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 املوجز

 رتصاااوّ وضاااع إعادة و  املوارد ختصاااي  معايري لتنقيح ةاسااارتاتي يللشاااروع م عملية  طريق خارطة وضاااع األعضاااا  طلب
بعد املائة لل نة الثالثني دورة للاالجتماع املشااااارت   عليها ووافق األعضاااااا   مع الوثيق ابلتشااااااور التقين التعاون ربانمجل

  .(2021 آذار/ مارس 22-26) لل نة املالية بعد املائة نيوالثماناخلامسة والدورة  الربانمج
 للمشاورتني اموجزً  وهي تعرض أّواًل : أعاله إليه املشار املشرت  االجتماع منذ احملرز التقدم عن عامة حملة الوثيقة وتُقّدم

 حصاااااا  حتديد معايري لتنقيح 2021 أيلول/وساااااا تمرب متوز/يوليو شااااااهري م األعضااااااا  مع قداتعُ  اللتني الرمسيتني غري
 تنفيذ أجل من التشااااااااا يلي التوجيه لت ساااااااااي  امل ذولة هودعن اجل احتديثً  مقدّ تُ   مثّ اإلقليمية التقين التعاون برانمج موارد

 .ةاالسرتاتي ي عمليةلل التالية اخلطوات ابقرتاح تتمختو  كفا ة الو  فعاليةمبزيد من ال التقين التعاون برانمج
 

 املشرت التوجيهات املطلوبة من االجتماع 

  برانمج موارد حص بتحديد  اخلاصة عايرياملاستعراض توجيهات بشأن الإّن االجتماع املشرت  مدعو إىل توفري 
 .ا  حس ما يراه مناس ً للعملية االسرتاتي ية التالية اخلطواتو   اإلقليمية التقين التعاون

 املشورة ةمسود  
 االجتماع املشرتك:إن  
   أساااا  على التقين التعاون ربانمجاإلقليمية ل واردامل تقاسااا  هنج لتنقيح والشاااةافة الشااااملة ابلعملية برح 

 ؛األغذية والزراعة )املنظمة( منظمة أعضاء هبا أوصى اليت املعايري
  حلساااا  احملتملة واألوزان األعضااااء هبا أوصاااى اليت املعايري إىل يساااتند هنج وضااا لاملبذولة  ابجلهود أشاااادو 

 ؛اإلقليمية التقين التعاون برانمج موارد من حصص توزي  سيناريوهات
  التعاون برانمج مواردعملية تقاسااا   توجيه يف ساااتساااتمراليت مت  حتديدها  احلالية احلصاااص ن  أب اأحاط علم  و 

 اساااااااتعراض بشااااااا ن االسااااااارتاتيجية العملية تكتمل أن إىل ،2023-2022 السااااااانتن لةرتة اإلقليمية التقين
 ؛اإلقليمية احلصص

  نشاااااا ة األمواءمة  ذلك يف مبا ،التقين التعاون برانمج عمليات وكةاءة فعالية تعزيز يف احملرز ابلتقدم برح  و
 ؛2031-2022 للةرتة منظمةلل االسرتاتيجي اإلطار لة من الربانمج م املمو  

  عايريامل لتنقيح ةاالسرتاتيجيالعملية  يف األعضاء مشاركة لضمان 2022 عام يفالعمل  مواصلة إىلت ل   و 
 ؛اإلقليمية التقين التعاون برانمج موارد حصصاخلاصة بتحديد 

   والنظر األقالي ، داخل التقين التعاون برانمج موارد ختصيص معايريتنقيح  بش ن مشاوراتعقد  إىل  وت ل 
 لالساااااااااااتجااابااةالالزمااة  املرونااة على احلةااا  م االتسااااااااااااا   من أكرب قاادربتحقيق  الكةيلااة ساااااااااااباالال يف

 .اإلقليمية للخصوصيات
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 أساسيةمعلومات  -ال  أو  
 التعاون لربانمج شامل تقييم إجرا  التقييم مكتب من املائة  بعد والعشرين السابعة دورهتا م الربانمج  جلنة ل تط -1

 واإلدارة  واحلوكمة وتوزيعها  األموال صي النهج املّت ع م ختو  وكفا ته  وفعاليته مال مته مدى لتقييم املنظمة م التقين
 أيلول /وس تمرب آذار/مارسشهري  بني التقييمهذا  التقييم مكتب وأجرى. والرباجمية االسرتاتي ية اجلوانب إىل ابإلضافة

2020. 
 التاسعة دورةبني ال املشرت  االجتماع . وقام2020 الثاين تشرين/نوفمرب م" التقين التعاون برانمج تقييم" ُعرضو  -2

 – الثاين تشرين/نوفمرب 20) املالية لل نة املائة بعد ثماننيوال الثالثة والدورة الربانمج لل نة املائة بعد والعشرين
 :مبا يلي ((ط)17 الفقرة  CL 165/10الوثيقة ) تقريره م( 2020 األول كانون/ديسمرب 4

عملية اساااااارتاتي ية  قدح تنقيح معايري ختصااااااي  أن تقوم  ابلتشاااااااور مع األعضااااااا   ب د  إىل املنظمة  طلب"
مع األخذ بعني االعت ار   نصاااااااااااااايب الفرد من الدخلم  ةاملتمثل ةالتقليدياملعايري املوارد وتوحيدها  مبا يت اوز 

 ."كل إقليملاالحتياجات اخلاصة 
 دورةبني ال املشرت  االجتماع إىل املقدم (JM 2021.1/2الوثيقة ) التقين التعاون برانمج بشأن تحديثالواقرتح  -3

 اأهدافً ( 2021 آذار/مارس 22-26) املالية لل نةاخلامسة والثمانني بعد املائة  والدورة الربانمج لل نةالثالثني بعد املائة 
 :التقين التعاون ربانمجل رتصوّ  وضع وإعادة املوارد ختصي  معايري تنقيحالرامية إىل  طريقال خلارطة

ربانمج التعاون التقين لر تصاااااااوّ  وضاااااااععرض التقدم احملرز م العملية االسااااااارتاتي ية لتنقيح املعايري وإعادة سااااااايُ  -21 "
 يلي: ما الرتكيز بشكل خاص علىوسينصب   القادمةته دور الجتماع املشرت  م ا على
 ؛مع اإلطار االسرتاتي ي اجلديدوا م متامًا لتتتقين تعديل معايري برانمج التعاون ال (أ)
إعادة ية لعمضااامان حتديث التوجيهات التشااا يلية الداخلية وت سااايطها وجعلها أكثر فعالية ك ز  من و  (ب)

