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األمن الغذائي؟ما هو 

األمن 
الغذائي

من الناحيتين األمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة في جميع األوقات بفرص الحصول،
اسب أذواقهم وتنالتغذويةالمادية واالقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم 

(١٩٩٦مؤتمر القمة العالمي لألغذية، ).الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة

االستقرار عبر
الزمن

استخدام األغذية الحصول المادي 
واالقتصادي

التوافر المادي

٢٠٢٠أيار / مايو١١تريز الجميل          www.arabdevelopmentportal.com

http://www.arabdevelopmentportal.com/


قدرة السكان على ضمان الحصول 
المستدام على كميات كافية من 

المياه ذات الجودة المقبولة من أجل 
سبل العيش المستدامة ورفاهية 
اإلنسان والتنمية االجتماعية 

واالقتصادية، لضمان الحماية ضد 
اه التلوث الذي تنتقل عن طريق المي
والكوارث ذات الصلة بالمياه، 
وللحفاظ على النظم اإليكولوجية 
في مناخ سالم واستقرار سياسي

UNWater

ضمان الحصول 
المستدام على 
كميات كافية من 
المياه ذات 
الجودة المقبولة

مناخ سالم 
واستقرار 

سياسي

الحفاظ على 
النظم 

اإليكولوجية

الكوارث ذات 
الصلة بالمياه

الحماية ضد 
التلوث عن 
طريق المياه

التنمية 
االجتماعية 
واالقتصادية

رفاهية اإلنسان

سبل العيش 
المستدامة

ما هو األمن المائي؟

، الوصول الى (١.٢)الحّد من الفقر •

الخدمات األساسية وحقوق مضمونة 

، الحّد من (١.٤)لحيازة األرض 

(١.٥)الكوارث 

(٢.٤و٢.٣)االنتاجية المستدامة •

، األعمال (٥.١)التمييز ضد النساء •

وكفالة ( ٥.٤)غير مدفوعة األجر 

(٥.٥)المشاركة الكاملة 

الهدف )مدن ومجتمعات محلية مستدامة •

١١ )

إدارة مستدامة للموارد الطبيعية •

(١٢.٢)

(١٥الهدف )الحياة في البّر •

(١.٤)حقوق مضمونة لحيازة األرض •

، الحصول على خدمات (٦.١)الحصول على مياه شرب آمنة •

نوعية المياه ( ٦.٢)الصرف الصحي والنظافة الصحية 

(٦.٤)، كفاءة استخدام المياه (٦.٣)لعادمة اوالمياه 

(٧الهدف )طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة •

واإلدارة السليمة ( ١٢.٢)اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية •

(١٢.٤)بيئياً للمواد الكيميائية 

، الوصول الى (١.٢)الحّد من الفقر 

الخدمات األساسية وحقوق مضمونة 

، الحّد من (١.٤)لحيازة األرض 

(١.٥)الكوارث 

، الوصول الى الخدمات (١.٢)الحّد من الفقر •

، (١.٤)األساسية وحقوق مضمونة لحيازة األرض 

(١.٥)الحّد من الكوارث 

واالنتاجية المستدامة ( ٢.١)القضاء على الجوع •

(٢.٤)

والحّد من الوفيات ( ٣.٣)القضاء على األوبئة •

(٣.٩)واألمراض الناجمة عن التلوث 

(٤الهدف )التعليم الجيّد •

، األعمال غير مدفوعة (٥.١)التمييز ضد النساء •

(٥.٥)وكفالة المشاركة الكاملة ( ٥.٤)األجر 

(٦الهدف )المياه النظيفة والنظافة الصحية •

(٧الهدف )طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة •

(٨الهدف )العمل الالئق ونمو االقتصاد •

(٩الهدف )الصناعة واالبتكار •

(١٠الهدف )الحد من أوجه عدم المساواة •

(١٢.٢)اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية •

(١٦الهدف )السالم والعدل •

والحّد من ( ٣.٣)القضاء على األوبئة •

الوفيات واألمراض الناجمة عن التلوث 

(٣.٩)

( ٦.١)الحصول على مياه شرب آمنة •

(٦.٣)ونوعية المياه والمياه العادمة 

(١.٥)الحّد من الكوارث •

(٢.٤)االنتاجية المستدامة •

(٦.٥)االدارة المتكاملة لموارد المياه •

(٩الهدف )الصناعة واالبتكار •

سبب تخفيض الخسائر االقتصادية ب•

(١١.٥)الكوارث 

(١٣الهدف )العمل المناخي •

(٢.٤)االنتاجية المستدامة •

نوعية المياه والمياه العادمة •

وحماية وترميم النظم ( ٦.٣)

(٦.٦)االيكولوجية المائية 

د اإلدارة السليمة بيئياً للموا•

(١٢.٤)الكيميائية 

وجية اإلدارة السليمة للنظم االيكول•

(١٤.٢)البحرية والساحلية 

االستخدام المستدام للغابات •

، (١٥.١)والنظم االيكولوجية 

لية حفظ النظم االيكولوجية الجب

ة المتعلقأيتشي، أهداف (١٥.٤)

(١٥.٩)بالتنوع البيولوجي 

(٦.٥)االدارة المتكاملة لموارد المياه •

(١٦الهدف )السالم والعدل •
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يلتحقيق األمن الغذائالعربيةالتحديات التي تواجه المنطقة
العوامل الداخلية والبيئية

الفقر•
تركز يؤدي الفقر إلى محدودية الوصول إلى الغذاء ويؤدي إلى مشاكل صحية، وخاصة الفقر الذي ي•

ان النازحين من ناحية أخرى، يتزايد الفقر بسبب النزاعات والحروب بين السك. في المناطق الريفية
في $ ١،٩مليون عربي تحت خط الفقر الدولي ل٢٨تقريباً يعيش .الالجئينداخلياً أو في مخيمات 

(، البنك الدولي٢٠١٨)النهار 

نقص التغذية •
سمنة على الرغم من أن التحديات الغذائية تمتد من نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة إلى ال•

لتي واألمراض غير المعدية واألمراض المنقولة بالغذاء، إال أن نقص التغذية يظل أهّم التحديات ا
٪ للمغرب العربي ٥،٢٪ من نقص التغذية، ١٤بحيث يسجل المشرق العربي : العربيةتواجه المنطقة 

(، منظمة األغذية والزراعة٢٠١٧-٢٠١٥)٪ لدول مجلس التعاون الخليجي ٥،١و

طقة العربية بنسبة يُقَّدر النمو السكاني في المن. السكانيزيادة الطلب على الغذاء نتيجة للنمو •
(، اإلسكوا٢٠١٥)سنوياً ٢،٢٨

فعالة في اإلنتاج الخسائر والنفايات الغذائية على توافر الطعام بسبب الممارسات غير التأثير •
أو الحصاد، وعمليات ما بعد الحصاد، والتخزين والتجهيز
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اسع لغطاء فقدان و)انخفاض اإلنتاجية الزراعية بسبب التغير في توافر المياه وتدهور األراضي •
للحبوب جية اإلنتاتشير بيانات (. الملوحةالتربة، وتدهور الخصوبة، وتآكل الرياح والمياه، وزيادة 

٣،٥)، دول المشرق (كغ للهكتار٢تقريباً )الى تباين ما بين منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
(منظمة األغذية والزراعة، ٢٠١٦( )كغ للهكتار١أقل من )ودول المغرب ( كغ للهكتار

نقودية النزاعات على األمن الغذائي من خالل تدمير األراضي الزراعية ونشر القنابل العتأثير •
واأللغام وقتل الماشية وتدمير اآلالت ومنع الوصول إلى األسواق

قلة الموارد االعتماد على استيراد األغذية بسبب ركود اإلنتاج المحلي والظروف المناخية الصعبة و•
-٢٠٠٤٪ ما بين ٦٥٪ الى ٥٠ازداد االعتماد على استيراد الحبوب من . والمياهالمتاحة لألراضي 

(منظمة األغذية والزراعة)٢٠١٦-٢٠١٤و٢٠٠٦

ضة عليهاالتقلب المحتمل في أسعار سوق المواد الغذائية بسبب حظر الصادرات والقيود المفرو•
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التحديات التي تواجه المنطقة لتحقيق األمن المائي
ندرة المياه•

دولة عربية لديها ١١دولة عربية من أصل ١١: المياهتُعّد المنطقة العربية أكثر منطقة في العالم التي تعاني من الشّح في •
متر مكعب من المياه ٥٠٠أقل من )عانون من ندرة المياه الحادة ي١١دول من أصل ٨بيانات تُعاني من ندرة المياه، و

(  منظمة األغذية والزراعة، ٢٠١٧-٢٠١٣( )المستخرجة في السنة للفرد
خسائر المياه تفاقم ندرة المياه بسبب الموارد المائية المشتركة، والتلوث، وآثار تغير المناخ وظواهر الطقس المتطرفة، و•

.غير الربحية، واالستخدام غير الفعال للمياه وارتفاع معدالت النمو السكاني
على إمكانية وصول السكان إلى خدمات المياه( النازحين داخليًا أو عبر البلدان)تؤثر الحروب والهجرة •
مليون نسمة ٥١األساسية والتي تقدر بزيادة النسبة المئوية للسكان الذين ال يمكنهم الحصول على خدمات مياه الشرب •

(، االسكوا٢٠١٥)

:توافر المياه•
٪ من اجمالي ٥٠تمثل المياه المستخرجة للزراعة أكثر من : الزراعةيتم تخصيص كميات كبيرة من المياه العذبة لقطاع •

٪ في العراق ٩١المياه المستخرجة في الجزائر، مصر، األردن، عمان، المملكة العربية السعودية وتونس وتصل الى 
(منظمة األغذية والزراعة، ٢٠١٧-٢٠١٣)

