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The prevalence of undernourishment (PoU) 

 ةيسؤسملا ماتولالمع

 :نظماتملا /ةمنظملا

 (واف) ةدحتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم

 فيلتعاراو فاهيمملا

 :التعريف

  ةيذغتلا  صقن  تالاح  راشتنا  لدّ   عم  نإ
 ةيزيلكنلااب)

porcentaje de sub-alimentacion ةينابسالبا pourcentage de sous-alimentation ةيسنفرلابو 

  عّ  تمتي  ال

 مهكلاهتسا

 ةيطاليالابو prevalenza di sotto-alimentazione( نيذال  ناسكلا  ةبلنس  يردتق  وه

 .ةّ  يحصو ةطناش ةيعيبط ةايح ىلع ظافللح ةبوطلمال ةيوذغتال الطاقة تايوتمس ينمأتل ييكف ماب داتمعلا يئاذالغ

 .ةيوئملا ةبسنبال هنع بارعلاا تميو

 :المنطقي األساس

 ةمقلا رمتؤم ةياغ دصرل رشؤملا اذه مادختساب ،9111 ماع ذنم ،ةدتحلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمظنم ومتق

 حيسم وهف .ةيعالملاو ةيميلقالاو ةيموقال تايوتمسلا ىلع ةيفلألا ةئيامنلاا فدالهاا نم ميج9 ةيالغاو ةيذغألل العالمي

 عامتجا اءرّ   ج دّ  لوتي يذلا روصقلا كلذ ،تقوال مرور عم ام عمتلمج ةيوذغتال طاقةلا ورصق ىدم درصب
 ةيعامتجالا صئاصخلا يفو ،هيلإ ذافنلا ىلع رةسألا ةردق يف اءذغلا رفاوت ىلع ماع لكشب ةئراطلا تارّ  يغتلا

 .نمزلا نم نّ  يعم تقو يف طقانملاو نادلبلا نيب تافلاتخالاو امك ،ناكسلل ةيفراغميدلاو

 دمتعّ  ي ترايدقت ىلع لوصحلاب ةعارزلاو ةيذغلأا مةظنم بلق نم دمّ   تعمّ   لا تراشؤملا ىلع مئاقلا جهنلا حيسم

ةمادتسملا ةعازرلا زيزعتو ةنس   حملا ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا ريفوتو عوجلا ىلع ءاضقلا :٢ فداله
 

 رضع،لا مهيف نمب ،فةيلضعا تلفئااو ءاالفقر اميس لاو ،عيمالج ولصح ةفالكو عوجلا ىلع ءضاقال :١-٢ ةيالغا
 ٢٢٢٠ ماع لولحب ،ماعلا الوط يّ  ذغملاو ونلمأما ءذالغا نم مهييكف ام ىلع

 ةيذغتال صنق انتشار لدعم :١-١-٢ المؤشر



 ةيحان نم ّ  ايرزم ّ  اعضو سكعي هنأ نم مغرلابو .ّ  ايبسن ربكأ ةيناكس تاعومجمل اهيلع هنأ لاإ ،ءاذالغ

 صقن

 .عوالج ضيتخف ىإل ىعيس يذال فدهلا حور عم مات لشكب قباتطي

 :المفاهيم

 غير ءذاالغ نم تيامك ىإل مئدا كلشبو ذافنال ام صلشخ نوكي هللاخ نم يذال فرالظ هنأ ىلع ةيذغتال صنق تعريف متي

 ةيوذغتلا ةقاطلا تابلطتمل ّ  ظران ،ةّ  يحصو ةطشانو ةيعيبط اةيح ةدايلق لزمةاال اقةطال نيأمتل ةيفاك

 .الشخص لهذا



 نم  مغربالو كلشب  ومهفلما  اذهب  قةالمتعل  تطلحاصلما  اطبترا أن  لاإ  يقثو مصطلح "ةيذغتال  صنق"

)undernourishment( ةيذغتال سوء" حصطلمل ةيدسجال ظروفلا نع فلتخي انه فهيتعر مت ام ببحس" 

" )undernutrition( نايرشي امهنأ ابم ريغ ئياذغ لوخدم حالة إلى اءذلغا صقن   )malnutrition( و"

 ةييطاللااو ةينابسالاو ةيسنرالف تمصطلحالا يف نمكيو .يئاذغلا عضولاب ةقلعتملا ةجيتنلا نع ّ  اضوع ،يفاك

 يتلا) "niotnutri" نع ّ  اضوع اءذغلا ىلع ل ةيمستل (ةيذغتلا ىلع ل

 دت

 دت يتلا "alimentation" امدتخاس

 .رشؤملا اذه

 وهو ربكأ لكشب رشؤملا ىنعم ددّ   حي نأ هنأش نم ةيزيلكنلااب ةمءلام رثكأ ريبعت مادختسا ّ  اضيأ نكميو

 لدّ   عم"

 صقن" وه رشؤملا اذهل مدختسمّ   لا ديحولا حلطصملا نلآا ىتح ىقبي امنإ (gedinef-runde) "ماطعلا نقص
 . "التغذية

 تانايبلاب ةصاخ تراابتعاو ةيحلطصم بابسأل ّ  ظران امنإ ،درافألا لىع ةيذغتال صقن ظروف قبطنت نيح وفي

 ةيذغتلا صقن تالاح راشتنا لدّ   عم رتبعي يلاتلابو .درافألا نم ةعومجمل وأ ناكسل وىس رشؤملا ريشي ال

 ديدتحب حميس ال وه امنإ ،فوظرلا هذه لىإ ميتنت ةعوجمم لىإ نومتني نيذلا دارفألا نم ةيوئمال ةبللنس ّ  اريدقت

 يأ

 .ةيذغت صنق نم عانيي ةعومجملا ذهه من دفر

 :والقيود التعليقات

 صقن تالاح راشتنا لدّ   عم باستحا نع انغلبي يذلا رشؤملا ىلع مئاقلا جهنلا ناك ،تضم يتلا نينسلا الوط
 ىوتسملا نم ءدب ةيذغتلا صقن مييقت يرورضلا نم هنأب ةلئاقلا تايضرفلا ببسب داقتنلال ضرّ   عتي ةيذغتال

 هذه رظنلا ةهجول ّ  اقفوو .ةقاطلا نم درفلا لوخدمو ةقاط نم درفلا مزلي ام نيب ةنارقلما للاخ نم ي،دالفر

 جذومن نم درافألا ددع دادعت للاخ نم ةيذغتلا صقن تالاح راشتنا لدّ   عم باستحا متي نأ ةطاسبب نكمي

 نّ  يعم

 داتمعلا ديالفر لكاهتاالس نيب ةنراقم ىلإ ّ  ادانتسا ،ةيذغتلا يف صقن نم نوناعي نمّ   م نيفّ  نصملا ناكسلا نم

 حوسم ةفلك ببسب ،لوألا :نيبّ   بسل ّ  ايدجم جهنلا اذه رتبعّ  ي ال ظ،حلا ءوسل .هنم همزلي امو اءذغلل

 ذجامن ىلع ،تسنوا عضب لك ،فقط نادلبلا ضعب يف ءذالغل ديالفر كالهتاالس سايق متي ،دللفر يوذغتال لوخدملا

 لئاسولاب يلعف لكشب اهتظحلام نكمي ال ةقاطلا نم درفلا تابلطتم نأ ىلإ ةفاضإلاب ؛ّ  ايبسن رةيغص
 ةدمّ   تعمّ   لا

 ةلضفمال ةقيطرلا زالام يحصلا عضولاب ةقاطلل داتعملا ديرفلا كلاهتسالا الز ام هنأ دّ   ح ىلإ) تانايبلا عمجل

