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 مقدمة
 
عغلييت ختطيط عغج  اعنألغجة اظهججججججججججججججده    ةم  2021-2018لغنألغجة للفةم اخلطجة اعروسججججججججججججججطجة ا جج  ل تاّجهج  -1

االكغن   هججلب هذا اإلطاظ اعؤاججبا  اليت القيت الرقّدر اعبد عند    عسججروس عن عسججرو   .  2019-2018السججنر  
عسججا ة إجباتا   سججلسججلة النرائي: اي: اعتبجا  االنواالي اا هداس ا سججةاالي ية. املد ا ا سلس ا سججا  لرقيي   يفية

 اعية الب د الرقاظلب عن سلس.اعنألغة   إحداث الغيريا  علت اعسرو   الوطنية ااإلملليغية االع
 
ا النر ه اعنألغة )اعتبج( امي      عسججججججججججججججروس عن إطاظ النرائي نوعا  ارلفا  عن النرائي اليت اب مقيقها: بدتا   ّ  -2
نطججاملجج ا لقطبي اا علت نطججاأ ااسججججججججججججججد )النججاالي( ا اثظ النغولججة ااسججججججججججججججد الغيريا  علت اعسججججججججججججججروس اإحججداث سججججججججججججججججاه    ال

نرائي هذه البابط ب  عغ  اعنألغة اارلف عسجرو   النرائي اعّققة.  غا الد   االتجك  سجلسجلة الا سجةاالي ي(.  )اهلدس
النرو اعتطط   علت ا سججججججججا  اعنطقي الذي لكغن اظات هذه الباابط: إسا ن إااد عنر ا عيدعا  ععينة للغنألغة علت

  ةاضجججا :  عندها عن اعفةن ان لؤني سلس إىل له:  عندها سجججير  مقيق اعتبجإ اإسا ن مقيق اعتبجا  ان د يد ا
 يق النواالي:  عندها الكون الألباس عهياة لررقيق اثب الرنغية اعنتون عن اهلدس. مقيق الناالي اعنتونإ اإسا ن مق

 
 اعسججروس عن عسججرو   النرائي: جنب   عسججاتلة اعنألغة اا عضججات االتججب ات   الرنغية علت     1 التججك االبن    -3

 إىل جنب عد الوسائ  الكفيلة بقيا  الرقدر اعبد. 
 
االبملابة علت هذه اعتبجا  اختضجججججججد للغسجججججججاتلة بتجججججججك   اع  عن   اا عؤسجججججججسجججججججي  ابج   40االروىل اعنألغة إعدان  -4

يغية  علت اعسجججرو   القطبلة ااإلمللا. البهجججد الرقّدر اعبد   مقيق اعتبجا  سجججنو   عؤاجججب    43النفيذها: الر  ملياسجججها ع  
 االعاعية: حسب ا ملرضات.

 
االسجججججرتدر عؤاجججججبا  اعتبجا  سا  ال جججججلة ة الو   اإلملليغية االقطبلة اخلاهجججججة برديال  اعنألغة عن اج   -5

النرائي اعققة     ةسجججججا عإىل اي عدس   1دا  النرائي اعتطط هلا   اعنألغة. التجججججري اجإبباد عسجججججا ة إمللي  عا   مقيق 
إجبات . املد ن مليا  اعؤاججججججججججججججبا  عن يال  2019-2018لسججججججججججججججنر   غ وا   ابجا  اعنألغة يال   ةم ااإلمللي    بلو 

 اسرعبان عسرفيض لك  عا اا اله اعنألغة. االنرائي الواظنم   هذه الوثيقة االية املد ختضد لرغيريا  طفيفة. 
 
اا علت اعسجججروس العاعي الالدعة للرتججج يد  عامت   اعتبجا  الرغريا    البياة اعتجججّ عة علت اعسجججروس القطبي ا -6

ي البالبط ةعسجججائ  القطبلة اا الدالية اليت ميكن ععاجرها عن يال  االي ية ا علت عسجججروس. اهعلت إااد ا هداس ا سجججة 
( اعنألغة. االقيت اعؤاجججججججججججبا  علت عسجججججججججججروس اعتبجا  عدن البلدان اليت اجب  الرغيريا  اعطلوبة  ابجا عسجججججججججججا ا  )

 يها: اا عدس الرقدر   ت ةلقدظا  الالدعة لررقيق ا هداس ا سجةاالي ية   ااا   اليت معكان اعنألغة ان السجاه املّ 
ا بتججك  اججاع  ةلرقدر اعبد   الذي احبده اارغد الدايل لررسجج  البياة اعتججّ عة علت اعسججروس العاعي. اسججيرا  علغ  

  .2020 ا ظععالونتب   يي سذال 2019-2018القبلب النفيذ ال اعي للفةم  مقيق النواالي اا هداس ا سةاالي ية  
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 : إطار املنظمة للرصد  1الشكل 
 

 مستوى النتيجة  املساءلة والقياس
عسا ة اعنألغة اعباابم )عن حيث العغليا  ااعنر ا  ااخلدعا (   النرائي الرنأليغية.  •

عنألغجججة اعغولجججة عن ال ععي العجججاني مت ججج  اعتبججججا  اإلاجججادا  اعلغوسججججججججججججججججة لرجججديال  ا
 اعسرو   الوطنية ااإلملليغية االعاعية.مبواظن عن ياظج اعي انية علت  اا

اختضججججججججججججد ب ججججججججججججوظم  اعلة للغسججججججججججججاتلة بتججججججججججججأن مقيق اعتبجا : النري اعنألغة: االباملب:   •
  اع . إسنان

 .االيت القا  سنو   اعؤابا  اا هداس اعوضوعة لك  ابج  •

 املخرجات 

االقجدظا  لررقيق هجدس ا    البياجة الرغكينيجة علت اعسججججججججججججججروس القطبي اا العجاعي غري الر •
 اسةاالي ي حمدن.

