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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤتمرم

 الثالثون الدورة

 2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

غايات مخرجات األهداف بلوغ المساهمة المقررة للنتائج المحّققة في إقليم أفريقيا في 
 2019-2018االستراتيجية للمنظمة في فترة السنتين 

 
 صـــــــــلب يفكمن وت عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصـــــــــده. 2021-2018يوّجه إطار املنظمة اخلاص بالنتائج للفرتة  -1

 والنواتج املخرجات: ، أيالنتائج ســــــــلســــــــلة مســــــــتويات من مســــــــتوى كلعند   احملرز التقّدم تقيس اليت املؤشــــــــرات اإلطارهذا 
 املســـــــتويات على رياتيتغ إحداث يف املنظمة إجراءات مســـــــامهة كيفية  لتقييم ســـــــاساألذلك تيح وية. االســـــــرتاتيجي واألهداف

مساءلة املنظمة واألعضاء والشركاء  اإلنرتنت شبكة على 2وترد يف امللحق  .عن ذلك التقارير ولرفع والعاملية واإلقليمية الوطنية
 ياس التقدم احملرز.السبل الكفيلة بقالنتائج، جنًبا إىل جنب مع مستويات يف التنمية على كل مستوى من 

 
، ســتســتخدم بشــكل حصــري مقاصــد أهداف التنمية املســتدامة ومؤشــراهتا األهداف االســرتاتيجيةوعلى مســتوى  -2

 مؤشراتيف حني أن  ألغراض الرصد ورفع التقارير على مستوى األهداف االسرتاتيجية.اليت تتعلق بكل هدف اسرتاتيجي 
 .2021-2018 األجل املتوسطة الفرتة �اية يف التغيري مستوى قياسل ستستخدم االسرتاتيجية األهداف

 
 احلاالت، بعض يف أو للقياس، حمددة أبعاد اســـــــتبدال خالل من املؤشـــــــرات تبســـــــيط متّ  ،النواتج مســـــــتوى وعلى -3

 احملّقق التغيري مســتوى لقياس النواتج مؤشــرات اســتخدام وســيتواصــل .املســتدامة التنمية ألهداف مبؤشــرات بأســرها مؤشــرات
 مباشرة بصورة مسامهات عملها خالل من املنظمة فيها قّدمت اليت اجملاالت يف بلد كل  يف احملرز التقّدم ومدى سنتني كل
 خالل من تُقاس، املســــــــــتدامة التنمية أهدافمن مقاصــــــــــد  مقصــــــــــًدا 40 يف املنظمة عمل يســــــــــاهم ،على العمومو  .أكرب
 .املستدامة التنمية ألهداف فريًدا مؤشرًا 53
 
  اإلنرتنـــــت شــــــــــــــبكـــــة على 1امللحق كن االطالع على مؤشــــــــــــــرات األهـــــداف االســــــــــــــرتاتيجـــــة والنواتج يف ميو  -4

 )./3/158CL  )a.pdf963mu-a/3http://www.fao.orgبالوثيقة 
 
 حولتتمحور  أكربدرجة ب موّحدة صـــياغة 2021-2018 للفرتة النتائج إطار يف الواردة األربعون املخرجات وتتبع -5

 القدرات، وتنمية الســــــــياســــــــات، بشــــــــأن واحلوار واملعلومات، والبيانات عايري،وامل القواعد( للمنظمة األســــــــاســــــــية الوظائف
غايات خمرجات بلوغ  يف اإلقليم مســــــــامهة 1 الشــــــــكل يف ردتو  ).واالتصــــــــال والدعوة والشــــــــراكات ،والتكنولوجيا واملعارف
 أفريقياالغايات القطرية واإلقليمية يف إقليم  مسامهةتشري إىل  مئويةنسبة قدم يف شكل تُ و للمنظمة،  االسرتاتيجية األهداف

  للمنظمة. االسرتاتيجية األهدافيف غايات خمرجات 

http://www.fao.org/3/a-mu963a.pdf
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  2019-2018فترة السنتين ، ألفريقيا يالمكتب اإلقليم - االستراتيجية األهداف مخرجات غاياتبلوغ المحّققة في اإلقليم في  نتائجالمقررة لل ساهمةمال :1الشكل 
 

 المؤشر المخرج الناتج

 مخرجات غايات
 في الفترة نظمةالم

2018-2019 
 (العدد)

 بلوغمساهمة اإلقليم في 
المنظمة  مخرجات غايات
 وية)مئالنسبة ال(

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

   

ــزام 1-1 ــت ــلــــــدان ال ــب ا ال ــزامــــــً ــت  ال
 على بالقضـــــاء صـــــريًحا ســـــياســـــًيا

 الغــــــذائي األمن وانعــــــدام الجوع
 2030 عام بحلول التغذية وسوء

حتســــــني قدرات احلكومات وأصــــــحاب املصــــــلحة على  1-1-1
وضـــــع أطر ســـــياســـــاتية وخطط وبرامج اســـــتثمار قطاعية وشـــــاملة 
لعدة قطاعات للقضــــــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع 

