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اإلحصائي ٧١الملحق 

الملحق مالحظات لجدول 

المفتاح
الجدول: في  التالية  االصطالحات  تستخدم 

..
٠٫٠ أو   ٠

فارغة خلية 

متوفرة غير  البيانات   =  
جداً ضئيل  أو  معدوم   =  

ينطبق ال   =  

بسبب  األصلية  البيانات  مصادر  عن  المرفق  الجدول  في  الواردة  األرقام  تختلف  قد 
الصحيحة  األرقام  عن  العشرية  الكسور  لفصل  البيانات.  معالجة  أو  األرقام  تقريب 

(.) نقطة  تستخدم 

فنية مالحظات 

األطفال بين  التقزم  انتشار 
والبنك  العالمية  الصحة  ومنظمة  (اليونيسيف)  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  المصادر: 

آلخر  هي  المراقبات  القطري،  المستوى  على  ٢٠١١ب.  المتحدة  واألمم   ٢٠١٢ الدولي، 
هي  آسيا)  وجنوب  وسط  من  (لكل  اإلقليمية  المجاميع  أن  إلى  حرف  يشير  متاحة.   سنة 
المحددة  السكان  وأوزان  المقدمة  البيانات  باستخدام  والزراعة  األغذية  منظمة  تقديرات 

األخرى  اإلقليمية  المجاميع  وجميع  ٢٠١١ب).  المتحدة،  (األمم  العمرية  الفئة  في 
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  في  وردت  كما   ٢٠١٠ للعام  منمذجة  تقديرات  هي 

 .(٢٠١٢) الدولي  والبنك  العالمية  الصحة  ومنظمة  (اليونيسيف) 

التقزم
طولهم  يكون  عندما  التقزم  من  يعانون  العمر  من  الخامسة  دون  األطفال  أن  يعتبر 

منظمة  وضعتها  التي  الطفل  نمو  معايير  من  معياريين  بانحرافين  أقل  للعمر  بالنسبة 
.٢٠٠٦ عام  العالمية  الصحة 

األطفال لدى  الدقيقة  المغذيات  ونقص  الدم  فقر  انتشار 
٢٠٠٩ الدقيقة،  المغذيات  مبادرة  المصدر: 

مبادرة  تحتسبها  كما  اإلحصائي  االنحدار  إلى  مستندة  تقديرات  هي  المائل  بالخط  القيم 
نقص  من  خالية  تكون  أن  يفترض  التي  للبلدان   *٠٫٠ قيمة  وتستخدم  الدقيقة.  المغذيات 

دوالر   ١٥  ٠٠٠ عن  يقل  ال  الواحد  للفرد  إجمالياً  محلياً  ناتجاً  لديها  ألن  ألف  فيتامين 
أمريكي.



حالة األغذية والزراعة ٢٠١٣ ٧٢

الدم فقر 
تكون  عندما  الدم  فقر  يعانون  العمر)  من  الخامسة  (دون  الصغار  األطفال  أن  يعتبر 

واحد. لتر  لكل  غرامات   ١١٠ من  أقل  الهيموغلوبين  مستويات 

ألف  فيتامين  نقص 
الريتينول  يكون  عندما  ألف  الفيتامين  في  نقصاً  العمر  من  الخامسة  دون  األطفال  يبدي 

ميكروغراماً/ديسيلتراً.  ٢٠ أو  ميكرومول/لتر   ٠٫٧٠ من  أقل  المصل  في 

اليود نقص 
 ١٠٠ من  أقل  البولي  اليود  يكون  عندما  اليود  نقص  من  يعانون  األطفال  أن  يعتبر 

سنة. و١٢   ٦ بين  أعمارهم  تتراوح  من  هم  هنا  األطفال  ميكروغرام/لتر. 

