
  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :٢الهدف 
ذلك تحقيق األهداف المتّفق  في ، بما2030إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام  : ٢-٢الغاية 

عليها دولياً بشأن توقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية 
 0202 وكبار السن، بحلول عامللمراهقات والحوامل والمراضع 

نقطة من االنحراف  ٢->أو  ٢+<معدل انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول  :)أ(٢-٢-٢المؤشر 
المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة، 

 مصنفين حسب النوع )الهزال وزيادة الوزن(
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 منظمة االمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

 منظمة الصحة العالمية

 مجموعة البنك الدولي

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

نقطة من االنحراف المعياري عن متوّسط معايير نمو الطفل  0+ <الوزن بالنسبة للطول ) انتشار الوزن الزائد

 .الخاصة لمنظمة الصحة العالمية( بين االطفال دون سن الخامسة

 األساس المنطقي:

ير الوزن ويشنمو االطفال هي من المخرجات المتوافق عليها دولياً والتي تعكس الوضع الغذائي للطفل. مسألة 

بالنسبة لطوله. وينتج هذا النوع من سوء التغذية إلى حرق جداً الزائد عند االطفال إلى الطفل الذي يكون ثقيالً 

سعرات حرارية قليلة جداً بالنسبة للغذاء الُمستهلَك، األمر الذي يزيد من فرص االصابة باألمراض السارية 

لجمعية الصحة  األهداف التغذوية االطفال واحداً من مؤشراتفي ما بعد. ويشّكل مؤشر الوزن الزائد عند 

 العالمية.

 المفاهيم:

إن المؤّشر المعتَمد رسمياً في االهداف االنمائية لأللفية هو الوزن الزائد الذي يتم تقييمه من خالل قياس الوزن 

سبةً نالمؤشر كتلة الجسم بنسبةً للطول. إال أنه من الممكن تقييم الوزن الزائد أيضاً مع مؤشرات أخرى من 

للسن. بشكل عام، ال يتم استخدام مؤشر كتلة الجسم للسّن في مجموعة البيانات المشتركة إنما يتم اعتماده في 

 غياب أي تقديرات أخرى متوفّرة.

 

 التعليقات والقيود:



تقني لعيّنات )كالخطأ الإّن تقديرات المسوح ليست دقيقة نسبياً جّراء خطأ في أخذ العيّنات وخطأ في عدم أخذ ا

في القياس، والخطأ في التسجيل إلخ(. ولم يتم أخذ وال واحد من مصدري الخطأ هذا بعين االعتبار للحصول 

ومن المسائل المهمة المتعلقة بموضوع الوزن  على التقديرات ال على المستوى القومي وال االقليمي والعالمي.

انات لدان المرتفعة الدخل، ففي البلدان المرتفعة الدخل التي تتوفر فيها البيالزائد، واقع شّح البيانات الخاصة بالب

معدالت الوزن الزائد هي األعلى، وبالتالي يؤثِّّر نقص تمثيل هذه البلدان على المعدالت العالمية وحتى 

 االقليمية.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

تستند تقديرات المسوح إلى المنهجية المعيارية باستخدام معايير نمو االطفال التابعة لمنظمة الصحة العالمية 

كما تم وصفها في المرجع )دليل برامج آنترو(. وتستند التقديرات العالمية واالقليمية إلى المنهجية التي حددتها 

المستويات  –ي: التقديرات المشتركة لسوء تغذية الطفل منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدول

 (.0200والتوجهات )اليونيسف/ منظمة الصحة العالمية/ البنك الدولي 

 :لتفصيلا

تشير التقديرات العالمية واالقليمية إلى الفئة العمرية للطفل دون الخمس سنوات للجنَسين. تتوفّر البيانات 

المفّصلة للبلد في غالبية المسوح االسرية، وتقوم كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي 

وة ومستوى رائحية )كالجنس والفئة العمرية والثربتوسيع البيانات المشتركة لتشمل التقديرات الشبه قومية والش

 .0202األم التعليمي والسكن( في 

 معالجة القيم الناقصة:

  مستوى البلدعلى 

 ما من منهجية اسناد يتم تطبيقها للحصول على التقديرات للبلدان أو للسنوات التي ال تتوافر عنها البيانات. 

 ى المستويَين االقليمي والعالمي عل 

يتم التعامل مع البلدان والسنوات على أنها مفقودة بشكل عشوائي بناًء لنهج نموذجي متعدد المستويات 

 (22 – 0022: 33؛ 0222)الصحيفة الدولية لعلم األوبئة 

 

 المجاميع االقليمية:

ندوق األمم ة، صتتوفّر المجاميع االقليمية للتصنيفات التالية: منظمة االمم المتحدة، األهداف اإلنمائية لأللفي

 المتحدة للطفولة، منظمة الصحة العالمية، مناطق البنك الدولي ومجموعات الدخل.

 

 :مصادر التفاوت



قديرات القطرية. تلالمقارنة القصوى لقابلية لبناء مجموعة البيانات المشتركة إلى  قياسينهج التحليل ال يسعى

، يقوم الفريق المشترك JME التقديرات الفوقية المشتركة بياناتمجموعة إدراج تقديرات المسح في ومن أجل 

ان عندما تكون الوثائق غير كافية، ال يتم تضمين االستبيوبين الوكاالت بتطبيق معايير تقييم جودة المسح. 

م إجراء حول نهج التحليل، يت تساؤٍل ماعندما تتوفر البيانات األولية، وهناك وحتى تصبح المعلومات متوفرة. 

دة تحليل البيانات وفقا للمنهجية القياسية. قد تحدث تباينات بين النتائج من المقاربة الموحدة وتلك التي تم إعا

حتساب يوم ا، أو z-scoreاإلبالغ عنها ألسباب مختلفة، على سبيل المثال، استخدام معايير مختلفة لحسابات 

بالنسبة  البيانات.الستخراج ام مختلف أنظمة اإلبالغ األشهر، واستخدسّن ب، واستخدام الما ال يتوفّرالوالدة عند

منظمة الصحة العالمية/ المركز الوطني لإلحصاءات  إلى الدراسات االستقصائية التي تستند إلى مراجع

على أساس  z، والتي ال تتوفر لها بيانات أولية، يتم تطبيق طريقة لتحويل درجات WHO/NCHSالصحية 

(. باإلضافة إلى ذلك، عندما ال Yang and de Onis ،2008الصحة العالمية )معايير نمو الطفل لمنظمة 

لمناطق الريفية، يتم إجراء تعديل يستند إلى ل ة فقطمثلم تكون سنوات، أو 2 دونتغطي المسوح الفترة العمرية 

 رات الفوقيةديالتق أي تعديل أو تحويل بشفافية في مجموعة بياناتويتم ذكر . أُجريت للبلد نفسهمسوح أخرى 

 .ضافيةالمشتركة اإل

 مصادر البيانات

 الوصف:

تشّكل المسوح األُسرية التي تمثّل البلد، بالنسبة لغالبية البلدان، مصدراً للبيانات. ولعدد محدود من البلدان يتم 

(. وبالنسبة %02لتغطية السكان )حوالي  استخدام البيانات من أنظمة المراقبة إذا ما كان هناك توثيق كافٍ 

ً لتقنيات قياس معيارية  لمصدَري البيانات المذكوَرين، يجب أن يتم جمع قياسات طول الطفل ووزنه وفقا

 .(0220موصى بها )منظمة الصحة العالمية 

 عملية الجمع:

الدولي على مراجعة مصادر تعمل مجموعة منظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك 

البيانات الجديدة بشكل مشترك من أجل تحديث تقديرات مستوى البلد فتستخدم كل وكالة آلياتها المتوفرة 

 للحصول على البيانات.

(. وفي 0222بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية راجع منهجية قاعدة البيانات المنشورة )دي أونيس وآخرون، 

متحدة للطفولة فإطار البيانات المخّصصة واخصائيو الرصد الذين يعملون على ما خّص صندوق االمم ال

بلداً يؤمنون بشكل روتيني الدعم التقني لجمع وتحليل البيانات.  092المستويات القومية واالقليمية والدولية في 

لعالمية، عدات بياناته ااالخيرة تولّى صندوق االمم المتحدة للطفولة عملية سنوية لتحديث قا 02وفي السنوات ال 

( ويجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون CRINGما يُسّمى بإبالغ البلدان عن المؤشرات الخاصة باألهداف )

الوثيق مع مكاتب بلدان اليونسيف بهدف ضمان ان تتضّمن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات محّدثة 

لدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تقديم بيانات قابلة للمقارنة الدولية. تتم دعوة مكاتب ا

مؤشر مفتاح حول حسن معيشة النساء واالطفال بما فيهم أولئك الذين يعانون من  022خاصة بالبلد ألكثر من 

نقص في النمو. ويعمل الفريق العامل في المكتب القومي مع نظراء محليين لضمان أن يتم مشاركة البيانات 

كثر صلةً. يتم بعدها مراجعة التحديثات التي أرسلتها مكاتب البلد من قبل أخصائيين في القطاع في المقّر األ



الرئيس لليونيسف للتحقّق من االتّساق ومن نوعية بيانات التقديرات المقّدمة واعادة تحليلها حيث يمكن. وتجري 

مان أاّل يتّم اشتمال قاعدات البيانات إال على هذه المراجعة باالستناد إلى مجموعة من المعايير الهدف لض

المعلومات األكثر اعتماداً. وما أن تتم هذه الخطوة يتم توفير األصداء إذا ما كانت نقاط البيانات مقبولة أو ال 

لتغذية مجموعة البيانات المشتركة.  CRINGوالسبب وراء عدم قبولها. تستخدم اليونيسف هذه البيانات عبر 

( التي تتطلّب LSMSوعة البنك الدولي التقديرات وتتيحها عبر مسوح قياس المعايير المعيشية )وتؤمن مجم

 عادةً اعادة تحليل مجموعات البيانات مع العلم أن تقارير هذه المسوح غالباً ما ال تجدول بيانات نقص النمو.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 .اً بلد 022كثر من أ

 الزمنية: سلالسال

القومي يتم تأمين البيانات للسنوات التي اشتملت مجموعة البيانات المشتركة على مسوحها.  على الصعيد

. وعلى الصعيَدين العالمي واالقليمي يتم سنوياً اصدار 0202والعام  0903وتتراوح سنوات المسوح بين العام 

سوء التغذية المشتركة  لتقديرات 0202وحتى آخر سنوات متوفرة )فبإصدار أيلول  0992التقديرات للسنوات 

 (.0202كان آخر تقدير متوفر من العام 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 للتقديرات العالمية واالقليمية ومجموعة البيانات 0202يتم تحديث مصادر البيانات حالياً لتغذية انتاج العام 

 .0202في ايار/مايو على المستوى القومي وسيتم إصدارها 

 البيانات: إصدار

في  نإن االصدار القادم للتقديرات العالمية واالقليمية باإلضافة إلى مجموعة البيانات المحّدثة للبلدان سيكو

عام ال التقديرات العالمية واالقليمية في شهر أيار/مايو من كل سنة بدًء من . وسيتم اصدار0202أيار/مايو 

من التقديرات العالمية واالقليمية. وبالرغم من أنه لم مجموعة بيانات البلدان أكثر  . غالباً ما يتم اصدار0202

يتم بعد تحديد جدول للمجموعة إال أنه يتوفّر دائماً تحديثَين في السنة )واحد يصادف مع االصدار السنوي 

 للتقديرات االقليمية والعالمية وتحديث آخر على األقل في وقت آخر من السنة(.

دة بالبيانات ِّ  الجهات المزو 

الجهات المزّودة بالبيانات إنما بشكل عام هي وزارات الصحة ومكاتب االحصاءات القومية أو معاهد تختلف 

 التغذية القومية.

عة للبيانات   الجهات المجم ِّ

 منظمة االمم المتحدة للطفولة، منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي



 المراجع

 الرجاء تأمين روابط كافة مراجع هذا المؤشر 

د:  دليل الموارد الموح 

data.unicef.org/nutrition/malnutrition.html; http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2014/en/; 

http://datatopics.worldbank.org/child-malnutrition; 

 المراجع:
United Nations Children’s Fund, World Health Organization, The World Bank (2012). UNICEFWHO-World Bank 

Joint Child Malnutrition Estimates. (UNICEF, New York; WHO, Geneva; The World Bank, Washington, DC; 

2012).  

de Onis M, Blössner M, Borghi E, et al. (2004), Methodology for estimating regional and global trends of 

childhood malnutrition. Int J Epidemiol, 33(6):1260-70. 

Yang H and de Onis M. Algorithms for converting estimates of child malnutrition based on the NCHS 

reference into estimates based on the WHO Child Growth Standards  

BMC Pediatrics 2008, 8:19 (05 May 2008)  

(http://www.biomedcentral.com/1471-2431/8/19). 

World Health Organization (2008). Training Course on Child Growth Assessment. Geneva, WHO, 2008. 

International Journal of Epidemiology 2004;33:1260-70 

International Journal of Epidemiology 2003;32:518-26 

http://www.biomedcentral.com/1471-2431/8/19 

 

 المؤشرات ذات الصلة

 

 

 

http://www.who.int/entity/nutgrowthdb/publications/algorithms/en/index.html
http://www.who.int/entity/nutgrowthdb/publications/algorithms/en/index.html


  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :٢الهدف 

القضاء على الجوع وكفالة حصول الجميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم : ١-٢الغاية 
 ٢٢٠٢ والمغذّي طوال العام، بحلول عام الرضع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون

 معدل انتشار نقص التغذية  :١-١-٢المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو(

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

 The prevalence of undernourishment (PoU)إن معّدل انتشار حاالت نقص التغذية )باالنكليزية 

 porcentaje de sub-alimentacionباالسبانية  pourcentage de sous-alimentationوبالفرنسية 

ال يتمتّع استهالكهم هو تقدير لنسبة السكان الذين  (prevalenza di sotto-alimentazioneوبااليطالية 

طة وصحيّة. ى حياة طبيعية ناشالغذائي المعتاد بما يكفي لتأمين مستويات الطاقة التغذوية المطلوبة للحفاظ عل

 ويتم االعراب عنه بالنسبة المئوية.

 األساس المنطقي:

باستخدام هذا المؤّشر لرصد غاية مؤتمر القمة  ،9111، منذ عام تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

االهداف االنمائية األلفية على المستويات القومية واالقليمية والعالمية. فهو  جيم من9العالمي لألغذية والغاية 

، ذلك القصور الذي يتولّد جّراء اجتماع التغذوية لمجتمع ما مع مرور الوقت يسمح برصد مدى قصور الطاقة

جتماعية ئص االالتغيّرات الطارئة بشكل عام على توافر الغذاء في قدرة األسرة على النفاذ إليه، وفي الخصا

 والديمغرافية للسكان، كما واالختالفات بين البلدان والمناطق في وقت معيّن من الزمن. 

بالحصول على تقديرات يُعتمد قبل منظمة األغذية والزراعة النهج القائم على المؤشرات الُمعتَمد من يسمح 

ً م ً من ناحية نقص عليها لمجموعات سكانية أكبر نسبياً. وبالرغم من أنه يعكس وضعا الغذاء، إال أنه زريا

 يتطابق بشكل تام مع روح الهدف الذي يسعى إلى تخفيض الجوع. 

 المفاهيم:

يتم تعريف نقص التغذية على أنه الظرف الذي من خالله يكون لشخص ما النفاذ وبشكل دائم إلى كميات من 

وناشطة وصحيّة، نظراً لمتطلبات الطاقة التغذوية الغذاء غير كافية لتأمين الطاقة الالزمة لقيادة حياة طبيعية 

 لهذا الشخص.



 "نقص التغذية" مصطلح وثيق إال أنارتباط المصطلحات المتعلقة بهذا المفهوم بشكل وبالرغم من 

(undernourishment) جسدية لمصطلح "سوء التغذية" بحسب ما تم تعريفه هنا يختلف عن الظروف ال

(malnutrition"و )اءنقص الغذ( "undernutrition )إلى حالة مدخول غذائي غير  انشيرما يبما أنه

يطالية الفرنسية واالسبانية وااليمكن في المصطلحات وكافي، عوضاً عن النتيجة المتعلقة بالوضع الغذائي. 

 " )التي تدّل على التغذية( لتسميةnutrition" التي تدّل على الغذاء عوضاً عن "alimentationاستخدام "

 هذا المؤّشر.

ّدل ؤّشر بشكل أكبر وهو "معمالءمة باالنكليزية من شأنه أن يحّدد معنى المويمكن أيضاً استخدام تعبير أكثر 

نقص إنما يبقى حتى اآلن المصطلح الوحيد الُمستخدم لهذا المؤشر هو "( under-feeding) "نقص الطعام

 . التغذية"

األفراد، إنما نظراً ألسباب مصطلحية واعتبارات خاصة بالبيانات وفي حين تنطبق ظروف نقص التغذية على 

ال يشير المؤشر سوى لسكان أو لمجموعة من األفراد. وبالتالي يعتبر معّدل انتشار حاالت نقص التغذية تقديراً 

ي أ للنسبة المئوية من األفراد الذين ينتمون إلى مجموعة تنتمي إلى هذه الظروف، إنما هو ال يسمح بتحديد

 فرد من هذه المجموعة يعاني من نقص تغذية.

 التعليقات والقيود:

طوال السنين التي مضت، كان النهج القائم على المؤّشر الذي يبلغنا عن احتساب معّدل انتشار حاالت نقص 

يتعّرض لالنتقاد بسبب الفرضيات القائلة بأنه من الضروري تقييم نقص التغذية بدًء من المستوى التغذية 

الفرد من طاقة ومدخول الفرد من الطاقة. ووفقاً لوجهة النظر هذه الفردي، من خالل المقارنة بين ما يلزم 

 عدد األفراد من نموذج معيّن يمكن ببساطة أن يتم احتساب معّدل انتشار حاالت نقص التغذية من خالل تعداد

اد بين االستهالك الفردي المعتلتغذية، استناداً إلى مقارنة من الّسكان المصنّفين مّمن يعانون من نقص في ا

ً لسببَين: األول، بسبب كلفة مسوح المدخول  للغذاء وما يلزمه منه. لسوء الحظ، ال يُعتبر هذا النهج مجديا

تهالك الفردي للغذاء في بعض البلدان فقط، كل بضع سنوات، على نماذج التغذوي للفرد، يتم قياس االس

صغيرة نسبياً؛ باإلضافة إلى أن متطلبات الفرد من الطاقة ال يمكن مالحظتها بشكل فعلي بالوسائل الُمعتَمدة 

مفّضلة ة اللجمع البيانات )إلى حّد أنه ما زال االستهالك الفردي المعتاد للطاقة بالوضع الصحي مازال الطريق

للداللة على االحتياج الفردي من الطاقة(. مما يعني أنه حتى لو كان من الممكن الحصول على مالحظات 

دقيقة بشأن االستهالك الفردي من الطاقة التغذوية، سيكون هذا األمر غير كاٍف، للداللة على ظرف نقص 

 نفسه للشخص ات المتعلقة بالوضع الجسديالتغذية على المستوى الفردي، إال إذا كانت مشمولة مع المالحظ

 .)مؤشر كتلة الجسم( وبحيويته مع مرور الزمن

إن النهج المستند إلى نموذج لتقدير معّدل انتشار حاالت نقص التغذية والذي وضعته منظمة األغذية والزراعة 

قة، طريقة نظرية متّسيشمل معلومات متوفرة مع ما يكفي من قواعد من مصادر مختلفة لمعظم بلدان العالم، ب

 وبالتالي هو يؤّمن ما يُعتبر األداة األكثر اعتماداً لرصد التقّدم تجاه تقليص الجوع العالمي.

 المزيد من االعتبارات المحّددة

 الجدوى .9



إن تقدير معّدل انتشار حاالت نقص التغذية على المستوى القومي كان مجدياً بالنسبة لمعظم بلدان العالم منذ 

. وفي أسوأ السيناريوهات، عند عدم توفّر بيانات االستهالك الغذائي جّراء المسح األُسري، يتم 9111العام 

االبالغ عن التقرير النموذجي لمعّدل انتشار حاالت نقص التغذية )عن طريق تقدير متوسط مستوى استهالك 

 لمعامل التغيير باالستناد إلى الطاقة التغذوية من الكشف باألغذية الُمتاحة، وعن طريق تقدير غير مباشر

رها لسعر النسبي للغذاء أو غيلد والمعامل الجيني للدخل ومؤشر االمعلومات الخاصة اجمالي الناتج المحلي للب

من مؤشرات التنمية كالبلدان ذات معّدل الوفيات من األطفال دون سّن الخامسة، وتقدير ألدنى متطلبات الطاقة 

 انات التوقعات السكانية في العالم العائدة لشعبة السّكان في األمم المتحدة.التغذوية استناداً إلى بي

 الموثوقية .2

 تعتمد الموثوقية بشكل كبير على نوعية البيانات الُمستخَدمة لتبليغ تقدير المعايير النموذجية. 

 األغذية. وال يخلو أحديمكن تقدير استهالك الطاقة التغذوية إما من خالل بيانات المسح أو من خالل ميزانية 

المصدران من المشاكل. فعند مقارنة تقديرات االستهالك القومي للطاقة التغذوية والكشف باألغذية المتاحة 

 تظهر االختالفات بشكل شائع.

يمكن أن تتأثر تقديرات استهالك الطاقة التغذوية بأخطاء في القياس المنهجي الحاصلة جّراء التقصير في 

يظهر البحث و ستهالك الغذائي، أو جّراء التسجيل غير المكتمل لكافة مصادر االستهالك الغذائي.التبليغ عن اال

كالوري من العجز على التقدير اليومي لالستهالك كيلو 058الخطأ السلبي في أكثر منمؤخراً أنه يمكن حصول 

ات ي المختار اللتقاط البيانالحراري للفرد التي يمكن وقوعها في العجز بحسب نوع وحدة االستهالك الغذائ

على العنوان التالي:  2، الجدول 2895، ألسري )راجع المرجع ديويردت وآخرونعلى المستوى ا
https://feb.kuleuven.be/drc/licos/publications/dp/DP%20365%20Complete.pdf) 

لمسح ميزانية األسرة في البرازيل كيف أن الطعام المقدَّم مجاناً في برنامج الوجبات وقد أظهر تحليل مفّصل 

المدرسية والذي يستهلكه األطفال خالل تواجدهم في المدرسة، لم يتم احتسابه من بين مصادر االستهالك 

ً لمتوسط معّدل استهالك الطاقة التغذوية الي  476ومية للفرد بالغذائي لألُسر، مما يُحتسب خلالً تراجعيا

 كيلوكالوري )راجع بورليزي، كافييرو وديل غروسي، في ما يلي(.

ن ، على الرغم مجداول التوازن الغذائي باألخطاء مناستهالك الطاقة التغذوية كما يمكن أن تتأثر تقديرات 

باألغذية  ففي طريقة الكشتكميلي أن متوسط توافر الغذاء هو صعوبة تحديد اتجاه التحيز المستحث. وحيث 

 فإن أي أخطاء في اإلنتاج والتجارة والمخزونات المبلغ عنها قد تؤثر على تقديرات توافر الغذاء على المتاحة،

، قد تكون األخطاء ناتجة عن الصعوبة في المحاسبة الصحيحة لجميع باإلضافة إلى ذلك المستوى الوطني.

هالك ، فإن التأثير على متوسط استاألخطاء غير مترابطة تكون كل هذهأشكال استخدام السلع الغذائية. وبقدر ما 

ظر ، وبالنبشكل منفصل. ومع ذلكإذا ما تم اعتبارها ، ءي سيكون أقل من كل خطأ من األخطااألغذية التقدير

، ع الغذائيةحتياطيات الوطنية للسلإلى مدى اإلشكالية في أن نأخذ في االعتبار على وجه التحديد التغيرات في اال

ديري أن التفاوت السنوي التق إال أنه من المسلّم به، قةغير موثوالخاصة بها البيانات الرسمية  لتي قد تكونوا

لمقدرة كل ااستهالك الطاقة التغذوية في المخزون يميل إلى عدم اليقين الكبير الذي يمكن نقله إلى تقديرات 

 سنة.

غذية والزراعة تقديرات معّدل انتشار حاالت نقص ولحصاد تأثير مثل هذه األخطاء، لطالما قدمت منظمة األ

التغذية على المستوى القومي كمتوسط معّدل ثالث سنوات، على افتراض أن األخطاء المستحثّة بالتسجيل 



غير الدقيق للمتغيرات في المخزون لكل سنة وحدها، قد يكون قد تقلّص بشكل كبير عند اعتبار متوسط معّدل 

 تتالية.على مدى ثالث سنوات م

وكما تم الشرح في القسم المتعلق إن بيانات المسح هي المصدر الوحيد لتقدير معامل التغيير واالنحراف. 

بالبيانات الوصفية بشأن طريقة االحتساب، ما لم يتم الحصول عليها من مسوح المدخول التقديري الفردي 

معامل  في تقديراتياز التصاعدي المحتمل نات لتقليص االنحالعالي الجودة، يجب أن يتم التعامل مع البيا

التغيير الذي ممكن أن يتم حثّه من قبل المتغير الزائف جّراء األخطاء في قياس مدخول الطاقة التغذوية الفردي 

 المعتاد.

