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 ةيسؤسملا ماتولمعلا
 

 :المنظمات /المنظمة
 

 (واالف) حدةتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم

 
 فيلتعاراو فاهيمملا

 

 :التعريف
 

 ةدحا وأ ةلدتعم تايوتمسد نع يئاذلغا نمألم اداعنا نم اوناعن يذال ناسكلا من دارفألل ةيوئمال ةبالنس رؤشمال سييق
 يرجعمال سايقالمب ،ةنماك ةمس هنأب فيعر ذيال ذائي،غال نألما مادعنا ةدش ساقت .ةيرجعمال ةفترال لالخ
 ةبتجر سايقم قيبطت للاخ نم ةظمنلما هتضعو سايللق رايعم وهو ،يئاذلغا نملأا مادعنا ةبرتجل العالمي

 .4410 ماع نم ً  ءادب ،مللعاا لوح ةدول 104ن م رثكأ يف يئاذلغا نمألا مادعنا
 

 :المنطقي األساس
 

 ةنزاوتم ةيصح تابوج لوانت ىلع ةردالق دمعب ةدالش نم ةلدتعم توياتبمس يئاذلغا نلمأا مادعنا طبتري ام ةدعا

 ً  ارشؤم ةلدتعم تايوتسم دنع يئاذغلا نمألا مادعنا لدعم عافترا رابتعا نكمي و،حنال اذه لىع .مظتنم كلشب
 مظنلاو ةقيقدال تايذمغلاص قنب ةطبتمرلا ،ناسكلا دىل يئاذغلا مانظلاب ةطتبرلما ةيالصح فوظرلا نم ةفلتمخ لألشكا

 بيرةك ةيمالتاح ىلع ويطنت يئاذلغا نألما مادعنا نم ةدلحاا تايوتمسلا نإف ،ىأخر ةيحان نمو .ةنزاوتلما ريغ ةئياذلغا
 امب ،ةيذغتال صنق نم ةدح أكثر لشكاأ ىإل يدؤت نأ نكمي اليتلابو ،يئاذلغا لكاهتاالس ضلخف

 .ذلك الجوع في
 

 ة،دودمح فةبتكل FIES يئاذلغا نمألا امدعنا نم اةناعلما اسيقم ثلم صيرةقت انايبتاس رةداإ ةيغالل هلسال نم
 وهي واحدة من .امهادختالس ةسيئرال ايازالم يئاذلغا نمألا مادعنا لحالة يققدال ديدتحال ىلع رةدقلا نأ ديب

 زجنً  ي هلجأ نم يذلا ببسلا وهو ،ئلةاألس نم لقليلا ددلعا بببس ةدودمح رةدق يه ةنً  يعم رسأ وأ نينيعم درافأل
 تاريدتق نأ نمضي امم ،تالماتلحاا طورش يف لفضأ وحن ىلع يئاذلغا نألما مادعنا تئافل نيبيجتمسلا دارفألا نييتع

 ةيرغص ةنيع محجاأ لىإ دنتست ندماع ىتح ةياالكف هيف ماب وقةثوم نلسكاا ددع يف تالدمعلا انتشار
 .ً  ايبسن



 

 ىدإح لثمتت .حسلما ذيفنتو ميصمت ةدوج ىلع مساح لشكب قةدلاو ةيقوثولما دمتعت ،يئصاحإ مييقت يأ عم للحاا وه كما
 حمتس اهنأ يف شرا نموذج ىلع ةمئاقال قطرلا للاخ نم تانايبلل ةيتحليللا الجةعلمل ةسئيرال تازيلما

 ،رةدالمق االنتشار تالدعم ولح نيقيال مدعل للمحتما شملهاا مييوتق عهامج متي يتال تانايبلا ةدوج بارتباخ
 .امً   ئاد اهنع غلابلإا بجي يتلاو

 :المفاهيم
 

 اءذغلا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا دمع نأ امً   اع 24 نم رثكأ رادم ىلع تيأجر يتلا ةفثمكلا ثحابلأا تثبتأ
 حوارتت يتلاو ةيدتصاقالاو ةيعامتجالا تاقايلساو تثقافالا نيب ةلمشتركا فوظرلاو براجتال نم ةسللس لىإ ديؤي
 متي يتال ةيذغلأا ةيعون نع لنازتال ىإل جاتحت ءذالغا نم يفكي ام ىلع لولحصا ىلع رةدقلا نأبش قالقل نم
 طيخت أو صصحال ماأحج ضخف قيرط نع ماطعلا لوانت نم دحال ىلع اهبارجإ متي ثيحب ،اهعونت وأ الكهاهتسا

 .املك مويل ماعط يأ لىإ لوصولل لئاسو دوجو مدعو عوجلاب روعشلل ىوصقلا ةلاحلا ىلإ الً   وصو ،توجبالا
 لالخ نم الهيلحت دنعو .ةالخبر ىلع مئاقال يئاذلغا نمألم اداعنا سقيال سلساأاذه ه لثم ةيجذومنال فوظرلا لتشكو
 تاقاطنلا هذه لالخ نم اعهمجتم ي يتلا تانايبلان إف ،دنبلل ةباتجسلاا ةيظرن يف اهروذج ةميلس ةيئاصحإ بيالسأ
 نمو .ئياذلغا نلمأا مادعنا تشرنت يتلاو نادلبلا نيب ةهباشتملاو ً  ايرظن هةبامتشلا تاسايقلا باحسل ً  ااسسأ رفوت
 ىدم شرةابم سعكت شرؤلما اذه هاسيقي يتال ةديدالش يئاذلغا نألما امدعنا حالة نإف ،مث