 ؛ تقينربانمج التعاون اللر تصوّ وضع 
سااااااااتعمل اإلدارة مع املكاتب و  األقاليم.توحيد معايري ختصااااااااي  املوارد داخل بقصااااااااد إمكانية التنقيح و  (ج)

  خمصااااااااااصااااااااااات األقاليمحتسااااااااااينات م توحيد املعايري ضاااااااااامن دراسااااااااااة ما ميكن إدخاله من اإلقليمية ل
 ".اإلقليميةخلصوصيات اباملساس  دون

والدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة لل نة دورة الثالثني بعد املائة لل نة الربانمج بني الاالجتماع املشرت   وقام -4
 مبا يلي: ((ها)12الفقرة ، CL 166/8الوثيقة ) م تقريره( 2021 آذار/ مارس 62-22) املالية

االسرتاتي ية الرامية إىل تنقيح  ابألهداح املوضوعة خلارطة الطريق املقرتحة للعملية االجتماع املشرت  رّحب"
 معايري ختصي  املوارد ووضع تصوّر جديد لربانمج التعاون التقين ابلتشاور الوثيق مع األعضا ؛

العملية استعراض معايري املخصصات اإلشارية لألقاليم متاشيًا مع ما صدر عن مؤمتر  تتضمن هذه أن وطلب
 ")اخلاصة(؛املنظمة م دورته اخلامسة والثالثني 

http://www.fao.org/3/ne222ar/ne222ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne873ar/ne873ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne889ar/ne889ar.pdf
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  تقريرهم  (2021 /أاير مايو 1 - /نيسان أبريل 26)السادسة والستني بعد املائة  تهدور اجمللس م  وقام -5
 مبا يلي:( (ج)23  الفقرة REP/166 CLالوثيقة )

التقين لكي تستكمل اإلدارة عملية اسرتاتي ية  ابلتشاور على التوصية بشأن برانمج التعاون  اجمللس دشدّ "
األعضا   ب رض تنقيح معايري ختصي  املوارد وتوحيدها  إذا أمكن ذلك  مبا يتخطى املعايري التقليدية  مع

اخلاصة ابلدخل للفرد الواحد  ومع مراعاة االحتياجات اخلاصة لكل إقليم  على غرار الفقر وعدم املساواة 
والتعرض لت ري املناخ وتدهور التنوع ال يولوجي؛ إضافة إىل تعزيز إدارة األدا  ب رض عرض ذلك  الريف  م

 "املؤمتر م دورته الثالثة واألربعني للموافقة عليه. على
 موارد حص  استعراض على زاتركّ  األعضا  مع رمسيتني غري مشاوراتنُأجريت  عليها  املتفق الطريق ارطةخل اووفقً  -6

 العملية  2021 متوز/يوليو 16 م ُعقدت اليت األوىل  الرمسية غري املشاورة استعرضتو . اإلقليمية التقين التعاون برانمج
السادسة والستني  تهدور اجمللس م  اقرتحها اليت اجلديدة للمعايري املتاحة ال ياانتعن  فضاًل   2008 عام م املط قة واملعايري

 أيلول/س تمرب 10 م ُعقدت اليت  الثانية املشاورة استكشفتو (. CL 166/REP )ج( من الوثيقة 23الفقرة )بعد املائة 
 املعايريعلى أساس  اإلقليمية التقين التعاون برانمج موارد حص توزيع بشأن  افرتاضية سيناريوهاتوضع إمكانية   2021

 .األعضا  اقرتحها اليت
 اإلقليمية احلص  حتديد بكيفية موجزًا تذكريًا الثاين القسم ميقدّ يتألف ما ت قى من هذه الوثيقة من ثالثة أقسام: و  -7

 ذات وال ياانت املقرتحة للمعايري رتصوّ  يليه  2008 عام منذ لألقاليم التش يلية والت طية ال لدان أهلية م والت ريات احلالية
 الثالث القسم يقدمو . التقين التعاون برانمجم  اإلقليمية  احلص حلساباليت ميكن استخدامها  عناصرمثّ عرض لل  الصلة
 .املزمع اختاذها التالية اخلطوات الرابع القسم ّددحي  بينما الطريق خلارطة األخرى اجلوانب تنفيذ م احملرز تقدمعن ال حتديثًا

 اإلقليمية التقين التعاون برانمج موارد حصص –ااثني  
 تذكري - 2008 عام منذ طرأتاليت  والت يريات 2008 عام معايري استعراض -ألف

   األساس الذي قام عليه القرار املتخذ بشأن2007جنز م عام شّكل التقييم اخلارجي املستقل للمنظمة  الذي أُ  -8
إنشا  جلنة اتبعة للمؤمتر )جلنة معنية مبتابعة التقييم   52007/  مبوجب قرار املؤمتر وتّ . التقين التعاون برانمج موارد توزيع

  املستقل اخلارجي التقييم نتائج إىل اواستنادً . ( لوضع خطة العمل الفورية است ابة للتقييم اخلارجي املستقلاملستقل اخلارجي
 جمموعة العمل األوىلُكّلفت :  املستقلجلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي  إطار م عمل جمموعات ثالث إنشا  تّ 
صالح النظم  جمموعة العمل الثالثة إبصالح احلوكمة؛ و جمموعة العمل الثانية إبو  ؛ا الرباجميةوأولوايهت نظمةامل رؤيةستكشاح اب

 .وإعادة اهليكلة التنظيمية املؤسسية وت يري الثقافة
 صالحإب"و" يةالرباجم اوأولوايهت املنظمة برؤية" املعنيتانو املؤمتر   نةلل تانالتابع ةوالثالث األوىل العملجمموعتا  قامتو  -9

بدراسة خمتلف   األقاليمكّل   من اعضوً  38من أتلفتا  انتلوال  ات اعً  "التنظيمية اهليكلة وإعادةاملؤسسية  الثقافة وت يري النظم
اليت تندرج ضمن  ال لدان" وعدد  "استفادة اجلميع" م دأ ابستخدام التقين التعاون برانمج موارد لتقاسم قليميةاإل نماذجال

http://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf
http://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf
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 من لمزيدل) يالزراع القطاع علىوالسكان الذين يعتمدون   انقصي الت ذية نس ة أو وعدد  ما إقليم م" فئة العناية اخلاصة
JM 2021.1/2 الوثيقة يرجى مراجعة  التفاصيل

