
ARC/18/7/Web Annex 2 Rev. 1 

MV913/A 

 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤتمرم

 الثالثون الدورة

 2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

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

 
ه يف فرتة الســــــــنتني مل املنظمة ورصــــــــدععملييت ختطيط  20171-2014النتائج للفرتة اخلاص بنظمة امله إطار وجّ  -1

 ســـلســـلة مســـتويات من مســـتوى كلعند   احملرز التقّدم تقيس اليت املؤشـــرات اإلطارهذا  صـــلب يفكمن وت. 2016-2017
 املنظمة إجراءات مســـامهة كيفية  لتقييم ســـاسقد أتاح ذلك األو ة. االســـرتاتيجي واألهداف والنواتج املخرجات: ، أيالنتائج

 .عن ذلك التقارير ولرفع والعاملية واإلقليمية الوطنية املستويات على رياتيتغ إحداث يف
 
ءاً مما تنتجه املنظمة (املخرجات) من النتائج اليت جيب حتقيقها، بدميثل كل مستوى من إطار النتائج نوعاً خمتلفاً و  -2

نموية األوســـــــــــع (األهداف ) واآلثار التواتجاليت تســـــــــــاهم يف التغيريات على املســـــــــــتوى القطري أو على نطاق أوســـــــــــع (الن
 . كما تدل ّققةئج احمللنتاامســـــــــتويات خمتلف بني عمل املنظمة و الرابط االســـــــــرتاتيجية). وتشـــــــــكل ســـــــــلســـــــــلة النتائج هذه 

نظمة على النحو املخطط للممعينة منتجات/خدمات إجناز وراء هذه الروابط: إذا مت الذي يكمن  ياملنطقاألســـــــاس على 
 أن يؤدي ذلك من املفرتض  له، فعندها ســـــــــــيتم حتقيق املخرج؛ وإذا مت حتقيق املخرجات ومت تأكيد االفرتاضـــــــــــات، فعندها

 ثر التنمية املنشود من اهلدف. لتحقيق أهيئة فعندها تكون الظروف م نواتج،مت حتقيق ال؛ وإذا نشوداملاتج النحتقيق إىل 
 
وى من مستويات النتائج، املنظمة والدول األعضاء والشركاء يف التنمية على كل مست مساءلة 1الشكل وترد يف  -3

 قياس التقدم احملرز. الكفيلة بوسائل الجنباً إىل جنب مع 
 
بشـــــــكل كامل عن لة ختضـــــــع للمســـــــاءخمرجاً مؤســـــــســـــــياً والرقابة على هذه املخرجات و  48 إعداد ةاملنظمتتوىل و  -4

على املســــــتويات القطرية  انويحتقيق املخرجات ســــــيف غاية ومؤشــــــرا. ويرصــــــد التقّدم احملرز  50تنفيذها، ويتم قياســــــها عرب 
 حسب االقتضاء. ،واإلقليمية والعاملية

 
باألولويات اإلقليمية والقطرية اخلاصــــة بتدخالت املنظمة من أجل ذات الصــــلة ســــتخدم مؤشــــرات املخرجات تو  -5

احملققة يف نتائج ال ةســـامهمإىل أي مدى  2إبراز مســـامهة إقليم ما يف حتقيق النتائج املخطط هلا يف املنظمة. ويشـــري الشـــكل 
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قياس املؤشــــرات من خالل اســــتعراض  وقد مت. 2017-2016الل فرتة الســــنتني خاملنظمة خمرجات غايات بلوغ اإلقليم يف 
 ريات طفيفة. يلتغضع يف هذه الوثيقة أولية وقد ختالواردة النتائج و املنظمة. كل ما أجنزته مستفيض ل

 
للتشـــجيع الالزمة متثل املخرجات التغريات يف البيئة املشـــّجعة على املســـتوى القطري و/أو على املســـتوى العاملي و  -6

تيجية األعلى مســـتوى. وهي ترتبط باملســـائل القطرية أو الدولية اليت ميكن معاجلتها من خالل على إجناز األهداف االســـرتا
) املنظمة. وتقيس املؤشـــــــرات على مســـــــتوى املخرجات عدد البلدان اليت أجرت التغيريات املطلوبة املخرجاتمســـــــامهات (

بإمكان املنظمة أن تساهم فيها، أو مدى التقدم  وحتّلت بالقدرات الالزمة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية يف اجملاالت اليت
التقدم احملرز يف وســيحاط علما بشــكل شــامل ب الذي أحرزه اجملتمع الدويل لتحســني البيئة املشــّجعة على املســتوى العاملي.