فة والموارد التكل. المياه العذبة المحدودة التي تدفع البلدان إلى سحب المياه الجوفية العميقة وتحلية مياه البحرموارد •
المرتبطة بهذه اإلجراءات غير مستدامة وتضغط على موارد المياه العذبة المحدودة في المنطقة

لحرارة وقلّة كميات ارتفاع درجات ا: يؤثر تغير المناخ على الظروف المناخية التي تؤثر سلباً على توافر المياه في المنطقة•
من ضمن السيناريو ذات ٢١٠٠درجات في العام ٥-٤يتوقع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة ما بين : الشهريةاألمطار 

(  ٢٠٢٠تقرير تنمية المياه العالمي، )االنبعاثات المرتفعة 
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:إمكانية الوصول إلى المياه•
ليها في أدى انتقال السكان إلى المدن إلى الضغط على موارد المياه وشبكات المياه وإمكانية الوصول إ•

المدن

لغنية، أو بين استمرار عدم المساواة في الوصول إلى المياه بين المناطق الريفية والحضرية، الفقيرة وا•
ة السكان ، هناك تفاوت واضح في نسبودجيبوتيفي العراق، المغرب . الوطنيةالناس حسب هوياتهم 

مقارنةً بالحضر التي هي ما فوق ( ٪ وما دون٧٠)الذين لديهم وصول الى مياه شرب آمنة في الريف 
(، منظمة األغذية والزراعة٢٠١٥)٪ ٩٥

:جودة المياه•
المياه المالحة تغزو موارد المياه العذبة بسبب استصالح البحر•
بالمياهتتسبب المياه الملوثة في انتشار األمراض المنقولة •

على تحمل تكاليف المياهالقدرة •
تنوع األسعار بسبب احتكار بائعي المياه الخاصة•
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ائيمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة باألمن الغذ

لديهم ( أ)نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة األرض، و١.٤.٢
الحيازةيعتبرون حقوقهم في األرض مضمونة، حسب الجنس ونوع( ب)مستندات معترف بها قانوناً، و

المعترف بها يقيس حاالت البالغين الذين يملكون الوثائق الخاصة باألرض( ا  : )جزئينيتكون المؤشر من 
ورهم لحقوقهم يقيس حاالت البالغين الذين يبلّغون عن تصّ ( ب)قانونياً بين مجموع السكان البالغين؛ و
.  اآلمنة في األرض بين السكان البالغين

ً )(: ا  )المؤشر الفرعي  ١٠٠(* األشخاص الذين يملكون الوثائق الخاصة باألرض المعترف بها قانونا

مجموع السكان البالغين

١٠٠(* آمنةحقوقهم ا ناألشخاص الذين يتّصورون (: )ب)المؤشر الفرعي 
مجموع السكان البالغين 

:  يعطي المؤشر وزناً متساوياً لكال المؤشرين الفرعيين، بحيث

شر (ب)المؤشر الفرعي * ٠،٥( + ا  )المؤشر الفرعي * ٠،٥= المو 
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معدل انتشار نقص التغذية ٢.١.١

التغذويةلطاقة يتم تشكيل توزيع مستويات مدخول اا نمع احتمال " كمتوسط الفرد"يتم تمثيل السكان 
.  اليومي المعتاد من خالل دالّة كثافة االحتماالت

هو أقل من الحد األدنى لمتطلبات احتياجات ( DEC)التغذويةيتميز نقص التغذية بأن استهالك الطاقة 
ا نهر على يتم تحديد مميّزات دالّة كثافة االحتماالت، يتم الحصول على المؤشا نما (. MDER)الطاقة 

من الحد األدنى لمتطلبات ا قلهو  (X)اليومي المعتادالتغذويةمدخول الطاقة با ناالحتمال التراكمي 
:  التغذويةالطاقة 

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

الذي يميز توزيع ( Skew)واالنحراف ( CV)، معامل التباين (DEC)التغذويةبحيث استهالك الطاقة 
.مستويات استهالك الطاقة الغذائية المعتادة لدى السكان

DEC : سر ، كيلو كالوري لكل شخص بالنهار، مقّدرة حسب مسوحات األالتغذويةاستهالك الطاقة
المعيشية
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تابع–معدل انتشار نقص التغذية ٢.١.١
MDER = BMR * WH* PAL

:  حيث أن

BMR :المتطلبات المعيارية لمعدل األيض األساسي، كيلوغرام من كتلة الجسم

WH :الوزن المثالي للشخص السليم ذات الطول المحدد

PAL :معامل مستوى النشاط البدني

لمجموعة معينة من السكان، بما في ذلك السكان المحليين، كمتوسط مرجح للحد ( MDER)يتم الحصول على معدل الحد األدنى لمتطلبات احتياجات الطاقة 
.  األدنى لمتطلبات احتياجات الطاقة من كل جنس وفئة عمرية، وذلك باستخدام حجم السكان في كل فئة على أنها أوزان

:عند استخدام بيانات مسوحات األسر المعيشية، يتم حساب معامل التباين على النحو التالي

CV = (𝐶𝑉_𝐼)2+(𝐶𝑉_𝐻)2

:بحيث

CV_H :المّكون ما بين األسر لمعامل التغيير

CV_I :المكون ما بين االفراد لمعامل التغيير

اء الوحيد للتخلص من يتم تقدير المؤشر مباشرةً من البيانات على مستوى األسرة المتعلقة بمتوسط االستهالك الغذائي اليومي، مع االستثن(: skew)االنحراف 
. المنخفضة للغايةا والقيم النادرة المرتفعة 
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مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائيٕالىالشديد وسط السكان، استنادا أومعدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط ٢.١.٢

. ن انعدام األمن الغذائييتم جمع األجوبة المتعلقة باإلبالغ ع. األسرة من خالل تطبيق استبيان مقياس األمن الغذائيا ويتم جمع البيانات على مستوى الفرد 
ً المعروف )يتم تحليل البيانات باستخدام نموذج راش  احتمال مراقبة اإلجابة ا ن، والذي يفترض (PL-1)باسم النموذج اللوجستي ذو المعلمة الواحدة ا يضا

(.bj)، ووضع البند ( ai)للمسافة، على نطاق حدة الوضع القائم، بين وضع المستجيب لوجيستية، هو دالة jللسؤال iاإليجابية من قبل المستجيب 

Prob {Xi,j = Yes}= 
exp(𝑎𝑖−𝑏𝑗)

1+exp(𝑎𝑗−𝑏𝑗)

.  باستخدام إجراءات الحد األقصى المحتملة(  bj)و (  ai)يتم تقدير المعلمات 

:يعتبر مقياس المعاناة من انعدام االمن الغذائي الفئات الثالث من

انعدام األمن الغذائي بشكل طفيف؛ ا واألمن الغذائي ( ا  )

الحاد، ا وانعدام األمن الغذائي المعتدل ( ب)

انعدام األمن الغذائي الحاد ( ج)

:لكل مستجيب( psev)واحتمال التعرض النعدام األمن الغذائي بشكل حاد ( pmod+sev)حاّدة ا ويمكن تقدير احتمال انعدام األمن الغذائي بصورة معتدلة 

١> ( pmod+sev)الحاد ا وً انعدام االمن الغذائي المعتدل > ( psev)احتمال انعدام االمن الغذائي الحاد > صفر 

pfs :انعدام االمن الغذائي بشكل طفيف وفقا للصيغة التاليةا ويمكن الحصول على احتمال تحقيق االمن الغذائي  = 1- pmod+sev

بين ( FIsev)، وعند مستويات حادة (FImod+sev)حادة ا وعينة تمثيلية، يتم احتساب مدى انتشار انعدام األمن الغذائي عند مستويات معتدلة ٕالىبالنظر 
والي، لجميع فئة انعدام األمن الغذائي الحادة، على التوٕالىالحاد، ا وفئة انعدام األمن الغذائي المعتدل ٕالىالسكان كمجموع مرجح الحتمالية االنتماء 

 :األسر من عيّنة ماا والمستجيبين من األفراد 
(1) FImod+sev = σ𝑖 𝑝𝑖𝑚𝑜𝑑+𝑠𝑒𝑣 ∗ 𝑤𝑖

و

(2) FIsev = σ𝑖 𝑝𝑖𝑠𝑒𝑣 ∗ 𝑤𝑖

(wi : ) األسر من السكان الوطنيين ا ونسبة األفراد ٕالىترجيحات ما بعد التقسيم الطبقي التي تشير
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معاناة من مقياس الٕالىالشديد وسط السكان، استنادا أومعدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط ٢.١.٢
تابع–انعدام األمن الغذائي 

مجموع ٕالىي تمثل ترجيحات العينّات الفردية، فحينها يشير انتشار انعدام األمن الغذائ( wi)كانت ٕاذا:مالحظة
السكان من األفراد 

. رالسكان من األسٕالىكانت تمثل ترجيحات العينات األسرية، فهو يشير حينها ٕاذاا نهفي حين 

:من أجل تحويل ترجيحات العينات األسرية الى ترجيحات العينات الفردية 

FImod+sev = 
(𝐹𝐼𝑚𝑜𝑑+𝑠𝑒𝑣

𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 ∗ 𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠)+(𝐹𝐼𝑚𝑜𝑑+𝑠𝑒𝑣
𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛∗ 𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛)

𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠+𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛

FIsev = 
𝐹𝐼𝑠𝑒𝑣

𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠∗ 𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 +(𝐹𝐼𝑠𝑒𝑣
𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛∗ 𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛)

𝑁𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠+𝑁𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛

الى سكان البلد من البالغين واألطفال( NAdults)و ( NChildren)حيث يشير 
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الحرجية\الرعوية\حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم المؤسسة الزراعية٢.٣.١