 .اهيإل نوتاجحي تيلا ةيذغلأا ىإل ماظتناب لوصوال ىلع دارفألا وأ ةييشعلما األسر رةدقم دع
 

 :والقيود التعليقات
 

ً   قً  ي  مادعنا نم ةانلمعاا سايمق تانياب جمعل قئقاد ثالث نع قلي ال حسلما يف رقغتمسلا تقوال طسوتم نأ ردً 
 نيمضت نكمملا نم جعليس ذيال رألما ،ديج لشكب هؤاإجر ييجر واجهم حمس يف FIES يئاذلغا ناألم

 ةيذغألا ةمنظم دمتق .ً  ادج ةلوقعم ةفلكتب مالعال يف دلب لك يف ينطو يثيلمت حمس يف MS-IESF سايالمق

 والزراعة نسخة من جمانرب FIES-SM هتموترج هفييكت مت إلى من أكثر 411 يف مدتختس جةهلو لغة

.Gallup World Poll عالطتاس  
 

 ضعر زواتجي ام ً  رادان ،طقف صشخ 1011 واليح نم ةنيع عم ،لعالميا بوالج عالطتسا يف دمتخسً  ي امدنع
 دئزا طاءخأ امشوه عم ٪ 21 يلاوح تشارنالا تالدعم ردتق ،يأ) بومحسلا شارتنالا نم ٪ 41 ةقثال تارفت
 تالدعم ريدتق متي امدنع ريثكب أصغر ةثقلا لواصف ونكت نأ حجمرلا نم هنأ حضلواا نم (.٪2 صقان أو
 .بركأ اتنيع مادتخساب ةينوطلا ارشتنالا

 

 اسيقم على مئاقلا جهنال نإف ،ةيالمعيش رلسأل يئاذلغا نمألا مادعنال ةترحقلما ىلخرأا ةيسمرال ريغ تاربالمؤش ةنراقوم
 تاعومالمج ربع ةمباشر اهتنمقار نكمي يئاذلغا نمألا امدعنا تشارنا تالدعم نأ يزةم له يئاذلغا نمألا امدعنا نم اةنامعلا
 لايز فال ،"(دالحا"و  "لدتمعلا" يئاذلغا نلمأا مادعنا لثم) ةهبامش تالماع مادختسا مً   ت اذإ ىتوح .نادالبلو ةينسكالا

 ةمدتخسلما اتبتلعل ةيسمرال ةنراقلمل ةيبلاالق اتبثإ ىراألخ جهنال ىلع نيعتي
 فيرعت  دوجو  دمع  بببس  ،يفنصتلل ،باسنم  صائيحإ  نموذجل "تارؤشملا"  ميق  طبتر "الدرجات" أو

 يتال جئاتنلا ةنارقم دنع رذالح يخوت بيج ،ببالس اذهل .يئاذلغا نمألا امدعنا درجة لىإ ،يفنصتلل مةدتخمسلا
هذ
 ه

 صولحال مت عليها يئاذلغا نمألا امدعنا نم اةنامعلا اسيقم نمض نم اهيلع لحصولا مت يتال كلت مع



 .افهصول ةاثلمملا الماتلعا دمتخست، فسألل ،ول ىتح ى،راألخ تارالمؤش



 

 ةهجينملا
 

 
 ىلع مئاقال يئاذالغ

 :سابتحالا ةقيرط
 نمألا اسيقم نايبتسا يقبتط للاخ نم ةراألس أو دالفر وىتمس ىلع تبيانالا عمج متي

 ديدلعا ثودح نع غلبالإاب نيبيجتمسلا بطالت يتال ةألسئلا لىع ةبوجأ يئاذلغا نألما حسم ةدوح عجمت .حسلما نمض الخبرة
 مادتخساب تبيانالا ليتحل متي .يئاذلغا نألما مادعناب ةطبتمرلا ةيطمنال فوظرلاو بجارتال نم

 لماتاح نأ ضترفي يذلاو ،PL-0( ة،دالواح ةلمعلما وذ يتسوجلال ذجومنلا مساب اضيأ فورعملا) شار جذومن
 عضولا ةدً   ح قطان ىلع ،مسافةلل ةيتسيجول ةلاد وه ،j لللسؤا i بيجتمسلا لبق نم ةيباجيإلا ةبلجاإا ةبقارم
 .𝑏��   ،دنبال عضو، و 𝑖𝑎،بيجتمسلا ضعو نيب ،مئاقال

 

Prob{𝑋𝑖,𝑗 = Yes} = 
exp(𝑎𝑖−𝑏𝑗) 

1+exp(𝑎𝑗−𝑏𝑗) 

 
 
 

 𝑏��  و 𝑖𝑎 المعلمات تقدير يمكن ��  تمعلمالا .ةالمحتمل ىصقألا دالح تاءارإج امدختباس وجه الخصوص، على

 نم تائف ىإل افهينصتل امهادتخسا متيو بيجتسم كلل يئاذلغا نمألا ةالح ةدلش سايمق اهنأ ىلع ارهيستف متي
 .األمن الغذائي انعدام

 كلشب يئاذلغا نألما امدعنا أو يئاذلغا نمألا (أ) نم ثالالث تائالف يئاذلغا نمالا امدعنا نم ةانامعلا ياسمق رتبيع
 لماتاح ريدقتو ،دً   احلا يئاذلغا نمألا امدعنا (ج) ،دً   احال وأ لدتعلما يئاذلغا نألما مادعنا (ب) ؛فيفط