الكنها   السججججججججججججججيطب عليها متاعا . لنواالي عسججججججججججججججروس االنرائي اعققة علت علت  نألغةاعالؤثب  •
 –مقيق ا هداس عن عسجججججؤالية ليد التجججججب ات  االررغ  اعنألغة بعض اعسجججججؤالية: الكن 

 الرغريا .اعنألغة    الساه . اميكن ان ات االتب ات   الرنغيةاا عضنألغة اع
سجججير  ملياسجججها اعوضجججوعة االيت  االغا    ا سجججا   علت عسجججروس النواالي ايطو  ؤاجججبا  اع •

سججججججججججججرعباضججججججججججججا  لواثئق عن يال  القيي  للغنألغة لتججججججججججججغ  البياع  ال انولة: اا     سججججججججججججنر 
 عينة عن البلدان.اغوعة عن اعتاظ      االسياسا : اعسر  

 النواتج

نألغجة بررقيق نرجائي  يهجا اع اثظ الرنغيجة علت اعسججججججججججججججروس العجاعي:   ااجا   اليت الر عجت  •
 )الو ري يط ااضح ل ععي العغ  اخلاص ةعنألغة(.

. الكنها   السججججججججيطب عليهاالسججججججججه  اعنألغة اذه النرائي الب يعة اعسججججججججروس االطوللة ا عد:  •
  يان: ب  هي عساتلة لاعية.  ي   إسنانلوجد اي  ا 

رربد ا جتاها  العاعية علت هذا اعسجججججججججججروس اهداس الرنغية اعسجججججججججججرداعة بعؤاجججججججججججبا  القور  •
 .لغا   لر  اضد امل)ةسرتدار ع انظ البياع  الدالية(.  عنألغةضد لبهد ااخت

األهداف 
 االسرتاتيجية
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 غاايت خمرجات املنظمةبلوغ يف قليم اإل: مسامهة النتائج احملققة يف 1 جلدولا

 اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  القضاء على املسامهة يف  : 1اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج  الناتج 

غاايت املنظمة  
فرتة يف 

  السنتني
 )العدد( 

قة يف  النتائج احملقّ 
 الفرتة  اإلقليم يف
2018 -2019   

 )العدد( 

مسامهة اإلقليم 
  نتائج بلوغيف 

 ظمة املن
 * )النسبة املئوية(

تتعّهد البلدان األعضاااء  1-1
على ساتئااال اب صاري بشاكل 

اجلوع وانعااادام األمن الغاااذائي 
حبلول عااااام  وساااااااااااوء التغااااذيااااة

2030 

ااهججججججججججججججرجججا  مسجججججججججججججج  ملجججدظا  ا كوعجججا   1-1-1
اع ججججلرة علت اضججججد اطب سججججياسججججاالية ايطط اسججججر غاظ 

 اجو  سرا ا      اعا  اب  القطاعا ابباعي   القط
 الرغذلةليد ااجججججججججججججكا  سجججججججججججججوت ا   ي عن الغذائر اعدااان

 . 2030حبلو  عار 

   القجدظا  عجدن عغليجا  السججججججججججججججيجاسججججججججججججججة العجاعجة اليت اّن  إىل الع ل
إنظاج اهداس ا عن الغذائي االرغذلة البتجججججججبلة ااعؤسجججججججسجججججججية علت 

ااعرباظا  اعسجااام ب  اجنسج    السجياسجا  القطاعية: ايطط  
 .دع  اعنألغةا سر غاظ اال اعي  نري ة ل

   اعائة  4 6 127

مسجججججججججججججج  ملجججدظا  ا كوعجججا  ااهججججججججججججججرجججا   1-1-2
ياهجججججججججججججة ملانونية ا اع جججججججججججججلرة علت اضجججججججججججججد االنفيذ اطب 

  اس  ا ق   وذات  عغا  ساتلة إلةع

   القجدظا  عجدن عغليجا  السججججججججججججججيجاسججججججججججججججة العجاعجة اليت اّن  إىل الع ل
إنظاج اهداس ا عن الغذائي االرغذلة البتجججججججبلة ااعؤسجججججججسجججججججية علت 

اخلاهججججججججججة   ا طب القانونية ا باظا  اعسججججججججججااام ب  اجنسجججججججججج   عراا
 .ساتلة  نري ة لدع  اعنألغةةع

 

   اعائة  3 1 29

البلدان األعضاااااء   تنفيذ 1-2
آلليااااات شاااااااااااااااملااااة لل و مااااة 
والتنساااين من أجل اساااتئااااال 
 اجلوع وانعااادام األمن الغاااذائي 

ومجيع أشاااااااكال ساااااااوء التغذية 
 2030حبلول عام 

 

ملجججدظا  ا كوعجججا  ااهججججججججججججججرجججا   مسجججججججججججججج  1-2-1
 ا عن الغذائي االرغذلة.حو غة اع لرة   جما  

   القجدظا  عجدن عغليجا  السججججججججججججججيجاسججججججججججججججة العجاعجة اليت اّن  إىل الع ل
  جما  حو غة ا عن الغذائي االرغذلة البتججججججججججججبلة ااعؤسججججججججججججسججججججججججججية  

 . نري ة لدع  اعنألغة

   اعائة  5 2 43
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 نألغةاع نرائي عاإلملليغية النرائي *
  

 لقرارات اختااااذ البلااادان 1-3
من أجل األدلة   ابالسااااااااتناد إى

اساتئااال اجلوع وانعدام األمن 
ومجيع أشااااكال سااااوء  الغذائي  

 2030 التغذية حبلول عام

ااهججججججججججججججرجججا   مسجججججججججججججج  ملجججدظا  ا كوعجججا  1-3-1
انعدار ا عن الغذائي اليد   حالة  اع ججججججلرة علت ملي 

عسجججججا ة القطاعا  ااهجججججرا  ا ااجججججكا  سجججججوت الرغذلة  
الغذائي  اسجججججججرا جججججججا  اجو  اانعدار ا عناع جججججججلرة   

 .2030اليد ااكا  سوت الرغذلة حبلو  عار 
 

   القجدظا  عجدن عغليجا  السججججججججججججججيجاسججججججججججججججة العجاعجة اليت اّن  إىل الع ل
ا عن الغذائي االرغذلة: حالة  البتجججججججججبلة ااعؤسجججججججججسجججججججججية علت ملي 

  سلس عسججججججججججا ا  ارلف القطاعا  عن اج  اختاس ملباظا    مبا
  عسرنريم  نري ة لدع  اعنألغة

 ائة   اع 6 2 21

اهججججججججججججججرجججا  و مسجججججججججججججج  ملجججدظا  ا كوعجججا  1-3-2
السجججججججججججياسجججججججججججا  اال اعي ظهجججججججججججد االقيي   اع جججججججججججلرة علت 

سجججججرا جججججا  اجو  اانعدار ا عن  ةالرتجججججبلعا  اعر جججججلة  ا 
 .2030الغذائي اليد ااكا  سوت الرغذلة حبلو  عار 

