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 :1الهدف االستراتيجي 

 القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةالمساهمة في 

 

 المقاصد
ضمان حصول اجلميع على ما يكفيهم من الغذاء  -

 (1-2الهدف ) 2030املأمون واملغّذي حبلول عام 
وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية حبلول عام  -

 (2-2الهدف ) 2030

 

  المقاصد
ختفيض الوفيات املبكرة مبقدار الثلث من خالل الوقاية  -

 (4-3)الهدف  2030والعالج حبلول عام 

 المؤشرات
 (1-1-2)الهدف معدل انتشار نقص التغذية  -
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو  -

الشديد وسط السكان، استنادا إىل مقياس املعاناة من 
انعدام األمن الغذائي املعاناة من انعدام األمن الغذائي 

 (2-1-2الهدف )
معدل انتشار توّقف النمو بني األطفال دون سن  -

 (1-2-2)الهدف  اخلامسة
معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن  -

اخلامسة، مصنفني حسب النوع )اهلزال وزيادة الوزن( 
 (2-2-2)الهدف 

 المؤشرات
  ض غري املعديةمرااأل معدل الوفيات النامجة عن

 (1-4-3الهدف )

 
 :1الهدف االستراتيجي 

 التغذيةالمساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء 

 االتزامااا  البلدددددان التزام  :1-1 نااااتجال
وع لقضددداء على اجلبا اصااريح   اسااياسااي  

وانعدام األمن الغذائي وسدددددددددددوء التغذية 
 2030حبلول عام 

أو و/ة قطاعيشدددددداملة سددددددياسددددددات واسددددددتاتيجيات وبرام  اسددددددتثمار  تعتمدا عدد البلدان اليت: ألف-1-1
شدددداملة لعدة قطاعات يدعمها إطار قانوق للقضدددداء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشددددكال سددددوء 

 2030التغذية حبلول عام 

طاعات قشددداملة لعدة و ية حتسدددني قدرات امكومات وأبدددصاح املصدددلصة على وضدددع أطر سدددياسددداتية وخطط وبرام  اسدددتثمار قطاع: 1-1-1املخرج 
 2030سوء التغذية حبلول عام مجيع أشكال وانعدام األمن الغذائي و قضاء على اجلوع لل

كافٍ وخابة باملساءلة قانونية حتسني قدرات امكومات وأبصاح املصلصة على وضع أطر : 2-1-1املخرج   وتنفيذها إلعمال امق يف غذاء ٍ

ت آللياااالبلددددان تنفيااذ  :2-1 ناااتجال
 من أجل شاااااملة للحوومة والتنساااايق

القضدددددددددددددددددداء على اجلوع وانعددددام األمن 
 سددددددددوء التغذيةمجيع أشددددددددكال الغذائي و 
 2030حبلول 

 والتنسيق واملساءلةشاملة للصوكمة لديها آليات  عدد البلدان اليت: ألف -1-2

 حوكمة األمن الغذائي والتغذية حتسني قدرات امكومات وأبصاح املصلصة على: 1-2-1املخرج 

قرارات لالبلدان  اتخاذ :3-1 ناتجال
 للقضددددددددداء على ساااااااتنادأ إلى األدألةباال

اجلوع وانعددددددام األمن الغدددددذائي ومجيع 

القطاعات  واملشددتكة بني ةشدداملال تتصليالالعدد البلدان اليت تسددتخدم األدلة املسددتمدة من  :ألف -1-3
يع أشددكال سددوء مجو  انعدام األمن الغذائيعاجلة م  ملاالب و  اتالسددياسدديف قراراهتا املتعلقة ب لكي تسددتشددد  ا

 التغذية

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
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أشدددددددددددددددكال سدددددددددددددددوء التغذية حبلول عام 
2030  

نعدام األمن الغذائي ومجيع أشددددكال سددددوء التغذية ومسددددا ة القطاعات احتليل على حتسددددني قدرات امكومات وأبددددصاح املصددددلصة : 1-3-1املخرج 
 2030القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام يف وأبصاح املصلصة 

اء على اجلوع القضدب بدد وتقييم السدياسدات والبام  والتشدريعات اات الصدلةر  علىحتسدني قدرات امكومات وأبدصاح املصدلصة : 2-3-1املخرج 
 2030وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

الددددبددددلدددددددددان تااانااافااايااااااذ  :4-1 ناااااااتاااجالااا
ساااااياساااااات واساااااتراتيجيات وبرامج ل

للقضدددددددددداء على اجلوع  فعالةاسااااااات مار 
وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشدددددددكال 

 2030سوء التغذية حبلول عام 

 يقاسو  ،بفعالية ما تضعه من سياسات واستاتيجيات وبرام  استثمار عدد البلدان اليت تنفذ: ألف -1-4
 امكومية البشرية املواردو  (1-ألف-2الهدف ) ةالزراع قطاع يف العام اإلنفاق كفاية  مبدىالك 

ئي لقضدداء على اجلوع وانعدام األمن الغذاعلى ختصدديص املوارد املالية واسددتخدامها لحتسددني قدرات امكومات وأبددصاح املصددلصة : 1-4-1املخرج 
 2030ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 يةي والتغذاألمن الغذائ حتسني قدرات امكومات وأبصاح املصلصة على تنمية املوارد البشرية والتطوير التنظيمي يف جمايل: 2-4-1املخرج 
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  :2الهدف االستراتيجي 
 ستدامةأو ر إنتاجية واالزراعة والغابات ومصايد األسماك  جعل

 

  المقاصد
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل بغار منتجي األغذية  -

من خالل ضددددددددمان املسدددددددداواة يف حصددددددددوهلم على األراضددددددددي 
 (3-2الهدف ) 2030حبلول عام 

ضدددددددددددددددمان وجود نظم إنتاج غذائي مسدددددددددددددددتدامة، وتنفيذ  -
ممارسددددات زراعية متينة تإدي إىل زيادة اإلنتاجية والابدددديل 

 (3-2الهدف ) 2030حبلول عام 
امفدددداى على التنوع اجليب للبددددذور والنبدددداتددددات املزروعددددة  -

  (5-2الهدف ) 2030واميوانات األليفة حبلول عام 

 
  المقاصد

ضدددددددددددددددمدددددان حفل وترميم النظم اإليكولوجيدددددة البيدددددة والنظم  -
الهدف ) 2030اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية حبلول عام 

15-1) 
مكافصة التصددددددصر، وترميم األراضددددددي والتبة املتدهورة، مبا يف  -

الك األراضددددددي املتضددددددررة من التصددددددصر واجلفاف والفيضددددددانات، 
والسددعي إىل حتقيق عاٍ  خاٍل من هاهرة تدهور األراضددي حبلول 

 (3-15الهدف ) 2030عام 
 2030ضدددددددددددددددمان حفل النظم اإليكولوجية اجلبلية حبلول عام  -
 (4-15الهدف )

 المؤشرات
حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسدددددددددددددددب فئات حجم  -

 (1-3-2)الهدف املإسسة الزراعية/الرعوية/امرجية 
 املنتجة للزراعة املخصددددددددصددددددددة الزراعية املسدددددددداحة نسددددددددبة -

 (1-4-2) واملستدامة
عدددد املوارد اجلينيددة النبدداتيددة واميوانيددة لرغددذيددة والزراعددة  -

املضدددددددمونة يف مرافق حفل على املدى املتوسدددددددط أو الطويل 
 (1-5-2)الهدف 

نسددددددبة السددددددالالت اللية اليت تصددددددنف على أهنا معرضددددددة  -
للخطر، أو غري معرضة للخطر، أو تقف عند مستوى غري 

 (2-5-2)الهدف معروف خلطر انقراضها 

  المؤشرات
ف )الهدمساحة الغابات كنسبة من جمموع مساحة اليابسة  -
15-1-1) 
 العذبة هوللميابي ال البيولوجيع التنو  من اهلامة عاملواق نسبة -

 اإليكولوجي النظامع نو  بحبسددددددددد المية، املناط يف املشدددددددددمولة
 (2-1-15)الهدف 

نسدددددبة األراضدددددي املتدهورة نسدددددبة إىل جمموع مسددددداحة اليابسددددة  -
 (1-3-15الهدف )
 (2-4-15)الهدف مإشر الغطاء األخضر اجلبلي  -

 

 المقاصد
زيادة كفاءة اسدددددددددددددددتخدام املياه زيادة كبرية وامد بدرجة   -

كبرية من عدد األشدددددددددددددددخام الذين يعانون من ندرة املياه 
 (4-6الهدف ) 2030حبلول عام 

 
 المقاصد

تنظيم الصددددددديد على  و فعال وإهناء الصددددددديد املفرط من أجل  -
 2020إعادة األربددددددة السدددددمكية إىل ما كانل عليه حبلول عام 

 (4-14الهدف )
يف املائة على األقل من املناطق السدداحلية والبصرية  10حفل  -

  (5-14الهدف ) 2020حبلول عام 
 المؤشرات

التغري يف كفاءة استخدام املياه على مدى فتة من الزمن  -
 (1-4-6الهدف )
حجم الضدددددددددددددغط الذي تتعرض له املياه: سدددددددددددددصب املياه  -

