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

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

 مستدامة

 احلد من الفقر يف الريف: 3اهلدف االسرتاتيجي 

 وكفاءةمتكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل : 4اهلدف االسرتاتيجي 

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

 : اجلودة الفنية واملعارف واخلدمات6اهلدف االسرتاتيجي 

 : برنامج التعاون التقين7الفصل 

 : التواصل8اهلدف الوظيفي 

 تكنولوجيا املعلومات: 9اهلدف الوظيفي 

 الفاو، واإلشراف والتوجيه : حوكمة10اهلدف الوظيفي 

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11اهلدف الوظيفي 

 : اإلنفاق الرأمسالي13الفصل 

 : اإلنفاق األمين14الفصل 
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 : املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1اهلدف االسرتاتيجي 

 

 املخرج

 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول 

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

1-1 49,691 121,298 170,989 

1-2 14,647 25,976 40,623 

1-3 18,325 64,350 82,675 

 294,287 211,624 82,663 اجملموع

 

تتعّهد البلدان األعضاء وشركاؤها يف التنمية بالتزامات سياسية صرحية بشكل سياسات، وخطط استثمار، وبرامج، وأطر  :1-1املخرج 

قانونية وبتخصيص املوارد الالزمة الستئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. 

 مؤشرات املخرجات
الغاية )نهاية 

2015) 

فعلي )نهاية 

2015) 

 ألف 1-1

عدد البلدان اليت تعتمد سياسات/اسرتاتيجيات، وبرامج استثمار حمسنة يف القطاعات 

 :جيري قياسه من خاللوبني القطاعات يدعمها إطار قانوني، و
 ال ينطبق 6

          وجود سياسات/اسرتاتيجيات وطنية حالية عرب القطاعات ومتعدددة القطاعدات تلدمل هددفًا صدرقًا يقضدي بتمسدني األمدن

 و/أو التغذيةالغذائي 

 وجود برامج استثمار وطنية حكومية عرب القطاعات أو متعددة القطاعات تعاجل مسألة األمن الغذائي و/أو التغذية 

 مستوى استجابة شاملة لسياسات وبرامج احلكومة ملواجهة اجلوع، وانعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية 

 وجود احلماية القانونية للمق يف غذاء كايف 

 باء 1-1

عدد البلدان اليت حّسنت عملية ختصيص املوارد )من حيث املالءمة، والكفاءة، 

وجيري قياسه من والفعالية( الستئصال اجلوع، وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، 

 خالل:

8 3 

 مدى كفاية اإلنفاق العام لتمقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية 

 مدى كفاية املوارد البلرية احلكومية لتمقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية 

 مدى كفاية اجلهود لتعزيز املعارف يف جمال األمن الغذائي/التغذية 

 استخدام فعال وكفوء ملوارد 

استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي اعتماد البلدان األعضاء وشركائها يف التنمية آلليات شاملة للحوكمة والتنسيق من أجل  :2-1املخرج 

وسوء التغذية 

 مؤشرات املخرجات
الغاية )نهاية 

2015) 

فعلي )نهاية 

2015) 

 ألف 1-2

عدد البلدان اليت تعتمد آليات حمّسنة للموكمة والتنسيق من أجل استئصال اجلوع 

 وجيري قياسه من خالل:وانعدام األمن الغذائي والتغذية، 
8 49 

 آلية رفيعة املستوى لوضع سياسة خاصة باألمن الغذائي والتغذية تلارك فيها الوزارات واملؤسسات العامة ذات الصلة وجود 

 )وجود آلية وطنية للمساءلة )مبا يف ذلك مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تعاجل انتهاكات احلق يف الغذاء 

 وجود آليات تنسيق حكومية فعالة ملعاجلة مسألة األمن الغذائي والتغذية 

 مستوى ملاركة أصماب املصلمة املتعددين واخنراط اجملتمع املدني 
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حتليل  البلدان األعضاء وشركاؤها يف التنمية يف ما خيّص األمن الغذائي والتغذية تستند إىل أدّلة وإىل : القرارات اليت تّتخذها 3-1 املخرج

ومات رفيع اجلودة، وحسن التوقيت وشامل لألمن الغذائي والتغذية يستفيد من البيانات واملعلومات املتاحة يف شبكة القطاع القائم ونظم املعل

املتوفرة لدى أصحاب املصلحة على اإلنرتنيت 

 مؤشرات املخرجات
 الغاية 

 (2015)نهاية 

 فعلي 

 (2015)نهاية 

 ألف 1-3

البلدان اليت تعتمد منتجات حتليلية حمسّنة قائمة على األدلة ورفيعة اجلودة تتأتى  عدد

عن نظم املعلومات الوظيفية دعمًا لعمليات وضع السياسات والربامج يف جمال األمن 

 :وجيري قياسه من خاللالغذائي والتغذية، 

10 20 

 وجود نظام معلومات وطين فّعال وشامل يف جمال األمن الغذائي والتغذية 

 وجود نظام فعال لوضع خرائط اإلجراءات يف جمال األمن الغذائي والتغذية 

 وجود هيكلية حكومية فعالة لرصد سياسات/اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية والربامج الوطنية، وتقييمها بصورة منتظمة 

 علومات والتماليل ذات الصلة يف عملية اختاذ القرارات من أجدل تصدميم/حتديث السياسدات والدربامج يف جمدال      استيعاب امل

 األمن الغذائي والتغذية

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  اإلجناز:

 الغاية )نهاية املؤشر الناتج
2015) 

 )نهاية فعلي
2015) 

 اإلجناز

 قدرات حتسني 1-1-1
 املصلمة وأصماب احلكومات

 وخطط سياساتية أطر وضع على
 القطاعات يف وبرامج استثمار
 الغذائي لألمن القطاعات وبني

 والتغذية

 إدراج تعزيز إىل أّدت اليت العامة السياسة عمليات عدد
 بني املساواة واعتبارات والتغذية الغذائي األمن أهداف

 االستثمار وخطط القطاعية، السياسات يف اجلنسني
 الفاو لدعم كنتيجة والربامج

93 137  

 قدرات حتسني 2 -1-1
 املصلمة وأصماب احلكومات

 قانونية أطر وتنفيذ وضع على
 احلق لتمقيق مساءلة وآليات

 ولتمسني مالئم، غذاء يف
 على والعادل اآلمن احلصول
 واألصول املوارد

 إدراج تعزيدز  إىل أّدت الديت  العامدة  السياسة عمليات عدد
 كنتيجدة  القانونية األطر يف والتغذية الغذائي األمن أهداف
  الفاو لدعم

5 41  

 قدرات حتسني 1-1-3
 املصلمة وأصماب احلكومات

 البلرية املوارد تنمية على
 األمن جمال يف املنظمة وتنمية
 والتغذية الغذائي

 املددوارد جمددال يف قدددراتها تعددّززت الدديت املنظمددات عدددد
 الغددذائي األمددن جمددال يف التنظيميددة والتنميددة البلددرية
  47 30  الفاو لدعم كنتيجة والتغذية

 قدرات حتسني 1-1-4
 املصلمة وأصماب احلكومات
 مالءمة، تعزيز على اآلخرين
 املوارد ختصيص وفعالية وكفاءة،
 لتمقيق واستخدامها العامة
 والتغذية الغذائي األمن

 املاليددة املددوارد ختصدديص حّسددنت الدديت البلدددان عدددد
 الفاو لدعم كنتيجة والتغذية الغذائي لألمن واستخدامها

8 23  
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  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  اإلجناز:

 الغاية )نهاية املؤشر الناتج
2015) 

 )نهاية فعلي
2015) 

 اإلجناز

 قدرات حتسني 1-2-1
 املصلمة وأصماب احلكومات

 االسرتاتيجي التنسيق جمال يف
 أصماب وبني القطاعات عرب

 الغذائي األمن لتمقيق املصلمة
 والتغذية

 أكثدر  تنسديق  إىل أّدت الديت  العامة السياسة عمليات عدد
 املصددلمة أصددماب وجمموعددات القطاعددات عددرب مشوليددة
 جمدال  يف املدني( واجملتمع العام والقطاع اخلاص )القطاع
 الفاو لدعم كنتيجة والتغذية الغذائي األمن حوكمة

47 49  

 قدرات حتسني 1-3-1
 املصلمة وأصماب احلكومات

 وحتليل االجتاهات رصد على
 وأصماب القطاعات مساهمة
 األمن حتقيق يف املصلمة
  والتغذية الغذائي

 األمن جمال يف والتمليل الرصد حّسنت اليت البلدان عدد
 خمتلددف مسدداهمات ذلددك يف مبددا والتغذيددة، الغددذائي
 لددعم  كنتيجدة  مستنرية قرارات اختاذ أجل من القطاعات

  الفاو
57 52  

 قدرات حتسني 1–1-3-2
 املصلمة أصمابو احلكومات

 السياسات، خرائط وضع على
 املتصلة والتلريعات والربامج،

 والتغذية، الغذائي باألمن
 أجل من وتقييمها ورصدها،

 مستنرية قرارات اختاذ

 القدددرات حّسددنت الدديت العامددة السياسددة عمليددات عدددد
 الصدلة  ذات اخلدرائط  وضع نظم إلدارة واملؤسسية البلرية
 كنتيجدة  والتغذيدة  الغذائي األمن جمال يف قرارات باختاذ
  18 11  الفاو لدعم

