
 
 مالحظات

  
ويمكن . (http:\\faostat.fao.org)استخرجت البيانات عن األغذية والزراعة من قاعدة البيانات اإلحصائية في المنظمة  -1

 .وغيرها. عن المفاهيم والتعاريفتالحصول من ذات العنوان على معلوما
 ير المذآورة غ البلدان جميع البلدان بما فيها إلىيشير المجموع العالمي  -2
 . صغيرة جدًا ويمكن إهمالهاأن المعلومات أو عدم انطباقها إلى أور الفراغ إلى عدم توفر المعلومات  يشي -3
  آل من الزراعة والتغذيةإلىيشير تعبير الزراعة في جداول التجارة  -4
   العنوانإلىة أآثر بالرجوع ل مكن الحصول على معلومات وتفسيرات مفصي -5

     http://www.fao.org/statistics 
  2009 األولتشرين  /أآتوبر 15المتوفرة حتى اعد هذا المطبوع على أساس المعلومات  -6

 
 مالحظات على الجداول

 
A2 و A1 الجدوالن 

2008تنقيح  لمات الحضرية في العا والتوقع2008تنقيح  :العالمالتوقعات السكانية في  المتحدة، األمم أمانة :المصدر –مجموع السكان ِ  
   

A3  الجدول 
  كان الناشطون اقتصاديا في الزراعةالس -

 السكان الناشطون اقتصاديا ، التنقيح:.تقديرات منظمة االغذية والزراعة المستمدة من البيانات السكانية ومنظمة العمل الدولية : المصدر
 الخامس

    
A5 الجدول  

  األمطارالمؤشرات القطرية لسقوط 
“Environment , Climate Change and Bioenergy Division  المصدر :  

   F. Petrassi و Gomes الى  عن المنهجية المتبعة ، انظرمن التفاصيل مزيدلل   
 ضمن سلسلة 9ل رقم مورقة الع " 1960حراء الكبرى منذ عام ص جنوب الأفريقيا والجفاف في األمطاراالختالف في معدالت تساقط "

1994 اجوية الزراعية في المنظمة ،روم الاألرصاد  
 
 

A11و  A12و A13الجداول 
 

 ال تنعكس المساعدات حيث صفرا،)ايجابيا (والجهات المتلقية ) سلبيا( يكون صافي جمع بيانات الجهات المانحة أنال ينبغي بالضرورة 
. في بعض الجداولاألطرافمتعددة   

 في منظمة االغذية والزراعة ومنظمة اإلحصاءقسم :ر المصاد–) تيسيرية (المساعدات الخارجية للزراعة والمساعدات الرسمية للتنمية 
.نميةالتعاون االقتصادي والت  

 
 

B14 الجدول 
 

والنباتات المائية واإلسفنجوالآللىء ديات البحرية والتماسيح والمرجان الث إنتاجال تشمل البيانات   
 

C4 الجدول 
  .األسماك االغذية باستثناء إلىتشير البيانات 

 
C6 الجدول 

  والنباتات البحريةواإلسفنجمل البيانات المرجان ال تش
 

D9 و D10 الجدوالن 
: رتبت السلع بحسب أهميتها في المجموع العالمي  

E1 الجدول 
منظمة العمل الدولية:المصدر  http:// laborsta.ilo.org   

 
E4 و E3  الجدوالن 

2009 ت التنمية في العالم مؤشراالدولي، البنك المصدر، -معدل الصرف وتعادل القيمة الشرائية  
 

G2 G1 F1الجداول  



يشمل الناتج المحلي اإلجمالي .  البنك الدولي  ، مؤشرات التنمية في العالم ادرالناتج المحلي اإلجمالي مستمد من مص  
.   الحيوانيواإلنتاجالزراعي القيمة المضافة من قطاع الغابات والصيد البحري والصيد البري وزراعة المحاصيل   

