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 النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة
 

 املوجز

قرن الأنشئ النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة استجابة ألزمة الغذاء العاملية يف أوائل سبعينيات 
إنشاء النظام العاملي ، 1975يف دورته اخلامسة والستني املعقودة يف روما يف مارس/آذار  ،املاضي. وقد أقّر جملس املنظمة

كانته أثبت النظام منذ ذلك احلني مقد لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة وكذلك واليته وترتيبات عمله. و 
إمدادات األغذية والطلب عليها على املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية.  كمصدر رائد للمعلومات يف العامل حول

وهو يتيح للمجتمع الدويل واحلكومات وصانعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين بيا�ت ومعلومات حمدثة 
نظام العاملي لإلعالم الجتدر اإلشارة إىل أن ألزمات الغذائية الوشيكة. و ا خبصوصوموضوعية ويصدر إنذارات وحتذيرات 

 يف شعبة األسواق والتجارة. يوجد واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة 
 عن قواعد ، فضًال هونواتج عمل والزراعةوتعرض هذه الوثيقة أنشطة النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية 

 قدرته على مواجهة التحد�ت اجلديدة.مالنظام و قدرات بيا�ته وأدواته، وتناقش التطورات املستقبلية الرامية إىل ز�دة 

 من جانب اللجنة اختاذهااإلجراءات املقرتح 
إّن اللجنة مدعوة إىل استعراض العمل الذي يضطلع به النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة وتقدمي 

 توجيهات، حسب االقتضاء. 
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 :القيام مبا يلي وعلى وجه اخلصوص، قد ترغب اللجنة يف
 واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة؛ضطلع به النظام العاملي لإلعالم يعن تقديرها للعمل الذي  اإلعراب 
 ابلتطور املستمر للنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة مبرور الوقت ملواجهة القضا�  اإلقرار

 الناشئة؛
  ىل تزايد ، ال سيما ابلنظر إوجدواه أمهية نظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعةأتكيد تزايد

 ألمن الغذائي العاملي؛إىل ااملخاطر وأوجه عدم اليقني ابلنسبة 
 ما يتعلق ابلتطورات املستقبلية احملتملة للنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية   التوجيهات يفريتوف

الغذائي األمن  والزراعة لالستجابة للتحد�ت اجلديدة والسماح ابختاذ إجراءات مبكرة يف حاالت أزمات
 ؛الوشيكة

  مواصلةحّث األعضاء على تقدمي الدعم للنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة من أجل 
 النظام. ريتطو 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 أمانة جلنة مشكالت السلع

 شعبة األسواق والتجارة
 Tea@fao.org-IGG الربيد اإللكرتوين:

 52723 570 06 (39+)اهلاتف: 
 

 

 والية النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة -أوال
أوائل سبعينيات أنشئ النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة عقب أزمة الغذاء العاملية يف  -1

إنشاء النظام ، 1975يف دورته اخلامسة والستني املعقودة يف روما يف مارس/آذار ، أقّر جملس املنظمةقد القرن املاضي. و 
العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة وكذلك واليته وترتيبات عمله. ومنذ ذلك احلني، قام النظام ابستمرار 

رائد للمعلومات  كمصدركانته  ورفع تقارير عنهما. وقد أثبت النظام مبرصد العرض والطلب على األغذية يف مجيع أحناء العامل 
 إنتاج األغذية واألمن الغذائي على املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية. العامل حول يف

من خالل التقييمات والتقارير اليت يتم نشرها  ،ويقوم النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة -2
بشأن األزمات الغذائية الوشيكة، هبدف توجيه ، بتنبيه صانعي القرارات الوطنيني والدوليني والتفاعل املباشر على نطاق واسع

. ويوفر النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة معلومات واملناسبة من حيث التوقيتالتدخالت السليمة 
إلنذار لإىل وضع نظم  ويدعم املبادرات الوطنية واإلقليمية الرامية ،تعلق ابلسلع الغذائية األساسية الرئيسيةتشاملة عن السوق 

