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 (،QRالوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه 

.وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة: 

A

للشرق األدنى مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي

الدورة الثالثة والثالثون

2016 أيار/مايو 13-9، إيطاليا، روما

 مساهمة النتائج اليت حققها إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

2015 – 2014يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للفاو يف فرتة السنتني 

2017-2014لفرتة ليوجه إطار النتائج ملنظمة األغذية والزراعة  -1
عملييت التخطيي  والرديد ع عميل املنظمية.      1

املخرجيات،   سيلة النتيائج:  وتقع ع دلب اإلطار املؤشرات اليت تقيس التقدم احملرز على كل مستوى من مسيتويات سل 

التغريات  التقارير عن كيفية إسهام إجراءات املنظمة ع ورفع، واألهداف االسرتاتيجية. ويوفر ذلك أساسًا لتقييم والنتائج

واإلقليمية والعاملية.  الوطنيةعلى املستويات 

تنتجيه املنظمية    مميا  ميثل كل مستوى من إطار النتائج نوعًا خمتلفًا مين النتيائج الييت حتيب هقيقهيا، بيدءاً       -2

)املخرجات( اليت تساهم ع التغيريات على املستوى القطير  أو عليى نطياو أوسيع )النتيائج( وااثيار التنمويية األوسيع

)األهداف االسرتاتيجية(. وتشكل سلسلة النتائج هذه الصيلة بيع عميل املنظمية واملسيتويات املختلفية للنتيائج الييت  

اء هذه الرواب : إذا   هقيق منتجات معينة/خدمات للمنظمة على النحو املخط  له، هقيقها. كما تدل على املنطق ور

فعندها سيتم هقييق املخير و وإذا   هقييق املخرجيات و  ت كييد االفرتافيات، فعنيدها ينبغيي أل ييؤد  ذليك إىل

لتنمية املنشود من اهلدف. النتيجة املرجوةو وإذا   هقيق النتائج، فعندها تكول الظروف متواجدة لتحقيق أثر ا

نتيائج،  من مستويات ال ، مساءلة املنظمة والدول األعضاء والشركاء ع التنمية على كل مستوى1الشكل ترد ع و -3

 إىل جنب مع وسائل لقياس التقدم احملرز.  جنبًا

/http://www.fao.org/pwb/home/ar على العنوال التالي: PC 115/2من الوثيقة  2و 1امللحقال   1

http://www.fao.org/pwb/home/ar/
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بشكل كاميل عين تنفييذها،    جًا مؤسسيًا ومتارس الرقابة على هذه املخرجات وهي مسؤولة خمر 48وُتنتج الفاو  -4

غاية ومؤشرا. ويتم ردد التقّدم احملرز لتحقييق املخرجيات عليى أسياس سينو  عليى املسيتويات         51عرب  ويتم قياسها

 القطرية واإلقليمية والعاملية حسب االقتضاء.

 

او مين أجيل   تدخالت الفي باألولويات اإلقليمية والقطرية اخلادة ب وميكن استخدام مؤشرات املخرجات املرتبطة -5

إىل أ  ميدى سياهمن نتيائج اإلقلييم ع      2الفياو. ويشيري الشيكل    املخط  هلا ع نتائج المساهمة إقليم ما ع هقيق  إبراز

   .2015-2014فرتة السنتع غايات الفاو املؤسسية من املخرجات خالل هقيق 
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 : إطار املنظمة للرصد 1الشكل 

 

 مستوى النتيجة املساءلة والقياس

    مساهمة املنظمة املباشرة )من حيث العمليات واملنتجات واخلدمات( ع النتائج التنظيميية. متثيل

املخرجات اإلجنازات امللموسة لتدخالت املنظمة املمولة من الربنامج العاد  أو مبوارد من خيار   

 واإلقليمية والعاملية. الوطنيةامليزانية على املستويات 

  ،ضع بصورة كاملة للمساءلة بش ل هقيق املخرجات: إسناد كامل.وختتنتج املنظمة، وتراقب 

   واليت تقاس سنويًااملؤشرات واألهداف املوفوعة لكل خمر. 

 املخرجات 

  التغريات ع البيئة التمكينية على املستوى القطر  أو العاملي والقدرات لتحقيق هدف اسرتاتيجي

 حمدد.

