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امللحق  :6مؤشرات النواتج
اهلدف االسرتاتيجي :1املساهمة يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
املؤشر
الناتج
النتيجة
 1-1تتعهّدددد البلدددداأل األء ددداء وشدددر ا ها يف  1-1-1حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على وضع أطر سياساايية  النسبة املئوياة مان عملياات السياساة العاماة الا أدّت إىل يعزياز إدراج أهادا األمان الغاذائي
والتغذية واعتبارات املسااوا باني اجلنساني يف السياساات القطاعياة وخطاط االساتثمار والااامج
وخطط استثمار وبرامج يف القطاعات وبني القطاعات لألمن الغذائي والتغذية.
التنميددة لالتمامددات سياسددية بددر ة ل دد
كنتيجة لدعم الفاو
سياسدداتو وط ددت اسددتومااو ولددرامجو و ددر
قانونية ولتخصدي املدوااا المةمدة الستئصدال  2-1-1حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصالحة علاى وضاع وينفياذ أطار  النسبة املئوياة مان عملياات السياساة العاماة الا أدّت إىل يعزياز إدراج أهادا األمان الغاذائي
والتغذية يف األطر القانونية كنتيجة لدعم الفاو
قانونية وآليات مساءلة لتحقيق احلق يف غذاء مالئام ولتحساني احلصاوآل ا مان
اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
والعادآل على املوارد واألصوآل.
 3-1-1حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على ينمية املوارد البشرية
وينمية املنظمة يف جماآل األمن الغذائي والتغذية.



النسبة املئوية من املنظمات ال يعزّزت قدرايها يف جمااآل املاوارد البشارية والتنمياة التنظيمياة يف
جماآل األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو

 4-1-1حتسني قادرات احلكوماات وأصاحاب املصالحة ا خارين علاى يعزياز
مالءمة وكفاء وفعالياة صصايا املاوارد العاماة واساتادامها لتحقياق األمان
الغذائي والتغذية.



النسبة املئوية من البلدان ال حسّنت صصيا املوارد املالية واستادامها لألمن الغذائي والتغذياة
كنتيجة لدعم الفاو

 2-1اءتمددداا البلدددداأل األء ددداء وشدددر ائها يف  1-2-1حتسااني قاادرات احلكومااات وأصااحاب املصاالحة يف جماااآل التنساايق
التنمية آلليدات شداملة للحو مدة والتنسديق مدن االساااييجي عاا القطاعاات وباني أصااحاب املصالحة لتحقياق األمان الغااذائي
ج د استئصددال اجلددوع وانعدددام األمددن الغددذائي والتغذية.
وسوء التغذية



النسبة املئوية مان عملياات السياساة العاماة الا أدّت إىل ينسايق أكثار مشولياة عاا القطاعاات
وأصحاب املصلحة يف جماآل حوكمة األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي
وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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اهلدف االسرتاتيجي :1املساهمة يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
 3-1القددرااات الد تتّخددذها البلددداأل األء دداء  1-3-1حتسني قدرات احلكومات وأصاحاب املصالحة علاى رصاد االتاهاات  النسبة املئوية من البلدان ال حسّنت الرصد والتحليل يف جماآل األمن الغاذائي والتغذياة مباا يف
ذلك مساهمات خمتلف القطاعات من أجل اصاذ قرارات مستنري كنتيجة لدعم الفاو
وشر ا ها يف التنمية يف ما خي ّ األمدن الغدذائي وحتليل مساهمة القطاعات وأصحاب املصلحة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
والتغذيددة تسددتند دل الإددة ودل فليدد ا يدد
اجلواةو وحسن التوقيت وشام لألمدن الغدذائي  2-3-1حتسااني قاادرات احلكومااات وأصااحاب املصاالحة علااى وضااع خاارائط  النسبة املئوية من عمليات السياسة العامة ال حسّنت القادرات البشارية واملؤسساايية إلدار نظام
وضع اخلرائط ذات الصلة باصاذ قرارات يف جماآل األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو
والتغذية يستفيد من البيانات واملعلومات املتاحة السياسات والاامج والتشريعات املتصلة باألمن الغاذائي والتغذياة ورصادها
 النسبة املئوية من عمليات السياسة العامة ال حسّنت القدرات البشرية واملؤسسايية لرصد ويقيايم
يف شب ة الق اع القدائ ونمد املعلومدات املتدو رة ويقييمها من أجل اصاذ قرارات مستنري .
آثار السياسات والاامج ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية من أجل اصاذ القرارات كنتيجة لدعم
لدى بحاب املصلحة.
الفاو
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اهلدف االسرتاتيجي  :2ةيااة وفسني تو ري املنا واخلدمات من المااءة ومصايد األمساك والغالات ل ريقة مستدامة
النتيجة