 القدددرات حّسددنت الدديت العامددة السياسددة عمليددات عدددد    2– 1-3-2
 والدربامج  السياسدات  آثدار  وتقييم لرصد واملؤسسية البلرية
 اختدداذ أجددل مددن والتغذيددة الغددذائي بدداألمن الصددلة ذات

  الفاو لدعم كنتيجة القرارات

10 19  
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 من الزراعة والغابات  : زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات 2اهلدف االسرتاتيجي 

 ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

 

 املخرج

 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول 

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

2-1 67,716 236,560 304,276 

2-2 43,609 72,270 115,879 

2-3 36,205 56,601 92,806 

2-4 54,301 74,533 128,834 

 641,795 439,964 201,831 اجملموع

 

بطريقة مستدامة : اعتماد املنتجني والقائمني على إدارة املوارد الطبيعية ملمارسات تزيد حتسن إنتاج القطاع الزراعي 1-2املخرج 

 مؤشرات املخرجات
 الغاية 

 (2015)نهاية 

فعلي )نهاية 

2015) 

 ألف 2-1

عدد البلدان اليت تبلغ عن زيادة يف املناطق اخلاضعة لإلدارة املستدامة لألراضي كنسبة مئوية من 

 إمجالي املساحة الزراعية ومساحة الغابات، منذ فرتة اإلبالغ األخرية. 
 ال ينطبق ال ينطبق

 سيجري تطوير املؤشر خالل فرتة السنتني 

 باء 2-1
 80 15  عدد البلدان اليت اخنفضت فيها فجوة غلة احملاصيل منذ فرتة اإلبالغ األخرية

 

 جيم 2-1

توازن الربوتينات القابلة لالستهالك البلري يف اإلنتاج احليواني  عدد البلدان اليت ازداد فيها 

 أو بقي ثابتًا منذ فرتة اإلبالغ األخرية )نسبة النواتج إىل املدخالت(
124 11 

 

 دال 2-1

عدد البلدان اليت ازدادت فيها مساحة الغابات اخلاضعة خلطط إدارة الغابات كنسبة مئوية، 

 منذ فرتة اإلبالغ األخرية
40 2 

 

 هاء 2-1

عدد البلدان اليت حّسنت ممارسات مصايد األمساك/تربية األحياء املائية املستدامة ]كما يرد يف 

 استبيان مدونة السلوك بلأن الصيد الرشيد[  
9 4 

 

 واو 2-1
عدد البلدان اليت تناقصت فيها مساحات النباتات الطبيعية ومناطق النظم اإليكولوجية احملمية 

 ها لصاحل التوسع الزراعي منذ فرتة اإلبالغ األخريةجرت خسارت اليت
15 32 
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واملؤسسات الالزمة لدعم املنتجني والقائمني  السياسات والقوانني وأطر اإلدارة –تعزيز أصحاب املصلحة يف البلدان األعضاء للحوكمة : 2-2املخرج 

الزراعي.  استدامة نظم اإلنتاج يف القطاعالعملية املؤدية إىل زيادة  يف –على إدارة املوارد

 مؤشرات املخرجات
 الغاية 

 (2015)نهاية 

فعلي )نهاية 

2015) 

 ألف 2-2

عدد البلدان اليت تعتمد وثائق ختطيط/ سياسات رفيعة املستوى واسرتاتيجية تعّزز اإلنتاج 

 :وجيري قياسه من خاللالزراعي املستدام، وإدارة املوارد الطبيعية، 
7 10 

       مدى معاجلة برنامج التنمية الوطين الرئيسي لنظم اإلنتاج يف القطاع الزراعي على حنو متكامدل ومتدوازن عدرب القطاعدات الفرعيدة أو

 التخصصات ذات الصلة

 مدى ترويج برنامج التنمية الوطين الرئيسي لزيادة اإلنتاج الزراعي على حنو مستدام بيئيًا وعادل اجتماعيًا 

  وطنية حمّددة، أو خطة أو إطار بلأن املساواة بني اجلنسني، والعدالة و/أو التبسيط، وأخدذها يف االعتبدار مسدألة    مدى وجود سياسة

املساواة بني اجلنسني يف اسرتاتيجيات تكثيف اإلنتاج الزراعي )أي احملاصيل، والثروة احليوانية، ومصايد األمساك وتربية األحيداء  

 ة أخرى(املائية، والغابات، وموارد طبيعي

 باء 2-2

عدد البلدان املستهدفة اليت تقوم فيها منظمات حمّسنة للخدمات العامة وآليات بني املنظمات 

لصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وتلريعات وطنية تعّزز اإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة 

 وجيري قياسه من خالل:املوارد الطبيعية،  

4 6 

  .مدى كفاية اإلرادة السياسية والتمويل لتعزيز اإلنتاج الزراعي على حنو مستدام 

      مدى وجود آليات كافية على الصعيد الوطين لتنسيق وإدارة ورصد عملية تنفيذ خطط اسرتاتيجية وطنيدة وسياسدات وقدوانني متصدلة

 بنظم إنتاج مستدامة ومتكاملة وعادلة يف القطاع الزراعي

 اسرتاتيجيات وطنية يف القطاع الزراعي أو مراجعتها خالل السنتني املاضيتني بصورة شفافة، وتلاركية، وقائمدة  مدى وضع سياسات/

 على األدّلة

مصادقة /اعتماد أصحاب املصلحة صكوكًا دولية )مبا يف ذلك الصكوك اإلقليمية( ودعم آليات احلوكمة املتعلقة بهذه الصكوك لنظم : 3-2املخرج 

الزراعي املستداماإلنتاج  

 مؤشرات املخرجات
 الغاية 

 (2015)نهاية 

فعلي )نهاية 

2015) 

 ألف 2-3

عدد البلدان اليت أظهرت التزامًا / دعمًا قويني لصكوك دولية خمتارة وضعتها الفاو، وجيري 

 قياسه من خالل:
119 132 

     ما إذا كان البلد قد أصدر  مصادقة رمسية على صكوك الفاو امللزمة أو انضم إليها أو قبلها أو وّقع عليها 

 ما إذا كان البلد قام بإعالن رمسي يصادق على تنفيذ صكوك الفاو غري امللزمة  

 باء 2-3

رة وضعتها الفاو عدد البلدان اليت أبدت مستوى قويًا من الدعم / االلتزام بآليات حوكمة خمتا

 وجيري قياسه من خالل:
84 143 

 عدد البلدان أو األطراف املتعاقدة اليت أوفت باملساهمات اإللزامية لآلليات 

 جيم 2-3

عدد البلدان اليت عززت أطرها  القانونية الوطنية من خالل دمج أحكام صكوك دولية خمتارة 

 )ملزمة وغري ملزمة( وضعتها الفاو خمتارة 
27 1 
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: اختاذ أصحاب املصلحة لقرارات تعتمد على األدلة يف ختطيط وإدارة القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية لدعم التحّول إىل نظم 4-2املخرج 

. اإلنتاج املستدامة يف القطاع الزراعي من خالل الرصد واإلحصاءات والتقييم والتحليل

 مؤشرات املخرجات
 الغاية 

 (2015)نهاية 

)نهاية  فعلي

2015) 

 ألف 2-4

عدد البلدان اليت حّسنت معدالت االستجابة و / أو نوعية املساهمات يف مجع البيانات العاملية 

 عن الزراعة واملوارد الطبيعية، خالل فرتة اإلبالغ، وجيري قياسه من خالل: 
4 44 

  البيانات عن الزراعة )احملاصيل واإلنتاج احليدواني ومصدايد   متوسط معّدالت االستجابة جملموعة حمّددة من العمليات العاملية جلمع

األمساك/تربية األحياء املائية والغابات( واملوارد الطبيعية اليت ُأجريت خالل فرتة اإلبدالغ )اسدتبيانات سدنوية واسدتبيانات بياندات      

 خمتارة تصدرها الفاو(

  البيانات املقدمة كجزء مدن جمموعدة حمدّددة مدن العمليدات العامليدة جلمدع البياندات عدن الزراعدة            جمموعاتمتوسط تصنيف جودة

)احملاصيل واإلنتاج احليواني ومصايد األمساك/تربية األحياء املائية والغابات( واملدوارد الطبيعيدة الديت قدّدمت خدالل فدرتة اإلبدالغ        

 الفاو( )استبيانات سنوية واستبيانات بيانات خمتارة تصدرها

 باء 2-4

اقتصادية" تتعلق بتقييم األنلطة املتصلة بالزراعة -عدد البلدان اليت تنتج "حسابات بيئية

 االقتصادية للزراعة( -احملاسبة البيئية ومصايد األمساك واحلراجة )متتثل ملعايري نظام
5 12 

 

 جيم 2-4
البلدان اليت تستخدم إحصاءات على مستوى معتدل أو على نطاق واسع يف عمليات صنع  عدد

 السياسات املتعلقة بالزراعة وإدارة املوارد الطبيعية منذ فرتة اإلبالغ األخرية، وفقا آلراء اخلرباء.
71 45 

  

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  اإلجناز:

 الغاية  املؤشر الناتج

 (2015 )نهاية

  فعلي

 (2015 )نهاية

 اإلجناز

 االبتكارية املمارسات حتديد 2-1-1
 ذلك يف )مبا املستدام الزراعي لإلنتاج

 حتّسن اليت التقليدية املمارسات
 "نظم أنها على املدرجة كتلك االستدامة،

 وتقييمها عامليا"( هامة زراعي تراث
 املصلمة أصماب اعتماد وتيسري ونلرها

 هلا

 والددديت الفددداو دعمتهدددا الددديت املبدددادرات عددددد
 وتقاسدم  إلقرار وتلاركية مشولية ُنهجًا استخدمت
 الزراعددي اإلنتدداج أجددل مددن ابتكاريددة ممارسددات
  245 111 املستدام.

