
من الغذائي في العالم  322006 حالة اإنعدام الأ

 :1 الجدول 

لفية  للأ نمائية  الإ هداف  والأ غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  هدف  بل�غ  نح�  والتقدم  التغذية  نق�ص   انت�شار 

تح�ل بمرحلة  تمر  التي  والبلدان  النامية  البلدان  في 

)يتبع(

868.9823.1820.21.020170.8 058.74 4العالم النامي

297.4569.7524.00.920160.8 815.23 2اآ�شيا والمحيط الهادي**
374.7198.7159.50.816120.7 241.51 1�شرق اآ�شيا

20.322.53.67.92.218352.0جمهورية كوريا ال�شعبية الديمقراطية )5(
302.2193.6150.00.816120.7 175.71 1ال�شين )3(

2.32.60.80.70.934280.8منغوليا )4(
0.9__43.347.40.80.81.0جمهورية كوريا )1(

444.2530.380.065.30.818120.7جن�ب �شرق اآ�شيا
10.113.84.44.61.143330.8كمبوديا )4(

185.2217.116.413.80.8960.7اإندوني�شيا )2(
4.25.51.21.20.929210.7جمهورية الو الديمقراطية ال�شعبية )4(

18.324.00.50.61.3331.0ماليزيا )1(
41.248.84.02.70.71050.6ميانمار )2(
62.578.616.215.20.926190.7الفلبين )3(
55.162.216.813.40.830210.7تايلند )4(

67.580.320.613.80.731170.6فييت نام )3(
386.7290.4298.51.026220.8 125.31 1جن�ب اآ�شيا

112.1143.839.243.11.135300.9بنغالدي�ش )4(
863.31049.5214.8212.01.025200.8الهند )4(

19.124.63.94.11.120170.8نيبال )3(
113.7149.927.835.21.324231.0باك�شتان )4(

17.018.94.84.10.928220.8�شري النكا )4(

443.4528.959.452.40.913100.7اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي
84.8102.04.65.11.1550.9اأمريكا ال�شمالية

84.8102.04.65.11.1550.9المك�شيك )2(
28.837.75.07.41.517201.1اأمريكا ال��شطى
3.24.10.20.21.0640.8كو�شتاريكا )1(
5.26.40.60.71.112110.9ال�شلفادور )3(
9.012.01.42.82.016231.5غواتيماال )4(
5.06.81.11.51.323221.0هندورا�ش )4(
3.95.31.21.51.230270.9نيكاراغوا )4(

2.53.10.50.81.521251.2بنما )4(
28.532.07.76.70.927210.8البحر الكاريبي

0.2_10.711.30.70.20.27كوبا )1(
7.28.61.92.31.227271.0الجمهورية الدومينيكية )4(

7.08.24.63.80.865470.7هايتي )5(
2.42.60.30.30.814100.7جامايكا )3(

1.21.30.20.10.913110.8ترينيداد وتوباغو )3(
301.3357.142.033.30.81490.7اأمريكا الجن�بية

رجنتين )1( 1.1__33.038.00.70.91.3االأ
6.88.61.92.01.028230.8بوليفيا )4(

151.2176.318.514.40.81280.7البرازيل )2(
13.315.61.10.60.5840.5�شيلي )1(

35.743.56.15.91.017140.8كولومبيا )3(
10.512.80.90.60.7850.6اإكوادور )2(

0.70.80.20.10.52190.4غيانا )2(
4.35.70.80.81.118150.8باراغواي )3(

22.226.89.33.30.442120.3بيرو )3(
0.40.40.10.00.813100.7�شورينام )3(

3.13.40.20.10.6730.5اأوروغواي )1(
20.025.22.34.52.011181.6جمهورية فنزويال البولفارية )3(

العالم النامي

قليم الفرعي/البلد قليم/ االإ  االإ

)فئة نق�ش التغذية(

 عدد ال�شكان  جمم�ع ال�شكان

الذين يعان�ن نق�ص التغذية

املعدل احلايل/الفرتة 

عداد   املرجعية لأ

ناق�شي التغذية*

معدل هدف موؤمتر 

 القمة العاملي 

غذية = 0.5 لالأ

ن�شبة من يعان�ن نق�ص 

التغذية اإىل جمم�ع ال�شكان

املعدل احلايل/الفرتة 

 املرجعية لنت�شار 

ناق�شي التغذية*

 معدل الهدف 

منائي   االإ

لفية = 0.5  لالأ

1992-19902003-20011992-19902003-20011992-19902003-2001

)٪()باملاليني()باملاليني(



33 حالة إنعدام األمن الغذائي في العالم  2006

)يتبع(

دنى و�شمال اأفريقيا** 322.8407.425.037.61.5891.2ال�شرق الأ
دنى 202.5260.419.631.61.610121.3ال�شرق الأ