الناتج

 1-2اءتمددداا املندددتجني والقدددائمني ءلدد داااة  1-1-2حتديد ممارسات ابتكارية لإلنتاج الزراعي املستدام ويقييمها ونشرها
املوااا ال بيعية ملمااسات تميدد وفسّدن تدو ري وييسري اعتمادها من جانب أصحاب املصلحة.
السل واخلدمات يف نمد دنتداا الق داع المااءدي
ل ريقة مستدامة.

املؤشر
 عدد املبادرات ال دعمتها الفاو وال استادمت نُهجاً مشولية ويشاركية إلقرار ويقاسم ممارسات
ابتكارية من أجل اإلنتاج الزراعي املستدام

 2-1-2حتديد نهج متكاملة ومتعدد القطاعات حياآل يقييم الانظم اإليكولوجياة
وإداريها وإصالحها ويقييمها ونشرها وييسري اعتمادها مان جاناب أصاحاب
املصلحة.



عاادد املبااادرات الا دعمتهااا الفاااو والا اسااتادمت نهجااً متعاادد القطاعااات إلقاارار ويقاساام
اسااييجيات متكاملة من أجل إدار النظام اإليكولوجي بصور مستدامة وإعاد يرميمه والتكيّاف
مع يغيّر املناخ والتافيف من آثاره

 3-1-2يعزيز القادرات التنظيمياة واملؤسساية يف املؤسساات العاماة واخلاصاة
واملنظمااات والشاابكات لاادعم االبتكااار واالنتقاااآل إىل نظاام إنتاااج زراعااي أكثاار
استدامة.



عدد املنظمات واملؤسسات العامة واخلاصة يف جماآل املعاار ووكااالت اإلدار والشابكات الا
يلقّت دعماً ينظيمياً ومؤسسياً و/أو دعمااً يف جمااآل ينمياة القادرات الفنياة مان الفااو علاى أساا
االحتياجات ال جرى يقييمها

 2-2تعميم بحاب املصلحة يف البلداأل األء داء  1-2-2دعم البلدان يف حتليل مسائل احلوكمة وخيارات نظام اإلنتااج الزراعاي
للحو مة – السياسدات والقدوانني و در اراااة املستدام وإدار املوارد الطبيعية
واملؤسسات المةمة لدء املنتجني والقائمني ءلد
 2-2-2دعم البلدان لتعزيز أطر احلوكمة الوطنية ال يعزّز نظام اإلنتااج الازراع
داااة املددوااا– يف العمليددة املؤايددة دل ةيددااة
املستدام وإدار املوارد الطبيعية
استدامة نم ارنتاا يف الق اع المااءي.