املبكر وحتسينها ودعم دعوة جمتمع املساعدة اإلنسانية إىل اختاذ إجراءات مبكرة لز�دة القدرة على الصمود، ال سيما لدى 
 ا.أشد الفئات ضعفً 
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ة يالتجار تدفقات الو  اواستهالكهية غذغذية والزراعة إنتاج األالنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األ ويرصد -3
(الواردات والصادرات) والتغريات يف املخزو�ت يف مجيع بلدان العامل، مع إيالء اهتمام خاص لبلدان العجز الغذائي ذات 

. وترتاوح املتغريات املرصودة بني األحوال أخرى راسخةمصادر بيا�ت بسهولة من عنها الدخل املنخفض، اليت ال تتوافر 
ليها وتفشي اآلفات واألمراض والتغريات يف السياسات والتدفقات عصول دخالت وإمكانية احلاجلوية واملناخية وتوافر امل

التجارية وأسعار األغذية الدولية واحمللية والتغريات يف املخزون الغذائي واحلالة اإلنسانية والتدخالت اجلارية والنزاعات على 
 والظروف االقتصادية الكلية العامة.شّىت مستو�ت 

على الصعيد فا مستمدة من مصادر خمتلفة. لهلّ حياملبكر و  معها النظام العاملي لإلعالم واإلنذارجياملعلومات اليت إن و  -4
. ويعتمد النظام معلومات املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ومعاهد البحوث واجلامعات والقطاع اخلاص تقدمالقطري، 

ا على املعلومات اليت تقدمها طائفة واسعة من املنظمات الدولية الزراعة أيضً العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية و 
واملؤسسات والوكاالت اإلقليمية. و�يت الدعم املعريف الكبري من املكاتب القطرية، والشعب الفنية، واألفرقة واملشاريع اليت 

معلومات اجلراد الصحراوي، مبا يف ذلك خدمة  جمال األغذية، تربز القضا� الناشئة اليت قد تؤثر على العرض والطلب يف
 وإطار إدارة أزمات السلسلة الغذائية، ونظام الوقاية من طوارئ أمراض احليوا�ت والنبااتت العابرة للحدود.

 النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر وضوعة واملستخدمة من قبل األدوات وقواعد البيا�ت امل -ألف
 عن األغذية والزراعة 

دعم رصد ظروف احملاصيل  إىلمنه سعًيا  ،يستخدم النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة -5
ا من أحدث األدوات الرقمية، مبا يف آفاق اإلنتاج، عددً  واستكمال املعلومات األرضية لتقييمأحناء العامل خمتلف الرئيسية يف 

ل الصور الساتلية املعلومات األرضية لتقييم ظروف الغطاء النبايت وآفاق إنتاج شعار عن بعد. وتكمّ ذلك أدوات االست
احملاصيل. ويستضيف النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة على موقعه على اإلنرتنت جمموعة من 

مؤشر حالة ت و النبااتومؤشر صحة  تباين كثافة الغطاء النبايت مؤشرمؤشرات رصد األرض املتاحة للجمهور، مبا يف ذلك 
 الغطاء النبايت وتقديرات هطول األمطار واالختالالت يف التساقطات.

وضع واستخدام مؤشر ، إىل 2014منذ عام  ،عن األغذية والزراعةالنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر  ابدروقد  -6
أن كبري اليت حيتمل إىل حد  ، وهو مؤشر سريع للتعرف املبكر على األراضي الزراعية يف مجيع أحناء العامل ياإلجهاد الزراع

مؤشر ، يتم حتديث �ايته إىلكل موسم زراعي اجلفاف. ومن بداية  من ، إلجهاد املائي، ويف احلاالت القصوىتعاين من ا
جماً� عرب اإلنرتنت. وابإلضافة إىل متاحة م، لك 1 تبلغ دقة درجةكل عشرة أ�م بصور سواتل جديدة ب  اإلجهاد الزراعي

التارخيي تواتر الذلك، يقدم عدد من املؤشرات معلومات عن اإلجهاد املائي على أراضي املراعي وكذلك عن كثافة اجلفاف و 
فقط للمستخدمني ، ال تزال النسخة التجريبية متاحة 2022أوائل عام  وحىتلجفاف والتنبؤات ابحتماالت اجلفاف (ل

  الداخليني يف املنظمة بينما جيري النظر يف نشرها على نطاق أوسع).