  (2-4-6الهدف )العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة 

 المؤشرات
نسدبة األربددة السدمكية داخل مسدتويات مسدتدامة بيولوجيا   -

 (1-4-14)الهدف 
الهدف )ما يتعلق باملناطق البصرية  املناطق المية يفتغطية  -
14-5-1) 

 
 :2الهدف االستراتيجي 

 ستدامةأو ر إنتاجية واالزراعة والغابات ومصايد األسماك  جعل

ممارسااااااات لزيادأة لالبلدان اعتماد  :1-2اتج الن
ري املناخ تغ مع معاجلة مستدامة بطريقة نتاجيةإلا

 ابددداتوالغدددالزراعدددة قطددداعدددات والتددددهور البيئي يف 
 د األمساكيومصا

 مستدامة يقةبطر  نتاجيةعدد البلدان اليت اعتمد فيها املنتجون ممارسات لزيادة اإلألف: -2-1
 كالسددددددددددددلو  دونةم رفع تقارير إىل جلنة مصددددددددددددايد األمساك عن تنفيذتعدد البلدان اليت  باء:-2-1

 الرشيد الصيد بشأن
 لغددابداتاإلدارة املسدددددددددددددددتدددامددة لرفع تقددارير عن التقدددم الرز يف تعدددد البلدددان اليت جيم:  -2-1

 (1-2-15)اهلدف 

تغري املناخ  معاجلةو زيادة اإلنتاجية من أجل  سددتواهاأو االرتقاء مب هااختبار أو مبتكرة ممارسددات تكنولوجيات و قيام املنتجني بتجريب : 1-1-2املخرج 
  و مستدامعلى والتدهور البيئي 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
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 اإلنتاجو  اإلنتاجيةزيادة تإدي إىل عتماد ممارسددددددات أكثر تكامال  وشدددددداملة لعدة قطاعات وي  الالت على : تعزيز قدرات املإسددددددسددددددات 2-1-2املخرج 
 . تغري املناخ والتدهور البيئي على  و مستدام ومعاجلة

سااياسااات وتليات لالبلدان  وضاا  :2-2اتج الن
م ملعاجلة اإلنتاج املسددددددددتدا هاأو تحسااااااين ةومو لحل

الزراعددة ات قطدداعددوتغري املندداخ والتدددهور البيئي يف 
 وامراجةد األمساك يومصا

اات بدددددلة تشدددددجع اسدددددتدامة اسدددددتثمار برام  عدد البلدان اليت لديها سدددددياسدددددات و  ألف:-2-2
والتكيف ، يراداتنتاجية واإلتعاجل بشكل بريح اإلد األمساك و يومصاوالغابات الزراعة قطاعات 
 . ني القطاعاتة، وتعزز التنسيق املشتك بالبيئبون ، و تغري املناخ والتخفيف من حدتهآثار مع 

دي لتغري والتصددد د األمساكيومصدددا والغاباتالزراعة سدددتدامة قطاعات االسدددتثمار دعما الوبرام  واالسدددتاتيات لسدددياسدددات بدددياغة ا :1-2-2املخرج 
 املناخ والتدهور البيئي

أكثر برام  و : حتسني قدرات امكومات وأبصاح املصلصة على تيسري حوار السياسات املشتك بني القطاعات لوضع استاتيجيات 2-2-2املخرج 
 د األمساك، ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئييومصا غاباتالزراعة والستدامة قطاعات التكامال  

اسااات السااي تنفيذلالبلدان حتسدددني  :3-2اتج الن
تصقيق اسدددددددددتدامة قطاعات لوالصاااااااووك الدولية 

 والغاباتمصايد األمساك و لزراعة ا
 

لعام  سدددددتدامةامل التنميةبشدددددأن تنفيذ خطة  وطنية تقارير أبددددددرتعدد البلدان اليت ألف: -2-3
تعاجل و  ،2باهلدف االسدددتاتيجي  الصدددلةتناول مإشدددرات أهداف التنمية املسدددتدامة اات ت، 2030
 األمساك ديومصاالغابات و  اعةقطاعات الزر استدامة 

عدد البلدان اليت أبلغل عن وضددع أو تفعيل سددياسددة/اسددتاتيجية/خطة متكاملة تزيد  باء:-2-3
مود أمام تغري صددددددددددددوتعزز قدرهتا على ال ،ف مع اآلثار الضددددددددددددارة لتغري املناخمن قدراهتا على التكيّ 

اج األغذية )مبا الدفيئة على  و ال يهدد إنت انبعاثات غازاتاملناخ وحتقيق تنمية تتسم باخنفاض 
على الصددددددددددددعيد الوطب، وبالغات  تكيُّف وطنية، وتقدمي مسددددددددددددا ة  ددة ةيف الك وضددددددددددددع خط

 (1-2-13الهدف ) وطنية، وتقرير عن املستجدات لفتة السنتني، أو غري الك(
إىل  الراميددةالتقدددم الرز من جددانددب البلدددان يف مدددى تنفيددذ الصدددددددددددددددكوك الدددوليددة  جيم:-2-3

 (1-6-14الهدف ) مكافصة الصيد غري القانوق دون إبالغ ودون تنظيم
 والنظم البيولوجي عالتنو  مفل املوجهة العامة توالنفقا الرمسية اإلمنائية املسدددددددددددداعدة دأال:-2-3

 (1-ألف-15الهدف )ا مستدام   ااستخدام   واستخدامها اإليكولوجية

ما يتعلق  ، ال سددديما يفةالدولي ةكمو د األمساك يف آليات اميومصددداالغابات لزراعة و قطاعات االفعال لدراج اإلالدعم لضدددمان تقدمي : 1-3-2املخرج 
 .نظمةاملة حتل مسإولية البيئوالتصصر و التنوع البيولوجي بوالصكوك اخلابة األعمال ، وجداول تغري املناخ، و 2030خبطة عام 

 .والتدهور البيئي عاجل تغري املناختتنفيذ السياسات والصكوك الدولية اليت تعزز اإلنتاج املستدام و : تعزيز قدرات املإسسات على 2-3-2املخرج 

 دأناساااااتبااللقرارات لبلدان ااتخاذ  :4-2اتج الن
لزراعددة غرض اسدددددددددددددددتدددامددة قطدداعددات ال إلى األدألااة

اخ تغري املنمع معاجلة  راجةمصددددددددايد األمساك وامو 
 يف الوقل ااته والتدهور البيئي

 الشددددددددددداملة لعدة قطاعات/يةلقطاعالبيانات امسدددددددددددتوى توافر حبسدددددددددددب عدد البلدان  ألف:-2-4
ات بدددددددنع يف عملي هاواسدددددددتخدامهتا وجودإليها  وإمكانية الوبدددددددول يةتصليل/املنتجات الدواتاألو 

 راجة.الزراعة ومصايد األمساك وامقطاعات السياسات املتعلقة ب

دام وتغري املناخ تدم  املعلومات املتعلقة باإلنتاج املسدددددتو عاجل القضدددددايا اإلقليمية أو العاملية تة اسدددددتاتيجية ي: اسدددددتصداج منتجات معرف1-4-2املخرج 
  .والتدهور البيئي

ور التدهالختاا القرارات بشدددددأن اإلنتاج املسدددددتدام وتغري املناخ و حتليلها واإلبالغ عنها : تعزيز قدرات املإسدددددسدددددات على مجع البيانات و 2-4-2املخرج 
 .اات الصلةأهداف التنمية املستدامة البيئي، مبا يف الك 
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 :3لهدف االستراتيجي ا
 الحّد من الفقر في الريف

 

  املقابد
 2030القضددددددددددددددددداء على الفقر املدددقع للندداس أمجعني حبلول عددام  -
 (1-1اهلدف )
 ختفيض نسدددددددددددبة الرجال والنسددددددددددداء واألطفال الذين يعانون الفقر -

 (2-1الهدف ) 2030حبلول عام 
ضدددددددددددمان رّتع مجيع الرجال والنسددددددددددداء بنف  امقوق حبلول عام  -

 (4-1الهدف ) 2030
 عل الضدددعيفةت والفئا راءالفق قدرة ءبنا، 2030  عام حبلول -

 (5-1)الهدفأثّرها وت تعرضها من وامد الصمود

 
 املقابد
مضددددددددددددددداعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل بدددددددددددددددغار منتجي  -

 (3-2الهدف )األغذية 

 املإشرات
هدف النسددبة السددكان الذين يعيشددون دون خط الفقر الدويل ) -
1-1-1) 
نسددبة السددكان الذين يعيشددون دون خط الفقر الوطب، حبسددب  -

 (1-2-1اهلدف ) اجلن  والعمر
نسددبة السددكان الذين يعيشددون يف أسددر معيشددية ميكنها امصددول  -

 (1-4-1اهلدف ) على اخلدمات األساسية
السددددددكان البالغني الذين لديهم حقوق مضددددددمونة نسددددددبة جمموع  -

  (2-4-1اهلدف ميازة األرض )
 اإلمجايل اللي بالنات  املتصدددددلةة املباشدددددر  االقتصدددددادية اخلسدددددارة -

 (2-5-1)اهلدف  العاملي

 املإشرات
متوسددددددددددط إيرادات بددددددددددغار منتجي األغذية، حبسددددددددددب  -

دف اله)اجلن  ومكانتهم كأفراد من الشدددعوح األبدددلية 
2-3-2) 