 2030أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 واملؤسسية البشرية القدرات ذات العامة السياسات عملياتعدد  •
 اخلاصة واالعتبارات والتغذية الغذائي األمن أهداف إلدراج املعززة

 االسـتثمار وخطط القطاعية السـياسـات يف اجلنسـني بني باملسـاواة
  .املنظمة لدعم كنتيجة  والربامج

 يف املائة 33 127

حتســــــني قدرات احلكومات وأصــــــحاب املصــــــلحة على  1-1-2
يف وضــــــع أطر قانونية وخاصــــــة باملســــــاءلة وتنفيذها إلعمال احلق 

كافٍ   غذاء ٍ

عدد عمليات السياسات العامة ذات القدرات البشرية واملؤسسية  •
املعززة إلدراج أهداف األمن الغذائي والتغذية واالعتبارات اخلاصة 
باملساواة بني اجلنسني ضمن األطر القانونية وأطر املساءلة كنتيجة 

 .لدعم املنظمة

 يف املائة 48 29

تنفيــــــذ البلــــــدان آلليــــــات  1-2
شـــــــــاملة للحوكمة والتنســـــــــيق من 
أجل القضــــاء على الجوع وانعدام 
األمن الغــذائي وجميع أشـــــــــــكــال 

 2030سوء التغذية بحلول 

حتســــــني قدرات احلكومات وأصــــــحاب املصــــــلحة على  1-2-1
 حوكمة األمن الغذائي والتغذية

 عدد عمليات السياسات العامة ذات القدرات البشرية واملؤسسية •
 يف املائة 33 43 .املعززة حلوكمة األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم املنظمة

حتســــــني قدرات احلكومات وأصــــــحاب املصــــــلحة على  1-3-1
حتليل انعدام األمن الغذائي ومجيع أشــكال ســوء التغذية ومســامهة 

عدد عمليات السياسات العامة ذات القدرات البشرية واملؤسسية  •
املعززة لتحليـــــل حـــــالـــــة األمن الغـــــذائي والتغـــــذيـــــة، مبـــــا يف ذلـــــك 

 يف املائة 62 21
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 المؤشر المخرج الناتج
 مخرجات غايات

-2018 نظمةالم
 (العدد) 2019

 بلوغمساهمة اإلقليم في 
المنظمة  مخرجات غايات
 وية)مئالنسبة ال(

 ممارســــــات البلدان اعتماد 2-1
 مســـــــتدامة بطريقة اإلنتاجية لزيادة

 والتدهور المناخ تغير معالجة مع
 الـزراعــــــة قـطــــــاعــــــات فـي الـبـيـئـي

 األسماك ومصايد والغابات

 مبتكرة وممارســــــــــــات تكنولوجيات بتجريب املنتجني قيام 2-1-1
 ومعاجلة اإلنتاجية زيادة أجل من مبســـــتواها االرتقاء أو اختبارها أو

 مستدام حنو على البيئي والتدهور املناخ تغري

ـــــادرات عـــــدد) ألف( • ـــــة فيهـــــا جرت اليت املب  ممـــــارســــــــــــــــــــات جترب
 لزيـــادة وتكييفهـــا عليهـــا واملصـــــــــــــــــادقـــة ابتكـــاريـــة، وتكنولوجيـــات

 ذاته الوقت يف التصــدي مع مســتدام، بشــكل واإلنتاج اإلنتاجية
 البيئة تدهور أو/و املناخ تغري إىل

 املمارســـــــــات نطاق توســـــــــيع فيها جرى اليت املبادرات عدد) باء( •
 واإلنتاج اإلنتاجية لزيادة التكنولوجيات اســــــــــتخدام أو االبتكارية

76 

 
43 

 يف املائة 38

 
 يف املائة 72

اتخــــــاذ البلــــــدان لقرارات  1-3
باالستناد إلى األدلة للقضاء على 
الجوع وانعــــــدام األمن الغــــــذائي 
وجميع أشـــــــــــكال ســـــــــــوء التغذية 

 2030بحلول عام 

القطاعات وأصـــــــحاب املصـــــــلحة يف القضـــــــاء على اجلوع وانعدام 
 2030األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

مســــامهات خمتلف القطاعات، لالســــرتشــــاد هبا يف صــــنع القرارات 
 كنتيجة لدعم املنظمة

حتســــــني قدرات احلكومات وأصــــــحاب املصــــــلحة على  1-3-2
رصــــــــد وتقييم الســــــــياســــــــات والربامج والتشــــــــريعات ذات الصــــــــلة 
بالقضـــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشـــــكال ســـــوء 

 2030التغذية حبلول عام 

 واملؤسسيةعدد عمليات السياسات العامة ذات القدرات البشرية  •
املعززة لرصـــد وتقييم أثر ســـياســـات وبرامج األمن الغذائي والتغذية 

