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على الجوع وضمان حصول جميع الناس وال سيما الفقراء والضعفاء بما في ذلك الرضع، على أغذية  القضاء  2.1الغاية

 2030مأمونة ومغذية وكافية على مدار السنة بحلول عام 

 التغذيةانتشار نقص  2.1.1المؤشر 

 المنظمة

 (UN FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

 فالتعري

الذين ال يكون استهالكهم الغذائي المعتاد كافيًا لتوفير مستويات الطاقة الغذائية المطلوبة للحفاظ هو تقدير لنسبة السكان 

 على حياة طبيعية وصحية طبيعية. ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية.

 المنهجية
 طريقة الحساب

أساسه التوزيع االحتمالي يتم حساب المؤشر في هذا الهدف بتمثيل السكان من خالل المتوسط الفردي الذي يتم على 

يتم  pdf(، وبمجرد توصيف ملف pdfلمستويات الدخل اليومية من الطاقة الغذائية من خالل دالة الكثافة االحتمالية )

 الحصول على المؤشر على أنه االحتمال التراكمي الذي يكون معتاًدا يومًيا ألخذ الطاقة الغذائية. 

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

 حيث أن:

PoU.انتشار نقص التغذية : 

MDER.الحد األدنى من نطاق المتطلبات الغذائية العادية للفرد المتوسط : 

يتم حساب متطلبات الطاقة البشرية من خالل ضرب المتطلبات المعيارية لمعدل األيض األساسي )معبرا عنها بالكيلو جرام  

(. PALذو ارتفاع معين، ومن ثم تضرب في معامل مستوى النشاط البدني ) من كتلة الجسم( بالوزن المثالي لشخص سليم

وبالتالي فإن مدى متطلبات الطاقة العادية تحسب لكل جنس والفئة العمرية من السكان، مع مالحظة وجود مدى كامل لقيم 

 بحيث تكون متوافقة مع الصحة.  – 25إلى  18.5من  -( BMIكتلة الجسم )

 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5686e/y5686e00 :لمزيد من التفاصيل

X.أقل من الحد األدنى من نطاق المتطلبات الغذائية العادية للفرد المتوسط : 

 DEC متوسط التوزيع االحتمالي لمستوى االستهالك الفردي لألغذية لمتوسط استهالك الفرد. تقدر من المسوحات :

على المستوى الوطني والمحلي سواًء من خالل  DECلمستوى االستهالك الفردي، وتبعًا لتصميم االستمارة يمكن تقدير 

 اعي. االجتم -المناطق الجغرافية أو مجموعات المجتمع االقتصادي

 http://www.fao.org/faostat/en/#dataلمزيد من التفاصيل: 

 CV معامل االختالف و يحسب على أساس متوسط نصيب الفرد من الغذاء اليومي وهي ال تعد أبدًا تقديًرا موثوًقا به :

ت في مستويات الطاقة الغذائية وكذلك ال تعكس التغير في استهالك الطاقة التي ينبغي أن تعكس التقلبا CVفي 

الغذائية لدى السكان المرتبطة بالخصائص الفردية ألفراد األسرة )مثل الجنس والعمر وكتلة الجسم ومستويات النشاط 

 البدني(.

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5686e/y5686e00
http://www.fao.org/faostat/en/#data
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في العينة لتقدير مستويات  من حيث المبدأ ستكون هناك حاجة إلى مالحظات متكررة لالستهالك اليومي لكل فرد

االستهالك المعتاد والتحكم في أخطاء القياس. عالوة على ذلك ينبغي جمع البيانات في فترات مختلفة من السنة على 

نفس األفراد أو األسر لألخذ في عين االعتبار التباين الموسمي في مستويات استهالك الطاقة الغذائية. ونظرا لتكلفتها؛ 

 جدًا أخذها في عين االعتبار في المسوحات وغير موجودة في معظم الدول النامية. فإنه من النادر

لكل هذه األسباب؛ فإن معامل االختالف يحسب على أساس سلسلة من متوسط نصيب الفرد من الغذاء اليومي، وإن 

ا به في معامل االختالف مستويات استهالك الطاقة المسجلة لكل أسرة مشمولة في المسح ال تعد أبدًا تقديًرا موثوًق 

التي ينبغي أن تعكس التقلب في مستويات الطاقة الغذائية اليومية )وليس العرضية( لمستوى االستهالك على المستوى 

 الفردي )وليس المنزلي(.

الناتج التقديرات التجريبية لمعامل االختالف من مسوحات األسر تكون بيانات المسح متحيزة صعوًدا بسبب التباين الهامشي 

عن خطأ في القياس، واالختالفات بين االستهالك العرضي والعادي، والفوارق بين الشراء واالستهالك الفعلي. عالوة 

على ذلك فإنها ال تعكس التغير في استهالك الطاقة الغذائية لدى السكان المرتبطة بالخصائص الفردية ألفراد األسرة )مثل 

 ت النشاط البدني(.الجنس والعمر وكتلة الجسم ومستويا

وعند استخدام البيانات التي تم جمعها من خالل المسوحات األسرية، يعد معامل االختالف أفضل مقدر بشكل غير مباشر، 

ومسيطر على االنحرافات الهامشية وأيضًا معدلة لتعكس االنحرافات بين االسر واالنحرافات بين االفراد. أبسط طريقة 

ختالف متوسط استهالك الفرد من الطاقة اسر إلى مجموعات متجانسة لحساب معامل للمضي قدًما هي تصنيف األ

، وأيضًا تقدير عنصر CV_Hالغذائية عبر المجموعات المنزلية، مؤديًا إلى تقدير عنصر االختالف بالنسبة لألسر ويرمز له بــ 

ب اخذ في عين االعتبار من بنيتها الجنس والعمر . لكل مجتمع محل الدراسة، يجCV_Iاالختالف بالنسبة لألفراد ويرمز له بــ 

 للحصول على التقدير المطلوب: CV_I, CV_Hوكتلة الجسم ودمج العنصرين 

CV^ =V[(CV_H)^2+(CV_I)^2 )]. 

بالنسبة للدول والسنوات التي ال تتوفر فيها بيانات من مسح األسر المعيشية، يتم تقدير معامل االختالف بشكل غير 

(، وفهرسة GDP، ويتم الحصول عليه عبر انحدار يبرز قيم الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، ومعامل دخل جيني )CV_INDمباشر 

 (.REG( على معامل االختالف، اثناء التحكم في إقليم شيفتر )FPIالسعر النسبي لألغذية )

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

Skewثر بشدة بوجود التباين، فإن تقدير : معامل التواء، ال يتأSkew  يكون مباشرة من بيانات المستوى المعيشي لألسر

عن متوسط االستهالك الغذائي اليومي، وفي حال وجود قيم عالية للغاية أو منخفضة للغاية يتم إهمال المعلمة واستخدام 

 وتعتبر حاالت نادرة.  lognormalتوزيع 

ول إلى درجات مختلفة من االنحرافات لمراعاة حقيقة أن مستويات استهالك الطاقة البشرية وتكمن المرونة في محاولة الوص

هي حد طبيعيًا من الحدود الفسيولوجية. وبالتالي فمن المتصور أنه مع زيادة مستويات االستهالك يتقلص انحراف التوزيع 

 ول على بيانات أكثر ُيرجى زيارة الموقع ويتحرك تدريجيًا من )االنحراف اإليجابي( إلى التوزيع الطبيعي. للحص

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

 متاحة من قسم اإلحصاء في منظمة األغذية والزراعة لحساب برنامج العمل المحلي. Rدالة 

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

أن تكون البيانات معتمدة مستويات استهالك الغذاء وهي )البنية، العمر، النوع االجتماعي، وربما مستويات النشاط البدني( 

ومن ثم فإن نطاق التصنيف يتوقف بشكل حاسم على توافر المسوحات المصممة على مستوى المجموعات السكانية 

وزيع الدخل بدقة، ويمكن استخالص االستنتاجات من برامج الوطنية. معظم المسوحات المستخدمة صممت لتستوعب ت

 فئات الدخل المختلفة من السكان. 

