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 مقدمة - أولا 
بإقليل الشيييرق األدىن  يعرض هذا امللحق على الويب النتائج الرئيسيييية لتقييل النتائج على مسيييتوم املنامة ا ا  -1

الذي سييييييييييي ف  إىل  2019-2018. وتشيييييييييييكل النتائج العاملية جير ا من تقرير تنفيذ ال امج للفرتة 2019لعام  ومشال إفريقيا
 الدورة الرابعة والستني بعد املائة جمللس املنامة.

 
وأرسيييييييييييت القدرات املطلوبة لتحقيق األهدا   ،وتقيس نتائج املنامة ما إذا قامت البلدان بالتغي ات الضيييييييييييرورية -2

نتائج املنامة التغي ات احلاصييييييلة ت البي ة  بنّي فضييييييال  عن ذل ، تو االسييييييرتاتياية ت اجملاالت اله تشييييييملما والية املنامة. 
شييييرات النتائج مثال  من خالل تطوير أطر للسييييياسييييات واملعاي  واملواصييييفات الدولية. أما التغي ات ت مؤ  ،التمكينية العاملية

املنفذة من قبل أصيحا  املليلحة الرئيسييني ًيع ا ناملنامة واألعضيار والشيركار ت التنمية .  فمي مثرة السيياسيات وال امج
فقط إىل عملما  احملرز وال ميكن عيو التقدم ،وليسيييييييييت املنامة سيييييييييوم واددة فقط من مسيييييييييا ني عدة ت تل  التغي ات

ي دعمما ديث تدعو يتركأن تييد ت للمنامة أن تقّيل مسيييييييييييا تما و  فتتيح ل التوصيييييييييييل إليمااملعلومات اله يت أماوددها. 
 . إىل ذل  احلاجة

 
 2019-2018إطار النتائج للفرتة  ينطوي -3

األهدا  ب تتلييييييييييييييلنتياة  20رصييييييييييييييد تمؤشيييييييييييييير ا للنتائج  41 على 2
، 2، وتسيييعة مؤشيييرات ت ا د  االسيييرتاتياي 1أربعة مؤشيييرات ت ا د  االسيييرتاتياي  كلما، أي  ا مسيييةاالسيييرتاتياية 
ومثانية مؤشيييييرات ت ا د   ،4ومثانية مؤشيييييرات ت ا د  االسيييييرتاتياي  ،3مؤشييييير ا ت ا د  االسيييييرتاتياي واثين عشييييير 
 .5االسرتاتياي 

 
ري املنامة تقييم ا للنتائج على مسييتوم املنامة ت  اية كل فرتة  -4 وبغية قياس التقدم ت تنفيذ مؤشييرات النتائج، ري

تقييل وثائق السييييييياسييييييات  يشييييييملع  ً  بيانات أولية ناملسييييييون  وثانوية نقواعد البيانات العامة   ا  ذل سيييييينتني. ويتل 
 له تقدم فيما املنامة برنامج عمل هادف ا. عن البلدان ا تكوين عّينة لكي، والتشريعات

 
م  البيانات األولية من خالل اسييتبيان شييامل، أي مسييح   -5 تقييل النتائج على مسييتوم املنامة نتقييل النتائج  ل وري
تنفيذية الوزارات أي العدد كب  من اجمليبني التابعني لسييييييييييييت ةموعات رئيسييييييييييييية من أصييييييييييييحا  امللييييييييييييلحة ن عليه بجيي

ن واملؤسيييييييسيييييييات املالية الدولية؛ ومؤسيييييييسيييييييات البحو /األوسيييييييا  و ن الدوليو للحكومات، ووكاالت األمل املتحدة؛ واملاحن
بلد ا مرجعي ا يق  سييييييييييييييبعة منما ت إقليل  69ت  2019ذ تقييل عام نفّ قد اجملتم  املدين والقطاع ا ا  . و و األكادميية؛ 

اختيار العينة بنار على ما أجنيته املنامة ت البلدان وعلى املؤشرات األساسية  . ومت 1الشرق األدىن ومشال أفريقيا ناجلدول 
ةاالت العمل املتلييييييييلة بكل من األهدا  االسييييييييرتاتياية بغية التوصييييييييل إىل اسييييييييتنتاجات على املسييييييييتويني  تدل علىاله 

ل االسييييتبيان إىل مسيييية أقسييييام يتلييييل كل اإلقليمي والعاملي. وقد قي  من األهدا  االسييييرتاتياية  هد  منما بكلقسييييل سييييّ
ن اية فرتة اإلبالغ  فضيييييييال   2019و نعلى حنو رجعي  2015للمنامة، فيقّيل األبعاد الرئيسيييييييية للبي ة التمكينية ت عامي 

 عن مسا ة املنامة ت تقدم البلدان على صعيد حتقيق النتائج. 
                                                      

على الويب:  1امللحق   3/158CLاملؤشيييرات ت الوثيقة  رموزتعرض هذه الوثيقة وصيييف ا موجي ا لكل من املؤشيييرات تيسييي  ا لفمل األرقام واألعداد. وترد   2
 http://www.fao.org/3/a-mu963a.pdfاألهدا  االسرتاتياية والوظيفية؛ الرابط:  2019 – 2018إطار النتائج للفرتة 

http://www.fao.org/3/a-mu963a.pdf
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املتادة ت قواعد البيانات العامة نقاعدة البيانات وقد مت رمي  البيانات الثانوية ع  ً  املعلومات اإلدليييييييييييييائية  -6
وثائق السييييييياسييييييات  أ ية فضييييييال  عن تقييل ، االعاملية ملؤشييييييرات أهدا  التنمية املسييييييتدامة لومل املتحدة، وفاوسييييييتات و  ه

وات، ودني تكون وليسيييييت البيانات الثانوية متادة جلمي  السييييين 3والوثائق التشيييييريعية اله يتل إنتاجما على املسيييييتوم القطري.
 كملدر.   فقط بيانات السنوات األخ ة متادة، تستخدم بيانات السنة األخ ة لبنار مؤشرات تستند على البيانات الثانوية

 
)العدد اإلجمالي  عة بحسااااااااااا  األقاليمموز   2019لعام قائمة البلدان المشاااااااااااار ة في تقييم النتائج  :1 الجدول

 للبلدان المرجعية في اإلقليم/العدد اإلجمالي للبلدان المرجعية(

                                                      
 يرجى االتلال  كتب االسرتاتياية والتخطيط وإدارة املوارد. 2019لالطالع على مييد من التفاصيل بشأن املعلومات املنماية لتقييل النتائج لعام   3

 أفريقيا
(27/ 69) 

آسيا والمحيط 
  الهادئ

(13/ 69) 

 أوروبا وآسيا الوسطى
(9/ 69) 

أمريكا الالتينية والبحر 
 الكاريبي

(13/ 69) 

الشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا

(7/ 69) 
 ًمورية ملر العربية األرجنتني أرمينيا أفغانستان أنغوال

 العراق بليي أذربياان بنغالديش بوركينا فاسو
 األردن ال ازيل جورجيا كمبوديا بوروندي

ًمورية مقدونيا  ا ند كابو ف دي
 الشمالية

 لبنان كولومبيا

 املغر  السلفادور ًمورية مولدوفا منغوليا الكام ون
 اململكة العربية السعودية  واتيماال طاجيكستان ميامنار أفريقيا الوسطىًمورية 

ًمورية الكونغو 
 الدميقراطية

 السودان هايه تركيا نيبال

 هندوراس أوكرانيا باكستان إسواتيين
 

 املكسي  أوزبكستان الفلبني إثيوبيا
 

  ب و  جير سليمان  انا
  سانت لوسيا  سري النكا  ينيا
 تايلند كينيا

 
 سورينام

 

 فييت نام مد شقر
 

 أورو واي
 

 مالوي
    

 موزامبيق
    

     النيار
     نيا يا
 رواندا

    

 سان تومي وبرنسييب
    

 السنغال
    

 س اليون
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ت الفرعية باالسييتناد إىل بيانات من ملييادر أولوية و/أو اص كل مؤشيير للنتائج ع  ً  عدد من املؤشيير سييتخل  يي  -7

 ا ت ذل  استعراضات السياسات والتشريعات. وضمانة  لوضون التعاريف واتساق القياسات ع  البلدان، استند  ثانوية،
 كل عنلر إىل مييد من "املؤهالت/املعاي " احملددة، عند مقتضى احلال.

