أو غري متعمد(، والتتبع واالستهداف غري األخالقي 
)مثال من خالل الدعاية لهدف غري أخالقي بواسطة الذكاء 

االصطناعي(، والهيمنة عىل السوق من خالل الهيئات 
والجهات التي تتحكم يف البيانات )انظر اإلطار 29(. 

وأثناء هذه العملية، من املمكن أن تؤثر التكنولوجيات 
الرقمية عىل النسيج الثقايف ألصحاب املصلحة املعنيني 

 Klerkx, Jakku and( باألمن الغذايئ والتغذية وهويتهم
Labarthe, 2019(؛ عىل سبيل املثال التأثري عىل معنى أن 
 Burton, Peoples and Cooper,( يكون الشخص مزارًعا
Carolan, 2017 ;2012( والتغري املحتمل يف ثقافة الزراعة 
 Butler( من النهج العميل إىل اإلدارة التي توجهها البيانات

and Holloway, 2016; Carolan, 2017(. باإلضافة 
إىل ذلك توجد مخاطر أخرى تتعلق باألمن السيرباين 

للتكنولوجيات الرقمية يف مجال األمن الغذايئ والتغذية 
 Barreto and مثال بالنسبة للزراعة الذكية كام وصفها(
]Amaral ]2018(؛ قد ينشغل املستخدمون واملجيبون 

يف مجال األمن الغذايئ والتغذية بشأن خصوصية البيانات 
وحاميتها وسوء استخدامها، وقد يخافوا من أن تُستَخدم 
بياناتهم يف استغاللهم أو ضدهم، أو ينتهي بها الحال يف 
آيادي غري أمينة، أو تضعهم يف أوضاع محفوفة باملخاطر 

يف املستقبل. ولقد دفع بعض الباحثني بالفعل )مثل 
Clapp and Ruder, 2020( بأنه ميكن للتكنولوجيات 
الرقمية أن تعزز النظم القامئة بالفعل، والتي تعترب غري 

مستدامة اقتصاديًا واجتامعيًا وإيكولوجيًا، بل وأن تفضل 
أطراف فاعلة محددة ضمن مجال األمن الغذايئ والتغذية 

 .)Rijswijk et al., 2021(
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اإلطار 29:
التحديات التي تواجه خدمات الرقمنة والوصول: حالة مؤسسة AADHAAR الهند فيام يتعلق برقم الهوية

تعني كلمة Aadhaar املؤسسة باللغة الهندية حرفياً، ويهدف هذا الربنامج إىل توفري رقم هوية فريد ُمكون من 12 رقاًم إىل 1.3 مليون 
مواطن هندي. وُدشن الربنامج عام 2009، بوصفه نظام طوعي لتحديد الهوية عن طريق السامت البيولوجية لتيسري تقديم الخدمات 

العامة مثل املعونات الغذائية وتعويضات الرعاية االجتامعية والحد من عمليات االحتيال. ومع ذلك، منذ عام 2014، تحول نظام تحديد 
الهوية عن طريق السامت البيولوجية إىل نظام إلزامي بغية الوصول إىل املزيد من الخدمات األساسية وكذا االستحقاقات. وقد أدي 

اإلخفاق يف الحصول عىل رقم الهوية يف بعض األحيان إىل حرمان املقيمني من الوصول إىل املزايا األساسية مثل األرز والقمح باألسعار 
املدعمة، وهي من املصادر الرئيسية لألمن الغذايئ للكثري من املواطنني يف الهند، فضال عن الحصول عىل املعاشات وإلحاق األطفال 

باملدارس وما إىل ذلك. ويفرض تطبيق هذا النظام العديد من التحديات مام سلط الضوء عىل مواطن الضعف. وتشمل مواطن الضعف 
عدم توافر البنية التحتية املناسبة لتكنولوجيا املعلومات مبا يف ذلك الكهرباء لتشغيل نظام تحديد للهوية عن طريق السامت البيولوجية 

ال سيام يف املناطق الريفية. باإلضافة إىل ذلك، يف حالة عدم قدرة الشخص عىل الذهاب بصفة شخصية لتحديد السامت البيولوجية ال 
ميكن تحصيل الفوائد. وعىل الرغم من وجود نظام التفويض الورقي، إال أنه نادراً ما يُفعل مام يؤثر ذلك بشكل غري متناسب عىل كبار 
السن وذوي االحتياجات الخاصة وقاطني األماكن النائية. عالوة عىل ذلك، أدت كرثة البالغات عن ترسب املعلومات من نشأة املشاغل 

بشأن خصوصية السجالت الشخصية، ال سيام وأن نظام تحديد الهوية هذا ال يرتبط فحسب بالحصول عىل الدعم االجتامعي ولكنه 
يرتبط بشكل متزايد باملعامالت املالية الشخصية مبا يف ذلك دفع الرضائب. 

وينبغي أن يستفاد من املشكالت الناشئة عن استخدام نظام تجديد الهوية يف الهند بوصفها دروس مستفادة لزيادة الحذر يف اعتامد 
تكنولوجيات جديدة خاصة عندما ترتبط بالغذاء والحامية االجتامعية حيث إن قيود التكنولوجيا والبنية التحتية والقدرات قد تحد من 

إقرار الحق يف الغذاء ألكرث الفئات ضعفاً وتُعمق أوجه اإلجحاف. 

 )2019( Khera, R. :املصدر

استجابًة للمخاطر املرتبطة مبلكية البيانات والوصول إليها 
والتحكم فيها، اقرُتح استخدام نهج تعزيز املسؤولية يف 

البحث واالبتكار تجاه التحول الرقمي، عىل سبيل املثال 
يف مجال الزراعة )Barrett and Rose, 2022(؛ ويقوم 

نهج تعزيز املسؤولية يف البحث واالبتكار عىل أربعة 
مبادئ أساسية، أال وهي: االستباق واإلدماج والقدرة 

 Rose and عىل االستجابة واالنعكاسية. يقرتح كذلك
Chilvers )2018( نهج أكرث انتظاًما لتحديد االبتكارات 
املصاحبة إلضفاء الطابع الرقمي عىل الزراعة، واالتساع 

بنطاق مفاهيم اإلدماج يف نهج تعزيز املسؤولية يف البحث 
واالبتكار لتضمني مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة، 

وتقييم أُطر االبتكار املسؤولة بشكل عميل لتحديد إذا 
كان من املمكن تطبيق عمليات االبتكار بشكل أكرث 

مراعاة للمسؤولية االجتامعية. 

من املهم أيًضا صياغة وسن القوانني واللوائح والسياسات 
املعنية باألخالقيات واملوافقة والخصوصية وحامية 

البيانات وامللكية واملنافسة العادلة وحقوق التأليف 
والنرش؛ كام ينبغي عىل الحكومات واملنظامت اإلقليمية 

والدولية إرشاك أصحاب املصلحة يف تحديد معايري 
البيانات وسياساتها املالمئة وتنفيذها وذلك للحد من 

العواقب السلبية املحتملة للوصول إىل البيانات واملشاركة 
بها. ولقد درس Ge and Bogaardt )2015( عدًدا 

من مبادرات جمع البيانات يف سالسل األغذية الزراعية 
لتحديد املسائل الرئيسية املتعلقة بالحوكمة من أجل 

تناولها؛ ومن ضمن األمثلة الخاصة بقوانني حامية البيانات 
والخصوصية ولوائحها النظام العام لحامية البيانات 

  ،)https://gdpr-info.eu/( الخاص باالتحاد األورويب
وقانون حامية البيانات للمملكة املتحدة )لربيطانيا 

https://gdpr-info.eu/
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

https://www.legislation.( )العظمى وأيرلندا الشاملية
gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted(؛ 

وغالبًا ما تخضع هذه القوانني واللوائح إىل إرشاف من 
هيئة مستقلة لضامن اتساق حقوق اإلنسان وحاميتها؛ 

وعىل نطاق أوسع قامت مبادرة النبض العاملي لألمم 
املتحدة UN Global Pulse بتطوير مبادئ الخصوصية 

بالتشاور مع خرباء من قطاعات عديدة؛ وأوىص فريق 
الخرباء االستشاريني املستقل لألمني العام لألمم املتحدة 

املعني بتسخري ثورة املعلومات ألغراض التنمية املستدامة 
بالوصول إىل إجامع عاملي حول املبادئ املتعلقة باملعايري 

القانونية والفنية والخصوصية والجغرافية املكانية 
واإلحصائية من أجل تيسري االنفتاح، وتبادل املعلومات، 

وتعزيز حقوق اإلنسان واحرتامها )الفاو، 2017؛ األمم 
املتحدة 2015(؛ والجدير بالذكر أن لجنة األمم املتحدة 

رفيعة املستوى املعنية بالربامج تبحث بالفعل يف أمر 
https://unsceb.org/( إطار حوكمة البيانات العاملي

    .)session-report-369

يعد أيًضا من األمور الهامة بالنسبة للفاعلني مبجال األمن 
الغذايئ والتغذية القيام بحامية الرشائح الضعيفة املحتملة 
 )2020( Kraak et al. يف املجتمع؛ عىل سبيل املثال يقرتح

إجراءات عديدة لحامية الشباب من التسويق الرقمي 
غري املسؤول الذي من املمكن له أن يؤثر عىل األنظمة 

الغذائية واالختيارات الحياتية؛ ومن ضمن هذه اإلجراءات 
هي توصيات بقيام رشكات التكنولوجيا بتطوير سياسات 

لحامية حقوق الخصوصية الرقمية للشباب؛ وتطبيق 
معايري للمنصات الرقمية التي تدعم التسويق املسؤول 
لألطفال واملراهقني؛ والتأكد من نرش سياسات التسويق 

واإلعالم الرقمي عىل مواقع الرشكات العامة. كذلك يقرتح 
.Kraak et al )2020( قيام الحكومات بتطوير ترشيعات 
ولوائح وسياسات وطنية شاملة، والتي تحمي الخصوصية 

الرقمية، وتقييم استخدام كافة أشكال التسويق الرقمي 
لألطفال واملراهقني؛ والتعاون مع الجهات الدولية 

واإلقليمية لتطوير سياسات عابرة للحدود من أجل 
تنظيم مامرسات التسويق واإلعالم الرقمي العرب وطنية؛ 

ورصد وتقييم كيف تقوم الرشكات عرب الوطنية باستخدام 
التسويق واإلعالم الرقمي والتعزيز من املساءلة عن 

مامرساتهم. )يوجد املزيد من التفاصيل حول بيانات األمن 
الغذايئ والتغذية يف الفصل 5(.  

وال مبالغة يف القول بأن اإلدماج واإلرشاك بشكل مبكر 
ومستمر لجميع أصحاب املصلحة املعنيني لهو السبيل 

إىل قبول التكنولوجيات الجديدة ونجاحها يف قطاع 
األمن الغذايئ والتغذية؛ ويتضمن أصحاب املصلحة عىل 

سبيل املثال ال الحرص الحكومات والصناعة ومجموعات 
املستهلكني واملنظامت غري الحكومية وصغار املنتجني 

األخرين. بالرغم من تأثري قطاعات املراحل السابقة 
لإلنتاج )األولية( ومراحل ما بعد التنفيذ )النهائية( عىل 

تبني املزارعون التكنولوجيات إال أنه بإمكانها أيًضا 
التعلم من املزارعني حتى تأخذ التكنولوجيات املطبقة يف 
االعتبار متطلبات املزارعني )منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، 2001(؛ وللتأكد من وجود كل شخص 
يف الوضع الذي يسمح له باالستفادة من التكنولوجيات 

الجديدة، وأن الجهود القامئة عىل أساس التكنولوجيا 
ال تعزز الفجوات الرقمية، من املهم التأكد من تكييف 
عمليات تنفيذ التكنولوجيات الرقمية مع االحتياجات 

واملتطلبات والسياقات الخاصة بجميع املستخدمني 
وأصحاب املصلحة، ال سيام املجموعات الضعيفة وهؤالء 
املتواجدون يف البلدان النامية ممن لديهم وصول رقمي 
ضعيف )مثال بسبب ضعف االتصال باإلنرتنت(، ورأس 
مال برشي قليل )مثال ما يتعلق باملستويات املنخفضة 

من اإلملام بالكتابة والقراءة(. وقطًعا ينبغي توفري الدعم 
لضامن الوصول إىل التكنولوجيات واستخدامها لجميع 
أصحاب املصلحة خاصًة للفئات الضعيفة؛ باإلضافة إىل 

ذلك من املهم أيًضا، أثناء عملية صياغة املفهوم والتصميم 
والتنفيذ لهذه الجهود، األخذ يف االعتبار األثار غري املبارشة 
وطويلة املدى للتكنولوجيات الرقمية؛ كام أنه من املفيد 
توفري املساحة ألصحاب املصلحة املعنيني باألمن الغذايئ 
والتغذية للتفكر يف كيف سوف تؤثر الرقمنة عىل نظم 
االبتكار الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية القامئة بالفعل 
 Bronson, 2019; Klerkx, Jakku and Labarthe,(
2019( واالهتامم بإيالء نظرة عامة اسرتاتيجية توجهها 
السياسة الحتياجات األمن الغذايئ والتغذية وأولوياتها 

.)Regan, 2021(

عند إرشاك املستخدمني وأصحاب املصلحة يف تصميم 
التطبيقات الرقمية وتنفيذها مبكرًا وعىل مدار العملية 
يصري يف اإلمكان استباق املخاطر واالحتياجات املرتبطة 
بذلك وتناولها )Rijswijk et al., 2021(، وهو ما يزيد 

بشكل ملحوظ من احتاملية قبولهم للتكنولوجيات ذات 
الصلة وتقديرها وامتالكها ودعمها والثقة فيها. يرشح 

.Ortiz-Crespo et al )2021( عملية تصميم تتمحور 
حول املستخدم والتي جرى استخدامها لتطوير نظام 

يُطلق عليه Ushauri لتزويد املزارعني يف تنزانيا باملشورة 
الزراعية؛ عالوة عىل ذلك مع توفر القدرات املطلوبة 

)مثل املهارات والبنية التحتية، كاألدوات مفتوحة املصدر( 
يستطيع املحليون من األفراد واملجموعات إقامة منصات 

 Carolan تكنولوجيا رقمية بأنفسهم؛ ويف الواقع يدفع

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
https://unsceb.org/session-report-369
https://unsceb.org/session-report-369
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)2022( بأن املشاركة أو الدمج ميتدان ملا يتعدى مجرد 
التأكد من اإلنصات لهم حيث أن الدمج يتضمن متكني 
األفراد لبناء منصاتهم الرقمية عىل النقيض من أنظمة 

امللكية الفكرية الحرصية.

إذا مل يشرتك الخرباء واملستخدمون وأصحاب املصلحة 
يف تصميم التكنولوجيات الرقمية وتطويرها وتنفيذها، 

قد تنشأ مخاطر أخرى يف عملية جمع البيانات وتحليلها 
وتفسريها؛ عىل سبيل املثال يف حالة التحليل اآليل، أو إذا 

ما مل تتواجد الخربة التحليلية، فبدون مشاركة الخرباء 
و/أو أصحاب املصلحة املحليني سوف ينشأ خطر سوء 

التفسري أو املبالغة يف التعميم )تنشأ هذه املخاطر مثال 
عندما ال تأخذ يف االعتبار مناذج/خوارزميات الحوسبة 
املستخدمة يف التكنولوجيات التعقيدات االجتامعية 

واالقتصادية والثقافية والطبيعية لألشخاص املستهدفني 
أو البلد املستهدفة(. بالرغم من أنه بإمكان التعلم اآليل 
التحسني من التنبؤ يف البحوث املتعلقة بالتغذية )مثال 
 Rigdon and[ التنبؤ مبخاطر األوعية الدموية والقلب

Basu, 2019[(، إال أن إجراءات التحقق من النموذج يف 
بحوث التغذية غالبًا ما ال تكون صحيحة أو غري مبُلغ 

 ،)Christodoulou et al., 2019( عنها بالشكل املناسب
وهو ما يعوق من املقارنة املوضوعية للنموذج يف دراسات 

الحالة الواقعية؛ لهذا فإن منهجيات تطوير النموذج 
والتحقق منه ينبغي تصميمها واإلبالغ عنها بشكل أكرث 
دقة )Christodoulou et al., 2019( أو التحسني منها 
)Espel-Huynh et al., 2021(. يستطيع الخرباء لعب 
دوًرا رئيسيًا بهذا الصدد وذلك يف تحديد الخوارزميات 

ذات األداء األمثل واملالئم ملشكالت محددة تتعلق بالتنبؤ، 
لهذا عند تصميم التكنولوجيات الرقمية وتنفيذها وإجراء 

البحوث بشأنها يكون من املهم إرشاك الخرباء املعنيني 
إلعطاء املدخالت للمراحل العديدة لدورة البيانات أو 

أثنائها )ويتضمن ذلك جمع البيانات، وبناء النامذج 
األساسية وإجراء التحليل(.

ينبغي أن توفر التكنولوجيات الرقمية خدمات األمن 
الغذايئ والتغذية ومحتوياتها التي تقوم عىل مصادر 

موثوق منها، واملكيفة بناًء عليها، والتي تأخذ يف االعتبار 
السياقات املحلية، من أجل تلبية االحتياجات والتفضيالت 

 .)2013b ،الفريدة لفئات املستخدمني املختلفني )الفاو
وتحقيًقا لإلنصاف والدمج ينبغي عىل الهيئات املجتمعية 

والدولية املشاركة وتقديم الدعم بشكل فعال ومستمر 
لتحقيق استدامة معرفة السكان األصليني، واالبتكارات 

والقدرات من املستويات الشعبية واملحلية والفئات 
الضعيفة، ومن ثم املساهمة يف متكني املجتمعات املحلية.

وختاًما من الجدير باملالحظة أن بعض التكنولوجيات 
الرقمية الجديدة، عند توفري إمكانية الوصول إليها، من 

املمكن استخدامها لدعم مشاركة أصحاب املصلحة، 
وتعزيز اإلدماج، ودعم تنسيق الجهود املبذولة يف مجال 

األمن الغذايئ والتغذية؛ وتتضمن هذه التكنولوجيات 
ع،  التيسيريية كل من: التعهيد الخارجي، واالستشعار املَُجمَّ
ووسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين، والحوسبة املتنقلة. 

البيانات جودة 
تنطوي جودة البيانات عىل عنارص هامة مثل الدقة 

واالكتامل والتوقيت املناسب والصالحية واالتساق؛ وبينام 
تستطيع التكنولوجيات الرقمية تعزيز جودة البيانات 

)مثال بالتحقق من الدقة وضامن التوقيت املناسب( فإن 
هناك أيًضا إمكانية لتأثري التكنولوجيات الرقمية عىل جودة 

البيانات بشكل سلبي. إن جمع البيانات من املستخدمني 
أو املجيبني، من خالل التكنولوجيات الرقمية مثل: وسائل 
التواصل االجتامعي اإللكرتوين، والتعهيد الجامعي وغريها 
من تطبيقات الحوسبة املتنقلة األخرى، يعد أمرًا منحازًا 
نسبيًا، لهذا يخضع لعوامل مثل الخداع واإلهامل. ولقد 
جرى اإلبالغ عن أن البيانات املجمعة من جهود العلم 
التشاركي للجميع متيل إىل أن تكون مشوشة، أي أنها 
 Kelling( غري قابلة للقراءة من خالل برامج التحليل

et al., 2015(، لهذا قد يكون من املفيد استكامل 
هذه التكنولوجيات الرقمية، التي تركز عىل املستخدم، 
بتكنولوجيات أو مناهج رقمية تكون أكرث موضوعية.  

بيد أنه من الجدير بالذكر أن املبالغة يف االعتامد عىل 
البيانات القامئة عىل األرقام )عىل االفرتاض الخاطئ بأن هذه 
البيانات تكون أكرث موضوعية( قد يؤدي إىل سيناريو حيث 
تظل بشكل كبري البيانات أو املعلومات فيه غري كاملة. ويف 

الكثري من الحاالت تستخلص البيانات النوعية معلومات 
رئيسية حول السياقات املحلية، التي تجري فيها تدخالت 
األمن الغذايئ والتغذية عىل نحو ال ميكن متثيله باألرقام؛ 

وكام أُشري إليه يف القسم 4.1.2 تدعم بعض التكنولوجيات 
الرقمية الجديدة والناشئة معالجة البيانات النوعية يف 

شكل صور، ومقاطع فيديو، وتسجيالت مسموعة ونصوص 
مكتوبة؛ ومن املمكن استخدام هذه التكنولوجيات يف 

جمع البيانات )مثال وسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين، 
والتعهيد الجامعي وغريها من تطبيقات الحوسبة املتنقلة 

األخرى( وكذلك يف تخزين البيانات )مثل الحوسبة السحابية 
والبيانات الضخمة(، وتحليل البيانات )مثل التعلم اآليل 

عرب تحليل االتجاهات(، ونرش البيانات )مثل التصوير املريئ 
للمعلومات ووسائل التواصل االجتامعي اإللكرتوين(. ولكن 
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ما زال هناك عدد من التكنولوجيات الرقمية التي تقوم 
فقط بجمع البيانات القامئة عىل األرقام أو معالجتها نظرًا 
ألن جمع البيانات النوعية ومعالجتها وتشفريها وتخزينها 

قد ينطوي عىل عمليات معقدة، وقد يكون أكرث طلبًا 
للوقت واملوارد؛ إال أنه يظل من املهم مراعاة أن االعتامد 

املبالغ فيه عىل التكنولوجيات الرقمية التي تقوم فقط 
بجمع البيانات القامئة عىل األرقام أو معالجتها قد يؤدي 
إىل التقليل من أهمية الفروق الدقيقة التي من املمكن 
استخالصها من البيانات النوعية، ولهذا من املفيد أيًضا 

استخدام التكنولوجيات الرقمية التي من املمكن لها إدارة 
البيانات النوعية بشكل فعال.   

باإلضافة إىل ذلك من املمكن استخالص املصادر األخرى 
املمكنة للبيانات غري الدقيقة من حاالت التشتت يف 

األوضاع غري املُحكمة للمجيبني والتي من املمكن لها التأثري 
عىل جودة البيانات املُجمعة؛ فمن املمكن أن يعطي 

إنرتنت األشياء وأجهزة االستشعار قراءات خاطئة أو مضللة 
)مثال بسبب التعقيدات البيئية( والتي بدورها من املمكن 

ترجمتها إىل قرارات وإجراءات غذائية وزراعية ضارة 
محتملة يتخذها املزارعون أو واضعو السياسية؛ ولكن يجري 
 ))Hariri, Fredericks and Bowers, 2019 البحث )مثل

للتغلب عىل هذه القيود بجعل البيانات الضخمة “منخفضة 
الجودة” أكرث قيمة من البيانات الصغرية “مرتفعة الجودة”؛ 

ومن هذا املنطلق فإن التكنولوجيات الرقمية املستخدمة 
يف أوضاع العامل الفعيل ينبغي أن تخضع باستمرار للرصد 

واالختبار واملعايرة والتعزيز، بل ويف بعض الحاالت ينبغي 
استخدام مزيج من التكنولوجيات الرقمية لضامن تحقيق 

جودة البيانات.

تبادل خدمات البيانات
يسمح تبادل الخدمات للنظم املختلفة بأن تشارك بالبيانات 

وتتبادلها وتفهمها، وهو ما يعترب من األمور املحورية عند 
بذل الجهود إلدماج النظم املختلفة، والذي بدوره يعترب 

السبيل لجعل التكنولوجيات والنظم الرقمية مفيدة عىل 
نطاق واسع. قد يكون تبادل الخدمات أمرًا رضوريًا يف أي 

مرحلة من مراحل دورة البيانات، مثال قد يريد املستخدمون 
أن تكون تطبيقاتهم الرقمية قادرة عىل جلب بيانات األمن 
الغذايئ والتغذية وتحليلها من مصادر البيانات الضخمة أو 

الحوسبة السحابية.   

غالبًا ما يتضمن تبادل الخدمات مهام مثل وضع املعايري 
واملواصفات )مثل استخدام تبويب املعارف لتوفري 

أُطر ومحددات عاملية للمصطلحات من أجل تعريف 
املصطلحات املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية وتصنيفها(؛ 

ورسم خرائط باملجموعات الكثرية املختلفة للمعايري 
واملواصفات؛ وتنظيم نطاقات عديدة للمفردات؛ وتنسيق 
املفردات القامئة أو تنظيم مصطلحات جديدة بها. تجدر 

اإلشارة إىل أن مبادرات مثل املكنز الزراعي متعدد اللغات 
للفاو17، وDooley et al., 2018( Foodon( وأنطولوجيا 

)توصيفات( املحاصيل ملنظمة منظومة الجامعة االستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية18 )املوضحة السابق( هي جميعها 

جهود تساهم يف تبادل الخدمات.  

