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المملكة األردنية الهاشمية



رصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح
المملكة األردنية الهاشمية

 Jordan 

2010 2015 2020 Progress Trend

CO1 10 10 10

CO2 7 7 7

CO3 7 7 7

AV1 5 4 3

AV2 3 2 1

AV3 10 10 10

AV4 6 6 6

AV5 1 1 1

AV6 5 5 5

AC1 10 10 10

AC2 7 7 7

AC3 9 9 9

AC4 5 5 5

AC5 6 1 1

UT1 10 9 8

UT2 10 10 10

UT3 9 9 9

UT4 10 10 10

UT5 7 7 7

ST1 10 10 10

ST2

ST3 4 3 2

ST4 8 8 8

ST5 6 9 10

 

Code الوصف 
CO1   التغذية   نقص  

CO2 الغذائي  األمن  انعدام  من  المعاناة  مقياس   

CO3 البدانة  
AV1 الحبوب  إنتاج  

AV2 الزراعة  قطاع  على  الحكومي  اإلنفاق  
المحلي  الناتج  إجمالي  من  

AV3 الغذائية  الخسائر  

AV4 الغذائية  الطاقة  توفر  متوسط  

AV5 الواردات الغذائية  على  االعتماد  نسبة  

AV6 الزراعة  في  المياه  استعمال  

AC1 الفقر  نسبة  

AC2 غذائية  النفقات  

AC3 البطالة  معدل  

AC4 اللوجستية  الخدمات  

AC5 األسعار  تضخم  

UT1 اآلمنة  المياه  على  الحصول  

UT2 الصحي  الصرف  خدمات  

UT3 تقزم 
UT4 هزال 

UT5 الدم  فقر  

ST1 المناخ  بتغير  التضرر  قابلية  

ST2 التغذية  بسعر  شذوذ  

ST3 سياسي  استقرار  

ST4 الغذائي  اإلنتاج  تقلبات  من  الفرد  نصيب  

ST5 الغذائي  اإلمداد  تقلبات  من  الفرد  نصيب  



تراجع بسيط في مؤشر انتشار فقر الدم بين 
النساء

نسبة مرتفعة جدا من السكان قادرين على 
الوصول إلى مصادر المياه المحسنة و كلهم 

قادرين على الوصول الى مرافق صحية 

نسبة ضئيلة جدا من االطفال دون الخمس سنوات 
يعانون من التقزم  و هزال 

مؤشر نسبة الفقر و معدل البطالة منخفضين

حصة النفقات  الغذائية من مجموع النفقات 
متوسطة

استقرار مؤشر األداء اللوجستي

تضخم (تراجع في مؤشر أسعار استهالك األغذية 
)األسعار

تراجع ملحوظ في مؤشر محاصيل الحبوب

فقر في مؤشر اإلنفاق الحكومي على قطاع 
الزراعة 

من متوسط توفر  الطاقة % 100تتخطى األردن 
الغذائية

زادت نسبة االعتماد على الواردات الغذائية

معدل نقص التغذية منخفض جداً 

مقياس المعاناة من إنعدام األمن الغذائي متوسط

معدل البدانة متوسط

جدا مؤشر رصد قابلية التأثر بتغير المناخ منخفض

البيانات غير متوفّرة لمؤشر مفارقات أسعار 
األغذية

تراجع في مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف

 نصيب الفرد من تقلبات"تقّدم ملحوظ في كل من 
نصيب الفرد من تقلبات اإلمداد "و" اإلنتاج الغذائي

"الغذائي

المملكة األردنية الهاشمية

 توفر الغذاء 
 الحصول على الغذاء 
 إستخدام الغذاء 
 إستقرار الغذاء 
 المؤشرات األساسية 
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مملكة البحرين



حرينرصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح، مملكة الب

 Bahrain 

2010 2015 2020 Progress Trend

CO1 10 10 10

CO2 8 8 8

CO3 8 7 6

AV1 1 1 1

AV2 9 9 9

AV3

AV4

AV5

AV6 6 6 6

AC1 10 10 10

AC2 9 9 9

AC3 10 10 10

AC4 6 6 6

AC5 9 9 9

UT1 10 10 10

UT2 10 10 10

UT3 9 9 9

UT4 10 10 10

UT5 6 6 6

ST1

ST2

ST3 4 2 1

ST4 9 9 9

ST5

 