البالغين بين  المفرطة  السمنة  انتشار 
٢٠١١ب  المتحدة،  واألمم  ٢٠١٣ج؛  العالمية،  الصحة  منظمة  المصادر: 

انتشار  معدالت  باستخدام  والزراعة  األغذية  منظمة  تقديرات  هي  اإلقليمية  المجاميع 
العمرية. بالفئة  المحددة  السكان  وأوزان  المقدمة  المفرطة  السمنة 

المفرطة السمنة 
كتلة  مؤشر  يكون  عندما  المفرطة  السمنة  من  يعانون   ٢٠ الـ  سن  فوق  البالغين  أن  يعتبر 
مقسوماً  بالكيلوغرام  الجسم  وزن  يساوي  الجسم  كتلة  مؤشر  أكثر.  أو   ٣٠ يساوي  الجسم 

كغم/م٢.  بالمتر  الطول  مربع  على 

اإلقليمية والمجاميع  البلدان  مجموعات 
وهذه  المؤشرات؛  لجميع  اإلقليمية  والمجاميع  البلدان  مجموعات  الجدول  يعرض 
أدناه.  موضح  هو  كما  والمناطقية  القطرية  للتجمعات  تحسب  مرجحة  متوسطات 

تمثل  عندما  فقط  البلدان  لمجموعات  المرجحة  المتوسطات  عن  تقارير  تقدم  وعموماً، 
التصنيف. ذلك  في  المتاحين  السكان  ثلثي  األقل  على  البيانات 

واإلقليمية القطرية  المذكرات 
المناطق  تعيين  وكذلك  اإلقليمية،  ودون  اإلقليمية  التجمعات  تعيين  يتبع 

اإلحصائي  لالستخدام  المناطق  أو  لألقطار  المعيارية  الرموز  والمتقدمة،  النامية 
الموقع  على  (متاحة  المتحدة  األمم  في  اإلحصاءات  شعبة  وضعتها  التي 

الصين  عن  البيانات  تستثني   .(unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm

التابعتين  الخاصة  اإلدارية  ماكاو  ومنطقة  الخاصة  اإلدارية  الصينية  كونغ  هونغ  منطقة 
(تشمل  السابقة  السيادة  ذات  السودان  دولة  إلى  السودان  عن  البيانات  وتشير  للصين. 

السودان). وجنوب  السودان  من  كالً 



اإلحصائي ٧٣الملحق 

انتشار التقزم بني ألطفال
(٪)

انتشار نقص املغذيات الدقيقة
وفقر الدم بني األطفال

(٪) 

انتشار السمنة املفرطة بني 
البالغني 

(٪)

نقص اليودنقص  فيتامني ألف فقر الدم

٢٠٠٨أحدث مالحظةأحدث مالحظة

٢٥٫٧٤٧٫٩٣٠٫٧٣٠٫٣١١٫٧العالم

٢٨٫٠٥٢٫٤٣٤٫٠٢٩٫٦٨٫٧البلدان في األقاليم النامية 

٣٥٫٦٦٤٫٦٤١٫٩٣٨٫٢١١٫٣أفريقيا

 

