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امللحق  :5أطر النتائج للفرتة 2017-2016
اهلدف االسرتاتيجي :1
املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
مؤشرات (ومصدر) حتقيق اهلدف
اجلوع -انتشار النقص يف التغذية (نسبة مئوية) (املصدر :الفاو)
انعدام األمن الغذائي -انتشار انعدام األمن الغذائي اخلفيف واملعتدل واحلاد (نسبة مئوية) (املصدر :الفاو ،قياس صوت اجلوعى قيد اإلعداد)
سوء التغذية -النسبة املئوية لألوالد دون اخلامسة من العمر الذين يعانون من التقزّم (نسبة مئوية) (املصدر :منظمة الصحة العاملية)
النتيجة  :1-1تتعهّد البلدان األعضاء وشركاؤها يف التنمية بالتزامات سياسية صرحية تتخذ شكل سياسات وخطط استثمار وبرامج وأطر
قانونية وبتخصيص املوارد الالزمة للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
اهلدف
(نهاية عام
)2015

مؤشرات النتائج
عدد البلدان اليت تعتمد سياسات/اسرتاتيجيات وبرامج استثمار حمسنة يف القطاعات و/أو
القطاعات يدعمها إطار قانوني ،وجيري قياسه من خالل:

6

 وجود سياسات/اسرتاتيجيات وطنية حالية عرب القطاعات أو متعددة القطاعات تشمل هدفاً
صرحياً يقضي بتحسني
 1-1ألف
األمن الغذائي و/أو التغذية
 وجود برامج استثمار وطنية حكومية عرب القطاعات أو متعددة القطاعات تعاجل مسألة األمن الغذائي و/أو التغذية
 مستوى استجابة شاملة لسياسات وبرامج احلكومة ملواجهة اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
 وجود محاية قانونية للحق يف غذاء كاف
عدد البلدان اليت حسّنت عملية ختصيص املوارد (من حي املالءمة والكفاءة والفعالية) للقضاء على
اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،وجيري قياسه من خالل:
 1-1باء






النواتج
1-1-1
2-1-1
3-1-1
4-1-1

8

اهلدف
(نهاية عام
)2017

15

24

مدى كفاية اإلنفاق العام لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية
مدى كفاية املوارد البشرية احلكومية لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية
مدى كفاية اجلهود لتعزيز املعارف يف جمال األمن الغذائي/التغذية
استخدام فعال وكفوء للموارد

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على وضع أطر سياساتية وخطط استثمار وبرامج يف القطاعات وبني القطاعات لألمن
الغذائي والتغذية.
حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على وضع وتنفيذ أطر قانونية وآليات مساءلة لتحقيق احلق يف غذاء مالئم ،ولتحسني
احلصول اآلمن والعادل على املوارد واألصول.
حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على تنمية املوارد البشرية والتطوير التنظيمي يف جمال األمن الغذائي والتغذية.
حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على تعزيز مالءمة وكفاءة وفعالية ختصيص املوارد العامة واستخدامها لتحقيق
األمن الغذائي والتغذية.
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اهلدف االسرتاتيجي :1
املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
النتيجة  :2-1اعتماد البلدان األعضاء وشركائها يف التنمية آلليات شاملة للحوكمة والتنسيق من أجل القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء
التغذية
مؤشرات النتائج
عدد البلدان اليت تعتمد آليات حمسّنة للحوكمة والتنسيق من أجل القضاء على اجلوع وانعدام األمن
الغذائي وسوء التغذية ،وجيري قياسه من خالل:
 2-1ألف






النواتج
1-2-1

اهلدف
(نهاية
)2015

اهلدف
(نهاية
)2017

8

24

وجود آلية رفيعة املستوى لوضع سياسة خاصة باألمن الغذائي والتغذية تشارك فيها الوزارات واملؤسسات العامة ذات الصلة
وجود آلية وطنية للمساءلة (مبا يف ذلك مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تعاجل انتهاكات احلق يف الغذاء)
وجود آليات تنسيق حكومية فعالة ملعاجلة مسألة األمن الغذائي والتغذية
مستوى مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين واخنراط اجملتمع املدني.

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة يف جمال التنسيق عرب القطاعات وأصحاب املصلحة املعنيني باألمن الغذائي والتغذية

النتيجة  :3-1قرارات البلدان األعضاء وشركائها يف التنمية خبصوص األمن الغذائي والتغذية تستند إىل األدلة وإىل حتليل شامل ذي جودة عالية
ويف الوقت املناسب لألمن الغذائي والتغذية يعتمد على البيانات واملعلومات املتوافرة يف شبكة النظام القائم بالنسبة إىل القطاعات وأصحاب املصلحة
اهلدف
(نهاية
)2015

مؤشرات النتائج

 3-1ألف

عدد البلدان اليت لديها منتجات أفضل بالنسبة إىل األدلة والتحليل ذي اجلودة العالية اليت تولدها
نظم املعلومات الوظيفية وكما لألمن الغذائي ولعمليات السياسات والربجمة يف جمال األمن الغذائي
والتغذية ،مقاسة كاآلتي:





10

اهلدف
(نهاية
)2017
24

وجود نظام معلومات وطين شامل ويعمل بشكل جيد يف جمال األمن الغذائي والتغذية.
وجود نظام وضع خرائط يعمل بشكل جيد للعمل يف جمال األمن الغذائي والتغذية
وجود هيكل حكومي يعمل بشكل جيد للرصد والتقييم املنتظمني لسياسات/اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية والربامج الوطنية
حتدي املعلومات ذات الصلة والتحليل من أجل اختاذ القرارات لتصميم/حتدي السياسات والربامج لألمن الغذائي والتغذية

النواتج
1-3-1
2-3-1

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة يف رصد االجتاهات وحتليل مساهمة القطاعات وأصحاب املصلحة يف األمن الغذائي
والتغذية
حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة يف مسح ورصد وتقييم السياسات والربامج والتشريعات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية من
أجل اختاذ قرارات قائمة على املعلومات

3
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اهلدف االسرتاتيجي 2

زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة
مؤشرات (ومصدر) حتقيق اهلدف
اإلنتاج واإلنتاجية -رقم مؤشر صايف إنتاج احملصوول للفورد الواحود ( ) 100 = 2006 – 2004مبوا يف ذلوك األليوافق رقوم مؤشور صوايف اإلنتواج
احليواني للفرد الواحد ،مبا يف ذلك الصوف)100 = 2006 - 2004( ،ق إنتاج األمساك للفرد الواحد (الطن/للفرد) (الصيد الطبيعي وتربية األحياء
املائية على السواء)ق إنتاج األخشاب املستديرة للفرد الواحد (مرت مكعّب/للفرد)ق الزراعة ذات القيمة املضافة للعامل الواحد (ثابوت 2 000 ،دوالر
أمريكي)ق منذ فرتة اإلبالغ األخرية ،ظل منو اإلنتاجية الكلية للعوامول يف الزراعوة مسوتقراً أو ازداد (مصودر كول موا ورد أعوال ::قاعودة البيانوات
اإلحصائية املوضووعية يف الفواو)ق املسواحة ذات اإلنتاجيوة الزراعيوة احملسّونة وذات احملاصويل املناسوبة يف الزراعوة (املصودر :املنواطق الزراعيوة
اإليكولوجية العاملية)
البيئة -مساحة األراضي املتدهورة باعتدال أو بشدة كنسبة مئوية من جمموع األراضي الزراعية والغطاء احلرجي (املصدر :نظام معلومات الفاو عون
تدهور األراضي العاملية  /التقييم العاملي لرتدي األراضيق التوازنات يف مغذيات الرتبة (املصدر :قاعدة البيانوات اإلحصوائية املوضووعية يف الفواو)ق
النسبة املئوية لرصيد األمساك ضمن حدود بيولوجية آمنة (املصدر :الفاو)ق النمو السنوي للمناطق احلرجية (نسبة مئوية) (املصدر :قاعدة البيانوات
اإلحصائية املوضوعية يف الفاو)ق املناطق احلرجية املصمّمة يف األساس لتوفري خدمات بيئية واجتماعية (املصدر :تقدير املوارد احلرجيوة يف العوا؛)ق
مؤشر منافع مرفق البيئة العاملية بالنسبة إىل التنوّع البيولوجي (املصدر :البنك الدولي).
النتيجة  :1-2اعتماد املنتجني والقائمني على إدارة املوارد الطبيعية ملمارسات تزيد وحتسّن إنتاج القطاع الزراعي بطريقة مستدامة
مؤشرات النتائج

 1-2ألف

عدد البلدان اليت تبلغ عن زيادة يف املناطق اخلاضعة لإلدارة املستدامة لألراضوي كنسوبة مئويوة
من إمجالي املساحة الزراعية ومساحة الغابات ،منذ فرتة اإلبالغ األخرية.

