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 موجز
 

  يف ما يتعلق  2021-2018إطار النتائج للفرتة اليت أجريت على  التحديثاتعن تقّدم هذه الوثيقة حملة عامة
اجمللس  الصااااااااااااااااادرة عنألهااادال الوييفياااة األربعاااة واألبواا الثالثاااة اعاااالااااااااااااااااة  مع مراعااااة التوجي اااات باااا
 .2017ديسمرب/كانون األول  يف

 
 
 
 
 

 التوجي ات املطلوبة من جلنة املالية
 

 األهدال االسرتاتيجية واألبواا  ومقالداحملدثة  النتائج إطار مبؤشرات علما   األخذ إىل مدعوة املالية جلنة إن
 .2021-2018للفرتة عن تنفيذ اعطة املتوسطة األجل  نياعالة بولف ا أساسا  للرلد واإلبالغ الرمسي

 
 مسودة المشورة

 
 إّن اللجنة:

 
   في مدددا يتعل   2021-2018إطدددار النتدددائج للفترة التي أجريددد   ل   التحدددديثدددا قدددد اطّلعددد   ل

 ن لجنة  السددداباة الردددادرةالتوجيها  والتي تبرز  األربعة واألبواب الثالثة الخاصدددةألهداف الوظيفية با
 المالية والمجلس.
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وفر يختطيط عمل منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( يف إطار برنامج العمل وامليزانية  و عملية يوجه إطار النتائج  -1
 2021-2018النتائج للفرتة التحديثات اليت أجريت على إطار عن أساسا  للرلد واإلبالغ. وتقّدم هذه الوثيقة حملة عامة 

 ألهدال الوييفية األربعة واألبواا الثالثة اعالة على النحو املبنّي يف امللحق.يف ما يتعلق با
 
  واهلدل احلوكمة واإلشرال والتوجيه بشأن 10لوييفي ء األساسية ضمن اهلدل امت تعديل مؤشرات األداقد و  -2

 1 2017 لاادرت عن جلنة املالية يف نوفمرب/تشاارين الثاي التولاايات اليتملراعاة  اإلدارة الكفؤة والفعالةبشااأن  11الوييفي 
 على وجه التحديد:مّت و . 2 2017 وأقّرها اجمللس يف ديسمرب/كانون األول

 
 اإلشاااااااارال 2-10باء املتعلق بإجناز العمل اعاص بتقييم ردود اإلدارة من -2-10قل مؤشاااااااار األداء الرئيسااااااااي ن 

 باء(؛-3-10حبيث يربز على حنو أفضل الطرل املسؤول )انظر مؤشر األداء الرئيسي  التوجيه 3-10 إىل
  جيم(؛-3-10للمراجعة )انظر مؤشر األداء الرئيسي مت استكماله الذي  بشأن العمل مؤشر مماثلإضافة و 
  ة اليت مل تنّفذ بعد منذ تولايات املراجعبشاأن  دال-3-10غة مؤشار األداء الرئيساي يف لاياحتديد الفرتة الزمنية و

 ؛لوقت طوي
  اإلدارةعن  1-11الفئة الفنية يف إطار الناتج  ويائفإضااااااااافة مؤشاااااااار جديد بالنساااااااابة إىل معدل الشااااااااواغر يف و 

 .دال(-1-11)انظر مؤشر األداء الرئيسي  الكفؤة والفعالة للموارد البشرية
 
باء -2-8مؤشاااااار األداء الرئيسااااااي بالنساااااابة إىل  2021و 2019وباإلضااااااافة إىل تلز  دت زيادة غايات العامني  -3

 .2017-2016االتصاالت إلي ار األرقام الفعلية اليت مت اإلبالغ عن ا يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  بشأن
 
 
 

  

                                                      
 .CL 158/7الوثيقة  أ( من) 17الفقرة   1
 .CL 158/REPمن الوثيقة  12الفقرة   2
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 الملح 
 

 : برنامج التعاون الفني7الباب 
 برنامج التعاون التقين على حنو فّعال وباتساق تام مع األهدال االسرتاتيجية ودعما  لتنفيذ نتائج أطر الربجمة القطرية حتقيق - بيان الناتج