٣٩٫٦٦٧٫٨٤٥٫٦٣٦٫٠٧٫٥أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

٤٢٫١٦٥٫٢٤٦٫٣٣٨٫٢٣٫٩أفريقيا الشرقية 

٥٧٫٧٥٦٫٠٢٧٫٩٦٠٫٥٣٫٣بوروندي

٤٫٤..٤٦٫٩٦٥٫٤٢١٫٥جزر القمر

١٠٫٤..٣٢٫٦٦٥٫٨٣٥٫٢جيبوتي

٤٣٫٧٦٩٫٦٢١٫٤٢٥٫٣١٫٨إريتريا

٤٤٫٢٧٥٫٢٤٦٫١٦٨٫٤١٫٢إثيوبيا

٣٥٫٢٦٩٫٠٨٤٫٤٣٦٫٨٤٫٧كينيا

١٫٧..٤٩٫٢٦٨٫٣٤٢٫١مدغشقر

٤٫٥..٤٧٫٨٧٣٫٢٥٩٫٢مالوي

١٣٫٦١٦٫٨٩٫٢٤٫٤١٨٫٢موريشيوس

٤٣٫٧٧٤٫٧٦٨٫٨٦٨٫١٥٫٤موزامبيق

..........ريونيون

٤٤٫٣٤١٫٩٦٫٤٠٫٠٤٫٣رواندا

٢٤٫٦..٧٫٧٢٣٫٨٨٫٠سيشيل 

٥٫٣..٦١٫٧..٤٢٫١الصومال

٣٨٫٧٦٤٫١٢٧٫٩٣٫٩٤٫٦أوغندا

٤٢٫٥٧١٫٨٢٤٫٢٣٧٫٧٥٫٤جمهورية تنزانيا المتحدة

٤٥٫٨٥٢٫٩٥٤٫١٧٢٫٠٤٫٢زامبيا

٣٢٫٣١٩٫٣٣٥٫٨١٤٫٨٨٫٦زمبابوي

٣٥٫٠٦٣٫٩٥٦٫١٢٣٫٨٤٫٨أفريقيا الوسطى

٧٫٢..٢٩٫٢٢٩٫٧٦٤٫٣أنغوال

٣٢٫٥٦٨٫٣٣٨٫٨٩١٫٧١١٫١الكاميرون

٤٠٫٧٨٤٫٢٦٨٫٢٧٩٫٥٣٫٧جمهورية أفريقيا الوسطى 

٣٨٫٨٧١٫١٥٠٫١٢٩٫٤٣٫١تشاد

٥٫٣..٣١٫٢٦٦٫٤٢٤٫٦الكونغو

٤٣٫٤٧٠٫٦٦١٫١١٠٫١١٫٩جمهورية الكونغو الديمقراطية

١١٫٥..٣٥٫٠٤٠٫٨١٣٫٩غينيا االستوائية

٢٦٫٣٤٤٫٥١٦٫٩٣٨٫٣١٥٫٠غابون

١١٫٣..٣١٫٦٣٦٫٧٩٥٫٦سان تومي وبرينسيبي

      

٢١٫٠٤٦٫٦٢٠٫٤٤٩٫٣٢٣٫٠أفريقيا الشمالية

١٥٫٩٤٢٫٥١٥٫٧٧٧٫٧١٧٫٥الجزائر 

٣٠٫٧٢٩٫٩١١٫٩٣١٫٢٣٤٫٦مصر

جدول الملحق



حالة األغذية والزراعة ٢٠١٣ ٧٤

انتشار التقزم بني ألطفال
(٪)

انتشار نقص املغذيات الدقيقة
وفقر الدم بني األطفال

(٪) 

انتشار السمنة املفرطة بني 
البالغني 

(٪)

نقص اليودنقص  فيتامني ألف فقر الدم

٢٠٠٨أحدث مالحظةأحدث مالحظة

٣٠٫٨..٢١٫٠٣٣٫٩٨٫٠ليبيا

١٤٫٩٣١٫٥٤٠٫٤٦٣٫٠١٧٫٣المغرب

٣٧٫٩٨٤٫٦٢٧٫٨٦٢٫٠٦٫٦السودان

٩٫٠٢١٫٧١٤٫٦٢٦٫٤٢٣٫٨تونس

..........الصحراء الغربية

٣٠٫٨٢٧٫١١٨٫٧٢٨٫٣٣١٫٣أفريقيا الجنوبية

٣١٫٤٣٨٫٠٢٦٫١١٥٫٣١٣٫٥بوتسوانا

٣٩٫٠٤٨٫٦٣٢٫٧٢١٫٥١٦٫٩ليسوتو

٢٩٫٦٤٠٫٥١٧٫٥٢٨٫٧١٠٫٩ناميبيا

٢٣٫٩٢٤٫١١٦٫٩٢٩٫٠٣٣٫٥جنوب أفريقيا

٣٠٫٩٤٦٫٧٤٤٫٦٣٤٫٥٢٣٫٤سوازيالند

      