�شالمية )1( 58.068.12.12.71.3441.1جمهورية اإيران االإ
ردن )2( 3.45.30.10.42.9471.9االأ
2.12.40.50.10.32450.2الكويت )2(

31.2_2.83.60.10.11.5لبنان )1(
17.123.50.70.91.2440.9المملكة العربية ال�شعودية )1(

13.117.40.70.61.0540.7الجمهورية العربية ال�شورية )1(
31.7_58.770.31.02.02.1تركيا )1(

مارات العربية المتحدة )1( 0.4_2.12.90.10.10.64االإ
12.519.34.27.11.734371.1اليمن )5(

120.4147.05.46.01.1440.9�شمال اأفريقيا
25.631.31.31.51.1550.9الجزائر )2(

57.070.52.52.41.0430.8م�شر )1(
1.1__4.45.40.00.01.4الجماهيرية العربية الليبية )1(

25.030.11.51.91.3661.1المغرب )2(
1.0__8.49.70.10.11.1تون�ش )1(

477.3635.3169.0206.21.235320.9اأفريقيا جن�ب ال�شحراء الكبرى**
63.484.122.746.82.136561.6و�شط اأفريقيا
12.015.74.04.01.033250.8الكاميرون )4(

3.03.81.51.71.150450.9جمهورية اأفريقيا الو�شطى )5(
6.08.33.52.70.858330.6ت�شاد )4(

2.63.61.41.20.954340.6الكونغو )4(
38.851.312.237.03.031722.3جمهورية الكونغو الديمقراطية )5(

1.01.30.10.10.71050.5غابون )2(
167.8223.075.186.91.245390.9�شرق اأفريقيا
5.76.62.74.51.648671.4بوروندي )5(

3.24.02.22.91.368731.1اإريتريا***)5(
55.669.038.231.50.861460.8اإثيوبيا***)5(

24.431.59.59.71.039310.8كينيا )4(
6.48.22.83.01.143360.8رواندا )5(

25.532.97.98.81.131270.9ال�شودان )4(
17.925.04.24.61.124190.8اأوغندا )3(

27.036.39.916.11.637441.2جمهورية تنزانيا المتحدة )5(
71.091.834.136.01.148390.8اأفريقيا الجن�بية

9.613.25.65.00.958380.7اأنغوال )5(
1.41.80.30.51.723301.3بوت�شوانا )4(

1.61.80.30.20.817120.7لي�شوتو )3(
12.316.94.36.51.535381.1مدغ�شقر )5(
9.611.94.84.00.850340.7مالوي )4(

1.11.20.10.11.0660.9موري�شيو�ش )2(
13.918.59.28.30.966450.7موزامبيق )5(

1.52.00.50.40.934230.7ناميبيا )4(
0.91.10.10.21.714191.3�شوازيلند )3(

8.410.74.05.11.348471.0زامبيا )5(
10.712.84.85.71.245451.0زمبابوي )5(

175.1236.337.236.51.021150.7غرب اأفريقيا
4.86.61.00.90.920140.7بنن )3(

9.212.61.92.11.121170.8بوركينا فا�شو )3(
12.916.42.32.21.018140.8كوت ديفوار )3(

1.01.40.20.41.822271.2غامبيا )4(
15.720.55.82.40.437120.3غانا )3(

 :1 الجدول 

لفية  للأ نمائية  الإ هداف  والأ غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  هدف  بل�غ  نح�  والتقدم  التغذية  نق�ص  انت�شار 

تح�ل بمرحلة  تمر  التي  والبلدان  النامية  البلدان  في 

العالم النامي

قليم الفرعي/البلد قليم/ االإ  االإ

)فئة نق�ش التغذية(

 عدد ال�شكان  جمم�ع ال�شكان

الذين يعان�ن نق�ص التغذية

املعدل احلايل/الفرتة 

عداد   املرجعية لأ

ناق�شي التغذية*

معدل هدف موؤمتر 

 القمة العاملي 

غذية = 0.5 لالأ

ن�شبة من يعان�ن نق�ص 

التغذية اإىل جمم�ع ال�شكان

املعدل احلايل/الفرتة 

 املرجعية لنت�شار 

ناق�شي التغذية*

 معدل الهدف 

منائي   االإ

لفية = 0.5  لالأ

1992-19902003-20011992-19902003-20011992-19902003-2001

)٪()باملاليني()باملاليني(



من الغذائي في العالم  342006 حالة اإنعدام الأ

413.6408.923.424.71.1661.1البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل
284.5281.019.120.81.1771.1رابطة الدول الم�شتقلة

3.43.11.80.90.552290.6اأرمينيا )4(
7.78.32.60.80.334100.3اأذربيجان )3(
32.8_10.39.90.10.32.7بيالرو�ش )1(
5.45.22.40.70.344130.3جورجيا )3(

87.8_16.715.50.21.27.2كازاخ�شتان )2(
4.55.11.00.20.22140.2قيرغيز�شتان )1(

4.44.30.20.51.95111.9جمهورية مولدوفا )3(
148.4144.16.44.10.6430.7االتحاد الرو�شي )1(