 1-2باء

عدد البلدان اليت اخنفضت فيها فجوة غلة احملاصيل منذ فرتة اإلبالغ األخرية

اهلدف
(نهاية عام
)2015

اهلدف (نهاية
عام )2017
8

15

22

 1-2جيم

عدد البلدان اليت ازداد فيها توازن الربوتينات القابلة لالستهالك البشري يف اإلنتاج احليواني
(نسبة النواتج/املدخالت) أو بقي ثابتاً منذ فرتة اإلبالغ األخرية

124

85

 1-2دال

عدد البلدان اليت ازدادت فيها مساحة الغابات اخلاضعة خلطط إدارة الغابات كنسوبة مئويوة،
منذ فرتة اإلبالغ األخرية

40

ال ينطبق

 1-2هاء

عدد البلدان اليت حسّنت ممارسات مصايد األمساك/تربية األحياء املائية املستدامة [كما يرد يف
استبيان مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد]

9

15

 1-2واو

عدد البلودان الويت تناقصوت فيهوا مسواحات النباتوات الطبيعيوة ومنواطق الونظم اإليكولوجيوة
احملمية اليت جرت خسارتها لصاحل التوسع الزراعي منذ فرتة اإلبالغ األخرية

15

22

النواتج
1-1-2

حتديد املمارسات االبتكارية لإلنتاج الزراعي املستدام (مبا يف ذلك املمارسات التقليدية اليت حتسّن االستدامة ،كتلك املدرجة على أنها
"نظم تراث زراعي هامة عامليا") وتقييمها ونشرها وتيسري اعتماد أصحاب املصلحة هلا.

2-1-2

حتديد نهج متكاملة ومتعددة القطاعات حيال تقييم النظم اإليكولوجية وإدارتهوا وإصوالحها وتقييمهوا ونشورها وتيسوري اعتمادهوا مون
جانب أصحاب املصلحة.

3-1-2

تعزيز القدرات التنظيمية واملؤسسية يف املؤس سات العامة واخلاصة ،واملنظمات ،والشبكات لدعم االبتكار واالنتقال إىل نظم إنتاج زراعي
أكثر استدامة.
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اهلدف االسرتاتيجي 2

زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة
النتيجة  :2-2تعزيز أصحاب املصلحة يف البلدان األعضاء للحوكمة – السياسات والقوانني وأطر اإلدارة واملؤسسات الالزمة لدعم املنتجني
والقائمني على إدارة املوارد– يف عملية االنتقال إىل نظم إنتاج يف القطاع الزراعي تكون مستدامة.
مؤشرات النتائج
عدد البلدان اليت تعتمد وثائق ختطيط /سياسات رفيعة املستوى واسرتاتيجية تعزّز اإلنتواج الزراعوي
املستدام ،وإدارة املوارد الطبيعية ،وجيري قياسه من خالل:
 2-2ألف

اهلدف
(نهاية عام
)2015

اهلدف
(نهاية عام
)2017

7

18

 مدى معاجلة برنامج التنمية الوطين الرئيسي لنظم اإلنتاج يف القطاع الزراعي على حنو متكامل ومتوازن عرب القطاعات الفرعية أوالتخصصات ذات الصلة
 مدى ترويج برنامج التنمية الوطين الرئيسي لزيادة اإلنتاج الزراعي على حنو مستدام بيئي ًا وعادل اجتماعياً مدى وجود سياسة وطنية حمدّدة ،أو خطة أو إطار بشأن اإلنصاف بني اجلنسني ،واملساواة و/أو التعميم ،وأخذها باالعتبار مسألةاملساو اة بني اجلنسني يف اسرتاتيجيات تكثيف اإلنتاج الزراعي (أي احملاصيل ،والثروة احليوانية ،ومصايد األمساك وتربية
األحياء املائية ،والغابات ،وموارد طبيعية أخرى)
عدد البلدان املستهدفة اليت تقوم فيها منظموات حمسّونة للخودمات العاموة وآليوات بوني املنظموات
لصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وتشوريعات وطنيوة تعوزّز اإلنتواج الزراعوي املسوتدام وإدارة
املوارد الطبيعية ،وجيري قياسه من خالل:

 2-2باء

4

11

 مدى كفاية اإلرادة السياسية والتمويل لالرتقاء باإلنتاج الزراعي على حنو مستدام. مدى وجود آليات كافية على الصعيد الوطين لتنسيق وإدارة ورصد عملية تنفيذ خطط اسرتاتيجية وطنية وسياسات وقوانني متصلةبنظم إنتاج مستدامة ومتكاملة ومنصفة يف القطاع الزراعي
 مدى وضع سياسات /اسرتاتيجيات وطنية يف القطاع الزراعي أو مراجعتها خالل السنتني املاضيتني بصورة شفافة وتشاركية وقائمةعلى األدلّة

النواتج
1-2-2

دعم البلدان يف حتليل مسائل احلوكمة وخيارات اإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

2-2-2

دعم البلدان لتعزيز أطر احلوكمة الوطنية اليت تعزّز اإلنتاج الزراع املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

3-2-2

دعم منظمات اخلدمة العامة واآلليات القائمة بني املن ظمات لتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والتشريعات الوطنية اليت تعوزّز اإلنتواج
الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

النتيجة  :2.3مصادقة/اعتماد أصحاب املصلحة لصكوك دولية (مبا يف ذلك الصكوك اإلقليمية) ودعم آليات احلوكمة املتعلقة بهذه الصككوك لكنظم
اإلنتاج الزراعي املستدامة
مؤشرات النتائج

 3-2ألف

عدد البلدان اليت أظهرت التزاماً  /دعماً قويني لصكوك دولية خمتارة وضعتها الفاو ،وجيري قياسه
من خالل:

اهلدف
(نهاية عام
)2015

اهلدف (نهاية
عام )2017

119

131

5
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اهلدف االسرتاتيجي 2

زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

 ما إذا كان البلد قد أصدر مصادقة رمسية على صكوك الفاو امللزمة أو انضم إليها أو قبلها أو وقّع عليها ما إذا كان البلد قام بإعالن رمسي يصادق على تنفيذ صكوك الفاو غري امللزمةعدد البلدان اليت أبدت مستوى قوي ًا من الودعم  /االلتوزام بآليوات حوكموة خمتوارة وضوعتها الفواو،

 3-2باء

وجيري قياسه من خالل:

84

121

 عدد البلدان أو األطراف املتعاقدة اليت أوفت باملساهمات اإللزامية لآلليات 3-2جيم

عدد البلدان اليت عززت أطرها القانونية الوطنية من خالل دمج أحكام صكوك دولية خمتارة (ملزمة
وغري ملزمة) وضعتها الفاو

27

29

النواتج
1-3-2

دعم أصحاب املصلحة للمشاركة يف حتدي آليات وصكوك دولية (مبا يف ذلك اإلقليمية منها) قائمة ،أو وضوع آليوات وصوكوك دوليوة
جديدة حتت رعاية الفاو.

2-3-2

دعم أصحاب املصلحة لتعزيز ا إلقرار بقطاعات الزراعة وأخذها يف االعتبار يف الصكوك الدولية وآليات احلوكمة والعمليوات والشوراكات
ذات الصلة بوالية الفاو ،ولكن ليس حتت رعاية الفاو يف الوقت الراهن.

3-3-2

دعم أصحاب املصلحة لتيسري تنفيذ وتطبيق آليوات وصوكوك دوليوة (مبوا يف ذلوك اإلقليميوة منهوا) ،والتوصويات/املتطلبات يف آليوات
احلوكمة ذات الصلة.

النتيجة  : 4-2اختاذ أصحاب املصلحة لقرارات تعتمد على األدلة يف ختطيط وإدارة القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية لكدعم التحكوّل إىل نظكم
اإلنتاج املستدامة يف القطاع الزراعي من خالل الرصد واإلحصاءات والتقييم والتحليل.
مؤشرات النتائج
عدد البلدان اليت حسّنت معدالت االستجابة و/أو نوعية املساهمات يف مجوع البيانوات العامليوة عون
الزراعة واملوارد الطبيعية ،خالل فرتة اإلبالغ ،وجيري قياسه من خالل:

 4-2ألف
-

اهلدف
(نهاية عام
)2015

اهلدف
(نهاية عام
)2017

4

4

متوسط معدّالت االستجابة جملموعة حمدّدة من العمليات العاملية جلمع البيانات عون الزراعوة (احملاصويل واإلنتواج احليوواني
ومصايد األمساك/تربية األحياء املائية والغابات) واملوارد الطبيعية اليت أُجريت خالل فرتة اإلبالغ (استبيانات سونوية للبيانوات
خمتارة تصدرها الفاو)
متوسط تصنيف جودة جمموعات البيانات املقدمة كجزء من جمموعة حمدّدة من العمليات العاملية جلمع البيانوات عون الزراعوة
(احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساك/تربية األحياء املائية والغابات) واملوارد الطبيعية اليت قدّمت خالل فورتة اإلبوالغ
(استبيانات سنوية للبيانات خمتارة تصدرها الفاو)

 4-2باء

عدد البلدان اليت تنتج "حسابات بيئية-اقتصادية" تتعلق بتقييم األنشطة املتصولة بالزراعوة ومصوايد
األمساك واحلراجة (متتثل ملعايري نظام احملاسبة البيئية-االقتصادية للزراعة)

5

15

 4-2جيم

عدد البلدان اليت تستخدم إحصاءات علوى مسوتوى معتودل أو علوى نطواق واسوع يف عمليوات صونع
السياسات املتعلقة بالزراعة وإدارة املوارد الطبيعية منذ فرتة اإلبالغ األخرية ،وفقا آلراء اخلرباء.