  تؤثر منظمة األغذية والزراعة على مستوى النتائج ولكنها ال تسيطر عليها متامًا. وتتحمل املنظمة

منظمة األغذيية والزراعية    –هقيق األهداف من مسؤولية مجيع الشركاء بعض املسؤولية، ولكن 

 .التغريات املنظمة ع تساهم. وميكن أل والدول األعضاء والشركاء ع التنمية

  مين   سييتم قياسيها كيل سينتع    واألهداف املوفوعة واليت  ستوى النتائجاألساس ملخ  مؤشرات

خالل تقييم للمنظمة يشمل البيانات الثانوية، واستعرافًا لوثائق السياسات، ومسيحًا مموعية   

 .من املشاركع ع عينة من البلدال

 النتائج 

 ،اماالت اليت التزمن منظمية األغذيية والزراعية بتحقييق     ع  آثار التنمية على املستوى العاملي

 لربنامج العمل اخلاص باملنظمة(. وافحنتائج فيها )توفري خ  

   يوجيد   تسهم املنظمة بهذه النتائج الرفيعة املستوى والطويلة األمد، ولكنها ال تسييطر عليهيا. وال

 أل  كيال، بل هي مساءلة مجاعية. إسناد أ 

  االجتاهييات العاملييية علييى هييذا املسييتوى وسييتقوم املنظميية بردييدها    ُوفييعن مؤشييرات لتتبييع 

 .)باستخدام مصادر البيانات الدولية(. مل يتم وفع األهداف

 األهداف االسرتاتيجية
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 املؤسسية من املخرجات الفاو غايات نتائج اإلقليم يف حتقيقمساهمة  :2 الشكل

 

 إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

غاية الفاو  املؤشر النتيجة

املؤسسية من 

املخرجات 

2014-2015 

النتائج يف اإلقليم 

2014 -2015 

املساهمة يف 

حتقيق الغاية 

 املؤسسية لإلقليم

 وئوية املنسبة ال)

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

 قيييييييدرات هسيييييييع 1-1-1
 املصييلحة وأدييحا  احلكومييات

 وخط  سياساتية أطر وفع على
 القطاعييات ع وبييرامج اسييتثمار

 الغيذائي  لألمين  القطاعيات  وبع
 والتغذية

 إىل أّدت الييت  عدد العمليات املتعلقة بالسياسيات 
 والتغذييية الغييذائي األميين أهييداف إدرا  تعزيييز

 السياسيات  ع اجلنسيع  بيع  املساواة واعتبارات
 كنتيجيية والييربامج االسييتثمار وخطيي  القطاعييية،

 الفاو لدعم

93 2 2% 

 قييييييدرات هسييييييع 1-1-2
 املصييلحة وأدييحا  احلكومييات

 قانونيية  أطير  وتنفييذ  وفع على
 احلييق لتحقيييق مسيياءلة وآليييات

 ولتحسييييع مالئيييم،  غيييذاء  ع
 علييى والعييادل ااميين احلصييول

 واألدول املوارد

 إىل أّدت الييت  عدد العمليات املتعلقة بالسياسيات 
 ع والتغذيية  الغيذائي  األمين  أهيداف  إدرا  تعزيز
  الفاو لدعم كنتيجة القانونية األطر

5 0 0% 

 قييييييدرات هسييييييع 1-1-3
 املصييلحة وأدييحا  احلكومييات

 البشيييرية امليييوارد تنميييية عليييى
 األمين  جميال  ع املنظمية  وتنمية

 والتغذية الغذائي

 جميال  ع قيدراتها  تعيّززت  الييت  املنظميات  عدد
 األمن جمال ع التنظيمية والتنمية البشرية املوارد

  الفاو لدعم كنتيجة والتغذية الغذائي
30 0 0% 

 قييييييدرات هسييييييع 1-1-4
 املصييلحة وأدييحا  احلكومييات

 مالءميية، تعزيييز علييى ااخييرين
 ختصيييي  وفعاليييية وكفييياءة،

 واسيييتخدامها العامييية امليييوارد
 والتغذية الغذائي األمن لتحقيق

 املالية املوارد ختصي  حّسنن اليت البلدال عدد
 كنتيجيية والتغذييية الغييذائي لألميين واسييتخدامها

 الفاو لدعم
 غري معروف غري معروف 8

 قييييييدرات هسييييييع 1-2-1
 املصييلحة وأدييحا  احلكومييات

 االسيرتاتيجي  التنسييق  جمال ع
 أدييحا  وبييع القطاعييات عييرب

 الغيذائي  األمين  لتحقيق املصلحة
 والتغذية

 إىل أّدت الييت  عدد العمليات املتعلقة بالسياسيات 
 وجمموعيات  القطاعيات  عيرب  مشولية أكثر تنسيق

 العيام  والقطياع  اخلاص )القطاع املصلحة أدحا 
 الغذائي األمن حوكمة جمال ع املدني( وامتمع
 الفاو لدعم كنتيجة والتغذية

47 2 4% 

 قييييييدرات هسييييييع 1-3-1
 املصييلحة وأدييحا  احلكومييات

 وهلييل  االجتاهيات  رديد  على
 وأدييحا  القطاعييات مسيياهمة

 األميييين هقيييييق ع املصييييلحة
  والتغذية الغذائي

 ع والتحلييل  الرديد  حّسينن  الييت  البليدال  عدد
 ذلييك ع مبييا والتغذييية، الغييذائي األميين جمييال