 تحظاالم ىلع لحصولا نممكلا نم ناك ول ىتح هنأ نيعي امم (.الطاقة نم يدالفر جايتاالح ىلع داللةلل

 صقن فرظ ىلع ةلالدلل ،فاك ريغ رمألا اذه نوكيس ،ةيوذغتلا ةقاطلا نم يدرفلا كلاهتسالا نأشب ةقيقد

 هنفس صشخلل ديجسلا عضولاب ةقلعتلما تالحظالما عم ولةممش تناك اذإ لاإ ي،دالفر ىوتمسلا ىلع ةيذغتال

 .نزملا رومر عم هتيويحبو (مجسلا ةكتل مؤشر)

 ةعزرالاو ةيذغلأا ةمظنم هتعضو يذلاو ةيذغتلا صقن تالاح راشتنا لدّ   عم ريدقتل جذومن ىلإ دنتسملا جهنلا نإ

 ،قةسّ  تم ةيرظن ةقيطرب م،للعاا نادلب مظمعل ةفختلم رداصم نم دعواق نم ييكف ام عم رةفوتم تماولعم يشمل

 .يملاعلا عوجلا صيلقت هاجت مدّ   قتلا دصرل ّ  ادامتعا رثكألا اةدألا رتبعّ  ي ام نمّ   ؤي وه يلاتلابو



 ةددّ   حملا تراابتعلاا نم ديزملا

 الجدوى 9.



 ملاعلا نادلب مظعمل ةبسنلاب ّ  ايدجم ناك يموقلا ىوتسملا ىلع ةيذغتلا صقن تلااح راشتنا لدّ   عم ريدقت نإ

 حسملا اءرّ   ج يئاذغلا كلاهتسالا تانايب رّ  فوت دمع دنع ،تاهويرانيسلا أوسأ يفو .1119 مالعا ذنم

 طسوتم ريدقت قيرط نع) ةيذغتلا صقن تالاح راشتنا لدّ   عمل يجذومنلا ريرقتلا نع غلابالا متي ،يرسّ  ألا
 كلاهتسا ىوتسم

 ىإل دانتالساب ييرغتال ملامعل رشابم ريغ ريدقت قيرط نعو ،ةحاتمّ   لا ةيذغلأاب فشكلا نم ةيذوغتلا ةقاطلا

 اهريغ أو ءذالغل بيسنال رسعلا ؤشرمو خلدلل ينيالج للمعاماو دلبلل يمحللا جتانال يجمالا ةلخاصا تماوعلمال

 ةقاطلا تابلطتم ىندأل ريدقتو ،ةسماخلا نس نود لافطألا نم تايفولا لدّ   عم تاذ نادلبلاك ةيمنتلا تراشؤم نم

 سلا ةبعشل ةدئاعلا ملاعلا يف ةيناكسلا تاعقوتلا تانايب ىلإ ّ  ادانتسا ةيوذغتلا .ةدحتملا ممألا يف ناك

 ةيقوثولما  2.

 .ةيجذومنلا ريياعملا ريدقت غيلبتل ةمدّ   ختسمّ   لا تانايبلا ةيعون ىلع ريبك لكشب ةيقوثوملا دمتعت

 دأح ويخل لاو .ةيذغلأا ةيناميز لالخ نم أو حمسلا تانايب للاخ نم ماإ ةيوذغتال الطاقة لكاهتسا تقدير نيمك

 ةحاتلما ةيذغلأاب فشلكاو ةيذوغتال ةقلطال يموالق لكاهتلساا تاريدتق ةنراقم دنعف .للمشاكا نم اندرالمص

 .ئعاش لشكب تلفااتاالخ هرظت

 يف ريصقتلا اءرّ   ج ةلصاحلا يجهنملا سايقلا يف ءاطخأب ةيوذغتلا ةقاطلا كلاهتسا ترايدقت رثأتت نأ نكمي

 ثبحال رظهيو .يئاذغلا كلاهتسالا رداصم ةفاكل لمتكملا ريغ ليجستلا اءرّ   ج وأ ،يئاذغلا كلاهتسالا نع يغلتبال

 كالهتسالل ميويال تقديرال لىع عجزلا نم يورلاكوكيل 805نم أكثر يف يبسللا طأخال لوصح نكمي هنأ ّ  راخؤم
 تانايبال طاقتلال راتخلما يئاذلغا كالهتاالس ةدوح عون ببحس عجزلا يف اهعوقو نمكي يتال دللفر رياحرلا

 ،ونخرآو  دتيرويد  عمرجلا  اجعر)  يلسرأا  وىتسلما  على 2، الجدول 2895 :تاليال  ناونلعا  ىلع

)https://feb.kuleuven.be/drc/licos/publications/dp/DP%20365%20Complete.pdf 

ّ   قملا ماعطلا نأ فيك ليزرابلا يف رةسألا ةينزايم حسمل لص  جمانرب يف ّ  اناجم مدّ 
 تابجولا

 فم ليلحت رهظأ دقو

 يئاذغلا كالهتاالس ردصام نيب نم هباتسحا متي مل سة،ردلما يف مهدتواج للاخ لطفالأا هلكهتيس يذلاو ةيرسدالم

 647ب دللفر ةيمويلا ةيوذغتلا ةقاطلا كلاهتسا لدّ   عم طسوتمل ّ  ايعجرات ّ  لالخ بستحّ  ي امم ر،سّ  لأل
 (.ليي ام يف ،سيورغ ديلو ورييفاك ي،زيلروب عاجر) يورلكاوكيل

 ةبوصع نم مغرلا ىلع ،خطاءألبا يئاذلغا نزاوتال لاودج نم ةيوذغتلا ةقلطاا كالهتاس تاريدتق رثأتت نأ نمكي كما

 أي نإف تاحة،الم ةيذغلأاب فكشلا قةيطر يف يتكميل وه ءذالغا رفوات طسوتم أن ثيحو .ثتحمسلا يزحتال هجاتا ديدتح

 .ينطوال ىوتمسلا ىلع ءذالغا رفتوا تاريدتق ىلع تؤثر دق اهنع لغبلما تانومخزلاو جارةتلاو جاتنإلا يف اءطأخ

 .ةئياذلغا عسللا امدتخاس أشكال عيجمل حةيالصح ةبمحاسلا يف ةبولصعا نع ةتجان ءااألخط نوكت دق ،كلذ لىإ ةفلضاإاب

 لك نم لقأ نوكيس ييردقتال ةيذغألا كالهتاس سطوتم لىع يرثأتال نإف ،بطةارتم غير لخطاءأا هذه لك نوكت ام ردقبو

 رظنبالو ،كلذ عمو .فصلنم كلشب اهبارتعا مت ام اذإ ء،طاخألا نم أخط

 يتلوا ،ةيئاذلغا عسللل ةينوطال تايطايتحلاا يف تاريغتال ديدحتال وجه لىع اربتعالا يف ذخأن أن يف ةيلشكاإلا ىدم إلى

 نوزالمخ في يريدقتال وينالس توافتال أن هب مّ  لسملا نم هنأ الإ ،ةقوثوم غير اهب صةاالخ ةيسمرال تبيانالا نوكت دق
 لك ةردمقلا ةيوذغتال اقةطال كالهتاس تاريدتق ىإل هلنق نمكي ذيال ريبلكا نييقلا دمع ىإل ليمي

 .سنة



 صقن تالاح راشتنا لدّ   عم ترايدقت ةعزرالاو ةيذغألا نظمةم تمدق طالمال ،ءطاخألا ذهه لثم تأثير دولحصا

 ليجستلاب ةّ  ثحتسملا ءاطخلأا نأ ضراتفا ىلع ،تاونس ثلاث لدّ   عم طسوتمك يموقلا ىوتسملا ىلع ةيذغتلا



 طسوتم رابتعا دنع ريبك لكشب صّ  لقت دق نوكي دق ،اهدحو ةنس لكل ونزخملا يف ترايغتملل قيقدلا ريغ

 لدّ   عم

 .ةيلاتتم توانس ثالث ىدم على

 قالمتعل مسالق يف شرحلا مت كماو .فارنحلااو رييغتال عاملم ريدقتل ديوحال ردصلما يه حسلما تانايب إن

 يدالفر يقديرتال مدخوللا وحمس نم اهيلع لولحصا متي مل ام ،بساتلحاا ةقيطر نشأب ةيفصولا تبيانالبا

 لعامم تاريدتق يف لمتحمال ديعاصتال زايحنلاا صيلقتل تانايبال عم لامعتال متي نأ بيج ة،دوجال العالي

 ةيوذغتلا ةقاطلا لوخدم سايق يف ءاطخألا اءرّ   ج فئزالا ريغتملا لبق نم هّ  ثح متي نأ نكمم يذلا رييغتلا

 ديرفلا

 .المعتاد

 ةنالمقار ةيابلق  3.