𝑉𝑖𝑗
𝑡 : الحجم الفعلي للمنتجات الزراعية(i ) المباعة من قبل صغير منتج األغذية(j ) خالل العام(t)

𝑝𝑖𝑗
𝑡 : سعر البيع الثابت الذي تلقاه صغير منتج األغذية(j ) للمنتج الزراعي(i ) العام خالل(t)

𝐿𝑑𝑗
𝑡 : عدد أيام العمل التي يستخدمها صغير منتج األغذية(j ) العام خالل(t)

n :عدد صغار منتجي األغذية

:تعريف صغار منتجي األغذية

، و(هكتار)٪ من التوزيع التراكمي لحجم األرض على المستوى الوطني ٤٠يشغل مساحة األرض التي تقع تحت •

٪ من التوزيع التراكمي لعدد الماشية لكل وحدة إنتاج على المستوى الوطني٤٠يشغل عدد من الماشية التي تندرج تحت •
، و(تقاس بوحدات الثروة الحيوانية المدارية)

٪ من التوزيع التراكمي للعائدات االقتصادية ٤٠يحصل على إيرادات اقتصادية سنوية عن األنشطة الزراعية التي تقع تحت •
 يتجاوز تقاس بالدوالر المعادل للقوة الشرائية، ويجب أن ال)من األنشطة الزراعية لكل وحدة إنتاج على المستوى الوطني 

(دوالر٣٤٣٨٧
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متوسط دخل صغار منتجي األغذية، بحسب الجنس والوضع من حيث االنتماء الى الشعوب األصلية٢.٣.٢

𝑉𝑖𝑗
𝑡 : الحجم الفعلي للمنتجات الزراعية(i ) المباعة من قبل صغير منتج األغذية(j ) خالل العام(t)

𝑝𝑖𝑗
𝑡 : سعر البيع الثابت الذي تلقاه صغير منتج األغذية(j ) للمنتج الزراعي(i ) خالل العام(t)

𝐶𝑖𝑗
𝑡 : تكلفة انتاج المنتج الزراعي(i ) المدعوم من صغير منتج األغذية(j ) خالل العام(t)

𝑛 :عدد صغار منتجي األغذية

:تعريف صغار منتجي األغذية

، و(هكتار)٪ من التوزيع التراكمي لحجم األرض على المستوى الوطني ٤٠يشغل مساحة األرض التي تقع تحت •

٪ من التوزيع التراكمي لعدد الماشية لكل وحدة إنتاج على المستوى ٤٠يشغل عدد من الماشية التي تندرج تحت •
، و(تقاس بوحدات الثروة الحيوانية المدارية)الوطني 

٪ من التوزيع التراكمي للعائدات ٤٠يحصل على إيرادات اقتصادية سنوية عن األنشطة الزراعية التي تقع تحت •
شرائية ، تقاس بالدوالر المعادل للقوة ال)االقتصادية من األنشطة الزراعية لكل وحدة إنتاج على المستوى الوطني 

(دوالر٣٤٣٨٧ويجب أن ال يتجاوز 
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نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة٢.٤.١

من أجل حساب. كل مؤشر فرعي له قيمة قياس مستدامة أو مقبولة أو غير مستدامة. مؤشر فرعي داخل هذا المؤشر١١يوجد 
:قيمة النسبة المستدامة أو المقبولة أو غير المستدامة لألراضي الزراعية، يتم استخدام الصيغ التالية

𝑆𝐷𝐺241𝑠 = min
𝑛:1−11

(𝑆𝐼𝑠 𝑛)

:بحيث

SDG241s = المستدام"نسبة مساحة األراضي الزراعية التي حققت المستوى"

SIs n = نسبة المؤشر الفرعيn مستدام"المصنف على أنه"

min : يشير إلى الحد األدنى لمستوىSIs nعلى المستوى الوطني عبر جميع المؤشرات الفرعية األحد عشر
𝑆𝐷𝐺241𝑎+𝑠 = min

𝑛:1−11
(𝑆𝐼𝑠+𝑆𝐼𝑎)𝑛

:بحيث

SDG241a+s = على األقل" مستدام"نسبة مساحة األراضي الزراعية التي حققت مستوى

SIs n = نسبة المؤشر الفرعيn مستدام"المصنف على أنه"

SIa n = نسبة المؤشر الفرعيn مقبول"المصنف على أنه"

min : يشير إلى الحد األدنى للمستوى(SIs n + SIa n) المؤشرات الفرعية األحد عشرجمع على المستوى الوطني عبر
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تابع-نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة ٢.٤.١
𝑆𝐷𝐺241𝑢 = 1 − 𝑆𝐷𝐺241𝑎+𝑠 = max

𝑛:1−11
(𝑆𝐼𝑢 𝑛)

:بحيث

SDG241u = غير المستدامة"النسبة المقدرة بشكل افتراضي للمنطقة الزراعية"

SIu n = نسبة المؤشر الفرعيn غير مستدام"المصنف على أنه"

max = الحد األقصى إلى أعلى قيمة ليشيرSIu n المؤشرات الفرعية األحد عشر على المستوى الوطنيجمع عبر

SDG241u = ها غير ، وبالتالي تصنف على أن"غير مستدام"نسبة المساحة الزراعية التي تتضمن مؤشر فرعي واحد على األقل مصنف
.مستدامة

:مؤشر فرعي لحساب المؤشر١١يتم استخدام 
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على عدد الموارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة المودعة في مرافق للحفظ٢.٥.١
الطويلأوالمدى المتوسط 

الفريدة من يتم احتساب العنصر النباتي للمؤشر كمجموع الموارد الملحقة:الموارد الجينية النباتية
افة الملحقات هذا يشمل ك. الموارد الجينية النباتية المحفوظة في منشآت الحفظ المتوسطة والطويلة األمد

لمجموعات في المجموعات األساسية والملحقات الفريدة المّخزنة في منشآت الحفظ المتوسطة األمد كا
 .وطنيةيتم اعتبار هذه الملحقات جزء من المجموعات االساسية الا نالناشطة فقط عندما يُفترض 

من مجموعة يتم احتساب المؤشر كعدد أنواع السالالت المحلية المّخزنة ض:الموارد الجينية الحيوانية
د بناء الساللة تعيا نبنوك الجينات مع نسبة معينة من الموارد الوراثية المّخزنة والتي من المفترض 

ة الحيوانية، منظمة الخطوط التوجيهية المتعلقة بالحفظ بالحرارة المنخفضة للموارد الوراثيٕالىاستناداً )
(األغذية والزراعة
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مستوى غير تقف عندأوغير معرضة للخطر، أومعرضة للخطر، أنهانسبة السالالت المحلية التي تصنف على ٢.٥.٢
معروف لخطر انقراضها 

سنوات قبل سنة ١٠أكثر من ٕالىما كان أحدث حجم للسكان المبلغ عنه يعود ٕاذا( ٢)ا ولم يتم تبليغ عن احجام السكان ( ١)ٕاذا:”غير معروفة"فئة الخطر 
(. سنوات انقطاع١٠)االحتساب 

. ة الحرارةما تم حفظ المواد الوراثية عن طريق خفض درجٕاذاتوليد هذه الساللة ٕاعادةيمكن ا نهٕاال. منهاا نثىا وذكر ا يعندما ال يتبقّى :االنقراض

ا و٥كان مجموع عدد الذكور القادرين على التكاثر ٕاذاا وا قلا و١٠٠كانت اإلناث القادرة على التكاثر تساوي ٕاذايعتبر النسل في وضع حرج :الوضع الحرج
ا نها، وغير محددة على %٨٠من ا قلويتراجع ونسبة اإلناث التي تتكاثر مع الذكور من نفس النسل هي ا قلا و١٢٠عندما يكون حجم السكان العام يساوي ا و؛ ا قل

.منقرضة

.مؤسسات األبحاثا والمجموعات التي ترعاها الشركات الدعائية ا والمجموعات التي تكون ضمن برنامج الحفظ الناشط :في وضع حرج

عندما يكون مجموع عدد الذكور القادرين على التكاثر يتراوح ما بين ا و، ١٠٠٠و١٠٠بين ا مااذا كان مجموع عدد اإلناث القادرة على التكاثر :المعرضة للخطر
عندما ا و؛ %٨٠من ا كثروفي تزايد، ونسبة اإلناث التي يتم تزويجها للذكور من النسل نفسه ١٠٠و٨٠عندما يكون حجم المجموعات بشكل عام ما بين ا و؛ ٢٠و٥

وغير محددة % ٨٠من ا قلوفي نقصان ونسبة اإلناث التي يتم تزويجها للذكور من النسل نفسه ١٢٠٠و١٠٠٠يكون حجم المجموعات بشكل عام يتراوح ما بين 
.من الفئات السابقة الذكرا يفي 

ا وتجارية المجموعات التي ترعاها الشركات الا وبرامج الحفظ الناشطة ا جلهاهي المجموعات المعرضة للخطر والتي وضعت من :المعرضة للخطر في الرعاية
.  معاهد األبحاث

 .المعرض للخطر في الرعايةا والمعرض للخطر ا والحرج في الرعاية ا وفي وضع حرج ٕاماهو النسل الذي تم تصنيفه :النسل في خطر
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مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات الحكومية ٢.أ.١

(حصة الزراعة من النفقات الحكومية)= مؤشر التوجه الزراعي 
(حصة الزراعة من الناتج المحلي االجمالي)

:ا ّنبحيث 

(نفقات الحكومة المركزية على القطاع الزراعي)= حصة الزراعة من النفقات الحكومية 
(  مجموع التكاليف الحكومة المركزية)

