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 مقّدمة -أوال 
إلقليم أفريقيا. وترد النتائج  2019املؤسسية لعام  النواتجالنتائج الرئيسية لتقييم الويب شبكة يعرض هذا امللحق على  -1

على اجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائة يف الذي ُعرض  2019-2018العاملية يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 
 . 2020متوز /ليويو 

ما إذا كانت البلدان قد أجرت التغيريات الضرورية لألمم املتحدة )املنظمة( نواتج منظمة األغذية والزراعة تقيس  -2
 وهي تعكسووفّرت القدرات الالزمة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية، يف اجملاالت اليت تندرج ضمن والية املنظمة. 

 وقواعد عايريمحّسن البيئة التمكينية العاملية، من خالل وضع أطر للسياسات و  قد إذا كان اجملتمع الدويلما  اأيض  
ها سائر أصحاب نتيجة للسياسات والربامج اليت نّفذ. وتعترب التغيريات يف مؤشرات النواتج ثالعلى سبيل امل دولية

واملنظمة واحدة فقط من اجلهات األعضاء، والشركاء اإلمنائيون(. و املصلحة الرئيسيني )منظمة األغذية والزراعة، 
فحسب. وتتيح املعلومات  املنظمة إىل عمل احملرز يعزى التقّدم ال ميكن أنبالتايل و  ،املسامهة يف تلك التغيريات

 بشكل متزايد على املواضع اليت حتتاج إليه.  املستقاة للفاو تقييم مسامهتها وتركيز دعمها 
مستوى  ا علىنات   20ا للنواتج ترصد مؤشر   41، يرد 20192-2018للفرتة  نظمة األغذية والزراعةمل نتائجال إطارويف  -3

، 2ف االسرتاتيجي ؛ وتسعة ضمن اهلد1مخسة أهداف اسرتاتيجية؛ وأربعة مؤشرات ضمن اهلدف االسرتاتيجي 
 . 5، ومثانية ضمن اهلدف االسرتاتيجي 4ومثانية ضمن اهلدف االسرتاتيجي 

يف هناية كّل فرتة مالية، بغرض قياس التقّدم احملرز يف مؤشرات النواتج. ويتّم  النواتج املؤسسيةتقييم  املنظمة وتتوىّل  -4
بيانات ثانوية )قواعد البيانات العامة(، مبا يف ذلك بيانات أساسية )االستقصاءات( و ذلك من خالل مجع بيانات 

 هام. برنامج عمل  اليت تنّفذ فيها املنظمة من البلدانعّينة متثيلية ى دلوثائق السياسات والتشريعات 
ميلؤه عدد كبري من  ، الذيالنواتج املؤسسيةع البيانات األساسية بواسطة استبيان شامل أي استقصاء تقييم وُتم   -5

أصحاب املصلحة )الوزارات احلكومية املعنية؛ ووكاالت األمم املتحدة؛ ت رئيسية من اجمليبني من ست جمموعا
املالية الدولية؛ ومؤسسات البحوث/الدوائر األكادميية؛ واجملتمع املدين والقطاع اجلهات املاحنة الدولية واملؤسسات و 

-1 ا يف أفريقيا )اجلدولبلد   27من بينها  ،ابلد   69يف عّينة من  2019لعام  املؤسسيةنواتج جرى تقييم الاخلاص(. و 
تعكس جمال  واملؤشرات الرئيسية اليت ،يف البلدان املنظمةومّت اختيار العّينة على أساس املشاريع اليت نّفذهتا (. 1

من أجل استخالص النتائج على املستويني اإلقليمي والعاملي. وتكّون  ،العمل املنوط بكل هدف اسرتاتيجي
وقّيم األبعاد الرئيسية للبيئة الوطنية التمكينية  ،االستبيان من مخسة أقسام، يرتبط كل واحد منها هبدف اسرتاتيجي

مسامهة املنظمة يف تقّدم و )هناية املدة الزمنية لإلبالغ(،  2019املقاس بأثر رجعي( والنحو  )على 2015يف عامي 
 نواتج.البلد على مستوى ال

قاعدة بيانات )املعلومات اإلحصائية املتوفّرة يف قواعد البيانات العامة ويتّم إعداد البيانات الثانوية عن طريق مجع  -6
املوضوعية يف املنظمة  ةوقاعدة البيانات اإلحصائي ،أهداف التنمية املستدامة مؤشرات األمم املتحدة العاملية بشأن

FAOSTAT ،)من خالل تقييم أمهية الوثائق السياساتية والتشريعية املعّدة  كذلكو ، على سبيل املثال ال احلصر
                                                      

 امللحق األول من الوثيقةيرد يف هذه الوثيقة وصف مقتضب للمؤشرات لتسهيل قراءة األشكال واألرقام. وتتوّفر عالمات املؤشرات الفعلية يف  2
 CL 158/3 التايل األهداف االسرتاتيجية والوظيفية؛ الرابط 2019-2018شبكة الويب: إطار النتائج للفرتة  على: 
 mu963a.pdf-http://www.fao.org/3/a   

http://www.fao.org/3/a-mu963a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu963a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu963a.pdf
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األخرية. ويف هذه احلاالت، كّل السنوات، ال سّيما السنوات لثانوية  وال تتوفّر بيانات.3على املستوى القطري
 مصدرها الوحيد للبيانات.  الثانوية البياناتعترب تُ  اليت ؤشراتاملستخدم أحدث البيانات املتوفّرة لبناء تُ 

  2019 في تقييم النواتج المؤسسية لعام المشاركة: قائمة البلدان 1الجدول 
 البلدان التي تشّكل العيّنة(إجمالي عدد  /عدد البلدان ضمن العيّنة من اإلقليم)إجمالي 

                                                      
 ، يرجى االتصال مبكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد2019ملزيد من التفاصيل حول املعلومات املنهجية لتقييم النواتج املؤسسية لعام   3

 أفريقيا
(27/69) 

آسيا والمحيط 
 الهادئ
(13/69) 

 وآسيا الوسطى أوروبا
(9/69) 

يكا الالتينية والبحر ر أم
 (13/69)   الكاريبي

 وشمال أفريقيا الشرق األدنى
(7/69) 

 األردن األرجنتني آذربيجان أفغانستان إثيوبيا

 السودان بليز أرمينيا باكستان أنغوال

 العراق الربازيل بكستانز أو  بنغالديش أوغندا

 لبنان كولومبيا أوكرانيا تايلند بوركينا فاسو

 مصر السلفادور تركيا جزر سليمان بوروندي

مجهورية أفريقيا 
 الوسطى

 املغرب غواتيماال مولدوفامجهورية  سري النكا

 تنزانيامجهورية 
 املتحدة

 العربية السعودية اململكة هاييت جورجيا الفلبني

مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية

 هندوراس طاجيكستان نام تيفي

 

 املكسيك الشمالية مقدونيا كمبوديا جنوب السودان

 

  بريو  منغوليا رواندا
  سانت لوسيا  ميامنار زامبيا

 بالين زمبابوي

 
 سورينام

 

 اهلند ساو تومي وبرنسييب

 
 األوروغواي

 

  السنغال
   

 سوازيالندا

    

     سرياليون
     الصومال

 غانا

    

 غينيا

    

 كابو فريدي

    

 الكامريون

    

 كينيا

    

 ماالوي
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بيانات رات النواتج عن طريق اجلمع بني عدد من املؤشرات الفرعية، على أساس ر من مؤشّ د كّل مؤشّ ستم  يُ  -7
مصادر أساسية و/أو ثانوية على السواء، مبا يف ذلك استعراضات السياسات والتشريعات. ولضمان وضوح  من

حيثما يكون  معايري معّينة،أو  على حمّددات االتعاريف واتساق عملية القياس يف البلدان، يرتكز كّل عنصر أيض  
 ا. ذلك جمدي  

معايري( و/أو  اتدز املعلومات النوعية اليت يتّم مجعها بشأن كّل عنصر من عناصر القياس )مؤشر فرعي وحمدّ رم  وتُ  -8
ستحصل بعدها على عالمات مؤشرات النواتج من خالل احتساب ويُ ترتاوح ما بني صفر وواحد. باستخدام قيم 