Code الوصف 
CO1   التغذية   نقص  

CO2 الغذائي  األمن  انعدام  من  المعاناة  مقياس   

CO3 البدانة  
AV1 الحبوب  إنتاج  

AV2 الزراعة  قطاع  على  الحكومي  اإلنفاق  
المحلي  الناتج  إجمالي  من  

AV3 الغذائية  الخسائر  

AV4 الغذائية  الطاقة  توفر  متوسط  

AV5 الواردات الغذائية  على  االعتماد  نسبة  

AV6 الزراعة  في  المياه  استعمال  

AC1 الفقر  نسبة  

AC2 غذائية  النفقات  

AC3 البطالة  معدل  

AC4 اللوجستية  الخدمات  

AC5 األسعار  تضخم  

UT1 اآلمنة  المياه  على  الحصول  

UT2 الصحي  الصرف  خدمات  

UT3 تقزم 
UT4 هزال 

UT5 الدم  فقر  

ST1 المناخ  بتغير  التضرر  قابلية  

ST2 التغذية  بسعر  شذوذ  

ST3 سياسي  استقرار  

ST4 الغذائي  اإلنتاج  تقلبات  من  الفرد  نصيب  

ST5 الغذائي  اإلمداد  تقلبات  من  الفرد  نصيب  



جميع السكان قادرين على الوصول إلى مصادر 
المياه المحسنة و الى مرافق صحية 

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون 
من التقزم و الهزال منخفض جداً 

نسبة مرتفعة من النساء يعانون من فقر الدم

مؤشر نسبة الفقر منخفض

حصة اإلنفاق على استهالك األغذية من 
مجموع اإلنفاق منخفض 

معدل البطالة منخفض

إستقرار في مؤشر األداء اللوجستي

استقرار في مؤشر أسعار استهالك األغذية

مؤشر محاصيل الحبوب منخفض جدا

مؤشر التوجه في اإلنفاق الحكومي على قطاع 
الزراعة مرتفع نسبيا

البيانات غير متوفّرة ألي من المؤشرات 
األخرى

معدل نقص التغذية منخفض جداً 

مقياس المعاناة من إنعدام األمن الغذائي 
منخفض نسبياً 

معدل البدانة منخفض نسبياً 

تراجع في مؤشر االستقرار السياسي

استقرار في مؤشر نصيب الفرد من تقلبات 
اإلنتاج الغذائي

البيانات غير متوفّرة لجميع المؤشرات األخرى

مملكة البحرين 

 توفر الغذاء 
 الحصول على الغذاء 
 إستخدام الغذاء 
 إستقرار الغذاء 
 المؤشرات األساسية 
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الجمهورية التونسية



ونسيةرصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح، الجمهورية الت

 Tunisia 

2010 2015 2020 Progress Trend

CO1 10 10 10

CO2 8 8 8

CO3 8 8 8

AV1 5 4 3

AV2 8 6 5

AV3 10 10 10

AV4 2 2 2

AV5 3 4 5

AV6 5 5 5

AC1 10 10 10

AC2 7 7 7

AC3 9 9 9

AC4 5 4 3

AC5 7 6 5

UT1 9 9 9

UT2 9 10 10

UT3 9 9 9

UT4 10 10 10

UT5 8 7 6

ST1 9 9 9

ST2

ST3 5 3 2

ST4 7 4 2

ST5 7 8 9

 

Code الوصف 
CO1   التغذية   نقص  

CO2 الغذائي  األمن  انعدام  من  المعاناة  مقياس   

CO3 البدانة  
AV1 الحبوب  إنتاج  

AV2 الزراعة  قطاع  على  الحكومي  اإلنفاق  
المحلي  الناتج  إجمالي  من  

AV3 الغذائية  الخسائر  

AV4 الغذائية  الطاقة  توفر  متوسط  

AV5 الواردات الغذائية  على  االعتماد  نسبة  

AV6 الزراعة  في  المياه  استعمال  

AC1 الفقر  نسبة  

AC2 غذائية  النفقات  

AC3 البطالة  معدل  

AC4 اللوجستية  الخدمات  

AC5 األسعار  تضخم  

UT1 اآلمنة  المياه  على  الحصول  

UT2 الصحي  الصرف  خدمات  

UT3 تقزم 
UT4 هزال 

UT5 الدم  فقر  

ST1 المناخ  بتغير  التضرر  قابلية  

ST2 التغذية  بسعر  شذوذ  

ST3 سياسي  استقرار  

ST4 الغذائي  اإلنتاج  تقلبات  من  الفرد  نصيب  

ST5 الغذائي  اإلمداد  تقلبات  من  الفرد  نصيب  



ى تقّدم بسيط في  النسبة المئوية من السكان القادرين عل
النسبة المئوية من الوصول إلى مصادر المياه المحسنة، و

السكان القادرين على الوصول إلى المرافق الصحية

النسبة المئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين 
يعانون من التقزم  أو من الهزال منخفضة جداً 