القدرات واإلنصاف وإمكانية 

التوسع واالستدامة
تنطوي التكنولوجيات الرقمية عىل تكاليف استثامرية 

مرتفعة نسبيًا، وتعترب باهظة الثمن بالنسبة لبعض الهيئات، 
واملزارعني من ذوي املكانة االقتصادية االجتامعية الدنيا 

وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني باألمن الغذايئ 
والتغذية من الفئة الضعيفة. تجد بعض الهيئات التي 
تقوم بجمع البيانات وتحليلها أن تكلفة البينة التحتية 

 )Sivarajah et al., 2017( التكنولوجية الالزمة تعجيزية
وذلك باإلضافة إىل غياب ما يكفي من طواقم العمل ذوي 

الكفاءة يف اختصاصات البيانات الرئيسية )مثل تحليل 
البيانات، والتصوير املريئ للمعلومات والتفسري واتخاذ 

القرار(. كذلك قد يفتقر أصحاب املصلحة املعنيني باألمن 
الغذيئ والتغذية من الفئة الضعيفة إىل القدرة عىل استخدام 
التكنولوجيات أو تفسري نتائج البيانات، أو قد يفتقروا متاًما 
إىل االتصال باإلنرتنت والوصول إىل األجهزة الرقمية، وبالتايل 
فإن استخدام التكنولوجيات الرقمية يف هذه السيناريوهات 

قد يؤدي إىل مواجهة أشكال من عدم املساواة أو ترسيخ 
األشكال القامئة منها، مثل الفجوة الرقمية والتوزيع غري 

املتساوي ملزايا التكنولوجيات الرقمية والتي تكون يف صالح 
َمن يستطيعوا بالفعل تحمل تكلفتها؛ كام أنه مع تطبيق 
التكنولوجيات بدون مدخالت أصحاب املصلحة املعنيني 

باألمن الغذايئ والتغذية من الفئة الضعيفة قد يؤدي ذلك 
إىل املزيد من انفصالهم عنها وتهميشهم.  

https://www.fao.org/ 17  للحصول عىل املزيد من املعلومات، انظر
.agrovoc/about

https://bigdata.cgiar.org/ 18  للحصول عىل املزيد من املعلومات، انظر
./digital-intervention/crop-ontology-2

https://www.fao.org/agrovoc/about
https://www.fao.org/agrovoc/about
https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-ontology-2/
https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-ontology-2/
https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-ontology-2/
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لهذا فمن املهم االستثامر يف األشكال الرضورية من 
التكنولوجيا والبنية التحتية والبحوث الالزمة للتحسني من 

تبادل خدمات البيانات وجودة البيانات وكذلك الوصول 
إىل التكنولوجيا ميسورة التكلفة. ومن املهم أيًضا بناء 

القدرات البرشية وتعزيزها، عىل سبيل املثال من خالل 
التدريب عىل اختصاصات البيانات الرئيسية )مثل جمع 
البيانات، وتحليل البيانات، والتصوير املريئ للمعلومات، 

والتفسري واتخاذ القرارات(. وتدعم الكثري من املؤسسات 
هذا التدريب يف مجال األمن الغذايئ والتغذية، عىل سبيل 

املثال توفر الفاو التدريب يف هذه املجاالت من خالل 
 FAO eLearning أكادميية التعلم اإللكرتوين التابعة للفاو
Academy )معلومات االستشعار عن بُعد لرصد املحاصيل 

واألمن الغذايئ- األساليب واملناهج الخاصة باملناطق القاحلة 
https://elearning.fao.org/course/( وشبه القاحلة

view.php?id=155(.  ومن الوسائل األخرى لبناء القدرات 
البرشية وتعزيزها القيام بتثقيف املستخدمني لدعم عملية 

دورة البيانات؛ وتعزيز قدرات املستخدمني والسكان 
األصليني للتحسني من جودة البيانات؛ وتثقيف ماليك 

البيانات ومنتجيها بشأن الخصوصية واملوافقة واستخدام 
البيانات وملكية البيانات والحقوق التي يتمتعوا بها؛ 

ينبغي إحاطة جميع أصحاب املصلحة، من ماليك البيانات 
ومنتجيها واملجيبني لها، بشأن جمع البيانات ومعالجتها 

واستخدامها وما إذا كان سوف يجري املشاركة بالبيانات 
مع أطراف أخرى. من املمكن للتعاون أن يكون مفيًدا يف 
تناول بعض الشواغل املتعلقة بالقدرات؛ وتتضمن املزايا 

املمكنة للتعاون: ضامن تبادل خدمات معايري التكنولوجيا 
وبنيتها، وتحديد معايري البيانات وسياساتها املالمئة املتعلقة 

بالوصول إىل البيانات واملشاركة بها، وجمع املوارد والبنية 

التحتية الرقمية، وتنفيذ الخدمات املتشارك بها بشكل 
تعاوين، واملشاركة باملامرسات الفضىل واملعلومات ذات 

املنفعة املتبادلة، وتطوير التدخالت التكنولوجية ذات الصلة 
بالسياق واملعنية باملستخدم، والحد من احتاملية متثيل 

التكنولوجيا عامال غري مشجع لإلنتاج الفعال. باإلضافة إىل 
ذلك من املمكن أن تؤدي الجهود املبذولة لتبادل خدمات 
البيانات إىل تفعيل األدوات واملواد مفتوحة املصدر، وهو 

بدوره ما ميكن أن يقلل من بعض التكاليف املتعلقة 
بالقدرات؛ كذلك من املمكن للتشغيل اآليل املسؤول 

)كام هو مسبًقا(، أن يساعد يف التخفيف من وطأة بعض 
التحديات املتعلقة بالقدرات.      

عالوة عىل ذلك يجب تقريبًا عىل جميع مبادرات الزراعة 
الرقمية أن تتصدى إىل التحديات املتعلقة باتساع النطاق 

)كيفية تضمني األماكن واملستخدمني ... إلخ( ومسألة 
االستدامة )كيف ميكن للمبادرات االمتداد ملا بعد التمويل 

 Florey, Hellin and Balié, 2020;( )الحايل ... إلخ
Kos and Kloppenburg, 2019(. من ضمن التوصيات 

للتغلب عىل هذه التحديات هي إظهار مزايا استخدام 
التكنولوجيات واألدوات الرقمية لدعم اتخاذ القرار، وتبني 

املناهج متعددة التخصصات والروابط املتبادلة، وإدراك 
الحاجة إىل التعلم والتغذية الراجعة والرشاكات والعمل 
املشرتك يف أوضاع تتضمن العديد من أصحاب املصلحة 
ضمن سياق نظم االبتكار الخاصة مبجال األمن الغذايئ 
 Florey, Hellin and Balié, 2020 p.135;( والتغذية

.)Schut et al., 2016; Shepherd et al., 2020

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=155
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=155
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الفصل 5

املؤسسات املعنية بجمع البيانات وتحليلها 
واستخدامها يف إطار األمن الغذايئ والتغذية 

وحوكمة هذه البيانات
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الفصول السابقة أهمية استخدام أيدت 
البيانات يف اسرتشاد القرارات بها، 
وناقشت نوع البيانات الرضورية 

عىل مختلف املستويات يف إطار نظام بيئي واسع يحدد 
األمن الغذايئ والتغذية، وعلقت الفصول عىل توفر هذه 
البيانات حالياً وعىل أهم الثغرات القامئة فيها، وعرضت 

الفصول أمثلة من املبادرات القيمة التي تسهم يف كل 
خطوة من خطوات هذه الدورة، واستعرضت أهم القيود 

والعقبات التي ال تزال تؤثر عىل نظام بيانات األمن 
الغذايئ والتغذية عىل مستوى العامل، ثم تناولت اإلمكانات 
الهائلة التي تكمن يف أشكال التكنولوجيا الرقمية الجديدة 

والناشئة. 

ومن املوضوعات التي تنشأ من هذا النقاش مدى التعقيد 
املتزايد ألنظمة البيانات الحديثة، فضال عن تعدد األطراف 

الداخلة فيها. ويف الوقت الحارض، ويف كل سياق عميل -يشمل 
صنع السياسات يف مجال األمن الغذايئ والتغذية عىل املستوى 
العاملي أو املستوى الوطني أو املستوى املحيل- ينطوي جمع 

البيانات ومعالجتها واستخدامها للوصول إىل قرارات فعالة 
ومستنرية باألدلة عىل عملية موزعة العنارص )ومفككة يف 

العادة(، حيث يتحمل أفراد ومؤسسات مختلفة املسؤولية 
عىل مستويات متعددة. وإن ضامن التنسيق والتعاون 

السليمني فيام بني مختلف الجهات الفاعلة املشاركة عىل 
امتداد دورة البيانات أمر أسايس لنجاح أي حل من الحلول، 
وميثل ذلك تحديات مهمة تواجه تصميم نظام فعال إلدارة 

البيانات ويتيح الفرصة أمام اتباع نهج قائم عىل النظم ال 

 Clapp ( لوصف املقصود باألمن الغذايئ والتغذية وحسب
et al., 2021; HLPE, 2020(، بل وعند تناول األدوار التي 

يؤديها جمع البيانات ونرشها وتحليلها يف إطار ضامن األمن 
الغذايئ والتغذية الكافية للجميع.

ويؤدي تعدد األطراف املشاركة يف إنتاج البيانات واستخدامها 
للمنفعة العامة، فضالً عن الطبيعة الخاصة للبيانات يف العرص 

الرقمي إىل تحديات معقدة تتصل بحوكمة البيانات. وهذه 
من بني املجاالت النشطة التي يتم تناولها بالدراسة، وال 

تزال الرؤية املوحدة املتعلقة بأنسب آليات حوكمة البيانات 
واملؤسسات التي ينبغي أن تتوىل قيادتها وتنسيقها أبعد ما 
تكون عن البلورة الكاملة. ويف الواقع، ال يوجد اتفاق شامل 

عىل حوكمة البيانات، ويعرف دليل هيئة إدارة البيانات 
للمعرفة )DAMA( حوكمة البيانات عىل أنها “مامرسة 
السلطة والرقابة )التخطيط والرصد واإلنفاذ( بشأن إدارة 

 DAMA International, 37 أصول البيانات “ )الصفحة
 vomو Abraham, Schneider 2009,(. ويعرفها كل من
Brocke عىل أنها “إطار مشرتك بني الوظائف معني بإدارة 
البيانات باعتبارها أحد األصول االسرتاتيجية للمنشأة”، مام 

يربز اتساع نطاقها لتشمل تحديد “حقوق اتخاذ القرار 
واملسؤوليات الخاصة بعملية اتخاذ القرار داخل املنظمة بشأن 

بياناتها”، فضالً عن إضفاء الطابع الرسمي عىل “سياسات 
 Abraham, Schneider( ”البيانات ومعايريها وإجراءاتها

and vom Brocke, 2019، الصفحات 425-26(. وتشري تلك 
التعريفات إىل البيانات باعتبارها أحد األصول التي متلكها 
منشأة ما أو رشكة أو منظمة بعينها )األمر الذي يعرب عنه 
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ضمنياً عبارة “اتخاذ القرار بشأن بياناتها”(، وكذلك، إىل امتالك 
سلطة ورقابة كاملة وواضحة املعامل عىل البيانات. ونرى أن 

تلك التعريفات أضيق نطاقاً من أن تُطبق عىل بيانات األمن 
الغذايئ والتغذية، التي تشمل طائفة واسعة من أنواع البيانات 

والتي تشمل البيانات التي “متلكها” الحكومات، والبيانات 
التي “متلكها” الكيانات الخاصة، بل واألهم من ذلك، البيانات 

التي ال مالك لها والتي قد تتوفر ألي شخص لديه املهارات 
الكافية للحصول عليها من شبكة اإلنرتنت. ويطرح املشهد 

املتطور للبيانات اآلخذ يف التغري يف ظل استمرار الثورة 
الرقمية، وال سيام يف أعقاب األحداث العاملية األخرية مثل 

جائحة كوفيد-19، تحديات جديدة أمام حوكمة البيانات، مام 
يربز الحاجة إىل تجاوز الحدود -الخاصة بالرشكات واملنظامت 

بل وحتى الحكومات الوطنية. وقد أحاط املركز الدويل 
للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية يف منشوره “مبادئ حوكمة 

البيانات يف إطار االقتصاد الرقمي العاملي” مبا ييل: 

 تتألف بنية حوكمة البيانات العاملية من مجموعة 

مرتابطة من القوانني واالتفاقيات والربوتوكوالت واملعايري 

عىل املستوى الدويل واإلقليمي والوطني واملحيل. وقد نتج 

عن الفجوات القامئة يف هذه البنية غياباً لوضوح الرؤية مام 

يقوض الثقة يف التكنولوجيات الحديثة واعتامدها ويقيد 

األدوات املتاحة للتصدي لالستخدامات الضارة للبيانات 
)CSIS, 2019، الصفحة 1(.  

وعىل ذلك، يلزم تناول مسألة حوكمة البيانات ألغراض 
توجيه العمل املعني بسياسات األمن الغذايئ والتغذية يف 

الوقت الحارض من منظور عاملي. وإذ يشكل األمن الغذايئ 
والتغذية أهمية خاصة للتنمية وإذ ينترش انعدام األمن 

الغذايئ وسوء التغذية يف جميع أنحاء العامل، توجد أسباب 
مرشوعة للتعامل مع بيانات األمن الغذايئ والتغذية 

باعتبارها منفعة عامة عاملية، عىل النحو الذي روجت له 
األبحاث وعىل النحو الذي يقرتحه القطاع الصحي حالياً 

.)WHO, 2021(

 )World Bank, 2021( ويكرس تقرير التنمية يف العامل
فصالً كامالً ملناقشة املؤسسات يف إطار حوكمة البيانات. 

ويتجاوز نطاق هذا التقرير تكرار مناقشة املعاملة 
اإلرشادية والشاملة املتعلقة مبسائل حوكمة البيانات 

املبينة يف تقرير التنمية يف العامل التي تطبق عىل بيانات 
األمن الغذايئ والتغذية، ومع ذلك، يناقش هذا الفصل 

بعض الجوانب البارزة التي ينبغي مراعاتها عند تصميم 
آليات فعالة لحوكمة بيانات األمن الغذايئ والتغذية. 

املسائل ذات الصلة 
بحوكمة البيانات

نناقش يف هذا القسم مسألتني أساسيتني يف صميم يف 
النقاش بشأن حوكمة البيانات وهام: املسألة املعنية مبفهوم 

ملكية البيانات، وكيفية حامية الحق يف الخصوصية عند 
التعامل مع البيانات الشخصية. وتتعلق تلك املسائل 

بجميع أنواع البيانات، ومع ذلك تكتيس بأهمية خاصة 
يف سياق بيانات األمن الغذايئ والتغذية عند دراستها من 

منظور اإلطار املفاهيمي الذي يتناوله الفصل 1 الذي 
يشدد عىل أهمية بعد صفة الفاعل يف مجال األمن الغذايئ 

والتغذية. 

النقاش الدائر بشأن البيانات ودور 

أسواق البيانات 
قد عرض جوزيف ستيغليتز Joseph Stiglitz الحائز عىل 

جائزة نوبل منذ عرشات السنني )1999( رأيه القائل إنه ينبغي 
معاملة املعلومات عىل أنها سلعة عامة. والسلع العامة، وفقاً 

لتعريفها االقتصادي التقليدي )Reiss, 2021( هي السلع 
والخدمات غري القابلة لالستبعاد )أي بعبارة أخرى، أنه مبجرد 

توفر تلك السلعة أو الخدمة، ال ميكن الحيلولة دون انتفاع أي 
شخص بثامرها، ما مل يكن ذلك من خالل آلية إنفاذ(، وهي 

بطبيعتها غري تنافسية )مام يعني أن “استهالك” مستخدم ما 
لها ال يحد من توفر هذه السلعة أو الخدمة أو فائدتها ألي 

شخص آخر(. والطبيعة العامة للسلع والخدمات أحد الظروف 
األساسية التي تؤدي إىل فشل السوق، وهذه نتيجة دون 

املستوى األمثل يف حال خضوع الصفقات أو القرارات لقوى 
السوق وحدها )Bator, 1958; Stiglitz, 1989(. أما يف حالة 
السلع العامة، فإن الرأي القائل بالكفاءة يعني أن وجود آلية 

مطلقة الحرية مستمدة من السوق من شأنه أن يؤدي إىل 
عدم كفاية اإلمدادات منها. وعالوة عىل ذلك، فحتى يف حالة 
مشاركة األطراف من القطاع الخاص يف إنتاج سلعة أو خدمة 

عامة فسوف تزيد التكلفة الفعلية لتوفريها بسبب الحاجة 
إىل إنشاء آليات خاصة للحد من إتاحتها إال ملن لديهم القدرة 

عىل دفع مثنها والوقاية من “املنتفعني منها باملجان”.19

19  حتى يف بعض الحاالت قد ترغب الحكومة )أو أي مؤسسة أخرى 
أقيمت لتمثل املصلحة الجامعية وحاميتها( يف العمل بصفة املالك الخاص 

لتلك السلعة -مثالً يف حالة الصحة العامة والتعليم والنقل واملواصالت- ومن 
ثم تنظم إتاحتها من خالل اشرتاط سداد رسم مقابلها، فال ميكن تربير ذلك 

ما مل يوجد خطر ملموس يتمثل يف املزاحمة عليها. ويختلف ذلك اختالفاً 
كبرياً عن جعل تلك السلع والخدمات خاصة؛ فعىل الرغم من إمكانية تطبيق 

ذلك عملياً، فإن خصخصة السلع والخدمات العامة أمر غري مستصوب 
 .)Anderson 1995( بالرضورة
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ونؤيد بشدة الرأي الذي قدمه Stiglitiz، ونوسع نطاقه هنا 
ليشمل البيانات، حتى يف الحاالت التي قد يرغب الشخص 

عندها التمييز بني البيانات من ناحية، واملعلومات، من 
ناحية أخرى )وعىل الرغم من ذلك، انظر الفصل 1( والحجة 

األساسية وراء متديد فكرة السلعة العامة لتشمل البيانات 
هي أن البيانات، وال سيام يف الوقت الحارض يف عرص اإلنرتنت 

والتحول الرقمي، أصبحت املثال البنيِّ عىل الالتنافسية، فإن 
املاليني من البرش رمبا تتاح لهم البيانات نفسها بشكل متكرر 

بل وحتى متزامن، دون أن يؤثر ذلك عىل توفر البيانات 
آلخرين. وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت التكلفة الحدية 

الرضورية إلضافة مستخدم آخر جديد صفر، بعد أن أصبحت 
جميع البيانات، عملياً، متوفرة يف صورة رقمية ومحفوظة يف 

قواعد بيانات ميكن إتاحتها عرب اإلنرتنت. ويعني ذلك رضورة 
تربير أي وضع أدىن من اإلتاحة الكاملة واملفتوحة املصدر 
للبيانات التي ينتجها شخص أو جهة ما ويحفظها يف شكل 
رقمي، باستخدام حجة أخرى بخالف الكفاءة االقتصادية 

.)Badiee et al., 2021(

كانت اآلليات التي تشبه آليات السوق، والتي كانت األعامل 
واملؤسسات البحثية تحصل من خاللها عىل بيانات مفيدة، 
قامئة منذ زمن حتى قبل بزوع العرص الرقمي؛ ومع ذلك، 

فإن الحجة هنا هي أنه ينبغي االعرتاف بتلك األسواق عىل 
حقيقتها، أي عىل أنها أسواق لخدمات جمع البيانات، وليست 
أسواقاً للبيانات يف حد ذاتها. وتتعدد األسباب الوجيهة بالفعل 

التي تكمن وراء رضورة تعزيز إنشاء أسواق فعالة وتنافسية 
لخدمات جمع البيانات، تستغل بشكل كامل أوجه التقدم 

الحديثة التي شهدتها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي 
جعلت جمع البيانات أيرس بكثري من ذي قبل. وتنطبق هذه 

السامت الحرصية يف جوهرها عىل خدمات جمع البيانات، 
مام يدعم فائدة وجود معاملة خاصة بني بائع ومشرتٍ، أي 
ومستهلك الخدمة. وتشكل معاملة البيانات يف حد ذاتها، 

باعتبارها موضوع التبادل، عدداً من املشكالت بداية من فكرة 
صعوبة االستبعاد -وال سيام عند إنتاج البيانات وتخزينها يف 

شكل رقمي )عالوة عىل فكرة كون االستبعاد موضع شك 
أخالقياً(. ومعاملة البيانات تقليدياً باعتبارها موضوع التبادل 

تحققت من خالل إنشاء أطر قانونية توسع نطاق بعض 
األحكام )التي وضعت منذ زمن بعيد يف سياقات مختلفة متام 
االختالف(،20 مثل حق املؤلف، لتشمل مختلف أمناط البيانات 
املخزنة رقميا. ومن ثم يجري اإلنفاذ عرب إقامة جدران الحامية 

20  انظر https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright. وليس من 
املستغرب أن يظل النقاش مفتوحاً بشأن مدى رسيان حق املؤلف )الذي كان 

يهدف يف األصل إىل حامية حقوق مؤلفي أشكال اإلنتاج األديب والفني( عىل 
املوارد الرقمية، مبا يف ذلك ما عرفناه عىل أنه بيانات.

والعوائق التقنية التي تحد من إتاحة املستودع الذي يحتوي 
عىل البيانات أو تحول دون إتاحته، وعليه تقيد بشكل فعال 

إمكانية إعادة استغالل البيانات ومدى إعادة استخدامها. 

وعالوة عىل ذلك، طاملا اعترب االعتامد الحرصي عىل الرتتيبات 
الخاصة يف إنتاج البيانات غري كاٍف، حيث أنشئت مكاتب 

اإلحصاء الوطنية، أو الوكاالت األخرى الشبيهة بها، يف 
أغلب البلدان بغية إنتاج البيانات التي تحتاجها الحكومات 

لالسرتشاد بها يف وضع السياسات. وال يزال من املعتاد أن 
يُعهد إىل مكاتب اإلحصاء الوطنية التي ُصممت ليك تكون 
مؤسسات عامة ذاتية العمل ومستقلة حتى عن السلطات 
التنفيذية القامئة، ناهيك عن استقاللها عن املصالح الخاصة 

املحتملة، مبسؤولية تجميع الحسابات القومية وصيانتها 
وإنتاج اإلحصاءات الرسمية األخرى التي تفيد يف توجيه 

السياسات. وعىل الرغم من أن البيانات ذات الصلة كانت 
تُنتج، يف املراحل املبكرة من إنشاء مكاتب اإلحصاء الوطنية، 

يف املؤسسات األكادميية ويف الرشكات الخاصة، فقد ظلت 
أغلب البيانات املستخدمة يف توجيه صنع السياسات 

رسمية وعامة. 

ومع ذلك، فإن هذا الوضع آخذ يف التغري بشكل جذري مع 
قيام الثورة الرقمية وظهور البيانات الضخمة. ففي الوقت 

الحارض، تُنتج كميات هائلة ومتزايدة من البيانات واملعلومات 
الجديدة، التي يُرجح استفادة صنع السياسات منها، خارج 
نطاقات البيانات واإلحصاءات الرسمية، وعليه خارج نطاق 

مكاتب اإلحصاء الوطنية. وتتوفر حالياً العديد من مجموعات 
البيانات املفيدة التي تشمل الزارعة واألمن الغذايئ والتغذية 

وميكن االستعالم عنها عرب اإلنرتنت بشكل مفتوح وبسهولة 
ويرس21، بفضل الرتتيبات البديلة التي تعزز االنتفاع الحر 

واملفتوح، مثل الحقوق املرتوكة22 ورخصة املشاع اإلبداعي23 
ومبادرة املصادر املفتوحة.24 ويبدو أن مجموعات البيانات 

القامئة عىل االنتفاع الحر أفضل بكثري مقارنة بتلك التي 
تحمي حق املؤلف والقامئة عىل الرتاخيص مقابل رسوم، يف 
حالة االعرتاف باملشكالت األخالقية القامئة املتعلقة بتبادل 
البيانات. وعالوة عىل ذلك، تدعم إحدى الحركات العاملية 

املعنية بالعلم املفتوح االنتقال نحو اإلتاحة الكاملة والحرة 
للمنشورات العلمية )Siew, 2017(، واملبدأ الذي ينبغي 
أن تكون البيانات مبوجبه “حرة التداول قدر املستطاع، 

 ,European Commission, 2016( ”ورسية عند االقتضاء
الصفحة 4( هو ما يستنري به مفهوم اإلتاحة من ضمن 

مبادئ إمكانية العثور بسهولة عىل البيانات واالنتفاع بها 
وتبادلها وإعادة استخدامها )Landi et al., 2020(. وعىل 

الرغم من ذلك، ال تزال العديد من مجموعات البيانات 
“ملكاً” لكيانات خاصة تحقق الربح من وجود سوق نشط 

للبيانات، يروج -بطبيعة الحال- لوجهة النظر القائلة إن 
البيانات ميكن اعتبارها خاصة، شأنها يف ذلك شأن أي أصل 

من األصول الخاصة. ومن الجدير بالذكر هنا الحقيقة القائلة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
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إن مجموعات البيانات تحتوي عىل معلومات ميكن أن تكون 
ذات فائدة جمة يف توجيه اإلجراءات الخاصة بالتنمية )مبا يف 
ذلك تعزيز األمن الغذايئ والتغذية( والتدخالت اإلنسانية. ويف 

هذا السياق

  تتزايد نداءات املنظامت الدولية للتنمية وللمساعدات 
اإلنسانية املطالبة مبعاملة البيانات الرقمية باعتبارها منفعة 
عامة بسبب قيمتها يف تكملة اإلحصاءات الوطنية الشحيحة 

ويف توجيه التدخالت.  

)Taylor, 2016, الصفحة 1(. ويكتيس الوضع بحساسية أكرب 
خصوصاً عندما تحتوي مجموعات البيانات عىل معلومات لها 
طبيعة شخصية، مام يثري تساؤالت مهمة تتعلق مبن تحق له 
املطالبة مبلكية هذه البيانات )وهو األمر الذي سوف نتناوله 
الحقاً(. وقد أدى االنتشار الرسيع للهواتف الذكية والخدمات 

الشخصية القامئة عىل اإلنرتنت، إىل امتالك مجموعة صغرية 
نسبياً من الرشكات الخاصة العاملة يف مجال صناعة االتصاالت 
لكميات هائلة من البيانات من بينها البيانات الشخصية. ونتج 

عن ذلك ظهور خدمات تجارية معنية بالوصول إىل البيانات 
وإىل تعدد االقرتاحات التي تفضل تداول البيانات عىل نطاق 

أوسع، مبا يف ذلك من خالل توفري البيانات بشكل خريي 
)Lapucci and Cattuto, 2021( وهو نهج ال يشكك يف 

امتالك الرشكات الخاصة التي تجمع البيانات وال تخزينها لتلك 
البيانات بشكل قانوين.

البيانات وقيمتها االجتامعية مسائل ملكية 
يأيت املقال الذي كتبه Taylor )2016( والذي يؤخذ منه 

 The ethics“ االقتباس الوارد يف القسم السابق تحت عنوان
 of big data as a public good: which public?

?Whose good” )“أخالقيات البيانات الضخمة باعتبارها 
منفعة عامة: ألي جمهور؟ ومنفعة ملن”، ويوضح هذا 
املقال، مبا ال يدع مجاالً للشك، أن دعم رؤية البيانات 

باعتبارها منفعة عامة يستلزم اإلجابة عىل سؤالني أساسيني 
وهام: من العامة؟ وملن املنفعة؟ والسؤاالن لهام أهمية 

خاصة يف حالة ما يعترب بيانات خاصة، أي البيانات التي تعرب 
عن السامت الشخصية لألفراد والتي تؤدي إتاحتها بحرية 

كاملة إىل احتامل املخاطرة بانتهاك حقوق هؤالء األفراد 
املعنيني يف الخصوصية -عىل الرغم من أن االنتفاع املفتوح 

بها يبدو الخيار املنطقي يف حالة البيانات العامة.