71

79

النواتج
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اهلدف االسرتاتيجي 2

زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة
1-4-2

تُجمَع البيانات واملعلومات ذات الصلة وتُدمج وتُنشَر ،وتُستخرج بيانات جديدة من خالل التحليالت والنماذج -بالتشارك مع شركاء.

2-4-2

توضع وتُنشر منهجيات ومعايري ومواصفات وتعريفات وأدوات أخرى جلمع البيانات وإدارتها وجتميعها وحتليلها.

3-4-2

يُوفَّر الدعم للمؤسسات على املستويني الوطين واإلقليمي يف جمال تنمية القدرات للتخطيط لعملية مجوع البيانوات وحتليلوها وتطبيقهوا
ونشرها وإجراء هذ :العملية.

7
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اهلدف االسرتاتيجي 3

احلد من الفقر يف الريف
مؤشرات (ومصدر) حتقيق اهلدف
الفقر يف الريف -نسبة عدد الفقراء عند خط الفقر يف الريف (النسبة املئوية من سوكان األريواف)ق فجووة الفقور عنود خوط الفقور يف الريوف (نسوبة
مئوية)ق العدد املطلق لسكان الريف (املصدر :البنك الدولي)
سوء التغذية يف الريف -انتشار سوء التغذية ،الوزن نسبةً إىل العمر (النسبة املئوية من األوالد دون اخلامسة من العمر)ق النسبة املئوية مون األوالد
دون اخلامسة من العمر املصابني بالتقزّم (املصدر :منظمة الصحة العاملية)ق عمق العجوز الغوذائي (السوعرات احلراريوة/الفرد الواحود/اليوم الواحود)
(املصدر :الفاو)
الصحة يف الريف -معدّل الوفيات ،دون اخلامسة من العمر (لكل  1 000والدة حيوة) (املصودر :منظموة الصوحة العامليوة)ق نسوبة الوفيوات لودى
األمهات (التقديرات الوطنية ،لكلّ  100 000والدة حيّة) (املصدر :جمموعة األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت)ق العاملون الصحيون يف اجملتمع
احمللي (لكل  1 000شخص) (املصدر :منظمة الصحة العاملية)
النتيجة  :1-3حيظى فقراء األرياف بممكانية معزّزة ومتساوية للوصول إىل املكوارد اإلنتاجيكة واخلكدمات واملنظمكات واألسكوان و ككنهم إدارة
مواردهم على حنو أكثر استدامة.
اهلدف
اهلدف
(نهاية عام ( )2015نهاية عام )2017

مؤشرات النتائج
عدد البلدان اليت تستخدم جمموعة حمسّنة من االسرتاتيجيات ،والسياسات ،واخلطوط
التوجيهية ،واألنظمة واألدوات الراميوة إىل حتسوني وصوول الرجوال والنسواء مون فقوراء
األريوواف إىل موووارد إنتاجيووة ،وخوودمات وأسووواق مالئمووة ،وإىل التشووجيع علووى اإلدارة
املستدامة لقاعدة املوارد الطبيعية ،وجيري قياسها من خالل:
 1 -3ألف



وجود سياسات لوضع اسرتاتيجيات مشولية للح ّد من الفقر يف الريف وعدم املساواة بني اجلنسني



وجود إطار للسياسات يسمح بتمكني الناس من خالل إجراء مجاعي وعمليات سياساتية تشاركية



وجود سياسات ،وتشريعات ،ومؤسسات تروّج للحيازة اآلمنة للموارد الطبيعيوة ،واسوتخدامها العوادل ،وإدارتهوا املسوتدامة مون
جانب الرجال والنساء الفقراء يف الريف وغريهم من اجملموعات املهمّشة



وجود سياسات ،وتنظيمات ،ونُهُج لوضع تكنولوجيات مناصرة للفقراء ،وتقديم خدمات ريفية ،ودعم التسويق

عدد البلدان الويت قاموت فيهوا املنظموات الريفيوة ذات الصولة ،واملؤسسوات احلكوميوة
وغريها من أصحاب املصلحة ذات الصلة ،بتعزيوز قودراتها مون أجول حتسوني الوصوول
العوادل للرجوال والنسواء يف الريوف إىل مووارد إنتاجيوة ،وخودمات مالئموة ،ومنظمووات
وأسواق ،وبالرتويج إلدارة قاعدة املوارد الطبيعية على حنو مستدام ،وجيري قياسوه مون
خالل:
 1 -3باء

9

17

9

17



مستوى قدرات املنظمات ال ريفية واملؤسسات املناصرة للفقوراء يف جموال املشواركة يف حوكموة اجملتموع احمللوي ،وعمليوات وضوع
السياسات وتقديم اخلدمات



مستوى القدرات يف جمال احليازة اآلمنة للموارد الطبيعية ،وإدارتها املستدامة واستخدامها العادل



مستوى القدرات يف جمال حتسني وصول الرجال والنساء من فقراء الريف إىل تكنولوجيات مناصرة للفقراء ،وعلى خودمات ريفيوة
ودعم للتسويق.



مستوى القدرات يف جمال وضع سياسات تشاورية وقائمة على األدلة ،ورصد الفقر يف الريف
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اهلدف االسرتاتيجي 3

احلد من الفقر يف الريف
النواتج
1-1-3

الدعم لتعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية ،وتيسري عملية متكني فقراء الريف.

2-1-3

الدعم ل لتشجيع على اعتماد وتنفيذ نُهُج مناصِرة للفقراء حيال سياسات وبرامج حتسّن احلصول على املوارد الطبيعيوة وإدارتهوا بصوورة
مستدامة.

3-1-3

الدعم لتحسني حصول املنتجني الفقراء واألسور الفقورية يف الريوف علوى تكنولوجيوات ومعوارف مالئموة وعلوى مودخالت والوصوول إىل
األسواق.

4-1-3

دعم االبتكارات يف توفري اخلدمات الريفية وتنمية البنية األساسية املتاحة للفقراء يف الريف.

5-1-3

إسداء املشورة السياساتية عرب القطاعات وتنمية القدرات لتحديد اسورتاتيجيات ترموي إىل حتقيوق التنميوة الريفيوة املسوتدامة والعادلوة
للرجال والنساء وإىل احل ّد من الفقر.

النتيجة  :2-3حيظى فقراء الريف بفرص أكرب يف احلصول على عمل الئق يف املزرعة وخارج املزرعة
اهلدف

مؤشرات النتائج

(نهاية عام ( )2015نهاية عام )2017

عدد البلدان الويت اعتمودت جمموعوة حمسّونة مون السياسوات ،واملؤسسوات والتودخالت
الرامية إىل توفري عمل الئق يف الريف ،مبا يف ذلك النساء والشوباب ،وجيوري قياسوه مون

2-3

ألف

اهلدف

9

18

خالل:


مالءمة سياسات ،واسرتاتيجيات ،وبرامج لتوليد عمل الئق يف الريف



مستوى القدرات املؤسسية لدعم الرتويج لعمل الئق يف الريف



مستوى القدرات لتحليل ورصد أسواق العمل يف الريف ،ودعم العمليات السياساتية الختاذ قرارات قائمة على األدلّة

النواتج
1-2-3

دعم السياسات القائمة على األدلة وتنمية القدرات يف جمال صياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج تولّد عمالً الئقاً يف الريف مع
الرتكيز بصورة خاصة على تعزيز التمكني االقتصادي واالجتماعي للشباب والنساء يف الريف.

2-2-3

دعم السياسات لتوسيع نطاق تطبيق معايري العمل الدولية حبي يشمل املناطق الريفية.

3-2-3

الدعم الفين إلنشاء نظم معلومات وتوليد بيانات ومعارف بشأن العمل الالئق يف الريف على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

النتيجة  :3-3تتعزّز نُظُم احلماية االجتماعية دعما للحدّ من الفقر يف الريف بصورة مستدامة
اهلدف

مؤشرات النتائج

 3-3ألف

اهلدف

(نهاية عام ( )2015نهاية عام )2017

عدد البلدان اليت اعتمدت نظم حمسّنة للحماية االجتماعيوة توربط احلمايوة االجتماعيوة
باحل ودّ موون الفقوور يف الريووف ،واألموون الغووذائي والتغذيووة ،واإلدارة املسووتدامة للموووارد
الطبيعية ،وجيري قياسه من خالل:

4

8



التزام أصحاب املصلحة املتعدّدين بسياسات واسرتاتيجيات عرب القطاعات لتوسيع نطاق انتشار نظم احلمايوة االجتماعيوة وزيوادة
استجابتها يف املناطق الريفية



مستوى القدرات املؤسسية لتنفيذ برامج محاية اجتماعية فعّالة يف املناطق الريفية

9
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اهلدف االسرتاتيجي 3

احلد من الفقر يف الريف


مستوى القدرات لتحليل ورصد ،وتقييم سياسات وبرامج احلماية االجتماعية يف املناطق الريفية

النواتج
1-3-3

توَفَّر املشورة يف جمال السياسات وتنمية القدرات والدعوة لتحسني نظم احلماية االجتماعية من أجل تعزيوز التنميوة الريفيوة املسوتدامة
والعادلة ،واحل ّد من الفقر ،وحتقيق األمن الغذائي والتغذية.