 عالج البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

من جداول PoUعندما ال تتوفر بيانات عن استهالك الغذاء من مسح حديث لألسر المعيشي؛ يستند هذا النموذج على تقدير 

قدير غير مباشر لمعامل االختالف المستند إلى معلومات عن الناتج المحلي اإلجمالي في البالد، التوازن الغذائي، وهو ت

من معدل الوفيات في البلد،  5أو مؤشرات التنمية األخرى مثل تحت  -مؤشر السعر النسبي للغذاء -ومعامل جيني للدخل

 السكان التابعة لألمم المتحدة. قسمفي بيانات التوقعات السكانية العالمية  علىمستند  MDERوتقدير 

 عملية الجمع

معلومات رسمية عن إنتاج السلع الغذائية وتجارتها واستخدامها التي تستخدمها المنظمة في تجميع األغذية بتوفير جداول 

لوطنية البيانات التوازن بشكل رئيسي من قبل الوحدات اإلحصائية التابعة لوزارة الزراعة. وعادة ما تمتلك الوكاالت اإلحصائية ا

 NSAالجزئية للمسوحات األسرية. كما يتم الحصول على البيانات من قبل منظمة األغذية والزراعة مباشرة من خالل موقع 

 اإللكتروني. 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 مستمر 

 إصدار البيانات

 2017 سبتمبر 

 مقدمي البيانات

 األسرية المقدمة من الوكاالت اإلحصائية الوطنية.الوحدات اإلحصائية بوزارة الزراعة، والمسوحات 
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انتشار انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين السكان، استنادًا إلى  2.1.2المؤشر 
 ( FIESمقياس تجربة انعدام األمن الغذائي )

 المنظمة

 (FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) 

 التعريف

يقيس المؤشر نسبة األفراد من السكان الذين عانوا من انعدام أمن الطعام على مستويات متوسطة أو شديدة خالل الفترة 

المرجعية. تعرف شدة انعدام األمن الغذائي على أنه سمة كامنة، يتم قياسه على مقياس عالمي لتجربة انعدام األمن 

دولة حول  140ة من خالل تطبيق تجربة انعدام األمن الغذائي ألكثر من الغذائي، أ= معيار المقياس الذي وضعته المنظم

 .2014العالم، بدًءا من عام 

 المنهجية 
 طريقة القياس

يتم تحصيل المعطيات على المستوى الفردي أو الجماعي باستخدام استبيان مقياس األمن الغذائي المبني على خبرة. حيث 

من األشخاص موضوع الدراسة بتقديم تقارير عن  جمع األجوبة على أسئلة تطلبيقوم استبيان مقياس األمن الغذائي ب

والذي يعرف كذلك بالنموذج  Raschحدوث تجارب وحاالت متعلقة باألمن الغذائي. يتم تحليل البيانات باستخدام نموذج 

، هو jؤال للس i يق المستجيبإجابة مؤكدة عن طر مما يفرض بأن احتمالية مالحظة (PL-1)اللوجستي ذو المعيار الواحد، 

   jb والعنصر ia عامل لوجستي للمسافة، في نطاق قياس الحدة، بين موضع المستجيب

Prob{Xi, j =  Yes}  =  
exp(𝑎𝑖 − 𝑏𝑗)

1 +  exp(𝑎𝑖 − 𝑏𝑗)
  

بالتحديد ُتفسر كمقياس لحدة حالة األمن الغذائي  iaباستخدام تقدير االحتمال األقصى. فالعناصر  ibو iaيمكن تقدير العناصر 

 لكل مشترك، وتستخدم إلى تصنيفهم إلى فئات انعدام األمن الغذائي.

نعدام األمن الغذائي الطفيف، االمجموعات الثالثة لـ)أ( األمن الغذائي أو  FIESيعتبر مقياس انعدام األمن الغذائي 

اد، )ج( انعدام األمن الغذائي الحاد، ويقدر احتمالية الوقوع في حالة انعدام أمن و)ب(انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الح

(، لكل مستجيب، sev𝑝(، كما تقدر احتمالية الوقوع في حالة انعدام امن غذائي حاد هي )mod+sev𝑝غذائي متوسط أو الحاد )

أو انعدام أمن غذائي طفيف فيمكن حسابها بواسطة  ( أما احتمالية الوقوع في حالة أمن غذائيsev𝑝  <mod+sev𝑝  <1في ) > 

mod+sev𝑝 -= 1 fsp 

(، والمستويات Imod+sevFبأخذ عينة تمثيلية، يتم حساب انتشار انعدام األمن الغذائي في المستويات المتوسطة الى الحادة )

لفئة انعدام األمن الغذائي المتوسط أو ( للمجتمع محل الدراسة على أنه المجموع المرجح الحتمالية االنتماء FIsevالحادة )

 الحاد، وفئة انعدام األمن الغذائي الحاد على التوالي، لكل المشاركين األفراد أو األسر في النموذج:

𝐹𝐼mod+sev = ∑ 𝑃𝐼mod+sev × 𝑤𝑖 

𝐹𝐼𝑠𝑒𝑣 =  ∑ 𝑃𝐼sev × 𝑤𝑖 
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أو أسر السكان الوطنيين الممثلين لكل عنصر في هي أوزان ما بعد التقسيم الطبقي التي تشير إلى نسبة األفراد  𝑤𝑖حيث 

عبارة عن أوزان فردية ألخذ العينات، فإن انتشار انعدام األمن الغذائي يشير إلى  weالعينة. من المهم مالحظة أنه إذا كانت 

 2.1.2ب المؤشر مجموع السكان من األفراد، في حين إذا كانت األوزان المنزلية تشير إلى انتشار سكان االسر. الهدف لحسا

 هو إنتاج انتشار األفراد وهذا يعني أن:

إذا كان المسح على مستوى األسرة ويزود بأوزان العينات المنزلية فيجب أن يتم تحويلها إلى األوزان الفردية عن طريق ضرب 

 (2( و )1الصيغتين )األوزان حسب حجم األسرة. وبعد ذلك يتم استخدام النظام لحساب معدالت االنتشار الفردية في 

( توفير معدالت 2( و)1إذا كان المسح يشمل البالغين فقط، فإن أوزان البالغين تنطبق على االحتماالت في الصيغتين )

انتشار البالغين في هذه الحالة يتم حساب معدل االنتشار في مجموع السكان، ثم نسبة األطفال الذين يعيشون في األسر 

 غلالتي يكون فيها شخص با

 

واحد على األقل كذلك الغذاء الغير آمن يجب أيضا أن يحسب. يمكن القيام بذلك عن طريق قسمة األوزان عند البالغين على 

عدد البالغين في األسرة وتضاعف تلك األوزان المنزلية التقريبية حسب عدد األطفال في األسرة. بمجرد الحصول على أوزان 

نعدام األمن الغذائي لألطفال الذين يعيشون في أسر معيشية حيث يكون شخص بالغ واحد األطفال التقريبية، فإن انتشار ا

يمكن حسابها من خالل تطبيق هذه األوزان على احتماالت انعدام   𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛ℎ𝐶(FI)على األقل يعاني من انعدام األمن الغذائي 

 األمن الغذائي في مجموع السكان على النحو التالي:(. وأخيرًا ُيحسب انعدام 2( و )1األمن الغذائي في الصيغتين )

هم السكان البالغين واألطفال في البالد. فإن انتشار انعدام األمن الغذائي في مجموع السكان  𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛ℎ𝐶𝑁و  𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠𝑁حيث 

لمنازل التي يوجد فيها على يوفر عدد األفراد الذين يعيشون في األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي )أو في ا

(. يتم sev+ N mod+ sevNاألقل شخص بالغ يعاني من انعدام األمن الغذائي( في بلد ما بمستويات مختلفة من الشدة )

 التعبير عن عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي باآلالف.

