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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

صناعة
خدمات

نسبة القوى العاملة
زراعة

45.2  M   46.4 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية: 

- لالستثمار في قطاع الزراعة لتحسين إنتاجية المياه واألراضي وزيادة انتاج الحبوب
- النسبة العالية الستعمال الفرد من المياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة أمر ينذر 

بالخطر نظراً لندرة الموارد المائية
-تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا لالعتماد على الواردات الغذائية

-التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الرتفاع مستويات البدانة لدى 
البالغين ونقص في الحديد واليود لدى األطفال

- التنبه الى معدل النمو السكاني المرتفع والذي يتجاوز المعدل العالمي

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
89%    96%
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
93.7%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-1,629,788.25
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من

إجمالي صادرات البضائع (2013)
34%

اإلمدادات الغذائية
3100 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
189 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

صناعي
منزلي

123.4 م3/ للفرد/سنة 118%

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة
زراعي

الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 3,238.30  د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
43,432,000 هكتار

زراعة

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة

52%
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44%
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االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

28%
24%
15%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

الكهرباءالصرف الصحي

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

فيتامين أ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد

المياه

الذكور

االناث

االيودين

انتشار نقص التغذية:
5%> 
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اإلما�ات العر�ية
المتحدة 
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

2.46 M    6.69 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية:

- النسبة العالية الستعمال الفرد من المياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة أمر ينذر 
بالخطر نظراً لندرة الموارد المائية

- لزيادة إنتاجية المياه والعتماد نهج مستدام لإلنتاج الزراعي يعتمد على استعمال 
االبتكارات الحديثة

 - التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الى زيادة البدانة لدى البالغين 
ونقص المغذيات الدقيقة (الحديد واليود) لدى األطفال

- التنبه الى معدل النمو السكاني المرتفع  والذي يتجاوز المعدل العالمي لكن يمكن 
تفسير ذلك من خالل العدد المرتفع لألجانب

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
91%    89%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 41,197.20 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض:
8,360,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

16.38 م3/ للفرد/سنة 4061%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
459 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب: 
100%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-8,035,446.50
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

3.4%

اإلمدادات الغذائية
3280 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

83%
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 االمارات العربية
المتحدة

المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة
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االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

28%
57%

ال بيانات

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية:
5%> 

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
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معلومات عامة

الحصول  على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

صناعة
خدمات

نسبة القوى العاملة
زراعة

0.52 M   0.94 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل اساسية: 

- االهتمام بمسألة المساواة بين الجنسين النخفاض معدالت توظيف االناث على الرغم 
من ارتفاع معدلهن في االلمام بالقراءة والكتابة

- النسبة العالية الستعمال الفرد من المياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة أمر ينذر 
بالخطر نظراً لندرة الموارد المائية

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظراً لالعتماد على الواردات الغذائية
- االنتباه الى معدل النمو السكاني المرتفع  والذي يتجاوز المعدل العالمي

- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الى ارتفاع مستويات البدانة لدى 
البالغين ونقص الحديد لدى األطفال

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
92%    96%

3.314
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
ال بيانات

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-780,480.50
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من

إجمالي صادرات البضائع (2013)
6.3% 

اإلمدادات الغذائية
ال بيانات

النشويات
الدهون

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
ال بيانات

صناعي
منزلي

84  م3/ للفرد/سنة 413%

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة
زراعي

الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 22,111.5 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض:
77,100 هكتار

زراعة

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة

45%

6%

50%

ال بيانات
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االستفادة من الغذاء

المشاكل المرتبطة بالتغذية

25%
16%

ال بيانات

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء
االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

انتشار نقص التغذية: ال بيانات

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد

المياه

االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحي

الذكور

االناث

2.404
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تونس
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

5.70 M    5.57 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية:

- االهتمام بمسألة المساواة بين الجنسين نظراً للمعدالت المنخفضة لتوظيف االناث 
ونسبة االلمام بالقراءة والكتابة عندهن

- تحسين انتاج الحبوب الذي يمثل نصف معدل اإلنتاج العالمي رغم اإلنفاق المرتفع على 
قطاع الزراعة وارتفاع معدالت التوظيفات فيه  واستهالك المياه 

- تطوير امدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المناطق الريفية لتحسين كفاءة 
استخدام الغذاء 

- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الى زيادة البدانة لدى البالغين, 
ونقص في المغذيات الدقيقة لدى األطفال

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا لالعتماد على الواردات الغذائية

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
71%    87%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

2.5
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد:  4,304.00 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
15,536,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

م3/ للفرد/سنة 410.1 74%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
264 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب:
59.7%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-909,311.25
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

10.3%

اإلمدادات الغذائية
3349 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

80%
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15%
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تونس المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة
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االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

22%
26%
15%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية: 
5%>

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

19.7 M   20.1M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل اساسية:

- االهتمام اكثر بمسألة المساواة بين الجنسين اذ هنالك تفاوت في بيانات اإللمام 
بالقراءة والكتابة 

- تحسين اإلنتاجية اذ ان معدل إنتاج الحبوب الوطني نصف المعدل العالمي فقط
- االنتباه الى معدل النمو السكاني المرتفع والذي يتجاوز المعدل العالمي

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظراً لالعتماد على الواردات الغذائية 
- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الى ارتفاع مستويات البدانة لدى 
البالغين باإلضافة الى حاالت نقص في المغذيات الدقيقة لدى األطفال رغم توافر الغذاء

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
64%    81%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

82%

9%

56%

35%

92%

14%

45%

41%

73%

27%6% 5%

2.77
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 4,825.18  د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
238,174,000 هكتار

زراعة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة
زراعي
صناعي
منزلي

294 م3/ للفرد/سنة 77%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
346 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
34.1%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

- 7,761,842.00
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

13.7%

اإلمدادات الغذائية
3296 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

12%

36%

44%

59%

5%

36%

1.6 1.4

3.0
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االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

32%
78%
16%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية: <%5

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنوي مؤشر السالم العالمي قابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

صناعة
خدمات

نسبة القوى العاملة
زراعة

0.38 M   0.39 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل اساسية:
- تحسين انتاج الحبوب المحلي في ظل توافر المياه واألراضي ونظراً لالعتماد العالي 

على الواردات الغذائية
- االهتمام بموضوع ارتفاع مستوى الفقر الوطني الذي يؤثر على نسبة الوصول إلى 

الغذاء والخيارات المتاحة للفرد، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات التقزم ونقص في 
الوزن والحديد لدى األطفال

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظراً لالعتماد الشديد على الواردات الغذائية
- تطوير امدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المناطق الريفية
- االنتباه إلى معدل النمو السكاني المرتفع والذي يتجاوز المعدل العالمي

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
72%    81%

2.58

1 2 3 4 5
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
ال بيانات

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-42,873.00
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من

إجمالي صادرات البضائع (2013)
178.7%

اإلمدادات الغذائية
ال بيانات

النشويات
الدهون

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
ال بيانات

صناعي
منزلي

1522  م3/ للفرد/سنة 1%

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة
زراعي

الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد :769.9 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض:
186,100 هكتار

زراعة

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة

47%

5%

48%
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جزر القمر المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

اليوم/الفرد/كيلو كالوري

34%

11%

56%

8%

9%

20%

28%

35%

1.0%

10.0%

100.0%

ال بيانات

اإلنتاج الزراعي



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

65%

ال بيانات
13%

13%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

انتشار نقص التغذية: 
ال بيانات

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد

المياه

االيودين
فيتامين أ

Vitamin A

الكهرباءالصرف الصحي

الذكور

االناث

ال بيانات
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

9.26 M    9.48 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية:

- االستثمار في قطاع الزراعة واصالح السياسات المتعلقة بهذا القطاع لتحسين إنتاجية 
المياه واالراضي

- االهتمام بموضوع التغذية ونقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال واسبابها المباشرة 
كارتفاع مستويات الفقر والوضع األمني 

- االنتباه الى معدل النمو السكاني السلبي وسببه قد يعود الى الهجرة القسرية وزيادة 
عدد القتلى بسبب الحرب القائمة

-  تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بالرغم من تأثيرات النزاع المسلح المستمر

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
80%    91%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

1.6

1 2 3 4 5
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 2,058.035 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
18,363,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

908 م3/ للفرد/سنة 95%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور
ال بيانات

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب:
ال بيانات

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-1,621,551.50
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

126.7%

اإلمدادات الغذائية
ال بيانات

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

88%

4% 9%
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المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة

0 500 1000 1500 2000 2500

اليوم/الفرد/كيلو كالوري
ال بيانات

20%

36%

45%

3%

6%

22%

25%

45%

1.0%

10.0%

100.0%

اإلنتاج الزراعي



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

41%
ال بيانات

12%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية:
 ال بيانات

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه
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ينالبدانة لدى االبالغ
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

رسائل اساسية: 

- االهتمام بموضوع ارتفاع مستوى الفقر الوطني الذي يؤثر على نسبة الوصول إلى 
الغذاء والخيارات المتاحة للفرد، وارتفاع معدل سوء التغذية

- تطوير امدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المناطق الريفية 
- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظراً لالعتماد الشديد على الواردات الغذائية

- مسألة عدم توافر البيانات تدعو للقلق

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة

مجموع السكان

0.46 M   0.46 M

الذكوراالناث

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة

67%    75%

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

نسبة سكان الريف
تحت خط الفقر الوطني

نسبة سكان الحضر
تحت خط الفقر الوطني

التوزيع السكاني

خدمات

2.32

1 2 3 4 5
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92%

32%
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44%

43%
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15%
32%



توفَر الغذاء

الموارد المائية

اإلنتاج الزراعي

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة

زراعة

خدمات

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 1,326.00 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