جمموعات  ستخلص النتائج على املستوى الوطين عن طريق تميع البيانات ضمنفيما تُ معّدل قيم املؤشرات الفرعية، 
رّمز التقديرات ضمن بعد ذلك تُ ، مّث على نطاق أصحاب املصلحة على الصعيد القطري. أصحاب املصلحة أّوال  

 ؛ متدن إىل متوسط(0.2-0.0)فئات لألداء متساوية من حيث النطاق: متدن  مخس
طّبق . وكخطوة أخرية، تُ (1.0-0.8)ع تفمر ؛ (0.8-0.6)؛ متوسط إىل مرتفع (0.6-0.4)وسط ؛ مت(0.2-0.4) 

على إمجايل عدد البلدان اليت تنشط فيها منظمة  2019عالمات مؤشرات النواتج لتقييم النواتج املؤسسية لعام 
ا على املستوى العاملي( للحصول بلد   153ا )هام  و/أو  حيث نّفذت برنامج عمل ال يستهان بهو  ،األغذية والزراعة

 على نتائج إقليمية وعاملية. 
الفارق ما بني عالمات السنتني من خالل وبالنسبة إىل كّل مؤشر من مؤشرات النواتج، يقاس التغيري يف أداء البلد  -9

: ةيف فئات ثالث ز التغيري يف األداء القطريرم  )السنة املرجعية(. ويُ  2015)هناية املّدة الزمنية لإلبالغ( و 2019
تسب هذا التغيري على أساس االنتقال من فئة أداء إىل أخرى. ويُ وذلك "، ترّدى"، و"رئيسي تغيري، "ال "حتّسن"

سواء للبلد نفسه. وحتتسب النتائج اإلقليمية عن طريق العلى  2019و 2015بيانات من العامني فقط حينما تتوفّر 
أدىن.  كانت أعلى أوأإحصاء العدد اإلمجايل للبلدان اليت انتقلت من فئة أداء واحدة على األقّل إىل فئة أخرى، سواء 

 ملرّجحة. ر على أساس العّينة اقد  عدد سكان البلدان اليت تنشط فيها املنظمة وتُ وتنسحب النتائج هذه على إمجايل 
هذه املسألة، وذلك من أجل املساعدة اجمليبني بشأن  آراء مجعيهدف إىل تشمل االستبيانات سؤاال  مباشر ا و  -10

لب إىل كّل جميب على االستقصاء تقييم طُ و  يف التغيريات اليت طرأت على األداء القطري. املنظمةتقييم مسامهة  يف
النتائج  هذهنسحبت او مسامهة هامة أو متوسطة أو ضئيلة.  ،القطري ما إذا كانت مسامهة املنظمة يف حتسني األداء

 على أساس العّينات املرّجحة.  على إمجايل سكان البلدان اليت تنشط فيها املنظمةبعدها 

 مدغشقر

    

 موزامبيق

    

 النيجر

    

 نيجرييا
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 ، بالنظر إىل: 4وفق املؤشروصفها تم تنّظم هذه النتائج حبسب اهلدف االسرتاتيجي وي -11
 بني عامي رز يندرج التقّدم احملحيث )أي نسبة البلدان  2019و 2015القطري بني عامي  ءالتغيري يف األدا

 "(. ترّدى"أو رئيسي" يف واحدة من الفئات الثالثة: "حتسّن"،"ال تغيري  2019و 2015

يف التغيري الذي حتقق بني عامي  املنظمة)أي مستوى مسامهة  مسامهة املنظمة يف التغيري يف األداء القطري
؛ وتتوفّر النتائج فقط الستقصاء اخلاص بتقييم النواتج املؤسسيةاحبسب رأي اجمليبني على  2019و 2015

 ملؤشرات النواتج اليت يشّكل استقصاء تقييم النواتج املؤسسية مصدر بياناهتا(.

 أي نسبة البلدان اليت تندرج عالمات مؤشراهتا  2019و 5201 توزيع البلدان حبسب فئة األداء يف العامني(
 (. 2019وعام  2015يف عام  ،مرتفعو تدن رتاوحة بني مم ،يف واحدة من فئات األداء اخلمسة

تكون إما غري متوفّرة أو ذات  البيانات املطلوبة لتقدير املؤشراتذلك أّن ال يتّم اإلبالغ عن نتائج بعض املؤشرات،  -12
 جودة متدنية للغاية. وترد هذه املؤشرات ضمن اهلدف االسرتاتيجي ذي الصلة يف األقسام التالية. 

 

                                                      
 يف املائة حني يُنظر يف الكسور العشرية.  100تدّور النسب املئوية إىل أقرب عدد صحيح ألغراض العرض. وتصل النتائج بالنسب املئوية مجيعها إىل   4



6  ARC/20/8 Web Annex 4 

 لمحة عامة -اثانيً 
 أفريقيا.  إقليم ا يفبلد   27تقييم النواتج املؤسسية يف جرى  -13

 : قائمة البلدان التي خضعت لتقييم النواتج المؤسسية في أفريقيا بحسب الهدف االستراتيجي 2الجدول 
عدد  الهدف االستراتيجي

 البلدان
 البلدان

السنغال، الصومال،  ،، زامبيااملتحدة تانزانيامجهورية إثيوبيا، بوروندي،  10 1اهلدف االسرتاتيجي 
 غانا، كينيا، ماالوي، موزامبيق 

أوغندا، بوركينا فاسو، مجهورية الكونغو الدميقراطية، رواندا، زامبيا،  11  2  االسرتاتيجياهلدف 
 غينيا، الكامريون، كينيا، موزامبيق، نيجرييا  ،زمبابوي

 النيجر  ،مجهورية أفريقيا الوسطى، رواندا، سرياليون 4  3اهلدف االسرتاتيجي
 جنوب السودان، ساو تومي وبرنسييب  ،أنغوال، أوغنداإثيوبيا، إسواتيين،  6  4 اهلدف االسرتاتيجي

 11  5 اهلدف االسرتاتيجي
إثيوبيا، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب 

الصومال، كابو فريدي، كينيا، ماالوي، مدغشقر، موزامبيق، ، السودان
 نيجرييا 

 
على مستوى األهداف االسرتاتيجية اخلمسة )من أصل  5للنواتجا مؤشر   23بشأن تقديرات اليتّم اإلبالغ عن  -14

أفريقيا.  الصعيد اإلقليمي يف يف اإلمجال( من أجل قياس التقّدم الذي سّجلته نواتج املنظمة علىتج ا للنوامؤشر   41
متدنية )تغطية جغرافية إما غري متوفّرة أو ذات جودة  هيم ألّن البيانات دّ غ عما تّبقى من التقديرات بشأن التقبل  يُ  ومل

 . 2019و 2015حمدودة و/أو غري شاملة( يف عامي 
ا للنواتج. أما يف ما خيص املؤشرات مؤشر   23ا من أصل مؤشر   12بالنسبة إىل  اوتسّجل معظم البلدان يف اإلقليم حتّسن   -15

 املتبقية، فلم تسّجل أغلبية البلدان أي تغيري رئيسي. العشرة
-5ألف، -3-4باء، -1-4، لفأ-2-3) مؤشراتمخسة على ، اتقّدم   هرتأظعشر اليت  ااملؤشرات االثن وتنطوي -16

 يف املائة من البلدان يف اإلقليم.  80يف أكثر من  اتبنّي حتّسن   ألف(-3-5ألف، -1
عدم حتقيق أي تغيري رئيسي بني  ،يف املائة من البلدان يف اإلقليم 85يف أكثر من  مؤشرات ةيف املقابل، تظهر عشر  -17

 . 2019و 2015عامي 
مع إشارة إىل حسن ، امسامهة املنظمة يف التغيريات اليت طرأت على األداء بواسطة جمموعة من عشرين مؤشر   وتقي م -18

 امؤشر   19بالنسبة إىل  هي متوسطة أو هامة املنظمة. وتعترب مجيع البلدان أّن مسامهة 2019و 2015اجلودة لعامي 
  .من أصل املؤشرات العشرين

                                                      
 ألف، الذي ال متثيل بياين له ألن املؤشر هو مؤشر ثنائي. -1-4 املؤشر ليشم  5
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 المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية – 1الهدف االستراتيجي   -ألف

