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دولة فلسطين
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المصفوفة التحليليّة لألمن الغذائي
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رصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح ،دولة فلسطين

دولة فلسطين
-

-

البيانات متوفّرة فقط لعام 2008
لمؤشر التوجه في المجال الزراعي
للنفقات الحكومية
ال يوجد بيانات ألي من المؤشرات
األخرى

دولة فلسطين
-

-

-

-

تقدّم بسيط في مؤشر نسبة الفقر
لعامي  2008و  ،2014وال
يوجد بيانات لعام 2015
البيانات غير متوفّرة لحصة
اإلنفاق على استهالك األغذية من
مجموع اإلنفاق لعامي  2014و
2015
ال يوجد تغيّر في مؤشر معدل
البطالة بين  2014و  2015وال
يوجد بيانات لعام 2008
ال يوجد بيانات لمؤشر األداء
اللوجستي
تراجع في مؤشر أسعار استهالك
األغذية من  2008إلى 2015

الحصول
نسبة الفقر عند  1.90دوالر في
اليوم (بمعادل القوة الشرائية لعام
( )2011بالنسبة المئوية من
السكان)
5
4

2008

حصة اإلنفاق على استهالك
األغذية من مجموع اإلنفاق على
االستهالك لدى األسر من الخمس
األدنى (بالنسبة المئوية)

2014

3
2

مؤشر أسعار استهالك األغذية

1
0

2015

معدل البطالة حسب الجنس
والعمر (بالنسبة المئوية)

مؤشر األداء اللوجستي :نوعية
البنى األساسية المتصلة بالتجارة
والنقل (5-1؛  =1منخفض=5 ،
مرتفع)

دولة فلسطين
-

-

-

ال تغيّر في مؤشر نسبة السكان
القادرين على الوصول إلى مصادر
سنة
المياه المح ّ
تقدّم بسيط في المؤشرات التالية:
النسبة المئوية من السكان القادرين
على الوصول إلى المرافق الصحية
ومؤشر النسبة المئوية من األطفال
دون سن الخامسة الذين يعانون من
توقف النمو ومؤشر النسبة المئوية من
األطفال دون سن الخامسة الذين
يعانون من الهزال
تراجع بسيط في مؤشر انتشار فقر
الدم بين النساء في سن اإلنجاب
ال يوجد بيانات ألي من المؤشرات
لعام  ،2015باستثناء مؤشر انتشار
فقر الدم بين النساء في سن اإلنجاب

دولة فلسطين
-

-

-

البيانات غير متوفّرة لعامي
لمؤشر رصد قابلية التأثر
بتغير المناخ
البيانات غير متوفّرة لمؤشر
مفارقات أسعار األغذية
تقدّم بسيط في مؤشر
االستقرار السياسي وغياب
العنف بين  2008و
 2014وتراجع بسيط بين
 2014و 2015
تقدّم في مؤشر نصيب الفرد
من تقلبات اإلنتاج الغذائي
البيانات غير متوفّرة لمؤشر
نصيب الفرد من تقلبات
اإلمداد الغذائي

الجمهورية اللبنانية
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Food Security Analytical Matrix
Policies
Time Span
Short

Availability

Domestic Production

Availability

Imports

Availability

Long

Scope
Micro

Macro

Partnership
Public

Private

Completion
Complete

Fragmented

Offshore Production

Access
Price Control
Access Entitlement/Livelihoods Marginal
Communities
Access
Subsidies
Utilization
Utilization

Diets and Nutrition
Food Safety

Institutional Capacity Building in Food Security
Utilization

Water

Utilization

Sanitation

Stability
Stability

Emergencies and Crises
Food Security Monitoring Program

Institutional Infrastructure

Page 10

رصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح ،الجمهورية اللبنانية

الجمهورية اللبنانية
-

-

-

البيانات متوفّرة فقط لعام  2008لمؤشر
محاصيل الحبوب الرئيسية كنسبة مئوية
من المحاصيل المحتمل إنتاجها
ال يوجد بيانات لمؤشر التوجه في المجال
الزراعي للنفقات الحكومية لعام ،2015
وال تغيّر بين عامي  2008و 2014
ال يوجد تغيّر في مؤشر متوسط كفاية
إمدادات الطاقة الغذائية
تقدّم بسيط لمؤشر فقد وهدر الغذاء
تقدّم بسيط في مؤشر نسبة االعتماد على
الواردات الغذائية
البيانات غير متوفّرة لمؤشر حصة الموارد
المائية المتجددة المستخدمة في الزراعة
من مجموع الموارد المائية المتجددة