2-3-3

حتسني نظم املعلومات وصكوك املعرفة القائمة على األدلّة من أجل تقييم تأثري آليوات احلمايوة االجتماعيوة علوى تقلويص الالمسواواة،
وحتسني سبل كسب العيش يف الريف ،وتعزيز قدرة فقراء األرياف على إدارة املخاطر.
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اهلدف االسرتاتيجي 4

متكني نُظُم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة
مؤشرات (ومصدر) حتقيق اهلدف
زيادة يف قيمة التجارة الزراعية العاملية بالنسبة إىل قيمة اإلنتاج الزراعي العاملي (املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة)ق
املدى الذي يكون فيه النمو يف القيمة املضافة للصناعة الزراعية يف العا؛ أكرب من النموو يف القيموة املضوافة للزراعوة (املصودر :منظموة األموم املتحودة
للتنمية الصناعية)ق
النمو العاملي يف إنتاجية العمل يف قطاعي الزراعة واملؤسسات الزراعية (املصدر :منظمة العمل الدولية).
النتيجة  :1-4تُصاغ وتُنفَّذ االتفاقات واآلليات واملعايري الدولية اليت تروّج لتجارة وأسوان أكثر كفاءة ومشوال من جانب البلدان.
اهلدف (نهاية
عام )2015

مؤشرات اإلنتاج

 1-4ألف

عدد البلدان اليت قامت مبواءمة السياسات واألنظموة واآلليوات الوطنيوة التجاريوة (املتصولة
بالتجووارة الدوليووة يف جمووال الزراعووة والغابووات واألغذيووة واملنتجووات) حبيو تتطووابق مووع
االتفاقات ،وجيري قياسه من خالل:


 1-4باء

 1-4جيم

 15.12يف املائة

 15.84يف املائة

عدد التعليقات الواردة من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف مجيع مراحل وضع معايري االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات أو
مواصفات الدستور الغذائي كنسبة من عدد التعليقات الواردة من مجيع البلدان األعضواء (املصودر :بيانوات مون نظوم التعليوق عورب
اإلنرتنت يف أمانيت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والدستور الغذائي)

عدد البلدان النامية اليت ارتفع فيها مؤشور الونظم التنظيميوة يف منظموة األغذيوة والزراعوة،
وجيري قياسه من خالل:


15

حتديد عدد البلدان اليت غيّرت السياسات واألنظمة واآلليات الوطنية املتصلة بالتجارة الدولية لتتطابق مع اتفاقات التجارة الدولية
(املصدر :استعراض السياسة التجارية يف منظمة التجارة العامليةق برصد من منظمة األغذية والزراعة)

نسبة البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل املشاركة بفعالية يف وضوع املعوايري الدوليوة برعايوة
هيئة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو وضع مواصفات الدستور الغوذائي
الواردة من أقل البلدان منواً ،وجيري قياسها من خالل:


5

اهلدف (نهاية
عام )2017

8

15

تقييم كمي ونوعي خمتلط للبلدان اليت مت فيها حتسني النظم القانونية

النواتج
1-1-4

وضع معايري دولية جديدة ومنقّحة يف جمال سالمة األغذية وجودتها والصحة النباتية ،توافق عليها البلدان ،وتشكّل مرجعواً لالتسواق
الدولي.

2-1-4

توفري الدعم للبلدان وجمموعاتها االقتصادية اإلقليمية للمشاركة على حنو فعال يف صياغة وتنفيذ اتفاقات وأنظموة وآليوات وأُطور دوليوة
تروّج ألسواق تتسم بالشفافية وتعزيز الفرص يف األسواق العاملية واإلقليمية.

3-1-4

تُوفَّر معلومات وحتليالت حمدَّثة للحكومات وأصحاب املصلحة الوطنيني لتصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات كفؤة وشاملة يف جموال األسوواق
والتجارة.

4-1-4

توفري الدعم ملؤسسات القطاع العام من أجل حتسني قدرتها على تصميم وتنفيذ سياسات وأطر تنظيمية أفضل ،وتقوديم خودمات عاموة
متصلة بالصحة النباتية واحليوانية وبسالمة األغذية وجودتها.

النتيجة  :2-4تُنشأ وتُنفَّذ مؤسسات األعمال الزراعية وسالسل األغذية الزراعية حيث تكون أكثكر مشكوال وكفكاءة مكن جانكب القطكاعني العكام
واخلاص.
مؤشرات النتائج
 2-4ألف

عدد البلدان اليت شهدت فيها القيمة املضافة للصناعة الزراعية منواّ أسرع من القيمة املضافة
يف الزراعة ،وجيري قياسه من خالل:

اهلدف (نهاية
عام )2015

اهلدف (نهاية
عام )2017

10

12

11
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اهلدف االسرتاتيجي 4

متكني نُظُم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة


القيمة املضافة يف الصناعة الزراعية (املصدر :اإلحصاءات الصناعية يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية) مقارنة بالقيمة املضافة
يف الزراعة (مبا يف ذلك الغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية) (املصدر :مؤشرات التنمية العاملية)

عدد البلدان اليت اخنفض فيها مؤشر منظمة األغذية والزراعوة بشوأن الفاقود مون األغذيوة،
وجيري قياسه من خالل:

 2-4باء




40

20

مدى حجم الفاقد ما بعد احلصاد
مدى حجم الفاقد من األغذية على أساس السلع األساسية عرب سالسل القيمة ،مبا يف ذلك مراعاة اهلياكل األساسية للبلدان

النواتج
1-2-4

توفري الدعم ملؤسسات القطاع العام لصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات ،ولتوفري سلع عامة تعزز الشمولية والكفاءة يف سالسل األغذية
الزراعية.

2-2-4

توفري الدعم لوضع برامج قائمة على األدلّة للح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

3-2-4

توفري الدعم الفين واإلداري لألطراف املعنيني يف سلسلة القيمة من أجل الرتويج لسالسل األغذية الزراعية اليت تتّسم بالشمولية والكفواءة
واالستدامة.

النتيجة  : 3-4توضَع وتُنفَّذ السياسات والصكوك املالية واالستثمارات اليت حتسّن مشولية نظم األغذية الزراعية وكفاءتها من جانكب القطكاعني
العام واخلاص.
مؤشرات النتائج
عدد البلدان اليت ازدادت فيها االئتمانات للزراعة باألرقام احلقيقية (معدّلة حسب التضوخم)

اهلدف (نهاية
عام )2015

اهلدف (نهاية
عام )2017

13

15

7

10

 3-4ألف وجيري قياسه من خالل:
 االئتمانات باملستوى احلقيقي اليت متّ توفريها للقطاع الزراعي كما جرى قياسها يف تقرير اإلحصاءات املركزية ( 50بلداً على األقل)
عدد البلدان اليت ازدادت فيها نسبة االستثمار الزراعي ،وجيري قياسه من خالل:
 3-4باء

 3-4جيم



تكوين رأس املال الثابت اإلمجالي يف الزراعة/القيمة الزراعية املضافة ،حيو  )1( :تكووين رأس املوال الثابوت اإلمجوالي هوو قيموة
االستحواذ الصايف ألصول جديدة أو أصول ثابتة موجودة (تطوير األراضي ،أصول ثابتة وموجوودات يف الثوروة احليوانيوة ،حماصويل
زراعية ،هيكلة الثروة احليوانية ،آالت)ق ( )2تشري الزراعة إىل الزراعة ومصايد األمساك والغابات

عدد البلدان اليت قلّصت مستوى املثبطات اليت تؤثر على قطاع الزراعوة واألغذيوة مون خوالل
االختالالت يف السياسات ،وجيري قياسه من خالل:


10

12

مؤشرات املعدالت االمسية للحماية (املصدر :بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنوك الودولي ،بيانوات منظموة
األغذية والزراعة)

النواتج
1-3-4

توفري الدعم ملؤسسات القطاعني العام واخلا ص لتصميم وتنفيذ صكوك وخودمات ماليوة حتسّون احلصوول علوى رأس املوال لونظم األغذيوة
الزراعية اليت تتّسم بالكفاءة والشمولية.