 كلشب يئاذغلا نلمأا مادعنال ضالتعر لامتحاو (ves+odm𝑝   ) ةدً   اح وأ ةلدتعم ةروصب يئاذغال نلمأا امدعنا
 وأ لدتمعلا يئاذلغا نمالا امدعنا > دً   احلا يئاذغلا نمالا مادعنا لامتحا >صفر عم ،بيجتمس كلل (ves𝑝)دً   اح

 ً  اقفو فيفط لكشب يئاذغلا نملاا مادعنا أو يئاذلغا نالما يققتح مالتاح ىعل لولحصا نكمي .0 > دً   احلا

 :ةيتاللا ةغيللص

𝑝fs  = 1 − 𝑝mod+sev 
 

 

 ةداح  وأ  ةلدتعم  تايوتمس  دنع  يئاذلغا  نمألا  امدعنا  رشاتنا  دىم  باستحا  متي  ،ةيثيلمت  ةنيع  ىإل  رنظبال
(vse + odmIF) ، ةدً   اح تايوتسم دنعو (vIseF) ةئف ىإل ءماتنلاا ةيلماتالح حجمرع ومكمجن اسكلان يب 
 نيبيجتسلما جميعل ، تواليلا ىلع ، ةدلحاا يئاذلغا نلمأا مادعنا ةئف ىلإو ،دً   احال وأ لدتعلما يئاذلغا نمألا امدعنا
 :ام ةنً  يع نم األسر أو ادرفألا نم

 

(1) FImod+sev = ∑ 𝑝𝑖mod+sev × 𝑤𝑖 

𝑖 

 و



(2) FIsev = ∑ 𝑝𝑖sev × 𝑤𝑖 
𝑖 

 نيينطوال ناكالس نم رسألا أو دارفألا ةبنس لىإ ريشت يتال يقبالط ميقستال دعب ام تحايجتر 𝑖𝑤    كلشت ثيح
 .ةنيلعا نم رصنع لكب ثلةمملا

 

 ىإل يئاذلغا نمألا امدعنا ارشتنا ريشي اهنيحف دية،رالف تانيلعا تحايجتر يه 𝑖𝑤    اذإ هنأ ظنالح نأ ممهلا نم

 من نكاسال ىلإ اهنيح يرشي وهف ،ةياألسر تلعيناا تاحيجرت لً  ثمت تناك اذإ هنأ نيح يف دارفألا نم ناسكلا عومجم
 ينعي اذهو .دارفألا ينب راشتنالا ىدم إنتاج في فدلها نمكي ،4-0-4 المؤشر باسح لأج نمو .لسرأا
 :أن

 ةيدالفر تانيعلا تحايجرت لىإ هاليوتح بيجف ،ةيرسألا تانيعلا تحايجرتب دوويز ةراألس ىوتمس ىلع حمسلا ناك اذإ
 ديالفر حيترجلا مانظ امدختاس كلذ دعب نمكي .ةيالمعيش ةاألسر محج بحس نالوزأا بضر قيرط نع

 )4(. و )0( نيتغيلصا يف ةيدرفال رشاتنالات الدعم لحساب

 )4(و  )0( نيتغيلصا يفت لاامتلحاا ىلع قبطنت تيلا نيغبالالت احيترجن إف ،فقط نيغبالال لشمي حمسلان اك اذوإ
 ددع جماليإ ىدل شارتنلاا لدعمب حسال، الةحال هذه يف )𝐹𝐼𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠(. نيلبالغا ىدل رشاتنالا تالدعم رفوت

 ىلع دحاو غلاب صخش نوكي ثيح ةيشيعم رسأ يف ونشيعي نيذلا لافطألا ةبسن باسح اضيأ بجي ن،السكا
 ددع قيرط نع ينالغبلا تحايجتر ةسمق قيطر نع كلذب مايلقا نكميو .يئاذلغا نلمأا مادعنا نم ينعاي لقلأا
 ولصالح دبمجرو .ةرألسا يف لافطلأا ددعب ةيبيرقتال ةياالسر تحايجالتر هذه برضو ةرسألا يف نيالغبلا صاخلشأا
 يناعي ةيمعيش أسر يف نوشيعي نيذال لطفالأا ىدل يئاذلغا نمألا امدعنا انتشار نإف ،ةيبيرقتال لطفالأا تحايجرت ىلع
 هذه قيبطت للاخ نم اهباحس نكمي )𝐹𝐼𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛( يئاذلغا مألا امدعنا نم لقألا ىلع دواح غبال صخش هايف
 ةياهنال يف متيو )4(. و )0( نيتغيصال يف يئاذلغا نلمأا امدعنا تالامتاح ىعل تاحيترجال

 :يتالال وحنال ىلع نسكالا عوممج يف يئاذلغا نألما مادعنا رشاتنا ىدم باستحا

𝐹𝐼𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 ∗ 𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 + 𝐹𝐼𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 ∗ 𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 

FImod+sev =      𝑚𝑜𝑑+𝑠𝑒𝑣 𝑚𝑜𝑑+𝑠𝑒𝑣  

𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 + 𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 

 و

𝐹𝐼𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 ∗ 𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 + 𝐹𝐼𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 ∗ 𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 

FIsev = 
𝑠𝑒𝑣 𝑠𝑒𝑣 

𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 + 𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 

رييش  𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 و𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 .الفألطاو نيغبالال نم دالبل ناكس إلى ثيح   

 