 ببسال عم ،ريبك كلشب ةينلمكااو ةينلزماا ةنالمقار ءااجر نكمي نفسها، بساتلحاا ةقيطر امدتخسا مت ام اذإ

 .ةيالخلف تانايبلل ةتلفخلما ةيعونال يف دتواجمال قسانتلا مدعب ديحوال المحتمل

 دويالق  6.

 ،جذومنال يف رييامعلا نم لك تاريدتق عم تمعةالمج ةثقلا دمع شوامهو لستداللال ةيالمتاالح ةعيبالط ةيجتن

 دقة ونكت ام ةدعا كلشب ةيندتم ةيذغتال صنق تالاح رشاتنا لدعم تاريدتق ريغ نم هنا نم مغربالو .ماع

 حجرألا ىلع يتلا ،ةيذغتلا صقن تالاح راشتنا لدّ   عم ترايدقت يف ةيظرنلا ءاطخلأا شماوه باستحا لمتحملا

 ترايدقت رشنب ةعزرالاو ةيذغلأا ةمظنم موقت ،ببسلا اذهل .تالاحلا مظعم يف لقأ وأ رثكأ %5 ىدّ   عتتس

 لدّ   عمل

 ّ  اضيأ حرتقي دق ذيلا رمألا %.5 نم رثكأ ونكت ندماع فقط يموالق وىتسلما ىلع ةيذغتال صنق تالاح رشاتنا

 ةكبير ةميق يهو التغذية، صنق تالاح رشاتنا لمؤشر اهيإل لوصوال نكمي يتال ىندألا ةيالغا وه 5%لا أن

 .عوجلا ةفآ ىلع ءاضقلاب ّ  لاثمتم حومطلا نوكي امدنع ةيضرم ريغو ّ  ادج

 نأ نكمي ،ميوق هبالش ىوتسلما ثلميو يئاذلغا لكاهتسالا تانياب عمج ىلع ملعي يذال حمسلا رفوتي مل وما

 .يموقال ىوتمسلا ىلع طقف ؤشرمال بساتحا متي

 ةهجينملا

 :ابسحتالا ةقيرط

 نأ المتحا عم "دالفر توسطمك" نلسكاا ليثمت متي ،دفلها اذلهو .ناسكلا وىتمس لىع المؤشر اذه باستاح متي

 .تالامتحالا ةفاثك ةّ  لاد لالخ نم داتمعلا ميويلا ةيذوغتال ةقلطاا لوخدم تايوتمس يعزوت ليشكت متي

 يمكراتلا لامتحالا هنأ ىلع رشؤملا ىلع لوصحلا متي ،تالامتحلاا ةفاثك ةّ  لاد تازّ  يمم ديدحت متي نأ امو

 ةداتمعلا ةيذوغتلا الطاقة تابمتطل توسطمل ىندألا دالح نم لقأ وه )X( داتمعلا ميويلا ةيذوغتال ةقلطاا مدخول نأب

 :يتلآا وحنلا ىلع ،درفلل ةيذوغتلا ةقاطلا تابلطتم ىندأ طسوتمل وأ لّ  ثمملا اذهل

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

 كالهتاس تايوتمس يعزوت زيمي يذال فارنحلااو نيتبالا ملاعم ،معامللا Skew و DEC، CV كشت ثيح

 .نلسكاا ىدل ةداتمعلا ةئياذلغا قةاالط



 غلابالا متيو تالامتحالا ةفاثكل ةّ  لاد هنأ ىلع
 هنع

f(x) 2892، ملعاا ىتح تالامتحالا عيتوز ليشكت مت 

 ةثلاث نم تالامتاالح ثافةك دالة هنأ ىلع هليكتش تم رةيخألا هتغيص فيو .ييرغتال لعاممو طسوتم :نيرّ   تمراابب

 عيتوزلا ىإل يزواتمال يعيبطال عيزوتلا نيب جردتتو فارحنلاا نم ةفلتخم تاجرد لّ  ثمت نأ اهنأش نم رييمعا

 عيمج يفصوتب تظمةنلما ريغ ةيللانحلااو ةيدلعاا عيزوتال تعائال حموتس .يبيجاا كلشب فرنحمال عييبالط

http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf for راجع) .يبايجلإا فارنحالا نم تملةحلما ةوسطتلما ترجادال: 
)a detailed description 

 تالاح راشتنا لدّ   عم باستحال ةعزرالاو ةيذغلأا ةمظنم يف تءااصحالا ةبعش نم R رفعلا رّ  فوتي

 تابمتطل ىنداو فاحرنالاو رييغتال لممعاو ةيذوغتال قةاالط كالهتاس يأ ةعباألر تاتريمارابال دماتعاب التغذية، صقن

 .التغذوية الطاقة

 .وذجمنال تارتيامراب فختلم ريدلتق ةفختلم تانايب رداصم مادتخاس نيمك

 )DEC( ةيوذغتال ةقلطاا لكاهتاس

 فيرعتلا بسحب يزاوت عمتجملا يف درفلا لدّ   عمل ةيوذغتلا ةقاطلا كلاهتسا تايوتسم عيزوت ةليسو نإ

 طسوتم

 .عمتجملا يف درفلل يمويلا يئاذغلا كلاهتسالا وىتسم لدّ   عم

 لّ  ثمت تيلا حومسلا نم ةذوالمأخ ءذالغا لكاهتساب قةالمتعل تانايبال نم ةيذوغتال الطاقة كالهتسا تقدير متي أن نيمك

 نيّ  يوتسملا ىلع ةيذوغتلا ةقاطلا كلاهتسا ريدقتل همادختسا نكمي ،حسملا ميمصتل ّ  اقفوو .دوصقملا عمتجملا
 .ةيدصاتقالوا ةيعامتاالج ناسكلا توعاممج ببحس وأ ةيفارلجغا عقلمواا ببحس امإ مي،والق هبشو يموالق

 نأشب تانايب عمجت يتلا ةلّ  ثمملا حوسملا نأ لاإ ،عيرس لكشب نسحتي عضولا نأ نم مغرلاب ظ،حلا ءوسل

 .ةنس لكلو اندلبلا لكل فرةوتم ريغ تلاز ام يئاذلغا لكاهتاالس

 نيمأت عومجم  تاباسح نم ةيذوغتلا  ةقاطلا  كلاهتسا  ريدقت ّ  اضيأ  متي نأ نكمي ط،قف  ةيموقلا  تاعومجملل

 يف يرشبلا كلاهتسلال اءذغلا رّ  فوتب ةعلس لك ةمهاسم رهظت ثيح ،ام دلب يف ةيئاذغلا علسلا ةفاك مادختساو

