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ط
ةلجعنننطططسنننعاطةلننن طي طالنننهطدذسنننبوط ط ننن يطيقعنننطب طط2021-2018دّجهنننخلطي سنننهطي بةسنننسهطيةجننن طقجفننن يطط-1

د كل ط طسجًطهليطيإلبعذطي ؤشن ي تطيقنطط ننعلطيقبننّبرطيعن  طةطنبطثن طاعنبةوطان طاعنبة  تطسجعنجهط.ط2018-2019
طيقطبعئج،طيي:طي خ جع تطديقطةي جطديةهبيفطياس ي عمعه.طدربطياتحطذقن طيةسنعلطقبنعنعيطثعفعنهطاعنعرهطإجن يني تطي طالنه

ط طإحبيثط غعريي تطةج طي عبة  تطيقةبطعهطديإلرجعلعهطديقعع عهطدق  نطيقبنعذل طة طذق .
ط
ان طيقطبنعئجطيقنططحتنًطهنعنهنع،طبنبنيدطجنعط طبمنهطي طالنهط ي خ جنع ت ططعجفدطخمبطع طث طاعبةوطا طإبعذطيقطبعئجطمةةدطدميرط-2

يقنننننطط عنننننعهيط طيقبغعنننننريي تطةجننننن طي عنننننبةوطيقنسننننن يطيدطةجننننن طمسنننننعألطيدسننننننط يقطنننننةي ج طدي اثذطيقبطلةلنننننهطيةدسننننننط يةهنننننبيفط
ّننننه.طثلنننعط نننب طةجننن طياسنن ي عمعه .طد  نننك طسجعنننجهطيقطبننعئجطهنننلوطيقننن يباطبنن طةلننن طي طالنننهطدخمبجنن طاعنننبة  تطيقطبنننعئجطيع

يةسننعلطي طسنننيطيقننليطلكلنن طدذينطهننلوطيقنن ديبا:طإذيطتطإدننع طاطبمع تلمننباع تطاععطننهطقجلطالننهطةجنن طيقطنننةطي خسنناطقننه،ط
 عطبهعطسعبيطهنعقطي خ ج؛طدإذيطتطهنعقطي خ جع تطدتطأتثعبطيا  يضنع ت،ط عطنبهعطان طي فن  طينطلنؤغيطذقن طإىلطهنعنقط

ططهنعقطيقطةي ج،ط عطبهعط كةنطيقا دفطاهع هطقبننعقطي  طيقبطلعهطي ط ةغطا طيدهبف.طيقطع جطي ط ةغ؛طدإذيطت
طط
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طعاعنبةوطان طاعنبة  تطيقطبنعئج،طجطادنطاععنقهطي طالهطديةةضعنطديق ن ثعنط طيقبطلعنهطةجن طثن ط1د  غط طيق ك طط-3
طإىلطجطًطانطيقةسعئ طيقكفعجهطبنععلطيقبنبرطيع  .ط

ط
نننط40د بنننةىلطي طالنننهطإةنننبيغط -4 ديق رعبنننهطةجننن طهنننلوطي خ جنننع تطدطضننننطقجلعنننعنقهطب نننك طثعاننن طةننن ططععطاؤسعنننعدطخم جد

اؤش دي.طدل سنبطيقبننّبرطيعن  ط طهنعنقطي خ جنع تطسنطة طةجن طي عنبة  تطيقنس لنهطديإلرجعلعنهطط43 طفعلهع،طدلبيطرععسهعطةربط
طديقعع عه،طحعًطياربضعن.

ط
د عننبخبرطاؤشنن ي تطي خ جننع تطذي تطيق ننجهطاةدقننة  تطيإلرجعلعننهطديقنس لننهطي عسننهطببننبمال تطي طالننهطانن طيجنن ط -5

إىلطاننبوطاعننعرهطيقطبننعئجطيعننننهط طط1إبنن ي طاعننعرهطإرجننعيطاننعط طهنعننقطيقطبننعئجطي خسنناطدهننعط طي طالننه.طدل ننريطي ننبد ط
.طدرنبطتطرعنعلطي ؤشن ي تطان طمنال طيسنبع ي ط2019-2018ب طيإلرجعيط طبجةغط ع  تطخم جع تطي طالهطمال ط ن يطيقعنط

طاعبفعضطقك طاعطيدا هطي طاله.طديقطبعئجطيقةيذغيط طهلوطيقة عنهطيدقعهطدربططضنطقبغعريي تطبفعفه.ط
ط
دمتر طي خ جع تطيقبغريي تط طيقاع هطيقبلكعطعهطةج طي عنبةوطيقنسن يطدليدطةجن طي عنبةوطيقعنع يطيقال انهطقجب نمعنط -6
 طإدع طيةهبيفطياس ي عمعهطيةةج طاعبةو.طدهيط   ااطا ععئ طيقنس لهطيدطيقبدقعنهطيقنططميكن طاعع بهنعطان طمنال طةج

اعننعرع تط ي خ جننع ت طي طالننه.طد نننعلطي ؤشنن ي تطةجنن طاعننبةوطي خ جننع تطةننبغطيقاجننبينطيقننططيجنن  تطيقبغعننريي تطي سجةبننهط
ي عمعهط طيجملعا تطيقططإباكعنطي طالهطينط ععهيط عهع،طيدطابوطيقبنبرطدهّجخلطاقنبذي تطيقال اهطقبننعقطيةهبيفطياس ط

ن عطاقبننبرطيعن  ط طهنعنقطيقطنةي جطيقليطيح  وطيجملبلنطيقبديلطقبنع طيقاع هطيقبلكعطعهطةجن طي عنبةوطيقعنع ي.طدسنعنعمطةجلد
ط.2020 طاعلةلي ذططيقليطسعط  ط2019-2018ديةهبيفطياس ي عمعهط ط ن ل ط طفعلطيقربياجطقجف يط

 
 : إطار املنظمة للرصد 1 الشكل

 
 مستوى النتيجة املساءلة والقياس

 اععرهطي طالهطي اعش يط ا طحعثطيقعلجعع تطدي طبمنع تطدي نباع ت ط طيقطبنعئجطيقبطاعلعنه.طمترن ط
ي خ جنننع تطيإلدنننع ي تطي جلةسنننهطقبنننبمال تطي طالنننهطي لةقنننهطاننن طيقنننرب اجطيقعنننعغيطيدط نننةيذغطاننن ط

 معذجطي عايمعهطةج طي عبة  تطيقةبطعهطديإلرجعلعهطديقعع عه.
 دطضنطب ةذيطثعاجهطقجلععنقهطب أنطهنعقطي خ جع ت:طإسطعغطثعا . طبجطي طاله،طد  يرً،ط 
 ديقطط نعلطسطة د.ي ؤش ي تطديةهبيفطي ةضةةهطقك طخم جط 

 املخرجات 

 يدطيقعنننننع يطديقننننننبذي تطقبننعنننننقطهنننننبفطيقبغنننننريي تط طيقاع نننننهطيقبلكعطعنننننهطةجننننن طي عنننننبةوطيقنسننننن يط
 يس ي عميطحمبغ.