 

 

  املقابد
مد بدرجة كبرية من نسدددبة الشدددباح غري امللتصقني بالعمالة أو ا -

 (6-8اهلدف ) 2020التعليم أو التدريب حبلول عام 
اختاا تدابري فورية للقضددددددددداء على السدددددددددخرة واسدددددددددتئصدددددددددال عمل  -

  (7-8الهدف )األطفال 

 
 املقابد
التوبددددل تدرإيا إىل حتقيق منو الدخل ودعم اسددددتمرار  -

يف املائة من السددددددكان مبعدل أعلى  40الك النمو ألدىن 
 2030مددن املددعدددددددددل املددتددوسدددددددددددددددددط الددوطددب حبددلددول عددددددددام 

 (1-10الهدف )
 املإشرات

سددددددددددنة(  24و 15نسددددددددددبة الشددددددددددباح )الذين تتاو  أعمارهم بني  -
 (1-6-8اهلدف خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب )

سددددنة  17و 5النسددددبة املئوية لرطفال الذين تتاو  أعمارهم بني  -
واملنخرطني يف سدددددددددددددوق عمل األطفال وعددهم، حبسدددددددددددددب اجلن  

 (1-7-8)الهدف  والعمر

 املإشرات 
معدالت منو نصدددديب الفرد من إنفاق األسددددر املعيشددددية  -

يف املائة من السددكان وجمموع  40أو إيراداهتا ضددمن أدىن 
  (1-1-10)الهدف  السكان

 
 3لهدف االستراتيجي ا

 الحّد من الفقر في الريف

منظمااااات فقراء الريف و تموين  :1-3اتج الناااا
اجية ىل املوارد اإلنتإبول لو ن ام الفقراء في الريف
 واخلدمات واألسواق

 

واللوائح  يةالتوجيهطوط واخل السدددياسدددات الك يف مبا -البلدان اسدددتاتيجيات عدد ألف:-3-1
 وبدددددددددددولبيل عتض سدددددددددددت اليت امواجز وإزالةالريف  فقراء ركني ىلاهلادفة إ -والبام  واألدوات
 واألسواق والتكنولوجيات واخلدمات اإلنتاجية املوارد إىل والنساء الرجال من الفقراء

جلهات اواملإسددددددددددددسددددددددددددات امكومية و املنظمات الريفية فيها عدد البلدان اليت عززت باء: -3-1
املنصددددددف ول بددددددالو ركني فقراء الريف وحتسددددددني على املصددددددلصة قدراهتا احبة بدددددداألخرى املعنية 

 لفقراء من الرجال والنساء إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات والتكنولوجيات واألسواقل

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
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سايت/مإسسي االتقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوق/تنظيمي/سي جيم:-3-1
 د األمساك الصددددددددددغرية يف الوبددددددددددول إىل املوارد البصرية و مي هذه امقوقييعتف حبقوق مصددددددددددا

 (1-اءب-14الهدف )
 نسدبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون أراضدي زراعية أو لديهم حقوق مضدمونة)أ(  دأال:-3-1

 أبدددددددصاح امقوق يفيف األراضدددددددي الزراعية، حبسدددددددب اجلن ؛ )ح( حصدددددددة املرأة بني املالك أو 
 (1-لفأ-5الهدف ) األراضي الزراعية، وحبسب نوع اميازة

نسددددددددددددبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوق )مبا يف الك القانون العريف( للمرأة هاء: -3-1
 (2-لفأ-5الهدف ) املساواة يف امقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

 يف الريفلفقراء لالعمل اجلماعي وتيسري : تعزيز املنظمات واملإسسات الريفية 1-1-3املخرج 

 واملعارفمويل والت اخلدماتمن  جمموعةإىل  الريف فقراء وبددول لتصسددني وبرام  توجيهيةخطوط و  وسددياسددات اسددتاتيجياتوضددع  :2-1-3املخرج 
 السيطرة عليها، ولتصسني املناخ سياق يف الك يف مبا الطبيعية، واملوارد واألسواق والتكنولوجيات

 الريفيف  مرأةلل االقتصادي والتمكني اجلنسني بني ملساواةسريع وترية الت املعرفة وتوليد القدرات وتنميةدعم السياسات  :3-1-3املخرج 

 يفالر  فقراءوبدددددددددددددددول تعزيز البلدان ل :2-3اتج الن
 ال ،الالئقالعمااال و  ةالمنتجااا ةلااااالعمااافرم  إىل
 والنساء الشباح بفوف يف سيما

 -جمموعة  سددددددددددددنة من املإسددددددددددددسددددددددددددات واالسددددددددددددتاتيجياتاليت لديها عدد البلدان ألف: -3-2
خلق دف إىل هتاليت  -التوجيهية واللوائح واألدوات والبام اخلطوط مبا يف الك السددددددياسددددددات و 

 النساء والشباحبالنسبة إىل الريف، مبا يف الك ل الالئق يف العمفرم 

من أجل  هاوتنفيذ  بامالو  التوجيهيةطوط واخل والسددياسددات االسددتاتيجيات صددياغةما يتعلق ب يف القدرات وتنميةدعم السددياسددات  :1-2-3املخرج 
 والنساء لشباحخابة بالنسبة إىل ا ،هاراتتنمية املو  املشاريعطوير وتتعزيز فرم العمل الالئق يف الريف، 

ياسددددددددددددددددات  :2-2-3املخرج   العمل فرم دةو من أجل النهوض جب الريفية املناطق يف الدولية العمل معايري تطبيق لتعزيز القدرات وتنميةدعم السددددددددددددددد
 اجلبي والعمل األطفال بعمل يتعلق ما يف سيما ال ،وسالمتها

يف الر  فقراء وبدددددددددددددددولالبلدان ل تعزيز :3-3اتج الن
 االجتماعية الحماية نظمإىل 

 يةلصماية االجتماعية تربط امماية االجتماع سنة لعدد البلدان اليت لديها نظم  ألف:-3-3
 امد من الفقر يف الريف واألمن الغذائي والتغذية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيةب
ة الدنيا/النظم اخلابددددددة بامماي النسددددددبة املئوية من السددددددكان الذين تشددددددملهم امدود باء:-3-3

 (1-3-1الهدف ) االجتماعية
كنسددبة   (وامماية االجتماعية التعليم والصددصة)األسدداسددية  تخلدماا ىعل قاإلنفا جيم:-3-3

 ( 2-لفأ-1الهدف ) امكوميق مئوية من إمجايل اإلنفا
 يةوبرام  التوهيف كنسدددددددددددددددبة مئو  امكومي يف امماية االجتماعية قاإلنفا عجممو  دأال:-3-3

 (1-باء-8الهدف ) والنات  اللي اإلمجايل الوطنية تمن امليزانيا

 فقراءتشددددددددمل الل االجتماعية ممايةا تغطية نطاق لتوسدددددددديع الدعوةأنشددددددددطة و  القدرات وتنمية املعرفة وتوليد السددددددددياسدددددددداتدعم توفري  :1-3-3املخرج 
 واإلنسانية اهلشة سياقاتال يف الك يف مبا الريف، يف

االجتماعية مماية النهوض بأوجه التآزر يف ما بني قطاعات ل الدعوةأنشددطة و  القدرات وتنمية املعرفة توليدو  السددياسدداتدعم توفري  :2-3-3املخرج 
 املناخ املوارد الطبيعية، مبا يف الك تغريإدارة والتغذية والزراعة و 

 ميمتصددددعلى  لقدراتالبلدان ل تعزيز :4-3اتج الن
نصاافة الم برامجالو  سااتراتيجياتاالو  سااياساااتال

 بينخاصاااااااااة بالمسااااااااااواة ال القطاعاتالمتعددأة 
يف  هاملإلسدددددددددها وتقييم هاتنفيذعلى و  ،الجنسااااااين
  من أهداف التنمية املستدامة. 1اهلدف  حتقيق

 برام و  سياسات واستاتيجيات على وضع معززة قدرات لديها اليت البلدان عدد ألف:-3-4
 يف الريف. الفقر من موجهة  و امد القطاعات ومتعددة إمنائية شاملة

 امكومددددة مبدددداشدددددددددددددددرة لبام  امددددد من الفقرنسدددددددددددددددبددددة املوارد اليت ختصدددددددددددددددصدددددددددددددددهددددا  بااااء:-3-4
 (1-لفأ-1)الهدف 
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 متعددةو ومراعية للمسددددددداواة بني اجلنسدددددددني  شددددددداملة وبرام  سدددددددياسدددددددات واسدددددددتاتيجيات وتنفيذ تصدددددددميم على الوطنية القدرات تعزيز :1-4-3املخرج 
 املناخ وتغري اهلجرة سياق يف الك يف مبا ،يف الريف الفقر من لصدل القطاعات

 القطاعات متعددةو ومراعية للمساواة بني اجلنسني  شاملة سياسات واستاتيجياتالبيانات واملعارف واألدوات لتعزيز وتقييم توفري  :2-4-3املخرج 
 لريفامبا يف الك يف سياق اهلجرة وتغري املناخ، وربد التقدم الرز يف امد من الفقر يف  ،يف الريف الفقر من لصدل
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 :4لهدف االستراتيجي ا
 تموين نظم زراعية وغذائية أو ر شموال  ووفاءة

