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 مذكرة مفاهيمية

 خلفية

تعاني فئة كبيرة من الناس من الجوع في جميع أنحاء العالم، وهو أحد أبرز أسباب الوفاة في البلدان املنخفضة الدخل وأقل البلدان 

يعانون من نقص التغذية وهذا ما يجعلهم عرضة ملشاكل صحية عويصة تتجلى  نموا. فالعديد من األطفال على الصعيد العاملي

بالدرجة األولى في طبيعة النمو البدني واملعرفي لديهم. وهذا بدوره من العوامل املعيقة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في 

 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األقل نموا.

في التخفيف من حدة التداعيات املتعلقة بالجوع أو القضاء عليها، بما في ذلك،  2ملحددة في إطار الهدف يمكن أن تساعد املقاصد ا 

على سبيل املثال ال الحصر، تعزيز حصول الجميع على األغذية املغذية، والرفع من مستوى إنتاجية الجهات املنتجة للمواد الغذائية، 

مجال الزراعة. استناًدا إلى دراسة حديثة لسيسرك بعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية  وتنفيذ ممارسات زراعية متينة ومستدامة في

"، عرف تقدم دول منظمة التعاون اإلسالمي ركودا في 2020املستدامة ذات األولوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

بشكل عام، إال أن نسبة  2017و  2000إيجابي بين عامي  رغم تسجيل تغييرو الحد من نسب األشخاص الذين يعانون من الجوع. 

األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من إجمالي سكان بلدان منظمة التعاون اإلسالمي آخذة في االرتفاع بوتيرة ثابتة منذ عام 

حكومي والتعاون الدولي، املساهمة . وفي هذا السياق، من شأن زيادة مستويات التمويل واالستثمار، ال سيما من خالل الدعم ال2011

 في تحسين اإلنتاجية في مجال اإلنتاج الغذائي.

ة في هذا الصدد، تلعب اإلحصاءات الزراعية املوثوقة واآلنية دوًرا مهًما بال شك في تعزيز اإلنتاج والتوزيع الفعالين للمنتجات الغذائي 

ة وتنفيذ خطط وسياسات إنمائية سليمة ومجدية، وبالتالي تعزيز مرونة والزراعية في دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل صياغ

 مجتمعاتها ومعاييرها وضمان األمن الغذائي.

 األهداف

( بتوجيه املؤسسات الحكومية ذات الصلة لرصد وتحليل FBSs)امليزانية العمومية لألغذية ملواجهة التحديات املذكورة أعاله، تقوم 

الغذائية الوطنية الشاملة، والكشف عن التغيير في نوع الغذاء املستهلك وعن مدى وصول اإلمدادات االتجاهات في اإلمدادات 

الغذائية في جميع أنحاء الدولة. وتعد كشوف امليزانية العمومية لألغذية مفيدة في إجراء فحص وتقييم مفصلين لحالة األغذية 

 والفائض في الدولة.والزراعة في بلد ما، وهي مناسبة للتنبؤ بالنقص العام 

لتعزيز قدرات النظم اإلحصائية الوطنية في دول منظمة التعاون اإلسالمي، قام سيسرك والكومسيك ومنظمة األغذية والزراعة 

بعنوان "تعزيز األمن الغذائي من خالل كشوف امليزانية العمومية لألغذية"  2019لألمم املتحدة بشكل مشترك بتطوير مشروع في عام 

يهدف إلى تعزيز وجمع البيانات املحدثة واملوثوقة لضمان التحليل السليم لحالة األمن الغذائي في دول منظمة التعاون والذي 
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اإلسالمي. كما تضمن املشروع في تصميمه األول تدريًبا عملًيا مادًيا على تجميع وتحليل كشوف امليزانية العمومية لألغذية الوطنية، 

 .19-بسبب جائحة كوفيد 2021والذي كان ال بد من تحويله إلى فترة التنفيذ لعام  ،2020املقرر عقده في عام 

