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المملكة األردنية الهاشمية
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اإلنتاج المحليتوافر الغذاء

الوارداتتوافر الغذاء

النظام الغذائي والتغذيةاإلستخدام      

سالمة األغذيةاإلستخدام

بناء القدرات في مجال األمن الغذائيالمؤّسسية    

مياهاإلستخدام    

البنية التحتيةالمؤّسسية       

حاالت الطوارئ اإلستقرار

واألزمات

الصرف الصحياإلستخدام    

اإلنتاج خارج الحدودتوافر الغذاء

ضبط األسعارإمكانية الوصول إليه        

سبل العيش لدى المجتمعات المهّمشة الوصول إليه    إمكانية

الدعمإمكانية الوصول إليه     

برنامج رصد األمن الغذائياإلستقرار

طويلةقصيرة

الفترة الزمنية

وطنيمحلي

النطاق
خاصهعامه

الشراكه

نجاح شاملنجاح جزئي

االنجازات

المصفوفة التحليليّة لألمن الغذائي

السياسات

2025رؤية األردن 

اإلستراتيجية وخطة العمل المتعلقتان بأنماط

اإلستهالك واإلنتاج المستدامة 

2013-2011البرنامج التنفيذي 

2025-2016استراتيجية المياه 

والسياسات المائية المنبثقة عنها

خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر في 

(2020-2015)األردن 

-2013استراتيجية األردن للحد من الفقر 

2020



اشميةالمملكة األردنية الهالمقترح، رصد األمن الغذائي بحسب النظام 



الهاشميةالمملكة األردنية 

يل غير متوفّرة لمؤشر محاصالبيانات -

2015و 2014الحبوب لعامي 

جه في البيانات غير متوفّرة لمؤشر التو-

المجال الزراعي للنفقات الحكومية 

2015و 2008لعامي 

غيّر بالنسبة لفقد وهدر الغذاء، ال يوجد ت-

ملحوظ

من متوسط % 100تتخطى األردن -

كفاية إمدادات الطاقة الغذائية 

زادت نسبة االعتماد على الواردات -

2015تدريجياً إلى 2008الغذائية من 

رد البيانات غير متوفّرة لحصة الموا-

اعة المائية المتجددة المستخدمة في الزر

من مجموع الموارد المائية المتجددة 

2015و 2014لعامي 



المملكة األردنية الهاشمية

بة غير متوفّرة لمؤشر نسالبيانات -

2015الفقر لعام 

نفاق البيانات غير متوفّرة لحصة اإل-

على استهالك األغذية من مجموع 

اإلنفاق

طالةالبيانات غير متوفّرة لمعدل الب-

جستي تقّدم بسيط في مؤشر األداء اللو-

2015إلى 2014من 

تراجع في مؤشر أسعار استهالك -

2015إلى 2008األغذية من 
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5

دوالر في 1.90نسبة الفقر عند 
ام بمعادل القوة الشرائية لع)اليوم 

بالنسبة المئوية من ( )2011
(السكان

ية حصة اإلنفاق على استهالك األغذ
من مجموع اإلنفاق على االستهالك

لدى األسر من الخمس األدنى 
(بالنسبة المئوية)

معدل البطالة حسب الجنس والعمر
(بالنسبة المئوية)

بنى نوعية ال: مؤشر األداء اللوجستي
نقل  األساسية المتصلة بالتجارة وال

(مرتفع= 5منخفض، = 1؛ 1-5)