5.76.21.23.83.122612.8طاجيك�شتان )5(
4.14.80.50.40.81280.7تركمان�شتان )2(

31.1_51.748.91.21.21.0اأوكرانيا )1(
22.325.71.76.74.08263.4اأوزبك�شتان )4(
0.4_7.67.10.40.10.45دول البلطيق

1.51.30.10.00.3930.3اإ�شتونيا )1(
2.52.30.10.10.8330.9التفيا )1(

0.2_3.63.50.20.00.24ليتوانيا )1(
121.4120.83.93.81.0331.0اأوروبا ال�شرقية

3.23.10.20.21.1561.1األبانيا )2(
8.58.00.70.71.1891.2بلغاريا )2(

3.64.10.30.41.1991.0البو�شنة والهر�شك )2(
0.6__10.29.90.10.00.6هنغاريا )1(
4.54.40.70.30.41670.4كرواتيا )2(

2.02.00.30.10.51570.4جمهورية مقدونيا اليوغو�شالفية ال�شابقة )2(
0.6__10.310.20.20.10.6الجمهورية الت�شيكية )1(

1.0__38.538.60.30.31.0بولندا )1(
0.3__22.822.40.30.10.3رومانيا )1(

�شود )3( 10.510.50.51.12.25102.2�شربيا والجبل االأ
5.35.40.20.31.6461.6�شلوفاكيا )2(
2.02.00.10.10.9330.9�شلوفينيا )1(

6.48.42.52.00.839240.6غينيا )4(
2.13.20.71.62.234491.4ليبريا )5(
9.312.62.73.51.329281.0مالى )4(

2.12.80.30.30.815100.6موريتانيا )3(
7.911.53.23.71.241320.8النيجر )4(

88.7120.911.811.51.01390.7نيجيريا )2(
7.59.91.82.21.323231.0ال�شنغال )4(

4.14.81.92.41.346501.1�شيراليون )5(
3.54.81.21.21.033250.7توغو )4(

 :1 الجدول 

لفية  للأ نمائية  الإ هداف  والأ غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  هدف  بل�غ  نح�  والتقدم  التغذية  نق�ص  انت�شار 

تح�ل بمرحلة  تمر  التي  والبلدان  النامية  البلدان  في 

العالم النامي

قليم الفرعي/البلد قليم/ االإ  االإ

)فئة نق�ش التغذية(

 عدد ال�شكان  جمم�ع ال�شكان

الذين يعان�ن نق�ص التغذية

املعدل احلايل/الفرتة 

عداد   املرجعية لأ

ناق�شي التغذية*

معدل هدف موؤمتر 

 القمة العاملي 

غذية = 0.5 لالأ

ن�شبة من يعان�ن نق�ص 

التغذية اإىل جمم�ع ال�شكان

املعدل احلايل/الفرتة 

 املرجعية لنت�شار 

ناق�شي التغذية*

 معدل الهدف 

منائي   االإ

لفية = 0.5  لالأ

1992-19902003-20011992-19902003-20011992-19902003-2001

)٪()باملاليني()باملاليني(

البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

قليم الفرعي/البلد قليم/ االإ االإ

)فئة نق�ش التغذية(

 عدد ال�شكان  جمم�ع ال�شكان

الذين يعان�ن نق�ص التغذية

املعدل احلايل/الفرتة 

عداد   املرجعية لأ

ناق�شي التغذية*

معدل هدف موؤمتر 

 القمة العاملي 

غذية = 0.5 لالأ

ن�شبة من يعان�ن نق�ص 

التغذية اإىل جمم�ع ال�شكان

املعدل احلايل/الفرتة 

 املرجعية لنت�شار 

ناق�شي التغذية*

 معدل الهدف 

منائي   االإ

لفية = 0.5  لالأ

1995-19932003-20011995-19932003-20011995-19932003-2001

)٪()باملاليني()باملاليني(

طالع على المالحظات، يرجى الرجوع اإلى �شفحة 38 لالإ
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)يتبع(

:2 الجدول 

والبلدان  النامية  البلدان  في  والدخل  الزراعية  الم�ارد  الغذائية،  المع�نة  الفقر،  غذية،  الأ ت�افر 

التغذية  نق�ص  انت�شار  فئة  اأ�شا�ص  على  م�شنفة  تح�ل،  بمرحلة  تمر  التي 

اأقل من 5% ناق�ش� تغذية 

اآ�شيا والمحيط الهادي

854 7304 0793 7184 87022005611822 8302 2ماليزيا
985 5309 2455 16912 200381007غ م040 0003 3جمهورية كوريا

اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

رجنتين 627 8499 9326 2146 980230021213876 0002 3االأ
253 0963 2054 2805 86062001618296143 6102 2�شيلي