 دقكطهنعطاط عنعس طةجعهنعطمتعانعد.طد بنلن طقطنةي جطاعنبةوطييقطبنعئجطيعنننهطةجن طةجن طططالنهي  ؤ  ط
يةةضعنطدططالهطي ط–هنعقطيةهبيفطا طاعؤدقعهطمجعنطيق  ثعنطي طالهطبعضطي عؤدقعه،طدقك ط

 يقبغريي ت. ي طالهط ط ععهي.طدميك طينطديق  ثعنط طيقبطلعه
  سننعبيطرععسننهعطثنن طي ةضننةةهطديقننططديقغننع  تطيةسننعلطةجنن طاعننبةوطيقطننةي جطدمسننةمطؤشنن ي تطي

ل نل طيقاعنع  تطيقرعمةلنه،طديسبع يضنعدطقةاثئنقطيقعععسنع ت،طيقنليطا طمال ط نععيطقجلطالهططسطب 
 داعنعدطجمللةةهطا طي  عذث ط طةعطهطا طيقاجبين.

  النواتج
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 طالننننهطببننعننننقطمبننننعئجط عهننننعطي آاثذطيقبطلعننننهطةجنننن طي عننننبةوطيقعننننع ي،ط طيجملننننعا تطيقننننططيقبااننننخلط
 ماطديضحطقرب اجطيقعل طي عصطا طاله .ط  ة ري

 لةجنبطط.طدادقكطهنعطاط عنعس طةجعهنع عهيطي طالهطهبلوطيقطبعئجطيق  ععهطي عبةوطديقسةلجهطيةانب،ط
 عه.،طب طهيطاععنقهطمجعةهع هةيططإسطعغييط

 ضنننطببانننطياهعهننع تطيقعع عننهطةجنن طهننليطي عننبةوطدطيهننبيفطيقبطلعننهطي عننببياهطباؤشنن ي تط نننةرط
 .قغع  تطلبيطدضنطيمل اسبخبيرطا عغذطيقاعع  تطيقبدقعه .طط طالهق سبطي

األهداف 
 االسرتاتيجية
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 غاايت خمرجات املنظمةبلوغ يف  : مسامهة النتائج احملققة يف إقليم أفريقيا1اجلدول 

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

 املؤشر املخرج الناتج
نظمة امل غاايت

لفرتة السنتني 
 )العدد(

النتائج احملققة يف 
اإلقليم يف الفرتة 

2018-2019  
 )العدد(

مسامهة اإلقليم يف 
حتقيق نتائج 
 املنظمة

 وية(ئالنسبة امل)

 التزاًمزززا البلزززدان التززززام 1-1
 علززززززى ابلقضززززززاء صززززززرً ا سياسززززززًيا
 الغزززززذائي األمزززززن وانعزززززدام اجلزززززوع
 2030 عام حبلول التغذية وسوء

هعننننننن طرنننننننبذي تطي كةانننننننع تطديسننننننننع ط 1-1-1
ي  نننجنهطةجننن طدضننننطيبننن طسععسنننع عهطدمسننناطدبننن ياجط
يسبرلعذطرسعةعنهطدشنعاجهطقعنبيطرسعةنع تطقجنضنعنطةجن ط
ي ننننةةطديمعننننبيرطيةانننن طيقغننننليئيطدمجعنننننطيشننننكع طسننننةنط

 2030يقبغللهطحبجة طةعرط

 طدي ؤسعنعهطيقا  لهطيقنبذي تطذي تطيقععاهطيقعععسع تطةلجعع تةبغط
طي عسهطدياةباعذي تطديقبغللهطيقغليئيطيةا طيهبيفطإلغذيجطي عا ي

طياسنبرلعذطدمسناطيقنسعةعنهطيقعععسنع تط طي طعن طب طا ععديي
  .ي طالهطقبةيطثطبعمهطديقربياج

  طي عئهط42 66 127

هعننننننن طرنننننننبذي تطي كةانننننننع تطديسننننننننع ط 1-1-2
دمعسنننهطا عننننعنقهططي  نننجنهطةجننن طدضنننننطيبننن طرعمةمعننننه

ثعفٍط  د طفعلهعطإلةلع طي قط ط لينطٍ

 ةبغطةلجعع تطيقعععسع تطيقععاهطذي تطيقنبذي تطيقا  لهطدي ؤسعنعهط
ي عا يطإلغذيجطيهبيفطيةا طيقغليئيطديقبغللهطدياةباعذي تطي عسهط
ا ععدييطب طي طع طضل طيةب طيقنعمةمعهطديب طي ععنقهطثطبعمهط

 .قبةيطي طاله

  طي عئهط46 17 29

تنفيززذ البلززدان تليززات  1-2
شززززاملة للةوومزززززة والتنسززززيق مزززززن 
أجزل القضززاء علزى اجلززوع وانعززدام 
األمزززززن الغزززززذائي و يززززز  أشزززززكال 

 2030سوء التغذية حبلول 

هعننننننن طرنننننننبذي تطي كةانننننننع تطديسننننننننع ط 1-2-1
 ي  جنهطةج طحةثلهطيةا طيقغليئيطديقبغلله

 دي ؤسعنعهطةبغطةلجعع تطيقعععسع تطيقععاهطذي تطيقنبذي تطيقا  لهط
 .ي عا يط ةثلهطيةا طيقغليئيطديقبغللهطثطبعمهطقبةيطي طاله

  طي عئهط30 13 43

اختاذ البلزدان لقزرارات  1-3
ابالستناد إىل األدلة للقضزاء علزى 
اجلزززززوع وانعزززززدام األمزززززن الغزززززذائي 
و ي  أشكال سوء التغذية حبلول 

 2030عام 

هعننننننن طرنننننننبذي تطي كةانننننننع تطديسننننننننع ط 1-3-1
ي  ننننجنهطةجنننن طهجعنننن طيمعننننبيرطيةانننن طيقغننننليئيطدمجعنننننط
يشننكع طسننةنطيقبغللننهطداعننعرهطيقنسعةننع تطديسنننع ط
ي  جنهط طيقنضعنطةج طي ةةطديمعبيرطيةا طيقغليئيط

 2030دمجعنطيشكع طسةنطيقبغللهطحبجة طةعرط

 سعنعهطةبغطةلجعع تطيقعععسع تطيقععاهطذي تطيقنبذي تطيقا  لهطدي ؤط
ي عننننننا يطقبنجعنننننن طحعقننننننهطيةانننننن طيقغننننننليئيطديقبغللننننننه،ط ننننننعط طذقنننننن ط
اعنننعرع تطخمبجننن طيقنسعةنننع ت،طقالس شنننعغطهبنننعط طسنننطنطيقنننن يذي تطط

 ثطبعمهطقبةيطي طاله

  طي عئهط41 14 21
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 التغذية وسوء الغذائي األمن وانعدام اجلوع على القضاء يف املسامهة :1 االسرتاتيجي اهلدف

 املؤشر املخرج الناتج
نظمة امل غاايت

لفرتة السنتني 
 )العدد(

النتائج احملققة يف 
اإلقليم يف الفرتة 

2018-2019  
 )العدد(

مسامهة اإلقليم يف 
حتقيق نتائج 
 املنظمة

 وية(ئالنسبة امل)

