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IôaGƒàe ÒZ äÉfÉ«H

اجلوع في العالم
2003-2001 ‘ ´ƒ÷G QÉ°ûàfG 

 áª°ùf ¿ƒ«∏e 854

 á©Ñ°S πc øe óMGh …CG –
 – ⁄É©dG ¿Éµ°S øe

 Qó≤dG ¤EG ¿hô≤àØj

 ‘h .ájòZC’G øe ‘ÉµdG

 ÌcCG ,¿Gó∏ÑdG ¢†©H

 ¿Éµ°ùdG å∏K øe

.´ƒ÷G ÊÉ©j

2003-2001 ‘ ´ƒ÷G QÉ°ûàfG 

 »°übÉf OóY ¢†ØN ‘ πãªàj Éaóg 1996 ΩÉY ájòZCÓd »ŸÉ©dG áª≤dG ô“Dƒe OóM

 äGƒæ°S öûY ä qôe óbh .2015 ΩÉY √É°übCG óYƒe ‘ ∞°üædG ¤EG ⁄É©dG ‘ ájò¨àdG

.¢VÉØîfG …CG ÉÑjô≤J ¬«∏Y CGô£j ⁄ ⁄É©dG ‘ ´ƒ÷Gh

ájò¨àdG »°übÉf OGóYCG ‘ Ò¨à∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG

:(2003-2001¤G1992-1990)

 :ájòZCÓd »ŸÉ©dG áª≤dG ô“Dƒe ±óg π©ØdÉH â¨∏H

% 50 øe ÌcCÉH ¢VÉØîfG

 :®ƒë∏e Ωqó≤J

 % 50-25 áÑ°ùæH ¢VÉØîfG

 :Ohó Ωqó≤J

% 25-0 áÑ°ùæH ¢VÉØîfG

% 50-0 áÑ°ùæH IOÉjR :äÉ°ùµf

 :IOÉM äÉ°ùµf

% 50 øe ÌcCÉH IOÉjR

 :ájÉ¨∏d á«fóàe áÑ°ùæH ájò¨àdG ¢ü≤f QGôªà°SG

¿Éµ°ùdG øe % 5 øe qπbCG

IôaGƒàe ÒZ äÉfÉ«H

1992-1990 òæe ´ƒ÷G øe ó◊G ∫É› ‘ äÉ°ùµædGh Ωó≤àdG1992-1990 òæe ´ƒ÷G øe ó◊G ∫É› ‘ äÉ°ùµædGh Ωó≤àdG

:á¶MÓe

 ¢SÉ«≤d á«©Lôe IÎØc 1995-1993 IÎØdG äóªoàYG

.ÉjÎjQEGh É«Hƒ«KEG Éªg ,∫qƒ– á∏MôÃ ¿GôÁ øjó∏H ‘ Ωqó≤J øe RôMCG Ée

 ´ƒ÷G ôªà°ùj ¿CG ¥ÓWE’G ≈∏Y ∫ƒÑ≤ŸG ÒZ øe

 .´ƒ÷G ∫É°üÄà°S’ ∑qôëàdG kÉ©«ªL ÉæÑLGh øeh .IôaƒdG øe ⁄ÉY ‘

.¬Zƒ∏H ÉæàYÉ£à°SÉH ±óg Gògh

 .ÉehQ .2006 ⁄É©dG ‘ »FGò¨dG øeC’G ΩGó©fG ádÉM .2006 ,áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG

:(2003-2001) ájò¨àdG »°übÉf ¿Éµ°ùdG ´ƒª› øe áÑ°ùædG

صفحة 31 الخرائط
التقدم نحو هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية منذ 1990-1992

التقدم نحو غاية الهدف الإنمائي للألفية منذ 1990-1992

 (POSTER)1 الخريطة

انتشار الجوع في 2001-2003

النسبة من مجموع السكان ناقصي التغذية (2001-2003)

بيانات غير متوافرة

الخريطة 2

النسبة المئوية للتغير في أعداد ناقصي التغذية

بلوغ غاية الهدف الإنمائي للألفية: انخفاض بأكثر من 50%.  
تقدّم ملحوظ: انخفاض بنسبة 25-50%  

تقدّم محدود: انخفاض بنسبة 0-25%  

نكسات: زيادة بنسبة 0-50%  

نكسات حادة: زيادة بأكثر من 50%  

 

ملاحظة:

اعتُمدت الفترة 1995-1993 كفترة مرجعية لقياس ما أحرز من تقدّم في بلدين يمران بمرحلة تحوّل، هما إثيوبيا وإريتريا.

عناوين الخرائط صفحة 31

التقدم نحو هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية منذ 1990-1992

التقدم نحو غاية الهدف الإنمائي للألفية منذ 1990-1992

األوصاف املستخدمة في اخلرائط وطريقة عرض موضوعاتها ال تعبر عن أي رأى خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني أو الدستوري ألي بلد أو اقليم أو مجال بحري، أو فيما يتعلق بتعيني حدود كل منها.
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