1.) 
املرفق  من 35الفقرة ) 2008 عام م اليت ُعقدت )اخلاصة( والثالثني اخلامسة املؤمتر دورة تقرير م م ني هو كماو  -10
 املوارد منعلى حّد أدىن  صولاحليتوخى  هنجخبصوص  اآلرا  م توافق إىل التوصلّّن تس  (C 2008/REPلوثيقة اب ها 

  وإن امنوً األقّل  ال لدان احتياجات على دشدّ يُ و  (م دأ "استفادة اجلميع")ذات الدخل غري املرتفع  ال لدانابلنس ة إىل كّل 
 احلص  اإلقليمية. سابحل منوذج منا بشكل م اشر مل يكن مستمدً 

 املعلوماتُأشري إىل   2021 أيلول/ تمربسو  متوز/يوليو شهري ماللتني ُعقدات  تنيالرمسي غري تنياملشاور  خاللو  -11
 املالية لل نةاخلامسة والثمانني بعد املائة  والدورة الربانمج لل نةبعد املائة الثالثني  دورةال بني املشرت  االجتماع م املقّدمة

  2008 عام منذف .الوقت مرور معواألقاليم  ال لدان وضعت رّي  بشأن (JM 2021.1/2 الوثيقة)( 2021 آذار/ مارس 22)
اإلقليمي  كتبامل م بلدان اثنانو فريقيا ألكتب اإلقليمي امل م واحدبلد  – امنوً األقّل  ال لدان فئة من بلدان ثالثة خرجت

 ألمريكا اإلقليمي املكتب م بلدان ثالثة – املرتفع الدخلال لدان ذات  فئةإىل  بلدان أربعة انتقلتو . آلسيا واحملي  اهلادئ
من ات ساعدامل لتلقي مؤهلة تعد ملوهي بلدان  – ومشال أفريقيا األدىن للشرق اإلقليمي املكتب م واحدبلد و  اجلنوبية
ة هذه مشاركأو   الطوارئ حاالتم ساعدات املابستثنا  ) ملا حدده األعضا  اوفقً  منحشكل  على التقين التعاون برانمج
غرّي   أخريًاو (. النامية الص رية اجلزرية الدول فئةإىل   الوقت نفس مينتمي   ال لد كان  إذا أو  ةقليمياريع اإلشامل م ال لدان
اإلقليمي للشرق  كتباملاإلقليمي ألفريقيا إىل  كتبامل من ينال لد أحد انتقل) تش يلية ت طيةاألقاليم اليت توفر  اثنان بلدان
آلسيا واحملي   يقليماإل كتبامل إىلومشال أفريقيا  اإلقليمي للشرق األدىن كتبامل من وال لد اآلخر  ومشال أفريقيا األدىن
 (.ئاهلاد

 اإلقليمية التقين التعاون برانمج موارد حص  ستعراضال املقرتحة املعايري - اب 
 ال لدان مجيع حتصل أن الذي يقتضي) "استفادة اجلميع" م دأ بشاأن اآلرا  م توافق إىل التوصل تّ   2008 عام م -12

 حص  حتديدعند  امنوً  األقل ل لدانل ولويةمع إسناد األ( التقين التعاون برانمج من مساعدات على املرتفعذات الدخل غري 
 عام م استكشافها تّ  اليت خرىاأل عايريامل بشأن اتفاق إىل التوصل يتمّ  كن مللو . اإلقليمية التقين التعاون برانمج موارد

النامجة الطارئة  تحوالتلإىل ا انظرً   (يالزراعالقطاع  على يعتمدون الذين والسكان الت ذيةانقصي  ونسب عدد) 2008
 .التارخيية ابملستوايت مقارنة اإلقليمية احلص  معن ذلك 

املعايري  يت اوز مبا  اإلقليمية التقين التعاون برانمج موارد حص  حتديد معايري تنقيح األعضا  طلب على بنا ً و  -13
ابلدخل للفرد الواحد  ومع مراعاة االحتياجات اخلاصة لكل إقليم  على غرار الفقر وعدم املساواة  اخلاصةالتقليدية 

 اخلرائ  من جمموعةاملنظمة  قدمت  الت ذية نق  وانتشار  ت ري املناخ وتدهور التنوع ال يولوجيقابلية التأثر ب  و الريف م
  .2021 أيلول/وس تمرب متوز/يوليو ماليت ُأجريت  الرمسية غري املشاورات خالل املعايري رتصوّ لتيسري عملية 

 التعاون برانمج موارد حص  الستعراض األعضا  اقرتحها اليت احملتملة عايريامل خرائ  من األوىل اجملموعة ُعرضتو  -14
 للتوصل املستخدمة عايريامل تطور   وأظهرت  2021 متوز/يوليو 16 م ُعقدت اليت الرمسية غري املشاورةخالل  اإلقليمية التقين

حتّقق قدر ك ري من التقّدم   2008 عام منذو . مبرور الوقت األعضا تلك اليت أوصى قا وكذلك  2008 عامإمجاع  إىل

                                                           
1  http://www.fao.org/3/ne873ar/ne873ar.pdf 

http://www.fao.org/3/k3413a/k3413a.pdf
https://www.fao.org/3/ne873ar/ne873ar.pdf
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األقّل  ال لدان فئة من ال لدانبينما خرجت بعض  دخاًل  األعلىفئة ال لدان  إىل ال لدان بعض انتقلت حيثاألقاليم  مجيع م
 .املرتفع الدخل ال لدان ذات فئةأو انتقلت إىل  امنوً 

 الثانية الرمسية غري املشاورةُعرضت خالل  اليت تلك هي  2األخرى بعد واحدةال الوثيقة هذه ماملقّدمة   اخلرائ و  -15
 السيناريوهات إىلم التوصل  معايريكاليت سُتستخدم   التالية املت ريات بياانت توضح وهي. 2021 أيلول/س تمرب 10 م

 من 1-2 املقصد) ويالت ذ نق ال انتشارومعدل  الدخل؛تصنيف فئات و  امنوً األقّل  ال لدان: احلص  حلساب احملتملة
 عدد املساواة؛ لعدم كمقياس  جيين مؤشر؛ (املستدامة التنميةمن أهداح  1-1 املقصد) الفقر ؛(املستدامة التنمية أهداح
 املناخ بت ري تأثرقابلية الل كمقياسشخ    000 100 لكل الكوارثبشكل م اشر من  واملتضررين واملفقودين الوفيات