االستعمال حسب القطاع
نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

المحاصيل الدائمة

نوع أخر

مجموع مساحة األرض:
2,318,000 هكتار

زراعي
صناعي
منزلي

8%

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
100%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-355,301.50
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من

إجمالي صادرات البضائع (2013)
477.8%

337.7 م3/ للفرد/سنة

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

اإلمدادات الغذائية
2607 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

الغذاء المفقود والمهدور
52 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

16%

84%

1.9
1.4

3.0
3.6

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

دجيبوتي المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة

2%
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21%

2% 8%
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االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

30%

31%
12%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

االيودين

االناث

الذكور

انتشار نقص التغذية:
15.9%

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد

فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

صناعة
خدمات

نسبة القوى العاملة
زراعة

19.3 M    19.3 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية: 

- تحسين اإلنتاجية وإنتاج الحبوب نظراً  للمساهمة العالية لقطاع الزراعة في الناتج 
المحلي اإلجمالي والنسبة المرتفعة الستهالك المياه والتوظيف فيه 

- االستثمار المركز في قطاع الزراعة لتحسيّن إنتاجية المياه 
- االهتمام بموضوع التغذية ونقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال واسبابها المباشرة 

كارتفاع مستويات الفقر والخدمات الغير الكافية 
- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا لالعتماد على الواردات الغذائية

- االنتباه الى ارتفاع معدل النمو السكاني وقابلية التأثر بتغير المناخ المرتفع ومؤشر 
السالم العالمي التي تزيد من تحديات األمن الغذائي

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
66%    82%

2.53

1 2 3 4 5

77%

46%

32%

22%

91%

56%15%

29%

34%

66%

27%

58%



توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب:
18.3%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-1,451,636.00
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

31%

اإلمدادات الغذائية
2336 كيلوكالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
175 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

صناعي
منزلي

939.5 م3/ للفرد/سنة 76%

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي

الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد :1,959.20 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض
237,600,000 هكتار

زراعة

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة

96%

4%

0.7

1.4

3.0
3.6

5.0
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السودان المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة

7%

61%

27%

5% 7%

0 500 1000 1500 2000 2500

اليوم/الفرد/كيلو كالوري

31%

2%

47%

0.1%

8%

8%
20%
46%

0.0%

0.1%

1.0%

10.0%

100.0%
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االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

85%
62%
28%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

االناث

الذكور

معدل نمو السكان السنوي

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

مؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه

انتشار نقص التغذية:
 ال بيانات
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58%

23%

73%

52%

70%

22%

18.1

10.8
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الصحة
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الدفاع ال بيانات

ال بيانات

2.34 3.213 0.24
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

6.98 M    6.93 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية:  - 
تحسين انتاج الحبوب نظراً الى المساهمة المرتفعة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي 

اإلجمالي والنسبة المرتفعة الستهالك المياه والتوظيف فيه
- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا  لالعتماد على الواردات الغذائية

- االهتمام بموضوع التغذية ونقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال واسبابها المباشرة 
كارتفاع مستويات الفقر والخدمات الغير الكافية من امدادات للمياه والصرف الصحي 

والكهرباء 
- االنتباه الى موضوع ارتفاع درجة الهشاشة لتغير المناخ ومؤشر السالم العالمي 

كتحديات إضافية لألمن الغذائي
- لالنتباه الى معدل النمو السكاني المرتفع  والذي يتجاوز المعدل العالمي

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
ال بيانات   ال بيانات

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

1.75

1 2 3 4 5

93%

92%

5%3%

94%

85%

8%
7%

44%

56%

ال بيانات ال بيانات



توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : ال بيانات

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
62,734,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

1363 م3/ للفرد/سنة 21%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
ال بيانات

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب: 
ال بيانات

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-477,634.75
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

278.8%

اإلمدادات الغذائية
ال بيانات

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

99%
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صوماليا المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة
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االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

ال بيانات
ال بيانات

62%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية: 
ال بيانات

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه
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ينالبدانة لدى االبالغ
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

17.8 M    18.2 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية:

- التنبه الى قطاع الزراعة اذ ان نسبة العًمال واستعمال الموارد المائية فيها مرتفعة 
بينما مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي منخفض

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظراً لالعتماد على الواردات الغذائية
- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً للمشاكل في التغذية (البدانة لدى 

البالغين، والتقزم، ونقص في الحديد لدى األطفال)
- تطوير امدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء لتحسين كفاءة استخدام الغذاء

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
73%    86%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

2.15
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70%
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

اإلنتاج الزراعي

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 5,545.90 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
43,432,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

2467 م3/ للفرد/سنة 107%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

الغذاء المفقود والمهدور 
222 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
51.8%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-5,870,380.75
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

8%

اإلمدادات الغذائية
2545 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

52%
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4%
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االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

56%
ال بيانات

30%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية:
22.8% 

االناث

الذكور

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه
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ينالبدانة لدى االبالغ
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3.21 0.073.556
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

1.48 M    2.72 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية: 
- النسبة العالية الستعمال الفرد من المياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة أمر ينذر 

بالخطر نظراً لندرة الموارد المائية
- االستثمار في قطاع الزراعة لتحسين إنتاجية المياه واألراضي وزيادة المساهمة في 

الناتج المحلي اإلجمالي
- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا لالعتماد على الواردات الغذائية

- التنبه الى معدل النمو السكاني المرتفع  جداً والذي يتجاوز المعدل العالمي لكن يمكن 
تفسير ذلك من خالل العدد المرتفع لألجانب 

- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الرتفاع معدالت البدانة لدى 
البالغين ونقص في المغذيات الدقيقة لدى األطفال

- تطوير إمدادات المياه في المناطق الريفية

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
82%    90%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

3.23
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1% 7%
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42%
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16%

ال بيانات ال بيانات



توفَر الغذاء

الموارد المائية

اإلنتاج الزراعي

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 16,144.40 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
30,950,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

311.7 م3/ للفرد/سنة 163%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
105 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب:
93%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-1,527,717.50
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

4.6%

اإلمدادات الغذائية
3143 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

88%

1%

10%

5.7

1.4

3.0
3.6

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

ُعمان المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة
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77%

11%

6% 5%
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44%
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1.0%

10.0%

100.0%



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

51%
50%
6%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية: 
5%>

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه
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ينالبدانة لدى االبالغ

99%99%
95%

78%

100%100%

6.7

12.0

0.63

42.9
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الصحة
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الدفاع

6.45 0.041.983
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

2.29 M    2.36 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية: 

- االحتالل  له آثار مباشرة وغير مباشرة على األمن الغذائي
- االنتباه لمسالة المساواة في معدالت االلمام بالقراءة والكتابة التي ال تنعكس على 

مساواة في التوظيف 
- االستثمار في قطاع الزراعة لتحسين إنتاجية المياه واألراضي وزيادة المساهمة في 

االقتصاد
- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الى ارتفاع معدالت التقزم ونقص 

في المغذيات الدقيقة لدى األطفال والتي يمكن أن تكون مؤشرا على ارتفاع مستوى 

الفقر

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
92%    98%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

1 2 3 4 5

ال بيانات

53%

14%

12%

73%

78%

8%

34%

58%

76%

24%

ال بيانات ال بيانات



توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 2,494.057 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
602,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

179.3 م3/ للفرد/سنة 62%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

الغذاء المفقود والمهدور 
ال بيانات

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
ال بيانات

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-463,662
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

61.3%

اإلمدادات الغذائية
ال بيانات

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

45%

7%

48%

1.8
1.4

3.0
3.6

5.0

0.0
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3.0
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5.0

6.0

فلسطين المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة
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اإلنتاج الزراعي



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

30%
ال بيانات
ال بيانات

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار سوء التغذية: 
ال بيانات

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

البدانة
سنوات 5<

نقص الوزن
سنوات 5<

التقزم
سنوات 5<

الهزال
سنوات 5<

ينالبدانة لدى االبالغ

95%99% 86%
94%100%

100%

0.75
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الزراعة

الدفاع
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ال بيانات
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2.7742.74ال بيانات
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

0.61 M    1.87 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية: 

- النسبة العالية الستعمال الفرد من المياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة أمر ينذر 
بالخطر نظراً لندرة الموارد المائية

- لزيادة إنتاجية المياه والعتماد نهج مستدام لإلنتاج الزراعي يعتمد على استعمال 
االبتكارات الحديثة

- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الى زيادة البدانة لدى البالغين 
ونقص المغذيات الدقيقة (الحديد واليود) لدى األطفال

- التنبه الى معدل النمو السكاني المرتفع جداً والذي يتجاوز المعدل العالمي لكن يمكن 
تفسير ذلك من خالل العدد المرتفع لألجانب

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
95%    97%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

3.6

1 2 3 4 5

99.5%

7%

93%

100%
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63%

36%

99%
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ال بيانات ال بيانات



توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 65,696.40 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
1,161,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

25.95 م3/ للفرد/سنة 1451%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور
ال بيانات

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
ال بيانات

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-1,527,717.50
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

1.5%

اإلمدادات الغذائية
ال بيانات

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

59%

2%

39%

4.7

1.4

3.0
3.6

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

قطر المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
اليوم/الفرد/كيلو كالوري

ال بيانات
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اإلنتاج الزراعي



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

26%
30%

ال بيانات

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية:
 ال بيانات

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه
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البدانة
سنوات 5<