 ددع رفوي نلسكاا ددع يإجمال يف يئاذلغا نمألام ادعنا راانتش نإف ،دلبلا يف نلسكاا ددع يلجماإ ىعل هقيبتط دنع
 دواح غبال صشخ هايف انيعي يتال رسألا يف وأ) يئاذلغا نلمأا امدعنا نم يناعت تيلا راألس يف نوشيعي نيذال دارفألا
 نالما امدعنا) .ةدً   حال نم ةفمختل تايوتسم لىع ما، دلب يف (يئاذلغا نمألا امدعنا نم لقألا ىلع

 دً   احلاو لدتعملا يئاذغلا Nmod+sev وانعدام االمن الغذائي الحاد Nsev(. نيذال صخاشألا ددع نع بيرعتال متي

 .لفالآاب تبيانالا ةدعاق يف يئاذلغا نالما امدعنا نم نونيعا



 :التفصيل
 نم هبيقطت متي رةبخال لىع مئاق يئاذلغا نلمأل رآخ نايبتاس يأ وأ يئاذلغا نمالا امدعنا نم ةانامعلا سايق نأ امبو
 حمسلا نوكي ثيح ةينكاس ةعوممج أي يف يئاذلغا نمألا مادعنا رشاتنا ىدم سايق نكمي، حوسمال للاخ

 .ً  ايليثمت اهيف تانايبلا عملج مدتخسمال
 

 ةيلسرأا صئاصخلا ىلع ءانب انً   كمم ونكي أن نممكلا نمف ية،شيمعلا راألس ىوتسم ىعل ليتفصلا يقبطت مت اذإ
 لاثمال ليبس ىلع كذل يف امب) ةبيالتركو ةاألسر خلدو عقومال مثل وجود فالاألط رلصغاا لافطألا ددعو

 ىوتمسلا ىلع هقيبتط مت ام اذوإ .ميلعتلاو مرعلاو سنلجاو (مهوغير نينمسلا دارفألاو ةقاعإلا ذوي دارفألوا
 ءارإج نكميف ،يدالفر مئالمال ليصفتال دىم سايق نكمي ثيح سنالج بسحب يئاذلغا نمألا مادعنا رشاتنال

 .قلتمس لشكب سكانيةلا ةعومجملا سنف نم ىثنألاو روكذال نيب يئاذلغا نمألم اداعنا رشاتنا
 

 مع شار ذجومن ريدتق للاخ نم قيبطتال ةصح نم قً  قحتلل هابتنلاا صيصخت بجي ،ةصلفم تايئصاحإ جاتنإ دنع
 ةنمقار بلق ياسللمق ةباسنلما لةدلمعاا ءابإجر مق ،األمرم لز اذإو ة،ددمح ةيعفر ةعوممج لك نم تانيابال
 .جئاتنال

 

 :القيم الناقصة معالجة
 

                  دبللا ىوتسم لىع 
 .ةيقطر تياناب رفوتت مل ام المؤشر بساتحا متي ال

 

                  يعالملاو يميلقإلا نييوتمسلا ىعل 

 ةيدالفر اندبللل ةدوقفملا ميقلا نأ ً  انمض ضرتفً  ي ميقلل حمرجلا ينلسكاا لدمعلا يواتس نادلبلل ةردالمق

 .سهافن ةقطنلما يف ةدووجالم
 

 :ةلقليميإا يعماالمج
 

 :يلاتلا وحنلا ىلع دً   احلاو لدتعملا يئاذلغا نمالم اداعنال ةيعالملاو ةيميلقإلا عيماجملا بسحً  ت
∑𝑐 FI𝑎,𝑐  × 𝑁𝑐 

FI𝑎 = 
 

 ∑ 𝑁 

𝑐 𝑐 
 

 IaF ميق يه 𝑐,𝑎IFو (دً   احلا يئاذغلا نمالا مادعنا ،دً   احلا +لدتعملا يئاذغلا نمالا مادعنا) = a ثيح

 ةردالمق
 .بلاالمق ناسكلا مجح يه Ncو ةطقنلما يف c دللبل

 

 :التفاوت مصادر
 

 نع (يلزاربلاو الاميتاوغو يكسمكلاو ادنكو ةدتحلما تايلاولا) اندبللا هايف تغلبأ يتال ةلقليلا تاللحاا في
 إلى تارالمؤش هذه دتنتاس ،ةبرخال لىع ئمةاقال يئاذلغا نمألا داولج لىإ ادانتاس يئاذلغا نمألا مادعنال تارمؤش
 يئاذلغا ناالم مادعنا نم اةنامعلا سايق هاحقتري تيلا ةيدوللا دودالح عم قفتوات ال ينطوال ىوتسلما لىع ةددمح تابتع



.FIES لودلجاو ولألا قفمرلا اجعر A3 يف http://www.fao.org/3/i4830e.pdf 

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


 تابتالع مادتخساب ارشتنالا تاريدقت نع اندلبلا لغبت نأ وجمرلا نم ،لبقتمسلا يف .تلفااتاللخ وصف ىلع للحصول

 تابتلعا ىلع ةمئاقال كلت ىلإ ةفلضاإاب ،ةدلحاا تايوتسملاو ةدً   احلاو ةلدتعملا تايوتسملل اً  يلدوة ددالمح
 .ةينوطال

 

 ىلعر شاتنالا ريدقتل لزمةاال ةيحليلتال رقطال نأبش ةدعامسلا ميدقتل دادعتسا لىع ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم إن
 FIES. يئاذلغا نالما امدعنا من معاناةلا سايقل ةيلمالعا ةيعمرجلا اتبتلعا اسسأ

 

 :يلوطناى وستملا ىلع ياناتبلا عيمجت جلأ نم نادللبل ةحاتملا ةيهيجوتلا ئدابملوا لئاسوال
 