 
لكل من عناصر القياس نمؤشر فرعي ومؤهالت/معاي   باستخدام  مت ًعمااله النوعية وقد مت ترميي املعلومات  -8

ع  اسيييتخال  متوسيييط قيل املؤشيييرات  من ثّ  ليييول على عالمات مؤشيييرات النتائجفيتل احلقيل ترتاون بني صيييفر ووادد. 
 لىع وبعد ذل  ،ضييمن ةموعات أصييحا  امللييلحة أوال   مااملسييتوم الوطين ع  رميع ىالفرعية. وتسييتخلص النتائج عل

ف التقديرات من ث ضيييمن مس ف ات لودار متسييياوية النطاق: متدن أصيييحا  املليييلحة على املسيييتوم القطري. وتلييينّ 
-0.8 ؛ مرتف  ن0.8-0.6 ؛ متوسيييييط إىل مرتف  ن0.6-0.4 ؛ متوسيييييط ن0.4-0.2متدن ن ؛ متوسيييييط إىل 0.2-0.0ن

لعدد اإلًايل ت ا 2019لدان املشييمولة بالتقييل عام ا للب . وكخطوة أخ ة، تقدر عالمات مؤشييرات النتائج اسييتداللي  1.0
بلد ا على املسيييتوم العاملي،  153ن اهادف  /ال يسيييتمان بهمن البلدان اله تنشيييط املنامة فيما واله أجنيت فيما برنامج عمل 

 ألف على خال  ذل   من أجل احللول على نتائج إقليمية وعاملية. -1-4إال ت دال دل مؤشر الناتج 
 
ن اية فرتة اإلبالغ   2019ولكل مؤشر، يقاس التغي  ت أدار البلد بنار على الفارق بني عالمات السنوات بني  -9
ن" و"ال تغي  يذكر" و"متدهور"  2015و نالسينة األسياس . ويليّنف التغي  ت أدار البلد  وجب ثال  ف ات هي: "نسيّ

 2019و 2015ويتل دسييييا  هذا التغي  فقط دني تكون بيانات عامي دار إىل أخرم. أبنار على دركة االنتقال من ف ة 
كال ا متادة للبلد نفسه. وحتسب النتائج اإلقليمية ع  إدلار العدد اإلًايل للبلدان اله انتقلت من ف ة واددة لودار 

ج اسيييييييتداللي ا العدد اإلًايل ر تل  النتائبلييييييير  النار عما إذا كانت ف ة  أعلى أو أدىن. وتقدّ  ،على األقل إىل ف ة أخرم
 برنامج عمل ال يستمان به، وتقّيل على أساس العّينة املرجحة.  تللبلدان ت اإلقليل اله تنشط املنامة فيما وديث نفذ

 
املسيياعدة ت تقدير مسييا ة املنامة ت التغي ات ت أدار البلد، تتضييمن االسييتبيانات سييؤاال  مباشيير ا يمد   بغيةو  -10

طلب إىل كل ةيب أن يقّدر ما إذا كانت مسا ة املنامة ت حتسني إىل استمياج وجمة نار اجمليبني بشأن هذه املسألة. فيي 
 تقّيل هذه النتائج استداللي ا جملموع سكان البلدان اله تنشط املنامة فيما أو متوسطة أو ال تذكر. ومن ث كب ةأدار البلد  

 بنار على العينات املرجحة. 
 

 م  مراعاة: 4وهي موصوفة حبسب كل مؤشر لودار ،وتنّال النتائج حبسب األهدا  االسرتاتياية -11
                                                      

 .ت املائة دني حتتسب الكسور العشرية 100جرم تدوير النسب امل وية دىت العدد الكامل األقر  تيس  ا لعرض األرقام يبلغ ةموع النتائج كنسب م وية   4

 اللومال
    

 جنو  السودان
    

 أو ندا
    

 املتحدةًمورية تنيانيا 
    

 زامبيا
    

 زمبابوي
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  2015ف تقدمما بني عامي اله يلنّ نأي نسبة البلدان  2019و 2015التغي  ت أدار البلدان بني عامي 

  ."نّسن" و"ال تغي  يذكر" و"متدهور" ف ات:ت واددة من ثال   2019و
  من  2019و 2015نأي مسييتوم مسييا ة املنامة ت التغي  بني عامي مسييا ة املنامة ت تغي  أدار البلد

فقط ملؤشييييرات النتائج اله يشييييكل وجمة نار اجمليبني على مسييييح تقييل النتائج ناملسييييح ؛ والنتائج متادة 
 املسح ملدر ا لبياناهتا . 

  نأي دليييييييية البلدان اله يق  ةموع عالمات  2019و 2015توزي  البلدان حبسييييييييب ف ة األدار ت عامي
  . 2019وعام  2015ت عام  -من املتدين إىل املرتف   -ا ت واددة من ف ات األدار ا مس همؤشر 

 

غ عن أي نتائج ألن البيانات املطلوبة لتقدير املؤشيييييرات إما    متادة املؤشيييييرات،   يبلّ بالنسيييييبة إىل بع   -12
ردي ة النوعية. وقد متت الداللة على هكذا مؤشييييرات حتت ا د  االسييييرتاتياي املعين  وإّماندىت للسيييينوات األخ ة  

 ت األقسام التالية. 
 

 عامة لمحة - ثانياا
 بلدان ت إقليل الشرق األدىن ومشال أفريقيا.مشل تقييل النتائج سبعة  -13
 

 قائمة البلدان المشااااااااااامولة بتقييم النتائج والواقعة في الشااااااااااارق األدنى وشااااااااااامال أفريقيا بحسااااااااااا  :2 الجدول

 األهداف الستراتيجية
 البلدان عدد البلدان الهدف الستراتيجي
 السودان 1 1ا د  االسرتاتياي 
 ملر واملغر  واململكة العربية السعودية والسودان 4 2ا د  االسرتاتياي 
 ملر واألردن ولبنان واملغر  4 3ا د  االسرتاتياي 
 ملر ولبنان والسودان 3 4ا د  االسرتاتياي 
 العراق واألردن ولبنان والسودان 4 5ا د  االسرتاتياي 

 
مؤشر ا ككل  لقياس التقدم ت  41مؤشر ا ع  مسة أهدا  اسرتاتياية نمن أصل  17مت اإلبالغ عن تقديرات  -14

تنفيذ نتائج املنامة على املسيييييييييتوم اإلقليمي ت الشيييييييييرق األدىن ومشال أفريقيا. أما بقية تقديرات التقدم فلل يبلغ عنما إما 
 . 2019و 2015أو    شاملة  ت عامي /ألن جودهتا ردي ة نتغطية جغرافية متدنية و وإّماألن البيانات    متادة 

 
رات 8 ما خص وقد سييّال معال بلدان اإلقليل حتسيين ا ت -15 مؤشيير ا. أما بالنسييبة إىل املؤشييرات  17من أصييل  مؤشييّ

 . بشأ ا التس  املتبقية فلل يسّال معال البلدان أي تغي  يذكر
 

لبي ة املؤدية إىل نال زراعية و ذائية أكثر مشوال  وكفارة ومن بني املؤشرات الثمانية اله سّالت تقدم ا، اتسمت ا -16
ن ت ًي  بلدان اإلقليل  ،ألف -1-5وإدارة الكوار  واألزمات ألجل اليراعة واأل ذية والتغذية ن ،ألف -2-4ن بالتحسيييّ
 ت املائة . 100ن
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وتل   ،2019و 2015يذكر ت  البية البلدان بني عامي  اتغي    تومن جمة أخرم،   تسيييييييال تسيييييييعة مؤشيييييييرا -17

ألف ؛ -2-2املؤشييييرات هي: السييييياسييييات وما يرتبط اا من برامج اسييييتثمار داعمة لليراعة املسييييتدامة واحلراجة وامللييييايد ن
ىل ات والقدرات على حتسيييييني الوصيييييول إيألف ؛ واالسيييييرتاتيا-4-2واإلدليييييائيات املتليييييلة باليراعة واحلراجة واملليييييايد ن