 

 املقابد
مضداعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل  -

-2الهدف )بغار منتجي األغذية 
3) 
اعتماد تدابري لضمان سالمة أداء  -

أسددواق السددلع األسدداسددية للمسدداعدة 
على امد من شددددددة تقلب أسدددددعارها 

  (يمج-2الهدف )

 
 املقابد
ختفيض نصيب الفرد من النفايات  -

الغذائية العاملية على بدددددددددددددعيد أماكن 
 البيع بالتجزئة واملسدددددددددددددددتهلكني مبقدار
النصدددف، وامد من خسدددائر األغذية 
يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، 
مبا يف الك خسددائر ما بعد امصدداد، 

 (3-12الهدف ) 2030حبلول عام 

 
 املقابد
زيدادة بددددددددددددددددادرات البلددان الندامية  -

زيددددددددادة  كبرية ، وال سددددددددددددددديمددددددددا بغرض 
مضدددداعفة حصددددة أقل البلدان منوا  من 

 2020الصدددددادرات العاملية حبلول عام 
 (11-17الهدف )

 املإشرات
نسددبة املسدداحة الزراعية املخصددصددة  -

دف اهلللزراعة املنتجة واملسدددددددددددددتدامة )
2-3-1) 
 مإشدددددر مفارقات أسدددددعار األغذية  -
 (1-ج-2الهدف )

 املإشرات
 املإشددددددددددر العاملي خلسددددددددددائر األغذية -
 (1-3-12الهدف )

 املإشرات
حصة البلدان النامية وأقل البلدان  -
 الهدف)من الصددددددددادرات العاملية  منوا  
17-11-1) 

 
 :4لهدف االستراتيجي ا

 تموين نظم زراعية وغذائية أو ر شموال  ووفاءة

صاااااااااياغة مواصااااااااافات  :1-4اتج الن
 عيااةو ط توجيهيااةخطوط و  اتفاااتاااتو 

 إىل وبدددددددددددول البلدان لتصسدددددددددددني دأولية
 وأدائها الدولية األسواق

وسددددط الشددددر ة الدنيا من فئة الدخل املت وبلدان املنخفض الدخلئوية من البلدان اات املالنسددددبة  ألف:-4-1
الدولية لوقاية اقية االتفو  الغذائي الدسددددتور رعاية حتل الدوليةوابددددفات امل وضددددع يف فعالة مشدددداركةاليت تشددددارك 
 منوا   البلدان أقل منوضع موابفات الدستور الغذائي الواردة  أو النباتات

ن وبددوهلا إىل األسددواق الدولية بفضددل اعتماد خطوط توجيهية طوعية دولية البلدان عدد باء: -4-1 اليت حتسددّ
 واملشاركة يف اتفاقات متصلة بالتجارة.

تكون مبثابة لباتية، واالتفاق عليها الصدددددددصة النجودهتا وبسدددددددالمة األغذية و خابدددددددة بجديدة ومنقصة : بدددددددياغة البلدان ملوبدددددددفات دولية 1-1-4املخرج 
 الدويل لتصقيق االتساقمراجع 

 تفاقاتوا طوعية يهيةتوج طخطو  بدددددددياغة يف بفعالية املشددددددداركةالتابعة هلا على  اإلقليمية االقتصددددددداديةالبلدان واجلماعات  قدرات تعزيز: 2-1-4املخرج 
 . كفاءة  أكثر وغذائية زراعية نظمإقامة و  األسواق فرمسنن وحتَ  قاسو األإجراءات  شفافيةشجع ت وليةد

 البلدددددددددان تصاااااااااااميم :2-4اتج الناااااا
 ميةتنظي وأطر لساااااياساااااات هاذيوتنف

 ظمنتدعم إقامة  مؤسااااسااااية وترتيبات
 وفعالة شاملة غذائية زراعية

شددددددددددداملة  ةوغذائي ةزراعي نظمإقامة  تدعمركينّية  بيئة نابدددددددددددريها عتوجد فيها فاليت  البلدان عددألف: -4-2
 ارةاملعونة من أجل االلتزامات واملدفوعات املتصلة بالتجوفعالة بدرجة أكب، ويتم قياس الك أيضا من خالل 

 (1-لفأ-8الهدف )
غري  دالدولية الرامية إىل مكافصة الصددددددديالتقدم الرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصدددددددكوك  باء:-4-2

 (1-6-14الهدف ) القانوق دون إبالغ ودون تنظيم

إقامة  دعمتطنية و  استثمارات وخطط تنظيمية وأطر واستاتيجيات سياسات وتنفيذ تصميمعلى  العام القطاعنظمات م قدرات تعزيز: 1-2-4املخرج 
 شاملة وفعالة. غذائية زراعية نظم

 شاملة وفعالة. يةغذائ زراعية نظمتدعم إقامة مإسسية ترتيبات  وتنفيذ تصميمواخلام على  العام نيالقطاعنظمات م قدرات تعزيز: 2-2-4املخرج 

 قاادراتلالبلدددان تعزيز  :3-4اتج الناا
العااااام والخااااا  وزيااااادأة  ينالقطاااااع

للنهوض باملنشدددددددددددددآت  االسااااااااات مارات

  اإلداريةو فنية ال القيمة القدراتسالسل  يف الفاعلة جلهاتات فيها زاداليت  البلدان عدد ألف: -4-3

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/


CL 158/3-WA1 10 

 

 سددددددددددالسددددددددددلالزراعية الشدددددددددداملة وتطوير 
 القيمة

 

نل  اليت البلدان عددباء: -4-3 األدوات واخلدمات املالية وآليات إدارة املخاطر من أجل تطوير فيها حتسدددددددددددددددّ
ة امجم الصناعات الصغري نسبة الزراعية والغذائية، ويتم قياس الك أيضا من خالل استخدام  القيمة سالسل

 (2-3-9الهدف ) اليت هلا قرض أو خط ائتمان
ا نظم األغذية والزراعة، ويتم قياس الك أيضدددددددددقطاع االسدددددددددتثمار يف فيها  ادزداعدد البلدان اليت  جيم:-4-3

جمموع التدفقات الرمسية و  (1-لفأ-2الهدف ) مإشر التوجه الزراعي للنفقات امكوميةمن خالل استخدام 
 (2-لفأ-2الهدف ) القطاع الزراعيإىل 

  شاملةعالة و وفمستدامة  غذائيةو  زراعية قيمة سالسلقامة إل واإلداريةفنية ال بالقدرات القيمةالسل س يف الفاعلة اجلهات: تزويد 1-3-4املخرج 

 ،رةاملخدداطآليددات إدارة و  املدداليددة اخلدددمدداتو  األدوات يف االسدددددددددددددددتثمددارات زيددادةعلى  واخلددام العددام نيالقطدداع منظمددات قدددرات تعزيز: 2-3-4املخرج 
 وفعالة املةش غذائيةو  زراعية نظمغرض إقامة ل هاوتنفيذ هاوتصميم

لقرارات لبلدان ااتخاذ  :4-4اتج الن
 دعممن أجل إلى األدألة  دأسااااااااتناباال
 غذائيةو  زراعية نظمإقامة 

وبول إليها التصليلية وإمكانية ال عدد البلدان حبسب مستوى توافر البيانات واألدوات/املنتجات ألف:-4-4
  وجودهتا واستخدامها يف عمليات بنع السياسات املتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية الفعالة والشاملة.

 واإلقليمية العامليةة والتجار  األسدددواق فرم وتعزيز األسدددواق شدددفافيةشدددجيع لت العاملية قاسدددو األ: توفري أحدج املعلومات والتصليالت عن 1-4-4املخرج 
 . واللية

 الزراعية لنظماعلى  والزراعية يةائوالغذ ةيالتجار السددددددددددياسددددددددددات  آثار وحتليل لربددددددددددد نظم إلنشدددددددددداء مبا يلزم العام القطاع منظمات: تزويد 2-4-4املخرج 
  .الوطنية الغذائيةو 
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 :5لهدف االستراتيجي ا
 واألزماتزيادأة تدرة سبل وسب العيش على الصمودأ أمام التهديدات 

 

 المقاصد
بناء قدرة الفقراء والفئات الضددددعيفة على الصددددمود وامد من  -

تعرضددددددددددها وتأثّرها بالظواهر املتطرفة املتصددددددددددلة باملناخ وغريها من 
اهلزات والكوارج االقتصدددددددددددددادية واالجتماعية والبيئية حبلول عام 

  (5-1الهدف ) 2030

 
 المقاصد

ضددددددددددمان حصددددددددددول اجلميع على ما و القضدددددددددداء على اجلوع  -
يكفيهم من الغددذاء املددأمون واملغددّذي طوال العددام حبلول عددام 

 (1-2الهدف ) 2030
 2030وضددع هناية جلميع أشددكال سددوء التغذية حبلول عام  -
 (2-2الهدف )
ضدددددددددددددددمددان وجود نظم إنتدداج غددذائي مسدددددددددددددددتدددامددة، وتنفيددذ  -

ل يممارسددددددددات زراعية متينة تإدي إىل زيادة اإلنتاجية والابدددددددد
 (4-2الهدف )
اعتماد تدابري لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية  -