 ةقالمتعل تانايبلل  مألها ردلمصا ىقبيو .ناسكلا  محج ىلع اهعوممج  ةسمق متتو ،ةيذوغتال ةقلطاا وىتمح

 عجار) مالعال يف نادلبلا ةيبغالل وافال هب ظفتحت يذلا ةحاتمّ   لا ةيذغلأا فشك يه ةيموقلا ةئياذغلا تاينزايمب

/n/esfb//esscmionoorg/eco.a.fwww//:ptht)، اشرهنتو ضاءعألا اندلبلا بلغهات ةيسمر تانايبب هنع لغبلما 

 تاتسواف      ةمنظلما      يف      ةيعوضومال      ةيئاصاالح      تانايبال      ةدعاق      لالخ      نم

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

 )CV( رييغتال معامل

 ردالمص يه يراألس وأ يدالفر ىوتمسلا ىلع يئاذلغا لكاهتسالاب ةقلعتلما تاموعلمال ىلع يوتتح يتال حوسلما إن
 ءوسلو .ناكسلا ونيمثل نيذال دارفألل شرابم لشكب داتمعلا يئاذلغا لكاهتسالل ييرغتال لعامم يردقتل رفوتلما ديوحال

 ىلع دامتعلاا ةلأسم دّ  قعت يتلا لكاشملاب ةئيلم يئاذغلا كلاهتسالا نأشب حوسملا تانايب ،ظحلا

 .رييغتال لعامم تاريدتق

 تايوتمس ريدلتق هيإل جاتنح رمأل وه ةنّ  يع للاخ نم درف لكل يمويلا كلاهتسالل ةرالمتكر ةبقارلما إن ،دأببالم

 ةنالس نم ةفمختل حلامر لىع تانايبال عمج متي نأ بيج ،كذل ىإل ةفلضاإاب .ياسالق أخطاء ةبقارلمو دتاعلما لكاهتاالس

 كالهتسا تايوتسم يف ملتالمح يوسممال ييرغتال بساتحا جلا نم افسهن راألس أو مفسهن دارفألا ىلع

http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf
http://www.fao.org/economic/ess/fbs/en/
http://faostat3.fao.org/download/FB/


 ةلمأ لثمملا يدرالف ويذغتلا لوخدالمب ىنعّ  ت يتلا حوسملا رفوتت امّ  لق ةظهابلا ةفلكتلا ببسبو .ةيوذغتلا ةقاطلا

 حوسملا ىقبت ك،لذل ّ  ةجيتنو .ةيمانلا نادلبلا مظعمل ةدوجوم ريغ نوكت نأ نكميو ،تافصلا هذه لثم عم ام

 حوسمك ،تامادختسالا ةددعتملا ةيرسألا حوسملا يه رييغتلا لماعم ريدقتل ّ  امادختساو ّ  اعويش رثكألا
 موقت يتلا ،(يةراالس ةينازيمبال صةاالخ حومسلا وأ) قافنالاو يراألس خلدبال صةاالخ حوسمو ،شيلعا رييمعا سايق

 ،يرسألا ىوتسملا ىلع ةعومجملا تانايبلا مادختسا دنعو .يئاذغلا كلاهتسالا نأشب تامولعملا عمجب ّ  اضيأ

 اهل فعليلا امدتخاالس تايوتمس نع هاتزايح أو ةيذغلأا ءاشر توياتمس زييمتل ديدالش مماتالها لءايإ بيج

 كلاهتسالا يف اوكراش نيذلا درافألا ددع ليجست يف ّ  اضيأو ةددحملا عجرملا رةتفلا للاخ (ردهلاو كلاهتاالس)

 ةيذغلأا صيصخت ةجيتن ترايغتملا عّ  نقت نأ رسلأا ىوتسم تانايب نأش نم ك،لذ ىلإ ةفاضإلاب ؛ديج لكشب

 .األسر داخل

 ةيذوغتال ةقلطاا كالهتاس توياتمس تالدعم للساس يف هبااحتس متي يذال رييغتال لمعام نإ ،بابسالا هذه لكافة

 ذيلا ر،ييغتلا لماعمل هيلع ليوعتلا نكمي ريدقتب سيل ،ام ّ  حسم نم ءزج لكشت يتلا رةسأ لكل لجسملا درفلل

 زحانتو  .(يفظرلا  سيول)  داتعلما  ميويال  ةيوذغتلا  ةقاطلا  كلاهتسا  تايوتسم  يف ّ  راييغت  سكعي  نأ  بجي

 ترايغتملا راءج يدعاصت لكشب
 ةفّ  يزملا

 ةيبيالتجر تاريدقتال لمعامل التغيير من ةياألسر وحمسلا تانايب

 نيب قروالف ي،فظرلا لكاهتسالاو داتمعلا كلكاهتاالس نيب توافتلاو ،سايقال يف اءطاألخ بببس الحاصلة

 سكعت ال يه ك،لذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيمسوملا ببسب ّ  اضيأو يلعفلا كلاهتسالاو زةايحلا كالهتسا في

 عوّ   نتلا
 ىوتومس مجسلا ةتلكو نلساو سنجكال) ةاألسر دارفأل ةيدالفر صئاالخصب طتبمرلا عمتالمج يف ةيذوغتال الطاقة

 (.الجسدي النشاط

 ر،شابم ريغ لشكب رييغتال عاملم مييتق لألفضا نم لسرية،أا حوسلما للاخ نم ةعومالمج تانايبال مادتخسا دنع

 لّ  ثمتتو .(رسألا نيب ام ّ  اضيأو) درافألا نيب ام ترايغتملا سكعيل ّ  الدعمو ةفّ  يزملا ترايغتملاب ّ  امكحتم

 لدعمل رييغتلا لعامم بساتحابو ةاسقنتم تعاوممج نيب هاعيوتوز راألس فينصبت لمرأا اذه ةعباتمل ةيقرط طأبس

 لمعامل رسألا نيب ام نوّ   كملا ريدقت ىلإ يدؤي يذلا رمألا .رسلأا تاعومجم نيب درفلل ةيوذغتلا ةقاطلا كلاهتسا

 هيال مشارلا رييغتال لمعامل دارفالا نيب ام ونمكل رآخ ريدتق ىلع لوصالح متيو CV-h ب هيلإ مشارلاو ،يريغتال

 لوصحلل نيّ  نوّ  ّ  ّ   كملا عمج متيو ،مسجلا ةلتكو نسلاو سنجلا ببحس نلسكاا نم ةئف كلل ،i-VC ب

 :يتالال ونحال ىلع بوطلمال ريدقتلا ىعل

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

 راشبم غير ريدتق ىلع لوحصلا متي ،ةيشيمعلا رلسأل حمس نم تياناب اهيف رفوتت ال تيلا تنواسلاو نادلبلل ةبسنلاب

 لمعامو ،دللفر يإلجمالا يمحللا جتانال ميق يف مهايس رادنحا لالخ نم ،CV_IND ،ييرغتلا عاململ

 .يميلقإ لوّ   حمب مكحتلا متي امنيب ،يريغتال عاملم ىلع (IPF) ةيذغألل يبالنس عرسلل شرؤمو جيني، دخل
 

 

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



 جتانلاو ،رييغتال املعم نع تانايب اهب فروتت يتال تاونسلاو تانلبياا ةعوجمم نم رداحنالا تالماعم ريدتق متي

 .اإلجمالي، ومعامل جيني، ومؤشر أسعار الغذاء المحلي

 االنحراف

 األسرة وىتمس ىلع تانايبلا نم اشرةبم فارنحالا مؤشر يردتق متي ،ئلاه نيبات دوجوب ةدشب ثرأتي ال فاحرنالا أن بما