(القيمة المضافة للزراعة)= حصة الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي 
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مؤشر مفارقات أسعار األغذية٢.ج.١

(CAGR)وسنوي ( CQGR)، بشكل فصلي (CGR)احتساب معّدلين مّرَكبين للنمو :الخطوة األولى

CXGRt = (
𝑃𝑡𝐵

𝑃𝑡𝐴
)

1

𝑡𝐵− 𝑡𝐴 - 1

CXGRt :معدل المركب للنمو الفصلي أو السنوي

PtA :السعر في بداية فترة االحتساب

PtB :السعر في نهاية فترة االحتساب

tB - tA : الفترة ما بين(A ) و(B )باألشهر

XIFPAyt = 
𝐶𝑋𝐺𝑅𝑦𝑡−𝑊_𝐶𝑋𝐺𝑅𝑡

𝛿𝑊_𝐶𝑋𝐺𝑅𝑡

XIFPAyt : مؤشر مفارقات األسعار الفصلي أو السنوي

CXGRyt : معدل المركب للنمو الفصلي أو السنوي للشهر(t ) وفي السنة(y)

𝑊_𝐶𝑋𝐺𝑅𝑡 : المتوسط المعّدل لمعدل المركب النمو الفصلي أو السنوي للشهر(t ) وفي السنة(y)
መ𝛿𝑊_𝐶𝑋𝐺𝑅𝑡 : االنحراف المعياري المّرجح لمعدل المركب النمو الفصلي أو السنوي للشهر(t ) وفي السنة(y)
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تابع-مؤشر مفارقات أسعار األغذية ٢.ج.١

IFPAyt = γQIFPAyt + (1-γ)AIFPAyt

IFPAyt : مؤشر مفارقات األسعار للشهر(t ) وفي السنة(y)

QIFPAyt : معدل المركب للنمو الفصلي للشهر(t ) وفي السنة(y)

AIFPAyt : معدل المركب للنمو السنوي للشهر(t ) وفي السنة(y)

γ =٠،٤

:مؤشر مفارقات األسعار

0.5 ≤ IFPAy مرتفع بشكل معتدل 1 >

IFPAy مرتفع بشكل غير طبيعي 1 ≤

-0.5 ≤ IFPAy طبيعي 0.5 >
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لديهم حقوق مضمونة في األراضيأونسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراضي زراعية ٥.أ.١
ة، أصحاب الحقوق في األراضي الزراعيأوحصة المرأة بين المالّك ( ب)الزراعية، بحسب الجنس؛ و 

بحسب نوع الحيازة 

يملكون مهمته قياس انتشار األشخاص في المجتمع الزراعي الذي. هو قياس االنتشار( ا  )المؤشر الفرعي 
: حيازة أراضي زراعية، وهو مفّصل بحسب الجنسا وحقوق ملكية 

١٠٠*عدد األشخاص المزارعون الذين يملكون مستنداً قانونياً باألرض الزراعية أو حق بيعها أو حق توريثها
مجموع السكان المزارعين

ا وملكية يّركز على تكافؤ الجنسين، ويعمل على قياس مدى حرمان النساء من حقوق( ب)المؤشر الفرعي 
:حيازة األراضي الزراعية

١٠٠*ريثهاعدد النساء المزارعات اللواتي تملكن مستنداً قانونياً باألرض الزراعية أو حق بيعها أو حق تو
هامجموع المزارعين الذي يملكون مستنداً قانونياً باألرض الزراعية أو حق بيعها أو حق توريث
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طرة عليها السيأو/للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية األراضي و( بما في ذلك القانون العرفي)نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني ٥.أ.٢

:  يتم احتساب المؤشر عبر مؤشرات بديلة ستة، وهي كاآلتي

التسجيل المشترك لألراضي هو إلزامي أو يتم تشجيعه من خالل الحوافز االقتصادية(: A)المؤشر البديل 

موافقة الزوج أو الزوجة اإللزامية على المعامالت العقارية(: B)المؤشر البديل 

حقوق الميراث المتساوية للنساء والفتيات(: C)المؤشر البديل 

تخصيص الموارد المالية لزيادة ملكية المرأة وسيطرتها على األرض (: D)المؤشر البديل 

وجود حماية صريحة لحقوق المرأة وحقوقها في النظم القانونية التي تعترف بحيازة األراضي العرفية(: E)المؤشر البديل 

الحصص اإللزامية لمشاركة المرأة في إدارة األراضي والمؤسسات اإلدارية(: F)المؤشر البديل 

ى مرحلة دمج المؤشر البديل يشير كل رقم إل. س التاليةقياتقوم الدول بجمع المعلومات لكافة المؤشرات البديلة ثم يتم احتسابها حسب مرحلة االندماج في السياسة واإلطار القانوني، باستخدام الم
:في السياسة واإلطار القانوني

ال يمكن تحديد موقعه في اإلطار القانوني والسياسات/ المؤشر البديل غير موجود : المرحلة صفر

توجد سياسة، تتضمن المؤشر البديل: ١المرحلة 

التشريع األساسي يشمل المؤشر البديل: ٢المرحلة 

التشريع الثانوي يحتوي على المؤشر البديل: ٣المرحلة 

ال ينطبق المؤشر البديل على البلد: غير قابل للتطبيق

ازة القانون العرفي، وبالتالي قد ال تمتلك جميع البلدان قواعد حي. سيتم بعد ذلك تصنيف الدولة وفقًا إلجمالي عدد المؤشرات البديلة الموجودة في التشريع األساسي أو التشريع األساسي والثانوي
.على بعض البلدان (E)ال ينطبق المؤشر البديل
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لمساواة في للمرأة ا( بما في ذلك القانون العرفي)نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني ٥.أ.٢
تابع-السيطرة عليها أو/الحقوق في ملكية األراضي و
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التصنيفات(E)عندما ال يتم تّطبيق المؤشر البديل ( E)عندما يتم تّطبيق المؤشر البديل 

مؤشرات يتضمن ٦ليس هناك أي مؤشر بديل من 
تشريعات أساسية أو ثانوية

مؤشرات يتضمن ٥ليس هناك أي مؤشر بديل من 
تشريعات أساسية أو ثانوية

سين ال يوجد براهين على ضمان المساواة ما بين الجن

يها في أو السيطرة عل/فيما يتعلق بملكية األراضي و
االطار القانوني الوطني

مؤشرات يتضمن تشريعات ٦هناك مؤشر بديل من 
أساسية أو ثانوية

مؤشرات يتضمن تشريعات ٥هناك مؤشر بديل من 
أساسية أو ثانوية

سين هناك ضمانات ضئيلة جداً للمساواة ما بين الجن

يها في أو السيطرة عل/فيما يتعلق بملكية األراضي و
االطار القانوني الوطني

مؤشرات يتضمن ٦هناك مؤشرين بديلين من 
تشريعات أساسية أو ثانوية

مؤشرات يتضمن ٥هناك مؤشرين بديلين من 
تشريعات أساسية أو ثانوية

فيما هناك ضمانات ضئيلة للمساواة ما بين الجنسين

ي أو السيطرة عليها ف/يتعلق بملكية األراضي و
االطار القانوني الوطني

مؤشرات يتضمن ٦مؤشرات بديلة من ٣هناك 
تشريعات أساسية أو ثانوية

مؤشرات يتضمن ٥مؤشرات بديلة من ٣هناك 
تشريعات أساسية أو ثانوية

هناك ضمانات متوسطة المستوى للمساواة ما بين

سيطرة أو ال/الجنسين فيما يتعلق بملكية األراضي و
عليها في االطار القانوني الوطني

مؤشرات يتضمن ٦مؤشرات بديلة من ٤هناك 
تشريعات أساسية أو ثانوية

مؤشرات يتضمن ٥مؤشرات بديلة من ٤هناك 
تشريعات أساسية أو ثانوية

هناك ضمانات عالية المستوى للمساواة ما بين 

سيطرة أو ال/الجنسين فيما يتعلق بملكية األراضي و
عليها في االطار القانوني الوطني

مؤشرات ٦مؤشرات بديلة من ٦أو ٥هناك 
يتضمن تشريعات أساسية أو ثانوية

سية أو كافة المؤشرات البديلة تتضمن تشريعات أسا
ثانوية

هناك ضمانات ذات مستوى عالي جداً للمساواة ما 

أو /بين الجنسين فيما يتعلق بملكية األراضي و
السيطرة عليها في االطار القانوني الوطني



مؤشر الخسائر الغذائية العالمية( أ)١٢.٣.١

FLPit :متوسط نسبة فقدان األغذية في البالد في السنة الحالية

FLPi0 :متوسط نسبة فقدان األغذية في البلد في سنة األساس

i :البلد

j : فئات رئيسية٥سلع في ١٠السلعة، قم بتغطية أول

t : سنة األساس: ٠السنة؛

lijt : للسلعة ( المقدرة أو الملحوظة)نسبة الخسارة(j ) في السنة(t )

qij0 :كميات اإلنتاج حسب السلعة في سنة األساس

pj0 : (بالدوالر األمريكي)٢٠٠٦-٢٠٠٤متوسط السعر الدولي للسلع
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مؤشر النفايات الغذائية العالمية( ب)١٢.٣.١
:  يوجد مستويين للمؤشر

نفايات الطعام في مجرى النفايات:المستوى األول

تقدير نسبة المواد الغذائية من إجمالي النفايات الصلبة البلدية: ١الخطوة 

تطبيق النسبة على إجمالي كمية النفايات الصلبة البلدية المتولدة: ٢الخطوة 

(يةفي حال عدم وجود بيانات، يمكن استخدام معامل إقليمي لتقدير نسبة الغذاء في إجمالي النفايات الصلبة البلد)