-2الهدف )للمساعدة على امد من شدة تقلب أسعارها 
  (يمج

 المؤشرات
عدد الوفيات واملفقودين واملتضدددددددددررين بسدددددددددبب الكوارج من   -
  (2-1-13 = 1-5-1الهدف ) شخص 100 000كل 

 المؤشرات
معدل انتشدددددددددددددار انعدام األمن الغذائي الشدددددددددددددديد وسدددددددددددددط  -

السكان استنادا  إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي 
 (2-1-2الهدف )
 (2-2-2الهدف )معدل انتشار سوء التغذية )اهلزال(  -
نسدددددددددددددبة املسددددددددددددداحة الزراعية املخصدددددددددددددصدددددددددددددة للزراعة املنتجة  -

 (1-4-2الهدف )واملستدامة 
  (1-يمج-2الهدف )أسعار األغذية مإشر مفارقات  -

 

  المقاصد
التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشدددددددخام  -

املتضدددددددددددددررين، وحتقيق اخنفاض كبري يف اخلسدددددددددددددائر االقتصدددددددددددددادية 
املباشدددددددددددددددرة املتصدددددددددددددددلة بالنات  اللي اإلمجايل العاملي اليت حتدج 

  (5-11الهدف ) 2030بسبب الكوارج حبلول عام 

 
  المقاصد

تعزيز املرونة والقدرة على الصدددددددددددددددمود يف مواجهة األخطار  -
ز املرتبطددة بدداملندداخ والكوارج الطبيعيددة يف مجيع البلدددان، وتعزي

 (1-13الهدف ) القدرة على التكيف مع تلك األخطار
 

 المؤشرات
اخلسدددائر االقتصدددادية املباشدددرة املتصدددلة بالنات  اللي اإلمجايل  -

  (2-5-11الهدف )العاملي 

 المؤشرات
عدد الوفيات واملفقودين واملتضددددررين بسددددبب الكوارج من   -
  (1-5-1 = 2-1-13اهلدف شخص ) 100 000كل 

 

  المقاصد
مكافصة التصددددصر، وترميم األراضددددي والتبة املتدهورة، مبا يف  -

الك األراضدددددي املتضدددددررة من التصدددددصر واجلفاف والفيضدددددانات، 
والسدددددددددددددعي إىل حتقيق عاٍ  خاٍل من هاهرة تدهور األراضدددددددددددددي، 

  (3-15الهدف ) 2030حبلول عام 

 
  المقاصد

امد بدرجة كبرية من مجيع أشدددددكال العنف وما يتصدددددل به  -
 (1-16الهدف ) معدالت الوفيات يف كل مكانمن 
 

 المؤشرات
نسددددبة األراضددددي املتدهورة نسددددبة إىل جمموع مسدددداحة اليابسدددة  -
 (1-3-15اهلدف )

 المؤشرات
نسمة، حبسب  100 000الوفيات املتصلة بالنددددددددددددددددزاع لكل  -

  (2-1-16الهدف )العمر واجلن  والسبب 
 

  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
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 5لهدف االستراتيجي ا
 وسب العيش على الصمودأ أمام التهديدات واألزماتزيادأة تدرة سبل  

 هاذينفت أو البلدان اعتمادأ :1-5اتج الن
 ياااةوسااااااااااايااااساااااااااااااات تاااانونياااة وأطرلنظم 

 وإدارة املخاطر من للصد ومؤسااااااااااسااااااااااية
 األزمات

 

 ألزماتاخماطر و  لكوارجعلى إدارة/ امد من ا والقدرات االلتزام مستوىحبسب  البلدان عددألف: -5-1
 3-5-1هدف ال) مإسدددسدددية ونظم وتشدددريعات سدددياسدددات شدددكل يف والتغذية واألغذية الزراعةيف ما يتعلق ب

= 13-1-1) 
عدد البلدان اليت أبلغل عن وضع أو تفعيل سياسة/استاتيجية/خطة متكاملة تزيد من قدراهتا  :باء-5-1

تنمية تتسددم قيق حتأمام تغري املناخ و  على التكيف مع اآلثار الضددارة لتغري املناخ، وتعزز قدرهتا على الصددمود
باخنفاض انبعاثات غازات الدفيئة على  و ال يهدد إنتاج األغذية )مبا يف الك وضدددددع خطة تكيُّف وطنية، 
وتقدمي مسا ة  ددة على الصعيد الوطب، وبالغات وطنية، وتقرير عن املستجدات لفتة السنتني، أو غري 

 (1-2-13الهدف )الك( 
عدد البلدان اليت أدجمل يف مناهجها الدراسددددددددددددددية يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  :جيم-5-1

 (1-3-13 الهدف) مواضيع التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه وامد من أثره واإلنذار املبكر به

 امدخابدة ب خططو  واسدتاتيجيات سدياسداتو  اسدتثمار برام  وتعزيزعلى بدياغة  العامة واملنظمات للصكومة الوطنية القدرات تعزيز: 1-1-5املخرج 
  األزمات إدارةبو  املخاطر من

 .األزمات وإدارة املخاطر من للصد املوارد وتعبئة التنسيق آليات حتسني: 2-1-5املخرج 

 البلدددددددددان ماساااااااااااتخاااااادا :2-5اتج الناااااا
 المبور إلنااااذارلو  ةمنتظماااالمعلومااااات 
 فددددةواملعرو  التملددددة التهددددديددددداتملواجهددددة 
 واملستجدة

ندددل قددددراهتدددا عددددد البلددددان  ألف:-5-2 ة واألدوات/املنتجدددات التصليليدددالبيددداندددات  توليدددد علىاليت حسدددددددددددددددّ
، وعلى غذيةلزراعة واألغذية والتسدددددددددتجدة اليت هتدد االتملة واملعروفة واملخاطر بامل الصدددددددددلةات اواملعلومات 
 وإمكانية الوبول إليها وجودهتا واستخدامهاتوافرها 

 املناسب الوقل ويف املتكامل املبكر اإلنذارنفيذ وت املخاطر وتقييم ،هاالتهديدات وربد تصديدل هاحتسين أو آليات: وضع 1-2-5املخرج 

 القدرة على الصمود.  وقياس التأثر قابلية تقييمعلى  الوطنية القدرات حتسني: 2-2-5املخرج 

بااالحااد من البلددددان  تيااام :3-5اتج الناا
يدي صااااااااع على لتأثرا وتابلية المخاطر
 المحلي والمجتم  األسرة

 

 اليتحدة اآلثار  من التخفيفتدابري الوقاية و  تطبيق على هتااقدر  نلحسدددددددددددددددّ  اليت البلدان عدد ألف:-5-3
 والتغذية واألغذية لزراعةبا الدقة املخاطرمن  تقلل

نسدددبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون أراضدددي زراعية أو لديهم حقوق مضدددمونة يف األراضدددي )أ(  :باء-5-3
حصددة املرأة بني املالك أو أبددصاح امقوق يف األراضددي الزراعية، وحبسددب و الزراعية، حبسددب اجلن ؛ )ح( 

 (1-لفأ-5الهدف ) نوع اميازة
 سدددددددددددددداواة)مبا يف الك القانون العريف( للمرأة املنسددددددددددددددبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوق  :جيم-5-3

 (2-لفأ-5الهدف ) يف امقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

 للصدّ  دةاجليّ فيف الوقاية والتخ ممارسددددات تنفيذاآلخرين على  الرئيسدددديني املصددددلصة وأبددددصاح اللية واجملتمعات امكومة قدرات تعزيز :1-3-5املخرج 
 واألزمات التهديدات آثارمن 

 قابلية التأثر من لصدل تدابريمارسات و مب اللية اجملتمعاتتزويد  :2-3-5املخرج 

للووارث البلدددان  تااأهااب :4-5اتج الناا
واألزمات وإدأارة االساااااااتجابات الفعالة 

 لها

 ستجابةاال دارةالقدرة على التأهب وعلى إ مستوىألف: -5-4

 األزماتتأثري  من لصدل للطوارئ التأهبعلى املستوى الوطب يف جمال  املصلصة وأبصاح السلطات قدرات: تعزيز 1-4-5املخرج 

 للصفاى على سبل كسب العيش األزماتمن  املتضررة جملتمعاتإىل ا املناسب الوقل يف اإلنسانية املساعدة تقدمي :2-4-5املخرج 
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 :6لهدف االستراتيجي ا
 (والتغذية والحوومة الجنسين بين والمساواة المناخ تغّير) المشتروة والمواضي  واإلحصاءات الفنيةالجودأة 

 للعمل دةجيّ  ةاات نوعي خدماتتقدمي و من قبل املنظمة؛  ونشدددددددددددرها نزاهةإحصددددددددددداءات بإعداد و  ؛واخلدمات ةواملعرف الفنية اجلودة تقدمي -النواتج بيان
 .االستاتيجيةإىل البام   املناخ وتغري والتغذية ةكمو وام اجلنسني بشأن املساواة بني