 التصنيف

أو أي استبيان آخر لألمن الغذائي القائم على الخبرة من خالل المسوحات، يمكن قياس مدى انتشار انعدام  FIESيتم تطبيق 

 .األمن الغذائي في أي مجموعة من السكان التي تستخدم المسح لجمع البيانات

 :ية مثلإذا طبق المسح على مستوى األسرة المعيشية يمكن بالتالي تصنيفها بناء على خصائص األسرة المعيش
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الموقع، دخل األسرة، التكوين )بما في ذلك على سبيل المثال وجود وعدد األطفال الصغار، أعضاء ذوي احتياجات خاصة، 

 كبار السن، وما إلى ذلك(، والجنس والعمر والتعليم لرب األسرة، وما إلى ذلك.

 نس إذا طبق على المستوى الفردي، يصنف انتشار انعدام األمن الغذائي حسب الج •

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 تتوفر بيانات محلية. لمإذا  المؤشرال يتم احتساب 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 مستمر. 

 اصدار البيانات

 .2018يناير  

 مقدمي البيانات

 المكاتب اإلحصائية الوطنية المسؤولة عن المسح، منظمة األغذية والزراعة.
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، بما في ذلك تحقيق األهداف المتفق عليها دوليًا بشأن 2030وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2.2 الغاية 

توقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة احتياجات التغذية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات 

 2025وكبار السن بحول عام 

 قات النمو بين األطفال دون سن الخامسةانتشار اعا 2.2.1المؤشر 

 المنظمة

 (UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) •

 (WHOمنظمة الصحة العالمية ) •

 (WBالبنك الدولي ) •

 التعريف

االنحراف المعياري من متوسط معايير نمو   2-انتشار اعاقات النمو بين األطفال دون سن الخامسة )الطول مقابل العمر >

 (.1الطفل

 المنهجية 
 طريقة الحساب

تستند تقديرات المسح إلى منهجية موحدة باستخدام معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية، كما تستند التقديرات 

 ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. UNICEFالعالمية واإلقليمية على المنهجية الموضحة في منظمة 

 التصنيف

واإلقليمية إلى الفئة العمرية لألطفال دون سن الخامسة، والجنس كما أن البيانات المحلية المصنفة تشير التقديرات العالمية 

، منظمة الصحة العالمية. تعمل مجموعة البنك الدولي على توسيع مجموعة UNICEF متاحة في معظم المسوحات األسرية،

 2017مرية، الثروة، تعليم األمهات، اإلقامة( عام البيانات المشتركة لتشمل التقديرات الطبقية )الجنس، الفئات الع

 معالجة البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

 ال يتم تطبيق منهجية الستنتاج التقديرات للبلدان أو السنوات التي ال يوجد فيها بيانات.

 عملية الجمع

مصادر البيانات الجديدة بشكل مشترك  ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي بمراجعة UNICEFتقوم منظمة 

 لتحديث المستوى المحلي، وتستخدم كل وكالة آلياتها للحصول على المعلومات. 

 (.de Onis et al. 2004بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية: انظر منهجية قاعدة البيانات المنشورة )

ون على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية في : كادر متخصص لجمع وتحليل ورصد البيانات يعملUNICEFـبالنسبة لل

دولة وتقديم الدعم الفني بشكل روتيني لجمع وتحليل البيانات على مدى السنوات العشرين الماضية، كما قامت  190

UNICEF مؤشرات بإجراء عملية سنوية لتحديث قواعد البيانات العالمية الخاصة بها والتي يطلق عليها التقرير المحلي عن ال

                                                      

 (العالمية الصحة منظمة) 1
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لغرض التأكد من أن قواعد البيانات  UNICEFـ (. تتم هذه الممارسة بالتعاون الوثيق مع المكاتب المحلية للCRINGلألهداف )

مدعوة إلى تقديم  UNICEFـ . إن المكاتب المحلية للتحتوي على بيانات مستكملة وقابلة للمقارنة دولياً  UNICEFـ العالمية لل

مؤشر رئيسي لرفاهية النساء واألطفال، بما في  100بيانات ممثلة على المستوى الوطني من خالل االنترنت ألكثر من 

ذلك اعاقات النمو )التقزم(. ويعمل الموظفون في المكتب المحلي مع عمالئهم المحليين لضمان مشاركة البيانات كما أن 

 للتحقق من شمولية وجودة البيانات وإعادة التحليل إن أمكن. UNICEFعتها من الخبراء في مقر التحديثات المرسلة يتم مراج

( التي تتطلب عادة إعادة LSMSمجموعة البنك الدولي: تقدم تقديرات متاحة من خالل معيار المعيشة استطالعات القياس )

 LSMSتحليل مجموعات البيانات التي تقع على 

 تاريخ النشر
 ناتجمع البيا

. التقديرات والبيانات المحدثة على 2017تحديثات لمصادر البيانات إلدخالها في اإلنتاج العالمي واإلقليمي لعام  تجرى حالياً 

 .2017المستوى المحلي سيتم إصدارها في مايو 

 إصدار البيانات

 .2017يتم إصدار التقديرات العالمية واإلقليمية سنوًيا في مايو من كل عام بدًءا من عام 

 مقدمي البيانات

 وزارات الصحة أو المكاتب الوطنية لإلحصاء. 

انتشار سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة، حسب النوع )الهزال/ الوزن  2.2.2المؤشر 
 الزائد(

 ملف البيانات األول
 المنظمة

 (UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) •

 (WHOمنظمة الصحة العالمية ) •

 (WBالدولي )البنك  •

 التعريف 

االنحراف المعياري من متوسط معايير نمو  2+سنوات من العمر )الوزن للطول <  5انتشار زيادة الوزن بين األطفال دون سن 

 ( 2الطفل

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 التصنيف

 معالجة البيانات المفقودة 

                                                      

 منظمة الصحة العالمية 2
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 على المستوى المحلي

 عملية الجمع

 تاريخ النشر

 جمع البيانات

 إصدار البيانات

 مقدمي البيانات

 2.2.1تم ذكرها في المؤشر السابق 

 ملف البيانات الثاني

 المنظمة

 (UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) •

 (WHOمنظمة الصحة العالمية ) •

 (WBالبنك الدولي ) •

 التعريف 

االنحراف المعياري من متوسط معايير نمو  2+سنوات من العمر )الوزن للطول <  5انتشار الهزال بين األطفال دون سن 

 ( 3الطفل

 المنهجية 

 التصنيف

 معالجة البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

 عملية الجمع

 تاريخ النشر

 جمع البيانات

 إصدار البيانات

 مقدمي البيانات

 2.2.1تم ذكرها في المؤشر السابق 

 

 

                                                      

 منظمة الصحة العالمية 3
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سنة ، حسب حالة الحمل )نسبة  49إلى  15انتشار فقر الدم بين النساء في سن  2.2.3المؤشر 
 مئوية(

 المنظمة

 منظمة الصحة العالمية 

 التعريف

سنة ويقل تركيز الهيموغلوبين لديهن عن  49و   15بين  يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن

 غ/ لتر للنساء الحوامل، معدلة حسب االرتفاع والتدخين.  110غ/ لتر للنساء غير الحوامل والمرضعات، وعن  120

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 الهيموغلوبين تركيزاتتقّيم حالة فقر الدم لدى النساء باستخدام تركيزات الهيموغلوبين بالدم في المسوحات. عادة ما تقاس 

في الدم باستخدام طريقة السيانميتيموغلوبين المباشرة في المختبر أو بمضواء محمول يعمل بالبطارية لقياس 

 ميتهيموغلوبين - األزيدتخدم طريقة الهيموغلوبين في الموقع الذي يس

 التصنيف

 حسب العمر والجنس والدخل والمنطقة الجغرافية

 معالجة البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

غير الخطية،  الزمنية واالتجاهات استخدام نموذج خليط هرمي بايزي لتقدير توزيعات الهيموجلوبين ومعالجة البيانات المفقودة 

 عملية الجمعومدى تمثيل مصادر البيانات

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 .يتم جمع البيانات عن فقر الدم باستمرار من تقرير المسح

 إصدار البيانات

 عادة ما تنتج التقديرات بشكل عام كل ثالث إلى خمس سنوات. 