ألف ؛ واحلميياييية -2-3بييار ؛ والعميياليية الالئقيية ت الريف ن-1-3ألف و-1-3املوارد من قبييل سييييييييييييييكييان الريف الفقرار ن
ألف ؛ واملعلومات -3-4ألف ؛ والقدرات الفنية واإلدارية للامات الفاعلة ت سييييييييييييييلسييييييييييييييلة القيمة ن-3-3االجتماعية ن

ألف . وقد -3-5ألف ؛ والوقاية والتخفيف من األثر ن-2-5واإلجرارات املتخذة ت الوقت املناسييييب بوجه التمديدات ن
سييييييييّال مؤشيييييييير املسيييييييياعدة اإلمنائية الرصية واإلنفاق العام على اللييييييييون واالسييييييييتخدام املسييييييييتدام للتنوع البيولوجي والنال 

 دال  حتسن ا ت معال البلدان م  أنه قد تدهور ت بقية البلدان. -3-2اإليكولوجية ن
 

بيانات عالية اجلودة لعامي  بواسييييطةمؤشيييير ا  16ّيمت مسييييا ة املنامة ت تغّ  األدار بنار على ةموعة من قيي قد و  -18
 16من أصيييييييييل  12من قبل البلدان ًيعما ت ما خص  هامةّ . واعت ت مسيييييييييا ة املنامة إما معتدلة  وإما 2019و 2015

ت املائة من البلدان  بالنسييييبة إىل مؤشييييرين اثنني  ا:  50 بوجه خا  نت أكثر من هامة  مؤشيييير ا. وتعت  مسييييا ة املنامة 
ألف  والسياسات -4-3صيا ة االسرتاتيايات اإلمنائية الشاملة ومتعددة القطاعات الرامية إىل احلد من الفقر ت الريف ن

 ألف . -2-2وبرامج االستثمار اله تعيز اليراعة املستدامة واحلراجة وامللايد ن
 

 المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي :1الستراتيجي  الهدف - ثالثاا
 وسوء التغذية

على القضييييار على الفقر وانعدام األمن الغذائي وسييييور التغذية. أما املسييييا ة ت هذا  1ي ا د  االسييييرتاتياي يركّ  -19
 :1ا د  فتقاس من خالل مؤشرات النتائج التالية للمد  االسرتاتياي 

 
 ومصادر البيانات 1وصف موجز لمؤشرات نتائج الهدف الستراتيجي  :3 الجدول

 ألف*-1-1
اعتماد سياسات واسرتاتيايات وبرامج استثمار قطاعية شاملة و/أو عابرة للقطاعات من أجل 

، 2030القضار التام على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسور التغذية بكافة أشكاله حبلول عام 
 مدعومة بإطار قانوين. 

بيانات 
 ثانوية

 بيانات واملسارلةوجود آليات شاملة للحوكمة والتنسيق  ألف*-1-2
 أولية

 ألف*-1-3

إرشاد قراراهتا بشأن السياسات  ألجلاستخدام أدلة مستنبطة من حتليل شامل عابر للقطاعات 
وال ةة ت ما خص االستاابة للقضار التام على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسور التغذية 

 بكافة أشكاله

 بيانات
 أولية

 ألف*-1-4
التنفيذ الفعال للسياسات واالسرتاتيايات وبرامج االستثمار مقاس ا بكفاية اإلنفاق العام ت 

   وإدارة املوارد البشريةمن أهدا  التنمية املستدامة 1-ألف-2ةال اليراعة نا د  
 بيانات

 أولية وثانوية

ا.  وإما أل االبيانات املطلوبة لتقييل املؤشر    متادة  إّما ألن*   يتل اإلبالغ عن النتائج اإلقليمية بشأن هذا املؤشر   ذات نوعية متدنية جد 
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متادة فقط ت بلد وادد نالسيييودان  من أصيييل سيييبعة  1إن البيانات ذات الليييلة  ؤشيييرات ا د  االسيييرتاتياي  -20
 1بلدان خضيييعت للتقييل ت إقليل الشيييرق األدىن ومشال أفريقيا. وبالتايل فإن األرقام الكلية اإلقليمية للمد  االسيييرتاتياي 

 ت هذا اإلقليل    متادة. 
 

-3-1ألف و-2-1ألف و-1-1وعلى املستوم القطري، دّسن السودان أداره خبلو  ثالثة مؤشرات هي ن -21
ألف  بالنسيييبة إىل ةال عمل -4-1و  يسيييّال أي تغي  ملحو  ت مؤشييير وادد نهو  ،2019و 2015ألف  بني عامي 

طة  1ا د  االسييييرتاتياي  ًي  املؤشييييرات ا اضييييعة إىل التقييل  ت . وخالل الفرتة نفسييييما، اعتي ت مسييييا ة املنامة متوسييييّ
  ألف .-4-1ألف و-3-1ألف و-2-1ن
 

 نتيجة السودان :4الجدول  -ألف
 مساهمة المنظمة )فئة( 2015-2019الفارق  2019المؤشرات / تقييم عام  2015المؤشرات / تقييم عام 

1-1-
 ألف

1-2-
 ألف

1-3-
 ألف

1-4-
 ألف

1-1-
 ألف

1-2-
 ألف

1-3-
 ألف

1-4-
 ألف

1-1-
 ألف

1-2-
 ألف

1-3-
 ألف

1-4-
 ألف

1-2-
 ألف

1-3-
 ألف

1-4-
 ألف

0.08 0.39 0.36 0.11 0.22 0.40 0.46 0.19 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 

 

 جعل الزراعة والغابات ومصايد األسماك :2الهدف الستراتيجي  - رابعاا
 أ ثر إنتاجية واستدامة

أما املسييييا ة  .وملييييايد األصاث أكثر إنتاجية واسييييتدامةجعل اليراعة والغابات على  2يرّكي ا د  االسييييرتاتياي  -22
 :2ت هذا ا د  فتقاس من خالل مؤشرات النتائج التالية للمد  االسرتاتياي 

 
 ومصادر البيانات 2وصف موجز لمؤشرات نتائج الهدف الستراتيجي  :5الجدول 

 بيانات أولية املمارسات املعتمدة لييادة اإلنتاجية اليراعية بطريقة مستدامة من جانب املنتاني ألف-2-1
 بيانات ثانوية اإلبالغ عن تنفيذ مدونة السلوث بشأن الليد الرشيد من قبل جلنة امللايد باء-2-1
 بيانات ثانوية  من أهدا  التنمية املستدامة 1-2-15التقدم حنو حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات نا د   *يمج-2-1

 ألف-2-2

اليراعة املستدامة واحلراجة وامللايد وتتناول السياسات وما يرتبط اا من برامج استثمار تدعل 
ته واللون البي ي وتعيز أصرادة اإلنتاجية والدخل والتكيف م  تغ  املناخ والتخفيف من وط

 التنسيق ع  القطاعات. 
 بيانات أولية

 ألف-2-3

 د با ي مؤشرات أهدا  التنمية املستدامة ذات الللة التقارير الوطنية اله تغطّ 
، وتتناول اليراعة املستدامة 2030بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،2االسرتاتياي 

 واحلراجة وامللايد. 
 بيانات ثانوية

 *اءب-2-3
اإلبالغ عن إرسار أو تفعيل سياسة/اسرتاتياية/خطة متكاملة تييد القدرة على التكيف م  

 بيانات ثانوية م  وترعى القدرة على اللمود بوجه الاواهر املناخية والتنمية ،التأث ات السلبية لتغ  املناخ
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من أهدا   1-2-13غازات الدفي ة بطريقة ال هتدد إنتاج األ ذية نا د  ل متدنية انبعاثات
  التنمية املستدامة

 جيم-2-3
درجة تنفيذ اللكوث الدولية الرامية إىل مكافحة الليد    القانوين دون ابالغ ودون تنايل 

 بيانات ثانوية  .من أهدا  التنمية املستدامة 1-6-14نا د  

 دال-2-3
املساعدة اإلمنائية الرصية بشأن اللون واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي والنال 

 بيانات ثانوية   من أهدا  التنمية املستدامة 1-ألف-15اإليكولوجية نا د  

 ألف-2-4
توفر البيانات واألدوات/املنتاات التحليلية اله تستخدم ت عمليات صن  القرارات املتللة 