الجمهورية اللبنانية
-

-

ال يوجد بيانات لمؤشر نسبة الفقر لعامي
 2014و 2015
البيانات غير متوفّرة لحصة اإلنفاق على
استهالك األغذية من مجموع اإلنفاق
ال يوجد بيانات لمؤشر معدل البطالة
لعامي  2014و 2015
تقدّم بسيط في مؤشر األداء اللوجستي
من  2008إلى 2015
تراجع في مؤشر أسعار استهالك
األغذية من  2008إلى 2015

الجمهورية اللبنانية
-

-

-

-

-

تقدّم بسيط في مؤشر النسبة المئوية
من السكان القادرين على الوصول
إلى مصادر المياه المحسنة ،وال
بيانات لعام 2015
تقدّم في مؤشر النسبة المئوية من
السكان القادرين على الوصول إلى
المرافق الصحية وال بيانات لعام
2015
ال يوجد بيانات لعامي  2014و
 2015لمؤشر النسبة المئوية من
األطفال دون سن الخامسة الذين
يعانون من توقف النمو
ال يوجد بيانات لعامي  2014و
 2015لمؤشر النسبة المئوية من
األطفال دون سن الخامسة الذين
يعانون من الهزال
تراجع بسيط في مؤشر انتشار فقر
الدم بين النساء في سن اإلنجاب

الجمهورية اللبنانية
-

-

-

البيانات غير متوفّرة لعامي  2008و
 2014لمؤشر رصد قابلية التأثر
بتغير المناخ
البيانات غير متوفّرة لمؤشر مفارقات
أسعار األغذية
تقدّم بسيط في مؤشر االستقرار
السياسي وغياب العنف
تقدّم في مؤشر نصيب الفرد من
تقلبات اإلنتاج الغذائي
وال تغيّر في مؤشر نصيب الفرد من
تقلبات اإلمداد الغذائي

جمهورية مصر العربية
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رصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح ،جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية
-

-

-

البيانات متوفّرة فقط لعام  2008لمؤشر
محاصيل الحبوب الرئيسية كنسبة مئوية من
المحاصيل المحتمل إنتاجها
ال يوجد بيانات لمؤشر التوجه في المجال
الزراعي للنفقات الحكومية لعام ،2015
وال تغيّر بين عامي  2008و 2014
ال يوجد تغيّر في مؤشر فقد وهدر الغذاء
ال يوجد تغيّر في مؤشر متوسط كفاية
إمدادات الطاقة الغذائية
تراجع بسيط في مؤشر نسبة االعتماد على
الواردات الغذائية
البيانات غير متوفّرة لمؤشر حصة الموارد
المائية المتجددة المستخدمة في الزراعة من
مجموع الموارد المائية المتجددة لعامي
 2014و 2015

جمهورية مصر العربية
الحصول
-

-

-

تقدّم بسيط في مؤشر نسبة الفقر
البيانات غير متوفّرة لحصة اإلنفاق
على استهالك األغذية من مجموع
اإلنفاق
تراجع في مؤشر معدل البطالة
تقدّم في مؤشر األداء اللوجستي من
 2008إلى 2015
تراجع في مؤشر أسعار استهالك
األغذية من  2008إلى 2015

2008

حصة اإلنفاق على استهالك األغذية من
مجموع اإلنفاق على االستهالك لدى األسر
من الخمس األدنى (بالنسبة المئوية)

2014

نسبة الفقر عند  1.90دوالر في اليوم
(بمعادل القوة الشرائية لعام )2011
(بالنسبة المئوية من السكان)
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

مؤشر أسعار استهالك األغذية

2015

معدل البطالة حسب الجنس والعمر
(بالنسبة المئوية)

مؤشر األداء اللوجستي :نوعية البنى
األساسية المتصلة بالتجارة والنقل (5-1؛
 =1منخفض =5 ،مرتفع)

جمهورية مصر العربية
-

-

-

-

-

ال تغيّر في مؤشر النسبة المئوية من
السكان القادرين على الوصول إلى
مصادر المياه المحسنة ،وال بيانات لعام
2015
ال تغيّر في مؤشر النسبة المئوية من
السكان القادرين على الوصول إلى
المرافق الصحية وال بيانات لعام
2015
تقدّم في مؤشر النسبة المئوية من
األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون
من توقف النمو ،وال يوجد بيانات لعام
2015
تراجع بسيط لمؤشر النسبة المئوية من
األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون
من الهزال ،وال يوجد بيانات لعام
2015
تقدّم بسيط في مؤشر انتشار فقر الدم
بين النساء في سن اإلنجاب