نقص الوزن
سنوات 5<

التقزم
سنوات 5<

الهزال
سنوات 5<
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100%
100%

100%
100%100%100%
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6.65 1.664 0.09
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

صناعة
خدمات

نسبة القوى العاملة
زراعة

1.67 M    2.26 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية:

- النسبة العالية الستعمال الفرد من المياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة أمر ينذر 
بالخطر نظراً لندرة الموارد المائية

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا لالعتماد على الواردات الغذائية
- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الرتفاع مستويات البدانة لدى 

البالغين ونقص المغذيات الدقيقة (الحديد واليود) لدى األطفال
- التنبه الى معدل النمو السكاني المرتفع جداً والذي يتجاوز المعدل العالمي لكن يمكن 

تفسير ذلك من خالل العدد المرتفع لألجانب

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
95%    96%

3.15
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
97.3%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-2,468,332.75
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

3.4%

اإلمدادات الغذائية
3501 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

 الغذاء المفقود والمهدور 
204 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

5.139 م3/ للفرد/سنة

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

صناعي
منزلي

87%

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي

الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 33,545.60 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
1,782,000 هكتار

زراعة

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة

54%

2%

44%

13.4

1.4
3.0 3.6
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الكويت المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة
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االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

32%
31%

ال بيانات

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه

انتشار نقص التغذية:
5%> 

االناث

الذكور
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الدفاع

5.44 1.909 0.09



لبنان
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

صناعة
خدمات

نسبة القوى العاملة
زراعة

2.91 M    2.94 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية:

- االستثمار في قطاع الزراعة لتحسين إنتاجية المياه واألراضي وازدياد المساهمة في 
االقتصاد

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظراً لإلمكانات العالية لإلنتاج الزراعي، 
والتنبه الى االعتماد الكبير على واردات الحبوب التي تؤدي إلى عجز تجاري

- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الى زيادة البدانة لدى البالغين 
ونقص المغذيات الدقيقة (الحديد واليود) لدى األطفال

- لألزمة السورية تأثير مباشر ينعكس في ارتفاع مؤشر السالم العالمي ومعدل النمو 
السكاني

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
86%    93%

2.72

1 2 3 4 5

90%

8%

92%

95%

4%

24%

72%

88%

12%

ال بيانات ال بيانات



توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
86.5%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-1,862,453.25
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

49.5%

اإلمدادات الغذائية
3066 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
110 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

صناعي
منزلي

769.6 م3/ للفرد/سنة 42%

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي

الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 7,197.60 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
1,023,000 هكتار

زراعة

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة

60%
11%

29%

3.0

1.4

3.0
3.6

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

لبنان المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة
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اإلنتاج الزراعي



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

28%
56%
11%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

االناث

الذكور

مؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنوي

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه

انتشار نقص التغذية:
5%> 
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سنوات 5<

نقص الوزن
سنوات 5<

التقزم
سنوات 5<

الهزال
سنوات 5<
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100%
100%

14.3
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5.99 2.782 0.06
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

3.08 M    3.14 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية
- التنبه الى نسبة استهالك المياه في قطاع الزراعة المرتفعة جداً مما يؤدي إلى عدم 

كفاءة اقتصادية واجتماعية. فمساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي 
منخفض كما ان انتاج الحبوب منخفض ايضا

- النسبة العالية الستعمال الفرد من المياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة أمر ينذر 
بالخطر نظراً لندرة الموارد المائية

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا لالعتماد على الواردات الغذائية
- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة رغم النزاع المستمر وذلك نظراً الى 

زيادة البدانة لدى البالغين والتقزم ونقص في الحديد لدى األطفال 
- االهتمام بالوضع األمني (ارتفاع مؤشر السالم) اذ انه يمثل تحدياً رئيسياً لألمن الغذائي

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
84%    96%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

2.26
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 7,314.60 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
175,954,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

111.5 م3/ للفرد/سنة832%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
ال بيانات

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-2,826,094.75
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

9.1%

اإلمدادات الغذائية
ال بيانات

النشويات
الدهون

الغذاء المفقود والمهدور 
ال بيانات

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

83%

5%

12%

0.7
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اإلنتاج الزراعي



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

34%
ال بيانات

8%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية: 
ال بيانات

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ
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0.21 3.328 ال بيانات
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

صناعة
خدمات

نسبة القوى العاملة
زراعة

44.6 M   46.4 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية
- زيادة االستثمار في الزراعة لتحسين إنتاجية المياه واألراضي 

- النسبة العالية الستعمال الفرد من المياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة أمر ينذر 
بالخطر نظراً لندرة الموارد المائية

- االهتمام بموضوع ارتفاع مستوى الفقر الوطني، السيما في المناطق الريفية، نظراً 
لدرجة تأثيره على نسبة الوصول إلى الغذاء 

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، اذ هنالك اعتماد عالي على الواردات الغذائية 
 ً على الرغم من ارتفاع انتاج الحبوب محليا

- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظرا الى ارتفاع مستويات البدانة لدى 
البالغين وحاالت التقزم ونقص في المغذيات الدقيقة لدى األطفال

- االنتباه الى معدل النمو السكاني المرتفع  والذي يتجاوز المعدل العالمي

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
67%   75%

3.18
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

اإلنتاج الزراعي

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
42.1%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-6,635,994.75
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من

إجمالي صادرات البضائع (2013)
35.8%

اإلمدادات الغذائية
3522 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

الغذاء المفقود والمهدور
453 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

صناعي
منزلي

637.1  م3/ للفرد/سنة 143%

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي

الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد 2,785  د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض:
99,545,000 هكتار

زراعة

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة

86%

3%

12%
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االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

30%
31%
12%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

االناث

الذكور

مؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنوي

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه

انتشار نقص التغذية:
5%> 

0

10

20

30

40

البدانة
سنوات 5<

نقص الوزن
سنوات 5<

التقزم
سنوات 5<

الهزال
سنوات 5<

ينالبدانة لدى االبالغ

97%
90%

99%
98%

100%100
%

4.2

10.5

1.35

5.7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

الصحة

التربية

الزراعة
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

17.6 M    17.2 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية: 
- االنتباه لمعدالت االلمام بالقراءة والكتابة المنخفضة لإلناث والتي تؤدي الى توزيع 

غير متوازن للقوى العاملة 
- االستثمار في قطاع الزراعة لتحسين إنتاجية المياه واألراضي واالستعمال األفضل 

للموارد المائية
- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا لالعتماد على الواردات الغذائية

-التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظرا الى زيادة البدانة لدى البالغين, 
السيما االناث منهم ونقص في المغذيات الدقيقة لدى األطفال

- تطوير امدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المناطق الريفية وذلك لتحسين 
كفاءة استخدام الغذاء

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
58%    76%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

2.67
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 3,292.40 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
44,630,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

843.6 م3/ للفرد/سنة 38%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
369 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
42.1%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-2,045,691.50
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

17.8%

اإلمدادات الغذائية
3403 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

88%
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المغرب المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة
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اإلنتاج الزراعي



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

32%
63%
40%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية:
5%> 

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

13.7 M    17.9 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية: 

- النسبة العالية الستعمال الفرد من المياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة أمر ينذر 
بالخطر نظراً لندرة الموارد المائية

- التوعية على أهمية الخيارات الغذائية السليمة نظراً الى زيادة البدانة لدى البالغين 
ونقص المغذيات الدقيقة (الحديد واليود) لدى األطفال

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا لالعتماد على الواردات الغذائية
- التنبه الى معدل النمو السكاني المرتفع  والذي يتجاوز المعدل العالمي لكن يمكن 

تفسير ذلك من خالل العدد المرتفع لألجانب

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
91%    97%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

3.16
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79%
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98%

98%
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 20,796.30 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
214,969,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

76.09 م3/ للفرد/سنة 1193%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
145 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب: 
96%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:
-14,590,306.25

حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

5.4%

اإلمدادات الغذائية
3255 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

88%

3%
9%

5.2

1.4

3.0
3.6

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

المملكة العربية 
السعودية

المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة

4%

59%
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اإلنتاج الزراعي



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

33%
23%
4%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية: 
5%>

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه
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ينالبدانة لدى االبالغ
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2.81 2.474 0.02



مو��تانيا
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

2.07 M    2.10 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية: 
- االنتباه الى معدالت معرفة القراءة والكتابة المنخفضة للغاية والتي تؤدي الى التوزيع 

الغير متوازن للقوى العاملة بين القطاعات المختلفة.
- تحسين انتاج الحبوب المحلي في ظل توافر األراضي والمياه  

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا لالعتماد على الواردات الغذائية
- االهتمام بموضوع ارتفاع مستوى الفقر الوطني الذي يؤثر على نسبة الوصول إلى 

الغذاء والخيارات المتاحة للفرد، مما يأدي إلى انتشار المشاكل المرتبطة بالتغذية.
- االنتباه الى ارتفاع معدل النمو السكاني (الذي يتجاوز المعدل العالمي) وقابلية التأثر 

بتغير المناخ المرتفع والتي تؤثر بشكل مباشر على األمن الغذائي

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
35%   57%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

1.87
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد 1,305.20  د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
103,070,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

م3/ للفرد/سنة 2802 15%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

الغذاء المفقود والمهدور
111 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب
87%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-322,386.50
حصة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

16.2%

اإلمدادات الغذائية
2876 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

91%

2%

7%

1.2 1.4

3.0
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موريتانيا المنطقة العربية العالم الدول النامية الدول المتقدمة
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اإلنتاج الزراعي



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

68%
70%
48%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية:
5.6% 

االناث

الذكور

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

معدل نمو السكان السنويمؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه
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اليمن
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معلومات عامة