نشــر يف تســاليت  - 2017-2016للفرتة ربامج تقرير تنفيذ ال - C 2019/8واألهداف االســرتاتيجية يف الوثيقة النواتج  حتقيق
 .2018نيسان أبريل/

 
 : إطار المنظمة للرصد 1الشكل 

 
 مستوى النتيجة المساءلة والقياس

مســـامهة املنظمة املباشـــرة (من حيث العمليات واملنتجات واخلدمات) يف النتائج التنظيمية. متثل  •
أو مبوارد من خارج املخرجات اإلجنازات امللموسة لتدخالت املنظمة املمولة من الربنامج العادي 

 امليزانية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.
 وختضع بصورة كاملة للمساءلة بشأن حتقيق املخرجات: إسناد كامل.تنتج املنظمة، وتراقب،  •
 واليت تقاس سنوياً.املؤشرات واألهداف املوضوعة لكل خمرج  •

 المخرجات 

املســـــــــــــــتوى القطري أو العــــاملي والقــــدرات لتحقيق هــــدف التغريات يف البيئــــة التمكينيــــة على  •
 اسرتاتيجي حمدد.

ولكنها ال تســـــــيطر عليها متاماً. وتتحمل لنواتج مســـــــتوى االنتائج احملققة على على  نظمةاملتؤثر  •
نظمة والدول امل –حتقيق األهداف من مســـــؤولية مجيع الشـــــركاء املنظمة بعض املســـــؤولية، ولكن 

 التغريات. املنظمة يف تساهم. وميكن أن التنميةاألعضاء والشركاء يف 
ســــيتم قياســــها كل املوضــــوعة واليت والغايات األســــاس على مســــتوى النواتج وخطوط ؤشــــرات امل •

من خالل تقييم للمنظمة يشـــــــمل البيانات الثانوية، واســـــــتعراضـــــــاً لوثائق الســـــــياســـــــات،  ســـــــنتني
 ومسحاً جملموعة من املشاركني يف عينة من البلدان.

  النواتج

نظمة بتحقيق نتائج فيها (توفري املآثار التنمية على املســـــــــــــــتوى العاملي، يف اجملاالت اليت التزمت  •
 خط واضح لربنامج العمل اخلاص باملنظمة).

يوجد  . والولكنها ال تســـيطر عليهاتســـهم املنظمة هبذه النتائج الرفيعة املســـتوى والطويلة األمد،  •
 ألي كيان، بل هي مساءلة مجاعية. إسنادأي 

ضـــــــع تتبع االجتاهات العاملية على هذا املســـــــتوى وختأهداف التنمية املســـــــتدامة بمؤشـــــــرات تقوم  •
 .لغايات يتم وضع امل(باستخدام مصادر البيانات الدولية).  ملنظمةلرصد ا

 األهداف االستراتيجية



 

 

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

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

 المؤشر المخرج الناتج

غايات 
في المنظمة 

 فترة السنتين
 (العدد)

النتائج المحققة 
في اإلقليم في 

-2016الفترة 
2017  
 (العدد)

مساهمة اإلقليم 
غايات  بلوغفي 

المنظمة (النسبة 
 المئوية) 

تتعّهد البلدان األعضــاء  1-1
الــتـنـمـيــــــة وشــــــــــــركــــــاؤهــــــا فــي 

 بالتزامات ســــــياســــــية صــــــريحة
بشـــــــكل ســـــــياســـــــات، وخطط 
استثمار، وبرامج، وأطر قانونية 
وبتخصـــــــــــيص الموارد الالزمــة 
الســـــــــتئصـــــــــال الجوع وانعدام 

 األمن الغذائي وسوء التغذية.

حتســـــــــــــــني قـــدرات احلكومـــات وأصـــــــــــــــحـــاب  1-1-1
املصــــلحة على وضــــع أطر ســــياســــاتية وخطط اســــتثمار 

قطــاعــات لألمن الغــذائي وبرامج يف القطــاعــات وبني ال
 والتغذية. 