2-3-4

توفري الدعم ملؤسسات االستثمار العامة واخلاصة من أجل زيوادة االسوتثمارات املسوؤولة يف نظوم األغذيوة الزراعيوة الويت تتّسوم بالكفواءة
والشمولية

3-3-4

ُتنشأ النظم وتُدعَم البلدان لرصد وحتليل وإدارة آثار سياسات نظم األغذية املتصلة بالتجارة واألغذية والزراعة والسياسات
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اهلدف االسرتاتيجي 5

زيادة قدرة سُبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات
مؤشرات (ومصدر) حتقيق اهلدف
التعرّض إىل املخاطر – مؤشر ا لتعرّض إىل املخاطر (سيجري وضعه بناءً على بيانات من مكتوب األموم املتحودة لتنسويق الشوؤون اإلنسوانية واإلدارة
العامة للمعونة اإلنسانية يف املفوضية األوروبية)
االعتماد على املعونة الغذائية -شحنات املعونة الغذائية من احلبوب للفرد الواحد (املصدر :برنامج األغذية العاملي ،الفاو)
صحة النظام اإليكولوجي -التوازنات يف املغذيات (املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظموة)ق املنواطق الربيوة احملميوة (املصودر:
البنك الدولي)ق املناطق احلرجية املصمّمة يف األساس لتوفري خدمات بيئية واجتماعية (املصدر :التقيويم العواملي للمووارد احلرجيوة ،الفواو)ق النموو
السنوي للمناطق احلرجية (نسبة مئوية) (املصدر :قاعدة البيانات اإلحصوائية املوضووعية يف املنظموة)ق مؤشور منوافع مرفوق البيئوة العامليوة للتنووّع
البيولوجي (املصدر :البنك الدولي).
سوء التغذية -مؤشر سوء التغذية احلاد على الصعيد العاملي (معدالت متوسطة) (املصدر)CE DAT :
النتيجة  :1-5بلدان وأقاليم تعتمد وتنفّذ نظما قانونية وسياساتية ومؤسسية وأطرا تنظيمية للحدّ من املخاطر وإدارة األزمات.
اهلدف (نهاية
عام )2015

مؤشرات النتائج
عدد البلدان اليت حسّنت التزامها وقدرتها علوى إدارة خمواطر الكووارث واألزموات يف قطواع
الزراعة واألغذية والتغذية بشكل سياسات وتشريعات ونظوم مؤسسوية ،وجيوري قياسوه مون

10

اهلدف (نهاية
عام )2017
16

خالل:


 1-5ألف








وجود سياسة أو اسرتاتيجية وطنية للح ّد من خماطر الكوارث و/أو إدارتها مع إدراج صريح وشامل لقطاع الزراعة واألغذية والتغذية
و/أو القطاعات ذات الصلة
يشكّل احل ّد من خماطر الكوارث جزءاً ال يتجزأ من السياسات واخلطط الوطنية املتصلة بالزراعة واألغذية والتغذية
وجود هيكلية فعالة للحدّ من خماطر الكوارث و/أو إدارتها يف الوكاالت املعنية بالزراعة واألغذيوة والتغذيوة ،والوكواالت القطاعيوة
ذات الصلة
وج ود آلية تنسيق وطنية متعددة أصحاب املصلحة ومتعددة القطاعات للحدّ من خماطر الكوارث وإدارتها ،مبا يف ذلك الرتكيز على
احل ّد من خماطر الكوارث يف التدخالت يف جمال الزراعة واألغذية والتغذية
ختصيص مستويات مالئمة من املوارد البشرية واملالية للح ّد من املخاطر بالنسبة إىل الزراعة واألغذية والتغذية

النواتج
1-1-5

حتسني القدرات لصياغة سياسات واسرتاتيجيات وخطط للح ّد من املخاطر وإدارة األزمات والرتويج هلا.

2-1-5

تعزيز التنسيق وحتسّني اسرتاتيجيات برجمة االستثمار وتعبئة املوارد للح ّد من املخاطر وإدارة األزمات.

النتيجة  :2-5تقدّم البلدان واألقاليم معلومات منتظمة وتوفّر اإلنذار املبكر ملواجهة املخاطر احملتملة واملعروفة والناشئة.
اهلدف (نهاية
عام )2015

مؤشرات النتائج
عدد البلدان اليت حسّنت قدراتها على توفري معلومات منتظمة ،وإطالق إجوراءات يف الوقوت
املالئم ملواجهة تهديدات حمتملوة ومعروفوة وناشوئة يف جموال الزراعوة واألغذيوة والتغذيوة،

 2-5ألف

22

اهلدف (نهاية
عام )2017
30

وجيري قياسه من خالل:




توضع النُظُم جلمع ورصد وتقاسم بيانات وحتليالت عن األخطار ومواطن الضعف الرئيسوية بالنسوبة إىل املخواطر الويت توؤثر علوى
الزراعة واألغذية والتغذية
ُت نشأ نظم وطنية لإلنذار املبكر عن مجيع املخاطر الرئيسية اليت تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية ،على أن تصل إىل اجملتمعات
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اهلدف االسرتاتيجي 5

زيادة قدرة سُبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات




احمللية
أدلّة عن استخدام بيانات متصلة باألخطار ومبواطن الضعف و/أو بالقدرة على الصمود من أجل اختاذ قرارات مستنرية بشأن برامج
تراعي املساواة بني اجلنسني وتنفيذها يف جمال الزراعة واألغذية والتغذية
توضَع الُنظُم جلمع ورصد وتقاسم بيانات وحتليالت عن آليات قودرة الصومود لودى اجملتمعوات احملليوة/جمموعات سوبل كسوب
العيش

النواتج
1-2-5

تُنشأ/تُحسَّن اآلليات لتحديد التهديدات ورصدها ولتقييم املخاطر املتصلة بإعطاء إنذار مبكر متكامل وحسن التوقيت

2-2-5

حتسني القدرات للقيام بتحليل التعرض للمخاطر/التكيّف والقدرة على الصمود

النتيجة  :3-5حتد البلدان من املخاطر واالنكشاف عليها على مستويي األسرة واجملتمع احمللي
مؤشرات النتائج
عدد البلدان اليت حسّنت قدرتها على تطبيق إجراءات الوقاية من اآلثار والتخفيف منها مبا
يقلّص املخاطر على الزراعة واألغذية والتغذية ،وجيري قياسه من خالل:
 3-5ألف





اهلدف (نهاية
عام )2015

اهلدف (نهاية
عام )2017

15

20

البلدان املعرّضة لكوارث وأزمات تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية تتمتع بقدرات لتطبيق إجراءات الوقاية من اآلثار والتخفيوف
منها على املستويات اإلدارية كافة
البلدان املعرّضة لكوارث وأزمات تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية توفّر الدعم واخلدمات االجتماعيوة واالقتصوادية للمجتمعوات
احمللية املعرّضة للخطر من أجل احلدّ من هشاشتها

النواتج
1-3-5

حتسني قدرات البلدان واجملتمعات احمللية وأصحاب املصلحة الرئيسيني على تنفيذ املمارسات اجليودة يف جموال الوقايوة مون اآلثوار
والتخفيف منها لتقليص آثار التهديدات واألزمات.

2-3-5

حتسني إمكانية حصول اجملموعات املعرضة للمخاطر على اخلدمات اليت حتد من أثر الكوارث واألزمات

النتيجة  :4-5البلدان واألقاليم املتأثرة بالكوارث واألزمات تستعد إلجياد احللول الفعالة وإدارتها.
مؤشرات النتائج

عدد البلدان الويت حسّونت قودراتها علوى التأهوب وإدارة االسوتجابة ،وجيوري قياسوه مون
خالل:
 4-5ألف






اهلدف (نهاية
عام )2015

اهلدف (نهاية
عام )2017

20

27

توضع خطط للتأهب للكوارث املتعددة األخطار و/أو خطط الطوارئ لقطاع الزراعة واألغذية والتغذية و/أو القطاعوات ذات الصولة،
وتكون فعالة للح ّد من خماطر الكوارث على املستويات اإلدارية كافة
وجود آلية تنسيق فنية ومؤسسية فعالة وقابلة للمساءلة من أجل إدارة الكوارث/األزمات يف قطاع الزراعة واألغذية والتغذية
تتمتع البلدان املتأثرة بكوارث وأزمات تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية بالقدرة على إدارة استجابات فعالة

النواتج
1-4-5

حتسني قدرات السلطات الوطنية وأصحاب املصلحة على التأهب للطوارئ من أجل تقليص آثار األزمات.

2-4-5

تعزيز قدرات التنسيق من أجل التأهب واالستجابة لألزمات على حنو أفضل.