 لتدهوركمقياس   لألنواع املهددة ابالنقراض احلمرا  القائمة مؤشر  وأخريًا ؛(املستدامة التنمية أهداح من 1-13 املقصد)
 (.املستدامة التنمية أهداح من 5-15 املقصد) الط يعية وائلم امل ال يولوجي التنوع

 2019 لعام الدخل جمموعاتتصنيف و  امنوً  األقلّ  ال لدانفئة : 1 املعيار -16
 من األكرب صةاحل م أفريقيا توجدو . 2019 عام بياانت إىل استناًدا الدخل موعاتجمل تصنيف أحدث اخلريطة هذه قّدمت

 .امنوً  قلاأل ال لدان من األكرب عددوال  من الشرحية الدنيا املتوس  الدخل ذات وال لدان املنخفض الدخلذات  ال لدان

 
 املتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي   اجمللسامنوً األقّل  ال لدان قائمة الدويل؛ ال نك الدخل  جمموعات تصنيفاملصدر: 

                                                           
 16   الفقرات من6إىل  1مجيع اخلرائ  املوجودة م هذه الوثيقة )اخلرائ  املتعلقة ابملعايري من ال تعرّب احلدود واألمسا  الظاهرة والتسميات املستخدمة م  2

رأي كان من جانب املنظمة م ما يتعلق ابلوضع القانوين ألي من ال لدان أو األراضي أو املدن أو املناطق أو السلطات فيها  أو م ما  أيّ  عن( 21إىل 
طوط املنقطة ومتثل اخل .وتشري اخلطوط املتقطعة على اخلرائ  إىل حدود تقري ية قد ال يكون هنا  اتفاق اتم بشأهنا بعد .يتعلق بتعيني حدودها وختومها

 .يتم بعد االتفاق على الوضع النهائي جلامو وكشمري من جانب الطرفنيومل بصورة تقري ية خ  املراق ة م جامو وكشمري املتفق عليه بني اهلند وابكستان. 
 .ومل جيِر بعد رسم احلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان

 الدخل  جمموعاتتصنيف 
 

 ال لدان ذات الدخل املنخفض

 ال لدان ذات الدخل املتوس  األدىن

 ال لدان ذات الدخل املتوس  األعلى

 ال لدان ذات الدخل املرتفع

 ال توجد بياانت

 امنوً األقّل ال لدان 
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 (2020إىل  2018من ) ويالت ذ نق ال انتشارمعدل : 2 املعيار -17
 متوسطات   تعرض اخلريطةاملت عة مارسةابمل وعماًل . ويالت ذ نق ال انتشارعدل مب املتعلقة األرقام أحدث اخلريطة هذهتقّدم 

 ُتسّ ل ويالت ذ نق النتشار أعلى نس ة ال ولكنّ   األقاليم مجيع م ال ياانت مث رات  هنا و . السنوات الثالث لكّل بلد
 .أفريقيا م

 
 2021 لعام حالة انعدام األمن ال ذائي م العاملاملصدر: 

 (2019 إىل 2011من ر )الفق: 3 املعيار -18
م ضو  املخاوح اليت أعرب ولكّن . التحليل هذام املناطق الريفية م  ابلفقراملتعلقة  ال ياانتتضمني  تّ م مرحلة أوىل  

عام جتنً ا خلطر   جرى النظر م مسألة الفقر بشكل 2021يوليو/متوز  16خالل املشاورة غري الرمسية م  األعضا عنها 
احلضرية و الريفية  سلسلة اإلمداد سياق م أمهية أكثر ابإلمجال الفقريُعّد  كما  جتاهل ال عد اخلاص ابلفقر م املناطق احلضرية.

 .وال ذائية الزراعية نظملل حتويلي هنج ات اع إىل واحلاجة
 واقعية صورة تقدميومن أجل . ال لدان حسب خمتلفةزمنية جداول هلا  حكومية إحصائية كاالتو  من ال ياانتوُتستمّد 

 ومع أنّ . 2019و 2011 عامي بني عنها اإلبالغ تّ  سنة آخر م لنظرتعنّي ا  ال لدان عظمملنقاط إحصائية وتوفري  للوضع
 األمناط بعضتربز   األقاليم مجيع م ال ياانت مث رات  ظهرتُ و  ال لدان مجيعبني تُعّد غري متسقة اإلحصائية  نقاطال هذه أنّ 

 .أفريقيا م الفقر مستوايت أعلىحيث توجد   بوضوح

[0-2.5] 
[2.5-5] 
[5-10] 
[10-25] 
[25-40] 
[40-60] 

 ال توجد بياانت

 النس ة املئوية
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 املصدر: ال نك الدويل

 
 (2019 إىل 2011من ) املساواة عدم: 4 املعيار -19

 .الفقر خريطة الذي استمّدت منه صدرامل نفسوابالستناد إىل  3جيين مؤشر ستخداماب املساواة عدم خريطة تمسرُ 
 استخدام تّ   االتساقا على حرصً و  .ال ياانت املتعلقة بعدم املساواة قليلة ومت اعدةغرار ال ياانت املتعلقة ابلفقر  تُعّد  وعلى

 فريقياأ م املساواة عدم من درجةأعلى اليت لديها  ال لدانوجد وت. 2019و 2011 عامي بنياإلحصائية  نقاطال أحدث
 .املساواة عدم منمتشاقة  مستوايت األخرىاألقاليم ُتسّ ل   م حني الالتينية وأمريكا( أفريقيا اجلنوبية خاصة)

 
 املصدر: ال نك الدويل

                                                           
 ما. أو جمموعة اجتماعيةدولة مؤشر جيين هو مقياس للتشتت اإلحصائي يهدح إىل متثيل عدم املساواة م الدخل أو عدم املساواة م الثروة داخل  3

0-2 
2-10 
10-30 
30-60 
60-90 

 ال توجد بياانت

 نس ة عدد الفقرا 

 

20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 

 ال توجد بياانت

 مؤشر جيين
 (: عدم املساواة الكلّية100: املساواة الكلّية؛ 0)