على القضاء على اجلوع، وانعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية. ويف تقييم النواتج  1يرّكز اهلدف االسرتاتيجي  -19
 : 1املؤسسية، تُقاس املسامهة يف هذا اهلدف من خالل املؤشرات التالية لنواتج اهلدف االسرتاتيجي 

 ومصدر البيانات 1: وصف موجز لمؤشرات نواتج الهدف االستراتيجي 3الجدول 

 ألف-1-1
 

سياسات واسرتاتيجيات وبرامج استثمار شاملة قطاعية اعتماد 
مشرتكة بني القطاعات للقضاء على اجلوع وانعدام األمن  و/أو

، بدعم 2030الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 
 إطار قانوين من

 بيانات ثانوية

 بيانات أساسية وجود آليات مشولية للحوكمة والتنسيق واملساءلة ألف-1-2

 ألف-1-3
 

استخدام القرائن املستمدة من حتليل شامل ومشرتك بني القطاعات 
لتوجيه القرارات املتعّلقة بالسياسات والربامج بشأن االستجابة اآليلة 

 إىل استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية

 بيانات أساسية

 ألف-1-4
 

واالسرتاتيجيات وبرامج االستثمار اليت تقاس تنفيذ فّعال للسياسات 
حبسب كفاية اإلنفاق العام يف قطاع الزراعة )هدف التنمية املستدامة 

 ( واملوارد البشرية احلكومية 1-ألف-2)

بيانات أساسية 
 وثانوية

 

-1ألف و-3-1و ألف-1-1تشري النتائج يف العموم إىل عدم حتقيق أي تغيري رئيسي بالنسبة إىل املؤشرات الثالثة ) -20
مسامهة غري أّن . ألف-2-1يف ما خيص املؤشر  احتّسن  سّجل ت هالكنّ فريقيا، ألف( يف معظم البلدان يف إقليم أ-4

ي مسامهة تعترب بشكل رئيس 2019-2015خالل الفرتة  1يف تعزيز جهود حتقيق اهلدف االسرتاتيجي احملّددة  املنظمة
 .يف املائة من البلدان( 85)أكثر من يف املؤشرات الثالثة بالنسبة إىل أفريقيا هامة 

توزيع البلدان حبسب التغيري  1-1 يعرض الشكل، 1بالنسبة إىل املؤشرات اخلاصة بنواتج اهلدف االسرتاتيجي و  -21
مسامهة املنظمة يف التغيريات اليت طرأت  2-1ويبنّي الشكل  .يف أفريقيا 2019و 2015حالة أدائها بني عامي  يف

 2019على التوايل توزيع البلدان حبسب حالة األداء يف عامي  4-1و 3-1ويرد يف الشكلني  .على األداء القطري
 . 2015و
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 ألف-1-1مؤشر الناتج 
اعتماد سياسات واسرتاتيجيات وإطار قانوين للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي  إىل تظهر النتائج، بالنسبة -22

يف املائة،  40يف املائة من البلدان، وتدهور الوضع يف  56رئيسي يف غيري ومجيع أشكال سوء التغذية، غياب أي ت
متدنٍّ  متوسط إىلفئة  يفيف املائة من البلدان  69 تحلّ ، 2019يف املائة من البلدان األفريقية. ويف عام  4ا يف وحتّسن  

يف املائة  60 تاندرجبينما  ،يف املائة يف فئة متوسط إىل مرتفع 4و ،فئة متوسط يفيف املائة  26 توجاء، أو متدنٍّ 
 متدنٍّ بالنسبة إىل املؤشر نفسه.  يف املائة يف فئة متوسط إىل 40 تفئة متوسط وحلّ  يف 2015من البلدان يف عام 

 ألف-2-1مؤشر الناتج 
يف املائة من البلدان يف أفريقيا،  67يف وضع آليات مشولية للحوكمة والتنسيق واملساءلة يف  اتظهر النتائج حتّسن   -23

عام  الفرتة. ويفعدم حصول أي تغيري رئيسي خالل تلك يف املائة( إىل  33) من البلدان املتبقية النسبةحني تشري  يف
 يف املائة يف فئة متوسط إىل 10و ،مرتفعفئة مرتفع و  يف املائة( يف فئة متوسط إىل 90حّلت معظم البلدان ) ،2019
يف  10يف املائة يف فئة متوسط، و 39مرتفع، و يف فئة متوسط إىل 2015بينما حّل نصف البلدان يف عام  ،متدنٍّ 

 املائة يف فئة متدنٍّ. 
 ألف-3-1مؤشر الناتج 

امل واملشرتك بني شمن التحليل التغيري رئيسي يف استخدام القرائن املستمدة  أي وتبنّي النتائج عدم حدوث -24
يف  85لدى معظم البلدان ) 1الرباجمية يف جماالت عمل اهلدف االسرتاتيجي القطاعات لتوجيه القرارات السياساتية و 

يف املائة من البلدان يف  69 ت، حلّ 2019أداءها. ويف عام يف املائة  15 البالغة النسبة املتبقية تاملائة(، فيما حّسن
املائة  يف 54 أنّ  يف املائة يف فئة متوسط إىل متدنٍّ. غري 10يف املائة يف فئة متوسط، و 21فئة متوسط إىل مرتفع، و

متوسط إىل يف املائة يف فئة  10و ،يف فئة متوسط يف املائة 35يف فئة متوسط إىل مرتفع، و من البلدان اندرجت
 . 2015متدنًّ، يف عام 
 ألف-4-1مؤشر الناتج 

من حيث التنفيذ  ها املائة حالة أدائيف 35 تأي تغيري رئيسي، يف حني حّسنيف املائة من البلدان  65 سّجلمل ت -25
 ت، حلّ 2019. ويف عام 2019-2015الفّعال للسياسات واالسرتاتيجيات وبرامج االستثمار خالل الفرتة 

يف املائة يف فئة متوسط إىل متدّن أو  66بينما جاءت النسبة املتبقية البالغة  ،املائة من البلدان يف فئة متوسط يف 33
يف حني اندرجت النسبة املتبقية من  ،يف املائة فقط من البلدان يف فئة متوسط 4 ت، حلّ 2015متدّن. ويف عام فئة 

 املائة يف فئة متوسط إىل متدّن أو متدّن.  يف 96 البلدان البالغة
 مساهمة منظمة األغذية والزراعة

مّت تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة خالل السنوات األربعة األخرية بالنسبة إىل ثالثة مؤشرات للهدف  -26
املسامهة يف هذه املؤشرات  أغلبية البلدان ووصفت ،ألف(-4-1ألف و-3-1ألف و-2-1) 1االسرتاتيجي 

لناحية استخدام القرائن لتوجيه القرارات السياساتية والرباجمية  املنظمةّنفت على وجه اخلصوص مسامهة باهلامة. وصُ 
يف  90و 96 ملحوظة يفكمسامهة   ،ألف(-2-1ألف( واآلليات الشمولية للحوكمة والتنسيق واملساءلة )-1-3)
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وضع سياسات  ا بأمهية دور املنظمة يفيف املائة من البلدان أيض  ومثانون  ةستقّر يالتوايل. و ملائة من البلدان على ا
 ألف(. -4-1واسرتاتيجيات وبرامج استثمار )

 االسياسات والتشريعات(، وبالتايل ال يشمل تقييم   لى بيانات ثانوية فحسب )استعراضألف ع-1-1ويقوم املؤشر  -27
 األغذية والزراعة.  منظمةملسامهة 

 

بني  مساهمة منظمة األغذية والزراعة في التغيير 2-1الشكل 
)النسبة املئوية من البلدان( حبسب مؤشر  2019و 2015عامي 

  1اهلدف االسرتاتيجي 
 

تغييرات النسبة املئوية من البلدان اليت سجّلت  1-1الشكل 
حبسب مؤشر اهلدف  2019و 2015بني عامي  حالة األداء في

  1االسرتاتيجي 
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 جعل الزراعة والغابات ومصايد األسماك أكثر إنتاجية واستدامة  – 2الهدف االستراتيجي   -باء
، ويف تقييم النواتج واستدامة اعلى جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاج   2اهلدف االسرتاتيجي يرّكز  -28

