
 فهرست مطالب

 صفحه عنوان
 
 س ..................................................................................................... كتا  شگفتاريپ

 ق  ............................................................................................................... خالصه

 ۱ ............................................................................ یو مل یا منطقه ،یجهان یروندها -۱

 ۱ .......................................................................................... یديكل یها اميپ-۱-۱

 ۲ .................................................................................................... جهان -۱-۲

 ۱۲ ................................................................................................... مناطق -۱-۳

 ۱۷ ..................................................................................................كشورها-۱-۴

 ۳۲ ............................................................................................. یريگ جهينت -۱-۵

 ۳۷ ........................................................................ یسالمت واحد، حذف گرسنگ نظام -۲

 ۴۱ ................ یجهان يیدهد: نقاط ضعف در نظام غذایها خود را نشان مكه شكاف يیجا -۲-۱

 ۴۹ .............. یگرسنگ یكنشهينظام سالمت واحد و ر یدر راستا يیغذا یهانظام یزيریپ -۲-۲

 ۶۰ ............................................ داريپا یهاو ارزش یالملل نيب ی: همبستگیريگ جهينت -۲-۳

 ۶۵ ........................................................................ يیغذا و كم یبه گرسنگ تر قينگاه دق -۳

 ۶۵ .......................................................................... كنگو کيدموكرات یجمهور -۳-۱

 ۶۵ ............................................................................ یديكل یها اميپ -۳-۱-۱

 ۶۷ ............................................................................. كشور تيوضع -۳-۱-۲

 ۷۰ ............................................... كنگو کيدموكرات یجمهوردر  یگرسنگ -۳-۱-۳

 ۷۵ .............................. مؤثر بوده است؟ یدر مقابله با گرسنگ يیچه راهكارها -۳-۱-۴

 ۷۷ ................. یا هيو تغذ يیغذا تيبر امن رگذاريتأث یو اقدامات دولت ها استيس -۳-۱-۵

 ۷۹ .....................................  هيغذا و تغذ تيامن یدر جهت ارتقا يیها هيتوص -۳-۱-۶

 ۸۵ ..................................................................................................... پالن -۳-۲

 ۸۵ ............................................................................ یديكل یها اميپ -۳-۲-۱

 ۸۵ ............................................................................... كشور طيشرا -۳-۲-۲

 ۸۹ .......................................................................... در نپال یگگرسن -۳-۲-۳

 ۹۵ ............................................. مؤثر است یگرسنگ یآن چه كه در بررس -۳-۲-۴



 صفحه عنوان
 

 ۹۷ .........هيو تغذ يیغذا تيبر امن رگذاريتأث یموجود و اقدامات دولت یها استيس -۳-۲-۵

 ۱۰۰ ............................... هيغذا و تغذ تيامن یارتقا یبرا یاستيس یها هيتوص -۳-۲-۶

 ۱۰۵ .......................................................................................... یاستيس یها هيتوص -۴

 ۱۰۹ ..................................................................................................... هاوستيپ -۵

 ۱۰۹ .................................................. یگرسنگ یالف. مفهوم شاخص جهان وستيپ -۵-۱

 ۱۱۹ .................................. یگرسنگ یشاخص جهان زاني . فرمول محاسبه م وستيپ -۵-۲

 ۱۲۱ ................................... یگرسنگ یشاخص جهان یاجزا یها ج. منب  داده وستيپ -۵-۳

، ۲۰۰۰ یها در سال یجهان یگرسنگمحاسبه نمرات شاخص  یربنايز یها د. داده وستيپ -۵-۴

 ۱۲۳ .............................................................................. ۲۰۲۰و  ۲۰۱۲، ۲۰۰۶

 رييو تغ ۲۰۲۰و  ۲۰۱۲، ۲۰۰۶، ۲۰۰۰ یها در سال یگرسنگ یشاخص جهان زانيو. م وستيپ -۵-۵

 ۱۳۲ ................................................................................... ۲۰۰۰پس از سال 

 ۱۳۶ .................................منطقه کيبه تفك یگرسنگ یشاخص جهان زانيهی. م وستيپ -۵-۶



 فهرست جداول

 صفحه عنوان
 

 ۶ ............................. ۲۰۲۰سال  GHIبر اساس رتبه  یگرسنگ یشاخص جهان زاني: م۲-۱جدول 

 ۲۳ ...... ناقص یها با داده یكشورها یموجود برا یها و داده یموقت شدت گرسنگ نيي: تع۳-۱جدول 

 کيدموكرات یجمهوراستان در  کيبه تفك GHIخص شا دهنده ليتشك ینماگرها ري: مقاد۱-۳جدول 

 ۷۳ .................................................................................................. كنگو

در نپال یشناختاستان و منطقه بوم کيبه تفك GHIشاخص  دهنده ليتشك ینماگرها ريمقاد ۲-۳جدول 

 ........................................................................................................ ۹۴ 

 ۱۱۵ ....................................................... یگرسنگ یشدت شاخص جهان اسي: مق۱-۵جدول 

 و  ۲۰۱۲، ۲۰۰۶، ۲۰۰۰ یها در سال یگرسنگ یشاخص جهان یاجزا یها : منب  داده۲-۵جدول 

۲۰۲۰ ............................................................................................... ۱۲۱ 

 ۱۲۳ ........................................................... د وستيجدول در پ ريمقاد یراهنما  :۳-۵جدول 