 ومتعددة متكاملة نهج حتديد 2-1-2
 اإليكولوجية النظم تقييم حيال القطاعات
 ونلرها وتقييمها وإصالحها وإدارتها
 أصماب جانب من اعتمادها وتيسري
 املصلمة

 وتوثيدق  لتمديد الفاو دعمتها اليت املبادرات عدد
 إدارة أجدل  مدن  متكاملدة  اسدرتاتيجيات  وتسهيل
 وإعددادة مسددتدامة، بصددورة اإليكولددوجي النظددام
 مدن  والتخفيدف  املندا   تغّيدر  مع والتكّيف ترميمه
 آثاره

644 215    

 التنظيمية القدرات تعزيز 2-1-3
 واخلاصة، العامة املؤسسات يف واملؤسسية
 االبتكار لدعم واللبكات واملنظمات،
 أكثر زراعي إنتاج نظم إىل واالنتقال
 استدامة

 يف واخلاصدة  العامدة  واملؤسسدات  املنظمدات،  عدد
 الديت  واللبكات اإلدارة ووكاالت املعارف، جمال
 جمدال  يف دعمًا و/أو ومؤسسيًا تنظيميًا دعمًا تلّقت
 الفنية. القدرات تنمية

675 694  
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  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  اإلجناز:

 الغاية  املؤشر الناتج

 (2015 )نهاية

  فعلي

 (2015 )نهاية

 اإلجناز

 مسائل حتليل يف البلدان دعم 2-2-1
 الزراعي اإلنتاج نظم وخيارات احلوكمة
 الطبيعية املوارد وإدارة املستدام

 حتليدل  جمدال  يف الددعم  تلقدت  اليت البلدان عدد
 املتكاملددة االسددتدامة وخيددارات احلوكمددة مسددائل
 والطبيعية الزراعية املوارد لقطاع

32 29  

 احلوكمة أطر لتعزيز البلدان دعم 2-2-2
 الزراع اإلنتاج نظم تعّزز اليت الوطنية
 الطبيعية املوارد وإدارة املستدام

 الدديت املسددتهدفة العامددة السياسددة عمليددات عدددد
 إنتداج  نظدم  حدول  القطاعدات  عرب حوارًا تضمنت
 اسددتدامة وأكثدر  متكاملددة وطبيعيدة  زراعيددة مدوارد 
 الفاو من دعمًا تلّقت

7 58  

 العامة اخلدمة منظمات دعم 2-2-3
 لتنفيذ املنظمات بني القائمة واآلليات

 والتلريعات واالسرتاتيجيات السياسات
 الزراعي اإلنتاج تعّزز اليت الوطنية
 الطبيعية املوارد وإدارة املستدام

 واآلليدات  الوطنيدة  العامدة  اخلدمدة  منظمدات  عدد
 دعمداً  الفداو  هلدا  قدّدمت  الديت  والدولية احلكومية
 اهليكليددددات يف إصددددالحات إىل أّدى أساسدددديًا
 اإلدارية اإلجراءات أو الوظائف أو املؤسسية،

216 114  

 للملاركة املصلمة أصماب دعم 2-3-1
 يف )مبا دولية وصكوك آليات حتديث يف

 وضع أو قائمة، منها( اإلقليمية ذلك
 حتت جديدة دولية وصكوك آليات
 الفاو رعاية

 واملعدايري،  القانونيدة  )األطدر  الدولية الصكوك عدد
 مددن وغريهددا والتوصدديات التوجيهيددة، واخلطددوط
 أو آليات إحدى اعتمدتها اليت الفرعية( النصوص
 جمموعدات  الفرعيدة/  أجهزتهدا  أو الفداو،  صكوك
 اإلنتداج  خيدصّ  مدا  يف هلدا،  التابعة الفنية العمل

 الطبيعية املوارد وإدارة املستدام الزراعي

70 136  

 لإلقرار املصلمة أصماب دعم 2-3-2
 يف االعتبار يف وأخذها الزراعة بقطاعات
 احلوكمة، وآليات الدولية، الصكوك

 بوالية الصلة ذات واللراكات والعمليات
 املنظمة رعاية حتت ليس ولكن الفاو،

 غدري  الدوليدة  اآلليات/الصدكوك  يف العمليدات  عدد
 رّوجدت  الديت  اللواغل عكست اليت للفاو التابعة

 وإدارة املسدتدام  الزراعدي  اإلنتداج  بلدأن  الفاو هلا
  منتجاتها أو قراراتها يف الطبيعية املوارد

84 72  

 لتيسري املصلمة أصماب دعم 2-3-3
 )مبا دولية وصكوك آليات وتطبيق تنفيذ
 منها(، اإلقليمية ذلك يف

 احلوكمة آليات يف والتوصيات/املتطلبات
 الصلة ذات

 الفدداو دعمتهددا الدديت واللددراكات العمليددات عدددد
 يف )مبدا  الدوليدة  واآلليات الصكوك تنفيذ لتسهيل

 الزراعدي  اإلنتاج تلجع اليت منها( اإلقليمية ذلك
 الطبيعية املوارد وإدارة املستدام

151 130  

 واملعلومات البيانات ُتجَمع (1)2-4-1
 وُتنَلر، وُتدمج وُتجمَّع الصلة ذات

 خالل من جديدة بيانات وُتستخرج
 مع بالتلارك -والنماذج التمليالت

 شركاء

 البياندات  قواعدد  يف اإلضدافية  البيانات نقاط عدد
 اإلحصددائية البيانددات قواعددد مددن الصددلة ذات

  5,113,756 799,000 املنظمة يف الرئيسية

 االجتماعيدة  البياندات  جملموعدات  املئويدة  النسبة  2–2-4-1
 اإلحصدددائية البياندددات قواعدددد يف الصدددلة ذات

 مصدنفة  بياندات  تضدم  والديت  املنظمدة  يف الرئيسية
 اجلنس نوع حسب

4 4  
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  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  اإلجناز:

 الغاية  املؤشر الناتج

 (2015 )نهاية

  فعلي

 (2015 )نهاية

 اإلجناز

 منهجيات، وُتنلر توضع 2-4-2
 وتعريفات، ومواصفات، ومعايري،
 البيانات، جلمع أخرى وأدوات

 وحتليلها وجتميعها، وإدارتها،

 أو اجلديددة  املواصدفات  أو املعدايري  أو األساليب،
 وحتليددددل وجتميددددع وإدارة جلمددددع، املعّدلددددة

 وصددادق الفدداو وضددعتها الدديت البيانات/املعلومددات
 خمتّص جهاز عليها

61 63  

 على للمؤسسات الدعم ُيوفَّر 2-4-3
 جمال يف واإلقليمي الوطين الصعيدين

 لعملية التخطيط أجل من القدرات تنمية
 وتطبيقها وحتليلها، البيانات، مجع

 العملية هذه وإجراء ونلرها،

  اليت الصلة ذات البيانات/املعلومات منتجات عدد
 جمال يف الفاو من بدعم املصلمة أصماب أنتجها
  192 356 القدرات تنمية
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 : احلد من الفقر يف الريف3اهلدف االسرتاتيجي 

 

 املخرج

 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول 

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

3-1 37,902 81,279 119,181 

3-2 15,030 7,983 23,013 

3-3 10,349 2,763 13,112 

 155,306 92,025 63,281 اجملموع

 

األرياف بإمكانية معّززة ومتساوية للحصول على املوارد اإلنتاجية، واخلدمات، واملنظمات واألسواق، وميكنهم إدارة : حيظى فقراء 1-3املخرج 

مواردهم على حنو أكثر استدامة. 