في ظل هذه الخلفية، سينظم سيسرك ومنظمة األغذية والزراعة بدعم مالي من الكومسيك بشكل مشترك ورشة عمل تدريبية 

أكتوبر  20-18منظمة التعاون اإلسالمي" في افتراضية حول "تجميع وتحليل كشوف امليزانية العمومية لألغذية الوطنية في بلدان 

لتوفير تدريب فني على منهجية ومعايير وتعريفات كشف امليزانية الغذائية ملنظمة األغذية والزراعة، امليزانيات الغذائية  2021

إما في مكاتب  الوطنية، ونظرة عامة حول وحدات كشوف امليزانية العمومية لألغذية بمشاركة اإلحصائيين الرسميين العاملين

 اإلحصاء الوطنية )أقسام اإلحصاءات الزراعية(، و / أو في وزارات الزراعة )الوحدات اإلحصائية( في دول منظمة التعاون اإلسالمي.

 ستتضمن الورشة التدريبية تمارين عملية وتغطي املواضيع التالية:

 ( مقدمة إلى حسابات اإلمداد واالستخدامSUAكشف امليزانية الغ / )( ذائيةFBS) 

  نظرة عامة حول تجميع بيانات كشف امليزانية الغذائية 

  تقييم البيانات واعتبارات أولية أخرى 

 اإلطار املنهجي للميزانيات الغذائية الوطنية 

 مكونات امليزانيات الغذائية الوطنية 

 عروض قطرية: تجارب حول تجميع امليزانيات الغذائية الوطنية والتحديات الرئيسية 

 جديدة لتصنيف امليزانيات الغذائية الوطنية للبلدان )باستخدام بيانات عن تركيا( أداة 

 إدخال البيانات وعرض عملي على األداة جديدة لتصنيف امليزانيات الغذائية الوطنية للبلدان 

 شكل التنظيم

  والعرض العملي من قبل حوالي ساعتين ونصف من الجلسات اليومية عبر زوم مع العروض التقديمية وإدخال البيانات

 خبراء من منظمة األغذية والزراعة باإلضافة إلى عروض تقديمية لتجارب البلدان

   سيتم توفير الترجمة الفورية خالل ورشة العمل بثالث لغات رسمية ملنظمة التعاون اإلسالمي وهي: العربية واإلنجليزية

 والفرنسية.

  العروض.ستعقد جلسة األسئلة واألجوبة عقب نهاية 

https://erp.sesric.org/events/Workshop-FBS/ApplyForRegistration
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 برنامج العمل
 يرجى زيارة الرابط التالي: ).GMT +3 (* جميع األوقات مشار إليها بتوقيت أنقرة

https://time.is/compare/1100_18_Oct_2021_in_Ankara .للحصول على معلومات حول فارق التوقيت 
 2021أكتوبر  18اإلثنين، 

11:00 – 11:15 

 الجلسة االفتتاحية

 :كلمات افتتاحية من قبل 
 ن لسود، مدير عام املعهد الوطني لإلحصاء في تونسناسعادة السيد عد 

 رئيس الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
  نبيل دبور، املدير العام، سيسركسعادة السيد 
 ،لكومسيكا سعادة السيد فاتح أونلو، املدير العام 
  إحصاءات املحاصيل والثروة الحيوانية واألغذية، منظمة  -السيد ساالر طيب، رئيس الفريق

 األغذية والزراعة

 صورة جماعية 

 أهداف الورشة التدريبية والتوقعات واملخرجات 

 عرض جدول األعمال 

11:15 – 12:00 

 (FBS( / كشف امليزانية الغذائية )SUA: مقدمة حول حسابات اإلمداد واالستخدام )1الجلسة 