 .على صنع القرارات كنتيجة لدعم املنظمة
 يف املائة 36 36

تنفيذ البلدان لســــــياســــــات  1-4
واســــــتراتيجيات وبرامج اســــــتثمار 
فعالة للقضاء على الجوع وانعدام 
األمن الغــذائي وجميع أشـــــــــــكــال 

 2030سوء التغذية بحلول عام 

حتســــــني قدرات احلكومات وأصــــــحاب املصــــــلحة على  1-4-1
ختصـــــيص املوارد املالية واســـــتخدامها للقضـــــاء على اجلوع وانعدام 

 2030األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 واملؤسسيةعدد عمليات السياسات العامة ذات القدرات البشرية  •
املعززة لتخصـــــــــــــــيص املوارد املــاليــة واســـــــــــــــتخــدامهــا لألمن الغــذائي 

  .والتغذية كنتيجة لدعم املنظمة
 يف املائة 35 17

حتســــــــني قدرات احلكومات وأصــــــــحاب املصــــــــلحة على  1-4-2
تنميــة املوارد البشـــــــــــــــريــة والتطوير التنظيمي يف جمــايل األمن الغــذائي 

 والتغذية

عدد املنظمات ذات القدرات البشرية والتنمية التنظيمية املعززة يف  •
 يف املائة 41 74 .الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم املنظمة األمنجمال 

 :2 االستراتيجي الهدف
 واستدامة إنتاجية أكثر األسماك ومصايد والغابات الزراعة جعل
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 ممارسات العتماد الرتويج على املؤسسات قدرات تعزيز 2-1-2
 اإلنتاجية زيادة إىل تؤدي قطاعات لعدة وشــــــــــــــــاملة تكامالً  أكثر

 مستدام حنو على البيئي والتدهور املناخ تغري ومعاجلة واإلنتاج

 املناخ تغري إىل ذاته الوقت يف التصــــــــدي مع مســــــــتدام، بشــــــــكل
 البيئة. تدهور أو/و

 

 املنتجني، ومنظمات اإلرشــــــــــــاد، خدمات( املؤســــــــــــســــــــــــات عدد •
 الصــــــلة، ذات املدين اجملتمع ومنظمات احلكومية، واملؤســــــســــــات
 لتنمية الدعم على حصـــلت اليت) والتعليم البحوث ومؤســـســـات

 ممارســـــــــــــــات اعتماد على للتشـــــــــــــــجيع الفنية أو التنظيمية قدراهتا
 القطاعات. بني ومشرتكة متكاملة

 يف املائة 31 168

 لســــياســــات البلدان وضــــع 2-2
 تحســـــــــــينهــا أو للحوكمــة وآليــات
 وتغير المســـــــتدام اإلنتاج لمعالجة
 فــي الــبــيــئــي والــتــــــدهــور الــمــنــــــاخ

ــــد الزراعــــة قطــــاعــــات  ومصـــــــــــــــاي
 والحراجة األسماك

 االســـــتثمار وبرامج واالســـــرتاجتيات الســـــياســـــات صـــــياغة 2-2-1
 األمساك ومصـــــــــــــــايد والغابات الزراعة قطاعات الســـــــــــــــتدامة دعما

 البيئي والتدهور املناخ لتغري والتصدي

 متت اليت االســـــتثمار وبرامج واالســـــرتاتيجيات الســـــياســـــات عدد •
 الزراعـــة جعــــل إىل وترمي املنظمــــة من كبري  بــــدعم صـــــــــــــــيــــاغتهــــا

 والتصــــــّدي واســــــتدامة، إنتاجية أكثر األمساك ومصــــــايد والغابات
  البيئة. وتدهور املناخ لتغّري 

 يف املائة 41 61

 على املصــــــــلحة وأصــــــــحاب احلكومات قدرات حتســــــــني 2-2-2
 لوضـــــــــــــع القطاعات بني املشـــــــــــــرتك الســـــــــــــياســـــــــــــات حوار تيســـــــــــــري

 الزراعة قطاعات الســــــــــــــتدامة تكامالً  أكثر وبرامج اســــــــــــــرتاتيجيات
 البيئي والتدهور املناخ تغري ومعاجلة األمساك، ومصايد والغابات

 والغـابات املســـــــــــــــتـدامة الزراعة عن االســـــــــــــــرتاتيجيـة وثائقال عدد •
 السياسات حول حوار خالل من ُوضعت اليت األمساك ومصايد

 2030 خطـة تنفيـذ خبطط ومتصـــــــــــــــلـة القطـاعات بني مشـــــــــــــــرتك
 وطنياً. احملّددة واملسامهات

 يف املائة 28 40

 لتنفيـــذ البلـــدان تحســـــــــــين 2-3
 الدولية والصــــــكوك الســــــياســــــات