جمهورية مصر العربية
-

-

-

البيانات غير متوفّرة لعامي
 2014و  2015لمؤشر رصد
قابلية التأثر بتغير المناخ
البيانات غير متوفّرة لمؤشر
مفارقات أسعار األغذية
تراجع في مؤشر االستقرار
السياسي وغياب العنف
تقدّم في مؤشر نصيب الفرد من
تقلبات اإلنتاج الغذائي
تقدّم في مؤشر نصيب الفرد من
تقلبات اإلمداد الغذائي

المملكة المغربية
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رصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح؛ المملكة المغربية

المملكة المغربية
-

-

-

تراجع بسيط بين عامي  2008و
 2014لمؤشر محاصيل الحبوب
الرئيسية كنسبة مئوية من المحاصيل
المحتمل إنتاجها ،وال يوجد بيانات لعام
2015
ال يوجد بيانات لمؤشر التوجه في
المجال الزراعي للنفقات الحكومية
لعامي  2014و 2015
ال يوجد تغيّر في مؤشر فقد وهدر الغذاء
ال يوجد تغيّر في مؤشر متوسط كفاية
إمدادات الطاقة الغذائية
تقدّم في مؤشر نسبة االعتماد على
الواردات الغذائية
البيانات غير متوفّرة لمؤشر حصة
الموارد المائية المتجددة المستخدمة في
الزراعة من مجموع الموارد المائية
المتجددة لعامي  2014و 2015

المملكة المغربية
-

-

-

-

البيانات غير متوفّرة لعامي  2014و
 2015لمؤشر نسبة الفقر
البيانات غير متوفّرة لحصة اإلنفاق
على استهالك األغذية من مجموع
اإلنفاق
البيانات غير متوفّرة لعامي  2008و
 2015لمؤشر معدل البطالة
تقدّم في مؤشر األداء اللوجستي من
 2008إلى  ،2015وبيانات العام
 2014غير متوفّرة
تراجع في مؤشر أسعار استهالك
األغذية من  2008إلى 2015

الحصول
نسبة الفقر عند  1.90دوالر في اليوم
(بمعادل القوة الشرائية لعام )2011
(بالنسبة المئوية من السكان)
5
4
3

2008

حصة اإلنفاق على استهالك األغذية
من مجموع اإلنفاق على االستهالك
لدى األسر من الخمس األدنى (بالنسبة
المئوية)

2014

2

مؤشر أسعار استهالك األغذية

1
0

2015

معدل البطالة حسب الجنس والعمر
(بالنسبة المئوية)

مؤشر األداء اللوجستي :نوعية البنى
األساسية المتصلة بالتجارة والنقل
(5-1؛  =1منخفض =5 ،مرتفع)

المملكة المغربية
-

-

-

-

-

تقدّم في مؤشر النسبة المئوية من السكان
القادرين على الوصول إلى مصادر المياه
المحسنة ،وال بيانات لعام 2015
تقدّم في مؤشر النسبة المئوية من السكان
القادرين على الوصول إلى المرافق
الصحية وال بيانات لعام 2015
البيانات غير متوفّرة لمؤشر النسبة
المئوية من األطفال دون سن الخامسة
الذين يعانون من توقف النمو
تقدّم بسيط لمؤشر النسبة المئوية من
األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون
من الهزال ،وال يوجد بيانات لعام 2015
تراجع بسيط في مؤشر انتشار فقر الدم
بين النساء في سن اإلنجاب

المملكة المغربية
-

-

البيانات غير متوفّرة لعامي  2008و
 2014لمؤشر رصد قابلية التأثر
بتغير المناخ
البيانات غير متوفّرة لمؤشر مفارقات
أسعار األغذية
تقدّم بسيط في مؤشر االستقرار
السياسي وغياب العنف
ال تغيّر في مؤشر نصيب الفرد من
تقلبات اإلنتاج الغذائي
ال تغيّر في مؤشر نصيب الفرد من
تقلبات اإلمداد الغذائي

الجمهورية الموريتانية اإلسالمية
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المصفوفة التحليليّة لألمن الغذائي
السياسات
الفترة الزمنية
قصيرة
توافر الغذاء