 

   القجدظا  عجدن عغليجا  السججججججججججججججيجاسججججججججججججججة العجاعجة اليت اّن  إىل الع ل
د االقيي  اثب السجججججياسجججججا  اال اعي هججججج ظ البتجججججبلة ااعؤسجججججسجججججية علت 

اختججاس ملباظا   نري ججة  عن اججج اعرعلقججة ة عن الغججذائي االرغججذلججة 
  لدع  اعنألغة

   اعائة  12 4 36

لسياسات   البلدان  تنفيذ 1-4
واسااااااااااااارتاتاااياااجااايااااااات وباااراماااج 

من أجل اساااتئااااال اساااتثمارية  
 اجلوع وانعااادام األمن الغاااذائي 

ومجيع أشاااااااكال ساااااااوء التغذية 
 2030ام حبلول ع

ااهججججججججججججججرجججا   مسجججججججججججججج  ملجججدظا  ا كوعجججا  1-4-1
عن  خت ججججيو اعواظن اعالية ااسججججرتداعها  اع ججججلرة علت 

اسجججججججججججرا جججججججججججا  اجو  اانعدار ا عن الغذائي اليد  اج 
 .2030ااكا  سوت الرغذلة حبلو  عار 

 

   القجدظا  عجدن عغليجا  السججججججججججججججيجاسججججججججججججججة العجاعجة اليت اّن  إىل الع ل
عن لية ااسجججرتداعها  واظن اعاخت جججيو اعالبتجججبلة ااعؤسجججسجججية علت 

 .ا عن الغذائي االرغذلة  نري ة لدع  اعنألغةضغان  اج 

 ئة   اعا 0 0 17

اهججججججججججججججرجججا  و مسجججججججججججججج  ملجججدظا  ا كوعجججا  1-4-2
النغية اعواظن البتجججججبلة االرنأليغية   جما   اع جججججلرة علت 
 .غذلةالرا عن الغذائي ا 

 

  اظن البتججججججججججججججبلججةالنغيججة اعو  اعنألغججا  اليت ع د  ملججدظالججا علتعججدن 
 .  نري ة لدع  اعنألغة  غذلةالرا عن الغذائي ا االرنأليغية   جما  

   اعائة  6 5 74
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 جعل الزراعة والغاابت وماايد األمساك أ ثر إنتاجية واستدامة : 2اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج  الناتج 

غاايت املنظمة  
فرتة يف 
  نتنيالس 

 )العدد( 

النتائج احملققة  
يف اإلقليم 

الفرتة   يف
2018 -2019 

 )العدد( 

  بلوغمسامهة اإلقليم يف 
 غاايت املنظمة 
 * )النسبة املئوية(

الااباالاااااادان اعااتااماااااااد  2-1
 ة  دزايملمارسااااااااات من أجل 

 بطريقة مساااااتدامةاإلنتاجية  
عماال يف الوقاات ذاتاا  مع ال

تاااااادري لتغا املنا  على ال
 والااااتاااااادهااااور الاااابااااياااائااااي يف 

الزراعاة وارراجاة قطااعاات 
 د األمساكيوماا

الكنولوجيا  ا  اظسجججججا    يرباظة  مليار اعنر   2-1-1
جتبلبهجججا اا الوسججججججججججججججيد نطجججاملهجججا عن اجججج  د نم  اا عبركبم 

: االر جججججججججججججججدي لرغري اعنجا  ةعسججججججججججججججرجداعج بطبلقجة اإلنرجاجيجة  
  االردهوظ البياي.

  )جتبلجب  جاظسجججججججججججججججا  بي   إطجاظهجا اعبجانظا  اليت اعجدن )ا
االكييفهجججا ل  نم   ججججججججججججججججانملجججة عليهجججا ولوجيجججا  عبركبم ااعاالكن

  الوملت  : عد الر جججدي  ةعسجججرداعطبلقة اإلنراجية ااإلنراج ب
 لرغري اعنا  اعاا الردهوظ البياي.سااله 

  ) (   الوسججججججججججججججيد نطجججاأ إطجججاظهجججا  عجججدن اعبجججانظا  اليت لر
اعغججاظسجججججججججججججججا  اعبركبم اا اسججججججججججججججرتججدار الركنولوجيججا  ل  نم  

: عد الر جججدي   الوملت  ةعسجججرداعطبلقة ب  اإلنراجية ااإلنراج
 اعنا  اعاا الردهوظ البياي.رغري سااله ل

76 
 
 
 
 
43 

9 
 
 
 
 
1 

   اعائة  10
 
 
 
 

   اعائة  2

التجج يد اعرغان علت الع ل  ملدظا  اعؤسججسججا   2-1-2
ؤني إىل  ااججاعلة لعدم ملطاعا  ال اظسججا  ا  ب الكاعال  

 ير ججد إىل ال: ا ةعسججرداعبطبلقة اإلنراجية ااإلنراج   مند 
 لرغري اعنا  االردهوظ البياي.

  اعؤسجججججججججسجججججججججا  )يدعا  اإلظاجججججججججان اعنألغا  اعنر   عدن
اععنيجة ااعؤسججججججججججججججسجججججججججججججججا  ا كوعيجة اعنألغجا  اارغد اعجد  

ع  لرنغية ح ججلت علت ناعؤسججسججا  البرث االرعلي ( اليت 
الع ل  اعرغان  اظسججججججججججججا   ادس    الفنيةالقدظا  الرنأليغية اا 

 لعدم ملطاعا . عركاعلة اااعلة

168 17 
 

   اعائة  8

بوضاااااع البلدان   قيام 2-2
سااااااااااياسااااااااااات  نيساااااااااا أو حت

خااصاااااااااااة ابرو ماة  وآلياات 
نتااج املساااااااااااتادام ملعااجلاة اإل

تغا املنااااا   التااااااااااااااادري لو 

سجججججججججياسجججججججججا  ااسجججججججججةاالي يا  ابباعي هجججججججججياوة   2-2-1
اا باجة ل ظاعة داعة ملطاعا  اسججججججججججججر  انعغ    لةاسججججججججججججر غاظ 

 رغري اعنا  االردهوظ البياي. الر دي لد ا مساك: ا لاع ا

  السجججياسجججا  اا ا سجججةاالي يا  اا ال اعي ا سجججر غاظلة عدن
نألغجة اعن قجدر عنع   بري عفضجججججججججججججج  ب  هجاوراهججججججججججججججيج متجت اليت 

