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فريق ال من الغذايئ والتغذية

منظمة ال غذية والزراعة -شعبة الإحصاءات 



األهداف

تحديد مقاييس األمن الغذائي القائمة على التجربة وفوائد استخدامها ❑

(FIES)التعرف على األسئلة الثمانية لتجربة المعاناة من انعدام األمن الغذائي ❑

لرصد األمن الغذائي FIESشرح األسباب الواجبة لقيام الدول بتبني❑

استخدام األستمارة لقياس مستويات األمن الغذائي في حاالت الطوارىء ❑
(كجائحة كورونا)



أصل تجربة انعدام األمن الغذائي

بناًء وبهدف إجراء تدبير جديد، أجرى الباحثون مقابالت مع النساء اللواتي قلن إنهن جربن الجوع، و
أبعاداً ومكونات مختلفة من تجربة الجوععلى محادثاتهن، حددن 

سعى الباحثون في جامعة كورنيل في 
اس نهج جديد لقيأواخر الثمانينيات إلى 

لد يكون مناسباً لالستخدام في بالجوع 
غني مثل الواليات المتحدة األمريكية،

هم حيث تكون معدالت تقزّم األطفال وهزال
منخفضة جداً، والعديد من األشخاص 

الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 
يعانون من زيادة الوزن



قياس انعدام األمن الغذائي من منظور تجارب الناس

وع التي وصفت الجسلسلة من التجارب حدد باحثو كورنيل 

وهو تسلسل -وانعدام األمن الغذائي كما وصفتها النساء 

يكشف عن زيادة حدة انعدام األمن الغذائي

ن مراجعة الدراسات في العديد موبعد سنوات، استنتجت 

ئعة شاحول العالم أن هذه األبعاد لتجربة الجوع تبدو البلدان 

عبر الثقافات

خفيفحاد

تخفيض كمية الطعامتجربة الجوع

تخطي الوجبات

المساومة على نوعية 

وتنوع الطعام
عدم التأكد من إمكانية 

الحصول على الطعام

ما أكثر ضرراً مع تزايد شدة هذه التجارب، معواقب انعدام األمن الغذائي تصبح 

على الصحة البدنية والعقلية واالجتماعيةيؤثر سلباً 



اآلثار المحتملة النعدام األمن الغذائي

االمن 
الغذائي

انعدام األمن الغذائي

خفيف متوسط حاد

نقص التغذية 
التقزم، الهزال، عواقب )

وخيمة على الصحة 
(والرفاهية

انخفاض الرفاهية 
التكاليف النفسية، )

تخفيض المصاريف 
(األساسية األخرى

سوء التغذية 
السمنة، نقص المغذيات )

الدقيقة، انخفاض القدرة 
(على العمل

الرفاهية 
البدنية 
والعقلية 

واالجتماعية

FIES :مجموعة من األسئلة التي تغطي نطاق كامل من الحدة

قلق
جودة المساومة على 

األغذية وتنوعها
الجوع

كمية المساومة على 
األغذية 

كاف وصول
للغذاء



استمارة مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي

سلسلة من ومقاييس األمن الغذائي األخرى القائمة على التجربة من  FIESتتكون 
قدرة الناس على الوصول إلى الطعامالتي تشير مباشرة إلى األسئلة 

خفيف حاد

???? ? ?? ?

إن سلسلة األسئلة هي جزء من مقياس يغطي
مجموعة من تجارب انعدام األمن الغذائي في 

مستويات متزايدة من الشدة



استمارة مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي

فترةيتم سؤال المستجيبين عن 
( يوماً 30شهراً أو 12)معينةمرجعية 

ألي من التجارب فيما اذا تعرضوا 
مال نقص الالموضحة في األسئلة بسبب 

أو الموارد األخرى للحصول على الطعام

من المهم مالحظة أن كل سؤال مشروط 
للحصول بعدم توفر المال أو الموارد 

على الطعام، وليس ألسباب أخرى حيث 
يقلل شخص ما يأكله أو يغير نظامه 

حيةكاألسباب الدينية أو الص، الغذائي

أو " نعم)"تتطلب إجابات ثنائية بسيطةأسئلةثمانيةمن األسرية/الفرديةFIESتتكون استمارة 
من المستجيبين أثناء المسح"( ال"



اإلطار الفردي-  FIESاألسئلة الثمانية ل

بسبب نقص المال أو خالل االثني عشر شهراً الماضية، هل كان هنالك وقت حيث أنه "
":الموارد األخرى

بأنه لن يتوفر لك الطعام الكافي لتأكلقلقاً كنت 1.