اإلنتاج المحلي

توافر الغذاء

الواردات

توافر الغذاء

اإلنتاج خارج الحدود

إمكانية الوصول إليه

ضبط األسعار

إمكانية الوصول إليه

سبل العيش لدى المجتمعات المه ّمشة

إمكانية الوصول إليه

الدعم

اإلستخدام

النظام الغذائي والتغذية

اإلستخدام

سالمة األغذية

سسية
المؤ ّ

بناء القدرات في مجال األمن الغذائي

اإلستخدام

مياه

اإلستخدام

الصرف الصحي

اإلستقرار
واألزمات
اإلستقرار

حاالت الطوارئ
برنامج رصد األمن الغذائي

سية
س
Page
31
المؤ ّ

البنية التحتية

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

طويلة

الشراكة

النطاق
محلّي

وطني

عامة

خاصة

اإلنجازت
نجاح
جزئي

نجاح
شامل

رصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح ،الجمهورية الموريتانية اإلسالمية

الجمهورية الموريتانية اإلسالمية
-

-

-

البيانات غير متوفّرة لمؤشر
محاصيل الحبوب الرئيسية كنسبة
مئوية من المحاصيل المحتمل إنتاجها
البيانات غير متوفّرة لمؤشر التوجه
في المجال الزراعي للنفقات
الحكومية
ال يوجد تغيّر في مؤشر فقد وهدر
الغذاء
ال يوجد تغيّر في مؤشر متوسط
كفاية إمدادات الطاقة الغذائية
تقدّم بسيط في مؤشر نسبة االعتماد
على الواردات الغذائية
البيانات غير متوفّرة لمؤشر حصة
الموارد المائية المتجددة المستخدمة
في الزراعة من مجموع الموارد
المائية المتجددة

الجمهورية الموريتانية اإلسالمية
-

-

-

البيانات غير متوفّرة لعام 2015
لمؤشر نسبة الفقر ،مع تقدّم بين
 2008و 2014
البيانات غير متوفّرة لحصة اإلنفاق
على استهالك األغذية من مجموع
اإلنفاق
البيانات غير متوفّرة لمؤشر معدل
البطالة
تقدّم في مؤشر األداء اللوجستي من
 2008إلى 2015
تراجع في مؤشر أسعار استهالك
األغذية من  2008إلى 2015

الحصول
نسبة الفقر عند  1.90دوالر في
اليوم (بمعادل القوة الشرائية لعام
( )2011بالنسبة المئوية من
السكان)
5
4

2008

حصة اإلنفاق على استهالك األغذية
من مجموع اإلنفاق على االستهالك
لدى األسر من الخمس األدنى
(بالنسبة المئوية)

2014

3
2

مؤشر أسعار استهالك األغذية

1
0

2015

معدل البطالة حسب الجنس والعمر
(بالنسبة المئوية)

مؤشر األداء اللوجستي :نوعية البنى
األساسية المتصلة بالتجارة والنقل
(5-1؛  =1منخفض =5 ،مرتفع)

الجمهورية الموريتانية اإلسالمية
-

-

-

-

-

تقدّم في مؤشر النسبة المئوية من
السكان القادرين على الوصول إلى
مصادر المياه المحسنة ،وال بيانات لعام
2015
تقدّم في مؤشر النسبة المئوية من
السكان القادرين على الوصول إلى
المرافق الصحية وال بيانات لعام
2015
البيانات غير متوفّرة لمؤشر النسبة
المئوية من األطفال دون سن الخامسة
الذين يعانون من توقف النمو لعام
 ،2015مع تراجع بين  2008و
2014
تراجع لمؤشر النسبة المئوية من
األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون
من الهزال
تقدّم بسيط في مؤشر انتشار فقر الدم
بين النساء في سن اإلنجاب

الجمهورية الموريتانية اإلسالمية
-

-

البيانات غير متوفّرة لعامي  2008و
 2014لمؤشر رصد قابلية التأثر بتغير
المناخ
البيانات غير متوفّرة لمؤشر مفارقات
أسعار األغذية
تراجع بسيط في مؤشر االستقرار
السياسي وغياب العنف
تراجع في مؤشر نصيب الفرد من
تقلبات اإلنتاج الغذائي
ال تغيّر في مؤشر نصيب الفرد من
تقلبات اإلمداد الغذائي

الجمهورية اليمنية
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Food Security Analytical Matrix
Policies
Time Span
Short