د ا مسجاك لج ال ظاعجة اا باججة اع جججججججججججججججاملطجاعجا  اجدس جعج  
غري اعنججججججا  االر جججججججججججججججججججدي لرااسججججججججججججججرججججججداعججججججة: ا  ب إنرججججججاجيججججججة 

 البياي. االردهوظ

   اعائة  9 8 61
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 جعل الزراعة والغاابت وماايد األمساك أ ثر إنتاجية واستدامة : 2اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج  الناتج 

غاايت املنظمة  
فرتة يف 
  نتنيالس 

 )العدد( 

النتائج احملققة  
يف اإلقليم 

الفرتة   يف
2018 -2019 

 )العدد( 

  بلوغمسامهة اإلقليم يف 
 غاايت املنظمة 
 * )النسبة املئوية(

 والااااتاااااادهااااور الاااابااااياااائااااي يف 
د ي الزراعة ومااااااااا  قطاعات

 .األمساك وارراجة

مسج  ملدظا  ا كوعا  ااهجرا  اع جلرة  2-2-2
بتججججججججججججججأن التججججججججججججججاعج  لعجدم ملطجاعجا  اليسججججججججججججججري ا واظ علت 

اضجججججججد اسجججججججةاالي يا  ابباعي ا  ب ادس  السجججججججياسجججججججا   
د ل اا باجة اع جججججججججججا ل ظاعة  سجججججججججججرداعة ملطاعا  ا  الكاعال  

 دهوظ البياي.نا  االررغري اعالر دي لا مساك: ا 
 

  سجرداعة ملطاعا  ال ظاعة ةالواثئق ا سجةاالي ية اعرعلقة  عدن
ن يال  حواظ  ن إعدانها عاا باجة اع ججججججالد ا مساك اليت 

  ةطخبسا  هجججلة :  بتجججأن السجججياسجججا اجججاع  لعدم ملطاعا  
خلطط   ااعسججججججججججججججا جا  اعجدنم اطنيج  يطط النفيجذ  ا   2030عجار  

 .اعنا الغري  النفيذ االفاأ ةظلت بتأن 

   اعائة  5 2 40

حتساااااااااااااني تااانااافااايااااااذ  2-3
البلاااادان لساااااااااااياااااسااااااااااااااات 

السااااتدامة وصااااكوك دولية  
د ي لزراعة ومااااااااا قطاعات ا

 األمساك وارراجة

ل ظاعة ملطاعا  ااج ظ القدمي الدع  لضججججججججججججججغان إن 2-3-1
   ليجا  بتججججججججججججججكج   عجا  د ا مسجاك لج اا باججة اع جججججججججججججججا
عا لرعلق خبطة    اجه اخل وص اعلت ا و غة الدالية:  

االغري اعنججا  االرنو  البيولوجي االر ججججججججججججججرب:  2030عججار 
 .اةلبيا ذلس ال اعي اال كوك اعرعلقة ة

 

  اعنألغجججججة  يهجججججا  اليت ملجججججدعجججججتالجججججداظا  البمسيجججججة ااثئق عجججججدن
إىل  ليجا  ا و غجة الداليجة: عد الة ي    إسججججججججججججججهجاعا  احيلجت

ا باجة سججرداعة ملطاعا  ال ظاعة ا ا عرباظا  اعرعلقة ةعلت 
  .كا مسالد ع ااعاا 

   اعائة  2 2 50

الع ل  ملججججججدظا  اعؤسججججججججججججججسجججججججججججججججججججا  علت النفيججججججذ  2-3-2
  لع  ؤني إىل الالسجججججججججججياسجججججججججججا  اال جججججججججججكوك الدالية اليت ال

لجرجغجري اعجنجججججججا   ير جججججججججججججججججججججدإىل الج اإلنجرجججججججاج اعسججججججججججججججرجججججججدار ا 
 .البياي االردهوظ

 

  ملدظا  اعؤسجججججسجججججا  ا كوعية      يهاالبلدان اليت الع د عدن
النفيذ السجججججججياسجججججججا  اا   اععنية علتاوريها عن اعؤسجججججججسجججججججا  

  لع  ؤني إىل الا سججججججججججججججةاالي يجججا  اا  ليجججا  ا و غجججة اليت ال
 .اإلنراج اعسردار اعاا الر دس لرغري اعنا  االردهوظ البياي

   اعائة  8 5 43
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 جعل الزراعة والغاابت وماايد األمساك أ ثر إنتاجية واستدامة : 2اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج  الناتج 

غاايت املنظمة  
فرتة يف 
  نتنيالس 

 )العدد( 

النتائج احملققة  
يف اإلقليم 

الفرتة   يف
2018 -2019 

 )العدد( 

  بلوغمسامهة اإلقليم يف 
 غاايت املنظمة 
 * )النسبة املئوية(

 الااااااباااااالاااااادان اختاااااااذ  2-4
على األدلااااة قوم لقرارات ت

لضااامان اساااتدامة قطاعات  
د األمسااك يا لزراعاة وماااااااااااااا

 لتغا  ريتادمع ال  وارراجة
 نا  والتدهور البيئيامل

رنججاا  ظ يججة اسججججججججججججججةاالي يججة الاعنر ججا  ععجج إعججدان  2-4-1
رعلق الج ععلوعا   ظ القضججججججججججججا  اإلملليغية اا العاعية اليت الد

 .ةإلنراج اعسردار االغري اعنا  االردهوظ البياي

  ثجة ظ يججة ا سججججججججججججججةاالي يججة اجججدلججدم اا اعججدّ ااعنر ججا  اععجج عججدن
سججججججججججججججرجدار االغري اعنا  اج اعإلنرج سا  ال ججججججججججججججلجة ة م بري دظججة  بج 

نتجبها ابي بطبلقة اجاعلة ا إعدانها  االردهوظ البياي اليت ن 
 إل حرها للبلدان.

 

   اعائة  0 0 111

الع ل  ملدظا  اعؤسججججججججسججججججججا  علت لد البياع   2-4-2
بتجججججججججججججججأن امليلهججا ااإلبالغ عنهججا عن اججج  اختججاس ملباظا  

لتججججغ  اي: مبا اإلنراج اعسججججردار االغري اعنا  االردهوظ البي
 ة.هداس الرنغية اعسرداعة سا  ال لا

  نع  لرنغية القدظا  عن ح جججلت علت اعؤسجججسجججا  اليت  عدن
عن اجج  اختجاس امليلهجا ااإلبالغ عنهجا غد البيجاع  جنألغجة اع

غري الر ججججججدي إىل ال  اإلنراج اعسججججججردار: ا لع  ؤني إىل الملباظا  ال
عة ية اعسجججججججججردا هداس الرنغلتجججججججججغ  ااعنا  االردهوظ البياي: مبا 

 سا  ال لة.