 إدارة ود م برنامج التعاون التاني: 7-1
 غايا  مؤشرا  األداء الرئيسية

 (2019)نهاية  ام 
 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

 معدل املوافقة على موارد برنامج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادات للفرتة ألف-7-1
2018-2019/2020-2021 

100% 100% 

 معدل إجناز مشاريع برنامج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادات للفرتة باء-7-1
2016-2017/2018-2019 

100% 100% 

 
 التواصل: 8الهدف الوظيفي 

أهدال املنظمة حيظى بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة  والدعوة  ومستوى أعلى من التوعية  والدعم السياسي واملوارد   حتقيق - الناتجبيان 
 وتنمية معّززة للقدرات وإدارة املعارل

 الشراكا  والد وة وتنمية الادرا ، بما في ذلك التعاون في ما بين بلدان الجنوب: 8-1
 غايا  مؤشرا  األداء الرئيسية 

 (2019)نهاية  ام 
 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

 20 20 عدد الشراكات االسرتاتيجية اليت مّت إبرام ا ومواللة العمل هبا ألف-8-1

 باء-8-1
ا ل نشاااااااااااااااطااااااة على مساااااااااااااااتوى املنظمااااااة  عاااااادد مبااااااادرات الاااااادعوة املنفااااااذة دعماااااا 

 االسرتاتيجية وللربامج
8 11 

 جيم-8-1
 10 10 من جيات تنمية القدرات اليت مت تطبيق ا يف دعم الربامج االسرتاتيجيةعدد 

 دال-8-1
عااادد االتفااااقاااات والربامج اجلاااارياااة اعاااالااااااااااااااااااة باااالتعااااون يف ماااا بني بلااادان اجلنوا 

 الثالثي والتعاون
25 30 

 المخرجا 
 الشراكات األساسية اليت ُشّجعت وُعزَّزت. 8-1-1
 والدعم للفرق املعنية بالربامج االسرتاتيجية من أجل تبسيط تنمية القدرات يف عمل املنظمة.توفري املشورة  8-1-2
القائمة بني اجل ات الفاعلة من الدول وغري الدول تساااااااااااااااااهم بفعالية والتعاون الثالثي مبادرات التعاون يف ما بني بلدان اجلنوا  8-1-3

 الوطنية  الربامج واملبادرات يف
 االتراال : 8-2

 غايا  مؤشرا  األداء الرئيسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

)استنادا  إىل إحصاءات الدخول  FAO.orgحركة املستخدمني على موقع املنظمة  ألف-8-2
 على مركز الوثائق يف املنظمة على شبكة اإلنرتنت(

 ماليني 9 ماليني 8.5
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 التواصل: 8الهدف الوظيفي 

 Meltwaterمسااااااااتوى وجود وسااااااااائل اإلعالم )عدد زيارات املوقع( مقاسااااااااا   دمة  باء-8-2
 للرلد اإلعالمي

زيارة  23 000
 جديدة يف الش ر

زيارة  24 000
 جديدة يف الش ر

 جيم-8-2
 الزياااادة يف العااادد اإلاااااح ملتاااابعي حساااااااااااااااااااباااات املنظماااة للتوالاااااااااااااااااال االجتمااااعي

 )كل ا جمتمعة(
 

 ماليني 2.4 مليون 2.2

 المخرجا 
 إقامة عالقات جديدة مع وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية والوطنية 8-2-1
 إطالق املوقع اإللكرتوي للمنظمة على مستوى العامل ووجود وسائل التوالل االجتماعي التساق ا مع أهداف ا االسرتاتيجية 8-2-2
 يف جمال نشر املعرفة واإلدارة احملّسنة للمعلومات وضع وتعزيز هنج  وأدوات ومن جيات على مستوى املنظمة 8-2-3
 تعبئة الموارد: 8-3

 غايا  مؤشرا  األداء الرئيسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

 ألف-8-3
 مستوى املسامهات الطوعية اليت جرت تعبئت ا يف فرتة السنتني

من مؤشااااااااارات أهدال التنمية املساااااااااتدامة اعاص  1-9-17)املساااااااااامهة يف املؤشااااااااار 
 بالقيمة بالدوالر األمريكي للمسااااعدة املالية والفنية املخصصة للبلدان النامية( 