 املنظمدددددةألف: جودأة عماااال -6-1
 والمعياري ونزاهته الفني

 المقاصد األساسية األدأاء مؤشرات
 (2019)نهاية 

 المقاصد
 (2021)نهاية 

 :ياسها من خاللقوإري  ،الفنية القيادةجودة ألف: -6-1

 عنابددددر بشددددأن املصددددلصة أبددددصاحتعقيبات  لتقييم ءاسددددتقصددددا منهجية-
 للسددددياسددددات الواالمتث الفنية ملعرفةامتياز ا ضددددمان: الفنية من قبيل القيادة
والنهوض  ئةالناشدددددد للقضددددددايا االسددددددتجابة على والقدرة نزاهة الفنيةوال الفنية
عن  سدددديةالرئي التخصددددصددددات يف خياراتإإاد و للتصديات  أسدددداسددددي فهمب

 .الفنية طريق اللجان

70%  72%  

 نيالعامللمديرين القيادة الفنية الرئيسددية  عن طريق هااملعرفة الفنية الالزمة لتصقيق األهداف االسددتاتيجية ودعم تنفيذ امتيازضددمان  :1-1-6المخرج 
  ملنظمة.ااالستاتيجية واألنشطة الفنية يف لبام  إىل افنية البة قدمي اخليف اإلدارات الفنية؛ وإقامة شبكات فنية وت املساعدين

 الفنية واتساق تدخالت املنظمة عب امدود اجلغرافية.نزاهة االمتثال للسياسات الفنية وال ضمان: 2-1-6المخرج 

تغرية واإلسهام امليئة بمع اللول املتكييف  جديدةهنن  استكشاف ابتكارات و توفري القدرة على االستجابة للقضايا الناشئة، ودعم  :3-1-6المخرج 
  تعدد التخصصات.املتعاونية باستخدام الصندوق  صديات عن طريق بذل جهوديف مواجهة الت

جلنة و اللجان الفنية )جلنة مصايد األمساك،  النهوض بفهم أساسي للتصديات، وإإاد خيارات يف التخصصات األساسية عن طريق :4-1-6المخرج 
  السلع(. جلنة مشكالتو جلنة الزراعة، و الغابات، 

 األمساك وتربية األحياء املائية والغابات. إعداد املطبوعات الرئيسية عن "حالة" انعدام األمن الغذائي والزارعة ومصايد ضمان :5-1-6المخرج 

املإسددسددي من جانب اإلدارات  على املسددتويني العاملي واإلقليمي عن طريق التمثيل ويف جمال السددياسدداتدعم وتشددجيع اموار الفب  :6-1-6المخرج 
 .الفنية وكبري اإلحصائيني

 منظمةال إحصااااااااءاتجودأة : 6-2
 بدددددددددددددنع عملية لدعم اساااااااااتخدامهاو 

  األدلة باالستناد إىل اتالقرار 
 

 المقاصد  األساسية األدأاء مؤشرات
 (2019)نهاية 

 المقاصد
 (2021)نهاية 

نسدددبة البلدان اليت أفادت يف تقاريرها عن مإشدددرات أهداف  ألف:-6-2
مإشدددددددر ا اليت تشدددددددكل املنظمة جهة اإليداع  21التنمية املسدددددددتدامة وعددها 
 من أهداف التنمية املستدامة(  1-18-17بالنسبة إليها )املرجع اهلدف 

50% 60% 

نسدبة العمليات اإلحصدائية يف املنظمة اليت حتصدل على تقييم : باء-6-2
 متوسط/مرتفع على أساس إطار املنظمة لضمان اجلودة اإلحصائية

65%  70%  

مإشرات التنمية  ، مبا يف الكوالغذائية الزراعية اإلحصاءات واستخدام ونشر وتهيز معاخلابة جب عايرياملو  ساليبوضع وتبادل األ :1-2-6المخرج 
 . هلامإشر ا اليت تعتب املنظمة جهة اإليداع  21املستدامة وعددها 

 الك مإشددددددرات ، مبا يفوالغذائية الزراعية حصدددددداءاتعلى مجع وحتليل ونشددددددر اإلالوطنية النظم اإلحصددددددائية قدرة الدعم لتعزيز  توفري :2-2-6المخرج 
 مإشر ا اليت تعتب املنظمة جهة اإليداع هلا. 21التنمية املستدامة وعددها 

إشدددددددددرات مبا يف الك مالدويل،  املسدددددددددتوىعالية اجلودة وقابلة للمقارنة على إحصددددددددداءات زراعية وغذائية بإعداد ونشدددددددددر املنظمة  قيام: 3-2-6المخرج 
 مإشر ا اليت تعتب املنظمة جهة اإليداع هلا، وحصول اجملتمع الدويل عليها.  21التنمية املستدامة وعددها 

  .ملزيد من توحيد األنشطة اإلحصائية على نطاق املنظمة وتعزيز جودهتا واتساقهااملنظمة اموكمة والتنسيق يف إحصاءات  تعزيز :4-2-6المخرج 
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جيّادة  ذات نوعيّاة : خادماات6-3
بشاااااااااااأن ونُاُهج متماساااااااااااوة للعمل 

المساااااااواة بين الجنسااااااين وتموين 
تإدي إىل تعزيز القدددددددددرات  ،المرأة
بدددددددددددياغة سدددددددددددياسدددددددددددات على القطرية 
 الفربددددددا  متسدددددداوية للرجتتيح  وبرام 
 اهوربد هاتنفيذعلى و  ،لنساءاو 

  األساسية األدأاء مؤشرات

 
 المقاصد

 (2019)نهاية 
 المقاصد

 (2021)نهاية 

طبقةا املساواة بني اجلنسنيعميم عدد املعايري الدنيا لت ألف:-6-3
ن
 15 14 . مل

 خطة العمل على منلنسدددددددخة املنقصة يف اداء األمعايري  عددباء: -6-3
 اسددددددتوفتها اليت نطاق املنظومة بشددددددأن املسدددددداواة بني اجلنسددددددني وركني املرأة

 أو ختطتها. املنظمة

 

10*  15*  

ضدددددمن األهداف االسدددددتاتيجية من وحدة املسددددداواة بني اجلنسدددددني لتنمية قدراهتا مبا يّتسدددددق مع على الدعم البلدان األعضددددداء حصدددددول  :1-3-6لمخرج ا
  املساواة بني اجلنسني والتدخالت املستهدفة.منظمة يف ما يتعلق بتعميم للاملعايري الدنيا 

 لدعم مبادرات البلدان الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني.أو تعزيزها لموهفني لقدرات تنمية آليات مإسسية و  إنشاء: 2-3-6المخرج 

دة جيّ  ذات نوعّية : خدمات6-4
حووماااة  قواعددددددمن أجااال وضااااااااااا  

أو ر اات بدلة  ومإسدسدات توآليا
عيد الصكل من على   فعالية وشموال

العدداملي واإلقليمي والوطب ويف برام  
 ةف االستاتيجياهداأل

 المقاصد  األساسية األدأاء مؤشرات
 (2019)نهاية 

 المقاصد
 (2021)نهاية 

رارس  ليتاختارة املعاملية اموكمة العدد آليات أو عمليات ألف: -6-4
تصدددددددددددددددلة املسددددددددددددددددائل املتقدم يف الشدددددددددددددددّجع إحراز يدورا  قياديا  نظمة فيها امل

 باألهداف االستاتيجية اخلمسة.

3 3 

قدم تنظمة إحراز املفيها جعل اليت شددددعدد مسددددائل اموكمة باء: -6-4
خبصددددددددددددوم األهداف االسددددددددددددتاتيجية اخلمسددددددددددددة على الصددددددددددددعيدين الوطب 

 . واإلقليمي

20 20 

 حيث جودهتا واتساقها.من عاملية خمتارة حوكمة يف آليات  املنظمةحتّسن مسا ة  :1-4-6المخرج 

 الئمة.املستهدفة امللمشورة لخيارات  ةاغيوب ةواإلقليمي ةمسائل اموكمة الرئيسية الوطني حتديد :2-4-6المخرج 

اتساااام عمل و ضااامان جودأة  :6-5
من خالل التغذية  بشاااااااااأنمنظمة ال

األهددددددددداف الدددتدددغددددددددذيددددددددة يف  تدددعدددمددديدددم
نظمة ملاوتعزيز مسددددا ة  ةاالسددددتاتيجي

 لتغذيةاملتعلقة باالدولية  اهلياكل يف
 

 المقاصد  األساسية األدأاء مؤشرات
 (2019)نهاية 

 المقاصد
 (2021)نهاية 

اآلليدددات / العمليدددات العدددامليدددة املعنيدددة بدددالتغدددذيددة اليت عددددد : ألف -6-5
تسددداهم فيها املنظمة وأفيد فيها عن إحراز تقدم على بدددعيد متابعة املإرر 

 الدويل الثاق املعب بالتغذية 

5* 5* 

التقدم الرز ملراعاة الشددددواغل واالعتبارات واألهداف املتصددددلة باء: -6-5
القطريدة ويف تنميدة قددرات موهفي املنظمة بدالتغدذيدة ضدددددددددددددددمن أطر البجمدة 

ملسددددددددددددداعدة امكومات على تعميم التغذية )النسدددددددددددددبة املئوية للزيادة مقارنة 
 بفتة السنتني املاضية(

 2017حبلول هناية عام  ساسخط األسيصدد  *

25*  25*  

  صدة.والسياسايت بشأن التغذية يف منظومة األمم املتلتنسيق التشغيلي إىل انظمة الذي تقدمه املدعم ال واتساقحتسني جودة : 1-5-6المخرج 