ومغذيصحيلم يكن باستطاعتك أكل طعام 2.

أنواع قليلة من األطعمةأكلت 3.

تتخلى عن وجبة طعامكان عليك أن 4.

مما اعتقدت أنك يجب أن تأكلأكلت أقل 5.

لدى أسرتكنفد الطعام 6.

لكنك لم تأكلجائعاً كنت 7.

ليوم كاملدون تناول الطعام بقيت 8.



اإلطار األسري-  FIESاألسئلة الثمانية ل

بسبب نقص المال أو خالل االثني عشر شهرا الماضية، هل كان هنالك وقت حيث أنه "
":الموارد األخرى

ي بأنه لن يتوفر لك الطعام الكافقلقينكنت أنت أو أي شخص آخر بالغ في أسرتك 1.
لتأكلوا

ومغذيصحيلم يكن باستطاعتك أنت أو أي شخص آخر بالغ في أسرتك أكل طعام 2.

أنواع قليلة من األطعمةأكلت أنت أو أي شخص آخر بالغ في أسرتك 3.

تتخلوا عن وجبة طعامكان عليك أنت أو أي شخص آخر بالغ في أسرتك أن 4.

مما اعتقدتم أنكم يجب أن تأكلواأقل أنت أو أي شخص آخر بالغ في أسرتك أكلت 5.

لدى أسرتكنفد الطعام 6.

أنت أو أي شخص آخر بالغ في أسرتك لكنكم لم تأكلواجائعاً كنت 7.

ليوم كاملدون تناول الطعام بقيت أنت أو أي شخص آخر بالغ في أسرتك 8.



FIESاستمارة  ( تعديل)ترجمة وتكييف 

ومكيفة ، من الضروري إعداد نسخة مترجمة  FIESقبل أي استخدام جديد الستمارة❑

اإلى جميع اللغات التي ستتم إدارتهبعناية من الناحية اللغوية والثقافية

الكلمات والمصطلحات بشكل كبير على  FIESو تعتمد صحة ودقة النتائج من ❑

المستخدمة في األسئلة

لغة 200، فهنالك حوالي 2015لعام  FIESلدى منظمة األغذية والزراعة مستودع لنسخ ❑

مختلفة متوفرة من استطالع جالوب العالمي، التي يمكن استخدامها كنقطة انطالق
يرجى مالحظة أن الترجمات في الرابط هي للنسخة . للترجمة وإعداد األستمارة

الفردية، لذلك يكون التكييف ضروريًا في حالة استخدام النسخة األسرية

(http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/using-fies/en/)

http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/using-fies/en/


المعنى المقصود من األسئلة الثمانية من
FIESاستمارة 

من قبل كل من العدادينكلمات وعبارات يسهل فهمها يجب أن تحتوي اللغة على ❑
والمستجيبين

قابلة للترجمة الحرفيةأكثر العبارات مالءمة قد ال تكون ❑

المعنى المقصود لألسئلة الثمانيةبالنظر إلى  FIESيجب أن تسترشد ترجمة ❑



أسئلة ؟



التطبيقات المماثلة الموجودة 

الواليات المتحدةوحدة مسح األمن الغذائي لألسر المعيشية في ❑

US Household Food Security Survey Module (HFSSM)

2004وفي كندا منذ عام 1995تستخدم في الواليات المتحدة منذ عام ❑

تستخدم لتقييم فعالية أكبر برنامج وزارة . 1995التقارير السنوية قد نشرت في الواليات المتحدة منذ عام ❑
الزراعة األمريكية على إعانات الغذاء

❑Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA)

وقد تم تطويرها في البرازيل لتوفير وسائل لرصد نجاح برنامج القضاء على، HFSSMمبنية على أساس ❑
الجوع

2004تطبق على المستوى الوطني منذ عام ❑

❑Escala Latinoamericana y Caribena de Seguridad Alimentaria (ELCSA)

باللغة اإلسبانيةتم تطويرها كمقياس منسق الستخدامه في البلدان الناطقة ❑

تم التصديق عليها في كولومبيا والمكسيك ونيكاراغوا وغواتيماال والسلفادور وباراغواي❑

❑Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA)

