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التقرير رقم 17 لفريق الخرباء الرفيع املستوى عن “أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية”

متت املصادقة عىل هذا الُكتيب املوجز للتقرير الصادر تحت عنوان أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل 

األمن الغذايئ والتغذية: نحو تعزيز عملية صنع القرارات الفعالة والشاملة واملسرتشدة باألدلة الذي وضعه 

فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية للجنة األمن الغذايئ العاملي، من جانب اللجنة 

التوجيهية للفريق. 

“وال تعرب اآلراء الواردة يف هذه املطبوعة بالرضورة عن الرأي الرسمي للجنة األمن الغذايئ العاملي أو ألعضائها 

أو للمشاركني فيها أو ألمانتها. وأّن ذكر رشكات محددة أو منتجات لصانعني محددين، سواء أكانت مسجلة 

مبوجب براءة أم ال، ال يعني أّن فريق الخرباء الرفيع املستوى قد صادق عليها أو أوىص بها من باب تفضيلها 

عىل مثيالتها التي مل تُذكر هنا.” 

“وهذه املطبوعة متاحة للجمهور، ُويّشجع استنساخها ونرشها. وسرتخص لالستخدامات غري التجارية من 

دون مقابل بناء عىل الطلب. وقد ينطوي االستنساخ ألغراض إعادة البيع أو غري ذلك من األغراض التجارية، 

مبا يف ذلك األغراض التعليمية، عىل وجوب دفع رسوم. وتّقدم طلبات الحصـول عىل ترصيح الستنسـاخ 
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فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية )فريق الخرباء يشكل 
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 يف هذا التقرير مساهمًة هامة يف تحقيق األمن 
الغذايئ والتغذية. وتكتيس البيانات العالية الجودة وتحليلها الدقيق أهميًة أساسية يف تصميم سياسات 

متهيد
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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 ويف ما 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 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 بني 

التعامل مع اعتبارات البيانات العامة واالعتبارات الخاصة املتعلّقة ببيانات األمن الغذايئ 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 بأكرب قدر من الدقة والرصامة واملهنية، فاستند 
يف جميع األوقات إىل األدلة واملراجع األكادميية وقّدم حجًجا واستنتاجات سليمة ومتوازنة يف ما 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.



] 3 [

متهيد

ومن الرضوري إحداث التحّول الالزم يف النظم الغذائية وتبّني ثورة البيانات دعًم لهذا املجهود. 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.



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 

جرّاء 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 محليًا 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 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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الرسائل الرئيسية
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افتتح األمني العام لألمم املتحدة السيد Antonio Guterres، قمة األمم املتحدة عندما 
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 الغذايئ 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

مقدمة

https://www.youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQAو https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-generals-remarks-food-systems-summit انظر  1

يتمثل الهدف الثاين من خطة التنمية املستدامة لعام 2030 )املشار إليه عادة باسم “الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة”( يف: “القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحّسنة وتعزيز   2
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 التي تنطوي عىل استخدام املوارد الطبيعية )األرايض، واملياه، والغابات، واألسامك( إلنتاج األغذية.  3

https://www.youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-generals-remarks-food-systems-summit
https://sdgs.un.org/goals
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التقرير رقم 17 لفريق الخرباء الرفيع املستوى عن “أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية”

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 ذلك للمزارعني وغريهم من منتجي األغذية )الوثيقة   

CFS 2019/46/7، 2019، الصفحة 11(.
https://www.fao.org/3/na703en/na703en.pdf انظر برنامج عمل لجنة األمن الغذايئ العاملي املتعدد السنوات عىل العنوان التايل  

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

الصفحة 10(.

ويف حني أن كثريين رمبا يعيشون يف أماكن تتدفق فيها البيانات واملعلومات بكمية ورسعة غري 
مسبوقتني، ال تزال بلدان عديدة تفتقر إىل 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 لضمن استخدام البيانات املوجودة وإعادة 

استخدامها بشكل كامل وصحيح.

https://www.fao.org/3/na703en/na703en.pdf
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مقدمة

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 يف ما بني املكاتب اإلحصائية الوطنية 
)الوثيقة CFS 2019/46/7، 2019، الصفحة 11(.