توليد المخلفات الغذائية بحسب مراحل سلسلة االمداد:المستوى الثاني

يرها من اإلنتاج األولي، المعالجة والتصنيع، التجزئة وغ: مراحل سلسلة االمداد)تحديد نطاق مراحل سلسلة االمداد : ١الخطوة 
(توزيع المواد الغذائية، المطاعم والخدمات الغذائية، األسر

ايات تقدير الكمية اإلجمالية لألغذية التي يتم هدرها في كل مرحلة من مراحل سلسلة االمداد من خالل قياس النف: ٢الخطوة 
الغذائية الناتجة عن عينة من مشغلي األعمال الغذائية

.يتم إضافة كمية المستويين الستخراج قيمة المؤشر
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١٤.٤.١ ً نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا

اك وبيانات لحساب هذا المؤشر، تعتمد الوكالة الراعية على تقييم المخزون الذي يستخدم إحصاءات المصيد من األسم
د استكمال تقييم بع. ثم يتم احتواء كل هذه البيانات في نموذج ديناميكي للسكان. مجهود الصيد والمعلومات البيولوجية

لمرتبط المخزون لجميع األرصدة المعنية ، تُحسب األرصدة السمكية التي لديها وفرة عند أو أعلى من المستوى ا
.بالحد األقصى للمحصول المستدام على أنها مستدامة بيولوجياً، وإال يتم اعتبارها صيد مفرط

ر التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية الى مكافحة صيد األسماك غي١٤.٦.١
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم

شأن الصيد الرشيد ردود الدول على أقسام معينة من االستبيان المعني برصد تنفيذ مدونة السلوك بٕالىيستند المؤشر 
:  سيتم تحويل الردود باستخدام خوارزمية للحصول على درجة للمؤشر(. CCRF)والصكوك ذات الصلة 

بشأن قانون البحار وتنفيذها ١٩٨٢اتفاقية األمم المتحدة لعام ٕالىاالنضمام : (V1)١المتغير 

وتنفيذه ١٩٩٥اتفاق األمم المتحدة لألرصدة السمكية لعام ٕالىاالنضمام : (V2)٢المتغير 

لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير  (NPOA)وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية: (V3)٣المتغير 
 IPOA-IUUالمنظم بما يتماشى مع 

 (PSMA)بشان تدابير دولة الميناء وتنفيذها٢٠٠٩االلتزام باتفاقية منظمة األغذية والزراعة لعام : (V4)٤المتغير 

والمبادئ ١٩٩٣تنفيذ مسؤوليات دولة العلم في سياق اتفاقية امتثال منظمة األغذية والزراعة لعام : (V5)٥المتغير 
التوجيهية الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة ألداء دولة العلم 
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نامية، مصائد األسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي في الدول الجزرية الصغيرة ال١٤.٧.١
وأقل البلدان نمواً 

ج المحلي يعبر هذا المؤشر عن القيمة المضافة لمصائد األسماك البحرية المستدامة كنسبة من النات
اإلجمالي

الناتج المحلي يتم تقدير النسبة المئوية لمساهمة مصائد األسماك وتربية األحياء المائية في:١الخطوة 
:  اإلجمالي عن طريق

القيمة المضافة لمصائد األسماك وتربية األحياء المائية
الناتج المحلي اإلجمالي الوطني

مضافة لتربية من أجل تفصيل القيمة المضافة لمصائد األسماك البحرية الطبيعية والقيمة ال: ٢الخطوة 
:األحياء المائية

(ئيةالناتج المحلي اإلجمالي من مصائد األسماك وتربية األحياء الما* )كمية األسماك المنتجة من مصائد األسماك البحرية
الكمية اإلجمالية لإلنتاج الوطني لألسماك
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لنامية، مصائد األسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي في الدول الجزرية الصغيرة ا١٤.٧.١
تابع-وأقل البلدان نمواً 

ي لكل يتم احتساب مضاعف االستدامة على أساس متوسط االستدامة المنشور بشكل دور:٣الخطوة 
اعف بالنسبة لكل بلد، يمثل مض. منطقة رئيسية للصيد البحري في منظمة األغذية والزراعة

معنية والتي االستدامة متوسط االستدامة المّرجح بنسبة كمية الصيد البحري لكل منطقة صيد أسماك
ذية عندما يصطاد بلد ما في منطقة صيد واحدة تابعة لمنظمة األغ. تحتوي على أنشطة الصيد

.والزراعة، يساوي مضاعف االستدامة لمتوسط استدامة المخزونات في منطقة الصيد المحددة

(كمية الصيد لكل منطقة صيد* )االستدامة لكل منطقة صيد 
الكمية االجمالية للصيد من كافة مناطق الصيد

ة يتم تعديل القيمة المضافة لمصائد األسماك البحرية من خالل مضاعف االستدام:٤الخطوة 
:يللحصول على مصائد األسماك البحرية المستدامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمال

القيمة المضافة لمصائد األسماك البحرية* مضاعف االستدامة 
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سسي مؤ/ سياساتي/ تنظيمي/ التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تطبيق اطار قانوني١٤.ب.١
حقوقيعترف بحقوق مصائد األسماك الصغيرة في الوصول الى الموارد البحرية ويحمي تلك ال

بشأن مشتقة من ردود البلدان على استبيان منظمة األغذية والزراعة لرصد تنفيذ مدونة السلوك
(. CCRF)الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة 

. النهائييتم حساب المؤشر باستخدام ثالثة متغيرات، والتي تعطي ترجيحات لكل منها للحساب

ا وي تستهدف االستراتيجيات التا والخطط ا والسياسات ا واألنظمة ا ووجود القوانين  :المتغير األول
تتناول تحديداً قطاع مصائد األسماك الصغيرة 

مبادرات محددة لتنفيذ المبادئ التوجيهية لمصائد األسماك الصغيرة  :المتغير الثاني

وجود آليات تمكن صغار الصيادين والعمال في هذا المجال من المساهمة في  :المتغير الثالث
عمليات صنع القرار 
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قبول تلك عدد البلدان التي تحرز تقدماً في التصديق على صكوك متعلقة بالمحيطات تنفذ القانون الدولي، وفي١٤.ج.١
ون البحار، من ومؤسسية، على النحو الوارد في اتفاقية األمم المتحدة لقانوسياساتيةالصكوك وتنفيذها بموجب أطر قانونية 

أجل حفظ المحيطات ومواردها، واستخدامها على نحو مستدام

.دوات الثالثةيتم حساب قياس التقدم هذا على أساس ردود الدول على االستبيان، الذي يحتوي على ثالثة أسئلة فيما يتعلق بكل من األ

يتم (. ٣.١و٢.١و١.١)نضمام يتم الرد على األسئلة المتعلقة بالتصديق على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيتيها التنفيذيتين أو اال
قبولها وبالتالي، فإن النتيجة اإلجمالية للتصديق على هذه الصكوك أو". ال"لـ " صفر"و " نعم"لـ " ١"، بنتيجة "ال/ نعم "ترميزها بإجابات 

"(.صفر " يمثل درجة " صفر٪"، و " ٣"درجة " ٪١٠٠"حيث يمثل )، والتي سيتم اإلبالغ عنها كنسبة مئوية ٣ستكون رقماً بين صفر و 

(  ٣.٢و٢.٢و١.٢)لقانونية يتم الرد على األسئلة المتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيتيها التنفيذيين من خالل األطر ا
أو يشير إلى أن مسألة -"هناك تنفيذ كامل"يعني " ٩" و" ليس هناك تنفيذ على اإلطالق" يعني " ١"مع -٩و١وتعيين درجة تتراوح بين 
(.NA)التنفيذ غير قابلة للتطبيق 

الوكاالت أو أو مؤسسة وطنية أو آلية أخرى، مثل نقطة اتصال وطنية أو فريق مشترك بين/ يتم التوضيح ما إذا كان هناك سياسة وطنية و
ع البحار ، والمسائل المتعلقة بقا(اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار)بين اإلدارات، مع مسؤولية ضمان أن مشاكل مساحات المحيطات 

عدد يتم النظر فيها من خالل نهج متكامل ومت[ المستدامة]والمسائل المتعلقة بمصائد األسماك ( اتفاق الجزء الحادي عشر)العميقة 
، مع الحصول على درجة"غير متاح"و " ال"و " نعم"يتم ترميز هذه األسئلة بإجابات (. ٣.٣و٢.٣و١.٣األسئلة )التخصصات والقطاعات 

".ال"إلجابة " صفر"و " نعم"إلجابة " ١"

.نقطة للتنفيذ بحسب اإلجابات على األسئلة أعاله٣٠عمالً بمنهجية التقييم المعتمدة على الدرجات، يمكن تحقيق درجة قصوى تبلغ 

" NA"ال يتم تضمين ردود (. درجة وهكذا٢٤٪ متوسط ٨٠درجة و٣٠متوسط ١٠٠حيث يمثل ٪)يتم تسجيل هذه الدرجات كنسبة مئوية 
.كجزء من حساب النتيجة اإلجمالية
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مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة١٥.١.١

المرجعية السنة الغابات مساحة
٢٠١٥ األرض مساحة

∗ ١٠٠

مؤشر الغطاء األخضر الجبلي١٥.٤.٢

لمنظمة األغذية والزراعة أداة جمع األرض محتسبة من خالل تجميع بيانات الغطاء األرضي المستخرجة من 
٢٠١٥أمانة شراكة الجبال في عام / والخريطة العالمية للجبال التي تم انتاجها من قبل منظمة األغذية والزراعة 

ادل ومنصف لكفالة تقاسم المنافع على نحو عوسياساتيةعدد البلدان التي اعتمدت اطراً تشريعية وإدارية ١٥.٦.١

 :اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة بما يليٕالىملخص المعلومات التي أتاحها كل طرف 