٣٦٫٤٧٧٫١٤٣٫٥٤٠٫٢٦٫٦أفريقيا الغربية

٤٤٫٧٨١٫٩٧٠٫٧٨٫٣٦٫٥بنن

٣٥٫١٩١٫٥٥٤٫٣٤٧٫٥٢٫٤بوركينا فاسو

٢١٫٤٣٩٫٧٢٫٠٧٧٫٤١١٫٥الرأس األخضر

٣٩٫٠٦٩٫٠٥٧٫٣٢٧٫٦٦٫٧كوت ديفوار

٢٤٫٤٧٩٫٤٦٤٫٠٧٢٫٨٨٫٥غامبيا

٢٨٫٦٧٦٫١٧٥٫٨٧١٫٣٨٫٠غانا

٤٠٫٠٧٩٫٠٤٥٫٨٣٢٫٤٤٫٧غينيا

٥٫٤..٣٢٫٢٧٤٫٩٥٤٫٧غينيا بيساو

٣٩٫٤٨٦٫٧٥٢٫٩٣٫٥٥٫٥ليبيريا

٢٧٫٨٨٢٫٨٥٨٫٦٦٨٫٣٤٫٨مالي

٢٣٫٠٦٨٫٢٤٧٫٧٦٩٫٨١٤٫٠موريتانيا

٥٤٫٨٨١٫٣٦٧٫٠٠٫٠٢٫٥النيجر

٤١٫٠٧٦٫١٢٩٫٥٤٠٫٤٧٫١نيجيريا

..........سانت هيالنة

٢٨٫٧٧٠٫١٣٧٫٠٧٥٫٧٨٫٠السنغال

٧٫٠..٣٧٫٤٨٣٫٢٧٤٫٨سيراليون

٢٩٫٥٥٢٫٤٣٥٫٠٦٫٢٤٫٦توغو

٢٦٫٨٤٩٫٦٣٣٫٩٢٩٫٨٦٫٠آسيا باستثناء اليابان

٢٢٫٧٣٨٫٥٣٨٫٣٣٩٫١١٨٫٤ (أ)آسيا الوسطى

١٧٫٥٣٦٫٣٢٧٫١٥٣٫١٢٤٫٤كازاخستان

١٨٫١٤٩٫٨٢٦٫٣٨٨٫١١٧٫٢قيرغيزستان

٩٫٩..٣٩٫٢٣٧٫٧٢٦٫٨طاجيكستان

٢٨٫١٣٥٫٨٢٨٫٠١٨٫٧١٤٫٣تركمانستان

١٩٫٦٣٨٫١٥٣٫١٣٩٫٨١٧٫٣أوزبكستان

)تابع(

جدول الملحق (تابع) 



اإلحصائي ٧٥الملحق 

انتشار التقزم بني ألطفال
(٪)

انتشار نقص املغذيات الدقيقة
وفقر الدم بني األطفال

(٪) 

انتشار السمنة املفرطة بني 
البالغني 

(٪)

نقص اليودنقص  فيتامني ألف فقر الدم

٢٠٠٨أحدث مالحظةأحدث مالحظة

      

٨٫٥٢٠٫١٩٫٤١٥٫٠٥٫٦آسيا الشرقية

٩٫٤٢٠٫٠٩٫٣١٥٫٧٥٫٦الصين

٣٫٨..٣٢٫٤٣١٫٧٢٧٫٥جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

٢٧٫٥٢١٫٤١٩٫٨٥٢٫٨١٦٫٤منغوليا

٧٫٣..٠٫٠*١٦٫٥..جمهورية كوريا

      