 الزراعة قطاعات اســتدامة لتحقيق
 والغابات األسماك ومصايد

 الزراعــة لقطــاعــات الفعــال اإلدراج لضــــــــــــــمــان الــدعم تقــدمي 2-3-1
 ما يف ســــــيما ال الدولية، احلوكمة آليات يف األمساك ومصــــــايد والغابات

 والصــــــــــــــكوك األعمــال وجــداول املنــاخ، وتغري ،2030 عــام خبطــة يتعلق
 .املنظمة مسؤولية حتت والبيئة والتصحر البيولوجي بالتنوع اخلاصة

 إىل ورُفعت املنظمة فيها سامهت اليت الرمسية الدورات وثائق عدد •
 املســـــــــــــــتـــــدامـــــة، الزراعـــــة على ورّكزت الـــــدوليـــــة احلوكمـــــة آليـــــات

  األمساك. مصايد أو/و باحلراجة اخلاصة واالعتبارات
 يف املائة 4 50

 الســــــــــــياســـــــــــات تنفيذ على املؤســــــــــــســــــــــــات قدرات تعزيز 2-3-2
 املناخ تغري وتعاجل املســــــــــــتدام اإلنتاج تعزز اليت الدولية والصــــــــــــكوك

 البيئي والتدهور

 احلكومية املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات قدرات فيها تعّززت اليت البلدان عدد •
 أو الســـــــــــــياســـــــــــــات لتنفيذ الصـــــــــــــلة ذات أخرى ومؤســـــــــــــســـــــــــــات
 املســــــــــــتدام اإلنتاج تعزز اليت احلوكمة آليات أو االســــــــــــرتاتيجيات

 البيئة. وتدهور املناخ تغّري  تعاجل أو/و

 يف املائة 28 43
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تخــــــاذ 2-4  لقرارات الــبــلــــــــدان ا
ــــاد ــــاالســـــــــــتن ــــة إلى ب  لغرض األدل

 ومصايد الزراعة قطاعات استدامة
 معالجة مع والحراجة األســـــــــــماك

 في البيئي والتـــدهور المنـــاخ تغير
 ذاته الوقت

 القضــــــايا تعاجل اســــــرتاتيجية معرفية منتجات اســــــتحداث 2-4-1
 املســـــــــــــــتدام باإلنتاج املتعلقة املعلومات وتدمج العاملية أو اإلقليمية

 البيئي والتدهور املناخ وتغري

 بشــــــــــــــكل احملدثة أو اجلديدة االســــــــــــــرتاتيجية املعرفة منتجات عدد •
 متّ  اليت البيئة وتدهور املناخ وتغري املستدام باإلنتاج واملتصلة ملحوظ
  البلدان. جلميع متاحة تكون حبيث ونشرها شاملة بصورة وضعها

 يف املائة 1 111

 وحتليلها البيانات مجع على املؤســـــــــــســـــــــــات قدرات تعزيز 2-4-2
 املناخ وتغري املســـتدام اإلنتاج بشـــأن القرارات الختاذ عنها واإلبالغ
 الصلة ذات املستدامة التنمية أهداف ذلك يف مبا البيئي، والتدهور

 تنمية جمال يف املنظمة من الدعم تلقت اليت املؤســــــــــــــســـــــــــــــات عدد •
 الختـــاذ عنهـــا واإلبالغ هـــاوحتليل البيـــانـــات مجع أجـــل من القـــدرات
 وتدهور املناخ تغّري  مسألة وتعاجل املستدام، اإلنتاج تعّزز اليت القرارات

  الصلة. ذات املستدامة التنمية أهداف ذلك يف مبا البيئة،

 يف املائة 36 77

 

 المؤشر المخرج الناتج
 مخرجات غايات

-2018 نظمةالم
 (العدد) 2019

 بلوغمساهمة اإلقليم في 
المنظمة  مخرجات غايات
 وية)مئالنسبة ال(

ـــمـــكـــيـــن 3-1 ـــقـــراء ت ـــريـــف ف  ال
 من الريف في الفقراء ومنظمـــات
 اإلنتــاجيــة الموارد إلى الوصـــــــــــول
 واألسواق والخدمات

 العمل وتيســـــــــــري الريفية واملؤســـــــــــســـــــــــات املنظمات تعزيز 3-1-1
 الريف يف للفقراء اجلماعي

 فيها جرى اليت) والعاملية اإلقليمية املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 وتســـــــــــهيل الريفية واملؤســـــــــــســـــــــــات املنظمات لتعزيز الدعم تقدمي
  الريفية. املناطق يف للفقراء اجلماعي العمل

 يف املائة 28 25

 وبرامج توجيهية وخطوط وسياسات اسرتاتيجيات وضع 3-1-2
 والتمويل اخلدمات من جمموعة إىل الريف فقراء وصـــــــول لتحســـــــني
 ذلك يف مبا الطبيعية، واملوارد واألســـــــــــواق والتكنولوجيات واملعارف