 قابلية المقارنة .3

سبب مع البشكل كبير، اء المقارنة الزمانية والمكانية إذا ما تم استخدام طريقة االحتساب نفسها، يمكن اجر

 المحتمل الوحيد بعدم التناسق المتواجد في النوعية المختلفة للبيانات الخلفية.

 القيود .6

، جنتيجة الطبيعة االحتمالية لالستدالل وهوامش عدم الثقة المجتمعة مع تقديرات كل من المعايير في النموذ

عام. وبالرغم من انه من غير  تقديرات معدل انتشار حاالت نقص التغذية متدنية بشكلعادة ما تكون دقة 

المحتمل احتساب هوامش األخطاء النظرية في تقديرات معّدل انتشار حاالت نقص التغذية، التي على األرجح 

أكثر أو أقل في معظم الحاالت. لهذا السبب، تقوم منظمة األغذية والزراعة بنشر تقديرات لمعّدل  %5ستتعّدى 

. األمر الذي قد يقترح أيضاً %5ستوى القومي فقط عندما تكون أكثر من انتشار حاالت نقص التغذية على الم

هو الغاية األدنى التي يمكن الوصول إليها لمؤشر انتشار حاالت نقص التغذية، وهي قيمة كبيرة  %5أن ال

 جداً وغير مرضية عندما يكون الطموح متمثالً بالقضاء على آفة الجوع.

ى جمع بيانات االستهالك الغذائي ويمثل المستوى الشبه قومي، يمكن أن وما لم يتوفر المسح الذي يعمل عل

 يتم احتساب المؤشر فقط على المستوى القومي.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

ال أن حتما ل السكان "كمتوسط الفرد" معيتم احتساب هذا المؤشر على مستوى السكان. ولهذا الهدف، يتم تمثي

 دالّة كثافة االحتماالت. المعتاد من خالل مدخول الطاقة التغذوية اليومييتم تشكيل توزيع مستويات 

وما أن يتم تحديد مميّزات دالّة كثافة االحتماالت، يتم الحصول على المؤشر على أنه االحتمال التراكمي بأن 

لتغذوية المعتادة ( هو أقل من الحد األدنى لمتوسط متطلبات الطاقة اXمدخول الطاقة التغذوية اليومي المعتاد )

 لهذا الممثّل أو لمتوسط أدنى متطلبات الطاقة التغذوية للفرد، على النحو اآلتي:

PoU= ∫_(x<MDER) f(x | DEC; CV; Skew) dx 

 

، معامل التباين واالنحراف الذي يميز توزيع مستويات استهالك المعامل Skewو  DEC  ،CVتشكّ  حيث

 .السكان لدىاقة الغذائية المعتادة الط



يتم االبالغ عنه و على أنه دالّة لكثافة االحتماالت   f(x)، تم تشكيل توزيع االحتماالت 2892حتى العام 

 ةثتم تشكيله على أنه دالة كثافة االحتماالت من ثال معامل التغيير. وفي صيغته األخيرةو متوّسطببارامتَرين: 

التوزيع  إلىوتتدرج بين التوزيع الطبيعي المتوازي راف ا أن تمثّل درجات مختلفة من االنحمعايير من شأنه

وتسمح عائالت التوزيع العادية واالنحاللية غير المنتظمة بتوصيف جميع الطبيعي المنحرف بشكل ايجابي. 

 http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf for. )راجع: الدرجات المتوسطة المحتملة من االنحراف اإليجابي

a detailed description) 

من شعبة االحصاءات في منظمة األغذية والزراعة الحتساب معّدل انتشار حاالت نقص  Rيتوفّر العرف  

ات بمل التغيير واالنحراف وادنى متطلالتغذوية ومعا ميترات األربعة أي استهالك الطاقةالتغذية، باعتماد البارا

 الطاقة التغذوية.

 ة لتقدير مختلف باراميترات النموذج.يمكن استخدام مصادر بيانات مختلف

 (DECاستهالك الطاقة التغذوية )

إن وسيلة توزيع مستويات استهالك الطاقة التغذوية لمعّدل الفرد في المجتمع توازي بحسب التعريف متوسط 

 معّدل مستوى االستهالك الغذائي اليومي للفرد في المجتمع.

التغذوية من البيانات المتعلقة باستهالك الغذاء المأخوذة من المسوح التي يمكن أن يتم تقدير استهالك الطاقة 

تمثّل المجتمع المقصود. ووفقاً لتصميم المسح، يمكن استخدامه لتقدير استهالك الطاقة التغذوية على المستويَين 

ة. االقتصاديالقومي وشبه القومي، إما بحسب المواقع الجغرافية أو بحسب مجموعات السكان االجتماعية و

لسوء الحظ، بالرغم من أن الوضع يتحّسن بشكل سريع، إال أن المسوح الممثّلة التي تجمع بيانات بشأن 

 االستهالك الغذائي ما زالت غير متوفرة لكل البلدان ولكل سنة.

ً تقدير استهالك الطاقة التغذوية من حسابات مجموع تأمين  للمجموعات القومية فقط، يمكن أن يتم أيضا

واستخدام كافة السلع الغذائية في بلد ما، حيث تظهر مساهمة كل سلعة بتوفّر الغذاء لالستهالك البشري في 

محتوى الطاقة التغذوية، وتتم قسمة مجموعها على حجم السكان. ويبقى المصدر األهم للبيانات المتعلقة 

راجع فاو لغالبية البلدان في العالم )ه البميزانيات الغذائية القومية هي كشف األغذية الُمتاحة الذي تحتفظ ب

http://www.fao.org/economic/ess/fbs/en/ ،) المبلغ عنه ببيانات رسمية تبلغها البلدان األعضاء وتنشرها

قاعدة البيانات االحصائية الموضوعية في المنظمة فاوستات من خالل 

(http://faostat3.fao.org/download/FB/*/E) 

 (CVمعامل التغيير )

إن المسوح التي تحتوي على المعلومات المتعلقة باالستهالك الغذائي على المستوى الفردي أو األسري هي 

 المصدر الوحيد المتوفر لتقدير معامل التغيير لالستهالك الغذائي المعتاد بشكل مباشر لألفراد الذين يمثلون

السكان. ولسوء الحظ، بيانات المسوح بشأن االستهالك الغذائي مليئة بالمشاكل التي تعقّد مسألة االعتماد على 

 تقديرات معامل التغيير.

يات مر نحتاج إليه لتقدير مستوستهالك اليومي لكل فرد من خالل عيّنة هو ألبالمبدأ، إن المراقبة المتكررة لال

أخطاء القياس. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتم جمع البيانات على مراحل مختلفة االستهالك المعتاد ولمراقبة 

من السنة على األفراد نفسهم أو األسر نفسها من اجل احتساب التغيير الموسمي المحتمل في مستويات استهالك 

http://www.fao.org/economic/ess/fbs/en/


ردي الممثل ألمة ي الفبالمدخول التغذوالطاقة التغذوية. وبسبب التكلفة الباهظة قلّما تتوفر المسوح التي تُعنى 

ما مع مثل هذه الصفات، ويمكن أن تكون غير موجودة لمعظم البلدان النامية. ونتيجةً لذلك، تبقى المسوح 

ً لتقدير معامل التغيير هي المسوح األسرية المتعددة االستخدامات، كمسوح قياس  ً واستخداما األكثر شيوعا

االنفاق )أو المسوح الخاصة بالميزانية االسرية(، التي تقوم معايير العيش، ومسوح الخاصة بالدخل األسري و

أيضاً بجمع المعلومات بشأن االستهالك الغذائي. وعند استخدام البيانات المجموعة على المستوى األسري، 

يجب إيالء االهتمام الشديد لتمييز مستويات شراء األغذية أو حيازتها عن مستويات االستخدام الفعلي لها 

هالك والهدر( خالل الفترة المرجع المحددة وأيضاً في تسجيل عدد األفراد الذين شاركوا في االستهالك )االست

بشكل جيد؛ باإلضافة إلى ذلك، من شأن بيانات مستوى األسر أن تقنّع المتغيرات نتيجة تخصيص األغذية 

 داخل األسر.

ة السل معدالت مستويات استهالك الطاقة التغذويلكافة هذه االسباب، إن معامل التغيير الذي يتم احتسابه في س

للفرد المسّجل لكل أسرة التي تشّكل جزًء من مسحٍ ما، ليس بتقدير يمكن التعويل عليه لمعامل التغيير، الذي 

 اليومي المعتاد )وليس الظرفي(. وتنحازيجب أن يعكس تغييراً في مستويات استهالك الطاقة التغذوية 

ة بشكل تصاعدي جراء المتغيرات المزيّفبيانات المسوح األسرية لمعامل التغيير من  التقديرات التجريبية

الحاصلة بسبب األخطاء في القياس، والتفاوت بين االستهالكك المعتاد واالستهالك الظرفي، والفرق بين 

ً بسبب الموسمية. باإلضافة إلى ذلك، هي ال تعكس التنّوع  تهالك في اسالحيازة واالستهالك الفعلي وأيضا

الطاقة التغذوية في المجتمع المرتبط بالخصائص الفردية ألفراد األسرة )كالجنس والسن وكتلة الجسم ومستوى 

 النشاط الجسدي(.

عند استخدام البيانات المجموعة من خالل المسوح األسرية، من األفضل تقييم معامل التغيير بشكل غير 

مباشر، متحكماً بالمتغيرات المزيّفة ومعدالً ليعكس المتغيرات ما بين األفراد )وأيضاً ما بين األسر(. وتتمثّل 

 وعات متناسقة وباحتساب معامل التغييرأبسط طريقة لمتابعة هذا األمر بتصنيف األسر وتوزيعها بين مجم

لمعدل استهالك الطاقة التغذوية للفرد بين مجموعات األسر. األمر الذي يؤدي إلى تقدير المكّون ما بين األسر 

ويتم الحصول على تقدير آخر لمكون ما بين االفراد لمعامل التغيير  CV-hلمعامل التغيير، والمشار إليه ب 

نَين للحصول  لكل فئة من السكان بحسب، CV-iالمشار اليه ب  الجنس والسن وكتلة الجسم، ويتم جمع المكّوِّ

 على التقدير المطلوب على النحو التالي:  

CV^ = v[(CV_H)^2+(CV_I)^2 )] 

 

تقدير غير  ، يتم الحصول علىها بيانات من مسح لألسر المعيشيةالنسبة للبلدان والسنوات التي ال تتوفر فيب

يم الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، ومعامل ، من خالل انحدار يساهم في قCV_IND، معامل التغييرمباشر ل

 بينما يتم التحّكم بمحّول إقليمي.، معامل التغيير( على FPI) دخل جيني، ومؤشر للسعر النسبي لألغذية

  

CV ^ _IND = ß_0 + ß_1 GDP + ß_2 GINI + ß_3 FPI + ß_4 REG 

  



، والناتج رمعامل التغييفر بها بيانات عن امالت االنحدار من مجموعة البيانات والسنوات التي تتويتم تقدير مع

 مؤشر أسعار الغذاء.، ومعامل جيني، والمحلي اإلجمالي

 االنحراف

مستوى  لىع بياناتالمباشرة من مؤشر االنحراف ، يتم تقدير ال يتأثر بشدة بوجود تباين هائل بما أن االنحراف

، مع االستثناء الوحيد للتخلص من القيم النادرة المرتفعة أو االستهالك الغذائي اليوميتوسط األسرة على م

جل سإذا تجاوز االنحراف التقديري التجريبي القيمة التي تتوافق مع التخلل في توزيع ال المنخفضة للغاية.

 (.http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf للحصول على التفاصيل:) ن.ومعامل معيالعادي بمتوسط 

MDER 

، BMRساب متطلبات الطاقة البشرية من خالل ضرب المتطلبات المعيارية لمعدل األيض األساسي )تحايتم 

توى ، ثم يتم ضربه بُمعامل مسلي للشخص السليم ذي الطول المحددمن كتلة الجسم( بالوزن المثا بالكيلوغرام

ية لكل جنس وفئة عمرية من وبالتالي يتم حساب نطاقات متطلبات الطاقة الطبيع (.PALالنشاط البدني )

متوافقة ال- 25إلى  90.5من -( BMI، مع مالحظة وجود مجموعة كاملة من قيم مؤشر كتلة الجسم )السكان

وبالتالي  ،ق كامل من األوزان الصحيحة للجسمهذا يعني أن أي ارتفاع تم تحقيقه قد يتوافق مع نطا مع الصحة.

 لمعّدل األيض األساسي.الطاقة  إلى مجموعة من القيم لمتطلبات

  

واالعتبار أن المجموعة قد تحتوي على أفراد يعملون في وبالنظر إلى المعلومات المتعلقة باالرتفاع المتوسط 

طاقة بات الوالحد األقصى لمتطل، يمكن حساب الحد األدنى والمتوسط مستويات مختلفة من النشاط البدني

األفراد الذين تتراوح بنمّو خاصة  ميّزاتم بعين االعتبار خذاألالغذائية لكل جنس وفئة عمرية من خالل 

 .المرضعاتو النساء الحواملوسنة  29-8أعمارهم بين 

 لمزيد من التفاصيل راجع الرابط التالي:)

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5686e/y5686e00.pdf.) 

  

 مرجح، كمتوسط لمجموعة معينة من السكان، بما في ذلك السكان المحليين MDERيتم الحصول على معدل 

باستخدام حجم السكان في كل فئة  ، وذلكعمرية فئةات الطاقة من كل جنس وللحد األدنى لمتطلبات احتياج

 أوزان.على أنها 

  

 MDERالسكان كان هناك غالبًا الخلط بين مفهوم  لدى شار عدم كفاية الطاقة الغذائيةانت عملية احتسابفي 

يما يتعلق بالعتبة المناسبة الستخدامها لحساب  ، وفالموصى بها تغذويةالخاص بمدخول الطاقة ال المفهومو

، MDERالسبب في أن احتمالية عدم مالءمة الطاقة الغذائية يجب أن تحسب باإلشارة إلى  كفاية.الاحتمال عدم 

، يمكن استخدامه كتقدير لمستوى المدخول الغذائي الموصى به لكل ، بدالً من ذلك)الذي ADERوليس 

من التباين الطبيعي في السكان( هو ببساطة التعرف على حقيقة أنه يوجد في أي مجموعة نطاق معين 

ً نسبة  ADERفإن استخدام  ؛المتطلبات كعتبة قد يبالغ إلى حد كبير في نقص التغذية ألنه سيحسب أيضا



عند  ، وذلك ببساطة بسبب وجود متطلبات أقل من المتوسط.لسكان األصحاء الذين يستهلكون أقل من المتوسط ا

مستوى مدخول الطاقة الغذائية الموصى بها في عدد السكان بدالً ، أو متوسط ADER، يجب استخدام ةالحاج

 من ذلك لحساب فجوة الطاقة الغذائية. "

  

 

 تفصيل:ال

 حراريةك من السعرات اللالعتماد على بيانات جداول الموازنة الغذائية الوطنية لتقدير مستويات االستهالنظراً 

مؤتمر القمة العالمي  غاياتهداف اإلنمائية لأللفية ومن األ 9-غاية جيمفإن الرصد العالمي لل، السكان لدى

 ى الوطني فقط.لألغذية قد استند إلى تقديرات وحدة البرنامج القطري على المستو

  

، بشرط وجود معلومات دقيقة كافية لتمييز المؤشر ألي مجموعة سكانية محددة سابتحا، يمكن من حيث المبدأ

للمجموعة،  ئيستهالك الغذاالمستويات اأي إذا كانت البيانات على النموذج لهذه المجموعة المحددة  معلمات

 .ويات النشاط/ النوع االجتماعي، وربما مست يةالعمرالتركيبة و

  

، فإن نطاق التصنيف يتوقف بشكل حاسم على توافر الدراسات االستقصائية المصممة لتكون ممثلة ومن ثم

تقصائية سونظراً للممارسات السائدة في تصميم الدراسات اال على مستوى الفئات السكانية الفرعية الوطنية.

، فإن المعلومات الموثوقة الكافية نادراً ما تكون متاحة لتصنيفها إلى ما يتجاوز مستوى الوطنية لألسر المعيشية

يه إلى الحد الذي صممت ف ة في بلد ما./ الشعب الرئيس( واألقاليم الريفية-منطقة اإلقامة الكلية )الحضرية 

من  ستخالص االستنتاجات، يمكن اة من أجل تحديد توزيع الدخل بدقةمعظم الدراسات االستقصائية المستخدم

عها يقتصر التوزع بين الجنسين على إمكانية تحديد األسر وتجميو البرنامج في فئات الدخل المختلفة من السكان.

 ، أو نسبة الذكور إلى اإلناث(.ة بنوع الجنس )مثل جنس رب األسرةحسب المعلومات المتعلق

 :ناقصةعالج القيم ال

  

 على مستوى البلد 

لى التقدير المعتمد ع، فإن اء من مسح لألسر المعيشية حديثًاتتوافر بيانات عن استهالك الغذعندما ال 

من جداول  DEC استهالك الطاقة التغذويةيتم تقديره من خالل تقدير انتشار حاالت سوء التغذية نموذج 

مالي لناتج المحلي اإلجاستناًدا إلى معلومات عن ا معامل التغييرو تقدير غير مباشر ل، وهالتوازن الغذائي

دل مع ، أو لمؤشرات أخرى للتنمية مثلالد، ومعامل جيني الدخل، وهو مؤشر للسعر النسبي للغذاءللب

على أساس بيانات التوقعات السكانية  MDER، وتقدير لـ من األطفال دون سن الخامسة وفيات البلد

 العالمية في شعبة السكان التابعة لألمم المتحدة.

  



 ساب للحصول على التفاصيل.تحالقسم الخاص بطريقة االانظر 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

ودة تساوي المعدل السكاني المرجح للقيم المقدرة للبلدان الموج لبلدان المنفردةض ضمناً أن القيم المفقودة ليُفتر

 في نفس المنطقة.

 المجاميع اإلقليمية: 

 عالمية للبرنامج على النحو التالي:تُحسب المجاميع اإلقليمية وال 

PoU_REG = (_i PoU_i × N_i) / (_i N_i) 

  

المقدرة لكل البلدان في المناطق التي تسمح البيانات المتاحة لها بحساب تقدير  PoUقيم  PoU_iحيث تمثل 

 .لمعنيحجم السكان ا N_iموثوق ، و 

 :فاوتمصادر الت 

  

وقد أنتجت العديد من البلدان تقارير عن انتشار نقص التغذية ، بما في ذلك تقاريرها الوطنية عن األهداف 

اإلنمائية لأللفية ، وأوردتها في تقاريرها ، ولكنها استعملت على الدوام تقريباً منهجية مختلفة عن المنهج الذي 

لمقارنة مع تلك التي أبلغتها منظمة األغذية والزراعة طورته المنظمة ، مما يجعل األرقام الوطنية غير قابلة ل

 عن الرصد العالمي.

  

 ً أن بيّن  الذي هو حساب النسبة المئوية لألسرالمستخدم في إعداد التقارير الوطنية  كان النهج األكثر شيوعا

، والذي يحدد عادة عند حّد الموصى به من الغذاء اليوميأقل من ال للفرد لطاقة الغذائيةااستهالك متوسط 

حوالي  عتبات أدنى منتم استخدام  ،وفي بعض الحاالت .وفقاً لبيانات المسوح األسرية، كيلو كالوري 2.988

كها اليومي استهال، ربما كرد فعل على حقيقة أن النسب المئوية لألسر التي تبلغ متوسط كيلو كالوري9.688

 ي تقديرات عالية بصورة غير معقولة عن انتشار نقص التغذية.كيلو كالوري للفرد الواحد ه 2988أقل من 

  

ً من دون استثناءو وتكشف  ،بيانات استهالك الطاقة الغذائية ، ال يتم النظر في وجود تباين زائد فيتقريبا

  من انتشار حاالت نقص التغذية. التقارير عن تقدم محدود أو عدم إحراز أي تقدم في الحد

 ، فإن النتائج التي تم الحصول عليها من خالل هذه الطرقسابتحفي القسم الخاص بطريقة اال وردوكما 

ولذلك فمن  نحو المبالغة في التقدير.كما أنها على األغلب تميل  ،هي إلى حّد كبير نتائج غير موثوقة البديلة



ً  عة لألمم المتحدةاألغذية والزرا منظمةللدعوة إلى استخدام أساليب  ةد متضافروبذل جه صائبال ي ف أيضا

 المنظمة على أهبة االستعداد لتقديم كل الدعم التقني الالزم.و إعداد التقارير الوطنية.

  

 

 

 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل المتاحة للبلدان وسائل والمبادئ التوجيهية ال

 ة الثالثة للبيانات على المستوى الوطني هي:المصادر الرئيس 

 يةة والثروة الحيوانستخدام المحاصيل الغذائية الرئيستقارير رسمية عن إنتاج وتجارة وا -أ

 الخاصة باالستهالك الغذائي يةح األسرومسالبيانات  -ب

 الخصائص الديموغرافية للسكان الوطنيين -ج

الوطنية التي تجريها وزارة الزراعة / الثروة مسوح الزراعي هي العادة ما تكون مصادر البيانات لإلنتاج 

 غياب القياسات ، وفيتُجرى هذه المسوح بشكل سنويعادة ما و .قوميةال مكتب االحصاءاتالحيوانية و / أو 

، استخدم معلومات عن المناطق / أعداد الحيوانات وأعداد المحاصيل / أوزان الذبيحة لحساب كميات المباشرة

ل ك الفاو بإجرائها منظمةالتعدادات الزراعية، التي توصي  ّمليمكن أن تك الحيوانية.المحاصيل أو الثروة 

م تمّكن ، ومن ثة عن المحاصيل والثروة الحيوانيةمن خالل توفير بيانات أكثر حداث مسوحعشر سنوات، هذه ال

 الدقيقة. نسخ المنقّحةإلسقاطات / المن القيام بمزيد من ا

ً مصدر   ً بانات الخاصة بالتجارة الزراعية والغذائية البييقتصر تقريبا طني )مع المكتب الجمركي الوتقريبا

هذه  دغالبًا ما تقوم الدول بإعدا استثناءات قليلة حيث يمكن الحصول على البيانات من البنك المركزي(.

فاصيل الشريك ، تاسلدولية )تصنيفات السلع / البلدان، وحدات القيالقياسية ا نماذجلالتقارير التجارية وفقًا ل

 / البيانات التجارية موثوقة تماًما، كونها نتيجة للقياس المباشرمثل هذه  ه يمكن اعتبارالتجاري(.في حين أن

نها )وحركة الحيوانات(، ، وقضايا التجارة الحدودية غير المبلغ ع/ إلى مكتب الجمارك من قبلاإلبالغ 

انات بعض تحليل البي هذا األمر قد يتطلب، وخر الزمنيوتصنيف السلع بشكل غير دقيق، والسرية، والتأ

تحقق من للإحصائيات التجارة 'المرآة' والتحقق من صحتها )في كثير من األحيان من خالل اإلشارة إلى 

 الكميات والقيم(.

صصة متخ مسوححيوانية من خالل المصنّعة والودام المحاصيل األولية يمكن الحصول على بيانات عن استخ 

ويكون استخدام المصالح هنا من  الغذائية. )تكملها البحوث( من خالل النظام الوطني للصناعات الزراعية

ناعية )مثل إنتاج ، لالستخدامات الصيوانية، األعالف الحتلك الكميات الموجهة، من بين أمور أخرى خالل

 – في الدورة الزراعية المتعاقبة(لبذور )البذر ، ل/ الزراعية سيةالوقود الحيوي(، للمخزونات الوطنية / المؤس

 صة / المتاحة لالستهالك البشري المحتمل.كميات المخصّ لتمكين دقّة تقييم ال

ات ، من خالل استبيانللمحاصيل / الماشية، واستخدامها الرئيس يانات اإلنتاج األوليتحصل المنظمة على ب

ويتم الحصول على إحصاءات التجارة القطرية  البلدان سنويًا.مصّممة حسب البلدان يتم إرسالها إلى جميع 

 ً من خالل عمليات تنزيل مجمعة لقاعدة البيانات التجارية لألمم المتحدة )من المتوقع أن تقدم  الرسمية سنويا



 ً  م استخدام، يتلحاالت، عند توفرهافي بعض ا (.البلدان تقارير إلى شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة سنويا

ثم يتم التحقق من صحة مجموعات البيانات هذه وتكوين  الوطنية أيًضا.الكشف باألغذية المتاحة بيانات 

وتجدر اإلشارة إلى أنه عندما ال تكون البيانات / التقارير  المدخالت في البلد الذي تقوم المنظمة بتجميعه.