 : 2، تقاس املسامهة يف هذا اهلدف من خالل املؤشرات التالية لنواتج اهلدف االسرتاتيجي 2019املؤسسية لعام 
  

 ومصادر البيانات 2: وصف موجز لمؤشرات نواتج الهدف االستراتيجي 4الجدول 

 بيانات أساسية حنو مستداماعتماد املنتجني ممارسات لزيادة اإلنتاجية الزراعية على  ألف-2-1

إبالغ جلنة مصايد األمساك عن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة األغذية   باء-2-1
 والزراعة

 بيانات ثانوية

 بيانات ثانوية (1-2-15التقّدم احملرز يف حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات )هدف التنمية املستدامة  * جيم-2-1

  ألف-2-2
سياسات وبرامج استثمار ذات صلة تعّزز الزراعة والغابات ومصايد األمساك املستدامة 
وتعاجل بشكل صريح مسائل اإلنتاجية، والدخل، والتكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من 

 وطأة آثاره، واحلفاظ على البيئة، وتوّطد التنسيق املشرتك بني القطاعات 
 بيانات أساسية

  ألف-2-3
 2تقارير وطنية تغّطي مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتصلة باهلدف االسرتاتيجي 

وتتناول الزراعة والغابات ومصايد األمساك  2030بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
 املستدامة 

 بيانات ثانوية

 * باء-2-3
 

يد من القدرة على اتصاالت بشأن وضع أو تفعيل سياسة/اسرتاتيجية/خطة متكاملة تز 
التكّيف مع اآلثار السلبية لتغرّي املناخ، وتعّزز القدرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ، 
وخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري، على حنو ال يهّدد إنتاج األغذية )هدف 

 ( 1-2-13التنمية املستدامة 
 بيانات ثانوية

درجة تنفيذ الصكوك الدولية اهلادفة إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  * جيم-2-3
 بيانات ثانوية ( 1-6-14تنظيم )هدف التنمية املستدامة 

مساعدات إمنائية رمسية يف جمال صون التنوّع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها   دال-2-3
 بيانات ثانوية املستدام 

 ألف-2-4
 

توافر بيانات قطاعية/مشرتكة بني القطاعات وأدوات/منتجات حتليلية ُتستخدم يف 
عمليات اختاذ القرارات املتعّلقة بالزراعة والغابات ومصايد األمساك، واحلصول عليها، 

 وجودهتا، واستخدامها 
 بيانات أساسية

  .الالزمة لتقدير املؤشر هي إما غري متوفرة أو ذات جودة متدنيةمل يُبل غ عن النتائج اإلقليمية هلذا املؤشر ألّن البيانات  *
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ألف -2-2ألف و-1-2ربعة اليت مّت تقييمها )البلدان يف املؤشرات األ نصفزهاء لدى  احتّسن   االنتائج عموم   تبنّي  -29
ا يف أدائها تردي   يف املائة سّجلت 48أّن البلدان املتبقية البالغة نسبتها ألف(، مع اإلشارة إىل -4-2دال و-3-2و

ا مسامهة املنظمة مسامهة هامة يف املؤشرات الثالثة اليت دال. واعتربت سائر البلدان تقريب  -3-2بالنسبة إىل املؤشر 
 ألف(. -4-2ألف و-2-2ألف و-1-2مّت تقييم مسامهة املنظمة فيها )

، يرد توزيع البلدان حبسب التغيري يف حالة األداء بني عامي 2إىل مؤشرات نواتج اهلدف االسرتاتيجي  وبالنسبة -30
؛ بينما يعرض يف التغيريات يف األداء القطريمسامهة املنظمة  2-2؛ ويبنّي الشكل 1-2يف الشكل  2019و 2015

 .  2015و 2019توزيع البلدان حبسب حالة األداء يف عامي على التوايل  4-2و 3-2الشكالن 
 ألف -1-2مؤشر الناتج 

ا ا رئيسي  يف املائة سّجلت تغيري   56يف املائة من البلدان حّسنت أداءها و 44ظهر النتائج أّن خالل الفرتة املقّدرة، تُ  -31
البلدان  يف املائة من 87 ت، حلّ 2019ممارسات لزيادة اإلنتاجية الزراعية على حنو مستدام. ويف عام  اعتمادمن حيث 

، حّل نصف البلدان 2015يف املائة يف فئة متوسط. ويف عام  13 تمتوسط إىل متدن ومرتفع، بينما اندرج يتيف فئ
 متوسط إىل مرتفع، يف حني جاء النصف املتبقي يف فئة متوسط. يف فئة 

 باء -1-2مؤشر الناتج 
يف املائة( يف فئة متوسط يف تنفيذ مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  97، حّلت أغلبية البلدان )2019يف عام  -32

 يف املائة يف فئة متوسط إىل مرتفع.  3 ت، فيما اندرجملنظمة األغذية العاملية
 بفعل عدم توفّر املعلومات اإلحصائية األساسية.  2015يُبل غ عن نتائج هذا املؤشر لعام  ومل -33

 ألف -2-2مؤشر الناتج 
جماالت  يف املائة من البلدان سياساهتا وبرامج االستثمار ذات الصلة يف 55 تعّزز خالل السنوات األربعة املاضية،  -34

من  املائة يف 100 حلّ ، 2019يف املائة أي تغيري رئيسي. ويف عام  45سّجل ومل ت ،2عمل اهلدف االسرتاتيجي 
يف فئة مرتفع من حيث السياسات وبرامج االستثمار ذات الصلة اليت تعّزز جمال عمل اهلدف االسرتاتيجي  البلدان

وجاءت  ،يف املائة يف فئة متوسط إىل مرتفع 51يف املائة يف فئة مرتفع، و 45 ت، حلّ 2015. غري أنّه يف عام 2
  يف املائة يف فئة متوسط. 4النسبة املتبقية من البلدان البالغة 

 ألف -3-2مؤشر الناتج 
تعميم التقارير الوطنية الطوعية بشأن تنفيذ  من حيثيف املائة من البلدان يف فئة مرتفع  13 ت. حلّ 2019عام يف  -35

. 2اليت تغّطي مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتصلة باهلدف االسرتاتيجي و  2030خطة التنمية املستدامة لعام 
   يف املائة يف فئة متوسط إىل متدن أو فئة متدن.  23يف املائة يف فئة متوسط و 64 تويف العام نفسه، اندرج

بفعل غياب املعلومات اإلحصائية األساسية، حيث بدأت  2015غ عن النتائج املتعّلقة هبذا املؤشر يف عام بل  يُ  ومل -36
 فقط.  2016ية منذ عام دان بنشر التقارير الوطنية الطوعالبل
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 دال -3-2مؤشر الناتج 
الرمسية لصون اإلمنائية  البلدان أداءها يف حشد املساعدات يف املائة من 52 ت، حّسن2019-2015خالل الفرتة  -37

حالة  ا يفيف املائة من البلدان تردي   48إليكولوجية واستخدامها املستدام، يف حني سّجلت التنوّع البيولوجي والنظم ا
 24مرتفع، و من البلدان يف فئيت متوسط إىل مرتفع أويف املائة  74، حّلت 2019أنّه يف عام أدائها. وتظهر النتائج 

املائة ضمن فئة  يف 67ّنفت ، صُ 2015يف املائة يف فئة متوسط إىل متدن. ويف عام  2يف فئة متوسط، و يف املائة
من ضمن فئة متوسط إىل  ائةيف امل 33ربت البلدان املتبقية البالغة نسبتها متوسط إىل مرتفع أو فئة مرتفع، بينما اعتُ 

  متدن. 
 ألف -4-2مؤشر الناتج 

يف أكثر من نصف ألغراض عمليات صنع القرار  حتّسن توافر البيانات واملعلومات والوصول إليها واستخدامها -38
. 2019و 2015يف املائة بني عامي  49يف املائة( ومل يتغرّي ذلك لدى البلدان األخرى البالغة نسبتها  51البلدان )