 مقدمي البيانات
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( التقارير الصادرة عن البلدان أو الشركاء 1هناك نوعان من مصادر البيانات الرئيسية لبيانات المسح الخاصة بفقر الدم: 

تقدم الدول األعضاء أو المكاتب اإلقليمية أو المجتمع الدولي  وفي بعض األحيان،المنشورة.  المستندات( 2المنفذين و 

ت أخرى داخل منظمة الصحة العالمية تقارير مباشرة إلى الموظفين المسؤولين عن أو الزمالء الذين يديرون قواعد بيانا

قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية للمغذيات الدقيقة. إذا كانت البيانات تفي بمعايير األهلية، يتم إدخالها في  صيانة

 :قاعدة البيانات. ُتطلب التقارير والمنشورات في المقام األول ويتم جمعها من

 .وزارات الصحة من خالل المكاتب اإلقليمية والقطرية لمنظمة الصحة العالمية •

 المؤسسات البحثية واألكاديمية الوطنية •

 المنظمات غير الحكومية •

 .مؤسسات منظومة األمم المتحدة •

 

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزارعين 2.3 الغاية 

األسريين والرعاة والصيادين، من خالل ضمان المساواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى والمدخالت 

سواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى األ

 2030فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 

حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات المشروعات الزراعية / الريفية /  2.3.1المؤشر 
 الغابية

 المنظمة

 (FAOمنظمة األغذية والزراعة )

 التعريف 

األغذية في انتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد األسماك وأنشطة الغابات لكل حجم اإلنتاج الزراعي لصغار منتجي 

 .عدد من األيام. يتم حساب المؤشر كنسبة من الناتج السنوي إلى عدد أيام العمل في عام واحد

 تقترح منظمة األغذية والزراعة تعريف منتجي األغذية كمنتجين:

( للتوزيع التراكمي لحجم األرض على المستوى الوطني %40مسين )أقل من  خُ  ولتشغيل كمية من األراضي الواقعة في أ

 )يقاس بالهكتار(.

( للتوزيع التراكمي لعدد الماشية لكل وحدة إنتاج %40مسين )أقل من خُ  تشغيل عدد من الثروة الحيوانية الواقعة في أول

 (TLUs –ة )يقاس بوحدات الثروة الحيوانية االستوائي على المستوى الوطني

( من التوزيع التراكمي %40مسين )أقل من خُ  الحصول على إيرادات اقتصادية سنوية من األنشطة الزراعية الواقعة في أول

للعائدات االقتصادية من األنشطة الزراعية لكل وحدة إنتاج على المستوى الوطني )مقاسة بالدوالر تعادل القوة الشرائية( 

 ادل القوة الشرائية.دوالر تع34.387 ال تتجاوز 

 المنهجية 
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 طريقة الحساب

 

 

 حيث أن:

𝑉𝑖𝑗
𝑡  هو الحجم المادي للمنتج الزراعيi الذي قامت ببيعه شركة إنتاج األغذية الصغيرة خالل العام t  

𝑃𝑖𝑗
𝑡  هو سعر البيع الثابت الذي تم الحصول عليه من قبل المنتج الغذائي الصغيرj  على المنتج الزراعيi خالل نفس السنة 

t  

𝐿𝑑𝑗
𝑡  هو عدد أيام العمل التي يستخدمها منتج األغذية الصغير في السنة t 

𝑛 هو عدد صغار منتجي المواد الغذائية. 

 

 التصنيف

من أهداف التنمية 2.3 ويتطلب الهدف  يجب تصنيف المؤشر حسب فئات حجم المشروعات الزراعية / الرعوية / الغابية،

ولهذا  .املة التركيز بشكل خاص على النساء، الشعوب األصلية، المزارعين األسريين، الرعاة، والصيادينالمستدامة الش

 السبب يجب أن يكون المؤشر مصنفًا حسب نوع الجنس ونوع المؤسسة والمجموعة المرجعية.

 معالجة البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

 .سيتم تحديدها

 عملية الجمع 

مصدر البيانات المثالي لقياسها هو مسح واحد يجمع جميع البيانات المطلوبة، ومصدر البيانات المناسب لجمع معلومات 

عن الحجم اإلجمالي للمنتجات الزراعية هو المسح الزراعي. هناك إمكانيات أخرى من الممكن االستعانة بها في حال عدم 

ية لألسر المعيشية المدمجة في الوحدة الزراعية، التعداد الزراعي، البيانات وجود المسوح الزراعية وهي: المسوحات الزراع

 اإلدارية. 

 تاريخ النشر

 جمع البيانات

 سيتم تحديدها.

 إصدار البيانات

 سيتم تحديدها.

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية.

 
 األصليينمتوسط دخل صغار منتجي األغذية، حسب الجنس وحالة السكان  2.3.2المؤشر 
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 المنظمة

 (FAOمنظمة األغذية والزراعة )

 التعريف 

ويشمل هذا الدخل من إنتاج  يقيس الدخل من أنشطة اإلنتاج الزراعي، والتي ترتبط بإنتاج المنتجات الغذائية والزراعية.

 المؤشر كدخل سنوي.يتم حساب  المحاصيل، اإلنتاج الحيواني، مصايد األسماك واإلنتاج المائي، ومن إنتاج الغابات.

 تقترح منظمة األغذية والزراعة تعريف منتجي األغذية كمنتجين:

( للتوزيع التراكمي لحجم األرض على المستوى الوطني %40خمسين )أقل من   تشغيل كمية من األراضي الواقعة في أول

 )يقاس بالهكتار(.

( للتوزيع التراكمي لعدد الماشية لكل وحدة إنتاج %40خمسين )أقل من  تشغيل عدد من الثروة الحيوانية الواقعة في أول

 (TLUs –)يقاس بوحدات الثروة الحيوانية االستوائية  على المستوى الوطني

( من التوزيع التراكمي %40خمسين )أقل من  الحصول على إيرادات اقتصادية سنوية من األنشطة الزراعية الواقعة في أول

للعائدات االقتصادية من األنشطة الزراعية لكل وحدة إنتاج على المستوى الوطني )مقاسة بالدوالر تعادل القوة الشرائية( 

 دوالر تعادل القوة الشرائية.34.387 ال تتجاوز 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

i .األنشطة الزراعية، بما في ذلك المحاصيل، الثروة الحيوانية، مصايد األسماك ، وأنشطة الغابات 

j [1,…,n]  صغار منتجي األغذية المحددين كما هو موضح في القسم األول كمجموعة فرعية من جميع منتجي األغذيةN 

[1,…,k]. 