 اختيياذ أجيل  مين  القطاعيات  خمتلي   مسياهمات 
 %12 7 57  الفاو لدعم كنتيجة مستنرية قرارات
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 إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

غاية الفاو  املؤشر النتيجة

املؤسسية من 

املخرجات 

2014-2015 

النتائج يف اإلقليم 

2014 -2015 

املساهمة يف 

حتقيق الغاية 

 املؤسسية لإلقليم

 وئوية املنسبة ال)

 قييييييدرات هسييييييع 1-3-2
 املصييلحة أدييحا و احلكومييات

 السياسيات،  خيرائ   وفيع  على
 املتصييلة والتشييريعات والييربامج،

 والتغذييييية، الغييييذائي بيييياألمن
 أجييل ميين وتقييمهييا وردييدها،

 مستنرية قرارات اختاذ

 حّسينن  الييت  العامة السياسة عمليات عدد -01
 وفييع نظييم إلدارة واملؤسسييية البشييرية القييدرات
 جمييال ع قييرارات باختيياذ الصييلة ذات اخلييرائ 

  الفاو لدعم كنتيجة والتغذية الغذائي األمن
11 0 0% 

 اليييت عييدد العمليييات املتعلقيية بالسياسييات  -02 
 وتقيييم  لردد واملؤسسية البشرية القدرات حّسنن

 بيياألمن الصييلة ذات والييربامج السياسييات آثييار
 القييرارات اختيياذ أجييل ميين والتغذييية الغييذائي
  الفاو لدعم كنتيجة

10 0 0% 

 مستدامة بطريقة األمساك ومصايد والغابات الزراعة من واخلدمات السلع توفري وحتسني زيادة :2 االسرتاتيجي اهلدف 

 املمارسيييييات هدييييييد 2-1-1
 الزراعيييي لإلنتيييا  االبتكاريييية

 املمارسيات  ذلك ع )مبا املستدام
 هّسييييين الييييييت التقليديييييية
 عليى  املدرجية  كتلك االستدامة،

 هامية  زراعيي  تيرا   "نظيم  أنها
 وتيسري ونشرها وتقييمها عامليا"(
 هلا املصلحة أدحا  اعتماد

 والييييت الفييياو دعمتهيييا الييييت املبيييادرات عيييدد
 وتقاسم إلقرار وتشاركية مشولية ُنهجًا استخدمن
 الزراعييي اإلنتييا  أجييل ميين ابتكارييية ممارسييات

 املستدام.
111 18 16% 

 متكامليية نهييج هديييد 2-1-2
 تقيييم  حييال  القطاعات ومتعددة
 وإدارتهيييا اإليكولوجيييية الييينظم

 ونشيييرها وتقييمهيييا وإديييالحها
 جانييب ميين اعتمادهييا وتيسييري
 املصلحة أدحا 

 لتحديييد الفيياو دعمتهييا اليييت املبييادرات عييدد
 أجل من متكاملة اسرتاتيجيات وتسهيل وتوثيق

 مسييتدامة، بصييورة اإليكولييوجي النظييام إدارة
 املنييا  تغّييير مييع والتكّييي  ترميمييه وإعييادة

 آثاره من والتخفي 

 

644 20 3% 

  التنظيمية القدرات تعزيز 2-1-3
 العامية  املؤسسيات  ع واملؤسسية

 واملنظميييييييات، واخلادييييييية،
 االبتكييييار لييييدعم والشييييبكات

 زراعيي  إنتيا   نظم إىل واالنتقال
 استدامة أكثر

 ع واخلادية  العامية  واملؤسسيات  املنظمات، عدد
 الييت  والشبكات اإلدارة ووكاالت املعارف، جمال
 جمال ع دعمًا و/أو ومؤسسيًا تنظيميًا دعمًا تلّقن
 %4 26 675 الفنية. القدرات تنمية

 هلييل  ع البليدال  دعم 2-2-1
 نظيم  وخييارات  احلوكمة مسائل
 وإدارة املسيتدام  الزراعيي  اإلنتا 
 الطبيعية املوارد

 هلييل  جميال  ع اليدعم  تلقن اليت البلدال عدد
 املتكامليية االسييتدامة وخيييارات احلوكميية مسييائل

 %16 5 32 والطبيعية الزراعية املوارد لقطاع
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 إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

غاية الفاو  املؤشر النتيجة

املؤسسية من 

املخرجات 

2014-2015 

النتائج يف اإلقليم 

2014 -2015 

املساهمة يف 

حتقيق الغاية 

 املؤسسية لإلقليم

 وئوية املنسبة ال)