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 عىل املجتمع العلمي حيث تتعرّث أدوات البحث التقليدية بالتحديات بسبب األدوات 
الناشئة5 التي مل تدمج بعد بشكل كاف يف املناهج األكادميية. ويسلّط ذلك الضوء عىل الحاجة إىل 
االستثمر يف تنمية القدرات عىل جميع املستويات، بدًءا بالتعليم االبتدايئ ووصواًل إىل التدريب 

املتخصص للمهنيني العاملني يف املؤسسات العامة والخاصة والذين يتعاملون مع البيانات. 

ستجري مناقشة هذه املسألة مبزيد من التفصيل يف األقسام الالحقة من هذا التقرير، ولكن ميكن التفكري مثاًل يف التطورات يف نظرية القياس التي تعالج مشكلة القياس الكمي يف العلوم السلوكية   5
واالجتامعية )Bond, Yan and Heene، 2020؛ Mari وآخرون، 2017(، أو االنعكاسات املعرفية للبيانات الضخمة عىل البحوث )Kitchin، 2014ب(.
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إعداد هذا التقرير استجابة لدعوة لجنة األمن الغذايئ العاملي إىل دعم عملية إرساء األساس تم 
التخاذ قرارات مستنرية، ووضع معايري سياساتية محّسنة قامئة عىل البيانات حول األمن 

الغذايئ والتغذية، ومتتني الرصد الفّعال واملراجعة واملتابعة الفعالتني لتحقيق الهدف 2 من 
أهداف التنمية املستدامة. )الوثيقة CFS 2019/46/7، 2019، الصفحة 11(.

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. 

موجز
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موجز

الشكل 1

إطار لوضع نظرة كلية إىل األمن الغذايئ والتغذية من أجل توجيه عملية 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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قة باألمن  املتعلّ

الغذائي والتغذية: 
مدى مالءمة النمط 

الغذا�، والحالة 
التغذوية، والرفاه

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 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 3-1( 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 املسرتشدة 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 
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التقرير رقم 17 لفريق الخرباء الرفيع املستوى عن “أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية”

الشكل 2

دورة صنع القرارات املسرتشدة بالبيانات

املصدر: مقتبس من )Piwoz وآخرون، 2019(

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.

 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

Effective data 
governance and 
inclusiveness 
across all FSN 
related data 

Start by defining/refining 
evidence priorities and 

questions 

Identify data needed. 
Review, consolidate, 

collect and curate data

Disseminate, share, 
review, discuss 
results, refine 

insights and conclu-
sions

Analyse data, 
using appropriate 

analysis tools

Use results, 
insight and 

conclusions to 
make decisions

Translate data 
into results, 
insight and 
conclusions
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موجز

يوفر اإلطار املفاهيمي سبياًل فعااًل لتوجيه عملية االختيار والتحليل بطريقة منظمة، وذلك عرب ملء 
مصفوفة )الشكل 3 يف التقرير األسايس( ترتبط فيها كل خطوة من دورة البيانات بعنارص النظام األوسع، 

من النتائج البعيدة )أو الكلّية( 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 عىل السواء – التي ميكن تصنيفها وتخزينها ونقلها بنسق متاثيل 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 يف الوصول الواسع 

النطاق واملشرتك، عىل املستويني دون الوطني واملحيل، إىل البيانات املصّنفة 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 
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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 يف الوضوح والتنسيق بني صانعي القرارات يف ما يتعلّق 
بتحديد األولويات عند البت مبسألة 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 املوارد املالية الكافية يف الوقت املناسب وبطريقة ميكن التنبؤ بها، عنرصًا 
متكينًيا رئيسًيا للمحافظة عىل بيئة فعالة لبيانات األمن الغذايئ والتغذية يف 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 
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زراعية منتظمة ومسوحات للعمليات املضطلع بها عىل طول سلسلة اإلمدادات الغذائية(، ويف ما 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 إىل االستثامرات املناسبة يف رأس املال البرشي، وبخاصة 
يف توسيع نطاق التثقيف بشأن علوم البيانات واإلحصاءات ليشمل جميع املهنيني املعنيني بدورة صنع 