يف  17يف فئة متوسط إىل مرتفع و من البلدان يف املائة 83، 2019أما بالنسبة إىل حالة األداء، فقد حّلت، يف عام 
يف  67مرتفع و من البلدان يف فئة متوسط إىليف املائة فقط  33، 2015بينما حّلت يف عام  ،املائة يف فئة متوسط

 املائة يف فئة متوسط. 
 والزراعةمساهمة منظمة األغذية 

يف جمال عمل اهلدف  2019-2015أقّرت مجيع البلدان مبسامهة منظمة األغذية والزراعة يف التغيري يف الفرتة  -39
(. وبالفعل، وصفت ألف-4-2ألف و-2-2ألف و-1-2، بالنسبة إىل املؤشرات الثالثة املتوفّرة )2االسرتاتيجي 

 املنظمةيف املائة عمل  2واعتربت البلدان املتبقية البالغة نسبتها  ،يف املائة من البلدان مشاركة املنظمة باهلامة 98
ألف(. -4-2متوسط األمهية، وذلك يف ما يتعّلق بتوافر األدوات التحليلية واستخدامها يف عمليات صنع القرار )

ألف( والسياسات وبرامج االستثمار -1-2أما بالنسبة إىل املمارسات املعتمدة من أجل زيادة اإلنتاجية الزراعية )
يف املائة من البلدان مسامهة املنظمة باهلامة  96ألف(، فقد وصفت -2-2) 2يف جماالت عمل اهلدف االسرتاتيجي 

 يف املائة باملتوسطة.   4و
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 تغييرات في حالة األداءالنسبة املئوية من البلدان اليت سجّلت  1-2الشكل  

  2 حبسب مؤشر اهلدف االسرتاتيجي 2019و 2015بني عامي 

 
 

 2019يف عام  2وفق مؤشر اهلدف االسرتاتيجي  حالة األداءالنسبة املئوية من البلدان حبسب  3-2الشكل 
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ألف-1-2ألف-2-2ألف-2-4

 2015بني عامي  مساهمة منظمة األغذية والزراعة في التغيير 2-2الشكل 
 2)النسبة املئوية من البلدان( حبسب مؤشر اهلدف االسرتاتيجي  2019و

 تردى

 

 متوسطة ال مساهمة ملحوظة   هامة

 ألف-2-1

 باء-2-1

 ألف-2-2

 ألف-2-3

 دال-2-3

 ألف-2-4

متوسط متوسط إلى مرتفع مرتفع

 سط

 منخفض متوسط إلى متدن

 تحّسن
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 2015يف عام  2وفق مؤشر اهلدف االسرتاتيجي  حالة األداءالنسبة املئوية من البلدان حبسب  4-2الشكل 

 
 الحّد من الفقر في المناطق الريفية  – 3الهدف االستراتيجي  -جيم

وعلى التنمية الريفية املستدامة متعددة القطاعات.  ،على احلّد من الفقر يف املناطق الريفية 3يرّكز اهلدف االسرتاتيجي  -40
ويف تقييم النواتج املؤسسية، تقاس املسامهة يف هذا اهلدف من خالل املؤشرات التالية لنواتج اهلدف االسرتاتيجي 

3 . 

 ومصادر البيانات 3: وصف موجز لمؤشرات نواتج الهدف االستراتيجي 5الجدول 

اسرتاتيجيات لتمكني الفقراء يف املناطق الريفية وإزالة احلواجز أمام وصول الفقراء من  ألف-3-1
 رجال ونساء إىل املوارد املنتجة، واخلدمات، والتكنولوجيات، واألسواق 

 بيانات أساسية

 باء-3-1
متّتع املنظمات الريفية واملؤسسات احلكومية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني 
بقدرات لتحسني وصول الفقراء من رجال ونساء إىل املوارد املنتجة، واخلدمات، 

 والتكنولوجيات، واألسواق 

 بيانات أساسية

تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سياسايت/مؤسسي يقّر باحلق يف الوصول إىل املوارد درجة  * جيم-3-1
 (1-باء-14ملصايد األمساك صغرية النطاق ومحايته )هدف التنمية املستدامة 

 بيانات ثانوية

 * دال-3-1
ا زراعية )أ( النسبة املئوية من إمجايل السكان العاملني يف الزراعة الذين ميلكون أرض   

لديهم حقوق فيها، حبسب اجلنس؛ و)ب( حصة النساء من مالكي األراضي الزراعية  أو
 (1-ألف-5أو أصحاب احلقوق فيها، حبسب نوع احليازة )هدف التنمية املستدامة 

 بيانات ثانوية

 * هاء-3-1
النسبة املئوية من البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون العريف( 
املساواة للمرأة يف احلقوق يف ملكية األراضي و/أو التحّكم هبا )هدف التنمية املستدامة 

 (2-ألف-5

 بيانات ثانوية

وظائف الئقة يف جمموعة من املؤسسات واالسرتاتيجيات اليت هتدف إىل استحداث  ألف-3-2
 املناطق الريفية، مبا يف ذلك للنساء والرجال

 بيانات أساسية

نظم محاية اجتماعية مرتبطة باحلّد من الفقر من املناطق الريفية، واألمن الغذائي والتغذية،  ألف-3-3
 واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية 

 بيانات أساسية

النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم احلدود الدنيا/النظم اخلاصة باحلماية  * باء-3-3
 ( 1-3-1االجتماعية )هدف التنمية املستدامة 

 بيانات ثانوية

 ألف-2-1

 ألف-2-2

 دال-2-3

 ألف-2-4

 منخفض متوسط إلى متدن متوسط متوسط إلى مرتفع مرتفع
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اإلنفاق احلكومي على اخلدمات األساسية )التعليم والصحة واحلماية االجتماعية(  * جيم-3-3
 ( 2-ألف-1)هدف التنمية املستدامة 

 ثانويةبيانات 

إمجايل اإلنفاق احلكومي يف جمال احلماية االجتماعية وبرامج التوظيف كنسبة مئوية من  * دال-3-3
 ( 1-باء-8امليزانيات الوطنية وإمجايل الناتج احمللي )هدف التنمية املستدامة 

 بيانات ثانوية

اسرتاتيجيات إمنائية شاملة ومتعددة القطاعات هتدف إىل احلّد من الفقر يف املناطق  ألف-3-4
 الريفية 

 بيانات أساسية

النسبة املئوية من املوارد اليت ختصصها احلكومات مباشرة لربامج احلّد من الفقر )هدف  * باء-3-4
 ( 1-ألف-1التنمية املستدامة 

 بيانات ثانوية

 النتائج اإلقليمية هلذا املؤشر ألّن البيانات الالزمة لتقدير املؤشر هي إما غري متوّفرة أو ذات جودة متدنية.مل يبّلغ عن  *

 

توزيع البلدان حبسب حالة األداء بني عامي  1-3يرد يف الشكل ، 3إىل مؤشرات نواتج اهلدف االسرتاتيجي  بالنسبة -41
 كما يعرضمسامهة منظمة األغذية والزراعة يف التغيريات يف األداء القطري؛   2-3الشكل  ويظهر؛ 2019و 2015

 . 2015و 2019على التوايل توزيع البلدان حبسب حالة األداء يف عامي  4-3و 3-3ن الشكال
-4-3ألف و-3-3ألف و-2-3ا بالنسبة إىل املؤشرات وسّجلت معظم البلدان، على امتداد فرتة السنتني، حتّسن   -42

ألف -1-3يف املائة( أي تغيري رئيسي يف ما خيص املؤشرين  70)أكثر من  حني مل تشهد أغلبية البلدان ألف، يف
ربت مسامهة املنظمة مسامهة هامة أو متوسطة على مستوى اإلقليم بالنسبة إىل مجيع املؤشرات اليت باء. واعتُ -1-3و

 أي مسامهة بارزة.  هايف املائة من البلدان عن عدم تسجيل 43ألف حيث أفادت -3-3املؤشر باستثناء  ،مّت تقييمها
 ألف-1-3مؤشر الناتج 

على مستوى متكني فقراء األرياف والوصول إىل  ايف املائة من البلدان حتّسن   29، سّجلت 2019و 2015بني عامي  -43
حّل ، 2019يف املائة أي تغيري رئيسي. ويف عام  71املوارد املنتجة، بينما مل تشهد النسبة املتبقية من البلدان البالغة 
يف املائة يف فئة متوسط إىل متدن،  5، جاءت 2015أداء مجيع البلدان يف فئيت متوسط إىل مرتفع ومرتفع. ويف عام 

 يف املائة يف فئيت متوسط إىل مرتفع ومرتفع.  86يف املائة يف فئة متوسط، و 10و
 باء-1-3مؤشر الناتج 

، واخلدمات املالئمة، باب التشابه، حتّسنت القدرات يف جمال حتسني املساواة يف الوصول إىل املوارد املنتجة من -44
عام  . ويف2019-2015يف املائة يف الفرتة  86يف  ظّلت مستقرةيف املائة من البلدان، و  14واملنظمات واألسواق يف 

 14يف املائة يف فئة متوسط و 86، حّلت مجيع البلدان يف فئة متوسط بالنسبة إىل هذا املؤشر، بينما جاءت 2019
 يف املائة يف فئة متوسط إىل متدن.  