ومن ناحية، يحتمل وجود توافق واسع النطاق يف اآلراء 
عىل أنه ينبغي أن تكون البيانات الشخصية ملكاً لألفراد 

املعنيني بهذه البيانات، وعليه ينبغي أن تتوفر القدرة عىل 
تحديد االستخدام املقبول أو املرفوض للبيانات. ومن ناحية 

أخرى، يجوز أن تكتيس البيانات الشخصية بأهمية هائلة 
يف العديد من املجاالت التي يتطلب األمر فيها إتاحتها 
لألشخاص أو املؤسسات واستخدامهم لها بشكل فعال، 

بخالف الفرد الذي تعنيه تلك البيانات. وقد يكون الوصول 

21  يشتمل إعداد الجدول اآليت عىل عدد “الزيارات” التي نتجت عن االستعالمات التي أجريت يف 25 مايو/ أيار 2022، يف مجموعة متنوعة من مستودعات 
البيانات القامئة عىل الشبكة الدولية، باستخدام كلامت دالة محددة:

.https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft ،22  للمزيد من املعلومات، انظر املوقع اآليت

.https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license ،23  للمزيد من املعلومات، انظر املوقع اآليت

.https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative ،24  للمزيد من املعلومات، انظر املوقع اآليت

املوقع عىل شبكة اإلنرتنت مستودع البيانات
عدد 

مجموعات 
البيانات 

الكلمة الدالة

التغذية األمن الغذايئاألغذيةالزراعة

قاعدة بيانات هارفارد 

داتا فريس
https://dataverse.harvard.edu/156,0626,4048,3349101,864

الشبكة الدولية الستقصاءات 
األرس املعيشية

http://catalog.ihsn.org/9,1882,8762,139805706

فهرس البيانات الجزئية 
للبنك الدويل

https://microdata.worldbank.
org/

3,8206348911,345408

https://dataverse.ada.edu.au/1,61614104670محفوظات البيانات األسرتالية

https://dataverse.nl/5,963465116محفوظات البيانات الهولندية

https://dataverse.no/1,228124706محفوظات البيانات الرنويجية

https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
https://dataverse.harvard.edu/
http://catalog.ihsn.org/
https://microdata.worldbank.org/
https://microdata.worldbank.org/
https://dataverse.ada.edu.au/
https://dataverse.nl/
https://dataverse.no/
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إىل البيانات الشخصية مهامً مثالً ألسباب صحية أو أمنية 
أو إدارية، أو للتمكني من توفري خدمات شخصية. أما يف 

سياق األمن الغذايئ والتغذية، فإن للبيانات الفردية املجمعة 
من خالل املسوح أهمية كبرية للتخطيط الخاص باألمن 

الغذايئ والتغذية واتخاذ إجراءات بشأنهام، عىل النحو املبني 
يف هذا التقرير، ويتيح الوصول األوسع نطاقاً ملثل هذه 

البيانات إمكانية فهم أفضل لبعض املسائل مثل املحددات 
التي تتحكم يف إتاحة األغذية للبرش والوسائل األكرث فعالية 

للتصدي ملختلف أشكال سوء التغذية بشكل سليم.

25  مع ذلك، إن وضع الترشيع الرضوري لحامية البيانات الشخصية ليس 
إال الخطوة األوىل الرضورية نحو تحقيق الحامية الفعالة. وتتطلب الحامية 

الفعالة وجود سلطة مستقلة ونشطة لحامية البيانات لدعم قدرة األفراد 
عىل إنفاذ حقوقهم مبوجب القانون. ولكن أحد التقارير التي صدرت مؤخراً 

)World Bank UNSD and Paris21 2022 صxxx( يبني وجود فجوة 
كبرية بني البلدان املنخفضة الدخل واملرتفعة الدخل فيام يتعلق بسلطات 

حامية البيانات، إذ مل تتأسس إال يف 24 يف املائة فقط من البلدان املنخفضة 
الدخل، مقارنة بنسبة 81 يف املائة من البلدان املرتفعة الدخل، حتى 

العام 2021.

وقد أدى هذا التوتر بني الحق الشخيص يف الخصوصية 

وقيمة االستخدام املوَّسع للبيانات إىل اتخاذ املرشعني يف 

شتى بقاع العامل خطوات الغرض منها اإلبقاء عىل البيانات 

متاحة بحرية )مام يسمح باستخدام البيانات الشخصية 

ألغراض البحوث والتدخالت اإلمنائية والتدخالت اإلنسانية( 

مع إخضاعها إىل رشوط حامية البيانات الشخصية 

التي صممت لحامية حق الفرد يف الخصوصية )انظر 
اإلطار 30(.25
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اإلطار 30:
حامية البيانات الشخصية والحق يف الخصوصية

تنص أغلب الترشيعات حول العامل ويف نظام األمم املتحدة عىل ضامنات حامية البيانات الشخصية.

فعىل سبيل املثال تنصل املادة 8 من ميثاق الحقوق األساسية يف االتحاد األورويب عىل ما ييل: 

1. لكل إنسان الحق يف حامية بياناته الشخصية التي تتعلق به أو بها. 

2. يلزم معالجة هذه البيانات بنزاهة ألغراض مخصصة وعىل أساس رضا الشخص املعني أو عىل أي أساس مرشوع أخر ينص عليه 
القانون. ولكل إنسان الحق يف الوصول إىل البيانات التي ُجمعت فيام يتعلق به أو بها، والحق يف إخضاع هذه البيانات للتصويب.

 ,.Office Journal of the European Union, 2016( .3. يخضع االمتثال إىل تلك القواعد إىل ضوابط تضعها سلطة مستقلة
الصفحة 7(.

وينفذ إطار الحامية القانونية الخاص باالتحاد األورويب من خالل الئحة محددة، تشيع تسميتها بالالئحة العامة لحامية البيانات. 

أما يف الواليات املتحدة األمريكية، وعىل الرغم من عدم وجدو ترشيع اتحادي شامل يكفل خصوصية البيانات الشخصية وحاميتها عىل 
غرار الالئحة العام لحامية البيانات يف أوروبا، توجد توليفة من الترشيعات عىل املستوى االتحادي وعىل مستوى الواليات، ولوائح إدارية 
ومبادئ توجيهية خاصة بالتنظيم الذايت لصناعات بعينها تتيح الحامية التي -حسب رأي بعض املؤلفني- تفوق تلك التي يطبقها االتحاد 

.)Boyne, 2018( األورويب

واعتُمد قانون حامية املعلومات الشخصية لجمهورية الصني الشعبية الصادر يف الصني )قرار الرئيس رقم 91( يف الجلسة الثالثني للجنة 
الدامئة للدورة الثالثة عرشة ملجلس الشعب الوطني لجمهورية الصني الشعبية يف 20 أغسطس/آب 2021، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 

األول من شهر نوفمرب/ ترشين الثاين 2021. وقد اجتذب قانون حامية املعلومات الشخصية باعتباره قانوناً أساسياً يساوي الالئحة العامة 
لحامية البيانات يف االتحاد األورويب اهتامماً كبرياً منذ إطالق مرشوعه األول يف شهر أكتوبر/ترشين أول للعام 2020.

وتُحث املنظامت العاملة داخل نظام األمم املتحدة عىل اتباع سلسلة من املبادئ الغرض منها ما ييل:

)1( تنسيق املعايري الخاصة بحامية البيانات الشخصية عىل مستوى مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛

)2( تيسري املعالجة القامئة عىل املحاسبة للبيانات الشخصية ألغراض تنفيذ والية مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛

)3( كفالة احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية لألفراد، وال سيام الحق يف الخصوصية )UNSCEB، بدون تاريخ(.

.)https://unsceb.org/principles-personal-data-protection-and-privacy-listing لالطالع عىل املزيد من املعلومات، انظر(
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وتشمل قواعد حامية البيانات هذه تجنب التنازل الرصيح 
عن حقوق ملكية البيانات الشخصية ألي جهة26 وتعتمد عىل 

مبدأ املوافقة املستنرية يف منح الحق يف استخدام املعلومات 
املجمعة، مبا يف ذلك إمكانية تشارك البيانات مع اآلخرين 

)مثالً لألغراض البحثية( باعتبارها آلية لضامن حامية حقوق 
األفراد يف الخصوصية. وإىل اآلن، يعترب ذلك حالً توفيقياً 

معقوالً بني نوعني متعارضني من االحتياجات وهام رضورة 
ضامن الحامية مع السامح بتداول البيانات بشكل كايف. 

ومن الجدير بالذكر، مع ذلك، إن املوافقة املستنرية تعني أن 
إتاحة البيانات الشخصية ال مُتنح إال ألغراض محددة مبينة 

يف استامرة املوافقة املستنرية ويوقع الشخص عليها. وينبغي 
-ولو نظرياً- أال يعترب هذا اإلجراء عىل أنه بيع للبيانات نفسها 
)أي بعبارة أخرى نقل مللكيتها(، وهو أمر كان ليتطلب التنازل 

عن حقوق امللكية الخاصة امللزمة مبوجب القانون الخاصة 
بالبيانات إىل الفرد نفسه بادئ ذي بدء. 

ومع ذلك، مثل استمرار تطور تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت تحديات جديدة تتعلق بخصوصية البيانات 

الشخصية والتحكم فيها ونرشها. وكان الحصول عىل املوافقة 
املستنرية سهالً نسبياً وآمناً بقدر كاٍف بشكل عام ليحقق 

حامية الخصوصية عندما كانت كيانات بعينها -مثل مكاتب 
اإلحصاء الوطنية- تجمعها يف أغلب األحيان من خالل 

مقابالت شخصية وجهاً لوجه، وعندما كانت تخضع لرقابة 
السلطة الحكومية. وهكذا، مع انتشار خدمات اإلنرتنت 

والخدمات القامئة عىل الهاتف املحمول، أصبح جمع البيانات 
الشخصية أيرس بقدر كبرية وأكرث انتشاراً، ولكنه أصبح كذلك 

أشد خطورة بكثري. 

فبداية، اتسع نطاق ما ميكن اعتباره بيانات شخصية؛ فحتى 
يف املسوح، قد ينطوي استخدام هذه الوسائل التكنولوجية 

الجديدة عىل جمع معلومات شخصية بطريقة ال تتسم 
بالشفافية املفهومة للمشارك يف املسح، باإلضافة إىل 

املعلومات التي يقدمها بكامل إرادته وبشكل مبارش، إذ 
تُجمع البيانات الوصفية من الجهاز املستخدم يف املسح بشكل 

آيل. فعىل سبيل املثال، عند االستعانة مبقدم خدمة إجراء 

26  عىل الناحية األخرى، انظر Putrova )2013 و2018(، الذي يرى أن 
اعتبار البيانات الشخصية ال ميلكها أحد ما هو إال وهم، ألن حق ملكية 

البيانات الشخصية، الفعال )بل والقانوين(، تستحوذ عليه عملياً الرشكات 
العاملة يف صناعة املعلومات، بدال من األفراد الذين ينبغي أن ميلكوا 

هذه البيانات.

27  يتعمق )Purtova 2018( يف هذا املوضوع إذ يذكر أننا “يف عرص 
إنرتنت األشياء واستنباط البيانات والدراسات التحليلية للبيانات واتخاذ 
القرار القائم عىل البيانات، تتعلق أي معلومات بشخص بعينه باملعنى 
املنصوص عليه يف قانون حامية البيانات األورويب” )التأكيد من عندي(، 

وعليه يخضع إىل مامرسة املوافقة املستنرية )Purtova 2018 الصفحة 42(.

املسوح عرب اإلنرتنت، أو عند إجراء مقابلة عىل الهاتف، قد 
يُنقل عنوان بروتوكول عىل اإلنرتنت الخاص بجهاز املشارك 

يف املسح أو موقع هاتفه أو هاتفها املحمول إىل مقدم خدمة 
جمع البيانات. ويلزم كذلك اعتبار البيانات الوصفية التي قد 

تستخدم بصحبة معلومات أخرى لتحديد املبلغ )بشكل فردي 
أو باعتباره أحد أفراد مجموعة محددة( بيانات شخصية.27 

وثانياً، تجمع رشكات خاصة تعمل يف مجال صناعة املعلومات 
واالتصاالت كميات متزايدة من البيانات الشخصية عندما 

تقدم خدمات مثل االشرتاكات يف خدمات الهاتف املحمول 
أو شبكات التواصل االجتامعي أو منح ترخيص استخدام 

الربمجيات وإىل ما غري ذلك. وتوجد يف مجال الزراعة هذه 
الحالة الخاصة بإنتاج بيانات من خالل األجهزة املثبتة عىل 

املعدات الزراعية )مثل الجرارات والحاصدات وآالت الحلب 
وغريها(، وتُرسل هذه البيانات تلقائياً إىل مصنعي اآلالت 

)الذين يربرون ذلك باحتياجهم إىل معلومات لتقديم خدمات 
مخصصة أو إعداد خدمات جديدة للمزارعني(، ومع ذلك 

قد تكشف هذه األجهزة بعض عنارص من أنشطة املزارعني 
قد تعترب خاصة. وتثري الطريقة التي تُستخلص بها املوافقة 

الشكوك بشأن مدى وعي الناس وعياً كامالً مبا يوافقون عليه، 
وال سيام عندما يكون الخيار إما املوافقة الكاملة أو الرفض 

التام بالنقر عىل زر “قبول” أو “رفض” ليُسمح لهم بالحصول 
عىل الخدمات التي يحتاجون إليها )انظر نقاش هذه املسألة 

لدى Purtova, 2013(. وعالوة عىل ذلك، قيل إن الطريقة 
التي تُطلب بها املوافقة باستخدام األجهزة اإللكرتونية قد 

تؤدي بالناس إىل اإلفصاح عن قدر أكرب من املعلومات 
الشخصية -مام يزيد بدوره من خطر انتهاك الخصوصية- 
حتى وإن مل تُطلب موافقتهم، من خالل ما اصطلح عليه 
 Brandimarte, Acquisti and( ”باسم “مفارقة التحكم
Loewenstein, 2013(. ثم أضف إىل ذلك، احتامل إثارة 

مسائل تتعلق باإلنصاف عند إعاقة االستغالل الكامل للبيانات 
املوجودة ألهداف عامة ذات صلة بسبب رضورة الحصول 

عىل تراخيص مسجلة أو بسبب حواجز تكنولوجية متنع فعلياً 
بعض الفئات السكانية من الوصول إىل البيانات التي قد تؤثر 

عليهم تأثرياً بالغاً. 
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وثانياً، ينبغي توخي الحذر من الرتتيبات التجارية التي 
تقدم بأساليب توحي بأن مقدم الخدمة له الحق يف بيع 

البيانات التي يجمها من خالل املسوح أو يحصل عليها بأي 
طريقة خالف ذلك )مبا يف ذلك أجهزة التسجيل الصويت أو 

كامريات الفيديو )Kitchin, 2014a(. وال يرسي ذلك بالطبع 
عىل البيانات الشخصية )مقارنة بالبيانات املجهولة(، ولكن 
السؤال املتعلق مبن ميلك البيانات الشخصية يرسي كذلك 
عىل البيانات التي تشري، مثال، إىل حالة البيئة أو إىل مدى 

استغالل الطبيعة. ويف هذا الصدد، يثري التطور الرسيع ألشكال 
التكنولوجيا الجديدة املستخدمة يف إنتاج البيانات مجاالً 

جديداً متاماً من االعتبارات األخالقية -ال يزال غري مطروق 
بدرجة كبرية إىل اآلن. وال ميكن افرتاض التنازل تلقائياً عن 

حقوق امللكية الكاملة إىل منتج البيانات ملجرد إنتاج للبيانات 
من خالل جمع املعلومات وتصنيفها وتخزينها، حتى وإن 

قدم األفراد هذه املعلومات بكامل حريتهم بعد التوقيع عىل 
موافقة مستنرية.

والغرض من األفكار املعروضة فيام سبق هو إبراز مدى 
تعقد الجوانب التي تنطوي عىل تصميم مؤسسات حوكمة 

البيانات، ورشح أسباب خضوع هذا املجال إىل البحث العلمي 
والفلسفي الدقيق، فضالً عن بقاء بعض األسئلة دون إجابة 
 Blum, Hopcroft( عليها سواء فيام يتعلق بعلم البيانات

and Kannan, 2017( أم يف أخالقيات التعامل معها 
)Floridi and Taddeo, 2016 (.28 وموقفنا -أخالقياً- هو 

إمكانية النظر إلى البيانات الشخصية وكأنها مثل الدم: فقد 
يقرر بعض األشخاص منحه عند الرضورة بغية الحصول عىل 
خدمة شخصية، )مثال عند تربع الفرد بدمه إلخضاعه لالختبار 
ألغراض طبية(، ومع ذلك، ينبغي تشجيع الناس على التبرع 

بالدم، عندما يوجد مؤرش واضح بأن استخدامه قد يسهم 
يف تحقيق الصالح العام )مثل إنقاذ روح شخص(. ال بد أن 

نعرف مبا ال يدع مجاالً للشك أن أي إعادة بيع لتلك البيانات 
ينبغي اعتباره عمل غير أخالقي بل ويجب أن يخضع 

للمالحقة القضائية.

األهداف ذات األولوية الخاصة 
مببادرات حوكمة بيانات األمن 

الغذايئ والتغذية
لنناقش هنا بعض أهم األولويات التي ينبغي أن تتناولها 

حوكمة البيانات الفعالة، مع اإلشارة عىل وجه الخصوص إىل 
بيانات األمن الغذايئ والتغذية، مع مراعاة االعتبارات التي 

ورد ذكرها.

تحقيق االلتزام باملعايري العاملية 

وتنسيق البيانات
من أهم النتائج التي توصل إليها الفصل 2 من هذا التقرير 

هو أنه عىل الرغم من استمرار وجود بعض الفجوات 
امللحوظة، ال تزال كمية كبرية من البيانات الخاصة باألمن 
الغذايئ والتغذية متاحة. ومع ذلك، ال تزال تلك البيانات 

موزعة يف الكثري من الحاالت بتشتت بني مختلف املؤسسات 
العامة والخاصة، أو رمبا تُجمع أو تدار مبوجب بروتوكوالت 

مختلفة مام يجعل استخدامها صعباً. ولذا، من أولويات 
حوكمة بيانات األمن الغذايئ والتغذية تقوية جهود التنسيق 

الدويل، وتعزيز اعتامد املعايري العاملية للبيانات وإنفاذها 
)مبا يف ذلك املرتبطة بالبيانات الوصفية(، ويشمل ذلك 
املؤرشات املنسقة التي تكتيس بأهمية ألغراض املقارنة 

ولتحقيق اإلمكانات الكاملة للبيانات.

وتؤدي مكاتب اإلحصاء الوطنية يف العديد من البلدان، 
من داخل القطاعات العامة، دوراً جوهرياً يف إدارة بيانات 
األمن الغذايئ والتغذية، والعديد منها يتبع املعايري الدولية 
بالفعل. ومتتلك شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة تاريخاً 

عريقاً يف توجيه النهوض باإلحصاءات العاملية. وتشدد 
املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم 
املتحدة يف العام 2014 )قرار األمم املتحدة الصادر عام 
A/RES/68/261 2014( عىل رضورة تنسيق املفاهيم 

واألساليب واستخدام املعايري املهنية )التي تشمل األساليب 
العلمية وأخالقياتها( يف جمع البيانات واستخدامها، بغية 

وضع قواعد وآليات حوكمة تتسم بالشفافية وتحسني 
التنسيق فيام بني الوكاالت اإلحصائية. ومن أهم مجاالت 
عمل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف إطار واليتها 

إصدار تصنيفات إحصائية منسقة.29 وقد أبلغ 136 بلداً من 
خالل مسح أجري يف العام 2020 عن وجود ترشيع إحصايئ 

وطني ميتثل إىل املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية 

28  انظر كذلك املجموعة الكاملة من املقاالت الواردة يف املنشور 
 The ethical impact of data science¸ volume 374 of the :اآليت

https:// :يف Philosophical Transactions of the Royal Society A
.royalsocietypublishing.org/toc/rsta/2016/374/2083.https://unstats.un.org/unsd/classifications/ 29  انظر

https://royalsocietypublishing.org/toc/rsta/2016/374/2083
https://royalsocietypublishing.org/toc/rsta/2016/374/2083
https://unstats.un.org/unsd/classifications/
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)UNSD, 2021(. وبذل فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت 
املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدام الذي أنشأته 

اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة جهداً كبرياً، باملثل، 
يف النهوض باعتامد جميع البلدان مجموعة منسقة من 

مؤرشات التنمية املستدامة املنسقة عند اإلبالغ عن التقدم 
املحرز نحو استيفاء غايات أهداف التنمية املستدامة.

ومع ذلك، ال تزال هذه الجهود غري كافية، وال سيام يف حالة 
بيانات األمن الغذايئ والتغذية. ومن األمثلة الدالة عىل ذلك، 

تباين معدالت اإلبالغ العاملي عن مؤرشات أهداف التنمية 
املستدامة البالغ عددها 21 تحت رعاية منظمة األغذية 

والزراعة تبايناً كبرياً. ومل يزد معدل اإلبالغ عن 70 يف املائة 
من البلدان عن الفرتة من 2015 إىل 2019 إال فيام يتعلق 

بأربع غايات فقط، بل إن بعض املؤرشات مثل متوسط 
دخل صغار منتجي األغذية مل يتجاوز معدل اإلبالغ عنها 

عرشة يف املائة من البلدان )FAO, 2020b(. ويؤدي غياب 
االتفاق عىل تعريفات قياسية إىل صعوبة تحقيق االستفادة 

الكاملة من البيانات املتاحة بالفعل. فعىل سبيل املثال، 
ال تزال بيانات األغذية تُجمع يف مسوح األرس املعيشية 

بشكل دوري من خالل مختلف الوكاالت التي تستخدم 
نُُهج مسح ووحدات وتعريفات مختلفة، مام يجعل 

تحليل تلك البيانات بغية استنباط مؤرشات بشأن األمن 
 FAO and The World( الغذايئ أمر من الصعوبة مبكان
Bank, 2018(. ومن األمثلة املهمة األخرى تلك البيانات 

املتعلقة بتقييامت األمن الغذايئ. ففي الكثري من األحيان، 
تستخدم مؤرشات متعددة لإلبالغ عن األمن الغذايئ، ولكن 

قد تختلف املؤرشات املستخدمة يف التقارير الواردة من 
بلدان مختلفة أو من مؤسسات مختلفة. وعالوة عىل 

ذلك، تجمع املؤرشات بطرق شتى، مام يؤدي إىل قياسات 
مختلفة فعلياً. أما تعريفات املفاهيم فهي مسألة إشكالية 
أخرى؛ ففي بعض األحيان تستخدم املصطلحات نفسها يف 

سياقات مختلفة، ولكن مبعاٍن مختلفة متاماً، مام يتسبب يف 
التباس وما قد يؤدي إىل التفسري الخاطئ لبعض املؤرشات 

املهمة. فعىل سبيل املثال، تسمى مستويات الجسامة باسم 
معتدل وحاد يف إطار النهج املوحد ملؤرشات األمن الغذايئ 
يف التقارير الذي يطبقه برنامج األغذية العاملي يف تقييامته 

 ،)2021 ،WFP( التي يسرتشد بها يف تحركاته التنفيذية
وتختلف هذه املسميات )حيث تكتيس بحدة أكرب( مقارنة 

بتلك التي تستخدم يف تعريف مؤرش التنمية املستدامة 
الرسمي 2-1-2 معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ املتوسط 

و الشديد وسط السكان، استناداً إىل مقياس المعاناة من 
 Cafiero, Viviani and Nord,( انعدام األمن الغذائي

2018(. وينبغي أن تعد أطر الحوكمة مجموعة من 
املؤرشات متفق عليها لقياس األمن الغذايئ بغية تيسري 

اتخاذ القرارات املدروسة. 

النهوض بتداول البيانات عىل نطاق أوسع 

وبرسعة وفعالية أكرب من أجل توجيه سياسات 

األمن الغذايئ والتغذية وإجراءتها
ينبغي النظر إىل بيانات األمن الغذايئ والتغذية باعتبارها 

منفعة عامة وعاملية، بناء عىل منظور املنظومة الذي ندعمه، 
وينبغي أن تُبنى منظومة الحوكمة العاملية بطريقة تحول 

دون أن يكون لكيان واحد مبفرده سلطة حذف بيانات األمن 
الغذايئ والتغذية املهمة من املجال العام، ما مل يكن لهذا 

اإلجراء ما يربره من أسباب أمنية أو لحامية حقوق بعينها. 
وفضالً عن ذلك، ينبغي أال تعرتي الشكوك املنافع املمكنة 

املرتبطة بتبادل البيانات يف حينها وعىل نطاق واسع )وال سيام 
البيانات التي تلتزم باملعايري العاملية املذكورة فيام سبق(، مام 
سيتيح الفرصة أمام املزيد من التحليالت واالستفادة الكاملة 

مام تحتويه البيانات من معلومات. وعليه، فإن األولوية 
الثانية لنظام حوكمة بيانات األمن الغذايئ والتغذية العاملي 
هو التصدي للعوامل التي تعوق حالياً تبادل البيانات عىل 

نطاق أوسع.

وتشري تلك العوامل، تقليدياً، يف حالة البيانات التي تنتجها 
املؤسسات العامة مثل مكاتب اإلحصاء الوطنية، إىل وجود 

مخاطر حقيقية أو متوخاة لها عواقب وخيمة عىل منتج 
البيانات أو مالكها تنتج عن تبادل هذه البيانات. وبخالف 
خشية احتامل أن يؤدي تبادل البيانات التي تحتوي عىل 

معلومات شخصية إىل التعدي عىل اتفاقات حامية البيانات 
الشخصية، ال يجري تبادل البيانات بوجه عام خشية أن 
يكشف تحليلها بتعمق أكرب عن مسائل تتصل بجودة 

البيانات، مام يصيب سمعة مكتب اإلحصاء الوطني املعني. 
وعىل الرغم من وجود نزعة واضحة تدعم البيانات املفتوحة 

املصدر يف القطاع العام، حسبام أعربت اللجنة اإلحصائية 
لألمم املتحدة بتصديقها عىل تقرير الفريق العامل املعني 

بالبيانات املفتوحة الذي يؤسس للمبدأ القائل إن األصل يف 
البيانات اإلتاحة )UNSD, 2022(، فإن تحويل هذه النزعة 
إىل حقيقة ال يزال تحدياً صعباً، وخصوصاً يف حالة األنظمة 

اإلحصائية يف األقاليم األقل منواً ذات القدرات املحدودة. 
وقد أبرزت الرسائل األساسية الواردة من تحليل نتائج املسح 

الذي أجري مؤخراً بشأن تنفيذ خطة عمل كيب تاون العاملية 
 World Bank, UNSD and( لبيانات التنمية املستدامة

Paris21, 2022( ما ييل: حددت أغلب مكاتب اإلحصاءات 
الوطنية تقوية جمع البيانات الوصفية ونرشها، باإلضافة 

إىل وضع اسرتاتيجية خاصة بالبيانات املفتوحة عىل مستوى 
املنظمة باعتبارها من األولويات الكربى، مام يربز الحاجة إىل 

قدرات معززة بشأن تصور البيانات واالتصاالت ومنصات نرش 
البيانات وأدواتها.
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وعالوة عىل ذلك، ]…[ أعربت مكاتب اإلحصاء الوطنية 
يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل 
من الرشيحة الدنيا عن احتياجها إىل دعم من الرشكاء 

يف تعزيز قدراتها عىل تعظيم االستفادة من أشكال 
التكنولوجيا ومن األساليب ومصادر البيانات الحديثة 

يك تتمكن من إقامة رشاكات جديدة متعددة أصحاب 
املصلحة. وباإلضافة إىل ما سبق، يعترب حوايل ثلثي 

هذه املكاتب إدارة البيانات ومعالجتها وتحليلها من 
املجاالت ذات األولوية القصوى يف مجال التدريب. 