مؤشر أسعار استهالك األغذية

الحصول

2008

2014

2015



المملكة األردنية الهاشمية

ار فقر تقّدم بسيط في مؤشر انتش-

الدم بين النساء

غير متوفّرة لعامالبيانات -

لجميع المؤشرات 2015

األخرى

عامي وال تغيير ملحوظ فيها بين-

2014و 2008



المملكة األردنية الهاشمية

2008غير متوفّرة لعامي البيانات -

أثر لمؤشر رصد قابلية الت2014و 

بتغير المناخ 

البيانات غير متوفّرة لمؤشر -

مفارقات أسعار األغذية

تراجع في مؤشر االستقرار -

السياسي وغياب العنف

نصيب"تقّدم ملحوظ في كل من -

"  يالفرد من تقلبات اإلنتاج الغذائ

اد نصيب الفرد من تقلبات اإلمد"و

"الغذائي
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؛ 1-0)اخ رصد قابلية التأثر بتغير المن
قابلية = 1قابلية التأثر الدنيا، = 0

(  التأثر العليا

مفارقات أسعار األغذية

االستقرار السياسي وغياب العنف
(ترتيب)

نصيب الفرد من تقلبات اإلنتاج
ثابت نصيب الفرد بالسعر ال)الغذائي 

-2004للدوالر الدولي في الفترة 
(باآلالف2006

نصيب الفرد من تقلبات اإلمداد 
ً يومي/الفرد/كيلو كالوري)الغذائي  (ا

االستقرار

2008

2014

2015
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مملكة البحرين
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المصفوفة التحليليّة لألمن الغذائي                                          
البرامج

محليوطنيمحلي

نجاح كاملمؤشراتعالميعام/خاص بيانات 

(كمي-نوعي)
نجاح جزئي

اإلنجازاتالرصدالتمويلالهدف

التنمية الزراعيةتوافر الغذاء  

استثمارات خارجيةتوافر الغذاء

الحمية والتغذيةاإلستخدام                     

سالمة األغذيةاإلستخدام

التجارة والتعاون الدوليتوافر الغذاء

برامج االستثمار في األمنتوافر الغذاء                   

الغذائي
شبكات األمن اإلجتماعي إمكانية الوصول إليه        

دعم/ مراقبة األسعارإمكانية الوصول إليه         

بناء القدرات اإلستقرار                       

البنية التحتية والمواردتوافر الغذاء                    

االحتياطيات االستراتيجيةاإلستقرار

األسواق والجفاف-نظام اإلنذار المبكراإلستقرار

برنامج رصد األمن اإلستقرار

الغذائي                               

ال تزال البيانات المتعلقة بالبحرين غير مكتملة منذ المرحلة األولى للبحث : مالحظة
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مملكة البحرين

لمؤشر 2008متوفّرة فقط لعام البيانات -

التوجه في المجال الزراعي للنفقات 

الحكومية

رات البيانات غير متوفّرة ألي من المؤش-

األخرى



مملكة البحرين

بة غير متوفّرة لمؤشر نسالبيانات -

الفقر

نفاق البيانات غير متوفّرة لحصة اإل-

على استهالك األغذية من مجموع 

2015و 2014اإلنفاق لعامي 

طالة البيانات غير متوفّرة لمعدل الب-

2014و2008لعامي 

جستي تقّدم بسيط في مؤشر األداء اللو-

وتراجع بسيط2015إلى 2014من 

2014و 2008بين 

تراجع في مؤشر أسعار استهالك -

2015إلى 2008األغذية من 
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دوالر في 1.90نسبة الفقر عند 
عام بمعادل القوة الشرائية ل)اليوم 

بالنسبة المئوية من ( )2011
(السكان

حصة اإلنفاق على استهالك 
األغذية من مجموع اإلنفاق على 
االستهالك لدى األسر من الخمس