عدد البلدان ال يلقت الدعم يف جماآل حتليل مسائل احلوكمة وخيارات االستدامة املتكاملة لقطاع
املوارد الزراعية والطبيعية



عدد عمليات السياسة العامة املستهدفة ال يضمنت حواراً عا القطاعات حوآل نظام إنتااج ماوارد
زراعية وطبيعية متكاملة وأكثر استدامة يلقّت دعماً من الفاو

 3-2-2دعم منظماات اخلدماة العاماة وا لياات القائماة باني املنظماات لتنفياذ
السياسات واالساااييجيات والتشاريعات الوطنياة الا يعازّز اإلنتااج الزراعاي
املستدام وإدار املوارد الطبيعية



عدد منظمات اخلدمة العامة الوطنية وا ليات احلكومية والدولية ال قدّمت هلا الفاو دعماً أساسياً
أدّى إىل إصالحات يف اهليكليات املؤسسية أو الوظائف أو اإلجراءات اإلدارية

 3-2وض بحاب املصلحة واءتمااه وتنفيذه  1-3-2دعم أصحاب املصلحة للمشاركة يف حتديث آليات وصكوك دولياة مبمباا
لص وك اولية وآليدات اات بدلة لدنم ارنتداا يف ذلك اإلقليمية منها) قائمة أو وضع آليات وصكوك دولية جديد حتت رعاية
الفاو.
المااءي املستدام



عدد املعايري واخلطوط التوجيهية والتوصيات وغريها من النصوص الفرعية ال اعتمديها إحدى
آليات أو صكوك الفاو أو أجهزيها الفرعية /جمموعات العمل الفنياة التابعاة هلاا يف ماا خيااّ
اإلنتاج الزراعي املستدام وإدار املوارد الطبيعية
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 4-2اختدداا بددحاب املصددلحة لقددرااات تعتمددد
ءل األالة يف خت يت وداااة الق اءات المااءيدة
واملوااا ال بيعية لدء التحدوّل دل نمد ارنتداا
املسدتدامة يف الق داع المااءدي مدن طدمل الربددد
وارحصاءات والتقيي والتحلي

اهلدف االسرتاتيجي  :2ةيااة وفسني تو ري املنا واخلدمات من المااءة ومصايد األمساك والغالات ل ريقة مستدامة
 2-3-2دعم أصحاب املصلحة لإلقرار بقطاعات الزراعاة وأخاذها يف االعتباار يف  عدد العمليات يف ا ليات/الصكوك الدولية للفاو ال عكست الشواغل ال روّجت هلا الفاو بشانن
اإلنتاج الزراعي املستدام وإدار املوارد الطبيعية يف قرارايها أو منتجايها خالآل سنة التبليغ
الصكوك الدولية وآليات احلوكمة والعملياات والشاراكات ذات الصالة بوالياة
الفاو ولكن ليس حتت رعاية املنظمة.
 3-3-2دعم أصحاب املصلحة لتيسري ينفيذ ويطبيق آليات وصكوك دولياة مبمباا  عدد أصحاب املصلحة الذين يقدمون يقارير عن ينفيذ صكوك الفاو
 عدد العمليات والشراكات ال دعمتها الفاو لتعزيز اإلقارار بالشاواغل األساساية املتصالة باإلنتااج
يف ذلك اإلقليمية منها) والتوصيات/املتطلبات يف آليات احلوكمة ذات الصلة.
الزراعي املستدام وإدار املوارد الطبيعية يف متكني األطار علاى الصاعيد الادولي مبمباا يف ذلاك علاى
الصعيد اإلقليمي)
 1-4-2يُجمَع البيانات واملعلومات ذات الصلة ويُجمَّع ويُدمج ويُنشَر ويُستارج  عدد جمموعة البيانات ذات الصلة يف قواعد البيانات اإلحصائية الرئيسية يف الفاو
 عدد جمموعة البيانات ذات الصلة القائمة علاى الساكان يف قواعاد البياناات اإلحصاائية الرئيساية
بيانات جديد من خالآل التحليالت والنماذج -بالتشارك مع شركاء.
يف الفاو وال يظهر بيانات مقسّمة حسب نوع اجلنس.
 2-4-2يوضع ويُنشر منهجياات ومعاايري ومواصافات ويعريفاات وأدوات  عدد األساليب أو املعاايري أو املواصافات اجلدياد أو املعدّلاة جلماع وإدار وتمياع وحتليال
البيانات/املعلومات ال وضعتها الفاو وصادق عليها جهاز خمتاّ
أخرى جلمع البيانات وإداريها وتميعها وحتليلها.
ُ 3-4-2وفَّر الدعم للمؤسسات على الصعيدين الوطين واإلقليمي يف جمااآل ينمياة
القدرات من أجل التاطيط لعملية مجع البيانات وحتليلها ويطبيقها ونشرها
وإجراء هذه العملية.