 :باستخدام المعادلة التالية SDG 2.3.2 يجب حساب مؤشر

 

 

 حيث أن:

𝑉𝑖𝑗
𝑡  هو الحجم المادي للمنتج الزراعيi الذي قامت ببيعه شركة إنتاج األغذية الصغيرة خالل العام t  

𝑃𝑖𝑗
𝑡  هو سعر البيع الثابت الذي تم الحصول عليه من قبل المنتج الغذائي الصغيرj  على المنتج الزراعيi خالل نفس السنة 

t  

𝑪𝒊𝒋
𝒕 ات الزراعية هي تكلفة إنتاج المنتجi التي يدعمها منتج األغذية الصغير j  خالل العام t 

𝑛 هو عدد صغار منتجي المواد الغذائية. 

𝑉𝑖𝑗يتم اشتقاق وحدات التخزين الفعلية 
𝑡لكل منتج ، k :من العناصر التالية 
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اء، المحاصيل المحفوظة إيرادات المحاصيل: المحاصيل المباعة، محاصيل االستهالك الخاص، المحاصيل المستخدمة كغذ

للبذور، المحاصيل المخزونة، المحاصيل المستخدمة في المنتجات الثانوية، المحاصيل التي تعطى كهدية، المحاصيل 

المستخدمة في العمل المأجور، المحاصيل المستخدمة لدفع اإليجار، المحاصيل المستخدمة لدفع المدخالت، المحاصيل 

تنطبق معايير مماثلة لحساب اإليرادات من  ركة )حصة المحاصيل(، إهدار المحاصيل. التي ُقدمت في اتفاقية المشا

 المحاصيل الشجرية ومنتجات الغابات.

عائدات الثروة الحيوانية: الماشية المباعة )على قيد الحياة(، هدايا المواشي الممنوحة، الثروة الحيوانية المباعة، المنتجات 

المنتجات الثانوية للحيوانات ذاتية االستخدام )أيضا تكلفة في المحاصيل، على سبيل المثال الحيوانية ذاتية االستهالك، و

 الروث المستخدم كأسمدة(.

إيرادات الغابات: المنتجات المباعة، منتجات الغابات لالستهالك الخاص، منتجات الغابات المخزونة، منتجات الغابات 

الغابات المستخدمة لدفع اإليجار، منتجات الغابات المستخدمة في دفع المدخالت، المستخدمة في العمل المأجور، منتجات 

 .منتجات الغابات الممنوحة في اتفاقية المشاركة، منتجات الغابات المهدرة

عائدات مصايد األسماك: األسماك الطازجة المباعة، األسماك المجهزة التي يتم بيعها، األسماك الطازجة التي يتم صيدها 

ستهالك الخاص، األسماك المعالجة لالستهالك الخاص، األسماك الطازجة المتداولة المباعة، واألسماك المعالجة التي لال

 يتم بيعها. 

𝑪𝒊𝒋تهدف تكاليف اإلنتاج
𝒕 .وتشمل التكاليف المتغيرة )مدفوعات نقدية ونوع من المدخالت  إلى تضمين تكاليف التشغيل

 .عرضية( والتكاليف الثابتة )العمالة المأجورة وإيجار األراضي وتكاليف المساعدة الفنية(الزراعية كسماد وبذور وأعمال 

𝑪𝒊𝒋تكاليف 
𝒕 :تشمل البنود التالية 

تكاليف أنشطة المحاصيل: المدخالت المدفوعة نقدًا، استئجار األراضي، المساعدة التقنية، المحاصيل المحفوظة للبذور، 

ل المأجور، المحاصيل المستخدمة لدفع اإليجار، المحاصيل المستخدمة في دفع المدخالت، المحاصيل المستخدمة في العم

هدر المحاصيل، المحاصيل المستخدمة في إنتاج المنتجات الثانوية، والقيمة  المحاصيل الواردة في اتفاقية المشاركة

 اإلجمالية للمدخالت المشتراة، بما في ذلك تلك التي يتم تسديدها عينًا.

اليف أنشطة الثروة الحيوانية: الماشية المشتراة، النفقات اإلضافية للثروة الحيوانية، المحاصيل المستخدمة كغذاء، تك

 وتكاليف المساعدة. 

تكاليف أنشطة الغابات: تكاليف المدخالت )الشتالت واألسمدة والعمالة المستأجرة، وما إلى ذلك(، تكاليف استئجار اآلالت، 

 .األراضي، والتكاليف األخرى ذات الصلةتكاليف تأجير 

تكاليف أنشطة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية: نفقات معدات الصيد، نفقات العمالة المستأجرة، األنشطة التجارية، 

 مشتريات األسماك الطازجة، مشتريات األسماك المصنعة، التكاليف األخرى ذات الصلة.

نة عبر البلدان في حالة الدخل، يجب التعبير عن القيم بالدوالر الدولي عند تعادل القوة للحصول على نتائج قابلة للمقار

 .، بناًء على التحويل الذي قدمه مشروع المقارنة الدولية التابع للبنك الدولي ($ PPP) الشرائية

 التصنيف
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من أهداف التنمية 2.3 لب الهدف ويتط يجب تصنيف المؤشر حسب فئات حجم المشروعات الزراعية / الرعوية / الغابية،

ولهذا  .المستدامة الشاملة التركيز بشكل خاص على النساء، الشعوب األصلية، المزارعين األسريين، الرعاة، والصيادين

 السبب يجب أن يكون المؤشر مصنفًا حسب نوع الجنس ونوع المؤسسة والمجموعة المرجعية.

 معالجة البيانات المفقودة 

 لمحليعلى المستوى ا

 سيتم تحديدها.

 عملية الجمع 

مسح واحد يجمع جميع البيانات المطلوبة، ومصدر البيانات المناسب لجمع معلومات  هومصدر البيانات المثالي لقياسها 

عن الحجم اإلجمالي للمنتجات الزراعية هو المسح الزراعي. هناك إمكانيات أخرى من الممكن االستعانة بها في حال عدم 

حدة الزراعية، التعداد الزراعي، البيانات وجود المسوح الزراعية وهي: المسوحات الزراعية لألسر المعيشية المدمجة في الو

 اإلدارية. 

 

 تاريخ النشر

 جمع البيانات 

 سيتم تحديدها.

 صدار البياناتإ

 سيتم تحديدها.

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية.
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ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والمحاصيل،  2.4لغاية ا

وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس 

ن تدريجيا نوعية األراضي والتربة، بحلول عام المتطرفة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث  2030، وتحسِّ

 المنتجة والمستدامة المخصصة للزراعةنسبة المساحة الزراعية  2.4.1المؤشر 

 المنظمة

 (UN FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

 التعريف 

 / مساحة األراضي الزراعية( المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة)المساحة 

 مساحة األراضي الزراعيةة، بينما المقام هو البسط األبعاد الثالثة لإلنتاج المستدام: البيئية واالقتصادية واالجتماعي يتكون

 .(لمؤجرةوالتي تعرف بأنها مجموع المساحة الزراعية التي تستخدمها الحيازات الزراعية المملوكة )باستثناء ا

 ر على األراضي التي تستخدم لزراعة المحاصيل وتربية الماشية.يركز المؤش

 يدخل ضمن نطاق المؤشر:

 .نظم اإلنتاج المكثف والشامل )بما في ذلك اإلنتاج الحيواني المكثف( •

 زراعة الكفاف. •

 استخدام األرض المشتركة التي تدار من قبل المالك. •

 .يةالمحاصيل الغذائية وغير الغذائية والمنتجات الحيوان •

 .المحاصيل التي تزرع لألعالف أو ألغراض الطاقة •

 .الغابات الزراعية

 تربية األحياء المائية داخل المناطق الزراعية. •

 مستبعدة من نطاق المؤشر:

 .أراضي الدولة واألراضي المشتركة التي ال تستخدم في األراضي الزراعية •

 الرعي البدوي •

 .إنتاج الحدائق •

 .تركز بشكل حصري على تربية األحياء المائية األراضي التي •

 .الغابات واألراضي المشجرة األخرى، عندما ال تكون جزءًا من ملكية زراعية •

 .البريةالمناطق من  ةالمحصود غذيةاأل •

 
 المنهجية 

 طريقة الحساب

 اب المؤشر:تتضمن خطوات حس

وبالتالي استبعاد الغابات ومصائد األسماك وتربية تحديد نطاق المؤشر: التركيز على المحاصيل واإلنتاج الحيواني  •

 .األحياء المائية
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 .تحديد األبعاد المراد تغطيتها: تضمين األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية في تقييم االستدامة •

 .اختيار مقياس تقييم االستدامة •

 .اختيار أداة )أدوات( جمع البيانات •

 .واختيار مؤشر فرعي لكل موضوعاختيار الموضوعات داخل كل بعد،  •

تقييم أداء االستدامة على مستوى المزرعة لكل مؤشر فرعي: يتم تطبيق معايير االستدامة المحددة من أجل  •

 .تقييم مستوى االستدامة للمزرعة لكل موضوع وفًقا للمؤشرات الفرعية المعنية

 تحديد مدة دورية لمراقبة المؤشر. •

 طريقة اإلبالغ عن المؤشر •

يتم اختيار لوحة  .رح المنهجية المنقحة التركيز على لوحة التحكم التي تعرض مختلف المؤشرات الفرعية بشكل منفصلتقت

العديد من المزايا، بما في  لتقديم التحكم لإلبالغ عن المؤشر، ألن االستدامة هي إيجاد توازن مقبول بين أبعادها الثالثة

يمكن للبلدان بسهولة . در مختلفة والوضوح حول قضايا عدم االستدامة الرئيسيةذلك إمكانية الجمع بين البيانات من مصا

 .جهود السياسة تصور أدائها من حيث أبعاد ومواضيع االستدامة المختلفة، وفهم أين يمكن تركيز

وى الوطني يتم التجميع على المست لكل مؤشر فرعي ،يتم حساب النتائج وبناء لوحة القيادة لكل مؤشر فرعي بشكل منفصل

)أحمر  " عن طريق جمع مساحة األراضي الزراعية لجميع الحيازات الزراعية حسب فئة االستدامة، باتباع نهج "الضوء المروري

أو أصفر أو أخضر(، ويتم اإلبالغ عنها كنسبة مئوية من إجمالي مساحة األراضي الزراعية في البلد )مطروًحا منها األرض 

 .المشتركة(

دان استخدام مصادر البيانات الموجودة أو مصادر البيانات البديلة مثل االستشعار عن بعد ونظام المعلومات اقترحت عدة بل

الجغرافية على أساس أن هذه األدوات يمكن أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة وأحيانًا توفر نتائج أكثر موثوقية من 

 .الزراعية المسوحات

ُيسمح باستخدام مثل هذه األدوات، مع األخذ في االعتبار أن هناك جوانب عديدة يجب مراعاتها بعناية قبل استخدام مصادر 

من أجل إنتاج ، ينبغي إثبات أن المصدر البديل يعطي نتائج على األقل بنفس الجودة مثل المسوحاتمثاًل، البيانات البديلة. 

استخدام مصادر البيانات البديلة عندما تستوفي مجموعات البيانات المتوفرة المعايير بيانات متناسقة وموثوقة، ُينصح ب

 :التالية

ينسب إلى مساحة األراضي الزراعية في البلد، مع األخذ في االعتبار األنواع المختلفة من المزارع والمناطق أن  •

 .الزراعية

 .والثروة الحيوانية والتركيبات فيما بينهايرتبط بنظم اإلنتاج الزراعي في البلد، ال سيما المحاصيل  •

 .المسح الزراعي المقترح، مع مراعاة المعايير العلميةمن  الجودة الموثقة يمكن التماس •

 .الدولية / الوطنية لضمان أن يكون المؤشر قاباًل للمقارنة دولياً أن يتوافق أنظمة مع  •

 

 التصنيف

يمكن تصنيف المؤشر وفًقا لنوع نظام نتيجة كقيمة وطنية. وة، ويعبر عن اليتم تجميع البيانات من خالل المسوحات الزراعي

 .الثروة الحيوانية أو مختلطة( ،الزراعة )المحاصيل
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 معالجة البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

يتم التعامل مع عدم االستجابة الجزيئة على المستوى الفردي باستخدام تقنيات إحصائية مناسبة مثل، الخوارزميات أقرب 

 .غير قابلة للتطبيقالمن المهم التمييز بين البيانات المفقودة وبين األحداث ونقطة مجاورة. 

 عملية الجمع 

إذا كانت  .SDG 2.4.1 على مجموعة أساسية من األسئلة الضرورية للحصول على بيانات باحتوائه االستبيان تم تصميم

 المسوحات.، فيمكن دمج هذه األسئلة في دولةالمسوحات الزراعية موجودة بالفعل داخل أي 

 تاريخ النشر

 جمع البيانات 

 الدول.لزراعية داخل سوف يعتمد جمع البيانات على دورات جمع البيانات الموجودة حالًيا للمسوحات ا

 صدار البياناتإ

 .يتم نشر جميع المعلومات الجديدة سنوًيا من خالل قاعدة البيانات اإلحصائية في المنظمة

 

 مقدمي البيانات

 المكاتب اإلحصائية.

الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات األليفة وما يتصل بها من األنواع البرية، بما في  2.5الغاية 

ذلك البذور والنباتات المتنّوعة التي ُتدار بإدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، وضمان الوصول 

خدام الموارد الجينية وما يّتصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن است

 2020المتفق عليه دوليًا، بحلول عام 

عدد الموارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة المضمونة في مرافق  2.5.1المؤشر 
 الصيانة متوسطة أو طويلة األجل

 المنظمة

 (UN FAOة لألمم المتحدة )منظمة األغذية والزراع

 التعريف 

( في المدى المتوسط أو الطويل أكثر وسائل GRFAتمثل مرافق حفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة )

المحفوظة في هذه المرافق يمكن  GRFAوالحيوانات  اتالحفاظ على الموارد الوراثية في جميع أنحاء العالم. كذلك النبات

استخدامها بسهولة في برامج التربية والمزارع. توفر مقياس االتجاهات في المواد المحفوظة تقييمًا شامال لمدى ادارتها 

للحفاظ على و / أو زيادة إجمالي التنوع الجيني المتاح لالستخدام في المستقبل وبالتالي حمايتها من أي فقدان دائم للتنوع 

 الجيني الذي قد يحدث في الموطن الطبيعي.

 بشكل منفصل. GRFA يتم حساب كل من مكونات مؤشر النبات والحيوان 
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 المنهجية 

 طريقة الحساب

 الموارد الجينية النباتية .1

ل يتم حساب المكون النباتي على أنه عدد عمليات االنضمام للموارد الوراثية النباتية المضمونة في مرافق الحفظ في ظ

ظروف متوسطة أو طويلة األجل، حيث يتم تعريف "االنضمام" على أنه عينة مستقلة من البذور أو مواد الزراعة أو النباتات 

التي يتم االحتفاظ بها في بنك الجينات. معايير بنك الجينات للموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة من خالل الرابط التالي: 

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

 الموارد الجينية الحيوانية .2

يتم حساب المكون الحيواني باعتباره عدد السالالت المحلية المخزنة داخل مجموعة بنك الجينات مع كمية من المواد الجينية 

 المخزنة المطلوبة إلعادة التكوين. ويمن الوصول إليها من خالل الرابط التالي: 

tp://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htmht 

 التصنيف

بالنسبة لكل من النبات والحيوان، يمكن تقسيم مكونات تجميع التوزيع الجغرافي )الوطني واإلقليمي والعالمي(. حسب 

 الدخل والجنس والعمر.