 بيانات أولية باليراعة واحلراجة وامللايد والقدرة على الوصول إليما وجودهتا واستخدامما

ا. *   يتل اإلبالغ عن النتائج  اإلقليمية  ذا املؤشر  ا أن البيانات املطلوبة لتقدير املؤشر    متادة أو ذات نوعية متدنية جد 
 

بشيييييكل عام، تشييييي  النتائج إىل أن املكتب اإلقليمي للشيييييرق األدىن ومشال أفريقيا للمنامة قد سيييييال حتسييييين ا أو  -23
-3-2باسيييتثنار املؤشييير  ،2019-2015خالل الفرتة  2على صيييعيد ًي  مؤشيييرات ا د  االسيييرتاتياي  طفيفةتغي ات 

من قبل  ةهامّ ت املائة من البلدان. وقد اعت ت مسيييييا ة املنامة متوسيييييطة  أو  39 لدمدال الذي اتسيييييل برتاج  ت األدار 
 .ألف -4-2ألف و-2-2ًي  البلدان ت ما خص كال املؤشرين املبلغ عنمما واملتادني ن

 
 2015بني عامي  ئما، يرد توزي  الدول حبسيييييييييب التغي  ت أدا2ا د  االسيييييييييرتاتياي  وبالنسيييييييييبة إىل مؤشيييييييييرات -24
؛ ويرد توزي  البلدان 2-2؛ وترد مسيييا ة املنامة ت التغي ات احلاصيييلة ت أدار البلد ت الشيييكل 1-2ت الشيييكل  2019و

 تباع ا.  4-2و 3-2ضمن الشكلني  2015و 2019حبسب أدائما عامي 
 

 ألف-1-2مؤشر النتائج 
أدار  تت املائة من بلدان إقليل الشييييييييييييرق األدىن ومشال أفريقيا قد بلغ 28لى أن ع، دلت النتائج 2015ت عام و  -25

ني. وت العام نتامتوسيييييييييط ا إىل مرتف  ت اعتماد مارسيييييييييات رامية إىل زيادة اإلنتاجية اليراعية بطريقة مسيييييييييتدامة من قبل امل
ت  15و ت املائة منما مستوم متوسط ا إىل متدن   33ت املائة من البلدان مستوم متوسط ا، فيما سال  24نفسه، سال 

 املائة مستوم متدني ا. 
 

 .النوعية ألن البيانات املطلوبة لتقدير املؤشر متدنية 2019و  تبّلغ النتائج املتعلقة اذا املؤشر لعام  -26
 

 باء-1-2المؤشر 
جلمة  رتفعة، واملتوسييطة إىل املرتفعةت املائة  الف تني امل 54بلغ معال البلدان ن 2019أن ت عام  3-2يبنّي الشييكل  -27

 .ت املائة  مستوم متوسط ا إىل متدن 46تنفيذ مدونة السلوث بشأن الليد الرشيد للمنامة. وسّالت بقية البلدان ن
 

 ألن املعلومات اإلدلائية األساسية ليست متادة. 2015و  تبّلغ نتائج هذا املؤشر لعام  -28
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 ألف-2-2المؤشر 
ت املائة من البلدان سييييييييياسيييييييياته وما يرتبط اا من برامج اسييييييييتثمار ت  43خالل السيييييييينوات األرب  األخ ة، عّيز  -29

، 2019ام ت املائة من البلدان أي تغي  ملحو . وت ع 57فيما   يسييييييييييييييال  ،2ةاالت عمل ا د  االسييييييييييييييرتاتياي 
ت املائة  مسييتوم مرتفع ا ت ما خص السييياسييات وما يرتبط اا من برامج اسييتثمار تعيز ةال  67البلدان ن أ لبيةسييالت 

ت  28ت املائة من البلدان مسييييييتوم مرتفع ا و 24ل إذ سيييييياّ  ،2015ن منذ عام الذي حتسييييييّ  2عمل ا د  االسييييييرتاتياي 
ت املائة من البلدان مسيييتوم متوسيييط ا بعد أن كان قد بلغ  33، سيييّال 2019املائة مسيييتوم متوسيييط ا إىل مرتف . وت عام 

 ل أي من البلدان مستوم متدني ا أو متوسط ا إىل متدن.،   يساّ 2019و 2015. وت عامي 2015ت املائة عام  48
 

 ألف -3-2المؤشر 
على صييعيد نشيير التقارير الوطنية  مرتفع ات املائة من بلدان اإلقليل مسييتوم  15سييبته ، سييّال ما ن2019ت عام  -30

. وت 2ؤشييييرات ذات اللييييلة با د  االسييييرتاتياي املاله تغطي  2030الطوعية بشييييأن تنفيذ خطة التنمية املسييييتدامة لعام 
 ت املائة منما مستوم متدني ا.  24فيما سال  ،ت املائة من البلدان مستوم متوسط ا إىل متدن 61العام نفسه، سال 

 
ألن املعلومات اإلدليييييييائية األسييييييياسيييييييية    متادة  ا أن  2015و  يتل اإلبالغ عن نتائج هذا املؤشييييييير ت عام  -31

 أهدا  التنمية املستدامة كانت قد أرسيت لتوها ت ذل  العام. 
 

 جيم-3-2المؤشر 
لية الرامية إىل مكافحة الليييييييييييييييد    القانوين دون إبالغ ودون تنايل، ت ما خص مدم تنفيذ اللييييييييييييييكوث الدو  -32

ت املائة منما درجة متوسييييطة إىل متدنية ت عام  58ل فيما سيييياّ  ،مرتفعة عالمةت املائة من البلدان  42سييييال ما نسييييبته 
2019 . 

 
 متادة.  تكنألن املعلومات اإلدلائية األساسية   2015و  يتل اإلبالغ عن نتائج هذا املؤشر لعام  -33
 

 دال-3-2المؤشر 
ن 2019-2015خالل الفرتة  -34 ت املائة من البلدان أداره ت دشيييييد املسييييياعدة اإلمنائية الرصية للليييييون  61، دسيييييّ

تدل النتائج على أنه و ت املائة من البلدان.  39واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي والنال اإليكولوجية، فيما سار أدار 
ت املائة منما عالمة متوسيييييطة إىل مرتفعة  33ت املائة من البلدان عالمة مرتفعة، فيما سيييييال  28، سيييييال 2019ت عام 

ّنف 2015ت املائة منما عالمة متدنية. وت عام  39و ت  39وت املائة من البلدان ت خانة املتوسيييط إىل املرتف ،  28، صيييي
 ت املائة منما ت خانة املتدين.  33املائة منما ت خانة املتوسط إىل املتدين، و

 
 ألف-4-2المؤشر 

ت املائة  24وقد حتسييينت إتادة البيانات واملعلومات والوصيييول إليما واسيييتخدامما لعمليات صييين  القرارات لدم  -35
 2019. وجلمة األدار، ت عام 2019و 2015ت املائة من البلدان بني عامي  76لدم  مكا امن البلدان فيما راودت 

ت املائة متوسييييطة إىل متدنية األدار. وت عام  33و ،ت املائة من البلدان متوسييييطة إىل مرتفعة األدار 67ما نسييييبته  ت  اعتي 
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ت املائة  33ة منما مسييييتوم متوسييييط ا وت املائ 24ت املائة من البلدان مسييييتوم متوسييييط ا إىل مرتف ، و 43، سييييّال 2015
 منما مستوم متوسط ا إىل متدن. 

 
 مساهمة المنظمة

ت ما خص ةال عمل  2019-2015إن البيانات بشييييييأن مسييييييا ة املنامة ت التغي ات احلاصييييييلة خالل الفرتة  -36
برامج اسييييتثمار ذات صييييلة بنطاق في ةال السييييياسييييات وما يرتبط اا من فمتادة ملؤشييييرين اثنني.  2ا د  االسييييرتاتياي 

ت املائة  ومتوسيط ا  52ن هام األف ، اعرتفت أ لبية اجمليبني بأن دور املنامة كان -2-2عمل ا د  االسيرتاتياي الثاين ن
واسييييييتخدامما . وت ما خص إتادة البيانات واألدوات التحليلية  2019-2015ت املائة من بقية اجمليبني للفرتة  48 برأين

ت املائة  61فيما اعت ها  هامة،ت املائة من اجمليبني أّن مسييييا ة املنامة  39ألف ، اعت  -4-2صيييين  القرارات ن اتلعملي
 منمل متوسطة . 