440 1714 2313 1164 850525065168733 7202 2كو�شتاريكا
غ مغ مغ مغ م001111016غ مغ م190 7203 2كوبا

578 5697 3325 0835 8502210343413615 6602 2اأوروغواي
دنى و�شمال اأفريقيا ال�شرق الأ

048 5332 5791 1691 35043704439121 2003 3م�شر
�شالمية 480 8802 8021 3681 090220098451 9803 2جمهورية اإيران االإ

088 26غ م327 1685 2284 4620331451غ مغ م170 1603 3لبنان
غ مغ م218 7غ م0054711257غ مغ م330 2703 3الجماهيرية العربية الليبية

599 76114 7567 2988 001929009غ مغ م820 7702 2المملكة العربية ال�شعودية
903 0592 1202 101414149209151غ مغ م060 8303 2الجمهورية العربية ال�شورية

639 4922 2282 5312 2502270131289771 1503 3تون�ش
766 7641 9771 4712 3402200556232 4903 3تركيا

مارات العربية المتحدة 288 88535 8569 79721 0011240024غ مغ م220 9303 2االإ
البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

754 8272 5191 0241 40891801غ مغ م960 1902 3بيالرو�ش*
728 2384 8713 7335 009100574غ م2402 0803 3الجمهورية الت�شيكية*

188 4923 9252 7314 160229014181032 7603 2اإ�شتونيا*
983 8333 1612 6555 5002200913043 3403 3هنغاريا*

0508210312126028243306575956 4003 2قيرغيز�شتان*
429 3742 0951 3564 02022809115822 9603 2التفيا*

424 4غ م105 4544 370721009121812 8703 2ليتوانيا*
445 6369541 1454 3702200563603 3403 3بولندا*

690 5643 9922 6221 520321016220821 2103 3رومانيا*
390 6202 1221 6862 080623015141731 9303 2االتحاد الرو�شي*

667 90730 39213 50110 970220049132067 9502 2�شلوفينيا*
391 2101 21015154567588221غ م030 0403 3اأوكرانيا*

5 اإلى 9% ناق�ش� تغذية

اآ�شيا والمحيط الهادي

88017800222811656874474574 7002 2اإندوني�شيا
غ مغ مغ مغ م001200غ مغ م900 6302 2ميانمار

اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

227 6793 4441 0803 06014800101427163 8103 2البرازيل
491 0641 3842 3351 7102182277100581 5102 2اإكوادور

538 1443 73083241517187252946449762 3502 2غيانا
778 2712 8032 0805 1808101099118505 1003 3المك�شيك

دنى و�شمال اأفريقيا ال�شرق الأ

113 8872 9141 7211 04022006558531 9203 2الجزائر
ردن 255 7111 8461 4731 6802231148592921 8202 2االأ
486 14غ م914 16غ م008238349غ مغ م060 3403 2الكويت
711 7571 3391 1701 07022415680291 0303 3المغرب

اأفريقيا جن�ب ال�شحراء الكبرى

805 5741 8671 1903 0022190324غ مغ م670 4502 2غابون
659 9154 1573 6444 2034148532غ مغ م960 8902 2موري�شيو�ش

700597000221812364387595890 5402 2نيجيريا

فئة انت�شار نق�ص التغذية 

في مجموع ال�شكان 2003-2001

قليم/البلد الإ

اإمدادات الطاقة 

 الغذائية

الفقر )ال�شكان الذين 

يعي�ش�ن باأقل من دولر 

واحد ي�ميا مبعادل 

الق�ة ال�رشائية(

املع�نة الغذائية 

امل�شتلمة كح�شة 

من اإمدادات الطاقة 

الغذائية

الر�شيد الراأ�شمايل يف 

 الزراعة

امل�شاعدات اخلارجية 

 للزراعة

ن�صيب الفرد من الناجت 

جمايل  املحلي الإ

القيمة امل�شافة للزراعة 

 لكل عامل

 92-199003-20011991200392-199003-2001 92-199003-200192-199003-20011991200319912003

)ب�شعر الدوالر الثابت عام 2000(  )ب�شعر الدوالر الثابت عام 1995 لكل عامل زراعي()٪()٪()كيلوكالوري/يوم للشخص(
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)يتبع(

البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

492 0131 4031 860222134568388201 8702 2األبانيا*
671 9515 3212 1781322863131غ مغ م710 6902 2البو�شنة والهر�شك*

847 1616 8392 5151 85025202228411171 9002 2بلغاريا*
302 1959 7545 1374 2104841503غ م770 5202 2كرواتيا*

447 3481 6711 0951 200343422551غ م710 2802 3كازاخ�شتان*
177 1473 7522 6051 23091004311غ م800 5202 2جمهورية مقدونيا اليوغو�شالفية ال�شابقة*