)املرجع السابق(. 

ومن قبيل املفارقة توجد حاالت متنع فيها البيانات التي 
تنتجها املنظامت الدولية من نرشها عىل نطاق أوسع، 

عىل الرغم من أن الغرض من إنشاء تلك املنظامت -وإن 
جزئياً- كان املساهمة يف البيانات واملعلومات. وقد أنشئت 
منظمة األغذية والزراعة، عىل سبيل املثال، لتكون والياتها 

رصاحة هي: “جمع املعلومات التي تتصل بالتغذية 
 FAO,( ”واألغذية والزراعة وتحليلها وتفسريها ونرشها
2017, صفحة 3(. ومع ذاك، فإن البيانات واإلحصاءات 

التي تنتجها منظمة األغذية والزراعة، وفقاً للمبادئ 
األساسية لإلحصاءات الرسمية )الصادرة عن الجمعية 

العامة لألمم املتحدة يف العام 2014( ال تزال غري معرتف 
بها عىل أنها مساوية لإلحصاءات الرسمية يف سياق 

إطار رصد أهداف التنمية املستدامة، مثالً. وعىل الرغم 
من وجود أمثلة عىل استخدام املصادر غري الرسمية يف 

اإلحصاءات الدولية )CCSA, 2016( ال تزال اآللية القامئة 
 Gennari and Navarro,( لتيسري تبادالت البيانات

2019( غري كافية بحيث تكفل مثالً نرش القيم الخاصة 
باملؤرش رقم 2-1-2 ألهداف التنمية املستدامة وإلصدار 
البيانات الجزئية املحجوبة املصدر التي تجمعها منظمة 

األغذية والزراعة، حتى يف حالة غياب مصدر وطني رسمي 
مامثل للبيانات. 

ويف حالة البيانات التي تنتجها ومتتلكها املؤسسات 
الخاصة، يعزى عادة الحد من تبادل البيانات إىل التحكم 

يف قدرة تبادلها طوال دورتها، مام يتحكم بقوة يف 
تبادل املنافع املتأتية من استخدام البيانات، وهذا من 

الجوانب املهمة األخرى التي يتعني عىل حوكمة البيانات 
تناولها بالدراسة. وتؤدي إدارة البيانات باعتبارها من 

األصول االقتصادية إىل اختيار مستخدميها بناء عىل 
هندسة تصميمها بغية تعظيم أرباحها، ومبا ال يحقق 
تبادل البيانات بالصورة املثىل. وعالوة عىل ذلك، إن 

العالقة بني املساهمني يف البيانات وجامعيها والقامئني 
عىل معالجتها ومستخدميها عالقة غري متناظرة، ويرجع 

ذلك أيضا إىل امتالك جامعي البيانات والقامئني عىل 

معالجتها إمكانات ملعالجة البيانات وتبادلها بغية إدارة 
البيانات والتحكم يف مجموعات البيانات. وهذا هو حال 
الزراعة أيضا: .Wolfert et al )2017، الصفحة 1(، مثال 
يناقش دور البيانات الضخمة يف الزراعة الذكية، ويقرتح 
توجيه أولوية البحث إىل “املسائل التنظيمية التي تتصل 
مبسائل الحوكمة ومناذج العمل املناسبة لتبادل البيانات 

يف مختلف سيناريوهات سلسلة التوريد”. ويف سبيل 
املساهمة يف تبادل أفضل للمنافع املتحققة من البيانات 

الرقمية الجديدة.

أنتجت منظمة األغذية والزراعة واالتحاد الدويل 
لالتصاالت مجموعة أدوات خاصة باسرتاتيجية الزراعة 
اإللكرتونية وسياساتها، تدرس سياقاً عىل امتداد القيادة 

والحوكمة؛ واالسرتاتيجيات واالستثامر؛ والخدمات 
والتطبيقات؛ والبنية التحتية؛ واملعايري ومعايري تبادل 

الخدمات؛ واملحتوى وإدارة املعارف وتبادلها؛ والترشيعات 
والسياسات واالمتثال؛ والقوة العاملة وبناء القدرات 
)Florey, Hellin and Balié, 2020؛ وباإلشارة إىل 

.)FAO and ITU, 2016

وبدأت مبادرات حوكمة البيانات عرب الوطنية يف 
الظهور بغية الحد من أوجه التفاوت التي يشعر بها 

 Arner,( املساهمون بالبيانات ومستخدميها حالياً 
Castellano and Selga, 2021(. وتشمل تلك 

املبادرات مدونات السلوك الخاصة واالتفاقات الدولية 
بشأن حامية حقوق امللكية الفكرية ومبادرات من 

املنظامت الدولية مثل منظمة األغذية والزراعة والبنك 
الدويل الهادفة إىل النهوض باملزيد من تبادل البيانات 
يف سياق ما كان يعرف باسم حركة البيانات املسؤولة 
 Alemanno ومع ذلك، أحاط .)Alemanno, 2021(

بأنه “يف غياب منصة مشرتكة متعددة أصحاب املصلحة 
لحوكمة البيانات، سوف تفتقر تلك الحركة إىل الطابع 

املؤسيس وسوف تنشأ مفككة إىل حد كبري نتيجة 
لذلك”)Alemanno, 2021، صفحة 72(و”تصبح هذه 
األشكال من التعاون تحت رحمة حسن نية األطراف 
الخاصة املشاركة، عىل الرغم من طبيعتها التي تنقذ 

األرواح” )املرجع السابق، الصفحة 73(.

ضامن وجود اآلليات الكافية لحامية الحقوق 

والجامعية الفردية 
يتعني أن تعرتف آليات حوكمة البيانات، مبا يف ذلك اآلليات 

املؤسسية، مبساهمة جميع أصحاب املصلحة -أي من 
يوفرون ويجمعون ويعالجون ويتبادلون ويستخدمون 
البيانات- وأن تنظم حقوقهم مع تعزيز التعاون فيام 
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بينهم. ويلزم أن تؤيد هذه اآلليات حقوق الخصوصية وأن 
تحمي املعلومات الشخصية وامللكية الفكرية وأن تنص 
عىل مدونات سلوك. ويلزم تكريس االنتباه إىل الرتتيبات 

املؤسسية واألدوات والتكنولوجيا املستخدمة يف إنتاج 
البيانات وتسجيلها وتخزينها ونقلها، التي ينبغي أن تشتمل 
عىل تدابري حامية مناسبة، مثل حجب املعلومات الشخصية 

الحساسة التي قد تُستخرج من البيانات.

ويجب تعريف حقوق الخصوصية وااللتزام بها يف سياق 
األمن الغذايئ والتغذية بغية توفري أقوى حامية ورقابة 

للمساهمني يف البيانات بشأن استخدام بياناتهم الشخصية. 
ومن األمور املتفق عليها عىل نطاق واسع، عىل سبيل املثال، 

رضورة بذل املزيد من الجهود بغية إنتاج معلومات بشأن 
التغذية واآلثار الصحية املرتتبة عىل األمناط الغذائية بهدف 

رصد التقدم املحرز بشأن مؤرشات التغذية، مام يتطلب 
املزيد من استخدام البيانات الجزئية املتحصلة من املسوح 
 )Mozaffarian et al., 2018( وتحليلها عىل نطاق واسع

ومع ذلك، فإن أحد التحديات التي تواجه ذلك هو رضورة 
متتع هذه البيانات الحساسة )مثل بيانات الصحة أو بيانات 

األعامل( مبستويات عالية من الحامية.

وقد وضع إطار حوكمة البيانات مع اتباع آليات لحامية 
البيانات الحساسة يف جميع مراحل دورة البيانات رشطاً 

أساسياً لضامن بيئة آمنة ميكن استخدام البيانات يف ظلها 
لتعزيز األمن الغذايئ والتغذية. ومن اآلليات األكرث شيوعاً 

للحفاظ عىل الخصوصية عند استخدام بيانات املسوح 
هو حجب الهوية. ومع ذلك، إذ ال تضمن وسائل حجب 

الهوية إخفاءها متاماً، وخصوصاً يف سياق البيانات الرقمية، 
تتبع قواعد الخصوصية عادة مبدأ املوافقة املستنرية، أي 

رضورة أن يعطي املساهمون موافقتهم قبل أن يجمع 
جامعو البيانات املعلومات. وال يزال النقاش دائراً بشأن 

مدى كفاءة آليات املوافقة املستنرية يف حامية الحقوق، مع 
إتاحة استخدام البيانات عىل نطاق أوسع )انظر النقاش 
يف القسم 5.1.2(. وعىل الرغم من ذلك، أصبحت قواعد 

الحوكمة التي تنص عىل قيود عىل جمع البيانات الشخصية 
واستخدامها بناء عىل املوافقة املستنرية هي املعيار السائد، 
كام هو الحال يف الالئحة العامة لحامية البيانات يف االتحاد 

األورويب، التي استلهمت أطر ترشيعية مامثلة يف مناطق 
أخرى أحكامها منها )انظر أيضاً اإلطار 29(.

وقد استهدفت مبادرات العلوم املفتوحة تحسني الوصول 
إىل البحوث واملقاالت والبيانات والربمجيات. وعىل الرغم 
من فوائدها الجمة، فقد أثارت انشغاالت بشأن الوصول 

إىل التوازن السليم بني حامية حقوق مجموعات بعينها )مبا 
يف ذلك الشعوب األصلية واملزارعني واملستهلكني(، وتعزيز 

االنتفاع املفتوح بالبيانات يف بيئة عاملية للبحث. 

ويتزايد استخدام بيانات األمن الغذايئ والتغذية يف عملية 
اتخاذ القرارات فيام يتعلق مبعارف الشعوب األصلية 
وحقوقهم عىل وجه الخصوص، يف إطار تعامل العامل 

مع البيانات املفتوحة للجميع والعلوم املفتوحة، وتنشأ 
انشغاالت بشأن رضورة إدماج معارف الشعوب األصلية، 
مع وضع آليات حوكمة تسمح للشعوب األصلية مبامرسة 

الرقابة عىل بياناتها. ومبادئ إدارة بيانات الشعوب األصلية 
املتمثلة يف املنفعة الجامعية وسلطة املراقبة واملسؤولية 

واألخالقيات عبارة عن محاولة لتعريف الحقوق الجامعية 
يف إطار اإلتاحة للجميع. وتكمل هذه املبادئ مبادئ 

إمكانية العثور بسهولة عىل البيانات واالنتفاع بها وتبادلها 
وإعادة استخدامها وميكنها أن تدعم مشاركة أكرث إنصافاً 

 Carroll( للمساهمني يف البيانات خالل دورة البيانات
 .)et al., 2020

ومن أحد املسارات املمكنة أن تتوىل لجنة األمن الغذايئ 
العاملي قيادة تأسيس صناديق استئامنية للبيانات يف مجال 

األمن الغذايئ والتغذية، إذ يبدو أن املشكلة األساسية 
التي تتعلق بحامية الحقوق الفردية والجامعية يف مجال 

جمع البيانات واستخدامها تكمن يف نقص الثقة الكافية يف 
الطريقة التي تجمع بها البيانات واملعلومات والتي تتم بها 

.)Hardinges, 2018, 2020( صيانتها وتبادلها

ويعرف الصندوق االستئامين للبيانات وفقاً ملبادرة البيانات 
املفتوحة عىل أنه: 

 ]…[ هيكل قانوين ينص عىل الرعاية املستقلة لبعض 
البيانات لتحقيق املنفعة ملجموعة من املنظامت أو 

األفراد. وقد تتمثل هذه املنفعة يف إقامة أعامل تجارية 
جديدة أو املساعدة يف األبحاث الخاصة مبرض بعينه 

أو متكني جامعة من العامل أو املستهلكني أو املواطنني. 
ويجوز أن تشتمل عضوية األمناء يف مجلس أمناء البيانات 
عىل أفراد ومنظامت متلك البيانات. ومينح املؤمتنون بعض 
الحقوق التي ميلكونها للسيطرة عىل البيانات إىل مجموعة 

من األمناء، الذين يتخذون قرارات بشأن البيانات -مثل 
من لديه حق الوصول إليها والغرض من ذلك. ويشمل 
املنتفعون من صندوق البيانات أولئك األشخاص الذين 

تتاح البيانات لهم )مثل الباحثني واملطورين( واألشخاص 
الذين ينتفعون مام يبتكر هؤالء بناء عىل البيانات. 

ويتوىل األمناء مسؤولية ملزمة مبوجب القانون بشأن 
اتخاذ قرارات تتعلق بالبيانات مبا يحقق الصالح العام 

للمستفيدين منها. ويعرف هذا يف بعض األحيان باسم 
الواجب اإلمنايئ. ويرى مؤيدو إنشاء الصناديق االستئامنية 

للبيانات أن هذا الواجب من شأنه أن يزيد الثقة التي 
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أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية

تتحقق لألفراد واملنظامت يف طريقة استخدام البيانات”.
  .)Open Data Initiative, 2018(

وقد تصدرت هذه املبادرات تلك التي متت يف سياق 
حامية البيانات الشخصية )انظر عىل سبيل املثال، 

/https://datatrusts.uk( وعليه ميكن التوسع يف 
مبادرات تشبه الصناديق االستئامنية للبيانات لتشمل 

بيانات األمن الغذايئ والتغذية. ورمبا تصبح طريقة فعالة 
لتعزيز إنشاء التعاونيات النشطة املعنية بالبيانات فيام 
بني الكيانات العامة والكيانات الخاصة يف مجال إنتاج 

البيانات املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية ونرشها.

املبادرات الحديثة املتعلقة 
بحوكمة البيانات الخاصة باألمن 

الغذايئ والتغذية
يتناول هذا القسم املبادرات املتعلقة ببيانات األمن الغذايئ 

والتغذية التي تعالج حوكمة البيانات وشفافيتها.

البيانات املفتوحة للبنك الدويل
https://( توفر بوابة البيانات الخاصة بالبنك الدويل The
data.worldbank.org( الوصول إىل مجموعات بيانات 

األمن الغذايئ والتغذية وتنرش بيانات جزئية محجوبة 
املصدر من خالل عينات من املسوح والتعدادات والنظم 

اإلدارية مبوجب سياسات البنك الخاصة بالبيانات املفتوحة 
)http://microdata.worldbank.org(. وينتج البنك 

الدويل مجموعات البيانات أو تنتجها جهات أخرى، تشمل 
الدول األعضاء واملنظامت الدولية والوكاالت اإلقليمية. 

ويُكرس التقرير عن التنمية يف العامل للعام 2021 إىل 
املسائل املتعلقة بالبيانات، ويحتوي عىل آراء مستبرصة 

 World( وتوصيات تتعلق مبارشة باألمن الغذايئ والتغذية
.)Bank 2021

مبادرات العلم املفتوح ومبادئ البيانات 

املتمثلة يف إمكانية العثور بسهولة عىل 

البيانات واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة 

استخدامها
إن مبادرات العلم املفتوح آخذة يف التطور برسعة كبرية يف 
جميع املجاالت البحثية مبا يف ذلك األمن الغذايئ والتغذية 

وتعترب واعدة للغاية. وتستند إىل التعاون الدويل وتسهم يف 
نرش الخدمات التي تستند إىل السحابة وغريها من األدوات 
التعاونية األخرى التي تيرس الوصول إىل البيانات، وتبادلها 

والتبادلية التشغيلية لها وإعادة استخدامها )انظر عىل سبيل 
املثال REDCap “تحصيل البيانات البحثية إلكرتونياً” يف 

اإلطار 12(. وتيرس إتاحة البيانات املفتوحة ونواتج البحوث 
الوصول إىل املعلومات املتعلقة بآخر تطورات النظم الغذائية 
يف حينها وعىل مستوى عاملي. وميكن أن تعزز معايري اإلتاحة 

املفتوحة استخدام اإلحصاءات الرسمية يف البحوث من 
خالل املوازنة بني سهولة استخدام البيانات األولية ورسيتها 

)البيانات الجزئية(.

وتقدم املبادئ املتمثلة يف إمكانية العثور بسهولة عىل البيانات 
واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة استخدامها )انظر الجدول 1( 

املبادئ التوجيهية الدولية املعنية بتنظيم نواتج البحوث، مبا 
ييرس سهولة العثور عليها واالنتفاع بها وفهمها ودمجها يف 
 .)Wilkinson et al., 2016( تطبيقات أو سياقات أخرى

وتعتمد بعض الهيئات الكربى التي متول البحوث، ومن 
بينها املفوضة األوروبية، املبادئ املتمثلة يف إمكانية العثور 

بسهولة عىل البيانات واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة استخدامها 
بغية تحقيق النزاهة املثىل وتعظيم اآلثار املرتتبة عىل 

نواتج البحوث. 

https://datatrusts.uk/
https://data.worldbank.org
https://data.worldbank.org
http://microdata.worldbank.org
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الجدول 1:
املبادئ املتمثلة يف إمكانية العثور بسهولة عىل البيانات واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة استخدامها

املبادئ املتمثلة يف إمكانية العثور بسهولة عىل 

البيانات واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة استخدامها
مؤرشات االمتثال

إمكانية العثور بسهولة

ينبغي أن يسهل عثور البرش وأجهزة الحاسوب عىل 

البيانات الوصفية والبيانات.

ع1 البيانات )الوصفية( حاصلة عىل املعرِّفات العاملية الفريدة املستدمية 

ع2 توصف البيانات باستخدام بيانات وصفية ثرية )يرد تعريفها يف إ1 فيام ييل(

ع3 تشتمل البيانات الوصفية عىل معرف للبيانات التي تصفها بشكل واضح ومبارش

ع4 تسجل البيانات )الوصفية( أو تصنف يف مصدر قابل للبحث 

االنتفاع 

ينبغي صياغة الرشوط الدقيقة التي ميكن مبوجبها 

االنتفاع بالبيانات بطريقة ميكن للبرش واآلالت فهمها.

ان1 البانات الوصفية ميكن استعادتها من خالل معرفها باستخدام بروتوكول اتصال معياري 

ان 1.1 الربوتوكول مفتوح ومجاين وميكن تنفيذه عاملياً

ان1.2 يسمح الربتوكول بوجود إجراء للتوثق والترصيح متى دعت الرضورة 

ان2 البيانات الوصفية متاحة، حتى إن مل تعد البيانات متوفرة

التبادل

ينبغي أن تستند البيانات )الوصفية( إىل مفردات 

وأونطولوجيات ومكانز معيارية وغري ذلك، بحيث ميكن 

دمجها مع التطبيقات أو نظم العمل القامئة.

تب1 البيانات )الوصفية( تستخدم لغة رسمية ويسرية الفهم ومتبادلة وسارية عىل نطاق واسع عند متثيل املعارف 

تب 2 البيانات )الوصفية( تستخدم مفردات تتبع املبادئ املتمثلة يف إمكانية العثور بسهولة عىل البيانات واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة 

استخدامه

تب3 البيانات )الوصفية( تشتمل عىل إحاالت مرجعية شارحة إىل بيانات )وصفية( أخرى 

إعادة االستخدام

ينبغي أن توصف البيانات الوصفية والبيانات وصفاً جيداً 

بحيث ميكن تكرارها أو إضافتها إىل سياقات مختلفة.

إع1 البيانات )الوصفية( توصف وصفاً تفصيلياً مع وضع خصائص متعددة وذات صلة 

إع 1.1 تُطلق البيانات )الوصفية( مصحوبة برتخيص استخدام لها واضح ومتاح

إع 1.2 البيانات )الوصفية( تربط مبصدرها تفصيلياً

إع 1.3 تستويف البيانات )الوصفية( معايري املجتمع املتعلقة مبجالها 

املصدر: رشح تفصييل للمؤلف بناء عىل عمل WILKINSON وآخرين )2016(

وكثريًا ما تطبق املبادئ املتمثلة يف إمكانية العثور بسهولة عىل 
البيانات واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة استخدامها بالتوازي 

مع مبادئ إدارة بيانات الشعوب األصلية املتمثلة يف املنفعة 
الجامعية وسلطة املراقبة واملسؤولية واألخالقيات )انظر 

جدول امللحق 4(، وهي موجهة صوب الناس وتعكس أهمية 
سيادة البيانات يف النهوض باالبتكار وتقرير املصري للشعوب 
األصلية )مجموعة املصالح الوطنية املعنية بقضايا الشعوب 

األصلية التابعة لتحالف البيانات البحثية، 2019(. 

من أهم األمثلة عىل إتاحة البيانات املفتوحة املعهد الدويل 
لبحوث سياسات األغذية، الذي يعترب منتجات بحوثه، مبا 

يف ذلك مجموعات البيانات الخاصة بتلك البحوث، من 
املنافع العامة العاملية ويلتزم بتمكني توزيعها واستخدامها 
عىل نطاق واسع. ويحقق ذلك من خالل إيداع بياناته عىل 

قاعدة بيانات هارفارد داتا فريس،30 وهي عبارة عن مستودع 
https://www.ifpri.org/cdmref/ :31  سياسة اإلتاحة متوفرة هنا

.p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf

https://cgspace. :32  للمزيد من املعلومات ميكن االطالع عىل ما ييل
cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20

.Data%20Management%20Policy.pdf .https://dataverse.harvard.edu/ :30  ميكنك زيارة قاعدة البيانات هنا

مفتوح املصدر للبيانات البحثية، يتوافق مع سياسة املعهد 
الدويل املعنية بإدارة البيانات البحثية واإلتاحة الحرة31 

وكذلك مع سياسة إدارة البيانات واإلتاحة الحرة الخاصة 
بالجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة.32

ومثال أخر هو نظام املعلومات الخاص بالتنوع البيولوجي 
الزراعي عبارة عن مبادرة تسرتشد بها سياسات صون األمن 

الغذايئ والتنوع البيولوجي الزراعي يف املكسيك. وتركز 
املبادرة عىل تجميع البيانات الخاصة باملحاصيل األصلية 

ذات األهمية العاملية والخاصة مبكونات األغذية وبيانات 
التغذية والبيانات الزراعية الكمية والنوعية والتقييامت 

النوعية للتنوع البيولوجي الزراعي املحيل، من بني جملة 

https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf
https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://dataverse.harvard.edu/
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بيانات أخرى. وتجمع هذه البيانات عادة بالتعاون مع 
.)https://siagro.conabio.gob.mx/( املجتمعات املحلية

وينفذ نظام املعلومات الخاص بالتنوع البيولوجي الزراعي 
نظام تدفق عمل خاص بالبيانات املفتوحة والبيانات 

الخاضعة ملبادئ إمكانية العثور بسهولة عىل البيانات 
واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة استخدامها، مبا يف ذلك اعتامد 

أدوات رقمية لجمع البيانات امليدانية، ومعايري املفردات، 
ومامرسات إنتاجها، فضال عن تدريب املشاركني عىل 

البيانات املفتوحة، وإعداد منصة لدمج البيانات الخارجية. 
ومن ثم، يسهم نظام املعلومات الخاص بالتنوع البيولوجي 
الزراعي يف تحسني قدرات مختلف األطراف املتعلقة بإنتاج 

البيانات وإتاحتها وتحليلها واستخدامها.

العاملية لتحسني اإلحصاءات  االسرتاتيجية 

والريفية  الزراعية 
االستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية 

والريفية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة33 عبارة عن 
مبادرة منسقة طويلة األجل للتصدي إىل تدهور النظم 

اإلحصائية الزراعية يف البلدان النامية. وتسهم االسرتاتيجية 
يف تنسيق النظم اإلحصائية الزراعية الوطنية والدولية.

وقد تحققت نتائج ملموسة خالل املرحلة األوىل من 
تنفيذها )2012-2018(: )1( تحسني األساليب اإلحصائية 

الزراعية واعتامدها من منظمة األغذية والزراعة، )2( إعداد 
الخطط االسرتاتيجية الخاصة باإلحصاءات الزراعية 

والريفيةيف أكرث من 40 بلداً، )3( تنفيذ منوذج ذي مسار 
معجل للدعم الفني بنجاح، )4( إحراز تقدم ملموس 

يف القدرات اإلحصائية العامة للبلدان من خالل برامج 
 .)FAO, 2019b( التدريب اإلقليمية

أما املرحلة الثانية من االسرتاتيجية العاملية لتحسني 
اإلحصاءات الزراعية والريفية )2020-2025( فرتكز عىل 
تطبيق األساليب والنهج القامئة التي وضعت يف املرحلة 
األوىل منها واستخدامها. وتسهم االسرتاتيجية العاملية يف 
االرتقاء بالقدرات اإلحصائية للبلدان من خالل التدريب 

واملساعدات الفنية عىل املستوى الوطني واملستوى اإلقليمي 
 UN Statistical Commission,( واملستوى العاملي

2019(. وترتبط أنشطة االسرتاتيجية العاملية بأنشطة مبادرة 
50x2030 املعنية بسد الفجوة يف البيانات، والتي تهدف إىل 
جمع بيانات 50 بلداً من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 
املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا مع حلول عام 2030. 