كمؤشر رئيسي لألخطار الطبيعية يف مؤشر إدارة املخاطر وكذلك يف مؤشر   مؤشر اإلجهاد الزراعيوقد اعُتمد  -7
ب تغري املناخ والتنوع البيولوجي بدعم من مكتو ، 2016خماطر دودة احلشد اخلريفية يف منظمة األغذية والزراعة. ومنذ عام 

البلدان، ما يوفر معلومات  ونشرها يف عدد من مؤشر اإلجهاد الزراعينسخة خاصة بكل بلد من أعدت ، نظمةيف امل والبيئة
دقيقة حول فرتات اإلجهاد املائي ملختلف احملاصيل يف خمتلف املناطق للسماح بدقة أكرب للتحليل على املستوى القطري 

 مؤشر اإلجهاد الزراعي، مت دمج مجيع جمموعات بيا�ت 2021املستوى القطري. ويف عام مقاليد األمور على تويل وكذلك 
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واألطلس " "رثيغوغل إ"ملنظمة ويتم عرضها بواسطة حمرك اخلاصة ابيف املنصة اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة العمل يًدا بيد 
يف سياق  مؤشر اإلجهاد الزراعياستخدام نطاق بواسطة معهد أحباث الُنظم البيئية، مما يوسع  )Living Atlas( "احلي

 أوسع وجيعله متاًحا جلمهور أوسع من احملللني يف الوقت الفعلي.

ف النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر ، كثّ 2008-2007 الفرتةاليت شهدهتا وعقب أزمة األسعار الغذائية العاملية  -8
رصد أسعار األغذية وحتليلها على لأداة وضع لرصد أسعار األغذية وحتليلها، مما أدى إىل  أنشطتهعن األغذية والزراعة 

أسعار السلع الغذائية األساسية يف العديد من البلدان تتّبع أداة رصد أسعار األغذية وحتليلها على اإلنرتنت وىل اإلنرتنت. وتت
لتحليل  ةمتقدم ةتقني صةل منالبلدان النامية وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض، وتشكّ حول العامل، ال سيما يف 

للبيع احمللية جمموعة من األسعار الشهرية  800 1حنو  ايليف الوقت احل. وهي تشمل هاونشر  املعلومات املتعلقة ابألسعار
من  85 عن األسعار األسبوعية/الشهرية لنحو بلد، فضًال  100 حوايلابلتجزئة و/أو ابجلملة لألغذية الرئيسية املستهلكة يف 

 ا.املنتجات الغذائية املتداولة دوليً 

جانب دعم عمل النظام العاملي لإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة ووحدات املنظمة األخرى، حظيت أداة  وإىل -9
مة. وجيري تبادل البيا�ت زايد ابعتبارها منفعة عامة قيّ وقاعدة بيا�ت رصد أسعار األغذية وحتليلها على اإلنرتنت بتقدير مت

، مبا يف ذلك املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية وبر�مج األغذية وطنيةابنتظام مع عدد من املؤسسات الدولية وال
تزايدة للحصول على البيا�ت، تلبية الطلبات املخّصصة امل تالعاملي والبنك الدويل ووزارة الزراعة يف الوال�ت املتحدة، كما مت

. ويعمل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار 2020يف عام  مباشرة 19-ال سيما يف األشهر اليت أعقبت تفشي جائحة كوفيد
ا على ز�دة تغطية البيا�ت من حيث األسواق والسلع األساسية، وال سيما البيا�ت املتعلقة املبكر عن األغذية والزراعة حاليً 

 سلع الغذائية ذات األمهية التغذوية يف األمناط الغذائية احمللية.ابل

على الصعيد العاملي، مت تكييف أداة رصد أسعار األغذية وحتليلها  ةواخلربة املكتسبق احملقّ إىل النجاح  اواستنادً  -10
مجع األسعار وحتليلها واإلبالغ  تعلى اإلنرتنت على الصعيد القطري، مع توفري الدعم التقين لتعزيز قدرات البلدان يف جماال

شغيل اإلصدارات الوطنية األوىل من أداة رصد أسعار األغذية وحتليلها على اإلنرتنت يف غواتيماال وقريغيزستان جرى تعنها. و 
خدمة شبكة إلكرتونية سحابية يف أنغوال وزميبابوي وكوستاريكا ومقدونيا  2021يف عام  أنشئتوطاجيكستان، بينما 

ا إنشاء نسخة إقليمية من األداة يف أمريكا ة. وأيّد النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة أيضً الشمالي
على طلب شركاء  ا بيا�ت عن اإلنتاج والتجارة، بناءً ألسعار فحسب، بل أيضً تتعلق ابالوسطى، حيث ال تتضمن بيا�ت 

 التنفيذ احملليني.