تستخدم لتقديم األدلة كجزء من تقييم الفقر متعدد األبعاد❑

تم ادراجها في المسح اإلحصائي العام للسكان❑



التطبيقات المماثلة الموجودة 

مقياس انعدام األمن الغذائي لألسرة❑

Household Food Insecurity Access Scale     (HFIAS)

- FANTA)تم تطويره بواسطة البرنامج الثاني للمساعدة الفنية والغذائية ❑ II )، الممول من قبل

المعونة األمريكية الستهداف ورصد التدخل في األمن الغذائي في جميع أنحاء العالم

ان إلى أدت الصعوبات في التحقق من اتساق الشدة المرتبطة بتجارب مختلفة عبر البلد❑
بناًء على أكثر العناصر قسوة فقط،( HHS)تطوير مقياس الجوع األسري 



(VoH)مشروع أصوات الجياع 

تلتزم ، FLIESو بصفتها مطوراً لمنهج 

منظمة األغذية والزراعة بمساعدة 
جميع الدول األعضاء على تطوير 

القدرة على استخدام األستمارة 
لمراقبة األمن الغذائي

لجلب هذه التجارب المتراكمة لمقاييس األمن مشروع أصوات الجياع ، أطلقت المنظمة 2013في عام 
الغذائي على المستوى العالمي

بهدف توفير أداة عالمية لتسهيل الرصد (FIES)طور هذا المشروع مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي 
الصحيح والموثوق للتقدم المحرز نحو القضاء على الجوع وضمان وصول الجميع للغذاء



(VoH)مشروع أصوات الجياع 

، بدأت منظمة األغذية والزراعة في جمع 2014في عام ❑
كان بإجراء مسح لعينات تمثيلية وطنية للس FIESبيانات 

٪ 90بلداً حيث تغطي 150البالغين سنوياً في حوالي 
من سكان العالم

وقد مكن ذلك المنظمة من جمع المعلومات من ❑
 وحساب نسبياً بتكلفة منخفضة المستجيبين األفراد 

ن تقديرات على المستوى القطري النتشار انعدام األم
ون الغذائي على مستويات مختلفة من الشدة التي تك

.صالحة وموثوقة وقابلة للمقارنة عبر البلدان

بيانات قادر على توفير VoHونتيجة لذلك، فإن مشروع ❑

حول وصولممثلة على المستوى الوطني سنوية
الفرد إلى الغذاء



(VoH)مشروع أصوات الجياع 

  حالة األمن ، تضمنت 2018و 2017في عام
رات قائمة بمؤشالغذائي والتغذية في العالم

أهداف التنمية المستدامة المتعلقة باألمن 
FIESالغذائي والتغذية، بما في ذلك 

وقد تم اإلبالغ عن انتشار انعدام األمن الغذائي
لتلك  FIESالحاد بين السكان ، استنادا إلى 

