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 تـقديم
 

. السنوي لمنظمة االغذية والزراعة مجموعة مختارة من المؤشرات عن االغذية والزراعة في مختلف البلدان اإلحصائيالكتاب يشكل    
المشترآة للمنظمة متوفرة على  اإلحصائيةالتي هي قاعدة البيانات      FAOSTAT هو  تمصدر المعلوما إن

قاعدة بيانات ترتكز . المتحدة  األمم اتمن منظم أخرىمصادر في المنظمة  و أقسامعدة  إلى باإلضافة
المصادر  نشرات استمارات ترسلها المنظمة مستكملة بمعلومات من إلىاستجابة  األعضاءالتي تقدمها الدول  هذه على المعلومات المنظمة

.لتغطية الثغرات الحرجة الوطنية وتقديرات  
االغذية والزراعة وتوفر سالسل زمنية ومعلومات متقاطعة عن صادر مختلفةهذه القاعدة  معلومات من مجاالت وم ضموت  

 
 

منشورات  أربعةويضم بين دفتيه  2004السنوي لمنظمة االغذية والزراعة سنة  اإلحصائيالكتاب   منهذه السلسلة الجديدة  بدأتولقد   
ويغطي هذا الكتاب . واألسمدةوالتجارة  لإلنتاجمة السنوية المنظ آتبلمنظمة االغذية والزراعة و اإلحصائيةويحل محلها، وهي النشرة   

.ويخدم دليال مرجعيا لالقتصاديين وصانعي السياسات والمحللين.والمؤشرات لعدة مواضيع محددة  اإلحصاءاتطيف واسع من   
 
 

جارة العالمية الزراعي ، الت اإلنتاج الموارد،( مغطية نفس المواضيع السبعة  وهيتتغير لم الرابع من  الكتاب دالمجلهذا بنية  أنومع 
 تفوحذجداول جديدة ،وعدلت  أضيفتحيث  األقسامفان القراء سيالحظون تغيرات داخل  ) اإلنساني، التوزيع والرفاه  األسعار،االستهالك ،

.وهذا نتيجة للمالحظات القيمة  التي قدمها مستعملو الكتاب الذين ندين لهم بالشكر ،أخرىجداول   
 
 

البلدانجميع  إلى ويشير مجموع العالم.الجداول لجميع المواضيع تغطي نفس البلدان حتى ولو لم يكن الموضوع ذات صلة بالبلد إن  
  البلدان وأسماءللمصطلحات المستعملة على مالحظات عامة مختصرة وقوائم أيضا ويحوي الكتاب .موجودةغير  التيالبلدان  فيهابما 

    .الستةالمنظمة  بلغات
 
 

يعبر عن شكره وتقديره للجهود المتضافرة التي قام بها االحصائيون ومعالجو البيانات   أنبالمنظمة عند تقديم هذا الكتاب  اإلحصاءيود قسم   
 أثمرتالذين  الحكومية،والعاملون في الهيئات الدولية والمنظمات غير  اإلحصاءالعاملون في وزارات الزراعة ومكاتب  ةالعالم، وخاصفي 

جانب دور الموظفين في مكاتب المنظمة المنتشرة في البلدان  إلى واألفراد،فالدور المهم لهذه الهيئات .هذا الكتاب إصدارجهودهم عن   
.في المنظمة جدير باالعتراف به اإلحصاءقسم  ودور موظفي  

 
 

 
 

في منظمة االغذية والزراعة اإلحصاءمدير قسم                                                                                                  



الفصول                                           بيان  المحتويات

 

                                                     الجداول

A1 مجموع السكان و السكان الزراعيون )بما في ذلك الغابات ومصايد األسماك( الموارد

A2 سكان الريف ونسبتهم من المجموع الكلي للسكان

A3 السكان الناشطون افتصاديًا في القطاع الزراعي

A4 استخدام األراضي

A5 استخدام المياه والمؤشرات القطرية لسقوط األمطار

A6 األراضي المروية ونسبتها من مجموع األراضي الصالحه للزراعةوالمحاصيل الدائمة

A7 مجموع انتاج واستهالك األسمدة  ن،فو2أ5 ،بو 2أ

A8 عدد الجرارات والحّصادات -الدّراسات لكل ألف هكتار من األراضي الصالحه للزراعة

A9 أعداد الثروة الحيوانية  -االبقار والجاموس -االغنام والماعز

A10 أعداد الثروة الحيوانية  -الخنازير والدجاج

A11 المساعدات الخارجية للزراعة  بحسب  المانح ) - ( والمتلقي ) +(

A12  المساعدات الثنائية ومتعددة المصادر للزراعة بحسب المانح ) - ( والمتلقي ) +(

A13
  المساعدات الخارجية  الميسرة الثنائية ومتعددة المصادر للزراعة  بحسب المانح ) - ( والمتلقي  ) +(