مؤشرانتشار فقر الدم بين النساء في سن اإلنجاب ارتفع

نسبة الفقر في تونس متدنية جداً 

حصة اإلنفاق على استهالك األغذية من مجموع 
اإلنفاق متوسط و مستقر

تراجع بسيط في مؤشر األداء اللوجستي

تراجع في مؤشر أسعار استهالك األغذية

مؤشر محاصيل الحبوب ينخفض

مؤشر التوجه في اإلنفاق الحكومي على قطاع الزراعة 
يتراجع

من متوسط كفاية إمدادات الطاقة % 100تتخطى تونس 
الغذائية 

انخفضت نسبة االعتماد على الواردات الغذائية

حصة الموارد المائية المتجددة المستخدمة في الزراعة 
من مجموع الموارد المائية المتجددة تعتبر معتدلة

معدل نقص التغذية منخفض جداً 

مقياس المعاناة من إنعدام األمن الغذائي منخفض 
نسبياً 

معدل البدانة منخفض نسبياً 

البيانات غير متوفّرة لمؤشر مفارقات أسعار 
األغذية

تراجع في مؤشر االستقرار السياسي وغياب 
العنف

 نصيب الفرد من تقلبات اإلنتاج"تراجع ملحوظ في 
نصيب الفرد من تقلبات "وتقدم في " الغذائي

"اإلمداد الغذائي

الجمهورية التونسية

 توفر الغذاء 
 الحصول على الغذاء 
 إستخدام الغذاء 
 إستقرار الغذاء 
 المؤشرات األساسية 
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جمهورية السودان



دانرصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح، جمهورية السو

 Sudan 

2010 2015 2020 Progress Trend

CO1 8 8 8

CO2 6 6 6

CO3 9 9 9

AV1 5 5 5

AV2

AV3 10 10 10

AV4 1 1

AV5 6 8 10

AV6 1 1 1

AC1 9 1

AC2 5 5 5

AC3 9 9 9

AC4 4 4 4

AC5 1 1 1

UT1 6 6 6

UT2 4 4 4

UT3 7 7 7

UT4 9 8 7

UT5 7 7 7

ST1 8 8 8

ST2 10

ST3 1 1 1

ST4

ST5

 

Code الوصف 
CO1   التغذية   نقص  

CO2 الغذائي  األمن  انعدام  من  المعاناة  مقياس   

CO3 البدانة  
AV1 الحبوب  إنتاج  

AV2 الزراعة  قطاع  على  الحكومي  اإلنفاق  
المحلي  الناتج  إجمالي  من  

AV3 الغذائية  الخسائر  

AV4 الغذائية  الطاقة  توفر  متوسط  

AV5 الواردات الغذائية  على  االعتماد  نسبة  

AV6 الزراعة  في  المياه  استعمال  

AC1 الفقر  نسبة  

AC2 غذائية  النفقات  

AC3 البطالة  معدل  

AC4 اللوجستية  الخدمات  

AC5 األسعار  تضخم  

UT1 اآلمنة  المياه  على  الحصول  

UT2 الصحي  الصرف  خدمات  

UT3 تقزم 
UT4 هزال 

UT5 الدم  فقر  

ST1 المناخ  بتغير  التضرر  قابلية  

ST2 التغذية  بسعر  شذوذ  

ST3 سياسي  استقرار  

ST4 الغذائي  اإلنتاج  تقلبات  من  الفرد  نصيب  

ST5 الغذائي  اإلمداد  تقلبات  من  الفرد  نصيب  



نسبة السكان القادرين على الوصول إلى مصادر المياه 
المحسنة متوسطة، ونسبة السكان القادرين على الوصول 

إلى المرافق الصحية منخفضة

النسبة المئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين 
يعانون من التقزم أو من الهزال متوسطة، مع تراجع في 

نسبة الهزال

مؤشرانتشار فقر الدم بين النساء في سن اإلنجاب معتدل

مرتفع جداً ولكن  2010مؤشر نسبة الفقر لعام 
2015ليس هناك بيانات لعام 

مؤشر حصة اإلنفاق على استهالك األغذية من 
مجموع اإلنفاق على االستهالك متوسط ومستقر

مؤشر األداء اللوجستي و مؤشر أسعار استهالك 
 ً األغذية منخفض نسبيا

 ً محاصيل الحبوب متوسطة نسبيا

ال يوجد بيانات لمؤشر التوجه في اإلنفاق الحكومي على 
قطاع الزراعة

مؤشر متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية منخفض 
جداً 

انخفضت نسبة االعتماد على الواردات الغذائية

حصة الموارد المائية المتجددة المستخدمة في الزراعة 
من مجموع الموارد المائية المتجددة تعتبر مرتفعة جداً 