9 JM 2021.2/2 

 (2017 إىل 2019من ) كوارثابلقابلية التأثر  – املناخ ت ري: 5 املعيار -20
. اجمللس اقرتحه الذي للمعيار كممثلمن أهداح التنمية املستدامة   1-13 املقصد حتديد تّ   املناخ بت ري التأثر قابلية لتوضيح

 000 100 لكل الكوارث من م اشر بشكل واملتضررين املفقودينو  الوفيات عدد إىل املقصد هذا إطار م ال ياانتُتشري و 
 ث رات وجود رغمو  القصوى. املناخية األحداث أتثريمن  تخفيفلل 2019-2017 فرتةلل توس امل حساب تّ و . شخ 
 .م مواجهة الكوارث ضعف وجهأب تتسم املناطق مجيعحظ أّن ُيال  ال ياانت مهامة 

 

 
 املستدامة التنمية أهداح مؤشرات بياانت من قاعدة 1-13اهلدح املصدر: 

 

 (2021) الط يعية املوائل تدهور - ال يولوجي التنوع: 6 املعيار -21
 اقرتحه الذي كممثل للمعيار  املستدامة التنمية أهداح من 5-15 اهلدح حتديد تّ   ال يولوجي التنوع تدهورإىل  ابلنس ة
خطر  م احملتملمقارنة إبسهامها  ال لدم  نواعاإلمجايل لأل نقراضاالخطر   اهلدح هذا إطار م  ال ياانت ُتظهرو . اجمللس
املكتب و  املكتب اإلقليمي ألفريقياو  اهلادئآلسيا واحملي   يقليماملكتب اإل من كلّ   ضمّ وي. على نطاق عاملي األنواع انقراض

 .بلدان ذات مستوايت عالية من املخاطر اإلقليمي ألمريكا الالتينية وال حر الكارييب

0-50 
50-250 
250-1000 
1000-10.000 
10.000-100.000 

 ال توجد بياانت

السكان املتضررون بشكل م اشر من الكوارث 
 شخ  000 100لكل 



JM 2021.2/2 10 

 
 املستدامة التنمية أهداح مؤشرات بياانت من قاعدة 5-15اهلدح املصدر: 

 

 وكذلك للتنمية وال يئية واالجتماعية االقتصادية األبعادقدح مراعاة  أعاله املذكورة املعايري جمموعة األعضا  دحدّ و  -22
 .املستدامة التنمية أهداح حتقيقالرامية إىل  جهودها م ال لدان هاتواجه اليت األوجه تعددةامل التحدايت

بناً  على ) اإلقليمي املستوى على خرائ لل املستخدمةالوطنية  ال ياانت تلخي  تّ   أدانه 1 رقم اجلدول مو  -23
 4.مؤشر لكلّ والوسيطة  والدنيا القصوى القيم ابستخدام( التابعة للمنظمة اخلمسة اإلقليمية للمكاتب التش يلية الت طية
 والزراعة األغذية ملنظمة ةاإلقليمي املكاتب ت طية حسب  ياانتعن ال ةعامحملة : 1 اجلدول

                                                           
  والفقر معدل انتشار النق  الت ذوي السكان لتحديد عدد املرجحة بالقيم الوسيطة استخدام  القيم على املستوى اإلقليمي  تّ هذه إىل  توّصللل 4
  هي مؤشراتنظرًا ألن عدم املساواة والتنوع ال يولوجي و . املقّدمة احملدودة ال ياانت إطار مأهّنا األكثر إحكاًما املنه ية واعُتربت هذه . قابلية التأثرو 

 فقد ت استخدام الوسي  دون تط يق وزن السكان.

املكتب اإلقليمي   الوحدة املؤشر
 ألفريقيا

املكتب اإلقليمي 
 آلسيا واحمليط

املكتب 
اإلقليمي 
ألمريكا 

الالتينية والبحر 
 الكارييب

املكتب 
اإلقليمي 

ألورواب وآسيا 
 الوس ى

املكتب اإلقليمي 
للشر  األدىن 
 ومشال أفريقيا

نقص الانتشار معدل 
 لةرتةيف ا ويالتغذ

 2020-2018 
٪ 

 2.5 <2.5 <2.5 2.5 5.3 احلد األدىن

 45.4 8.7 46.8 42.4 59.5 احلد األعلى

 24.9 <2.5 8.0 10.9 25.0 القيمة الوسيطة

 الةقر

نس ة السكان الذين 
يعيشون على أقل 

 اأمريكيً  ادوالرً  1.90 من
 م اليوم

 0.2 0.1 0.6 0.1 0.2 احلد األدىن

 18.3 5.4 24.5 24.7 78.8 احلد األعلى

 7.0 2.3 3.3 12.6 43.3 القيمة الوسيطة

[0.4-0.6] 
[0.6-0.7] 
[0.7-0.8] 
[0.8-0.9] 

[0.9-1] 
 ال توجد بياانت

 مؤشر القائمة احلمرا  لألنواع املهددة ابالنقراض
 ال لد م فئة "األنواع املنقرضة"؛تصنيف مجيع األنواع م  :0
 "ا: تصنيف مجيع األنواع م ال لد م فئة "األنواع األقل هتديدً 1



11 JM 2021.2/2 

 
 :ة التاليةاإلقليمياخلصائ   إىل أعاله اخلرائ  م امرئيً  وعرضها استكشافها ت اليت املعايري شريتُ و  -24

كتب اإلقليمي للشرق األدىن امل يليه  ألفريقيا اإلقليمي كتبامل م األعلى هو وينق  الت ذالمعدل انتشار  -أ
 .اهلادئآلسيا واحملي   اإلقليمي كتباملو  ومشال أفريقيا

 اإلقليمي كتبملاب مت وًعا  ألفريقيا اإلقليمي كتبامل م قصوى اوقيمً  أعلىا وسيطة قيمً  الفقرمؤشر  سّ ليو  -ب
 .اهلادئآلسيا واحملي  

 ليهي  اإلقليمي ألمريكا الالتينية وال حر الكارييب كتبامل م أعلى وسيطة اقيمً  املساواة عدممؤشر  يسّ لو  -ج
 .كتب اإلقليمي ألفريقياامل

اإلقليمي ألمريكا الالتينية وال حر  كتباملو  كتب اإلقليمي ألفريقياامل م ةمرتفع كوارثقابلية التأثر ابلوت دو  -د
  اهلادئآلسيا واحملي  اإلقليمي كتب املو  كتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيااملو  الكارييب