الحصول على الغذاء

العمالة

الفقر

الحضرالريف

الخدمات اللوجستية

13.3 M    13.6 M

الذكوراالناث

مجموع السكان

رسائل أساسية:
- النسبة العالية الستعمال الفرد المياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة أمر ينذر 

بالخطر نظراً لندرة الموارد المائية
- تحسين اإلنتاجية وإنتاج الحبوب نظراً الى المساهمة المرتفعة لقطاع الزراعة في 

الناتج المحلي اإلجمالي والنسبة المرتفعة لإلنفاق الحكومي واستهالك المياه والتوظيف 
في قطاع الزراعة

- تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نظرا لالعتماد على الواردات الغذائية
- االهتمام بالمشاكل المرتبطة بالتغذية ونقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال واسبابها 

المباشرة كارتفاع مستويات الفقر والوضع األمني 
- االنتباه الى معدل النمو السكاني المرتفع والذي يتجاوز المعدل العالمي

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
52%    83%

نسبة القوى العاملة
زراعة
صناعة
خدمات

التوزيع السكاني
نسبة سكان الريف

تحت خط الفقر الوطني
نسبة سكان الحضر

تحت خط الفقر الوطني

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (5-1)

2.18
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توفَر الغذاء

الموارد المائية

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

صناعة
نوع أخر

خدمات
المروج والمراعي

أرض صالحة للزراعة
الغابات

االستعمال حسب القطاع

المحاصيل الدائمةالناتج المحلي اإلجمالي للفرد : 432.40 د.أ

استخدام األراضيمساهمة القطاعات االمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع مساحة األرض: 
52,797,000 هكتار

زراعة

نسبة استعمال الفرد للمياه 
من إجمالي الموارد المائية 

المتجددة

نصيب الفرد من  الموارد المائية 
المتجددة

زراعي
صناعي
منزلي

78.26 م3/ للفرد/سنة 210%

انتاج الحبوب (طن/هكتار) 

 الغذاء المفقود والمهدور 
66 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

نسبة  االعتماد على واردات الحبوب:
95.3%

العجز التجاري في الغذاء في 2013-2010 
(1000 د.أ) ، سنويًا:

-2,857,463.25
صة الغذاء والواردات الحيوانية من
إجمالي صادرات البضائع (2013):

36.8%

اإلمدادات الغذائية
2223 كيلو كالوري/الفرد/اليوم

النشويات
الدهون

البروتين الحيواني
البروتين النباتي

91%

2% 7%
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اإلنتاج الزراعي



االستفادة من الغذاء 

المشاكل المرتبطة بالتغذية

68%
30%
27%

الوصول إلى الخدمات

الحضرالريف

استقرار الغذاء

االنفاق

مؤشرات أخرى مهمة

منخفضمرتفعاكثراقلمنخفضمرتفع

انتشار نقص التغذية:
26.1% 

االناث

الذكور

معدل نمو السكان السنوي مؤشر السالم العالميقابلية التأثر بتغير المناخ

اإلنفاق الحكومي حسب القطاع (%)

نقص  في المغذيات الدقيقة لدى األطفال 
دون سن الخامسة

الحديد
االيودين
فيتامين أ

الكهرباءالصرف الصحيالمياه

0%

10%

20%

30%

40%

50%

البدانة
سنوات 5<

نقص الوزن
سنوات 5<

التقزم
سنوات 5<

الهزال
سنوات 5<

ينالبدانة لدى االبالغ

90%

44%

85%

63%

97%

58%

2.2

12.5

4.86

0 2 4 6 8 10 12 14

الصحة

التربية

الزراعة

الدفاع بيانات ال

0.043.4122.62



معلومات عامة

مجموع السكان ومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة

مجموع السكان/ الذكور او االناث 
مجموع السكان- الذكور /االناث. عدد السكان الفعلي في البلد، 

المنطقة أو اإلقليم اعتبارا من 1 تموز/يوليو من العام المشار إليه. 
             .UNDESA ،2018 :يتم تقديم وعرض األرقام باآلالف. المصدر

https://esa.un.org/unpd/wpp :متاح على

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعرفون القراءة والكتابة في فئة 

عمرية معينة، يعبر عنها كنسبة مئوية من مجموع السكان في هذه 
الفئة العمرية. معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين تقاس لدى 

األشخاص من عمر ال 15 وما فوق ،أّما الفئة الشبابية فهي تقاس لدى 
األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عامًا. 

.UNICEF ،2018 :المصدر
https://data.unicef.org/topic/education/literacy :متاح على

مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي هو حاصل قسمة إجمالي 

الناتج المحلي على عدد السكان في منتصف العام. وإجمالي الناتج 
المحلي هو عبارة عن مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب 

جميع المنتجين المقيمين في االقتصاد زائد أية ضرائب على 
المنتجات وناقص أية إعانات غير مشمولة في قيمة المنتجات. 

ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة إهالك األصول المصنعة أو إجراء 
أية خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية. والبيانات معبر 

عنها بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي عام 2010.
.WDI، 2018 :المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.  : متاح على
PCAP.KD?view=chart

مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي االجمالي  
تتوافق الخدمات مع األقسام ISIC 50-99 وهي تشمل القيمة المضافة 

في تجارة الجملة والتجزئة )بما في ذلك الفنادق والمطاعم(، والنقل، 
والحكومة، والخدمات المالية والمهنية، والشخصية مثل التعليم والرعاية 
الصحية والخدمات العقارية. وتشمل رسوم الخدمة المصرفية المحتسبة 
رسوم االستيراد وأية اختالفات إحصائية يالحظها المترجمون الوطنيون 

وكذلك التناقضات الناشئة عن إعادة تحديد القيمة. والقيمة المضافة 
هي الناتج الصافي للقطاع بعد إضافة كل المخرجات وطرح المدخالت 
الوسيطة. ويتم احتسابها دون إجراء أي تخفيضات الستهالك األصول 
المصنعة أو استنزاف الموارد الطبيعية وتدهورها. ويتقرر منشأ القيمة 

المضافة طبقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح الثالث والرابع.
 .WDI، 2018 :المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV. : متاح على
TOTL.ZS?view=chart

البيانات لعام 2017 متاحة لجميع البلدان، باستثناء جزر القمر 
)2015(، الكويت )2016( ، ُعمان )2016( ، فلسطين )2016( ،          

قطر )2016( واليمن )2016(. 
)ال توجد بيانات لمصر والعراق وليبيا والصومال وسوريا وتونس؛ 

وفي هذه الحالة تم حساب القيمة عن طريق خصم مجموع 
القطاعات المميزة األخرى من ٪100 ، وبافتراض أن هذا هو القطاع 

الوحيد المتبقي المساهم في الناتج المحلي اإلجمالي(.

مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي االجمالي  
تتوافق القيمة المضافة في الصناعة مع األقسام 10 إلى 45 في 

التصنيف الصناعي الدولي الموحد وهي تشمل الصناعة التحويلية 
)األقسام 15 إلى 37 في التصنيف الصناعي الدولي(. ويشمل ذلك 
القيمة المضافة في التعدين والصناعة التحويلية )التي ترد أيضا 

كمجموعة فرعية مستقلة(، واإلنشاءات، وإمدادات الكهرباء والمياه، 
والغاز. والقيمة المضافة هي صافي ناتج قطاع ما بعد جمع كافة 

المخرجات وطرح المدخالت الوسيطة. ويتم حسابها بدون إجراء 
أية خصومات فيما يتعلق بإهالك األصول المصنعة أو بنضوب أو 

تدهور الموارد الطبيعية. ويتقرر منشأ القيمة المضافة طبقا للتصنيف 
الصناعي الدولي الموحد، التنقيح الثالث والرابع.

.WDI، 2018 :المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND. : متاح على

TOTL.ZS?view=chart
* البيانات لعام 2017 متاحة لجميع البلدان ، باستثناء جزر القمر 

)2015( ، الكويت )2016( ، ليبيا )2008( ، ُعمان )2016( ، فلسطين 
)2016( ، قطر )2016( ، الصومال )1986( ، سوريا )2007( وتونس 

واليمن )2016(.

مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي االجمالي  
تتوافق الزراعة مع األقسام الفرعية 1-5 من التصنيف الصناعي 

الدولي الموحد وتشمل كاًل من: الحراجة، والصيد، وصيد األسماك، 
فضاًل عن زراعة المحاصيل وإنتاج الثروة الحيوانية. والقيمة 

المضافة هي صافي ناتج قطاع ما بعد جمع كافة المخرجات وطرح 
المدخالت الوسيطة. ويتم حسابها بدون إجراء أية خصومات 

فيما يتعلق بإهالك األصول المصنعة أو بنضوب أو تدهور الموارد 
الطبيعية. ويتقرر منشأ القيمة المضافة طبقا للتصنيف الصناعي 

.WDI، 2018 :الدولي الموحد، التنقيح الثالث والرابع. المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR. : متاح على

TOTL.ZS?view=chart
البيانات لعام 2017 متاحة لجميع البلدان ، باستثناء جزر القمر 

)2015( ، الكويت )2016( ، ليبيا )2008( ، ُعمان )2016( ، فلسطين 
)2016( ، الصومال )1990( ، سوريا )2007( ، تونس واليمن )2016(.