عدد العمليات الوطنية أو اإلقليمية املتصالة جبماع البياناات/املعلوماات وحتليلاها واساتادامها
وال استفادت من دعم فين خاص بها من الفاو
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اهلدف االسرتاتيجي  :3احلد من الفقر يف الريف
املؤشر
الناتج
النتيجة
 1-3م د قددراء األايدداف لةم انيددة مع دمّةة  1-1-3الدعم لتعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية وييسري عملية متكاني فقاراء  عدد البلدان ال متّ يوفري الدعم فيها لتوليد بيئة موايية للمنظمات واملؤسساات الريفياة ولاتمكني
فقراء األريا
ومتسدداوية للحصددول ءلدد املددوااا ارنتاجيددةو الريف
واخلدماتو واملنممات واألسواقو ومي نه داااة
مواااه ءل حنو ور استدامة

 2-1-3الدعم للتشجيع على اعتماد وينفيذ نُهُج مناصِر للفقراء حياآل سياساات
وبرامج حتسّن احلصوآل على موارد طبيعية وإدارايها بصور مستدامة



عدد البلدان املستهدفة ال يلقّات الادعم لتصاميم ورصاد وينفياذ نُهاج وسياساات ويادخالت
يشجّع احلصوآل العادآل على املوارد الطبيعية اإلنتاجية وإدارايها على حنو مستدام

 3-1-3الدعم لتحسني حصوآل املنتجني الفقاراء واألسار الفقاري يف الرياف علاى
يكنولوجيات ومعار مالئمة وعلى مدخالت والوصوآل إىل األسواق.



عدد البلدان ال متّ يوفري الدعم فيها لوضع وينفيذ معاار وعلاوم ويكنولوجياات مناصار للفقاراء
ويراعي املساوا بني اجلنسني من أجل زياد يوافر األغذية والوصوآل بصور أفضل إىل األسواق

 4-1-3دعم االبتكارات يف يوفري اخلدمات الريفية وينمية البنية التحتية املتاحة
للفقراء يف الريف



عدد البلدان ال متّ يوفري الدعم فيها لوضع وينفيذ سياسات ونهج يشجّع نظم ابتكارية و مناصار
للفقراء ويراعي املساوا بني اجلنسني لتقديم اخلدمات ومناذج البنية األساسية الريفية

 5-1-3إسداء املشور يف جماآل السياسة العامة عا القطاعاات وينمياة القادرات
لتحديد اسااييجيات يرمي إىل حتقيق التنمية الريفية املستدامة والعادلة للرجااآل
والنساء وإىل احل ّد من الفقر.



عدد البلدان أو املؤسسات اإلقليمية املستهدفة ال يلقّت الدعم لتصميم وينفيذ ورصاد سياساات
مستدامة ومشولية ومراعية للقضايا اجلنسانية يف جماآل التنمياة الريفياة واساااييجيات للحادّ مان
الفقر

 2-3مدد قدددراء الريدددف لفدددر دد يف  1-2-3دعم السياسات القائمة علاى األدلاة وينمياة القادرات يف جمااآل صاياغة
احلصددول ءلدد ءمدد الئددق يف املماءددة وطددااا وينفيذ سياسات واسااييجيات وبرامج يولّد عمالً الئقاً يف الريف ماع الاكياز
بصور خاصة على يعزيز الاتمكني االقتصاادو واالجتمااعي للشاباب والنسااء يف
املماءة
الريف.