القرارات املسرتشدة ببيانات األمن الغذايئ والتغذية، العائق الرئييس الذي يحول دون تطّور نظم بيانات 
األمن الغذايئ والتغذية يف معظم البلدان املنخفضة الدخل. وبالتايل، فإن هذا املجال هو الذي ستحقق 

فيه االستثامرات بالتأكيد أعىل العائدات.

ويف ما يتعلّق بالرتتيبات املؤسسية، تجدر اإلشارة إىل قلّة التنسيق بني مختلف الوكاالت املعنية بتوليد 
وتحليل البيانات املتعلّقة باألمن الغذايئ 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 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 
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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 عىل 
تقديم مساهمة كبرية، ولو أن انتشارها عىل نطاق واسع ينطوي أيًضا عىل بعض املخاطر. 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؟ ويف ما 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، تعترب البيانات الشخصية مثلها مثل الدم، أي شيًئا يختار 
األفراد إعطاءه عندما يكون ذلك رضوريًا للحصول عىل خدمة شخصية )مثاًل عندما يتم إعطاء الدم 

إلجراء اختبار طبي(، ولكن يجب تشجيع الناس عىل التربع به عندما تكون هناك إشارة واضحة إىل أن 
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استخدامه قد يساهم يف تحقيق مصلحة أكرب )مثل إنقاذ حياة شخص ما(. ويجب أن يكون من الواضح 
متاًما أنه ينبغي اعتبار إعادة بيع هذه البيانات أمًرا 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 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 

االستئمنية للبيانات املعرّفة يف مبادرة التبادل املفتوح للبيانات 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 ويف ما 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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أحد االستنتاجات الشاملة التي توصلت إليها املناقشة الواردة يف هذا التقرير أننا نعيش يفيد 
يف عامل تُنتَج فيه البيانات واملعلومات وتتدفق بكمية ورسعة غري مسبوقتني. ويتم اليوم 
توليد كّم أكرب من البيانات واملعلومات التي قد تكون عىل صلة باألمن الغذايئ والتغذية 

خارج املجاالت التقليدية والرسمية للبيانات واإلحصاءات. ولذلك فقد زاد عدد الجهات الفاعلة التي تؤدي 
دورًا هاًما يف 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( 

عىل 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 

التوصيات
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منتدى األمم املتحدة العاملي للبيانات لعام 6.2021 وشددت وفرة من املؤلفات أيًضا عىل الدور األسايس 
لالستثامر املتواصل يف القدرات املالية والبرشية الالزمة ملرافقة ثورة البيانات.7

وبالرغم من هذا االعرتاف ومن الجهود املبذولة سابًقا، يبقى توليد البيانات واستخدامها للنهوض باألمن 
الغذايئ والتغذية غري كافيني عىل اإلطالق. فعىل سبيل املثال، 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   .1
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 بالبيانات8 أهمية حيوية لضامن توافر البيانات القابلة 

لالستخدام لواضعي السياسات عند الحاجة وبأشكال تسّهل استخدامها. وتتمثل طريقة أخرى لتعزيز 

.https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/ ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع  6

انظر مثاًل املبادرة التي أطلقتها االسرتاتيجية بشأن التحّول الزراعي يف أفريقيا للفرتة 2016-2025: االستثامر يف النظم والبيانات عىل املستوى القطري لدعم مامرسات الزراعة الذكية مناخيًا وقدرة   7
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/
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انظر القسم 5 -5 -3 من التقرير  8

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 املمرسات 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 اإللكرتوين والتعليم املستمر املتعلّقة برتتيب 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 املقايضات 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، باستكمل مصفوفة لعملية صنع القرارات 