هعننننننن طرنننننننبذي تطي كةانننننننع تطديسننننننننع ط 1-3-2
ي  ننننننجنهطةجنننننن طذسننننننبطد نعننننننعيطيقعععسننننننع تطديقننننننربياجط

ي ننةةطديمعننبيرطديقب ن لعع تطذي تطيق ننجهطاقنضننعنطةجن ط
يةانننن طيقغننننليئيطدمجعنننننطيشننننكع طسننننةنطيقبغللننننهطحبجننننة ط

ط2030طةعر

 

 طدي ؤسعنعهةبغطةلجعع تطيقعععسع تطيقععاهطذي تطيقنبذي تطيقا  لهط
ي عا يطق سنبطد نعنعيطي ن طسععسنع تطدبن ياجطيةان طيقغنليئيطديقبغللنهط

 .ةج طسطنطيقن يذي تطثطبعمهطقبةيطي طاله

  طي عئهط33 11 36

تنفيزززززززززززززززززذ البلزززززززززززززززززدان  1-4
لسياسززات واسززرتاتيجيات وبززرامج 
استثمار فعالة للقضاء على اجلوع 
وانعزززززدام األمزززززن الغزززززذائي و يززززز  
أشززكال سززوء التغذيززة حبلززول عززام 

2030 

هعننننننن طرنننننننبذي تطي كةانننننننع تطديسننننننننع ط 1-4-1
ي  نننننجنهطةجننننن طط نننننع طي نننننةيذغطي عقعنننننهطديسنننننبخبياهعط
نطقجنضننننعنطةجنننن طي ننننةةطديمعننننبيرطيةانننن طيقغننننليئيطدمجعنننن

ط2030يشكع طسةنطيقبغللهطحبجة طةعرط

 

 طدي ؤسعنعهةبغطةلجعع تطيقعععسع تطيقععاهطذي تطيقنبذي تطيقا  لهط
ي عننننننا يطقبخ ننننننع طي ننننننةيذغطي عقعننننننهطديسننننننبخبياهعطق انننننن طيقغننننننليئيط

  .ديقبغللهطثطبعمهطقبةيطي طاله

  طي عئهط48 13 17

هعنننننننن طرننننننننبذي تطي كةاننننننننع تطديسنننننننننع ط 1-4-2
يقا ننن لهطديقبسنننةل طيقبطاعلنننيطي  نننجنهطةجننن ط طلعنننهطي نننةيذغط

ط طجمعيلطيةا طيقغليئيطديقبغلله
 

 ةبغطي طالع تطذي تطيقنبذي تطيقا  لهطديقبطلعهطيقبطاعلعهطي عنا يط ط
 .يقغليئيطديقبغللهطثطبعمهطقبةيطي طالهطيةا جمع ط

  طي عئهط38 29 74

  *يقطبعئجطةج طي عبةوطيإلرجعليلطيقطبعئجطةج طاعبةوطي طاله
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 واستدامة إنتاجية أوثر األمساك ومصايد والغاابت الزراعة جعل :2 االسرتاتيجي اهلدف

 املؤشر املخرج الناتج
نظمة امل غاايت

لفرتة السنتني 
 )العدد(

النتائج احملققة يف 
اإلقليم يف الفرتة 

2018-2019 
 )العدد(

مسامهة اإلقليم 
يف حتقيق نتائج 

 املنظمة
 وية(ئالنسبة امل)

 ممارسات البلدان اعتماد 2-1
 مسززززتدامة بطريقززززة اإلنتاجيززززة لزززززايدة
 والتززززدهور املنززززا  تغززززر معاجلززززة مزززز 

 والغزاابت الزراعة قطاعات يف البيئي
 األمساك ومصايد

طدجعذسع تط كطةقةجعع تطببم لًطي طبم طرععر 2-1-1
ط  غيطيجنن طانن ط عننبةيهعطياذ نننعنطيدطيمباعذهننعطيدطاابكنن ي

طحنننةطةجنن طيقاع ننيطديقبننبهةذطي طننع ط غننريطداعع ننهطيإلمبعجعننه
طاعببير

 

 طد كطةقةجعنننع تطجعذسنننع تطه بنننهط عهنننعطجننن  تطيقنننططي انننعغذي تطةنننبغ
طديإلمبنننعجطيإلمبعجعنننهطقنننا غيطد كععفهنننعطةجعهنننعطدي  نننعغرهطيببكعذلنننه،
طي طنننع ط غنننريطإىلطذي نننهطيقةرنننخلط طيقب نننبيطاننننطاعنننببير،طب نننك 

 يقاع هط بهةذطيدلد
 

  طي عئهط37 35 76

 طي لعذسننننننع تطمسننننننعألط ةسننننننعنط عهننننننعطجنننننن وطيقننننننططي اننننننعغذي تطةننننننبغ
طديإلمبننعجطيإلمبعجعننهطقننا غيطيقبكطةقةجعننع تطيسننبخبيرطيدطياببكعذلننه
طي طنننع ط غنننريطإىلطذي نننهطيقةرنننخلط طيقب نننبيطاننننطاعنننببير،طب نننك 

 يقاع ه.ط بهةذطيدلد

  طي عئهط54 25 43

طيقنننننن دلجطةجنننننن طي ؤسعننننننع تطرننننننبذي تط عالننننننا 2-1-2
طرسعةنع تطقعنبيطدشنعاجهط كعاالدططيثر طجعذسع تطاةبلعغ
طي طننع ط غننريطداعع ننهطديإلمبننعجطيإلمبعجعننهط  غيطإىلط ننؤغي

 اعببيرطحنةطةج طيقاع يطديقببهةذ

 طي طبمنننننن ،طداطالننننننع تطيإلذشننننننعغ،طمننننننباع ت طي ؤسعننننننع تطةننننننبغ
طيق نننجه،طذي تطي نننبيطيجملبلننننطداطالنننع تطي كةاعنننه،طدي ؤسعنننع ت
طقبطلعننهطيقننبةيطةجنن طح ننجخلطيقننط طديقبعجننعيطيقانننةثطداؤسعننع ت

طجعذسنننننع تطيةبلنننننعغطةجننننن طقجب نننننمعنطيقفطعنننننهطيدطيقبطاعلعنننننهطرنننننبذي ع
 يقنسعةع ت.طب طدا  ثهطابكعاجه

  طي عئهط32 70 168

 لسياسات البلدان وض  2-2
 ملعاجلة حتسينها أو للةوومة وآليات
 املنزززززززا  وتغزززززززر املسزززززززتدام اإلنتزززززززاج
 الزراعة قطاعات يف البيئي والتدهور
 والغاابت األمساك ومصايد

طدبننننن ياجطدياسننننن يهعع تطيقعععسنننننع تطسنننننعع ه 2-2-1
نننطياسنننبرلعذ طديقغننننعا تطيقاذيةنننهطرسعةنننع تطاسنننببياهطعغةلد
 يقاع يطديقببهةذطي طع طقبغريطديقب بيطيةمسعكطدا علب