 عليها السيطرة ولتحسني املناخ، تغري سياق يف

 فيها جرى اليت) والعاملية اإلقليمية املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 جمموعة على الريف يف الفقراء حصول فرص لزيادة الدعم تقدمي

 التحتيـة والبىن والتكنولوجيــات واملعــارف والتمويــل اخلــدمــات من
 ذلك يف مبا عليها، والســـيطرة الطبيعية، واملوارد واألســـواق الريفية

  املناخ. تغري سياق يف

 يف املائة 37 38

 لتســــريع املعرفة وتوليد القدرات وتنمية الســــياســــات دعم 3-1-3
 الريف يف للمرأة االقتصادي والتمكني اجلنسني بني املساواة وترية

 فيها جرى اليت) والعاملية اإلقليمية املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 والتمكني اجلنســــــــــني بني املســــــــــاواة عجلة لتســــــــــريع الدعم تقدمي

 الفقر. من كمخرج  الريف يف للمرأة االقتصادي
 يف املائة 44 16

 :3الهدف االستراتيجي 
 الحّد من الفقر في الريف
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 لوصـــــــــــول البلــــــدان تعزيز 3-2
 العمـــــالـــــة فرص إلى الريف فقراء

 ســــــيما ال الالئق، والعمل المنتجة
 والنساء الشباب صفوف في

 بصـــــياغة يتعلق ما يف القدرات وتنمية الســـــياســـــات دعم 3-2-1
 وتنفيذها والربامج التوجيهية واخلطوط والســياســات االســرتاتيجيات

 املشــــــــــــــــاريع وتطوير الريف، يف الالئق العمـل فرص تعزيز أجـل من
 والنساء الشباب إىل بالنسبة خاصة املهارات، وتنمية

 فيها جرى اليت) والعاملية اإلقليمية املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 احلرّة واملبــادرة الريف يف الالئق للعمــل فرص خللق الــدعم تقــدمي

  والنساء. للشباب خاصة املهارات، وتطوير
 يف املائة 47 19

 العمل معايري تطبيق لتعزيز القدرات وتنمية الســـياســـات دعم 3-2-2
 العمـــــل فرص جبودة النهوض أجـــــل من الريفيـــــة املنـــــاطق يف الـــــدوليـــــة

 اجلربي والعمل األطفال بعمل يتعلق ما يف سيما ال وسالمتها،

 فيها جرى اليت) والعاملية اإلقليمية املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 املنــــاطق يف الــــدوليــــة العمــــل معــــايري تطبيق لتعزيز الــــدعم تقــــدمي
 يتعلق ما يف خاصـــــة وســـــالمتها، الوظائف جودة يعزز مبا الريفية
 اجلربي. والعمل األطفال بعمالة

 يف املائة 29 7

 لوصـــــــــــول البلــــــدان تعزيز 3-3
 الحمـــــايـــــة نظم إلى الريف فقراء

 االجتماعية

 وأنشطة القدرات وتنمية املعرفة وتوليد السياسات دعم توفري 3-3-1
 يف مبا، الفقراء لتشـــمل االجتماعية احلماية تغطية نطاق لتوســـيع الدعوة
 واإلنسانية اهلّشة السياقات يف ذلك

 فيها جرى اليت) والعاملية اإلقليمية املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 حبيث االجتماعية احلماية تغطية نطاق لتوســـــــــــــــيع الدعم تقدمي
 واإلنسانية. اهلّشة السياقات يف ذلك يف مبا الريف، فقراء تشمل

 يف املائة 36 14

 وأنشطة القدرات وتنمية املعرفة وتوليد السياسات دعم توفري 3-3-2
 االجتماعية احلماية قطاعات بني ما يف التآزر بأوجه للنهوض الدعوة

 املناخ تغري ذلك يف مبا الطبيعية، املوارد وإدارة والزراعة والتغذية

 فيها جرى اليت) والعاملية اإلقليمية املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 والتغذية االجتماعية احلماية بني التآزر أوجه لتعزيز الدعم تقدمي

 املناخ. تغري ذلك يف مبا الطبيعية، املوارد وإدارة والزراعة
 يف املائة 29 17

 للقــــــدرات البلــــــدان تعزيز 3-4
 الســـــــــــيـــاســـــــــــــات تصـــــــــــميم على

ــجــيــــــات ــي ــرات ــرامــج واالســـــــــــــت ــب  وال
 القطــاعــات المتعــددة المنصـــــــــــفــة

 الجنسين، بين بالمساواة الخاصة
 لإلســـــــــهام وتقييمها تنفيذها وعلى

 أهــداف من 1 الهــدف تحقيق في
 .المستدامة التنمية

 ســــــياســــــات وتنفيذ تصــــــميم على الوطنية القدرات تعزيز 3-4-1
 اجلنســـــــــني بني للمســـــــــاواة ومراعية شـــــــــاملة وبرامج واســـــــــرتاتيجيات