 ، وبالتالي من الضروريستخدام السلع(ألحيان مع بيانات امتاحة بشكل رسمي )كما هو الحال في كثير من ا

 .الناقصة البياناتلملء  سنادلجوء إلى عمليات االال

  

الجديدة للتجميع الوطني )تم استكمالها مؤخًرا بالتعاون مع المبادئ التوجيهية للكشف باألغذية المتاحة 

 ."(shiny)التطبيق "الجديدة  العالمية( وأداة التجميع االستراتيجية

على الرابط  متاحةالكشف باألغذية  منهجيةعلى التفاصيل 

 . /fbs02/en-http://www.fao.org/economic/ess/fbs/ess :التالي

ويتميز الكتيب بطبيعة  التي اكتملت مؤخًرا. FBSالمبين هنا وبين إرشادات  FBSيجب عدم الخلط بين كتيب 

ومن ناحية  القطري. FBSفنية أكبر ويوضح المنهجية التي تتبعها منظمة األغذية والزراعة في تجميع 

نقيًحا ات وتوصيات أكثر تبتوجيه، تزود البلدان أخرى، فإن المبادئ التوجيهية، في حين تستند إلى الدليل

 لتجميعها على المستوى الوطني.ةً وعملي

على قاعدة البيانات اإلحصائية في  FBSبخلفية  المعنية نصوصالبعض تتوفّر 

 . http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS المنظمة:

 

 الجودة ضمان

مزيد من التفاصيل إذا لزم العالمية )يمكن توفير ال االستراتيجيةبالتعاون مع  FBSبرنامج تنمية قدرات 

غذية التغذية / الكشف باألانتشار حاالت نقص كحزمة مع فريق األمن الغذائي تنمية القدرات بالتعاون  ؛األمر(

 المباشرة على أساس طلبات قطرية مباشرة محددة. FBSوتنمية قدرات  ؛)تمولها المشاريع( المتاحة

 مصادر البيانات 

 صف:الو 

مصمم  للنظام الغذائية للفردهو إجراء مسح انتشار حاالت نقص التغذية ثالي للبيانات لتقدير إن المصدر الم 

ل فرد لك طول والوزنا إلى جنب مع ال، جنباالستهالك اليومي الفعلي للغذاء يتم قياس، حيث بعناية ومهارة

 حدوثمثل هذه االستطالعات نادرة ال لكن مستهدفين.، بشكل متكرر على عينة تمثل السكان التطالعاالس يشمله

 .نظراً إلى تكلفتها

تحواذ ات االسجمع المعلومات عن عمليت تيبشكل جيد وال ةالمصمم تكون المسوح األسرية، قد من حيث المبدأ 

 توقيتمع ال، بتكلفة معقولة ونقص التغذية بين السكانحاالت تشار نإلعطاء تقدير موثوق الة على األغذية كافي

  :أهداف التنمية المستدامة بشرط أنإلبالغ عملية مراقبة  الالزم

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/economic/ess/fbs/ess-fbs02/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/faostat/en/%23data/FBS#data/FBS


ر المعيشية بشكل سليم، بما في ذلك على د األسجميع مصادر استهالك األغذية لجميع أفرايتم احتساب )أ( 

 وجه الخصوص، األغذية المستهلكة خارج المنزل؛

تها ممعلومات كافية لتحويل البيانات المتعلقة باستهالك األغذية أو اإلنفاق على األغذية إلى مساه توافر)ب( ت

  في استهالك الطاقة الغذائية؛

ة في للتحكم في التقلبات الزائدار معدالت نقص التغذية انتش ساب وحداتتح)ج( تستخدم الطرق المناسبة ال

يع ز، مما يسمح بوجود تغيرات طبيعية في تويع األسرالمستويات التقديرية الستهالك األغذية المعتاد في جم

 عضاء السكان.أل الطاقة متطلباتاستهالك األغذية عبر األفراد، بسبب االختالفات في 

  

التي أجريت لحساب اإلحصاءات االقتصادية مسوح لهذا الغرض الالتي يمكن النظر فيها  لمسوحومن أمثلة ا

ية الموازنة المعيشي، وتلك الخاصة بالدخل واإلنفاق األسرب لمسوح الخاصةاء تقييمات للفقر، مثل اوإجر

 ة.المعيش مستوىقياس الدراسة االستقصائية للألسر، و

نات التي ا، االعتماد فقط على البيغير المستحسنمن يكون من المستحيل، و لكن من الناحية العملية، غالباً ما 

دالت انتشار مع لتقدير المعايير األربعة لنموذج ألن المعلومات الالزمة المسوح األسرية،يتم جمعها من خالل 

 إما مفقودة أو غير دقيقة.نقص التغذية 

 ضمن:في كثير من األحيان  يةاألسر حومسللبيانات االستهالك الغذائي  يتم اشتماليجب أن  

 ؛حسب الجنس والسنب عنيينلهيكل الديمغرافي للسكان الم)أ( البيانات المتعلقة با

 ؛ئة من فئات الجنس والفئة العمريةاألفراد في كل فمعلومات عن ارتفاع متوسط البيانات أو الب( 

 ؛السكان لدىن توزيع مستويات النشاط البدني بيانات عالج( 

ير متوسط التحيزات في تقد لتصحيحالبشري غذية المتاحة لالستهالك بديلة عن مجموع كميات األالبيانات الد( 

 االستهالك اليومي للطاقة الغذائية الوطنية للسكان.

ك ر بيانات استهالوفّ تي تاألغراض ال ةمتعددال وحمن خالل نفس المس)أ( و)ب( و)ج( يمكن أن تتاح بيانات  

 الديمغرافية والصحية مسوح الوطنيةمتاحة من مصادر أخرى، مثل الها قد تكون على األرجح لكنالغذاء، و

 ((.بالنسبة ل ج) استقصاءات استخدام الوقت( و)ب( وأ)

لى عالتقديري الستهالك الطاقة الغذائية اليومي إلى االعتماد التحيز في المتوسط تصحيح  مسألة حتاجتقد  

 ، مثل إجمالي إمداد األغذية وحسابات االستخدام وموازنات األغذية.الغذائي الستهالكمصادر بديلة ل

إلى جميع  والعالمي، باإلضافة على المستوى الوطني واإلقليمينتشار معدالت نقص التغذية إلثبات تقديرها الو

ظمة تعتمد المن، انات دقيقة بشأن استهالك األغذيةعلى بيمن خاللها التي يمكن الحصول  لمسوح االسريةا

 على ما يلي:



)أ( التوقعات السكانية العالمية لشعبة السكان التابعة لألمم المتحدة 

(https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population)/لتي تقدم تقديرات ، ا

 ؛معظم الدول في العالملسب الجنس والعمر كل عامين حبالسكان المحليين تركيبة مستكملة ل

، التي تقدم (http://faostat3.fao.org/download/FB/*/Eجداول األغذية لدى المنظمة )ب( 

 ؛ي كل عام لمعظم بلدان العالمتقديرات مستكملة عن توافر األغذية على الصعيد الوطن

بل منظمة من ق االستهالك الغذائيالتي تجمع بيانات  مسوح األسريةحصول على البيانات الدقيقة من اليتم ال 

 من خالل اتفاقات ثنائية محددة. ، أوواقع الوكاالت اإلحصائية الوطنيةاألغذية والزراعة مباشرة من خالل م

  

 

 عملية جمع:

إن المعلومات الرسمية عن إنتاج السلع الغذائية وتجارتها واستخدامها التي تستخدمها المنظمة في جمع جداول  

رسل تو قبل الوحدات اإلحصائية التابعة لوزارة الزراعة.التوازن الغذائي يتم توفيرها بشكل أساسي من 

 محددة. جهة تنسيقع البيانات كل عام إلى المنظمة استبيانا لجم

يتم  ،عندما تكون متاحة لوطنية البيانات الجزئية للمسوح األسرية.ما تمتلك الوكاالت اإلحصائية ا عادةً  

 في العديد من من القومي.وقع اإللكتروني لوكالة األالحصول على البيانات من الفاو مباشرة من خالل الم

عادة في  ،، تم توقيع اتفاقات ثنائيةجال الرسميلم، عندما تكون البيانات الجزئية غير متوفرة في االحاالت

 سياق برامج المساعدة التقنية وتنمية القدرات.

 لخاضعة للمراقبة من التوقعاتفي جميع البلدان ا تركيبتهعلى بيانات عن حجم السكان ويتم الحصول و 

 السكانية العالمية لشعبة السكان التابعة لألمم المتحدة.

 توافر البيانات 

 صف:الو 

، بلداً  995لـ نتشار نقص التغذية والزراعة عن تقديرات منفصلة ال ، أبلغت منظمة األغذية2895في عام  

 موزعة على النحو التالي:

 995العالم 

 995الدول النامية 

 66أفريقيا 

 6شمال افريقيا 

 68أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 92شرق أفريقيا 



 7وسط إفريقيا 

 5جنوب افريقيا 

 94غرب أفريقيا 

 31اسيا 

 0القوقاز وآسيا الوسطى 

 6شرق آسيا 

 0جنوب آسيا 

 98جنوب شرق آسيا 

 1غرب آسيا 

  27 كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيريأم

 7الكاريبي منطقة البحر 

 28كا الالتينية ريأم

 0كا الوسطى ريأم

 92أمريكا الجنوبية 

 5ا انيأوقي

 " 8الدول المتقدمة 

  

  السالسل الزمنية:

 حتى الوقت الحالي – 9119

 الجدول الزمني 

 جمع البيانات: 

 مستمر 

 إصدار البيانات: 

 2894 / ديسمبركانون األول 

  



 الجهات المزّودة بالبيانات

لمعلومات الرسمية ايتم توفير  البيانات.ب الجهات الوطنية المزّودةختلف تنظر إلى مصادر البيانات المختلفة، بال 

أساسي  بشكل، اول التوازنعن إنتاج السلع الغذائية وتجارتها واستخدامها التي تستخدمها المنظمة في جمع جد

 لوطنية البياناتا تمتلك الوكاالت اإلحصائية اعادة م من قبل الوحدات اإلحصائية التابعة لوزارة الزراعة.

 األسرية. الجزئية للمسوح

 الجهات المجّمعة للبيانات 

، فريق إحصاءات األمن في األمم المتحدة ، شعبة اإلحصاءات)الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  

 .الغذائي والتغذية

  

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد: 

 http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/ 

 المراجع: 

  

http://www.fao.org/docrep/012/w0931e/w0931e16.pdf 

http://www.fao.org/docrep/005/Y4249E/y4249e06.htm#bm06 

http://www.fao.org/3/a-i4060e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf 

  

 صلةال مؤشرات ذاتال

 9-2-2؛ 2-2

 عليقات:الت 

 اعتبار الجوع كالّشكل األقصى لسوء التغذية، حدّ ، إلى 2-2غاية االرتباط مع ال انه تم تحقيق اعتبار ال يمكن 

 .9-2 غايةتحقق الما تّم ، إال إذا 2-2 غايةوال

  

  

  



  

 

 

  

 



 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة: ٢الهدف 

القضاء على الجوع وكفالة حصول الجميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم  :١-٢الغاية 
 ٢٢٠٢الرضع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام، بحلول عام 

تنادا إلى مقياس األمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط السكان، اس معدل انتشار انعدام: ٢-١-٢المؤشر 
 المعاناة من انعدام األمن الغذائي

 

 لمعلومات المؤسسيةا
  
 :/ المنظماتمنظمةال
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
 

يقيس المؤشر النسبة المئوية لألفراد من السكان الذين عانوا من انعدام األمن الغذائي عند مستويات معتدلة أو 
ي ، بالمقياس المرجعتقاس شدة انعدام األمن الغذائي، الذي يعرف بأنه سمة كامنة حادة خالل الفترة المرجعية.

للقياس وضعته المنظمة من خالل تطبيق مقياس تجربة  ، وهو معيارألمن الغذائيالعالمي لتجربة انعدام ا
 .4104، بدءاً من عام دولة حول العالم 041في أكثر من  انعدام األمن الغذائي

  
 األساس المنطقي:

 
عادة ما يرتبط انعدام األمن الغذائي بمستويات معتدلة من الشدة بعدم القدرة على تناول وجبات صحية متوازنة 

، يمكن اعتبار ارتفاع معدل انعدام األمن الغذائي عند مستويات معتدلة مؤشراً هذا النحوعلى  بشكل منتظم.
دقيقة ، المرتبطة بنقص المغذيات الالسكان لدىرتبطة بالنظام الغذائي ألشكال مختلفة من الظروف الصحية الم

 ام األمن الغذائي تنطوي على، فإن المستويات الحادة من انعدومن ناحية أخرى والنظم الغذائية غير المتوازنة.
، بما ى أشكال أكثر حدة من نقص التغذية، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلاالستهالك الغذائيمالية كبيرة لخفض احت

 في ذلك الجوع.
  

، بتكلفة محدودة FIESمقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي  لغاية إدارة استبيانات قصيرة مثلمن السهل ل
بيد أن القدرة على التحديد الدقيق لحالة انعدام األمن الغذائي  ة الستخدامها.يسالمزايا الرئ وهي واحدة من

ز ، وهو السبب الذي من أجله يُنجدة بسبب العدد القليل من األسئلةمحدوهي قدرة ألفراد معينين أو أسر معيّنة 
يضمن أن  ، ممافي شروط االحتماالتعلى نحو أفضل تعيين األفراد المستجيبين لفئات انعدام األمن الغذائي 

انتشار المعدالت في عدد السكان موثوقة بما فيه الكفاية حتى عندما تستند إلى أحجام عينة صغيرة تقديرات 
 ً  .نسبيا



  
تتمثل  ، تعتمد الموثوقية والدقة بشكل حاسم على جودة تصميم وتنفيذ المسح.كما هو الحال مع أي تقييم إحصائي

ة للمعالجة التحليلية للبيانات من خالل الطرق القائمة على نموذج راش في أنها تسمح رئيسإحدى الميزات ال
، قين حول معدالت االنتشار المقدرةباختبار جودة البيانات التي يتم جمعها وتقييم الهامش المحتمل لعدم الي

 والتي يجب اإلبالغ عنها دائًما.
  

 المفاهيم:
 

عاًما أن عدم القدرة على الوصول إلى الغذاء  42أثبتت األبحاث المكثفة التي أجريت على مدار أكثر من 
يؤدي إلى سلسلة من التجارب والظروف المشتركة بين الثقافات والسياقات االجتماعية واالقتصادية والتي 

ة التنازل عن نوعية األغذي إلى تحتاج الحصول على ما يكفي من الغذاءتتراوح من القلق بشأن القدرة على 
ص خفض أحجام الحص، بحيث يتم إجبارها على الحد من تناول الطعام عن طريق يتم استهالكها أو تنوعها التي

ل للوصول إلى أي طعام ، وصواًل إلى الحالة القصوى للشعور بالجوع وعدم وجود وسائأو تخطي الوجبات
عند و لقياس انعدام األمن الغذائي القائم على الخبرة.األساس ذه وف النموذجية مثل هوتشكل الظر .ليوم كامل
لتي يتم جمعها من ت ابيانالن افإ، الستجابة للبندافي نظرية  هاورحصائية سليمة جذإساليب ل أخال تحليلها من

ام نعدالتي تنتشر اوان لبلدالمتشابهة بين والمتشابهة نظرياً ت القياساب اساساً لحساأتوفر ت لنطاقاا هذهل خال
سها هذا المؤشر تعكس مباشرة مدى يالتي يقالشديدة حالة انعدام األمن الغذائي م، فإن ومن ث ئي.الغذاألمن ا

 عدم قدرة األسر المعيشية أو األفراد على الوصول بانتظام إلى األغذية التي يحتاجون إليها.
  

 التعليقات والقيود:
 

ام مقياس المعاناة من انعد ال يقل عن ثالث دقائق لجمع بيانات الوقت المستغرق في المسحيُقدَّر أن متوسط 
 من الممكن تضمين يجري إجراؤه بشكل جيد، األمر الذي سيجعلمواجه  مسح في FIES األمن الغذائي

ذية تقدم منظمة األغ .بتكلفة معقولة جداً  مثيلي وطني في كل بلد في العالمفي مسح ت FIES-SM المقياس
لغة ولهجة تستخدم في  411أكثر من  إلىتم تكييفه وترجمته  FIES-SMبرنامج  والزراعة نسخة من

 .Gallup World Pollاستطالع 
  

عرض  يتجاوز ما ، نادراً شخص فقط 0111ستخدم في استطالع جالوب العالمي، مع عينة من حوالي يُ عندما 
مع هوامش أخطاء زائد  ٪ 21حوالي نتشار اال، تقدر معدالت من االنتشار المحسوب )أي ٪ 41 فترات الثقة
من الواضح أنه من المرجح أن تكون فواصل الثقة أصغر بكثير عندما يتم تقدير معدالت  (.٪2أو ناقص 

 االنتشار الوطنية باستخدام عينات أكبر.
  

لقائم ا، فإن النهج ام األمن الغذائي لألسر المعيشيةومقارنة بالمؤشرات غير الرسمية األخرى المقترحة النعد
له ميزة أن معدالت انتشار انعدام األمن الغذائي يمكن مقارنتها مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي على 

ي ن الغذائعالمات مشابهة )مثل انعدام األمتّم استخدام وحتى إذا  مباشرة عبر المجموعات السكانية والبلدان.
لمستخدمة رسمية للعتبات االنهج األخرى إثبات القابلية للمقارنة ال، فال يزال يتعين على "المعتدل" و "الحاد"(

أو "الدرجات"  تربط قيم "المؤشرات" ،لنموذج إحصائي مناسب ، بسبب عدم وجود تعريفللتصنيف
ائج التي النت، يجب توخي الحذر عند مقارنة لهذا السبب ، إلى درجة انعدام األمن الغذائي.المستخدمة للتصنيف

هذه  نمع تلك التي تم الحصول عليها مضمن مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي عليها  تم الحصول
 ، تستخدم العالمات المماثلة لوصفها.المؤشرات األخرى، حتى لو، لألسف



  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

لى الغذائي القائم عمن يتم جمع البيانات على مستوى الفرد أو األسرة من خالل تطبيق استبيان مقياس األ
تجمع وحدة مسح األمن الغذائي أجوبة على األسئلة التي تطالب المستجيبين باإلبالغ عن  المسح. ضمن الخبرة

ام يتم تحليل البيانات باستخد حدوث العديد من التجارب والظروف النمطية المرتبطة بانعدام األمن الغذائي.
، والذي يفترض أن احتمال (PL-0، لوجستي ذو المعلمة الواحدةوذج النموذج راش )المعروف أيًضا باسم النم

 حّدة الوضعجيستية للمسافة، على نطاق ة لو، هو دالjللسؤال  iمن قبل المستجيب  مراقبة اإلجابة اإليجابية
 .𝑏𝑗 ،البندوضع و، 𝑎𝑖 ،، بين وضع المستجيبقائمال

Prob{𝑋𝑖,𝑗 = Yes} =
exp(𝑎𝑖−𝑏𝑗)

1+exp(𝑎𝑗−𝑏𝑗)
 

 

، على وجه الخصوص ت  المعلما باستخدام إجراءات الحد األقصى المحتملة.𝑏𝑗 و𝑎𝑖  تالمعلمايمكن تقدير 

يتم تفسيرها على أنها مقياس لشدة حالة األمن الغذائي لكل مستجيب ويتم استخدامها لتصنيفها إلى فئات من 
 انعدام األمن الغذائي.

أو انعدام األمن الغذائي الفئات الثالث من )أ( األمن الغذائي مقياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي يعتبر  
 ، وتقدير احتماللحادّ )ج( انعدام األمن الغذائي ا، حادّ األمن الغذائي المعتدل أو ال)ب( انعدام  ؛بشكل طفيف

بشكل  حتمال التعرض النعدام األمن الغذائيوا (  𝑝mod+sev) حاّدةغذائي بصورة معتدلة أو انعدام األمن ال
انعدام االمن الغذائي المعتدل أو  >احتمال انعدام االمن الغذائي الحاّد  >ع صفرلكل مستجيب، م( 𝑝sev)حادّ 

انعدام االمن الغذائي بشكل طفيف وفقاً أو  تحقيق االمن الغذائيعلى احتمال  يمكن الحصول .0 >الحاّد 
 للصيغة التالية: 

𝑝fs = 1 − 𝑝mod+sev 

 

ساب مدى انتشار انعدام األمن الغذائي عند مستويات معتدلة أو حادة تحا، يتم بالنظر إلى عينة تمثيلية 
(FImod + sevوعند مستويات ، ) حاّدة (FIsev بين السكان كمجموع مرجح الحتمالية االنتماء إلى فئة )

تجيبين لمسانعدام األمن الغذائي الحادة ، على التوالي ، لجميع ا، وإلى فئة حادّ األمن الغذائي المعتدل أو الانعدام 
 :ما نةعيّ  من األفراد أو األسر من

 و

𝑎𝑖 

(1)      FImod+sev =  ∑ 𝑝𝑖mod+sev
× 𝑤𝑖

𝑖

 

 



(2)      FIsev =  ∑ 𝑝𝑖sev
× 𝑤𝑖

𝑖

 

الوطنيين  كانالس منشير إلى نسبة األفراد أو األسر ما بعد التقسيم الطبقي التي ت ترجيحات 𝑤𝑖حيث تشكل  
 العينة.من  الممثلة بكل عنصر

إلى  ئيشير انتشار انعدام األمن الغذافحينها يالعينات الفردية،  ترجيحاتهي   𝑤𝑖 من المهم أن نالحظ أنه إذا
 سكانلى الإ حينها يشير فهو، العينات األسرية تمثّل ترجيحاتإذا كانت  أنه في حين مجموع السكان من األفراد

وهذا يعني  األفراد. بين نتشاراال مدى إنتاج فيالهدف يكمن ، 4-0-4ساب المؤشر حومن أجل  األسر. من
 أن:

لعينات اترجيحات ، فيجب تحويلها إلى سريةالعينات األ ترجيحاترة ويزود بإذا كان المسح على مستوى األس
 استخدام نظام الترجيح الفردي يمكن بعد ذلك الفردية عن طريق ضرب األوزان حسب حجم األسرة المعيشية.

 .(4( و )0لحساب معدالت االنتشار الفردية في الصيغتين )

( و 0ن )تنطبق على االحتماالت في الصيغتيالتي البالغين  ترجيحات، فإن إذا كان المسح يشمل البالغين فقطو
إجمالي عدد  لدىل االنتشار لحساب معد، في هذه الحالة (.𝐹𝐼𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠البالغين )لدى نتشار اال( توفر معدالت 4)

، يجب أيًضا حساب نسبة األطفال الذين يعيشون في أسر معيشية حيث يكون شخص بالغ واحد على السكان
د لبالغين عن طريق عدا ترجيحاتبذلك عن طريق قسمة م لقياان يمكو األقل يعاني من انعدام األمن الغذائي.

بمجرد و ة.ألسرافي ل ألطفاد اعدالترجيحات االسرية التقريبية بضرب هذه ة وألسرالبالغين في ص األشخاا
، فإن انتشار انعدام األمن الغذائي لدى األطفال الذين يعيشون في األطفال التقريبيةترجيحات صول على الح

ا من ( يمكن حسابه𝐹𝐼𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛الغذائي ) غ واحد على األقل من انعدام األمأسر معيشية يعاني فيها شخص بال
يتم في النهاية و (.4( و )0على احتماالت انعدام األمن الغذائي في الصيغتين )ترجيحات خالل تطبيق هذه ال

 ب مدى انتشار انعدام األمن الغذائي في مجموع السكان على النحو التالي:استحا

FImod+sev  =  
𝐹𝐼𝑚𝑜𝑑+𝑠𝑒𝑣

𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 ∗ 𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 + 𝐹𝐼𝑚𝑜𝑑+𝑠𝑒𝑣
𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 ∗ 𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛

𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 + 𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛
 

 و

FIsev  =  
𝐹𝐼𝑠𝑒𝑣

𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 ∗ 𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 + 𝐹𝐼𝑠𝑒𝑣
𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 ∗ 𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛

𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 + 𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛
 

 .البالغين واألطفال البلد من سكان إلى  𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛و  𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠حيث يشير 

، فإن انتشار انعدام األمن الغذائي في إجمالي عدد السكان يوفر على إجمالي عدد السكان في البلد عند تطبيقه 
عدد األفراد الذين يعيشون في األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي )أو في األسر التي يعاني فيها شخص 

)انعدام االمن . حّدةمن الغذائي( في بلد ما، على مستويات مختلفة من الانعدام األبالغ واحد على األقل من 
يتم التعبير عن عدد األشخاص الذين  (.Nsevانعدام االمن الغذائي الحاد و Nmod+sevالغذائي المعتدل والحاّد 

 باآلالف. البياناتقاعدة يعانون من انعدام االمن الغذائي في 

 
 
 



 تفصيل:ال
طبيقه يتم ترة أو أي استبيان آخر لألمن الغذائي قائم على الخبقياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي وبما أن 

يكون المسح حيث ، يمكن قياس مدى انتشار انعدام األمن الغذائي في أي مجموعة سكانية مسوحمن خالل ال
ً مستخدم لجمع البيانات فيها ال  .تمثيليا
  

ألسرية ممكنًا بناًء على الخصائص استوى األسر المعيشية، فمن الممكن أن يكون على م التفصيل طبيقإذا تم ت
وعدد األطفال الصغار األطفال وجود ة )بما في ذلك على سبيل المثال مثل الموقع ودخل األسرة والتركيب

توى لى المستم تطبيقه عما إذا والمسنين وغيرهم( والجنس والعمر والتعليم.  فراداألذوي اإلعاقة و فرادواأل
حسب الجنس حيث يمكن قياس مدى بالنتشار انعدام األمن الغذائي  التفصيل المالئمالفردي، فيمكن إجراء 

 انتشار انعدام األمن الغذائي بين الذكور واألنثى من نفس المجموعة السكانية بشكل مستقل.
  