عدد عمليات الســـياســـة العامة اليت أّدت إىل تعزيز إدراج أهداف  •
األمن الغذائي والتغذية واعتبارات املســــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني يف 
الســــياســــات القطاعية، وخطط االســــتثمار والربامج كنتيجة لدعم 

 املنظمة

 يف املائة 40 55 139

احلكومـــات وأصـــــــــــــــحـــاب حتســـــــــــــــني قـــدرات  1-1-2
املصلحة على وضع وتنفيذ أطر قانونية وآليات مساءلة 
لتحقيق احلق يف غذاء مالئم، ولتحسني احلصول اآلمن 

 والعادل على املوارد واألصول.

عدد عمليات الســـياســـة العامة اليت أّدت إىل تعزيز إدراج أهداف  •
 نظمةاألمن الغذائي والتغذية يف األطر القانونية كنتيجة لدعم امل

 يف املائة 38 11 29

حتســـــــــــــــني قـــدرات احلكومـــات وأصـــــــــــــــحـــاب  1-1-3
املصــــــــلحة على تنمية املوارد البشــــــــرية وتنمية املنظمة يف 

 جمال األمن الغذائي والتغذية.

عدد املنظمات اليت تعّززت قدراهتا يف جمال املوارد البشرية والتنمية  •
 يف املائة 63 22 35 التنظيمية يف جمال األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم املنظمة 

حتســـــــــــــــني قـــدرات احلكومـــات وأصـــــــــــــــحـــاب  1-1-4
املصـــــــــلحة اآلخرين على تعزيز مالءمة، وكفاءة، وفعالية 

واســــــــــــــتخدامها لتحقيق األمن ختصــــــــــــــيص املوارد العامة 
 الغذائي والتغذية.

نت ختصــــــــيص املوارد املالية واســــــــتخدامها  • عدد البلدان اليت حســــــــّ
 لألمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم املنظمة

 يف املائة 82 9 11

اعـــــتـــــمــــــاد الـــــبـــــلــــــدان  1-2
ها في التنمية ؤ األعضاء وشركا

آلليــــات شــــــــــــــاملــــة للحوكمــــة 

قـــدرات احلكومـــات وأصـــــــــــــــحـــاب  حتســـــــــــــــني 1-2-1
املصــلحة يف جمال التنســيق االســرتاتيجي عرب القطاعات 

عدد عمليات الســــياســــة العامة اليت أّدت إىل تنســــيق أكثر مشولية  •
املصـــــــــــــــلحة يف جمال حوكمة األمن عرب القطاعات وأصـــــــــــــــحاب 

 الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم املنظمة
 يف املائة 36 14 39



 

 

 
  

والتنســـيق من أجل اســـتئصـــال 
الجوع وانعــدام األمن الغــذائي 

 وسوء التغذية

وبني أصـــــــــــــــحـــاب املصـــــــــــــــلحـــة لتحقيق األمن الغـــذائي 
 والتغذية.

القرارات التي تّتخــذهــا  1-3
البلدان األعضـــــــاء وشـــــــركاؤها 
في التنمية في ما يخّص األمن 
الغذائي والتغذية تســـــــــــتند إلى 
ة وإلـــى تـــحـــلـــيــــــل رفـــيـــع  أدلــــــّ
الجودة، وحســـــــــــن التوقيــــــت 

والتغذية وشامل لألمن الغذائي 
يســــــــــــتــفــيــــــد مــن الــبــيــــــانــــــات 
والمعلومــــــات المتــــــاحــــــة في 
شـــــــــــبكــة القطــاع القــائم ونظم 
المعلومــــــات المتوفرة لــــــدى 

 أصحاب المصلحة.

وأصـــــــــــــــحـــاب  حتســـــــــــــــني قـــدرات احلكومـــات 1-3-1
املصـــــــــــــــلحة على رصـــــــــــــــد االجتاهات وحتليل مســـــــــــــــامهة 
القطاعات وأصحاب املصلحة يف حتقيق األمن الغذائي 

  والتغذية.

اليت حّسنت الرصد والتحليل يف جمال األمن الغذائي عدد البلدان  •
والتغذية، مبا يف ذلك مسامهات خمتلف القطاعات من أجل اختاذ 

 يف املائة 75 21 28  قرارات مستنرية كنتيجة لدعم املنظمة

أصـــــــــــــــحـــاب و حتســـــــــــــــني قـــدرات احلكومـــات 1-3-2
املصـــــــلحة على وضـــــــع خرائط الســـــــياســـــــات، والربامج، 

باألمن الغذائي والتغذية، ورصدها،  والتشريعات املتصلة
 وتقييمها من أجل اختاذ قرارات مستنرية.