 طمتنننخلطيقنننططياسنننبرلعذطدبننن ياجطدياسننن ي عمعع تطيقعععسنننع تطةنننبغ
طيقاذيةنننننهطجعننننن طإىلطد  انننننيطي طالنننننهطاننننن طثانننننريطبنننننبةيطسنننننعع بهع
طديقب ننّبيطديسننببياه،طإمبعجعننهطيثرنن طيةمسننعكطدا ننعلبطديقغننعا ت

  يقاع ه.طد بهةذطي طع طقبغرّيط

  طي عئهط35 30 61

طديسنننننننننننع طي كةاننننننننننع تطرننننننننننبذي تطهعنننننننننن  2-2-2
طبننننن طي  ننننن كطيقعععسنننننع تطحنننننةيذط ععنننننريطةجننننن طي  نننننجنه

ط كننننعاالدططيثرنننن طدبنننن ياجطيسنننن ي عمعع تطقةضنننننطيقنسعةننننع ت

 طديقغننننننعا تطي عننننننببياهطيقاذيةننننننهطةنننننن طياسنننننن ي عمعهطةاثئننننننقيقطةننننننبغ
طيقعععسع تطحة طحةيذطمال طا طُدضعخلطيقططيةمسعكطدا علب
ط2030طمسنننننهط طفعنننننلطخبسننننناطداب نننننجهطيقنسعةنننننع تطبننننن طا ننننن ك

  طي عئهط28 12 40
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 واستدامة إنتاجية أوثر األمساك ومصايد والغاابت الزراعة جعل :2 االسرتاتيجي اهلدف

 املؤشر املخرج الناتج
نظمة امل غاايت

لفرتة السنتني 
 )العدد(

النتائج احملققة يف 
اإلقليم يف الفرتة 

2018-2019 
 )العدد(

مسامهة اإلقليم 
يف حتقيق نتائج 

 املنظمة
 وية(ئالنسبة امل)

طيةمسننعك،طدا ننعلبطديقغننعا تطيقاذيةننهطرسعةننع تطاسننببياه
 يقاع يطديقببهةذطي طع ط غريطداعع ه

 دبطععد.طيعّبغيطدي ععرع ت

 لتنفيززززذ البلززززدان حتسززززني 2-3
 الدوليززززززززة والصززززززززكوك السياسززززززززات

 الزراعزززة قطاعزززات اسزززتدامة لتةقيزززق
 والغاابت األمساك ومصايد

طقنسعةنع تطيقفعنع طيإلغذيجطقضنلعنطيقنبةيط نبمي 2-3-1
طيقبدقعه،طي ةثلهطآقعع تط طيةمسعكطدا علبطديقغعا تطيقاذيةه

طي طننننننع ،طد غننننننريط،2030طةننننننعرطخبسننننننهطلبعجننننننقطاننننننعط طسننننننعلعطا
طيقاعةقنننننةجيطاقبطنننننةةطي عسنننننهطديق نننننكةكطيةةلنننننع طدجنننننبيد 
 .ي طالهطاعؤدقعهطهخلطديقاع هطديقب ن 

 طدذُ عننخلطي طالننهط عهننعطسننعرخلطيقننططيق مسعننهطيقننبدذي تطداثئننقطةننبغ
طي عنننننببياه،طيقاذيةنننننهطةجننننن طدذّثنننننا تطيقبدقعنننننهطي ةثلنننننهطآقعنننننع تطإىل

  يةمسعك.طا علبطيدلدطا  يجهطي عسهطدياةباعذي ت

  طي عئهط4 4 50

ط طفعنننننننننلطةجننننننننن طي ؤسعنننننننننع تطرنننننننننبذي تط عالنننننننننا 2-3-2
طي عنببيرطيإلمبنعجط عنا طيقنططيقبدقعهطديق كةكطيقعععسع ت

 يقاع يطديقببهةذطي طع ط غريطد ععجل

 طي كةاعننننهطي ؤسعننننع تطرننننبذي تط عهننننعط عننننّا  تطيقننننططيقاجننننبينطةننننبغ
طيدطيقعععسنننننننننننننع تطقبطفعنننننننننننننلطيق ننننننننننننجهطذي تطيمننننننننننننن وطداؤسعننننننننننننع ت

طي عننننببيرطيإلمبننننعجط عنننا طيقننننططي ةثلنننهطآقعننننع تطيدطياسننن ي عمعع ت
 يقاع ه.طد بهةذطي طع ط غرّيطط ععجلطيدلد

  طي عئهط22 14 43

 لقززززرارات البلززززدان اختززززاذ 2-4
 اسزتدامة لغرض األدلة إىل ابالستناد
 األمسزززاك ومصزززايد الزراعزززة قطاعزززات
 املنززززا  تغززززر معاجلززززة مزززز  والغززززاابت
 ذاته الوقت يف البيئي والتدهور

ط ععجلطيس ي عمعهطاع  عهطاطبمع تطيسبنبيث 2-4-1
طي بعجننننهطي عجةانننع تطد نننباجطيقعع عنننهطيدطيإلرجعلعنننهطيقنضنننع 
 يقاع يطديقببهةذطي طع طد غريطي عببيرطاإلمبعج

 طب نننننك طيعب نننننهطيدطي بلنننننبيطياسننننن ي عمعهطي ع  نننننهطاطبمنننننع تطةننننبغ
طيقنططيقاع نهطد نبهةذطي طنع طد غنريطي عنببيرطاإلمبنعجطدي ب جهطاجنةظ

ط لعننننننطابعحنننننهط كنننننةنطحبعنننننثطدم ننننن هعطشنننننعاجهطب نننننةذيطدضنننننعهعطتّط
  يقاجبين.

  طي عئهط4 4 111

طيقاعنع  تطمجننطةجن طي ؤسعنع تطربذي تط عالا 2-4-2
طيإلمبنننعجطب نننأنطيقنننن يذي تطاطنننعذطةطهنننعطديإلبنننالغطدهجعجهنننع
طذقننننن ط ط نننننعطيقاع ننننني،طديقبنننننبهةذطي طنننننع طد غنننننريطي عنننننببير
 يق جهطذي تطي عببياهطيقبطلعهطيهبيف

 ط طلعنننننهطجمنننننع ط طي طالنننننهطاننننن طيقنننننبةيط جننننننخلطيقنننننططي ؤسعنننننع تطةنننننبغ
طاطننننعذطةطهننننعطديإلبننننالغطدهجعجهننننعطمجنننننطيقاعننننع  تطيجنننن طانننن طيقنننننبذي ت
طي طنننننع ط غنننننرّيططاعنننننأقهطد عنننننعجلطي عنننننببير،طيإلمبنننننعجط عنننننّا طيقنننننططيقنننننن يذي ت
  يق جه.طذي تطي عببياهطيقبطلعهطيهبيفطذق ط ط عطيقاع ه،طد بهةذ

  طي عئهط1 1 77
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 الريفاحلّد من الفقر يف  :3اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج الناتج
 نظمةامل غاايت

 لفرتة السنتني
 )العدد(

النتائج احملققة يف 
اإلقليم يف الفرتة 

2018-2019 
 )العدد(

مسامهة اإلقليم 
يف حتقيق نتائج 

 املنظمة
 وية(ئالنسبة امل)