اش رق من صحة التطبيق من خالل تقدير نموذج ، يجب تخصيص االنتباه للتحقّ اج إحصائيات مفصلةعند إنت
، قم بإجراء المعادلة المناسبة للمقياس قبل مقارنة بيانات من كل مجموعة فرعية محددة، وإذا لزم األمرمع ال

 النتائج.
  

 :معالجة القيم الناقصة
  

                بلدعلى مستوى ال 
 لم تتوفر بيانات قطرية.ما ال يتم احتساب المؤشر 

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

ً أن القيم المفقودة  يُفترض درة للبلدان المقتساوي المعدل السكاني المرجح للقيم  الفردية لبلدانلضمنا
 .نفسها المنطقة الموجودة في

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
 :المعتدل والحاّد على النحو التاليالنعدام االمن الغذائي يع اإلقليمية والعالمية تُحسب المجام

FI𝑎 =
∑ FI𝑎,𝑐 × 𝑁𝑐𝑐

∑ 𝑁𝑐𝑐
 

 
المقدرة  FIaهي قيم  FI𝑎,𝑐و )انعدام االمن الغذائي المعتدل+ الحاّد، انعدام االمن الغذائي الحاّد(=  aحيث 

 هي حجم السكان المقابل. Ncفي المنطقة و cللبلد 
  

 :فاوتمصادر الت
  

أبلغت فيها البلدان )الواليات المتحدة وكندا والمكسيك وغواتيماال والبرازيل( عن في الحاالت القليلة التي 
استندت هذه المؤشرات  ،من الغذائي القائمة على الخبرةمؤشرات النعدام األمن الغذائي استنادا إلى جداول األ

نعدام اس المعاناة من التي يقترحها قي تتوافق مع الحدود الدولية اإلى عتبات محددة على المستوى الوطني ال
 http://www.fao.org/3/i4830e.pdfفي  A3المرفق األول والجدول  راجع .FIES االمن الغذائي



ستخدام ن تقديرات االنتشار باجو أن تبلغ البلدان عفي المستقبل، من المر للحصول على وصف لالختالفات.
تبات ، باإلضافة إلى تلك القائمة على العالحادةالمستويات و حاّدةليًا للمستويات المعتدلة والالعتبات المحددة دو

 الوطنية.
  

على استعداد لتقديم المساعدة بشأن الطرق التحليلية الالزمة لتقدير االنتشار على  األغذية والزراعة منظمةإن 
 .FIES قياس المعاناة من انعدام االمن الغذائيساس العتبات المرجعية العالمية لأ
  
 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل المتاحة للبلدان  المبادئ التوجيهيةوسائل وال
  

ة أو األسري كانية )إما المسوحالس ائمة على الخبرة من خالل المسوحيتم جمع بيانات جداول األمن الغذائي الق
 .وظروفها الدولة مع لغةيتم تكييفها يانات / الوحدات التي تم الفردية( باستخدام االستب

  
 األمثلة في المراجع أدناه:يتم توفير 

 Household Food Security Survey Moduleالواليات المتحدة األمريكية:  -
https://www.ers.usda.gov/media/8271/hh2012.pdf( 

 Insegurança Alimentar Escala Brasileira deالبرازيل:  -
, Quadro 5, page 30) http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91984.pdf( 

 Escala Mexicana de Seguridad Alimentariaالمكسيك:  -
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/tradicio(

4)1-, pages 13nal/2012/doc/c_tra_enigh12_hogares.pdf 

 Escala Latino Americana y Caribena de Seguridad Alimentariaغواتيماال:  -
ehttp://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/12/11/DDrIEuLOPuEcXTcLXab1yOkiOV2HQr(

, pagina 3) q.pdf 

 ) bl404e.pdf-http://www.fao.org/3/aFood Insecurity Experience Scale  (الفاو:  -

 
  

في استبيان هو مسألة بسيطة  FIES الخاصة بقياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي إن إدراج وحدة المسح
 الواردة في الوثائق التالية. لمبادئ التوجيهيةالمحلية من خالل اتباع ا من تكييف األسئلة مع اللغة

http://www.fao.org/3/a-be898e.pdf   
http://www.fao.org/3/a-be898f.pdf 
http://www.fao.org/3/a-be898s.pdf 
http://www.fao.org/3/a-be898r.pdf 
http://www.fao.org/3/a-be898a.pdf 
http://www.fao.org/3/a-be898c.pdf 

  
  

 ضمان الجودة: 
 

نموذج  افتراضخالل اختبار التقيد ب قياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي من يتم التحقق من صحة بيانات
إذا  سيكشف هذا االختبار ما موثوقية راش.مؤشرات ل المتبقّي قياسوغياب ال موادلبين التمييز المتساوي ل

 ياس المعاناةق تقديرات موثوقة النتشار انعدام األمن الغذائي وفقًا لمعياركانت البيانات ذات جودة كافية إلنتاج 
FIES. 

https://www.ers.usda.gov/media/8271/hh2012.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91984.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/tradicional/2012/doc/c_tra_enigh12_hogares.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/tradicional/2012/doc/c_tra_enigh12_hogares.pdf
http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/12/11/DDrIEuLOPuEcXTcLXab1yOkiOV2HQreq.pdf
http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/12/11/DDrIEuLOPuEcXTcLXab1yOkiOV2HQreq.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl404e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-be898e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-be898f.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-be898s.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-be898r.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-be898a.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-be898c.pdf


ق من لتحقل لقياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي بالمعيار المرجعي العالميالحّدة ثم تتم مقارنة معايير 
كن األمن الغذائي التي يمإمكانية معايرة التدابير ضد هذا المعيار وبالتالي إنتاج تقديرات النتشار انعدام 

 اعتبارها قابلة للمقارنة عبر البلدان.
http://www.fao.org/3/a- على الروابط التالية:المواد ذات الصلة تتوفّر 

i4830e.pdf ، i4830s.pdf-http://www.fao.org/3/b ، -http://www.fao.org /3/c
i4830f.pdf و هنا i3946e.pdf-http://www.fao.org/3/a . 

  
 تجميع المؤشر مباشرة من المواقع اإللكترونية لنشر البياناتيتم الحصول على البيانات الوطنية المستخدمة ل

اشر ، أو عن طريق الطلب المب)مثل الواليات المتحدة األمريكية، المكسيك(، عندما تكون متاحة للبلدان الجزئية
 ، غواتيماال(.ة عن جمع البيانات )مثل البرازيل، كنداإلى المكاتب اإلحصائية الوطنية المسؤول

  
 األعوام ولةجة من خالل استطالع جالوب العالمي، تم تقاسم نتائج تحليل للبيانات التي جمعتها المنظم بالنسبة
 4102مايو أيار/لجمع البيانات مع جميع المكاتب اإلحصائية الوطنية في العالم في  4102و 4102و 4104

يطلب  ،والزراعة لألمم المتحدةحصائيين في منظمة األغذية روني أرسلها رئيس االمن خالل رسالة بريد إلكت
 دولة. 22، تم تلقي ردود فعل إيجابية من 4102كتوبر أ تشرين أول/ بحلولو .فيها إبداء الرأي

  

 مصادر البيانات

  
 المصادر وعملية الجمع: وصف

 ( الذي وضعتهFIES-SMاألمن الغذائي ) مقياس المعاناة من انعداميمكن جمع البيانات باستخدام نموذج مسح 
 لك:، بما في ذستند إلى الخبرةمنظمة األغذية والزراعة أو أي استبيانات أخرى بشأن مقياس األمن الغذائي ت

 طورتها دائرة األبحاث االقتصادية( التي HFSSMوحدة مسح األمن الغذائي لألسر المعيشية ) -
 ؛تخدمت في الواليات المتحدة وكندا، واسركيةيلتابعة لوزارة الزراعة األما
 Escalaكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )أو ريمقياس األمن الغذائي ألم -

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria - ELCSA ، )
ي أمريكا باإلسبانية ف المستخدم في غواتيماال ويتم اختباره في العديد من البلدان األخرى الناطقة

 ؛الالتيني
 Escala Mexicana de Seguridadائي المكسيكي )أو مقياس األمن الغذ -

Alimentaria  ،- EMSA مجّرد أقلمة ل( ، وهوELCSA ، المستخدم في المكسيك 
 Escala Brasileira de medida de laمقياس انعدام األمن الغذائي البرازيلي ) -

Insegurança Alimentar - EBIAالمستخدم في البرازيل ، أو ) 
 ؛(HFIASصول إلى انعدام األمن الغذائي المنزلي )مقياس الو -

 .العالميمقابل المقياس العالمي للمعاناة من انعدام االمن الغذائي  لما سبق يمكن معايرته تكيّف  أو أي 
  

 ألفراد أو األسر على التوالي، ويكمن الفرق فيالالستخدام في استطالعات  FIES-SMيتوفر إصداران من 
 ، أو أيًضا عن األفراد اآلخرين في األسرة.اإلبالغ فقط عن تجاربهم الفردية من المجيبينما إذا كان يُطلب 

 ثمانية أسئلة كما هو مبين في الجدول أدناه. تتضمن الوحدة الحاليةو

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-i4830e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-i4830e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-i4830e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/b-i4830s.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/c-i4830f.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/c-i4830f.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/c-i4830f.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-i3946e.pdf


 األمن الغذائي  للمعاناة من انعدام العالمي مقياسال

 اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن الطعام.

، هل كان هناك وقت تشعر فيه )أو أي شخص شهرا الماضية 04خالل الـ  .0س
قص بسبب نل على ما يكفي من الطعام بالغ في األسرة( بالقلق من أنك لن تحص

 المال أو الموارد األخرى؟

 ال 1

 نعم 0

 ال أعرف 89

 أرفض االجابة 88

أي شخص بالغ على وقت )أو  مّر عليك، هل الماضية شهًرا 04 خالل ال .4س
ب بسب غير قادر على تناول طعام صحي ومغذ  وفّكرت فيه أنك آخر في المنزل( 

 نقص المال أو الموارد األخرى؟

 ال 1

 نعم 0

 ال أعرف 89

 اإلجابة رفضأ 88

وهل هناك وقت كنت تأكل فيه )أو أي شخص بالغ آخر في المنزل( فقط . 3س
 الموارد األخرى؟بعض أنواع األطعمة بسبب نقص المال أو 

 ال 1

 نعم 0

 ال أعرف 89

 أرفض االجابة 88

ت )أو أي شخص بالغ آخر في األسرة( إلى رهل كان هناك وقت اضطر .4س
تخطي وجبة ألنه لم يكن هناك ما يكفي من المال أو الموارد األخرى للحصول على 

 الطعام؟

 ال 1

 نعم 0

 ال أعرف 89

 أرفض االجابة 88

شخص ، هل كان هناك وقت أكلت فيه )أو أي شهًرا 04آخر  في. أثناء تفكيرك 2س
 بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟ن حاجتك بالغ آخر في المنزل( أقل م

 ال 1

 نعم 0

 ال أعرف 89

 االجابة رفضأ 88

 ال 1 وهل كان هناك وقت نفد فيه طعامك بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟ .2س

 نعم 0



 ال أعرف 89

 اإلجابة رفضأ 88

هل كان هناك وقت كنت فيه )أو أي شخص بالغ آخر في المنزل( جائعاً  .2س
 ما يكفي من المال أو الموارد األخرى للغذاء؟ ك ال تملكك لم تأكل ألنولكن

 ال 1

 نعم 0

 ال أعرف 89

 اإلجابة رفضأ 88

دون تناول من )أو أي شخص بالغ في األسرة( مررت بوقت أخيراً، هل  .9س
 ليوم كامل بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟ الطعام

 ال 1

 نعم 0

 ال أعرف 89

 اإلجابة رفضأ 88

  

أن المستجيبين  ، وذلك للتأكد منوالقيّمين عليها لمفضلة لدى المستجيبينتكييف األسئلة وإدارتها في اللغة ا جبي
"نقص  فقط عند حدوثها بسبب وفقاً لها يجب اإلبالغ عن التجاربفترة المرجعية والمؤهالت التي يعترفون بال

ية عادات الثقاف، ألسباب تتعلق بالصحة أو غيرها من الرد األخرى" وليس على سبيل المثالاألموال أو الموا
 الدينية(. لعقائدلوفقاً )مثل الصيام 

  

أو ف لى الهاتفي أي استقصاء قائم عالمسوح الخاصة بقياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي يمكن تضمين 
 مقابلة وجًها لوجه هي المفضلة.ال، على الرغم من أن مقابلة شخصية على أساس السكان

  

وطنية  على عينات تمثيليةمسوح الفردية لقياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي ، يتم تطبيق ال4104منذ عام 
ن لعالمي )أكثر ميغطيها استطالع غالوب ا سنة أو أكثر في جميع البلدان التي 02للسكان الذين تبلغ أعمارهم 

شخص  0111معظم البلدان حوالي وتشمل العيّنات في  من سكان العالم(. ٪81، تغطي دولة كل عام 041
 للصين(. ي البر الرئيسفشخص  2111شخص في الهند و 3111من  ثرأك تبلغ )مع عينات

  

الواليات  في قياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي.وطنية أخرى تجمع بالفعل بيانات متوافقة مع  وهناك مسوح
-CPS) ألمن الغذائيالمسح الحالي للسكان المكّمل لمقياس اكل عام في  HFSSM، يتم تضمين المتحدة
FSSوقد وصل المسح. )0882تحدة للتعداد منذ عام ( من قبل مكتب الواليات الم CPS-FSS  إلى حوالي

 .(4104أسرة في  44،111عاًما أو أكثر في حوالي  02 اعمارهم فرداً  93،111

  

 Pesquisa Nacional de، في 4114 عام ، منذتم جمع البيانات كل خمس سنواتي، في البرازيل
Amostra de Domicílios (PNAD) هد البرازيلي للجغرافيا التي أجراها المع(IBGE باستخدام )



)في عام  .Escala Brasileira de medida de Insegurança alimentar (EBIA)برنامج 
عاًما أو أكثر في أكثر من  02أعمارهم  شخص 491،111أكثر من  المسح البسيط ، تضمن4103

 أسرة(. 002،111

  

في المعهد  Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA)، تم إدراج في المكسيك
( منذ عام INEGI( من قبل المعهد الوطني لإلستكشاف البيئي )ENIGHالوطني لالستزراع المائي )

 أسرة.( 8111أو أكثر في  02شخص في سن  44111، شملت العينة ما يقرب من 4104)في عام  .4119

  

 Escala Latinoamericana y Caribena de Seguridad، تم إدراج واتيماالغوأخيًرا، في 
Alimentaria (ELCSA) رض ألول مرة في معEncusta de Condiciones de Vida 

(ENCOVI)  أسرة وما مجموعه حوالي  03111، والذي يغطي عينة تضم ما يقرب من 4100في عام
 عاًما أو أكثر. 02 أعمارهم فرد 41111

  
 الدولية من أجل الرصد العالمي:على بيانات قابلة للمقارنة الحصول 

  
، لمجموعات سكانية مختلفةاالمن الغذائي المعتدل+ الحادّ واألمن الغذائي الحادّ  لضمان قابلية مقارنة مؤشرات

قابلة المرجعي العالمي وتحويلها إلى قيم ملمقياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي عريف العتبات العالمية يتم ت
كان، السمن ي نوع محدد على أراش على النطاقات "المحلية" التي تم الحصول عليها نتيجة لتطبيق نموذج 

 ".موازنةمن خالل عملية "
  

شكل من أشكال توحيد المقاييس استناًدا إلى تحديد مجموعة فرعية من العناصر التي يمكن  يهالموازنة 
والجدول المحدد المستخدم للقياس في كل قياس المعاناة العالمي من انعدام االمن الغذائي اعتبارها مشتركة مع 

العالمية  FIESالمرتبطة بالعناصر المشتركة كنقاط مرساة لضبط عتبات  حّدةتخدام مستويات اليتم اسو سياق.
 واالنحراف المعياريتضمن عملية التوحيد القياسي أن يكون االنحراف المتوسط  إلى المقاييس المحلية.

و على أمستوى قياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي لمجموعة العناصر المشتركة هو نفسه عند قياسه على 
 أن يتم تحديد أربعةوإمكانية تجميع هذا المؤشر  العالمي FIES مع مقياس ويتطلب التوافق المستوى الوطني.

 .مشتركةعلى أنها الثمانية  FIES بنود أصل على األقل من بنود
  

، والتي Rتحت ترجيحات نماذج راش بتطوير حزمة  قامت الشعبة اإلحصائية في منظمة األغذية والزراعة
ح ، مع إمكانية السماالحد األقصى من االحتمال المشروطباستخدام راش جراءات لتقدير معالم نموذج اإلتوفر 

 بتصميم المسح المعقد.
  
 توافر البيانات 
  
 وصف:ال
  

نطقة وإقليماً بلداً وم 040لـ من منظمة األغذية والزراعة  4102و 4102و 4104 األعوام تتوفر بيانات
ثناء منطقة ت، باسية ودون اإلقليمية لجميع المناطقتُحسب المجاميع اإلقليم العالمي. الوبغمدرجة في استطالع 

)ألن معظم الدول الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي وفي جنوب المحيط الهادئ  ياالكاريبي وأوقيان



وقد خضعت البيانات لعملية التحقق ولم تنشر إال النتائج التي صدقت عليها  لمي(.ال يغطيها برنامج العمل العا
 المكاتب اإلحصائية الوطنية على المستوى القطري.

  
سمية من الوطنية الر مسوحمن ال مقياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي تتوافر بالفعل البيانات المتوافقة مع

 قد أدرج، فوباإلضافة إلى ذلك يك وغواتيماال والبرازيل واإلكوادور وسيشيل.الواليات المتحدة وكندا والمكس
 وباكستان وإندونيسيا وسانتالرسمية في بوركينا فاسو وكينيا مسوح في ال 4102ام منذ ع FIES مقياس

، في الدراسات االستقصائية التي أجرتها السلطات الوطنية في مالوي ورواندا لوسيا، وعلى أساس تجريبي
، والتي يمكن من خاللها الحصول على بيانات رسمية الدومينيكان وبوليفيا وأوغنداجمهورية والسلفادور و

يس مماثلة أو مقاي FIESتم اختبار مقياس  األخرى، البلدان في العديد من على أساس منتظم في المستقبل.
للترويج إلدراجها في الدراسات ، والمحادثات مستمرة على عينة محدودة الحجم، مما يؤكد جدوى استخدامها

وتضم القائمة الجزئية بنغالدش والكاميرون وإثيوبيا وغانا والهند ونيكاراغوا والنيجر  االستقصائية الوطنية.
 .اوفلسطين وجنوب إفريقيا وسوازيالند

  
 ما يلي توزيع عدد البلدان التي تغطيها المنطقة: في

 040 العالم

 41 أفريقيا

 2 شمال أفريقيا

 34 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 4 شرق افريقيا

 2 وسط افريقيا

 4 جنوب افريقيا

 04 غرب افريقيا

 43 تينيكرياألم

 40 كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيريأم

 3 منطقة البحر الكاريبي

 09 كا الالتينيةريأم

 4 كا الشماليةريأم

 39 آسيا

 4 آسيا الوسطى



 2 شرق اسيا

 9 آسيا الجنوبية

 2 جنوب شرق آسيا

 03 آسيا الغربية

 39 أوروبا

 8 أوروبا الشرقية

 01 شمال أوروبا

 04 جنوب اوروبا

 2 أوروبا الغربية

 4 ياأوقيان

 4 استراليا ونيوزيلندا

 1 ميالنيزيا

 1 ميكرونيزيا

 1 بولينيزيا

  
 السالسل الزمنية:

 (.4102-4104)سنوات  3يتم توفير فقط متوسط 
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 مستمر
  

 إصدار البيانات:
 4109 كانون الثاني/يناير

  

 الجهات المزّودة بالبيانات



السلطات اإلحصائية الوطنية المسؤولة عن المسح الذي يتم فيه  يةالبيانات الوطنب تتمثّل الجهات المزّودةس
ستوفر المنظمة بيانات للبلدان التي ال يتم  أو مقياس مماثل.مقياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي  تضمين

 وحدة متوافقة في أي مسح وطني.أي أو  FIES مقياس فيها إدراج
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

 ستوى العالمي: منظمةالمنظمة )المنظمات( المسؤولة عن تجميع هذا المؤشر وإعداد التقارير عنه على الم
 ، فريق إحصاءات األمن الغذائي والتغذية.األغذية والزراعة لألمم المتحدة، شعبة اإلحصاءات

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحد

 http://www.fao.org/in-action/Voices-of-the-Hungry/ 

http://www.fao.org/3/i4830e.pdf 

 صلةالمؤشرات ذات ال

 
 ال ينطبق

  
  
 

http://www.fao.org/in-action/Voices-of-the-Hungry/
http://www.fao.org/in-action/Voices-of-the-Hungry/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/i4830e.pdf


  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :٢الهدف 

ذلك تحقيق األهداف المتّفق عليها  في ، بما٢٢٠٢إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام  :٢-٢الغاية 
دولياً بشأن توقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات 

 0202 وكبار السن، بحلول عاموالحوامل والمراضع 

نقطة من االنحراف المعياري عن  ٢->معدل انتشار توقّف النمو )الطول بالنسبة للعمر : ١-٢-٢المؤشر 
 متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( صندوق

 منظمة الصحة العالمية

 البنك الدولي

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

نقطة من االنحراف المعياري عن متوّسط معايير نمو الّطفل  0- >انتشار توقّف النمّو )الطول بالنسبة للعمر 

 .لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سّن الخامسة

-porcentaje de sub، باالسبانية: pourcentage de sous-alimentationبالفرنسية: )

alimentación) .أي النسبة المئوية لنقص التغذية 

 االساس المنطقي:

ً  امتوافق عليهال نمو االطفال هي من المخرجاتمسألة   فعكس الوضع الغذائي للطفل. ويشير توقّ والتي ت دوليا

دليل على عدم عامل مساهم في وفاة األطفال و هو. ولعمره نسبةً القامة  النمو إلى الطفل الذي يكون قصير

المساواة في التنمية البشرية. ويفشل االطفال الذي يعانون من توقّف النمو في بلوغ قدراتهم الجسدية والمعرفية. 

 ية لجمعية الصحة العالمية.وهداف التغذاألمن مؤشرات  اً واحدويشّكل توقف النمو عند االطفال 

 المفاهيم:

 ال تنطبق

 التعليقات والقيود:



أ التقني )كالخطأخذ العيّنات وخطأ في عدم أخذ العيّنات في خطأ لمسوح ليست دقيقة نسبياً جّراء تقديرات ا إنّ 

في القياس، والخطأ في التسجيل إلخ(. ولم يتم أخذ وال واحد من مصدري الخطأ هذا بعين االعتبار للحصول 

 على التقديرات ال على المستوى القومي وال االقليمي والعالمي.

 

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

باستخدام معايير نمو االطفال التابعة لمنظمة الصحة العالمية  تستند تقديرات المسوح إلى المنهجية المعيارية

ة التي حددتها المنهجي لتقديرات العالمية واالقليمية إلىوتستند اكما تم وصفها في المرجع )دليل برامج آنترو(. 

المستويات  –مية والبنك الدولي: التقديرات المشتركة لسوء تغذية الطفل منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العال

 .(0200منظمة الصحة العالمية/ البنك الدولي  والتوجهات )اليونيسف/

 :التفصيل

ر البيانات جنَسين. تتوفّ تشير التقديرات العالمية واالقليمية إلى الفئة العمرية للطفل دون الخمس سنوات لل

للبلد في غالبية المسوح االسرية، وتقوم كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي  المفّصلة

بتوسيع البيانات المشتركة لتشمل التقديرات الشبه قومية والشرائحية )كالجنس والفئة العمرية والثروة ومستوى 

 .0202األم التعليمي والسكن( في 

 معالجة القيم الناقصة: 

  البلدعلى مستوى 
وافر عنها التي ال تتللبلدان أو للسنوات ما من منهجية اسناد يتم تطبيقها للحصول على التقديرات 

 البيانات.

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 
يتم التعامل مع البلدان والسنوات على أنها مفقودة بشكل عشوائي بناًء لنهج نموذجي متعدد 

 (22 – 0022: 33؛ 0222األوبئة  المستويات )الصحيفة الدولية لعلم

 االقليمية: المجاميع

ألمم ا المتحدة، األهداف اإلنمائية لأللفية، صندوقاالقليمية للتصنيفات التالية: منظمة االمم  تتوفّر المجاميع

 .ومجموعات الدخل المتحدة للطفولة، منظمة الصحة العالمية، مناطق البنك الدولي

 :مصادر التفاوت

قديرات القطرية. تلالمقارنة القصوى لقابلية لبناء مجموعة البيانات المشتركة إلى  قياسينهج التحليل ال يسعى

، يقوم الفريق المشترك JME المشتركةالتقديرات الفوقية  بياناتمجموعة إدراج تقديرات المسح في ومن أجل 

االستبيان  ، ال يتم تضمينائق غير كافيةعندما تكون الوثوبين الوكاالت بتطبيق معايير تقييم جودة المسح. 