رد الجينية النباتية الخاصة بالسياسات المتعلقة بااللتزام بالمعاهدة الدولية للمواا واإلدارية ا والتدابير التشريعية -
ومات للغذاء والزراعة من خالل التصريح عن بيانات الحصول على الموارد وتقاسم المنافع مع مركز تبادل معل

(ال/ نعم: جواب)الخاص بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع 
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التقدم المحرز في إرساء اإلدارة المستدامة للغابات١٥.٢.١

:مؤشرات فرعية٥

: صافي معدل التغير السنوي في مساحة الغابات.1
السابق للعام الغابات متاحة−مساحة سنة آخر في الغابات مساحة

السابق للعام الغابات مساحة
∗ ١٠٠

:مخزون الكتلة األحيائية فوق سطح األرض في الغابات.2
السابق للعام األرض فوق االحيائية الكتلة مساحة − سنة آلخر المتاحة األرض فوق االحيائية الكتلة مساحة

السابق للعام األرض فوق االحيائية الكتلة مساحة
∗ ١٠٠

٣- ً :  نسبة مساحة الغابات الواقعة داخل مناطق الحماية المنشأة قانونيا
 ً قانونيا المنشأة المحمية المنطقة داخل الواقعة الغابات مساحة

الغابات مساحة إجمالي
∗ ١٠٠

:  نسبة مساحة الغابات في إطار خطة طويلة األمد إلدارة الغابات-٤
األمد الغاباتطويلة إدارة خطة إطار الغاباتفي مساحة

الغابات مساحة إجمالي
∗ ١٠٠

مساحة الغابات بموجب نظام شهادات إلدارة الغابات الذي تم التحقق منه بشكل مستقل-٥
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نسبة األراضي المتدهورة الى مجموع مساحة اليابسة١٥.٣.١

NPP :صافي اإلنتاجية األولية

SOC :مخزون الكربون العضوي في التربة

-https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017)يمكن االطالع على المنهجية المفصلة وكيفية الحسابات على 
10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf )
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مأمونةنسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة٦.١.١

: مؤشرات فرعية متضمنة في هذا المؤشر٣

ليها نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محسنة ويمكن الوصول إ:١مؤشر فرعي 
نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة* المسكن/ في المبنى

لذين نسبة السكان ا* نسبة السكان الذين لديهم مياه متوفرة عند الحاجة :٢مؤشر فرعي 
يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة

* نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محسنة خالية من التلوث:٣مؤشر فرعي 
نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة

من هذه المؤشرات الثالثة ألي سنة الحد األدنى خدمات مياه الشرب المدارة بأمان هي 
معينة

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة باألمن المائي
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة باألمن المائي

حي من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الص( أ)نسبة السكان الذين يستفيدون ٦.٢.١
مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه( ب)و
:مؤشرات فرعية٣

نسبة السكان الذين يمارسون التغوط في العراء:١مؤشر فرعي 

صحي نسبة السكان الذين يستخدمون شبكات الصرف ال: خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان:٢مؤشر فرعي 
رف نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الص+ حيث تصل مياه الصرف إلى محطات المعالجة ومعالجتها 

ن يستخدمون نسبة السكان الذي+ الصحي في الموقع حيث تصل مياه الصرف إلى محطات المعالجة ويتم معالجتها 
مرافق الصرف الصحي في الموقع حيث يتم التخلص من مياه الصرف في الموقع

ق المياه جهاز الحتواء أو نقل أو تنظيم تدف: المسكن/ مرافق غسل اليدين األساسية في المبنى:٣مؤشر فرعي 
.لتسهيل غسل اليدين بالماء والصابون في المنزل

نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة٦.٣.١
( خارج الموقع وفي الموقع)الكمية المعالجة من مياه الصرف الصحي 

إجمالي كمية مياه الصرف الصحي المنتجة
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نسبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة٦.٣.٢
ن كل مسطح مائي مختار، ثم يتم أخذ عينات المياه م. تختار كل دولة األنهار والبحيرات والمسطحات المائية الجوفية التي تمثلها وتمث ّل أهمية كبيرة لمراقبتها

مثل جودة المياه ويجب أن يجب على كل دولة تحديد قائمة بالمعلّمات األساسية التي ت. ويتم اختبارها في المختبر ويتم قياس المعلّمات األساسية واإلبالغ عنها
.تمثل القيم المستهدفة لهذا المؤشر

𝐶𝑤𝑞 =
𝑛𝑐
𝑛𝑚

× 100

:بحيث

Cwq : ؛[٪]نسبة االمتثال

nc:عدد قيم المراقبة الموافقة للقيم المستهدفة؛

nm:العدد اإلجمالي لجميع قيم المراقبة.

وعية وبالتالي، يتم تصنيف مجموعة من المياه على أنها ذات ن". جيدة"٪ لتصنيف المسطحات المائية بأنها ٨٠يتم تعريف قيمة الحد األدنى لالمتثال بنسبة 
.بل البلد٪ على األقل من جميع بيانات الرصد من جميع محطات الرصد داخل المسطح المائي يتوافق مع القيم المستهدفة الموضوعة من ق٨٠جيدة إذا كان 

ثم،

𝑊𝐵𝐺𝑄 =
𝑛𝑔

𝑛𝑡
× 100

:بحيث

WBGQ :؛" نوعية جيدة"النسبة المئوية للمسطحات المائية المصنفة بأنها تتمتع ب

ng :عدد المسطحات المائية المصنفة التي تتمتع بحالة جيدة من حيث النوعية ؛

nt :إجمالي عدد المسطحات المائية التي يتم رصدها وتصنيفها.
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(١٠٠-صفر)درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ٦.٥.١

ة الذي يتم تستند حسابات هذا المؤشر إلى استقصاء اإلدارة المتكاملة للموارد المائي
ي على مستوى القيام به من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة وهو استبيان تقييم ذات

.  البلد

لة األبعاد األربعة الرئيسية لإلدارة المتكامسؤاالً تغطي ٣٣يتكون المسح من 
. لتمويل، المؤسسات والمشاركة، أدوات اإلدارة واالتمكينيةالبيئة : للموارد المائية

وفية يغطي المسح المستويات الوطنية ودون الوطنية ومستوى حوض المياه الج
ئلة لحساب ثم يتم استخدام اإلجابات على كافة األس. والمحلية والمياه العابرة للحدود

.  قيمة هذا المؤشر
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تعلق نسبة مناطق أحواض المياه العابرة للحدود التي لها ترتيبات تنفيذية ت٦.٥.٢
بالتعاون في مجال المياه

(  صفر)٠= مياه نسبة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ذات اتفاق تشغيل للتعاون في مجال ال
(ال يوجد آلية للتعاون العابر للحدود)

جال التعاون ذات آلية للتشغيل في م( أنهار، بحيرات، مياه جوفية)نسبة األحواض العابرة للحدود 
(ال يوجد آلية للتشغيل( )صفر)٠= المائي 

ال وجود لألنهار ( )ال تطبق)N= نسبة األنهار والبحيرات العابرة للحدود ذات آلية للتشغيل 
(والبحيرات العابرة للحدود

٪ عندما يكون هناك تعاون كامل ، ويتم اإلبالغ ١٠٠تشير المنهجية إلى أنه يتم اإلبالغ عن قيمة 
طقة الحوض في حال لم يكن هناك تعاون بين مختلف البلدان التي تتواجد فيها من( صفر)٪ ٠عن 

.العابر للحدود
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نسبة التغير في نطاق النظم االيكولوجية المتصلة بالمياه خالل فترة من الزمن٦.٦.١

طبقات ( ٤البحيرات، ( ٣األنهار ومصبات األنهار، ( ٢األراضي الرطبة النباتية، ( ١: يتضمن المؤشر خمس فئات
.المسطحات المائية االصطناعية( ٥المياه الجوفية، و 

:لتمثيل مدى كل فئةمؤشرات فرعية ٥بناًء على هذه الفئات، تم تطوير 

المدى المكاني للنظم اإليكولوجية المتعلقة بالمياه-

نوعية المياه من البحيرات والمسطحات المائية االصطناعية-

في األنهار ومصبات األنهار( التصريف)كمية المياه -

6.3.2جودة المياه المستوردة من مؤشر أهداف التنمية المستدامة -
كمية المياه الجوفية داخل طبقات المياه الجوفية-

يمكن االطالع على المنهجية المفصلة وحسابات كل مؤشر فرعي على 
(http://www.unwater.org/app/uploads/2018/05/Step-by-step-methodology-6-6-1_Revision-2018-03-02_Final.pdf)
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ة تنسيقهامقدار المساعدة االنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والصرف الصحي التي تعد جزءاً من خطة انفاق تتولى الحكوم٦.أ.١
الحكومية الميزانية في والصرفالصحي بالمياه المتعلقة الرسمية اإلنمائية المساعدة كمية

والصرفالصحي بالمياه المتعلقة الرسمية اإلنمائية المساعدة كمية إجمالي

المحلية في نسبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة في ما يتعلق بمشاركة المجتمعات٦.ب.١
إدارة خدمات المياه والصرف الصحي

المحلية للمشاركة تشغيل وإجراءات سياسات لها التي المحلية اإلدارة وحدات عدد

البلد في المحلية اإلدارية الوحدات عدد إجمالي

المحلية على غيرها من الوحداتا والمحالت، ا والبلديات، ا والمناطق الفرعية غير المتداخلة، ٕالىتشير الوحدات اإلدارية المحلية 
 .مستوى المجتمع المحلي التي تغطي المناطق الحضرية والريفية التي تحددها الحكومة