مبادرات يف مجال تعاون أصحاب املصلحة
تعطل جمع البيانات الخاصة بانعدام األمن الغذايئ وسوء 

التغذية بسبب نقص الجهود الجامعية وااللتزام املشرتك من 
جانب املؤسسات، حسبام ذكرنا يف صدر التقرير، مام أدى 

إىل عمليات مكلفة وزائدة وغري مكتملة وتفتقر إىل الكفاءة. 
وعىل الناحية األخرى، ينتج عن التعاون فيام بني أصحاب 

املصلحة عىل امتداد سلسلة البيانات إنتاج بيانات يف 
الوقت املناسب وذات أهمية وجودة عالية تقدم لصانعي 
القرار، وتحسني جهود التحول الرقمي واالستخدام األمثل 

للمعلومات املتوفرة. وعليه، ميكن أن تؤدي الُنُهج الشاملة 
املتعددة أصحاب املصلحة إىل تحسني الثقة ودعم حوكمة 
البيانات وتبادل املعلومات، مام ينتج عنه استغالل أفضل 

للبيانات. وقد ينتج عن ذلك أيضا ارتفاع احتامالت النجاح 
عند السعي للحصول عىل متويل لجهود جمع بيانات األمن 
الغذايئ والتغذية. أما يف حالة األمن الغذايئ والتغذية، فإن 
التعاون فيام بني أصحاب املصلحة املعنيني بإدارة سلسلة 

التوريد المستدامة لألغذية التي تشمل املزارعني ومنظامت 
اتخاذ القرار واملؤسسات البحثية القامئة عىل األنشطة 
املستندة إىل تبادل البيانات والثقة وااللتزام والتنسيق 

واالستقرار والجهود املشرتكة، ييرس تحقيق األمن الغذايئ 
 Dania, Xing and( وتحقيق النواتج التجارية والبيئية

Amer, 2018(. وميكن أن تؤدي منظمة األغذية والزراعة 
دوراً محورياً يف تحسني مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني، 
نظراً لطريقة تنظيمها وواليتها، من خالل مكاتب اتصالها 

أثناء تقدميها الدعم عىل املستوى القطري. 

وتتميز األمثلة النموذجية عىل إحراز هذا النجاح يف مجال 
التعاون الدويل بالتزامها بإرشاك أصحاب املصلحة، وإقامة 
رؤية مشرتكة تجمعهم )كام هو الحال يف برنامج نانسن، 

انظر اإلطار 31( والتنسيق فيام بني املنظامت املشاركة )مثالً 
برنامج إدخال الرثوة الحيوانية املراعي للتغذية يف نيبال، 

انظر اإلطار 32(. 

 http://gsars.org/en/  33

https://siagro.conabio.gob.mx/
http://gsars.org/en/
http://gsars.org/en/
http://gsars.org/en/
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اإلطار 31:
برنامج نانسن - نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك

برنامج نانسن عبارة عن رشاكة بني منظمة األغذية والزارعة التابعة لألمم املتحدة والوكالة الرنويجية للتعاون اإلمنايئ، ومعهد البحوث 
http://www.fao.org/in-action/( البحرية، يف بريغني بالرنويج، من أجل اإلدارة املستدامة ملصايد األسامك يف البلدان الرشيكة

eaf-nansen/en(. والهدف الطويل األجل من هذه الربنامج هو أن “تحسن املصايد املستدامة األمن الغذايئ والتغذية للبرش يف الدول 
الرشيكة” )FAO، ب.ت(. وقد أتاح هذا الربنامج الفرصة للبلدان الساحلية املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، منذ عام 1974، 

 Moxness لتقييم مواردها السمكية وإدارتها، وقد تم تنفيذ موضوع “التغذية وسالمة األغذية” يف العام 2017 من خالل خطة العلوم
Reksten et al.,( 2020(. ويتم اختيار عينات من األسامك عىل سفينة أبحاث مصايد األسامك نانسن )Dr Fridtjof Nansen(، وتخضع 
أغلب العينات لتحليلها لدى معامل معتمدة يف معهد البحوث البحرية. ويجوز أن يحصل العلامء والطالب املحليني عىل متويل للحصول 

عىل درجة املاجستري أو الدكتوراه واملشاركة يف برامج التوجيه واإلرشاد، يف إطار بناء القدرات الذي يتضمنه الربنامج. وقد تساعد 
النتائج السلطات الوطنية املختصة باألغذية عىل تقييم اآلثار النافعة للمغذيات مقارنة باآلثار السلبية املرتتبة عىل امللوثات أو املخاطر 

البيولوجية وإرشاد املسؤولني املختصني بتنظيم األغذية املائية املستخدمة لالستهالك املحيل ويف التصدير. 

اإلطار 32:
برنامج إدخال الرثوة الحيوانية املراعي للتغذية

أوضحت دراسة استقصائية طولية أجريت يف املناطق الريفية يف نيبال أن أحد التدخالت التي عززت من إدخال الرثوة الحيونية وربطت 
بني التدريب من أجل تنمية املجتمع املحيل والتخفيف من حدة الفقر كان يرتبط بالتحسن امللحوظ يف قياسات الجسم البرشي 

لألطفال وصحة الطفل. وشارك يف املرشوع عدد من املنظامت غري الحكومية التي جمعت البيانات بشكل مستقل بشأن فعالية تنفيذ 
الربنامج بتوجيه حكومي. ومتثل األنشطة تدخالً “يراعي التغذية” له جدوى اقتصادية، غري أن تلك اآلثار تستلزم الوقت ليك تظهر 

وتصبح دامئة. ولوال املنهجية الجيدة التخطيط وتقديم التدخالت وجمع البيانات من خالل التعاون الفعال فيام بني املنظامت املشاركة 
.)Miller et al., 2017 ( .وأصحاب املصلحة ملا متت املخرجات الجامعية للربنامج وال جهود الرصد والتقييم وإنتاج املعارف

ومن األمثلة األخرى عىل الرشاكة التعاونية الناجحة النظام 
املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذايئ، وهي إحدى 

املبادرات التي متولها األطراف الدولية املتعاونة، دون أن 
يؤثر ذلك عىل امللكية الوطنية له )انظر اإلطار 13(. 

وتشمل املبادرات األخرى التي تركز عىل النظم الغذائية 
املستدامة مكونات تدعم جمع البيانات الخاصة بالرصد 

والتقييم )انظر على سبيل المثال، اإلطار 33(.

http://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/en
http://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/en
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اإلطار 33:
الربنامج العاملي للزارعة واألمن الغذايئ

يقدم الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذايئ التمويل واملساعدة الفنية لدعم تنفيذ املبادرات التي تقودها البلدان، باعتباره مثاالً عىل 
التنسيق والرتتيبات املؤسسية للرصد والتقييم، حيث يعطي األولوية ألولئك الذين لديهم أدلة عىل مشاركة أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك 

.)GAFSP،منظامت املنتجني ومنظامت املجتمع املدين ذات الصلة، بداية من تصميم املرشوع وحتى تنفيذه )ب.ت

وقد انخرطت مؤسسات اجتامعية غري هادفة للربح 
مؤخراً، مثل منظمة اإلحصاءات للتنمية المستدامة 

)Stats4SD(، يف مجال البحوث والدعم اإلحصايئ وبناء 
القدرات الخاصة برصد وتقييم تدخالت التنمية بهدف 

تعزيز االستخدام األمثل للإلحصاءات يف اتخاذ القرار. 
والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية عبارة عن 
هيئة حكومية دولية تهدف إىل تعزيز التفاعل بني العلوم 
والسياسات من أجل التنوع البيولوجي والخدمات البيئية 

لتحقيق التنمية املستدامة ورفاه اإلنسان عىل املدى 
الطويل. وللمنرب الحكومي الدويل، الذي يسمح لجميع 

الدول األعضاء باألمم املتحدة االنضامم إىل عضويته، 
أهداف محددة تتعلق بتعزيز املعارف وتيسري تبادل 

البيانات واإلرساع بوترية إنتاج املعارف الجديدة. ويويل 
أهمية خاصة لنظم معارف الشعوب األصلية واملحلية.

توجيه اهتامم أكرب باملسائل املتعلقة 

بجودة البيانات 
 نكاد ندنو من أن يصبح الدعم املايل واملؤسيس من صناع 

السياسات املوجه لجمع البيانات عالية الجودة تلتزم 
باملبادئ األربعة املتمثلة يف إمكانية العثور بسهولة عىل 

البيانات واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة استخدامها، إن 
لقيت منافع جمع البيانات عالية الجودة قبوالً وإن فُهمت 

تكلفة تدين جودة البيانات، وأدركها الجميع. ويتطلب 
هذا األمر مؤيدين يف كل مؤسسة مشاركة، ميثلون الدافع 

وقوة الجذب للبدء يف هذه الجهود الخاصة بجمع البيانات 
والحفاظ عليها.

وتتيح إقامة أطر تنظيمية نافذة املفعول التوجيه الالزم 
لتيسري قدر أفضل من التنسيق فيام بني الوكاالت وملشاركة 
أصحاب املصلحة. وقد يوفر ذلك أيضاً حافزاً للحكومات يك 

تنتج بيانات يف الوقت املناسب وذات أهمية ويك تحللها 
ويك تدعم اإلتاحة الحرة للبيانات مبا يتوافق مع املبادئ 

املتمثلة يف إمكانية العثور بسهولة عىل البيانات واالنتفاع 
بها وتبادلها وإعادة استخدامها. وسوف ييرس إنشاء األطر 

التنظيمية والترشيعية الكافية التعاون الدويل والعابر 

للحدود، حيث يخضع جمع البيانات إىل القوانني واللوائح 
املحلية وقد تتباين تبايناً دقيقاًَ بني بلد وآخر أو حتى بني 

إقليم وآخر. ويف غياب األطر التنظيمية التي تقنن الحاجة 
إىل بيانات محددة، فلن يكون ألشكال التعاون الناجحة من 

قبيل برنامج نانسن سوى أثر محدود للغاية. وقد يكون 
استخدام األساليب الجديدة مثل التعلم اآليل أشبه بنامذج 

الصندوق األسود حيث ال تتسم اللوغاريتامت بالشفافية 
أو بسهولة فهمها. ومن ثم تنص األطر التنظيمية املناسبة 

عىل اشرتاط توثيق هذه الجهود وشفافيتها بغية الوصول إىل 
فهم كاف للنتائج الصادرة وتفسريها، مبا يكفل توازن القوى 

واملساواة يف هذه العملية.

وميكن اقرتاح إنشاء منرب لتأسيس فهم األمور املتعلقة 
ببيانات األمن الغذايئ والتغذية وإحصاءتها واملسائل 
املتعلقة بالحوكمة، فضال عن التوافق بشأن املبادئ 

والقواعد التي ينبغي أن يُسرتشد بها تخصيص املوارد فيام 
بني أصحاب املصلحة، بحيث يكون خطوة نحو تيسري جهود 

التوحيد والتنسيق.

تحديات حوكمة البيانات من 
التكنولوجيات املستندة إىل البيانات

يفتح االبتكار التكنولوجي الباب أمام مصادر جديدة 
للبيانات ويزيد من حجم البيانات، ومع ذلك فإنه قد 

يحوِّل االنتباه بعيداً عن إجراءات تقوية جمع البيانات، 
وعن تحديد قدرات حوكمة البيانات والثغرات فيها. ووفقاً 
إلحدى الدراسات الصادرة حديثاً، “يؤكد ذلك عىل رضورة 

االستغالل األمثل ألوجه التكامل بني مصادر البيانات 
التقليدية واملصادر البديلة وأساليبها، مام يتطلب حلوالً 
فنية فضالً عن ترتيبات مؤسسية مبتكرة تدعم التعاون 

وإضافة القيمة” )Carletto, 2021، صفحة 721(.

وقد تيرس التكنولوجيات املستندة إىل البيانات جمع 
البيانات ومعالجتها وتبادلها، وقد تيرس كذلك املزيد من 

التعاون الفعال يف مجال البيانات واإلحصاءات. وميكن 
أن تكون التكنولوجيات الرقمية مواتية لتوفري البيانات يف 
 World Bank,( حينها وأن تيرس أداء فحوصات الجودة

https://stats4sd.org/
https://ipbes.net/
https://ipbes.net/
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2021(. ومع ذلك، قد تؤدي هذه التكنولوجيات إىل أشكال 
أعمق من عدم توازن القوى يف الوصول إىل البيانات، عىل 

سبيل املثال، عند نقل البيانات من املساهمني بها إىل 
رشكات معالجة البيانات التي تسيطر عىل إتاحتها بشكل 

أوسع واستخدامها )World Bank, 2021(. ففي بعض 
الحاالت، تخضع البيانات التي تُُجمع يف بلد ما إىل املعالجة 

يف مرافق تستند إىل السحابة تشغلها بلدان أخرى أو 
رشكات خاصة، مام يستحدث أشكال من التبعية ومخاطر 
 World Bank,( تتصل بخصوصية البيانات والوصول إليها

.)2021

وختاماً، عىل الرغم من أن البيانات املفتوحة قد تيرس 
الوصول إىل البيانات، فإن ذلك ال يرتادف مع اإلتاحة 

العاملية للبيانات. وتقترص القدرة عىل الوصول إىل البيانات 
املفتوحة عىل أولئك الذين تتاح لهم بنى تحتية رقمية 

وتكنولوجيات رقمية، وعىل من ميتلكون املهارات الفنية 
الرضورية.

الحلول الخاصة بتحسني حوكمة 
بيانات األمن الغذايئ والتغذية

تبسيط حوكمة البيانات العابرة للحدود 

والبيانات الوطنية ألغراض األمن 

الغذايئ والتغذية
يتطلب إقامة نظم املعارف املُحّسنة التي تسرتشد بها 

اإلجراءات السياسية الفعالة يف مجال األمن الغذايئ 
والتغذية اهتامماً خاصاً مبسائل الحوكمة. واألهم من ذلك، 
أن التعاون الفعال عىل املستوى القطري واملستوى الدويل 

رضوري بغية التصدي للتحديات التي تواجه حوكمة 
البيانات.

وينبغي وضع املعايري الدولية الخاصة بحوكمة بيانات 
األمن الغذايئ والتغذية وتبادل البيانات. وميكن أن تؤدي 
الجهود القطرية لتحسني عملية التنسيق إىل طريقة أكرث 

كفاءة لجمع بيانات األمن الغذايئ والتغذية وتجنب تفكك 
مبادرات البيانات وازدواجيتها. وتتمتع بعض املؤسسات 

الدولية بوضع جيد مُيكنِّها من قيادة هذه املبادرات وتقديم 
الدعم القطري الالزم. وميكن أن تؤدي منظمة األغذية 

والزارعة دوراً مهامً يف تيسري دمج مجموعات البيانات ودعم 
تبادل البيانات وحوكمتها. وتتيح التكنولوجيات الرقمية 

فرصاً يف تأسيس منابر تربط مقدمي البيانات مبستخدميها، 
يف حني تكتيس املنظامت الدولية بأهمية خاصة لضامن 

استيفاء إنتاج البيانات املعايري الالزمة ولبناء الثقة يف 
البيانات.

وتوجد بالفعل بعض املبادرات العاملية الرامية إىل تطوير 
املعايري الدولية وتحسني التنسيق، ومع ذلك، فإن التنفيذ 

عىل املستوى القطري ال يزال بطيئاً. وال تزال بعض البلدان 
تعزز الرتتيبات املؤسسية الجديدة لتيسري التكامل الفعال 

لبيانات األمن الغذايئ والتغذية وتبادلها وإعادة استخدامها. 
ويف إطار معايري البيانات عرب الوطنية وبروتوكوالتها، ينبغي 

أن تضع الحكومات اسرتاتيجيات للبيانات تشمل اللوائح 
الالزمة لحامية البيانات وتبادلها واستخدامها باإلضافة إىل 

آليات لتحسني التعاون بشأن بيانات األمن الغذايئ والتغذية 
عىل املستوى الوطني ودون الوطني. 

البيانات  النهج الشامل لحوكمة 
الُنُهج الشاملة واملتعددة أصحاب املصلحة رضورية لحوكمة 

البيانات وتبادلها. وتزيد آليات الحوكمة من خالل الحوار 
فيام بني أصحاب املصلحة )املشاركني بالبيانات وجامعيها 

ومعالجيها وموفريها ومستخدميها( سواء أكانوا من جهات 
من الدول أو من غري الدول، من الثقة، وهي رشط أسايس 

من رشوط التعاون الفعال ولذا فهي رضورية لتنفيذ حلول 
حوكمة ذات جدوى. 

االرتقاء بشفافية اإلحصاءات الرسمية لألمن 

الغذايئ والتغذية وحوكمتها
ينبغي أن تويل وكاالت اإلحصاء الوطنية التي تنتج 

مجموعات البيانات بشأن األمن الغذايئ والتغذية اهتامماً 
خاصاً ملا ييل: 

• تنسيق املفاهيم واملؤرشات؛
• التنسيق بني املؤسسات الدولية وغريها من املؤسسات 

الوطنية التي تنتج البيانات )مثل املصادر الوطنية والدولية 
ألسعار األغذية وأسواقها( بغية ضامن إمكانية املقارنة 

بني البيانات؛

• آليات الحوكمة التي تحسن من تبادل البيانات وسهولة 
استخدامها، مع احرتام رسية البيانات الشخصية والحساسة. 

وعىل الرغم من وجود مبادرات لتنسيق جمع البيانات 
وحوكمتها، يلزم املزيد من التنسيق الداخيل والدويل 

لتجنب انتشار املبادرات املبتورة للبيانات التي ميكن أن 
تؤدي إىل ثغرات يف البيانات وازدواجها. وقد يؤدي التنسيق 

املعزز إىل تقليص عبء جمع البيانات من خالل الرتكيز 
عىل مجموعات البيانات الرضورية لتعزيز األمن الغذايئ 

والتغذية والتي تُحدث التكامل عىل مستوى مصادر 
البيانات بغية التغلب عىل القيود التي تفرضها مصادر 
البيانات الفردية. ولذا، سوف يساعد تحديد األولويات 
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واعتامد بروتوكوالت متفق عليها للبيانات عىل تطوير نظم 
بيانات األمن الغذايئ والتغذية وصيانته بشكل أفضل.

 ومتتلك املبادئ املتمثلة يف إمكانية العثور بسهولة عىل 
البيانات واالنتفاع بها وتبادلها وإعادة استخدامها ومبادئ 

إدارة بيانات الشعوب األصلية املتمثلة يف املنفعة الجامعية 
وسلطة املراقبة واملسؤولية واألخالقيات إمكانية التصدي 

لهذه التحديات املتعلقة بالحوكمة. وينبغي تعزيز اعتامد 
هذه املبادئ عىل مستوى املجتمع البحثي العاملي بأرسه.

ومع ذلك، من املنتظر بذل املزيد من الجهود يف املجاالت 
البحثية التي ال تزال غري مطروقة. وينبغي أن متنح وكاالت 

التمويل األولوية للبحوث الخاصة بالغايات الغذائية 
املثىل وإىل السياسات الفعالة التكلفة إلنجازها، وإىل رصد 
مؤرشات الصحة ونواتج السياسات وتقييمها، وإىل إرشاك 
املجتمعات املحلية والرشاكات الفعالة بني القطاع العام 
والقطاع الخاص، وإىل ضامن التنسيق يف هذه املجاالت 

محدودة الدراسة عىل املستوى الوطني واملستوى الدويل.

اتفاقات الرشاكة إلدارة البيانات 

الرقمية وتبادلها
يؤدي تطوير تكنولوجيات قامئة عىل البيانات واعتامدها إىل 
إمكانية زيادة توفر البيانات وتقليص من ثغراتها، ومع ذلك 
يلزم وضع آليات حوكمة البيانات لحامية حقوق املساهمني 

بالبيانات ومستخدميها.

يسهم انتشار مصادر البيانات الجديدة )البيانات الساتلية 
والبيانات من أجهزة االستشعار والبيانات املستقاة من 

املواطنني والبيانات من وسائل التواصل االجتامعي( يف 
إحداث تحسن ملحوظ يف توفر البيانات يف الوقت املناسب، 

ويرجح أن يرتتب عليها آثار تنعكس عىل األمن الغذايئ 
والتغذية )Weersink et al., 2018(. عىل سبيل املثال، 
ميكن أن تساعد الكميات الكبرية من البيانات املتعلقة 
بالتغذية املتوفرة للمستهلكني عىل متكينهم من اتخاذ 

قرارات أفضل. ومع ذلك، ال تعني كرثة البيانات الخاصة 
باألمن الغذايئ والتغذية بالرضورة تحسن يف نظم البيانات 

وتوجد بعض املخاطر التي ينطوي عليها تشغيل مصادر 
وتكنولوجيات جديدة للبيانات. فإن نقل بيانات املستهلكني، 
مثالً، إىل الرشكات الخاصة التي توفر التكنولوجيات الرقمية، 

يثري االنشغاالت بشأن ملكية البيانات وحاميتها وصفة 
الفاعل للمستهلك. وعليه، يجب أن تتناول أطر حوكمة 
البيانات التحديات الجديدة التي تثريها التكنولوجيات 

القامئة عىل البيانات بغية موازنة آثارها اإليجابية والسلبية 
عىل األمن الغذايئ والتغذية لجميع أصحاب املصلحة 

.)Deichmann, Goyal and Mishra, 2016(

والبيانات الرقمية وتكنولوجيات البيانات تعني تحديات 
مركبة تواجه حوكمتها، كام ميكن أن توجد البيانات الرقمية 

يف أماكن متعددة يف وقت واحد، مام يجعل الرقابة عليها 
أمراً معقداً للغاية. ومل تحقق آليات حوكمة البيانات التي 

نفذتها بعض البلدان سوى قدر محدود من الفعالية بسبب 
سهولة انتقال موفري البيانات إىل بلدان لديها لوائح أكرث 

مرونة )World Bank, 2021(. ولذا، من الرضوري التوصل 
إىل اتفاقات عاملية بغية حوكمة البيانات الرقمية بشكل 

كفء وفعال. 
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أحد االستنتاجات الشاملة التي توصلت يفيد 
إليها املناقشة الواردة يف هذا التقرير 

أننا نعيش في عالم تُنَتج فيه البيانات 
والمعلومات وتتدفق بكمية وسرعة غير مسبوقتين. ويتم 

اليوم توليد كّم أكرب من البيانات واملعلومات التي قد 
تكون عىل صلة باألمن الغذايئ والتغذية خارج المجاالت 
التقليدية والرسمية للبيانات واإلحصاءات. ولذلك فقد 

زاد عدد الجهات الفاعلة التي تؤدي دوًرا هاًما في هذا 
الصدد بنسبٍة ال يستهان بها. وينطوي استخدام البيانات 
واملعلومات للتوصل إىل قرارات فعالة ومسرتشدة باألدلة 

عىل عملية موزعة تشمل الجهات الفاعلة من القطاع 
العام )مثل الحكومات الوطنية واملنظامت الدولية 
املتعددة األطراف التابعة ملنظومة األمم املتحدة( 

والجهات الفاعلة من القطاع الخاص )من الرشكات الكربى 
املتعددة الجنسيات وصواًل إىل صغار املزارعني والجهات 

الفاعلة األخرى يف سالسل القيمة الغذائية، واملنظامت غري 
الحكومية، وممثيل املستهلكني، واملواطنني يف جميع أنحاء 

العامل( على السواء. 

وتشكل التوصيات الواردة يف هذا التقرير دعوة إىل العمل 
صادرة عن هذه الجهات الفاعلة كافة، وميكنها أن تكون 
مفيدة، إذا تم التقيّد بها، للميض قدًما نحو اتخاذ قرارات 

فعالة مسرتشدة باألدلة يكون من شأنها جعل النظم 
الغذائية أكرث استدامة، وضامن األمن الغذايئ والتغذية 

األفضل للجميع، وال سيام ملليارات األشخاص حول العامل 
الذين ما زالوا يعانون من الجوع وأشكال مختلفة من 

سوء التغذية.

ولن يأيت العديد من الرسائل الواردة يف هذا التقرير بأي 
جديد. فقد سبق أن تم إصدار مطبوعات بشأن أهمية 

صنع القرارات القامئة عىل البيانات واألدلة من أجل 
تحويل النظم الغذائية واستعراضها عىل نطاق واسع 

)البنك الدويل، 2021(. ودعا تقرير التغذية العاملي لعام 
2014 إىل إحداث ثورة يف بيانات التغذية )املعهد الدويل 

لبحوث السياسات الغذائية، 2014(، كام لفت العديد 
من الجهود الالحقة االنتباه إىل التحديات القامئة والجهود 
الناشئة للتصدي لها )انظر مثاًل Piwoz وآخرون، 2019(. 

وبالفعل، تم تسليط الضوء بفعالية عىل عّدة تحديات 
قامئة يف دورة البيانات وتم اقرتاح الحلول لها يف منتدى 
األمم املتحدة العاملي للبيانات لعام 2021 .34 وشددت 
وفرة من املؤلفات أيًضا عىل الدور األسايس لالستثامر 
املتواصل يف القدرات املالية والبرشية الالزمة ملرافقة 

ثورة البيانات.35 

وبالرغم من هذا االعرتاف ومن الجهود املبذولة سابًقا، 
يبقى توليد البيانات واستخدامها للنهوض باألمن الغذايئ 

والتغذية غري كافيني عىل اإلطالق. فعىل سبيل املثال، 

https://unstats.un.org/ ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع  34
unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-

.for-statisticians/

انظر مثاًل املبادرة التي أطلقتها االسرتاتيجية بشأن التحّول الزراعي   35
يف أفريقيا للفرتة 2016-2025: االستثامر يف النظم والبيانات عىل املستوى 

القطري لدعم مامرسات الزراعة الذكية مناخيًا وقدرة القطاع الزراعي عىل 
الصمود؛ وتطوير امتالك البيانات الضخمة وتطبيقها وإدارتها من أجل 

أدوات وخدمات صنع القرارات املتعلّقة بالقدرة عىل الصمود؛ واالستثامر 
يف البنية التحتية والتدريب عىل املستوى القطري لتحقيق أهداف الزراعة 

الذكية مناخيًا، ورصد انبعاثات غازات الدفيئة، ودعم االبتكار؛ ودعم تصميم 
وتطوير األدوات واملنتجات املتعلّقة مبخاطر املناخ يف الزراعة. )مرصف 

التنمية األفريقي، 2016، الصفحة 20( ]النسخة اإلنكليزية[

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
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بالرغم من وضع مناذج بيانية باآلثار الناجمة عن جائحة 
كوفيد-19 )منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2017؛ 
Headey وآخرون، 2020(، فإن وقعها الحقيقي غري 
معروف عىل تيرّس كلفة األغذية أو عىل نتائج األمن 

الغذايئ والتغذية، وذلك بسبب قلّة البيانات املحّدثة. 
وسيبقى فهم اآلثار املستمرة لجائحة كوفيد-19 وللنزاعات 

الجارية عىل األمن الغذايئ والتغذية، وتحديدها الكمي 
غري كافيني. وتعرقل هذه الثغرات يف البيانات بلورة 

استجابات برامجية فعالة ويف مجال السياسات من أجل 
التصدي لتزايد معدالت الجوع وسوء التغذية. وبالفعل، 

يف ظل فشل النظم الغذائية وبقاء أقل من عقد من الزمن 
حتى بلوغ عام 2030، يتوقف تحقيق معظم أهداف 

التنمية املستدامة عىل إحداث تحّول جذري وعاجل يف 
النظم الغذائية )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني 
باألمن الغذايئ والتغذية، 2020(. ولكن املوارد نادرة 

والوقت ضيّق، كام أنه يجب مراعاة العديد من األولويات 
املتضاربة واملقايضات. ويف ضوء هذه االعتبارات، 

يجب أن تحتل البيانات مكانة محورية، بغية تشخيص 
وتوجيه التحّوالت التي تشتد الحاجة إليها يف النظم 

الغذائية لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية وملا فيه مصلحة 
كوكب األرض.