يتم إجراء  ،حول نهج التحليل تساؤٍل ماعندما تتوفر البيانات األولية، وهناك وحتى تصبح المعلومات متوفرة. 



تم  يإعادة تحليل البيانات وفقا للمنهجية القياسية. قد تحدث تباينات بين النتائج من المقاربة الموحدة وتلك الت

حتساب يوم ا، أو z-score، استخدام معايير مختلفة لحسابات ا ألسباب مختلفة، على سبيل المثالاإلبالغ عنه

بالنسبة  البيانات.الستخراج مختلف أنظمة اإلبالغ  ، واستخداماألشهرسّن بستخدام ال، واما ال يتوفّرالوالدة عند

منظمة الصحة العالمية/ المركز الوطني لإلحصاءات  إلى الدراسات االستقصائية التي تستند إلى مراجع

على أساس  z، يتم تطبيق طريقة لتحويل درجات والتي ال تتوفر لها بيانات أولية، WHO/NCHSالصحية 

(. باإلضافة إلى ذلك، عندما ال Yang and de Onis ،2008معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية )

ى يتم إجراء تعديل يستند إل، لمناطق الريفيةل ة فقطمثلم تكون ، أوسنوات 2 دونرية الفترة العم تغطي المسوح

 ديرات الفوقيةالتق جموعة بياناتبشفافية في مأي تعديل أو تحويل ويتم ذكر . أُجريت للبلد نفسهأخرى  مسوح

 .ضافيةالمشتركة اإل

 مصادر البيانات

 الوصف:

دام ولعدد محدود من البلدان، يتم استخمصدراً للبيانات. لمعظم البلدان، تشّكل المسوح االسرية الممثّلة للبلد 

(. ولمصَدَري البيانات، يجب أن يتم %02البيانات من أنظمة المراقبة إذا ما تم توثيق تغطية السكان )حوالي 

 (0220وصى بها )منظمة الصحة العالمية مية معيارات الطول والوزن وفقاً لتقنيات قياس جمع قياس

 عملية الجمع:

األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي على مراجعة مصادر  صندوقتعمل مجموعة 

البيانات الجديدة بشكل مشترك من أجل تحديث تقديرات مستوى البلد فتستخدم كل وكالة آلياتها المتوفرة 

 .للحصول على البيانات

. وفي (0222قاعدة البيانات المنشورة )دي أونيس وآخرون،  منظمة الصحة العالمية راجع منهجيةبالنسبة ل

إطار البيانات المخّصصة واخصائيو الرصد الذين يعملون على ما خّص صندوق االمم المتحدة للطفولة ف

ً بلد 092مستويات القومية واالقليمية والدولية في ال  .يؤمنون بشكل روتيني الدعم التقني لجمع وتحليل البيانات ا

لعالمية، ا لية سنوية لتحديث قاعدات بياناتهاالمم المتحدة للطفولة عم االخيرة تولّى صندوق 02وفي السنوات ال 

( ويجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون CRINGهداف )بإبالغ البلدان عن المؤشرات الخاصة باألما يُسّمى 

بهدف ضمان ان تتضّمن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات محّدثة وثيق مع مكاتب بلدان اليونسيف ال

يانات تقديم بنظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تم دعوة مكاتب الدول األعضاء في م. تقابلة للمقارنة الدولية

الطفال بما فيهم أولئك الذين يعانون من مؤشر مفتاح حول حسن معيشة النساء وا 022خاصة بالبلد ألكثر من 

نقص في النمو. ويعمل الفريق العامل في المكتب القومي مع نظراء محليين لضمان أن يتم مشاركة البيانات 

في المقّر  عاألكثر صلةً. يتم بعدها مراجعة التحديثات التي أرسلتها مكاتب البلد من قبل أخصائيين في القطا

جري تقديرات المقّدمة واعادة تحليلها حيث يمكن. وتمن االتّساق ومن نوعية بيانات الق لليونيسف للتحقّ  الرئيس

هذه المراجعة باالستناد إلى مجموعة من المعايير الهدف لضمان أاّل يتّم اشتمال قاعدات البيانات إال على 

انت نقاط البيانات مقبولة أو ال المعلومات األكثر اعتماداً. وما أن تتم هذه الخطوة يتم توفير األصداء إذا ما ك

لتغذية مجموعة البيانات المشتركة.  CRINGوالسبب وراء عدم قبولها. تستخدم اليونيسف هذه البيانات عبر 



( التي تتطلّب LSMSتؤمن مجموعة البنك الدولي التقديرات وتتيحها عبر مسوح قياس المعايير المعيشية )و

 غالباً ما ال تجدول بيانات نقص النمو.هذه المسوح مع العلم أن تقارير  عادةً اعادة تحليل مجموعات البيانات

 

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 بلداً  022أكثر من 

 السالسل الزمنية:

يتم تأمين البيانات للسنوات التي اشتملت مجموعة البيانات المشتركة على مسوحها.  على الصعيد القومي

العالمي واالقليمي يتم سنوياً اصدار  . وعلى الصعيَدين0202والعام  0903وتتراوح سنوات المسوح بين العام 

لتقديرات سوء التغذية المشتركة  0202بإصدار أيلول فوحتى آخر سنوات متوفرة ) 0992التقديرات للسنوات 

 (.0202العام  كان آخر تقدير متوفر من

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

العالمية واالقليمية ومجموعة البيانات للتقديرات  0202يتم تحديث مصادر البيانات حالياً لتغذية انتاج العام 

 .0202في ايار/مايو  وسيتم اصدارهاعلى المستوى القومي 

 البيانات: إصدار

في  نالقادم للتقديرات العالمية واالقليمية باإلضافة إلى مجموعة البيانات المحّدثة للبلدان سيكو إن االصدار

عام ال التقديرات العالمية واالقليمية في شهر أيار/مايو من كل سنة بدًء من . وسيتم إصدار0202أيار/مايو 

ت العالمية واالقليمية. وبالرغم من أنه لم مجموعة بيانات البلدان أكثر من التقديرا . غالباً ما يتم اصدار0202

سنوي ال في السنة )واحد يصادف مع االصدار يتم بعد تحديد جدول للمجموعة إال أنه يتوفّر دائماً تحديثَين

 للتقديرات االقليمية والعالمية وتحديث آخر على األقل في وقت آخر من السنة(.

دة بالبيانات ِّ  الجهات المزو 

ّودة بالبيانات إنما بشكل عام هي وزارات الصحة ومكاتب االحصاءات القومية أو معاهد تختلف الجهات المز

 التغذية القومية.

عة للبيانات  الجهات المجم ِّ

 منظمة االمم المتحدة للطفولة، منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي

 المراجع

 الرجاء تأمين روابط كافة مراجع هذا المؤشر



د:دليل الموارد   الموح 

data.unicef.org/nutrition/malnutrition.html; http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2014/en/; 

http://datatopics.worldbank.org/child-malnutrition; 

 المراجع:
United Nations Children’s Fund, World Health Organization, The World Bank (2012). UNICEFWHO-World Bank 

Joint Child Malnutrition Estimates. (UNICEF, New York; WHO, Geneva; The World Bank, Washington, DC; 

2012).  

de Onis M, Blössner M, Borghi E, et al. (2004), Methodology for estimating regional and global trends of 

childhood malnutrition. Int J Epidemiol, 33(6):1260-70. 

Yang H and de Onis M. Algorithms for converting estimates of child malnutrition based on the NCHS 

reference into estimates based on the WHO Child Growth Standards  

BMC Pediatrics 2008, 8:19 (05 May 2008)  

(http://www.biomedcentral.com/1471-2431/8/19). 

World Health Organization (2008). Training Course on Child Growth Assessment. Geneva, WHO, 2008. 

International Journal of Epidemiology 2004;33:1260-70 

International Journal of Epidemiology 2003;32:518-26 

http://www.biomedcentral.com/1471-2431/8/19 

 المؤشرات ذات الصلة
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  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :٢الهدف 

ذلك تحقيق األهداف المتّفق عليها  في ، بما٢٢٠٢إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام  :٢-٢الغاية 
دولياً بشأن توقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات 

 0202 وكبار السن، بحلول عاموالحوامل والمراضع 

نقطة من االنحراف  ٢->أو  ٢+<معدل انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول  )ب(:٢-٢-٢المؤشر 
المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة، مصنفين 

 حسب النوع )الهزال وزيادة الوزن(

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 منظمة االمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

 منظمة الصحة العالمية

 مجموعة البنك الدولي

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

نقطة من االنحراف المعياري عن متوّسط معايير نمو الطفل  0- >الوزن بالنسبة للطول انتشار الهزال )

 .الخاصة لمنظمة الصحة العالمية( بين االطفال دون سن الخامسة

 األساس المنطقي:

ً والتي تعكس الوضع الغذائي للطفلمسألة  إ ير . ويشنمو االطفال هي من المخرجات المتوافق عليها دوليا

نحيالً جداً نسبةً لطوله نتيجة فقدان الوزن بشكل سريع أو الفشل في اكتساب الهزال إلى الطفل الذي يكون 

الوزن. والطفل الذي يعاني من الهزال سواء اكان متوسطاً أم حاّداً يواجه خطر الموت بشكل كبير، إنما تبقى 

التغذوية لجمعية ويشّكل مؤشر الوزن الزائد عند االطفال واحداً من مؤشرات األهداف  امكانية العالج موجودة.

 الصحة العالمية.

 المفاهيم:

هداف االنمائية للألفية هو الهزال الذي يتم تقييمه باستخدام قياس الوزن نسبةً األفي لمعتمد رسمياً إن المؤشر ا

للطول. كما يمكن تقييم الهزال من خالل قياس محيط منتصف الذراع. لكن تقديرات الهزال المستندة إلى قياس 

الذراع ال يتم اعتمادها في مجموعة البيانات المشتركة. باإلضافة إلى ذلك، في حين يشّكل  محيط منتصف

الهزال الشكل األبرز لسوء التغذية المعتدل أو الحاد، هناك أطفال يعانون من سوء تغذية حاد وال يتم اختيارهم 

ون من الوذمة االنطباعية لقياس الوزن للطول وال لقياس محيط منتصف الذراع، وهم االطفال الذين يعان

الثنائية أو األوديما. ومن عوارض االوديما توّرم الساقَين والوجه واألطراف. وبالنسبة للمسوح التي تبلغ عن 



حاالت األوديما، فيتم ادراج هذا المؤشر في مجموعة البيانات المشتركة ضمن انتشار نقص الوزن نسبةً 

 للطول.

 التعليقات والقيود:

المسوح ليست دقيقة نسبياً جّراء خطأ في أخذ العيّنات وخطأ في عدم أخذ العيّنات )كالخطأ التقني  إّن تقديرات

اء عملية أثنفي القياس، والخطأ في التسجيل إلخ(. ولم يتم أخذ وال واحد من مصدري الخطأ هذا بعين االعتبار 

ي فترة . يتم اجراء المسوح فوالعالمي استخالص التقديرات ال على مستوى البلد وال على المستَوين االقليمي

من السنة، تمتد في العادة على عدة شهور. إال أن هذا المؤشر يمكن أن يتأثر بتغيّر الموسم، وبعوامل   ةمعيّن

توفّر الغذاء )كمرحلة ما قبل الحصاد( وباألمراض )كموسم األمطار واالسهال والمالريا( وبالكوارث الطبيعية 

يمكن بالضرورة اجراء مقارنة لتقديرات البلد السنوية مع مرور الوقت، وبالتالي ال يتم  والنزاعات. لذا، ال

 تأمين سوى التقديرات األخيرة.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

تستند تقديرات المسوح إلى المنهجية المعيارية باستخدام معايير نمو االطفال التابعة لمنظمة الصحة العالمية 

كما تم وصفها في المرجع )دليل برامج آنترو(. وتستند التقديرات العالمية واالقليمية إلى المنهجية التي حددتها 

المستويات  –ي: التقديرات المشتركة لسوء تغذية الطفل منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدول

 (.0200والتوجهات )اليونيسف/ منظمة الصحة العالمية/ البنك الدولي 

 :لتفصيلا

تشير التقديرات العالمية واالقليمية إلى الفئة العمرية للطفل دون الخمس سنوات للجنَسين. تتوفّر البيانات 

االسرية، وتقوم كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي المفّصلة للبلد في غالبية المسوح 

بتوسيع البيانات المشتركة لتشمل التقديرات الشبه قومية والشرائحية )كالجنس والفئة العمرية والثروة ومستوى 

 .0202األم التعليمي والسكن( في 

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 
 يتم تطبيقها للحصول على التقديرات للبلدان أو للسنوات التي ال تتوافر عنها البيانات. ما من منهجية اسناد 

  على المستويَين االقليمي والعالمي 
يتم التعامل مع البلدان والسنوات على أنها مفقودة بشكل عشوائي بناًء لنهج نموذجي متعدد المستويات 

 (22 – 0022: 33؛ 0222)الصحيفة الدولية لعلم األوبئة 

 

 

 



 المجاميع االقليمية:

تتوفّر المجاميع االقليمية للتصنيفات التالية: منظمة االمم المتحدة، األهداف اإلنمائية للألفية، صندوق األمم 

 المتحدة للطفولة، منظمة الصحة العالمية، مناطق البنك الدولي ومجموعات الدخل.

 

 

 مصادر التفاوت:

قديرات القطرية. تلالمقارنة القصوى لقابلية لبناء مجموعة البيانات المشتركة إلى  قياسينهج التحليل ال يسعى

، يقوم الفريق المشترك JME التقديرات الفوقية المشتركة بياناتمجموعة إدراج تقديرات المسح في ومن أجل 

ين االستبيان م تضمعندما تكون الوثائق غير كافية، ال يتوبين الوكاالت بتطبيق معايير تقييم جودة المسح. 

م إجراء حول نهج التحليل، يت تساؤٍل ماعندما تتوفر البيانات األولية، وهناك وحتى تصبح المعلومات متوفرة. 

إعادة تحليل البيانات وفقا للمنهجية القياسية. قد تحدث تباينات بين النتائج من المقاربة الموحدة وتلك التي تم 

حتساب يوم ا، أو z-scoreسبيل المثال، استخدام معايير مختلفة لحسابات  اإلبالغ عنها ألسباب مختلفة، على

بالنسبة  البيانات.الستخراج األشهر، واستخدام مختلف أنظمة اإلبالغ سّن ب، واستخدام الما ال يتوفّرالوالدة عند

ات حصاءمنظمة الصحة العالمية/ المركز الوطني لإل إلى الدراسات االستقصائية التي تستند إلى مراجع

على أساس  z، والتي ال تتوفر لها بيانات أولية، يتم تطبيق طريقة لتحويل درجات WHO/NCHSالصحية 

(. باإلضافة إلى ذلك، عندما ال Yang and de Onis ،2008معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية )

لمناطق الريفية، يتم إجراء تعديل يستند إلى ل ة فقطمثلم تكون سنوات، أو 2 دونتغطي المسوح الفترة العمرية 

 ديرات الفوقيةالتق أي تعديل أو تحويل بشفافية في مجموعة بياناتويتم ذكر . أُجريت للبلد نفسهمسوح أخرى 

 .ضافيةالمشتركة اإل

 مصادر البيانات

 الوصف:

لبلدان يتم للبيانات. ولعدد محدود من اتشّكل المسوح األُسرية التي تمثّل البلد، بالنسبة لغالبية البلدان، مصدراً 

(. وبالنسبة %02استخدام البيانات من أنظمة المراقبة إذا ما كان هناك توثيق كاف لتغطية السكان )حوالي 

ً لتقنيات قياس معيارية  لمصدَري البيانات المذكوَرين، يجب أن يتم جمع قياسات طول الطفل ووزنه وفقا

 (.0220ية موصى بها )منظمة الصحة العالم

 عملية الجمع:

تعمل مجموعة منظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي على مراجعة مصادر 

البيانات الجديدة بشكل مشترك من أجل تحديث تقديرات مستوى البلد فتستخدم كل وكالة آلياتها المتوفرة 

 للحصول على البيانات.

(. وفي 0222بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية راجع منهجية قاعدة البيانات المنشورة )دي أونيس وآخرون، 

ما خّص صندوق االمم المتحدة للطفولة فإطار البيانات المخّصصة واخصائيو الرصد الذين يعملون على 



الدعم التقني لجمع وتحليل البيانات. بلداً يؤمنون بشكل روتيني  092المستويات القومية واالقليمية والدولية في 

االخيرة تولّى صندوق االمم المتحدة للطفولة عملية سنوية لتحديث قاعدات بياناته العالمية،  02وفي السنوات ال 

( ويجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون CRINGما يُسّمى بإبالغ البلدان عن المؤشرات الخاصة باألهداف )

اليونسيف بهدف ضمان ان تتضّمن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات محّدثة الوثيق مع مكاتب بلدان 

قابلة للمقارنة الدولية. تتم دعوة مكاتب الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تقديم بيانات 

 ك الذين يعانون منمؤشر مفتاح حول حسن معيشة النساء واالطفال بما فيهم أولئ 022خاصة بالبلد ألكثر من 

نقص في النمو. ويعمل الفريق العامل في المكتب القومي مع نظراء محليين لضمان أن يتم مشاركة البيانات 

األكثر صلةً. يتم بعدها مراجعة التحديثات التي أرسلتها مكاتب البلد من قبل أخصائيين في القطاع في المقّر 

 وعية بيانات التقديرات المقّدمة واعادة تحليلها حيث يمكن. وتجريالرئيس لليونيسف للتحقّق من االتّساق ومن ن

هذه المراجعة باالستناد إلى مجموعة من المعايير الهدف لضمان أاّل يتّم اشتمال قاعدات البيانات إال على 

ة أو ال بولالمعلومات األكثر اعتماداً. وما أن تتم هذه الخطوة يتم توفير األصداء إذا ما كانت نقاط البيانات مق

لتغذية مجموعة البيانات المشتركة.  CRINGوالسبب وراء عدم قبولها. تستخدم اليونيسف هذه البيانات عبر 

( التي تتطلّب LSMSوتؤمن مجموعة البنك الدولي التقديرات وتتيحها عبر مسوح قياس المعايير المعيشية )

 هذه المسوح غالباً ما ال تجدول بيانات نقص النمو.عادةً اعادة تحليل مجموعات البيانات مع العلم أن تقارير 

 ر البياناتوافت

 الوصف:

 .اً بلد 022كثر من أ

 السلسلة الزمنية:

على الصعيد القومي يتم تأمين البيانات للسنوات التي اشتملت مجموعة البيانات المشتركة على مسوحها. 

صعيَدين العالمي واالقليمي يتم سنوياً اصدار . وعلى ال0202والعام  0903وتتراوح سنوات المسوح بين العام 

لتقديرات سوء التغذية المشتركة  0202وحتى آخر سنوات متوفرة )فبإصدار أيلول  0992التقديرات للسنوات 

 (.0202كان آخر تقدير متوفر من العام 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

للتقديرات العالمية واالقليمية ومجموعة البيانات  0202يتم تحديث مصادر البيانات حالياً لتغذية انتاج العام 

 .0202في ايار/مايو  وسيتم اصدارهاالمحّدثة على المستوى القومي 

 البيانات: إصدار

ن في المحّدثة للبلدان سيكو إن االصدار القادم للتقديرات العالمية واالقليمية باإلضافة إلى مجموعة البيانات

. وسيتم اصدار التقديرات العالمية واالقليمية في شهر أيار/مايو من كل سنة بدًء من العام 0202أيار/مايو 

. غالباً ما يتم اصدار مجموعة بيانات البلدان أكثر من التقديرات العالمية واالقليمية. وبالرغم من أنه لم 0202



عة إال أنه يتوفّر دائماً تحديثَين في السنة )واحد يصادف مع االصدار السنوي يتم بعد تحديد جدول للمجمو

 للتقديرات االقليمية والعالمية وتحديث آخر على األقل في وقت آخر من السنة(.

دة بالبيانات ِّ  الجهات المزو 

مية أو معاهد تختلف الجهات المزّودة بالبيانات إنما بشكل عام هي وزارات الصحة ومكاتب االحصاءات القو

 .التغذية القومية

 

 

عة للبيانات  الجهات المجم ِّ

 منظمة االمم المتحدة للطفولة، منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي

 المراجع

 الرجاء تأمين روابط كافة مراجع هذا المؤشر 

د:  دليل الموارد الموح 

data.unicef.org/nutrition/malnutrition.html; http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2014/en/; 

http://datatopics.worldbank.org/child-malnutrition; 

 المراجع:
United Nations Children’s Fund, World Health Organization, The World Bank (2012). UNICEFWHO-World Bank 

Joint Child Malnutrition Estimates. (UNICEF, New York; WHO, Geneva; The World Bank, Washington, DC; 

2012).  

de Onis M, Blössner M, Borghi E, et al. (2004), Methodology for estimating regional and global trends of 

childhood malnutrition. Int J Epidemiol, 33(6):1260-70. 

Yang H and de Onis M. Algorithms for converting estimates of child malnutrition based on the NCHS 

reference into estimates based on the WHO Child Growth Standards  

BMC Pediatrics 2008, 8:19 (05 May 2008)  

(http://www.biomedcentral.com/1471-2431/8/19). 

World Health Organization (2008). Training Course on Child Growth Assessment. Geneva, WHO, 2008. 

International Journal of Epidemiology 2004;33:1260-70 

International Journal of Epidemiology 2003;32:518-26 

http://www.biomedcentral.com/1471-2431/8/19 

 

 المؤشرات ذات الصلة

 

http://www.who.int/entity/nutgrowthdb/publications/algorithms/en/index.html
http://www.who.int/entity/nutgrowthdb/publications/algorithms/en/index.html


 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :٢الهدف 

الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات المدجنة واألليفة وما يتصل  :٥-٢الغاية  
بها من األنواع البرية، بوسائل تشمل بنوك البذور والنباتات المتنّوعة التي تدار إدارة سليمة على الصعد 

الوصول إليها، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما الوطنية واإلقليمية والدولية، وكفالة 
 0202 يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دولياً، بحلول عام

عدد الموارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة المودعة في مرافق للحفظ على  :١-٥-٢المؤشر 
 الطويل أوالمدى المتوسط 

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 )الفاو( منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

 طويلال وأ طمتوسعلى المدى الحفظ لل رافقوالزراعة في م غذيةاتية والحيوانية لألبجينية النال واردحفظ المإن 

العالم  صادر الجينية في)كالحفظ خارج الموقع في بنوك الجينات( يمثل الوسيلة األكثر مصداقية لحفظ الم

وليد بسهولة في برامج الت والزراعة غذيةوالحيوانية لألجينية النباتية ال واردالمويمكن أيضاً استخدام أجمع. 

 حتى في المزارع بشكل مباشر.

ً شامالً لمدى قدرتنا على الحفاظ و/أو زيادة  إن قياس توجهات المواد المحفوظة خارج الموقع يؤمن تقييما

ني التي دائمة للتنّوع الجيمحمي من أي خسارة الاجمالي التنّوع الجيني الُمتاح لالستخدام المستقبلي وبالتالي 

 الموقع أو في المزرعة.داخل أن تحصل في الموائل الطبيعية  يمكن

 ل.ل منفصوالزراعة النباتي والحيواني بشك غذيةي المؤشر أي المصدر الجيني لأليتم احتساب عنصر  

  الجينية النباتية مواردال

لى المدى ع حفظلل رافقجينية النباتية المؤّمنة في مال واردالنباتي على أنه عدد ضّم الم يتم احتساب المكّون

، حيث يتم تعريف "الضّم" على أنه عيّنة منفصلة من البذور أو المواد الزراعية أو النباتات المتوّسط والطويل

ة الزراعة )الموجودو غذيةالجينية النباتية لأل واردجيني للمالتي يتم حفظها في البنك الجيني. إن معايير البنك ال

9adc-5f58-0f3c-http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93- التالي  رابطعلى ال

5d4ef063f9c7/ )الجينية  واردبحفظ المية الحالية المتعلقة وضعت المرجع ألفضل الممارسات العلمية والتقن

 واردممة األغذية والزراعة بشأن الالنباتية واستخدامها. وقد تم تأييد هذه المعايير التطّوعية من قبل لجنة منظ

الجينية للغذاء والزراعة في دورتها الرابعة عشرة العادية 

(w.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdfhttp://ww.) 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-0f3c-5f58-9adc-5d4ef063f9c7/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-0f3c-5f58-9adc-5d4ef063f9c7/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-0f3c-5f58-9adc-5d4ef063f9c7/
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf


 الموارد الوراثية الحيوانية

يتم احتساب المكّون الحيواني على أنه عدد النسل المحلي المخّزن ضمن مجموعة بنك الجينات مع كمية من 

نة والمطلوبة إلعادة بناء النسل )بناًء لخطط العمل المتعلقة بالحفظ بالتج للموارد  ميدالمواد الجينية المخزَّ

 االلكتروني التالي:) رابطالمتاحة على ال 0200زراعية، الوراثية الحيوانية، لمنظمة األغذية ال

http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm الموارد (، وتم تأييد هذه الخطط من قبل لجنة

الوراثية لألغذية والزراعة في دورتها الثالثة عشرة العادية 

(http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc192e.pdf.) 