   اعائة  11 11 77

 نألغةاع نرائي عاإلملليغية النرائي* 
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 : ارد من الفقر يف الريف 3اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج  الناتج 

غاايت املنظمة  
فرتة يف 

  السنتني
 )العدد( 

النتائج احملققة يف  
الفرتة  اإلقليم يف
2018 -2019 

 )العدد( 

مسامهة اإلقليم 
غاايت  بلوغيف 

 املنظمة 
 * )النسبة املئوية(

الارياف يف فاقاراء الا متاكاني  3-1
املعنيااااة ابلفقراء يف واملنظمااااات 

من الوصاااااااااول إى املوارد الريف  
 اإلنتاجية واخلدمات واألسواق

الع ل  اعنألغا  ااعؤسججججججججججسججججججججججا  البلفية االيسججججججججججري  3-1-1
 العغ  اجغاعي للفقبات   البلف.

 ان )اا اعؤسججججسججججا  اإلملليغية االعاعية( اليت مل در  يها عدن البلد
ؤسججججججججججسججججججججججا  البلفية االيسججججججججججري العغ  الدع  لرع ل  اعنألغا  ااع

 البلف.  لفقبات لاجغاعي 

   اعائة  14 4 25

الوجيهية يطو  سجياسجا  ا ا اسجةاالي يا   اضجد  3-1-2
ىل إالبلف    فقبات  الهججججججججججججو  ا إىل مسجججججججججججج  لدس ابباعي  

ظس االركنولوجيججا  ادعججا  االرغولجج  ااععجج جمغوعججة عن اخلجج 
سلس   : مبا    يهاررك  اال  :اا سججججججججواأ ااعواظن الطبيعية

 الغري اعنا .ظ  

 البلدان )اا اعؤسججججسججججا  اإلملليغية االعاعية( اليت مل در  يها دن ع
ىل جمغوعجة عن إالبلف   فقبات اهججججججججججججججو  الالجدع  لررسجججججججججججججج  

ا  االبنيجججة الررريجججة ظس االركنولوجيججج ااخلجججدعجججا  االرغولججج  ااععججج 
  سلس : مبا ررك   يهااال  :البلفية اا سجججججججواأ ااعواظن الطبيعية

 الغري اعنا . ظ   

   اعائة  4 2 38

اععب ة يلق نع  السججججججججياسججججججججا  االنغية القدظا  ا  3-1-3
عن اعسجججااام ب  اجنسججج  امتك  اعبام البلفية  رسجججبلد االريم ل

 .ةملر انلالناحية ا 

 اا اعؤسججججسججججا  اإلملليغية االعاعية( اليت مل در  يها دن البلدان ع(
اعسججججااام ب  اجنسجججج  امتك  اعبام البلفية رسججججبلد االريم  الدع  ل

 الفقب.نائبم للتباج عن وسيلة  ة  ملر انلعن الناحية ا 

   اعائة  11 3 16

إلمكاااانياااة البلااادان تعزيز  3-2
الريف على  يف فقراء  الااااااااول ح

ماااااال لاعا افار  الاعاماااااال املاناتاج و 
بني الشااااااابا  خاصاااااااة  الالئن، و 
 والنساء

هججججياوة    السججججياسججججا  االنغية القدظا    جمايل نع   3-2-1
 اعي  ال ا ااخلطو  الوجيهية سججياسججا  ال سججةاالي يا  ا ا  االنفيذ  

ظ نم إىل الع ل   بص العغج  الالئق   اعنجاطق البلفيجة: ا ان جة اهلج 
 . ت للتبا  االنسا ياهة  اعتاظلد االنغية اعهاظا : 

 بلدان )اا اعؤسججججسججججا  اإلملليغية االعاعية( اليت مل در  يها عدن ال
ظ نم   بص العغججج  الالئق   اعنجججاطق البلفيجججة: ا  لروليجججد الجججدع 

 ت.للتبا  االنساياهة اعتاظلد االنغية اعهاظا : 

19 1 
 
 

   اعائة  5

نفيذ السججججججججججياسججججججججججا  االنغية القدظا  لرع ل  النع   3-2-2
طق البلفيجة عن اجج  مسجججججججججججججج  ععجالري العغج  الجداليجة   اعنجا

عا لرعلق بعغ    ياهججججججججججججججة  : اسججججججججججججججالعرها  نوعية الوظائف
 . يا طفا  االعغ  اج

  عدن البلدان )اا اعؤسججججسججججا  اإلملليغية االعاعية( اليت مل در  يها
ععجالري العغج  الجداليجة   اعنجاطق البلفيجة عن نفيجذ  الجدع  لرع ل  ال

عا لرعلق     ياهجججججة  اج  مسججججج  نوعية الوظائف اسجججججالعرها:  
 . يبعغ  ا طفا  االعغ  اج

   اعائة  14 1 7
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 : ارد من الفقر يف الريف 3اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج  الناتج 

غاايت املنظمة  
فرتة يف 

  السنتني
 )العدد( 

النتائج احملققة يف  
الفرتة  اإلقليم يف
2018 -2019 

 )العدد( 

مسامهة اإلقليم 
غاايت  بلوغيف 

 املنظمة 
 * )النسبة املئوية(

مكاااانياااة إلالبلااادان ز يتعز  3-3
الريف إى يف فقراء الوصاااااااااااول 

 نظم ارماية االجتماعية

يلق اععاظس لسجججياسجججا  ا القدمي الدع    جما  ا 3-3-1
الوسججججججججججيد نطاأ الغطية ناهججججججججججبم عن اج  ااعالنغية القدظا   ا 

البلف: مبا   سلس   فقبات ال  رتججججججججغ ا غالة ا جرغاعية ل
   السياملا  اهلتة ااإلنسانية.

  البلدان )اا اعؤسججججسججججا  اإلملليغية االعاعية( اليت مل در  يها عدن
فقبات رتججغ  الة لالدع  لروسججيد نطاأ الغطية ا غالة ا جرغاعي

 البلف: مبا   سلس   السياملا  اهلتة ااإلنسانية.  