 
F3و  F2 الجدوالن 

A3 وA2 وA1  أنطر المالحظات في الجداول 
 

F5 الجدول 
 ، تقرير التنمية البشرية والبنك الدولي ، قاعدة البيانات عن تفاوت اإلنمائي المتحدة األممبرنامج :  المصدر –معامل جيني لتفاوت الدخل 

.الدخل في العالم  
 

G3  الجدول 
زم من الطاقة الغذائية لحياة صحية وللقيام بنشاط جسدي  الالاألدنىالمقصود بنقص التغذية من يكون استهالآهم للطاقة الغذائية اقل من الحد 

.معتدل  
هي قيم مفتوحة وتقديرات عدد ناقصي التغذية غير متواجدة  % 2.5تقديرات نقص التغذية التي تقل عن   

 
G4 الجدول 

أما الفقر المدقع .القطريةان الذين يقل دخلهم عن الحد الرسمي الذي تحدده الحكومة كر على المستوى القطري هو نسبة السعدل انتشار الفقم
 للحصول على الغذاء زائدًا الضروريات وفقط، أان الذين يقل دخلهم عن مستوى الدخل الالزم للحصول على الغذاء الكافي كفهو نسبة الس

.مة للبقاءز الالاألخرى  
. تقرير التنمية البشريةاإلنمائي، المتحدة األمم ج؛ وبرنام تقديرات قطرية للفقرإلى تقديرات البنك الدولي استنادًا :المصادر  

 
 

G5 الجدول 
.المصدر البنك الدولي، قاعدة البيانات عن مؤشرات التنمية في العالم–متوسط العمر المتوقع   

 حالها طوال ىالوالدة علالسنوات المتوقعة للمواليد الجدد إذا بقيت أنماط الوفيات السائدة ساعة متوسط العمر المتوقع عند الوالدة هو عدد 
.عمرهم  
.  المتحدة للطفولةاألمم المصدر صندوق – األطفالوفيات   

جارية للوفيات بحسب  المعدالت القعند تطبيقبل بلوغه سن الخامسة  دون الخامسة هو احتمال وفاة طفل حديث الوالدة األطفالمعدل وفيات 
. والدة1000ل كمعدل لآالسن ويعبر عن هذا االحتمال   

 
 الخريطة 13

الفئات الواردة في .  مالحظة واحدة فقطوجدت إذا"  في حالة تحسن أومستقرة " صنفت البيانات على اعتبارها  :لألطفالالحلة التغذوية 
 ويمكن الحصول على معلومات تغذوية آاملة من موقع .العالميةبعة لمنظمة الصحة  تمامًا وال تمثل توصية لجنة الخبراء التاإحصائيةالشكل 

     :منظمة الصحة العالمية على االنترنت
http://www.who.int/nutgrowthdb/ 

 
15و 16   الخريطتان

ستخدام مؤشر التقزم بين االطفال دون تبين هاتان الخريطتان العالميتان توزيع سوء التغذية المزمن على المستويات القطرية وشبه القطرية با
 السن التي تقل درجتين عن االنحرافات المعيارية وفقًا للمعايير المرجعية الدولية للنمو إلىويتم تعريف التقزم باعتباره نسبة الطول . الخامسة

 للمتناول األجلتأثيرات التراآمية طويلة ويعكس هذا المؤشر ال) . منظمة الصحة العالمية /  الصحية لإلحصاءات األمريكيالمرآز الوطني (
.الصحيةير غ المتكررة في البيئات الفقيرة وواإلمراض النظافة العامة إلى الصحية نتيجة لالفتقار األحوالالغذائي غير الكافي وسوء   

Environment Climate Change and Bioenergy Division FAO  صفة جزئية ب    وهي تعتمد هذه الخرائط من جانبإعدادتم
 الغذائي ، بتمويل من حكومة األمنعلى قواعد بيانات نظام المعلومات الجغرافية التي استحدثها مشروع رسم خرائط الفقر     وانعدام 

  .النرويج
 