 األساس المنطقي:

الغذائي وهي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر  أحجار األساس لألمنالوراثية لألغذية والزراعة  الموارد تؤّمن

 ذات أهمية حيوية، سبل العيش لكل إنسان على وجه األرض. وبما أن مسألة حفظ هذه الموارد والنفاذ إليها هي

)بنك الجينات( لحفظ هذه الموارد وجعلها متاحة مع  طويلعلى المدى المتوسط أو الحفظ لل رافقتم إنشاء م

بها للتنسيل والبحث، وذلك على المستويات القومية واالقليمية والعالمية. وتؤمن جردات المعلومات المرتبطة 

ً للنباتات الموجودة والتنّوع الحيواني ولمستوى حفظها. ومن شأن البيانات  ً ديناميا موجودات البنوك قياسا

ات كما وتدعم تطوير المتعلقة بهذا المؤشر أن تسّهل رصد التنّوع المؤّمن والمتاح من خالل بنوك الجين

 وتحديث االستراتيجيات الخاصة بحفظ الموارد الوراثية واستخدامها المستدام.

طار عمل رصدي تؤيده لجنة الفاو بشأن الموارد الوراثية لالغذية والزراعة حيث يشتمل إيتعلق المؤشر ب

يمات متَّفق عليها عالمياً وتقيالموارد الوراثية النباتية والحيوانية من خالل مؤشرات على وصف لوضع وتوّجه 

 تقودها البلدان بشكل دوري. 

جموع إن عدد الموارد المحفوظة ضمن ظروف تخزين متوسطة إلى طويلة االمد تؤمن قياساً غير مباشر لم

المستقبلي. وبالتالي من المتوقع لمجمل المتغيرات  هاستخدام من أجل ضمان التنّوع الوراثي الذي نديره

 دي إلىمن شأنها أن تؤفي حين أن المتغيرات السلبية  تزيد من نسبة التنّوع الزراعي المحّصن،االيجابية أن 

 خسارة التنّوع الزراعي.

 ةيجب التنبّه عند تفسير هذا المؤشر. ففي حالة الموارد الوراثية النباتية، فإن إضافة الملحقات غير المراقب

ن م هامحوكما أن ُحفظت وتم احتسابها )أو العكس(، والتي في الواقع ما هي إال مستنسخات لعيّنات سبق و

ود إلى تفسير خاطئ. من األمثلة األخرى التي تحتاج يقعنها من المستنسخات الفائضة قد  المجموعات المبلغ

ي العدد قات ففي الحالت ين التغيير فإلى الرصد عند االبالغ عن النتائج وتفسيرها وتشمل ضم أو فصل الملح

ن. اً في التنّوع الوراثي المحفوظ والُمحتسب ال يعكس تغيير رح البلدان أن تش ما بمكان مهممن الوبالتالي المؤمَّ

المبلغة وأصحاب المصلحة سبب انخفاض أو زيادة عدد حاالت االنضمام عندما ال يعكس ذلك أي خسارة أو 

 يني المحفوظ والمؤمن.ربح حقيقي في التنوع الج

 المفاهيم:

 ية النباتية: الموارد الوراث

ة: أي مادة جينية من أصل نباتي يكون لها قيمة فعلية أو محتملة الزراعوالموارد الورائية النباتية لألغذية 

 لألغذية الزراعية والزراعة.

http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc192e.pdf


الملحق: هو عيّنة من البذور أو األدوات الزراعية أو النباتات التي تمثّل إما شعباً بريّاً أو نوعاً أصلياً أو خطاً 

تناسلياً أو أنواع مستنبتة ومحّسنة والتي يتم حفظها في بنك الجينات. ويجب أن يكون كل ملحق مختلف، من 

 نة التي تّم تأمينها في األساس.أقرب ما يمكن إلى العيّ وناحية المصداقية الوراثية 

المجموعة الناشطة: يتم تعريف المجموعة الناشطة على أنها مجموعة من المالحق المنفصلة التي تُستخد م 

إلعادة التوليد والتكاثر والتوزيع وتحديد الخصائص والتقييم. ويتم حفظ المجموعة الناشطة لمّدة قصيرة إلى 

 تنساخها في المجموعة االساسية .متوسطة األمد، وعادةً ما يتم اس

المجموعة االساسية: يتم تعريفها على أنها مجموعة من المالحق الفريدة التي يتم حفظها لفترة متوسطة إلى 

 طويلة االمد.

منشآت الحفظ المتوسطة إلى القصيرة األمد: غالباً ما يتم حفظ التنّوع االحيائي خارج الموقع، أي خارج موئلها 

موعات ية النباتية، تحفظ بنوك الجينات المجثجينات. وفي حالة الموارد الورامنشآت تُدعى بنوك ال الطبيعي، في

األساسية ضمن ظروف حفٍظ متوسطة إلى طويلة األمد، على شكل بذور في غرف باردة، النباتات في الحقول 

 والخاليا في أنابيب و/أو عبر التخزين بالحرارة المنخفضة.

مؤشر، ومن أجل تفادي االحتساب المزدوج على المستوى القومي، يجب أن يتم االبالغ وبغرض خدمة هذا ال

ً االبالغ عن المجموعة الناشطة فقط في حال غياب  عن المجموعات االساسية األّولية. ويمكن استثنائيا

 المجموعة االساسية، كما أنها تخدم وظيفة المجموعة االساسية.

 الموارد الوراثية الحيوانية

النسل: إن النسل هو إما مجموعة شبه محددة من المواشي المحلية ذات الخصائص الخارجية المحددة والمطابقة 

ً عن مجموعات أخرى محددة ومشابهة ضمن الفصيلة نفسها، وإما يكون  التي تمّكن من تمييزها بصريا

نمط ظاهري، إلى قبولها على مجموعة أّدى بها التمييز الجغرافي و/ أو الثقافي عن المجموعات المشابهة ك

 أنها ذات فصيلة منفصلة.

 منشآت الحفظ المتوسطة أو الطويلة األمد:

غالباً ما يتم حفظ التنّوع االحيائي خارج الموقع، أي خارج موئلها الطبيعي، في منشآت تُدعى بنوك الجينات. 

ي( الحيوانات الحيّة )في الجسم الح في حالة التنّوع الحيواني المحلي، يشمل الحفظ خارج الموقع، الحفاظ على

والحفظ عير درجة الحرارة المنخفضة. وهو جمع المنّي أو البويضة أو األجنّة أو الخاليا وتجميدها العميق 

 من أجل استخدامها المستقبلي في عمليات تأصيل الحيوانات أو إعادة توليدها.

 القيود والتعليقات:

م تبرز مسألتان مهمتان في استخدام عدد المالحق كمؤشر للتنّوع في اموارد الوراثية النباتية: بشكل عال

 المجموعات خارج الموقع:

نسخ المالحق غير المكتشفة في زيادة هذا المؤشر، بما أن كل ملحق هو عبارة عن وحدة ُمدارة فقد تساهم 

وتم  الحق التي سبقيص عدد المومحفوظة ومسّجلة على حدة. سينجم بالتالي عن اكتشاف مثل هذه النسخ تقل

عنها. األمر الذي قد يحصل على عّدة مستويات، على سبيل المثال ضمن مجموعات بنوك الجينات  بالغاال

 وايضاً على المستوى الدولي. 



كما أن فقدان حيوية المواد المحفوظة التي ال يتم كشفها على الفور، من األمور التي ال يتم عكسها في عدد 

 المالحق الفعلي.

ومن الممكن تأمين معلومات اضافية من قبل مؤشرات أخرى تقيس الحفظ خارج الموقع، والتي هي جزء من 

 ة.الزراعورصد خطة العمل العالمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

تنّوع بالموارد الوراثية الحيوانية: من أجل جمع البيانات بشكل منتظم ال بد من تعديل نظام المعلومات المتعلقة 

 الحيوانات الداجنة.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

الموارد الوراثية النباتية: يتم احتساب العنصر النباتي للمؤّشر كمجموع المواد الملحقة الفريدة من الموارد 

الوراثية النباتية المحفوظة في منشآت الحفظ المتوسطة والطويلة األمد. األمر الذي يشمل كافة الملحقات في 

نة في منشآت الحفظ المتوسطة األمد كالمجموعات الناشطة،  المجموعات األساسية والملحقات الفريدة المخزَّ

 فقط عندما يُفترض أن يتم اعتبار هذه الملحقات جزًء من المجموعات االساسية القومية.

محلية اع السالالت الالموارد الوراثية الحيوانية: بالنسبة للعنصر الحيواني، يتم احتساب المؤشر كعدد أنو

المخّزنة ضمن مجموعة بنوك الجينات مع نسبة معينة من المواد الوراثية المخّزنة والتي من المفترض أن 

تعيد بناء الساللة )استناداً إلى الخطوط التوجيهية المتعلقة بالحفظ بالحرارة المنخفضة للموارد الوراثية 

 (0200الحيوانية، منظمة األغذية والزراعة، 
http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm 

 :فصيلالت

مياً(. مياً وعاليلحيوانية على حد سواء )قومياً واقالمكونات جغرافياً بالنسبة للموارد النباتية كما ال فصيليمكن ت

 بحسب الدخل وال الجنس وال الفئة العمرية إلخ... فصيلإنما ال ينطبق هنا الت

 معالجة القيم الناقصة:

 بلدعلى مستوى ال 

ستبدالها وال يتم ابداً ا ناقصةعلى أنها  ناقصةيواني، يتم احتساب القيم البالنسبة للمكّون ين، النباتي والح

 بالتقديرات.

 على المستوي ين االقليمي والعالمي 

ستبدالها وال يتم ابداً ا ناقصةعلى أنها  ناقصةاحتساب القيم البالنسبة للمكّون ين، النباتي والحيواني، يتم 

 بالتقديرات.

 االقليمية: مجاميعال

 هي مجموع قيم البلد. مجاميعالبالنسبة للمكّون ين، النباتي والحيواني، 

http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm


 مصادر التفاوت:

 المتعلقة بهذا المؤشر كلها من إنتاج البلد.ما من بيانات مقّدرة دولياً. فالبيانات 

 

 ع البيانات على المستوى القومي:يجمتللبلدان من أجل  تاحةالملمبادئ التوجيهية الوسائل وا

بالنسبة للمكّون النباتي من المؤشر، يتم احتساب محتويات بنوك الجينات فقط استناداً إلى لوائح المواد الوراثية 

رد الوراثية اللمواصفات التي توافق عليها لجنة المووالمراكز االقليمية والدولية وفقاً  التي تبلغ عنها البلدان

 ( mm294e.pdf-http://www.fao.org/3/a من نموذج التبليغ 0-6السؤال لالغذية والزراعة )

وبالنسبة للمكون الحيواني للمؤشر، يقوم المنسقون القوميون الدارة الموارد الوراثية الحيوانية بتأمين نوع 

المواد ) من عينات المنّي إلى األجنّة إلى الخاليا الجذعية( المحفوظة بتخفيض الحرارة ضمن إطار عمل 

جنس ين إلى نظاام المعلومات المتعلقة برنامج الحفظ عبر خفض الحرارة باإلضافة إلى عدد الواهبين من ال

 بتنّوع الحيوانات الداجنة. 

 ضمان الجودة:

. الحفظ بخفض درجة الحرارة للموارد الوراثية الحيوانية. المبادئ 0200منظمة األغذية والزراعة )الفاو(. 

 االلكتروني التاليرابط . روما )متوفر على ال00رقم  التوجيهية للفاو المتعلقة باإلنتاج والصحة الحيوانية

http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.pdf) 

ية والزراعة. . معايير بنك الجينات للموارد الوراثية النباتية لألغذ0202منظمة األغذية والزراعة )الفاو(. 

 (i3704e.pdf-http://www.fao.org/3/aااللكتروني التالي  رابطروما )متوفر على ال

إن مراكز التنسيق القومية المعنية بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية المعيّنة رسمياً باإلضافة إلى المراكز 

ا المؤشر بشكل سنوي ومباشرةً إلى نظام المعلومات المتعلقة بتنّوع االقليمية والدولية، مدعّوة لإلبالغ عن هذ

( وذلك في ما يختص بالمكّون الحيواني، أما في ما /http://dad.fao.orgالحيوانات الداجنة الخاص بالفاو )

( أو عبر http://www.fao.org/wiewsللفاو )يتعلق بالمكّون النباتي فيجب أن يتم رفع التقرير إما مباشرةً 

األنظمة اإلقليمية أو الدولية التي تطبّق المعايير نفسها من أجل تبادل المعلومات كالبرنامج التعاوني االوروبي 

( أوالبوابة العالمية EURISCO( )gatersleben.de-http://eurisco.ipkلشبكات الموارد الوراثية النباتية )

 .(GENESYS( )pgr.org-https://www.genesysجينيسيس )

 مصادر البيانات

 الوصف:

 الموارد الوراثية النباتية:

العالمي لالعالم واالنذار المبكر حول الموارد الوراثية النباتية لالغذية يتم تخزين بيانات البلد في النظام 

( وقد عمل نظام معلومات منظمة الفاو على تسهيل تبادل المعلومات، وعلى تأمين WIEWSوالزراعة )

 التقييم الدوري لوضع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم.

http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3704e.pdf
http://dad.fao.org/
http://www.fao.org/wiews
http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
https://www.genesys-pgr.org/


ية المعنية رسمياً مراكز التنسيق القومترفع 

(-sitemap/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic

points/en/-focal-pgr/gpa/national )منظمة الفاو ومن خالل نظام التبليغ  التقارير مباشرةً إلى

(WIEWS وفقاً لنموذج التبليغ المعني برصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية الخاصة بالموارد الوراثية )

التالي  رابطعلى ال ةالمتوفر Inf.9-CGRFA/15/15النباتية لألغذية والزراعة )

mm294e.pdf-http://www.fao.org/3/a اتفقت عليها لجنة الموارد  اً مؤشر 66( المرتكزة على

للجنة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، المرفق ج(. ومن  01الوراثية لألغذية والزراعة )التقرير رقم 

الموقع تحت المالحق المحفوظة خارج  تحت عنوان " عدد 02المؤشر رقم  ،66ضمن هذه المؤشرات ال

-1-0 هداف االنمائية لأللفية رقمظروف متوسطة وطويلة األمد" كما أنه مماثل للمكّون النباتي من مؤشر األ

لنموذج التبليغ الخاص برصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية  026. يتم تجميعها مع بيانات السؤال رقم 0

صدر بيانات هذا المؤشر هو مراكز التنسيق القومية إما بشكل . إن مةالزراعو للموارد الوراثية النباتية لألغذية

)راجع الئحة المراجع  MCPDمباشر أو من خالل أنظمة المعلومات المنشورة التي تتطابق مع الئحة الفاو 

( EURISCOكالبرنامج التعاوني االوروبي لشبكات الموارد الوراثية النباتية )( 0النسخة 

(gatersleben.de-http://eurisco.ipkأو ) ( البوابة العالمية جينيسيسGENESYS )

(pgr.org-https://www.genesys)ي ع. باإلضافة إلى مراكز التنسيق القومية، من شأن مراكز البحث الزرا

ن  االقليمية والدولية التي تملك مجموعات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج الموقع أن تؤّمِّ

 أيضاً المعلومات بشأن هذه المجموعات.

االبالغ عن المعلومات في إطار رصد  تواترلزراعة هي التي تقّرر مسألة إن لجنة الموارد الوراثية لألغذية وا

لمية الخاصة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحضير التقييم الدوري لوضع خطة العمل العا

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم. ويمكن أن يكّملها تقرير سنوي يتعلّق بمؤّشر معيّن.

نة( ورقم الملحق واالسبالنسبة للمؤشر يُطلب من البلدان تأمين اسم بنك الجينات )أو رمز المؤسسة  م المخّزِّ

)اسم الصنف، النوع والفصيلة والرتبة الصنفية األدنى(. وبشكل اختياري، يتم تأمين المعلومات  1العلمي للملحق

الخاصة بجهات وصفية متعددة أخرى )راجع نموذج التقرير الخاص بالئحة جهات الوصف(. األمر الذي 

التعّدديّات المعنية، بما فيها التغيّر في نوع ومصدر المادة المؤّمن ة  يسمح بتحليل التغيّرات في مختلف أنواع

 المؤشر طبّقوي .ح أفضل لتركيبة المواد المؤّمن ة)كالوضع االحيائي وبلد المنشأ ومواقع المستنسخات....( ولشر

تية لألغذية لموارد الوراثية النباالمتعلقة بامعلومات اللتبادل  ((MCPD/FAO دوليالمعيار ال توجيهات 

 الزراعية.

الموارد الوراثية الحيوانية: يقوم المنسقون القوميون إلدارة الموارد الوراثية الحيوانية والذين يتم تعيينهم من 

( IS-DADقبل حكوماتهم الخاصة، بتأمين البيانات لنظام المعلومات المتعلق بتنّوع الحيوانات الداجنة )

(http://dad.fao.org/ )  .يتم حالياً العمل على تطوير وويمكن تعديل هذا النظام لجمع المعلومات المطلوبة

نظام المعلومات المتعلق بتنّوع الحيوانات الداجنة. ومن شأن النسخة المحّدثة أن تسمح للبلدان بتخزين البيانات 

لوراثية الحيوانية التي يتم تأمينها في منشآت حفظ متوسطة وطويلة األمد بحسب ما يحتاج المتعلقة بالموارد ا

 إليه المشروع.

                                                           
 بنك الجينات، ويتم تحديده عندما تدخل العيّنة حيّز مجموعة بنك الجينات. رقم الفريد الذي يحّدد االنضمام إلىرقم الملحق: ال 1 

 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf
http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
https://www.genesys-pgr.org/
http://dad.fao.org/


 عملية الجمع:

اعة، لزريرتبط هذا المؤشر بإطار عمل رصد تكفله لجنة منظمة الفاو المعنية بالموارد الوراثية لألغذية وا

الموارد الوراثية النباتية والحيوانية من خالل مؤشرات متّفق عليها عالمياً،  اتّجاهاتحيث يتم شرح وضع و

ً و ون برفع المنسقون القوميوتقييمات تديرها البلد بشكل دائم. وتقوم مراكز التنسيق القومية المعنية رسميا

ة. ومن ألغذية والزراعباستخدام نموذج متّفق عليه من قبل لجنة الموارد الوراثية ل مباشرةً إلى الفاوالتقرير 

شان الدورات المعنية بمجموعات العمل بين الحكومات المعنية بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية لألغذية 

 والزراعة أن تسمح بعمليات استشارات رسمية.

 ر البياناتفاتو

 الوصف:

العمل العالمية الثانية للموارد الموارد الوراثية النباتية: إن أحدث البيانات المجموعة من أجل تنفيذ خطة 

 (.0202الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ستكون بمثابة نقطة األساس )عدد الملحقات بدءً من حزيران/يونيو 

ً دولي اً مركز 00و اً بلد 10مليون ملحق من  6.6تم جمع البيانات لحوالي  0206وبدًء من آذار/ مارس  . ا

ويتم بذل . 0201ومازالت عملية جمع البيانات سارية ومن المتوقّع أن تنتهي بحلول كانون االول/ديسمبر 

 الجهود لتحسين تغطية البلدان.

من  اً بلد 001ؤمنها يالمرفوعة إلى منظمة الفاو والتي إن تحليل تقارير البلدان الموارد الوراثية الحيوانية: 

ن يؤمن أ ضع الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة في العالم، من شأنهأجل تحضير التقرير الثاني لو

 حيث يتم تخزين المواد الفعّالة. ةالنسل القوميعداد نقطة االساس نسبةً أل

 السالسل الزمنية:

ي البلد المبلّغ ف ستحواذالتي تشمل تاريخ اال االنضمام مستوىب المتعلقةاثية النباتية: إن المعلومات الموارد الور

 من شأنها أن تسمح أيضاً بتقدير وضع المؤشرات الخاصة بالمكّون النباتي في السنوات السابقة.

 .0202الموارد الوراثية الحيوانية: إن نقطة االساس للبيانات هي تقارير البلدان المؤّمنة في العام 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

الموارد الوراثية النباتية: يمكن أن تتم عملية جمع البيانات على أساس سنوي. وهذه الوتيرة تظهر واقعية لدى 

البلدان التي سبق ونشرت مجموعة البيانات على شبكة االنترنت )في البلدان المتقّدمة(. ومن المخّطط أن 

انون كموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحصل جولة جمع البيانات التالية ضمن إطار لجنة الفاو بشأن ال

 بذل الجهود لتنظيم عملية جمع البيانات السنوية على مستوى عالمي.تُ . و0202الثاني / يناير 

 مستمرة وما من تاريخ محدد لها.عملية جمع البيانات ما تزال الموارد الوراثية الحيوانية: 

 البيانات: صدارإ

 .0201الفصل األول من العام الموارد الوراثية للنباتية: 



 .0201الموارد الوراثية الحيوانية: الربع األول من العام 

 لبياناتبا زّودةالجهات الم

د الوراثية للموارمراكز التنسيق القومية المعيّنة رسمياً / المنسقون القوميون. وللمعلومات بحسب البلد راجع 

sitemap/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-التالي: رابط النباتية ال

points/en/-focal-pgr/gpa/national التالي  رابطلموارد الوراثية الحيوانية الول-http://dad.fao.org/cgi

.1,contacts-bin/EfabisWeb.cgi?sid= 

 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(

 المراجع

 الموارد الوراثية النباتية:

National Focal Points for the monitoring of the Second Global Plan of Action for Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture and the preparation of country reports for 

The Third Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture: http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-

pgr/gpa/national-focal-points/en/ 

Second Global Plan of Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: 

http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm 

Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture 

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm 

Genebank Standards for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, FAO, 2014 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-0f3c-5f58-9adc-5d4ef063f9c7/ 

Targets and Indicators for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, In: Report 

of the Fourteenth Regular Session of the Commission on Genetic Resources for Food 

and Agriculture,  

CGRFA-14/13/Report, Appendix C, http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf 

Reporting Format for Monitoring the Implementation of the Second Global Plan of 

Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, CGRFA-15/15/Inf.9, 

http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf 

FAO/Bioversity Multi-Crop Passport Descriptor (MCPD) v. 2  

http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/

pdfs/FAO-Bioversity_multi_crop_passport_descriptors_V_2_Final_rev_1526.pdf 
 

 للموارد الوراثية الحيوانية:
Preparation of the First Report on the State of the World's Animal Genetic Resources 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1,contacts
http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1,contacts
http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1,contacts
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-0f3c-5f58-9adc-5d4ef063f9c7/
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf
http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/FAO-Bioversity_multi_crop_passport_descriptors_V_2_Final_rev_1526.pdf
http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/FAO-Bioversity_multi_crop_passport_descriptors_V_2_Final_rev_1526.pdf


Guidelines for the Development of Country Reports. Annex 2. Working definitions for 

use in developing country reports and providing supporting data. 

http://www.fao.org/docrep/004/y1100m/y1100m03.htm 

Guidelines on Cryconservation of Animal Genetic Resources, FAO, 2012, accessible at 

http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm 

National Coordinator for Management of Animal Genetic Resources:  

http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1,contacts 

Status of Animal Genetic Resources – 2016, CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.3, 

http://www.fao.org/3/a-mq950e.pdf 

Guidelines on In vivo Conservation of Animal Genetic Resources, FAO, 2013, 

http://www.fao.org/docrep/018/i3327e/i3327e.pdf 

The Second Report on the State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and 

Agriculture 

http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf 

 

 المؤشرات ذات الصلة

 .0-1-0ية يتّصل بالمؤشر الموارد الوراثية الحيوانب المعنين إن المكوّ 

http://www.fao.org/docrep/004/y1100m/y1100m03.htm
http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm
http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1,contacts
http://www.fao.org/3/a-mq950e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3327e/i3327e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf


  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :٢الهدف 

الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات المدجنة واألليفة وما يتصل : ٥-٢الغاية 
بها من األنواع البرية، بوسائل تشمل بنوك البذور والنباتات المتنّوعة التي تدار إدارة سليمة على الصعد 

الوصول إليها، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما الوطنية واإلقليمية والدولية، وكفالة 
 0202 يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دولياً، بحلول عام

نسبة السالالت المحلية التي تصنف على أنها معرضة للخطر، أو غير معرضة للخطر، : ٢-٥-٢المؤشر 
 أو تقف عند مستوى غير معروف لخطر انقراضها

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 )الفاو( منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

يقّدم المؤشر النسبة المئوية لسالالت الماشية المصنّفة على أنها معّرضة للخطر أو غير معّرضة للخطر أو 

 مهددة باالنقراض في وقت معين من الزمن، باإلضافة إلى توّجهات هذه النسب المئوية.