3-4-5

تعزيز قدرات السلطات الوطنية وأصحاب املصلحة على االستجابة إىل األزمات.
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اهلدف  :6اجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات
بيان النتيجة -حتقيق اجلودة الفنية ،واملعارف ،واخلدمات ،وجودة وكمال البيانات اليت تنتجها وتنشرها الفاو ،وخدمات جيدة للعمل على
احلوكمة واملساواة بني اجلنسني
 :1-6جودة وكمال العمل الفين واملعياري الذي تقوم به املنظمة
مؤشرات األداء األساسية

جودة القيادة الفنية ،وجيري قياسها من خالل:

خطوط
األساس

األهداف
(نهاية عام
)2015

األهداف
(نهاية عام
)2017

 62يف املائة

 62يف املائة

 64يف املائة

منهجية مسح لتقييم املعلومات املرجتعة من أصحاب املصلحة بشأن عناصر القيادة الفنية من قبيل :ضمان االمتياز يف املعارف
الفنية ،وااللتزام بالسياسات الفنية ،والسالمة الفنية والقدرة على االستجابة للقضايا الناشئة ،واالرتقاء بفهم أساسي للتحديات
وإجياد خيارات يف التخصصات األساسية عن طريق اللجان الفنية

 1-6ألف

النواتج
1-1-6

ضمان جودة املعرفة الفنية الالزمة لتحقيق ودعم تنفيذ األهداف االسرتاتيجية عن طريق القيادة الفنية الرئيسية ملساعدي املدير العام يف
اإلدارات الفنيةق وإقامة شبكات فنية وتوفري خربة فنية كافية لربامج املنظمة.

2-1-6

التكفل باالمتثال للسياسات الفنية ،والسالمة الفنية ،واتساق تدخالت املنظمة عرب احلدود اجلغرافية.

3-1-6

توفري القدرة على االستجابة للقضايا الناشئة ،ودعم البح عن نُهج جديدة وابتكارات لتكييف حلول للبيئة املتغرية ،واإلسهام يف
مواجهة التحديات عن طريق بذل جهود تعاونية باستخدام الصندوق متعدد التخصصات.

4-1-6

النهوض بالفهم األساسي للتحديات ،وإجياد خيارات يف التخصصات األساسية عن طريق اللجان الفنية (جلنة مصايد األمساك ،جلنة
الغابات ،جلنة الزراعة ،جلنة مشكالت السلع).

5-1-6

التكفل بإعداد املطبوعات الرئيسية عن "حالة" انعدام األمن الغذائي ،والزارعة ،ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية ،والغابات.

6-1-6

دعم وتشجيع احلوار الفين والسياسي على املستويني العاملي واإلقليمي عن طريق التمثيل املؤسسي من جانب اإلدارات الفنية وكبري
اإلحصائيني.

6ك :2تعزّز املنظمة قدرة البالد على استخدام البيانات ومجعها وحتليلها ونشرها من خالل أساليب حمسّنة وضعتها املنظمة
مؤشرات األداء األساسية

 2-6ألف

استخدام اإلحصاءات يف وضع السياسات املرتكزة على األدلة يف جماالت األهداف
االسرتاتيجية اخلمسة (األمن الغذائي والتغذية ،الزراعة املستدامة ،الفقر يف الريف
والقدرة على مواجهة التهديدات واألزمات) ،وجيري قياسه من خالل:



 2-6باء

12

30

عدد البلدان اليت لديها إحصاءات وتستخدمها يف مثل عمليات صنع السياسات
(املصدر :املسح املؤسسي الذي جتريه الفاو)

نظام تقييم الفاو للقدرة اإلحصائية ،وجيري قياسه من خالل:


خطوط
األساس

األهداف
(نهاية عام
)2015

األهداف
(نهاية عام
)2017

18

45

عدد البلدان اليت أحرزت تقدماً كبرياً يف القدرة اإلحصائية يف نتائج استمارات التقييم القطري لالسرتاتيجية العاملية لتحسني
اإلحصاءات الزراعية والريفية

النواتج
1-2-6

جيري وضع وتشاطر أساليب جلمع البيانات ،وجتميعها ،ونشرها ،وحتليلها ،واستخدامها يف جماالت خمتلفة من البيانات.

2-2-6

يُوفَّر الدعم لتعزيز املؤسسات الوطنية لإلحصاء ولتحسني كفاءات اإلحصائيني الوطنيني يف مجع البيانات ،وحتليلها ،ونشرها (مثالً من
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اهلدف  :6اجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات
خالل العمل على االسرتاتيجية العاملية ونظام املعلومات اإلحصائية القطرية لألغذية والزراعة).
3-2-6

تنتج مجيع البلدان بيانات عالية اجلودة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي ،وحتصل عليها.

4-2-6

تُعزّز احلوكمة والتنسيق يف الفاو يف جمال اإلحصاءات (رئيس اإلحصائيني ومجاعة العمل املشرتكة بني اإلدارات املعنية باإلحصاءات)،
وحتسّن القدرة الداخلية على حتليل التحديات السياساتية والتنموية ولتقييم إطار الرصد يف املنظمة.

 :3-6جودة اخلدمات ونُهُج متماسكة للعمل على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اليت تؤدي إىل تعزيز القدرات القطرية يف جمال صياغة
وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج توفّر فرصا متساوية للرجال وللنساء
مؤشرات األداء األساسية

 3-6ألف

عدد املعايري الدنيا لتبسيط مسألة املساواة بني اجلنسني ،والتدخالت املستهدفة اخلاصة
بالنساء اليت اعتمدت ،وجيري قياسه من خالل:


 3-6باء

0

6

10

حتديد ورصد جمموعة من التدخالت الرئيسية املتصلة باملعايري الدنيا

عدد معايري األداء يف خطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
ومتكني املرأة اليت حقّقتها الفاو ،وجيري قياسه من خالل:


خطوط
األساس

األهداف
(نهاية عام
)2015

األهداف
(نهاية عام
)2017

4

8

10

حتديد ورصد جمموعة من التدخالت الرئيسية املتصلة خبطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

النواتج
1-3-6

تتلقى البلدان األعضاء الدعم ضمن األهداف االسرتاتيجية من وحدة املساواة بني اجلنسني لتنمية قدراتها مبا يتّسق مع املعايري الدنيا يف
الفاو بشأن تبسيط مسألة املساواة بني اجلنسني ،والتدخالت املستهدفة.

2-3-6

تُنشأ أو تُعزَّز آليات مؤسسية وقدرات املوظفني لدعم مبادرات البلدان الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني.

 :4-6خدمات جيدة ملعاجلة أكثر فعالية ومشوال لقواعد احلوكمة وآلياتها ومؤسساتها على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين ويف برامج
اهلدف االسرتاتيجي
مؤشرات األداء األساسية

 4-6ألف

 4-6باء

خطوط
األساس

األهداف
(نهاية عام
)2015

األهداف
(نهاية عام
)2017

عدد من آليات أو عمليات عاملية خمتارة للحوكمة اليت متارس فيها الفاو دوراً قيادياً
مبا شجّع إحراز تقدم يف مسائل متصلة باألهداف االسرتاتيجية اخلمسة.

2

3

3

عدد مسائل احلوكمة حي شجعت الفاو التقدم خبصوص األهداف االسرتاتيجية
اخلمسة على الصعيدين الوطين واإلقليمي ،وجيري قياسه من خالل:

0

4

20



حتدي نهج الفاو يف جمال احلوكمة من قبل املوظفني يف فرق األهداف االسرتاتيجية.

النواتج
1-4-6

حتسّن مساهمة الفاو يف آليات عاملية خمتارة للحوكمة من حي جودتها واتساقها.

2-4-6

تُحدَّد مسائل احلوكمة الرئيسية على الصعيدين الوطين واإلقليمي وتُصاغ خيارات ملشورة مستهدفة مالئمة.

 :5-6ضمان اجلودة واالتسان يف عمل منظمة الفاو على التغذية من خالل دمج التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي وتعزيز مساهمة منظمة الفاو يف
اهلندسة الدولية للتغذية
مؤشرات األداء األساسية

خطوط

األهداف
(نهاية عام

األهداف
(نهاية عام
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اهلدف  :6اجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات
األساس
6ك 5ألف

عدد البلدان املدعومة من منظمة الفاو اليت تبلّغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات
بإعالن روما عن التغذية وإطار العمل للمؤمتر الدولي الثاني للتغذية (املصدر :نظام الرصد
املشرتك بني منظمة الفاو ومنظمة الصحة العاملية)

6ك 5باء

عدد وحدات/موظفي منظمة الفاو الذين يطبقون املعايري الدنيا والنهج املؤسسي لتعميم
التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي (املصدر :تقييم املتابعة ما بعد التدريب)

)2015

)2017

النواتج
6ك5ك1

حتسني جودة ومتاسك دعم منظمة الفاو للتنسيق التشغيلي والسياساتي بشأن التغذية يف منظومة األمم املتحدة.

