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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤتمرم
 الثالثون الدورة

 2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

 مساهمة النتائج المحققة في إقليم أفريقيا
 2017 –2016في بلوغ األهداف االستراتيجية للمنظمة في فترة السنتين 

 
ه يف فرتة السدددددددددنت  مل املنظمة ورصددددددددد ععملييت ختطيط  20171-2014النتائج للفرتة اخلاص بنظمة امله إطار وج   -1

 سدددلسدددلة مسدددت  ا  من مسدددت   كلعن    احمل ز التق  م تقيس اليت املؤشددد ا  اإلطارهذا  صدددل  يفكمن وت. 2016-2017
 املنظمة إج اءا  مسدددا ة كيفية  لتقييم سدددا ق  أتاح ذلك األو ة. االسدددرتاتي ي واأله اف والن اتج املخ جا : ، أيالنتائج
 .عن ذلك التقار   ول فع والعاملية واإلقليمية ال طنية املست  ا  على ريا يتغ إح اث يف
 
ءاً مما تنت ه املنظمة )املخ جا ( من النتائج اليت جي  حتقيقها، ب ميثل كل مست   من إطار النتائج ن عاً خمتلفاً و  -2

نم  ة األوسدددددددددددع )األه اف ( واآلثار الت اتجاليت تسددددددددددداهم يف التغيريا  على املسدددددددددددت   القط ي أو على نطا  أوسدددددددددددع )الن
 . كما ت ل ق قةئج احمللنتاامسدددددددددت  ا  خمتلف ب  عمل املنظمة و ال ابط االسدددددددددرتاتي ية(. وت دددددددددكل سدددددددددلسدددددددددلة النتائج هذه 

نظمة على النح  املخطط للممعينة منت ا /خ ما  إجناز وراء هذه ال وابط: إذا مت الذي  كمن  ياملنطقاألسدددددددا  على 
 أن  ؤدي ذلك من املفرتض  له، فعن ها سددددددددددديتم حتقيذ املخ قي وإذا مت حتقيذ املخ جا  ومت تاكي  االفرتا دددددددددددا ، فعن ها

 ث  التنمية املن  د من اهل ف. لتحقيذ أهيئة فعن ها تك ن الظ وف م ن اتج،مت حتقيذ الي وإذا ن  داملاتج النحتقيذ إىل 
 
   من مست  ا  النتائج، املنظمة وال ول األعضاء وال  كاء يف التنمية على كل مست مساءلة 1ال كل وت د يف  -3

 قيا  التق م احمل ز. الكفيلة ب سائل الجنباً إىل جن  مع 
 
ب دددددددكل كامل عن لة ختضدددددددع للمسددددددداءخم جاً مؤسدددددددسدددددددياً وال قابة على هذه املخ جا  و  48 إع اد ةاملنظمتت ىل و  -4

على املسددددددت  ا  القط  ة  ان  حتقيذ املخ جا  سدددددديف غا ة ومؤشدددددد ا. و  صدددددد  التق  م احمل ز  50تنفيذها، و تم قياسددددددها ع  
 حس  االقتضاء. ،واإلقليمية والعاملية

 
باألول  ا  اإلقليمية والقط  ة اخلاصددددة بت خمل  املنظمة من أجل ذا  الصددددلة سددددتخ م مؤشدددد ا  املخ جا  تو  -5

احملققة يف نتائج ال ةسدددا مإىل أي م    2إب از مسدددا ة إقليم ما يف حتقيذ النتائج املخطط هلا يف املنظمة. و  دددري ال دددكل 
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قيا  املؤشدددد ا  من خملل اسددددتع اض  وق  مت. 2017-2016ملل فرتة السددددنت  خاملنظمة خم جا  غا ا  بل غ اإلقليم يف 
 ريا  طفيفة. يلتغضع يف هذه ال ثيقة أولية وق  ختال اردة النتائج و املنظمة. كل ما أجنزته مستفيض ل

 
للت ددد يع الملزمة متثل املخ جا  التغريا  يف البيئة امل ددد  عة على املسدددت   القط ي و/أو على املسدددت   العاملي و  -6

تي ية األعلى مسدددت  . وهي ت تبط باملسدددائل القط  ة أو ال ولية اليت ميكن معانتها من خملل على إجناز األه اف االسدددرتا
( املنظمة. وتقيس املؤشددددددد ا  على مسدددددددت   املخ جا  ع د البل ان اليت أج   التغيريا  املطل بة املخ جا مسدددددددا ا  )

بإمكان املنظمة أن تساهم فيها، أو م   التق م  وحتل ت بالق را  الملزمة لتحقيذ األه اف االسرتاتي ية يف اجملاال  اليت
التق م احمل ز يف وسدديحاع علما ب ددكل شددامل ب الذي أح زه اجملتمع ال ويل لتحسدد  البيئة امل دد  عة على املسددت   العاملي.

ن دد  يف تسدداليت  - 2017-2016للفرتة  امج تق    تنفيذ ال - C 2019/8واأله اف االسددرتاتي ية يف ال ثيقة الن اتج  حتقيذ
 .2018نيسان أب  ل/
 

 : إطار المنظمة للرصد 1الشكل 
 

 مستوى النتيجة المساءلة والقياس
  مسدددا ة املنظمة املباشددد ة )من حيل العمليا  واملنت ا  واخل ما ( يف النتائج التنظيمية. متثل

أو مب ارد من خارق املخ جا  اإلجنازا  امللم سة لت خمل  املنظمة املم لة من ال نامج العادي 
 امليزانية على املست  ا  ال طنية واإلقليمية والعاملية.

  ، وختضع بص رة كاملة للمساءلة ب ان حتقيذ املخ جا : إسناد كامل.تنتج املنظمة، وت اق 
  واليت تقا  سن  اً.املؤش ا  واأله اف امل   عة لكل خم ق 

 المخرجات 

  املسدددددددددددددددت   القط ي أو العدددداملي والقدددد را  لتحقيذ هدددد ف التغريا  يف البيئددددة التمكينيددددة على
 اسرتاتي ي حم د.