A14 المخزون الرأسمالي ومكوناتة

خارطة 1 حصة الزراعة  من  استخدام المياه

خارطة  2 المؤشرات القطرية لسقوط األمطار

B1 مساحة وإنتاج الحبوب اإلنتاج الزراعي

B2 مساحة وإنتاج الجذور النشوية والدرنات

B3 مساحة وإنتاج البقوليات

B4 مساحة  وإنتاج المحاصيل السكرية

B5 مساحة وإنتاج المحاصيل الزيتية

B6 مساحة وإنتاج  الخضر

B7 إنتاج الفاآهة وحبوب الكاآاو

B8 إنتاج  البن والشاي



B9 إنتاج التبغ والمطاط

B10 إنتاج احوم االبقار والجاموس  ولحوم  االغنام والماعز

B11 إنتاج احوم  الخنازير والدجاج

B12 إنتاج  اللبن والبيض

B13 مؤشر االنتاج الزراعي للفرد

B14 االنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وتربية االحياء المائية  )  2007 (

B15 انتاج منتجات حرجية مختارة   )  2007 (

خارطة  3 حصة األراضي المروية من األراضي الصالحه للزراعة والمحاصيل الدائمة

خارطة 4 نمو  اإلنتاج الزراعي للفرد

C1 قيمة الواردات  والصادرات  الزراعية التجارة العالمية

C2  حصة  الواردات  والصادرات  الزراعية   من مجموع الواردات و الصادرات

C3  صافي قيمة التجارةالكلية وصافي قيمة التجارة الزراعية)الصادرات -الواردات (

C4 حصة  األغذية من الواردات والصادرات الزراعية

C5 حصة أهم أربع سلع من الواردات  والصادرات  الزراعية

C6 حصة الواردات والصادرات الزراعية والسمكية والحرجية من الناتج المحلي االجمالي

C7 قيمة الواردات  والصادرات من الحبوب

C8 قيمة الواردات  والصادرات من البقوليات

C9 قيمة الواردات والصادرات من البطاطس

C10 قيمة الواردات  والصادرات من  السكر )خام (

C11 قيمة الواردات  والصادرات من الفكهة

C12 قيمة الواردات  والصادرات من  الزيوت والدهون

C13 قيمة الواردات  والصادرات من البن

C14 قيمة الواردات  والصادرات من حبوب الكاآاو

C15 قيمة الواردات  والصادرات من الشاي

C16 قيمة الواردات  والصادرات من التبغ

C17 قيمة الواردات  والصادرات من اللجوم

C18 قيمة الواردات  والصادرات من اللبن الطازج



C19 قيمة الواردات  والصادرات من البيض

خارطة 5  التجارة  الصافية في األغذية

خارطة 6 حصة الصادرات الزراعية من مجموع الصادرات

D1 إستهالك الطاقة الغذائيةوالبروتينات والدهون اإلستهالك

D2 حضة المكونات  الغذائية من مجموع استهالك الطاقة )2005-2003(

D3 ميزان األغذية -الحبوب  ما عدا الجعة )2005-2003(  

D4 ميزان األغذية  -الزيوت النباتية  )2005-2003(  

D5 ميزان األغذية   -السكر والمحليات )2005-2003(  

D6 ميزان األغذية  -الجذور النشوية والدرنات )2005-2003(  

D7 ميزان األغذية  -اللحوم )2005-2003((  

D8 ميزان األغذية  -اللبن  ما عدا الزبدة )2005-2003(  

D9 إستهالك األغذية النباتية الرئيسية  العشر)2005-2003(

D10 إستهالك األغذية الحيوانية  الرئيسية  العشر )2005-2003(

خارطة 7 إستهالك الطاقة  الغذائية

خارطة 8 حصة  األغذية من  مجموع الواردات

E1 مؤشرأسعار االستهالك ،المجموع واألغذية األسعار

E2  المنتجات الزراعية  -مؤشرات قيمةالوحدة من الواردات والصادرات

E3 أسعار المنتجين الزراعيين ، بالدوالر االمريكي للطن الواحد

خارطة 9  اإلنتاج الزراعي االعلى قيمة بحسب المجموعة السلعية

خارطة 10 معدل الترآيز في  الصادرات الزراعية

F1 حصة البلدان من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ومن الناتج  المحلي اإلجمالي   الزراعي العالمي التوزيع

F2 حصة البلدان من سكان العالم ومن  السكان الزراعيين للعالم

F3 السكان الناشطون افتصاديًا



F4 حصة البلدان من إنتاج األغذية  واستهالآها في العالم

F5  معامل جيني الستهالك  األغذية والدخل و توزيع األراضي

خارطة 11 الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  للفرد  من السكان الزراعيين

خارطة 12 حصة سكان الريف من مجموع  السكان

G1 الرفاه اإلنساني الناتج المحلي اإلجمالي  للفرد والناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  للفرد من السكان الزراعيين

G2 الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي وحصته من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي

G3 عدد ناقصي التغذية ونسبتهم المئوية من مجموع السكان

G4  مؤشر التنمية البشرية والفقر

G5 متوسط العمر المتوقع ووفيات االطفال

خارطة 13 الحالة التغذوية لألطفال

خارطة 14  السكان ناقصو التغذية

خارطة 15 انتشار التقزم بين االطفال دون الخامسة

العدد التقديري لالطفال دون الخامسة الذين يعانون التقزم خارطة16
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