املسرتشدة بالبيانات من أجل األمن الغذايئ والتغذية يف كل مرّة يطلب منها مواجهة تحدٍّ معنّي؛

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؛
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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: 

معايري دنيا يكون من شأنها تحديد الرشوط •  املتحدة  األمم  التابعة ملنظومة  املنظامت  أن تضع 
ولتبسيط  واليتها  تغطيه  الذي  املجال  املوجودة يف  البيانات  استخدام  لتحسني  الواضحة 

القرارات يف مجال  البيانات من أجل صنع  بها عند استخدام  التي يجب االضطالع  العمليات 
بُعد  الرقمية واملجّمعة عن  البيانات  أنواع  لجميع  األولوية  تُسند  والتغذية؛ وأن  الغذايئ  األمن 

البيانات؛  إلدارة  املناسبة  الخطط  ولوضع 

التي •  البيانات  لجمع  القامئة  الوطنية  النظم  املعايري،  باستخدام هذه  الحكومات،  تستعرض  أن 
املتاحة  الفرص  الغذايئ والتغذية، وذلك بهدف تحديد  بالنسبة إىل األمن  تكون ذات صلة 

وصلتها؛ كفاءتها  وتعزيز  وتحديثها  لتبسيطها 

املتعلّقة •  املوجودة  البيانات  لتوحيد  بينها  ما  العامل يف  األكادميية حول  املؤسسات  تنّسق  أن 
البيانات  علم  االبتكار يف مجايل  إىل مواصلة  للحاجة  ولالستجابة  والتغذية  الغذايئ  باألمن 
والتغذية؛ الغذايئ  باألمن  املتعلّقة  املسائل  معالجة  بغية  املسوحات،  القامئة عىل  والبحوث 

إنشاء نظم شاملة •  أجل  الوطنية من  اإلحصائية  النظم  لتحديث  املبذولة  الجهود  تقرتن  أن 
التي  واملفّصلة  املصّنفة  البيانات  ومواصلة جمع  والتغذية  الغذايئ  األمن  لبيانات  ومنسقة 
لديها  التي  للبلدان  واملالية  الفنية  املساعدة  بتقديم  الوقت،  إليها مع مرور  هناك حاجة 

املانحة  والجهات  املتحدة  األمم  التابعة ملنظومة  املنظامت  تنشئ  أن  قدرات محدودة؛ 
البلدان  باستطاعة حكومات  يكون  والتغذية  الغذايئ  األمن  لبيانات  عاملًيا  استئمنًيا  صندوًقا 

مثاًل  )مبا يف ذلك  منها  واالستفادة  البيانات  بتوليد  املهتمني  اآلخرين  املصلحة  املؤهلة وأصحاب 
املالية  املوارد  للحصول عىل  إليه  طلبًا  يقدموا  أن  ومنظامتهم(  األصليني  السكان  مجتمعات 

لتقييم األمن  الغذايئ والتغذية؛ وأن تجري مسوحات  األمن  بيانات  الالزمة لوضع خطط بشأن 
البيانات؛ لتعميم  منصات  ومتتلك  تهيّئ  وأن  محددة؛  محلية  مجتمعات  والتغذية يف  الغذايئ 

أن تنشئ املنظامت الدولية التي تنتج البيانات الرئيسية املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية هيئة • 
مشرتكة ملواءمة 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(؛
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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 املسرتشدة بالبيانات حول سياسات األمن الغذايئ والتغذية الوطنية. 

القيام يف  مع  الحاجة،  عند  توجيهها  وإعادة  بالبيانات  املتعلّقة  الحالية  االستثمرات  تحسني   .2
املدين، واألوساط  والحكومات، واملجتمع  الدولية،  املنظمت  بني  التعاون  بزيادة  نفسه  الوقت 

املتاحة  الغذايئ والتغذية  األمن  بيانات  الخاص، من أجل مواءمة  األكادميية، والقطاع 
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. 
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أن تُسند جميع هذه املبادرات األولوية لنقل ملكية البيانات املستخدمة واملنهجيات املتبعة إىل • 
البلدان املعنية وأن تويل عناية خاصة لذلك، مع تشجيع إضفاء الطابع املؤسيس عىل نظم البيانات 

هذه يف املنصات الوطنية.