 الريززززززززف فقززززززززراء متكززززززززني 3-1
 مزززززن الريزززززف يف الفقزززززراء ومنظمزززززات
 اإلنتاجيززززززززززة املززززززززززوارد إىل الوصززززززززززول
 واألسواق واخلدمات

طيق لفعنننننننننهطدي ؤسعنننننننننع تطي طالنننننننننع تط عالنننننننننا 3-1-1
 يق ل ط طقجفن ينطي لعةيطيقعل طد ععري

 ط عهنننعطجننن وطيقنننط طديقعع عنننهطيإلرجعلعنننهطي ؤسعنننع تطيد طيقاجنننبينطةنننبغ
طيقعلنن طد عننهع طيق لفعننهطدي ؤسعننع تطي طالننع تطقبعالنناطيقننبةيط نننبمي

  يق لفعه.طي طعبقط طقجفن ينطي لعةي

  طي عئهط50 14 25

طدمسننننةمطدسععسنننع تطيسننن ي عمعع تطدضنننن 3-1-2
طإىلطيق لننننن ط نننننن ينطدسنننننة طقبنعننننن طدبننننن ياجط ةجعهعنننننه
طدي عننننننننننننننعذفطديقبلةلنننننننننننننن طي ننننننننننننننباع تطانننننننننننننن طجملةةننننننننننننننه

ط ط ننننننعطيقساعععننننننه،طدي نننننةيذغطديةسننننننةيألطديقبكطةقةجعنننننع ت
 ةجعهعطيقععس يطدقبنع طي طع ،ط غريطسععألط طذق 

 ط عهنننعطجننن وطيقنننط طديقعع عنننهطيإلرجعلعنننهطي ؤسعنننع تطيد طيقاجنننبينطةنننبغ
طجملةةننهطةجنن طيق لنن ط طيقفننن ينطح ننة ط نن صطقننا غيطيقننبةيط نننبمي
طيقبنبعننننهطديقانننىطديقبكطةقةجعنننع تطدي عنننعذفطديقبلةلننن طي نننباع تطاننن 

طذقننن ط ط نننعطةجعهنننع،طديقعنننعس يطيقساعععنننه،طدي نننةيذغطديةسنننةيألطيق لفعنننه
  ي طع .ط غريطسععألط 

  طي عئهط36 16 38

طد ةقعنننبطيقننننبذي تطد طلعنننهطيقعععسنننع تطغةننني 3-1-3
طديقبلكننن طي طعننن طبننن طي عنننعدييطد نننرييطقبعننن لنطي ع  نننه

 يق ل ط طقجل ييطيارب عغي

 ط عهنننعطجننن وطيقنننط طديقعع عنننهطيإلرجعلعنننهطي ؤسعنننع تطيد طيقاجنننبينطةنننبغ
طديقبلكنننننن طي طعنننننن طبنننننن طي عننننننعدييطةمجننننننهطقبعنننننن لنطيقننننننبةيط نننننننبمي

 يقفن .طا طثلخ جطيق ل ط طقجل ييطيارب عغي

  طي عئهط26 7 16

 لوصززززول البلززززدان تعزيززززز 3-2
 العمالززززززة فززززززر  إىل الريززززززف فقززززززراء
 يف سززيما ال الالئززق، والعمززل املنتجززة
 والنساء الشباب صفوف

طاننننعط طيقنننننبذي تطد طلعننننهطيقعععسننننع تطغةنننني 3-2-1
طدي سنننةمطديقعععسننع تطياسنن ي عمعع تطب ننعع هطلبعجننق

ط نننن صط عالنننناطيجنننن طانننن طد طفعننننلهعطديقننننربياجطيقبةجعهعننننه
طد طلعننننننهطي  نننننعذلنطد سنننننةل طيق لنننننن ،ط طيقالئنننننقطيقعلننننن 

 ديقطععنطيق اع طإىلطاقطعاهطمعسهطي هعذي ت،

 ط عهنننعطجننن وطيقنننط طديقعع عنننهطيإلرجعلعنننهطي ؤسعنننع تطيد طيقاجنننبينطةنننبغ
طي نننّ يطدي انننعغذيطيق لننن ط طيقالئنننقطقجعلننن ط ننن صط جنننقطيقنننبةيط ننننبمي
 ديقطععن.طقج اع طمعسهطي هعذي ت،طد سةل 

  طي عئهط58 11 19

طقبعالنننننناطيقنننننننبذي تطد طلعننننننهطيقعععسننننننع تطغةنننننني 3-2-2
طيجننن طانن طيق لفعننهطي طننعبقط طيقبدقعننهطيقعلنن طاعننعلريط ساعننق

ط طسننننننعلعطاطدسنننننالابهع،طيقعلننننن ط ننننن صطجبنننننةغيطيقطهنننننة 
طي ربيطديقعل طيةبفع طبعل طلبعجقطاع
 

 ط عهنننعطجننن وطيقنننط طديقعع عنننهطيإلرجعلعنننهطي ؤسعنننع تطيد طيقاجنننبينطةنننبغ
طيق لفعنهطي طنعبقط طيقبدقعنهطيقعلن طاعنعلريط ساعنقطقبعالناطيقنبةيط ننبمي
طبعلعقنننهطلبعجنننقطانننعط طمعسنننهطدسنننالابهع،طيقةظنننعئ طجنننةغيطلعنننا ط نننع

 ي ربي.طديقعل طيةبفع 

  طي عئهط29 2 7
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 الريفاحلّد من الفقر يف  :3اهلدف االسرتاتيجي 

 املؤشر املخرج الناتج
 نظمةامل غاايت

 لفرتة السنتني
 )العدد(

النتائج احملققة يف 
اإلقليم يف الفرتة 

2018-2019 
 )العدد(

مسامهة اإلقليم 
يف حتقيق نتائج 

 املنظمة
 وية(ئالنسبة امل)

 لوصززززول البلززززدان تعزيززززز 3-3
 احلمايزززززززة نظزززززززم إىل الريزززززززف فقزززززززراء

 االجتماعية

طد طلعنننهطي ع  نننهطد ةقعننبطيقعععسنننع تطغةنننيط ننة ري 3-3-1
طي لعلننننهط غسعننننهطمسنننعألطقبةسننننعنطيقنننبةةيطديم ننننسهطيقننننبذي ت

طيقعنننععرع تط طذقننن ط ط نننع،طيقفنننن ينطقب نننل طياجبلعةعنننه
 ديإلمععمعهطيدهّ ه

 ط عهنننعطجننن وطيقنننط طديقعع عنننهطيإلرجعلعنننهطي ؤسعنننع تطيد طيقاجنننبينطةنننبغ
ط  ل طحبعثطياجبلعةعهطي لعلهط غسعهطمسعألطقبةسعنطيقبةيط نبمي
 ديإلمععمعه.طيدهّ هطيقعععرع تط طذق ط ط عطيق ل ،ط ن ين

  طي عئهط31 5 14

طد طلعنننهطي ع  نننهطد ةقعننبطيقعععسنننع تطغةنننيط ننة ري 3-3-2
طبن طانعط طيقبنز ذطأبدجهطقجطهة طيقبةةيطديم سهطيقنبذي ت
طي ةيذغطدإغيذيطديقاذيةهطديقبغللهطياجبلعةعهطي لعلهطرسعةع ت
 ي طع ط غريطذق ط ط عطيقساعععه،