، ۲۰۰۶، ۲۰۰۰ یها در سال یجهان ینمرات شاخص گرسنگمحاسبه  یربنايز یها داده: ۴-۵جدول 

 ۱۲۳ .................................................................................... ۲۰۲۰و  ۲۰۱۲

پس از  رييو تغ ۲۰۲۰و  ۲۰۱۲، ۲۰۰۶، ۲۰۰۰ یها در سال یگرسنگ یشاخص جهان زاني: م۵-۵جدول 

 ۱۳۲ ......................................................................................... ۲۰۰۰سال 



 فهرست نمودارها

 صفحه عنوان
 

با لحاظ  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۲، ۲۰۰۶، ۲۰۰۰ یها سال یا و منطقه یگرسنگ ی: شاخص جهان۱-۱نمودار 

 ۳ .................................................................... دهنده شاخص ليتشك یاجزا

 ۲۲ ......................... ۲۰۲۰كشورها در سال  یگرسنگ یموقت شاخص جهان یبند : طبقه۲-۱نمودار 

 ۲۹ ....................... ۲۰۰۰با سال  سهيدر مقا ۲۰۲۰سال  GHIشاخص  شرفتيو پ زاني: م۳-۱نمودار 

 ۳۳ ................................................... كودكان ینرخ كوتاه قد ی: دامنه درون كشور۴-۱نمودار 

، ۲۰۰۶، ۲۰۰۰ یها در سال كنگو کيدموكرات یجمهور GHIشاخص  ینماگرها ري: مقاد۱-۳نمودار 

 ۷۰ ...................................................................................... ۲۰۲۰و  ۲۰۱۲

، ۲۰۰۶، ۲۰۰۰ یها در سالآن  ینماگرها ريدر نپال و مقاد یگرسنگ یشاخص جهان زاني: م۲-۳نمودار 

 ۹۲ ...................................................................................... ۲۰۲۰و  ۲۰۱۲

 ۱۳۶ .............................. قايو شمال آفر ايدر غر  آس یگرسنگ یشاخص جهان زاني: م۱-۵نمودار 

 ۱۳۷ .............................................. قايدر غر  آفر یگرسنگ یهانشاخص ج زاني: م۲-۵نمودار 

 ۱۳۸ .............................. یو جنوب یمركز یقايدر آفر یگرسنگ یشاخص جهان زاني: م۳-۵نمودار 

 ۱۳۹ .............................................. قايدر شرق آفر یگگرسن یشاخص جهان زاني: م۴-۵نمودار 

 ۱۴۰ ......................................... یجنوب یكايدر آمر یگرسنگ یشاخص جهان زاني: م۵-۵نمودار 

 ۱۴۰ ........................... بيو كارائ یزمرك یكايدر آمر یگرسنگ یشاخص جهان زاني: م۶-۵نمودار 

 ۱۴۱ .............................................. قايدر شرق آفر یگرسنگ یشاخص جهان زاني: م۷-۵نمودار 

 ۱۴۲ ..................................... هانيم یايدر اروپا و آس یگرسنگ یشاخص جهان زاني: م۸-۵نمودار 

 



 فهرست اشکال

 صفحه عنوان
 

 ۱۱ ..................................... (۲۰۲۱ هيژانو-۲۰۲۰مدت )اكتبر  انيحاد: م يیغذا ی: ناامن۱-۱شكل 

 ۳۶ ................................................................... یگرسنگ ی: شدت شاخص جهان۲-۱ل شك

 ۳۹ .. شرفتيپ یابيارز یبرا ی(و هشت شاخص كمّی)حذف گرسنگداري: هدف دوم توسعه پا۱-۲شكل 

 ۴۳ ................................................. یو اجتماع یاارهيس یوارده بر مرزها ی: فشارها۲-۲شكل 

 ۵۹ ............................................................. يیمواد غذا یو چرخش ی: اقتصاد خط۳-۲شكل 

 ۶۱ ......................................................... قايهمزمان در شاخ بزرگ آفر یها : چالش۴-۲شكل 

 ۶۴ ........... ۲۰۱۸-۲۰۲۰ یها در سال قايدر شاخ بزرگ آفر یعيمخاطرات طب ی: جدول زمان۵-۲شكل 

 ۶۶ .................................................................. كنگو کيدموكرات ی: نقشه جمهور۱-۳شكل 

 ۱۱۲ .............................................................. یگرسنگ یشاخص جهان بيترك: ۱شكل الف.



 فهرست کادرها

 صفحه عنوان
 

 ۳ .................................................. یسنگگر یشاخص جهان زانيدرباره م ی: اطالعات۱-۱كادر 

 ۱۰ ........................................................ یسنجش گرسنگ یاز ابزارها ی: مجموعه ا۲-۱كادر 

 ۶۱ .......................................................... قايمشترک در شاخ بزرگ آفر یها : بحران۱-۲كادر 

و كمک به گرسنگان در  یجهان یدو نهاد بشردوستانه دلواپس تي: كانون توجه شركا: فعال۱-۳كادر 

 ۸۳ ....................................................................... ک كنگويراتكدمو یجمهور

 ۱۰۳ ......................................... رسنگان در نپال: كانون توجه شركا: سازمان كمک به گ۲-۳كادر 

 ۱۱۱ ..................................................................... ست؟يچ ی: منظور از گرسنگ۱كادر الف.