   ولكنها ال تسددددددديط  عليها متاماً. وتتحمل لن اتج مسدددددددت   االنتائج احملققة على على  نظمةاملتؤث
نظمة وال ول امل –حتقيذ األه اف من مسدددددؤولية ليع ال ددددد كاء املنظمة بعض املسدددددؤولية، ولكن 

 التغريا . املنظمة يف تساهم. وميكن أن التنميةاألعضاء وال  كاء يف 
 سدددديتم قياسددددها كل امل  دددد عة واليت والغا ا  األسددددا  على مسددددت   الن اتج وخط ع ؤشدددد ا  امل

من خملل تقييم للمنظمة   دددددددمل البيانا  الثان  ة، واسدددددددتع ا ددددددداً ل ثائذ السدددددددياسدددددددا ،  سدددددددنت 
 ومسحاً جملم عة من امل ارك  يف عينة من البل ان.

  النواتج

  نظمة بتحقيذ نتائج فيها )ت فري املآثار التنمية على املسدددددددددددددددت   العاملي، يف اجملاال  اليت التزمت
 خط وا ح ل نامج العمل اخلاص باملنظمة(.

  ، ج   . والولكنها ال تسددديط  عليهاتسدددهم املنظمة  ذه النتائج ال فيعة املسدددت   والط  لة األم  
 ألي كيان، بل هي مساءلة لاعية. إسنادأي 

  ضدددددددع تتبع االجتاها  العاملية على هذا املسدددددددت   وختأه اف التنمية املسدددددددت امة بمؤشددددددد ا  تق م
 .لغا ا   تم و ع امل)باستخ ام مصادر البيانا  ال ولية(.  ملنظمةل ص  ا

 األهداف االستراتيجية



 

 

 غايات مخرجات المنظمةبلوغ في  : مساهمة النتائج المحققة في إقليم أفريقيا2 لشكلا

 الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية القضاء علىالمساهمة في  :1الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

غايات 
في المنظمة 

 فترة السنتين
 )العدد(

النتائج المحققة 
في اإلقليم في 

-2016الفترة 
2017  
 )العدد(

مساهمة اإلقليم 
غايات  بلوغفي 

المنظمة )النسبة 
 المئوية( 

تتعّهد البلدان األعضاااء  1-1
وشاااااااااااارنااااااا هااااااا فااي الااتانامايااااااة 
 بالتزامات سااااااياسااااااية صااااااريحة

وخطط بشاااااااكل ساااااااياساااااااات، 
استثمار، وبرامج، وأطر قانونية 
وبتخصااااااااااايل الموارد الال مااة 
الساااااااااتئصاااااااااا  الجوع وانعدام 
 األمن الغذائي وسوء التغذية.

حتسددددددددددددددد  قددد را  ا ك مدددا  وأصدددددددددددددددحدددا   1-1-1
املصددددلحة على و ددددع أط  سددددياسدددداتية وخطط اسددددتثمار 
وب امج يف القطدداعددا  وب  القطدداعددا  لامن الغددذائي 

 والتغذ ة. 

   السدددياسدددة العامة اليت أد   إىل تعز ز إدراق أه اف ع د عمليا
األمن الغذائي والتغذ ة واعتبارا  املسدددددددددددددددداواة ب  اننسددددددددددددددد  يف 
السددددياسددددا  القطاعية، وخطط االسددددتثمار وال امج كنتي ة ل عم 

 املنظمة

 يف املائة 34 47 139

حتسددددددددددددددد  قددد را  ا ك مدددا  وأصدددددددددددددددحدددا   1-1-2
قان نية وآليا  مساءلة املصلحة على و ع وتنفيذ أط  

لتحقيذ ا ذ يف غذاء مملئم، ولتحس  ا ص ل اآلمن 
 والعادل على امل ارد واألص ل.

  ع د عمليا  السدددياسدددة العامة اليت أد   إىل تعز ز إدراق أه اف
 األمن الغذائي والتغذ ة يف األط  القان نية كنتي ة ل عم املنظمة

 يف املائة 41 12 29

قددد را  ا ك مدددا  وأصدددددددددددددددحدددا  حتسددددددددددددددد   1-1-3
املصددددددددلحة على تنمية امل ارد الب دددددددد  ة وتنمية املنظمة يف 

 جمال األمن الغذائي والتغذ ة.

  ع د املنظما  اليت تعز ز  ق راهتا يف جمال امل ارد الب   ة والتنمية
 يف املائة 54 19 35 التنظيمية يف جمال األمن الغذائي والتغذ ة كنتي ة ل عم املنظمة 

حتسددددددددددددددد  قددد را  ا ك مدددا  وأصدددددددددددددددحدددا   1-1-4
املصدددددددددلحة اآلخ  ن على تعز ز مملءمة، وكفاءة، وفعالية 
ختصددددددددددددددية امل ارد العامة واسددددددددددددددتخ امها لتحقيذ األمن 

 الغذائي والتغذ ة.

  نت ختصددددددددية امل ارد املالية واسددددددددتخ امها ع د البل ان اليت حسدددددددد 
 لامن الغذائي والتغذ ة كنتي ة ل عم املنظمة

 ائةيف امل 64 7 11

اعاااااتاااااماااااااد الااااابااااالاااااادان  1-2
ها في التنمية   األعضاء وشرنا

آلليااااات شاااااااااااااااملااااة للحونمااااة 

قددد را  ا ك مدددا  وأصدددددددددددددددحدددا   حتسددددددددددددددد  1-2-1
املصددلحة يف جمال التنسدديذ االسددرتاتي ي ع  القطاعا  

  ع د عمليا  السددددياسددددة العامة اليت أد   إىل تنسدددديذ أكث    لية
ع  القطاعا  وأصدددددددددددددددحا  املصدددددددددددددددلحة يف جمال ح كمة األمن 

 الغذائي والتغذ ة كنتي ة ل عم املنظمة
 يف املائة 28 11 39



 

 

 
  

والتنساااين من أجل اساااتئصاااا  
الجوع وانعاادام األمن الغااذائي 

 وسوء التغذية

الغدددذائي وب  أصدددددددددددددددحدددا  املصدددددددددددددددلحدددة لتحقيذ األمن 
 والتغذ ة.