 يف ذلـــك يف مبـــا الريف، يف الفقر من للحـــد القطـــاعـــات ومتعـــددة
 املناخ وتغري اهلجرة سياق

 فيها جرى اليت) والعاملية اإلقليمية املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 وبرامج واســـــرتاتيجيات ســـــياســـــات وتنفيذ لتصـــــميم الدعم تقدمي

 من للحد القطاعات ومتعددة اجلنســــــــني بني وتســــــــاوي شــــــــاملة
  املناخ. وتغري اهلجرة سياق يف ذلك يف مبا الريف، يف الفقر

 يف املائة 28 18

 ســـــياســـــات وتقييم لتعزيز واألدوات واملعارف البيانات توفري 3-4-2
 ومتعددة اجلنســـــــــــني بني للمســـــــــــاواة ومراعية شـــــــــــاملة واســـــــــــرتاتيجيات

 اهلجرة ســــــــــــــياق يف ذلك يف مبا الريف، يف الفقر من للحد القطاعات
 الريف يف الفقر من احلد يف احملرز التقدم ورصد املناخ، وتغري

 فيها جرى اليت) والعاملية اإلقليمية املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 شـــــــاملة وبرامج واســـــــرتاتيجيات ســـــــياســـــــات لتقييم الدعم تقدمي

 يف الفقر من للحد اجلنســـــــني بني القطاعات وتســـــــاوي ومتعددة
 التقدم ورصـــد املناخ، وتغري اهلجرة ســـياق يف ذلك يف مبا الريف،

  الريف. يف الفقر من احلد سبيل يف احملرز

 يف املائة 22 9
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 المؤشر المخرج الناتج
 مخرجات غايات

-2018 نظمةالم
 (العدد) 2019

 بلوغمساهمة اإلقليم في 
المنظمة  مخرجات غايات
 وية)مئالنسبة ال(

 مواصـــــــــــفـــــات صـــــــــــيـــــاغـــــة 4-1
 طوعية توجيهية وخطوط واتفاقات

 إلى البلدان وصول لتحسين دولية
  وأدائها الدولية األسواق

 خاصــة ومنقحة جديدة دولية ملوصــفات البلدان صــياغة 4-1-1
 لتكون ليهاع واالتفاق النباتية، وبالصحة وجودهتا األغذية بسالمة

 الدويل االتساق لتحقيق مراجع مبثابة

 األغذية المةســ جمال يف املنقحة أو اجلديدة الدولية املعايري عدد •
 النباتية والصحة وجودهتا

 جديدة قضايا يف النظر -ألف
 املعايري مشاريع يف التقدم -باء

 جديدة معايري اعتماد -جيم

 
35 
97 
47 

 
 

  1ال ينطبق

 ليميةاإلق االقتصــــــــــــادية واجلماعات البلدان قدرات تعزيز 4-1-2
 طوعية يهيةتوج خطوط صياغة يف بفعالية املشاركة على هلا التابعة

ن األســــواق إجراءات شــــفافية تشــــجع دولية واتفاقات  فرص وَحتســــُ
 كفاءة.  أكثر وغذائية زراعية نظم وإقامة األسواق

 القرائن ملنظمةا هلا وفّرت اليت اإلقليمية األجهزة أو البلدان عدد •
 لتجارةا اتفاقات بشـــــــــــــأن للحوار منتديات أو القدرات تنمية أو

 .الطوعية التوجيهية واخلطوط الدولية
 يف املائة 46 28

 وتنفيذها البلدان تصــــــــــميم 4-2
 وترتيبات تنظيمية وأطر لسياسات
 زراعية نظم إقامة تدعم مؤســــســــية

 وفعالة شاملة غذائية

 تصـــــــــــــــميم على العـــام القطـــاع منظمـــات قـــدرات تعزيز 4-2-1
 اراتاسـتثم وخطط تنظيمية وأطر واسـرتاتيجيات سـياسـات وتنفيذ
 وفعالة. شاملة غذائية زراعية نظم إقامة تدعم وطنية

 العام طاعالق منظمات فيها اســتفادت اليت األقاليم/البلدان عدد •
 ذوتنفيــــ تصـــــــــــــــميم جمـــــال يف قـــــدراهتـــــا لتعزيز املنظمـــــة دعم من

 ستثماراال وخطط التنظيمية واألطر واالسرتاتيجيات السياسات
 والكفؤة لشاملةا والغذائية الزراعية النظم لتطوير الداِعمة الوطنية

 يف املائة 35 82

 على واخلـــاص العـــام القطـــاعني منظمـــات قـــدرات تعزيز 4-2-2
 ذائيةغ زراعية نظم إقامة تدعم مؤســـــســـــية ترتيبات وتنفيذ تصـــــميم

 .وفعالة شاملة

 امالعــ القطــاعني منظمــات فيهــا اســـــــــــــــتفــادت اليت البلــدان عــدد •
 وتنفيذ متصـــــمي جمال يف قدراهتا لتعزيز املنظمة دعم من واخلاص
 يةالزراع النظم وكفاءة لشـــــــــــــــمولية داِعمة مؤســـــــــــــــســـــــــــــــية ترتيبات

  والغذائية.