 ط عهنننعطجننن وطيقنننط طديقعع عنننهطيإلرجعلعنننهطي ؤسعنننع تطيد طيقاجنننبينطةنننبغ
طديقبغللننهطياجبلعةعننهطي لعلننهطبنن طيقبننز ذطيدجننهطقبعالنناطيقننبةيط نننبمي

 ي طع .ط غريطذق ط ط عطيقساعععه،طي ةيذغطدإغيذيطديقاذيةه

  طي عئهط35 7 17

 للقززدرات البلززدان تعزيززز 3-4
 السياسززززززززززززززززات تصزززززززززززززززميم علزززززززززززززززى

 املنصزززفة والزززجامج واالسزززرتاتيجيات
 اخلاصززززززززززززة القطاعززززززززززززات املتعززززززززززززددة
 وعلزززززززى اجلنسزززززززني، بزززززززني ابملسزززززززاواة
 حتقيزق يف لإلسزهام وتقييمهزا تنفيذها

 أهزززززززززززززززززززداف مزززززززززززززززززززن 1 اهلزززززززززززززززززززدف
 .املستدامة التنمية

ط  نننننننلعيطةجننننننن طيقةبطعنننننننهطيقننننننننبذي تط عالنننننننا 3-4-1
طدا يةعهطشعاجهطدب ياجطديس ي عمعع تطسععسع تطد طفعل

طان طقجننبطيقنسعةنع تطدابعنبغيطي طعن طبن طقجلععديي
طد غنننريطيدهمننن يطسننععألط طذقننن ط ط ننعطيق لننن ،ط طيقفننن 
 ي طع 

 ط عهنننعطجننن وطيقنننط طديقعع عنننهطيإلرجعلعنننهطي ؤسعنننع تطيد طيقاجنننبينطةنننبغ
طدبننننن ياجطديسننننن ي عمعع تطسععسنننننع تطد طفعنننننلطقب نننننلعيطيقنننننبةيط ننننننبمي
طيقفنن طان طقجننبطيقنسعةنع تطدابعنبغيطي طعن طب طد ععديطشعاجه

  ي طع .طد غريطيدهم يطسععألط طذق ط ط عطيق ل ،ط 

  طي عئهط14 3 18

طقبعالنننننناطديةغدي تطدي عننننننعذفطيقاعننننننع  تط ننننننة ري 3-4-2
طقجلعننعدييطدا يةعننهطشننعاجهطديسنن ي عمعع تطسععسننع تطد نعننعي
ط طيقفننننن طانننن طقجنننننبطيقنسعةننننع تطدابعننننبغيطي طعنننن طبنننن 

طدذسننبطي طنع ،طد غنريطيدهمن يطسننععألط طذقن ط ط نعطيق لن ،
 يق ل ط طيقفن طا طي بط طيع  طيقبنبر

 ط عهنننعطجننن وطيقنننط طديقعع عنننهطيإلرجعلعنننهطي ؤسعنننع تطيد طيقاجنننبينطةنننبغ
طشننننننعاجهطدبنننننن ياجطديسنننننن ي عمعع تطسععسننننننع تطقبنعننننننعيطيقننننننبةيط نننننننبمي

ط طيقفننننن طانننن طقجنننننبطي طعننن طبنننن طيقنسعةننننع تطد عننننعديطدابعنننبغي
طيقبنننبرطدذسننبطي طننع ،طد غننريطيدهمنن يطسننععألط طذقنن ط ط ننعطيق لنن ،
  يق ل .ط طيقفن طا طي بطساع ط طيع  

  طي عئهط22 2 9
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 ووفاءة مشوالً  أوثر وغذائية زراعية نظم متكني :4 االسرتاتيجي اهلدف

 املؤشر املخرج الناتج
نظمة امل غاايت

لفرتة السنتني 
 )العدد(

النتائج احملققة يف 
اإلقليم يف الفرتة 

2018-2019 
 )العدد(

مسامهة اإلقليم 
يف حتقيق نتائج 

 املنظمة
 وية(ئالنسبة امل)

 مواصزززززززززززززفات صزززززززززززززياغة 4-1
 طوعيززة توجيهيززة وخطززو  واتفاقززات

 إىل البلزززدان وصزززول لتةسزززني دوليزززة
  وأدائها الدولية األسواق

طجبلنننبيطغدقعنننهطسنننفع تي ةططيقاجنننبينطسنننعع ه 4-1-1
طداق ننننهطدجةغ نننعطية للنننهطبعنننالاهطمعسنننهطداطنننننه
طقبننعننقطا يجنننط رعبننهطقبكننةنطةجعهننعطديا فننعألطيقطاع عننه،
 يقبديلطيا ععأل

 طية للننهطسننالاهطجمننع ط طي طننننهطيدطي بلننبيطيقبدقعننهطي عننعلريطةننبغ
يقططتطيقطان ططبلبيي طنضع يقطيسبطعغديطإىلطيقطاع عهطديق نهطدجةغ ع
 .جبلبيطاععلريطيةبلعغيدططي ععلريطا عذلنط طيقبنبر عهع؛ط

 اطلطساق اطلطساق 179

طدي لعةننننننننننننع تطيقاجننننننننننننبينطرننننننننننننبذي تط عالننننننننننننا 4-1-2
طبفععقعننهطي  ننعذثهطةجنن طدهننعطيقبعبعننهطيإلرجعلعننهطيارب ننعغله

طغدقعننننهطدي فعرننننع تطبةةعننننهط ةجعهعننننهطمسننننةمطسننننعع هط 
ُعنننننن طيةسننننننةيألطإجنننننن يني تطشننننننفع عهط  ننننننمن ط نننننن صطدهح
 ثفعني.طيثر طد ليئعهط ذيةعهطمايطدإرعاهطيةسةيأل

 طيدطيقنن يئ طي طالهطدهعطد ّ  تطيقططيإلرجعلعهطيةجهايطيدطيقاجبينطةبغ
طيقبدقعنهطيقبمنعذيطي فعرنع تطب أنطقجنةيذطاطبب  تطيدطيقنبذي تط طلعه

 .يقسةةعهطيقبةجعهعهطدي سةم

  طي عئهط36 14 28

 البلززززززززززززززززززدان تصزززززززززززززززززميم 4-2
 تنظيميزززة وأطزززر لسياسزززات وتنفيززذها
 نظزم إقامزة تزدعم مؤسسية وترتيبات
 وفعالة شاملة غذائية زراعية

طةجن طيقعنعرطيقنسنعةطاطالنع تطربذي تط عالا 4-2-1
ط طاعلعنهطديبن طديسن ي عمعع تطسععسع تطد طفعلط  لعي
ط ذيةعننننهطماننننيطإرعاننننهط ننننبةيطدبطعننننهطيسننننبرلعذي تطدمسننننا
 د ععقه.طشعاجهط ليئعه