ا آخر طويل األمد للنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر ا أساسيً احملاصيل واألمن الغذائي نشاطً بعثات تقييم  وتعترب -11
على طلب السلطات الوطنية، وهتدف إىل تقييم  عن األغذية والزراعة. وهي تنفذ ابالشرتاك مع بر�مج األغذية العاملي، بناءً 

متوقعة، من حيث أتثريها على اإلنتاج واألمن الغذائي.  مبل أكانت موجودة من قأ، سواء وشدهتا وحتليل مدى الصدمات
موجات مثل  دان اليت تعاين من كوارث طبيعية،إىل البل تقييم احملاصيل واألمن الغذائي إيفاد بعثاتت العادة على وجر 

واألمن الغذائي ابحلروب اجلفاف والفيضا�ت. غري أن عدد الطلبات املقدمة من البلدان اليت يتأثر فيها إنتاج احملاصيل 
ا والنزاعات قد ازداد بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية. ويف هذه احلاالت ابلذات، حيث يكون الوصول إىل املناطق حمدودً 

بسبب انعدام األمن، تستخدم التحقيقات اليت تقوم هبا بعثات تقييم احملاصيل واألمن الغذائي املعلومات املستمدة  للغاية
تشعار عن بعد. وتقدم تقارير بعثات تقييم احملاصيل واألمن الغذائي حتليالت على املستويني الكلي واجلزئي من صور االس
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األزمات على السكان  تداعياتوتوصيات مع إجراءات مقرتحة إىل احلكومات واجملتمع الدويل من أجل التخفيف من 
 املتضررين.

 واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة نواتج النظام العاملي لإلعالم- ابء

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة عدة مطبوعات دورية على مدار العام، ويقدم  يصدر -12
تقارير وإنذارات عن خمتلف جوانب األمن الغذائي على املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية. ومجيع مطبوعات النظام 

رسائل اإلخبارية ووسائل ي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة متاحة على اإلنرتنت ومنشورة عن طريق الالعامل
الرئيسي للنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة هو التقرير الفصلي عن طبوع وامل االجتماعي. التواصل

ا للحالة الغذائية حسب املناطق اجلغرافية، مع الرتكيز على توقعات  استشرافيً يقدم حتليًال الذي  آفاق احملاصيل وحالة األغذية
األمن الغذائي مع إيالء اهتمام خاص لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض. حالة إنتاج احلبوب وحالة السوق و 

جمال األغذية، وُيسلط الضوء على العوامل الرئيسية  ويشمل التقرير قائمة مفصلة ابلبلدان اليت حتتاج إىل مساعدة خارجية يف
 الغذائي يف كل حالة من احلاالت. الكامنة وراء حالة انعدام األمن

وينشر النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة كل شهر نشرة رصد أسعار األغذية وحتليلها  -13
أسعار احلبوب، وتقارير إقليمية عن اجتاهات األسعار احمللية، ليت تشهدها االيت تقدم حملة عامة عن التطورات الدولية 

 وحتذيرات بشأن مفارقات األسعار على الصعيد القطري.

على املستوى دثة املوجزات القطرية للنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة معلومات حمعرض وت -14
ا الجتاهات  موجزً للمحاصيل الرئيسية، وتنبؤات ابالحتياجات من واردات احلبوب، وحتليًال  القطري عن آفاق اإلنتاج احلالية

طبوعات أسعار األغذية، ونظرة عامة حلالة األمن الغذائي يف البلد. وستعترب املوجزات القطرية اللبنات األساسية جلميع م
ا على نطاق واسع عدة مؤسسات يف خمتلف وتستخدمها أيضً لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة، العاملي النظام 

 اإلنذار املبكر واألمن الغذائي.مسأليت التقارير اليت تتناول 

ة موجز وعالوة على ذلك، يصدر النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة، عند االقتضاء، تقارير  -15
النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة) أو املثرية للقلق عن حاالت األمن الغذائي الشاذة (حتديثات 

 (إنذارات النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة) على املستوى القطري أو اإلقليمي.