 .املناطق مجيع م ال ياانت م ك رية  ث رات هنا   ذلك ومع .كتب اإلقليمي ألوروابامل م نس ًيا ةمنخفض يوه
اإلقليمي  كتباملو  اهلادئآلسيا واحملي  اإلقليمي  كتبامل أنّ  ي دو  ال يولوجي التنوع بتدهور يتعلق ما مو  -ه

كتب املو  اإلقليمي ألفريقيا كتبامل يليهما  األكرب التحدي يواجهان ألمريكا الالتينية وال حر الكارييب
 .اإلقليمي ألورواب كتباملو  اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا

 اإلقليمية التقين التعاون برانمج حص  سابحلاليت ميكن استخدامها  العناصر -جيم 
 املعايري إىل ااستنادً اإلقليمية  التقين التعاون برانمج موارد من حص  توزيع سيناريوهات حلساب هنج وضع تّ  -25

استخدامها لوضع  ميكن قيم إىل معيار بكلّ  اخلاصة ال ياانت حتويل تّ   2 رقم اجلدول من ضحيتّ  كماو . أعاله الواردة
 (:املنه ية تفاصيل علىلالطالع  1 امللحق انظر) أدانه املوضحة اخلطوات خالل منحص  اإلقليمية لل خمتلفة سيناريوهات

نفس  يكفل وهذا. إقليم لكل 1 القيمة ختصي  "اجلميعاستفادة يقتضي "م دأ   هذه العملية احلسابية م -أ
 .إقليم كل  م ال لدان عدد االعت ار مالعملية احلسابية  خذأت حيث  بلد لكلّ القدر من األمهية 

 .إقليم كل  م امنوً  األقلّ  ال لدانوُتؤخذ م االعت ار نس ة  -ب

 مؤشر جيين عدم املساواة

 27.6 25.3 38.8 28.7 32.1 احلد األدىن

 39.5 41.9 53.4 42.3 63 احلد األعلى

 32.7 33 45.7 37.3 42.8 القيمة الوسيطة

 قابلية الت ثر

السكان املتضررون 
بشكل م اشر 

الكوارث لكل  من
 شخ  000 100

 0.0 3.6 0.3 3.2 0.3 احلد األدىن

 588.7 2 782.4 897.6 5 954.8 81 473.8 15 احلد األعلى

 357.6 1 136.3 316.0 1 967.8 404.8 1 القيمة الوسيطة

 التنوع البيولوجي
مؤشر القائمة احلمرا  

لألنواع املهددة 
 ابالنقراض

 0.75 0.80 0.66 0.57 0.40 احلد األدىن

 0.98 0.99 0.99 0.96 0.99 احلد األعلى

 0.92 0.94 0.76 0.77 0.89 القيمة الوسيطة
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 قابلة أرقام جمموعة إىل القيم الوسيطة لتحويل إضافية خطوةاختاذ من الضروري   األخرى ملعايريإىل ا ابلنس ةو  -ج
 .1و 0 القيمتني بني ترتاوح للمقارنة

 بنا ً   اإلقليمية احلص  حلساب خمتلفة سيناريوهاتلوضع   لكّل مت ري اتبع أوزانإسناد  جيب ذلك  وبعد -د
 واحدإىل معيار  صفري وزنإسناد ويعادل . املعايري من موعةجمل أوما  ملعياراملعطاة  النس ية األمهية على
 .اإلقليمية احلص  حساب منهذا املعيار أو املعايري  حذح أكثر أو

  اإلقليمية احلص  حلساباليت ميكن استخدامها  العناصر: 2 اجلدول

 
  املستخدم نهجال ومها مبثابة مثالني عن. العملية احلسابية هذه لتوضيح خمتلفان ناافرتاضي ناسيناريوهأدانه  ويرد -26
 . إلزاميني أو متثيليني خيارين يكوان أن األحوال من حال أبيّ  قصديُ  وال

  

املكتب اإلقليمي  الوزن املعيار
 ألفريقيا

املكتب اإلقليمي 
 آلسيا واحملي 

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 وال حر الكارييب

املكتب اإلقليمي 
وآسيا ألورواب 

 الوسطى

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدىن 
 ومشال أفريقيا

 1 1 1 1 1 <القيمة> "استفادة اجلميع"م دأ 

 0.23 0 0.03 0.31 0.66 <القيمة> امنوً األقّل ال لدان 

 0.73 0 0.37 0.46 0.73 <القيمة> وينق  الت ذالانتشار 

 0.64 0.47 0.52 0.73 0.91 <القيمة> الفقر

 0.28 0.29 0.65 0.42 0.58 <القيمة> املساواةعدم 

 0.72 0.56 0.71 0.69 0.72 <القيمة> قابلية التأثر  

 0.08 0.05 0.29 0.28 0.12 <القيمة> التنوع ال يولوجي



13 JM 2021.2/2 

 احملسوبة اإلقليمية ص عن احل 1 رقم ثالامل: 3 اجلدول -27
. 20215-2020 للفرتة التقين التعاون برانمج اعتمادات أساس على حمسوبة حصة نعمثال  نتي ة أدانه 3 اجلدول ميقدّ 
 ال لدان وعدد "استفادة اجلميع" م دأمن خالل الرتكيز بكل خاص على  2008 لعاماإلمجاع  عناصرب املثال هذا لتزميو 

 بينما  منهما لكل 25 قدره وزانً  "امنوً األقّل  ال لدان"استفادة اجلميع" و" يمعيار  إعطا  تّ ولذلك . اإلقليم م امنوً األقّل 
 .100يساوي  األوزانا أّن جمموع علمً   امنه لكل 10 قدره متساو   وزن على األخرى اخلمسة املعايري حصلت

 
 الوزن املعيار

 25 "استفادة اجلميع" م دأ

 25 امنوً األقّل ال لدان 

 10 وينق  الت ذالانتشار 

 10 الفقر

 10 عدم املساواة

 10  قابلية التأثر

 10 التنوع ال يولوجي

 