عليه ونشره إذا ما تمت الموافقةا وما حددّت ألية لمشاركة المجتمعات المحلية في القانون ٕاذاإجراء ما ا وويتم النظر في سياسة ما 
 .المشاركة قد تمتا ناإلجراء المأخوذ، مع وجود التمويل المناسب والوسائل للتحقق من ا ونفذت هذه السياسة ٕاذاويعتبر فاعال . رسميًا

اه يشمل نطاق المياه والصرف الصحي إمدادات المياه، والصرف الصحي والنظافة، ومعالجة مياه الصرف الصحي ونوعية المي
.المحيطة، والكفاءة واالستخدام المستدام واإلدارة المتكاملة للموارد المائية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه
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مرافق معدل الوفيات المنسوب الى المياه غير المأمونة، وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة واالفتقار الى ال٣.٩.٢
(التعرض لخدمات غير مأمونة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع)الصحية 

:هي كما يلي( UH)والنظافة غير المأمونة ( US)، والصرف الصحي غير اآلمن (UW)األمراض المتعلقة بالمياه غير المأمونة 

(Di)اإلسهال 

(INF)االلتهابات الخيطية المعوية 

(DPEM)اإلسهال الناجم عن سوء التغذية بالبروتين والطاقة 

في حال هذا المؤشر، هناك . الجزء المتعلق بالوفيات الناجمة عن المرض المعين من اجمالي عدد الوفيات( PAF)تمثل عوامل الخطر الفردية 
ن والطاقة هي جميع الوفيات الناجمة عن االلتهابات الخيطية المعوية  واإلسهال الناجم عن سوء التغذية بالبروتي. عامل خطر فردي لإلسهال فقط

.  ناتجة عن المياه وخدمات الصرف الصحي الغير مأمونة واالفتقار الى المرافق الصحية

:التي تسبب المرضUH، و  US، وUWلحساب عدد السكان الذي يعزى إلى اإلسهال، هناك عوامل خطر فردية تتعلق بـ 

PAFDi = 1- [(1-PAFUW)*(1-PAFUS)*(1-PAFUH)]

AMDi= [1- (1-PAFDi)]* MDi

MR = AMDi + MINF + MDPEM

AM =الوفيات المنسوبة

MR =معدل الوفيات

M =عدد الوفياتwww.arabdevelopmentportal.com
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شبكة االنترنت ألغراض ( ب)الطاقة الكهربائية؛ و( أ)نسبة المدارس التي تحصل على ٤.أ.١
لطالب بنى تحتية ومواد مالئمة الحتياجات ا( د)أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛ و( ج)تعليمية؛ و

طة؛ مرافق صحية أساسية غير مختل( و)حياه الشرب األساسية؛ و( ه)ذوي االحتياجات الخاصة؛ و
مرافق أساسية لغسل األيدي( ز)و

تم االعراب عدد المدارس ذات المستوى التعليمي المعيّن والتي تملك النفاذ الى المرافق ذات الصلة، ي
.عنها كالنسبة المئوية لكافة المدارس ذات المستوى التعليمي الواحد

𝑃𝑆𝑛,𝑓 =
𝑆𝑛,𝑓

𝑆𝑛
:ا نبحيث 

PSn,f : نسبة المدارس ذات المستوى التعليمي(n ) المرافق ٕالىوالتي لها النفاذ(f)

Sn,f : المدارس ذات المستوى التعليمي(n ) المرافق ٕالىوالتي لها النفاذ(f)

Sn : مجموع عدد المدارس ذات المستوى التعليمي(n) ٢٠٢٠أيار / مايو١١تريز الجميل                                   
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نوع نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة ونسبة النفايات الخطرة المعالجة، حسب١٢.٤.٢
المعالجة

ة أو من إما من قبل الشركات المتخصص)تشمل النفايات الخطرة المتولدة النفايات الخطرة المجمعة 
افق المعالجة ، والنفايات الخطرة التي يتم اعطاءها من قبل المولد مباشرة إلى مر(قبل الخدمات البلدية

ات الخطرة المتولدة تشمل النفاي. أو التخلص، باإلضافة إلى تقدير النفايات الخطرة التي لم يتم حسابها
.النفايات الخطرة المصّدرة وال تشمل واردات النفايات الخطرة

خطرة النفايات ال( + )النفايات الخطرة المجمعة من قبل الشركات الخاصة أو الخدمات البلدية= )
يات الخطرة تقدير النفا( + )التي يتم اعطاءها من قبل المولد مباشرة إلى مرافق المعالجة أو التخلص

(التي لم يتم حسابها
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للحد من عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشياً مع اطار سنداي١٣.١.٢
٢٠٣٠-٢٠١٥مخاطر الكوارث للفترة 

نداي للحد من يتم استخراج القيمة الرقمية لهذا المؤشر بحسب أجوبة كل بلد على التقييم الذاتي الطوعي من ضمن اطار س
.  مخاطر الكوارث

١٣.١.٣ ً مع نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحّد من مخاطر الكوارث تماشيا
االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

:مؤشرين فرعيين

ات الوطنية نسبة الحكومات المحلية ذات استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية بما يتماشى مع االستراتيجي-١

العدد اإلجمالي للحكومات المحلية-٢

حلية بما تحسب الدول األعضاء عدد الحكومات المحلية التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الم
تم تحديد ي. يتماشى مع االستراتيجية الوطنية وتعبر عنها كنسبة مئوية من إجمالي عدد الحكومات المحلية في الدولة

اتيجيات الحكومات المحلية من قبل الدولة مع األخذ في االعتبار اإلدارات العامة دون الوطنية المسؤولة عن تطوير استر
.الحد من مخاطر الكوارث المحلية

يفّضل على يشجع إطار سنداي على اعتماد وتنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية في كل سلطة محلية و
.  الدولة أن تبلغ عن التقدم الذي أحرزته أدنى المستويات الحكومية التي منحت التفويض للحد من مخاطر
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نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية١٤.٥.١

لعات والمضللمناطق المحمية استخدام الصور المكانية من خالل التداخل بين المضلعات الرقمية 
الرئيسيةلمناطق التنوع البيولوجي البحرية الرقمية 

ي تشملها نسبة المواقع الهامة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة والت١٥.١.٢
المناطق المحمية، بحسب نوع النظام االيكولوجي

لعات المضوالمضلعات الرقمية للمناطق المحمية من خالل التداخل بين الصور المكانية استخدام 
الرقمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية والمياه العذبة

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة باألمن المائي
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ال نسبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة، وتخصص موارد كافية لمنع ادخ١٥.٨.١
األنواع الغريبة الغازية الى النظم االيكولوجية أو مراقبتها

١يمة هي الق: االعتماد الوطني للسياسة الدولية المتعلقة باألنواع الدخيلة الُمغيرة( ١)
(ال)صفر ( / نعم)

:وجود أو عدم وجود( ٢)
(ال)صفر ( / نعم)١القيمة : االستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة األنواع الدخيلة الُمغيرة( أ)
صفر ( / نعم)١القيمة : التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة باألنواع الدخيلة الُمغيرة( ب)
(ال)

:  غيرةتخصيص الموارد على المستوى الوطني لمنع أو مكافحة األنواع الدخيلة المُ ( ٣)
(  ال)صفر ( / نعم)١القيمة 

إذا كانت (. نعم)” ١”فإن قيمة هذا المؤشر هي ، "نعم"جميع القيم األربعة هي إذا كانت 
(.ال" )صفر”، فإن قيمة هذا المؤشر هي "ال"إحدى القيم 
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١٠٠،٠٠٠عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل ١٣.١.١و١١.٥.١؛ ١.٥.١
شخص

𝑋 =
(𝐴2 + 𝐴3 + 𝐵1)

البالغين السكان مجموع
× 100,000

A2 عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث

A3عدد األشخاص المفقودين بسبب الكوارث

B1عدد األشخاص المتضررين بشكل مباشر بسبب الكوارث

الخسائر االقتصادية التي تعزى مباشرة الى الكوارث مقابل الناتج اإلجمالي العالمي١١.٥.٢و١.٥.٢

𝑋 =
(𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4 + 𝐶5 + 𝐶6)

المحلي االجمالي الناتج

C2 الخسائر الزراعية المباشرة المنسوبة إلى الكوارث

C3 خسارة اقتصادية مباشرة لجميع األصول اإلنتاجية التالفة أو المدمرة بسبب الكوارث

C4 خسارة اقتصادية مباشرة في قطاع اإلسكان بسبب الكوارث

C5 خسارة اقتصادية مباشرة ناتجة عن تلف أو تدمير البنية التحتية الحيوية بسبب الكوارث

C6 خسارة اقتصادية مباشرة للتراث الثقافي التي لحقت بها أضرار أو دمرت بسبب الكوارث.
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التغير في كفاءة استخدام المياه على مدى فترة من الزمن٦.٤.١

𝑊𝑈𝐸 = 𝐴𝑤𝑒 × 𝑃𝐴 +𝑀𝑤𝑒 × 𝑃𝑀 + 𝑆𝑤𝑒 × 𝑃𝑆

= WUE كفاءة استخدام المياه

Awe = كفاءة استخدام مياه الزراعة المروية(USD/m3  )

= Mwe كفاءة استخدام المياه في قطاعاتMIMEC (USD/m3)

= Swe كفاءة استخدام خدمات المياه(USD/m3)

= PAنسبة المياه المستخدمة من قبل القطاع الزراعي على إجمالي االستخدام

= PM نسبة المياه المستخدمة في قطاعاتMIMEC على إجمالي االستخدام

= PSنسبة المياه المستخدمة من قبل قطاع الخدمات على إجمالي االستخدام

MIMEC = األبواب باء، جيم، دال، واو من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة
االقتصادية
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بة سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المساه العذ: حجم االجهاد المائي٦.٤.٢
المتاحة 