عدد عمليات السياسة العامة املستهدفة ال دعمتهاا الفااو مان أجال ينقاي أو صاياغة سياساات
التنمية الريفية الزراعية ال يدمج مبادئ العمل الريفي الالئق كهاد رئيساي أو لتنفياذ بارامج
العمل الريفي الالئق

 2-2-3دعم السياسات لتوسيع نطاق يطبيق معايري العمل الدولية حبيث يشامل
املناطق الريفية



عدد البلدان املستهدفة ال متّ يوفري املساعد فيها لدعم يطبياق معاايري العمال الدولياة يف املنااطق
الريفية

الدعم الفين إلنشاء نظم معلومات ويوليد بيانات ومعاار بشانن العمال



عدد منتجات املعرفة بشنن العمل الريفي الالئق ال جرى وضعها ونشرها

3-2-3
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اهلدف االسرتاتيجي  :3احلد من الفقر يف الريف
الالئق يف الريف على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي
 3-3تتعمّة نُ ُم احلماية االجتماءية اءماً للحدّ  1-3-3يوَفَّر املشور يف جماآل السياسات وينمياة القادرات والادعو لتحساني  عدد البلدان ال وفّرت هلا الفاو الدعم لتحسني يصميم وينفيذ نظم للحماياة االجتماعياة املناصار
للفقراء واملراعية للعمر وللمساوا بني اجلنسني يستهد سكان األريا
نظم احلماية االجتماعية مان أجال يعزياز التنمياة الريفياة املساتدامة والعادلاة
من الفقر يف الريف لصواة مستدامة
واحل ّد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي والتغذية
 2-3-3حتسني نظم املعلومات وصكوك املعرفة القائمة على األدلّة من أجل يقييم
ينثري آليات احلماية االجتماعية على يقليا الالمساوا وحتساني سابل كساب
العيش يف الريف ويعزيز قدر فقراء األريا على إدار املااطر



عدد البلدان املستهدفة ال متّ يوفري الدعم فيها لتحسني القادرات مان أجال رصاد نظام احلماياة
االجتماعية وينثريها على احلدّ من الفقر يف الريف

CL 148/3 Adjustments to the PWB 2014-15 – Web Annex 6 Rev. 1

7

اهلدف االسرتاتيجي  :4التم ني من وجوا نُمُ ةااءية وغذائية ور مشوالً و فاءة ءل الصعيد احملليو والو ين والدولي
املؤشر
الناتج
النتيجة
 1-4تُصاغ وتُنفَّذ االتفاقدات الدوليدةو واآلليدات  1-1-4وضع معايري دولية جديد ومنقّحة يف جمااآل ساالمة األغذياة وجوديهاا  عدد املعايري الدولية اجلديد أو احملدثة يف جماآل سالمة األغذية وجوديها والصحة النبايية
واملوابفات ال تروّا لتجااة و سواق ور فاءة والصحة النبايية ويوافق عليها البلدان ويشكّل مرجعاً لاليساق الدولي.
ومشولية من جانب البلداأل.

 2-1-4يوفري الدعم للبلدان وجمموعايهاا االقتصاادية اإلقليمياة للمشااركة علاى
حنو فعااآل يف صاياغة وينفياذ ايفاقاات دولياة وأنظماة وآلياات وأّطار ياروّج
لألسواق الشفافة ولتعزيز الفرص يف األسواق العاملية واإلقليمية



عدد االيفاقات ذات الصلة بالتجار ال وفّرت فيها الفاو اإلثبايات وينمية القدرات أو منتاديات
للحوار

 3-1-4يُوفَّر معلومات وحتليالت حمدَّثة للحكومات وأصحاب املصلحة الوطنيني
لتصميم وينفيذ اسااييجيات كفوء وشاملة يف جماآل األسواق والتجار



عدد مستادمي منتجات املعلومات عن السوق التابعة للفاو مبحسب البلد)