٢٧٫٤٤١٫٠٢٣٫٤٣٠٫٢٥٫٣جنوب شرق آسيا

٧٫٩..٠٫٠*٢٤٫٢..بروني دار السالم

٢٫٣..٤٠٫٩٦٣٫٤٢٢٫٣كمبوديا

٣٥٫٦٤٤٫٥١٩٫٦١٦٫٣٤٫٧إندونيسيا

٤٧٫٦٤٨٫٢٤٤٫٧٢٦٫٩٣٫٠جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

١٧٫٢٣٢٫٤٣٫٥٥٧٫٠١٤٫١ماليزيا

٣٥٫١٦٣٫٢٣٦٫٧٢٢٫٣٤٫١ميانمار

٣٢٫٣٣٦٫٣٤٠٫١٢٣٫٨٦٫٤الفلبين

٦٫٤..٠٫٠*٤٫٤١٨٫٩سنغافورة

١٥٫٧٢٥٫٢١٥٫٧٣٤٫٩٨٫٥تايلند

٢٫٩..٥٧٫٧٣١٫٥٤٥٫٨تيمور ليشتي

٣٠٫٥٣٤٫١١٢٫٠٨٤٫٠١٫٦فييت نام

٤٥٫٥٦٦٫٥٥٠٫٠٣٦٫٦٣٫٢(A)آسيا الجنوبية

٥٩٫٣٣٧٫٩٦٤٫٥٧١٫٩٢٫٤أفغانستان

٤٣٫٢٤٧٫٠٢١٫٧٤٢٫٥١٫١بنغالديش

٣٣٫٥٨٠٫٦٢٢٫٠١٣٫٥٥٫٥بوتان

٤٧٫٩٧٤٫٣٦٢٫٠٣١٫٣١٫٩الهند

٧٫١٣٥٫٠٠٫٥١٩٫٧٢١٫٦جمهورية إيران اإلسالمية

٢٠٫٣٨١٫٥٩٫٤٤٣٫١١٦٫١ملديف

٤٠٫٥٧٨٫٠٣٢٫٣٢٧٫٤١٫٥نيبال

٤٣٫٠٥٠٫٩١٢٫٥٦٣٫٦٥٫٩باكستان

١٩٫٢٢٩٫٩٣٥٫٣٣٠٫٠٥٫٠سري النكا

      

١٨٫٠٤٢٫٠١٦٫٦٣٠٫٣٢٨٫٦آسيا الغربية

٢٠٫٨٢٣٫٩٠٫٦٦٫٣٢٣٫٤أرمينيا

٢٦٫٨٣١٫٨٣٢٫١٧٤٫٤٢٤٫٧آذربيجان

٠٫٠١٦٫٢٣٢٫٦*١٣٫٦٢٤٫٧البحرين

٢٣٫٤..٠٫٠*١٨٫٦..قبرص

١١٫٣٤٠٫٦٣٠٫٩٨٠٫٠٢١٫٢جورجيا

٢٩٫٤..٢٧٫٥٥٥٫٩٢٩٫٨العراق

٢٥٫٥..٠٫٠*١١٫٨..إسرائيل

٨٫٣٢٨٫٣١٥٫١٢٤٫٤٣٤٫٣األردن

٠٫٠٣١٫٤٤٢٫٨*٣٫٨٣٢٫٤الكويت

جدول الملحق (تابع)



حالة األغذية والزراعة ٢٠١٣ ٧٦

انتشار التقزم بني ألطفال
(٪)

انتشار نقص املغذيات الدقيقة
وفقر الدم بني األطفال

(٪) 

انتشار السمنة املفرطة بني 
البالغني 

(٪)

نقص اليودنقص  فيتامني ألف فقر الدم

٢٠٠٨أحدث مالحظةأحدث مالحظة

١٦٫٥٢٨٫٣١١٫٠٥٥٫٥٢٨٫٢لبنان

 ........األراضي الفلسطينية المحتلة

٩٫٨٥٠٫٥٥٫٥٤٩٫٨٢٢٫٠ُعمان

٠٫٠٣٠٫٠٣٣٫١*١١٫٦٢٦٫٢قطر

٩٫٣٣٣٫١٣٫٦٢٣٫٠٣٥٫٢المملكة العربية السعودية

٣١٫٦..٢٧٫٥٤١٫٠١٢٫١الجمهورية العربية السورية

١٢٫٣٣٢٫٦١٢٫٤٦٠٫٩٢٩٫٣تركيا

٠٫٠٥٦٫٦٣٣٫٧*٢٧٫٧..اإلمارات العربية المتحدة 

٥٧٫٧٦٨٫٣٢٧٫٠٣٠٫٢١٦٫٧اليمن

      

١٣٫٤٣٨٫٥١٥٫٧٨٫٧٢٣٫٤أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

      