 وأ ةياألسر وحمسلا اإم) ةيناكالس حوسلما للاخ نم ةربالخ ىلع ةمئاقال يئاذلغا نمألا لاودج تانايب عمج متي
 .اهفوروظ ةدوللا ةغل عم اهفييكت متي مت يتال تادوحال / تانايبتاالس امدختباس (ةيدالفر

 

 :هاندأ عجارلما يف ةألمثلا يرفوت متي
Household Food Security Survey Module -   ةيكيرمألا     ةدتحلما     تالياوال: 

(https://www.ers.usda.gov/media/8271/hh2012.pdf 

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar -    رازيلبال: 

(http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91984.pdf , Quadro 5, page 30) 

Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria -  المكسيك: 

(http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/tradicio 
nal/2012/doc/c_tra_enigh12_hogares.pdf, pages 13-14) 

Escala Latino Americana y Caribena de Seguridad Alimentaria -    الاميتاوغ: 

(http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/12/11/DDrIEuLOPuEcXTcLXab1yOkiOV2HQre 
q.pdf , pagina 3) 

Food Insecurity Experience Scale (http://www.fao.org/3/a-bl404e.pdf ) -    وافال: 

 

 

 ةيطسب ةمسأل وه نبياتاس يف FIES يئاذلغا نمالا مادعنا نم ةانامعلا سايقب ةصاالخ حمسلا ةدوح راجدإ نإ
 .ةيتالال قئاثوال يف ةدراوال ةيهيوجتال ئدابملا عابتا اللخ نم ةيمحللا ةلغلا عم ةألسئلا يفيكت نم

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
 

 جذومن ضارتفاب ديقتال رابتاخ لخال نم يئاذلغا نلماا مادعنا نم معاناةلا سايق تانياب ةحص نم قتحقلا متي
 اذإ ام رابتخالا اذه فشكيس .شرا ةيقوثوم تارشؤمل يقً   بتملا سايقال بغياو دموالا نيب يواالمتس زييمتلل

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
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


 ةانامعلا ياسق رايعمل اً  قفو يئاذغلا نمألا مادعنا راشتنال ةقوثوم ترايدقت اجتنإل ةيفاك ةدوج تذا تبيانالا تنكا

.FIES 



حلا المرجعي العالمي بالمعيار يئاذلغا نالما مادعنا نم اةنامعلا سايلق نم قتحقلل
 ةدً   

 معايير ةنراقم متت مث

 نمكي يتلا يئاذلغا نألما امدعنا ارشتنال تاريدتق جاتنإ تاليبالو يارمعلا اذه دض يربادتلا يرةاعم ةينإمكا
 .اندلبلا ربع ةنراقلمل بلةاق اارهبتعا

http://www.fao.org/3/a- رً  فوتت الصلة    ذات    المواد :ةيتالال      طبالروا      ىعل 

http://www.fao.org /3/c- ، http://www.fao.org/3/b-i4830s.pdf ، i4830e.pdf 

. http://www.fao.org/3/a-i3946e.pdf و هنا i4830f.pdf 
 

 ةئيجزلا تبيانالا شرنل ةينواإللكتر واقعمال نم باشرةم مؤشرلا جميعتل مةدتخسلما ةينوطال تانايبال لىع ولصالح متي
 رشابلما بطللا يقرط نع وأ ،(مكسيكلا ،ةيكيرألما ةدتحلما تايلاوال لثم) ةحاتم ونكت ندماع ان،دللبل
 (.الاميتاوغا، دنك ،ليزاالبر لثم) تانلبياا عمج نع ةؤولسلما ةينطولا ةيئاصاإلح بتلمكاا إلى

 

 4104 ماألعوا ولةج يللتح جئتان مساقت مت ،لعالميا بوالجع لاتطاس لالخ نم ةلمنظما اهتعمج تيلات انايبلل ةبسنبال
 للاخ نم 4102 ويام/رايأ يف معاللا يف ةينطوال ةيئالحصإا بتامكلا عيمج عم تانلبياا عجمل 4102و 4102و

 بيطل ة،دتحلما ملمأل ةعارزلوا ةيذغلأا ةنظمم يف نييئاصحالا سئير سلهارأ ينورتلكإ ديبر ةرسال
 .ةدول 22 نم ةيبايجإ لعف دودر يتلقم ت، 4102 توبركأ /لأو تشرين لوبحلو .يأرال ءدابإ اهيف

 

 تايانبلا ادرصم
 

 :عمجلا ةيلموع ادرصملا فوص
 هتضعو ذيال )FIES-SM( يئاذلغا نألما امدعنا نم ةانامعلا ياسمق حسم وذجمن مادختباس تانايبال عمج نيمك

 - :كلذ يف امب ،لخبرةا ىإل دنتست يئاذلغا نمألا سايمق نأبش ىرأخ اتنايبتاس يأ وأ ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم
 ةيدصاتقالا ثاحبألا ائرةد اهتطور يتال )HFSSM( ةيالمعيش لسرأل يئاذلغا نمألا حمس ةدوح
 ؛ادنكوة دتحلما تايالوال يف تمدختواس، ةيركيمألا ةعارزلا ةرالوز ةعباتلا

 Escala    وأ)   يبيرلكاا   البحر   قةطنمو   ةينيتاللا   اكريلمأ   يئاذلغا   نمألا   ياسمق   -
ELCSA - Alimentaria Seguridad de Caribeña y )Latinoamericana  ،

 اكيأمر يف ةينابسإلاب ةقاطنلا ىلخرأا اندبللا نم ديدلعا يف ارهبتاخ متيو لامايتواغ يف مدتخمسلا
 االلتيني؛