 مؤشرات املخرجات

 الغاية

 (2015)نهاية عام 

 عليف

 (2015)نهاية عام 

  الف 1 -3

عدد البلدان اليت تستخدم جمموعة حمّسنة من االسرتاتيجيات، والسياسات، واخلطوط 

التوجيهية، واألنظمة واألدوات الرامية إىل حتسني حصول الرجال والنساء من فقراء 

األرياف على موارد إنتاجية، وخدمات وأسواق مالئمة، وإىل التلجيع على اإلدارة 

 :وجيري قياسها من خاللية، املستدامة لقاعدة املوارد الطبيع

9 2 

  

 وجود سياسات لوضع اسرتاتيجيات مشولية للمّد من الفقر يف الريف وعدم املساواة بني اجلنسني 

 وجود إطار للسياسات يسمح بتمكني الناس من خالل إجراء مجاعي وعمليات سياساتية تلاركية 

 للموارد الطبيعية، واستخدامها العادل، وإدارتها املستدامة من جاندب   وجود سياسات، وتلريعات، ومؤسسات ترّوج للميازة اآلمنة

 الرجال والنساء الفقراء يف الريف وغريهم من اجملموعات املهّملة

 وجود سياسات، وتنظيمات، وُنُهج لوضع تكنولوجيات مناصرة للفقراء، وتقديم خدمات ريفية، ودعم التسويق 

 باء 1 -3

عدد البلدان اليت قامت فيها املنظمات الريفية ذات الصلة، واملؤسسات احلكومية وغريهم 

من أصماب املصلمة ذات الصلة، بتعزيز قدراتها من أجل حتسني احلصول العادل 

للرجال والنساء يف الريف على موارد إنتاجية، وخدمات مالئمة، ومنظمات وأسواق، 

 :وجيري قياسه من خاللالطبيعية على حنو مستدام، وبالرتويج إلدارة قاعدة املوارد 

9 35 

             مستوى قدرات املنظمات الريفيدة واملؤسسدات املناصدرة للفقدراء يف جمدال امللداركة يف حوكمدة اجملتمدع احمللدي، وعمليدات وضدع

 السياسات وتقديم اخلدمات

  املستدامة واستخدامها العادلمستوى القدرات يف جمال احليازة اآلمنة للموارد الطبيعية، وإدارتها 

     مستوى القدرات يف جمال حتسني حصول الرجال والنساء من فقراء الريف على تكنولوجيات مناصرة للفقراء، وعلدى خددمات ريفيدة

 ودعم للتسويق.

 مستوى القدرات يف جمال وضع سياسات تلاورية وقائمة على األدلة، ورصد الفقر يف الريف  

 

  



11 C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 – Web Annex 5 

 

ء الريف بفرص أكرب يف احلصول على عمل الئق يف املزرعة وخارج املزرعة: حيظى فقرا 2-3املخرج 

 مؤشرات املخرجات

الغاية )نهاية عام 

2015) 

فعلي )نهاية عام 

2015) 

  ألف 3-2

عدد البلدان اليت اعتمدت جمموعة حمّسنة من السياسات، واملؤسسات والتدخالت الرامية 

 وجيري قياسه من خاللإىل توفري عمل الئق يف الريف، مبا يف ذلك النساء واللباب، 
9 13 

 مالءمة سياسات، واسرتاتيجيات، وبرامج لتوليد عمل الئق يف الريف 

 مستوى القدرات املؤسسية لدعم الرتويج لعمل الئق يف الريف 

 مستوى القدرات لتمليل ورصد أسواق العمل يف الريف، ودعم العمليات السياساتية الختاذ قرارات قائمة على األدّلة 

: تتعّزز ُنُظم احلماية االجتماعية دعمًا للحّد من الفقر يف الريف بصورة مستدامة 3-3املخرج 

 النتائج مؤشرات

الغاية )نهاية عام 

2015) 

فعلي )نهاية عام 

2015) 

 ألف 3-3

عدد البلدان اليت اعتمدت نظم حمّسنة للمماية االجتماعية تربط احلماية االجتماعية 

باحلّد من الفقر يف الريف، واألمن الغذائي والتغذية، واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، 

 وجيري قياسه من خالل:

4 27 

       التزام أصماب املصلمة املتعّددين بسياسات واسرتاتيجيات عرب القطاعات لتوسيع نطاق انتلدار نظدم احلمايدة االجتماعيدة وزيدادة

 استجابتها يف املناطق الريفية 

 مستوى القدرات املؤسسية لتنفيذ برامج محاية اجتماعية فّعالة يف املناطق الريفية 

 م سياسات وبرامج احلماية االجتماعية يف املناطق الريفيةمستوى القدرات لتمليل ورصد، وتقيي 

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

الغاية )نهاية  املؤشر الناتج

 (2015عام 

فعلي )نهاية 

 (2015عام 

 اإلجناز

 واملؤسسات املنظمات لتعزيز الدعم 3-1-1
 الريف فقراء متكني عملية وتيسري الريفية،

 بيئة لتوليد فيها الدعم توفري مّت اليت البلدان عدد
 ولددتمكني الريفيددة، واملؤسسددات للمنظمددات مواتيدة 
 الريف فقراء

21 26  

 وتنفيذ اعتماد على للتلجيع الدعم 3-1-2
 وبرامج سياسات حيال للفقراء مناِصرة ُنُهج

 طبيعية، موارد على احلصول حتّسن
 مستدامة بصورة وإدارتها

 ورصددد لتصددميم الدددعم تلّقددت الدديت البلدددان عدددد
 احلصدول  تلّجع وتدخالت وسياسات ُنهج وتنفيذ
 وإداراتهدا  اإلنتاجيدة  الطبيعيدة  املوارد على العادل
 مستدام حنو على

4 10  

 املنتجني حصول لتمسني الدعم 3-1-3
 على الريف يف الفقرية واألسر الفقراء

 وعلى مالئمة، ومعارف تكنولوجيات
 األسواق إىل والوصول مدخالت

 لوضددع فيهددا الدددعم تددوفري مّت الدديت البلدددان عددد 
 للفقراء مناصرة وتكنولوجيات وعلوم معارف وتنفيذ
 زيدادة  أجدل  مدن  اجلنسدني  بدني  املسداواة  وتراعي
 األسواق إىل أفضل بصورة والوصول األغذية توافر

16 18  

 اخلدمات توفري يف االبتكارات دعم 3-1-4
 املتاحة التمتية البنية وتنمية الريفية
 الريف يف للفقراء

 لتصدميم  فيهدا  الددعم  تدوفري  مّت الديت  البلدان عدد
 و ابتكاريدة  نظمدا  تلدّجع  ونهدج  سياسدات  وتنفيذ

 اجلنسددني بددني املسدداواة وتراعددي للفقددراء مناصددرة
 الريفية األساسية البنية ومناذج اخلدمات لتقديم

 

11 14  
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  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

الغاية )نهاية  املؤشر الناتج

 (2015عام 

فعلي )نهاية 

 (2015عام 

 اإلجناز

 عرب السياساتية امللورة إسداء 3-1-5
 لتمديد القدرات وتنمية القطاعات

 التنمية حتقيق إىل ترمي اسرتاتيجيات
 والنساء، للرجال والعادلة املستدامة الريفية
 الفقر من احلّد وإىل

 اليت املستهدفة اإلقليمية املؤسسات أو البلدان عدد
 سياسددات ورصددد وتنفيددذ لتصددميم الدددعم تلّقددت
 يف اجلنسدانية  للقضدايا  ومراعيدة  ومشولية مستدامة
 مدن  للمددّ  واسدرتاتيجيات  الريفيدة  التنميدة  جمال
 الفقر

14 18  

 األدلة على القائمة السياسات دعم 3-2-1
 وتنفيذ صياغة جمال يف القدرات وتنمية

 توّلد وبرامج واسرتاتيجيات، سياسات،
 بصورة الرتكيز مع الريف يف الئقًا عماًل

 االقتصادي التمكني تعزيز على خاصة
 الريف يف والنساء لللباب واالجتماعي

 أو تنقديح  أجل من الفاو دعمتها اليت البلدان عدد
 الديت  الزراعيدة  الريفيدة  التنميدة  سياسدات  صياغة
 رئيسي، كهدف الالئق الريفي العمل مبادئ تدمج
 الالئق الريفي العمل برامج لتنفيذ أو

12 10  

 نطاق لتوسيع السياسات دعم 3-2-2
 يلمل حبيث الدولية العمل معايري تطبيق
 الريفية املناطق

 لددعم  هلدا  املسداعدة  تدوفري  مّت الديت  البلددان  عدد
  5 7 الريفية املناطق يف الدولية العمل معايري تطبيق

 معلومات نظم إلنلاء الفين الدعم 3-2-3
 الالئق العمل بلأن ومعارف بيانات وتوليد

 واإلقليمي، الوطين، الصعيد على الريف يف
 والعاملي

 الالئدق  الريفدي  العمدل  بلأن املعرفة منتجات عدد
 ونلرها وضعها جرى اليت

12 16  

 السياسات، جمال يف امللورة تَوفَّر 3-3-1
 نظم لتمسني والدعوة القدرات، وتنمية
 التنمية تعزيز أجل من االجتماعية احلماية
 من واحلّد والعادلة، املستدامة الريفية
 والتغذية الغذائي األمن وحتقيق الفقر،

 لتمسدني  الددعم  الفاو هلا وّفرت اليت البلدان عدد
 املناصدرة  االجتماعيدة  للممايدة  نظدم  وتنفيذ تصميم
 اجلنسدني  بدني  وللمسداواة  للعمدر  واملراعية للفقراء،
 األرياف سكان تستهدف

7 12  

 وصكوك املعلومات نظم حتسني 3-3-2
 تقييم أجل من األدّلة على القائمة املعرفة
 على االجتماعية احلماية آليات تأثري

 كسب سبل وحتسني الالمساواة، تقليص
 فقراء قدرة وتعزيز الريف، يف العيش
 املخاطر إدارة على األرياف