مليار دوالر  1.7
 أمريكي 

مليار دوالر  1.7
 أمريكي 

 المخرجا 
عة ومتنوعة من التوالاااااااااال والتسااااااااااويق االسااااااااااتباقيني جملاالت عمل املنظمة تات األولوية  8-3-1 واملتطلبات من املوارد مما يتيح قاعدة موسااااااااااّ

 الشركاء الذين تعمل مع م املنظمة
 املسامهات الطوعية اليت مت تعبئت ا واستخدام ا واحتساهبا مّتسقة مع سياسات املنظمة 8-3-2
 تعزيز قدرات املنظمة على تعبئة املوارد وإدارة دورات املشاريع بصورة فّعالة 8-3-3

 
 المعلوما  تكنولوجيا: 9الهدف الوظيفي 

املعلومات يف املنظمة تتيح قيمة مضاااااافة من خالل حتساااااني فائدة األلاااااول الرقمية ألغرا  التنفيذ يف ايع املواقع اجل رافية  تكنولوجيا - الناتجبيان 
ية من خالل حلول وخدمات حسااانة التوقيت  ورفيعة اجلودة  وفعالة  وتات الكفاءة من حيث الكلفة  والتكنولوجيات التحويلية والشاااراكات اعارج

 موعة من السياسات واملعايري اعالة بتكنولوجيا املعلومات يف املنظمةالقائمة على جم
 غايا  مؤشرا  األداء األساسية 

 (2019)نهاية  ام 
 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

 ألف-9-1

مساااااااااااتوى إرضااااااااااااء العمالء االسااااااااااارتاتيجيني من قطاع األعمال التجارية إزاء احللول 
 وجيري قياسه من خالل:املقّدمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات  

  النسااابة املئوية من العمالء االسااارتاتيجيني من قطاع األعمال التجارية الراضااني
 داما  )املصدر: مسح سنوي للعمالء(

70% 80% 

 باء-9-1

جودة األلاااااول الرقمية املتاحة أمام املنظمة لتساااااتخدم ا دعما  لعمل ا بصاااااورة  منة 
 وحسنة التوقيت  وجيري قياس ا من خالل:

 مبصاااادر والروابط الداخلية املعلومات نظم) الرقمية األلاااول من املئوية النسااابة 
 املتاحة الرقمية املنصات إىل تستند اليت( البيانات من خارجية

 

75% 80% 
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 المعلوما  تكنولوجيا: 9الهدف الوظيفي 
 المخرجا 

اال  من خالل توفري منتجااات  9-1-1 وخاادمااات تات الفعاااليااة من حيااث العمليااات املتعّلقااة باااألعمااال التجاااريااة يف املنظمااة تتلقى دعمااا  فعااّ
 الكلفة  وحسنة التوقيت

حتديد وتطبيق سياسات وهياكل وموالفات يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة دّكن من تقدمي على حنو فّعال حلول ناجعة  9-1-2
 وكفوءة يف جمال تكنولوجيا املعلومات

إمكانية الولاااول إلي ا بطرق غري مرّخا هلا  وإتاحت ا أمام املويفني املخّولني يف محاية ألاااول املعلومات الدقيقة وتات الصااالة من  9-1-3
 املنظمة لتيسري العمل الذي يقومون به لصاحل املنظمة

 
 المنظمة واإلشراف والتوجيه حوكمة: 10الهدف الوظيفي 

 األعضاء  واإلدارة االسرتاتيجية واإلشرال البلدانالتوجه الفعلي للمنظمة من خالل زيادة االلتزام والتعاون السياسي مع  - بيان الناتج
 حوكمة المنظمة: 10-1

 غايا  مؤشرا  األداء األساسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

 %100 %100 واحتياجات الل ات وثائق األج زة الرئاسية اليت تقدم يف حين ا ألف-10-1

 %90 %90 تنفيذ قرارات األج زة الرئاسية يف املواعيد احملددة باء-10-1

 المخرجا 
تقدمي اعدمات ل ج زة الرئاساااااااية والدساااااااتورية بطريقة فعالة  باساااااااتخدام التكنولوجيا احلديثة  مع حتساااااااني اعدمات الل وية وتنفيذ  10-1-1

 القرارات بشفافية.
 اإلشراف: 10-2

 غايا  مؤشرا  األداء األساسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

 ألف-10-2
النساااااااابة املئوية للت طية اعالااااااااة بعمليات املراجعة اليت مت تنفيذها  مبا يف تلز تلز 