 التاريخ 

 تعريف حسابات اإلمداد واالستخدام وكشف امليزانية الغذائية 

 االستخدامات املحتملة 

 الحذر في تفسير تقديرات كشف امليزانية الغذائية 

  امليزانية الغذائيةاملبادئ األساسية لبناء كشف 

 األسئلة واألجوبة 
 : إطار العمل املنهجي لكشوف امليزانية الغذائية2الجلسة 

 الهوية والنهج األساسيان 

 تعريف مكونات كشوف امليزانية الغذائية 

  ربط حسابات اإلمداد واالستخدام بكشف امليزانية الغذائية من خالل التوحيد القياس ي باستخدام
 أشجار السلع

 ث: ساالر طيب، منظمة األغذية والزراعةاملتحد
 استراحة شاي 12:15 – 12:00

12:15 – 12:45 

 )تتمة(: إطار العمل املنهجي لكشوف امليزانية الغذائية 2الجلسة 

 آلية املوازنة املوص ى بها 

 نهج التوازن البديل 

 األسئلة واألجوبة 
 املتحدث: ساالر طيب، منظمة األغذية والزراعة

 استراحة شاي 13:00 – 12:45

13:00 – 14:00 
: نظرة عامة حول البيانات الخاصة بتجميع كشف امليزانية الغذائية؛ تقييم البيانات واالعتبارات 3الجلسة 

 األولية األخرى 
 املتحدث: أيدان سيليك، منظمة األغذية والزراعة
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  زيارة الرابط التالي: يرجى ).GMT +3(* جميع األوقات مشار إليها بتوقيت أنقرة
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 ، الثالثاء2021أكتوبر  19

11:00 – 12:00 

 (1/3: مكونات امليزانيات الغذائية الوطنية )4الجلسة 

 اإلنتاج 

 )التجارة )الواردات والصادرات 

 األسئلة واألجوبة 

 املتحدث: ساالر طيب، منظمة األغذية والزراعة

 استراحة شاي 12:15 – 12:00

12:15 – 13:15 

 (2/3الغذائية الوطنية ))تتمة(: مكونات امليزانيات  4الجلسة 

 األسهم والتغييرات في املخزون 

  (3.5.2و   2.1.1توافر الغذاء )الهدف اإلنمائي 

 معالجة الغذاء 

 األسئلة واألجوبة 

 املتحدث: أيدان سيليك، منظمة األغذية والزراعة

 استراحة شاي 13:30 – 13:15

13:30 – 14:30 

 (3/3الغذائية الوطنية ))تتمة(: مكونات امليزانيات  4الجلسة 

 أغذية السياح 

 التغذية 

  زرع البذور 

  (1.3.12الخسارة )الهدف اإلنمائي 

 االستخدام الصناعى 

  االستخدامات املتبقية واالستخدامات األخرى 

 األسئلة واألجوبة 

 املتحدث: أيدان سيليك، منظمة األغذية والزراعة
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 يرجى زيارة الرابط التالي: (GMT +3).* جميع األوقات مشار إليها بتوقيت أنقرة 

_Oct_2021_in_Ankara0https://time.is/compare/1100_2  .للحصول على معلومات حول فارق التوقيت 

 2021أكتوبر  20األربعاء 

11:00 – 12:00 

 تجارب تجميع امليزانيات الغذائية الوطنية والتحديات الرئيسية: عروض الدول حول 5الجلسة 

 املتحدثون: الكاميرون، إندونيسيا، األردن، ماليزيا، تركيا

 املسيرون: ساالر طيب وأيدان سيليك، منظمة األغذية والزراعة

 استراحة شاي 12:15 – 12:00

12:15 – 13:15 
 امليزانيات الغذائية  للبلدان )باستخدام بيانات تركيا(: تقديم األداة الجديدة لتصنيف 6الجلسة 

 املتحدث: جيليا بيفا، منظمة األغذية والزراعة 

 استراحة شاي 13:30 – 13:15

13:30 – 14:30 

 : عرض البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة والجلسة الختامية7الجلسة 

 البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة 

 مناقشة 

 آخر جلسة األسئلة واألجوبة 

 خاتمة 

 املتحدث: ساالر طيب وأيدان سيليك، منظمة األغذية والزراعة
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