غ م2630 9824 200131211042غ م830 9202 2�شلوفاكيا*

غ م076 1غ م750211040343310613 5502 2تركمان�شتان*

10 اإلى 19% ناق�ش� تغذية

اآ�شيا والمحيط الهادي

378**252**209 1**422**122**1**1700**33**940 7102 2ال�شين
3900111911183228198208غ م450 3402 2نيبال

041908987 4502015112263208941 2602 2الفلبين
5801520011219235471211297 1802 2فييت نام

اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

791 4732 0403 8752 58038004538181 4402 2كولومبيا
607 5901 0931 6652 56021311232255991 4902 2ال�شلفادور
965 0481 2032 1203 6808240122468923 5002 2جامايكا

544 1682 3512 5001 530516005594181 4002 2باراغواي
770 1621 1361 6582 5702181034414451 9602 1بيرو

007 9823 2802 1182 13014131131672غ مغ م660 5302 2�شورينام
135 6312 6091 0117 00564165غ م7604 6302 2ترينيداد وتوباغو

880 5525 9684 1763 350314001417320205 4602 2جمهورية فنزويال البوليفارية
اأفريقيا جن�ب ال�شحراء الكبرى

11112549275329374610غ مغ م530 3302 2بنن
460634531012221217247151164 3502 2بوركينا فا�شو

630101110227033633573600763 4702 2كوت ديفوار
650184541114027216269316346 0802 2غانا

6203036752213132396527464491 4402 2لي�شوتو
78047261163211561336422260287 5602 2موريتانيا
180 3561 3461 3221 4598915001غ م3608 4502 2�شوازيلند

380888512111520177262189231 2702 2اأوغندا
البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

087 62012412117182345598667811 1402 2اأذربيجان*
535 8891 352610124644388231غ م520 0502 2جورجيا*

22113891861338371547703غ م730 9302 2جمهورية مولدوفا*
�شود* 424 1غ م189 134451237681غ مغ م670 9102 2�شربيا والجبل االأ

20 اإلى 34% ناق�ش� تغذية

اآ�شيا والمحيط الهادي

20036364111187277386246313 0702 2بنغالدي�ش
302غ م321غ م342111230غ م060 8602 1كمبوديا

4404235001144312511337406 3702 2الهند
32082611113438232364348460 1102 2جمهورية الو الديمقراطية ال�شعبية

27263536980337423644679غ م250 0602 2منغوليا
340481321443515473545580696 3002 2باك�شتان

3904872116046595921713746 2302 2�شري النكا
238504633 5552 4101820022611 2002 2تايلند

اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

018701771 22061415433108638951 1102 2بوليفيا

:2 الجدول 

والبلدان  النامية  البلدان  في  والدخل  الزراعية  الم�ارد  الغذائية،  المع�نة  الفقر،  غذية،  الأ ت�افر 

التغذية  نق�ص  انت�شار  فئة  اأ�شا�ص  على  م�شنفة  تح�ل،  بمرحلة  تمر  التي 

فئة انت�شار نق�ص التغذية 

في مجموع ال�شكان 2003-2001

قليم/البلد الإ

اإمدادات الطاقة 

 الغذائية

الفقر )ال�شكان الذين 

يعي�ش�ن باأقل من دولر 

واحد ي�ميا مبعادل 

الق�ة ال�رشائية(

املع�نة الغذائية 

امل�شتلمة كح�شة 

من اإمدادات الطاقة 

الغذائية

الر�شيد الراأ�شمايل يف 

 الزراعة

امل�شاعدات اخلارجية 

 للزراعة

 ن�صيب الفرد من 

الناجت املحلي 

جمايل  الإ

القيمة امل�شافة للزراعة 

 لكل عامل

 92-199003-20011991200392-199003-2001 92-199003-200192-199003-20011991200319912003

)ب�شعر الدوالر الثابت عام 2000(  )ب�شعر الدوالر الثابت عام 1995 لكل عامل زراعي()٪()٪()كيلوكالوري/يوم للشخص(



37 حالة إنعدام األمن الغذائي في العالم  2006

142 2944 4642 5472 29042226719901 2602 2الجمهورية الدومينيكية
285 1512 7182 4681 2103516952235411 3502 2غواتيماال
209 360382110332116488889439841 3102 2هندورا�ش
946 1371 2904845225552792316947931 2202 2نيكاراغوا

657 3373 9962 1533 2601273079171763 3202 2بنما
اأفريقيا جن�ب ال�شحراء الكبرى

491575412 3253 203271212غ م18031 2602 2بوت�شوانا
215 17001137186226466891غ م270 1202 2الكاميرون

غ م31222137197205184غ مغ م160 7802 1ت�شاد

104935298347 23005551غ مغ م150 8602 1الكونغو
53104727324320226220غ م28054 3702 2غامبيا

22114126331378172231غ مغ م420 1102 2غينيا
15034233310378443418337319 9802 1كينيا

4215300201413914682134غ م140 8802 1مالوي
10113528182239191245غ م22016 2202 2مالي

122 9438631 6861 445680551غ م26035 0702 2ناميبيا
160426131112818177160182174 0202 2النيجر