القرارات التي تّتخااذهااا  1-3
البلدان األعضااااااااء وشااااااارنا ها 

األمن في التنمية في ما يخّل 
الغذائي والتغذية تساااااااااااتند إلى 
ة وإلاااى تاااحااالاااياااااال رفااايااا   أدلااااااّ
الجودة، وحسااااااااااان التوقياااااا  
وشامل لألمن الغذائي والتغذية 
يسااااااااااااتاافاايااااااد ماان الااباايااااااانااااااات 
والمعلومااااااات المتاااااااحااااااة في 
شااااااااااابكااة القطاااع القااائم ونظم 
المعلومااااااات المتوفرة لاااااادى 

 أصحاب المصلحة.

وأصدددددددددددددددحدددا   حتسددددددددددددددد  قددد را  ا ك مدددا  1-3-1
رصددددددددددددددد  االجتاها  وحتليل مسدددددددددددددددا ة املصدددددددددددددددلحة على 

القطاعا  وأصحا  املصلحة يف حتقيذ األمن الغذائي 
  والتغذ ة.

  ع د البل ان اليت حس نت ال ص  والتحليل يف جمال األمن الغذائي
والتغذ ة، مبا يف ذلك مسا ا  خمتلف القطاعا  من أجل اختاذ 

 ةيف املائ 71 20 28  ق ارا  مستنرية كنتي ة ل عم املنظمة

أصدددددددددددددددحدددا  و حتسددددددددددددددد  قددد را  ا ك مدددا  1-3-2
املصدددددددلحة على و دددددددع خ ائط السدددددددياسدددددددا ، وال امج، 
والت   عا  املتصلة باألمن الغذائي والتغذ ة، ورص ها، 

 وتقييمها من أجل اختاذ ق ارا  مستنرية.

  نت الق را  الب ددددددد  ة ع د عمليا  السدددددددياسدددددددة العامة اليت حسددددددد 
ذا  الصددددلة باختاذ ق ارا  واملؤسددددسددددية إلدارة نظم و ددددع اخل ائط 

 يف املائة 54 7 13  يف جمال األمن الغذائي والتغذ ة كنتي ة ل عم املنظمة

   نت الق را  الب ددددددد  ة ع د عمليا  السدددددددياسدددددددة العامة اليت حسددددددد 
واملؤسددددسددددية ل صدددد  وتقييم آثار السددددياسددددا  وال امج ذا  الصددددلة 

كنتي ددة لدد عم بدداألمن الغددذائي والتغددذ ددة من أجددل اختدداذ الق ارا   
  املنظمة

 يف املائة 31 8 26



 

 

  والخدمات من الزراعة ومصايد األسماك والغابات بطريقة مستدامة السل :  يادة وتحسين توفير 2الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

غايات 
في المنظمة 

 فترة السنتين
 )العدد(

النتائج المحققة 
في اإلقليم في 

-2016الفترة 
2017  
 )العدد(

مساهمة اإلقليم 
غايات  بلوغفي 

المنظمة )النسبة 
 المئوية(

منتجين  2-1 اعاتاماااااااد الا
والااااقااااااائاااامااااياااان عاااالااااى إدارة 
الموارد الطبيعية لممارسات 
ن توفير الساااال   تزيد وتحسااااّ
والخااادماااات في نظم إنتاااج 
لقطاااااااع الزراعي بطريقااااااة  ا

 مستدامة.

حتدددد  دددد  ممددددارسددددددددددددددددددا  ابتكددددار ددددة ل نتدددداق الزراعي  2-1-1
اليت حتسددددددددن  املسددددددددت ام، )مبا يف ذلك املمارسددددددددا  التقلي  ة

، كتلك امل ج دة يف قائمة نظم الرتاث الزراعي االسدددددددددددددت امة
ذا  األ ية العاملية( وتقييمها، ون ددد ها، وتيسدددري اعتمادها 

  من جان  أصحا  املصلحة.

  ًعدد د املبددادرا  اليت دعمتهددا املنظمددة واليت اسدددددددددددددددتخدد مددت    ددا
إلق ار وتقاسددددددددددم ممارسددددددددددا  ابتكار ة من أجل   لية وت دددددددددداركية 

 يف املائة 39 125 320 اإلنتاق الزراعي املست ام.

حتدد  دد   ج متكدداملددة ومتعدد دة القطدداعددا  حيددال  2-1-2
وإدارهتا وإصدددددددددددددددملحها، وتقييمها،  اإل ك ل جيةتقييم النظم 

 ون  ها، وتيسري اعتمادها من جان  أصحا  املصلحة.

  دعمتها املنظمة لتح    وت ثيذ وتسدددددددددددددددهيل ع د املبادرا  اليت
اسددرتاتي يا  متكاملة من أجل إدارة النظام اإل ك ل جي بصدد رة 
مست امة، وإعادة ت ميمه والتكي ف مع تغري  املناخ والتخفيف من 

 آثاره

 يف املائة 28 56 197

تعز ز القدددددد را  التنظيميددددددة واملؤسدددددددددددددددسددددددددددددددديددددددة يف  2-1-3
واخلاصددة، واملنظما ، وال ددبكا  ل عم  العامةاملؤسددسددا  

  االبتكار واالنتقال إىل نظم إنتاق زراعي أكث  است امة.