 لتمسدني  فيهدا  الددعم  تدوفري  مّت اليت البلدان عدد
 االجتماعيدة  احلمايدة  نظدم  رصد أجل من القدرات
 الريف يف الفقر من احلّد على وتأثريها

6 5  
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 : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة4اهلدف االسرتاتيجي 

 

 املخرج

 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول 

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

4-1 
60,124 21,928 82,052 

4-2 
29,260 50,730 79,990 

4-3 
17,808 16,944 34,752 

 196,794 89,602 107,192 اجملموع

 

: ُتصاغ وُتنفَّذ االتفاقات الدولية، واآلليات واملواصفات اليت ترّوج لتجارة وأسواق أكثر كفاءة ومشولية من جانب البلدان. 1-4املخرج 

 املخرجات مؤشرات

الغاية )نهاية 

 (2015عام 

فعلي )نهاية عام 

2015) 

 ألف 4-1

عدد البلدان اليت قامت مبواءمة السياسات التجارية واألنظمة واآلليات الوطنية )املتصلة 

بالتجارة الدولية يف جمال الزراعة، والغابات، األغذية واملنتجات( حبيث تتطابق مع 

 خالل:وجيري قياسه من االتفاقات، 

5 6 

      حتديد عدد البلدان اليت غّيرت السياسات، واألنظمة واآلليات الوطنية املتصلة بالتجارة الدولية لتتطدابق مدع اتفاقدات التجدارة

 الدولية )املصدر: استعراض السياسة التجارية يف منظمة التجارة الدولية؛ برصد من الفاو(

 باء 4-1

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل امللاركة بفعالية يف وضع املعايري الدولية برعاية  نسبة

هيئة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو مواصفات الدستور الغذائي 

   :وجيري قياسه من خاللالواردة من أقل البلدان منوًا 

 يف املائة 16.80 يف املائة 15.12

  يف مجيع مراحل وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتدات أو   املنخفضة واملتوسطة الدخلعدد التعليقات الواردة من البلدان

التعليقات الواردة من مجيع البلدان األعضاء )املصدر: بيانات من نظدم التعليدق عدرب    مواصفات الدستور الغذائي كنسبة من عدد 

 تفاقية الدولية لوقاية النباتات أو الدستور الغذائي(اإلنرتنت يف أمانيت اال

 جيم 4-1

وجيري قياسها من عدد البلدان النامية اليت ارتفع فيها مؤشر النظم التنظيمية يف الفاو، 

 :خالل
 ال ينطبق 8

  2014املؤشر الواجب وضعه يف عام 

األغذية الزراعية حيث تكون أكثر مشولية وكفاءة، من جانب القطاعني العام : ُتنشأ وُتنفَّذ مؤسسات األعمال الزراعية وسالسل 2-4املخرج 

واخلاص. 

 مؤشرات املخرجات
الغاية )نهاية 

 (2015عام 

فعلي )نهاية عام 

2015) 

 ألف 4-2

عدد البلدان اليت شهدت فيها القيمة املضافة للصناعة الزراعية منوّا أسرع من القيمة 

 قياسه من خالل:وجيري املضافة للزراعة، 
10 17 

 املضافة يف الصناعة الزراعية )املصدر: اإلحصاءات الصناعية يف منظمة األمدم املتمددة للتنميدة الصدناعية( مقارندة بالقيمدة        القيمة

 املضافة للزراعة )مبا يف ذلك الغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية( )املصدر: مؤشرات التنمية العاملية(

 باء 4-2

وجيري قياسه من عدد البلدان اليت اخنفض فيها مؤشر الفاو بلأن الفاقد من األغذية، 

 :خالل
20 56 

 2015الواجب وضعه حبلول عام  املؤشر 
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 : توَضع وُتنفَّذ السياسات، والصكوك املالية، واالستثمارات اليت حتّسن مشولية نظم األغذية الزراعية وكفاءتها من جانب3-4املخرج 

القطاعني العام واخلاص. 

 مؤشرات املخرجات

الغاية )نهاية 

 (2015عام 

فعلي )نهاية عام 

2015) 

 ألف 4-3

عدد البلدان اليت ازدادت فيها االئتمانات للزراعة باألرقام احلقيقية )معّدلة حسب 

 وجيري قياسه من خالل:التضخم( 
13 34 

 بلددًا علدى    50باملستوى احلقيقي اليت مّت توفريها للقطاع الزراعي كما جرى قياسها يف تقريدر اإلحصداءات املركزيدة )    االئتمانات
 األقل(

 باء 4-3

 57 7 وجيري قياسه من خالل:عدد البلدان اليت ازدادت فيها نسبة االستثمار الزراعي 

  ( تكوين رأس املال الثابت اإلمجالي هو قيمة 1الزراعية املضافة، حيث: )تكوين رأس املال الثابت اإلمجالي يف الزراعة / القيمة

على أصول جديدة أو أصول ثابتة موجودة )تطوير األراضي، أصول ثابتة وموجودات يف الثروة احليوانية،  الصافيةاالستمواذات 

 ومصايد األمساك والغابات( تلري الزراعة إىل الزراعة 2حماصيل زراعية، هيكلة الثروة احليوانية، آالت(؛ و)

 جيم 4-3

عدد البلدان اليت قّلصت مستوى املثبطات اليت تؤثر على قطاع الزراعة واألغذية من خالل 

 وجيري قياسه من خالل:االختالالت يف السياسات، 
10 4 

 املعدالت االمسية للمماية )املصدر: بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدولي، بيانات الفاو( مؤشرات 

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 املؤشر الناتج
الغاية )نهاية 

 (2015عام 

فعلي )نهاية 

 (2015عام 
 اإلجناز

 دولية معايري وضع 4-1-1
 سالمة جمال يف ومنّقمة جديدة
 والصمة وجودتها األغذية
 البلدان، عليها وتوافق النباتية،
 الدولي لالتساق مرجعًا وتلّكل

 سدالمة  جمدال  يف املنقمدة  أو اجلديدة الدولية املعايري عدد
 النباتية والصمة وجودتها األغذية

 جديدة قضايا يف النظر -

 املعايري ملاريع يف التقدم -

 جديدة معايري اعتماد -

 

42 

56 

30 

 

30 

69 

35 

 

 للبلدان الدعم توفري 4-1-2
 اإلقليمية االقتصادية وجمموعاتها
 يف فعال حنو على للملاركة
 دولية، اتفاقات وتنفيذ صياغة

 ترّوج وُأطر وآليات، وأنظمة،
 الفرص ولتعزيز اللفافة لألسواق

 واإلقليمية العاملية األسواق يف

 الفاو فيها وّفرت اليت بالتجارة الصلة ذات االتفاقات عدد
 للموار منتديات أو القدرات تنمية أو اإلثباتات،

7 18  

 معلومات ُتوفَّر 4-1-3
 للمكومات حمدَّثة وحتليالت
 الوطنيني املصلمة وأصماب
 اسرتاتيجيات وتنفيذ لتصميم
 األسواق جمال يف وشاملة كفؤة

 والتجارة

 زاد الدديت للفدداو التابعددة السددوق معلومددات منتجددات عدددد
 استخدامها

8 17  
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  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 املؤشر الناتج
الغاية )نهاية 

 (2015عام 

فعلي )نهاية 

 (2015عام 
 اإلجناز

 ملؤسسات الدعم توفري 4-1-4
 حتسني أجل من العام القطاع
 وتنفيذ تصميم على قدرتها

 أفضل، تنظيمية وأطر سياسات
 متصلة عامة خدمات وتقديم
 واحليوانية، النباتية بالصمة
 وجودتها األغذية وبسالمة

 الفداو  هلا وفرت اليت اإلقليمية اهليئات و/أو البلدان عدد
 للصددمة تنظيميددة وأطددر سياسددات وتنفيددذ لتصددميم الدددعم
 األغذية وجودة وسالمة واحليوانية النباتية

 النباتية الصمة -

 احليوانية الصمة -

 األغذية مراقبة -

134 

25 

175 

147 

30 

155 

 

 ملؤسسات الدعم توفري 4-2-1
 وتنفيذ لصياغة العام القطاع

 واسرتاتيجيات، سياسات
 تعزز عامة سلع ولتوفري
 سالسل يف والكفاءة اللمولية
 الزراعية األغذية

 جمددال يف الفدداو دعددم مددن تسددتفيد الدديت املؤسسددات عدددد
 تعدّزز  عامدة  سدلع  وتدوفري  اسدرتاتيجيات،  وتنفيدذ  صياغة

 الزراعية األغذية سالسل يف والكفاءة اللمولية
60 97  

 برامج لوضع الدعم توفري 4-2-2
 من للمّد األدّلة على قائمة
 على األغذية يف واهلدر الفاقد
 واإلقليمي الوطين الصعيد
 والعاملي

 الفاقدد  من للمّد الدعم الفاو فيها وّفرت اليت البلدان عدد
 األغذية من واملهدر

60 45  

 الفين الدعم توفري 4-2-3
 يف املعنيني لألطراف واإلداري
 الرتويج أجل من القيمة سلسلة

 اليت الزراعية األغذية لسالسل
 والكفاءة باللمولية تّتسم

 واالستدامة

 سالسدل  لتنفيدذ  الددعم  الفداو  هلا وّفرت اليت البلدان عدد
  واالستدامة والكفاءة باللمولية تتسم  قيمة

