
حالة إنعدام األمن الغذائي في العالم 2011 44

الملحق الفنيالملحق الفني

الملحق الجدول 
لألغذية1  العالمي  القمة  مؤتمر  هدف  بلوغ  نحو  والتقدم  التغذية  نقص   انتشار 

النامية3 البلدان  في  لأللفية2  اإلنمائية  األهداف  وغايات 

العالم
اإلقليم/اإلقليم الفرعي/البلد

نسبة ناقصي التغذية إلى مجموع السكانعدد ناقصي التغذيةمجموع السكان

التغيير الذي تحقق 2008-20061992-19901997-19952002-20002008-2006

حتى اآلن
التقدم المحرز 

نحو بلوغ هدف 
مؤتمر القمة 

العالمي لألغذية4

التغيير الذي تحقق 1992-19901997-19952002-20002008-2006

حتى اآلن
التقدم المحرز 
نحو بلوغ غاية 
الهدف اإلنمائي 

لأللفية4
)%()%()%()بالملايين()بالملايين(

–6652.5848.4791.5836.2850.00.21614141319العالم

غ.م–––––1231.315.317.515.410.630.8المناطق المتقدمة

–5420.2833.2774.0820.8839.40.82017171522المناطق النامية

–796.7211.2249.4244.7263.824.93941353316أقل البلدان نموا5ً

–382.890.2101.6102.598.38.93434312624البلدان النامية غير الساحلية6

–52.29.610.99.710.711.82324202110الدول النامية الجزرية الصغيرة7

–962.9170.9193.6203.3223.630.82626242311أفريقيا

غ.م––––161.45.05.45.66.123.4شمال أفريقيا

غ.م–55–غ.مغ.إ1.51.4غ.إ33.9الجزائر

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ80.1مصر

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ6.2الجماهيرية العربية الليبية

غ.م–666غ.مغ.إ31.21.51.61.6المغرب

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ10.1تونس

–801.5165.9188.2197.7217.531.13131292713أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى8

–6761524139–17.67.47.87.67.22.4أنغوال

–2018151241–8.41.01.01.01.00.3بنن

1.90.30.40.50.585.41923272536بوتسوانا

–141212840–14.71.21.21.41.23.0بوركينا فاسو

7.82.53.53.94.993.84456596243بوروندي

–3334262233–18.74.25.04.34.20.5الكاميرون

–4.31.31.61.61.730.2444743408جمهورية أفريقيا الوسطى

–10.63.83.93.74.18.36053433936تشاد

–4241201368–3.61.01.20.60.555.4الكونغو

–20.11.92.62.92.950.9151717142كوت ديفوار

–4.82.12.12.73.144.9676470654إريتريا

–6962484140–78.734.736.232.632.66.1إثيوبيا

غ.م–––6غ.مغ.إغ.إغ.إ1.40.1غابون

1.60.10.30.30.3143.91423211941غامبيا

–28139583–22.94.32.31.91.174.0غانا

–9.61.31.51.71.623.52019201618غينيا

–37.88.19.010.612.454.1333233331كينيا
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العالم
اإلقليم/اإلقليم الفرعي/البلد

نسبة ناقصي التغذية إلى مجموع السكانعدد ناقصي التغذيةمجموع السكان

التغيير الذي تحقق 2008-20061992-19901997-19952002-20002008-2006

حتى اآلن
التقدم المحرز 

نحو بلوغ هدف 
مؤتمر القمة 

العالمي لألغذية4

التغيير الذي تحقق 1992-19901997-19952002-20002008-2006

حتى اآلن
التقدم المحرز 
نحو بلوغ غاية 
الهدف اإلنمائي 

لأللفية4
)%()%()%()بالملايين()بالملايين(

–2.00.20.30.30.315.6151614147ليسوتو

3.60.60.71.11.185.0303236327ليبريا

18.62.43.54.44.798.72126282524مدغشقر

–4336302737–14.44.23.83.63.95.9مالوي

–2725181256–12.42.42.51.91.538.1مالي

–3.10.20.20.20.21.91298834موريتانيا

–775530–1.30.10.10.10.117.2موريشيوس

–21.98.27.88.58.30.85947463836موزامبيق

–3230211843–2.10.50.50.40.418.5ناميبيا

–3737271655–14.13.03.53.12.322.2النيجر

–16109661–147.716.310.911.99.442.3نيجيريا

–9.53.03.03.13.00.34453383228رواندا

–11.91.72.32.62.332.42226261914السنغال

–5.41.81.61.91.93.64539433522سيراليون

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ49.2جنوب أفريقيا

–3929282244–40.410.89.39.88.817.9السودان

1.20.10.20.20.2110.91221181963سوازيلند

–6.31.71.71.91.97.64336363031توغو

30.63.54.94.86.792.51923192215أوغندا

41.37.712.814.013.979.92942403415جمهورية تنزانيا المتحدة

12.32.93.64.75.486.53538434423زامبيا

–4044413026–12.54.35.35.13.714.1زمبابوي

–2016161527–884.3607.1526.2565.7567.86.5 3آسيا

–161317945–75.410.99.212.46.738.8القوقاز وآسيا الوسطى

–4536282153غ.م3.11.61.10.90.6أرمينيا

غ.م–272711–90.2غ.إ8.62.02.20.9أذربيجان

–581912690–4.43.11.00.50.391.8جورجيا

غ.م–8––غ.مغ.إ2.1غ.إغ.إ15.4كازاخستان

–1713171137–5.30.80.60.90.624.4قيرغيزستان

–3442462623–6.71.82.42.91.84.6طاجيكستان

–5.00.30.40.40.30.9999723تركمانستان

الملحق الجدول 
لألغذية1  العالمي  القمة  مؤتمر  هدف  بلوغ  نحو  والتقدم  التغذية  نقص   انتشار 