معدل نقص التغذية منخفض نسبياً 

مقياس المعاناة من إنعدام األمن 
الغذائي معتدل 

معدل البدانة منخفض 

 البيانات لمؤشر رصد قابلية التأثر بتغير المناخ
منخفضة

مؤشر مفارقات أسعار األغذية مرتفع جداً 

مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف ضعيف 
.2015و  2010جداً لعامي 

البيانات غير متوفّرة ألي من المؤشرات االخرى

جمهورية السودان 

 توفر الغذاء 
 الحصول على الغذاء 
 إستخدام الغذاء 
 إستقرار الغذاء 
 المؤشرات األساسية 
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جمهورية العراق



عراقرصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح، جمهورية ال

 Iraq 

2010 2015 2020 Progress Trend

CO1 8 7 6

CO2 6 6 6

CO3 8 7 6

AV1 4 6 9

AV2

AV3 9 9 9

AV4 6 6 6

AV5 5 6 7

AV6 3 3 3

AC1 10 10 10

AC2 5 1

AC3 9 9 9

AC4 3 4 5

AC5 8 9 10

UT1 8 9 10

UT2 8 9 10

UT3 8 8 8

UT4 9 9 9

UT5 7 7 7

ST1 9 9 9

ST2

ST3 1 1 1

ST4 9 8 7

ST5 6 7 8

 

Code الوصف 
CO1   التغذية   نقص  

CO2 الغذائي  األمن  انعدام  من  المعاناة  مقياس   

CO3 البدانة  
AV1 الحبوب  إنتاج  

AV2 الزراعة  قطاع  على  الحكومي  اإلنفاق  
المحلي  الناتج  إجمالي  من  

AV3 الغذائية  الخسائر  

AV4 الغذائية  الطاقة  توفر  متوسط  

AV5 الواردات الغذائية  على  االعتماد  نسبة  

AV6 الزراعة  في  المياه  استعمال  

AC1 الفقر  نسبة  

AC2 غذائية  النفقات  

AC3 البطالة  معدل  

AC4 اللوجستية  الخدمات  

AC5 األسعار  تضخم  

UT1 اآلمنة  المياه  على  الحصول  

UT2 الصحي  الصرف  خدمات  

UT3 تقزم 
UT4 هزال 

UT5 الدم  فقر  

ST1 المناخ  بتغير  التضرر  قابلية  

ST2 التغذية  بسعر  شذوذ  

ST3 سياسي  استقرار  

ST4 الغذائي  اإلنتاج  تقلبات  من  الفرد  نصيب  

ST5 الغذائي  اإلمداد  تقلبات  من  الفرد  نصيب  



تقّدم بسيط في نسبة السكان القادرين على 
نسبة الوصول إلى مصادر المياه المحسنة، و

السكان القادرين على الوصول إلى المرافق 
الصحية

نسبة  األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من 
التقزم أو من الهزال منخفضة

مؤشرانتشار فقر الدم بين النساء في سن اإلنجاب 
متوسط

نسبة الفقر في العراق متدنية جداً 

حصة اإلنفاق على استهالك األغذية من مجموع 
اإلنفاق متوسط

مؤشر معدل البطالة منخفض ومستقر

تقدم بسيط في مؤشر األداء اللوجستي

تقدم في مؤشر أسعار استهالك األغذية

تقدم في مؤشر تضخم األسعار

مؤشر محاصيل الحبوب إرتفع

من متوسط كفاية إمدادات % 100تتخطى العراق 
الطاقة الغذائية 

انخفضت نسبة االعتماد على الواردات الغذائية

حصة الموارد المائية المتجددة المستخدمة في 
الزراعة من مجموع الموارد المائية المتجددة 

تعتبر مرتفعة

معدل نقص التغذية منخفض نسبياً 

مقياس المعاناة من إنعدام األمن الغذائي منخفض 
نسبياً 

 ً معدل البدانة مرتفع نسبيا

ة البيانات لمؤشر رصد قابلية التأثر بتغير المناخ منخفض
جداً 

البيانات غير متوّفرة لمؤشر مفارقات أسعار األغذية

مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف منخفض جداً 

"  نصيب الفرد من تقلبات اإلنتاج الغذائي"تراجع في 
نصيب الفرد من تقلبات اإلمداد الغذائي"وتقدم في 

جمهورية العراق 

 توفر الغذاء 
 الحصول على الغذاء 
 إستخدام الغذاء 
 إستقرار الغذاء 
 المؤشرات األساسية 



شكراً 