40 56  

 ملؤسسات الدعم توفري 4-3-1
 لتصميم واخلاص العام القطاعني
 مالية وخدمات صكوك وتنفيذ
 املال رأس على احلصول حتّسن
 بالكفاءة تّتسم اليت األغذية لنظم

 واللمولية

 تدوافر  لزيدادة  الددعم  الفاو هلا وّفرت اليت املؤسسات عدد
 الزراعي القطاع إىل املقّدمة املالية واخلدمات املنتجات

70 60  

 ملؤسسات الدعم توفري 4-3-2
 من واخلاصة العامة االستثمار

 املسؤولة االستثمارات زيادة أجل
 بالكفاءة تّتسم زراعية نظم يف

 واللمولية

 االسدتثمار  لزيدادة  الدعم الفاو هلا وّفرت اليت البلدان عدد
 واللمولية بالكفاءة تّتسم الزراعية لألغذية نظم يف الرشيد

16 38  

 وُتدَعم النظم تنلأ 4-3-3
 وإدارة وحتليل، لرصد البلدان
 املتصلة السياسات آثار

 والزراعة، واألغذية، بالتجارة،
 الغذائية النظم يف والسياسات

 وحتليدل  رصد جمال يف الفاو دعم تتلقى يتلا البلدان عدد
 والزراعية الغذائية السياسات وإصالح

13 18  



C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 – Web Annex 5 16 

 

 ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات : زيادة قدرة5اهلدف االسرتاتيجي 

 

 املخرج

 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول 

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

5-1 
12,465 22,002 34,467 

5-2 
13,409 31,698 45,107 

5-3 
14,182 274,570 288,752 

5-4 
6,663 350,314 356,977 

 725,303 678,584 46,719 اجملموع

 

 : بلدان وأقاليم تعتمد وتنّفذ نظمًا قانونية، وسياساتية، ومؤسسية وأطرًا تنظيمية للحّد من املخاطر وإدارة األزمات.1-5املخرج 

 مؤشرات املخرجات

الغاية )نهاية 

 (2015عام 

)نهاية عام  عليف

2015) 

 ألف 5-1

البلدان اليت حّسنت التزامها وقدرتها على إدارة خماطر الكوارث واألزمات يف قطاع  عدد

وجيري قياسه من الزراعة واألغذية والتغذية بلكل سياسات، وتلريعات، ونظم مؤسسية، 

 خالل:

10 5 

    لقطداع الزراعدة، واألغذيدة،    وجود سياسة أو اسرتاتيجية وطنية للمّد من خماطر الكوارث و/أو إدارتها مع إدراج صدريح وشدامل

 والتغذية و/أو القطاعات ذات الصلة

  يلّكل احلّد من خماطر الكوارث جزءًا ال يتجزأ من السياسات واخلطط الوطنية املتصلة بالزراعة، واألغذية، والتغذية 

 ية والزراعدة، والوكداالت القطاعيدة    وجود هيكلية فعالة للمّد من خماطر الكوارث و/أو إدارتها يف الوكاالت املعنية بالزراعة واألغذ

 ذات الصلة

       وجود آلية تنسيق وطنية متعددة أصماب املصلمة ومتعددة القطاعات للمّد من خماطر الكدوارث وإدارتهدا، مبدا يف ذلدك الرتكيدز

 على احلّد من خماطر الكوارث يف التدخالت يف جمال الزراعة، واألغذية، والتغذية.

 .ختصيص مستويات مالئمة من املوارد البلرية واملالية للمّد من املخاطر بالنسبة إىل الزراعة، واألغذية والتغذية 

 : تقّدم البلدان واألقاليم معلومات منتظمة وتوّفر اإلنذار املبكر ملواجهة  املخاطر احملتملة واملعروفة والناشئة.2-5املخرج 

 مؤشرات املخرجات

الغاية )نهاية 

 (2015عام 

)نهاية عام  عليف

2015) 

 ألف 5-2

عدد البلدان اليت حّسنت قدراتها على توفري معلومات منتظمة، وإطالق إجراءات يف الوقت 

املالئم ملواجهة تهديدات حمتملة، ومعروفة وناشئة يف جمال الزراعة واألغذية والتغذية، 

 وجيري قياسه من خالل:

22 36 

  الُنُظم جلمع، ورصد، وتقاسم بيانات وحتليالت عن األخطار ومواطن الضعف الرئيسية بالنسبة إىل املخاطر اليت تؤثر علدى  توضع

 الزراعة، واألغذية والتغذية

           ُتنلأ نظم وطنية لإلنذار املبكر عن مجيع املخاطر الرئيسدية الديت تدؤثر علدى الزراعدة، واألغذيدة، والتغذيدة، علدى أن تصدل إىل

 معات احملليةاجملت

      أدّلة عن استخدام بيانات متصلة باألخطار، ومبواطن الضعف و/أو بالقدرة على الصمود من أجل اختداذ قدرارات مسدتنرية بلدأن

 برامج تراعي املساواة بني اجلنسني وتنفيذها يف جمال الزراعة، واألغذية والتغذية

 ات قدرة الصمود لدى اجملتمعات احمللية/جمموعات سدبل كسدب   توَضع الُنُظم جلمع، ورصد، وتقاسم بيانات وحتليالت عن آلي

 العيش
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 من املخاطر والتعرض هلا على مستويي األسرة واجملتمع البلدان: حتد 3-5املخرج 

 مؤشرات املخرجات

الغاية )نهاية 

 (2015عام 

)نهاية عام  عليف

2015) 

 ألف 5-3

عدد البلدان اليت حّسنت قدرتها على تطبيق إجراءات الوقاية من اآلثار والتخفيف منها 

 :وجيري قياسه من خاللمبا يقّلص املخاطر على الزراعة، واألغذية والتغذية، 
15 90 

 الوقايدة مدن اآلثدار    لكوارث وأزمات تؤثر على الزراعدة، واألغذيدة والتغذيدة تتمتدع بقددرات لتطبيدق إجدراءات         املعّرضة البلدان

 والتخفيف منها على املستويات اإلدارية كافة

               البلدان املعّرضدة لكدوارث وأزمدات تدؤثر علدى الزراعدة، واألغذيدة والتغذيدة تدوّفر الددعم واخلددمات االجتماعيدة واالقتصدادية

 للمجتمعات احمللية املعّرضة للخطر من أجل احلّد من هلاشتها

 : البلدان واألقاليم املتأثرة بالكوارث واألزمات تستعد إلجياد احللول الفعالة وإدارتها.4-5املخرج 

 مؤشرات املخرجات

الغاية )نهاية 

 (2015عام 

)نهاية عام  عليف

2015) 

 ألف 5-4

وجيري قياسه من عدد البلدان اليت حّسنت قدراتها على التأهب وإدارة االستجابة، 

 :خالل
20 45 

 للتأهب للكوارث املتعددة األخطار و/أو خطدط الطدوارئ لقطداع الزراعدة، واألغذيدة والتغذيدة و/أو القطاعدات ذات         توضع خطط

 الصلة، وتكون فعالة للمّد من خماطر الكوارث على املستويات اإلدارية كافة

 عة، واألغذية، والتغذيةوجود آلية تنسيق فنية ومؤسسية فعالة ومسؤولة من أجل إدارة الكوارث/األزمات يف قطاع الزرا 

 تتمتع البلدان املتأثرة بكوارث وأزمات تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية، بالقدرة على إدارة استجابات فعالة 

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

الغاية )نهاية  املؤشر الناتج

 (2015عام 

فعلي )نهاية 

 (2015عام 

 اإلجناز

 لصياغة القدرات حتسني 5-1-1
 واسرتاتيجيات، سياسات،

 وإدارة املخاطر من للمّد وخطط
 هلا والرتويج األزمات،

 مؤسسداتها  يف واعتمداد  بصدياغة  قامدت  الديت  البلدان عدد
 األزمددات وإدارة املخدداطر مددن للمددّد اسددرتاتيجية/خطة

 الفاو لدعم كنتيجة

 بلدا 34

 أقاليم فرعية 5و

 بلدا 38

أقاليم  4و

 )فرعية(

● 

 وحتّسن التنسيق تعزيز 5-1-2
 االستثمار برجمة اسرتاتيجيات

 املخاطر من للمّد املوارد وتعبئة
 األزمات وإدارة

 اسددرتاتيجياتها حّسددنت الدديت واألقدداليم البلدددان عدددد
 األزمدات  وإدارة املخداطر  مدن  للمددّ  االستثمارية وبراجمها
 الفاو لدعم كنتيجة

  بلدا 17

 فرعيان وإقليمان

 بلدا 18

أقاليم  3و

 )فرعية(

● 

 اآلليات ُتنلأ/ُتمسَّن 5-2-1
 ورصدها، التهديدات لتمديد
 بإعطاء املتصلة املخاطر ولتقييم
 وحسن متكامل مبكر إنذار

 التوقيت

 جاندب  مدن  دعمها اليت التهديدات رصد آليات/نظم عدد
 مبكرة إنذارات إعطاء لتعزيز الفاو