شعبة عشرين واألفرقة األخرى التابعة لوابلتعاون الوثيق مع أمانة نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية جملموعة ال -16
للسلع دثة ميزانيات حمإعداد النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة توىل يالتجارة واألسواق يف املنظمة، 

طلب يف جمال ا. ومن خالل توفري بيا�ت عن العرض والبلدً  220لسلع الغذائية الرئيسية وأكثر من إىل ااألساسية ابلنسبة 
األمن الغذائي على حالة األسواق العاملية للسلع األساسية و حالة ل ميزانيات السلع األساسية أداة قوية لرصد األغذية، تشكّ 

مفيدة  . وُتستخدم بيا�ت ميزانيات السلع األساسية يف خمتلف املنتجات والتقارير املعرفية، وهيوحتليلهما املستوى القطري
الذي يعترب  تقديرات املنظمة بشأن إمدادات الطاقة الغذائية وانتشار نقص التغذيةيف وضع  شاد هبالالسرت بشكل خاص 

 .حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملأحد مؤشرات األمن الغذائي الرئيسية للمنظمة املنشورة يف التقرير السنوي عن 

املبكر عن األغذية والزراعة مؤشر مفارقات األسعار كأداة ، وضع النظام العاملي لإلعالم واإلنذار 2015ويف عام  -17
هذا املؤشر، الذي ابستخدام لإلنذار املبكر لتحديد التغريات غري الطبيعية يف األسعار يف غضون السنوات ومبرور السنني. و 



6 CCP 22/7  

 

 

بشكل دوري حتذيرات اعة األغذية والزر يتم رصده على املستوى الوطين، يصدر النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن 
ا على األمن الغذائي. واعتمد مؤشر مفارقات األسعار كمؤشر مبكرة بشأن ارتفاع أسعار األغذية اليت ميكن أن تؤثر سلبً 

 املتعلق بتقلبات أسعار األغذية.من مقاصد أهداف التنمية املستدامة ج -2قصد املحتقيق يف رمسي لرصد التقدم احملرز 

 اإلنذار املبكر القائم على توافق اآلراء والصالت األقوى ابإلجراءات املبكرة -جيم

ل �ج النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة، الذي خالل السنوات القليلة املاضية، حتوّ  -18
الصدمة إىل الوقاية والتخفيف واحلد من يعكس االجتاهات املتغرية لألطر اإلنسانية من اإلغاثة الطارئة يف مرحلة ما بعد 

ا يف اآلراء وأقرب من اختاذ إجراءات مبكرة كتدبري وقائي. وعلى وجه اخلصوص، زاد املخاطر، حنو حتليالت أكثر توافقً 
ل العمجمموعات النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة ابطراد مشاركته النشطة يف خمتلف املنصات و 

إلنذار املبكر. كما أن الدافع وراء اعتماد هذا النهج اجلديد هو أن معظم األزمات الغذائية هلا املعنية ابالدولية واإلقليمية 
 
ُ
ل لح االعتماد على أفرقة متعددة التخصصات ذات وال�ت وأدوات حمددة خمتلفة تكمّ جوانب متعددة، ولذلك من امل

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة تعاونه مع مكتب حاالت بعضها البعض. ويف الوقت نفسه، عزز 
من الناحية ليمة ساإلنذار املبكر لتصميم تدخالت بشأن ، حيث وفر معلومات املنظمةيف  الطوارئ والقدرة على الصمود

  .اعلى أشد الفئات ضعفً  هاأثر  حدةمن تخفيف الأو الكوارث الوشيكة ويف الوقت املناسب للوقاية من  ةتقنيال

مؤمتر القمة العاملي للعمل  يشارك النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة منذ إطالقه خاللو  -19
للجهات الفاعلة اإلنسانية حة األزمات الغذائية، وهي حتالف بنشاط يف عمل الشبكة العاملية ملكاف، 2016لعام  اإلنساين