 تات اعطورة العالية
)مبا يف تلز  90%

خطورة عالية بنسبة 
100%) 

)مبا يف تلز  90%
خطورة عالية بنسبة 

100%) 

عدد البلدان اليت مت في ا تقييم األمهية االسااااااااااااااارتاتيجية للمنظمة وفعالية براجم ا من  باء-10-2
 خالل عمليات التقييم املتعّلقة بالربامج القطرية وغريها من الربامج الرئيسية

13 13 

 المخرجا 
 وخالة بالربامج ورفع توليات لتحسني األمهية االسرتاتيجية للمنظمة وفعالية براجم االقيام بعمليات تقييم اسرتاتيجية  10-2-1
 إعداد وإجناز حتقيقات وخطة ملراجعة احلسابات قائمة على املخاطر 10-2-2
 توفري عنالر معّززة يف مساءلة املنظمة  وضوابط ا الداخلية  وأطرها االئتمانية 10-2-3
 التوجيه: 10-3

 غايا  مؤشرا  األداء األساسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

 %85 %85 نسبة غايات خمرجات األهدال االسرتاتيجية اليت مت حتقيق ا ألف-10-3
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 المنظمة واإلشراف والتوجيه حوكمة: 10الهدف الوظيفي 

النسبة املئوية للتوليات الصادرة عن عمليات التقييم االسرتاتيجية اليت استكملت  باء-10-3
 املتفق علي ا يف املوعد احملددبشأهنا استجابة اإلدارة 

90% 90% 

 %80 %80 النسبة املئوية لتوليات املراجعة عالية املخاطر اليت مت استكماهلا يف املواعيد احملددة جيم-10-3

النسااااااااابة املئوية لتولااااااااايات املراجعة اليت مل تنّفذ بعد منذ وقت طويل )منذ أكثر من  دال-10-3
 ش را  مثال ( 24

 %8أقّل من  %10أقّل من 

 المخرجا 
 توفري توجيه تنفيذي 10-3-1
 تقدمي التوجيه االسرتاتيجي  والرلد والتبليغ 10-3-2
 توفري مشورة قانونية موثوقة ويف الوقت املالئم لدعم إجراءات املنظمة وتنفيذ برنامج عمل ا 10-3-3
 تقدمي دعم رفيع اجلودة للمكاتب امليدانية 10-3-4

 
 الكفؤة والفعالة اإلدارة: 11الهدف الوظيفي 

 الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مقابل املال يف إجناز ويائف ائتمانية  ووضع سياسات  ورلد ومراقبة تعظيم - بيان الناتج
 اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية: 11-1

 غايا  مؤشرا  األداء األساسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
)نهاية  ام 

2021) 
 يوم ا 120 يوم ا 120 الوقت املطلوا لتعيني مويفني ألف-11-1
 %75 %75 النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمثّلة دثيال  متساويا   باء-11-1
 75 75 التنقل اجل رايف )املنالب( جيم-11-1
 %15 %15 الفئة الفنية  ويائفمعدل الشواغر يف  دال-11-1

 المخرجا 
االسرتاتيجيات  والسياسات  واإلجراءات  واعدمات املتصلة باملوارد البشرية فعالة وكفؤة  وتدعم اجتذاا  وتنمية  واحلفاظ على  11-1-1

 قوة عاملة متنوعة  وماهرة وحمّفزة.
 الكفؤة والفعالة للموارد المالية اإلدارة: 11-2

 غايا  مؤشرا  األداء األساسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
)نهاية  ام 

2021) 

 ألف-11-2
تتلقى املنظمة رأي ا غري مشفوع بتحفظات بشأن كشوفاهتا املالية  مبا يف تلز بشأن 

 بيانات الرقابة الداخلية
رأي غري مشفوع 
بتحفظات ملراجع 
 خارجي )سنوي(

رأي غري مشفوع 
بتحفظات ملراجع 
 خارجي )سنوي(

 المخرجا 
م تقارير مالية دقيقة  وتات الصااااااااااااااالة  وحسااااااااااااااانة التوقيت وخدمات مالية كفؤة وفعالة ومراقبة جيدا  دعما  ل ج زة الرئاساااااااااااااااية   11-2-1 تُقدَّ