 وأ ةفعتمرلا ةردانال ميالق نم صلتخلل ديوحلا لستثناءاا عم مي،ويال يئاذلغا لكاهتاالس طوستم ىلع

 لجسال عيزوت يف للتخال عم قفتوات تيلا يمةقال يبيرتجال يريدقتلا فالنحراا زوجات اذإ .ةيلغال ةخفضنالم

 http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf(. :ليصافتال ىلع لوصللح) .نيعم لمعامو طسوتمب يدالعا

MDER 

 ماغروليبالك ،)BMR ياألساس ضيألا لدمعل ةييارعلما تابمتطللا بضر للاخ نم ةيالبشر ةقلطاا تابمتطل باستحا متي

 وىتسم لماعمّ   ب هبرض متي مث ،ددالمح لوطال يذ ميسللا صشخلل يلاثلما نزوبال (مسالج ةكتل نم

 نم ةيرمع ةئفو سنج كلل ةيعيبالط ةقلطاا تابطلتم تطاقان بساح متي اليتلابو )PAL(. نيدبال نشاطال

 مع ةقفواتمال- 25 لىإ 90.5 نم- )BMI( مجسلا تلةك رشؤم ميق نم كاملة ةعوجمم دووج ةظمالح عم ن،السكا

 يلاتبالو ،مجسلل ةيحالصح نازولأا نم املك قطان عم قفواتي دق هقيقتح مت عافتار أي أن ينعي اذه .ةالصح

 .يساسألا ضيلأا لدّ   عمل ةقلطاا تابلتطمل ميقال نم ةعوجمم ىإل
 
 

 يف نوملعي دارفأ ىلع يوتحت دق ةعومالمج نأ رابتعلاوا طمتوسلا عافتالراب قةعلتلما تماوعلمال ىإل رنظلابو

 اقةطال تابلتطمل ىألقصا دلحاو طمتوسلاو ىندألا دحال بساح نكمي ،نيدبال طاشنال نم ةفلتمخ تايوتمس

منب وحارتت نيذال دارفألا

 وّ   
ازّ  يمم خاصة

 ت
 لالخ نم ةيرمع ةئفو سنج كلل ةيئاذالغ األخذ رابتعالا نيبع

 .تلمرضعاوا ملاوحال لنساءاو ةنس 8-29 نيب مهعمارأ

: يتالال بطارال                 عراج                 ليصافتال                 نم                 ديمزل                 ( 

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

 دللح حمرج طوستمك ،نييمحللا ناسكلا كلذ يف امب السكان، نم ةنيعم ةعومجمل MDER لدعم ىلع ولصالح متي

 ةئف لك يف ناسكلا مجح امدتخساب كلذو ،ةيرمع ةئفو سنج لك نم الطاقة تاجايتحا تابتطلمل ىندألا

 .أوزان أنها على
 
 

 ERMD موهفم نيب طلخلا اّ  بلاغ كانه ناك ناكسلا دىل ةئياذلغا اقةطال ةياكف مدع ارشنتا بساتحا ةيلمع في

 بحسال امهادتخسال ةبسانلما ةبتالعب قيتعل امي فو ،هاب ىصولما ةيوذغتلا الطاقة لوخدمب صلخاا ومالمفهو

 ،MDER لىإ ةإلشاراب بستح أن بيج ةئياذلغا طاقةلا ةملءام مدع ةيتمالحا نأ يف ببالس .ةيافكلا دمع مالتاح

 سيول ADER لكل هب ىصولما يئاذلغا لوخدلما وىتسمل ريدقتك همادتخاس نكمي ،كلذ نم ّ  لادب ،يذلا)

 يف يعيبالط نيابتال نم نيعم اقطن ةعوجمم يأ يف دوجي هنأ ةقيقح ىلع فرعتال ةبساطب وه (نالسكا

 مادختاس نفإ ADER ةبسن ّ  اضيأ بسحيس هنأل ةيذغتلا صقن يف ريبك دح ىلإ غلابي دق ةبتعك

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


 المتطلبات؛



 دنع .توسطمال نم لقأ تابلتطم دوجو بببس اطةسبب كلذو ، سطوتلما نم لقأ نوكلهتيس نيذال لصحاءأا نسكالا

 ّ  لادب ناكسلا ددع يف اهب ىصوملا ةيئاذغلا ةقاطلا لوخدم ىوتسم طمتوس وأ ،ERDA مادتخسا بيج ،ةالحاج

 " .ةئياذلغا ةقلطاا ةوفج باسلح لكذ نم
 
 
 
 
 

 :التفصيل

 ةيرارحال تارسعلا نم كلاهتسالا تايوتمس تقديرل ةينطوال ةئياذلغا ةنزاولما داولج تانايب لىع دماتعالل ّ  ظران

 ىدل السكان، -9ميج ةياغلل لعالميا درصلا نإف تيااغو ةيألللف ةيئامنإلا فداهلأا نم القمة العالمي مؤتمر

 .طقف نيطولا ىوتسلما لىع يالقطر جمانبرلا حدةو تاتقدير لىإ دنتسا دق ةيذغألل
 
 

 زييمتل ةيفاك ةيققد تماولعم دووج طبشر ،ةددمح ةيناكس ةعوجمم يأل رالمؤش باستحا نمكي ،أدبلما ثيح نم

 ،ةعومللمج يئاذلغا لكاهتسالا توياتمس ىلع تانايبلا تناك اذإ يأ ةددالمح ةعومالمج هذهل ذجومنال تمعلما

 .طشانال تياوتمس امبرو ،يعامتاالج عونال / ةيمرعال ةبيالتركو
 
 

 ىعل ةثلمم نوكتل ةملمصما ةيئاقصتسالا تراسادال رفوات ىلع مساح لشكب فقوتي فينصتال قانط نإف ،مث نوم

 ةينوطال ةيئصاقتسلاا تاسرادلا ميمصت يف ةدئاسلا تاسرامملل ّ  اظرنو .ةينطوال ةيعرالف ةيناسكلا تلفئاا ىوتمس

 ةطقنم ىوتسم زواجتي ام ىلإ اهفينصتل ةحاتم نوكت ام ّ  رادان ةيفاكلا ةقوثوملا تامولعملا نإف ،ةيشيمعلا رلسأل

 تراسادال ممعظ هيف تممص يذال دالح لىإ .ام دلب يف ةيسئرلا بشعلا / ميالقألاو (ةييفرلا- ةيرضلحا) ةيكللا ةإلقاما

 خلدال تئاف يف جمانالبر نم تاجاتنتسالا صتخالسا نكمي ،قةدب خلدال عيزوت ديدتح جلأ نم ةمدتخمسلا ةيئاصقتسالا

 هاعيمتجو لسرأا ديدتح ةيناكمإ لىع نيسنالج نيب عزوتلا تصرقيو .ناسكلا نم فةلمختلا

 (.ثناإلا ىإل ذكورلا ةبسن وأ ،ألسرةا بر سنج ثلم) سنالج عونب ةتعلقمال تماوعلمال بحس

 :ةصناقلا لقيما جعال
 
 

   دلبلا ىوتمس لىع 

 عندما ال نإف ،اّ  ثيدح ةيشيعملا رسلأل حسم نم ءاذلغا لكاهتاس نع تانايب رفتتوا ىلع دمتمعلا تقديرال

 زناوتال لاودج نم DEC ةيذوغتال ةقلطاا لكاهتاس تقدير لالخ نم قديرهت متي ةيذغتال ءوس تالاح ارشتنا نموذج

 معاملو ،دلابلل يالماإلج يلالمح جتنالا نع تامولعم ىلإ ادّ   انتسا ييرغتلا معاملل مباشر غير ريدتق وهو ،يئاذلغا