 4-1-4يوفري الدعم ملؤسسات القطاع العام من أجل حتسني قدريها على يصاميم
وينفيذ سياسات وأطر ينظيمياة أفضال ويقاديم خادمات عاماة متصالة بالصاحة
النبايية واحليوانية وبسالمة األغذية وجوديها



عدد املؤسسات ذات قدر حمسّنة على يصميم وينفيذ سياسات وأطر ينظيمية بدعم من الفاو

 2-4تُن ددو وتُنفَّددذ مؤسسددات األءمددال المااءيددة  1-2-4يااوفري الاادعم ملؤسسااات القطاااع العااام لصااياغة وينفيااذ سياساااات
وسمس د األغذيددة المااءيددة حيددك ت ددوأل وددر واسااييجيات ولتوفري سلع عامة يعزز الشامولية والكفااء يف سالسال األغذياة
مشوليددة و فدداءةو مددن جانددب الق دداءني العددام الزراعية
واخلا
 2-2-4يوفري الدعم لوضع برامج قائمة على األدلّة للحدّ مان الفواقاد واهلادر يف
األغذية على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي.



عدد املؤسسات ال يستفيد من دعم الفاو يف جماآل صياغة وينفياذ اساااييجيات وياوفري املناافع
عامة يعزّز الشمولية والكفاء يف سالسل األغذية الزراعية



عدد البلدان ال وفّرت فيها الفاو الدعم للحدّ من الفواقد واهلدر يف األغذية



عدد البلدان ال وفّرت فيها الفاو الدعم لتنفيذ سالسل قيمة يتسم بالشمولية والكفاء واالستدامة

 3-2-4يوفري الدعم الفين واإلدارو لألطرا املعنيني يف سلسلة القيمة من أجال
الاويج لسالسل األغذية الزراعية ال يتّسم بالشمولية والكفاء واالستدامة.
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اهلدف االسرتاتيجي  :4التم ني من وجوا نُمُ ةااءية وغذائية ور مشوالً و فاءة ءل الصعيد احملليو والو ين والدولي
 3-4توضَ وتُنفَّذ السياساتو والص وك املاليدةو  1-3-4يوفري الدعم ملؤسسات القطاعني العام واخلااص لتصاميم وينفياذ صاكوك  عدد املؤسسات ال وفّرت فيها الفاو الدعم لزياد ياوافر املنتجاات واخلادمات املالياة املقدّماة إىل
القطاع الزراعي
واالستومااات ال فسّن مشولية نمد األغذيدة وخدمات مالية حتسّن احلصوآل على رأ املاآل لنظم األغذية ال يتّسم بالكفااء
المااءيددة و فاءتهددا مددن جانددب الق دداءني العددام والشمولية
واخلا .

 2-3-4يااوفري الاادعم ملؤسسااات االسااتثمار العامااة واخلاصااة ماان أجاال زياااد
االستثمارات املسؤولة يف نظم زراعية يتّسم بالكفاء والشمولية



عدد البلدان ال وفّرت فيها الفاو الدعم لزيااد االساتثمارات املساؤولة يف نظام لألغذياة الزراعياة
يتّسم بالكفاء والشمولية

 3-3-4يُنشاان الاانظم ويُاادعَم البلاادان لرصااد وحتلياال وإدار آثااار السياسااات
املتصلة بالتجار واألغذية والزراعة واملوارد الطبيعية يف الانظم الغذائياة ويف
املااطر املتصلة باألسعار واألسواق



عدد البلدان ال يتلقى دعم الفاو يف جماآل رصد وحتليل وإدار املااطر املتصلة باألسعار واألسواق
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اهلدف االسرتاتيجي  : 5ةيااة بموا سُب سب العيش يف مواجهة التهديدات واألةمات
النتيجة

الناتج

 1-5للداأل و قالي تعتمد وتنفإذ نممداً قانونيدةو
وسياساتيةو ومؤسسية و راً تنميمية للحددّ مدن