 Seguridad  de   Mexicana   Escala   وأ)   يكيمكسلا   يئاذلغا   نمألا   سايقم   -
entariamAli، ASME -) ، ل ةملقأ درً   جم وهوASCEL سيككلما يف دمتخمسلا ، 

 la  de  medida  de  Brasileira  Escala )  يازيلربلا  يئاذلغا  نمألا  امدعنا  سايقم  -
EBIA - Alimentar )Insegurança وأ ، ليزاالبر يف مدختمسلا 

 ؛)HFIAS( يلزنلما يئاذلغا نمألم اداعنا ىإل ولصوال سايقم -
 .يعالملا يئاذلغا نمالم اداعنا من معاناةلل يمللعاا لمقياسا لباقم هتايرعم نكمي قبس مال فً  يكت يأ وأ

 

 يف الفرق نمكيو لي،اوتال لىع األسر وأ دارفلأا تاعلاتطاس يف امدتخلسال FIES-SM نم انرادصإ رفوتي
 يأ وأ ،ةيدالفر مهبتجار نع طفق غلابإلن ايبيجلما نم بلطً  ي ناك اذإ ام .رةسألا يف نيرخآلا دارفألا نع اض

 .هاندأ لودجلا يفن يبم وه ماك ئلةسأ ةينماث ةيالحالة دحوال نمضتتو

http://www.fao.org/3/a-
http://www.fao.org/3/c-
http://www.fao.org/3/b-i4830s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3946e.pdf


 يئاذلغا نمألا مادعنا من ةانامعلل لعالميا سايمقال

 .الطعام عن األسئلة بعض أسألك أن أود اآلن

 صخش يأ وأ) هيف رشعت تقو ناكه ناك له ،ةيماضلا ارهش 04 ـلا للاخ 0.س 1 ال

 معن 0
 صقن ببسب ماطعلا نم يفكي ام ىلع لصحت نل نكأ نم قبالقل (ألسرةا يف غبال

 ؟ىراألخ دراومال أو المال

  ال أعرف 89

  ةباجالا ضفأر 88

 غلاب صشخ يأ ىعل وأ) تقو كيلع رً   م له ،ةيلماضا ارً   هش 40 لا للاخ .4س 1 ال

 معن 0
 بببس ذ  غمو يحص ماعط لوانت ىلع رداق ريغ كنأ هيف تركً   فو (لزنلما يف آخر
 األخرى؟ الموارد أو المال نقص

  ال أعرف 89

  ةباجإلا ضفرأ 88

 طقف (لزنلما يف آخر الغب صشخ أي وأ) هيف لأكت تنك تقو ناكه لهو 3.س 1 ال

 معن 0
 ؟ىرخلأا ردالموا وأ للماا قصن بببس ةمألطعا عأنوا ضبع

  ال أعرف 89

  ةباجالا ضفأر 88

 ىإل (األسرة يف آخر الغب صشخ يأ وأ) تراضطر تقو ناكه ناك له 4.س 1 ال

 معن 0
 ىلع ولصللح ىاألخر دراولما وأ لمالا نم يفكي ام كانه نكي مل هنأل ةبوج يتخط

 الطعام؟

  ال أعرف 89

  ةباجالا ضفأر 88

 صخش يأ وأ) هيف تأكل تقو كانه ناك له ،ارً   هش 40 رآخ يف كفكيرت ءانثأ .2س 1 ال

 معن 0
 ؟ىراألخ دراولما وأ لمالا صنق ببسب كتحاج نم لقأ (لزنلما يف آخر غبال

  ال أعرف 89

  ةباجالا ضفرأ 88

 1 ال

 معن 0

 ؟ىلخرأا ردلمواا وأ لمالا صنق ببسب كعامط هيف دنف تقو اكنه ناك هلو 2.س



 ال أعرف 89

 ةباجإلا ضفرأ 88

 

 (زلنملا يف رخآ غلاب صخش أي وأ) هيف تنك تقو كانه ناك له .2س 1 ال
 ً  اعئاج

 معن 0
 اء؟ذلغل ىاألخر دراولما وأ للماا نم يفكي ام كملت الك نأل لأكتم ل كنولك

  ال أعرف 89

  ةباجإلا ضفرأ 88

 لوانت وند نم (ألسرةا يف غلاب صشخ يأ وأ) تقوب تررم له ،ً  رايخأ .9س 1 ال

 معن 0
 ؟ىراألخ دراولما وأ لمالا صقن بببس لامك مويل مالطعا

  ال أعرف 89

  ةباجإلا ضفرأ 88

 

 نوفيعتر نيبيتجسلما أن نم دأكتلل كلذو ،اهيلع نيمً  يقلاو نيبيجتسلما ىدل ةلمفضلا لغةلا يف اهترداإو ئلةسألا فييكت بجي

 أو لاواألم صقن" ببسب هاثدوح دنع طفق اهل ً  اقفو بتجارال نع غلابإلا بيج يتال تؤهاللماو ةيرجعمال ترةفبال
 ةيفاقثال تاداعال نم اهغير أو ةحالصب لقعتت بابألس ،الثلما يلبس لىع سيلو "ىاألخر دروامال

 .(ةينيدال دئاقلعل ً  اقفو مايصال مثل)
 

 وأ فتالها ىلع مئاق صاءقتسا أي يف يئاذلغا نالما امدعنا نم ةانلمعاا سايقب صةاالخ حوسلما نيضمت نيمك
 .ةلضفملا يه هجول اهً   جو ةلباقملاأن  نمم غرلا ىلع، نلسكااس ساأ ىلع ةيصشخ ةابلمق