6ك5ك2

تعزيز قدرة منظمة الفاو على دعم البلدان األعضاء يف تنفيذ إعالن روما عن التغذية وإطار العمل للمؤمتر الدولي الثاني للتغذية

6ك5ك3

وضع وتنفيذ معايري مشرتكة ونهج مؤسسي لتعميم التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي من خالل األهداف االسرتاتيجية

 :6-6ضمان جودة ومتاسك عمل الفاو بشأن تغري املناخ من خالل تعميم تغري املناخ يف كامل اإلطار االسرتاتيجي وتعزيز مساهمة الفاو يف اهلياكل
الوطنية واإلقليمية والدولية لتغري املناخ
مؤشرات األداء األساسية

6ك 6ألف

عدد البلدان املدعومة من الفاو اليت تبلغ عن التقدم يف تعميم األمن الغذائي والزراعة يف
سياسات وعمليات تغري املناخ

6ك 6باء

عدد احلوارات الرفيعة املستوى يف جمال السياسات يف اجملال التقين على الصعيدين
العاملي واإلقليمي حي تؤدي الفاو دورا رياديا يشجع التقدم يف املسائل املتصلة باألمن
الغذائي والزراعة يف برنامج تغري املناخ

خطوط
األساس

األهداف
(نهاية عام
)2015

األهداف
(نهاية عام
)2017

النواتج
6ك6ك1

تعزيز قدرة الفاو على دعم البلدان األعضاء يف تنفيذ سياساتها وخططها يف جمال تغري املناخ

6ك6ك2

حتسني مساهمة الفاو يف حوارات خمتارة عاملية وإقليمية على صعيد السياسات وعلى الصعيد التقين من حي اجلودة والتماسك
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CL 153/3 Web Annex 5

الفصل  :7برنامج التعاون التقين
بيان النتيجة -حتقيق برنامج التعاون التقين على حنو فعال ،وباتساق تام مع األهداف االسرتاتيجية ،ودعماً لتنفيذ نتائج أطر الربجمة القطرية
 :1-7إدارة ودعم برنامج التعاون التقين
األهداف
خط األساس
مؤشرات األداء األساسية
(نهاية عام
)2017
 100يف املائة
معدّل املوافقة نسبة إىل
معدل املوافقة على موارد برنامج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادات للفرتة -2016
2017
االعتمادات للفرتة -2014
 1-7ألف
2015

معدل إجناز مشاريع برنامج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادات للفرتة
 1-7باء

2015-2014

معدّل إجناز مشاريع برنامج
التعاون التقين نسبة إىل
االعتمادات للفرتة -2012

2013

 100يف املائة
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اهلدف الوظيفي  :8التواصل
بيان النتيجة -حيظى حتقيق أهداف الفاو بدعم من شراكات متنوعة وموسّعة ،والدعوة ،ومستوى أعلى من التوعية ،والدعم السياسي واملوارد،
وتنمية معزّزة للقدرات وإدارة املعارف
 :1-8الشراكات والدعوة وتنمية القدرات
مؤشرات األداء األساسية

 1-8ألف
 1-8باء

خط األساس

األهداف
(نهاية عام
)2015

األهداف
(نهاية عام
)2017

عدد التعهدات بشراكات حامسة متّ إبرامها أو استمرارهاق ومبادرات الدعوة لدعم
األنشطة احلامسة للمنظمة واألهداف االسرتاتيجية املضطلع بها

20

15

48

عدد نهج الفاو لتنمية القدرات اليت تنفذ كجزء من تنفيذ األهداف االسرتاتيجية

0

20

35

النواتج
1-1-8

الشراكات األساسية اليت ُشجّعت وعُزَّزت.

2-1-8

توفري الدعم يف جمال الدعوة ألولويات الشراكة واألهداف االسرتاتيجية على نطاق املنظمة.

3-1-8

توفري املشورة والدعم للفرق املعنية باهلدف االسرتاتيجي من أجل تبسيط تنمية القدرات يف عمل الفاو.

 :2-8االتصاالت
مؤشرات األداء األساسية

 2-8ألف
 2-8باء

زيارات املستخدمني ملوقع الفاو ( FAO.orgاستناداً إىل إحصاءات الدخول على شبكة
اإلنرتنت)
مستوى وجود وسائل اإلعالم (عدد زيارات املوقع) مقاساً خبدمة
اإلعالمي

Meltwater

للرصد

خط األساس

األهداف
(نهاية عام
)2015

األهداف
(نهاية عام
)2017

 6ماليني
زيارة يف الشهر

 6.5مليون
زيارة يف الشهر

 7ماليني زيارة
يف الشهر

12 500

زيارة جديدة
يف الشهر

13 200

زيارة جديدة
يف الشهر

14 000

زيارة جديدة
يف الشهر

النواتج
1-2-8

إقامة عالقات جديدة مع وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية والوطنية

2-2-8

إطالق املوقع اإللكرتوني للمنظمة على مستوى العا؛ ووجود وسائل التواصل االجتماعي التساقها مع أهدافها االسرتاتيجية

3-2-8

وضع وتعزيز نهج ،وأدوات ومنهجيات على مستوى املنظمة يف جمال نشر املعرفة واإلدارة احملسّنة للمعلومات

 :3-8تعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب
مؤشرات األداء األساسية

مستوى املساهمات الطوعية اليت جرت تعبئتها يف فرتة السنتني ()2015-2014
 3-8ألف

عدد البلدان ذات هدف واقعي لتعبئة املوارد
 3-8باء

خط األساس

األهداف
(نهاية عام
)2015

األهداف
(نهاية عام
)2017

 1.6مليار
دوالر أمريكي
(-2010
)2013
متوسط

 1.6مليار
دوالر أمريكي
(-2014
)2015

 1.6مليار
دوالر أمريكي
(-2016
)2017

17

50

مجيع البلدان
اليت وضعت
أطراً للربامج
القطرية
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اهلدف الوظيفي  :8التواصل
النواتج
1-3-8

قاعدة موسّعة ومتنوعة من الشركاء الذين تعمل معهم الفاو ،مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب

2-3-8

ثقافة على مستوى املنظمة والقدرة على تعبئة املوارد ،وإدارة دورة املشاريع وتوليد أو حتسني التعاون بني بلدان اجلنوب وخباصة من
خالل سياسات وخطوط توجيهية وتدريب املوظفني والرتكيز على املكاتب امليدانية

3-3-8

دمج تعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب يف أطر جديدة أو منقّحة للربجمة القطرية

4-3-8

تتسق املساهمات الطوعية مع األولويات املتفق عليها يف عمل املنظمة ،مبا يتماشى مع سياسات الفاو ،وتُرصَد وتؤخذ يف االعتبار.
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اهلدف الوظيفي  :9تكنولوجيا املعلومات
بيان النتائج -تُعالَج حاجات األعمال يف الفاو بصورة حسنة التوقيت يف مجيع املواقع اجلغرافية من خالل حلول وخدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات حسنة
التوقيت ،ورفيعة اجلودة ،وفعالة ،وذات الكفاءة من حي الكلفة ،وموجّهة إىل الزبائن

مؤشرات األداء األساسية
األهداف
خط األساس (نهاية عام
)2015
 60يف املائة
مستوى رضا الزبون من تكنولوجيوا املعلوموات يف الفواو حسوب جموال العمول الرئيسوي ،ال ينطبق
-1-9ألف

-1-9باء

-1-9جيم

النواتج
1-1-9
2-1-9

3-1-9
4-1-9
5-1-9

6-1-9

وجيري قياسه من خالل:
 النسبة املئوية من الزبائن الراضني متاماً (املصدر :مسح سنوي للزبائن)
النسبة املئوية التفاقات بشأن مستوى اخلدمات اليت حققت أهدافها ،وجيري قياسها ال ينطبق
من خالل:
 االستعراضات السنوية ألداء اخلدمات
النسبة املئوية من مشاريع الفاو اليت تتضمن مكوّنات تكنولوجيا املعلومات واليت تٌنجز يف ال ينطبق
الوقت احملدّد ،وجبودة رفيعة وضمن امليزانية ،وجيري قياسها من خالل:

 70يف املائة

 70يف املائة

األهداف
(نهاية عام
)2017
 70يف املائة

 80يف املائة

 80يف املائة

 حافظة املشاريع املتصلة بتكنولوجيا املعلومات

تُوفَّر خدمات فعالة من حي الكلفة ،وحسنة التوقيت وجيدة
نظم معلومات كفؤة وفعالة وآمنة ،قادرة على التطوّر لتستجيب إىل حاجات األعمال املتغيّرة ،ودعم عمليات الفاو ،وإدارتها ،وعملها
األساسي
يُنشأ ويُوفَّر مستودع مؤسسي للبيانات يقدّم "نسخة واحدة من احلقيقة" ،وحافظة ألدوات معلومات األعمال
تُوفَّر جمموعة شاملة من أدوات تكنولوجيا املعلومات تليب احتياجات التعاون واالتصاالت
حتديد وتطبيق سياسات ،وهندسة ومواصفات يف الفاو متكّن من تقديم فعّال حللول مستدامة يف تكنولوجيا املعلومات يف ظلّ ضغوط متزايدة
على امليزانية ،يف كافة أرجاء املنظمة.
توضع حافظة ملشاريع تكنولوجيا املعلومات تقوم بتحديد أولويات املبادرات ذات مكوّنات متصلة بتكنولوجيا املعلومات يف الفاو،
ورصدها ،ومراقبتها.
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اهلدف الوظيفي  :10حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه
بيان النتائج :التوجه الفعلي للمنظمة من خالل زيادة االلتزام والتعاون السياسي مع الدول األعضاء ،واإلدارة االسرتاتيجية واإلشراف
 :1-10حوكمة الفاو
مؤشرات األداء األساسية

-1-10ألف
-1-10باء

خط األساس

الغايات
(نهاية
)2015

الغايات
(نهاية
)2017

وثائق األجهزة الرئاسية اليت تقدم يف حينها واحتياجات اللغات

 70يف املائة

 90يف املائة

 100يف
املائة

تنفيذ قرارات األجهزة الرئاسية يف املواعيد احملددة

 80يف املائة

 85يف املائة

 90يف املائة

النواتج
1-1-10

تقديم اخلدمات لألجهزة الرئاسية والدستورية بطريقة فعالة مع حتسني اخلدمات اللغوية وتنفيذ القرارات بشفافية.