Stress (%) = TWW / (TRWR - Env.) * 100 

∗ 100( = ٪)االجهاد 
𝑇𝑊𝑊

(𝑇𝑅𝑊𝑅 −𝐸𝑛𝑣)

= TWW إجمالي المياه العذبة المسحوبة

= TRWR إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة

= Env ظم هي كميات المياه الالزمة للحفاظ على الن)متطلبات المياه البيئية
(اإليكولوجية للمياه العذبة ومصبّات األنهار
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د من األشخاص الذين يشترون طعاماً أكثر من الالزم مما يخلق ضغطاً على إنتاج المزي•
[panic buying]الطعام 

لغذائيةاألشخاص الذين يشترون الكثير من الطعام والذي يؤدي الى المزيد من النفايات ا•

ن البعض الفقر المتزايد من جراء انقطاع بعض المواد الغذائية، الغالء في األسعار، عدم تمك•
جة من الوصول الى المواد الغذائية، خسارة مورد العيش من جراء األزمة االقتصادية النات

عن الوباء 

على القطاع الزراعيؤدي إلى الضغطإن التزام األشخاص منازلهم وتقييد حركتهم ي•
اعة ن في قطاع الزريباإلضافة الى توقيف إصدار تأشيرات الدخول لألشخاص العامل

وتوقيف الطيران ما بين البلدان؛ نقص في اليد العاملة إلنتاج وتجهيز الغذاء

جديدة زيادة الضغط على المزارعين في إيصال منتجاتهم الى األسواق والبحث عن أسواق•
جاتهم تلتسويق من
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...(خضار، فواكه، لحوم )انخفاض العرض على السلع القابلة للتلف •

ض االضطراب في حركة الطيران والتجارة الذي يوثر على الواردات والصادرات في بع•
سلسلة االمداد المتعلقة بالمنتجات الزراعية واألغذية

اسية إلنتاج تقلبات األسعار في األسواق الغذائية التي تؤثر على أسعار بعض السلع األس•
الغذاء، على سبيل المثال أسعار الوقود األحفوري

زيادة انخفاض الطلب على المطاعم وقطاع الخدمات و: التحول في الطلب في قطاع األغذية•
ة الطلب على المواد الغذائية من البقالة، والذي يؤدي الى زيادة في الخسائر الغذائي
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اس تأثير فيروس كيف نحّول العالقة الى أرقام لرصد فعّال ومرّكز يُتَرجم الى سياسات وطنية فورية وقي
COVID-19على الدولة؟

ومقارنتها ببيانات ١٢/٢٠١٩يجب قياس جميع المؤشرات أدناه على وتيرة شهرية، ابتداًء من شهر 
السنوات السابقة لرصد التغير وترجمة البيانات الى سياسات فورية لمعالجة األزمة

مقارنة بين متوسط كميات األغذية المباعة بحسب السلع األساسية•
كمية السلع األساسية المباعة، بحسب السلعة•

توافر المواد الغذائية وأنواع المنتجات•
(أساسية أو مصنّعة)الطلب على المنتجات بحسب السلعة •

(أساسية أو مصنّعة)كمية المنتجات المتوفرة في األسواق الوطنية •

من أهداف ٢.٣.١مؤشر : الحرجية\الرعوية\حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم المؤسسة الزراعية•
التنمية المستدامة

كمية وأنواع الواردات والصادرات لمواد الغذاء األساسية والمواد المستخدمة في صناعة الغذاء•
كمية الواردات الغذائية والمواد المستخدمة في صناعة الغذاء، بحسب السلعة•

كمية الصادرات الغذائية والمواد المستخدمة في صناعة الغذاء، بحسب السلعة•
٢٠٢٠أيار / مايو١١تريز الجميل                
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تأثير فيروس كيف نحّول العالقة الى أرقام لرصد فعّال ومرّكز يُتَرجم الى سياسات وطنية فورية وقياس
COVID-19على الدولة؟

من أهداف التنمية المستدامة( ب)١٢.٣.١مؤشر : المخلفات الغذائية•

من أهداف التنمية المستدامة( أ)١٢.٣.١مؤشر : الخسائر الغذائية•

الوصول الى المواد الغذائية•
:  من الغذائيمقياس المعاناة من انعدام األٕالىالشديد وسط السكان، استناداً ا ومعدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط •

من أهداف التنمية المستدامة٢.١.٢مؤشر 

أسعار السلع•
من أهداف التنمية المستدامة٢.ج.١مؤشر : مفارقات أسعار األغذية•

تأثير األزمة على مدى تفاقم زيادة نقص التغذية •
من أهداف التنمية المستدامة ٢.١.١مؤشر : معدل انتشار نقص التغذية•

زيادة الضغط على المزارعين إليصال منتجاتهم الى األسواق•
سياسات وطنية تساعد المزارعين على ايصال منتجاتهم الى األسواق•

التحول في الطلب في قطاع األغذية•
(السوبرماركت، المطاعم، الفنادق، صناعة األغذية)كمية مبيع المنتجات الغذائية بحسب القطاع •
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رىزيادة الضغط على إمدادات وشبكات المياه السكنية مقارنةً بقطاعات استهالك المياه األخ•

زيادة الضغط على إمدادات المياه السكنية والشبكات بين المناطق الحضرية والريفية•

دين وتحسين الحاجة الى توفر المياه بشكل مستمر في القطاع السكني بسبب االكثار من غسل الي•
النظافة والمساعدة على القضاء على احتمال خطر اإلصابة بالفيروس

ارد المياه نظراً الى أن معظم المياه العذبة المستهلكة هي للقطاع الزراعي، فسيتم الضغط على مو•
يالعذبة لسحب كميات أكبر الستيعاب الزيادة في الطلب على المياه في القطاع السكن
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اس تأثير كيف نحّول العالقة الى أرقام لرصد فعّال ومرّكز يُتَرجم الى سياسات وطنية فورية وقي
على الدولة؟COVID-19فيروس 

ومقارنتها ببيانات السنوات ١٢/٢٠١٩يجب قياس جميع المؤشرات أدناه على وتيرة شهرية، ابتداًء من شهر 
بيانات الى السابقة لرصد التغير؛ أيضاً، يفضل جمع البيانات على مستوى مناطقي وليس وطني من أجل ترجمة ال

سياسات فورية لمعالجة األزمة

قياس االستهالك الشهري للمياه: الزيادة في استهالك المياه في القطاع السكني•
استهالك المياه في القطاع السكني•

من المدن كانسانتقال عدد من ال)التغيير في استهالك المياه في القطاع السكني بين المناطق الريفية والحضرية •
(المكتظة بحثاً عن ملجأ في المناطق الريفية

الحضر–استهالك المياه في القطاع السكني •
الريف–استهالك المياه في القطاع السكني •

:التأثير على الطلب على المياه والشبكات في المناطق الريفية•
الطلب على المياه في الحضر، الطلب على المياه في الريف•
من أهداف التنمية المستدامة٦.١.١مؤشر : المدارة بأمانالسكان الذين يستخدمون مصدر مياه شرب •
أسعار المياه •
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وقياس تأثير كيف نحّول العالقة الى أرقام لرصد فعّال ومرّكز يُتَرجم الى سياسات وطنية فورية
على الدولة؟COVID-19فيروس 

ألزمة من المقارنة بين جميع قطاعات استهالك المياه للتعرف على الزيادة ورصد كيفية معالجة ا•
خالل تحويل المياه من قطاع الى قطاع آخر أو استخراج مياه سطحية أو جوفية اضافية

(سكني، زراعي، صناعي، تجاري وخدمات)استهالك المياه بحسب القطاع •

كمية استخراج المياه العذبة•

قدرة شبكة المياه على استيعاب الزيادة السكانية في مناطق معينة•
السكان المزودون بصناعة امدادات المياه•

قدرة شبكة المياه االستيعابية•

محطات استهالك الطاقة في القطاع الصناعي المتعلق ب: تأثير الطاقة على صناعة امدادات المياه•
معالجة المياه

كمية الطاقة المستخدمة بصناعة امدادات المياه •
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ورية وقياس كيف نحّول العالقة الى أرقام لرصد فعّال ومرّكز يُتَرجم الى سياسات وطنية ف
على الدولة؟COVID-19تأثير فيروس 

الجة قدرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتغير في كميات التدفق إلى محطات مع•
مياه الصرف الصحي

التغيير في إمكانية الوصول إلى المياه•
الكمية االستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي•

من أهداف التنمية المستدامة٦.٢.١مؤشر : السكان الموصولون بنظام معالجة مياه الصرف الصحي•

وى مناطقي على مست)ن بالفيروس وتوافر المياه بشكل مستمر يالعالقة ما بين عدد األشخاص المصاب•
(وليس وطني

ن بالفيروسيعدد األشخاص المصاب•

(النهار لكل شخص/ليتر)مدى توافر المياه أو ندرة المياه •
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الخاتمة

دامة التداخل الواضح ما بين األزمة التي تمر بها الدول العربية والعالم وأهداف التنمية المست•

ئي االعتراف بأهمية المرحلة التي تمر بها الدول العربية من ناحية ضمان األمن الغذائي والما•
لجميع المقيمين 

يمين في الدول أهمية التصرف بسرعة نظراً لتسارع الوباء وتأثيره الفوري والمستقبلي على المق•
العربية

غذائي منلضمان أاالعتراف بأهمية البيانات من أجل وضع سياسات فورية وعلى المدى القصير •
ومرحلة ما بعد الوباءفي هذه المرحلةومائي 

المستدامةأهمية جمع ومعالجة البيانات بحسب المنهجيات الدولية والتي تتماشى مع مبادئ التنمية•
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