(بالنسبة المئوية)األدنى 

معدل البطالة حسب الجنس 
(بالنسبة المئوية)والعمر 

نوعية : مؤشر األداء اللوجستي
تجارة البنى األساسية المتصلة بال

=  5منخفض، = 1؛ 5-1)والنقل  
(مرتفع

مؤشر أسعار استهالك األغذية

الحصول

2008

2014

2015



مملكة البحرين

يوجد بيانات لمؤشر نسبةال -

األطفال دون سن الخامسة الذين

يعانون من توقف النمو

البيانات موجودة فقط لعام -

لمؤشر النسبة المئوية2008

من األطفال دون سن الخامسة 

الذين يعانون من الهزال 

ت ال تغيّر ملحوظ في المؤشرا-

األخرى



مملكة البحرين

ي في مؤشر االستقرار السياستراجع -

2015حتى 2008من 

تراجع في مؤشر نصيب الفرد من -

و 2014تقلبات اإلنتاج الغذائي بين 

2015

شرات البيانات غير متوفّرة لجميع المؤ-

األخرى
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الجمهورية التونسية
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المصفوفة التحليليّة لألمن الغذائي
السياسات

اإلنتاج المحليتوافر الغذاء

الوارداتتوافر الغذاء

النظام الغذائي والتغذيةاإلستخدام                     

سالمة األغذيةاإلستخدام

بناء القدرات في مجال األمن الغذائيالمؤّسسية                      

مياهاإلستخدام                      

البنية التحتيةالمؤّسسية                     

حاالت الطوارئ اإلستقرار

واألزمات

الصرف الصحياإلستخدام                     

اإلنتاج  خارج الحدودتوافر الغذاء

ضبط األسعارإمكانية الوصول إليه        

سبل العيش لدى المجتمعات المهّمشة الوصول إليه          إمكانية

الدعمإمكانية الوصول إليه          

اإلنجازتالشراكةالنطاقالفترة الزمنية

طويلة خاصةعامةوطنيمحلّيقصيرة

برنامج رصد األمن الغذائياإلستقرار

نجاح 
جزئي

نجاح 
شامل

ال تزال البيانات المتعلقة بتونس غير مكتملة منذ المرحلة األولى للبحث : مالحظة



ونسيةالجمهورية التالمقترح، رصد األمن الغذائي بحسب النظام 



الجمهورية التونسية

2008متوفّرة فقط لعام البيانات -

ب الحبومحاصيل : للمؤشرات التالية

يل الرئيسية كنسبة مئوية من المحاص

ل المحتمل إنتاجها، والتوجه في المجا

ة الزراعي للنفقات الحكومية، وحص

ي الموارد المائية المتجددة المستخدمة ف

الزراعة من مجموع الموارد المائية 

المتجددة

ال تغيّر ملحوظ ألي من المؤشرات -

األخرى



الجمهورية التونسية

فقر لعام غير متوفّرة لمؤشر نسبة الالبيانات -

2015

لى البيانات غير متوفّرة لحصة اإلنفاق ع-

استهالك األغذية من مجموع اإلنفاق لعامي

2015و 2014

تراجع بسيط لمؤشر معدل البطالة-

ي من تراجع بسيط في مؤشر األداء اللوجست-

2015إلى 2008

تراجع في مؤشر أسعار استهالك األغذية-

2015إلى 2008من 
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دوالر في 1.90نسبة الفقر عند 
عام بمعادل القوة الشرائية ل)اليوم 

بالنسبة المئوية من ( )2011
(السكان

حصة اإلنفاق على استهالك 
األغذية من مجموع اإلنفاق على 
االستهالك لدى األسر من الخمس 

(بالنسبة المئوية)األدنى 

مر معدل البطالة حسب الجنس والع
(بالنسبة المئوية)