  ،ع د املنظما ، واملؤسدددسدددا  العامة واخلاصدددة يف جمال املعارف
ووكاال  اإلدارة وال ددبكا  اليت تلق ت دعماً تنظيمياً ومؤسددسددياً 

 و/أو دعماً يف جمال تنمية الق را  الفنية.
 يف املائة 34 73 215

 أصححححححح حححح  تعزيز  2-2
المصااااااااااالحاااااة في البلااااادان 
 –األعضاااااااااااااااااء للحونمااااااة 

الساااياساااات والقوانين وأطر 
والمؤسسات الال مة  اإلدارة

لااادعم المنتجين والقاااائمين 

مسددددددائل ا  كمة وخيارا  دعم البل ان يف حتليل  2-2-1
 نظم اإلنتاق الزراعي املست ام وإدارة امل ارد الطبيعية

  ع د البل ان اليت تلقت ال عم يف جمال حتليل مسددددددددددددددائل ا  كمة
 يف املائة 50 15 30 وخيارا  االست امة املتكاملة لقطاع امل ارد الزراعية والطبيعية

ال طنيدددددة اليت دعم البلددددد ان لتعز ز أط  ا  كمدددددة  2-2-2
 املست ام وإدارة امل ارد الطبيعية يتعز ز نظم اإلنتاق الزراع

   ع د عمليا  السياسة العامة املسته فة اليت تضمنت ح اراً ع
القطاعا  ح ل نظم إنتاق م ارد زراعية وطبيعية متكاملة وأكث  

 است امة تلق ت دعماً من املنظمة
 يف املائة 58 26 45
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 فااي –عاالااى إدارة الاامااوارد

العملياااة المؤدياااة إلى  ياااادة 
اساااااااااااتدامة نظم اإلنتاج في 

 الزراعي. القطاع

دعم منظمددا  اخلدد مددة العددامددة واآلليددا  القددائمددة  2-2-3
ب  املنظمددا  لتنفيددذ السددددددددددددددديدداسددددددددددددددددا  واالسدددددددددددددددرتاتي يدا  

ال طنية اليت تعز ز اإلنتاق الزراعي املسدددددددددددددت ام  والت ددددددددددددد  عا 
 وإدارة امل ارد الطبيعية

  ع د منظما  اخل مة العامة ال طنية واآلليا  ا ك مية وال ولية
أسدددددداسددددددياً أد   إىل إصددددددملحا  يف اليت ق  مت هلا املنظمة دعماً 

 يف املائة 19 8 42 اهليكليا  املؤسسية، أو ال ظائف أو اإلج اءا  اإلدار ة

وضااااااااااا  أصاااااااااااحاب  2-3
المصااااااااااالحااااااة واعتمااااااادهم 
وتنفيذهم لصاااااااااااكوك دولية 
وآلياات اات صااااااااااالاة بنظم 
 اإلنتاج الزراعي المستدام

دعم أصدددددددحا  املصدددددددلحة للم ددددددداركة يف حت  ل  2-3-1
دولية )مبا يف ذلك اإلقليمية منها( قائمة،  وصددددددك  آليا  

أو و دددددددددددددددع آليددا  وصدددددددددددددددك   دوليددة جدد  دد ة حتددت رعددا ددة 
 املنظمة.

  عددد د الصدددددددددددددددك   الددد وليدددة )األط  القدددان نيدددة واملعدددا ري، واخلط ع
الت جيهيددة، والت صددددددددددددددديددا  وغريهددا من النصددددددددددددددد ص الف عيددة( اليت 
اعتم هتا إح   آليا  أو صدك   املنظمة، أو أجهزهتا الف عية/ 
جمم عا  العمل الفنية التابعة هلا، يف ما خية  اإلنتاق الزراعي 

 املست ام وإدارة امل ارد الطبيعية

 ال  نطبذ ال  نطبذ 34

دعم أصحا  املصلحة ل ق ار بقطاعا  الزراعة  2-3-2
وأخذها يف االعتبار يف الصددددددك   ال ولية، وآليا  ا  كمة 

وال دددددد اكا  ذا  الصددددددلة ب ال ة املنظمة، ولكن  والعمليا 
 ليس حتت رعا ة املنظمة.

  ع د العمليا  يف اآلليا /الصدددددددددددددددك   ال ولية غري التابعة للفاو
اليت عكسددددددددت ال دددددددد اغل اليت رو جت هلا املنظمة ب ددددددددان اإلنتاق 
 يف املائة 6 2 33 الزراعي املست ام وإدارة امل ارد الطبيعية يف ق اراهتا أو منت اهتا 

دعم أصدددددددحا  املصدددددددلحة لتيسدددددددري تنفيذ وتطبيذ  2-3-3
دوليدددة )مبدددا يف ذلدددك اإلقليميدددة منهدددا(،  وصدددددددددددددددك  آليدددا  

 والت صيا /املتطلبا  يف آليا  ا  كمة ذا  الصلة.

  ع د العمليا  وال دددددد اكا  اليت دعمتها املنظمة لتسددددددهيل تنفيذ
منهدا( اليت الصدددددددددددددددك   واآلليدا  الد وليدة )مبدا يف ذلدك اإلقليميدة 
 ت  ع اإلنتاق الزراعي املست ام وإدارة امل ارد الطبيعية

 يف املائة 16 16 98

اتخااااااا أصاااااااااااحااااااب  2-4
المصاااااااااالحة لقرارات تعتمد 
على األدلااااااة في تخطيط 

َمع البيانا  واملعل ما  ذا  الصددددددددددددلة 2-4-1 مَّع  ،جت  وجت 
وت سدددددددددددددددتخ ق بيددانددا  جدد  دد ة من خملل  وت ن دددددددددددددددَ وتدد  مج 

 بالت ار  مع ش كاء. - التحليمل  والنماذق

  ع د نقاع البيانا  اإل دددددددافية يف ق اع  البيانا  ذا  الصدددددددلة
 ال  نطبذ ال  نطبذ 941,834 ال ئيسية يف املنظمةمن ق اع  البيانا  اإلحصائية 
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وإدارة القطااااعاااات الزراعيااة 
والموارد الطبيعيااااااة لاااااادعم 
التحّو  إلى نظم اإلنتاااااااج 
المساااااااااااتاااادامااااة في القطاااااع 
 الزراعي من خال  الرصاااااااااد
واإلحصاااااااااااااااااءات والتقييم 