253 293 ● 

 للقيام القدرات حتسني 5-2-2
 للمخاطر/ التعرض بتمليل
 الصمود على والقدرة والتكّيف

 علدى  القدرة خرائط وضع عملية حّسنت اليت البلدان عدد
  الفاو لدعم كنتيجة والتمليل للمخاطر الصمود/التعّرض

  بلدا 49

 أقاليم 3و

 بلدا  39

وإقليمان 

 فرعيان

□ 
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  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

الغاية )نهاية  املؤشر الناتج

 (2015عام 

فعلي )نهاية 

 (2015عام 

 اإلجناز

 البلدان، قدرات حتسني 5-3-1
 وأصماب احمللية، واجملتمعات

 تنفيذ على الرئيسيني املصلمة
 جمال يف اجليدة املمارسات

 والتخفيف اآلثار من الوقاية
 التهديدات آثار لتقليص منها

 واألزمات

 وتكنولوجيدات  معدايري  تطبيدق  حّسدنت  الديت  البلدان عدد
 والتخفيدف  للوقايدة  القطاعات وحمددة متكاملة وممارسات

 الفاو لدعم كنتيجة املخاطر من
بلدا وإقليم  34

 واحد

 بلدا  46

وإقليمان 

 فرعيان

● 

 حصول إمكانية حتسني 5-3-2
 للمخاطر املعرضة اجملموعات

 من حتد اليت اخلدمات على
 واألزمات الكوارث أثر

 مددن حتددّد تدددابري تطبيددق حسددنت الدديت املنظمددات عدددد
 علدى  احملليدة  اجملتمعدات  قددرة  وتعّزز للمخاطر التعّرض
 الفاو لدعم كنتيجة واألزمات التهديدات وجه يف الصمود

بلدا وإقليم  17

 واحد

بلدا  45

 وإقليم واحد
● 

 قدرات حتسني 5-4-1
 وأصماب الوطنية السلطات
 لألزمات التأهب على املصلمة

 األزمات آثار تقليص أجل من

 املعدايري،  لفهدم  الفداو  دعدم  مدن  تستفيد اليت البلدان عدد
 األخطددار جمددال يف واملمارسددات التوجيهيددة، واخلطددوط
  بالقطاع اخلاصة الطوارئ حلالة والتأهب

107 76 ● 

 التنسيق قدرات تعزيز 5-4-2
 واالستجابة التأهب أجل من

 أفضل حنو على لألزمات

 علددى بثقلددها تلقددي بأزمددة املتددأثرة األقاليم/البلدددان نسددبة
 االسددتجابة اسددتفادت والدديت والتغذيددة واألغذيددة الزراعددة
 حسب الفاو جانب من التنسيق دعم من الطوارئ حلاالت
 الطوارئ حالة مستوى

L3: 100% 

L2/L1: 
60-100% 

L3: 100% 

L2/L1: 
88% 

 

● 

 السلطات قدرات تعزيز 5-4-3
 على املصلمة وأصماب الوطنية

 األزمات إىل االستجابة

 علدى  بثقلدها  تلقي بأزمة املتأثرة البلدان من املئوية النسبة
 الوقدت  يف لألزمدات  اسدتجابة  الفداو  فيهدا  ووّفرت الزراعة
 اجلنسني بني املساواة ملتطلبات االستجابة مع املالئم

60-100% %82 ● 
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 : اجلودة الفنية، واملعارف، واخلدمات6اهلدف 

 

واملعارف، واخلدمات، وجودة وكمال البيانات اليت تنتجها الفاو وتنلرها، حتقيق اجلودة الفنية،  -بيان املخرجات 

 وخدمات جيدة للعمل على احلوكمة واملساواة بني اجلنسني

 

 املخرج

 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول 

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

6-1 33,744 616 34,360 
6-2 6,777 18,637 25,414 
6-3 3,521 493 4,014 
6-4 1,839 0 1,839 

 65,627 19,746 45,881 اجملموع

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 الغاية األداء األساسي مؤشر املرجع اخلاص بالناتج
2015 

 اإلجناز 2015 فعلي

 املنظمة به تقوم الذي واملعياري الفين العمل وكمال جودة :6-1

 ألف 6-1

 خالل: من قياسها وجيري الفنية، القيادة جودة

 عناصر االعتبار يف األخذ مع املؤشر، هلذا منهجية وضع من االنتهاء جيري  -
 بالسياسات وااللتزام الفنية، املعارف يف االمتياز ضمان قبيل: من الفنية القيادة
 الناشئة للقضايا االستجابة على والقدرة الفنية والسالمة الفنية،

 ال ينطبق 62% ال ينطبق

 املنظمة وضعتها حمّسنة أساليب خالل من ونلرها وحتليلها، ومجعها، البيانات، استخدام على البالد قدرة املنظمة تعّزز: 6-2

 ألف 6-2

 األهداف جماالت يف األدلة على املرتكزة السياسات وضع يف اإلحصاءات استخدام
 الريف، يف الفقر املستدامة، الزراعة والتغذية، الغذائي )األمن اخلمسة االسرتاتيجية

 البلدان عدد خالل من قياسه وجيري واألزمات(: التهديدات مواجهة على القدرة
 املسح )املصدر: السياسات صنع عمليات مثل يف وتستخدمها إحصاءات لديها اليت

     الفاو( جتريه الذي املؤسسي

12 55  

 باء 6-2

 خالل: من قياسه وجيري اإلحصائية، للقدرة الفاو تقييم نظام

 استمارات نتائج يف اإلحصائية القدرة يف كبريًا تقدمًا  أحرزت اليت البلدان عدد  -
 والريفية الزراعية اإلحصاءات لتمسني العاملية لالسرتاتيجية القطري التقييم

18 25  

 إىل تؤدي اليت االسرتاتيجية األهداف برامج يف املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة على للعمل متماسكة وُنُهج واسرتاتيجية اخلدمات جودة: 6-3
 للنساء متساوية فرصًا توّفر واستثمارات وبرامج، واسرتاتيجيات، سياسات، وتقييم ورصد وتنفيذ صياغة جمال يف األعضاء البلدان قدرات تعزيز

 الغذائي واألمن الزراعة يف والرجال

 ألف 6-3

 املستهدفة والتدخالت اجلنسني، بني املساواة مسألة لتبسيط الدنيا املعايري عدد
 خالل: من قياسه وجيري اعتمدت، اليت بالنساء اخلاصة

 الدنيا باملعايري املتصلة الرئيسية التدخالت من جمموعة ورصد حتديد  -
6 11  
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  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 الغاية األداء األساسي مؤشر املرجع اخلاص بالناتج
2015 

 اإلجناز 2015 فعلي

 باء 6-3

 اجلنسني بني باملساواة املتعلقة املنظومة نطاق على العمل خطة يف األداء معايري عدد
 خالل: من قياسه وجيري الفاو، حّققتها اليت املرأة ومتكني

 نطاق على العمل خبطة املتصلة الرئيسية التدخالت من جمموعة ورصد حتديد
 املرأة ومتكني اجلنسني بني باملساواة املتعلقة املنظومة

8 13  

 اهلدف برامج ويف والوطين واإلقليمي، العاملي، الصعيد على وفعالية مشولية أكثر حوكمة ومؤسسات وآليات معايري، لوضع جيدة خدمات: 6-4
 االسرتاتيجي

 ألف 6-4
 مبا قياديًا دورًا الفاو فيها متارس اليت للموكمة العاملية العمليات أو اآلليات عدد

 اخلمسة. االسرتاتيجية باألهداف متصلة مسائل يف تقدم إحراز شّجع
3 3  

 باء 6-4

 التقّدم الفاو فيها شّجعت اليت واإلقليمي الوطين الصعيدين على احلوكمة مسائل عدد
 خالل: من قياسا وجيري اخلمسة، االسرتاتيجية باألهداف يتصل ما يف

 خيارات هلا وضعت اليت واإلقليمي الوطين الصعيدين على احلوكمة مسائل عدد
 الرئيسيني. املصلمة أصماب مع بالتعاون حلول

4 5  
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 : برنامج التعاون التقين7الفصل 

 

حتقيق برنامج التعاون التقين على حنو فعال، وباتساق تام مع األهداف االسرتاتيجية ودعمًا لتنفيذ  - بيان املخرجات

 نتائج أطر الربجمة القطرية

 
 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

 الفصل
صايف االعتماد )باملعدل املعمول 

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

7 134,721 0 134,721 

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 الغاية مؤشر األداء األساسي املرجع 
2015 

 اإلجناز 2015 فعلي

التقين  التعاون برنامج ودعم إدارة: 7-1

 ألف 7-1

 من قياسها وجيري وتوفريها، التقين التعاون برنامج موارد على املوافقة معدالت
 خالل:

 2015-2014 السنتني فرتة اعتمادات مقابل املوافقات

 التقين التعاون برامج ملاريع حتقيق

100% 
100% 

100% 
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 : التواصل8اهلدف الوظيفي 

 

والدعوة، ومستوى أعلى من التوعية، قظى حتقيق أهداف الفاو بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة،  -بيان النتيجة

 والدعم السياسي واملوارد، وتنمية معّززة للقدرات وإدارة املعارف

 