   اعائة  13 2 14

يلق اععاظس ا     جما  السجججياسجججا قدمي الدع   ال 3-3-2
الع ل  ااجه الرآدظ ب  ناهجججججججججججبم عن اج  ااعالنغية القدظا   ا 

الطبيعية: ا غالة ا جرغاعية االرغذلة اال ظاعة اإناظم اعواظن 
 مبا   سلس الغري اعنا .

  عدن البلدان )اا اعؤسججججسججججا  اإلملليغية االعاعية( اليت مل در  يها
اججججه الرجججآدظ ب  ا غجججالجججة ا جرغجججاعيجججة االرغجججذلججة الجججدع  لرع ل  ا

 اال ظاعة اإناظم اعواظن الطبيعية: مبا   سلس الغري اعنا .

   اعائة  10 2 17

قاااادرا ااااا لالبلاااادان ز يتعز  3-4
على تااااااااااااميم ساااااااااااياااساااااااااااااات 
واساااااااارتاتيجيات وبرامج متعددة 

ومراعياااة ملسااااااااااااا لاااة القطااااعاااات 
 هابني اجلنساااااني وتنفيذ املسااااااوة  

سااااااااااااامهاة يف حتقين للم هااوتقييم
 1 تنمية املستدمةهدف ال

الع ل  القججججدظا  الوطنيججججة علت ال ججججججججججججججغي  االنفيججججذ  3-4-1
القطاعا  سجياسجا  ااسجةاالي يا  ابباعي اجاعلة اعرعدنم  

اجنسجججججججج  للرد عن الفقب   عسججججججججألة اعسججججججججاام ب    عباعيةا 
 اعناطق البلفية: مبا   سلس   سياأ اهل بم االغري اعنا .

 ا اعؤسججججسججججا  اإلملليغية االعاعية( اليت مل در  يها عدن البلدان )ا
الدع  لر ججغي  االنفيذ سججياسججا  ااسججةاالي يا  ابباعي اججاعلة 

اجنسجججججججججج  م ب   اعسجججججججججججألة اعسجججججججججججاا   عباعيةاعرعدنم القطاعا  ا 
عن الفقب   اعنججاطق البلفيججة: مبججا   سلججس   سججججججججججججججيججاأ  للرججد

 اهل بم االغري اعنا .

   اعائة  0 0 18

البيجججاع  ااععجججاظس اا ناا  لرع ل  االقيي   الو ري 3-4-2 
سجججججججججياسجججججججججا  ااسجججججججججةاالي يا  اجججججججججاعلة اعرعدنم القطاعا  

اجنسجججججججججججج  للرد عن الفقب عسججججججججججججألة اعسججججججججججججاام ب    عباعيةا 
سلججس   سججججججججججججججيججاأ اهل بم االغري اعنججاطق البلفيججة: مبججا     

الفقب جمججججا  ا ججججد عن : اظهججججججججججججججججججد الرقججججدر اعبد   اعنججججا 
 اعناطق البلفية.  

  البلدان )اا اعؤسججججسججججا  اإلملليغية االعاعية( اليت مل در  يها عدن
ااسةاالي يا  ااعلة اعرعدنم الدع  لر غي  االنفيذ سياسا   

اجنسج  للرد عن الفقب عسجألة اعسجاام ب    عباعيةالقطاعا  ا 
: سلس   سجججججججججججياأ اهل بم االغري اعنا    اعناطق البلفية: مبا   
 الفقب   اعناطق البلفية.ا  ا د عن جماظهد الرقدر اعبد   

   اعائة  22 2 9

 

 نألغة اع  نرائي عاإلملليغية  النرائي *
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 و فاءة   مشوالا   أ ثر وغذائية زراعية  نظم  متكني: 4اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج  الناتج 

غاايت املنظمة  
 فرتة السنتنييف 

 )العدد( 

النتائج احملققة يف  
 الفرتة  اإلقليم يف

2018 -2019  
 )العدد( 

مسامهة اإلقليم 
غاايت  بلوغ يف

 املنظمة 

 * )النسبة املئوية(
صااااااااااااااااااايااااااااااغاااااااااة  4-1
واتفااقاات واصااااااااااافاات م
وجيهية طوعية خطوط تو 

ت سااااني وصااااول لدولية  
البلاادان إى األساااااااااااواق 

حتساااااااااااني أداء الادولياة و 
 هذه األخاة

 

   ناليجة ججدلجدم اعنّقرجة   جمجا عواهججججججججججججججفجا  اضججججججججججججججد  4-1-1
عليها   البلدان عوا قة النباالية: ا   اال جججججججججرةجونلا سجججججججججالعة ا وذلة ا 

 لالالساأ الدايل. االتّك  عبجع   لكي

  الججداليججة اجججدلججدم اا اعنقرججة   جمججا واهججججججججججججججفججا  اععججدن   
القضججا  اسججرنانا  إىل   سججالعة ا وذلة اجونلا اال ججرة النباالية

القججججدر   عتججججججججججججججججججاظلد اإحباد : اليت ن النألب  يهججججادلججججدم اججججج 
 جدلدم.واهفا  ان عاا اعرغواهفا  اع

 وري عرو ب  وري عرو ب  179

 ا ملر ججججججججججججججانلجة اإلملليغيجةاجغجاعجا  ملجدظا  البلجدان ا الع ل   4-1-2
يطو   علت اعتججججاظ ة بفعالية   هججججياوة االفاملا  نالية ا  الرابعة هلا

: االع ل  أاسجججو إجباتا  ا اجججفا ية    لالع   الؤني إىلالوجيهية طوعية 
 ظاعية االغذائية. فاتم النأل  ال  د نم   بص السوأ: ا 

  اعنألغججججة  ا حججججت اإلملليغيججججة( اليتجه م البلججججدان اا )ا عججججدن
رواظ  لل    رنغية القدظا  اا عنرديدعا  لنلة اا بتجججججججأ ا ا

 الوجيهية طوعية.يطو  الفاملا  جتاظم نالية ا و اعا خي  

   اعائة  8 3 28

لااباالاااااادان يااااااام اقاا  4-2
باااتاااااااااااااامااايااام وتااانااافاايااااااذ 
سااياسااات وأطر تنظيمية 

ساااااااااااساااااااااااية وترتيبات مؤ 
ية ائ تدعم تطوير نظم غذ

  فوءةشاملة و زراعية 

الع ل  ملدظا  عنألغا  القطا  العار علت ال ججججججغي  االنفيذ  4-2-1
اطنية لة  سججججججياسججججججا  ااسججججججةاالي يا  ااطب النأليغية ايطط اسججججججر غاظ 