31115037398445244254غ م31045 2802 2ال�شنغال
غ م92810145282417302غ مغ م260 1702 2ال�شودان

2011203261243351405غ مغ م320 1502 2توغو
البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

780 5262 26011134481317781874228861 9602 1اأرمينيا*
615 2311 2703140216159435116021 6602 2اأوزبك�شتان*

%35 اأو اأكثر ناق�ش� تغذية

اآ�شيا والمحيط الهادي

غ مغ مغ مغ م0223302غ مغ م150 4702 2جمهورية كوريا ال�شعبية الديمقراطية 

اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

88112428626441794426غ مغ م090 7802 1هايتي
دنى و�شمال اأفريقيا ال�شرق الأ

02041634333212443537340524 0402 2اليمن
اأفريقيا جن�ب ال�شحراء الكبرى

7911196771740200175غ مغ م070 7802 1اأنغوال
64045550510237146103121101 9001 1بوروندي

1111353261225292423غ م94067 8601 1جمهورية اأفريقيا الو�شطى
غ م110041417985230غ مغ م610 1701 2جمهورية الكونغو الديمقراطية

33461103219217710557غ مغ م520 5501 1اإريتريا*
8603123771101288102120109 5501 1اإثيوبيا*

غ مغ م3071112176128غ مغ م940 2101 2ليبريا

040466122321426247224184173 0802 2مدغ�شقر
38256001314167261115147غ م070 7302 1موزامبيق

5224002324254244190224غ م070 9502 1رواندا
غ مغ م57001020273151غ م93057 9901 1�شيراليون

01002412256300247290غ م96049 0501 2جمهورية تنزانيا المتحدة
9306564133113723351327184210 9301 1زامبيا

01033569711463655479265241 9802 1زمبابوي
البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

840479141110187196204339418 3101 2طاجيك�شتان*

:2 الجدول 

والبلدان  النامية  البلدان  في  والدخل  الزراعية  الم�ارد  الغذائية،  المع�نة  الفقر،  غذية،  الأ ت�افر 

التغذية. نق�ص  انت�شار  فئة  اأ�شا�ص  على  م�شنفة  تح�ل،  بمرحلة  تمر  التي 

فئة انت�شار نق�ص التغذية 

في مجموع ال�شكان 2003-2001

قليم/البلد الإ

اإمدادات الطاقة 

 الغذائية

الفقر )ال�شكان الذين 

يعي�ش�ن باأقل من دولر 

واحد ي�ميا مبعادل 

الق�ة ال�رشائية(

املع�نة الغذائية 

امل�شتلمة كح�شة 

من اإمدادات الطاقة 

الغذائية

الر�شيد الراأ�شمايل يف 

 الزراعة

امل�شاعدات اخلارجية 

 للزراعة

ن�صيب الفرد من الناجت 

جمايل  املحلي الإ

القيمة امل�شافة للزراعة 

 لكل عامل

 92-199003-20011991200392-199003-2001 92-199003-200192-199003-20011991200319912003

)ب�شعر الدوالر الثابت عام 2000(  )ب�شعر الدوالر الثابت عام 1995 لكل عامل زراعي()٪()٪()كيلوكالوري/يوم للشخص(

طالع على المالحظات، يرجى الرجوع اإلى �شفحة 38 لالإ



من الغذائي في العالم  382006 حالة اإنعدام الأ

ملحظات على الجدول 1

غذية: تخفي�ش عدد من يعانون نق�ش التغذية اإلى الن�شف في الفترة ما بين 1990- هدف م�ؤتمر القمة العالمي للأ

1992 وعام 2015.

لفية، الغاية 2: تخفي�ش ن�شبة ال�شكان الذين يعانون الجوع اإلى الن�شف في  نمائية للأ هداف الإ ول من الأ الهدف الأ

الفترة ما بين عامي 1990 و 2015.

تراجع البلدان اإح�شاءاتها الر�شمية على نحو منتظم �شواء في الما�شي اأو في الحا�شر. وينطبق ذات ال�شئ على 

مم المتحدة. وطبقا لذلك تراجع المنظمة تقديراتها عن نق�ش التغذية. ولذلك ُين�شح  بيانات ال�شكان ال�شادرة عن االأ

من الغذائي في  �شارة فقط اإلى االختالف في التقديرات وقت اإ�شدار “حالة انعدام االأ م�شتخدمو هذه البيانات باالإ

العالم”، وعدم مقارنتها بالبيانات الواردة في اأعداد ال�شنوات ال�شابقة.