 األعضاء  واإلدارة  والشركاء يف املوارد  واملويفني. والدول
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 الكفؤة والفعالة اإلدارة: 11الهدف الوظيفي 
 اإلدارة الكفؤة والفعالة: 11-3

 غايا  مؤشرا  األداء األساسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
)نهاية  ام 

2021) 

 %73 %70 مستوى إرضاء العمالء من خالل جودة اعدمات املقدمة ألف-11-3

املسااؤولية البيئية يف املنظمة تُقاب بناء على نساابة مباي/جمّمعات املنظمة اليت سااتوّفر  باء-11-3
 بيانات سنوية عن انبعاثات غازات الدفيئة

86% 88% 

 المخرجا 

 اإلدارية والويائف الداعمة فعالة  وكفؤة  ومبّسطة  ومستدامة من الناحية البيئية وتستجيب إىل متطلبات املنظمةاعدمات  11-3-1

ُتشّجع لحة القوة العاملة ملويفي املنظمة وإنتاجّيت ا على حنو ناشط من خالل توفري خدمات لحية مبّسطة وفعالة جلميع  11-3-2
 املكاتب امليدانيةاملويفني يف املقر الرئيسي ويف 

 *جتمع هذه املعلومات كل سنتني من خالل استقصاء لرضى العمالء
 

 الرأسمالي اإلنفاق: 13الباب 
االستثمارات الرأمسالية يف املنظمة منافع من حيث توفري بنية األساسية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية احتياجات األعمال  حتقق - بيان الناتج

 يف املنظمة وإجناز األهدال االسرتاتيجية

 غايا  مؤشرا  األداء األساسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

 ألف-13-1
ا للمبادرات اليت ُأجري هلا حتليل النسااااااااااااااابة املئوية  من اإلنفاق الرأمساح املخصاااااااااااااااَّ

 التكلفة واملنافع وخطة حتقيق العائد  وجيري قياس ا من خالل:
 استعرا  سنوي

100% 100% 

 باء-13-1
النساااااااااااابة املئوية من مشاااااااااااااريع اإلنفاق الرأمساح اليت أجنزت يف موعدها و ودة رفيعة 

 قياس ا من خالل:وضمن امليزانية  وجيري 
 حافظة املشاريع

85% 90% 

 المخرجا 

 تعزيز منصة إلدارة البيانات واملعلومات الفنية 13-1-1

 تكييف النظم التش يلية واإلدارية لتلبية العمليات اجلديدة واملت رية اعالة باألعمال. 13-1-2

 املعلومات.حتسني البنية األساسية واعدمات اعالة بتكنولوجيا  13-1-3
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 األمني اإلنفاق: 14الباب 

 املنظمة قادرون على تأديته م ام م على حنو  من ومأمون يف ايع املواقع اليت تعمل في ا املنظمة مويفو - بيان الناتج
 بيئة  مل آمنة ومأمونة لتنفيذ البرامج في المار: 14-1

 غايا  مؤشرا  األداء األساسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

 %100 %90 النسبة املئوية للمويفني الذين أهنوا تدريب األمن األساسي ألف-14-1

 المخرجا 
 ضمان بيئة عمل  منة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر 14-1-1
 بيئة  مل آمنة ومأمونة لتنفيذ البرامج في مختلف أرجاء العالم: 14-2

 غايا  مؤشرا  األداء األساسية 
 (2019)نهاية  ام 

 غايا 
 (2021)نهاية  ام 

 %100 %100 النسبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم باملعايري الدنيا ل من التش يلي ألف-14-2

األمنية النسااابة املئوية للمويفني الدوليني يف املكاتب امليدانية الذين يلتزمون بالتدابري  باء-14-2
 ألماكن اإلقامة

100% 100% 

النساابة املئوية لالبالغ عن احلوادا املتصاالة باألمن يف املكاتب امليدانية مع متابعت ا  جيم-14-2
 العاجلة

100% 100% 

سااااااااااااعة  72النسااااااااااابة املئوية إليفاد امل نيني املتخصاااااااااااصاااااااااااني يف األمن امليداي خالل  دال-14-2
 ملساعدة املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات املتصلة باألمن  حبسب احلاجة

100% 100% 

 المخرجا 
 ضمان بيئة عمل  منة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العامل 14-2-1

 
 