 والتحليل

  جمم عا  البيانا  االجتماعية ذا  الصددددلة يف ق اع  البيانا   ع د
اإلحصدددائية ال ئيسدددية يف املنظمة واليت تضدددم بيانا  مصدددنفة حسددد  

 ن ع اننس
 ال  نطبذ ال  نطبذ 3

ت  ددددددع وت ن دددددد  منه يا  ومعا ري، وم اصددددددفا   2-4-2
أخ   نمع البيدانا  وإدارهتا وجتميعها  وأدوا وتع  فدا  
 وحتليلها.

  لة نمع األسددددددددددددالي  أو املعا ري أو امل اصددددددددددددفا  ان   ة أو املع  
 املنظمةوإدارة وجتميع وحتليل البيانا /املعل ما  اليت و دددددددددددددعتها 

 وصاد  عليها جهاز خمتة  
 يف املائة 7 2 30

للمؤسددددسددددا  على الصددددعي  ن ال ط   ال عمفَّ  و   2-4-3
واإلقليمي يف جمدددددال تنميدددددة القددددد را  من أجدددددل التخطيط 

وإج اء  ،لعملية لع البيانا  وحتليلها وتطبيقها ون ددددددددددددددد ها
 هذه العملية.

  عد د منت ددا  البيدداندا /املعل مدا  ذا  الصدددددددددددددددلددة، اليت أنت هدا
 أصحا  املصلحة ب عم من املنظمة يف جمال تنمية الق را 

 يف املائة 47 56 119
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يحظى فقراء األرياااااااف  3-1
باااامكاااانياااة معّز ة ومتساااااااااااااااوياااة 
للحصو  على الموارد اإلنتاجية 
والاااخاااااادمااااااات والاااماااناااظااامااااااات 
واألساااااااااااااوار وياامااكاانااهاام إدارة 
ماااواردهااام عااالاااى ناااحاااو أناااثااار 

 استدامة

ال عم لتعز ز املنظما  واملؤسدددددددددددددددسدددددددددددددددا  ال  فية  3-1-1
 وتيسري عملية متك  فق اء ال  ف

  م اتيدددددة عددددد د البلددددد ان اليت مت  ت فري الددددد عم فيهدددددا لت ليددددد  بيئدددددة
 يف املائة 48 12 25 للمنظما  واملؤسسا  ال  فية، ولتمك  فق اء ال  ف

ال عم للت  يع على اعتماد وتنفيذ    ج مناِص ة  3-1-2
ن ا صدد ل على م ارد  للفق اء حيال سددياسددا  وب امج حتسدد 

  طبيعية وإداراهتا بص رة مست امة

   ج ع د البل ان اليت تلق ت ال عم لتصدددددددددددددددميم ورصددددددددددددددد وتنفيذ   
وسدددددددددياسدددددددددا  وت خمل  ت ددددددددد  ع ا صددددددددد ل العادل على امل ارد 

 الطبيعية اإلنتاجية وإداراهتا على حن  مست ام
 يف املائة 100 15 15

ال عم لتحسدد  حصدد ل املنت   الفق اء واألسدد   3-1-3
على تكن ل جيا  ومعارف مملئمة وعلى  ال  فالفقرية يف 

 م خمل  وال ص ل إىل األس ا .

 البلدد ان اليت مت  ت فري الدد عم فيهددا ل  دددددددددددددددع وتنفيددذ معددارف  عدد د
وعل م وتكن ل جيددا  مندداصددددددددددددددد ة للفق اء وت اعي املسددددددددددددددددداواة ب  
اننسدددد  من أجل ز ادة ت اف  األغذ ة وال صدددد ل بصدددد رة أفضددددل 

 إىل األس ا 

 يف املائة 48 16 33

دعم االبتكددددددارا  يف ت فري اخلدددددد مددددددا  ال  فيددددددة  3-1-4
 املتاحة للفق اء يف ال  ف التحتيةوتنمية البنية 

   ع د البل ان اليت مت  ت فري ال عم فيها لتصددميم وتنفيذ سددياسددا
و ج ت   ع نظما ابتكار ة ومناص ة للفق اء وت اعي املساواة ب  

 اننس  لتق مي اخل ما  ومناذق البنية األساسية ال  فية
 يف املائة 36 4 11

إسدددددددد اء امل دددددددد رة يف جمال السددددددددياسددددددددة العامة ع   3-1-5
القطاعا  وتنمية الق را  لتح    اسددرتاتي يا  ت مي إىل 

املسدددددددددت امة والعادلة لل جال والنسددددددددداء،  ال  فيةحتقيذ التنمية 
  وإىل ا    من الفق .

  ع د البل ان أو املؤسدددددددددددسدددددددددددا  اإلقليمية املسدددددددددددته فة اليت تلق ت
ا  مسددددددددت امة و  لية ال عم لتصددددددددميم وتنفيذ ورصدددددددد  سددددددددياسدددددددد

وم اعية للقضددا ا اننسددانية يف جمال التنمية ال  فية واسددرتاتي يا  
 للح   من الفق 

 يف املائة 67 16 24

دعم السياسا  القائمة على األدلة وتنمية الق را   3-2-1
يف جمال صدددياغة وتنفيذ سدددياسدددا  واسدددرتاتي يا  وب امج ت ل   

 ياغة ع د البل ان اليت دعمتها املنظمة من أجل تنقيح أ و صددددددددددددددد
 يف املائة 50 10 20اليت واسدددددددددرتاتي ياهتا وب اجمها سدددددددددياسدددددددددا  التنمية ال  فية الزراعية 
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ياااحاااظاااى فاااقاااراء الااارياااف  3-2
بفرص أنبر في الحصاااااو  على 
عماال الئن في المزرعااة وخااارج 

 المزرعة

عمملً الئقاً يف ال  ف مع الرتكيز بصدددددددددددد رة خاصددددددددددددة على تعز ز 
  التمك  االقتصادي واالجتماعي لل با  والنساء يف ال  ف.