زيادة االستثمرات يف جمع البيانات الرضورية لألمن الغذايئ والتغذية، وإدامتها  .3

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 يف مجال 
جمع بيانات األمن الغذايئ 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؛

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، يف مواصلة 
تنقيح نُهج جمع البيانات املقتصدة للموارد، مثل االستشعار عن بُعد ومسح املوارد الطبيعية 
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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 بتحسني مناذج التحليل القامئة 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”(. 

االستثمر يف رأس املال البرشي ويف البنية التحتية الالزمة لضمن استدامة معالجة البيانات   .4
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، يف ما 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 املدرسية 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 يف 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؛
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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 إطاًرا يكون من شأنه توفري تقييم موضوعي عايل الجودة 
لفرص التعلّم اإللكرتوين السانحة واملتاحة للجميع وترتيبها من أجل تحديد أفضل الدورات املحّدثة 

ولفت االنتباه إىل املجاالت التي يلزم تحسني الجودة فيها؛

أن تتجّنب املنظامت الدولية استبعاد القدرات املحلية 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.

تحسني حوكمة البيانات عىل املستويات كافة، مع تعزيز الشمول لالعرتاف بصفة الفاعل   .5
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 املبارش والبعيد. 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. 
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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 متتثل الحكومات، واملنظامت الدولية، واملجتمع املدين، والرشكات الخاصة، ومؤسسات البحوث • 
العامة والخاصة عىل السواء، ملبادئ الوصول املفتوح إىل 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 املتعلّقة بالزراعة واألمن الغذايئ 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 

إىل مبادئ “قابلية العثور، وقابلية الوصول، وقابلية التشغيل البيني، وقابلية إعادة االستخدام” 
ومبادئ “إدارة بيانات الشعوب األصلية املتمثلة يف املنفعة الجمعية وسلطة املراقبة واملسؤولية 
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 الجمعية وسلطة 

املراقبة واملسؤولية واألخالقيات” يف مجموعات البيانات املتعلّقة بالزراعة واألغذية والتغذية؛

أن تستكشف لجنة األمن الغذايئ العاملي إمكانية إنشاء صندوق استئمين واحد أو أكرث لبيانات • 
األمن الغذايئ 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 البيانات التي جرى جمعها بواسطة أموال تم الحصول عليها عن طريق 
الصندوق االستئامين العاملي لبيانات األمن الغذايئ والتغذية؛
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التوصيات

أن تعقد لجنة األمن الغذايئ العاملي حلقة عمل لتقييم حالة تشاطر البيانات الخاصة يف مجال • 
الزراعة واألمن الغذايئ 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 واملنظمت 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، للمنظمت الحكومية والحكومية الدولية، ألغراض البحث 

والتوجيه يف 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 
 INFORMAS التحليلية املتعددة إلرشاك أصحاب املصلحة وواضعي السياسات املتنوعني )مثل نهج

لدراسة بيئات األغذية(.
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التقرير رقم 17 لفريق الخرباء الرفيع املستوى عن “أدوات جمع البيانات وتحليلها من أجل األمن الغذايئ والتغذية”

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 فعالة لألمن الغذايئ 

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

تنفيذها وأثرها. وتفيض ثورة البيانات، املدفوعة بالتكنولوجيات الجديدة، إىل زيادة مطردة يف حجم البيانات املتاحة 

وأنواعها. ويوفر ذلك فرًصا هامة إلرشاد النظم 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 القامئة. 

ويعرض التقرير أيًضا توصيات قابلة للتنفيذ من أجل تعزيز املساهمة التي ميكن أن تقدمها البيانات لضامن األمن 

الغذايئ والتغذية للجميع.
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