 املخرج

 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول 

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

8-1 32,427 2,548 34,975 

8-2 32,456 36 32,492 

8-3 8,855 1,110 9,965 

 77,432 3,694 73,738 اجملموع

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 الغاية مؤشر األداء األساسي املرجع 
2015 

 اإلجناز 2015 فعلي

 القدرات وتنمية والدعوة، اللراكات،: 8-1

 لفأ 8-1
 بلأن الدعوة مبادرات أو و/ إبرامها مّت اليت حامسة بالتزامات التعهدات عدد

   بها اضطلع اليت املؤسسية األولويات
15 102  

 باء 8-1
 تنمية دعم تنفيذ نتائج لقياس الفاو نهج فيها اتبع اليت االسرتاتيجية األهداف عدد

  القدرات
1 6  

 االتصاالت :8-2

 ألف 8-2
 إحصاءات إىل استنادًا التنزيالت )عدد املفتوح الفاو ألرشيف املستخدمني زيارات
 اإلنرتنت( شبكة على الدخول

6.5 8  

 باء 8-2
 Meltwater خبدمة مقاسًا شهريا( املوقع زيارات )عدد اإلعالم وسائل وجود مستوى
  16,380 13,500 اإلعالمي للرصد

 اجلنوب بلدان بني والتعاون املوارد تعبئة: 8-3

 أمريكي دوالر (2015-2014) السنتني فرتة يف تعبئتها جرت اليت الطوعية املساهمات مستوى ألف 8-3

 مليار 1.6

 أمريكي دوالر
 ● مليار 1.8

 ● 99 50 املوارد لتعبئة واقعي هدف ذات البلدان عدد باء 8-3
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 تكنولوجيا املعلومات :9اهلدف الوظيفي 

 

 حلول خالل من اجلغرافية املواقع مجيع يف التوقيت حسنة بصورة الفاو يف األعمال حاجات ُتعاَلج -بيان املخرجات

 كلفة،تال حيث من الكفاءة وذات وفعالة، اجلودة، ورفيعة التوقيت، حسنة املعلومات تكنولوجيا جمال يف وخدمات

 الزبائن إىل وموّجهة

 

 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول  الفصل

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

9 34,876 0 34,876 

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 الغاية مؤشر األداء األساسي املرجع 
2015 

 اإلجناز 2015 فعلي

 ألف 9-1

 الرئيسي، العمل جمال حسب الفاو يف املعلومات تكنولوجيا من الزبون رضا مستوى
 خالل: من قياسه وجيري

 للزبائن( سنوي مسح )املصدر: متامًا الراضني الزبائن من املئوية النسبة  -
60% 71%  

 باء 9-1

 قياسها وجيري أهدافها، حققت اليت اخلدمات مستوى بلأن التفاقات املئوية النسبة
 :خالل من

 اخلدمات ألداء السنوية االستعراضات  -

70% 62%  

 جيم 9-1

 ٌتنجز واليت املعلومات تكنولوجيا مكّونات تتضمن اليت الفاو ملاريع من املئوية النسبة
 :خالل من قياسها وجيري امليزانية، وضمن رفيعة وجبودة احملّدد، الوقت يف

 املعلومات بتكنولوجيا املتصلة امللاريع حافظة

70% 84%  
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 حوكمة الفاو، واإلشراف والتوجيه :10اهلدف الوظيفي 

 
 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول  املخرج

 به يف امليزانية(
 اجملموع خارج امليزانية من

10-1 24,916 325 25,241 
10-2 15,509 135 15,644 
10-3 46,343 1,247 47,590 

 88,475 1,707 86,768 اجملموع

 

توجيه فعال للمنظمة من خالل تعزيز االلتزام السياسي والتعاون مع الدول األعضاء، واإلدارة  - بيان املخرجات

 االسرتاتيجية واإلشراف

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 اإلجناز 2015 فعلي 2015 الغاية مؤشر األداء األساسي املرجع 

 الفاو يف احلوكمة :10-1

  %63 %90 اللغات ملتطلبات وطبقًا حينها يف ُتقدَّم اليت الرئاسي اجلهاز وثائق ألف 10-1

  %90 %85 احملّددة املواعيد يف الرئاسية األجهزة عن الصادرة القرارات تنفيذ باء 10-1

 املراقبة: 10-2

 ألف 10-2
 احملدد املوعد يف بلأنها استكملت اليت للتوصيات املئوية النسبة

  عليها. املتفق اإلدارة استجابة
93% 86%  

 التوجيه :10-3

  %77 %78 ُحّققت اليت غايات املخرجات التنظيمية ألف 10-3
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 اإلدارة الكفؤة والفعالة :11اهلدف الوظيفي 

 

تعظيم الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مقابل املال يف إجناز وظائف ائتمانية، ووضع  -بيان املخرجات 

 سياسات، ورصد ومراقبة

 
 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول  املخرج

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

11-1 15,603 119 15,722 
11-2 404 0 404 
11-3 61,500 5,749 67,249 

 83,375 5,868 77,507 اجملموع

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 اإلجناز 2015 فعلي 2015 الغاية مؤشر األداء األساسي املرجع 

 اإلدارة الفّعالة والكفؤة للموارد البلرية 11-1

  يومًا 118 يومًا 120 موظفني لتعيني املطلوب الوقت ألف 11-1

  %63 %75 متساويًا متثياًل املمّثلة األعضاء للبلدان املئوية النسبة باء 11-1

  96  75 اجلغرايف التنقل جيم 11-1

  %95 %60 العامة الوظائف مناذج مع الوظائف عدد دال 11-1

 اإلدارة الفّعالة والكفؤة للموارد البلرية  11-2

 اخلارجي املراجع من املالية كلوفاتها بلأن قاطعًا رأيًا الفاو تتلقى ألف 11-2

 ملراجع قاطع رأي
 )كل خارجي
 سنة(

 ملراجع قاطع رأي
 )كل خارجي
 سنة(

● 

 اإلدارة الفّعالة والكفؤة للموارد البلرية واملادية واملالية 11-2

 العمل( جمال )حسب املقدمة اخلدمات جودة خالل من الزبائن إرضاء مستوى ألف 11-3

 5 بنسبة حتسني
املائة بالنسبة  يف

 62%إىل 

62%  
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 اإلنفاق الرأمسالي :13الفصل 

 

توفري استثمارات رأمسالية يف الفاو لتأمني منافع من حيث بنية حتتية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة  - بيان املخرجات

 لتلبية مجيع احتياجات األعمال يف املنظمة وحتقيق األهداف االسرتاتيجية

 

 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول  املخرج

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

13 21,886 0 21,886 

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 اإلجناز 2015 فعلي 2015 الغاية مؤشر األداء األساسي املرجع 

 ألف 13-1

 حتليدل  هلدا  ُأجدري  الديت  للمبدادرات  املخصَّصدة  الرأمسدالي  اإلنفاق من املئوية النسبة
 خالل: من قياسها وجيري العائد، حتقيق وخطة واملنافع التكلفة

 سنوي استعراض  -

80% 100%  

 باء 13-1

 رفيعة وجبودة موعدها، يف ُسّلمت اليت الرأمسالي اإلنفاق ملاريع من املئوية النسبة
 خالل: من قياسها وجيري ،امليزانية وضمن

 امللروعات حافظة

70% 100%  
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 اإلنفاق األمين :14الفصل 

 

 املواقع حيث تعمل املنظمة.موظفو الفاو قادرون على تأديته مهامهم على حنو آمن وسامل يف مجيع  -بيان املخرجات

 
 النفقات بآالف الدوالرات األمريكية

صايف االعتماد )باملعدل املعمول  املخرج

 به يف امليزانية(
 اجملموع من خارج امليزانية

14-1 9,413 0 9,413 
14-2 13,605 0 13,605 

 23,018 0 23,018 اجملموع

 

  يف املائة( 50غري منجز )أقّل من  ؛ يف املائة( 75إىل  50منجز جزئيًا ) ؛● يف املائة( 75منجز بالكامل )أكثر من  :اإلجناز

 اإلجناز 2015 فعلي 2015 الغاية مؤشر األداء األساسي املرجع 

 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر الرئيسي 14-1

  %40 %100   أساسيًا أمنيًا تدريبًا أكملوا الذين للموظفني املئوية النسبة ألف 14-1

 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج على مستوى العامل 14-2

  %91 %100-91 التلغيلي لألمن الدنيا باملعايري تلتزم اليت امليدانية للمكاتب املئوية النسبة ألف 14-2

 باء 14-2
 العمدل  مبعدايري  يلتزمدون  الدذين  امليدانيدة  املكاتدب  يف الدوليني للموظفني املئوية النسبة
  اإلقامة ألماكن الدنيا األمنية

91-100% 100%  

 جيم 14-2
 متابعتهدا  مدع  امليدانيدة  املكاتدب  يف باألمن املتصلة احلوادث عن لإلبالغ املئوية النسبة
  العاجلة

91-100% 100%  

 دال 14-2
 ملسداعدة  سداعة  72 خدالل  امليداني األمن يف املتخصصني املهنيني إليفاد املئوية النسبة
  احلاجة حبسب باألمن، املتصلة األزمات إدارة يف امليدانية املكاتب

90% 100%  

 