ملإرر ااي الصددددددددددلة الصددددددددددادرين عن نظمة على دعم البلدان األعضدددددددددداء يف تنفيذ إعالن روما عن التغذية وإطار العمل املتعزيز قدرة  :2-5-6المخرج 
 الثاق املعىن بالتغذية الدويل

  .ن خالل األهداف االستاتيجيةملتعميم التغذية  للمنظمةوضع وتنفيذ معايري مشتكة وهن   :3-5-6المخرج 
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عمل  واتسااامضاامان جودأة  :6-6
اشاايا تمبشااأن تغير المناخ منظمة ال

غير المتعلقااة بت ةم  االساااااااااااتراتيجياا
يف  همددن خددالل تددعددمدديددمددددددددالاامااناااااااخ 
وتعزيز  ةاالسدددددددددددددددتاتيجيدددددددداألهددددددددداف 
يف اهلياكل الوطنية  املنظمةمسدددددددددددددا ة 

غري تاملتعلقددددددة بواإلقليميددددددة والدددددددوليددددددة 
 املناخ

 المقاصد  األساسية األدأاء مؤشرات
 (2019)نهاية 

 المقاصد
 (2021)نهاية 

وابددددددلة تنفيذ و/أو ملنظمة اليت حتظى بدعم املعدد البلدان : ألف-6-6
وجب مبالددة على الصدددددددددددعيد الوطب سدددددددددددا اهتا ملزراعية الكونات بلورة امل

من أهاااداف التنمياااة  1-2-13الهااادف يف سدددددددددددددددهم ي) .اتفدددداق بدددداري 
 المستدامة(.

40 50 

اات ية الفنأو /السددددددياسددددددات وتمويل ب املتعلقةعدد اموارات  باء:-6-6
يث حالصددددددددددددلة بالعمل يف جمال املناخ على الصددددددددددددعيدين العاملي واإلقليمي 

عيددة الزراالغدددذائيدددة و التوقعدددات يف تعزيز تكدددامدددل تإدي املنظمدددة دورا ريددداديدددا 
اتفاقية األمم املتصدة اإلطارية بشددددددأن و لمناخ ل)مثل الصددددددندوق األخضددددددر 

 (.2030وخطة عام تغري املناخ 

24 24 

، خابدددددددددة غري املناختاملتعلقة بياسددددددددداهتا وخططها املكونات الزراعية لسدددددددددعلى دعم البلدان األعضددددددددداء يف تنفيذ رات املنظمة تعزيز قد :1-6-6المخرج 
 الددة على الصعيد الوطب، باإلضافة إىل مكونات تغري املناخ ضمن سياساهتا وخططها اخلابة بالتنمية الزراعية.  تسا اامل

 بشددددأنلسددددياسددددات افنية وخابددددة مبسددددائل التمويل و يف حوارات خمتارة عاملية وإقليمية واتر والت الكممن حيث  شدددداركة املنظمةم تزايد :2-6-6المخرج 
 تغري املناخ. 
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 برنامج التعاون التقني -7 الباب
 حتقيق برنام  التعاون التقب على  و فعال، وباتساق تام مع األهداف االستاتيجية، ودعما  لتنفيذ نتائ  أطر البجمة القطرية -بيان النات  

 : إدارة ودعم برنام  التعاون التقب7-1
 غايات  مإشرات األداء األساسية

 (2019)نهاية عام 
 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 معدل املوافقة على موارد برنام  التعاون التقب نسبة إىل االعتمادات  ألف 7-1
 2021-2019/2020-2018للفتة 

100% 100% 

 معدل إجناز مشاريع برنام  التعاون التقب نسبة إىل االعتمادات  باء 7-1
 2019-2017/2018-2016للفتة 

100% 100% 
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 التواصل -8الهدف الوظيفي 

 ظى بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة، والدعوة، ومستوى أعلى من التوعية، والدعم السياسي واملوارد، وتنمية  املنظمةحتقيق أهداف  -الناتجبيان 
 معّززة للقدرات وإدارة املعارف

 بما في ذلك التعاون في ما بين بلدان الجنوب : الشراوات، والدعوة، وتنمية القدرات8-1

 غايات  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 20 20 وموابلة العمل  امّت إبرامها الشراكات االستاتيجية اليت عدد  ألف 8-1

 11 8 عدد مبادرات الدعوة املنفذة دعم ا لرنشطة على مستوى املنظمة وللبام  االستاتيجية  باء 8-1

 10 10 يجيةاالستاتالبام   يف دعممت تطبيقها تنمية القدرات اليت  منهجياتعدد  جيم 8-1

 30 25 التعاون الثالثيو عدد االتفاقات والبام  اجلارية اخلابة بالتعاون يف ما بني بلدان اجلنوح  دأال 8-1

 المخرجات

8-1-1  الشراكات األساسية اليت شنّجعل وعنزَّزت. 
8-1-2  .املنظمةمن أجل تبسيط تنمية القدرات يف عمل  ةاالستاتيجي بالبام توفري املشورة والدعم للفرق املعنية  
8-1-3 القائمة بني اجلهات الفاعلة من الدول وغري الدول تساهم بفعالية يف البام  واملبادرات  بني بلدان اجلنوحيف ما مبادرات التعاون  

  الوطنية

 : االتصاالت8-2

 غايات  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف 8-2
)استنادا  إىل إحصاءات الدخول على  FAO.org املنظمةموقع على املستخدمني  حركة

 شبكة اإلنتنل(على مركز الوثائق يف املنظمة 
 ينيمال 9 ماليني  8.5

 باء 8-2
للربد  Meltwaterمستوى وجود وسائل اإلعالم )عدد زيارات املوقع( مقاسا  خبدمة 

 اإلعالمي
زيارة جديدة  19.950

 يف الشهر
 زيارة جديدة 20.950

 يف الشهر

 (لها جمتمعةكالزيادة يف العدد اإلمجايل ملتابعي حسابات املنظمة للتوابل االجتماعي ) جيم 8-2
 ماليني 2.4 مليون 2.2

 المخرجات

8-2-1  إقامة عالقات جديدة مع وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية والوطنية 
 العا  ووجود وسائل التوابل االجتماعي التساقها مع أهدافها االستاتيجيةإطالق املوقع اإللكتوق للمنظمة على مستوى  8-2-2
 وضع وتعزيز هن ، وأدوات ومنهجيات على مستوى املنظمة يف جمال نشر املعرفة واإلدارة الّسنة للمعلومات 8-2-3

 : تعبئة المواردأ8-3

غايات )نهاية عام  مؤشرات األدأاء األساسية
2019)  

غايات )نهاية عام 
2021) 

 ألف 8-3

 مستوى املسا ات الطوعية اليت جرت تعبئتها يف فتة السنتني
من مإشرات أهداف التنمية املستدامة اخلام بالقيمة  1-9-17املسا ة يف املإشر )

  والفنية املخصصة للبلدان النامية( املاليةبالدوالر األمريكي للمسددداعدة 

مليار دوالر  1.7
 أمريكي 

مليار دوالر  1.7
 أمريكي 
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 التواصل -8الهدف الوظيفي 

 المخرجات

متنوعة من الشركاء و موّسعة قاعدة التوابل والتسويق االستباقيني جملاالت عمل املنظمة اات األولوية واملتطلبات من املوارد مما يتيح  8-3-1
 املنظمةالذين تعمل معهم 

 املنظمةسياسات تعبئتها واستخدامها واحتسا ا مّتسقة مع  لاليت ر املسا ات الطوعية 8-3-2
 تعزيز قدرات املنظمة على تعبئة املوارد وإدارة دورات املشاريع بصورة فّعالة 8-3-3
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 تونولوجيا المعلومات -9الهدف الوظيفي 

املواقع اجلغرافية من خالل حلول  يف مجيعتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة تتيح قيمة مضافة من خالل حتسني فائدة األبول الرقمية ألغراض التنفيذ  -الناتجبيان 
لى جمموعة من مة عوالتكنولوجيات التصويلية والشراكات اخلارجية القائوخدمات حسنة التوقيل، ورفيعة اجلودة، وفعالة، واات الكفاءة من حيث الكلفة، 

 السياسات واملعايري اخلابة بتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة
 غايات  مؤشرات األدأاء األساسية

 (2019)نهاية عام 
 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف-9-1

االسددتاتيجيني من قطاع األعمال التجارية إزاء املول املقّدمة يف إرضدداء العمالء مسددتوى 
 من خالل:، وإري قياسه تكنولوجيا املعلومات جمال
 راما   نيالراضدددددددد االسددددددددتاتيجيني من قطاع األعمال التجارية العمالءاملئوية من  النسدددددددبة

 (للعمالء)املصدر: مسح سنوي 

70% 80% 

 باء-9-1

جودة األبول الرقمية املتاحة أمام املنظمة لتستخدمها دعما  لعملها بصورة آمنة وحسنة 
 :إري قياسها من خاللو التوقيل،

  النسدددددددددددددبة املئوية من األبدددددددددددددول الرقمية )نظم املعلومات الداخلية والروابط مبصدددددددددددددادر
 خارجية من البيانات( اليت تستند إىل املنصات الرقمية املتاحة