 :2-10اإلشراف
مؤشرات األداء األساسية

خط األساس

النسبة املئوية للتوصيات اليت استكملت بشأنها يف املوعد احملدد استجابة اإلدارة املتفق
-2-10ألف
عليها

 90يف

املائة

الغايات
(نهاية
)2015
 93يف

املائة

الغايات
(نهاية
)2017
 95يف

املائة

النواتج

1-2-10

إجراء عمليات تقييم ذات جودة وحسنة التوقيت يف اجملاالت ذات األولوية اليت حتدّدها األجهزة الرئاسية.

2-2-10

إعداد وإجناز حتقيقات وخطة ملراجعة احلسابات قائمة على املخاطر.

3-2-10

توفري عناصر معزّزة يف مساءلة الفاو ،وضوابطها الداخلية ،وأطرها االئتمانية.

 :3-10التوجيه

مؤشرات األداء األساسية

-3-10ألف

حتقيق غايات النواتج التنظيمية.

النواتج
1-3-10

توفري توجيه تنفيذي.

2-3-10

تقديم التوجيه االسرتاتيجي ،والرصد والتبليغ.

3-3-10

توفري مشورة قانونية يف الوقت املالئم للمسائل الفنية والداخلية يف املنظمة.

4-3-10

تقديم دعم رفيع اجلودة وتوجيه للمكاتب امليدانية بشأن أطر الربجمة القطرية.

خط األساس

الغايات
(نهاية
)2015

الغايات
(نهاية
)2017

 76يف املائة

 78يف املائة

 80يف املائة
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اهلدف الوظيفي  :11اإلدارة الكفؤة والفعالة
بيان النتيجة -تعظيم الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مقابل املال يف إجناز وظائف ائتمانية ،ووضع سياسات ،ورصد ومراقبة
 :1-11اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية
مؤشرات األداء األساسية

1-11

الوقت املطلوب لتعيني موظفني

(303 )2012

النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمثّلة متثي ًال متساوياً

(يناير/كانون
الثاني)2013
 71يف املائة

ألف

 1-11باء
1-11

جيم

خط األساس

أيام

التنقل اجلغرايف

(-2010

15 )2011

األهداف
(نهاية عام
)2015

األهداف
(نهاية عام
)2017

 120يوماً

 120يوماً

 75يف املائة

 75يف املائة

 75ك ّل
سنتني

 75ك ّل
سنتني

النواتج
1-1-11

االسرتاتيجيات ،والسياسات ،واإلجراءات ،واخلدمات املتصلة باملوارد البشرية فعالة وكفؤة ،وتدعم اجتذاب ،وتنمية ،واحلفاظ على
قوة عاملة متنوعة ،وماهرة وحمفّزة.

 :2-11اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد املالية
مؤشرات األداء األساسية

2-11

ألف

تتلقى الفاو رأياً قاطعاً بشأن كشوفاتها املالية من مراجع خارجي

األهداف
خط األساس (نهاية عام
)2015

األهداف
(نهاية عام
)2017

رأي قاطع
ملراجع
خارجي
(كل سنة)

رأي قاطع
ملراجع
خارجي
(كل سنة)

رأي قاطع
ملراجع
خارجي
(كل سنتني)

النواتج
1-2-11

تُقدَّم تقارير مالية دقيقة ،وذات الصلة ،وحسنة التوقيت وخدمات مالية كفؤة وفعالة ومراقبة جيدًا دعماً لألجهزة الرئاسية ،والدول
األعضاء ،واإلدارة ،والشركاء يف املوارد ،واملوظفني.

 :3-11اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية واملادية واملالية
مؤشرات األداء األساسية

 3-11ألف

مستوى إرضاء العمالء من خالل جودة اخلدمات املقدمة (حسب جمال العمل)

خط األساس

األهداف
(نهاية عام
)2015

متوسط 2011
للخدمات
املؤسسية 62 :يف
املائةق متوسط
 2011ملسح
اخلدمات
املؤسسية 74 :يف
املائة

حتسني بنسبة 5
يف املائة يف كل
جمال

النواتج
1-3-11

اخلدمات اإلدارية والوظائف الداعمة فعالة ،وكفؤة ،ومبسّطة ،وتستجيب إىل متطلبات املنظمة.

األهداف
(نهاية عام
)2017

حتسني بنسبة
 10يف املائة يف
كل جمال
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اهلدف الوظيفي  :11اإلدارة الكفؤة والفعالة
2-3-11

تُشجّع صحة القوة العاملة ملوظفي الفاو وإنتاجيّتها على حنو ناشط من خالل توفري خدمات صحية مبسّطة وفعالة جلميع املوظفني يف
املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية.

مالحظة :ستتاح البيانات املتعلّقة بسياسة التنقّل املنقحة اليت نفّذت يف عام  2015يف نهاية عام  .2015وقد يلزم تنقيح اهلدف للعام  2017وفقاً لذلك على أساس

التجربة.
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الفصل  :13اإلنفان الرأمسالي
بيان النتيجة -حتقق االستثمارات الرأمسالية يف الفاو منافع من حي توفري بنية األساسية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية احتياجات األعمال
يف املنظمة وإجناز األهداف االسرتاتيجية
مؤشرات األداء الرئيسية

 1-13ألف

النسبة املئوية من اإلنفاق الرأمسالي املخصَّص للمبادرات اليت أُجري هلا حتليل
التكلفة واملنافع وخطة حتقيق العائد ،وجيري قياسها من خالل:
ال ينطبق


 1-13باء

خطوط
األساس

استعراض سنوي

النسبة املئوية من مشاريع اإلنفاق الرأمسالي اليت أجنزت يف موعدها وجبودة رفيعة
وضمن امليزانية ،وجيري قياسها من خالل:


حافظة املشاريع

النواتج
1-1-13

تعزيز منصة إلدارة البيانات واملعلومات الفنية

2-1-13

تكييف النظم التشغيلية واإلدارية لتلبية العمليات اجلديدة واملتغرية اخلاصة باألعمال.

3-1-13

حتسني البنية األساسية واخلدمات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات.

ال ينطبق

األهداف
األهداف
(نهاية عام (نهاية عام
)2017
)2015
 80يف املائة

 100يف
املائة

 70يف املائة  80يف املائة

25

CL 153/3 Web Annex 5

الباب  :14اإلنفان األمين
بيان النتائج -موظفو الفاو قادرون على تأديته مهامهم على حنو آمن ومأمون يف مجيع املواقع اليت تعمل فيها املنظمة
 :1-14بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر
مؤشرات األداء األساسية

-1-14ألف

النسبة املئوية للموظفني الذين أنهوا تدريب األمن األساسي

خط األساس

الغايات
(نهاية عام
)2015

الغايات
(نهاية
عام
)2017

النسبة
املئوية

 100يف
املائة

 90يف
املائة

)(1

النواتج
1-1-14

ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر

 :2-14بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العامل
مؤشرات األداء األساسية

 2-14ألف النسبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم باملعايري الدنيا لألمن التشغيلي
 2-14باء

النسبة املئوية للموظفني الدوليني يف املكاتوب امليدانيوة الوذين يلتزموون مبعوايري العمول
األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة

النسبة املئوية لإلبالغ عن احلوادث املتصلة بواألمن يف املكاتوب امليدانيوة موع متابعتهوا
 2-14جيم
العاجلة
 2-14دال

النسبة املئوية إليفاد املهنيني املتخصصني يف األمن امليوداني خوالل  72سواعة ملسواعدة
املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات املتصلة باألمن ،حبسب احلاجة

()2015

الغاية
(نهاية
)2017

خط األساس

 88يف املائة

 100-91يف
املائة

 100يف
املائة

 95يف املائة

 100-91يف
املائة

 100يف
املائة

 100يف
املائة

 100-91يف
املائة

 100يف
املائة

 90يف املائة

 90يف املائة

 90يف املائة

النواتج
1-2-14

ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العا؛

مالحظة :لدى النظر يف فرتات التأخري يف إكمال وتسجيل إكمال تدريب األمن األساسي ،مت مراجعة الغاية وتعديلها إىل مستوى واقعي.

الغاية