 (2008 عام لنهج اوفقً ) 1املثال 
املكتب 
اإلقليمي 
 ألفريقيا

املكتب 
اإلقليمي 
آلسيا 
 واحملي 

املكتب 
اإلقليمي 
ألمريكا 
الالتينية 
وال حر 
 الكارييب

املكتب 
اإلقليمي 
ألورواب 
وآسيا 
 الوسطى

املكتب 
اإلقليمي 
للشرق 
األدىن 
ومشال 
 أفريقيا

 8.60٪ 8.30٪ 18.30٪ 24.50٪ 40.30٪ احلصة احملسوبة

 8.00٪ 10.00٪ 18.00٪ 24.00٪ 40.00٪ احلصة احلالية

 0.60٪ -1.70٪ 0.30٪ 0.50٪ 0.30٪ الفرق بني احلصة احلالية واحلصة احملسوبة

 9.6 9.3 20.5 27.5 45.2 املخصصات احملسوبة )مليون دوالر أمريكي(

 9 11.2 20.2 26.9 44.8 املخصصات احلالية )مليون دوالر أمريكي(

 0.6 -1.9 0.4 0.5 0.4 دوالر أمريكي(الفرق بني املخصصات احلالية واملخصصات احملسوبة )مليون 

 

                                                           
املقر الرئيسي ملنظمة اليت تقع حتت مسؤولية بني األقاليم املشاريع املشرتكة الطوارئ و ملشاريع حاالت  التقين املخصصةبرانمج التعاون   ابستثنا  حص 5

 األغذية والزراعة.
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 احملسوبة اإلقليمية ص عن احل 2 رقم ثالامل: 4 اجلدول -28
 وزن أي  احلص  حساب م املستخدمة املعايري مجيع على الوزن نفس تط يق خالل من اثنًيا مثااًل  4 رقم اجلدول يقدم

 .100يساوي  األوزانا أّن جمموع علمً   معيار لّ لك 14.3
 

 الوزن املعيار
 14.3 "استفادة اجلميع" م دأ

 14.3 امنوً األقّل ال لدان 

 14.3 وينق  الت ذالانتشار 

 14.3 الفقر

 14.3 عدم املساواة

 14.3 قابلية التأثر  

 14.3 التنوع ال يولوجي

 

 )أوزان متساوية( 2املثال 
املكتب 
اإلقليمي 
 ألفريقيا

املكتب 
اإلقليمي 
آلسيا 
 واحملي 

املكتب 
اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 
 وال حر الكارييب

املكتب اإلقليمي 
ألورواب وآسيا 

 الوسطى

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدىن ومشال 

 أفريقيا

 8.60٪ 7.70٪ 19.30٪ 24.60٪ 39.80٪ احلصة احملسوبة

 8.00٪ 10.00٪ 18.00٪ 24.00٪ 40.00٪ احلصة احلالية

 0.60٪ -2.30٪ 1.30٪ 0.60٪ -0.20٪ احملسوبةالفرق بني احلصة احلالية واحلصة 

 9.6 8.6 21.7 27.5 44.7 املخصصات احملسوبة )مليون دوالر أمريكي(

 9 11.2 20.2 26.9 44.8 املخصصات احلالية )مليون دوالر أمريكي(

الفرق بني املخصصات احلالية واملخصصات احملسوبة 
 0.7 -2.6 1.5 0.6 -0.2 )مليون دوالر أمريكي(

 
دقيق ال فهمال لضمان ألعضا اخلاصة اب  وابةال خالل من هذااحلساب  جدول إىل الوصول املنظمة أاتحتقد و  -29

 فردية معايري على األوزان من خمتلفة جمموعات تط يق إمكانية عضا وتتاح لأل. املتعددة سيناريوهاتوال للحساابت
 .اإلقليميةالنامجة عن ذلك م احلص   الت يريات استكشاح وابلتايل  منها جمموعات أو
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 التقين التعاون ربانمجب اخلاصة  ريقال خلارطة األخرى اجلوانب تنةيذ بش ن حتديث -الث  اث
 م سطة تش يليةتوجيهات  –دال

 م هذا االجتاه واستمر 2019 عام منذ بشكل ك ري التقين التعاون ربانمجب املتعلقة التش يلية جرا اتاإلّت ت سي   -30
ختفيض  تّ   املثال س يل على) ك ري  بشكل ختفيض عدد صفحات الطل ات املقّدمة ذلك ومشل. اليوم وحّت  2020 عام

 .واملوافقة الصياغة إجرا ات وت سي ( أقصى كحدّ   صفحة 15 إىل م املتوس  صفحة 35 من املشروع واثئقح م 
 أعلىُسّ ل  حيث  ك ري  حدّ  إىل التقين التعاون برانمجعلى مشاريع املوافقة إجرا ات  تسريع تّ   لذلك ونتي ة -31

 الرغم علىابلفرتات املالية اخلمس السابقة  مقارنة 2021 حزيران/يونيو شهر مم الفرتة املالية احلالية  للموافقة مستوى
 .19-ائحة كوفيدجب املتعلقة التحدايت من
يدانيني امل التقين التعاون برانمجموظفي  مجيعمبشاركة زايدة ت سي  اإلجرا ات هتدح إىل  مشاورة ُأجريتو  -32
املشاريع واإلبالغ  تصميم م النتائج على املعزز الرتكيز الت سي  جهود تضمنتو .  عن الربامج امليدانيةني الرئيسينياملسؤولو 

 للفرتة االسرتاتي ي واإلطاراإلمنائية اليت أُعيد تنظيمها  املتحدة األممومنظومة   القطرية الربجمة أطر مع الرواب وإبراز   عنها
 .التقين التعاون برانمج فريق خالل من الرصد ودعم اجلودة ضمان على الرتكيز وكذلك  2022-2031

 حاجةلل ابلفعل التش يلية التعديالت ضبعاست ابت وقد . االستعراض قيد التش يلية واألدلة اإلجرا اتوال تزال  -33
 للفرتة االسرتاتي ي اإلطار مع 2023-2022 السنتني فرتة مسُتصاغ  اليت التقين التعاون برانمجمشاريع  موا مة ضمان إىل

 املساواة بشأن والزراعة األغذية منظمة سياسة مع يتماشى مبا احملدثة اجلنسني بني املساواة مؤشرات وتط يق  2022-2031
 مؤخرًا بدأت اليت املشروع دورة حتديث سياق م أيًضا الداخلية املشاورات تواصلستو . 2030-2020 للفرتة اجلنسني بني
 الواسعة التحسيناتدمج  إىل تسعىممارسة مستمرة وستكون هذه املشاورات . 2019 لعام املوسعة التدقيق عمليات بعد