البلدان التي أذنت بنشر النتائج



أسئلة ؟



لألغراض التالية FIESيمكن استخدام 

1 ألجل )انعدام األمن الغذائي للسكان مدى انتشار تقييم

(رصد أهداف التنمية المستدامة ولالستخدام الوطني

ضررا من السكان األكثر تالفئات الهشة تحديد 

2من انعدام األمن الغذائي

ة الوطنيالسياسات والبرامج آثار لتوجيه ورصد 

3لألمن الغذائي

انعدام األمن تحديد عوامل الخطر وعواقب 

4الغذائي



لألغراض التالية FIESيمكن استخدام 

ضررا من السكان األكثر تالفئات الهشة تحديد 

2من انعدام األمن الغذائي

ة الوطنيالسياسات والبرامج آثار لتوجيه ورصد 

3لألمن الغذائي

انعدام األمن تحديد عوامل الخطر وعواقب 

4الغذائي

هي انتشار انعدام  FIESالنتيجة األولية من

.األمن الغذائي بين السكان

أثرين نسبة األفراد المت" االنتشار"نقصد بـ 

مستويات عند بانعدام األمن الغذائي 

الحدة من إجمالي السكانمختلفة من

من الممكن استخدام نفس مجموعة األسئلة

نعدام في كثير من البلدان والثقافات لتقدير ا

األمن الغذائي على مستويات مختلفة من 

الشدة ومقارنة النتائج بطريقة ذات معنى 

.وصالحة من الناحية اإلحصائية

1
لكل )انعدام األمن الغذائي للسكانمدى انتشار تقييم

(من رصد أهداف التنمية المستدامة واالستخدام الوطني



لألغراض التالية FIESيمكن استخدام 

1 لكل )انعدام األمن الغذائي للسكان مدى انتشار تقييم

(من رصد أهداف التنمية المستدامة واالستخدام الوطني

ة الوطنيالسياسات والبرامج آثار لتوجيه ورصد 

3لألمن الغذائي

انعدام األمن تحديد عوامل الخطر وعواقب 

4الغذائي

من من السكان األكثر تضرراالفئات الهشة تحديد 

2انعدام األمن الغذائي

ية الفئات الفرعلتحديد  FIESيمكن استخدام 

المعرضة النعدام األمن الغذائي، ولفهم من 

يكونون وأين يعيشون

ة لتوفير المعلومات القابل FIESيتم استخدام 

ي للتنفيذ وذلك عندما يتم تطبيق األداة ف

رة المسوحات السكانية الوطنية الكبي

حالة التي تسمح بتحليالت أكثر تفصيالً ل

انعدام األمن الغذائي حسب الدخل والجنس 

والعمر والعرق وحالة الهجرة أو الموقع 

الجغرافي أو خصائص أخرى ذات صلة 

بالسياسات



لألغراض التالية FIESيمكن استخدام 

1 لكل )انعدام األمن الغذائي للسكان مدى انتشار تقييم

(من رصد أهداف التنمية المستدامة واالستخدام الوطني

ضررا من السكان األكثر تالفئات الهشة تحديد 

2من انعدام األمن الغذائي

انعدام األمن تحديد عوامل الخطر وعواقب 

4الغذائي

ارانتشلرصد التغيرات في  FIESإن استخدام 

مع مرور الوقت انعدام األمن الغذائي 

يم هو وسيلة قوية لتقيوتحديد االتجاهات 

لى آثار السياسات الوطنية وبرامج التنمية ع

الحد من انعدام األمن الغذائي على المستوى

الوطني وبين الفئات الهشة من السكان

بهدف تقييم  FIESيجوز أيضا استخدام 

المشاريع
لألمن الوطنيةالسياسات والبرامج آثار لتوجيه ورصد 

3الغذائي



لألغراض التالية FIESيمكن استخدام 

1 لكل )لنعدام األمن الغذائي للسكانمدى انتشار تقييم

(من رصد أهداف التنمية المستدامة واالستخدام الوطني

ضررا من السكان األكثر تالفئات الهشة تحديد 

2من انعدام األمن الغذائي

ة الوطنيالسياسات والبرامج آثار لتوجيه ورصد 

3لألمن الغذائي

وعواقب ( محددات)تحديد عوامل الخطر 

4انعدام األمن الغذائي

البحث  FIESوتشمل األغراض األخرى ل

والمراقبة لتحديد محددات وعواقب انعدام 

األمن الغذائي على الصحة والرفاه

وينطوي هذا  على استكشاف عالقة انعدام 

ويمكن . األمن الغذائي بالمتغيرات األخرى

قياسها على مستوى الفرد أو األسرة 

المعيشية في نفس االستطالع 

بين انعدامدراسة االرتباط وذلك من خالل 

األمن الغذائي وخصائص أخرى مثل 

لى والحصول عاستراتيجيات سبل العيش 

ة الخدمات العامة والمرافق الصحية األساسي

ة والعادات الغذائية والحالة الصحية والتغذوي

لظاهرة انعدامفهم أفضل حيث ستوفر لنا 

األمن الغذائي المعقدة 



لقياس انعدام األمن الغذائيFIESفوائد استخدام 

سهلة

متينة احصائياً 

تميز بين مستويات 

الشدة

جيمكن تفصيل النتائ

قليلة التكلفة

مباشرة



لقياس انعدام األمن الغذائيFILESفوائد استخدام 

سهلة

متينة احصائياً 

تميز بين مستويات 

الشدة

جيمكن تفصيل النتائ

قليلة التكلفة

مباشرة
يقة وبهذه الطر. المستجيبين أسئلة مباشرة عن تجارب الوصول للغذاء FIESتسأل

إلى األشخاص المتضررين من انعدام األمن الغذائي FIES" تصغي"



لقياس انعدام األمن الغذائيFILESفوائد استخدام 

سهلة

متينة احصائياً 
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تظهر الفروق في انعدام األمن الغذائي حسب خصائص السكان كالجنس والعمر

عرق وفيما بين المجموعات السكانية التي تختلف حسب الموقع وال. والمهنة الخ

واللغة وما إلى ذلك
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