النامية3 البلدان  في  لأللفية2  اإلنمائية  األهداف  وغايات 
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الملحق الفني

العالم
اإلقليم/اإلقليم الفرعي/البلد

نسبة ناقصي التغذية إلى مجموع السكانعدد ناقصي التغذيةمجموع السكان

التغيير الذي تحقق 2008-20061992-19901997-19952002-20002008-2006

حتى اآلن
التقدم المحرز 

نحو بلوغ هدف 
مؤتمر القمة 

العالمي لألغذية4

التغيير الذي تحقق 1992-19901997-19952002-20002008-2006

حتى اآلن
التقدم المحرز 
نحو بلوغ غاية 
الهدف اإلنمائي 

لأللفية4
)%()%()%()بالملايين()بالملايين(

26.91.11.24.72.8152.655191197أوزباكستان

–1812101044–1410.8215.6149.5141.8139.435.3شرق آسيا

–1812101046–1336.5210.0141.7132.8129.638.3الصين

جمهورية كوريا الشعبية 
23.74.26.67.88.499.62130343572الديمقراطية

–2.60.60.80.60.711.4283327275منغوليا

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ48.0جمهورية كوريا 

74.35.57.99.09.877.1811131357شرق آسيا بدون الصين

–1642.8267.5269.0307.9330.123.4222021208جنوب آسيا9

–3841302630–157.744.454.242.341.46.8بنغالديش

–1164.6177.0167.1208.0224.626.9201720194الهند

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ72.4جمهورية إيران اإلسالمية

–28.34.24.44.64.713.32120181722نيبال

–173.229.526.836.342.845.0252024251باكستان

–2825202028–19.94.84.53.93.918.4سري النكا

–478.190.5101.999.9105.516.72626232216جنوب آسيا بدون الهند

–2418171442–564.0105.886.089.677.426.9جنوب شرق آسيا10

–3840292533–14.33.84.73.83.64.5كمبوديا

–224.728.922.030.429.72.91611151317إندونيسيا

–6.11.31.41.41.43.13129262227جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ26.6ماليزيا

–2420181344–88.715.314.114.611.822.9الفلبين

–2618181639–67.015.011.111.510.728.9تايلند

–3122171164–86.121.016.713.39.654.5فييت نام

191.37.412.513.914.293.0688732غرب آسيا11

غ.م–55–غ.مغ.إ0.20.2غ.إ5.9األردن

–2056575–2.80.40.10.10.165.7الكويت

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ4.2لبنان

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ24.7المملكة العربية السعودية

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ20.5الجمهورية العربية السورية

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ73.0تركيا

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ4.4اإلمارات العربية المتحدة

22.33.85.05.76.775.3303131302اليمن

الملحق الجدول 
لألغذية1  العالمي  القمة  مؤتمر  هدف  بلوغ  نحو  والتقدم  التغذية  نقص   انتشار 

النامية3 البلدان  في  لأللفية2  اإلنمائية  األهداف  وغايات 
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العالم
اإلقليم/اإلقليم الفرعي/البلد

نسبة ناقصي التغذية إلى مجموع السكانعدد ناقصي التغذيةمجموع السكان

التغيير الذي تحقق 2008-20061992-19901997-19952002-20002008-2006

حتى اآلن
التقدم المحرز 

نحو بلوغ هدف 
مؤتمر القمة 

العالمي لألغذية4

التغيير الذي تحقق 1992-19901997-19952002-20002008-2006

حتى اآلن
التقدم المحرز 
نحو بلوغ غاية 
الهدف اإلنمائي 

لأللفية4
)%()%()%()بالملايين()بالملايين(

–121110832–564.354.453.450.847.013.7أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

–36.17.78.97.48.37.62528222310البحر الكاريبي12

غ.م––614غ.مغ.إغ.إ11.20.61.5كوبا

–9.82.12.12.22.311.72826252414الجمهورية الدومينيكية 

–9.74.64.84.75.521.7636053579هايتي

–1165558–2.70.30.20.10.152.3جامايكا

1.30.10.20.10.214.2111411116ترينيداد وتوباغو

–11109735–528.246.744.543.438.617.2أمريكا الالتينية13

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ39.5األرجنتين

–9.52.01.91.92.529.7292422277دولة بوليفيا المتعددة القوميات

–11109645–190.117.116.616.211.731.5البرازيل

غ.م–––7غ.مغ.إغ.إغ.إ16.60.9شيلي

–151110940–44.45.24.03.94.120.7كولومبيا

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ4.5كوستاريكا

–2316171534–13.32.41.82.12.016.1إكوادور

–13127927–6.10.70.70.40.617.6السلفادور

13.41.42.12.52.9113.41520222246غواتيماال

–20117861–0.80.20.10.10.160.6غيانا

–1916141237–7.21.00.90.90.910.6هندوراس

غ.م––––غ.مغ.إغ.إغ.إغ.إ107.5المكسيك

–5038251962–5.62.11.81.31.150.4نيكاراغوا

–3.30.50.60.60.510.41820191519بنما

–1610101037–6.10.70.50.50.611.3باراغواي

–2721181642–28.56.15.04.74.526.1بيرو

0.50.10.10.10.127.9141315153سورينام

غ.م–––5غ.مغ.إغ.إغ.إ3.30.2أوروغواي

–101413732–27.72.13.13.31.96.5جمهورية فنزويال البوليفارية

–8.80.70.81.01.042.0121113122أوسيانيا14

الملحق الجدول 
لألغذية1  العالمي  القمة  مؤتمر  هدف  بلوغ  نحو  والتقدم  التغذية  نقص   انتشار 

النامية3 البلدان  في  لأللفية2  اإلنمائية  األهداف  وغايات 