 1-1-5حتسّن القدرات لصياغة سياسات واساااييجيات وخطاط للحادّ مان
املااطر وإدار األزمات والاويج هلا
 2-1-5يعزّز التنسيق وحتسّان اساااييجيات برجماة االساتثمار ويعبئاة املاوارد
للح ّد من املااطر وإدار األزمات
 1-2-5يُنشن/يُحسَّاان ا ليااات لتحديااد التهدياادات ورصاادها ولتقياايم املااااطر
املتصلة بإعطاء إنذار مبكر متكامل وحسن التوقيت
 2-2-5حتسّان القاادرات لتقياايم عوامال اهلشاشااة والقاادر علاى الصاامود لاادى
اجملتمعات احمللية/جمموعات سبل كسب العيش
 1-3-5حتسّاان قاادرات البلاادان واجملتمعااات احملليااة وأصااحاب املصاالحة
الرئيسيني على ينفيذ املمارسات اجليد يف جمااآل الوقاياة مان ا ثاار والتافياف
منها لتقليا آثار التهديدات واألزمات
 2-3-5حتسّن قدرات البلادان وأصاحاب املصالحة الرئيسايني علاى احلا ّد مان
اهلشاشة ويعزيز القدر على الصمود لدى اجملتمعات احمللية املعرّضة للتهديدات
واألزمات
 1-4-5حتسّاان قاادرات الساالطات الوطنيااة وأصااحاب املصاالحة علااى التنهااب
لألزمات من أجل يقليا آثار األزمات

املخا ر وداااة األةمات.
 2-5تقددّم البلدداأل واألقدالي معلومدات منتممددة
وتو إر ارنذاا املب ر ملواجهة املخا ر احملتملةو
واملعرو ة والناشئة
3-5

فدّ البلداأل من املخا ر والتعرض هلا ءل

مستويي األسرة واجملتم

4-5

البلدددداأل واألقدددالي املتدددوارة لدددال واا

واألةمدددات تسدددتعد رلددداا احللدددول الفعالدددة
وداااتها

2-4-5

يعزّز قدرات التنسيق من أجل التنهب واالستجابة لألزماات علاى حناو

3-4-5

يعزّز قدرات السلطات الوطنية وأصاحاب املصالحة علاى االساتجابة إىل

أفضل
األزمات

املؤشر
 عدد البلدان ال قامت بصياغة واعتماد يف مؤسسايها اسااييجية/خطة للحادّ مان املاااطر وإدار
األزمات كنتيجة لدعم الفاو
 عدد البلدان واألقاليم ال حسّنت اسااييجيايها وبراجمها االستثمارية للحادّ مان املاااطر وإدار
األزمات كنتيجة لدعم الفاو
 عدد آليات/خدمات رصد التهديدات ال متّ يوفريها و/أو دعمها مان جاناب الفااو لتعزياز إعطااء
إنذارات مبكر
 عدد البلدان ال حسّنت عملية وضاع خارائط القادر علاى الصامود/التعا ّر للماااطر والتحليال
كنتيجة لدعم الفاو
 عدد املنظمات ال يطبّق معايري ويكنولوجيات وممارسات خاصة بالقطاع مان أجال الوقاياة مان
املااطر والتافيف منها بدعم من الفاو
للمااطر ويعزّز قدر اجملتمعات احمللية علاى



عدد املنظمات ال ينفّذ إجراءات حتدّ من التع ّر
الصمود يف وجه التهديدات واألزمات بدعم من الفاو



عدد البلدان ال يستفيد من دعم الفاو لفهم املعايري واخلطوط التوجيهية واملمارساات يف جمااآل
األخطار والتنهب حلالة الطوارئ اخلاصة بالقطاع



عدد آليات التنسيق يف جماآل إدار الكوارث/األزمات ال يدعمها الفاو



النسبة املئوية من البلدان املتنثر بنزماة يلقاي بثقلاها علاى الزراعاة ووفّارت فيهاا الفااو اساتجابة
لألزمات يف الوقت املالئم مبوفقاً للاطة)