 
النسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا اله  1-2الشكل 
حبسب مؤشرات ا د   2019و 2015بني تغييرات في أدائها ساّلت 

 االسرتاتياي الثاين
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  2019و 2015بني عامي  مساهمة المنظمة في التغيير 2-2الشكل 
نالنسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا  حبسب مؤشرات 

 ا د  االسرتاتياي الثاين
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 حبسب مؤشراتحالة أدائها، النسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا بنار على  :3-2الشكل 
 2019ا د  االسرتاتياي الثاين ت 

 
 

 

 

 

 

 حبسب مؤشراتحالة أدائها النسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا بنار على  :4-2الشكل 
 2015ا د  االسرتاتياي الثاين ت 

 
 

 الحد  من الفقر في الريف :3الهدف الستراتيجي  - خامساا
على احلد من الفقر ت الريف، وعلى تنمية ريفية مسيتدامة ومتعددة القطاعات. وت  3يرّكي ا د  االسيرتاتياي  -37

 :3، مت قياس املسا ة ت حتقيق هذا ا د  من خالل املؤشرات التالية للمد  االسرتاتياي 2019تقييل 
 

 ومصادر البيانات 3وصف موجز لمؤشرات نتائج الهدف الستراتيجي  :6الجدول 

االسرتاتيايات الالزمة لتمكني فقرار الريف وتذليل العقبات أمام وصول الفقرار من رجال  ألف-3-1
 ونسار إىل املوارد اإلنتاجية وا دمات والتكنولوجيات واألسواق. 

 بيانات أولية

 باء-3-1
 على ت الريفية واملؤسسات احلكومية و  ها من أصحا  مللحة معنينيقدرات املناما

من رجال ونسار إىل املوارد اإلنتاجية  رمتكني فقرار الريف وتذليل العقبات أمام وصول الفقرا
 وا دمات والتكنولوجيات واألسواق.

 بيانات أولية
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درجة تطبيق إطار قانوين/تنايمي/سياسايت/مؤسسي يعرت  حبقوق ملايد األصاث صغ ة  جيم-3-1
  . من أهدا  التنمية املستدامة 1-بار-14النطاق وحيميما نا د  

 بيانات ثانوية

 دال*-3-1

نأ  نسبة السكان اليراعيني اإلًاليني الذين ميلكون أراض زراعية أو يتمتعون حبقوق مضمونة 
موزعني حبسب نوع اجلنس؛ ون   نسبة النسار ت عداد مالكي األراضي اليراعية حليازهتا 

من أهدا  التنمية  1-ألف-5أو أصحا  احلقوق اا، موزعة حبسب نوع احليازة نا د  
  . املستدامة

 بيانات ثانوية

 متساوية للنسارنسبة البلدان اله يضمن إطارها القانوين ن ا ت ذل  القانون العرت  دقوق ا  هاء*-3-1
  . من أهدا  التنمية املستدامة 2-ألف-5 لكية األراضي و/أو التحكل اا نا د  

 بيانات ثانوية

الريف،  ا ت ذل  ةموعة املؤسسات واالسرتاتيايات الرامية إىل توليد فر  عمل الئقة ت  ألف-3-2
 للنسار والشبا 

 بيانات أولية

نيال احلماية االجتماعية املرتبطة باحلد من الفقر ت الريف واألمن الغذائي والتغذية واإلدارة  ألف-3-3
 املستدامة للموارد الطبيعية 

 بيانات أولية

نسبة السكان املشمولة حبد أدىن من احلماية االجتماعية أو بنال للحماية االجتماعية  باء* -3-3
   من أهدا  التنمية املستدامة 1-3-1نا د  

 بيانات ثانوية

نا د    اإلنفاق احلكومي على ا دمات األساسية نالتعليل واللحة واحلماية االجتماعية جيم*-3-3
  املستدامةمن أهدا  التنمية  2-ألف-1

 بيانات ثانوية

إًايل اإلنفاق احلكومي على برامج احلماية االجتماعية والتشغيل كحّلة من املييانيات  دال*-3-3
  من أهدا  التنمية املستدامة 1-بار-8الوطنية وإًايل الناتج احمللي نا د  

 بيانات ثانوية

 بيانات أولية القطاعات الرامية إىل احلد من الفقر ت الريفاالسرتاتيايات اإلمنائية الشاملة ومتعددة  ألف-3-4

من  1-ألف-1نسبة املوارد اله ختللما احلكومات مباشرة ل امج احلد من الفقر نا د   باء*-3-4
  أهدا  التنمية املستدامة

 بيانات ثانوية

ا.*   يتل اإلبالغ عن النتائج اإلقليمية بشأن هذا املؤشر ألن البيانات   املطلوبة لتقييل املؤشر    متادة أو ذات نوعية متدنية جد 
 

ت املائة  38. وقد شييييمد 3، سييييّالت البلدان حتسيييين ا ت نواتج ا د  االسييييرتاتياي 2019-2015خالل الفرتة  -38
لدان ت املائة من الب 62ألف. فيما سيييّال -3-3و ،ألف-2-3و ،بار-1-3و ،ألف-1-3من البلدان حتسييين ا ت النتائج 

ت املائة من البلدان أّن مسا ة  100، اعت  3ألف. وت ما خص ًي  نواتج ا د  االسرتاتياي -4-3حتسن ا ت الناتج 
من البلدان مسييا ة املنامة متوسييطة أو  61ألف، ديث اعت  -2-3، باسييتثنار ما  ص الناتج هامةاملنامة متوسييطة أو 

، وصييييّنف معال 3ألف بأك  نسييييبة من التقدم بني سييييائر مؤشييييرات ا د  االسييييرتاتياي -4-3. وقد اتسييييل الناتج هامة
 ة. هامالبلدان مسا ة املنامة ت هذا اجملال على أ ا 

 
 2015، فإّن توزي  البلدان حبسب التغي  ت أدائما بني عامي 3وبالنسبة إىل مؤشرات نتائج ا د  االسرتاتياي  -39
؛ فيما يرد توزي  البلدان 2-2؛ أما مسا ة املنامة ت التغي ات ت أدار البلد فرتد ت الشكل 1-3يرد ت الشكل  2019و

 تباع ا. 4-3و 3-3ضمن الشكلني  2015و 2019عامي  خالل حبسب دالة أدائما
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 ألف-1-3المؤشر 

ت املائة من البلدان حتسيييين ا ت االسييييرتاتيايات الرامية إىل حتسييييني وصييييول  38، شييييمد 2019و 2015بني عامي  -40
املتبقية  62 الفقرار من رجال ونسيييييار إىل املوارد اإلنتاجية وا دمات والتكنولوجيات واألسيييييواق، فيما راودت نسيييييبة الييييييييييييييييييي

ت املائة  38ت املائة مقابل  77لغت فقد ب 2019مكا ا. أما النسبة امل وية من البلدان اله اتسمت بأدار متوسط ت عام 
 62مقابل  2019ت املائة عام  23فيما بلغت النسبة امل وية من البلدان اله اتسمت بأدار متوسط إىل متدن  ،2015عام 

 .2015ت املائة عام 
 

 باء-1-3المؤشر 
وباملثل فإن القدرات على حتسييني الوصييول املنلييف إىل املوارد اإلنتاجية وا دمات املناسييبة واملنامات واألسييواق  -41

، 2019. وت عام 2019-2015ت املائة منما خالل الفرتة  62ت املائة من البلدان وبقي مسييييييييتقر ا ت  38قد حتسيييييييين ت 
 .2015ت املائة عام  38ت املائة مقابل  77متوسط الي  بلغت النسبة امل وية من البلدان اله اتسمت بأدار

 
 جيم-1-3المؤشر 

االعرتا  حبقوق ملييييايد األصاث اللييييغ ة  على صييييعيدمرتفع ا  ت املائة من البلدان أدار   62وت اإلقليل، سييييّال  -42
 .2019ت املائة أدار  متوسط ا عام  38ومحايتما من خالل إطار قانوين، بينما سال  ت الوصول النطاق

 
 ألن املعلومات اإلدلائية األساسية ليست متادة. 2015و  يتل اإلبالغ عن نتائج هذا املؤشر لعام  -43
 

 ألف-2-3المؤشر 
ت املائة من البلدان حتسن ا ت ةموعة سياساته ومؤسساته وتدخالته الرامية إىل  38خالل الفرتة املرجعية، سّال  -44

عام ت . و تذكر ت املائة املتبقية من البلدان أي تغي ات 62 توليد فر  عمل الئقة ت الريف، فيما   تسيييال نسيييبة الييييييييييييييييي
أدار متوسط ا إىل متدن  2015ًي  البلدان عام ت املائة من البلدان دالة  من األدار املتوّسط فيما سّال  38، بلغ 2019

 أو أدار متدني ا.
 