 دظاعية ااعلة ا فوتم.ا الدع  الطولب نأل  وذائية 

  )عدن البلدان اليت اسجججججججججججرفان   يها عنألغا  القطا  العار )ا
نألغة لرع ل  ملدظالا علت ال ججغي  االنفيذ سججياسججا  اعنع   عن

اطنية الدع  لة  ااسججججججةاالي يا  ااطب النأليغية ايطط اسججججججر غاظ 
 دظاعية ااعلة ا فوتم.ا الطولب نأل  وذائية 

  ) ( نألغة اعاإلملليغية اليت اسججججرفان  عن نع   ا جه معدن
سججججياسججججا  ااسججججةاالي يا  لرع ل  ملدظالا علت ال ججججغي  االنفيذ  

اطنيججة الججدع  الطولب نأل  لججة أليغيججة ايطط اسججججججججججججججر غججاظ ااطب الن
 دظاعية ااعلة ا فوتم.ا وذائية 

65 
 
 
 
 
17 

8 
 
 
 
 
4 

   اعائة  11
 
 
  

   اعائة  11

الع ل  ملججججدظا  عنألغججججا  القطججججاع  العججججار ااخلججججاص علت  4-2-2
غذائية النأل   ال  مشوليةال جججججججججججججغي  االنفيذ الباليبا  عؤسجججججججججججججسجججججججججججججية الدع  

 اتلا ظاعية ا فاال

 العججار  القطججاع اليت اسججججججججججججججرفججان   يهججا عنألغججا  ن عججدن البلججدا
نألغجة لرع ل  ملجدظالجا علت ال ججججججججججججججغي  االنفيجذ اععن نع  ااخلجاص 

 اتلا ظاعية ا فاالة غذائيالنأل  ال مشوليةالباليبا  عؤسسية الدع  

   اعائة  0 0 19
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 و فاءة   مشوالا   أ ثر وغذائية زراعية  نظم  متكني: 4اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج  الناتج 

غاايت املنظمة  
 فرتة السنتنييف 

 )العدد( 

النتائج احملققة يف  
 الفرتة  اإلقليم يف

2018 -2019  
 )العدد( 

مسامهة اإلقليم 
غاايت  بلوغ يف

 املنظمة 

 * )النسبة املئوية(
ز الااباالاااااادان ياا ز تااعاا  4-3
قادرات القطااعني العاام ل

زايدة  واخلااااااااااااااااااا  و 
االساااااااااااتثماااااارات لتعزيز 

اعية شاااااملة زر نشاااا ت  م
 وتطوير سلسلة القيمة

الفنية قدظا  لفاعلة   سجججلسجججلة القيغة ةالها  ال الد اج 4-3-1
اوذائية اجججججججججججججاعلة ا عالة مليغة دظاعية سجججججججججججججالسججججججججججججج  ناظلة لرطولب اإلا 

 اعسرداعة.

  لرع ل  القججدظا  ملججدعججت هلججا اعنألغججة الججدع  البلججدان اليت عججدن
 1غةااإلناظلة لل ها  الفاعلة   سلسلة القيفنية ال

   اعائة  11 6 57

د نم علت الع ل  ملججدظا  عنألغججا  القطججاع  العججار ااخلججاص  4-3-2
 : اعجججاليجججة ا ليجججة إناظم اعتجججاطب ا سجججججججججججججر غجججاظا    ا ناا  ااخلجججدعجججا  

 . تم و  ف ااعلة ا ال غيغها االنفيذها عن اج  نأل  دظاعية اوذائية   ا ا 

   ا  نألغة ل  نم ا سر غاظ اعنع      علت  اليت معدن البلدان
 :   ا ناا  ااخلدعا  اعالية ا ليا  إناظم اعتاطبالباججججججيدم  

اجججججججججججججاعلجة ال جججججججججججججغيغهجا االنفيجذهجا عن اجج  نأل  دظاعيجة اوجذائيجة  ا ا 
 . تم و  ف ا 

   اعائة  9 3 32

ذ الااباالاااااادان ااختاااااا  4-4
قاااوم عااالاااى  قااارارات تااا لااا 
دلاة لادعم تطوير نظم األ
 ية زراعيةائغذ

عن العاعية   عن ا سجججواأحمدثة  ععلوعا  امليال  الو ري  4-4-1
العاعية ااإلملليغية ا لية اعع ل  اجفا ية ا سجواأ االع ل  الر اظم  اج  ال

 ا بص السوأ.

 أ ااعنر ا  الررليلية ااععب ية اسجججو  اعرعلقة ةععلوعا     ا
 .نألغةاعاليت نتبلا 

 وري عرو ب  وري عرو ب  62

د إلنتججججججججججججات نأل  لبهججججججججججججج مبا لل ر  عنألغا  القطا  العار  الد    ال  4-4-2
السججججججياسججججججا  الر اظلة االغذائية اال ظاعية علت النأل  ال ظاعية املي   اثظ 

 . االغذائية الوطنية 

  نألغجة الجذي القجدعجه اعدع  الج عن اليت السججججججججججججججرفيجد  عجدن البلجدان
نأل  لبهجججججد املي   اثظ السجججججياسجججججا  الر اظلة االغذائية  إلنتججججججات 

 . اال ظاعية علت النأل  ال ظاعية االغذائية الوطنية 

 اعائة    0 0 17

 

 نألغة اع  نرائي عاإلملليغية  النرائي *
  

 
اجنسج  امتك  اعبام عن ا سجرفانم سجااام ب  اععسجائ   الباعي  ةالع ل  ملدظا  اجها  الفاعلة   سجلسجلة القيغة علت الطولب سجالسج  مليغعن اج   18 البلدان الجججججججججججججججج   اهج دان عن بلمثانية  إىل دع   مل در الاعؤاجب الفبعي:   عا خيو   1

 .(ابلد   12 عق د عن اعسااام )عن اه عن علت ملدر 
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 واألزمات  التهديدات على الامود أمام ُسبل  سب العيش  قدرة: زايدة 5اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج  الناتج 

غاايت 
يف  املنظمة 

  فرتة السنتني
 )العدد( 

النتائج احملققة يف  
الفرتة  اإلقليم يف
2018 -2019  

 )العدد( 

م يف مسامهة اإلقلي
غاايت  بلوغ

 املنظمة 

 * )النسبة املئوية(

د اعتمااااا اببلااااادان قياااااام ال 5-1
قااااااانااونايااااااة وأطاار ذ نااظاام فااياااااا وتااناا 

وسااياساااتية ومؤسااسااية لل ّد من 
 املخاطر وإدارة األزمات.