 يف املائة 21 19

                                                           
 .حتدد على املستوى العاملي فقطال ختص الغايات كل إقليم على حدة وإمنا ال ينطبق:   1

 :4 االستراتيجي الهدف
 وكفاءة شموالً  أكثر وغذائية زراعية نظم تمكين
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لبـلــــــدان تعـزيز 4-3  لقــــــدرات ا
 وزيـــادة والخـــاص العـــام القطـــاعين

 بالمنشــآت للنهوض االســتثمارات
 ســالســل وتطوير الشــاملة الزراعية
 القيمة

 بالقدرات القيمة ســــــــــــالســــــــــــل يف الفاعلة اجلهات تزويد 4-3-1
 مســــــــــتدامة وغذائية زراعية قيمة ســــــــــالســــــــــل إلقامة واإلدارية الفنية
  وشاملة وفعالة

 القدرات لتعزيز املنظمة بدعم حظيت اليت البلدان عدد) ألف( •
 القيمة. سلسلة يف الفاعلة اجلهات لدى واإلدارية الفنية

 قــدرات لتعزيز املنظمــة بــدعم حظيــت اليت البلــدان عــدد) بــاء(
 ســــــالســــــل تطوير أجل من القيمة ســــــلســــــلة يف ةالفاعل اجلهات

 االســــــــتفادة من املرأة ومتكني اجلنســــــــانية للمســــــــائل مراعية قيمة
  عادلة. بصورة

57 
 
27 

 يف املائة 35

 
 

 يف املائة 48

 على واخلـــاص العـــام القطـــاعني منظمـــات قـــدرات تعزيز 4-3-2
 إدارة وآليـات املاليـة واخلدمات األدوات يف االســـــــــــــــتثمـارات زيادة

 وغذائية زراعية نظم إقامة لغرض وتنفيذها وتصــــــــــــــميمها ،املخاطر
 وفعالة شاملة

 االســــــــــــــتثمــارات لزيــادة املنظمــة من دعمــا تتلقى اليت البلــدان عــدد •
  املخاطر، إدارة وآليات املالية واخلدمات الصــــــــــــــكوك يف املســــــــــــــؤولة

  وشاملة. كفؤة  وغذائية زراعية نظم إلقامة ،وتنفيذها لتصميمها أو
 يف املائة 38 32

 لقرارات البلــــــدان اتخــــــاذ 4-4
 دعم أجل من األدلة إلى باالستناد

 وغذائية زراعية نظم إقامة

 األســـــــــــــــواق عن والتحليالت املعلومـــــات أحـــــدث توفري 4-4-1
 والتجارة األســــواق فرص وتعزيز األســــواق شــــفافية لتشــــجيع العاملية
 .واحمللية واإلقليمية العاملية

 اليت األسواق بشأن واملعرفية والتحليلية اإلعالمية املنتجات عدد •
  املنظمة. تنشرها

 ال ينطبق 62

 لرصـد نظم إلنشـاء يلزم مبا العام القطاع منظمات تزويد 4-4-2
 النظم على والزراعية والغذائية التجارية الســـــــــــياســـــــــــات آثار وحتليل
 .الوطنية والغذائية الزراعية

 لرصـــــــــــــــد نظم إلقامة املنظمة من دعما تتلقى اليت البلدان عدد •
 النظم على والزراعية والغذائية التجارية الســـــــــــــــياســـــــــــــــات تأثريات
 وحتليلها. الوطنية، والزراعية الغذائية

 يف املائة 47 17
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 :5 االستراتيجي الهدف
 واألزمات التهديدات أمام الصمود على العيش كسب  سبل قدرة زيادة

 المؤشر المخرج الناتج
 مخرجات غايات

-2018 نظمةالم
 (العدد) 2019

 بلوغمساهمة اإلقليم في 
المنظمة  مخرجات غايات
 وية)مئالالنسبة (

 تنفيذها أو البلـدان اعتمـاد 5-1
 وســـــــــــياســـــــــــاتية قانونية وأطر لنظم

 المخاطر من للحد ومؤســــــــــســــــــــية
  األزمات وإدارة

 على العامة واملنظمات للحكومة الوطنية القدرات تعزيز 5-1-1
 وخطط واســـرتاتيجيات وســـياســـات اســـتثمار برامج وتعزيز صـــياغة
 األزمات وبإدارة املخاطر باحلد من خاصة

/  اســــــرتاتيجية واعتماد بصــــــياغة قامت اليت البلدان عدد) ألف( •
 نتيجة مؤســـــــــســـــــــاهتا يف األزمات وإدارة املخاطر من للحدّ  خطة
 املنظمة. لدعم

 تـــدعم اليت املعيـــاريـــة واإلقليميـــة العـــامليـــة املنتجـــات عـــدد) بـــاء( •
 وبرامج وخطط واســـــــرتاتيجيات ســـــــياســـــــات صـــــــياغة يف البلدان

 على وتشــــــــــــــجع األزمات، وإدارة املخاطر من للحد اســــــــــــــتثمار
  تنفيذها.