 

 نللسكا ةينطو ةيثيلمت تانيع لىع يئاذلغا نالما امدعنا نم ناةامعلا ياسلق ةيدالفر حوسمال قيبطت متي ،4104 ماع ذنم
 لك ةدول 041 نم رثأك) لعالمياب وغال عالطتسا هاييغط تيلا اندبللا عيمج يف ثركأ أو ةنس 02 مهرماعأ غلتب نيذال
 صشخ 0111 يلاوح اندلبلا مظعم يف تانً  يعلا لمشتو (.مللعاا نكاس نم ٪81 يطغت ،ماع

 (.نيلصل سيئرلا ربال يف صشخ 2111و دنهال يف صشخ 3111 نم رثكأ لغبتت انيع مع)
 

 ،ةدتحالم تايالوال في .ئياذلغا نلماا مادعنا نم معاناةلا سايق عم ةوافقتم تانايب لالفعب عجمت ىرأخ ةينطو حومس وهناك
 (SPC SSF-) يئاذلغا نملأا سايقمل لمً   كملا ناكسلل يلاحلا حسملا يف ماع لك SMSHF نيضمت متي
 يلاوح ىإل CPS-FSS حمسلا لصو دقو) 0882. ماع ذنم دادعتلل ةدحتلما تليااولا بتكم لبق نم

 (.4014 يف سرةأ 111،44 يلاوح يف رثكأ وأ امً   اع 20 مهرماعا ً  ادرف 111،93

 

Pesquisa Nacional de يف عا 4114، 
 م

 ،رازيلبال في ذنم ،توانس سمخ لك تانايبال عمج متي

)IBGE( ايفارلجغل يازيلربال دهمعلا اهارأج يتال باستخدام Amostra de Domicílios (PNAD) 



 برنامج Escala Brasileira de medida de Insegurança alimentar (EBIA). )في عام
  رثكأ  يف  رثكأ  وأ  امً   اع

 نم

 أعمارهم
02 

 يطسبلا  حسلما  نضمت  ،4103 نم  رثكأ 491،111 شخص

 002،111 أسرة(.
 

 دمعهلا يف Alimentaria Seguridad de Mexicana Escala (EMSA) جادرإ مت ،لمكسيكا يف
 ماع  ذنم  )INEGI(  يئيبال  فكشاتلسإل  ينوطال  دهمعلا  بلق  نم  )ENIGH(  مائيلا  عاراللستز  ينوطال

 .(سرةأ 8111 يف ثركأ أو 02 نس يف صشخ 44111 نم بيقر ام ةنيلعا تشمل ،4104 ماع في) 4119.
 

Escala Latinoamericana y Caribena de Seguridad يف ا،رً   يخأو راجدإ مت ،الاميتاوغ 

Encusta de Condiciones de Vida ضرعم  يف  ةمر  لوأل Alimentaria (ELCSA) 

(ENCOVI) يلحوا هعوجمم امو ةأسر 03111 نم بيقر ام مضت ةنيع ييغط ذيلاو ،4100 ماع يف 
 .رثكأ وأ امً   اع 20 مهعمارأ دفر 41111

 :لعالميا درصلا لجأ نم ةيدوللا ةنلمقارل بلةاق تياناب ىلع الحصول
 

 ،فةلتمخ ةيناكس تمجموعال دً   احلا يئاذغلا نمألاو دً   احلا +لدتعملا يئاذغلا نمالا تامؤشر ةنراقم ةيبلاق نلضما
 ةابلقم ميق ىإل ايلهوحتو يمالعال يرجعمال يئاذلغا نلماا امدعنا نم معاناةلا سايلمق ةيعالملا تابتلعا فيعرت متي

 ،ناكالس نم ددمح عون يأ ىعل شرا ذجومن يقبتطل جةيتن اهيلع لولحصا مت تيلا "ةيمحللا" تطاقانلا على
 ".ةنزاوم" ةيملع لالخ نم

 

 نكمي يتلا رصانعلا نم ةيعرف ةعومجم ديدحت ىلإ ادً   انتسا سيياقملا ديحوت لاكشأ نم لكش يه ةنزاوالم
 متيو .قايس لك يف سايقلل مدتخمسلا ددالمح لودلجاو يئاذلغا نلماا مادعنا نم يعالملا ةانلمعاا سايق عم ةتركشم اارهبتعا

 ةيعالملا IESF تابتع طبضل اةسمر طاقنك ةلمشتركا راصنالعب ةبطتمرلا ةدً   حال تايوتمس مادختسا
 .ةيمحللا  سيياالمق  إلى سطوتلما فارنحالا نوكي  نأ  ياسيقال ديحوتلا  ةيملع نمضت واالنحراف المعياري

 ىوتمسلا ىلع وأ يئاذلغا نالما امدعنان م معاناةلا سايق ىوتمس ىلع هاسيقد نع هنفسو ه ةكالمشتر رناصعال ةعولمجم
 ةعبرأ ديدتح متي نأ مؤشرلا اذه جميعت ةينامكإو لعالميا FIES اسيقم عم قفواتال بطلتيو .ينطوال
 .ةشتركم اهنأ ىعل ةينامثال FIES دونب لصأن م لقألا ىلع دونب

 

 رفوت يتلاو ،R تتح اشر ذجامن تاحيترج ةمحز ويرطبت ةعارزلاو ةيذغلأا ةنظمم يف ةيئالحصإا ةبشعلا تقام
 حلسماا ةينامكإ عم وط،رشلما مالتحالا نم قصىألا دحال امدختباس اشر ذجومن ملعام يردقتل تاءارجإلا
 .دالمعق حمسلا يممصتب