 ألف-2-3مؤشر الناتج 
والتدخالت لديها  ا لناحية جمموعة السياسات واملؤسساتيف املائة من البلدان حتّسن   86 شهدتيف الفرتة املرجعية،  -45

يف املائة  15اليت تتيح استحداث وظائف الئقة يف املناطق الريفية، يف حني مل تسّجل البلدان املتبقية البالغة نسبتها 
املائة فئة  يف 72يف املائة من البلدان فئة متوسط إىل مرتفع، و 13بلغت ، 2019. ويف عام رئيسيةأي تغيريات 
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 ،2015يف عام  ،البلدان يف املائة من 87يف املائة فئة متوسط إىل متدن من حيث حالة األداء. وحّلت  15متوسط و
  . بالنسبة إىل املؤشر نفسه يف املائة يف فئة متوسط، 13و ،يف فئيت متوسط إىل متدن

 ألف-3-3مؤشر الناتج 
يف املائة عن عدم  38، بينما أفادت ايف أفريقي   احتّسن  يف املائة من البلدان  62يف جمال احلماية االجتماعية، شهدت  -46

 ،يف املائة من البلدان يف فئة متوسط إىل مرتفع 17، حّلت 2019تسجيل أي تغيريات يف الفرتة املقّدرة. ويف عام 
يف فئة متوسط  يف املائة( 58، اندرجت أغلبية البلدان )2015يف املائة يف فئة متوسط، يف حني أنّه يف عام  83و
 يف املائة يف فئة متوسط إىل مرتفع.  13يف املائة يف فئة متوسط، و 29ىل متدن، وإ

 جيم-3-3مؤشر الناتج 
 ،مرتفع يف فئة متوسط إىلمن البلدان  يف املائة 51يف ما يتعّلق باإلنفاق احلكومي على اخلدمات األساسية، حّلت  -47

املائة يف فئة  يف 22و ،يف املائة من البلدان يف فئة متوسط إىل متدن 26. ويف السنة عينها، اندرجت 2019يف عام 
 متدن. 

 جودة متدنية للغاية.  هي ذات ألّن البيانات الالزمة لتقدير املؤشر 2015غ عن نتائج هذا املؤشر لعام بل  مل يُ  -48
 ألف-4-3مؤشر الناتج 

ا يف قدراهتا على وضع سياسات رامية إىل احلّد من الفقر حتّسن   يف املائة من البلدان 75يف الفرتة املرجعية، شهدت  -49
دان يف فئيت متوسط إىل مرتفع ليف املائة أي تغيري. وبلغت النسبة املئوية للب 25يف املناطق الريفية، بينما مل تسّجل 

فئة   املائة يفيف 25، يف حني جاءت النسبة املتبقية البالغة 2019يف املائة يف عام  76من حيث حالة األداء ومرتفع 
اندرجت األغلبية بينما يف فئة متوسط إىل مرتفع،  من البلدان يف املائة 13، حّلت 2015متوسط. لكن يف عام 

      من حيث حالة األداء.  ،يف املائة( يف فئة متوسط 87املتبقية )
 مساهمة منظمة األغذية والزراعة

هي مسامهة متوسطة أو هامة. ووصفت  3أّن مسامهة املنظمة يف نواتج اهلدف االسرتاتيجي بأغلبية البلدان أقّرت  -50
مجيع البلدان الدعم املقّدم من املنظمة يف حتسني وصول فقراء األرياف إىل املوارد املنتجة، واخلدمات، والتكنولوجيات، 

أصحاب املصلحة  وغريها من ،واملؤسسات احلكومية ،املنظمات الريفيةويف تعزيز قدرات  ،ألف(-1-3واألسواق )
ربت مسامهة املنظمة هامة أو متوسطة يف الوظائف واملتوسط. وعلى حنو مماثل، اعتُ  بالدعم اهلامباء(، -1-3املعنيني )

ألف(. -4-3وضع اسرتاتيجيات للحّد من الفقر يف املناطق الريفية )يف ألف(، و -2-3يف املناطق الريفية ) الالئقة
 هو هام،عمل املنظمة  يف املائة من البلدان بأنّ  32ألف(، أفادت -3-3ويف ما خيص نظم احلماية االجتماعية )

  يف املائة أي مسامهة ملحوظة هلا.  43فيما مل تر  ،يف املائة أنّه متوسط 25واعتربت 
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 مساهمة منظمة األغذية والزراعة في التغيير 2- 3الشكل
)النسبة املئوية من البلدان( حبسب  2019و 2015بني عامي 

  3مؤشر اهلدف االسرتاتيجي 
 

تغييرات في النسبة املئوية من البلدان اليت سجّلت  1-3الشكل 
حبسب مؤشر اهلدف  2019و 2015بني عامي  حالة األداء

 3االسرتاتيجي 
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 وكفاءة  تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شمواًل  – 4الهدف االستراتيجي  -دال
وكفاءة. ويف تقييم النواتج املؤسسية لعام  متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال   ىعل 4يرّكز اهلدف االسرتاتيجي  -51

 : 4تقاس املسامهة يف هذا اهلدف من خالل املؤشرات التالية لنواتج اهلدف االسرتاتيجي ، 2019

 ومصادر البيانات 4: وصف موجز لمؤشرات نواتج الهدف االستراتيجي 6الجدول 

مشاركة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من الشرية الدنيا يف وضع  ألف-4-1
 معايري دولية )هيئة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات(

 بيانات ثانوية

 باء-4-1
حتّسن الوصول إىل األسواق الدولية من خالل اخلطوط التوجيهية الطوعية 

 بيانات أساسية واالتفاقات التجارية الطابع

 بيانات أساسية وكفاءة بيئة متكينية لنظم زراعية وغذائية أكثر مشوال   ألف-4-2

تنفيذ الصكوك الدولية اهلادفة إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ  باء-4-2
 بيانات ثانوية (1-6-14ودون تنظيم )هدف التنمية املستدامة 

 بيانات أساسية قدرات فنية وإدارية لدى اجلهات الفاعلة يف سالسل القيمة ألف-4-3

صكوك وخدمات مالية وآليات إلدارة املخاطر من أجل تنمية الزراعة  باء-4-3
 والسالسل الغذائية 

 بيانات أساسية

 بيانات أساسية وثانوية ( 1-ألف-2االستثمار يف النظم الزراعية والغذائية )هدف التنمية املستدامة  * جيم-4-3

توافر بيانات وأدوات/منتجات حتليلية يف عمليات اختاذ القرارات املتعّلقة بالنظم  ألف-4-4
 بيانات أساسية الزراعية والغذائية الشاملة والفّعالة، والوصول إليها، وجودهتا، واستخدامها 

 .البيانات الالزمة لتقدير املؤشر هي إّما غري متوفرة أو ذات جودة متدنية للغايةغ عن النتائج اإلقليمية هلذا املؤشر ألّن بل  مل يُ  *

 عامي ، يرد توزيع البلدان حبسب التغيري يف حالة األداء بني4بالنسبة إىل مؤشرات نواتج اهلدف االسرتاتيجي و  -52
مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف التغيريات يف األداء  2-4؛ ويعرض الشكل 1-4يف الشكل  2019و 2015