ت مج مبادئ العمل ال  في الملئذ كه ف رئيسدددددددددددددددي، أو لتنفيذ 
 ب امج العمل ال  في الملئذ

دعم السددددددددياسددددددددا  لت سدددددددديع نطا  تطبيذ معا ري  3-2-2
 العمل ال ولية حبيل   مل املناطذ ال  فية

 البلدد ان اليت مت  ت فري املسددددددددددددددددداعدد ة هلددا لدد عم تطبيذ معددا ري  عدد د
 يف املائة 50 2 4 العمل ال ولية يف املناطذ ال  فية

إلن دددددددددددددددددداء نظم معل مددددا  وت ليدددد   الف الدددد عم  3-2-3
بيددداندددا  ومعدددارف ب ددددددددددددددددددان العمدددل الملئذ يف ال  ف على 

 الصعي  ال ط ، واإلقليمي، والعاملي

  العمددل ال  في الملئذ اليت ج   عدد د منت ددا  املع فددة ب دددددددددددددددددان
 يف املائة 13 2 16 و عها ون  ها

تااتااعااّز  ناامظاامم الااحاامااااااايااااااة  3-3
االجتماااااعيااااة دعمااااا  للحااااّد من 
الااافاااقااار فاااي الااارياااف بصاااااااااااااورة 

 مستدامة

تَ فَّ  امل ددددددددددددددد رة يف جمال السدددددددددددددددياسددددددددددددددددا  وتنمية  3-3-1
نظم ا ما ة االجتماعية من  لتحسددددددددددددد الق را ، وال ع ة 

أجل تعز ز التنمية ال  فية املست امة والعادلة وا    من الفق  
 وحتقيذ األمن الغذائي والتغذ ة

  ال عم لتحسدددددددددددددد  تصددددددددددددددميم  املنظمةع د البل ان اليت وف    هلا
وتنفيذ نظم للحما ة االجتماعية املناصدددد ة للفق اء وامل اعية للعم  

 يف املائة 65 11 17 تسته ف سكان األر اف وللمساواة ب  اننس 

حتسدددددد  نظم املعل ما  وصددددددك   املع فة القائمة  3-3-2
على األدل ة من أجل تقييم تاثري آليا  ا ما ة االجتماعية 
على تقلية الملمسدددداواة، وحتسدددد  سددددبل كسدددد  العي  يف 

 ال  ف وتعز ز ق رة فق اء األر اف على إدارة املخاط 

  اليت مت  ت فري الد عم فيهددا لتحسددددددددددددددد  القدد را  من عد د البلدد ان
أجل رص  نظم ا ما ة االجتماعية وتاثريها على ا    من الفق  

 يف املائة 75 9 12 يف ال  ف

  



 

 

 ونفاءة شموال   أنثر وغذائية  راعية نظم تمكين: 4الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

غايات المنظمة 
فترة في 

 السنتين
  )العدد(

النتائج المحققة 
في اإلقليم في 

-2016الفترة 
  )العدد( 2017

مساهمة اإلقليم في 
غايات  بلوغ

المنظمة )النسبة 
  المئوية(

ذ  4-1 تمصاااااااااااااااغ وتمنفااا 
االتفااااااقاااااات الااااادولياااااة، 
واآلليات والمواصاااافات 
الااااتااااي تااااروّج لااااتااااجااااااارة 
وأساااااااااااوار أنثر نفااااءة 
وشاااااااااااموليااة من جاااناا  

 البلدان.

 

و دددددددددددددددع معا ري دولية ج   ة ومنق حة يف جمال سدددددددددددددددملمة  4-1-1
النباتية، وت افذ عليها البل ان، وت ددددددك ل  والصددددددحةاألغذ ة وج دهتا 

  م جعاً لملتسا  ال ويل.

  ع د املعا ري ال ولية ان   ة أو املنقحة يف جمال سملمة األغذ ة
 وج دهتا والصحة النباتية

 النظ  يف قضا ا ج   ة -
 م ار ع املعا ريالتق م يف  -
 اعتماد معا ري ج   ة -

 
 
 
16 

105 
34 

 
 
 

 ال  نطبذ
 

 
 
 

 ال  نطبذ
 
 

فري الد عم للبلد ان وجمم عداهتدا االقتصدددددددددددددددداد دة اإلقليميدة ت   4-1-2
للم ددددداركة على حن  فعال يف صدددددياغة وتنفيذ اتفاقا  دولية وأنظمة 
 وآليا  وأ ط  ت و ق لاسدددددد ا  ال ددددددفافة ولتعز ز الف ص يف األسدددددد ا 

 العاملية واإلقليمية

  املنظمةع د االتفاقا  ذا  الصدددددددددددددلة بالت ارة اليت وف    فيها 
 اإلثباتا  أو تنمية الق را  أو منت  ا  للح ار

 يف املائة 28 11 39

ثة للحك ما  وأصددددددددددددحا   4-1-3 ت  فَّ  معل ما  وحتليمل  حم َّ
لتصدددددميم وتنفيذ اسدددددرتاتي يا  كفؤة وشددددداملة يف  ال طني املصدددددلحة 

 جمال األس ا  والت ارة

  عددددد د منت دددددا  معل مدددددا  السددددددددددددددد   التدددددابعدددددة للفددددداو اليت زاد
 11 استخ امها

 ال  نطبذ
 

 ال  نطبذ
 

ت فري ال عم ملؤسدددددددسدددددددا  القطاع العام من أجل حتسددددددد   4-1-4
وتنفيذ سددياسددا  وأط  تنظيمية أفضددل، وتق مي  تصددميمق رهتا على 