وسيتطلب إحراز تقدم حقيقي باتجاه تعزيز استخدام 
البيانات من أجل األمن الغذايئ والتغذية، اتخاذ إجراءات 

جريئة ومتسقة وتحقيق التحّوالت الرئيسية الخمسة 
التالية يف طريقة استخدام البيانات واملعلومات:

توليد طلب أكرب عىل البيانات 
لصنع القرارات من جانب 

الحكومات وواضعي السياسات 
والجهات املانحة

يشكل الطلب عىل البيانات من أجل صنع القرارات 
رشطًا مسبًقا لزيادة االستثامرات وتحسينها واستخدام 

البيانات مبزيد من الفعالية. ولكّن العديد من االعتبارات 
السياسية واالقتصادية وغريها عىل القرارات عىل صعيد 

الربامج والسياسات له تأثريات، ولذلك ال تحظى البيانات 
دامئًا بأولوية عالية. وتكتيس شفافية البيانات ووضوح 

االسرتاتيجيات الوطنية املتعلّقة بالبيانات36 أهمية 
حيوية لضامن توافر البيانات القابلة لالستخدام لواضعي 

السياسات عند الحاجة وبأشكال تسّهل استخدامها. 

وتتمثل طريقة أخرى لتعزيز استخدام البيانات يف تبيان 
االنعكاسات االقتصادية املحتملة التي تنجم عن عدم 

استخدام البيانات. ولكّن املدهش هو أن قلّة قليلة من 
الدراسات قامت بتحديد الكلفة االقتصادية التي تتحّملها 

البلدان نتيجة التدابري يف مجايل الربامج والسياسات التي مل 
تسرتشد بشكل كاٍف بالبيانات. وال بد من تغيري ذلك.

وميكن تيسري دعم الطلب عىل البيانات من خالل وضع 
إطار ملواءمة املساعدة التي تقدمها املنظامت الدولية 

والجهات املانحة وتنسيقها.

وتحقيًقا لهذه الغاية، نويص مبا ييل:

• أن تقدم منظومة األمم املتحدة توجيهات تعرض فيها 
الممارسات الجيدة لتحديد األولويات وتكون مسرتشدة بأطر 

صنع القرارات املتعلّقة بالبيانات؛ وأن تضع خطوطًا توجيهية 
عملية بشأن تقييم تقديري وفعيل ومسرتشد بالبيانات 

للسياسات يف مجال األمن الغذايئ والتغذية، تتوجه إىل صانعي 
السياسات وإىل اإلدارات عىل املستوى الوطني؛

• أن تطّور املنظامت التابعة ملنظومة األمم املتحدة 
واملؤسسات األكادميية الوطنية والدولية دورات التعلّم 

اإللكتروني والتعليم المستمر المتعلّقة بترتيب أولويات 
البيانات واستخدامها، وأن تشّجع صانعي السياسات عىل 

استخدامها؛

• أن تقوم الجهات املانحة بدعم من املنظامت الدولية 
واألوساط األكادميية، بتطوير واستخدام تقدير التكاليف 
وتحليل الكلفة مقابل املنافع من أجل مساعدة واضعي 

السياسات عىل تقدير كلفة المقايضات التي ينطوي عليها 
صنع القرارات باستخدام بيانات من مصادر متنوعة؛

–  أن يقوم البنك الدويل يف مساعيه الرامية إىل تقدير 
كلفة اإلجراءات الخاصة بالتغذية واملراعية لها من أجل 

تحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة، 
بتقدير تكاليف القرارات واإلجراءات التي ال تسرتشد 
بالبيانات املحّدثة والدقيقة بشأن حالة األمن الغذايئ 

والتغذية يف البلدان، وبتقدير الوفورات التي ميكن 
تحقيقها بفضل العمل املستند إىل بيانات أفضل؛

• أن تقوم الحكومات )عن طريق وزاراتها ووكاالتها، مبا يف 
ذلك املكاتب اإلحصائية( والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص 
واملنظامت الدولية ومؤسسات البحوث، باستكمال مصفوفة 

لعملية صنع القرارات المسترشدة بالبيانات من أجل 
األمن الغذائي والتغذية في كل مرّة يطلب منها مواجهة 

تحدٍّ معّين؛

36  انظر القسم 5-5-3 من التقرير.
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• أن تدرج الهيئة الحكومية املسؤولة مرفًقا مفّصاًل بشأن 
البيانات يف جميع اقرتاحات الترشيعات والسياسات املتعلّقة 

باألمن الغذايئ والتغذية، مع عرض مصادر البيانات املتاحة 
واألدوات التحليلية املزمع استخدامها ملعالجتها؛

• أن تشّجع الحكومات التحليل التجريبي للبيانات الجزئية 
املتاحة واملتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية يف اإلدارات، 

واملؤسسات اإلحصائية، والوكاالت، والجامعات؛ وأن تشّجع 
توظيف اإلحصائيني وعلامء البيانات والخرباء لتحليل البيانات 
العالية الجودة املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية؛ وأن تنشئ 

منتدى سنويًا للمناقشات المسترشدة بالبيانات حول 
سياسات األمن الغذائي والتغذية الوطنية.

تحسني االستثامرات الحالية 
املتعلّقة بالبيانات وإعادة توجيهها 
عند الحاجة، مع القيام يف الوقت 

نفسه بزيادة التعاون بني املنظامت 
الدولية، والحكومات، واملجتمع 

املدين، واألوساط األكادميية، 
والقطاع الخاص، من أجل مواءمة 

بيانات األمن الغذايئ والتغذية 
املتاحة وتعظيم تقاسمها

يف حني يلزم بالتأكيد زيادة االستثامرات يف توليد البيانات، 
إال أنه ميكن تحقيق الكثري من خالل تحسني استخدام 

املوارد القامئة املتعلّقة بالبيانات وتعزيز دور املنظامت 
الدولية كُمنتج لبيانات األمن الغذايئ والتغذية الرسمية 

بوصفها سلًعا عامة. 

وميكن خفض كلفة املسوحات وجميع الجهود املبذولة 
يف مجال جمع البيانات بدرجة كبرية من خالل انتقاء 

البيانات التي يجب جمعها. وبالتايل، فإنه من الرضوري 
التخطيط للطريقة التي ستستخدم فيها البيانات منذ 
البداية من أجل تجّنب جمع بيانات ال يكون الغرض 

منها واستخدامها واضحني. ويُعّد تحسني دورة البيانات 
من أجل األمن الغذايئ والتغذية أولوية رئيسية لخفض 
التكاليف وتحسني االستجابات املسرتشدة بالبيانات يف 

مجال السياسات. وميكن تقليص الوقت الفاصل بني جمع 

البيانات واستخدامها من خالل وضع خطط تحليلية. 
وتحمل التكنولوجيات الرقمية واالستشعار عن بُعد وعوًدا 

كبرية بخفض تكاليف جمع البيانات، مثلها مثل االختيار 
املبّسط للعيّنات. وأخريًا علينا أن نكون منفتحني عىل 
التغرّيات يف التكنولوجيات والعمليات الخاصة بجمع 

البيانات وتحليلها ونرشها. فكلاّم تطّورت التكنولوجيا، 
كلام استوجب ذلك تكييف نظم جمع البيانات القدمية 

العهد برسعة وفعالية. ومن املهم يف هذا الصدد مواءمة 
مناذج البيانات وتوصيفاتها. 

ورغم وجود بعض املبادرات الرامية إىل تنسيق األنشطة 
القامئة لجمع البيانات وحوكمتها، هناك حاجة إىل 

زيادة التنسيق الداخيل والدويل من أجل تجّنب تكاثر 
املبادرات املتفرقة املتعلّقة بالبيانات والذي ميكنه أن 
يؤدي إىل ازدواجية مكلفة يف الجهود وأن يساهم يف 

إرسال إشارات متعارضة. ويجب أن تشّجع املبادرات قدر 
اإلمكان استخدام البيانات، مبا يف ذلك البيانات الجيّدة، 
التي يولّدها القطاع الخاص، واملجتمع املدين، واألوساط 

األكادميية، إضافة إىل اإلحصاءات الرسمية، ولكن ال يجب 
أن يكون الغرض من هذه املصادر االستعاضة عن نظم 
البيانات الوطنية. وال يجب أن تتمثل الدعوة الرئيسية 

يف زيادة البيانات بل يف اتخاذ إجراءات تضمن أن تكون 
البيانات التي يجري توليدها ذات صلة ومتاحة يف الوقت 

املناسب ومفيدة. 

ولدعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة، تكثّف شعبة 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة جهودها لتطوير املؤرشات 
ودمج البيانات الجغرافية املكانية واإلحصائية. ولكن، ال 

تتمتع البلدان كافة بالقدرات نفسها إلنشاء نظم لبيانات 
األغذية قادرة عىل جمع البيانات املفّصلة واملصّنفة عىل 

مّر الزمن. لذلك، يجب أن ترتافق الجهود الهادفة إىل 
تحديث النظم اإلحصائية الوطنية مع تقديم املساعدة إىل 
البلدان التي متلك قدرات محدودة، وذلك من أجل ضامن 

نجاح هذه املبادرات.

وتحقيًقا لهذه الغاية، نويص مبا ييل: 

• أن تضع املنظامت التابعة ملنظومة األمم املتحدة معايير 
دنيا يكون من شأنها تحديد الشروط الواضحة لتحسين 

استخدام البيانات الموجودة يف املجال الذي تغطيه واليتها 
ولتبسيط العمليات التي يجب االضطالع بها عند استخدام 

البيانات من أجل صنع القرارات يف مجال األمن الغذايئ 
والتغذية؛ وأن تُسند األولوية لجميع أنواع البيانات الرقمية 
واملجّمعة عن بُعد ولوضع الخطط املناسبة إلدارة البيانات؛ 
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• أن تستعرض الحكومات، باستخدام هذه املعايري، النظم 
الوطنية القائمة لجمع البيانات التي تكون ذات صلة 

بالنسبة إلى األمن الغذائي والتغذية، وذلك بهدف تحديد 
الفرص املتاحة لتبسيطها وتحديثها وتعزيز كفاءتها وصلتها؛

• أن تنّسق املؤسسات األكادميية حول العامل فيام بينها 
لتوحيد البيانات الموجودة المتعلّقة باألمن الغذائي 

والتغذية ولالستجابة للحاجة إىل مواصلة االبتكار يف مجايل 
علم البيانات والبحوث القامئة عىل املسوحات، بغية معالجة 

املسائل املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية؛

• أن تقرتن الجهود المبذولة لتحديث النظم اإلحصائية 
الوطنية من أجل إنشاء نظم شاملة ومنسقة لبيانات األمن 
الغذايئ والتغذية ومواصلة جمع البيانات املصّنفة واملفّصلة 
التي هناك حاجة إليها مع مرور الوقت، بتقديم المساعدة 

الفنية والمالية للبلدان التي لديها قدرات محدودة؛

• أن تنشئ املنظامت التابعة ملنظومة األمم املتحدة 
والجهات املانحة صندوًقا استئمانًيا عالمًيا لبيانات األمن 

الغذائي والتغذية يكون باستطاعة حكومات البلدان 
املؤهلة وأصحاب املصلحة اآلخرين املهتمني بتوليد البيانات 

واالستفادة منها )مبا يف ذلك مثاًل مجتمعات السكان 
األصليني ومنظامتهم( أن يقدموا طلبًا إليه للحصول عىل 

املوارد املالية الالزمة لوضع خطط بشأن بيانات األمن 
الغذايئ والتغذية؛ وأن تجري مسوحات لتقييم األمن الغذايئ 

والتغذية يف مجتمعات محلية محددة؛ وأن تهيّئ ومتتلك 
منصات لتعميم البيانات؛

• أن تنشئ املنظامت الدولية التي تنتج البيانات الرئيسية 
املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية هيئة مشتركة لمواءمة 
وتنسيق إطالق مجموعات البيانات، مع تجّنب إصدار 

مجموعات بيانات متعارضة تتعلّق باملجاالت املهمة الخاصة 
باألمن الغذايئ والتغذية )مثل أرصدة السلع الغذائية 
األساسية، والتوقعات بشأن أسعار األغذية وأسواقها، 

وتقييامت األمن الغذايئ وغريها(؛

• أن تُسند جميع هذه املبادرات األولوية لنقل ملكية 
البيانات المستخدمة والمنهجيات المتبعة إلى البلدان 
المعنية وأن تويل عناية خاصة لذلك، مع تشجيع إضفاء 

الطابع املؤسيس عىل نظم البيانات هذه يف املنصات 
الوطنية.

زيادة االستثامرات يف جمع 
البيانات الرضورية لألمن الغذايئ 

والتغذية، وإدامتها
يبنّي هذا التقرير األنواع املتعددة من البيانات الرضورية 

لتشخيص اإلجراءات املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية 
وإرشادها. وهناك نقص حاد يف البيانات املتعلّقة بالزراعة، 

وبيئات األغذية، والحصول عىل األغذية عىل مستوى 
األرس املعيشية، واملتناول الغذايئ، والنتائج التغذوية يف 

معظم البلدان. ويف الكثري من األحيان، تتوافر معظم 
البيانات فقط عىل شكل إحصاءات ومؤرشات عىل 

املستوى الوطني، األمر الذي يعطي فكرة محدودة عن 
الفوارق املوجودة عىل املستوى دون الوطني، وأوجه 

انعدام املساواة بني الفئات السكانية، واالختالفات األخرى 
التي قد تكون مهمة بالنسبة إىل األمن الغذايئ والتغذية. 

بالتايل، هناك حاجة ملّحة إىل زيادة االستثامرات يف 
جمع البيانات املصّنفة بشكل كاف وإىل إدامتها من أجل 

سد هذه الثغرات، عىل أن تكون مقرتنة مبعايري واضحة 
لتحسني تفصيل البيانات وضامن متثيل األشخاص األكرث 

عرضة للتأثر بأوجه انعدام املساواة متثياًل مالمئًا. ويجب 
أن ترتافق هذه االستثامرات مع استثامرات متزامنة يف 
القدرات والهياكل واملؤسسات من أجل ضامن فعالية 

األنشطة املتعلّقة بالبيانات من مرحلة تحديد األولويات 
وصواًل إىل مرحلة االستخدام. 

ولتحقيق ذلك، نناشد الجهات املانحة والحكومات بقوة 
أن تزيد االستثامرات املالية gجمع وتوحيد البيانات 

الرضورية لألمن الغذايئ والتغذية، وأن تدميها. وإذ ندرك 
أيًضا التحديات التي تعرتض زيادة االستثامرات، فإننا 

نويص مبا ييل:

• أن تضع الحكومات، ال سيام يف البلدان املنخفضة الدخل 
واملتوسطة الدخل التي تكون فيها الثغرات يف بيانات األمن 

الغذايئ والتغذية كبرية بشكل خاص، خططًا وطنية لتحديد 
األولويات في مجال جمع بيانات األمن الغذائي والتغذية 

وتحليلها ولتحسني نظم البيانات الوطنية القامئة من أجل 
األمن الغذايئ والتغذية واالستفادة منها استفادًة قصوى. 

ويجب أن تحظى البلدان التي هي بحاجة إىل الدعم، 
بدعم فني ومايل من املنظامت الدولية والجهات املانحة 

وأن تتقيّد باملعايري الدولية مع املحافظة يف الوقت عينه عىل 
ملكية البلد؛
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• أن تقدم الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة، كل يف 
مجال اختصاصها، توجيهات محددة للحكومات ومكاتب 

اإلحصاءات الوطنية من أجل تبسيط عملية جمع البيانات 
بغية إسناد األولوية لجمع البيانات القابلة لالستخدام؛

• أن تستثمر الجهات املانحة، والكيانات الخاصة يف قطاعات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الصناعية، 

ومجموعات املجتمع املدين، ومؤسسات البحوث األكادميية، 
في مواصلة تنقيح نُهج جمع البيانات المقتصدة للموارد، 

مثل االستشعار عن بُعد ومسح املوارد الطبيعية بواسطة 
الطائرات من دون طيّار وأدوات جمع البيانات الرقمية، ويف 

التصديق عليها وتطبيقها؛

• أن يتم استخدام األدوات والتكنولوجيات التي من شأنها 
تبسيط عملية جمع البيانات وترشيدها )مثل تطبيق 
REDCap( وأن يتم تشجيعها عىل املستويات كافة؛

• أن تقوم املنظامت الدولية ومؤسسات البحوث األكادميية 
بتحسين نماذج التحليل القائمة وبتطوير مناذج جديدة 

ليتم استخدامها يف مجاالت متنوعة ذات صلة بالنسبة إىل 
صنع القرارات املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية، وال سيام 

الُنهج القامئة عىل النامذج، من أجل التنبؤ بالقيم املستقبلية 
ملحددات األمن الغذايئ والتغذية ونتائجها مع ضامن أن تكون 

هذه النامذج شفافة ومطبّقة بطريقة مرنة ليك تتمكن من 
توليد التوقعات يف ظل سيناريوهات واضحة وبديلة )مع 

تجّنب استخدام منذجة “الصندوق األسود”(. 

االستثامر يف رأس املال البرشي 
ويف البنية التحتية الالزمة لضامن 

استدامة معالجة البيانات 
والقدرات التحليلية

هناك حاجة ماسة إىل االستثامرات التي تهدف بشكل 
خاص إىل تطوير رأس املال البرشي لجمع البيانات الجيدة 
وإدارتها وتحليلها، ولتجميع البيانات وترجمتها إىل أفكار 

متعمقة قابلة للتنفيذ من أجل صنع القرارات. ومن 
بني الثغرات األخرى القامئة يف مجال القدرات، علينا أن 
نعالج الفوارق بني البلدان املرتفعة واملنخفضة الدخل، 
وبني القطاعني العام والخاص، فيام يتعلّق بالقدرة عىل 

استغالل اإلمكانات الضخمة التي تنطوي عليها البيانات 
املوجودة التي ميكن الوصول إليها عرب اإلنرتنت عن طريق 
تكنولوجيات تصبح ميسورة الكلفة بشكل متزايد. وهناك 
حاجة أيًضا إىل تحقيق اإلملام املناسب بالبيانات، ال سيام 

يف صفوف واضعي السياسات الذين يعتمدون عىل نتائج 
النامذج املعقدة لتحليل البيانات من أجل صنع القرارات 

املتعلّقة بالسياسات أو االستثامرات.

ويشكل تشجيع إملام عامة الناس بالبيانات وسيلة فّعالة 
أيًضا لتعزيز صفة الفاعل لألشخاص الذين يتواجد أمنهم 
الغذايئ وتغذيتهم عىل املحك. ويجب إيالء عناية خاصة 
لتشجيع تكوين حد أدىن كاٍف من الفهم يف مجال علوم 
اإلحصاءات والبيانات الحديثة عىل املستويات كافة، من 

خالل إدراج هذه املواضيع يف املناهج املدرسية واألكادميية 
عىل سبيل املثال. 

وتحقيًقا لهذه الغاية، نويص مبا ييل:

• أن تضع الحكومات الوطنية برامج للمنح المدرسية 
املحددة األهداف – وأن متّولها الجهات املانحة بالقدر 

الكايف – من أجل السامح للشباب من البلدان املنخفضة 
الدخل، وال سيام الفتيات، بدراسة العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات؛

• أن تتخذ الحكومات إجراءات لتوسيع نطاق مناهج التعليم 
االبتدايئ والثانوي من أجل دمج اإلحصاءات وعلم البيانات 

في مرحلة مبكرة من برامج التعليم العام؛ 

• أن تقدم مكاتب اإلحصاءات الوطنية فرًصا تدريبية لجميع 
املوظفني من األعامر كافة بغية تحسني مهاراتهم يف استخدام 

الربمجيات املفتوحة املصدر لتحليل البيانات، وأن تكافئ 
اإلنجازات التي تحققت؛

• أن تساهم املنظامت التابعة ملنظومة األمم املتحدة 
ومؤسسات البحوث الدولية يف إزالة الحواجز اللغوية من 

خالل توسيع مجموعة اللغات التي تتاح فيها منصات التعلّم 
اإللكرتوين ذات الصلة؛

• أن تضع املنظامت الدولية بالتعاون مع املؤسسات 
األكادميية، معايري بشأن جودة مواد التعلّم اإللكرتوين يف 

مجال علم البيانات وأن تهيئ إطارًا يكون من شأنه توفير 
تقييم موضوعي عالي الجودة لفرص التعلّم اإللكتروني 

السانحة والمتاحة للجميع وترتيبها من أجل تحديد أفضل 
الدورات املحّدثة ولفت االنتباه إىل املجاالت التي يلزم تحسني 

الجودة فيها؛

• أن تتجّنب المنظمات الدولية استبعاد القدرات المحلية 
من خالل بذل كافة الجهود الالزمة للعمل عن كثب مع 

املهنيني الشباب من املؤسسات العامة الوطنية كلاّم دعت 
الحاجة إىل تحليل بيانات األمن الغذايئ والتغذية عىل 

املستويني الوطني ودون الوطني.
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تحسني حوكمة البيانات عىل 
املستويات كافة، مع تعزيز الشمول 
لالعرتاف بصفة الفاعل ملستخدمي 

البيانات ومولّديها وتعزيزها  
تشري “صفة الفاعل” إىل القدرة عىل تحديد االحتياجات 

الخاصة إىل البيانات وعىل توليد البيانات واستخدامها 
من أجل توجيه عملية صنع القرارات الفردية والجامعية 

يف إطار تدفق ثنايئ االتجاه للبيانات بني املستويني 
الجزيئ والكيل. وينطوي إدراج صفة الفاعل كأحد أبعاد 
األمن الغذايئ والتغذية عىل انعكاسات هامة عىل جمع 

البيانات وتحليلها واستخدامها من أجل تحقيق األمن 
الغذايئ والتغذية. كام أنه يسلّط الضوء مثاًل عىل طريقة 
استفادة االستخدام الفعال للبيانات املوجودة والجديدة 

من الجهود املتضافرة الهادفة إىل تعزيز الرتتيبات 
املؤسسية واملتعلّقة بالحوكمة التي تشجع تشاطر 

البيانات عىل املستويات كافة، وبني جميع القطاعات 
املعنية باألمن الغذايئ والتغذية، األمر الذي يعزز بالتايل 

صفة الفاعل لجميع األطراف املعنية. ونحن نؤيّد 
وندعم بشّدة النداء الذي أطلقه تقرير   التنمية   يف   العامل  

 لعام 2021 من أجل العمل عىل وضع “عقد اجتامعي 
جديد للبيانات – يكون مبنيًا عىل الثقة من أجل إنتاج 

القيمة انطالقًا من البيانات التي يتم توزيعها بصورة 
منصفة” )البنك الدويل، 2021، الصفحة 17( ]النسخة 
اإلنكليزية[. بالتايل، فإنه من املهم أن يتم تعزيز دور 
جمع البيانات وتحليلها واستخدامها يف إعطاء صوت 

لألشخاص األشد تأثرًا بسياسات األمن الغذايئ والتغذية، 
أي املزارعني ومنتجي األغذية اآلخرين، والسكان 

األصليني، والنساء، والشباب، والفئات الضعيفة. ويتطلب 
اتباع نهج قائم عىل حقوق اإلنسان لتحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية وإعامل الحق يف الغذاء، إيالء عناية 
أكرب للمواطنني بوصفهم أصحاب الحقوق وملطالبتهم 

مبساءلة الدولة بوصفها الجهة املنوط بها واجب إعامل 
هذا الحق. وميكن أن تشكل البيانات أداة متكني مبا أنها 
تسمح بالتحقق من مساءلة الجهات الحكومية والقطاع 

الخاص، حسب االقتضاء. 

ويتطلب االعرتاف بأهمية صفة الفاعل التي يتمتع بها 
مستخدمو البيانات ومولّدوها وتعزيز هذه الصفة، 
توافر بيئة سياسات مؤاتية وتنمية القدرات. وميكن 

لتعزيز صفة الفاعل يف مجال توليد البيانات والوصول 
إليها )ال سيام من خالل التكنولوجيات الرقمية( أن 

يساعد عىل معالجة الشواغل األخالقية املرتبطة باختالل 

موازين القوى يف ملكية البيانات والتحكم بها، وأن 
يساهم يف الحد من أوجه انعدام املساواة.