 لدعم ثلم ةيمنتلل ىأخر تارلمؤش أو ،ءذالغل يبنسلا عرسلل مؤشر وهو ،لخدال ينيج

 دلبلا تايفو ـل ريدقتو ،امسةخال نس وند لافاألط نم MDER ةينلسكاا تتوقعالا تانايب ساسأ ىعل

 .ةدتحمال ممألل بعةاتال ناسكلا ةبعش يف ةيعالملا



 .لياصفتلا ىلع لولحصل باستحالا ةقيبطر صلخاا مسالق انظر

   لعالمياو يميلقإلا نييوتسلما لىع 




 ةدوجولما اندلبلل رةدالمق ميللق حمرجلا ينلسكاا لدمعلا يواتس ةدنفرلما اندبللل ةدوقفملا ميقلا نأ ّ  انمض رضتفّ  ي

 .ةطقنمال فسن في

 :ةيميلإلقا يعماالمج

 :يتالال وحنال ىلع جمانربلل ةيالمعلاو ةيميلقإلا عيماجملا بسحّ  ت

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

 
 

 ريدتق باسبح اهل ةحاتلما تانايبال حسمت يتال قاطنلما يف نادلبلا لكل رةدالمق PoU ميق PoU_i لثمت ثيح

 .نيعلما ناسكلا حجم N_i و ، وقثوم

 :التفاوت مصادر
 
 

 ةئيامنإلا فادلهأا نع ةينوطلا اهريارقت كلذ يف امب ، ةيذغتال صنق رشاتنا نع يرراقت نادلبلا نم ديدلعا تجتنأ دقو

 هتطور يذلا جهنملا نع ةفلتخم ةيجهنم ّ  ابيرقت ماودلا ىلع تلمعتسا اهنكلو ، اهريراقت يف اهتدروأو ، ةيفللأل
 ةعارزلاو ةيذغألا نظمةم اهتبلغأ يتال كلت عم ةنمقارلل ةابلق ريغ ةينطوال مرقاألا لجعي امم ، ةمنظلما

 .العالمي الرصد عن
 

 

 نأ نّ  يب يذال لسرأل ةيوئمال ةبسنال بساح وه ةينوطلا يرراقتال دادعإ يف مدتخمسلا ّ  اعويش رثكألا جهنلا ناك

 نم لقأ دنع ةداع دديح ذيلاو ،يمويلا اءذغلا نم هب ىصوملا
 دّ   حال

 متوسط استهالك ةئياذغال ةقطالا للفرد

 يلاوح نم نىدأ تابتع امدختاس مت ،تاللحاا ضعب يفو .ةيرسألا حوسملا تانايبل ّ  اقفو ،يورلاك وكيل 988.2

 يمويال اكهالهتاس طوستم غبلت تيلا رلسأل ةيوئلما بسنال نأ ةقيحق ىلع علف دكر امبر ،يورلاك ويلك9.688

 .ةيذغتال صنق رشاتنا عن ةقولعم غير ةورصب ةيلاع تاريدتق يه دواحلا ردللف يرولاك وكيل 2988 نم لقأ
 

 

 يف دئاز نياتب دووج يف رنظال متي ال ،ءانثتسا وند نم ّ  ابيرقتو ،ةيئاذلغا ةقلطاا كالهتاس تانبيا وتكشف

 .ةيذغتال صنق التاح رشاتنا من دالح يف مدتق يأ زارإح مدع وأ حدودم مدتق نع ريقارتال

 وكما ورد قطرلا هذه لالخ نم اهيلع لولحصا مت يتال جئاتنال نإف ،باستحالا ةقيبطر صاالخ مسالق يف

 نمف كلذول .ريدقتلا يف الغةبلما ونح ليمت بلغلأا ىلع اهنأ امك ،ةقوثوم ريغ جئاتن ريبك دّ   ح ىلإ يه يلةدبال



 يف ّ  اضيأ ةدحتلما ملمأل عةارزلاو ةيذغألا نظمةم بيالسأ امدتخسا لىإ ةوعدلل ةرفتضام دوهج لذب بئاصال

 .ملزاال تقنيلا معدال لك ميدلتق دادعتسالا ةبهأ ىلع ةلمنظماو .ةينطوال ريقارتال دادعإ
 
 
 
 
 
 

 

 :يلوطنا ىوستملا ىلع ياناتبلا عيمجت جلأ نم نادللبل ةحاتملا ةيهيجوتلا ئدابملاو لئاسوال

 :يه ينوطلا ىوتسلما ىلع تانايبلل ةثالالث ةيسئرلا ردالمصا

 ةينحيوالا ةووالثر ةيسئرال ةيئاذغلا ليصلمحاا مادتخساو ةرتجاو إنتاج نع ةيمرس يرراقت   -أ

 يئاذلغا لكاهتسالاب صةاالخ ةيراألس حوسملا تانايب -ب

 نيينوطال نسكالل ةيفارغوميدال صئلخصاا -ج

ة ورثال / ةعارزلا رةاوز اهيتجر يتلا ةينوطلا حوسملا يه عيارزال جاتنإلل تناايبال ردصام نوكت ام ةدعا

 تاسايالق بياغ يفو ،يونس لكشب حوسملا هذه ىرجّ  ت ام ةداعو .ةيموقلا تاءصاحالا بتكم وأ / و ةينوايالح

 تايمك باسلح ةيحبذال ناأوز / يلصلمحاا دادعأو تانحيوالا دادعأ / قاطنلما نع تامومعل دمتخسا ،المباشرة

 .ةينحيوالا ةوالثر وأ صيلاالمح يمكن مل  تك أن لك اهئاربإج واالف نظمةم صيوت يتال ية،عارزلا تادادعتال

 نكمت مث نمو ،ةينحيوالا ةورثلاو لياصحلما نع ةثادح رثكأ تياناب ريفوت للاخ نم وحسمال هذه ،تسنوا رعش

 .قةيقدال ةحّ  قنملا خسنال / تااطقلسإا من ديبمز مايقال نم

 ينطوال جمركيلا بتمكلاب ّ  ابيرقت
 عم)

 ردصم ّ  ابيرقت رصتقي ةئياذلغاو ةيعارزلا ةتجارلاب ةلخاصا تناايبال

هذ
 ه

 لودلا موقت ام اّ  بلاغ
 دادعإب

 (.يكزرلما نكبال نم تبيانالا ىلع لولحصا نكمي ثيح يلةقل تاءثناتاس

 كيشرلا لياصفت ،سايالق تادوح ،اندلبلا / عسللا تافينصت) ةيدوللا ةيسايقال اذجمنلل اّ  قفو ةيراجتلا ريراقتلا

 / رشابملا سايقلل ةجيتن اهنوك ،امّ   امت ةقوثوم ةيراجتلا تانايبلا هذه لثم رتباعا نكمي هنأ نيح يف.(يتجارال

 اإلبالغ لبق نم ،(تانحيوالا ةكوحر) اهنع غلبلما ريغ ةيدودالح رةاتجال اياقضو ،كرلجماا بتكم ىإل /

 بيتطل دقو ،ينزملا رخأتلاو ،ةيسرلاو ،قيقد ريغ كلشب عسللا فينصتو األمر هذا تانايبال ليتحل ضبع

 ىإل ةاإلشار لالخ نم نايحألا نم ريثك يف) اهتصح نم قحقتلاو 'المرآة'إحصائيات التجارة  نم ققحتلل

 (.ميقلاو تايكملا

 ةصصتخم حوسم للاخ نم ةينحيوالاو ةعّ  نصملاو ةيلولأا ليصلمحاا مداتخسا نع تياناب ىلع لوصالح نيمك

 نم انه حالصلما امدتخاس نوكيو .ةيئاذلغا ةيعارزلا تناعاصلل نيطولا مانظال لالخ نم (ثوبحلا تكملها)