استخدام األراضي

األراضي الصالحة للزراعة
هي أراضي تكون مزروعة بمحاصيل مؤقتة )المساحات ذات 

المحاصيل المزدوجة تحسب مرة واحدة(، والمروج المؤقتة للحصاد 
أو الرعي، وبساتين الزهور والخضراوات، واألراضي التي تمر بدورة 

اإلراحة. ويستبعد التعريف األراضي المتروكة بسبب الزراعة المتنقلة.        
.FAOSTAT، 2018 :المصدر

http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL : متاح على

الغابات
مساحة الغابات هي مساحة األراضي التي تغطيها أشجار طبيعية أو 
مزروعة بلغ ارتفاعها في موقعها خمسة أمتار سواء كانت مثمرة أم 
عقيمة مع استثناء أشجار أنظمة اإلنتاج الزراعي )على سبيل المثال 

مزارع الفاكهة وأنظمة الحراجة الزراعية( واألشجار في المنتزهات 
الحضرية والحدائق. كما يستثني المصطلح األشجار في الحدائق 

.FAOSTAT، 2018 :والمنتزهات الحضرية. المصدر
http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL : متاح على

نوع اخر من االراضي
نوع اخر من االراضي هي األرض الغير مصنفة كأرض زراعية أو 

حرجية. وتشمل األراضي المبنية واألراضي ذات الصلة واألراضي 
 .FAOSTAT، 2018 :القاحلة واألراضي الحرجية األخرى إلخ. المصدر

http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL : متاح على

المحاصيل الدائمة
المحاصيل الدائمة هي األرض المزروعة بمحاصيل طويلة األجل 

التي ال تحتاج إلى إعادة زراعتها لعدة سنوات )مثل الكاكاو 
والبن(؛ األرض تحت األشجار والشجيرات المنتجة للزهور، مثل 

الورود والياسمين؛ باستثناء تلك المتعلقة باألشجار الحرجية، 
التي ينبغي تصنيفها تحت عنوان »الغابات«. ويتم استثناء 

المروج الدائمة والمراعي من األراضي تحت المحاصيل الدائمة.                   
.FAOSTAT، 2018 :المصدر

http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL : متاح على

المروج والمراعي الدائمة 
المراعي والمروج الدائمة هي األراضي المستخدمة بشكل دائم )لمدة 
خمس سنوات أو أكثر( لمحاصيل األعالف العشبية، إما المزروعة أو 
التي تنمو بشكل طبيعي. يتم استخدام فترة خمس سنوات أو أكثر 

.FAOSTAT، 2018 :للتمييز بين المروج الدائمة والمؤقتة. المصدر
http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL : متاح على

مجموع مساحة األرض
مجموع مساحة األرض هي المساحة اإلجمالية للبلد باستثناء 
.FAOSTAT، 2018 :المسطحات تحت المياه الداخلية. المصدر

 http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL : متاح على

الحصول على الغذاء

العمالة

معدل العمالة حسب الجنس  
هذا المؤشر محسوب على اساس %100 ناقص معدل البطالة كما هو 

موضح أدناه:
معدل البطالة 

نسبة البطالة هي عدد األشخاص العاطلين عن العمل كنسبة مئوية 
من إجمالي عدد الموظفين والعاطلين عن العمل )أي القوى العاملة( 

هذا المؤشر هو جزء من سلسلة التقديرات واإلسقاطات التي تقدمها 
منظمة العمل الدولية، التي تم تحليلها في تقريرها بشأن العمالة 

العالمية والتوقعات االجتماعية. للمزيد من المعلومات ، يرجى مراجعة 
وصف المؤشر والمنهجية والتقديرات على موقع منظمة العمل الدولية. 

 .ILO، 2018المصدر: منظمة العمل الدولية
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/ : متاح على

webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.
jspx?MBI_ID=2&_afrLoop=1366067010202731&_

afrWindowMode=0&_afrWindowId=zdmhtu55m_1#
_26%3F_afrWindowId%3Dzdmhtu55m_1%40%!%40

26MB%afrLoop%3D1366067010202731
adf.ctrl-_26%afrWindowMode%3D0_26%I_ID%3D2

state%3Dzdmhtu55m_62

نسبة العمالة بحسب القطاع 
يقدم هذا الجدول بيانات عن نسبة العمالة في ثالث قطاعات واسعة. 
تستند فئات القطاعات اإلجمالية إلى طبقا للتصنيف الصناعي الدولي 

الموحد. هذا المؤشر هو جزء من سلسلة التقديرات واإلسقاطات 
التي تقدمها منظمة العمل الدولية، التي تم تحليلها في تقريرها بشأن 
العمالة العالمية والتوقعات االجتماعية. للمزيد من المعلومات ، يرجى 

مراجعة وصف المؤشر ومالحظة منهجية وتقديرات منظمة العمل 
 .ILO، 2018الدولية. المصدر: منظمة العمل الدولية

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/ : متاح على
webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.

jspx?MBI_ID=33&_afrLoop=1366064249434626&_
3F_%40%afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40

afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1366064249434
_26%afrWindowMode%3D0_26%26MBI_ID%3D33%626

adf.ctrl-state%3Dzdmhtu55m_45

الفقر

النسبة المئوية لعدد السكان المتوسط المقيمين في المناطق الحضرية 
والريفية ، 1950-2050 

UNDESA, 2018 :المصدر
 https://esa.un.org/unpd/wup/Download  :متاح على



معدل سكان الريف تحت خط الفقر الوطني
معدل الفقر للمناطق الريفية هو النسبة المئوية لسكان الريف الذين 

 .WDI، 2018 :يعيشون دون خط الفقر الوطني للمناطق الريفية. المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV. : متاح على

RUHC?locations=EG
بيانات الجزائر من عام 2011 ، لجزر القمر2004، مصر 2010 ، العراق 

2012 ، األردن 2010 ، موريتانيا 2008 ، المغرب 2007 ، فلسطين 2011 ، 
السودان 2009 ، سوريا 2007 ، واليمن 2005.

معدل سكان الحضر تحت خط الفقر الوطني
معدل الفقر للمناطق الحضرية هو النسبة المئوية لسكان الحضر 

الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني للمناطق الحضرية.                
 .WDI، 2018 :المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV. : متاح على
URHC?locations=EG

بيانات الجزائر من عام 2011 ، لجزر القمر2004، مصر 2010 ، العراق 
2012 ، األردن 2010 ، موريتانيا 2008 ، المغرب 2007 ، فلسطين 

2011 ، السودان 2009 ، سوريا 2007 ، واليمن 2005.

الخدمات اللوجستية

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية
تعكس نقاط التصنيف الترتيبي الشاملة لمؤشر أداء الخدمات 

اللوجستية التصورات الخاصة بمستوى الخدمات اللوجستية في البلد 
المعني على أساس كفاءة عمليات التخليص الجمركي، وجودة البنية 
التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل، وسهولة ترتيب الشحنات 
بأسعار تنافسية، وجودة الخدمات اللوجستية، والقدرة على متابعة 

خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها، ومعدالت وصول الشحنات إلى 
أصحاب الشحنات في الوقت المحدد لها. وتتراوح قيمة المؤشر من 
1 إلى 5، حيث الدرجة األعلى تمثل األداء األفضل. البيانات مستقاة 
من استقصاءات مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التي أجرها البنك 

الدولي باالشتراك مع مؤسسات أكاديمية ودولية وشركات تابعة 
للقطاع الخاص وأفراد آخرين مشاركون في الخدمات اللوجستية 

الدولية. وقد غطت جولة االستقصاء التي تمت عام 2009 أكثر من 5 
م  آالف تقييم قطري من خالل حوالي 1000 وكيل دولي للشحن. ويقيِّ

المجيبون ثمانية أسواق من خالل ستة أبعاد أساسية على مقياس 
يتدرج من 1 )األسوأ( إلى 5 )األفضل(. ويتم اختيار األسواق استنادًا 

إلى أكثر أسواق التصدير واالستيراد أهمية بالنسبة لبلد المجيبين، 
واالختيار العشوائي، وللبلدان غير الساحلية والبلدان المجاورة لها 

التي تربطها باألسواق الدولية. ويحسب متوسط النقاط لألبعاد الستة 
لكافة المجيبين وتجميعها من أجل إنشاء تقدير موحد باستخدام 
تحليل رئيسي للمكونات. وتوجد المنهجيات المفصلة لالستقصاء 

ومنهجيات إنشاء المؤشر في تقرير أرفيس وآخرين الصادر بعنوان: 
إقامة الروابط من أجل المنافسة 2010: الخدمات اللوجستية للتبادل 

التجاري في االقتصاد العالمي )2010(. المصدر: البنك الدولي ، 2018.              
https://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI. : متاح على

OVRL.XQ?view=chart

توَفر الغذاء

الموارد المائية

نسبة االستعمال الفردي للمياه من إجمالي الموارد المائية المتجددة
يتم حساب هذا المؤشر على أساس المؤشرين التاليين:

نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة
مجموع موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل مقيم.       

 .AQUASTAT، 2018 :المصدر
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/  : متاح على

popups/itemDefn.html?id=4190

نسبة االستعمال الفردي للمياه 
مجموع الكمية السنوية من المياه المستهلكة لكل فرد.            

 .AQUASTAT، 2018 :المصدر
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/ : متاح على

popups/itemDefn.html?id=4257
* بيانات الجزائر من 2012 ، البحرين 2003 ، جزر القمر 1999 ، 

جيبوتي 2000 ، مصر 2010 ، العراق 2000 ، األردن 2015 ، الكويت 
2002 ، لبنان 2005 ، ليبيا 2012 ، موريتانيا 2005 ، المغرب 2010 ، 

عمان 2003 ، فلسطين 2005 ، قطر 2005 ، المملكة العربية السعودية 
2006 ، الصومال 2003 ، السودان 2011 ، سوريا 2005 ، تونس 2011، 

اإلمارات 2005 ، واليمن 2005.