 ألف-3-3المؤشر 
ت املائة منما  62غ ت املائة من البلدان حتسيين ا ت اإلقليل فيما   يبلّ  38ت ةال احلماية االجتماعية، سييّال و  -45

ت املائة  77إىل  2015ت املائة عام  62عن أي تغي ات. وقد زادت نسيييييبة البلدان اله اتسيييييمت بأدائما املتوسيييييط من 
 .2019عام 
 

 ألف-4-3المؤشر 
ن ت قدراته على إرسيييييار سيييييياسيييييات رامية إىل احلد من  62ت الفرتة املرجعية، أبلغ  -46 ت املائة من البلدان عن حتسيييييّ

أي تغي . وقد بلغت النسييبة امل وية من البلدان ت الف ة املتوسييطة  دلييول ت املائة منما 38الفقر ت الريف، فيما   يذكر 
ت املائة املتبقية فسّالت مستوم متوسط ا أو متوسط ا إىل متدن. وت عام  47 ، أما الييييي2019ت املائة عام  53إىل املرتفعة 
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ت املائة  ت ف ة  61لبية املتبقية نت املائة من البلدان مسيييييييتوم متوسيييييييط ا إىل مرتف  فيما بقي أدار الغا 38، سيييييييال 2015
 املتوسط إىل املتدين والف ة املتدنية.

 
 5مساهمة المنظمة

. واعرتفت توسيييييييييييطة أو هامةم 3وقد أقرت  البية البلدان بأن مسيييييييييييا ة املنامة ت نواتج ا د  االسيييييييييييرتاتياي  -47
املنامة ت حتسيييييني وصيييييول فقرار الريف إىل املوارد اإلنتاجية وا دمات والتكنولوجيات  الذي قدمته دعلالالبلدان ًيعما ب

وت تعييي قدرات املنامات الريفية واملؤسيييسيييات احلكومية وأصيييحا  املليييلحة ا خرين املعنيني  ،ألف -1-3واألسيييواق ن
تحسييينات ت ةال العمل الالئق ت الريف ت املائة من البلدان أن املنامة قد سييا ت ت ال 61بار . وأبلغ دوايل -1-3ن
ي ،ألف -2-3ن ت املائة املتبقية أن املنامة   تقل بأي مسا ة تذكر. وختام ا، صّنفت مسا ة املنامة  38 فيما اعت ت ال

لفقر ألف  وتطوير اسيييييرتاتيايات إمنائية شييييياملة متعددة القطاعات رامية إىل احلد من ا-3-3ت نال احلماية االجتماعية ن
 ت املائة .  100ة من قبل البلدان ًيعما نهامألف  على أ ا متوسطة أو -4-3ت الريف ن

 
 

النسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا اله  :1-3الشكل 
حبسب مؤشر  2019و 2015بني عامي تغييرات في أدائها ساّلت 

 ا د  االسرتاتياي الثالث

 
  

                                                      
بدون  1-3ألن سؤال املسح قد طرن ت ما خص الناتج  2-3بار بلورة مدةة ت الشكل -1-3ألف و-1-3ترد مسا ة املنامة ت حتقيق النارني   5

 .3-4أن يتلل حتديد ا  ؤشرات كل ناتج؛ كما كانت احلال والناتج 
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 2019و 2015بني عامي  مساااااااااااهمة المنظمة في التغيير: 2-3الشيييييييييييييكل 
نالنسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا  حبسب مؤشر ا د   

 االسرتاتياي الثالث.
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 لكل مؤشر من مؤشراتحالة أدائها النسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا حبسب  :3-3الشكل 
 2019ا د  االسرتاتياي الثالث ت 

 
 

 لكل مؤشر من مؤشرات حالة أدائهاالنسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا حبسب  :4-3الشكل 
 2015ا د  االسرتاتياي الثالث ت 

 

 تمكين نظم زراعية وغذائية أ ثر شمولا و فاءة: 4الهدف الستراتيجي  - سادساا
، قيسييييت 2019على متكني نال زراعية و ذائية أكثر مشوال  وكفارة. وت تقييل عام  4يرّكي ا د  االسييييرتاتياي  -48

 :4املسا ة ت حتقيق هذا ا د  من خالل املؤشرات التالية لنواتج ا د  االسرتاتياي 
 

 ومصادر البيانات 4وصف موجز لمؤشرات نتائج الهدف الستراتيجي  :7الجدول 

 ألف -4-1
املشاركة ت وض  املعاي  واملواصفات على اللعيد الدويل نهي ة الدستور الغذائي واالتفاقية 

بلدان الدخل املنخف  وبلدان الدخل املتوسط من من قبل الدولية لوقاية النباتات  
 الشرحية الدنيا 

 بيانات ثانوية

توجيمية طوعية واتفاقات متللة  الوصول إىل األسواق الدولية من خالل خطو  نيحتس باء-4-1
 بيانات أولية بالتاارة
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 بيانات أولية بي ة متكينية من أجل نال زراعية و ذائية أكثر مشوال  وكفارة ألف-4-2

تنفيذ اللكوث الدولية الرامية إىل مكافحة الليد    القانوين دون إبالغ ودون تنايل  باء-4-2
 بيانات ثانوية  املستدامةمن أهدا  التنمية  1-6-14نا د  

 بيانات أولية القدرات الفنية واإلدارية للامات الفاعلة ت سلسلة القيمة ألف-4-3
 بيانات أولية اللكوث املالية وا دمات وآليات إدارة املخاطر من أجل تنمية اليراعة والسلسلة الغذائية باء-4-3

بيانات أولية   من أهدا  التنمية املستدامة 1-ألف-2االستثمار ت النال اليراعية والغذائية نا د   جيم*-4-3
 وثانوية

إتادة البيانات واألدوات/املنتاات التحليلية والقدرة على الوصول إليما وجودهتا واستخدامما  ألف-4-4
 بيانات أولية الشاملة والكفورةت عمليات صن  السياسات ت ما خص النال اليراعية والغذائية 

 *   يتل اإلبالغ عن النتائج اإلقليمية  ذا املؤشر ألن البيانات املطلوبة لتقدير املؤشر    متادة أو ذات جودة متدنية للغاية.
 

خص قام معال البلدان ت إقليل الشييييييرق األدىن ومشال أفريقيا بتحسييييييني أدائه خالل فرتة السيييييينوات األرب  ت ما  -49
ألف فإن أ لبية -3-4ألف . وت ما خص املؤشيييييييييير -4-4و ،بار-3-4و ،ألف-2-4و ،بار-1-4املؤشييييييييييرات األربعة ن

ت املائة  قد سييييييييالت حتسيييييييين ا  9ت املائة    تسييييييييال أي تغي  يذكر ولكن البلدان املتبقية ن 91البلدان نأي ما نسييييييييبته 
 كذل . وقد اعت ت مسا ة املنامة بشكل عام متوسطة  ع  اإلقليل ت ما خص املؤشرات كلما. 