خ ما  عامة متصددلة بالصددحة النباتية وا ي انية، وبسددملمة األغذ ة 
 وج دهتا

  اإلقليميدددة اليت وف   هلدددا املنظمدددة  األجهزةعددد د البلددد ان و/أو
ال عم لتصددميم وتنفيذ سددياسددا  وأط  تنظيمية للصددحة النباتية 

 وا ي انية وسملمة وج دة األغذ ة

 الصحة النباتية -
 الصحة ا ي انية -
 م اقبة األغذ ة -

 

 

 

 

 
21 
18 
23 

 

 

 

 

 
7 

13 
16 

 

 

 

 

 

 يف املائة 33

 يف املائة 72

 يف املائة 70



 

 

 ونفاءة شموال   أنثر وغذائية  راعية نظم تمكين: 4الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

غايات المنظمة 
فترة في 

 السنتين
  )العدد(

النتائج المحققة 
في اإلقليم في 

-2016الفترة 
  )العدد( 2017

مساهمة اإلقليم في 
غايات  بلوغ

المنظمة )النسبة 
  المئوية(

ذ  4-2 تمنشاااااااااااااااا  وتمنفااااا 
مؤساااااااااساااااااااات األعما  
الزراعيااة وساااااااااااالساااااااااااال 
األغاذياة الزراعياة حيا  
تكون أنثر شاااااااااااموليااااة 
وناافاااااااءة ماان جاااااااناااااا  
الاااااقاااااطاااااااعااااايااااان الاااااعااااااام 

 والخاص

ت فري ال عم ملؤسددددددددددسددددددددددا  القطاع العام لصددددددددددياغة وتنفيذ  4-2-1
سدددددددددياسدددددددددا  واسدددددددددرتاتي يا ، ولت فري سدددددددددلع عامة تعزز ال دددددددددم لية 

 والكفاءة يف سملسل األغذ ة الزراعية

  يف جمال صددياغة  املنظمةع د املؤسددسددا  اليت تسددتفي  من دعم
وتنفيذ اسددرتاتي يا  وت فري سددلع عامة تعز ز ال ددم لية والكفاءة 

 يف سملسل األغذ ة الزراعية
 يف املائة 38 20 53

ت فري ال عم ل  دددددددددددددددع ب امج قائمة على األدل ة للح   من  4-2-2
على الصدددددددددددددددعيدددد  ال ط ، واإلقليمي  األغددددذ ددددةالفدددداقدددد  واملهدددد ر من 

  والعاملي.

  اليت وف    فيهددا املنظمددة الدد عم للحدد   من الفدداقد  عدد د البلدد ان
 يف املائة 97 28 29 وامله ر من األغذ ة

ت فري ال عم الف  واإلداري لاط اف املعني  يف سددددلسددددلة  4-2-3
القيمة من أجل الرتو ج لسددددددددددددملسددددددددددددل األغذ ة الزراعية اليت تت سددددددددددددم 

  .واالست امةبال م لية والكفاءة 

  ع د البل ان اليت وف    هلا املنظمة ال عم لتنفيذ سددملسددل قيمة
 يف املائة 43 26 60 تتسم بال م لية والكفاءة واالست امة 

ذ  4-3 توضااااااااااا   وتمنفاااا 
السااياسااات، والصااكوك 
المالية، واالسااااااتثمارات 
ن شااااااامولية  التي تحساااااااّ
نظم األغاااذياااة الزراعياااة 

من جاااااناااا   ونفاااااءتهااااا
الاااااقاااااطاااااااعااااايااااان الاااااعااااااام 

 والخاص.

ت فري ال عم ملؤسدددسدددا  القطاع  العام واخلاص لتصدددميم  4-3-1
ن ا صددددددددد ل على رأ  املال  وخ ما وتنفيذ صدددددددددك    مالية حتسددددددددد 

 لنظم األغذ ة اليت تت سم بالكفاءة وال م لية

   ع د املؤسدددددددددددددددسدددددددددددددددا  اليت وف    هلا املنظمة ال عم لز ادة ت اف
مة إىل القطاع الزراعي  يف املائة 34 21 61 املنت ا  واخل ما  املالية املق  

ت فري ال عم ملؤسدددسدددا  االسدددتثمار العامة واخلاصدددة من أجل  4-3-2
 املسؤولة يف نظم زراعية تت سم بالكفاءة وال م لية االستثمارا ز ادة 

  ع د البل ان اليت وف    هلا املنظمة ال عم لز ادة االسدددددددددددددددتثمار
 يف املائة 108 14 13 وال م ليةال شي  يف نظم لاغذ ة الزراعية تت سم بالكفاءة 

ت ن ددددددددددددددا النظم وت  َعم البل ان ل صدددددددددددددد  وحتليل وإدارة آثار  4-3-3
واألغذ ة والزراعة وامل ارد الطبيعية، يف  بالت ارةالسدددياسدددا  املتصدددلة 

 النظم الغذائية ويف املخاط  املتصلة باألسعار واألس ا 

   وحتليدل عد د البلد ان اليت تتلقى دعم املنظمدة يف جمدال رصدددددددددددددددد
 يف املائة 53 8 15 وإدارة املخاط  املتصلة باألسعار واألس ا 
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بلاااااادان وأقاااااااليم تعتمااااااد  5-1
وتنّفذ نظما  قانونية وسااااااياساااااااتية 
ومؤسااااسااااية وأطرا  تنظيمية للحّد 

 من المخاطر وإدارة األ مات.