 . 2015و 2019على التوايل توزيع البلدان حبسب حالة األداء يف عامي  4-4و 3-4 الشكالنالقطري؛ ويبنّي 
حالة أدائها خالل فرتة األربع سنوات احملددة للمؤشرين  يف املائة( 92و 90أغلبية البلدان يف أفريقيا )وقد حّسنت  -53

-4ألف و-2-4(. ومل تسّجل البلدان مبعظمها أي تغيري بالنسبة إىل املؤشرات على التوايل ألف-3-4وباء -4-1)
خيص املؤشرات اخلمسة اخلاضعة  ة أو املتوسطة يف مااإلقليم مسامهة املنظمة باهلامألف. ووصف -4-4باء و-3

 ألف(. -4-4ألف/باء و-3-4ألف و-2-4باء و-1-4للتقييم )
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 ألف-1-4مؤشر الناتج 
من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل من الشرية الدنيا، يف  40ا من أصل بلد   28، شارك 2019يف عام  -54

 . 6واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتف هيئة الدستور الغذائي اوضع املعايري الدولية حتت إشر 
 (. 4-4بسبب عدم توافر املعلومات اإلحصائية األساسية )الشكل  2015ومل يُبل غ عن نتائج هذا املؤشر يف عام  -55

 باء-1-4مؤشر الناتج 
 ،يف املائة من البلدان يف اإلقليم حالة أدائها من حيث الوصول إىل األسواق 90، حّسنت 2019و 2015بني عامي  -56

يف  10مل تسّجل واملشاركة يف االتفاقات تارية الطابع، يف حني  ،خطوط توجيهية طوعية دولية عن طريق اعتماد
فئة متوسط إىل  مرتفع أو يف املائة من البلدان يف فئة 28، حّلت 2019املائة من البلدان أي تغيري رئيسي. ويف عام 

متدن بالنسبة إىل هذا  يف املائة يف فئة متوسط إىل 8يف فئة األداء املتوسط، بينما اندرجت  يف املائة 64مرتفع، و
 ،املائة يف فئة متوسط يف 8، ورتفعيف املائة من البلدان يف فئة متوسط إىل م 19، حّلت 2015املؤشر. ويف عام 

 املتدين، يف جمال العمل نفسه. أو  تديناملمن ضمن فئة األداء املتوسط إىل من البلدان يف املائة  72ّنفت وصُ 
 ألف-2-4مؤشر الناتج 

فيما مل تسّجل  ،يف املائة من البلدان 19وكفاءة يف  حتّسنت البيئة التمكينية للنظم الزراعية والغذائية األكثر مشوال   -57
يف املائة من البلدان يف فئيت مرتفع ومتوسط  45حّلت ، 2019البلدان املتبقية يف اإلقليم أي تغيري رئيسي. ويف عام 

يف فئة متوسط إىل من البلدان يف املائة  36، اندرجت 2015يف املائة يف فئة متوسط. ويف عام  55إىل مرتفع، و
 يف املائة يف فئة متوسط.  64ية البالغة نسبتها مرتفع، بينما جاءت البلدان املتبق

 باء-2-4مؤشر الناتج 
يف تنفيذ الصكوك الدولية ملكافحة الصيد غري القانوين  ،، حّل اإلقليم برّمته يف فئة حالة األداء املتوسط2019يف عام  -58

 ودون تنظيم.   إبالغ دون
 بسبب عدم توافر املعلومات اإلحصائية األساسية.  2015مل يُبل غ عن نتائج هذا املؤشر يف عام  -59

 ألف-3-4مؤشر الناتج 
املائة(،  يف 92لدى معظم البلدان يف اإلقليم ) ةحتّسنت القدرات الفنية واإلدارية للجهات الفاعلة يف سالسل القيم -60

، حّلت 2019عام  يف املائة أي تغيري رئيسي خالل الفرتة املرجعية. ويف 8ومل تسّجل البلدان املتبقية البالغة نسبتها 
، 2015 يف املائة يف فئة متوسط. ويف عام 8و ،يف املائة من البلدان يف فئة متوسط إىل مرتفع أو فئة مرتفع 91
 املؤشر نفسه.  ة إىلبالنسب يف املائة يف فئة متوسط إىل متدن، 8و ،يف املائة من البلدان يف فئة متوسط 92ّنفت صُ 

 باء-3-4مؤشر الناتج 
يف املائة من البلدان يف أفريقيا أي تغيري رئيسي يف حتسني الصكوك  73، مل تسّجل 2019-2015بالنسبة إىل الفرتة  -61

يف املائة من البلدان  27لتنمية السالسل الزراعية والغذائية، يف حني حّسنت  ، وآليات إدارة املخاطراملالية واخلدمات

                                                      
 2-4و 1-4األشكال  ال يرد املؤشر املتعّلق باملشاركة يف وضع املعايري الدولية حتت إشراف هيئة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف  6
 ألنّه مؤشر ثنائي وال يتيح التوزيع حبسب الفئات.  4-4و 3-4و
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يف املائة فئة متوسط،  8يف املائة من البلدان فئة متوسط إىل مرتفع، و 19، بلغت 2019من حالة أدائها. ويف عام 
، صّنفت مجيع البلدان ضمن 2015يف املائة يف فئيت متوسط إىل متدن أو متدن. بيد أنّه يف عام  73بينما حّلت 

 ، يف ما خيص املؤشر نفسه. نمتدفئة فئة متوسط إىل متدن أو 
 ألف-4-4مؤشر الناتج 

توافر اإلحصاءات واستخدامها يف عملية اختاذ  من حيثيف املائة من البلدان أي تغيري رئيسي  72مل تسّجل  -62
يف املائة من البلدان أداءها خالل الفرتة  28، بينما حّسنت 4مبجال عمل اهلدف االسرتاتيجي  املتعّلقةالقرارات 

يف املائة يف فئة  72يف املائة من البلدان يف فئة متوسط إىل مرتفع، و 28، ُصّنفت 2019ويف عام  .2015-2019
 متوسط. يف فئة  2015متوسط، فيما حّلت سائر البلدان يف عام 

 مساهمة منظمة األغذية والزراعة
املائة  يف 75 مسامهة هامة بالنسبة إىل 4اعتربت مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف جمال عمل اهلدف االسرتاتيجي  -63

ومتوسطة حبسب  ،ألف(-2-4وكفاءة ) لناحية تعزيز البيئة التمكينية لنظم زراعية وغذائية أكثر مشوال   ،البلدانمن 
يف املائة( أّن عمل املنظمة متوسط األداء يف جمال الوصول  80أغلبية البلدان )أكثر من  واعتربتالبلدان املتبقية. 

 طوعية واالتفاقات تارية الطابع إىل األسواق الدولية حتّسن من خالل اخلطوط التوجيهية ال
باء(، ومن حيث توافر -3-4ألف(، والصكوك املالية )-3-4باء(، ولناحية القدرات الفنية واإلدارية )-4-1)

 ألف(. -4-4البيانات واألدوات التحليلية واستخدامها يف اجملال )

 

بني  مساهمة منظمة األغذية والزراعة في التغيير 2-4الشكل 
)النسبة املئوية من البلدان( حبسب مؤشر  2019و 2015عامي 

  4اهلدف االسرتاتيجي 
 

تغييرات في حالة النسبة املئوية من البلدان اليت سجّلت  1-4الشكل 
 4حبسب مؤشر اهلدف االسرتاتيجي  2019و 2015بني عامي  األداء
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 2015 يف عام 4وفق مؤشر اهلدف االسرتاتيجي  حالة األداءالنسبة املئوية من البلدان حبسب  4-4الشكل 

 

 باء-4-1

 ألف-4-2

 ألف-4-3

 باء-4-3

 ألف-4-4
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على الصمود أمام التهديدات واألزمات. وتقاس املسامهة بل املعيشية سعلى زيادة قدرة ال 5يرّكز اهلدف االسرتاتيجي  -64
 : 5يف هذا اهلدف من خالل املؤشرات التالية لنواتج اهلدف االسرتاتيجي 