 معالجة البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

 المفقودة لكل من مكونات النباتات والحيوانات. ال يتم استبدال تقديرات القيم

 عملية الجمع 

المعنية بالموارد الجينية لألغذية والزراعة التي تكون فيها حالة الموارد  FAOيرتبط المؤشر بإطار المراقبة الذي أقرته لجنة 

والتقييمات المنظمة التي تعتمد على الجينية النباتية والحيوانية التي تم وصفها من خالل المؤشرات المتفق عليها عالميًا 

االتصال الوطنية / المنسقون الوطنيون المباشرين للمنظمة استخدام صيغة  جهاتالبلد بشكل رسمي. يعين مسؤولو 

 تتفق عليها هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 تاريخ النشر

 جمع البيانات 

 الموارد الجينية النباتية .1

مجموعات المتقدمة بشكل رئيسي. جمع اللى أساس سنوي. وهذا يبدو واقعيًا بالنسبة للبلدان مع يمكن جمع البيانات ع

 . 2020المعنية بالموارد الجينية لألغذية والزراعة مخطط لها في يناير  FAOالبيانات القادم داخل إطار لجنة 

 الموارد الجينية الحيوانية .2

 محدد.جمع البيانات مستمر، ال يوجد تخطيط زمني 

 صدار البياناتإ

 (2017الموارد الجينية النباتية )نصف السنة من  •

 (2018الموارد الجينية الحيوانية )الربع األول  •

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/016/i3017e/i3017e00.htm
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 مقدمي البيانات

 جهات االتصال الوطنية المرشحة رسميًا، المنسقون الوطنيون. للحصول على المعلومات حسب البلد: 

points/en/-focal-pgr/gpa/national-sitemap/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic  

 لخطر االنقراضالسالالت المحلية المصنفة على أنها معرضة  نسبة 2.5.2المؤشر 

 المنظمة 

 (.FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

 التعريف

يعرض المؤشر نسبة سالالت المواشي المصنفة على أنها معرضة للخطر، أو غير معرضة للخطر أو معرضة لالنقراض من 

 خطر غير معروف في لحظة معينة من الزمن، وكذلك اتجاهات تلك النسب المئوية.

 المنهجية 

 طريقة الحساب 

يستند حساب المؤشر إلى أحدث البيانات الواردة في قاعدة بيانات البنك العالمية للثروة الحيوانية في منظمة الموارد 

يعتبر الخطر "غير معروفة"  .DAD-ISالوراثية. تم تحديد فئات المخاطر على أساس أحجام السالالت السكانية المصنفة إلى 

سنوات. فيما يلي  10تشير إلى أحدث أحجام السكان المصنفة من سنة إلى (  (iiأو  ال تعبر عن أحجام السكان(  (iإذا كانت 

 ارتباطات التعاريف الرسمية للمؤشر:

مؤشرات فرعية محددة في وثيقة "األهداف والمؤشرات الخاصة بالموارد الوراثية  3المؤشر هو واحد من مجموعة من 

والتي تم اعتمادها في شكلها الحالي بواسطة  http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me514e.pdfالحيوانية" 

تقرير( على:  / CRRFA14 / 13من  28هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في دورتها الرابعة عشرة )انظر الفقرة 

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf  

يعمل المؤشر على مراقبة تنفيذ خطة العمل العالمية للوراثة الحيوانية. وفي هذا الصدد يتم تقديم المؤشر في "حاالت 

  mm278e.pdf-http://www.fao.org/3/aواتجاهات الحيوانات الوراثية" 

 :4التاليف فئات المخاطر على النحو ُتعر  

منقرضة: يتم تصنيف الساللة بأنها منقرضة عندما ال يكون هناك تربية للذكور أو اإلناث ومع ذلك، قد تكون  .1

 مح بالتكاثر.المادة الوراثية محفوظة مبردة مما يس

أو العدد  100حرجة: يتم تصنيف ساللة بأنها حرجة إذا كان العدد اإلجمالي لتربية اإلناث أقل من أو يساوي  .2

مع خفض  120، أو بشكل عام حجم السكان يكون أقل من أو يساوي 5اإلجمالي للذكور أقل من أو يساوي 

 النسبة المئوية لإلناث. 

                                                      

  Rischkowsky & Dafydd Pilling. RomeBarbara. حالة الحيوان الوراثي في العالم الموارد لألغذية والزراعة، من إعداد  2007)انظر أيضًا المنظمة 4

http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm 

 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
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/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm
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ات السكانية الحرجة التي توجد بها برامج الحفظ النشطة في مكان أو الحفاظ الصيانة الحرجة: هي تلك المجموع .3

 على السكان من قبل الشركات التجارية أو المؤسسات البحثية.

 100مهددة باالنقراض: يتم تصنيف ساللة بأنها مهددة باالنقراض إذا كان العدد اإلجمالي لتربية اإلناث أكبر من  .4

، أو إجمالي حجم السكان 5وأكثر من  20لعدد اإلجمالي للذكور أقل من أو يساوي أو ا 1000وأقل من أو يساوي 

%، أو حجم 80وزيادة نسبة اإلناث التي يتم تربيتها للذكور من نفس الساللة فوق  100وأقل من  80أكبر من 

م تربيتها مع خفض النسبة المئوية لإلناث التي يت 1200وأقل من أو يساوي 1000السكان اإلجمالي أكبر من 

%. المهددة باالنقراض هي تلك المجموعات المهددة باالنقراض 80بالنسبة للذكور من نفس الساللة بنسبة 

والتي يتم حفظها بشكل فعال في برامج موجودة أو يتم الحفاظ عليها من قبل الشركات التجارية أو بحوث 

 المؤسسات.

 ة أو حرجة أو مهددة باالنقراض، أو المهددة باالنقراض.التكاثر الخطر: ساللة تم تصنيفها على أنها إما حرج .5

 التصنيف

 البيانات متاحة حسب البلد.

 تاريخ النشر

 جمع البيانات

إدخال البيانات على مدار  /FAO / AGAG http://www.fao.org/dad-is/enتحتفظ بها ا DAD-ISقاعدة البيانات األساسية 

 السنة.

 مقدمي البيانات

 ((NCsالمنسقون الوطنيون إلدارة الموارد الوراثية الحيوانية 
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زيادة االستثمار، عن طريق التعاون الدولي المعّزز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات a.2 الغاية 

تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان اإلرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل 

 سيما في أقل البلدان نموًا. النامية، وال

 مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية a.1.2المؤشر 

 المنظمة

 (. (FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 التعريف

الزراعة من النفقات الحكومية مقسومًا على نصيب ( للنفقات الحكومية باسم نصيب AOIيتم تعريف مؤشر توجيه الزراعة )

الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث تشير الزراعة إلى الزراعة والغابات وصيد األسماك وقطاع الصيد. الحكومات الوطنية 

اتج المحلي (، وحصة الزراعة من النCOFOCمطالبة بتجميع النفقات الحكومية وفقًا للتصنيف الدولي لوظائف الحكومة )

 (.SNAاإلجمالي وفقًا لنظام الحسابات القومية )

 المنهجية 

 طريقة الحساب

AOI  نصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي( ÷= )نصيب الزراعة من النفقات الحكومية 

 مجموع نفقات الحكومة المركزية(. ÷نصيب الزراعة من النفقات الحكومية = )نفقات الحكومة المركزية على الزراعة 

 الناتج المحلي اإلجمالي(. ÷نصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي = )قيمة الزراعة المضافة 

 .ISIC Rev 3.2)الزراعة والغابات والصيد والقنص(، يساوي القسم )أ( + )ب( من  ISIC Rev 4الزراعة تشير إلى القسم )أ( من 

 التصنيف

المؤشر يستند إلى بيانات الحسابات القومية ونفقات الحكومة المركزية اإلجمالية، فإنه ال يسمح بتفصيلها وبما أن هذا 

 بحسب الخصائص الديمغرافية أو الموقع الجغرافي.