 االساس المنطقي:

اً الوراثية للحيوانات أو المواشي تمثّل جزًء أساسييرتبط هذا المؤشر مباشرةً بالتنّوع البيولوجي بما أن الموارد 

من األنظمة االيكولوجية الزراعية والتنّوع البيولوجي على حّد سواء. باإلضافة إلى وجود رابط غير مباشر 

مع "سوء التغذية" : إذ تشكل الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة جزًء مهماً من القاعدة االحيائية 

إن قاعدة الموارد المتنوعة هي مليون شخص. تساهم في سبل العيش ألكثر من ألف الغذائي العالمي ولألمن 

مسألة دقيقة بالنسبة للوجود البشري ورفاه عيشه، ومساهمة للقضاء على الجوع: الموارد الوراثية الحيوانية 

ي يّرة، بما فيها تغيّر المناخ. ههي أساسية في التكيّف مع الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية المتغ

تتشّكل من المواد الخام لمربيي الحيوانات من بينهم المدخالت االكثر أهمية للمزارعين. وهي ضرورية لالنتاج 

 الزراعي المستدام.

ما من زيادة في النسبة المئوية للسالالت المعّرضة للخطر أو المنقرضة مرتبطة مباشرة "بوقف خسارة التنّوع 

 لوجي".البيو

 المفاهيم:

ً للغاية في البداية كان ه "التنّوع الوراثي  51كما أنه يخدم كمؤشر للغاية آيتشي ، 1-51ذا المؤشر مقتَرحا

(. ويتم شرحها على الصفحة CBDاالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي )للحيوانات األرضية المدّجنة" ضمن 

لتأمين  مجموعة منظمات، اجتمعتشبكة من هي االلكترونية للشراكة في مؤشرات التنوع البيولوجي، 

لتعقّب التقّدم نحو غايات آيتشي األحدث بشأن التنوع البيولوجي  المعلومات



(esticatedanimalshttp://www.bipindicators.net/dom .)في التوقعات  ةمطروح اباإلضافة إلى أنه

)راجع  15العالمية الرابعة للتنوع البيولوجي، الصفحة 
http://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-en-lr.pdf 

 ضمن االتفاقية المتعلقة بالتنّوع البيولوجي.المطروحة هي من مخرجات العمليات و

 التعليقات والقيود:

من كافة السالالت المبلغ عنها،  %06إن المعلومات المتعلقة بالسالالت تبقى بعيدة عن االكتمال. فألكثر من 

 وضع الخطر ليس معروفاً بسبب نقص البيانات السكانية أو فقدان التحديثات األخيرة.

لسكانية حجم البيانات ابشكل عام، يجب أن يكون جمع البيانات ممكناً في كافة البلدان. وهناك احتياج لتحديث 

 سنوات على األقل من أجل تعريف فئات المخاطر. 06كل 

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

يستند المؤشر على أحدث البيانات الموجودة في البنك العالمي لبيانات الموارد الوراثية الحيوانية التابع للفاو 

IS-DAD (http://dad.fao.org/ )ويتم تعريف فئات المخاطر استناداً إلى أحجام . عند وقت االحتساب

فئة الخطر  رالتابع لمنظمة الفاو. وتُعتبَ  السالالت السكانية المبلغ عنها للبنك العالمي للموارد الوراثية الحيوانية

كان أحدث حجم للسكان المبلغ عنه يعود  ( إذا ما0( لم يتم تبليغ عن احجام السكان أو )5"غير معروفة" إذا )

 سنوات انقطاع(. 52سنوات قبل سنة االحتساب ) 52إلى أكثر من 

 في ما يلي روابط للتعاريف الرسمية لهذا المؤشر:

إن هذا المؤشر هو واحد من ثالثة مؤشرات ثانوية يتم تعريفها في وثيقة لجنة الموارد الوراثية لألغذية 

-CGRFA/WG-AnGRوالزراعة التي تتحدث عن الغايات والمؤشرات الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية  

7/12/7 “Targets and indicators for animal genetic resources” 

(http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me514e.pdf)  وهي وثيقة كفلتها لجنة الموارد الوراثية

التالي  على الرابط 51/51 من التقرير02لألغذية والزراعة في دورتها الرابعة عشرة )راجع الفقرة 
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf.) 

ح المؤشر ، يتم طريسمح هذا المؤشر برصد تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية. وبهذا الصدد

http://www.fao.org/3/a-التالي:  " )راجع الرابط0251 –الموارد الوراثية الحيوانية  في "وضع اتجاهات

mm278e.pdf.) 

، وضع الموارد الوراثية الحيوانية 0222منظمة الفاو، على النحو التالي )راجع أيضاً:  يتم تعريف فئات الخطر

ا ريشكووسكي ودافيد بيللينغ. روما. على العنوان التالي: لألغذية والزراعة في العالم، من إعداد بربر
.http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm 

http://www.bipindicators.net/domesticatedanimals
http://dad.fao.org/
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me514e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm278e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm278e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm278e.pdf
http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm


  أي ذكر أو أنثى منها. إال أنه يمكن إعادة توليد هذه  الساللة منقرضة عندما ال يتبقّىاالنقراض: تعتبر

خفض درجة الحرارة. في الواقع، يمكن التنبّه جيداً  ريقالساللة إذا ما تم حفظ المواد الوراثية عن ط

 لموضوع االنقراض قبل خسارة الحيوان األخير أو المادة الوراثية األخيرة.

 أو  522نت اإلناث القادرة على التكاثر تساوي الوضع الحرج: يعتبر النسل في وضع حرج إذا كا

أو أقل؛ أو عندما يكون حجم السكان العام  1على التكاثر  إذا كان مجموع عدد الذكور القادرينأقل أو 

، %22أو أقل ويتراجع ونسبة اإلناث التي تتكاثر مع الذكور من نفس النسل هي أقل من  502يساوي 

 وغير محددة على أنها منقرضة.

  رعاية حرجة: تلك المجموعات في وضع حرج التي تكون ضمن برنامج الحفظ الناشط أو في

 المجموعات التي ترعاها الشركات الدعائية أو مؤسسات األبحاث.

  المعّرضة للخطر: يعد النسل معرضاً للخطر إذا ما كان مجموع عدد اإلناث القادرة على التكاثر أكثر

دما يكون مجموع عدد الذكور القادرين على التكاثر يساوي أو أقل، أو عن 5222وتساوي  522من 

وفي 522وأقل من  22؛ أو عندما يكون حجم المجموعات بشكل عام أكثر من 1أو أقل ويزيد عن  02

؛ أو عندما يكون حجم %22تزايد، ونسبة اإلناث التي يتم تزويجها للذكور من النسل نفسه أكثر من 

أو أقل وفي نقصان ونسبة اإلناث التي يتم  5022ويساوي  5222المجموعات بشكل عام اكبر من 

 وغير محددة في أي من الفئات السابقة الذكر. %22تزويجها للذكور من النسل نفسه أقل من 

  المعرضة للخطر في الرعاية: هي تلك المجموعات المعرضة للخطر والتي وضعت من أجلها برامج

 ترعاها الشركات التجارية أو معاهد األبحاث.الحفظ الناشطة أو المجموعات التي 

  النسل في خطر: هو النسل الذي تم تصنيفه إما في وضع حرج أو الحرج في الرعاية أو المعّرض

 للخطر أو المعرض للخطر في الرعاية.

 :التفصيل

 تتوفر البيانات بحسب البلدان.

 بيانات على المستوى القومي:من أجل تجميع ال انللبلدالوسائل والمبادئ التوجيهية المتاحة 

 أو المسوح القومية. البيانات المأخوذة من الكتب المواشي على مستوى النسل أو  تعداد

لتوجيهية للفاو . مسح ورصد الموارد الوراثية الحيوانية. المبادئ ا0255منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 

: اليالت وفر على الرابط. روما )المت2رقم  والصحة الحيوانية.الخاصة باإلنتاج 
http://www.fao.org/docrep/014/ba0055e/ba0055e00.htm ) 

 ضمان الجودة:

 . مسح ورصد الموارد الوراثية الحيوانية. المبادئ التوجيهية للفاو1600مشروحة في القسم السابع من الفاو 

: )المتوفر على الرابط التالي. روما. )7الخاصة باإلنتاج والصحة الحيوانية. رقم 
http://www.fao.org/docrep/014/ba0055e/ba0055e00.htm ) 

العادية في تموز/  01ذية والزراعة في دورتها تم تقديم المبادئ التوجيهية إلى لجنة الموارد الوراثية لألغ

 وقد أيّدته. 1600يوليو 

http://www.fao.org/docrep/014/ba0055e/ba0055e00.htm
http://www.fao.org/docrep/014/ba0055e/ba0055e00.htm


 مصادر البيانات

 الوصف:

فصيلة.  18و اً بلد 081يحتوي حالياً بنك البيانات العالمي الخاص بالموارد الوراثية الحيوانية على بيانات من 

)مسجالً  0991م اعلبيانات العالمي بشكل كبير منذ وقد تزايد مجموع عدد جماعات النسل القومي في بنك ا

 (.اً بلد 081إلى  اً بلد 010من و 01901جماعة نسل قومي إلى  1700ارتفاع من 

. كما سجل مجموع 1600في شباط/فبراير  00000وقد سجل مجموع عدد جماعات النسل القومي من الثديات 

 .1600في العام  1799عدد جماعات النسل القومي من الطيور  

 الالئحة:

 بنك البيانات العالمي للموارد الوراثية الحيوانية

 ر البياناتتواف

راجع التقارير النصف سنوية المرفوعة إلى لجنة الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة. ويتوفر أحدث 

-http://www.fao.org/AG/AGAInfo/programmes/en/genetics/angrventتقرير على العنوان االلكتروني التالي: 

docs.html 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

ة بقاعدة بيانات نظام المعلومات المتعلق منظمة األغذية والزراعة/ شعبة االنتاج الحيواني وصحة الحيوانعنى تُ  

 يمكن إدخال البيانات في أي وقت من السنة.و(. http://dad.fao.org/ بتنّوع الحيوانات الداجنة )راجع

 لبياناتالمزّودة باالجهات 

 االسم:

 المنسقون القوميون إلدارة الموارد الوراثية الحيوانية.

 الوصف:

ن من منسقييوانية. ويتم تعيين هؤالء الن إلدارة الموارد الوراثية الحتم تأمين البيانات من قبل المنسقين القومييي

)عادةً من قبل وزارة الزراعة(. تؤمن الفاو الرقم السري للدخول إلى بيانات البلد وتحديثها ضمن قبل البلد 

النظام العالمي للمعلومات المتعلقة بتنوع الحيوانات الداجنة مباشرةً إلى المنسق القومي، إنما ال يحصل هذا 

 األمر إال بعد الحصول على رسالة التعيين الرسمية.

عة  للبيانات الجهات المجّمِّ

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(

 المراجع

http://dad.fao.org/


 دليل الموارد الموّحد:

http://dad.fao.org/ 

 المراجع:

تقوم شعبة االنتاج الحيواني وصحة الحيوان في منظمة األغذية والزراعة باحتساب المؤشر واالبالغ عنه كل 

على العنوان التالي:  0251منتصف سنة إلى لجنة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة. ويتوفر التقرير للعام 
http://www.fao.org/3/a-mm278e.pdf. 

مؤشرات التنوع البيولوجي واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أعاله. إن الفاو هي تتوفر الروابط لشراكة 

 شريكة في شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي وتؤمن المعلومات بشأن هذا المؤشر مباشرةً إلى الشراكة.

 

 

 



  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :٢الهدف 

زيادة االستثمار، بطرق تشمل التعاون الدولي المعّزز، في الهياكل األساسية الريفية، وفي  :)أ(٢ الغاية
عي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزرا

 من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ال سيما في أقل البلدان نموا  

 مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات الحكومية :١-أ-٢المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

قسومة مة مالحكو ية كالحصة الزراعية من نفقاتالحكوم في المجال الزراعي للنفقات هيتم تعريف مؤّشر التوج

 إلى الزراعة واألحراج وقطاع الصيد.الزراعة تشير االجمالي، حيث  الناتج المحليعلى حصة الزراعة من 

ع الحكومات القومية تجميمن  من هاتَين الحّصتَين. ويُطلب كنسبةويكون القياس في مؤشر خاٍل من العمالت 

 الناتج المحليوحصة الزراعة من ( COFOCة وفقا  للتصنيف الدولي لوظائف الحكومة )الحكومي النفقات

 . (SNAوفقا  لنظام الحسابات القومية ) االجمالي

 األساس المنطقي:

ها  أعلى تجاه القطاع الزراعي، الذي يتلقّى حصة اعي الذي يتعّدى الواحد يعكس توجه الزرإن مؤشر التوجّ 

عي الزرا هقتصادية. أما إذا كان مؤشر التوجّ القيمة الُمضافة االالحكومة نسبة  لمساهمته في  إنفاقأعلى من 

فهذا يعكس عدم توجه الحكومة  1ؤشر يساوي ها  أدنى نحو الزراعة، وإذا كان المفهذا يعكس توج 1أقل من 

 القطاع الزراعي. نحو

ربة تحسين نوعية التمثل سات وبرامج القطاع؛ يشمل إنفاق الحكومة على القطاع الزراعي االنفاق على سيا

صة إدارة الصحة الحيوانية واألبحاث الخاوالري والخزانات المستخدمة للزراعة؛ ووالتحّكم بتدهورها؛ 

 ؛ واألبحاث البيولوجية الخاصة بالمياه العذبة ومياه البحر؛ةالحيواني بالمواشي والتدريب على الزراعة

 .ومشاريع أخرى خاصة باألحراج؛ وغيرها التشجيرو

ارتفاع كفاءة وإنتاجية القطاع ونمو دخله، من خالل ارتفاع  على هذه األنشطة الزراعية في االنفاقويساعد 

 رأس المال المادي أو البشري و/أو تخفيض قيود الميزانية المؤقتة.

 ؛سوق )الطبيعة الجيدة ألبحاث القطاع العامقلّما يستثمر في هذه األنشطة بسبب فشل الإال أن القطاع الخاص 

االصداء االيجابية الخارجية حيال التربة المحّسنة ووضع المياه؛ فقدان النفاذ إلى القدرة التنافسية نظرا  

، فإن المخاطر العالية التي يواجهها بالمثلللمعلومات المتوازية بين المنتجين والمؤسسات المالية، إلخ(. 



غالبا   ،من المخاطر حتياطالقادرين على اال الصغيرة غير مشاريعيون، وال سيما أصحاب الالمنتجون الزراع

الصغيرة المعرضين للضيق  مشاريعتوزيع الدخل لدعم أصحاب ال ما تتطلب تدخل الحكومة من حيث إعادة

 راتتغيّ ال وأت أو فشل البنية التحتية اآلفات أو الجفاف أو الفيضانا جّراءإخفاق المحاصيل وفقدان الماشية بعد 

  .الحاّدة التي تطرأ على األسعار

إن إنفاق الحكومة في القطاع الزراعي هو ألمر أساسي لتناول هذا الفشل في السوق والحاجة الدورية إلعادة 

 ( مستوىتوزيع الدخل. األمر الذي يؤّدي إلى مؤشرات متعددة محتملة ألهداف التنمية المستدامة، وتشمل: أ

نفقات الحكومية؛ ج( مؤشر التوجه الزراعي االنفاق الحكومي في القطاع الزراعي؛ ب( الحصة الزراعية من ال

 الحكومية. للنفقات

 االنفاق الحكومي في القطاع الزراعي يفشل في أخذ حجم االقتصاد فيمستويات يقيس إن المؤشر الذي 

اعية مساهمة الزرتوى االنفاق الحكومي في القطاع الزراعي واللديهما نفس مسب االعتبار. فإذا كان بلدان أ و

، إنما اقتصاد البلد أ أكبر بعشر مرات من اقتصاد البلد ب، يفشل اعتماد نفس االجمالي الناتج المحلينفسها في 

 .المستويات النفاق الحكومة في القطاع الزراعي في اعتبار الحجم االقتصادي

المعنية للقطاع الحكومية يفشل في أخذ المساهمات  الزراعية من النفقاتيقيس الحصة إن المؤشر الذي 

ث د لديهما نفس الحجم االقتصادي، حيين االعتبار. فإذا كان بلدان ج وبع االجمالي الناتج المحلي الزراعي في

وع مجم للبلد د. أما إذا كان %11للبلد ج، و اإلجمالي الناتج المحليفي  %2ارك القطاع الزرعي ب يش

لد د. وإذا اختلف لبالبلَدين قد يشهد البلد ج استثمارا  في الزراعة أكبر بكثير من ا االنفاق الحكومي متساوي بين

 . يجة مضّخمة أو ضعيفةلنتأن تكون ا الحكومة يمكن مجموع نفقات

ج المحلي تلناامساهمة القطاع الزراعي في حجم البلد االقتصادي، ويأخذ مؤشر التوجه الزراعي بعين االعتبار 

الحكومية. األمر الذي يسمح بوضع هدف كوني ويمكن تحقيقه. باإلضافة إلى  اإلجمالي للبلد ومجموع النفقات

طاع الزراعي حصة الق بشكل منفصل:التوّجه الزراعي بالتوافق مع المقسوم والقاسم أنه من المفيد تفسير مؤشر 

 .اإلجمالي اتج المحليالنة وحصة القطاع الزراعي من الحكومي من النفقات

 المفاهيم:

يشير القطاع الزراعي إلى الزراعة واالحراج وصيد األسماك والصيد أو القسم أ من التنقيح الرابع للتصنيف 

لدولي للتصنيف الصناعي ا 3وي القسم أ+ب من النسخة المنقّحة )يسا( ISICالصناعي الدولي الموّحد )

الذي وضعته منظمة ( COFOGوظائف الحكومة )ل الدولي تصنيفال إلىالموّحد(. وتستند النفقات الحكومية 

على ( UNSDونشرته شعبة االحصاءات في األمم المتحدة )( OECD)التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

     .http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Top=1&Lg=1 االلكتروني التالي  الرابط

، موظفينل، بما في ذلك تعويض االنفقات المرتبطة بدعم قطاع معينالنفقات الحكومية هي جميع النفقات أو 

 . وللمزيد من التفاصيل، راجع دليلألفراد أو الشركات في هذا القطاعواإلعانات والمنح المدفوعة كتحويالت ل

 نقد الدولي والموجود على الرابطالالذي وضعه صندوق  2111( للعام GFSMاحصاءات الحكومة المالية )

 /http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual.التالي: 

 الناتج المحليقيمة المضافة للزراعة على نسبة الاالجمالي ك الناتج المحلي يتم قياس حصة الزراعة من

 بناء  على البيانات الرسمية التي تبلّغ عنها الدول إلى الشعبة االحصاءات في األمم المتحدة.، االجمالي

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/


 

 التعليقات والقيود:

ا ألن   خطأ قياسي مرتبط ببيانات ، ال توجد فترة ثقة أوالبيانات يستند إلى مصادر إداريةهذه مقسوم نظر 

 ي خطأ معياري أو معلومات عنحسابات القومية عادة أ، ال تقدم بيانات القاسمالحكومية. بالنسبة لل نفقاتال

 الثقة. تراتف

والقيود االساسية لهذا المؤشر هي أنه يأخذ بعين االعتبار النفقات الحكومية المركزية فقط. إلى حّدِّ أن بعض 

 االعتبار. نالبلدان قد يكون لها تدخل أقسى في الزراعة من قبل الحكومات الشبه قومية، األمر الذي ال يؤَخذ بعي

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 المحلي الناتج)حصة الزراعة من  /الحكومية( مؤشر التوجيه الزراعي = )حصة الزراعة من النفقات 

 المحلي(، 

 أنّ  حيث

حصة الزراعة من نفقات الحكومة = )نفقات الحكومة المركزية على القطاع الزراعي( / )مجموع  (1

 والتكاليف الحكومة المركزية(؛ 

 اإلجمالي الناتج المحليلقيمة المضافة للزراعة( / = )ا اإلجمالي الناتج المحليحصة الزراعة من  (2

تشير الزراعة إلى القسم أ من النسخة المنقحة الرابعة للتصنيف الصناعي الدولي الموّحد )الزراعة واالحراج 

من التصنيف الصناعي الدولي  2-3القسم أ+ب من النسخة المنقحة وصيد األسماك وصيد الحيوانات( يساوي 

 الموّحد.

 :التفصيل

بما أن هذا المؤشر يستند إلى بيانات الحسابات القومية ومجموع النفقات الحكومية المركزية، فهو ال يسمح 

 بحسب الخصائص الديمغرافية أو الموقع الجغرافي. للتفصيل

 :معالجة القيم الناقصة

  مستوى البلدعلى 

 في الوقت الحالي ما من معالجة للقيم الناقصة

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

لك البلدان ت للقيم الناقصة، لذا تستند المجاميع العالمية واالقليمية إلىفي الوقت الحالي ما من معالجة 

 نطبق علىت أن هذه المجاميعيعتقدون المستخدمون  فقط. األمر الذي قد يجعلالتي تتوفر فيها البيانات 

كل البلدان في المنطقة، األمر الذي يساوي معالجة البلدان بالبيانات الناقصة كما لو كانت نفسها لتلك 

 البلدان التي تتوفر فيها البيانات.



 

 االقليمية: المجاميع

ردية األربعة عناصر الفيتم تجميع التقديرات العالمية واالقليمية بحسب الجمع المنفصل األول عبر البلدان لل

اعي، المضافة للقطاع الزرللمؤشر: النفقات الحكومية على القطاع الزراعي، مجموع النفقات الحكومية، القيمة 

يتم جمع هذه االرقام فقط للبلدان في المنطقة )أو في العالم( التي تتوفر فيها كل  .اإلجمالي الناتج المحليو

 .احتساب المؤشر على صعيد المنطقة بشكل أوسع نطاقا   العناصر، ثم يتم

 :مصادر التفاوت

قديرات توالزراعة ال تعّدل بيانات االنفاق الحكومي التي تبلغ عنها البلدان وهي تستخدم  بما أن منظمة األغذية

لبيانات االقومية التي تنشرها شعبة االحصاءات في األمم المتحدة )حيث من الممكن احتساب بعض  الحسابات

 القومية( ال يجب أن يكون هناك فارق بين البيانات التي تبلغ عنها الفاو واألرقام القومية.

 المستوى القومي: تجميع البيانات علىالمتاحة للبلدان من أجل  الوسائل والمبادئ التوجيهية

كومية، ي من النفقات الحه الزراعي للنفقات الحكومية يتم تعريفه على أنه حصة القطاع الزراعإن مؤشر التوج

حيث تشير الزراعة إلى الزراعة واالحراج وصيد  اإلجمالي الناتج المحليقسومة على حصة الزراعة من م

من العملة، يتم قياسه على أنه نسبة هاتَين الحّصتَين.  لحيوانات. إن القياس في مؤشر خالٍ االسماك وصيد ا

 الحكومية وفقا  للتصنيف الدولي لوظائف الحكومة وحصةيُطلب من الحكومات القومية تجميع النفقات و

 (.SNAوفقا  لنظام المحاسبة القومية )اإلجمالي الناتج المحلي الزراعة من 

 طريقة االحتساب:

المحلي  الناتجكومية( / )حصة الزراعة من ه الزراعي = )حصة الزراعة من النفقات الحمؤشر التوجّ 

 (، االجمالي

  أّن، حيث

ة على القطاع الزراعي( / )مجموع عة من نفقات الحكومة = )نفقات الحكومة المركزيحصة الزرا (1

 تكاليف الحكومة المركزية(؛ و

 اإلجمالي الناتج المحليلقيمة المضافة للزراعة( / = )ا االجمالي الناتج المحليحصة الزراعة من  (2

اعي الدولي الموّحد )الزراعة تشير الزراعة إلى القسم أ من النسخة المنقحة الرابعة للتصنيف الصن

من التصنيف  2-3القسم أ+ب من النسخة المنقحة واالحراج وصيد األسماك وصيد الحيوانات( يساوي 

 الصناعي الدولي الموّحد.