رقام بين قو�شين ت�شير اإلى فئة االنت�شار )ن�شبة ال�شكان ناق�شي التغذية في 2003-2001(: االأ

)1( >  5  في المائة ناق�شو تغذية

)2( 5-9 في المائة ناق�شو تغذية

)3( 10-19 في المائة ناق�شو تغذية

)4( 20-34 في المائة ناق�شو تغذية

)5( ≤35 في المائة ناق�شو تغذية

ال ي�شمل هذا الجدول البلدان التي ال تتوافر عنها بيانات كافية.

*  ي�شير المعدل الحالي اإلى تقديرات 2001-2003، وت�شير الفترة المرجعية اإلى تقديرات 1990- 1992 بالن�شبة 

للبلدان النامية والفترة 1993-1995 بالن�شبة للبلدان التي تمر بمرحلة تحول.

فغان�شتان والعراق وبابوا غينيا الجديدة وال�شومال ترد في مجاميع كل من  ** مع اأّن التقديرات الموؤقتة الأ

قاليم العائدة لها، فهي لم ترد ب�شكل منف�شل. االأ

*** لم تكن اإريتريا واإثيوبيا كيانين منف�شلين في الفترة 1990-1992، اإال اأّن تقديرات عدد ناق�شي التغذية 

قليمي الفرعي للفترة  قليمي واالإ ون�شبتهم في جمهورية اإثيوبيا ال�شعبية الديمقراطية �شابقًا ترد في المجموع االإ

رقام المبينة الخا�شة بالبلدين تقابل تقديرات الفترة 1995-1993. المذكورة. واالأ

المفتاح

-   اأقل من 2.5 في المائة ناق�شو تغذية

الم�شادر

مم المتحدة ل�شكان العالم 2002، ن�شخة منقحة عام 2002، نيويورك.  مجم�ع ال�شكان: توقعات االأ

غذية والزراعة. نق�ص التغذية: تقديرات منظمة االأ

مالحظات على الجدول 2

رقام الفترة 1993-1995 بدال من الفترة 1990-1992 وعام 1994 بدال من عام 1991. * تمثل االأ

خرى البيانات عن اأرا�شي ال�شين القارية  رقام االأ رقام اإلى اأرا�شي ال�شين القارية فقط. وت�شمل االأ ** ت�شير االأ

دارية الخا�شة في ال�شين ومقاطعة تايوان ال�شينية. دارية الخا�شة ومقاطعة مكاو االإ ومقاطعة هونج كونج االإ

تعاريف 

اإمدادات الطاقة الغذائية: الغذاء المتاح لال�شتهالك الب�شري معبرا عنه بال�شعرات الحرارية للفرد يوميا. 

غذية المتبقية لال�شتخدام الب�شري بعد  مدادات باعتبارها االأ وعلى ال�شعيد القطري، تح�شب هذه االإ

خ�شم كل اال�شتهالك غير الغذائي )ال�شادرات، علف الحيوان، اال�شتخدام ال�شناعي، البذور والهدر(.

الفقر )ال�شكان الذين يعي�ش�ن باأقل من دولر واحد ي�ميا بمعادل الق�ة ال�شرائية(: ن�شبة ال�شكان الذين يعي�شون 

باأقل من دوالر واحد يوميا هي ن�شبة ال�شكان الذين يقل متو�شط م�شروفات ا�شتهالكهم عن 1.08 دوالر يوميا 

باأ�شعار عام 1993 بعد تحويلها لمعادل القوة ال�شرائية. وقد اختير مقيا�ش 1.08 دوالر يوميا ليكون م�شاويا 

لمتو�شط اأدنى ع�شرة خطوط للفقر بين مجموعة من البلدان ذات الدخل المنخف�ش. ومعامل تحويل تعادل القوة 

ال�شرائية الم�شتخدم لهذه ال�شل�شلة هو عدد وحدات عملة البلدان التي تلزم ل�شراء نف�ش كمية ال�شلع والخدمات من 

ال�شوق المحلية، مقابل ما ُي�شترى بدوالر اأمريكي واحد في الواليات المتحدة. والبيانات التي تظهر ن�شبة قدرها 

2.0 ت�شير اإلى اأن معدل الفقر اأقل من 2.0 في المائة. وتواريخ �شنوات الم�شح متباينة. وبالن�شبة لكل بلد، اأدرجت 

قرب اإلى 1990 من الفترة 1985-1994)اأو عام 1993 من الفترة 1996-1993  البيانات �شمن بيانات العام االأ

بالن�شبة للبلدان التي تمر بمرحلة تحول( وبالن�شبة للبيانات الخا�شة باأقرب ال�شنوات من الفترة 1995-2003، مع 

فترة فا�شلة بين الم�شحين ال تقل عن خم�ش �شنوات.