 ومصادر البيانات 5: وصف موجز لمؤشرات نواتج الهدف االستراتيجي 7الجدول 

واألغذية والتغذية إدارة املخاطر النامجة عن الكوارث واألزمات يف جمال الزراعة  ألف-5-1
 على شكل سياسات وتشريعات ونظم مؤسسية

بيانات 
 أساسية

 *باء-5-1
وضع أو تفعيل سياسة/اسرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد من قدرة البلدان على 
التكّيف مع اآلثار السلبية لتغرّي املناخ، وتعّزز القدرة على الصمود يف وجه اآلثار 
املناخية، وخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري علي حنو ال يهّدد اإلنتاج 

 ( 1-2-13الغذائي )هدف التنمية املستدامة 
 بيانات ثانوية

 *جيم-5-1
عدد البلدان اليت أدجمت يف مناهجها الدراسية يف مراحل التعليم واالبتدائي 
والثانوي والعايل مواضيع التخفيف من تغرّي املناخ والتكّيف معه واحلّد من آثاره 

 ( 1-3-13واإلنذار املبكر به )اهلدف 
 بيانات ثانوية

إتاحة معلومات بصورة منتظمة وحتفيز إجراءات مواجهة التهديدات احملتملة  ألف-5-2
 واملعروفة واملستجدة للزراعة يف الوقت املناسب  

بيانات 
 أساسية

بيانات  تدابري للوقاية والتخفيف من األثر للحّد من املخاطر على الزراعة واألغذية والتغذية  ألف-5-3
 أساسية

 باء-5-3
)ألف( نسبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق حيازة 
مضمونة يف األراضي الزراعية حبسب اجلنس؛ )باء( وحصة املرأة من مالكي 
األراضي الزراعية أو أصحاب احلقوق فيها، حبسب نوع احليازة )هدف التنمية 

 (  1-ألف-5املستدامة 
 بيانات ثانوية

 جيم-5-3
نسبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون العريف( املساواة 
للمرأة يف احلقوق يف ملكية األراضي و/أو التحّكم هبا )هدف التنمية املستدامة 

 ( 2-ألف-5
 بيانات ثانوية

بيانات  االستعداد والقدرة على إدارة االستجابة   ألف-5-4
 أساسية

 .مل يُبل غ عن النتائج اإلقليمية هلذا املؤشر ألّن البيانات الالزمة لتقدير املؤشر هي إما غري متوّفرة أو ذات جودة متدنية للغاية *

توزيع البلدان حبسب التغيري يف حالة األداء  1-5، يرد يف الشكل 5إىل مؤشرات نواتج اهلدف االسرتاتيجي  بالنسبة -65
مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف التغيريات يف األداء القطري؛  2-5؛ ويبنّي الشكل 2019و 2015بني عامي 

 . 2015و 2019على التوايل توزيع البلدان حبسب حالة األداء يف عامي  4-5و 3-5كما يعرض الشكالن 
التهديدات احملدقة بالزراعة ألف( بالنسبة إىل -1-5إجراءات إدارة املخاطر النامجة عن الكوارث واألزمات ) حتّسنت -66

  5ألف( والتخفيف من اآلثار للحّد من املخاطر يف جمال عمل اهلدف االسرتاتيجي -5-2)
أكثر  يشهدومل . 2019و 2015يف املائة( بني عامي  75ألف( يف أغلبية البلدان يف أفريقيا )ما يربو على -5-3)
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يف حني ألف(؛ -4-5لقدرة على إدارة االستجابة )االستعداد وا من حيثمن نصف البلدان أي تغيري رئيسي 
واعتربت أغلبية البلدان مسامهة املنظمة يف التغيري هامة بالنسبة إىل املؤشرات األربعة حتّسن يف البلدان املتبقية.  ّجلسُ 

 اخلاضعة للتقييم. 
 ألف-1-5مؤشر الناتج 

ها لناحية القدرات املؤسسية واخلاصة بالسياسات أداء يف املائة من البلدان 85إىل الفرتة املذكورة، حّسنت  بالنسبة -67
يف املائة حالة األداء املرتفع، فيما حّلت  13، بلغت 2019من حيث احلّد من خماطر الكوارث وإدارهتا. ويف عام 

أنّه  يف املائة يف فئة متوسط إىل متدن. غري 7يف املائة يف فئة متوسط، و 8ويف املائة يف فئة متوسط إىل مرتفع،  72
 ،يف املائة يف فئة متوسط 85متوسط إىل مرتفع، فيما حّلت يف املائة فقط من البلدان فئة  4، بلغت 2015يف عام 

 يف املائة ضمن فئة متوسط إىل متدن.  11واندرجت البلدان املتبقية البالغة نسبتها 
 ألف-2-5مؤشر الناتج 

يف املائة من البلدان قدراهتا يف جمال اإلنذار املبكر واختاذ اإلجراءات يف الوقت  76خالل الفرتة املرجعية، حّسنت  -68
ّنفت يف املائة(. ويف ما خيص األداء، صُ  24يف حني مل تسّجل البلدان األخرى أي تغيري رئيسي )املناسب، 

املائة  يف 71. وحّلت 2019يف املائة يف فئة متوسط يف عام  53املائة من البلدان يف فئة متوسط إىل مرتفع، و يف 47
 يف املائة يف فئة متوسط إىل متدن.  29يف فئة متوسط، بينما جاءت البلدان املتبقية البالغة نسبتها  2015يف عام 

 ألف-3-5مؤشر الناتج 
يف املائة من البلدان من قدراهتا على تطبيق تدابري الوقاية والتخفيف  82حّسنت ، 2019و 2015بني عامي  -69

، حّلت 2019ئيسي. ويف عام يف املائة أي تغيري ر  18تسّجل البلدان املتبقية البالغة نسبتها  اآلثار، فيما مل من
يف املائة يف فئة متوسط  4يف املائة يف فئة متوسط، و 24ة من البلدان يف فئة متوسط إىل مرتفع، وئيف املا 72
يف املائة فئة  28و ،يف املائة فئة متوسط 58يف املائة فئة متوسط إىل مرتفع، و 14، بلغت 2015متدن. ويف عام  إىل

 متوسط إىل متدن، بالنسبة إىل املؤشر نفسه. 
 ألف-4-5مؤشر الناتج 

يف حني مل  ،قدرهتا على االستعداد وإدارة االستجابةمن البلدان يف املائة  42إىل الفرتة املذكورة، حّسنت  بالنسبة -70
يف املائة من البلدان يف فئة متوسط  47، حّلت 2019يف املائة أي تغيري رئيسي يف حالة األداء. ويف عام  58تسّجل 

، 2015يف املائة يف فئة متوسط إىل متدن. غري أنّه يف عام  7ويف املائة يف فئة متوسط،  46إىل مرتفع أو مرتفع، و
يف املائة يف فئة متوسط إىل  11، ويف املائة يف فئة متوسط 80مرتفع، و يف املائة فقط يف فئة متوسط إىل 8جاءت 
 متدن. 

 مساهمة منظمة األغذية والزراعة
 صفهامة أو متوسطة. ووُ  5مجيع البلدان األفريقية مسامهة املنظمة يف النواتج األربعة للهدف االسرتاتيجي  اعتربت -71

واجهة مألف(، وإجراءات -1-5دعم املنظمة إلدارة املخاطر النامجة عن الكوارث واألزمات ) على وجه اخلصوص،
يف  مخسة ومثانون تيف املائة من البلدان. واعترب  89، باهلام بالنسبة إىل ألف(-2-5التهديدات احملدقة بالزراعة )

 املائة من البلدان مسامهة املنظمة هامة لناحية االستعداد والقدرة على إدارة االستجابة 
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-5مسامهتها كذلك يف ما خيص التخفيف من اآلثار للحّد من املخاطر ) يف املائة 63ألف(، فيما اعتربت -5-4)
 ألف(. -3

 

 

بني  مساهمة منظمة األغذية والزراعة في التغيير 2-5الشكل 
)النسبة املئوية من البلدان( حبسب مؤشر  2019و 2015عامي 

  5اهلدف االسرتاتيجي 
 

حالة تغييرات في النسبة املئوية من البلدان اليت سجّلت  1-5لشكل ا
  5حبسب مؤشر اهلدف االسرتاتيجي  2019و 2015بني عامي  األداء

 