 جاتنإ لثم) ةيعانصال تامادتخلسال ،ةينوايالح فلعالأا ،ىأخر رومأ نيب نم ،ةلموجها تايملكا كلت للاخ

 – (ةبقعاتلما ةيعارزلا ةرودال يف رذبلا) روذبلل ،ةيعارزال / ةيسالمؤس / ةينطوال تونازللمخ ،(يويالح دوقوال

 تايمكلا مييقت ةّ  قد نيكمتل .لمتالمح يالبشر لكاهتسالل ةحاتلما / ةصص

 خملا



 ةممّ   صم تانايبتاس لالخ نم ،سيئرلا امهادتخساو ،ةيشلماا / ليصلمحال يلولأا جلنتاإا تانايب ىلع ةمنظلما لتحص
 ةيمسرلا ةيالقطر ةارجتال تاءصاحإ ىلع لوصالح متيو .اّ  يونس نادلبلا عيمج ىلإ اهلاسرإ متي نادلبلا بسح

 مدتق أن قعوتلما نم) ةدحتلما ملمأل ةيارجتال تيانابال ةدعالق ةجمعم ليتنز تايعمل للاخ نم ّ  ايونس



 مادتخاس متي ،اهرفوت دنع ،تالاحلا ضعب يف .(ّ  ايونس ةدحتملا ممألا يف تءااصحلإا ةبعش ىلإ ريراقت نادلبلا

 تانايب احةتمال ةيذغلأاب فشالك يأ ةينطولا .اض نيوكتو هذه تانايبال توعاممج ةحص نم حققتال متي مث

 ريراقتال / تانلبياا ونكت ال امدنع هنأ ىإل ةارشإلا ردجتو .يعهمتجب ةظمنلما موقت ذيال دبللا يف تخالدالم

 يوررلضا نم اليتلابو ،(علالس امدتخسا تياناب عم نايحلأا نم ريثك يف لحالا وه كما) يمرس كلشب احةتم

 .ةناقصلا تانايبال ءلمل دانسالا اتيملع لىإ وءلجال
 
 

 عم  وناعتلاب  ارّ   خؤم  اهلامكتسا  مت)  ينطولا  عيمجتلل  ةديدجلا  ةاحتمال  ةيذغلأاب  فكشلل  ةيهيجوتال  دئابالم

 "shiny"(. قيبتطلا) ةديدالج عيلتجما اةدأو (ةيمالعال ةيجيتارتاالس

 يلصافتال على ةيهجنم ةيذغلأاب         فشالك متاحة طبارال         ىعل

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

 ةعيبطب بيتكال يزمتيو .ارّ   خؤم تلمتكا يتلا BSF تاداإرش نيبو انه نيبلما BSF بيتك نيب طخللا دمع بيج

 عيجمت يف ةعارزلاو ةيذغلأا ةنظمم عهابتت يتال ةيجهنلما حضويو ربكأ ةينف FBS .القطري ةيناح نوم

 نادلبلا دوتز ،ليلدال ىإل دنتتس نيح يف ،ةيهيجوتال ئدابلما نإف أخرى، احيقنت ثركأ تايصوتو تاهيجوبت

 .ينطوال ىوتمسلا ىلع يعهامتجل ّ  ةيلمعو

ّ  فوتت بعض وصصنال ةينمعلا ةيفلبخ FBS يف    ةيئاصاإلح    تانايبال    ةدعاق    ىعل

 ر

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

 

 
 ملز اذإ صيلافتال نم ديمزال ريفوت نكمي) ةيعالملا

 

 
 ةيجيتارتاالس

 

 
 عم نواعتبال

 

 
FBS 

 الجودة ضمان

 تادرق ةيمنت جمانبر

 ةيذغلأاب فشلكا / ةيذغتال صنق تالاح رشاتنا كحزمة يئاذلغا نألما قيفر عم نواعتلاب تادرالق ةيمنت ؛(األمر

 .ةددمح اشرةبم ةيقطر تبالط سساأ ىلع رةشابلما FBS تادرق ةيمنتو ؛(عيرلمشاا ولهامت) احةتالم

 تايانبلا ادرصم

 :الوصف

 ةيانبع ممصم دللفر ةيئاذلغا مظانلل حمس ءاإجر وه ةيذغتال صقن تالاح انتشار تقديرل تانايبلل اليثلما ردلمصا إن

 يشمله دفر لكل نوالوز لوطال عم بنج ىلإ ابنج ،ءذالغل يللفعا يمويال لكاهتسالا سايق متي ثيح ،ارةهمو

 ثودحال رةدان تاعالطتسالا هذه ثلم نكل .نيفدهتمسلا ناسكلا ثلمت ةنيع ىلع رركتم لشكب ،علاطتلساا

 ىلإ ّ  ظران
 .اهتفلكت

 على ذواحتسالا تايملع نع تاموعلمال عمجت يتلاو ديج لكبش ةمصمملا ةيراألس حومسلا ونكت دق ،أدبلما ثيح نم

 تيقوتال عمو ولةقعم فةكلتب ن،اسكلا نيب ةيذغتال صنق تالاح تشارنال قوثوم تقدير اءطعإل ةيفاك ةيذغألا

http://www.fao.org/economic/ess/fbs/ess-fbs02/en
http://www.fao.org/faostat/en/%23data/FBS


 :نأ رطشب امةدتسلما ةيمنتال فداهأ ةبقارم ةيعمل غإلبال ملزاال



 ىلع كلذ يف امب ،ميلس لكبش ةيالمعيش رلسأا دارفأ عيملج ةيذغلأا كالهتاس رداصم عيمج باستاح متي (أ)

 ؛لزنلما جخار المستهلكة ةيذغلأا ،صولخصا هوج

 اهتمهامس ىإل ةيذغلأا ىلع اإلنفاق أو ةيذغلأا الكهتساب ةقالمتعل تبيانالا ليوتحل ةيفاك تماولعم رفواتت (ب)

 ة؛يئاذلغا الطاقة كالهتاس في

 يف ةدئازال تابلقتال يف مكحتلل ةيذغتال صنق تالدعم راشتنا تادوح باستحال ةبسانلما قطرلا مدختتس (ج)

 عيزوت يف ةيعيبط تاريغت دووجب حميس امم ،األسر عيمج يف داتمعلا ةيذغلأا لكاهتالس ةيقديرتال توياتمسلا

 .ناكالس ءضاعأل ةقلطاا تابطلتم يف تلفااتخالا بببس ،دارفألا ربع ةيذغلأا الكهتاس
 
 

 ةيداصتقالا تاءلحصاإا بحسال تيرأج تيلا حومسال ضغرلا اذهل اهيف رنظال نكمي يتال حومسلا ةمثلأ نوم

 ةييشعلما ةنزاومالب صةاالخ كلتو ،يراألس قافنإلوا خلدالب ةلخاصا حومسلا لثم ،رفقلل تامييقت ءاجرإو

 .ةيشعلما ىوتسم سايقل ةيئاصقتسالا ةاسردلاو ،رلسأل

 متي يتال تانايبال ىلع طفق دامتعلاا ،نستحمسلا ريغ نمو ،حيلتسلما نم ونكي ام ّ  ابلاغ ،ةيلمعلا ةيحانلا نم نكل

 تالدعم رشاتنا ذجومنل ةعباألر رييامعلا ريدقتل لزمةاال تماولمعلا نأل ،ةيلسرأا وحمسلا لالخ نم امعهج

 .ةقيقد ريغ وأ ودةقمف ماإ ةيذغتلا نقص

 :نمض نايحألا من كثير يف ةياألسر حومسلل يئاذلغا لكاهتاالس تانايب المتاش متي نأ يجب

 ؛نسلاو سنالج بسحب نيينعلما ناسكلل يفارلديمغا لكيهلاب ةتعلقلما تانلبياا (أ)