المع�نة الغذائية الم�شتلمة كح�شة من اإمدادات الطاقة الغذائية: ح�شة اإمدادات الطاقة الغذائية من المعونة 

الغذائية الم�شتلمة )الحبوب وغيرها( مقارنة مع اإمدادات الطاقة الغذائية الم�شتمدة من جميع ال�شلع. والبيانات 

طنان محولة اإلى �شعرات حرارية با�شتخدام معامالت تحويل ح�شب ال�شلعة.  المتعلقة بالمعونة الغذائية باالأ

طنان تمثل نقل ال�شلع الغذائية من البلدان المانحة اإلى البلدان الم�شتفيدة، على اأ�شا�ش  و�شحنات المعونة الغذائية باالأ

رة للغاية. وُت�شتبعد الم�شتريات داخل البلدان الم�شتفيدة. وُيبلغ عن �شحنات المعونة  منحة بالكامل اأو ب�شروط مي�شَّ

الغذائية من الحبوب على اأ�شا�ش ال�شنة التجارية العالمية )يوليو/تموز – يونيو/حزيران(، بينما ُيبلغ عن �شحنات 

المعونة الغذائية من غير الحبوب على اأ�شا�ش ال�شنة التقويمية.

غذية والزراعة بطريقة غير مبا�شرة تقديرات  ح�شاء في منظمة االأ الر�شيد الراأ�شمالي في الزراعة: ا�شتمد ق�شم االإ

را�شي المروية  الر�شيد الراأ�شمالي في الزراعة با�شتخدام بيانات مادية عن الثروة الحيوانية، الجرارات، االأ

را�شي المزروعة بمحا�شيل دائمة، وغير ذلك، وبا�شتخدام متو�شط اأ�شعار عام 1995. واالأ

الم�شاعدات الخارجية للزراعة: هي االلتزامات التي�شيرية وغير التي�شيرية من المانحين الثنائيين ومتعددي 

طراف للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول وبع�ش البلدان المتقدمة من اأجل التنمية الزراعية  االأ

ر�شاد، المدخالت، الخدمات الزراعية، اإنتاج  را�شي والمياه، البحوث، التدريب واالإ بمعناها الوا�شع والتي ت�شمل: االأ

�شماك، الغابات، الزراعة )بمختلف اأ�شكالها غير المحددة في موا�شع  المحا�شيل، الثروة الحيوانية، م�شايد االأ

نهار  قاليم واأحوا�ش االأ اأخرى(، حماية البيئة، التنمية الريفية/البنية التحتية، ت�شنيع المدخالت، تنمية االأ

وال�شناعات الزراعية.

جمالي مق�شوما على عدد ال�شكان في منت�شف  جمالي: هو الناتج المحلي االإ ن�شيب الفرد من الناتج المحلي الإ

مريكي الثابت في عام 2000. ال�شنة. وتمثل البيانات القيمة ب�شعر الدوالر االأ

ق�شام 1-5 من الت�شنيف الدولي ال�شناعي الموحد، وت�شمل  القيمة الم�شافة للزراعة لكل عامل: الزراعة تقابل االأ

نتاج الحيواني. والقيمة الم�شافة هي �شافي  الغابات وال�شيد البحري والبري، وكذلك زراعة المحا�شيل واالإ

اإنتاج القطاع بعد اإ�شافة جميع المخرجات وطرح المدخالت الو�شيطة، وهي تحت�شب بدون اأي اقتطاعات لمراعاة 

نعة اأو لمراعاة ا�شتنزاف الموارد الطبيعية وتدهورها. ومن�شاأ القيمة الم�شافة يحدده  �شول الم�شّ ا�شتهالك االأ

مريكي الثابت في عام  الت�شنيف الدولي ال�شناعي الموحد )التنقيح 3(. وتمثل البيانات القيمة ب�شعر الدوالر االأ

.2000

المفتاح

بيانات غير متوافرة غ م 

�شفر اأو اأقل من ن�شف الوحدة المبينة.  0

الم�شادر

غذية والزراعة. اإمدادات الطاقة الغذائية: تقديرات منظمة االأ

الفقر )ال�شكان الذين يعي�ش�ن باأقل من دولر واحد ي�ميا بمعادل الق�ة ال�شرائية(: ت�شتند البيانات اإلى تلك التي 

ن�شرها البنك الدولي، 2005، موؤ�شرات التنمية في العالم 2005 )متاحة على الموقع التالي:

.)http://devdata.worldbank.org/wdi2005/Section2.htm 

غذية والزراعة في و�شع تقديراتها ب�شاأن �شحنات المعونة الغذائية على  المع�نة الغذائية: انفردت منظمة االأ

غذية العالمي. البيانات المقدمة من برنامج االأ

غذية والزراعة  ح�شاء في منظمة االأ الر�شيد الراأ�شمالي في الزراعة والم�شاعدات الخارجية للزراعة: ق�شم االإ

ومنظمة التعاون االقت�شادي والتنمية.

جمالي والقيمة الم�شافة للزراعة لكل عامل: بيانات الح�شابات القومية  ن�شيب الفرد من الناتج المحلي الإ

الخا�شة بالبنك الدولي، وملفات بيانات الح�شابات القومية الخا�شة بمنظمة التعاون االقت�شادي والتنمية.