٦٫٧٤١٫٣١٧٫٨٥٩٫٨٢٠٫٣البحر الكاريبي

..........أنغويال

٢٥٫٨..٤٩٫٤٧٫٤..أنتيغوا وباربودا

..........أروبا

٣٥٫٠..٠٫٠*٢١٫٩..جزر البهاما

٣٣٫٤..١٧٫١٦٫٥..باربادوس

..........جزر فيرجين البريطانية

..........جزر كايمان

٧٫٠٢٦٫٧٣٫٦٥١٫٠٢٠٫٥كوبا

٢٥٫٠..٣٤٫٤٤٫٢..دومينيكا

١٠٫١٣٤٫٦١٣٫٧٨٦٫٠٢١٫٩الجمهورية الدومينيكية

٢٤٫٠..٣٢٫٠١٤٫١..غرينادا

..........غواديلوب

٢٩٫٧٦٥٫٣٣٢٫٠٥٨٫٩٨٫٤هايتي

٢٤٫٦..٥٫٧٤٨٫٢٢٩٫٤جامايكا

..........مارتينيك

..........مونتسرات

 ........جزر األنتيل الهولندية

........بورتوريكو

٤٠٫٩..٢٢٫٩٧٫١..سانت كيتس ونيفيس

٢٢٫٣..٣٢٫٢١١٫٣..سانت لوسيا

٢٥٫١..٣٢٫٣٢٫١..سانت فنسنت وجزر غرينادين

٣٠٫٠..٥٫٣٣٠٫٤٧٫٢ترينيداد وتوباغو

..........جزر تركس وكايكوس

..........جزر فيرجين التابعة للواليات المتحدة

      

١٨٫٦٢٩٫٦٢٢٫٣١٠٫١٣٠٫٤أمريكا الوسطى

٢٢٫٢٣٥٫٩١١٫٧٢٦٫٧٣٤٫٩بليز

جدول الملحق (تابع) 



اإلحصائي ٧٧الملحق 

انتشار التقزم بني ألطفال
(٪)

انتشار نقص املغذيات الدقيقة
وفقر الدم بني األطفال

(٪) 

انتشار السمنة املفرطة بني 
البالغني 

(٪)

نقص اليودنقص  فيتامني ألف فقر الدم

٢٠٠٨أحدث مالحظةأحدث مالحظة

٥٫٦٢٠٫٩٨٫٨٨٫٩٢٤٫٦كوستاريكا

٢٠٫٦١٨٫٤١٤٫٦٤٫٦٢٦٫٩السلفادور

٤٨٫٠٣٨٫١١٥٫٨١٤٫٤٢٠٫٧غواتيماال

٢٩٫٩٢٩٫٩١٣٫٨٣١٫٣١٩٫٨هندوراس

١٥٫٥٢٩٫٤٢٦٫٨٨٫٥٣٢٫٨المكسيك

٢٣٫٠١٧٫٠٣٫١٠٫٠٢٤٫٢نيكاراغوا

١٩٫١٣٦٫٠٩٫٤٨٫٦٢٥٫٨بنما

      

١١٫٥٤٢٫٥١٢٫٤٢٫٩٢١٫٦أمريكا الجنوبية

٢٩٫٤..٨٫٢١٨٫١١٤٫٣األرجنتين

٢٧٫٢٥١٫٦٢١٫٨١٩٫٠١٨٫٩دولة بوليفيا متعددة القوميات

٧٫١٥٤٫٩١٣٫٣٠٫٠١٩٫٥البرازيل

٢٫٠٢٤٫٤٧٫٩٠٫٢٢٩٫١شيلي

١٢٫٧٢٧٫٧٥٫٩٦٫٤١٨٫١كولومبيا

٢٩٫٠٣٧٫٩١٤٫٧٠٫٠٢٢٫٠إكوادور

..........غويانا الفرنسية

١٩٫٥٤٧٫٩٤٫١٢٦٫٩١٦٫٩غيانا

١٧٫٥٣٠٫٢١٤٫١١٣٫٤١٩٫٢باراغواي

١٩٫٥٥٠٫٤١٤٫٩١٠٫٤١٦٫٥بيرو

٢٥٫٨..١٠٫٧٢٥٫٧١٨٫٠سورينام

٢٣٫٦..١٣٫٩١٩٫١١١٫٩أوروغواي

١٣٫٤٣٣٫١٩٫٤٠٫٠٣٠٫٨فنزويال (جمهورية – البوليفارية)