Availability

Domestic Production

Availability

Imports

Availability

Offshore Production

Access
Access
Access

Diets and Nutrition

Utilization

Food Safety

Micro

Macro

NA

NA

Public

Private

Completion
Fragmented

Complete

Capacity Building in Food Security

Utilization

Water

Utilization

Sanitation

Stability

Emergencies and Crises

Stability

Food Security Monitoring Program

Institutional

Partnership

Price Control
Entitlement/Livelihoods Marginal
Communities
Subsidies

Utilization

Institutional

Long

Scope

Infrastructure

NA
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رصد األمن الغذائي بحسب النظام المقترح ،الجمهورية اليمنية

الجمهورية اليمنية
-

-

-

-

-

البيانات غير متوفّرة لمؤشر محاصيل
الحبوب الرئيسية كنسبة مئوية من
المحاصيل المحتمل إنتاجها لعامي 2014
و 2015
البيانات غير متوفّرة لمؤشر التوجه في
المجال الزراعي للنفقات الحكومية لعام
 2015وال تغيّر ملحوظ بين عامي 2008
و 2014
ال يوجد تغيّر في مؤشر فقد وهدر الغذاء
ال يوجد تغيّر في مؤشر متوسط كفاية
إمدادات الطاقة الغذائية مع اإلشارة إلى أن
المعدّل بالكاد يصل إلى %100
تراجع بسيط في مؤشر نسبة االعتماد على
الواردات الغذائية بين  2008و 2014
وتقدّم بسيط بين  2014و 2015
البيانات غير متوفّرة لمؤشر حصة الموارد
المائية المتجددة المستخدمة في الزراعة من
مجموع الموارد المائية المتجددة

الجمهورية اليمنية
-

-

-

-

-

البيانات غير متوفّرة لعام 2015
لمؤشر نسبة الفقر ،مع تراجع بين
 2008و 2014
البيانات غير متوفّرة لحصة اإلنفاق
على استهالك األغذية من مجموع
اإلنفاق لعامي  2014و 2015
البيانات غير متوفّرة لمؤشر معدل
البطالة لعام  ،2015مع تقدّم بين
 2008و 2014
تراجع في مؤشر األداء اللوجستي
من  2008إلى  ،2014وعدم توفّر
بيانات لعام 2015
تراجع في مؤشر أسعار استهالك
األغذية من  2008إلى  2014مع
عدم توفّر بيانات لعام 2015

الحصول

2008

حصة اإلنفاق على استهالك األغذية
من مجموع اإلنفاق على االستهالك
لدى األسر من الخمس األدنى (بالنسبة
المئوية)

2014

نسبة الفقر عند  1.90دوالر في اليوم
(بمعادل القوة الشرائية لعام )2011
(بالنسبة المئوية من السكان)
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

مؤشر أسعار استهالك األغذية

2015

معدل البطالة حسب الجنس والعمر
(بالنسبة المئوية)

مؤشر األداء اللوجستي :نوعية البنى
األساسية المتصلة بالتجارة والنقل
(5-1؛  =1منخفض =5 ،مرتفع)

الجمهورية اليمنية
-

-

-

-

-

تقدّم في مؤشر النسبة المئوية من
السكان القادرين على الوصول إلى
مصادر المياه المحسنة ،وال بيانات لعام
2015
تقدّم في مؤشر النسبة المئوية من
السكان القادرين على الوصول إلى
المرافق الصحية وال بيانات لعام
2015
البيانات غير متوفّرة لمؤشر النسبة
المئوية من األطفال دون سن الخامسة
الذين يعانون من توقف النمو لعام
 ،2015مع تراجع بسيط بين  2008و
2014
تراجع بسيط لمؤشر النسبة المئوية من
األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون
من الهزال لعامي  2008و ،2014
وعدم توفّر بيانات لعام 2015
تراجع في مؤشر انتشار فقر الدم بين
النساء في سن اإلنجاب

الجمهورية اليمنية
-

-

-

-

البيانات غير متوفّرة لعامي 2008
و  2014لمؤشر رصد قابلية التأثر
بتغير المناخ
البيانات غير متوفّرة لمؤشر
مفارقات أسعار األغذية
تراجع في مؤشر االستقرار السياسي
وغياب العنف
تراجع في مؤشر نصيب الفرد من
تقلبات اإلنتاج الغذائي بين  2014و
2015
ال تغيّر في مؤشر نصيب الفرد من
تقلبات اإلمداد الغذائي

شكرا