 طغةننيطانن طيقعنعرطيقنسننعةطاطالنع تط عهننعطيسننبفعغ تطيقنططيقاجننبينطةنبغ
طيقعععسننننننننع تطد طفعننننننننلط  ننننننننلعيطجمننننننننع ط طرننننننننبذي عطقبعالنننننننناطي طالننننننننه

طيقةبطعننننننهطياسننننننبرلعذطدمسنننننناطيقبطاعلعننننننهطديةبنننننن طدياسنننننن ي عمعع ت
 ديقكفؤيطيق عاجهطديقغليئعهطيقاذيةعهطيقطايطقبسةل طيقبيِةله

  طي عئهط25 18 65

 طقبعالنننناطي طالنننهطغةننننيطاننن طيسننننبفعغ تطيقنننططيةجهنننايطيإلرجعلعننننهطةنننبغ
سععسننننع تطديسنننن ي عمعع تطديبنننن ططد طفعننننلط  ننننلعيطجمننننع ط طرننننبذي ع

د ليئعننننهطط ذيةعننننهطقبسنننةل طماننننيطغيِةلننننهط طاعلعنننهطدمسنننناطقالسننننبرلعذ
 ديقكفعني بعيطاق لةقعهط

  طي عئهط42 16 17

طيقعننننعرطيقنسننننعة طاطالننننع تطرننننبذي تط عالننننا 4-2-2
ط ننبةيطاؤسعننعهط   عاننع تطد طفعننلط  ننلعيطةجنن طدي ننعص

 .د ععقهطشعاجهط ليئعهط ذيةعهطمايطإرعاه

 طيسبفعغ تط عهعطاطالع تطيقنسعة طيقععرطدي عصطيقاجبينطيقططةبغ
   عانننع تطد طفعنننلطط  نننلعيطجمنننع ط طرنننبذي عطقبعالننناطي طالنننهطغةنننيطاننن 

 ديقغليئعهطيقاذيةعهطيقطايطدثفعنيطق لةقعهطاؤسعهطغيِةله

  طي عئهط29 5 19
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 ووفاءة مشوالً  أوثر وغذائية زراعية نظم متكني :4 االسرتاتيجي اهلدف

 املؤشر املخرج الناتج
نظمة امل غاايت

لفرتة السنتني 
 )العدد(

النتائج احملققة يف 
اإلقليم يف الفرتة 

2018-2019 
 )العدد(

مسامهة اإلقليم 
يف حتقيق نتائج 

 املنظمة
 وية(ئالنسبة امل)

 لقززززدرات البلززززدان تعزيزززز 4-3
 وزايدة واخلززززززززا  العززززززززام القطززززززززاعني

 ابملنشززززز ت للنهزززززوض االسزززززتثمارات
 وتطزززززززززززززززوير الشزززززززززززززززاملة الزراعيزززززززززززززززة

 القيمة سالسل

طيقنعلننهطسالسنن ط طيقفعةجننهطي هننع تط ادلننب 4-3-1
ط ذيةعنهطرعلنهطسالسن طإلرعانهطديإلغيذلنهطيقفطعنهطاقننبذي ت
  دشعاجهطد ععقهطاعببياهطد ليئعه

 طيقفطعنننهطيقننننبذي تطقبعالننناطي طالنننهطبنننبةيطحاعنننخلطيقنننططيقاجنننبينطةنننبغ
 يقنعلهطسجعجهط طيقفعةجهطي هع تطقبوطديإلغيذله

1
. 

  طي عئهط35 20 57

طيقعننننعرطيقنسننننعة طاطالننننع تطرننننبذي تط عالننننا 4-3-2
طيةغدي تط طياسننننننننننننننننبرلعذي تط  غيطةجنننننننننننننننن طدي ننننننننننننننننعص
طد  ننننلعلهعط،ي خنننعب طإغيذيطدآقعنننع تطي عقعنننهطدي نننباع ت
طد ليئعننننننننننهط ذيةعننننننننننهطماننننننننننيطإرعاننننننننننهطقغنننننننننن  طد طفعننننننننننلهع

 د ععقهطشعاجه

 نط بجنن طيقططيقاجبينطةبغ طي عنؤدقهطياسنبرلعذي تطقنا غيطي طالنهطان طعغةلد
طقب ننننلعلهعطيدطي خننننعب ،طإغيذيطدآقعننننع تطي عقعننننهطدي ننننباع تطيق ننننكةكط 

 دشعاجه.طثفؤيطد ليئعهط ذيةعهطمايطإلرعاهط،د طفعلهع

  طي عئهط24 8 32

 لقززززرارات البلززززدان اختززززاذ 4-4
 دعززم أجززل مززن األدلززة إىل ابالسززتناد

 وغذائية زراعية نظم إقامة

طةنن طديقبنجننعال تطي عجةاننع تطيحننبثط ننة ري 4-4-1
طد عالننننناطيةسنننننةيألطشنننننفع عهطقب نننننمعنطيقعع عنننننهطيةسنننننةيأل

 .ديعجعهطديإلرجعلعهطيقعع عهطديقبمعذيطيةسةيألط  ص

 طيقنننننططيةسنننننةيألطب نننننأنطدي ع  عنننننهطديقبنجعجعنننننهطيإلةالاعنننننهطي طبمنننننع تطةنننننبغ
 ي طاله.ط ط  هع

 اطلطساق اطلطساق 62

طلجنننننارط نننننعطيقعنننننعرطيقنسنننننعةطاطالنننننع تط ادلنننننب 4-4-2
طيقبمعذلنننهطيقعععسنننع تطآاثذطدهجعننن طق سنننبطمانننيطإلم نننعن

طيقاذيةعنننننننننننننننننهطيقنننننننننننننننننطايطةجننننننننننننننننن طديقاذيةعنننننننننننننننننهطديقغليئعنننننننننننننننننه
 .يقةبطعهطديقغليئعه

 ننننط بجننننن طيقننننططيقاجننننبينطةننننبغ طق سننننبطماننننيطإلرعاننننهطي طالننننهطانننن طعغةلد
طيقغليئعنهطيقنطايطةج طديقاذيةعهطديقغليئعهطيقبمعذلهطيقعععسع تطأت ريي ت
 دهجعجهع.طيقةبطعه،طديقاذيةعه

  طي عئهط52 11 17

  

                                                      
يطيقبةيطقبعالاطربذي تطي هع تطيقفعةجهط طط18بجبينطا طيس طط8 طاعطلبعّجقطهبليطي ؤش طيقف ةي،ط جنخلططط1 اطهنعطةجن طحننةطاط ن ططياسنبفعغيقجلطانةذطي طعنعيطدمتكن طيقطعنعنطان ططا يةعنها طيج ط سةل طسالس طرعلنهططنعلهيقسالس طبجبد
يط12طيطةطبا طيس طيدهبفطيقليطثعنطحمبغدط   . بجبد
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 واألزمات التهديدات أمام الصمود على العيش وسب سبل قدرة زايدة :5 االسرتاتيجي اهلدف

 املؤشر املخرج الناتج
نظمة امل غاايت

لفرتة السنتني 
 )العدد(

النتائج احملققة يف 
اإلقليم يف الفرتة 

2018-2019 
 )العدد(

مسامهة اإلقليم 
يف حتقيق نتائج 

 املنظمة
 وية(ئالنسبة امل)

 أو البلزززززززززززززززدان اعتمزززززززززززززززاد 5-1
 وسياساتية قانونية وأطر لنظم تنفيذها

 املخزززززززززاطر مزززززززززن للةزززززززززد ومؤسسزززززززززية
  األزمات وإدارة

طقجنكةانننننننننهطيقةبطعنننننننننهطيقننننننننننبذي تط عالنننننننننا 5-1-1
طبننننننن ياجطد عالننننننناطسنننننننعع هطةجننننننن طيقععانننننننهطدي طالنننننننع ت

طمعسننهطدمسنناطديسنن ي عمعع تطدسععسننع تطيسننبرلعذ
 ية اع تطدإبغيذيطي خعب طا بطا 

 لططيسنن ي عمعهطديةبلننعغطب ننعع هطرعاننخلطيقننططيدطيةرننعقعيطيقاجننبينطةننبغط
طقنبةيطمبعمنهطاؤسعنع عط طية انع تطدإغيذيطي خنعب طان طقجننبّططمسه

  ي طاله.