٣٥٫٥٥٣٫٨١١٫٦٣١٫٨٢٢٫٤أوقيانوسيا باستثناء أستراليا ونيوزيلندا

..........ساموا األمريكية 

٦٤٫١..٢٤٫٧١٠٫٤..جزر كوك 

٤٫٣٣٩٫١١٣٫٦٧٥٫٤٣١٫٩فيجي 

 ........بولينيزيا الفرنسية 

..........غوام 

٤٥٫٨..٣٤٫٤٤١٫٩٢١٫٨كيريباتي 

٤٦٫٥..٣٠٫٠٦٠٫٧..جزر مارشال 

٤٢٫٠..١٨٫٧٥٤٫٢..ميكرونيزيا (واليات – الموحدة)

٧١٫١..٢٤٫٠٢٠٫٠١٠٫٠ناورو 

..........كاليدونيا الجديدة 

....٢١٫٦١٥٫٥..نيوى 

..........جزر ماريانا الشمالية 

٥٠٫٧..٢٢٫٢٨٫٩..باالو 

٤٣٫٩٥٩٫٨١١٫١٢٧٫٧١٥٫٩بابوا غينيا الجديدة 

٥٥٫٥..٦٫٤٣٥٫٥١٦٫١ساموا 

٣٢٫١..٣٢٫٨٥١٫٧١٣٫١جزر سليمان 

..........توكيالو 

جدول الملحق (تابع)



حالة األغذية والزراعة ٢٠١٣ ٧٨

انتشار التقزم بني ألطفال
(٪)

انتشار نقص املغذيات الدقيقة
وفقر الدم بني األطفال

(٪) 

انتشار السمنة املفرطة بني 
البالغني 

(٪)

نقص اليودنقص  فيتامني ألف فقر الدم

٢٠٠٨أحدث مالحظةأحدث مالحظة

٥٩٫٦..٢٫٢٢٧٫٦١٧٫٠تونغا 

....١٠٫٠٣٤٫٢٢١٫٨توفالو 

٢٩٫٨..٢٥٫٩٥٩٫٠١٦٫١فانواتو 

..........جزر واليس وفوتونا

      

٧٫٢١١٫٨٣٫٩٣٧٫٧٢٢٫٢بلدان في أقاليم متقدمة 

      