 

ااعنألغججا   ا الع ل  القججدظا  الوطنيججة للركوعجج  5-1-1
ااسجججججججججةاالي يا  هجججججججججياوة االع ل  سجججججججججياسجججججججججا   علت العاعة  

للرججججد عن اعتججججاطب اإناظم   لججججةايطط ابباعي اسججججججججججججججر غججججاظ 
 ا دعا .

  )اليت ملاعت ب ججياوة اسججةاالي يةعيطة للرّد اا ملالي   عدن البلدان )ا
 نري ة اإضجججفات الطابد اعؤسجججسجججي عليها  عن اعتاطب اإناظم ا دعا  

 .لدع  اعنألغة

  ) (الججدع  البلججدان عججدن اعنر ججا  اععيججاظلججة العججاعيججة ااإلملليغيججة اليت 
 لةسا  ااسةاالي يا  ايطط ابباعي اسر غاظ   هياوة االع ل  سيا

 للرد عن اعتاطب اإناظم ا دعا .

46 
 
 
 
80 

7 
 
 
 
1 

   اعائة  15
 
 
 

   اعائة  1

مسجججججج   ليا  الرنسججججججيق االعباة اعواظن للرد عن   5-1-2
 اعتاطب اإناظم ا دعا .

  نت  ااعدن البلدان  ليا  العباة اعواظن االرنسججججججيق ا ملالي  اليت حسججججججّ
 . نري ة لدع  اعنألغة  رد عن اعتاطب اإناظم ا دعا لل

   اعائة  16 7 35

لااباالاااااادان دام ااساااااااااااااتااخاااااا  5-2
املاباكار  إلنااااااذارلا ماعالاومااااااات و لا لا 

 ملاااواجاااهااااااةماااناااتاااظااام بشاااااااااااااكاااااال 
التهاااادياااادات احملتملااااة واملعروفااااة 

 ستجدةوامل

 

مسجججججججينها لرردلد الرهدلدا  إنتجججججججات  ليا  اا  5-2-1
بكب عركاع  ا   نذاظ عو ري إاظهججججججججججدها االقيي  اعتاطب اال

 الوملت اعناسب.

  نت  ليا عنأل  ظهجججد الرهدلدا  حسجججّ ملالي  اليت البلدان اا ا عدن
 نألغة.اعإنذاظا  عبكبم نري ة لدع  و ري لرع ل  ال

   اعائة  12 7 56

ملجججابليججججة القيي  الوطنيججججة علت القججججدظا   سجججججججججججججج م 5-2-2
 علت ال غون الرعبن للغتاطب امليا  القدظم 

  نت عغلية ملالي   اا عدن البلدان يبائط القدظم علت  ظسججججججج اليت حسجججججججّ
  اعنألغةال غونعالرعّبن للغتاطب االررلي   نري ة لدع  

   اعائة  11 4 35

ابرااااد من البلاااادان  قيااااام 5-3
التعرض هلاا على قاابلياة املخااطر و 

 احمللي مستويي األسرة واجملتمع

 

ملجججججججدظا  الجبجلجججججججدان اااجرجغجعجججججججا  اعجلجيجججججججة عج لج  الج  5-3-1
علت النفيذ اعغاظسجججججججا    اع ججججججججلرة البئيسججججججججي   ااهججججججججرا 

حججدلججا  اجيججدم   جمججا  الوملججالججة عن اخاثظ االرتفيف عن
  اثظ الرهدلدا  اا دعا للرقلي  عن  

   نت الطبيق ععالري االكنولوجيا  ا اظسججججججججججا  عدن البلدان اليت حسججججججججججّ
  ن اعتجاطب االرتفيف عنعحمجدنم القطجاعجا  للوملجالجة اا ععركجاعلجة ا

 اعنألغةدع   نري ة لحدلا  

   اعائة  16 6 37
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 واألزمات  التهديدات على الامود أمام ُسبل  سب العيش  قدرة: زايدة 5اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج  الناتج 

غاايت 
يف  املنظمة 

  فرتة السنتني
 )العدد( 

النتائج احملققة يف  
الفرتة  اإلقليم يف
2018 -2019  

 )العدد( 

م يف مسامهة اإلقلي
غاايت  بلوغ

 املنظمة 

 * )النسبة املئوية(

الؤني  اارغعا  اعلية مبغاظسججا  االدابري  ال الد   5-3-2
 ملابلية الرعبن للغتاطب. د عن إىل ا

  نت الطبيق ملابلية  د عن الؤني إىل االدابري  عدن البلدان اليت حسجججججججججججججّ
  اارغعا  اعلية علت ال ججغون املدظ   الرعبن للغتاطب اإىل الع ل 

 .اعنألغة نري ة لدع  ا  اا دعا   اعار يطب الرهدلد

   اعائة  21 7 31

لكوارث  ل البلااادان أتهاااب 5-4
وإدار ا الساااااااااتجاابت  واألزمات 

 فعالة ملواجهتها 

ملدظا  السججججججججججججججلطا  الوطنية ااهججججججججججججججرا  ع ل  ال 5-4-1
ا د عن  عن اج  ا   الطواظئ اع جلرة علت الرأهب  

 .ا دعا اثب 

  ععالري عن اج  اعرغان  نألغة اع عن نع اليت السججججججججرفيد  البلدان عدن
حا   للغتاطب ا ةلرأهب ياهججججججججة   الوجيهية ا اظسججججججججا يطو  ا 

 القطاعا .دنم الطواظئ اع

   اعائة  17 7 27

  دعجا  عن ا اعرضججججججججججججججبظم اارغعجا  اعليجةال الجد  5-4-2
إنقاس عسججججججاعدم اإلنسججججججانية   الوملت اعناسججججججب عن اج  ة

  العيش سب سب   

 اليت عرضججججججججججججججبظم عن ادعجة الؤثب علت ال ظاعجة ا ملجالي  ا عجدن البلجدان اا
لألدعة عناسججججججججججبة عن حيث الرومليت نألغة اسججججججججججر ابة  اع يها  ا حت

 الباعي عسائ  اعسااام ب  اجنس  االرغذلة. 

   اعائة  16 6 35

 نألغة اع  نرائي عاإلملليغية  النرائي* 
 