نسبة استعمال المياه في الزراعة 
الكمية السنوية للمياه المستهلكة للري وتربية المواشي وتربية المائيات. 
ويمكن أن تشمل موارد المياه العذبة األساسية والمتجددة الثانوية، 

وكذلك المياه الناتجة عن اإلفراط في استخراج المياه الجوفية المتجددة 
أو سحب من المياه الجوفية، واالستخدام المباشر لمياه الصرف الزراعي، 
واالستخدام المباشر لمياه الصرف )المعالجة(، والمياه المحالة. يتم إدراج 
المياه الالزمة لصناعات األلبان واللحوم والمعالجة الصناعية للمنتجات 

الزراعية المحصودة تحت بند سحب المياه لألغراض الصناعية.
 .AQUASTAT، 2018 :المصدر

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/ : متاح على
query/index.html?lang=en

بيانات الجزائر من عام 2012 ، البحرين 2003 ، جزر القمر 1999 ، 
جيبوتي 2000 ، مصر 2010 ، العراق 2000 ، األردن 2015 ، الكويت 
2002 ، لبنان 2005 ، ليبيا 2012 ، موريتانيا 2005 ، المغرب 2010 ، 

عمان 2003 ، فلسطين 2005، قطر 2005 ، المملكة العربية السعودية 
2006 ، الصومال 2003 ، السودان 2011 ، سوريا 2005 ، تونس 2011، 

اإلمارات 2005 ، واليمن 2005.

سحب المياه لألغراض الصناعية 
الكمية السنوية للمياه المستهلكة لالستخدامات الصناعية. ويمكن 

أن تشمل المياه من موارد المياه العذبة األساسية والمتجددة 
الثانوية، وكذلك المياه من اإلفراط في استخراج المياه الجوفية 
المتجددة أو االنسحاب من المياه الجوفية، واالستخدام المباشر 



لمياه الصرف الزراعي، واالستخدام المباشر لمياه الصرف 
)المعالجة(، والمياه المحالة. يشير هذا القطاع إلى الصناعات 

الذاتية التي ال ترتبط بشبكة التوزيع العامة. تقدر النسبة بين صافي 
االستهالك والسحب بأقل من ٪5. وهي تشمل المياه الالزمة لتبريد 

محطات الطاقة الكهربائية الحرارية والطاقة النووية، ولكنها ال 
تشمل الطاقة الكهرومائية. يتم إدراج المياه المسحوبة من قبل 

الصناعات المرتبطة بشبكة اإلمداد العامة يتم تضمينها بشكل عام 
تحت بند سحب المياه لإلستعمال المنزلي.

 .AQUASTAT، 2018 :المصدر
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/ : متاح على

query/index.html?lang=en
بيانات الجزائر من عام 2012 ، البحرين 2003 ، جزر القمر 1999 ، 

جيبوتي 2000 ، مصر 2010 ، العراق 2000 ، األردن 2015 ، الكويت 
2002 ، لبنان 2005 ، ليبيا 2012 ، موريتانيا 2005 ، المغرب 2010 ، 

عمان 2003 ، فلسطين 2005، قطر 2005 ، المملكة العربية السعودية 
2006 ، الصومال 2003 ، السودان 2011 ، سوريا 2005 ، تونس 2011 

، اإلمارات 2005 ، واليمن 2005.

نسبة استعمال المياه في المنازل
كمية المياه المستهلكة سنويًا لالستخدام المباشر من قبل السكان. 

ويمكن أن تشمل المياه من موارد المياه العذبة األساسية والمتجددة 
الثانوية ، وكذلك المياه من اإلفراط في استخراج المياه الجوفية 
المتجددة أو السحب من المياه الجوفية األحفورية، واالستخدام 
المباشر لمياه الصرف الزراعي، واالستخدام المباشر لمياه الصرف 
)المعالجة(، والمياه المحالة. وعادة ما يتم حسابه كمجموع المياه 

المستهلكة من قبل شبكة التوزيع العامة. ويمكن أن يشمل جزء من 
الصناعات والزراعة الحضرية التي ترتبط بالشبكة البلدية. تتراوح 

النسبة بين صافي االستهالك وسحب المياه من 5 إلى ٪15 في 
المناطق الحضرية ومن 10 إلى ٪50 في المناطق الريفية.

.AQUASTAT، 2018 :المصدر
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/ : متاح على

query/index.html?lang=en
بيانات الجزائر من عام 2012 ، البحرين 2003 ، جزر القمر 1999 ، 

جيبوتي 2000 ، مصر 2010 ، العراق 2000 ، األردن 2015 ، الكويت 
2002 ، لبنان 2005 ، ليبيا 2012 ، موريتانيا 2005 ، المغرب 2010 ، 

عمان 2003 ، فلسطين 2005 ، قطر 2005 ، المملكة العربية السعودية 
2006 ، الصومال 2003 ، السودان 2011 ، سوريا 2005 ، تونس 2011، 

اإلمارات 2005 ، واليمن 2005.

اإلنتاج الزراعي

انتاج الحبوب
تشير إلى المحاصيل المحصودة من أجل الحبوب الجافة فقط. 

وُيستبعد من ذلك محاصيل الحبوب الغذائية التي ُتحصد 
الستخدامها دريسًا أو ُتحصد خضراء الستخدامها غذاًء أو علفًا أو 
المستخدمة لرعي  الغذائية  الحبوب  للتخزين في الصوامع وكذلك 

المثال  الصناعية، على سبيل  المحاصيل  أيضا  الماشية. يستبعد 

الذرة الرفيعة )المواد العضوية الخام( والذرة الرفيعة الحلوة 
التجارة  لتصنيفات  بالنسبة  الزراعية(.  )المحاصيل  الشراب  لزراعة 

الدولية، يتم تصنيف الحبوب الطازجة )بخالف الذرة الحلوة( 
على أنها حبوب، سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة لالستخدام 
كخضروات طازجة. يتم تحديد الحبوب وفقا لنوعها. ومع ذلك 
، عندما يزرع نوعان أو أكثر كخليط ، يجب تصنيفهما واإلبالغ 
عنها ك«حبيبات مختلطة«. يتم اإلبالغ عن بيانات اإلنتاج من 

حيث الوزن للحبوب النظيفة والجافة )12-14 في المائة رطوبة( 
في الشكل الذي يتم تسويقه عادة. ولكن األرز يبلغ عنه كأرز 

بصرف النظر عن محتوى الرطوبة والمواد غير الصالحة لألكل 
المعادن والفيتامينات،  ، تحتوي الحبوب على  السليلوز  مثل 

والكربوهيدرات – أغلبيتها النشويات - )التي تضم 65-75 في 
المئة من الوزن اإلجمالي (، وكذلك البروتينات )6-12 في المئة( 
والدهون )1-5 ٪(. تغطي تعريفات المنظمة 17 نوعًا من الحبوب 
األولية، منها - الذرة البيضاء -التي هي أحد مكونات الذرة. يتم 

تسجيل كل تعريف جنبا إلى جنب مع الرمز الخاص به، االسم 
النباتي، ووصف قصير. تستخلص منتجات الحبوب إما من معالجة 

الحبوب من خالل واحدة أو أكثر من العمليات الميكانيكية أو 
الكيميائية ، أو من معالجة الدقيق أو الوجبة أو النشا. يتم تسجيل 

كل من منتج الحبوب وفقًا للحبوب التي اشتقت منها.

اإلنتاج 
اإلنتاج المحصود لكل وحدة من المساحة المحصودة لمنتجات 

المحاصيل. في معظم الحاالت، ال يتم تسجيل بيانات اإلنتاج ولكن يتم 
الحصول عليها عن طريق قسمة بيانات اإلنتاج على البيانات الخاصة 

بالمنطقة المحصودة. البيانات حول غلة المحاصيل الدائمة ليست 
موثوقة مثل المحاصيل الزراعية المؤقتة، إما ألن معظم معلومات 
المنطقة قد تتوافق مع المساحة المزروعة، مثل العنب، أو بسبب ندرة 

وقلة الوثوق باألرقام التي أبلغت عنها البلدان، على مثال الكاكاو والقهوة.
 .FAOSTAT، 2018 :المصدر

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC : متاح على

نسبة االعتماد على واردات الحبوب
هذا المؤشر جزء من مجموعة مؤشرات األمن الغذائي لمنظمة األغذية 

والزراعة )2017( في بعد »االستقرار«. وتحدد نسبة االعتماد على 
واردات الحبوب مقدار ما تم استيراده من الحبوب الغذائية المحلية 

المتاحة وكم يأتي من إنتاج البلد نفسه. يتم حسابها كـ )واردات الحبوب 
- صادرات الحبوب( / )إنتاج الحبوب + واردات الحبوب - صادرات 

الحبوب( * 100. بالنظر إلى هذه المعادلة ، يتخذ المؤشر فقط القيم دون 
≥ 100. تشير القيم السلبية إلى أن البلد هو المصدر الصافي للحبوب. 

يوفر هذا المؤشر مقياًسا العتماد دولة أو منطقة على واردات الحبوب. 
كلما زاد المؤشر، ارتفعت نسبة االعتماد . يتم حساب المؤشر بمتوسط 

ثالث سنوات، من 1990-1992 إلى 2009-2011 ، للحد من تأثير األخطاء 
المحتملة في اإلنتاج التقديري والتجارة بسبب الصعوبات في احتساب 

تغيرات األسهم في األغذية الرئيسية.
.FAOSTAT، 2018 :المصدر

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS : متاح على 



قيمة الواردات الغذائية من إجمالي صادرات البضائع 
قيمة الواردات الغذائية )باستثناء األسماك( من إجمالي صادرات 

.FAOSTAT، 2018 :البضائع. المصدر
 http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS : متاح على

فقدان وهدر الغذاء مقابل اجمالي االمداد الغذائي

االمداد الغذائي
االمداد الغذائي وفقًا للمغذيات الدقيقة. تحسبه االسكوا استنادا الى 

. FAOSTAT، 2018 بيانات من
http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS : متاح على

الغذاء المفقود والمهدور
المصدر: االسكوا، 2017. األفق العربي2030: آفاق تعزيز األمن 

الغذائي في المنطقة العربية.