١٠٫١٤٩٫٦٧٫٨آسيا وأوقيانوسيا

٠٫٠٤٦٫٣٢٥٫١*٨٫٠..أستراليا

٤٫٥..٠٫٠*١٠٫٦..اليابان

٠٫٠٦٥٫٤٢٧٫٠*١١٫٣..نيوزيلندا

١٧٫٠٦٫٩٥١٫٢٢١٫٤ أوروبا

٢٦٫٠١٤٫٩٥٧٫٥٢٣٫٣ أوروبا الشرقية

٤٫٥٢٧٫٤١٧٫٤٨٠٫٩٢٣٫٤بيالروس

٨٫٨٢٦٫٧١٨٫٣٦٫٩٢١٫٤بلغاريا

٢٫٦١٨٫٤٥٫٨٤٧٫٧٢٨٫٧الجمهورية التشيكية

١٨٫٨٧٫٠٦٥٫٢٢٤٫٨..هنغاريا

٢٢٫٧٩٫٣٦٤٫٠٢٣٫٢..بولندا

١١٫٣٤٠٫٦٢٥٫٦٦٢٫٠٢٠٫٤جمهورية مولدوفا

١٢٫٨٣٩٫٨١٦٫٣٤٦٫٩١٧٫٧رومانيا

٢٦٫٥١٤٫١٥٦٫٢٢٤٫٩..االتحاد الروسي

٢٣٫٤٨٫٣١٥٫٠٢٤٫٦..سلوفاكيا

٣٫٧٢٢٫٢٢٣٫٨٧٠٫١٢٠٫١أوكرانيا

٩٫٣٠٫٧٥٨٫٩٢٢٫٩ أوروبا الشمالية 

٠٫٠٧٠٫٨١٦٫٢*٩٫٠..الدانمرك

٢٣٫٤٨٫٧٦٧٫٠١٨٫٩..إستونيا

..........جزر فيرويه

٠٫٠٣٥٫٥١٩٫٩*١١٫٥..فنلندا

٠٫٠٣٧٫٧٢١٫٩*٧٫٨..آيسلندا

٠٫٠٦٠٫٨٢٤٫٥*١٠٫٣..آيرلندا

٢٦٫٧١٣٫٠٧٦٫٨٢٢٫٠..التفيا

٢٣٫٨١١٫١٦٢٫٠٢٤٫٧..ليتوانيا

١٩٫٨..٠٫٠*٦٫٤..النرويج

١٦٫٦..٠٫٠*٨٫٦..السويد

٢٤٫٩..٠٫٠*٨٫٠..المملكة المتحدة

١٥٫٨٤٫٠٤٧٫٣٢٠٫٥ أوروبا الجنوبية

٢١٫١..٢٣٫١٣١٫٠١٨٫٦ألبانيا

جدول الملحق (تابع) 



اإلحصائي ٧٩الملحق 

انتشار التقزم بني ألطفال
(٪)

انتشار نقص املغذيات الدقيقة
وفقر الدم بني األطفال

(٪) 

انتشار السمنة املفرطة بني 
البالغني 

(٪)

نقص اليودنقص  فيتامني ألف فقر الدم

٢٠٠٨أحدث مالحظةأحدث مالحظة

٢٤٫٢..٠٫٠*١٢٫٠..أندورا

١١٫٨٢٦٫٨١٣٫٢٢٢٫٢٢٤٫٢البوسنة والهرسك

٢٣٫٤٩٫٢٢٨٫٨٢١٫٣..كرواتيا

..........جبل طارق

١٧٫٥..٠٫٠*١٢٫١..اليونان

..........الكرسي الرسولي

٠٫٠٥٥٫٧١٧٫٢*١٠٫٩..إيطاليا

٢٦٫٦..١٦٫٣٤٫٠..مالطة

٢١٫٨..٧٫٩٢٩٫٥١٧٫٢الجبل األسود

٢١٫٦..٠٫٠*١٢٫٧..البرتغال

....٠٫٠*٩٫١..سان مارينو

٦٫٦٢٩٫٥١٧٫٢٢٠٫٨٢٣٫٠صربيا

٢٧٫٠..٠٫٠*١٤٫٠..سلوفينيا

٠٫٠٥٠٫١٢٤٫١*١٢٫٩..إسبانيا

١١٫٥٢٥٫٨٢٩٫٧٨٫٧٢٠٫٣جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

٤٣٫٨١٨٫٥ ٨٫٢ أوروبا الغربية

٠٫٠٤٩٫٤١٨٫٣*١٠٫٥..النمسا

٠٫٠٦٦٫٩١٩٫١*٨٫٧..بلجيكا

٠٫٠٦٠٫٤١٥٫٦*٨٫٣..فرنسا

٠٫٠٢٧٫٠٢١٫٣*١٫٣٧٫٨ألمانيا

..........ليختنشتاين

٠٫٠٣٠٫٧٢٣٫٤*٩٫٤..لكسمبرغ

....٠٫٠*٥٫٠..موناكو

٠٫٠٣٧٫٥١٦٫٢*٨٫٧..هولندا

٠٫٠٢٤٫٠١٤٫٩*٦٫٣..سويسرا

      

٣٫٥١٥٫٩٣١٫٠..أمريكا الشمالية

..........برمودا

٢٤٫٣..٠٫٠*٧٫٦..كندا

..........غرينالند

..........سان بيير وميكلون

٠٫٠١٥٫٩٣١٫٨*٣٫٩٣٫١الواليات المتحدة األمريكية

جدول الملحق (تابع)






