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 2017نوفمبر  14الثالثاء 

 2030نظرة شاملة حول  مراقبة األمن الغذائي في سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

 التسجيل : 09:30 - 09:00

09:30 - 10:00 : 

 الجلسة االفتتاحية

  القرآن الكريمتالوة آيات بينات من. 

 املالحظات االفتتاحية من طرف سيسرك والشعبة اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة. 

 مائدة مستديرة: تقديم املشاركين. 

 أخذ صورة جماعية. 

10:00 - 10:30 :  

 من أهداف التنمية املستدامة 1.2نظرة شاملة واملقصد رقم 

لتركيز لاملتنوعة صيغ المن خالل تسليط الضوء على  2030تتطرق هذه الجلسة إلى خطة التنمية املستدامة لعام 

 على األمن الغذائي والتغذية وأوجه االختالف بين الخطة وبين األهداف اإلنمائية لأللفية.

 .سيسرك، منظمة األغذية والزراعة الجهة املقدمة:

10:45 - 12:30 : 

 القطرية في قياس األمن الغذائيالخبرات 

في هذه الجلسة يفسح املجال أمام املشاركين ملشاركة تجارب بلدانهم بالتركيز على حوكمة البيانات املتعلقة باألمن 

الغذائي والترتيبات املؤسساتية، خاصة التحديات التي تواجهها مكاتب اإلحصاء الوطنية املشاركة و/أو وزارات 

 الزراعة.

  ، املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي.، مصر، العراق، مالي، النيجر، السودانكوت ديفوار املقدمة:الجهة 

 استراحة للغداء والصالة : 14:00 - 12:30

14:00 - 15:45 : 

 من أهداف التنمية املستدامة 1.2مؤشرات املقصد رقم 

من أهداف  1.2ومقدمة إلى مؤشرات املقصد رقم خالل الجلسة سيتم تقديم ملحة عامة عن مقياس األمن الغذائي 

( وانتشار انعدام األمن PoUالتنمية املستدامة، وعلى وجه الخصوص املؤشرات املتعلقة بانتشار سوء التغذية )

(. كما تشمل هذه الجلسة كذلك فقرة FIESالغذائي املعتدل أو الحاد بناء على مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي )

 دقيقة بعد إلقاء العروض. 30ملدة  األجوبةلألسئلة و 

 .منظمة األغذية والزراعة الجهة املقدمة:

 استراحة شاي : 16:15 - 15:45

16:15 - 18:00 : 

 التركيز على مقياس ي انتشار سوء التغذية وتجربة انعدام األمن الغذائي

تقدم هذه الجلسة للمشاركين معلومات متعلقة باملنهجية املتعلقة بمقياس انتشار سوء التغذية عن طريق النظر إلى 

ما تقيسه والنموذج الذي تقوم عليه والبيانات الالزمة لحسابها. وتستمر الجلسة بعرض معلومات بشأن املنهجية 

يز على ما تقيسه وموجز من تاريخها واألساس النظري الذي املتعلقة بمقياس تجربة انعدام األمن الغذائي مع الترك

تقوم عليه ونماذج املسوح والفترات املرجعية الخاصة باملنهجية. كما تتناول الجلسة أيضا ما قدمه مقياس تجربة 

على هذا  انعدام األمن الغذائي من إضافة ملجموعة التدابير املتعلقة باألمن الغذائي بالتركيز على املؤشرات القائمة

املقياس لتكون بمثابة املوجه للسياسات والبرامج. وستختتم الجلسة بعرض الكيفية التي يمكن من خاللها تحليل 

باملوضوع  متعلقةاملعلومات الناتجة عن استخدام مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي باإلضافة إلى معلومات أخرى 

لكامنة وراء محدودية الحصول على الغذاء وتداعيات ذلك. كما تشمل هذه الجلسة كذلك بغرض فهم األسباب ا

 دقيقة بعد إلقاء العروض. 30ملدة  لألسئلة واألجوبةفقرة 

 .منظمة األغذية والزراعة الجهة املقدمة:
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 2017نوفمبر  15األربعاء 

 مة على املستوى القطري من أهداف التنمية املستدا 1.2اإلعداد لتقديم مؤشرات املقصد رقم 

09:00 - 11:00 : 

 مقياس ي تجربة انعدام األمن الغذائي وانتشار سوء التغذية

خالل هذه الجلسة سيتم التعرض بالتفصيل لتحديد أنسب اآلليات إلجراء املسوح إلدارة نموذج املسح املتعلق 

بمقياس تجربة انعدام األمن الغذائي، واملبادئ التوجيهية والتحديات املتعلقة بجمع بيانات االستهالك الغذائي لتقديم 

ا إلدماج مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي في مسح محدد مقياس انتشار سوء التغذية، والخطوات املزمع اتخاذه

وجمع البيانات، واعتماد نموذج مسح مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي وإدماجه في االستبيان االستقصائي، تدريب 

ر سوء الساهرين على املقابالت، وكيفية نقل مقياس انتشار سوء التغذية من خالل التركيز على العالقة بين انتشا

التغذية وانتشار انعدام األمن الغذائي بناء على مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي. كما تشمل هذه الجلسة كذلك 

 دقيقة بعد إلقاء العروض. 30ملدة  لألسئلة واألجوبةفقرة 

 منظمة األغذية والزراعة الجهة املقدمة:

 استراحة شاي : 11:15 - 11:00

11:15 - 12:30 : 

 عملي بشأن تقدير معدل انتشار سوء التغذيةعرض 

ستشمل هذه الجلسة عرضا حيا بخصوص الكيفية التي يتم بها تقدير مستوى انتشار سوء التغذية باالعتماد على 

 املعلومات الديمغرافية التي تم جمعها في املسوح الوطنية املتعلقة باألسر املعيشية.

 .منظمة األغذية والزراعة الجهة املقدمة:

 استراحة للغداء والصالة : 14:00 - 12:30

14:00 - 16:15 : 

 عرض عملي بشأن تحليل بيانات مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي

ستشمل هذه الجلسة عرضا حيا بخصوص الكيفية التي يتم من خاللها تحليل البيانات التي يتم جمعها عن طريق 

األمن الغذائي على الحاسوب بغرض اتخاذ قرارات سليمة فيما يخص سياسات املسوح املتكاملة ملقياس تجربة انعدام 

 األمن الغذائي.

 .منظمة األغذية والزراعة الجهة املقدمة:

 استراحة شاي : 16:30 - 16:15

16:30 - 17:30 : 

 جلسة االختتام

على الخطوات التي يجب اتخاذها في هذه الجلسة يتم تلخيص املواضيع التي تم تناولها خالل ورشة العمل مع التركيز 

 مستقبال. وسيلي كل ذلك نقاش فيما بين املشاركين.

 

 