 أطير  لتعزيز البلدال دعم 2-2-2
 نظم تعّزز اليت الوطنية احلوكمة

 وإدارة املسيتدام  يالزراعي  اإلنتا 
 الطبيعية املوارد

 تضيمنن  الييت  عدد العمليات املتعلقة بالسياسيات 
 مييوارد إنتييا  نظييم حييول القطاعييات عييرب حييوارًا
 تلّقين  اسيتدامة  وأكثير  متكاملية  وطبيعيية  زراعية

 الفاو من دعمًا

7 3 43% 

 اخلدمييية منظميييات دعييم  2-2-3
 بيييع القائمييية واالييييات العامييية

 السياسييييات لتنفيييييذ املنظمييييات
 والتشييييريعات واالسييييرتاتيجيات

 الزراعي اإلنتا  تعّزز اليت الوطنية
 الطبيعية املوارد وإدارة املستدام

 واالييات  الوطنيية  العامية  اخلدمية  منظمات عدد
 دعمياً  الفياو  هليا  قيّدمن  اليت والدولية احلكومية
 اهليكليييييات ع إدييييالحات إىل أّدى أساسيييييًا
 %4 8 216 اإلدارية اإلجراءات أو الوظائ  أو املؤسسية،

 املصييلحة أديحا   دعيم  2-3-1
 آلييييات هيييديث ع للمشييياركة
 ذلييك ع )مبييا دولييية ودييكو 
 وفيع  أو قائمة، منها( اإلقليمية
 جديييدة دولييية ودييكو  آليييات
 الفاو رعاية هن

 واملعيايري،  املعيارية، )األطر الدولية الصكو  عدد
 ميين وغريهييا والتوديييات التوجيهييية، واخلطييو 
 آلييات  إحيدى  اعتميدتها  اليت الفرعية( النصوص

 جمموعات الفرعية/ أجهزتها أو الفاو، دكو  أو
 اإلنتيا   خيي ّ  ميا  ع هليا،  التابعة الفنية العمل

 الطبيعية املوارد وإدارة املستدام الزراعي

 غري معروف غري معروف 70

 املصييلحة أديحا   دعيم  2-3-2
 الزراعيييية بقطاعييييات لإلقييييرار

 الصيكو   ع االعتبيار  ع وأخذها
 احلوكمييية، وآلييييات الدوليييية،

 ذات والشييييراكات والعمليييييات
 لييس  ولكين  الفاو، بوالية الصلة
 املنظمة رعاية هن

 غيري  الدوليية  االيات/الصيكو   ع العمليات عدد
 رّوجين  الييت  الشواغل عكسن اليت للفاو التابعة

 وإدارة املسيتدام  الزراعيي  اإلنتيا   بشي ل  الفاو هلا
  منتجاتها أو قراراتها ع الطبيعية املوارد

 غري معروف غري معروف 84

 املصييلحة أديحا   دعيم  2-3-3
 آليييات وتطبيييق تنفيييذ لتيسييري

 ذلييك ع )مبييا دولييية ودييكو 
 منهييييييييييا(، اإلقليمييييييييييية

 آليييات ع والتوديييات/املتطلبات
 الصلة ذات احلوكمة

 الفيياو دعمتهييا اليييت والشييراكات العمليييات عييدد
 ع )مبيا  الدولية وااليات الصكو  تنفيذ لتسهيل

 الزراعي اإلنتا  تشجع اليت منها( اإلقليمية ذلك
 %3 4 151 الطبيعية املوارد وإدارة املستدام

 البيانييييات ُتجَمييييع 1–2-4-1
 وُتجمَّيع  الصيلة  ذات واملعلومات

 وُتسييييتخر  وُتنَشيييير، وُتييييدمج
 خيييالل مييين جدييييدة بيانيييات

 بالتشيار   -والنماذ  التحليالت
 شركاء مع

 قواعييد ع اإلفييافية البيانييات نقييا  عييدد -01
 البيانيييات قواعيييد مييين الصيييلة ذات البيانيييات
 املنظمة ع الرئيسية اإلحصائية

 غري معروف معروف غري 799,000

 البيانيييات مموعيييات املئويييية النسيييبة -02 
 البيانيييات قواعيييد ع الصيييلة ذات االجتماعيييية
 تضييم واليييت املنظميية ع الرئيسييية اإلحصييائية

 اجلنس نوع حسب مصنفة بيانات

 غري معروف غري معروف 4
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 إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

غاية الفاو  املؤشر النتيجة

املؤسسية من 

املخرجات 

2014-2015 

النتائج يف اإلقليم 

2014 -2015 

املساهمة يف 

حتقيق الغاية 

 املؤسسية لإلقليم

 وئوية املنسبة ال)