تشير الزراعة إلى القطاع الزراعي والحرجي وصيد االسماك والصيد أو القسم أ من النسخة المنقّحة الرابعة 

(. وتستند نفقات 2-3سَمين أ+ب في النسخة المنقّحة الدولي الموّحد )الذي يساوي القللتصنيف الصناعي 

يه ميدان االقتصادي ونشرون والتنمية في التصنيف وظيفة الحكومة الذي وضعته منظمة التعا الحكومة إلى

التالي:  شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، على الرابط
.https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Top=1&Lg=1 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Top=1&Lg=1


نفقات الحكومة هي كل النفقات والتكاليف المرتبطة بدعم قطاع معيّن، بما فيها تعويضات الموظفين والمنح 

ت في هذا القطاع. للمزيد من التفاصيل راجع دليل الحكومة المدفوعة كتحويالت إلى األفراد أو المؤسسا

 الرابط التالي: الموضوع من قبل صندوق النقد الدولي والمتواجد على 2112لالحصاءات المالية 

FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdfhttps://www.imf.org/external/Pubs/ 

 اتج المحليالنقيمة المضافة للزراعة على بنسبة الاإلجمالي الناتج المحلي اس حصة القطاع الزراعي من يتم قي

 ستنادا  إلى البيانات الرسمية المبلغ عنها من قبل البلدان إلى شعبة االحصاءات في األمم المتحدة.اإلجمالي، ا

 ضمان الجودة

ا ألن   خطأ قياسي مرتبط ببيانات ، ال توجد فترة ثقة أوالبيانات يستند إلى مصادر إداريةهذه مقسوم نظر 

 ي خطأ معياري أو معلومات عن، ال تقدم بيانات الحسابات القومية عادة أقاسمالحكومية. بالنسبة لل نفقاتال

ى العتبار النفقات الحكومية المركزية فقط. إلوالقيود االساسية لهذا المؤشر هي أنه يأخذ بعين ا الثقة. تراتف

حّدِّ أن بعض البلدان قد يكون لها تدخل أقسى في الزراعة من قبل الحكومات الشبه قومية، األمر الذي ال يؤَخذ 

 .بعين االعتبار

استخدام ( من البلدان بتلك المرتبطة بالقطاع الزراعييتم جمع البيانات المتعلقة بنفقات الحكومة )المجموع و

لى إ يمكن إضافة البيانات التي تزّود بها البلدانواستبيان وضعته الفاو بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

ي يجمعها صندوق النقد الدولي، أو أن يتم نشرها على الموقع االلكترونبيانات البلدان التي تنقص بياناتها والتي 

تب امن مك ، وفقا  للبلد المعني، يكونونلمستوى القطريرسميين على االن النظراء إالرسمي الحكومي. 

، أو وزارة الزراعة. أجريت تخطيط مركزية أخرى( توكاالمن ية )أو ، أو وزارة الماللقوميةا اتاإلحصاء

، بما في ذلك لجنتا اإلحصاءات الزراعية منظمة األغذية والزراعةعدد من لجان  دقة والتشاور من خاللالمصا

كا ريي أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ واللجنة المعنية بإحصاءات الزراعة والثروة الحيوانية في أمف

 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ولجنة الزراعة التابعة لها.

 مصادر البيانات

 الوصف:

ما أن من البلدان التي تستخدم استبيانا  سنويا  تديره منظمة الفاو. ب ةالحكومي بالنفقاتيتم جمع البيانات المتعلقة 

النفقات  لالبلدان تقوم بتجميع بيانات االنفاق الحكومي استنادا  إلى أنظمتها المالية، وتغطي بياناتها االدارية مجم

خطاء النموذجة. مستوى الحكومة المركزية، ما من موضوع نموذج وما من احتمال لالالحكومية، خاصة  على 

ولبعض البلدان التي ال تقوم بإبالغ مثل هذه المعلومات إلى الفاو، يمكن الحصول على بياناتها من صندوق 

عة من النسخة الرابالمزيد من القطاعات وأقل تفصيال  الذي يجمع بيانات مشابهة إنما تغطي ) النقد الدولي

 رسمية للحكومة القومية.أو من المواقع االلكترونية ال (ISICالمنقّحة من 

والذي  على نظام الحسابات القومية، االجمالي الناتج المحليبالقيمة المضافة للزراعة وترتكز البيانات الخاصة 

يشكل إطارا  تحليليا  يقوم بجمع البيانات القومية من مجموعة من المسوح واالحصاءات والمصادر االدارية 

بيانات من شعبة االحصاءات في األمم المتحدة التي تؤمن تقديرات )كالضرائب(. يتم الحصول على هذه ال

 ومنطقة. ا  بلد 221الحسابات القومية ل

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf


 عملية الجمع:

 )المجموع وتلك المتعلقة بالقطاع الزراعي( من البلدان باستخدام ةالحكومي بالنفقاتيتم جمع البيانات المتعلقة 

استبيانات تصدرها الفاو ويقوم صندوق النقد الدولي بالتنسيق في تطويرها. يمكن استكمال البيانات من البلدان، 

اللكترونية ا بالنسبة للبلدان الناقصة، مع البيانات التي يجمعها صندوق النقد الدولي أو التي ت نشر على الصفحة

تب ان مكم ، وفقا  للبلد المعني، يكونونلمستوى القطريالرسميين على ان النظراء إالرسمية للحكومة القومية. 

، أو وزارة الزراعة. أجريت تخطيط مركزية أخرى( توكاالمن ية )أو ، أو وزارة الماللقوميةا اتاإلحصاء

، بما في ذلك لجنتا اإلحصاءات الزراعية ذية والزراعةمنظمة األغعدد من لجان  دقة والتشاور من خاللالمصا

كا ريفي أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ واللجنة المعنية بإحصاءات الزراعة والثروة الحيوانية في أم

 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ولجنة الزراعة التابعة لها.

 فر البياناتاتو

 الوصف

نها ع ف في مدة جمع البيانات، وتوليفها واالبالغبلد بشكل دوري. إال أن االختال 111تتوفر البيانات لحوالي 

 تمثّل السنة الحالية. Tحيث  T2أو  T1يعني أن هذه التغطية تتوفر بشكل نادر للسنوات 

 الزمنية: السالسل

 2112إلى  1991من 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

في القطاع الزراعي مع البيانات  ةالحكومي المتعلقة بالنفقات 2112عام يتم حاليا  العمل على جمع بيانات ال

ونشر البيانات  ونظرا  للوقت المطلوب لجمع وتوليف. 2112الصادرة المخطط لها في تشرين األول/اكتوبر 

 .بياناتفاو للربيع لجمع ال لدورة 2112المرجعية  ان التي ستتمكن من تأمين بيانات السنة، قلة من البلدةالقومي

 إصدار البيانات:

ي تشرين البيانات التالية ف بما أن الكمية األكبر من البيانات يتم جمعها بشكل سنوي، من المخّطط أن يتم إصدار

لبلدان التي يكون فيها جمع )بالنسبة ل 2112، مع تغطية البيانات حتى السنة المرجعية 2112األول/أكتوبر 

 معيّن(.وإصدار البيانات أمر محّدد بزمن 

دة بالبيانات ِّ  الجهات المزو 

قسم الشؤون المالية )أو غيرها من وكاالت التخطيط المركزي(، مكتب االحصاءات القومية، و/أو وزارة 

 الزراعة.

عة للبيانات  الجهات المجم 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(



 المراجع

د  :دليل الموارد الموح 

www.fao.org 
 

 المراجع:

http://faostat3.fao.org/mes/methodology_list/E. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :٢الهدف 

زيادة االستثمار، بطرق تشمل التعاون الدولي المعّزز، في الهياكل األساسية الريفية، وفي : أ-٢الغاية 
عي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزرا

 من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ال سيما في أقل البلدان نموا  

الرسمية مضافا إليها تدفقات رسمية مجموع التدفقات الرسمية )المساعدة اإلنمائية  :٢-أ-٢المؤشر 
  أخرى( إلى القطاع الزراعي

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

 المساعدة االنمائية الرسمية وغيرها من التدفقات من الجهات المانحة إلى القطاع الزراعي. إجمالي نفقات

 االساس المنطقي:

جهود إلى البلدان النامية تحّدد نسبة الإن مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى 

( التي تؤمنها الجهات المانحة إلى البلدان النامية من أجل القطاع رسميا  )باستثناء ائتمانات التصديرالمبذولة 

 الزراعي.

 المفاهيم:

هذا المصطلح على أنه " تلك التدفقات إلى البلدان واألراضي الموجودة على  لجنة المساعدة االنمائية تعّرف

 تتلقى والمؤسسات المتعددة األطراف التي للجهات التي  الئحة لجنة المساعدة االنمائية

 تؤمَّن من قبل الوكاالت الرسمية بما فيها الدولة والحكومات المحلية، أو من قبل وكاالتها التنفيذية؛  (1

 ؛هاا  لاساسي ا  قتصادية والرفا  للدول النامية هدفكل تحويل مدار مع إطالق حملة التنمية اال يشّكل (2

 (في المائة 11في المائة )يحسب بمعدل خصم قدر   22عنصر منحة ال يقل عن  توفّربشروط ميسرة وتكون 

 راجع: 

)e.htmhttp://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverag 

التدفقات الرسمية األخرى )باستثناء أرصدة التصدير المدعومة رسميا ( يتم تعريف : التدفقات الرسمية االخرى

ال  ، إما ألنهارسمية النمائيةاإلمساعدة البأنها معامالت من قبل القطاع الرسمي ال تستوفي شروط األهلية ك

 :على الرابط التالي 22. راجع الفقرة ميّسرة بما فيه الكفايةغير ألنها ، أو هدف في المقام األول إلى التنميةت

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm


http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf 

الغ نظام ابويتضمن جميع رموز ة المساعدة اإلنمائية لجنتم تعريف قطاع الزراعة على النحو المحدد في ي

. راجع 111المجموعة في  CRS الدائنين
http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm 

 التعليقات والقيود:

منذ العام  . إال أن، تغطية البيانات تعتبر مكتملة1791 عام تتوفر البيانات المتعلقة بنظام إبالغ الدائنين منذ

 .في ما يتعلق بالنفقات 2112ومنذ في ما يتعلّق بااللتزام على مستوى النشاط  1772

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 من قبل كل الجهات المانحة إلى البلدانمجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى 

 النامية في القطاع الزراعي.

 :التفصيل

ل الجهة ( من قبيمكن تفصيل هذا المؤشر بحسب نوع التدفّق )مساعدة إنمائية رسمية أو تدفقات رسمية اخرى

 مشروع القطاع الفرعي للزراعة(المانحة والبلد المتلقي ونوع التمويل ونوع المساعدة )

 معالجة القيم الناقصة:

 :على مستوى البلد 

 نتيجة النوعية الممتازة لتبليغ البيانات، ما من تقديرات لبيانات ناقصة.

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 ال ينطبق

 االقليمية: المجاميع

ى للعالمية واالقليمية على مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى إتستند األرقام ا

 القطاع الزراعي

 :التفاوتمصادر 

على قاعدة جدول زمني لكافة الجهات المانحة وقد تتغير عن بيانات تتمعير احصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية 

 السنة المالية المتوفرة في ملفات الميزانية لبعض البلدان.

 مصادر البيانات

 الوصف: 

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf


لتدفقات البيانات بشأن ا انتجمع االنمائيةلتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة كانت منظمة التعاون وا

على مستوى النشاط من خالل نظام  1791على المستوى الكلي ومن العام 1791الرسمية والخاصة من العام 

م على مستوى النشاط اللتزافي ما يتعلق با 1772نظام تعتبر كاملة من العام ابالغ الدائنين )بيانات هذا ال

 عات(.المدفوفي ما يتعلق ب 2112و

عن البيانات من قبل الجهات المانحة وفقا  للمعايير والمنهجيات نفسها )راجع  يتم االبالغ
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm) 

  

عن البيانات وفقا  للسنة التقويمية من قبل مبلغين احصائيين في ادارات قومية )وكاالت المساعدة  ويتم االبالغ

 ووزارات الشؤون الخارجية أو وزارات المالية، وغيرها...(

 عملية الجمع:

 .في كل من الدول/ الوكاالت المانحة لجنة المساعدة اإلنمائية جمع احصاءات إن المبلّغ االحصائي مسؤول عن 

 يكون هذا المبلّغ في العادة موجودا  في وكالة المساعدة القومية ووزارة الخارجية ووزارة المالية إلخ...

 

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 لجميع البلدان النامية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية. تلقيلى أساس المع

 السالسل الزمنية:

 .على أساس سنوي 1791م عامتوفرة منذ  البيانات

 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات: 

 يتم نشر البيانات على صعيد سنوي في شهر كانون األول/ديسمبر لتدفقات السنة السابقة.

 البيانات: إصدار

 2119كانون األول/ديسمبر 

 لبياناتالجهات المزّودة با

عن البيانات على قاعدة الجدول الزمني السنوي من قبل المبلّغين االحصائيين في اإلدارات القومية  يتم االبالغ

 )وكاالت المساعدة، ووزارتَي الخارجية والمالية وغيرها من الجهات...(

 

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm


 لبياناتالجهات المجّمعة ل

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 المراجع

 :دليل الموارد الموّحد

www.oecd.org/dac/stats 

 المراجع:

 راجع كافة الروابط هنا: 

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 

 المؤشرات ذات الصلة

 غيرها من مؤشرات المساعدة اإلنمائية الرسمية.

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm


  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :٢الهدف 

منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق الزراعية العالمية، بطرق : ب-٢الغاية 

تشمل اإللغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات األثر المماثل، 

  جولة الدوحة اإلنمائية وفقا لتكليف

  إعانات الصادرات الزراعية :١-ب-٢المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 منظمة التجارة العالمية

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

من قبل وردت لصادرات وكمياتها كما كإعفاءات في الميزانية لدعم اعّرف إعانات الصادرات الزراعية ت  

 G / AGلنماذج في الوثيقة وفقاً ل) ES: 2 الدعم جداولو ES: 1أعضاء منظمة التجارة العالمية في الجداول 

 (.5991يونيو حزيران/ 03بتاريخ  2 /

 تغطية البيانات: 

  التزامات بتقليص إعانات الصادرات المتضمنة في الجزء مع إشعارات أعضاء منظمة التجارة العالمية

 من برنامجها؛ 4

  لالتفاق بشأن  4. 9إشعارات إعانات الصادرات الخاصة بالدول النامية الساعية إلى أحكام المادة

 الزراعة.

تم ياستخدام إعانات الصادرات وبالتالي ال عضاء في منظمة التجارة العالمية ال يحق لغيرها من الدول األ

 تسجيل اشعاراتها في سالسل المؤشرات.

يتم التعبير عن نفقات الميزانية وكمياتها بعملة )وطنية أو غيرها( ووحدات كمية حسب ممارسات اإلخطار 

ع درجة في الجزء الرابالخاصة بالعضو. بالنسبة لألعضاء الذين لديهم التزامات بخفض دعم الصادرات الم

 خدمة في اإلخطارات تشبه العملة المستخدمة في الجداول.، فإن العملة المستمن جداولهم

تتوافر البيانات حسب البلد والمنتجات أو مجموعات المنتجات وفقاً لجداول األعضاء الخاصة باألعضاء مع 

التزامات خفض دعم الصادرات المدرجة في الجزء الرابع من جداولها ووفقًا لممارسات اإلخطار الخاصة 

من  4. 9التصدير بموجب أحكام المادة  إعانات تي تستخدمن النامية األعضاء الالبلدا باألعضاء في حالة

 اتفاقية الزراعة ".

 



 األساس المنطقي:

إن الغرض من هذا المؤشر يكمن بإعطاء المعلومات المفّصلة بشأن مستوى اعانات الصادرات المطبّقة سنوياً 

 الدول األعضاء لمنظمة التجارة العالمية.بحسب المنتج أو مجموعة المنتجات كما وردت في 

   التعليقات والقيود:

 تعتمد نوعية المؤشر على زمنية ودقّة اشعارات الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

ير قابلة غ تأتي البيانات على مستوى البلد مباشرةً من تبليغات الدول األعضاء إلى منظمة العمل الدولية وهي

ألي عملية احتساب من قبل المنظمة. فكل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية يجمع البيانات متّبعاً 

 الممارسة القومية الخاصة به لتحضير تبليغاته.

 :التفصيل

يقّدم المؤشر معلومات تستند إلى البلد وإلى المنتج على مستوى إعانات الصادرات المطبّقة على صعيَدي 

 الميزانية والكميات.وريف المصا

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 
تنقص القيم عندما ال يقوم أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية بتقديم تبليغاته. وال يمكن تقدير هذه 

 القيم الناقصة.

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 
 غير مطابق

 االقليمية: المجاميع

 االقليمية. الدولية ال تقوم باحتساب المجاميعإن منظمة العمل 

إنما يتم جمع مؤشر عالمي شامل لقياس مصاريف على إعانات الصادرات السنوية عبر جمع كافة البيانات 

 المتوفرة بعد عملية تحويلها إلى عملٍة واحدة )الدوالر االميركي(

 :مصادر التفاوت

البيانات. إنما يتم استخدام فقط البيانات الموجودة في تبليغات الدول إن منظمة العمل الدولية ال تقوم بتقدير 

األعضاء لمنظمة العمل الدولية. وبالتالي، ما من فارق بين البيانات الناجمة عن البلدان والبيانات المتوفرة في 

 منظمة العمل الدولية.

 مصادر البيانات



 الوصف:

الداعم للجدول  واإلشعار ES: 1التجارة العالمية في جدولها  إشعارات أعضاء منظمةبمصادر البيانات تتمثّل 

ES: 2 عمالً بمتطلبات وأشكال اإلخطار التي اعتمدتها لجنة الزراعة التابعة لمنظمة التجارة العالمية والواردة ،

 .G / AG / 2في الوثيقة 

 عملية الجمع:

 . راجع الردود السابقةال صلة لها

 

 ر البياناتتواف

  الوصف:

 األعضاء- 4-2)جدول تحت القسم  G / AG / GEN / 86 / Rev.24 راجع وثيقة منظمة التجارة العالمية

األعضاء  نهاع إعانات التصدير التي أبلغالخاصة ب( لوصف تفصيلي لتوافر البيانات ضمن الخانات المظللة

 .خفض دعم الصادراتبالتزامات مع 

، عمالً عن استخدام إعانات التصدير 5991 البلدان النامية منذ عامأعضاء من  53، أبلغ ذلك باإلضافة إلى

ألعضاء من الدول النامية ذات االلتزام وعلى عكس معلومات ا من االتفاق بشأن الزراعة. 4-9بأحكام المادة 

دم خبتخفيض اعانات الصادرات المتوفرة لكل السنوات المبلغة والمعلومات لألعضاء من الدول النامية التي تست

والتي ال تتوفر سوى من االتفاقية الخاصة بالزراعة  4-9المنشأة عمالً بأحكام المادة اعانات الصادرات 

 للسنوات التي تم استخدام هذه االعانات فيها.

 السالسل الزمنية:

 5991منذ 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 المحدد ألعضاء منظمة التجارة العالميةيتم جمع البيانات بشكل منتظم باتباع توقيت تقديم البيانات 

 البيانات: إصدار

 المذكور أعاله المرجع

 لبياناتالجهات المزّودة با

 الدول االعضاء في منظمة التجارة العالمية

 الجهات المجّمعة للبيانات



 االسم:

 منظمة التجارة العالمية

 الوصف:

 هبتجميع المعلومات التي تحصل عليها من هذوتقوم تتلقى منظمة التجارة العالمية تبليغات من أعضائها 

 المؤشر. التبليغات لتقدم التقرير الخاص بهذا

 

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:
www.wto.org 
 

 المراجع:

 
http://agims.wto.org/Pages/ES/ESSearchAnalyse.aspx?ReportId=1403&Reset=True 

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/transparency_toolkit_e.htm 
 

 

 



  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :٢الهدف

اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها، وتيسير الحصول على  :ج-٢الغاية 

المعلومات عن األسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على 

  أسعارهاالحد من شدة تقلب 

  مؤشر مفارقات أسعار األغذية: ١-ج-٢المؤشر 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 )الفاو( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

المنخفضة بشكل غير طبيعي  بين األسعار المرتفعة أو ( التقلّبIFPAر األغذية )اسعأ يحّدد مؤشر مفارقات

 ر السلع الغذائية على مدى مدة زمنية معينة.اسعوالذي يحصل في أ

 األساس المنطقي:

، برز حاجة 7022بعدها في ثم  7002و 7002إن التقلب في سعر األغذية في السوق العالمية بين العامين 

وضع مؤشر يتقّصى النمو غير العادي في أسعار السلع وفي أسواق المستهلكين حيث يكون الوضع  كبيرة إلى

وفي بعض األحيان تكون أسعار السوق المصدر الوحيد للمعلومات المتاحة أمام التحذير المسبق باألزمة.  دقيقا  

كاالت عدد كبير من الوتلّخص المعلومات  من أجل تقييم مدى حّدة الصدمة في األسواق. وألن األسواق

ثالية لتمثيل لب، هي مبما في ذلك توقعاتها في ما يتعلق بالتنمية القصيرة المدى في العرض والطاالقتصادية، 

 أسواق السلع الغذائية وقد تساعد على وضع سياسات من شأنها أن تحّد من شّدة تقلّب األسعار. وظيفة

 المفاهيم:

في سعر األغذية هي المجموع المقاس لمعّدلَين من النمو المرّكب، فصلي وسنوي،  إن قاعدة مؤشر المفارقات

ية جيومتر يهدف إلى اعتبار التحركات الموسمية المحتملة ألسعار األغذية. ومعّدل النمو المرّكب هو وسيلة

ّدر وألنها تقمركب على فترة زمنية محددة. وأي متغيّر عشوائي على مستوى ثابت،  نموّ من شأنها أن تقّدر 

معدال  ثابتا  للنمو، من شأن معدل النمو المرّكب أن يخفف من وطأة تقلّب األسواق لتحركات السوق الدورية. 

، يرتفع tnإلى فترة زمنية أخرى  t0إن معّدل النمو المرّكب هو النمو في أي متغيّر عشوائي من فترة زمنية 

 وضوعة قيد الدرس.إلى مدة واحدة على مدى طول الفترة الزمنية الم

 

 

 التعليقات والقيود:



ال يمكن استخدام المؤشر وهو غير مالئم للتوقع باألحداث المستقبلية، إنما هو فقط قادرعلى توصيف األحداث 

 السابقة.

  المنهجية

 طريقة االحتساب:

 الخطوة األولى: احتساب معّدلين مرّكبَين للنمو، بشكل فصلي وسنوي.

احتساب متوسط معّدل والتحوالت المعيارية لكل من معدالت النمو المركبة. وفي عملية الخطوة الثانية: 

استخدام موازين الوقت التراجعي للتأكد من أن  وزيع معدالت النمو المرّكبة، يتماحتساب هاتَين اللحظتَين لت

 مات سوقية ملحوظةقة حادة من شانها أن تمنع تقّصي صدبديناميات األسعار ليست مغطاة من قبل أحداث سا

 على األسعار.

الخطوة الثالثة: تحديد التقلبات في األسعار. أوال  يتم احتساب الفارق المعياري بين معدالت النمو المركبة 

بالمعنى التاريخي بشكل فصلي وسنوي . ثم يتم جمع نتيجة كل معدل من معدالت النمو المركبة باستخدام 

لمعدل النمو المركب الفصلي. وعندما يتخطى المجموع  0.0السنوي و لنتائج معدل النمو المركب 0.0وزن 

 تغيّرا معياريا واحدا ، يتم اعتبار أي تغيّر في األسعار سواء ارتفاعا  أو انخفاضا  غير طبيعي.

 التفصيل:

وق يتم االبالغ عنه على مستويات البلد والس ألغذية عند أكثر مستوى من التفصيلإن مؤشر الشذوذ في سعر ا

والسلع. ويمكن تكامل هذا المؤشر على المستويات القومية والشبه قومية واالقليمية باالستناد إلى مدى توفّر 

 سالسل األسعار الكليّة.

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

ستخدام تقنيات مختلفة من استخدام نمو عندما يكون هناك نقص في القيم المتعلقة باألسعار يتم ا

 التوجهات إلى إدخال نموذج تراجعي تلقائي.

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 ال ينطبق

 مصادر التفاوت:

فاو. ما من بلد في الوقت في الوقت الحاضر ال يوجد فوارق بما أن المؤشر يتم احتسابه من قبل منظمة ال

 تقلبات أسعار األغذية.عمل على احتساب مؤشر الحالي ي

 مصادر البيانات

ى وجه وعل تجميعها من الوزارات الوطنية ر تقلبات أسعار األغذية يتمإن البيانات المتعلقة باحتساب مؤش

 /giews/pricetool/http://www.fao.org الخصوص وزارات الزراعة وهي متوفرة على الموقع التالي:

 فر البياناتاتو

http://www.fao.org/giews/pricetool/


. والنتائج المبلغة 7020سلسلة على أساس شهري منذ  2000، ألكثر من ا  بلد 97ل تم احتساب المؤشر 

 .ذلك أو قبل 7002حتى على األقل 

 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 7009يتم جمع البيانات بشكل دائم وشهري منذ العام 

 البيانات: إصدار

http://www.fao.org/giews/food-يتم نشر النتائج في اليوم العاشر من كل شهر على الموقع التالي: 

prices/home/en/ 

 

 لبياناتالجهات المزّودة با

الذي يمكن االطالع عليه على الرابط  FPMA تتعّدد المصادر ويتم تعدادها في رصد أسعار األغذية وتحليلها

 /http://www.fao.org/giews/pricetool التالي:

 لبياناتالجهات المجّمعة ل

 متحدة.اليتم جمع البيانات من قبل النظام العالمي للمعلومات واالنذار المبكر لمنظمة األغذية والزراعة لألمم  

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/en/ 

 المراجع:

 

http://www.fao.org/giews/food-prices/research/detail/en/c/235685/ 

 

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/en/
http://www.fao.org/giews/pricetool/
http://www.fao.org/giews/food-prices/research/detail/en/c/235685/
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