وتحقيًقا لهذه الغاية، نويص مبا ييل:

• أن تمتثل الحكومات، واملنظامت الدولية، واملجتمع املدين، 
والرشكات الخاصة، ومؤسسات البحوث العامة والخاصة 

عىل السواء، لمبادئ الوصول المفتوح إلى البيانات وأدوات 
التحليل، مع ضامن الوصول إىل نتائج البحوث ذات الصلة 

وإمكانية استنساخها، وأن تتكيّف بشكل متواصل من أجل 
تحسني الوصول إىل البيانات يف ظل تطّور املبادئ والتوجيهات 

املتعلّقة بالوصول املفتوح؛

• أن يتم اعتبار جميع البيانات الحكومية المتعلّقة بالزراعة 
واألمن الغذائي والتغذية بيانات “مفتوحة تلقائًيا” عىل النحو 

الذي أيّدته اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة مؤخرًا؛

• أن تعمل الحكومات واملنظامت املتعددة األطراف يف 
منظومة األمم املتحدة عىل تحسني األطر القانونية التي 
تحمي البيانات الحساسة والخصوصية، مع تطوير نظم 

املساءلة لتنفيذها؛

• أن تقوم منظمة األغذية والزراعة واملنظامت األخرى 
التابعة ملنظومة األمم املتحدة التي ترتبط واليتها بالزراعة 

واألغذية والتغذية، بوضع مدونة سلوك بشأن توليد 
البيانات واستخدامها باالستناد إلى مبادئ “قابلية العثور، 

وقابلية الوصول، وقابلية التشغيل البيني، وقابلية إعادة 
االستخدام” ومبادئ “إدارة بيانات الشعوب األصلية 

المتمثلة في المنفعة الجماعية وسلطة المراقبة والمسؤولية 
واألخالقيات”، التي تتناول املسائل املتنوعة املتعلّقة بحوكمة 

بيانات األمن الغذايئ والتغذية – مبا يف ذلك اختالل موازين 
القوة، والشمول، وتفعيل مبادئ الوصول املفتوح والشفافية – 

يف جميع أنواع اإلجراءات املتخذة يف مجال توليد البيانات 
وتوحيدها واستخدامها؛ وأن تصبح منظمة األغذية والزراعة 

جهة مصّدقة عىل مبادئ “قابلية العثور، وقابلية الوصول، 
وقابلية التشغيل البيني، وقابلية إعادة االستخدام” ومبادئ 

“إدارة بيانات الشعوب األصلية املتمثلة يف املنفعة الجامعية 
وسلطة املراقبة واملسؤولية واألخالقيات” يف مجموعات 

البيانات املتعلّقة بالزراعة واألغذية والتغذية؛

• أن تستكشف لجنة األمن الغذايئ العاملي إمكانية إنشاء 
صندوق استئماني واحد أو أكثر لبيانات األمن الغذائي 

والتغذية تؤدي فيه مجموعة فرعية مؤلفة من أعضاء اللجنة 
دور األمني بحيث تحصل عىل الحق القانوين بصنع القرارات – 

مثاًل بشأن من يحق له الحصول عىل بيانات محددة وألي 
غرض – بالنيابة عن ماليك البيانات؛ وأن يشكل مثل هذا 

الصندوق االستئامين للبيانات األساس القانوين لدعم تقاسم 
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البيانات التي جرى جمعها بواسطة أموال تم الحصول عليها 
عن طريق الصندوق االستئامين العاملي لبيانات األمن الغذايئ 

والتغذية؛

• أن تعقد لجنة األمن الغذايئ العاملي حلقة عمل لتقييم 
حالة تشاطر البيانات الخاصة في مجال الزراعة واألمن 

الغذائي والتغذية، وأن تنظر يف استكشاف إمكانية إنشاء 
الصندوق االستئامين اآلنف ذكره من أجل األمن الغذايئ 

والتغذية؛ 

• وجوب وضع مبادرات تعاونية مناسبة بشأن البيانات بني 
الحكومات واملنظامت الدولية واملجتمع املدين والرشكات 
الخاصة يف قطاع املعلومات واالتصاالت من أجل ضامن 

الوصول إىل جميع بيانات األمن الغذايئ والتغذية غري 
الشخصية وذات الصلة التي تولدها الجهات الفاعلة يف القطاع 

الخاص وتخزنها؛

• أن تتم إتاحة البيانات الشخصية التي جمعتها الجهات 

الفاعلة يف القطاع الخاص وقامت بتخزينها، بناء عىل طلب 

مربر وبصورة إلزامية، للمنظمات الحكومية والحكومية 

الدولية، ألغراض البحث والتوجيه في مجال السياسات، 

وذلك بطريقة تحمي من سوء االستخدام وانتهاك الخصوصية 

والحقوق الفردية األخرى؛

• أن يضطلع القطاعان العام والخاص جنبًا إىل جنب مع 

جميع الجهات الفاعلة اآلنف ذكرها، بعمليات تحليلية 

تشمل واجهة التفاعل بني العلوم والسياسات، مثاًل من خالل 

التحليالت االسترشافية )مثل مبادرة Foresight4Food(، أو 

عمليات دلفي، أو الُنهج التي تدمج الُنهج التحليلية املتعددة 

إلشراك أصحاب المصلحة وواضعي السياسات المتنوعين 

)مثل نهج INFORMAS لدراسة بيئات األغذية(.
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اإلتاحة/ الوصول: 
)باعتبارها أحد أبعاد 

األمن الغذايئ(

وجود القدرة املالية لدى الشخص أو األرسة املعيشية للحصول عىل الغذاء الرضوري لنظام 
غذايئ كاف عىل مستوى يكفل عدم تعرض تلبية االحتياجات األساسية األخرى إىل تهديد 

وعدم تقويضها؛ وإتاحة الغذاء الكايف إىل الجميع مبن فيهم األفراد أو الجامعات الهشة 
 .)FAO, 2006(

أجهزة استشعار عبارة عن جهاز يقيس الخاصية املادية أو الكيميائية. وتشمل أجهزة أجهزة استشعار
االستشعار من بني أمثلة اخرى ما ييل: أجهزة استشعار )مثل أجهزة استشعار اختبار رطوبة 

الرتبة أو تتبع الحيوانات(، ومحطات األرصاد الجوية واالستشعار عن بعد )مثال من خالل 
 RGB تكنولوجيا األقامر الصناعية(. ويتزايد استخدام التصوير الرقمي أو الفيديو )بتكنولوجيا

أو التصوير فوق الطيفي( يف تصوير الواقع. وميكن أن تكون أجهزة استشعار هذه ثابتة أو 
متحركة )عىل الجرارات أو الروبوتات أو عىل الطائرات املسرية وإىل ما غري ذلك(. وقد يرس 

تطوير أجهزة الحاسب اآليل التي تعمل بتكنولوجيا النانو )مثل Raspberry( ووحدات 
التحكم الفائقة )مثل لوح األردوينو( من استخدام أجهزة استشعار هذه وشيوعها، مام جعلها 

متاحة إىل قطاع واسع من الناس. وعادة تستخدم ا أجهزة استشعار يف تطبيقات إنرتنت 
األشياء. 

مجموعة من القواعد الرسمية املستخدمة يف توجيه معالجة البيانات املتوفرة تهدف إىل أداة تحليل البيانات
الحصول عىل نتائج تحليلية لغرض محدد أو لتناول سؤال بحثي. 

االستخدام )باعتباره 
أحد أبعاد األمن 

الغذايئ

الحصول عىل النظام الغذايئ الكايف وعىل مياه نظيفة ورصف صحي ورعاية صحية بغية 
 .)FAO, 2006( الوصول إىل حالة من العافية التغذوية تلبي جميع االحتياجات الجسامنية

االستدامة )باعتبارها 
أحد أبعاد األمن 

الغذايئ(

مامرسات النظام الغذايئ التي تسهم يف إنعاش النظم الطبيعية واالجتامعية واالقتصادية عىل 
املدى الطويل، مبا يكفل تلبية االحتياجات الغذائية لألجيال الحالية دون تقويض االحتياجات 

 .)FAO, 2018( الغذائية لألجيال املقبلة

االستقرار )باعتباره 
أحد أبعاد األمن 

الغذايئ(

القدرة عىل ضامن األمن الغذايئ يف حالة الصدمات املفاجئة )مثال يف حالة األزمات االقتصادية 
أو الصحية أو يف حالة النزاعات أو األزمات املناخية( أو يف حالة األحداث الدورية )مثل 

 .)FAO, 2006( )انعدام األمن الغذايئ املوسمي

“يتحقق األمن الغذايئ عندما ميتلك الجميع إمكانية الوصول إىل األغذية الكافية واآلمنة األمن الغذايئ
واملغذية يف كل األوقات بشكل مادي واجتامعي واقتصادي، مبا يلبي احتياجاتهم الغذائية 

 .)FAO, 2001( ”وأفضلياتهم يف األغذية بحيث يتمتعون بحياة نشطة وصحية

مرسد املصطلحات



املصطلحات مرسد 

125 [

شبكة من األجسام املادية التي لديها أجهزة استشعار وبرمجيات وتكنولوجيات أخرى تعمل إنرتنت األشياء
عىل ربط البيانات وتبادلها مع أجهزة ونظم أخرى عرب اإلنرتنت. تستخدم إنرتنت األشياء عادة 

بصحبة تكنولوجيات أخرى مثل التعلم اآليل والدراسات التحليلية والتحليل البرصي ألجهزة 
الكمبيوتر والروبوتية. 

البيانات التي تجمع مبارشة إما من خالل البحوث أو التجارب أو املسوح التي تنفذ ذاتياً أو البيانات األولية
املقابالت الشخصية أو املالحظات امليدانية وغريها. 

البيانات املتعلقة بخصائص أفراد من السكان مثل األفراد أو األرس املعيشية أو املنشآت البيانات الجزئية
وتجمع من خالل التعداد أو املسح أو التجربة. 

أصول من املعلومات كبرية يف كميتها عالية يف رسعتها بالغة التنوع وعالية الدقة تتطلب البيانات الضخمة
أشكاالً فعالة من حيث التكلفة ومبتكرة من معالجة املعلومات بغية الوصول إىل أفكار 

مستبرصة وتحسني اتخاذ القرار وعملية التشغيل اآليل )Gartner، ب.ت(. 

البيانات املفتوحة 
)البيانات املفتوحة 

املصدر(

بيانات ميكن استخدامها وتعديلها وتبادلها فيام بني الناس ألي غرض كان. ويتطلب ذلك 
استيفاء البيانات للسامت األربع اآلتية )تعريف البيانات املفتوحة، ب.ن(. 

• الرتخيص أو الحالة املفتوحة: يجب أن تكون البيانات يف املجال العام أو تقدم مبوجب 
ترخيص مفتوح؛

• اإلتاحة: يجب تقديم البيانات يف إجاملها ودون دفع تكلفة تزيد عن تكلفة استنساخ 
معقولة ملرة واحدة وينبغي أن تكون قابلة للتحميل عرب اإلنرتنت دون رسوم؛ 

• إمكانية القراءة اآللية: يجب تقديم البيانات يف شكل ميكن معالجته بسهولة من خالل 
جهاز الحاسب اآليل، وتلزم إمكانية الوصول إىل املكونات الفردية من العمل وتعديلها 

بسهولة؛ 

• النسق املفتوح: يجب توفري البيانات يف نسق مفتوح. النسق املفتوح عبارة عن نسق ال 
يضع أي قيود -مالية أو خالف ذلك-عىل استخدام البيانات وميكن معالجته باستخدام أداة 

واحدة عىل األقل من برمجيات مفتوحة املصدر أو مجانية أو حرة. 

البيانات التي تقدم معلومات عن بيانات أخرى، الهدف منها مساعدة املستخدمني يف العثور البيانات الوصفية
عىل معلومات ذات صلة واكتشاف املوارد. ينبغي أن تجمع البيانات الوصفية وأن تنرش وفقاً 
ملعايري مناسبة للبيانات الوصفية ليك تتسم بالفعالية، وهي معايري منصوص عليها لكل مجال 

عىل حدة. 

أي مجموعة من الرموز املدونة التي متثل وحدات من املعلومات املتعلقة بجوانب محددة البيانات
من العامل ميكن استقاؤها أو إنتاجها أو تسجيلها أو حفظها أو نقلها يف شكل متاثيل أو رقمي. 

البيئة التي يتفاعل فيها عدد من األطراف والكيانات بغية توفري البيانات وتبادلها واستهالكها. بيئة البيانات
وتتيح بيئات البيانات سياقاً لتيسري استحداث مبادرات تبادل البيانات وإدارتها واستدامتها، 

من بني جملة أمور أخرى. 

عبارة عن ظاهرة تصف العالقة بني الصحة والحالة االجتامعية واالقتصادية، حيث ترتاجع التدرج االجتامعي
الحصائل الصحية عندما ترتاجع الحالة االجتامعية واالقتصادية )WHO, 2013(. وعليه، 

يعاين األشخاص الذين تتدىن مكانتهم االجتامعية واالقتصادية من تدهور صحتهم، وكثريا ما 
يكون متوسط العمر املتوقع لهم قصريا، مقارنة مبن هم يف مكانة اجتامعية واقتصادية أعىل 

 .)WHO, 2013(
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التصور املريئ 
للمعلومات

عملية تحويل البيانات املجردة إىل شكل تفاعيل برصي، مام ميكن املستخدمني أو يحفزهم 
عىل استخدام قدراتهم العقلية والبرصية، ومن ثم يتمكنون من اكتساب الفهم الثاقب 

واملتعمق للبيانات. 

أحد أنواع الذكاء االصطناعي تستخدم فيه ميكنة الحاسب لدراسة مشكالت معقدة من خالل التعلم اآليل
ميكنة الحلول.

مامرسة تعمل عىل إرشاك مجموعة من األشخاص )“جامعة”( عادة من خالل اإلنرتنت بغية التعهيد الجامعي 
املساعدة يف جمع املعلومات أو األفكار أو اآلراء أو وجهات النظر أو أي موارد أخرى لتحقيق 

هدف مشرتك مثل حل مشكلة أو التوصل إىل ابتكار أو ما شابه ذلك. 

تكنولوجيا قواعد 
البيانات التسلسلية 

ل  )أو تكنولوجيا السجِّ
املوزع( 

عبارة عن سجل المركزي وموزع يسمح بتفصيل وحدات البيانات إىل كتل مشرتكة ترتبط 
 World Bank,( بشكل متسلسل لها ُمعرِّفات فريدة عىل هيئة داالت لتجزئة التشفري

 .)2018

اإلدارة النشطة واملستمرة للبيانات لتوفري عدد متزايد من مصادر البيانات بغية تيسري تنظيم البيانات
اكتشاف البيانات وصيانة جودتها إلمكانية إعادة استعاملها عىل مدار الوقت. 

التوافر )باعتباره أحد 
أبعاد األمن الغذايئ(

توفر الغذاء الكايف من حيث النوع والكمية مبا يشبع االحتياجات الغذائية لألفرا، وخلو 
الغذاء من املواد الضارة، وقبول هذا الغذاء يف ثقافة بعينها، مع توفريه من خالل اإلنتاج 

 .)FAO, 2006( املحيل أو من خالل استرياده

متثيل افرتايض يعمل باعتباره نظري رقمي يف الوقت الحقيقي ليشء مادي أو ألحد األنظمة التوأم الرقمي
للمساعدة عىل اتخاذ القرار. 

حق كل فرد مبفرده أو يف املجتمع املحيل بصحبة أخرين يف الوصول مادياً واقتصادياً يف جميع الحق يف الغذاء
األوقات إىل كميات كافية ومناسبة ومقبولة ثقافياً من األغذية التي تنتج وتستهلك بشكل 

 .)de Schutter, 2014( مستدام، مع الحفاظ عىل إتاحة األغذية لألجيال القادمة

الحوسبة الجامعية )أو 
االستشعار املجتمعي(

منظومة مفاهيم يستغل املجتمع املحيل من خاللها األجهزة ذات القدرة عىل االستشعار 
والحوسبة بغية تبادل البيانات بشكل جامعي واستخراج املعلومات لقياس ظواهر ذات 

اهتامم مشرتك ورسم خرائط لها )Kraft et al., 2020(. وتختلف منظومة الحوسبة الجامعية 
عن منوذج االستشعار الشخيص حيث يتوىل املستخدم الفرد رصد هذه الظواهر. ويُدرس 
تطبيق الحوسبة الجامعية عىل السيناريوهات التي ال يسهل فيها قياس مستخدم فرد أو 

 .)Ganti, Ye and Lei, 2011( جهاز واحد مبفرده ألي من الظواهر ذات األهمية

تجمع الحوسبة السحابية املوارد والخدمات يف موقع مركزي عن بعد وتيرس استغالل الحوسبة السحابية
مستخدمني متعددين لها دون الحاجة أن يخزن املستخدمون تلك املوارد أو إىل تثبيت 

الخدمات عىل األقراص الصلبة الخاصة بأجهزتهم. 

مفهوم تظهر من خالله الحوسبة أو تتم يف أي زمان أو مكان. وقد انترشت الحوسبة يف كل الحوسبة يف كل مكان
مكان وخصوصاً من خالل الحوسبة النقالة، حيث يحمل املستخدمون النهائيون أجهزتهم 

)مثل الهواتف املحمولة مبا يف الهواتف الذكية( ويستخدمونها يف أنشطتهم وسياقاتهم 
اليومية. وميكن أن تستند تطبيقات الحوسبة النقالة إىل الرسائل القصرية وبيانات الخدمات 

املكملة غري املركبة وروبوتات الدردشة واملقابلة هاتفية مبساعدة الحاسوب وغريها من 
 CommCare التطبيقات األخرى )مثل لوحات البيانات املفتوحة املجمعة من قبيل تطبيق

وTaroWorks وغريهام(. 
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إطار مشرتك الوظائف يهدف إىل إدارة البيانات باعتبارها أحد األصول االسرتاتيجية ملؤسسة حوكمة البيانات
ما. وعليه، تحدد حوكمة البيانات حقوق اتخاذ القرار وتسلسل املسؤوليات يف إطار عملية 

اتخاذ القرار داخل منظمة بعينها بشأن هذه البيانات. وعالوة عىل ذلك، تضفي حوكمة 
البيانات الطابع الرسمي عىل سياسات البيانات ومعايريها وإجراءاتها وترصد مدى االمتثال. 

نظرية نظم الحاسب اآليل وتطويرها التي متكن الحاسب من تنفيذ مهام يشيع ارتباطها الذكاء االصطناعي
بالذكاء البرشي. ويشمل الذكاء االصطناعي كذلك مجاالت محددة مثل التعلم اآليل واإلدراك 

والروبوتية ومعالجة اللغات الطبيعية. وميكن استخدام التحليل البرصي ألجهزة الكمبيوتر 
والتعلم املتعمق يف دعم اإلدراك البرصي. 

أحد أشكال التكنولوجيا التي تسمح للبرش بالتفاعل مع نظام الهاتف الذي يعمل بالحاسب الرد الصويت التفاعيل
اآليل باستخدام الصوت والنغمة الثنائية متعددة الرتدد واملرتابطة، مام يتيح إمكانية تقديم 

املعلومات والوصول إليها. 

أحد املكونات املهمة من األنظمة الغذائية، وتشمل جميع املراحل واألطراف )مبا فيهم سلسلة توريد األغذية
منشآت القطاع الخاص(، بداية من اإلنتاج مروراً بالتجارة والتصنيع إىل البيع بالتجزئة 

 .)HLPE, 2017; HLPE, 2020( واالستهالك وحتى التخلص من النفايات

فكرة تُعنى بوصف إدارة البيانات التي تراعي القوانني واملامرسات واألعراف املحلية يف املكان سيادة البيانات
الذي توجد فيه البيانات. 

متكن تكنولوجيات الشبكة الداللية من استحداث مستودعات للبيانات عىل اإلنرتنت، ومن الشبكة الداللية
إنشاء املفردات واألنطولوجيات، ومن كتابة قواعد ملعالجة البيانات. ويشغل االستنباط موقع 

القمة من الشبكة الداللية وهو عبارة عن استدالل بشأن قواعد استخدام البيانات. 

 صفة الفاعل 
)باعتبارها أحد أبعاد 

األمن الغذايئ(

األفراد أو الجامعات الذين لديهم القدرة عىل الترصف بشكل مستقل عند اتخاذ خيارات 
تتعلق مبا يأكلون واألغذية التي ينتجونها والطريقة التي ينتجون األغذية بها، ويشاركون يف 

عمليات صنع السياسات التي تشكل األنظمة الغذائية )HLPE, 2020(. ويتطلب حامية 
القدرة عىل صفة الفاعل وجود نظم اجتامعية وسياسية تعزز هياكل الحوكمة التي متكن من 

 .)HLPE, 2020( تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع

البحث العلمي الذي يفعل مشاركة الجمهور يف جمع املعلومات بغية املساعدة يف ارتقاء العلم التشاريك 
 Sauermann, et al.( املعارف العلمية ويتصدى إىل الفجوة القامئة بني العلم واملجتمع ككل

 .)2020

اللجنة املعنية باألمن 
الغذايئ العاملي

اللجنة املعنية باألمن الغذايئ العاملي هي املنرب الحكومي الدويل األكرث شموالً عىل املستوى 
الدويل عىل اإلطالق يعمل من خالله جميع أصحاب املصلحة مجتمعني لضامن األمن الغذايئ 
والتغذية للجميع. تتبع اللجنة املعنية باألمن الغذايئ العاملي الجمعية العامة لألمم املتحدة 

من خالل املجلس االقتصادي واالجتامعي وترفع تقاريرها إىل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة 
 )FAO, n.db(

مقياس املعاناة من 
انعدام األمن الغذايئ

نظام قياس انعدام األمن الغذايئ يستخدم أساساً الحتساب مؤرش هدف التنمية 
املستدامة 2.1.2: معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ املتوسط أو الشديد وسط السكان، بناء 

عىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ. هذا املقياس أداة مبتكرة قامئة عىل الخربة 
تهدف إىل قياس الوصول إىل األغذية عىل مستوى األفراد أو األرس املعيشية. ويركز املقياس 

عىل السلوكيات والتجارب ذات الصلة باألغذية واملرتبطة بالصعوبات املتزايدة يف الوصول إىل 
 .)FAO, n.dc( ًَاألغذية بسبب قيود تتعلق باملوارد التي يتم اإلبالغ عنها ذاتيا
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نظام التكامل 
والتجميع

ميكن ربط النظم املختلفة بطريقة تجعلها ترتبط أو ترتابط ببعضها، لتبادل البيانات وتشاركها 
)عىل سبيل املثال من خالل واجهة برمجة التطبيقات(. ومن ثم، تتمكن هذه النظم من 

جمع البيانات من نظم أخرى )أي من مصادر أخرى للبيانات(، وأن تؤدي عمليات متنوعة 
عىل هذه البيانات من مصادر متعددة لها مثل دمج البيانات وتحليلها وتلخيصها وغري ذلك. 

نظام املعلومات 
الجغرافية

نظام يحتوي عىل أدوات من الربمجيات معني باستقاء البيانات املتعلقة باألماكن وتخزينها 
وتحليها وتصويرها برصياً. 

نظام قائم عىل برمجيات تجمع البيانات وتحللها من مجموعة متنوعة من املصادر بغية نظام دعم اتخاذ القرار
تيسري عملية اتخاذ القرار ألغراض اإلدارة والعمليات والتخطيط أو الوصول إىل توصية مبسار 

لحل مثايل. 

جميع العنارص )البيئة واألفراد واملدخالت والعمليات والبنى التحتية واملؤسسات وغريها( النظم الغذائية
واألنشطة التي ترتبط بإنتاج األغذية وتصنيعها وتوزيعها وتحضريها واستهالكها، ومخرجات 

 .)HLPE, 2014( ”تلك األنشطة مبا يف ذلك املخرجات االجتامعية االقتصادية والبيئية
والعنارص الثالثة املكونة للنظم الغذائية هي ما ييل: سالسل التوريد الغذائية وبيئات األغذية 

 .)HLPE, 2017( وسلوكيات املستهلك

الواقع االفرتايض 
والواقع املعزز

بيئة محاكاة من إنتاج الحاسب اآليل تبدو فيها األجسام واملشاهد واقعية، مام يجعل 
املستخدم يشعر بأنه مغمور يف محيطه. الواقع املعزز عبارة عن تجربة تفاعلية لبيئة العامل 

الحقيقي حيث تعزز من خاللها أجسام العامل الحقيقي باستخدام معلومات وسامت من 
إنتاج الحاسب اآليل. 

وسائل التواصل 
االجتامعي اإللكرتونية

معلومات مستقاة من املستخدمني وآرائهم ومقاطع فيديو خاصة بهم ومقاطع صوتية 
ووسائط متعددة لهم يتم تبادلها ومناقشتها من خالل الشبكات الرقمية. 
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امللحقات 
جدول امللحق 1.