 ؛ةيمرعال ةئوالف سنالج تائف نم ةئف لك يف دارفألا طمتوس عافتار نع تماومعللا وأ تانايبلا (ب

 (د ؛نكاسال دىل نيدبال طشانال تايوتمس عيزوت نع تبيانالا (ج

 طسوتم يردتق يف تازيحتال حيحصتل يالبشر لكاهتلسال احةتمال ةيذغلأا تيامك عوممج نع يلةدبلا تيانابلا

 .نلسكال ةينوطلا ةئياذلغا ةقلطال يمويلا الكهتاالس

 كالهتاس تانايب رّ  فوت يتلا ضالغرأا ةددعتملا حومسلا سفن للاخ نم (ج)و (ب)و (أ) تانايب حاتت نأ نكيم

 ةيلصحاو ةيفارلديمغا ةينطوال حومسال لثم ،ىأخر رداصم نم ةمتاح حجرألا لىع نوكت دق اهنلكو ،ءاذالغ

 ((.ج ل ةبسنالب) تقوال امدختاس تاصاءقتاسو (ب)و (أ)

 ىلع دماتعلاا ىلإ يمويال ةيئاذلغا ةقلطاا كالهتالس يتقديرال طوستمال يف زيتحلا حيتصح ةألسم جاتحت دق

 .ةيذغلأا تانزاومو مادتخسالا تاباسوح ةيذغلأا اددمإ يجمالإ لثم ،يئاذغال كالهتلسال ةديلب ردمصا

 ميعج لىإ ةفاضإلاب مي،لالعاو يميلقإلاو ينطوال ىوتمسلا ىعل ةيذغتال صنق تالدعم رشاتنال اهتقدير تابثلإو

 االسرية المسوح ،ةيذغألا لكاهتسا نأبش ةقيقد تانايب لىع للهااخ نم لحصولا نكمي تيلا ةظمنلما دمتعت

 :يلي ام على



 ةدحتلما       ملمأل       ةعباتال       ناسكلا       ةبعشل       ةيعالملا       ةينكاسال       توقعاتال       (أ)

)/https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population(، تاريدتق مدتق يتلا 

 ؛مالعال يف لدولا مظعمل نيماع لك رعملاو سنجال بسحب نييحلمال نلسكاا ةبيركتل مستكملة

 دمتق  يتال  ،)http://faostat3.fao.org/download/FB/*/E(  ةلمنظما  ىدل  ةيذغلأا  لاودج  (ب

 ؛مللعاا نادلب مظعمل ماع لك ينطوال ديعلصا ىلع ةيذغلأا رفتوا نع ةملكتسم تاريدتق

 ةنظمم لبق نم يئاذلغا كالهتسالا تانياب عمتج يتال ةيراألس حوسمال نم قةيقدال تانايبلا ىلع لوصحال متي

 .ةددمح ةيئانث تفاقاتا اللخ نم وأ ،ةينوطال ةيئلحصاإا تالاكوال عقاوم لالخ نم ةمباشر ةعارزلاو ةيذغألا
 
 
 
 
 

 :عملية جمع

 لاودج عمج يف ةلمنظما مهادختتس يتال امهادتخواس اهتتجارو ةيئاذلغا عسللا جاتنإ نع ةيسمرال تاموعلمال إن

 نم يسساأ كلشب اهتوفير متي ئياذلغا زناوتال .ةعارزلا رةالوز بعةاتال ةيئالحصإا تادوحلا قبل لسرتو

 .ةددمح قيتنس ةهج ىإل ماع لك تانايبلا عملج انايبتسا ةالمنظم

 عادة   .ةيراألس وحمسلل ةيئجزلا تانايبال ةينوطلا ةئيالحصإا تالاكوال كتلمت ام ،متاحة ونكت امدنع متي

 نم ديدلعا يف .يموالق نمألا ةلكاول ونيرتإللكا قعولما للاخ نم باشرةم وافال نم تانايبال ىلع الحصول

 يف ةداع ،ةيئناث تفاقاتا عيقوت مت ،رسميلا الجلما يف رةفوتم ريغ ةئيجزلا تانلبياا ونكت ندماع ،تالالحا

 .تادرالق ةيمنتو ةينتقلا عدةامسلا جمارب قايس

 ولصالح متيو هتبيكترو نلسكاا مجح نع تانايب ىعل توقعاتلا نم ةبقارلمل ةعخاضلا نادلبلا عيمج يف

 .ةدحتلما ممألل ةعباتلا ناكالس ةبشعل ةيعالملا ةينالسكا

 اناتيبلا رتواف

 :الوصف

 ،ّ  ادلب 599 ـل ةيذغتال صنق ارشتنال ةفصلنم تاريدتق نع ةعارزلوا ةيذغلأا ظمةنم تبلغأ ،5289 ماع في

 :يلاتال ونحلا ىلع ةعموز

 995 العالم

 995النامية  الدول

 66 ايقيرفأ

 6 ايقيرفا شمال

 68 ىربلكا ءاحرصال بونج ايقيرفأ

 92 ايقيرفأ شرق
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 7 قيايرفإ وسط

 5 ايقيرفا بونج

 94 ايقيرفأ ربغ

 31 اسيا

 0 ىطالوس ايوآس ازقوالق

 6 ايآس شرق

 0 ايآس بونج

 98 ايسآ شرق بونج

 1 آسيا غرب

 27 لكاريبيا رحبال ةقنطمو ةينيتاللا اكريأم

 7 يبيالكار ربحال ةطقنم

 28 ةينيتاللا اكريأم

 0 ىسطوال اكريأم

 92 ةيبونجال كايأمر

 5 اينايقأو

 " 8 مةدقتلما لدولا

 
 

 :ةينمالز سالسللا

 يللحاا تقولا ىتح – 9119

 ينمالز لوجدلا

 :اناتيبلا عمج

 مستمر

 :ناتايبلا دارصإ

 2894 ربمديس /لوألا نونكا



 تانايبلاب ةدوّ   زملا تاهجلا
 

 إنتاج نع ةيسمرال تماوعلملا ريفوت متي .تبيانالاب ةدوّ   زملا ةينطولا تاهجلا فلتخت المختلفة، تانايبال ردصام ىإل رظنبال

 يأساس كلشب ،زناوتال لوادج عمج يف نظمةلما مهادختست تيلا امهادتخواس هاتارجتو ةيئاذلغا لسلعا

 .ةعارزلا ةرالوز ةعباتال ةيئاصاإلح تادحوال بلق نم تبيانالا ةينطولا ةيئلحصاإا تالاكوال كتمتل ام ةدعا

 .ةيراألس حومسلل ةئيجزلا

 تانايبلل ةعمّ   جملا تاهجلا
 

 نألما تاءصاحإ قيفر ة،دتحلما ممألا يف تاءلحصاإا ةبعش ،(وافلا) ةعارزلاو ةيذغألل ةدتحلما ممألا ةمنظم

 .الغذائي والتغذية
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 :دح

      

 ليلد جعارملا

 وملا دراوملا

 
 :جعارملا

 
 

 

http://www.fao.org/docrep/012/w0931e/w0931e16.pdf 
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http://www.fao.org/3/a-i4060e.pdf 

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

 

 
 
 
 

 ،ةيذغتلا ءوسل ىصقألا لكش

 ةلصلا تاذ تاؤشرمال

 2-2؛ 9-2-2

 :تاقيلعالت

 لاك عوجلا راتبعا دّ   ح لىإ ،2-2 ةياغال عم طتبارالا قيقتح مت هنا رابتعا نمكي ال

 .9-2 ةياغال تحقق مّ   ت ام اذإ لاإ ،2-2 ةياغوال
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