 .التحفيزية والتأثريات والتقييمواإلبالغ  النتائج رصد وحتسني  برجمية أكثر هنجمن أجل ات اع  نظمةاليت تقوم قا امل النطاق

 ةاالسرتاتيجي عمليةلل املقرتحة التالية اخل وات -ارابع  
 املالية الفرتةخالل سيستمر  احلالية اإلقليمية التقين التعاون برانمج موارد حص  تط يقجتدر اإلشارة إىل أّن  -34

 .اإلقليمية احلص  استعراض بشأن االسرتاتي ية العملية تكتمل ريثما  2022-2023
 سوا  اإلقليمية احلص  بشأن املشاورات تستمر أن ميكن  األعضا  من الواردة التعليقات إىل اواستنادً  -35
تفاصيل  سُتحّددو . واملالية الربانمج نيتبني جل املشرت  لالجتماع الرمسية دوراتالم  وأ  إذا لزم األمر رمسيةال غري شاوراتامل م

 .األعضا توجيهات  على بنا ً م وقت الحق متابعة العمل 
مراعاة  مع  األقاليم داخل املوارد ختصي  معايري توحيد إمكانية استعراض بشأن حتديثوم مرحلة الحقة  يُقّدم  -36

 .التقين التعاون برانمج تقييم نتائج
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 التعاون برانمج من موارد صصاحل توزي  سيناريوهات يف الستخدامها الق رية البياانت جتمي : 1امللحق 
 اإلقليمية التقين

 اقرتحها اليت املعايري توضح اليت القطرية ال ياانتجيب جتميع  األقاليم  بني أواًل  مقسّ تُ  التقين التعاون برانمج اعتمادات أنّ مبا 
 طريقة دانيقيّ  وط يعتها ال ياانت توفرغري أّن . إقليم كلّ   م املؤهلة ال لدان عدد على بنا ً   القطري املستوى على  اجمللس
 .ال ياانت جتميع

اليت ال ت طي  لل ياانت أو( ال يولوجي والتنوع املساواة لعدم مثاًل  املستخدمة) للمؤشرات بسي  معّدلاستخدام  ميكن الو 
 القيمة الوسيطة استخدام ويتمثل احلّل م(. وقابلية التأثر املساواة وعدم للفقر املستخدمة)الفرتة الزمنية أو ال لدان ابلكامل 

ا لتحديد ا حمكمً بكوهنا هن ً  االقيمة الوسيطة أيضً  تميزوت. ال ياانت جمموعات من متنوعة جمموعة ماليت ميكن تط يقها 
 ملت رياتإىل ا ابلنس ة ذلك  إىل ابإلضافةو . االستثنائية أو القصوى ابلقيممربر له ال  بشكل تأثرت ال األهن ركزياالجتاه امل

القيمة  ترجيح يتم  (ونس ة الفقرا  وقابلية التأثر ويالت ذ نق ال انتشارمعدل ) السكان منمئوية  نس ةم شكل  عنها املعرّب 
 :أدانه اجلدول مذلك  ينعكسو . متثياًل  أكثركون تل إقليم كلم   سكانال عدد حسبالوسيطة 

املكتب اإلقليمي   
 ألفريقيا

املكتب اإلقليمي 
 آلسيا واحملي 

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 

 الكارييبوال حر 

املكتب اإلقليمي 
ألورواب وآسيا 

 الوسطى

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدىن ومشال 

 أفريقيا

 وينق  الت ذالمعدل انتشار 
 2019عام  م

 2.5 2.5 2.5 2.5 5.3 احلد األدىن

 45.4 8.7 46.8 42.4 59.5 احلد األعلى

 24.9 2.5 8.0 10.9 25.0 القيمة الوسيطة

 الفقر

 0.2 0.1 0.6 0.1 0.2 احلد األدىن

 18.3 5.4 24.5 24.7 78.8 احلد األعلى

 7.0 2.3 3.3 12.6 43.3 القيمة الوسيطة

 عدم املساواة

 27.6 25.3 38.8 28.7 32.1 احلد األدىن

 39.5 41.9 53.4 42.3 63 احلد األعلى

 32.7 33 45.7 37.3 42.8 القيمة الوسيطة

 قابلية التأثر

 0.0 3.6 0.3 3.2 0.3 احلد األدىن

 588.7 2 782.4 897.6 5 954.8 81 473.8 15 احلد األعلى

 357.6 1 136.3 316.0 1 967.8 404.8 1 القيمة الوسيطة

 التنوع ال يولوجي

 0.75 0.80 0.66 0.57 0.40 احلد األدىن

 0.98 0.99 0.99 0.96 0.99 احلد األعلى

 0.92 0.94 0.76 0.77 0.89 القيمة الوسيطة
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 حبيث للمقارنة  قابلةال من األرقام جمموعة إىليتعنّي حتويلها   احل م حيث من اك ريً   ااختالفً ختتلف ومبا أّن القيم الوسيطة 
 :التايل النحو على ولكّل إقليم مت ري لكلّ  عنه امعربً   القياسي توحيدالعن طريق  ذلك يتمو . معرّبة قا املرت طة األوزان تكون

lnmedian𝑖,𝑟 − ln min
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝑖

ln max
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝑖 − ln min
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝑖
 

تكون    ولذا(نتي ة أسوأ 0و نتي ةهو أفضل  1) األخرى معايريللمعاكس مقياس  على ال يولوجي التنوع قيم عن التع ري يتمّ و 
 :هي اآلتية احلالة هذه م املستخدمة الصي ة

1 −
lnmedian𝑖,𝑟 − ln min

𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝑖

ln max
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝑖 − ln min
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝑖
 

 .1و 0مجيع القيم احملولة بني ترتاوح اجلدول أدانه  حيث النتائج م وترد هذه 

 

املكتب 
اإلقليمي 
 ألفريقيا

املكتب 
اإلقليمي 

 آلسيا واحملي 

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 وال حر الكارييب

املكتب اإلقليمي 
ألورواب وآسيا 

 الوسطى

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدىن 
 ومشال أفريقيا

 0.73 0.00 0.37 0.46 0.73 2009عام  م وينق  الت ذالمعدل انتشار 

 0.64 0.47 0.52 0.73 0.91 الفقر

 0.28 0.29 0.65 0.42 0.58 عدم املساواة

 0.72 0.56 0.71 0.69 0.72 قابلية التأثر

 0.08 0.05 0.29 0.28 0.12 التنوع ال يولوجي

 