 
 اناتيبلا رتواف

 

 :الوصف
 

 ً  اميلقإو ةقطنمو ً  ادلب 004 لـ ةعارزلاو ةيذغلأا ظمةنم نم 2410و 2041و 4014 ملعواأا تانايب رفوتت

 ةقنطم ناءثتساب ،ناطقلما جميعل ةيميلقإلا دونو ةيميلقلإا عيماجملا بسحً  ت .لعالميا بولاغ علاتطاس يف رجةدم



 ئدلهاا يطحلما بونج فيو يبيرلكاا بحرال ةقطنم يف يرةغلصا ةيرجزلا لودال مظعم ألن) اينايقوأو يبيالكار



 هايلع تقدص تيلا جئاتنال لاإ رتنشم لوق تحقلا ةيملعلت انايبال تضعخد قو (.ميلالعال عملا جامنرب اهيطغي ال
 .يطرقال ىوتسلما لىع ةينطوال ةيئصاحإلا تبامكلا

 

 تالياوال نم ةيمسرلا ةينطوال حوسمال نم يئاذلغا نمالا امدعنا نم ةانلمعاا سايقم عم قةفاوتلما تبيانالا لالفعب رفتتوا
 جردأ دقف ،كلذ ىإل فةلضاإابو .لييشسو رودإلكوااو ليزاربلاو لااميتاوغو كيكسملاو ادنكو ةدحتلما

 تناوس اينيسودنإو ناتكسابو اينيكو وساف يناكبور يف ةيسمرال وحسمال يف 4102 ماع ذنم FIES سايمق
 ادنوروا يولام يف ةينطوال تسلطالا هاترأج تيلا ةيئاصقتسالا تراسادال يف ،بييتجر ساأس لىعو سيا،ول
 ةيسمر تانايب ىلع لوصحال اهللاخ نم نكمي يتلاو ،ادنغوأو اييفلوبو نكاينيمودال ةيرومهجو رودافسللوا

 ىعل ةثلامم سييامق وأ FIES سايقم رابتاخ مت ،ىاألخر اندالبل نم ديدلعا يف .بلقتمسلا يف متظنم سساأ ىعل
 ةيئصاقتاالس تراسادال يف ااجهردإل جيورتلل ةمستمر تاثدالمحاو ،امهادتخسا ىدوج دكؤي مام ،مجالح ةدودمح ةنيع
 رجينلاو غواااركينو دنلهاو انغاو بياويثإو نولكاميراو شدالغنب ةئيزالج ةمئاقال مضتو .ةينطوال

 .ادنوسوازيال قيايرفإ جنوبو نيسطلفو
 

 :ةطقنمال هايطغت تيلا نادلبلا ددع يعزوت يلي ام في
 

 العالم 040

 ايقيرفأ 41

 ايقيرفأ شمال 2

 ىربلكا ءاحرصال بونج ايقيرفأ 34

 ايقيرفا شرق 4

 اييقرفا وسط 2

 ايقيرفا بونج 4

 ايقيرفا ربغ 04

 ينتيكرياألم 43

 يبيالكار رحبال ةقنطمو ةينيتاللا اكريأم 40

 يبيالكار ربحال ةطقنم 3

 ةينيتاللا اكريأم 09

 ةيللشماا اكريأم 4

 ايآس 39

 ىوسطلا ايآس 4



 اياس شرق 2

 ةيبونجال ايآس 9

 ايسآ شرق بونج 2

 ةيبغرلا ايآس 03

 ابأورو 39

 ةيقشرلا ابأورو 8

 ابورأو شمال 01

 ابوراو بونج 04

 ةيبرلغا روباوأ 2

 اينايقأو 4

 ادنوزيلينو ايلااستر 4

 ايزينميال 1

 ايزينوميكر 1

 ايزينيبول 1

 

 :ةينمالز سالسللا
 )4104-4102(. تسنوا 3 طوستم طفق ريفوت متي

 

 ينمالز لوجدلا
 

 :اناتيبلا عمج
 مستمر

 

 :اناتيبلا دارصإ
 4109 ريينا/يناثال وننكا

 

 تانايبلاب ةدوّ   زملت ااهجلا



 هيف متي يذال حسلما نع ولةؤمسلا ةينطوال ةيئلحصاإا تسلطالا ةينطوال تانايبلاب ةدوً   زملا تاهجلا لثً   متتس
 متي ال يتلا نادلبلل تانايب ةنظممال رفوتس .ثلامم سايقم وأ يئاذلغا نمالا امدعنا نم ةانامعلا سايقم نيتضم

 .ينطو حمسي أ يف ةقفواتم ةدوح أي وأ FIES سايمقراج دإ اهيف
 

 تانايبلل ةعمّ   جملت ااهجلا
 ةنظمم :يعالملا ىوتسلما ىلع هنع ريقارتال دادعإو رالمؤش اذه جميعت نع ولةؤسلما (تظمانملا) نظمةالم
 .ةيذغتلاو يئاذلغا نملأا اتصاءحإ قيفر ،تاءصاحإلا ةبعشة، دحتمال ملمأل ةعارزلاو ةيذغألا

 

 جعارملا
 

 

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

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

 وملا دراوملل ايلد :دح

 ةلصلا تات ذاؤشرمال
 

 قبطني ال

http://www.fao.org/in-action/Voices-of-the-Hungry/
http://www.fao.org/3/i4830e.pdf