 معالجة البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

 ال يوجد حاليًا عالج للقيم المفقودة.

 عملية الجمع 

مجموع النفقات الحكومية على الزراعة للبلدان باستخدام استبيان صادر عن منظمة األغذية والزراعة، تم تم جمع البيانات عن 

تطويره بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. أو من مواقع الحكومات الرسمية المحلية )المكاتب اإلحصائية، وزارة المالية، وزارة 

 الزراعة(.
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 تاريخ النشر

 جمع البيانات

 . 2016، مع البيانات من المقرر إصدارها في أكتوبر 2016لًيا جمع بيانات النفقات الحكومية في الزراعة لعام يجري حا

 إصدار البيانات 

. 2016نظًرا ألن هذه البيانات يتم تجميعها سنوًيا بشكل كبير، فمن المقرر إصدار اإلصدار التالي لهذا المؤشر في اكتوبر 

 المرجعي. 2015تغطي البيانات حتى عام 

 مقدمي البيانات

 وزارة المالية، وزارة الزراعة، مكاتب اإلحصاءات الوطنية. 

مجموع التدفقات الرسمية )المساعدة التنموية الرسمية باإلضافة إلى a.2.2المؤشر 
 التدفقات الرسمية األخرى( إلى القطاع الزراعي

 المنظمة

 (OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 

 التعريف

إجمالي المدفوعات من جميع المانحين إلجمالي المساعدات التنموية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى إلى القطاع 

 الزراعي.

 المنهجية 

 طريقة الحساب

 من جميع المانحين إلى البلدان النامية في قطاع الزراعة. OFFو5ODAمجموع تدفقات 

 التصنيف

(، حسب الجهة المانحة، الدولة المتلقية، نوع التمويل ونوع OOFأو  ODAنوع التدفق )يمكن تفصيل هذا المؤشر حسب 

 المعونة.

 معالجة البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

 نظًرا لجودة إعداد التقارير، ال يتم إعداد أي تقديرات للبيانات المفقودة.

 عملية الجمع 

صائيات في كل بلد، ويكون عادة في وكالة المعونة الوطنية أو وزارة الخارجية مسؤول عن جمع اإلح معد التقارير اإلحصائية

 أو المالية.

                                                      

 التنموية الرسمية المساعدة 5
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 تاريخ النشر

 جمع البيانات

في  2015يتم نشر بيانات تدفقات العام السابق على أساس سنوي في ديسمبر، سيتم نشر التدفقات التفصيلية لعام 

 .2016ديسمبر 

 اصدار البيانات 

 2016ديسمبر 
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منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق  b.2 الغاية

اإللغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات األثر المماثل، وفقًا لتكليف جولة الدوحة 

 اإلنمائية

 دعم الصادرات الزراعية b.1.2المؤشر 

 المنظمة

 (.WTOمنظمة التجارة العالمية ) 

 التعريف

ف إعانات التصدير الزراعي على أنها إعانات لدعم الصادرات وكمياتها كإبالغ ألعضاء منظمة التجارة العالمية في الجداول  ُتعر 

ES: 1  والجداول المؤيدةES: 2. 

 تغطية البيانات

 من جداولهم. IVغطاء البيانات: اشعارات أعضاء منظمة التجارة العالمية بالتزامات خفض دعم الصادرات المدرجة في الجزء 

من اتفاقية الزراعة. وال يحق ألعضاء  9.4االشعارات المقدمة من أعضاء البلدان النامية إلعانات التصدير عماًل بأحكام المادة 

 رين استخدام إعانات التصدير، وبالتالي ال تكون اشعاراتهم مسجلة في سلسلة المؤشرات.منظمة التجارة العالمية اآلخ

 المنهجية

 طريقة الحساب

تأتي البيانات على المستوى المحلي مباشرة من اشعارات األعضاء إلى منظمة التجارة العالمية وال تخضع ألي حساب من 

 ء منظمة التجارة العالمية بجمع البيانات بعد التحضير.قبل منظمة التجارة العالمية. يقوم كل عضو من أعضا

 التصنيف

 يعطي المؤشر معلومات محلية ومعلومات عن المنتجات على مستوى دعم الصادرات المطبق.

 عالج القيم المفقودة 

 على المستوى المحلي

 القيم المفقودة التي لم ترسل من أعضاء منظمة التجارة العالمية ال يمكن تقديرها. 

 تاريخ النشر

 جمع البيانات 

 يتم جمع البيانات على أساس منتظم، بعد توقيت طلبات إشعار أعضاء منظمة التجارة العالمية.

 مقدمي البيانات 

 .أعضاء منظمة التجارة العالمية

لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن  مقاييساعتماد  c.2 غايةال

 األسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها
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 مؤشر سعر الغذاء c.1.2المؤشر 
 المنظمة

 ((FAO متحدة  منظمة األغذية والزراعة لألمم ال 

 التعريف

( بأسعار مرتفعة أو منخفضة بشكل غير طبيعي تحدث لسلسة أسعار الغذاء IFPAيحدد المؤشر الخاص ألسعار الغذاء )

 األساسية خالل فترة زمنية معينة.

 المنهجية

 طريقة الحساب

 ، على أساس ربع سنوي وسنوي متدرج.اثنين من معدالت النمو المركبحساب  :1الخطوة 

حساب المتوسط المرجح واالنحرافات المعيارية لكل من معدالت النمو المركب. في عملية الحساب يتم استخدام : 2الخطوة 

 األوزان الزمنية للتأكد من أن ديناميكيات السعر األحدث لم يتم حجبها من الماضي. 

من المتوسط التاريخي لنمو  CGRيتم حساب تحديد التغيرات في السعر. أول فرق طبيعي بين األشهر الحالية. و :3الخطوة 

الفصلية  CGRللـ  0.4السنوية و CGRلنتائج  0.6باستخدام وزن  CGRالمجمع الفصلي والسنوي. ثم يتم جمع النتائج لكل 

 عندما يتجاوز هذا المبلغ انحراًفا معيارًيا واحًدا، يكون التغير في السعر )إيجابي أو سلبي( يعتبر غير طبيعي.

 فالتصني

 يتم على المستوى الوطني واإلقليمي اعتمادًا على توفر سلسلة األسعار المجمعة.  IFPAتجميع 

 معالجة البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

عند حدوث قيم مفقودة في سلسلة السعر، يتم استخدام تقنيات مختلفة من استخدامات نمو االتجاه لتالئم نموذًجا بسيًطا 

ا.  تلقائيًّ

 تاريخ النشر

 جمع البيانات 

 .2009يتم جمع البيانات بشكل مستمر على أساس شهري منذ عام 

 صدار البياناتإ

 يتم نشر النتائج في اليوم العاشر من كل شهر على العنوان التالي:

 prices/home/en-http://www.fao.org/giews/food/ 

 مقدمي البيانات 

 ، والتي يمكن العثور عليها في: FPMAالمصادر عديدة وُمدرجة في كل سلسلة سعر في أداة سعر 

ices/tool/public/#/homepr-http://www.fao.org/giews/food 

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/food-prices/tool/public/#/home
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