  طي عئهط35 16 46

 ط طيقاجننننبينط ننننبةيطيقننننططي عععذلننننهطديإلرجعلعننننهطيقعع عننننهطي طبمننننع تطةننننبغ
طان طقجننبطيسنبرلعذطدبن ياجطدمسناطديسن ي عمعع تطسععسنع تطسعع ه
  طفعلهع.طةج طد  منطية اع ت،طدإغيذيطي خعب 

  طي عئهط5 4 80

طي ننننةيذغطد عا ننننهطيقبطعننننعقطآقعننننع تطهعنننن  5-1-2
 .ية اع تطدإغيذيطي خعب طا طقجنب

 طديقبطعننعقطي ننةيذغط عا ننهطآقعننع تطحّعننطخلطيقننططيةرننعقعيطيدطيقاجننبينطةننبغ
  ي طاله.طقبةيطثطبعمهطية اع تطدإغيذيطي خعب طا طقجنب

  طي عئهط47 20 35

 البلززززززززززززززززدان اسززززززززززززززززتخدام 5-2
 املبكززززر ولإلنززززذار منتظمززززة ملعلومززززات
 واملعروفزة احملتملة التهديدات ملواجهة

  واملستجدة

طقبنبلننننننننبطهعننننننننعطهعطيدطآقعننننننننع تطدضننننننننن 5-2-1
طد طفعنننننننلطي خنننننننعب طد نعنننننننعيطدذسنننننننبهع،طيقبهبلنننننننبي ت

 ي طعسًطيقةرخلطد طي بكعا طي اك طيإلمليذ

 طق سنننننننبطمالهنننننننعلآقعع نننننننعطحّعنننننننطخلطيقنننننننططيدطيةرنننننننعقعيطيقاجنننننننبينطةنننننننبغ
طقنبةيطثطبعمنهطي اكن يطيإلمنليذي تطإبنالألط عالناطيجن طان طيقبهبلبي ت
  ي طاله.

  طي عئهط40 23 56

ط نعنننننعيطةجننننن طيقةبطعنننننهطيقننننننبذي تطهعنننن  5-2-2
 .يق لةغطةج طيقنبذيطدرععلطيقبأ  طرعبجعه

 طةجنننن طيقنننننبذيطمسنننناطذسننننيطحّعننننطخلطيقننننططيةرننننعقعيطيدطيقاجننننبينطةننننبغ
  ي طاله.طقبةيطثطبعمهطدهجعجهعطقجخس طيقبع  ليق لةغ

  طي عئهط61 22 35

 مززززن ابحلززززد البلززززدان قيززززام 5-3
 صززعيدي علززى التززرثر وقابليززة املخزاطر
 احمللي واجملتم  األسرة

طديجملبلعنننننننع تطي كةانننننننهطرنننننننبذي تط عالنننننننا 5-3-1
طةجنن طي منن ل طيق ئععننع طي  ننجنهطديسنننع طيعجعننه
طان طقجننبّططي عّنبيطديقبخفع طيقةرعلهطجعذسع تط طفعل
 دية اع تطيقبهبلبي تطآاثذ

 طدجعذسننع تطد كطةقةجعننع تطاعننعلريط ساعننقطحّعننطخلطيقننططيقاجننبينطةننبغ
طثطبعمنهطي خنعب طان طديقبخفعن طقجةرعلهطيقنسعةع تطدحمبغيطابكعاجه
  ي طاله.طقبةي

  طي عئهط32 12 37

ط لعذسننننننننع تطيعجعنننننننهطيجملبلعنننننننع تط ادلنننننننب 5-3-2
 يقبأ  طرعبجعهطا طقجنبطد بيبري

 طان طهنبّططينطشنأاعطان طيقنططي عنعلريط ساعنقطحّعطخلطيقططيقاجبينطةبغ
طرنبذ عطد عنا طدية انع تطقجبهبلبي تطي ع ضهطيعجعهطيجملبلعع تطضع 
 ي طاله.طقبةيطثطبعمهطانعدابهعطةج 

 

  طي عئهط42 14 31
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 واألزمات التهديدات أمام الصمود على العيش وسب سبل قدرة زايدة :5 االسرتاتيجي اهلدف

 املؤشر املخرج الناتج
نظمة امل غاايت

لفرتة السنتني 
 )العدد(

النتائج احملققة يف 
اإلقليم يف الفرتة 

2018-2019 
 )العدد(

مسامهة اإلقليم 
يف حتقيق نتائج 

 املنظمة
 وية(ئالنسبة امل)

 للكزززوار طالبلزززدان أتهزززب 5-4
 االسزززززززززززززززتجاابت وإدارة واألزمزززززززززززززززات

 هلا الفعالة

طديسننننننننع طيقعننننننجسع تطرنننننننبذي تط عالننننننا 5-4-1
طيقبأهننننًطجمننننع ط طيقننننةبيطي عننننبةوطةجنننن طي  ننننجنه
 ية اع تطأت ريطا طقجنبطقجسةيذئ

 طدي سننةمطي عنعلري،طقفهنيطي طالنهطغةنيطان ط عنبفعبطيقنططيقاجنبينطةنبغ
طيقسنننةيذئط عقنننهطديقبأهنننًطيةمسننعذطجمنننع ط طدي لعذسنننع تط،يقبةجعهعننه
  اقنسعة.طي عسه

  طي عئهط46 19 27

طيقةرنننننخلط طيإلمعنننننعمعهطي عنننننعةبيط ننننننبمي 5-4-2
طية انننننننع تطاننننننن طي بضننننننن ذيطيجملبلعنننننننع تطإىلطي طعسنننننننً
 يقععشطثعًطسا طةج طقجنفعظ

 طديقنططيقاذيةنهطةجن طبرنجهنعط جننيطأب انهطي بأ  يطيةرعقعيطيدطيقاجبينطةبغ
طقجبغللننننهطا يةعننننهطب ننننةذيطق  اننننع تطي طالننننهطيسننننبمعبهطانننن طيسننننبفعغ ت
 .ي طعسًطيقبةرعخلط طي طع طب طدقجلععديي

  طي عئهط58 22 35

 