 وُتنشيييييييير توفييييييييع 2-4-2
 ومعيييييييايري،  منهجييييييييات، 

 وأدوات وتعريفات، وموادفات،
 البيانييييات، جلمييييع أخييييرى
 وهليلها وجتميعها، وإدارتها،

 

 أو اجلدييدة  املواديفات  أو املعيايري  أو األساليب،
 وهليييييل وجتميييييع وإدارة جلمييييع، املعّدليييية

 ودييادو الفيياو وفييعتها اليييت البيانات/املعلوميات 
 خمتّ  جهاز عليها

 غري معروف غري معروف 63

 للمؤسسيات  اليدعم  ُيوفَّر 2-4-3
 واإلقليمي الوطين الصعيدين على

 ميين القييدرات تنمييية جمييال ع
 مجييع لعملييية التخطييي  أجييل

 وتطبيقهيا  وهليلها، البيانات،
 العملية هذه وإجراء ونشرها،

 

 الصييلة ذات البيانات/املعلومييات منتجييات عييدد
 ع الفياو  من بدعم املصلحة أدحا  أنتجها اليت

 القدرات تنمية جمال

356 13 4% 

 الريف يف الفقر من احلد :3 االسرتاتيجي اهلدف 

 املنظميات  لتعزييز  الدعم 3-1-1
 وتيسييري الريفييية، واملؤسسييات

 الري  فقراء متكع عملية

 لتولييد  فيهيا  اليدعم  تيوفري  ّ  الييت  البلدال عدد
 الريفييية، واملؤسسييات للمنظمييات مواتييية بيئيية

 الري  فقراء ولتمكع
21 3 14% 

الييدعم للتشييجيع علييى    3-1-2

ُنُهيييج مناد يييرة اعتمييياد وتنفييييذ 

للفقيراء حيييال سياسييات وبييرامج  

هّسيين احلصييول علييى مييوارد    

طبيعييييية، وإدارتهييييا بصييييورة  

 مستدامة
 

 ورديد  لتصيميم  اليدعم  تلّقين  الييت  البليدال  عدد
 احلصول تشّجع وتدخالت وسياسات ُنهج وتنفيذ
 وإداراتهيا  اإلنتاجيية  الطبيعية املوارد على العادل

 %50 2 4 مستدام حنو على

 حصيول  لتحسيع  الدعم 3-1-3
 الفقيرية  واألسير  الفقيراء  املنتجع

 تكنولوجيييات علييى الرييي  ع
 وعلييييى مالئميييية، ومعييييارف

 األسواو إىل والودول مدخالت
 

 لوفيع  فيهيا  اليدعم  تيوفري  ّ  الييت  البليدال  عدد
 منادييرة وتكنولوجيييات وعلييوم معييارف وتنفيييذ
 أجيل  مين  اجلنسيع  بيع  املساواة وتراعي للفقراء
 إىل أفضيل  بصيورة  والوديول  األغذيية  توافر زيادة

 األسواو

16 2 13% 

 توفري ع االبتكارات دعم 3-1-4
 البنيية  وتنميية  الريفية اخلدمات

 الري  ع للفقراء املتاحة التحتية
 

 لتصيميم  فيهيا  اليدعم  تيوفري  ّ  اليت البلدال عدد
 ابتكارييية نظمييا تشييّجع ونهييج سياسييات وتنفيييذ

 اجلنسيع  بيع  املسياواة  وتراعيي  للفقراء ومنادرة
 الريفية األساسية البنية ومناذ  اخلدمات لتقديم

11 0 0% 

 املشيييييييورة إسيييييييداء 3-1-5
 القطاعيييات عيييرب السياسييياتية

 لتحديييييد القييييدرات وتنمييييية
 هقييق  إىل ترميي  اسرتاتيجيات

 املسييييتدامة الريفييييية التنمييييية
 وإىل والنسيياء، للرجييال والعادليية

 الفقر من احلّد

 تلّقين  الييت  اإلقليميية  املؤسسات أو البلدال عدد
 مسيتدامة  سياسيات  ورديد  وتنفييذ  لتصميم الدعم

 جمال ع للمساواة بع اجلنسع ومراعية ومشولية
 الفقر من حلّدا واسرتاتيجيات الريفية التنمية

14 1 7% 
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 إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

غاية الفاو  املؤشر النتيجة

املؤسسية من 

املخرجات 

2014-2015 

النتائج يف اإلقليم 

2014 -2015 

املساهمة يف 

حتقيق الغاية 

 املؤسسية لإلقليم

 وئوية املنسبة ال)

 القائمية  السياسيات  دعم 3-2-1
 ع القيدرات  وتنميية  األدلية  على

 سياسيات،  وتنفيذ دياغة جمال
 توّلييد وبييرامج واسييرتاتيجيات،

 الرتكيز مع الري  ع الئقًا عماًل
 تعزييييز عليييى خادييية بصيييورة
 واالجتمياعي  االقتصاد  التمكع
 الري  ع والنساء للشبا 