احللول املستدامة من خالل التحليالت املشرتكة شجيع معاجلة األسباب اجلذرية لألزمات الغذائية وتإىل هدف يواإلمنائية 
وتعزيز التنسيق يف االستجاابت القائمة على األدلة. ومن خالل الشبكة، ُتستخدم أعمال النظام العاملي لإلنذار املبكر 

كمدخالت يف التحليالت الواسعة النطاق القائمة على توافق اآلراء من أجل   هونواجتملبكر عن األغذية والزراعة واإلنذار ا
التنمية وبناء القدرة على الصمود تعايف و الوقاية الفعالة من األزمات الغذائية والتأهب هلا والتصدي هلا واإلسهام يف جهود ال

 يف األجل الطويل.

» التقرير العاملي عن األزمات الغذائية«الرئيسية للشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية يف ويتمثل أحد النواتج  -20
شبكة معلومات األمن الغذائي هبدف تقدمي أدلة من أجل ع تنسيق ملابيتم إعداده وهو منفعة عامة عاملية فريدة  ،السنوي

، 2017من التقرير العاملي عن األزمات الغذائية يف مارس/آذار الطبعة األوىل صدار اختاذ القرارات وختصيص املوارد. ومنذ إ
ساهم النظام العاملي لإلنذار املبكر واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة بشكل متزايد يف التحليل وتبادل معرفته حول آفاق 

 التقرير.إنتاج احملاصيل واألمن الغذائي مع الشركاء الدوليني واإلقليميني املشاركني يف إعداد 

حتت رعاية الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية، بدأ النظام العاملي لإلعالم واإلنذار و  2021ومنذ �اية عام  -21
إعداد ونشر التقرير املشرتك بني املنظمة وبر�مج األغذية العاملي عن البؤر الساخنة عملية املبكر عن األغذية والزراعة بتنسيق 

ا لإلنذار املبكر للبلدان واحلاالت (يشار إليها ابسم ير ثالث مرات يف السنة ويقدم حتليًال استشرافيً للجوع. ويصدر التقر 
البؤر الساخنة)، حيث من احملتمل أن يتدهور انعدام األمن الغذائي احلاد خالل األشهر املقبلة. ويتم حتديد هذه البؤر 

توافق اآلراء للعوامل الرئيسية النعدام األمن الغذائي واحتمال الساخنة من خالل حتليل مشرتك بني الوكاالت قائم على 
لة لإلجراءات املبكرة كل بؤرة ساخنة، يقدم التقرير توصيات مفصّ إىل  توليفها وتطورها عرب البلدان واألقاليم. وابلنسبة 

 واالستجابة حلاالت الطوارئ.
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جمموعة العشرين  فريقبكر عن األغذية والزراعة مع ، يتعاون النظام العاملي لإلعالم واإلنذار امل2017ومنذ عام  -22
ونشر عداد الذي يهدف إىل ز�دة شفافية األسواق وحتسني األمن الغذائي عن طريق إ لرصد اجلغرايف العاملي للزراعةاباملعين 

وآفاق  بشأن ظروف زراعة احملاصيل جراءاتاإلليها يف اختاذ إيستند و ومناسبة من حيث التوقيت معلومات ذات صلة 
اإلنتاج على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية. ويشارك النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة كل 

توافق اآلراء لتقييم ظروف زراعة احملاصيل وآفاق اإلنتاج يف البلدان قوم على اجتماعات افرتاضية متعددة الوكاالت ت شهر يف
 )CM4EW( اإلنذار املبكر رصد احملاصيل ألغراضيف نشرة بعد ذلك تنشر النتائج و ام األمن الغذائي. املعرضة النعد

به دولًيا ملعلومات اإلنذار املبكر املوثوقة  امعرتفً  امصدرً اليت تشّكل ، و لرصد اجلغرايف العاملي للزراعةابلفريق املعين صادرة عن اال
 اليت غالًبا ما تستخدمها املنظمات اإلنسانية لتوجيه قراراهتا بشأن ختصيص األغذية واملساعدة.