نوعية : مؤشر األداء اللوجستي
جارة البنى األساسية المتصلة بالت

=  5منخفض، = 1؛ 5-1)والنقل  
(مرتفع

مؤشر أسعار استهالك األغذية

الحصول

2008

2014

2015



الجمهورية التونسية

نسبة ال: بسيط في المؤشرات التاليةتقّدم -

ل المئوية من السكان القادرين على الوصو

وية النسبة المئإلى مصادر المياه المحسنة، و

من السكان القادرين على الوصول إلى 

المرافق الصحية

نسبة ال: تراجع بسيط في المؤشرات التالية-

ن المئوية من األطفال دون سن الخامسة الذي

دم يعانون من توقف النمو، وانتشار فقر ال

بين النساء في سن اإلنجاب

ال يوجد بيانات ألي من المؤشرات لعام -

دم بين ، باستثناء مؤشر انتشار فقر ال2015

النساء في سن اإلنجاب



الجمهورية التونسية

و 2008غير متوفّرة لعامي البيانات -

لمؤشر رصد قابلية التأثر2014

بتغير المناخ 

ارقات البيانات غير متوفّرة لمؤشر مف-

أسعار األغذية

اسي تراجع في مؤشر االستقرار السي-

وغياب العنف

لفرد نصيب ا"تقّدم ملحوظ في كل من -

يب نص"و" من تقلبات اإلنتاج الغذائي

"الفرد من تقلبات اإلمداد الغذائي



Page 23

جمهورية السودان
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Policies
Food Security Analytical Matrix

Short Long Micro Macro Private CompletePublic Fragmented

Time Span Scope Partnership Completion

Availability Domestic Production

Availability Imports

Availability Offshore Production

Access Price Control

Ac Entitlement/Livelihoods Marginal Communities      

Access Subsidies

Utilization Diets and Nutrition

Utilization Food Safety

Institutional Capacity Building in Food Security

Utilization Water

Utilization Sanitation

Stability Emergencies and Crises

Stability Food Security Monitoring Program

Institutional Infrastructure



دانرصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح، جمهورية السو



جمهورية السودان

للمؤشرات 2008متوفّرة فقط لعام البيانات -

نسبة محاصيل الحبوب الرئيسية ك: التالية

مئوية من المحاصيل المحتمل إنتاجها 

مة وحصة الموارد المائية المتجددة المستخد

في الزراعة من مجموع الموارد المائية 

المتجددة

ي البيانات غير متوفّرة لمؤشر التوجه ف-

المجال الزراعي للنفقات الحكومية

ء بين تراجع بسيط في مؤشر فقد وهدر الغذا-

2015و 2008

ادات تراجع بسيط لمؤشر متوسط كفاية إمد-

ال . 2015و 2014الطاقة الغذائية بين 

2008يوجد بيانات لعام 

ردات تقدم في مؤشر نسبة االعتماد على الوا-

2015و 2008الغذائية بين 



جمهورية السودان

و 2014غير متوفّرة لعامي البيانات -

لكّل من مؤشر نسبة الفقر 2015

ومؤشر حصة اإلنفاق على استهالك 

األغذية من مجموع اإلنفاق على 

االستهالك

البيانات غير متوفّرة لمؤشر معدل -

البطالة

تراجع في مؤشر األداء اللوجستي من-

وتقّدم بسيط من 2014إلى 2008

2015إلى 2014

ذية تراجع في مؤشر أسعار استهالك األغ-

2015إلى 2008من 
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5

دوالر في 1.90نسبة الفقر عند 
عام بمعادل القوة الشرائية ل)اليوم 

بالنسبة المئوية من ( )2011
(السكان

حصة اإلنفاق على استهالك 
األغذية من مجموع اإلنفاق على 
االستهالك لدى األسر من الخمس 

(بالنسبة المئوية)األدنى 

ر معدل البطالة حسب الجنس والعم
(بالنسبة المئوية)

نوعية : مؤشر األداء اللوجستي
جارة البنى األساسية المتصلة بالت

=  5منخفض، = 1؛ 5-1)والنقل  
(مرتفع

مؤشر أسعار استهالك األغذية

الحصول

2008

2014

2015



جمهورية السودان

اتبسيط في جميع المؤشرتقّدم -

ال يوجد بيانات ألي من المؤشرات-

2015لعام 



جمهورية السودان

ي في مؤشر االستقرار السياستقّدم -

وغياب العنف

رات البيانات غير متوفّرة ألي من المؤش-

االخرى
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جمهورية العراق
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Short Long Micro Macro Private CompletePublic Fragmented