 أو تنقيح أجل من الفاو دعمتها اليت البلدال عدد
 الييت  الزراعيية  الريفيية  التنميية  سياسات دياغة
 كهييدف الالئييق الريفييي العمييل مبيياد  تييدمج

 الالئق الريفي العمل برامج لتنفيذ أو رئيسي،
12 0 0% 

 لتوسييع  السياسات دعم 3-2-2
 العميييل معيييايري تطبييييق نطييياو

 املنيياطق يشييمل حبيييث الدولييية
 الريفية

 ليدعم  هليا  املسياعدة  تيوفري  ّ  الييت  البلدال عدد
 الريفية املناطق ع الدولية العمل معايري تطبيق

 غري معروف غري معروف 7

 نظيم  إلنشاء الفين الدعم 3-2-3
 ومعارف بيانات وتوليد معلومات

 الرييي  ع الالئييق العمييل بشيي ل
 اليييييوطين، الصيييييعيد عليييييى

 والعاملي واإلقليمي،

 الالئيق  الريفيي  العمل بش ل املعرفة منتجات عدد
 ونشرها وفعها جرى اليت

 غري معروف غري معروف 12

 جمييال ع املشييورة تييَوفَّر 3-3-1
 القييدرات، وتنمييية السياسييات،

 احلمايية  نظيم  لتحسيع  والدعوة
 تعزيييز أجييل ميين االجتماعييية

 املسييييتدامة الريفييييية التنمييييية
 الفقيير، ميين واحلييّد والعادليية،

 والتغذية الغذائي األمن وهقيق

 لتحسيع  الدعم الفاو هلا وّفرت اليت البلدال عدد
 املناديرة  االجتماعيية  للحمايية  نظم وتنفيذ تصميم

 اجلنسيع  بيع  وللمساواة للعمر واملراعية للفقراء،
 األرياف سكال تستهدف

7 0 0% 

 املعلوميات  نظيم  هسع 3-3-2
 علييى القائميية املعرفيية ودييكو 

 تيي ثري تقييييم أجييل ميين األدّليية
 عليى  االجتماعية احلماية آليات

 وهسييع الالمسيياواة، تقلييي 
 الريي ،  ع العيي   كسب سبل

 عليى  األرياف فقراء قدرة وتعزيز
 املخاطر إدارة

 لتحسيع  فيهيا  اليدعم  توفري ّ  اليت البلدال عدد
 االجتماعيية  احلماية نظم ردد أجل من القدرات
 الري  ع الفقر من احلّد على وت ثريها

6 0 0% 
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 إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

غاية الفاو  املؤشر النتيجة

املؤسسية من 

املخرجات 

2014-2015 

النتائج يف اإلقليم 

2014 -2015 

املساهمة يف 

حتقيق الغاية 

 املؤسسية لإلقليم

 وئوية املنسبة ال)

 والدولي والوطين احمللي املستويات على وكفاءة مشواًل أكثر وغذائية زراعية ُنُظم متكني :4 االسرتاتيجي اهلدف 

 دوليييية معيييايري وفيييع 4-1-1
 سيالمة  جمال ع ومنّقحة جديدة

 والصيييحة وجودتهيييا األغذيييية
 البلدال، عليها وتوافق النباتية،

 الدولي لالتساو مرجعًا وتشّكل

 جمال ع املنقحة أو اجلديدة الدولية املعايري عدد
 النباتية والصحة وجودتها األغذية سالمة

 جديدة قضايا ع النظر -
 املعايري مشاريع ع التقدم -
 جديدة معايري اعتماد -

42 

56 

30 

 غري معروف 

 غري معروف

 غري معروف 

 غري معروف 

 غري معروف

 غري معروف 

 للبليييدال اليييدعم تيييوفري 4-1-2
 اإلقليميية  االقتصيادية  وجمموعاتها
 ع فعييال  حنييو علييى للمشيياركة

 دولييية، اتفاقييات وتنفيييذ دييياغة
 تييرّو  وُأطيير وآليييات، وأنظميية،

 الفيرص  ولتعزييز  الشيفافة  لألسواو
 واإلقليمية العاملية األسواو ع

 وّفيرت  الييت  بالتجارة الصلة ذات االتفاقات عدد
 القيييدرات تنميييية أو اإلثباتيييات، الفييياو فيهيييا

 للحوار منتديات أو

7 1 14% 

 وهلييالت  معلومات ُتوفَّر 4-1-3
 وأديييحا  للحكوميييات حمدَّثييية
 وتنفييذ  لتصيميم  الوطنيع املصلحة