االستفادة من الغذاء

المشاكل المرتبطة بالتغذية

انتشار البدانة لدى الذكور )نسبة األطفال ما دون الخمس سنوات( 
معدل انتشار البدانة لدى الذكور، هو النسبة المئوية لألطفال ما دون 

سن الخامسة الذين يزيد وزنهم بالنسبة لطولهم عن أكثر من اثنين 
من االنحرافات المعيارية فوق الوسط الخاص بالمجموعة المرجعية 

الدولية من العمر الموافق على النحو المنصوص عليه في معايير 
نمو الطفل الجديدة لمنظمة الصحة العالمية الصادرة في عام 2006. 

  .WDI، 2018 :المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA. : متاح على

OWGH.MA.ZS?view=chart
القمر، جيبوتي، األردن، موريتانيا  البيانات الخاصة بالجزائر، جزر 

وتونس من عام 2012؛ للعراق والمغرب، بيانات من عام 2011؛ 
للكويت بيانات من عام 2014؛ بيانات لليبيا من عام 2007؛ بيانات 

لسلطنة عمان والصومال وسوريا من عام 2009؛ بيانات عن 
فلسطين من عام 2010؛ بيانات لليمن من عام 2013؛ لمصر، بيانات 

من عام 2014.

انتشار البدانة لدى االناث، )نسبة األطفال ما دون الخمس سنوات(
معدل انتشار البدانة لدى االناث هو النسبة المئوية لألطفال ما دون 
سن الخامسة الذين يزيد وزنهم بالنسبة لطولهم عن أكثر من اثنين 

من االنحرافات المعيارية فوق الوسط الخاص بالمجموعة المرجعية 
الدولية من العمر الموافق على النحو المنصوص عليه في معايير 

نمو الطفل الجديدة لمنظمة الصحة العالمية الصادرة في عام 2006 . 
 .WDI، 2018 : المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA. : متاح على
OWGH.FE.ZS?view=chart

القمر، جيبوتي، األردن، موريتانيا  البيانات الخاصة بالجزائر، جزر 
وتونس من عام 2012؛ للعراق، والمغرب، بيانات من عام 2011؛ 

للكويت، بيانات من عام 2014؛ بيانات لليبيا من عام 2007؛ بيانات 
لسلطنة عمان والصومال وسوريا من عام 2009؛ بيانات عن 

فلسطين من عام 2010؛ بيانات لليمن من عام 2013؛ لمصر، بيانات 
من عام 2008.

انتشار نقص الوزن لدى الذكور، نسبة الوزن إلى العمر، )نسبة األطفال ما 
دون الخمس سنوات(

معدل انتشار نقص الوزن لدى الذكور هو النسبة المئوية لألطفال ما 
دون سن الخامسة الذين يزيد وزنهم بالنسبة لعمرهم عن أكثر من 

اثنين من االنحرافات المعيارية تحت الوسط الخاص بالمرجعية 
الدولية للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرا. تستند 

البيانات على معايير نمو الطفل الجديدة لمنظمة الصحة العالمية التي 
  .WDI، 2018 : صدرت في عام 2006.المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA. : متاح على
MALN.MA.ZS?view=chart

البيانات الخاصة بالجزائر، جزر القمر، جيبوتي، األردن، موريتانيا 
وتونس من عام 2012؛ للعراق، والمغرب، بيانات من عام 2011؛ 

للكويت، بيانات من عام 2014؛ بيانات لليبيا من عام 2007؛ بيانات 
لسلطنة عمان والصومال وسوريا من عام 2009؛ بيانات عن 

فلسطين من عام 2010؛ بيانات لليمن من عام 2013؛ لمصر، بيانات 
من عام 2014.

انتشار نقص الوزن لدى اإلناث، نسبة الوزن إلى العمر، )نسبة األطفال ما 
دون الخمس سنوات(

معدل انتشار نقص الوزن لدى االناث هو النسبة المئوية لألطفال ما 
دون سن الخامسة الذين يزيد وزنهم بالنسبة لعمرهم عن أكثر من 

اثنين من االنحرافات المعيارية تحت الوسط الخاص بالمرجعية 
الدولية للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرا. تستند 

البيانات على معايير نمو الطفل الجديدة لمنظمة الصحة العالمية التي 
WDI، 2018 : صدرت في عام 2006.المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA. : متاح على
MALN.FE.ZS?view=chart

البيانات الخاصة بالجزائر، جزر القمر، جيبوتي، األردن، موريتانيا 
وتونس من عام 2012؛ للعراق، والمغرب، بيانات من عام 2011؛ 

للكويت، بيانات من عام 2014؛ بيانات لليبيا من عام 2007؛ بيانات 
لسلطنة عمان والصومال وسوريا من عام 2009؛ بيانات عن 

فلسطين من عام 2010؛ بيانات لليمن من عام 2013؛ لمصر، بيانات 
من عام 2008.

انتشار التقزم لدى الذكور، نسبة الطول إلى العمر، )نسبة األطفال ما 
دون الخمس سنوات(

معدل انتشار التقزم لدى الذكور هو النسبة المئوية لألطفال ما دون 
سن الخامسة الذين يزيد طولهم بالنسبة لعمرهم عن أكثر من اثنين 
من االنحرافات المعيارية تحت الوسيط الخاص بالمرجعية الدولية 

للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرا. يتم قياس طول 
األطفال حتى السنتين من العمر في وضعية ممّددة. لألطفال األكبر 
سنا يقاس ارتفاع القامة أثناءالوقوف. تستند البيانات على معايير 



نمو الطفل الجديدة لمنظمة الصحة العالمية التي صدرت في عام 
  .WDI، 2018 : 2006.المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA. : متاح على
STNT.MA.ZS?view=chart

البيانات الخاصة بالجزائر، جزر القمر، جيبوتي، األردن، موريتانيا 
وتونس من عام 2012؛ للعراق، والمغرب، بيانات من عام 2011؛ للكويت، 
بيانات من عام 2014؛ بيانات لليبيا من عام 2007؛ بيانات لسلطنة عمان 

والصومال وسوريا من عام 2009؛ بيانات عن فلسطين من عام 2010؛ 
بيانات لليمن من عام 2013؛ لمصر، بيانات من عام 2014.

انتشار التقزم لدى اإلناث، نسبة الطول إلى العمر، )نسبة األطفال ما 
دون الخمس سنوات(

معدل انتشار التقزم لدى االناث، هو النسبة المئوية لألطفال ما دون 
سن الخامسة الذين يزيد طولهم بالنسبة لعمرهم عن أكثر من اثنين 
من االنحرافات المعيارية تحت الوسيط الخاص بالمرجعية الدولية 

للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرا. يتم قياس طول 
األطفال حتى السنتين من العمر في وضعية ممّددة. لألطفال األكبر 
سنا يقاس ارتفاع القامة أثناءالوقوف. تستند البيانات على معايير 

نمو الطفل الجديدة لمنظمة الصحة العالمية التي صدرت في عام 
  .WDI، 2018 : 2006.المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA. : متاح على
STNT.FE.ZS?view=chart

البيانات الخاصة بالجزائر، جزر القمر، جيبوتي، األردن، موريتانيا 
وتونس من عام 2012؛ للعراق، والمغرب، بيانات من عام 2011؛ للكويت، 
بيانات من عام 2014؛ بيانات لليبيا من عام 2007؛ بيانات لسلطنة عمان 

والصومال وسوريا من عام 2009؛ بيانات عن فلسطين من عام 2010؛ 
بيانات لليمن من عام 2013؛ لمصر، بيانات من عام 2008.

انتشار الهزال لدى الذكور، نسبة الوزن للطول، )نسبة األطفال ما دون 
الخمس سنوات(

معدل انتشار الهزال لدى الذكور هو النسبة المئوية لألطفال ما دون 
سن الخامسة الذين يزيد وزنهم بالنسبة لطولهم عن أكثر من اثنين 
من االنحرافات المعيارية تحت الوسيط الخاص بالمرجعية الدولية 

WDI، 2018 : للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرا.المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA. : متاح على

WAST.MA.ZS?view=chart
البيانات الخاصة بالجزائر، جزر القمر، جيبوتي، األردن، موريتانيا 

وتونس من عام 2012؛ للعراق، والمغرب، بيانات من عام 2011؛ للكويت، 
بيانات من عام 2014؛ بيانات لليبيا من عام 2007؛ بيانات لسلطنة عمان 

والصومال وسوريا من عام 2009؛ بيانات عن فلسطين من عام 2010؛ 
بيانات لليمن من عام 2013؛ لمصر، بيانات من عام 2014.

انتشار الهزال لدى اإلناث، نسبة الوزن للطول، )نسبة األطفال ما دون 
الخمس سنوات( 

معدل انتشار الهزال لدى االناث، هو النسبة المئوية لألطفال ما دون 
سن الخامسة الذين يزيد وزنهم بالنسبة لطولهم عن أكثر من اثنين 
من االنحرافات المعيارية تحت الوسيط الخاص بالمرجعية الدولية 

WDI، 2018 : للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرا.المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA. : متاح على

WAST.FE.ZS?view=chart
البيانات الخاصة بالجزائر، جزر القمر، جيبوتي، األردن، موريتانيا 

وتونس من عام 2012؛ للعراق، والمغرب، بيانات من عام 2011؛ للكويت، 
بيانات من عام 2014؛ بيانات لليبيا من عام 2007؛ بيانات لسلطنة عمان 

والصومال وسوريا من عام 2009؛ بيانات عن فلسطين من عام 2010؛ 
بيانات لليمن من عام 2013؛ لمصر، بيانات من عام 2008.