 
 2015، يرد توزي  الدول حبسييب التغي  ت أدائما بني عامي 4وبالنسييبة إىل مؤشييرات نتائج ا د  االسييرتاتياي  -50
؛ ويرد توزي  البلدان 2-4ة ت التغي ات احلاصيييلة ت أدار البلد ت الشيييكل ؛ وترد مسيييا ة املنام1-4ت الشيييكل  2019و

 تباع ا. 4-4و 3-4ضمن الشكلني  2015و 2019حبسب دالة أدائما عامي 
 

 ألف-1-4المؤشر 
ت املائة من بلدان الدخل املنخف  وبلدان الدخل املتوسييييييط من الشييييييرحية الدنيا ت  38، شييييييارث 2019ت عام  -51

 6عملية وض  املعاي  واملواصفات الدولية برعاية هي ة الدستور الغذائي، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 

ألن املعلومات اإلدليييييائية األسييييياسيييييية ليسيييييت متادة نفمي  2015و  يتل اإلبالغ عن نتائج هذا املؤشييييير لعام  -52
  .2018ابتدار  من عام فقط متادة 

 
 باء-1-4المؤشر 

ت املائة من البلدان ت اإلقليل بتحسييييييييييييييني أدائه من ديث الوصييييييييييييييول إىل  68، قام 2019و 2015بني عامي  -53
ت املائة  32واملشيييياركة ت اتفاقيات متلييييلة بالتاارة، ت دني أن الدولية األسييييواق ع  اعتماد ا طو  التوجيمية الطوعية 

ت املائة من البلدان عالمة مرتفعة ومتوسييييطة إىل مرتفعة،  68، سييييّال 2019من البلدان   يسييييّال تغي  ا يذكر. وت عام 
ت املائة من  9سييييييّال  ،2015ت املائة منما بأدار متوسييييييط إىل متدن  وجب هذا املؤشيييييير. وت عام  32فيما اتسييييييل أدار 

 ت املائة منما مستوم متوسط ا إىل متدن. 32ت املائة منما مستوم متوسط ا و 59البلدان مستوم متوسط ا إىل مرتف ، و
                                                      

وال يتيح التوزي  بنار  ألن املؤشيييير هو مؤشيييير ميدوج البنية ننعل/ال   4-4و، 3-4و، 2-4و، 1-4ألف ال يرد ت األشييييكال -1-4إن املؤشيييير   6
 على ف ات. 
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 ألف-2-4المؤشر 

ت املائة  ت  100حتسيييييييييييييينت البي ة التمكينية من أجل نال زراعية و ذائية أكثر مشوال  وكفارة ت ًي  البلدان ن -54
ت املائة من البلدان مستوم مرتفع ا، ومستوم متوسط ا إىل مرتف  بعد أن  68، سّال 2019اإلقليل. وللحقيقة أنه ت عام 

ت املائة قد سييييييّالت مسييييييتوم  32. وفضييييييال  عن ذل ، فإن بقية البلدان البالغة نسييييييبتما 2015ت املائة عام  9كان يبلغ 
ت املائة منما  32ت املائة من البلدان مسيييتوم متوسيييط ا وسيييال  59سيييال  2015نه ت عام ، فيما أ2019متوسيييط ا عام 

 مستوم متوسط ا إىل متدن.
 

 باء-2-4المؤشر 
ت املائة من البلدان ت اإلقليل أدار متوسط إىل متدن على صعيد تنفيذ اللكوث الدولية  65 ، كان ليييييييييي2019ت عام  -55

 ت املائة املتبقية سالت مستوم متدني ا. 35 من أجل مكافحة الليد    القانوين دون ابالغ ودون تنايل، فيما أن الي
 

 ألن املعلومات اإلدلائية األساسية ليست متادة. 2015و  يتل اإلبالغ عن نتائج هذا املؤشر لعام  -56
 

 ألف-3-4المؤشر 
ت  91  تتسل القدرات الفنية واإلدارية للامات الفاعلة ت سلسلة القيمة بتغي  يذكر ت معال بلدان اإلقليل ن -57

ت املائة من البلدان أنه  68، اعتي  2019ت املائة املتبقية خالل الفرتة املرجعية. وت عام  9حتّسنت لدم الييييييييييييييي فيما املائة  
ت املائة  59ت املائة منما مستوم متوسط ا إىل متدن. وبنار على املؤشر نفسه، صّنف  32ل فيما ساّ  ،متوسط املستوم

 .2015ت املائة منما مستوم متوسط ا إىل متدن عام  41فيما سال  ،من البلدان ت املستوم املتوسط
 

 باء-3-4المؤشر 
ن 2019-2015بالنسييبة إىل الفرتة  -58 ت املائة من بلدان اإلقليل اللييكوث املالية وا دمات وآليات إدارة  68، دسييّ

ت املائة   تسّال أي تغي ات تذكر. وت  32املخاطر لتنمية اليراعة وسلسلة األ ذية فيما أّن بقية البلدان البالغة نسبتما 
ت  32، صييينف 2015 املائة  على أ ا متوسيييطة األدار فيما أنه خالل عام ت 100، صييينفت البلدان ًيعما ن2019عام 

 ت املائة ت ا انة املتدنية. 59و تدنيةت املائة ت ا انة املتوسطة إىل امل 9املائة من البلدان ت ا انة املتوسطة، و
 

 ألف-4-4المؤشر 

ت املائة من البلدان إتادة اإلدلارات ت عمليات صن  السياسات واستخدامما واله تتلل  اال  68دّسن  -59
. واحلقيقة أن  البية 2019-2015ت املائة أي تغي  ملحو  ت الفرتة  32فيما   يسيييال  ،4عمل ا د  االسيييرتاتياي 

ت املائة املتبقية ت املستوم املتوسط  9 الييما صّنفت ف ،ت املائة  قد صنفت ت املستوم املتوسط 91ن 2019البلدان عام 
ت املائة منما مسيييييتوم  59سيييييّال متوسيييييط األدار و  على أنه 2015ت املائة من البلدان ت عام  41وقد اعت   .إىل املرتف 

 متوسط ا إىل متدن  وجب هذا املؤشر. 
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 7مساهمة المنظمة
ما خص ا طو   متوسييييييطة  ع  أحنار اإلقليل ت 4اعت ت مسييييييا ة املنامة ت ةال عمل ا د  االسييييييرتاتياي  -60

بار  وتعييي بي ة متكينية لنال زراعية -1-4التوجيمية الطوعية الدولية واملشيييييييييييييياركة ت االتفاقيات ذات اللييييييييييييييلة بالتاارة ن
بار . -3-4ألف  واللييييييييكوث املالية ن-3-4الفنية واإلدارية ن ألف  وبشييييييييأن القدرات-2-4و ذائية أكثر مشوال وكفارة ن

اعت    ،ألف-4-4ت عمليات صييييين  القرارات ت املنطقة ن التحليلية واسيييييتخدامماوت ما خص إتادة البيانات واألدوات 
 ت املائة الباقون متوسطة . 68، فيما اعت ها اليهامةت املائة من اجمليبني أّن مسا ة املنامة  32
 

 النسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا : 1-4الشكل 
 حبسب مؤشر 2019و 2015اله ساّلت تغي ات ت أدائما بني 

 .4 ا د  االسرتاتياي

 
 

 لكل مؤشر من مؤشراتحالة أدائها ومشال أفريقيا حبسب  النسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن :3-4الشكل 
 2019ت  4ا د  االسرتاتياي 

 
 

                                                      
و  يقلييييد  3-4 جألن سييييؤال املسييييح قد طرن بالنسييييبة إىل النات 2-4بار ت الشييييكل -3 -4ألف و-3-4مت دمج مسييييا ة املنامة ت حتقيق النارني   7

 .1-3حتديد ا مؤشرات كل ناتج؛ كما كانت احلال والناتج 
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 2019و 2015بني عامي  مسااااااااااااهمة المنظمة في التغيير: 2-4الشيييييييييييييييكل 
نالنسييبة امل وية من بلدان الشييرق األدىن ومشال أفريقيا  حبسييب مؤشيير ا د  

 .4االسرتاتياي 
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 مؤشراتلكل مؤشر من حالة أدائها النسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا حبسب  :4-4الشكل 
 2015ت  4ا د  االسرتاتياي 

 
 

 زيادة قدرة سبل  س  العيش على الصمود :5الهدف الستراتيجي  - سابعاا
 أمام التهديدات واألزمات

التمديدات واألزمات.  بودهعلى زيادة قدرة سيييييييبل كسيييييييب العيش على الليييييييمود  5ي ا د  االسيييييييرتاتياي يركّ  -61
 :5وتقاس املسا ة ت حتقيق هذا ا د  من خالل املؤشرات التالية لنتائج ا د  االسرتاتياي 

 
 ومصادر البيانات 5وصف موجز لمؤشرات نواتج الهدف الستراتيجي  :8الجدول 

إدارة خماطر الكوار  واألزمات ألجل اليراعة واأل ذية والتغذية، على شكل سياسات  ألف-5-1
 بيانات أولية وتشريعات ونال مؤسسية. 