75% 80% 

 المخرجات

ة من حيث الكلفة، يالفعاات الخدمات و  توفري منتجاتالعمليات املتعّلقة باألعمال التجارية يف املنظمة تتلقى دعما  فّعاال  من خالل  9-1-1
 وحسنة التوقيل

ّعال حلول ناجعة وكفوءة على  و فرّكن من تقدمي  املنظمةيف يف جمال تكنولوجيا املعلومات وموابفات  وهياكل حتديد وتطبيق سياسات 9-1-2
 يف جمال تكنولوجيا املعلومات

واات الصلة من إمكانية الوبول إليها بطرق غري مرّخص هلا، وإتاحتها أمام املوهفني املخّولني يف املنظمة محاية أبول املعلومات الدقيقة  9-1-3
 لتيسري العمل الذي يقومون به لصاحل املنظمة
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 حوومة المنظمة واإلشراف والتوجيه -10الهدف الوظيفي 
 والتعاون السياسي مع الدول األعضاء، واإلدارة االستاتيجية واإلشراف: التوجه الفعلي للمنظمة من خالل زيادة االلتزام الناتجبيان 
 المنظمةحوومة : 10-1

 غايات  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 %100 %100 وثائق األجهزة الرئاسية اليت تقدم يف حينها واحتياجات اللغات ألف-10-1

 %90 %90 قرارات األجهزة الرئاسية يف املواعيد الددةتنفيذ  باء-10-1

 المخرجات

اللغوية وتنفيذ  مع حتسني اخلدمات ، باستخدام التكنولوجيا امديثة،اخلدمات لرجهزة الرئاسية والدستورية بطريقة فعالة تقدمي 10-1-1
   القرارات بشفافية.

 اإلشراف: 10-2

 غايات  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف-10-2

ك للتغطية اخلابة بعمليات املراجعة اليت مت تنفيذها، مبا يف الك تلالنسبة املئوية 
 اات اخلطورة العالية

)مبا يف الك  90% 
خطورة عالية بنسبة 

100%) 

)مبا يف الك  90%
خطورة عالية بنسبة 

100%) 

 باء-10-2
ليت استكملل ا الصادرة عن عمليات التقييم االستاتيجية للتوبياتالنسبة املئوية 

 بشأهنا استجابة اإلدارة املتفق عليها يف املوعد الدد 
90% 90% 

 جيم-10-2
عدد البلدان اليت مت فيها تقييم األ ية االستاتيجية للمنظمة وفعالية براجمها من خالل 

 القطرية وغريها من البام  الرئيسيةعمليات التقييم املتعّلقة بالبام  
13 13 

 المخرجات

  ة براجمهااأل ية االستاتيجية للمنظمة وفعالياستاتيجية وخابة بالبام  ورفع توبيات لتصسني عمليات تقييم القيام ب 10-2-1
 جعة امسابات قائمة على املخاطرإعداد وإجناز حتقيقات وخطة ملرا 10-2-2
 ها الداخلية، وأطرها االئتمانية، وضوابطاملنظمةتوفري عنابر معّززة يف مساءلة  10-2-3
 التوجيه: 10-3

 غايات  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 %85 %85 اليت مت حتقيقها األهداف االستاتيجية خمرجات غايات نسبة ألف-10-3

 %8 أقّل من %10 أقّل من املراجعة اليت   تنفذ بعد منذ وقل طويل نسبة توبيات باء-10-3

 المخرجات

 توفري توجيه تنفيذي 10-3-1
 والتبليغتقدمي التوجيه االستاتيجي، والربد  10-3-2
 لدعم إجراءات املنظمة وتنفيذ برنام  عملهايف الوقل املالئم موثوقة و توفري مشورة قانونية  10-3-3
 دانيةتقدمي دعم رفيع اجلودة للمكاتب املي 10-3-4
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 اإلدأارة الوفؤة والفعالة -11الهدف الوظيفي 
 تعظيم الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مقابل املال يف إجناز وهائف ائتمانية، ووضع سياسات، وربد ومراقبة - الناتجبيان 

 : اإلدأارة الوفؤة والفعالة للمواردأ البشرية11-1

 غايات  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ايوم   120 يوم ا 120 الوقل املطلوح لتعيني موهفني ألف 11-1
 %75 %75 النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمثّلة رثيال  متساويا   باء 11-1

 75 75 )املنابب( التنقل اجلغرايف جيم 11-1

 المخرجات
االستاتيجيات، والسياسات، واإلجراءات، واخلدمات املتصلة باملوارد البشرية فعالة وكفإة، وتدعم اجتذاح، وتنمية، وامفاى  11-1-1

 على قوة عاملة متنوعة، وماهرة و ّفزة.

 : اإلدأارة الوفؤة والفعالة للمواردأ المالية11-2

 مؤشرات األدأاء األساسية
 غايات 
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف 11-2
مبا يف الك  ،بشأن كشوفاهتا املالية غري مشفوع بتصفظات ااملنظمة رأي  تتلقى 
 بيانات الرقابة الداخليةبشأن 

غري مشفوع رأي 
 ملراجع بتصفظات
 (سنويخارجي )

غري مشفوع رأي 
ملراجع  بتصفظات
 (سنويخارجي )

 المخرجات

11-2-1 
مالية دقيقة، واات الصلة، وحسنة التوقيل وخدمات مالية كفإة وفعالة ومراقبة جيدا  دعما  لرجهزة الرئاسية، والدول تنقدَّم تقارير 

 األعضاء، واإلدارة، والشركاء يف املوارد، واملوهفني.

 : اإلدأارة الوفؤة والفعالة11-3

 مؤشرات األدأاء األساسية
 غايات 
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف 11-3
 جودة اخلدمات املقدمة  مستوى إرضاء العمالء من خالل

 *تمع هذه املعلومات كل سنتني من خالل استقصاء لرضا العمالء
70% 73% 

 باء 11-3
فّر املسإولية البيئية يف املنظمة تنقاس بناء على نسبة مباق/جمّمعات املنظمة اليت ستو 

 انبعاثات غازات الدفيئةبيانات سنوية عن 
86% 88% 

 المخرجات

 ملنظمةوتستجيب إىل متطلبات ا ومستدامة من الناحية البيئية اخلدمات اإلدارية والوهائف الداعمة فعالة، وكفإة، ومبّسطة، 11-3-1

وإنتاجّيتها على  و ناشط من خالل توفري خدمات بصية مبّسطة وفعالة جلميع  املنظمةتنشّجع بصة القوة العاملة ملوهفي  11-3-2
 ر الرئيسي ويف املكاتب امليدانيةاملوهفني يف املق
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 اإلنفام الرأسمالي -13 الباب
تياجات األعمال منافع من حيث توفري بنية األساسية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية اح املنظمةالرأمسالية يف  االستثمارات حتقق - الناتجبيان  

 يف املنظمة وإجناز األهداف االستاتيجية

 غايات   مؤشرات األدأاء الرئيسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف 13-1
 النسبة املئوية من اإلنفاق الرأمسايل املخصَّص للمبادرات اليت أنجري هلا حتليل التكلفة

 وإري قياسها من خالل:واملنافع وخطة حتقيق العائد، 
 استعراض سنوي 

100% 100% 

 باء 13-1
النسبة املئوية من مشاريع اإلنفاق الرأمسايل اليت أجنزت يف موعدها وجبودة رفيعة 

 وإري قياسها من خالل:وضمن امليزانية، 
 حافظة املشاريع 

85% 90% 

 المخرجات
 البيانات واملعلومات الفنية  منصة إلدارةتعزيز  13-1-1
 العمليات اجلديدة واملتغرية اخلابة باألعمال.تكييف النظم التشغيلية واإلدارية لتلبية  13-1-2
 حتسني البنية األساسية واخلدمات اخلابة بتكنولوجيا املعلومات. 13-1-3
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 اإلنفام األمني -14 الباب
 على  و آمن ومأمون يف مجيع املواقع اليت تعمل فيها املنظمة قادرون على تأديته مهامهم املنظمةموهفو  - الناتجبيان 
 : بيئة عمل تمنة ومأمونة لتنفيذ البرامج في المقر14-1

 غايات  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

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

 المخرجات

 يف املقر ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ البام  14-1-1
 : بيئة عمل تمنة ومأمونة لتنفيذ البرامج في مختلف أرجاء العالم14-2

 غايات  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 %100 %100 النسبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم باملعايري الدنيا لرمن التشغيلي ألف 14-2

 باء 14-2
التدابري األمنية بالنسددددددبة املئوية للموهفني الدوليني يف املكاتب امليدانية الذين يلتزمون 

 ألماكن اإلقامة
100% 100% 

 جيم 14-2
النسدددبة املئوية لإلبالغ عن اموادج املتصدددلة باألمن يف املكاتب امليدانية مع متابعتها 

 العاجلة 
100% 100% 

 دأال 14-2
ساعة ملساعدة  72النسبة املئوية إليفاد املهنيني املتخصصني يف األمن امليداق خالل 
  املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات املتصلة باألمن، حبسب اماجة

100% 100% 

 المخرجات

 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ البام  يف خمتلف أرجاء العا ضمان  14-2-1

 
 