 

ن القدد را  لصددددددددددددددديدداغددة سددددددددددددددديدداسدددددددددددددددددا   5-1-1 حتسددددددددددددددد 
وإدارة األزما ، واسدرتاتي يا  وخطط للح   من املخاط  

  والرتو ج هلا

  اليت قامت يف مؤسدددددددددسددددددددداهتا بصدددددددددياغة واعتماد واألقاليم ع د البل ان
اسدددددددددددددددرتاتي ية/خطة للح   من املخاط  وإدارة األزما  كنتي ة ل عم 

 املنظمة
 يف املائة 44 19 43

ن اسدددددددددددددرتاتي يا  ب جمة  5-1-2 تعز ز التنسددددددددددددديذ وحتسددددددددددددد 
 للح   من املخاط  وإدارة األزما  امل ارداالستثمار وتعبئة 

  نت اسرتاتي ياهتا وب اجمها االستثمار ة ع د البل ان واألقاليم اليت حس 
 يف املائة 67 10 15 للح   من املخاط  وإدارة األزما  كنتي ة ل عم املنظمة

تقاااّدم البلااادان واألقااااليم  5-2
معلوماات منتظماة وتوّفر اإلناذار 
الاماباكار لاماواجاهااااااة الاماخاااااااطر 

 المحتملة والمعروفة والناشئة

 

نت ن ددددددددددددددددا/ 5-2-1 سدددددددددددددددَّ اآلليدا  لتحد  د  التهد  د ا   حت 
ورصددددددددددددد ها ولتقييم املخاط  املتصدددددددددددددلة بإعطاء إنذار مبك  

 متكامل وحسن الت قيت

  ع د آليا /نظم رصددددددددددددددد  الته   ا  اليت دعمها من جان  املنظمة
 يف املائة 37 34 91 لتعز ز إعطاء إنذارا  مبك ة

ن الق را  لتقييم ع امل اهل ددداشدددة والق رة  5-2-2 حتسددد 
اجملتمعا  احمللية/جمم عا  سدددددددددددددددبل  ل  على الصدددددددددددددددم د 
  كس  العي 

  نت عملية و دددددع خ ائط الق رة على واألقاليم ع د البل ان اليت حسددددد 
 يف املائة 88 38 43  املنظمةالصم د/التع  ض للمخاط  والتحليل كنتي ة ل عم 

تاااااحااااااّد الااااابااااالاااااادان مااااان  5-3
المخاااااااطر والتعرع لهااااااا على 

 مستويي األسرة والمجتم 

 

ن قددددد را  البلددددد ان واجملتمعدددددا  احملليدددددة  5-3-1 حتسددددددددددددددد 
وأصددددددددحا  املصددددددددلحة ال ئيسددددددددي  على تنفيذ املمارسددددددددا  
اني ة يف جمال ال قا ة من اآلثار والتخفيف منها لتقلية 

  آثار الته   ا  واألزما 

   نت تطبيذ معا ري وتكن ل جيا  وممارسدددددددددددا ع د البل ان اليت حسددددددددددد 
متكدداملددة وحمدد دة القطدداعددا  لل قددا ددة والتخفيف من املخدداط  كنتي دة 

 يف املائة 59 41 69 املنظمةل عم 

ن ق را  البل ان وأصدددددددددددحا  املصدددددددددددلحة  5-3-2 حتسددددددددددد 
ال ئيسدددددددددددي  على ا    من اهل ددددددددددداشدددددددددددة وتعز ز الق رة على 

   ع د املنظما  اليت حسدددنت تطبيذ ت ابري حت   من التع  ض للمخاط
وتعز ز قددد رة اجملتمعدددا  احملليدددة على الصدددددددددددددددم د يف وجددده التهددد  ددد ا  

 املنظمةواألزما  كنتي ة ل عم 
 يف املائة 100 32 32
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اجملتمعدا  احملليدة املع   ددددددددددددددددة للتهد  د ا  الصدددددددددددددددم د لد   
 واألزما 

البلدان واألقاليم المت ثرة  5-4
واأل ماااات تساااااااااااتعاااد باااالكوار  

 إليجاد الحلو  الفعالة وإدارتها

ن 5-4-1 ق را  السددددددددلطا  ال طنية وأصددددددددحا   حتسدددددددد 
املصدددددددددددددددلحة على التاه  لازما  من أجل تقلية آثار 

 األزما 

  ع د البل ان اليت تسدددددددددددددددتفي  من دعم املنظمة لفهم املعا ري واخلط ع
الت جيهيدة واملمدارسددددددددددددددددا  يف جمدال األخطدار والتداهد   دالدة الط ارئ 

 اخلاصة بالقطاع 
 يف املائة 78 35 45

قدددددد را  التنسددددددددددددددديذ من أجددددددل التدددددداهدددددد   تعز ز 5-4-2
 واالست ابة لازما  على حن  أفضل

  نسدددددبة األقاليم/البل ان املتاث ة بازمة تلقي بثقلها على الزراعة واألغذ ة
والتغذ ة واليت اسدددددددتفاد  فيها االسدددددددت ابة  اال  الط ارئ من دعم 

 جمال التنسيذ حس  مست   حالة الط ارئ يف املنظمة

 :3املست   
 يف املائة 100

 /2املست   
: 1املست   

يف  100 - 60
 املائة

 

 100 :3املست   
 يف املائة
 /2املست   
 75: 1املست   

يف املائة من 
يف  100و البل ان
 من األقاليماملائة 

يف  67 :3ملست   ا
املائة من البل ان 

يف املائة من  100و
 األقاليم

 /2املست   
يف  49: 1املست   

 املائة من البل ان
من يف املائة  42و

 األقاليم

السدددددددددددددددلطا  ال طنية وأصدددددددددددددددحا  تعز ز ق را   5-4-3
 املصلحة على االست ابة إىل األزما 

  النسدددددددددددددددبددة املئ  ددة من البلدد ان املتدداث ة بددازمددة تلقي بثقلهددا على الزراعددة
ووف    فيهددددا املنظمددددة اسدددددددددددددددت ددددابددددة لازمددددا  يف ال قددددت اململئم مع 

 االست ابة ملتطلبا  املساواة ب  اننس 

يف  60100-
 املائة

 ائةيف امل 74 يف املائة 85

 