Time Span Scope Partnership Completion

Availability Domestic Production

Availability Imports

Availability Offshore Production

Access Price Control

Ac Entitlement/Livelihoods Marginal Communities

Access Subsidies

Utilization Diets and Nutrition

Utilization Food Safety

Institutional Capacity Building in Food Security

Utilization Water

Utilization Sanitation

Stability Emergencies and Crises

Stability Food Security Monitoring Program

Institutional Infrastructure

مصفوفة تحليل االمن الغذائي
السياسات



عراقجمهورية الالمقترح، رصد األمن الغذائي بحسب النظام 



جمهورية العراق

2008متوفّرة فقط لعام البيانات -

ية لمؤشر محاصيل الحبوب الرئيس

مل كنسبة مئوية من المحاصيل المحت

إنتاجها

ي ال يوجد بيانات لمؤشر التوجه ف-

ة المجال الزراعي للنفقات الحكومي

وال لمؤشر حصة الموارد المائية 

المتجددة المستخدمة في الزراعة من

مجموع الموارد المائية المتجددة

ال تغيّر ملحوظ لمؤشر فقد وهدر-

الغذاء

تقّدم في باقي المؤشرات-



جمهورية العراق

امي تغيّر في مؤشر نسبة الفقر لعال -

، وال يوجد بيانات لعام 2014و 2008

2015

اق على البيانات غير متوفّرة لحصة اإلنف-

استهالك األغذية من مجموع اإلنفاق 

2015و 2014لعامي 

ال يوجد بيانات لمؤشر معدل البطالة-

تي تراجع بسيط في مؤشر األداء اللوجس-

، وال يوجد بيانات 2015إلى 2014من 

2008لعام 

ية تراجع في مؤشر أسعار استهالك األغذ-

2015إلى 2008من 
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5

دوالر في 1.90نسبة الفقر عند 
ام بمعادل القوة الشرائية لع)اليوم 
(كانبالنسبة المئوية من الس( )2011

ة حصة اإلنفاق على استهالك األغذي
من مجموع اإلنفاق على االستهالك 

لدى األسر من الخمس األدنى 
(بالنسبة المئوية)

معدل البطالة حسب الجنس والعمر
(بالنسبة المئوية)

نى نوعية الب: مؤشر األداء اللوجستي
قل  األساسية المتصلة بالتجارة والن

(مرتفع= 5منخفض، = 1؛ 1-5)

مؤشر أسعار استهالك األغذية

الحصول

2008

2014

2015



جمهورية العراق

النسبة : ةبسيط في المؤشرات التاليتقّدم -

المئوية من السكان القادرين على 

الوصول إلى مصادر المياه المحسنة، 

ن النسبة المئوية من السكان القادريو

على الوصول إلى المرافق الصحية

ون ومؤشر النسبة المئوية من األطفال د

سن الخامسة الذين يعانون من توقف 

لنساء النمو ومؤشر انتشار فقر الدم بين ا

في سن اإلنجاب

ئوية تراجع بسيط في مؤشر النسبة الم-

من األطفال دون سن الخامسة الذين 

يعانون من الهزال

ام ال يوجد بيانات ألي من المؤشرات لع-

ر الدم ، باستثناء مؤشر انتشار فق2015

بين النساء في سن اإلنجاب



جمهورية العراق

و 2008البيانات غير متوفّرة لعامي -

تغير لمؤشر رصد قابلية التأثر ب2014

المناخ 

رقات غير متوفّرة لمؤشر مفاالبيانات -

أسعار األغذية

تقّدم بسيط في مؤشر االستقرار-

السياسي وغياب العنف

تراجع في مؤشر نصيب الفرد من -

تقلبات اإلنتاج الغذائي

من وال تغيّر في مؤشر نصيب الفرد-

تقلبات اإلمداد الغذائي



شكرا  