 التطورات املستقبلية -دال

درات تعزيز القيف معرض سعيه إىل  ،ايعمل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة حاليً  -23
اهلدف من يكمن إجراء حبوث لتطوير واختبار أدوات وأساليب جديدة قائمة على االستشعار عن بعد. و  علىالتحليلية، 
املوسم  خاللالغالَّت بشأن تنبؤات إعداد حماصيل احلبوب األولية و زراعة تعزيز القدرات على رصد ظروف يف هذا اجلهد 

 مداداتن البيا�ت املؤسسات الدولية والوطنية من التنبؤ بشكل أفضل بنقص اإلوستمكِّ . الدقة وبفرتة زمنية مبكرةمبزيد من 
نظم إنذار مبكر حملية لدعم إنشاء ، ودعم أصحاب احليازات الصغرية أو الصدمات واختاذ قرارات مستنرية، مما يفيد املزارعني

الصدمات. وإضافة أمام ذائية أكثر قدرة على الصمود غو نُظم زراعية جياد اإلجراءات االستباقية، واإلسهام بشكل عام يف إ
شعبة السوق والتجارة لظروف عرض احلبوب والطلب عليها على الذي تضطلع به رصد الإىل ذلك، ستدعم النواتج مباشرة 
وتغذية إنتاج أفضل  -ا يف حتقيق األفضليات األربع للمنظمةأيضً يف الوقت ذاته املسامهة  الصعيدين القطري والعاملي، مع
 أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.

ويضطلع النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة هبذا النشاط ابلشراكة مع جامعة  -24
ماريالند/بر�مج احلصاد التابع لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (�سا)، وهو شريك للتعاون طويل األجل، ويقوم 

أن أن تكون قابلة للتطوير، وابلتايل يف الغرض من هذه األدوات يكمن ات يف مالوي و�ميبيا وكازاخستان. و ابختبار األدو 
أداة  )1(: ، وهيثالثة منتجات رئيسيةعداد دعم اجلهود العاملية لرصد احملاصيل. وهتدف الدراسة على وجه التحديد إىل إت

وخرائط منقحة وجيدة لألراضي الزراعية واحملاصيل؛  )2(مسح متنقلة لتيسري مجع البيا�ت اجلغرافية عن ظروف احملاصيل؛ 
 م اآليل.ومنوذج للتنبؤ ابلغالت قائم على االستشعار عن بعد والتعلّ  )3(

لى االستشعار عن بعد ببيا�ت املعلومات القائمة ع أتكيدهذه األدوات ضرورة ستحداث ومن األمور األساسية ال -25
عمليات كتسي عقبة أمام تقدم هذا العمل. وتيف امليدان ل عدم التحقق من صحة البيا�ت شكّ سبق وأن قد ميدانية. و 

 احملاصيل يف ُنظم زراعة أصحاب احليازات خرائطد عِّ اليت تم اآليل حامسة ملعايرة وتدريب مناذج التعلّ أمهية الرصد األرضية 
منظمة لتحقق من صحة مناذج التنبؤ ابلغالت بناًء على االستشعار عن بعد. وابلشراكة مع املكاتب القطرية لتالصغرية و 

واحلكومات الوطنية، يقوم النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة وبر�مج احلصاد التابع لوكالة �سا 
 جلمع البيا�ت امليدانية يف كازاخستان ومالوي و�ميبيا. بتنفيذ محالت على الصعيد الوطين

ويف حني أن األدوات احلالية لرصد األرض اليت يستخدمها النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية  -26
عاون النظام العاملي ا هلذا الغرض، يتوالزراعة ال تزال تعترب مرضية، فإن اجلهود املبذولة لتنقيحها وحتسينها مستمرة. وحتقيقً 
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بني املنظمة املوقعة لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة بنشاط مع وكالة الفضاء األوروبية مبوجب مذكرة التفاهم 
ووكالة الفضاء األوروبية ملواكبة آخر التطورات يف جمال االستشعار عن بعد. ويعتزم النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر 

تغيريات يف إجراء ا ملنتجات رصد األرض اليت طورهتا وكالة الفضاء األوروبية، ا �ائيً األغذية والزراعة، ابعتباره مستخدمً  عن
 صورالاملراعي، واجلمع يف �اية املطاف بني  مساحة تغطية، و لمحاصيلل األكثر تفصيالً  اخلرائطي التمثيلذلك  يف أدواته، مبا
 من أجل رصد أفضل.  نةاحملسّ  تقديرات احملاصيلرصد األرض املتعلقة ب
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