 باء*-5-1

إرسار أو تفعيل سياسة/اسرتاتياية/خطة متكاملة تييد من قدرة البلدان على التكيف م  
التأث ات السلبية لتغ  املناخ، وتعيز قدرهتا على اللمود بوجه الاواهر املناخية والتنمية ذات 

من أهدا   1-2-13انبعاثات  ازات الدفي ة املتدنية بطريقة ال هتدد إنتاج األ ذية نا د  
  تنمية املستدامةال

 بيانات ثانوية

عدد البلدان اله أدةت ختفيف األثر والتكيف واحلد من األثر واإلنذار املبكر ت النمج  جيم*-5-1
 بيانات ثانوية  من أهدا  التنمية املستدامة 1-3-13نا د   األولية والثانوية والثالثة

املناسب بوجه التمديدات املمكنة واملعروفة معلومات منتامة وإطالق إجرارات ت الوقت  ألف-5-2
 بيانات أولية والناش ة احملدقة باليراعة

 بيانات أولية تداب  الوقاية والتخفيف من األثر اله حتد من املخاطر على اليراعة واأل ذية والتغذية ألف-5-3

 باء*-5-3

نأ  نسبة السكان اليراعيني اإلًاليني الذين ميلكون أراض زراعية أو يتمتعون حبقوق مضمونة 
حليازهتا موزعني حبسب نوع اجلنس؛ ون   نسبة النسار ت عداد مالكي األراضي اليراعية أو 

من أهدا  التنمية  1-ألف-5أصحا  احلقوق اا، موزعة حبسب نوع احليازة نا د  
  .املستدامة

 انات ثانويةبي
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نسبة البلدان اله لديما إطار قانوين ن ا فيه القانون العرت  يضمن للنسار دقوق ا متساوية  جيم*-5-3
 بيانات ثانوية  .من أهدا  التنمية املستدامة 2-ألف-5 لكية األراضي و/أو التحكل اا نا د  

 بيانات أولية التأهب والقدرة على إدارة االستاابات ألف-5-4
 .*   يتل اإلبالغ عن النتائج اإلقليمية  ذا املؤشر ألن البيانات املطلوبة لتقدير املؤشر    متادة أو ذات جودة متدنية للغاية

 

 2015ت املائة  بني عامي  100ألف  ت ًي  بلدان اإلقليل ن-1-5حتسيييينت إدارة خماطر الكوار  واألزمات ن -62
ت املائة من البلدان. وت ما خص  59ألف  ت -4-5على إدارة االسييييييييييييييتاابات ن. وحتسيييييييييييييين التأهب والقدرة 2019و

-3-5ن 5ختفيف املخاطر ت ةال عمل ا د  االسيييييرتاتياي و ألف  -2-5اإلجرارات حبق التمديدات احملدقة باليراعة ن
ل املنامة لنواتج ا د  أن اجمليبني يقّدرون دع على املسييييييييييييييح ل  البية البلدان أي تغي  ملحو . ويدلّ ،   تسيييييييييييييياّ ألف 

 وال سيما ت إدارة خماطر الكوار  واألزمات. 5االسرتاتياي 
 

 2015 يتوزي  البلدان حبسب التغي  ت أدائما بني عام يرد، 5وبالنسبة إىل مؤشرات نواتج ا د  االسرتاتياي  -63
توزي  البلدان حبسيب  رد؛ وي2-5؛ وترد مسييا ة املنامة ت التغي ات ت أدار البلدان ت الشييكل 1-5ت الشييكل  2019و
 تباع ا. 4-5و 3-5ت الشكلني  2015و 2019عامي  خالل ئماداأ

 

 ألف-1-5المؤشر 
خالل الفرتة ا اضيييييييعة للتقييل، زاد اإلقليل بأسيييييييره قدراته املؤسيييييييسييييييياتية والسيييييييياسييييييياتية من ديث احلد من خماطر  -64

ت  46 ت املائة من البلدان أدار متوسط ا فيما سالت نسبة اليييييييييييييي 54، سال 2019الكوار  وإدارهتا. وباألخص ت عام 
قد أبلغ عن أدار متوسيييييط إىل  2015ت املائة من البلدان عام  54ت دني كان  ،ا إىل متدناملائة املتبقية مسيييييتوم متوسيييييط  

 ت املائة منما عن أدار متدن. 46و ،متدن
 

 ألف-2-5المؤشر 
ت املائة من البلدان قد زاد قدراته على إطالق إنذارات مبكرة وإجرارات  31خالل الفرتة املرجعية، لودظ أن  -65

ت املائة . وجلمة األدار، فقد صييينف  69ت الوقت املناسيييب ت دني   تسيييال أي تغي ات ك م ت البلدان األخرم ن
و أدار متوسييييط إىل متدن. املائة منما على أنه ذ ت 59فيما صيييينف  ،ت املائة من البلدان على أنه ذو أدار متوسييييط 41

املائة منما على أنه  ت 90فيما صنف  ،أدار متوسط وف على أنه ذصنّ  فقط ت املائة من البلدان 10 ،2015وت عام 
 ذو أدار متدن.

 
 ألف-3-5المؤشر 

ن 2019و 2015بني عامي  -66 ت املائة من البلدان قدراته على تطبيق تداب  الوقاية وختفيف األثر.  44، دسييييييييييييييّ
. وقد 2015ت املائة عام  10مقابل  2019ت املائة عام  54اليوبلغت النسبة امل وية من البلدان اله اتسمت بأدار معتدل 

 .2015ت املائة عام  90 غبعد أن كانت تبل ،2019ت املائة عام  46تراجعت البلدان ت الف ة املتدنية إىل 
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 ألف-4-5المؤشر 

ت  54، اتسل 2019أهبما وقدرهتا على إدارة االستاابات. وت عام من تت املائة   59نت  البية البلدان ندسّ  -67
ا إىل متدن ت املائة منما أدار  متوسييط   46ل ، وسيياّ 2015ت املائة ت عام  10 أدار متوسييط مقارنة بييييييييييييييييباملائة من البلدان 

 .2015ت املائة ت الف ة املتدنية عام  15و ،ت املائة ت الف ة املتوسطة إىل املتدنية 75مقابل 
 

 مساهمة المنظمة
بشيييييكل رئيسيييييي على أ ا متوسيييييطة ت إقليل  5اعت ت مسيييييا ة املنامة ت النواتج األربعة للمد  االسيييييرتاتياي  -68

ألف  متوسيييييييط ا من -1-5الشيييييييرق األدىن ومشال أفريقيا. وباألخص، اعت  دعل املنامة إلدارة خماطر الكوار  واألزمات ن
-4-5و ،ألف-3-5و ،ألف-2-5املتبقية ن ةقبل ًي  البلدان حبسيب اجمليبني على املسيح. وبالنسيبة إىل املؤشيرات الثالث

 ت املائة من البلدان أيض ا مسا ة املنامة على أ ا متوسطة. 85نف ألف ، ص
 
 

النسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا : 1-5الشكل 
حبسب مؤشر  2019و 2015بني تغييرات في أدائها اله ساّلت 

ا امس االسرتاتياي ا د 
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 لكل مؤشر من مؤشراتحالة أدائها النسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا حبسب  :3-5الشكل 
 2019ا د  االسرتاتياي ا امس ت 

 
 لكل مؤشر من مؤشرات حالة أدائهاالنسبة امل وية من بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا حبسب  :4-5الشكل 

 2015ا د  االسرتاتياي ا امس ت 

 
 

46%

46%

59%

46%

54%

54%

41%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.4.A

5.3.A

5.2.A

5.1.A

2019

Low Medium-Low Medium Medium-High High

15%

46%

75%

90%

90%

54%

10%

10%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.4.A

5.3.A

5.2.A

5.1.A

2015

Low Medium-Low Medium Medium-High High