 ع وشييياملة كفيييؤة اسييرتاتيجيات 
 والتجارة األسواو جمال

 الييت  للفاو التابعة السوو معلومات منتجات عدد
 استخدامها زاد

 غري معروف غري معروف 8

 ملؤسسييات الييدعم تييوفري 4-1-4
 هسيع  أجيل  مين  العام القطاع

 وتنفيييذ  تصييميم علييى قييدرتها
 أفضيل،  تنظيمية وأطر سياسات
 متصييلة عاميية خييدمات وتقييديم

 واحليوانييية، النباتييية بالصييحة
 وجودتها األغذية وبسالمة

 وفيرت  الييت  اإلقليمية اهليئات و/أو البلدال عدد
 وأطير  سياسيات  وتنفييذ  لتصيميم  اليدعم  الفاو هلا

 وسييالمة واحليوانييية النباتييية للصييحة تنظيمييية
 األغذية وجودة

 النباتية الصحة -
 احليوانية الصحة -
 األغذية مراقبة -

134 

25 

175 

19 

3 

16 

14% 

12% 

9% 

 ملؤسسييات الييدعم تييوفري 4-2-1
 وتنفيييذ لصييياغة العييام القطيياع

 واسيييييرتاتيجيات، سياسيييييات
 تعيييزز عامييية سيييلع ولتيييوفري
 سالسييل ع والكفيياءة الشييمولية

 الزراعية األغذية

 ع الفياو  دعيم  مين  تسيتفيد  الييت  املؤسسات عدد
 سيلع  وتوفري اسرتاتيجيات، وتنفيذ دياغة جمال
 األغذيية  سالسيل  ع والكفاءة الشمولية تعّزز عامة

 %0 0 60 الزراعية

 بيرامج  لوفع الدعم توفري 4-2-2
 الفاقيد  مين  للحّد األدّلة على قائمة

 الصيعيد  عليى  األغذيية  من هدروامل
 والعاملي واإلقليمي الوطين

 للحيدّ  اليدعم  الفياو  فيها وّفرت اليت البلدال عدد
 األغذية من واملهدر الفاقد من

60 2 3% 
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 إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

غاية الفاو  املؤشر النتيجة

املؤسسية من 

املخرجات 

2014-2015 

النتائج يف اإلقليم 

2014 -2015 

املساهمة يف 

حتقيق الغاية 

 املؤسسية لإلقليم

 وئوية املنسبة ال)

 الفييييين الييييدعم تييييوفري 4-2-3
 ع املعنيييييع لألطييييراف واإلدار 
 الرتويييج أجييل ميين القيميية سلسييلة

 اليييت الزراعييية األغذييية لسالسييل
 واالستدامة والكفاءة بالشمولية تّتسم

 لتنفييذ  اليدعم  الفياو  هلا وّفرت اليت البلدال عدد
  واالستدامة والكفاءة بالشمولية تتسم قيمة سالسل

40 3 8% 

 ملؤسسييات الييدعم تييوفري 4-3-1
 لتصيميم  واخلاص العام القطاعع

 ماليية  وخيدمات  ديكو   وتنفيذ
 امليال  رأس على احلصول هّسن

 بالكفاءة تّتسم اليت األغذية لنظم
 والشمولية

 لزيادة الدعم الفاو هلا وّفرت اليت املؤسسات عدد
 إىل املقّدميية املالييية واخلييدمات املنتجييات تييوافر
 الزراعي القطاع

70 4 6% 

 ملؤسسييات الييدعم تييوفري 4-3-2
 ميين واخلادية  العاميية االسيتثمار 

 املسؤولة االستثمارات زيادة أجل
 بالكفيياءة تّتسييم زراعييية نظييم ع

 والشمولية

 لزييادة  اليدعم  الفياو  هلا وّفرت اليت البلدال عدد
 تّتسيم  الزراعية لألغذية نظم ع املسؤول االستثمار
 %13 2 16 والشمولية بالكفاءة

 وُتيييدَعم الييينظم تنشييي  4-3-3
 وإدارة وهليييل، لردييد البلييدال
 املتصيييييلة السياسيييييات آثيييييار

 والزراعية،  واألغذية، بالتجارة،
 الغذائية النظم ع والسياسات

 ردد جمال ع الفاو دعم تتلقى يتلا البلدال عدد
 والزراعية الغذائية السياسات وإدالح وهليل

13 1 8% 

 واألزمات التهديدات أمام الصمود على العيش ُسبل قدرة زيادة : 5 االسرتاتيجي اهلدف 

 القيييييدرات هسيييييع 5-1-1
 سياسيييييييييات، لصيييييييييياغة

 للحييّد وخطيي  واسييرتاتيجيات،
 األزمييات، وإدارة املخيياطر ميين

 هلا والرتويج

 ع واعتميياد بصييياغة قاميين اليييت البلييدال عييدد
 املخياطر  مين  للحيدّ  اسيرتاتيجية/خطة  مؤسساتها