انتشار البدانة لدى البالغين
معدل انتشار البدانة لدى البالغين، مؤشر كتلة الجسم≥ 30، حسب 

.WHO، 2018 :السن. التقديرات حسب البلد. المصدر
http://apps.who.int/gho/data/node.main. : متاح على

A900A?lang=en

الوصول إلى الخدمات

الوصول إلى خدمات الكهرباء في الريف )نسبة من سكان الريف(
الوصول إلى خدمات الكهرباء في الريف هي النسبة المئوية لسكان 

 WDI، 2018 : الريف الذين ينالون خدمات كهربائية. المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC. : متاح على

ACCS.RU.ZS
بيانات جميع البلدان لعام 2016، باستثناء جيبوتي )2015(، 

وموريتانيا )2014(.

الوصول إلى خدمات الكهرباء في الحضر )نسبة من سكان الحضر( 
الوصول إلى خدمات الكهرباء في الحضر هي النسبة المئوية لسكان 

WDI، 2018 : الحضر الذين ينالون خدمات كهربائية. المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC. : متاح على

ACCS.UR.ZS

الوصول الى امدادات المياه والصرف الصحي  
السكان الذين لديهم إمكانية الحصول على خدمات مياه الشرب 

األساسية على األقل، والذين لديهم إمكانية الحصول على مرافق 
JMP، 2018 : الصرف الصحي األساسية على األقل مرافق. المصدر

https://washdata.org/data : متاح على

استقرار الغذاء

االنفاق
اإلنفاق الحكومي على قطاع الدفاع 

البيانات المتعلقة باإلنفاق العسكري المستمدة من معهد ستوكهولم 
الدولي لبحوث السالم مأخوذة من تعريف حلف الناتو، وهو يشمل جميع 

النفقات الجارية والرأسمالية على القوات المسلحة، بما في ذلك قوات 
حفظ السالم، ووزارات الدفاع والهيئات الحكومية األخرى المشاركة في 

مشروعات دفاعية، والقوات شبه العسكرية إذا ُحكم بأنها مدربة ومجهزة 
للعمليات العسكرية، واألنشطة الفضائية العسكرية. وتشمل هذه النفقات 
األفراد العسكريين والمدنيين، بما في ذلك معاشات التقاعد للعسكريين 



والخدمات االجتماعية لألفراد، والتشغيل والصيانة، والتوريدات، 
والبحوث العسكرية، والتطوير، والمساعدات العسكرية )تحسب في 

النفقات العسكرية للبلد المانح(. وهي ال تتضمن نفقات الدفاع المدني 
والنفقات الجارية لألنشطة العسكرية السابقة، مثل تلك الخاصة 

بامتيازات قدامى المحاربين، والتسريح من الخدمة، والتحويالت، 
وتدمير األسلحة. وال ينطبق هذا التعريف على كل البلدان ألن ذلك 
يتطلب معلومات أكثر كثيرا مما هو متاح عما تتضمنه الميزانيات 

العسكرية وبنود اإلنفاق العسكري خارج الميزانية. )على سبيل المثال، 
فإن الميزانيات العسكرية قد تشمل أو ال تشمل الدفاع المدني، وقوات 

االحتياطي والقوات المعاونة، والشرطة والقوات شبه العسكرية، 
والقوات الثنائية الغرض مثل الشرطة العسكرية والشرطة المدنية، 

والمنح العسكرية العينية، ومعاشات التقاعد للعسكريين، واشتراكات 
الضمان االجتماعي التي تدفعها جهة حكومية إلى جهة أخرى.(.

.WDI، 2018 :المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL. : متاح على

XPND.ZS?locations=EG
* البيانات من عام 2017 لجميع البلدان ، باستثناء جيبوتي )2008( 

وليبيا )2014( وموريتانيا )2016( وقطر )2010( وسوريا )2010( 
واإلمارات العربية المتحدة واليمن )2014(.

اإلنفاق الحكومي على قطاع الزراعة 
تصنف النفقات وفقا ل COFOG. يتم تعريف النفقات الزراعة )تشمل 

:COFOG 0421 - )المحاصيل والثروة الحيوانية
• إدارة الشؤون والخدمات الزراعية ؛ الحفاظ على األراضي 

الصالحة للزراعة أو استصالحها أو توسيعها ؛ اإلصالح الزراعي 
وتسوية األراضي ؛ اإلشراف والتنظيم على الصناعة الزراعية ؛

• بناء أو تشغيل نظم التحكم في الفيضانات والري والصرف ، بما 
في ذلك المنح أو القروض أو اإلعانات المالية لهذه األعمال ؛

• تشغيل أو دعم البرامج أو المخططات لتحقيق استقرار أو تحسين 
أسعار ومدخول المزارع ؛ تشغيل أو دعم الخدمات اإلرشادية أو 

الخدمات البيطرية للمزارعين ، وخدمات مكافحة األوبئة ، وخدمات 
فحص المحاصيل وخدمات تصنيف المحاصيل ؛

• إنتاج ونشر المعلومات العامة والوثائق الفنية واإلحصاءات 
المتعلقة بالشؤون والخدمات الزراعية ؛

• التعويض أو المنح أو المساعدات واعانات مالية للمزارعين فيما 
يتعلق باألنشطة الزراعية ، بما في ذلك المدفوعات الخاصة بتقييد 

أو تشجيع مخرجات محصول معين أو السماح باإلستمرار في بقاء 
األراضي غير مزروعة.

باستثناء: مشاريع التطوير متعددة األهداف ، مثل تطوير مرافق 
متكاملة للتحكم في الفيضانات والري ، والتي ستقع تحت الرمز 0474.

 .FAOSTAT، 2018 :المصدر
http://www.fao.org/faostat/en/#data/IG/ : متاح على

visualize
* البيانات لعام 2016 لجميع البلدان ، باستثناء الجزائر )2009( ، 

البحرين )2008( ، األردن )2015( ، الكويت )2015( ، المغرب )2012( 
، ُعمان )2014( ، فلسطين )2011( ، قطر )2005( وسوريا )2009( 

وتونس )2012( واإلمارات العربية المتحدة )2015(.

اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم 
هو إجمالي اإلنفاق العام على التعليم )الجاري والرأسمالي(، معبرا عنه 

كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق الحكومي لجميع القطاعات في أية 
سنة مالية. ويشمل اإلنفاق العام على التعليم بنود اإلنفاق الحكومي 

على مؤسسات التعليم )الحكومية والخاصة(، وإدارة التعليم 
باإلضافة إلي اإلعانات المالية المقدمة للكيانات الخاصة )الطالب/ 

.WDI، 2018 :األسر المعيشية، والكيانات الخاصة األخرى(.المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD. : متاح على

TOTL.GB.ZS?locations=EG&view=chart
* البيانات لعام 2016 لجميع البلدان ، باستثناء الجزائر )2008( ، جزر 
القمر )2015( ، جيبوتي )2010( ، مصر )2008( ، لبنان )2013( ، ليبيا 
)1999( ، المغرب )2009( ، قطر )2014( ، المملكة العربية السعودية 

)2008( ، السودان )2009( ، سوريا )2009( ، تونس )2015( ، اإلمارات 
العربية المتحدة )1997( واليمن )2008(.

اإلنفاق الحكومي على قطاع الصحة
اإلنفاق العام على الصحة من المصادر المحلية كنسبة من إجمالي 

اإلنفاق العام. ويشير إلى أولوية الحكومة في اإلنفاق على الصحة من 
الموارد العامة المحلية الخاصة بها.

.KNOEMA، 2018 :المصدر
https://knoema.com/atlas/Egypt/topics/Health/ : متاح على
Health-Expenditure/General-government-expenditure-

on-health-as-a-share-of-general-government-
#expenditure

مؤشرات أخرى مهمة
العالمي)GPI(  163 دولة وإقليًما مستقاًل  السالم  يصنف مؤشر 
االقتصاد  أنتجه معهد  الذي   ،GPI ُيعّد  لمستوى سالمتهم.  وفًقا 

العالمي. يغطي  للسالم  العالم  الرائد في  المقياس   ،  )IEP( والسالم
 23 ، مستخدمًا  العالم  المئة من سكان  99.7 في  المؤشر نسبة 
للغاية، ويقيس حالة  نوعي وكمي من مصادر محترمة  مؤشر 
السالم  باستخدام ثالث مجاالت موضوعية: مستوى  السالم 

؛  واألمن في المجتمع ؛ مدى الصراع الداخلي والدولي الجاري 
العسكرة. ودرجة 

http://maps.visionofhumanity.org/#/page/ : متاح على
indexes/global-peace-index

مؤشر قابلية التأثر بتغير المناخ 
يبين مؤشر قابلية التأثر بتغير المناخ الوضع النسبي لمختلف البلدان 

فيما يتعلق بثالثة آثار رئيسية لتغير المناخ: الكوارث ذات عالقة 
بالطقس؛ ارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان اإلنتاجية الزراعية.

http://projects.hcss.nl/monitor/70 : متاح على

معدل نمو السكان السنوي
متوسط معدل نمو السكان خالل فترة معينة. ويتم التعبير عنه 

.UNDESA، 2018 :كنسبة مئوية. المصدر
https://esa.un.org/unpd/wpp : متاح على
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