أمثلة عىل املبادرات القامئة املتعلقة ببيانات األمن الغذايئ والتغذية )التي تشمل قواعد البيانات ومستودعاتها ونظم البيانات 
وأدوات التحليل(، مرتبة حسب أبعاد األمن الغذايئ والتغذية

املستوى يف اإلطار 
املفاهيمي 

أبعاد األمن الغذايئ والتغذية

الوكالةاستغالل البياناتإتاحة البياناتاستدامة البيانات استقرار البياناتتوفر البيانات

قاعدة املوارد الطبيعيةكيل
)قاعدة البيانات 

اإلحصائية الموضوعية 
في منظمة األغذية 

 - )FAOSTAT( والزراعة
استخدامات األرض والغطاء 

األرضي؛ 
FAOSTAT - التربة؛

FAOSTAT - مبيدات 
اآلفات؛

FAOSTAT - األسمدة؛ 
وكذلك هنا؛

نظام المعلومات العالمي 
لمنظمة الفاو بشأن المياه 
والزراعة )AQUASTAT(؛

النظام الكمبيوترى للمصيد 
السمكى فى العالم 

)FISHSTAT(
رصد األرض
غوغل إيرث

SEPAL

الحركة الدولية ألرصدة 
السلع الغذائية والتجارة 

فيها
 )FAOSTAT - التجارة(

األرصدة العاملية / 
اإلقليمية من السلع 

الغذائية واالحتياطي 
)AMIS :منها )مثال

الطقس وغريه من 
اتجاهات املخاطر 
األخرى والتنبؤ بها
)المؤشر العالمي 
لمخاطر المناخ(؛ 

تغريات درجات الحرارة
)FAOSTAT - المناخ(
انبعاثات غازات الدفيئة

 - FAOSTAT(
االنبعاثات(؛

كذلك هنا وهنا(

األسعار الدولية للسلع 
الغذائية

)مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار 

األغذية، AMIS؛( 

بيانات مكونات 
األغذية

)الشبكة الدولية 
لنظم البيانات 

الخاصة باألغذية 
))INFOODS(

بيانات سالمة األغذية
)هيئة الدستور 

))CODEX( الغذائي

توفر الغذاء محلياًمتوسط
FAOSTAT - ميزانية 

األغذية / حصيلة االستعامل
FAOSTAT - األغذية 

والنظم الغذائية
FAOSTAT - التجارة
FAOSTAT - اإلنتاج 

األرصدة واالحتياطات 
الوطنية من األغذية 

 - FAOSTAT(
ميزانية األغذية(

املؤرشات الوطنية 
ألسعار السلع الغذائية

 ،)ILOSTAT( 
)Premise(

 املياه والرصف 
الصحي

)اليونيسيف -توفير 
المياه وخدمات 
الصرف الصحي 

والنظافة الصحية 
للجميع(

بيانات خاصة برتكيز 
األسواق )يف حالة 

املدخالت الزراعية والبيع 
بالتجزئة وإىل ما غري ذلك( 

عىل املستوى الوطني 
وعىل املستوى العاملي

النظم املحلية لألغذيةجزيئ
)التعدادات واملسوح 

الزراعية(
،50x2030 مبادرة

،AGRISurvey 50x2030
دراسة قياس مستويات 

املعيشة – املسوح املتكاملة 
حول الزراعة

نظام املعلومات 
لإلنذار املبكر

)منظمة األغذية 
والزراعة - النظام 

العاملي للمعلومات 
واإلنذار املبكر ألجل 

الغذاء والزراعة؛ 
شبكة االنذار املبكر 

باملجاعة(
 التصنيف املتكامل 

ملراحل األمن الغذايئ 
والحالة  اإلنسانية

أسعار الغذاء املحلية
 WFP Data بيانات(

Viz، رصد أسعار 
األغذية وتحليلها( 

دخول األرس املعيشية 
وأمناط استهالكها

)مسح دخل وإنفاق 
األرسة املعيشية، 

دراسة قياس مستويات 
املعيشة(

)مقياس املعاناة من 
انعدام األمن الغذايئ(

الظروف املعيشية 
لألرس املعيشية 
)دراسة قياس 

مستويات املعيشة، 
املسح العنقودي 

املتعدد املؤرشات، 
املسح الصحي 

الدميغرايف(

إتاحة املياه لألرس 
املعيشية

مسوح تقييم انعدام 
األمن الغذايئ

)مقياس المعاناة من 
انعدام األمن الغذائي، 
األمن الغذائي الشامل 

وتحليل مواطن الضعف 
ورصدها وغيرها( 

مؤشر تمكين المرأة في 
الزراعة، ومؤشرات أخرى 

لتمكين المرأة؛
نظام املعلومات عن سبل 

العيش يف الريف

املتناول من األغذية/جودة النمط الغذايئ؛ معدالت انتشار سوء التغذية والحصائل الصحية)النواتج( الفردية
)املسح العنقودي املتعدد املؤرشات؛ المسح الصحي الديمغرافي؛ املسوح الوطنية املعنية بالصحة والتغذية، وغريها( 

االختصارات: MICS = مسح عنقودي متعدد املؤرشات؛ DHS = املسح الدميغرايف والصحي؛ AMIS = نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية؛ HIES = مسح دخل وإنفاق األرسة املعيشية
N.A.=ال ينطبق

https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417427/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417427/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417427/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417427/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417427/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417427/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417427/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1397745/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1397745/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417434/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417434/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417434/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417377/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417377/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1329440/
https://www.fao.org/aquastat/en
https://www.fao.org/aquastat/en
https://www.fao.org/aquastat/en
https://www.fao.org/aquastat/en
https://www.fao.org/fishery/en/statistics
https://www.fao.org/fishery/en/statistics
https://www.fao.org/fishery/en/statistics
https://www.fao.org/fishery/en/statistics
https://earth.google.com/web/
https://sepal.io/
https://www.fao.org/faostat/en/#home
https://www.fao.org/faostat/en/#home
https://reliefweb.int/report/world/global-climate-risk-index-2021
https://reliefweb.int/report/world/global-climate-risk-index-2021
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1396579/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1396579/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1413420/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1413420/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1413420/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1454718/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1318087/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/
https://www.fao.org/faostat/en/#home
https://www.fao.org/faostat/en/#home
https://www.fao.org/faostat/en/#home
https://ilostat.ilo.org/topics/inflation/
https://www.premise.com/
https://www.unicef.org/wash
https://www.unicef.org/wash
https://www.unicef.org/wash
https://www.unicef.org/wash
https://www.unicef.org/wash
https://microdata.fao.org/index.php/catalog/Food-Security
https://microdata.fao.org/index.php/catalog/Food-Security
https://microdata.fao.org/index.php/catalog/Food-Security
https://microdata.fao.org/index.php/catalog/Food-Security
https://microdata.fao.org/index.php/catalog/Food-Security
https://microdata.fao.org/index.php/catalog/Food-Security
https://weai.ifpri.info/
https://weai.ifpri.info/
https://weai.ifpri.info/
https://weai.ifpri.info/
https://www.dhsprogram.com/Data/
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ق 2.
جدول امللح

ن حدة املخاطر
ف م

ني وتدابري التخفي
سي

صلحة الرئي
ب امل

صحا
صلة وأ

ت ال
ص املخاطر وأشكال التكنولوجيا الرقمية ذا

ملخ

الخطر
ف الخطر

ص
و

ت الرقمية 
التكنولوجيا

املرتبطة بالخطر
ف الفاعلة(

ني )املتأثرون واألطرا
سي

صلحة الرئي
ب امل

صحا
أ

مرحلة أو مراحل 
ت

دورة البيانا
ن حدة املخاطر

ف م
تدابري التخفي

سائل األخالقية 
امل

امية 
واملتعلقة بح

ت وبالثقة 
البيانا

وبالعدالة وبتحديد 

رسقة أو 
ت ال

حاال

ت 
ن انتهاكا

غريها م

صية
صو

الخ

ي غري 
ي التحول الرقم

قد يؤد
ض مع 

ث تعار
ىل إحدا

س إ
املدرو

يف إطار 
سان والعدالة 

ق اإلن
حقو

يئ والتغذية 
ن الغذا

األم

ي 
الذكاء االصطناع

شغيل اآليل وغريه 
والت

يئ 
ن الغذا

يف إطار األم
ي 

شغيل اآليل الرقم
ستخدمو حلول الت

م
والتغذية 

ستهلكون يتأثرون 
يئ والتغذية وامل

ن الغذا
املزارعون وعمالء األم

شغيل اآليل 
ستخدمون حلول الت

ي )سواء أكانوا ي
شغيل اآليل الرقم

بالت
ي أم ال(

الرقم

صمم 
ي ت

ت )الت
رشوعا

يئ والتغذية وامل
ن الغذا

ت األم
مقدمو خدما

ي أو تنفذه أو تقدمه
شغيل اآليل الرقم

الت

ب(
ت )مثال: التنظيم املناس

سياسا
صانعو ال

ت و
الحكوما

ي
ت املجتمع املجن

ام
منظ

ني 
ت املزارع

صة )مثال: اتحادا
صلحة الخا

ت امل
ت ذا

ت املجموعا
اتحادا

ني(
ستهلك

ت امل
وجمعيا

جميع املراحل
ت 

امية البيانا
صية وح

صو
ت واملوافقة والخ

ت املناسبة وإنفاذها )مثال: األخالقيا
سياسا

ني واللوائح وال
صياغة القوان

ف(.
ق املؤل

سة العادلة وح
ت واملناف

وملكية البيانا

ي وتجريبه وتنفيذه
شغيل اآليل الرقم

صميم الت
ت وت

يف تحليل االحتياجا
صلحة 

ب امل
صحا

إدماج أ

ت تعليم اآللة، 
يف حالة تطبيقا

ني حرية االختيار 
ستخدم

شفافية ومتنح امل
سم بال

ي تت
امد الحلول الرقمية الت

اعت
صة 

ت الخا
ق بالقرارا

ت )تتعل
سريا

ت تف
امذج وخرباء النطاقا

صممو الن
ت وم

ام
ويجوز أن يقدم مطورو اللوغاريت

ق.
ت التطبي

ف ومخرجا
يف قاعدة املعار

رشوح 
ني هذه ال

ضم
ن ت

ث ميك
ق( بحي

بالتطبي

شأن حقوقهم 
ني ب

ستخدم
ف امل

ني؛ تثقي
ستخدم

ت للم
ىل سبيل املثال: تقديم معلوما

ني ع
ستخدم

ت امل
بناء قدرا

صلة؛ تهيئة بيئة 
ت ال

ت ذا
ني أو دعمهم للتعامل مع التكنولوجيا

ستخدم
ب امل

امن تدري
ض

سؤولياتهم الرقمية؛ 
وم

ك.
ىل ما غري ذل

رضورية وإ
ىل البنية التحتية الرقمية واملوارد الرقمية ال

صول إ
ني للو

ستخدم
مواتية للم

ت 
ى؛ تفاو

عدم توازن القو
ت؛ 

ىل البيانا
صول إ

يف الو
رصية سلبية للملكية 

نظم ح
ف غري 

الفكرية؛ تتبع واستهدا
ق 

سو
ىل ال

ني؛ هيمنة ع
أخالقي

ن 
ت األم

سببها “ملكية” بيانا
ت 

رسية البيانا
يئ والتغذية؛ 

الغذا
والتحكم فيها

ضخمة 
ت ال

البيانا
ي 

والذكاء االصطناع
سحابية 

والحوسبة ال
وغريها

يئ 
ن الغذا

ت األم
ن يجمعون بيانا

ت الرقمية الذي
ستخدمو التطبيقا

م
والتغذية أو يعالجونها.

يئ والتغذية 
ن الغذا

يف إطار األم
ستهلكون 

املزارعون والعمالء وامل
ت منهم أو عنهم أو تعالج بياناتهم )سواء أكانوا 

ن تُجمع البيانا
الذي

ت الرقمية أم ال(
ني للتطبيقا

ستخدم
م

امل التجارية املتعلقة 
يئ والتغذية واألع

ن الغذا
ت األم

مقدمو خدما
صة 

ت الرقمية الخا
صممون أو ينفذون أو يقدمون الخدما

ن ي
بها )مم

ضخمة أو الحوسبة 
ت ال

ت أو معالجتها أو بالبيانا
بجمع البيانا

ك(
ىل ما غري ذل

سحابية وإ
ال

ب(
ت )مثال: التنظيم املناس

سياسا
صانعو ال

ت و
الحكوما

ي
ت املجتمع املجن

ام
منظ

ني 
ت املزارع

صة )مثال: اتحادا
صلحة الخا

ت امل
ت ذا

ت املجموعا
اتحادا

ني(
ستهلك

ت امل
وجمعيا

جميع املراحل
ت 

امية البيانا
صية وح

صو
ت واملوافقة والخ

ت املناسبة وإنفاذها )مثال: األخالقيا
سياسا

ني واللوائح وال
صياغة القوان

ف(.
ق املؤل

سة العادلة وح
ت واملناف

وملكية البيانا

ث واالبتكار
سؤولة للبح

امد نهج م
اعت

يف املجتمع
يئ والتغذية 

ن الغذا
ني باألم

صلحة املعني
ب امل

صحا
ن أ

صة م
شاشة خا

يس به
ي تكت

ت الت
امية القطاعا

ح

ت الرقمية وتجريبها وتنفيذها
صميم التكنولوجيا

ت وت
يف تحليل االحتياجا

صلحة 
ب امل

صحا
ك أ

رشا
إ

يئ والتغذية
ن الغذا

ت املتعلقة باألم
ت واألولويا

ت لالحتياجا
سياسا

ىل ال
ي قائم ع

ض اسرتاتيج
يف استعرا

النظر 

ت والتحكم فيها 
رسية البيانا

يئ والتغذية و
ن الغذا

ت األم
ت املتعلقة “مبلكية” بيانا

ت واالحتياجا
شغاال

توقع االن
وتناولها.

ت الرقمية.
صلة بالتكنولوجيا

ت ال
رشة والطويلة األجل ذا

مراعاة اآلثار غري املبا

ىل نظم االبتكار 
ي ع

شأن تأثري الحول الرقم
يئ والتغذية ب

ن الغذا
ني باألم

صلحة املعني
ب امل

ت ألصحا
ساحا

ث م
استحدا

يئ والتغذية.
ن الغذا

صة باألم
القامئة الخا
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الخطر
ف الخطر

ص
و

ت الرقمية 
التكنولوجيا

املرتبطة بالخطر
ف الفاعلة(

ني )املتأثرون واألطرا
سي

صلحة الرئي
ب امل

صحا
أ

مرحلة أو مراحل 
ت

دورة البيانا
ن حدة املخاطر

ف م
تدابري التخفي

تانايبلا ةدوج

ت
الذاتية خالل جمع البيانا

صل 
وسائل التوا

ي اإللكرتونية 
امع

االجت
ي 

امع
والتعهيد الج

والحوسبة النقالة 
وغريها 

يف املجال
ني 

يئ والتغذية والباحث
ن الغذا

ت األم
محللو بيانا

امل التجارية )املعنية 
يئ والتغذية واألع

ن الغذا
ت األم

مقدمو خدما
يئ والتغذية أو تنفيذها أو تقدميها بناء 

ن الغذا
ت األم

صميم تطبيقا
بت

ي أو الحوسبة 
امع

ي أو التعهيد الج
امع

صل االجت
ىل وسائل التوا

ع
النقالة أو غريها(

صل 
ىل وسائل التوا

يئ والتغذية ع
ن الغذا

ت األم
ستخدمو تطبيقا

م
ي أو الحوسبة النقالة أو غريها

امع
ي أو التعهيد الج

امع
االجت

يئ والتغذية 
ن الغذا

يف إطار األم
ستهلكون 

املزارعون والعمالء وامل
ت منهم أو عنهم أو تعالج بياناتهم )سواء أكانوا 

ن تُجمع البيانا
الذي

ي أو 
امع

ي أو التعهيد الج
امع

صل االجت
ني وسائل التوا

ستخدم
م

الحوسبة النقالة أو غريها أم ال(

ت 
جمع البيانا
واسرتجاعها 

وإدارتها

ضوعية
ب األخرى األكرث مو

التكامل مع أشكال التكنولوجيا الرقمية أو األسالي

ض 
ىل أر

ت امللموسة ع
التحديا

ت أو أحوال 
شتي

الواقع )الت
س أو غريها(

الطق

ت األشياء وأجهزة 
إنرتن

شغيل 
شعار والت

االست
ي 

امع
اآليل والتعهيد الج
والحوسبة النقالة 

وغريها 

يف املجال
ني 

يئ والتغذية والباحث
ن الغذا

ت األم
محللو بيانا

امل التجارية )املعنية 
يئ والتغذية واألع

ن الغذا
ت األم

مقدمو خدما
يئ والتغذية أو تنفيذها أو تقدميها 

ن الغذا
ت األم

صميم تطبيقا
بت

شغيل اآليل والتعهيد 
شعار والت

ت األشياء وأجهزة االست
ىل إنرتن

بناء ع
ي والحوسبة النقالة وغريها(

امع
الج

ت األشياء 
ىل إنرتن

يئ والتغذية بناء ع
ن الغذا

ت األم
ستخدمو تطبيقا

م
ي والحوسبة 

امع
شغيل اآليل والتعهيد الج

شعار والت
وأجهزة االست

النقالة وغريها 

يئ والتغذية 
ن الغذا

يف إطار األم
ستهلكون 

املزارعون والعمالء وامل
ت منهم أو عنهم أو تعالج بياناتهم )سواء أكانوا 

ن تجمع البيانا
الذي

ت األشياء 
ىل إنرتن

يئ والتغذية بناء ع
ن الغذا

ت األم
ني تطبيقا

ستخدم
م

ي والحوسبة 
امع

شغيل اآليل والتعهيد الج
شعار والت

وأجهزة االست
النقالة وغريها أم ال( 

ت 
جمع البيانا
واسرتجاعها 

وإدارتها 

ض الواقع باستمرار
ىل أر

ستخدمة ع
ت الرقمية امل

ني التكنولوجيا
س

الرصد واالختبار واملعايرة وتح

صول 
ي يتم الح

يئ والتغذية الت
ن الغذا

صة باألم
ت الخا

ب رقمية أخرى لتكملة البيانا
ت أو أسالي

استخدام تكنولوجيا
ضطلع بها

ي ت
ض الواقع أو املهام الت

ىل أر
ستخدمة ع

ت الرقمية امل
ن التكنولوجيا

عليها م
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الخطر
ف الخطر

ص
و

ت الرقمية 
التكنولوجيا

املرتبطة بالخطر
ف الفاعلة(

ني )املتأثرون واألطرا
سي

صلحة الرئي
ب امل

صحا
أ

مرحلة أو مراحل 
ت

دورة البيانا
ن حدة املخاطر

ف م
تدابري التخفي

ت
جودة البيانا

ىل 
ط ع

امد املفر
االعت

ي 
ت الرقمية الت

التكنولوجيا
ت 

ىل جمع البيانا
رص ع

تقت
ن 

الرقمية ومعالجتها قد تقلل م
ن 

ي ميك
ق الدقيقة الت

قيمة الفرو
ت النوعية 

ن البيانا
استنباطها م

ت جمع 
ض تطبيقا

بع
ي تعمل 

ت الت
البيانا

ف املحمول
ىل الهات

ع

يف املجال
يئ والتغذية والباحثون 

ن الغذا
ت األم

محللو بيانا

امل التجارية )املعنيون 
يئ والتغذية واألع

ن الغذا
ت األم

مقدمو خدما
يئ 

ن الغذا
صة باألم

ت التكنولوجيا الرقمية الخا
صميم تطبيقا

بت
ت 

ىل جمع البيانا
رص ع

ي تقت
والتغذية أو تنفيذها أو تقدميها الت

الرقمية أو معالجتها(

ي 
يئ والتغذية الت

ن الغذا
يف إطار األم

ت الرقمية 
ستخدمو التكنولوجيا

م
ت الرقمية أو معالجتها.

ىل جمع البيانا
رص ع

تقت

يئ والتغذية 
ن الغذا

يف إطار األم
ستهلكون 

املزارعون والعمالء وامل
ت منهم أو عنهم أو تعالج بياناتهم )سواء أكانوا 

ن تجمع البيانا
الذي

يئ 
ن الغذا

يف إطار األم
ت الرقمية 

ت التكنولوجيا
ني تطبيقا

ستخدم
م

ت الرقمية أو معالجتها.
ىل جمع البيانا

رص ع
ي تقت

والتغذية الت

جميع املراحل 
ت النوعية أو تعالجها 

ي ميكنها استقاء البيانا
ب األخرى الت

ت الرقمية أو األسالي
استخدام التكنولوجيا

ين إمكانية التبادل 
تد

ني 
ام ب

يل في
شغي

الت

ن 
ت متفرقة م

مجموعا

يئ 
ن الغذا

ت األم
بيانا

يف 
والتغذية )أو غيابها 

ت(
ض الحاال

بع

ضخمة 
ت ال

البيانا
سحابية 

والحوسبة ال
ت األشياء

وإنرتن

ستخدمو 
يئ والتغذية وباحثوها )وم

ن الغذا
ت األم

محللو بيانا
ت أو تخزينها أو 

ي تجمع البيانا
يئ والتغذية الت

ن الغذا
ت األم

تطبيقا
تحفظها أو تعالجها(

امل التجارية )املعنيون 
يئ والتغذية واألع

ن الغذا
ت األم

مقدمو خدما
ي تجمع 

يئ والتغذية الت
ن الغذا

صة باألم
ت الخا

صميم التطبيقا
بت

ت أو تخزينها أو تحفظها أو تعالجها( 
البيانا

ت 
سياسا

صناع ال
ت و

الحكوما

امرسة
ت امل

مجتمعا

ين
ت املجتمع املد

ام
منظ

جميع املراحل
ت(. 

ن خالل استخدام األنطولوجيا
يل )مثال م

شغي
دعم الجهود املعنية باملعايري والتبادل الت
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الخطر
ف الخطر

ص
و

ت الرقمية 
التكنولوجيا

املرتبطة بالخطر
ف الفاعلة(

ني )املتأثرون واألطرا
سي

صلحة الرئي
ب امل

صحا
أ

مرحلة أو مراحل 
ت

دورة البيانا
ن حدة املخاطر

ف م
تدابري التخفي

سملا 
ةقلعتملا لئا

تاردقلاب 
صنإلاو 

فا

قيبطتلاو 
ىلع 

قاطن 

ةمادتسالاو عساو 

ت الرقمية 
ي التكنولوجيا

تنطو
سبياً 

ف املرتفعة ن
ىل التكالي

ع
رشية

ت الب
للبنية التحتية والقدرا
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جدول امللحق 3:
قامئة بالدول مجمعة حسب تاريخ أحدث تعداد زراعي وفقاً للسجالت

مل يجر تعداد زراعي يف السنوات العرشة األخرية 
)2022-2012(

مل يجر تعداد زراعي يف السنوات العرشين األخرية 
)2022-2002(

ال يوجد تعداد زراعي حسب السجالت

أندوراإريرتياإثيوبيا

أوكرانياإكوادورإريرتيا

تركامنستانأندوراأفغانستان

توكيالوأوزبكستانإكوادور

جزر فاروأوكرانيااإلمارات العربية املتحدة

جنوب السودانبابوا غينيا الجديدةأنتيغوا وباربودا

 سان مارينوالبحرينأندورا

كوبابربادوسأوروغواي

ملديفبروين دار السالم أوزبكستان

موناكوبورونديأوغندا

البوسنة والهرسكأوكرانيا

تركامنستانبابوا غينيا الجديدة

تركياباراغواي

تشادباكستان

توكيالوالبحرين

الجزائربربادوس

 جزر البهامابروين دار السالم 

جزر سليامنبنام

جزر فاروبوروندي

جمهورية أفريقيا الوسطىالبوسنة والهرسك

الجمهورية الدومنيكيةتركامنستان

جمهورية الكونغو الدميقراطيةتركيا

جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةترينيداد وتوباغو

جنوب السودانتشاد

جيبويتتوكيالو

دومينيكاجامايكا

روانداالجبل األسود

زامبياالجزائر

زميبابوي جزر البهاما

سان تومي وبرينسيبيجزر سليامن

 سان مارينوجزر فارو
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سانت فنسنت وجزر غرينادينجمهورية أفريقيا الوسطى

سنغافورةالجمهورية الدومنيكية

السودانالجمهورية العربية السورية

سرياليونجمهورية الكونغو الدميقراطية

الصومالجمهورية فنزويال البوليفارية

العراقجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

غياناجمهورية مقدونيا الشاملية

الكامريونجمهورية مولدوفا

كوباجنوب السودان

الكويتجيبويت

كينيادومينيكا

ليربيارواندا

ليبيازامبيا

ملديفزميبابوي

موريتانياسان تومي وبرينسيبي

موناكو سان مارينو

نيجريياسانت فنسنت وجزر غرينادين

هندوراسسانت لوسيا

أنغوال*السلفادور

بنني*سنغافورة

جزر مارشال#السودان

سانت كيتس ونيفس*سورينام

غينيا - بيساو*سرياليون

قطر*سيشيل

الصومال

العراق

غواتيامال

غيانا

قريغيزستان

كازاخستان

الكامريون

كوبا

الكويت

كينيا

لبنان

ليربيا
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ليبيا

مايل

ماليزيا

مالوي 

ملديف

منغوليا

موريتانيا

موزمبيق

موناكو

ميامنار

النيجر

نيجرييا

نيكاراغوا

هايتي

هندوراس

اليمن

أنغوال*

بنني*

بوركينافاسو*

جزر القمر*

جزر مارشال#

سانت كيتس ونيفس*

غينيا - بيساو*

قطر*

مدغشقر*

925510

* إشارة إىل البلدان التي مل تجر تعداداً يف السنوات العرشة أو العرشين األخرية، ولكن لديها تعدادات قامئة خالل الربنامج العاملي للتعداد الزراعي دورة العام 2020.
# الوحدة الخاصة بالزارعة يف تعداد السكان واملساكن التعداد قائم

FAO ESS, Agricultural Census Team :املصدر



مللحقات ا

137 [

جدول امللحق 4:
مبادئ CARE لحوكمة البيانات الخاصة بالسكان األصليني

C2 لتحسني الحوكمة C1 للتنمية واالبتكار الشاملاملزايا املجمعة

ومشاركة املواطنني

C3 للحصول عىل نتائج عادلة

A3 حوكمة البياناتA2 البيانات الخاصة بالحوكمةA1 االعرتاف بالحقوق واملصالحسلطة املراقبة

R2 لتوسيع القدرة R1 للعالقات اإليجابيةاملسئولية

والطاقة االستيعابية

R3 للغات السكان األصليني 

والرؤى العاملية

E3 لالستخدام يف املستقبلE2 للعدالةE1 لتقليل الرضر وتعظيم الفائدةاألخالقيات

Research Data Alliance International :املصدر
 Indigenous Data Sovereignty Interest Group, 2019 

https://static1.squarespace.com/static/5d3799de845604000199cd24/t/5da9f4479ecab221ce848fb2/1571419335217/CARE+Principles_One+Pagers+FINAL_Oct_17_2019.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d3799de845604000199cd24/t/5da9f4479ecab221ce848fb2/157141933
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مع أّن الغذاء حق أسايس من حقوق اإلنسان، فإّن الكثريين يف العامل ال يتمتعون بفرص مضمونة للحصول 

عىل حاجتهم منه. وتكتيس البيانات العالية الجودة وتحليلها الدقيق أهميًة أساسية يف تصميم سياسات 

البيانات لضامن  السياسات وتقييمها. وال غنى كذلك عن  تلك  الغذايئ والتغذية، ويف رصد  فعالة لألمن 

بالتكنولوجيات  املدفوعة  البيانات،  ثورة  وتفيض  وأثرها.  تنفيذها  ورصد  الحكومية،  السياسات  مساءلة 

النظم  إلرشاد  هامة  فرًصا  ذلك  ويوفر  وأنواعها.  املتاحة  البيانات  حجم  يف  مطردة  زيادة  إىل  الجديدة، 

الغذائية وتحويلها، ولكنه ميثل أيًضا تحديات جديدة ميكن أن تؤدي، إن مل تعالج عىل النحو الصحيح، إىل 

مفاقمة أوجه عدم املساواة. ويعرض هذا التقرير التعقيد املتأصل يف عمليات جمع بيانات األمن الغذايئ 

والتغذية وتحليلها واستخدامها، ولألبعاد املتعددة لتلك العمليات - مبا فيها األبعاد االقتصادية واالجتامعية 

واملؤسسية والسياساتية والقانونية والفنية؛ وأنواع املستخدمني املعنيني والغايات املتعددة واملتنوعة التي 

ميكن استخدام البيانات من أجلها يف إطار الجهود الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية، ناهيك عن التحديات 

تقدمها  أن  ميكن  التي  املساهمة  تعزيز  أجل  من  للتنفيذ  قابلة  توصيات  أيًضا  التقرير  ويعرض  القامئة. 

البيانات لضامن األمن الغذايئ والتغذية للجميع.

CC1865AR
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