 الفاو لدعم كنتيجة األزمات وإدارة

  بلدًا 34

  أقاليم )فرعية( 5

1 

1 

3% 

20% 

 وهّسين  التنسييق  تعزيز 5-1-2
 االسيتثمار  برجمية  اسرتاتيجيات

 املخياطر  من للحّد املوارد وتعبئة
 األزمات وإدارة

 اسرتاتيجياتها حّسنن اليت واألقاليم البلدال عدد
 وإدارة املخياطر  مين  للحيدّ  االسيتثمارية  وبراجمها
 الفاو لدعم كنتيجة األزمات

 بلدًا 17

 (ال)فرعي إقليمال

3 

1 

18% 

50% 

 االيييييات ُتنش /ُتحسَّيييين 5-2-1
 ورديييدها، التهدييييدات لتحدييييد

 إنذار بإعطاء املتصلة املخاطر ولتقييم
 التوقين وحسن متكامل مبكر

 من ندعم اليت التهديدات ردد آليات/نظم عدد
 مبكرة إنذارات إعطاء لتعزيز الفاو جانب

253 49 19% 

 للقييام  القيدرات  هسع 5-2-2
 / للمخييياطر التعييير  بتحلييييل
 الصمود على والقدرة والتكّي 

 خيرائ   وفيع  عمليية  حّسينن  الييت  البلدال عدد
 والتحلييل  للمخياطر  الصيمود/التعّر   على القدرة

  الفاو لدعم كنتيجة

  بلدًا 49

 أقاليم  3

6 

0 

12% 

0% 
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 إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

غاية الفاو  املؤشر النتيجة

املؤسسية من 

املخرجات 

2014-2015 

النتائج يف اإلقليم 

2014 -2015 

املساهمة يف 

حتقيق الغاية 

 املؤسسية لإلقليم

 وئوية املنسبة ال)

 البليدال،  قيدرات  هسع 5-3-1
 وأديحا   احملليية،  وامتمعات

 تنفيييذ علييى الرئيسيييع املصييلحة
 جميييال ع اجلييييدة املمارسيييات

 منهيا  والتخفيي   ااثار من الوقاية
 واألزمات التهديدات آثار لتقلي 

 معيييايري تطبييييق حّسييينن الييييت البليييدال عيييدد
 وحميييددة متكاملييية وممارسيييات وتكنولوجييييات

 كنتيجية  املخاطر من والتخفي  للوقاية القطاعات
 الفاو لدعم

34 

1 

6 

0 

18% 

0% 

 حصيول  إمكانية هسع 5-3-2
 للمخيياطر املعرفيية امموعييات

 مين  هيد  الييت  اخليدمات  على
 واألزمات الكوار  أثر

 مين  هّد تدابري تطبيق حسنن اليت البلدال عدد
 احمللية امتمعات قدرة وتعّزز للمخاطر التعّر 

 واألزمييات التهديييدات وجييه ع الصييمود علييى
 الفاو لدعم كنتيجة

بلدًا وإقليم  17

 واحد

5 

0 

29% 

0% 

 قييييييدرات هسييييييع 5-4-1
 وأديييحا  الوطنيييية السيييلطات

 لألزميات  الت هيب  على املصلحة
 األزمات آثار تقلي  أجل من

 لفهيم  الفياو  دعيم  مين  تسيتفيد  الييت  البلدال عدد
 ع واملمارسييات التوجيهييية، واخلطييو  املعييايري،

 اخلادية  الطيوار   حلالة والت هب األخطار جمال
  بالقطاع

107 20 19% 

 التنسيييق قييدرات تعزيييز 5-4-2
 واالسييتجابة الت هييب أجييل ميين

 أفضل حنو على لألزمات

 بثقليها  تلقيي  ب زمية  املت ثرة األقاليم/البلدال نسبة
 اسيتفادت  والييت  والتغذيية  واألغذية الزراعة على

 من التنسيق دعم من الطوار  حلاالت االستجابة
 الطوار  حالة مستوى حسب الفاو جانب

: 3 املستوى

100% 

: 1و 2 لااملستوي

60-100%  

100% 

100% 

25% 

30% 

 السيلطات  قدرات تعزيز 5-4-3
 عليى  املصلحة وأدحا  الوطنية

 األزمات إىل االستجابة

 تلقيي  ب زمية  املتي ثرة  البليدال  مين  املئويية  النسبة
 اسيتجابة  الفياو  فيهيا  ووّفرت الزراعة على بثقلها

 ملتطلبات االستجابة مع املالئم الوقن ع لألزمات
 اجلنسع بع املساواة

60-100% 100% 15% 

 