46 
 
80 

 يف املائة 33

 
 يف املائة 5

 املخاطر من للحد املوارد وتعبئة التنســــيق آليات حتســــني 5-1-2
 .األزمات وإدارة

نـــت اليت األقـــاليم أو البلـــدان عـــدد •  املوارد تعبئـــة آليـــات حســـــــــــــــّ
 لــدعم كنتيجــة  األزمــات وإدارة املخــاطر من للحــد والتنســـــــــــــــيق

 املنظمة.
 يف املائة 43 35

ــــخــــــدام 5-2 ــــلــــــدان اســـــــــــــــت ــــب  ال
 ولإلنــــــذار منتظمــــــة لمعلومــــــات

 التهــــــديــــــدات لمواجهــــــة المبكر
  والمستجدة والمعروفة المحتملة

 ورصــدها، التهديدات لتحديد حتســينها أو آليات وضــع 5-2-1
 املناسب الوقت ويف املتكامل املبكر اإلنذار وتنفيذ املخاطر وتقييم

نــت اليت والبلــدان األقــاليم عــدد •  لرصــــــــــــــــد نظمهــا/آليــاهتــا حســـــــــــــــّ
 كنتيجـــة  املبكرة اإلنـــذارات إطالق تعزيز أجـــل من التهـــديـــدات

  املنظمة. لدعم
 يف املائة 39 56

 وقياس التأثر قابلية تقييم على الوطنية القدرات حتســــــني 5-2-2
 .الصمود على القدرة

نت اليت األقاليم أو البلدان عدد •  على القدرة خطط رســـــم حســـــّ
 املنظمة. لدعم كنتيجة  وحتليلها للخطر التعرض/الصمود

 يف املائة 54 35

 من بــــالحــــد البلــــدان قيــــام 5-3
 على التـــــأثر وقـــــابليـــــة المخـــــاطر

 وأصـــــــــــــــحــاب احملليــة واجملتمعــات احلكومــة قــدرات تعزيز 5-3-1
 الوقـاية ممـارســــــــــــــــات تنفيـذ على اآلخرين الرئيســـــــــــــــيني املصـــــــــــــــلحـة
 واألزمات التهديدات آثار من للحدّ  اجلّيدة والتخفيف

نـــــت اليت البلـــــدان عـــــدد •  وتكنولوجيـــــات معـــــايري تطبيق حســـــــــــــــّ
 من والتخفيف للوقاية القطاعات وحمددة متكاملة وممارســـــــــــــــات

  املنظمة. لدعم كنتيجة  املخاطر
 يف املائة 38 37
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ـــــدي  والمجتمع األســـــــــــرة صـــــــــــعي
 المحلي

 من للحد وتدابري مبمارســــــــــــــــات احمللية اجملتمعات تزويد 5-3-2
 التأثر قابلية

نت اليت البلدان عدد •  حتدّ  أن شــــأ�ا من اليت املعايري تطبيق حســــّ
 واألزمات للتهديدات املعرضــــــــــــــة احمللية اجملتمعات ضــــــــــــــعف من

 املنظمة. لدعم كنتيجة  مقاومتها على قدرهتا وتعزز
 يف املائة 55 31

ــــأهــــب 5-4  للكوارث البلــــدان ت
 االســـــــــــتجــابــات وإدارة واألزمــات

 لها الفعالة

 على املصــــــــــــلحة وأصــــــــــــحاب الســــــــــــلطات قدرات تعزيز 5-4-1
 األزمات تأثري من للحد للطوارئ التأهب جمال يف الوطين املستوى

 املعـــايري، لفهم املنظمـــة دعم من تســـــــــــــــتفيـــد اليت البلـــدان عـــدد •
 والتأهب األخطار جمال يف واملمارســـــــــــــــات ،التوجيهية واخلطوط

  بالقطاع. اخلاصة الطوارئ حلالة
 يف املائة 37 27

 إىل املناســــــــــــب الوقت يف اإلنســــــــــــانية املســــــــــــاعدة تقدمي 5-4-2
 العيش كسب  سبل على للحفاظ األزمات من املتضررة اجملتمعات

 الزراعة على بثقلهـا تلقي بـأزمـة املتـأثرة األقـاليم أو البلـدان عـدد •
 مراعية بصـــــــورة لألزمات املنظمة اســـــــتجابة من اســـــــتفادت واليت

 املناسب. التوقيت يف اجلنسني بني وللمساواة للتغذية
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