نت القدرات البشـــــــرية  • عدد عمليات الســـــــياســـــــة العامة اليت حســـــــّ
واملؤســــســــية إلدارة نظم وضــــع اخلرائط ذات الصــــلة باختاذ قرارات 

 يف املائة 46 6 13  يف جمال األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم املنظمة

نت القدرات البشـــــــرية  •  عدد عمليات الســـــــياســـــــة العامة اليت حســـــــّ
واملؤســــســــية لرصــــد وتقييم آثار الســــياســــات والربامج ذات الصــــلة 
بــاألمن الغــذائي والتغــذيــة من أجــل اختــاذ القرارات كنتيجــة لــدعم 

  املنظمة

 يف املائة 31 8 26
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منتجين  2-1 اعـتـمــــــاد الـ
والــــقــــــائــــمــــيــــن عــــلــــى إدارة 
الموارد الطبيعية لممارسات 
ن توفير الســــلع  تزيد وتحســــّ
والخـــدمـــات في نظم إنتــاج 
لقطــــــاع الزراعي بطريقــــــة  ا

 مستدامة.

حتــــديــــد ممــــارســــــــــــــــــات ابتكــــاريــــة لإلنتــــاج الزراعي  2-1-1
اليت حتســــــــن  املســــــــتدام، (مبا يف ذلك املمارســــــــات التقليدية

نظم الرتاث الزراعي ، كتلك املوجودة يف قائمة االســـــــــــــتدامة
ذات األمهية العاملية) وتقييمها، ونشـــرها، وتيســـري اعتمادها 

  من جانب أصحاب املصلحة.

عــدد املبــادرات اليت دعمتهــا املنظمــة واليت اســـــــــــــــتخــدمــت ُ�جــاً  •
مشولية وتشــــــــــاركية إلقرار وتقاســــــــــم ممارســــــــــات ابتكارية من أجل 

 يف املائة 39 125 320 اإلنتاج الزراعي املستدام.

حتــديــد �ج متكــاملــة ومتعــددة القطــاعــات حيــال  2-1-2
وإدارهتا وإصـــــــــــــــالحها، وتقييمها،  اإليكولوجيةتقييم النظم 

 ونشرها، وتيسري اعتمادها من جانب أصحاب املصلحة.

عدد املبادرات اليت دعمتها املنظمة لتحديد وتوثيق وتســـــــــــــــهيل  •
بصــورة اســرتاتيجيات متكاملة من أجل إدارة النظام اإليكولوجي 

مستدامة، وإعادة ترميمه والتكّيف مع تغّري املناخ والتخفيف من 
 آثاره

 يف املائة 33 65 197

تعزيز القــــــدرات التنظيميــــــة واملؤســـــــــــــــســـــــــــــــيــــــة يف  2-1-3
واخلاصــة، واملنظمات، والشــبكات لدعم  العامةاملؤســســات 

  االبتكار واالنتقال إىل نظم إنتاج زراعي أكثر استدامة.

واملؤســـســـات العامة واخلاصـــة يف جمال املعارف، عدد املنظمات،  •
ووكاالت اإلدارة والشــبكات اليت تلّقت دعماً تنظيمياً ومؤســســياً 

 و/أو دعماً يف جمال تنمية القدرات الفنية.
 يف املائة 40 86 215

 أص�������ح����ابتعزيز  2-2
ـــــدان  المصـــــــــــلحـــــة في البل

 –األعضــــــــــــــــاء للحوكمــــــة 
الســـياســـات والقوانين وأطر 

والمؤسسات الالزمة  اإلدارة
ـــائمين  ـــدعم المنتجين والق ل

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

الدعم يف جمال حتليل مســــــــــــــائل احلوكمة عدد البلدان اليت تلقت  •
 يف املائة 47 14 30 وخيارات االستدامة املتكاملة لقطاع املوارد الزراعية والطبيعية

دعم البلـــــدان لتعزيز أطر احلوكمـــــة الوطنيـــــة اليت  2-2-2
 املستدام وإدارة املوارد الطبيعية يتعّزز نظم اإلنتاج الزراع

املستهدفة اليت تضمنت حواراً عرب عدد عمليات السياسة العامة  •
القطاعات حول نظم إنتاج موارد زراعية وطبيعية متكاملة وأكثر 

 استدامة تلّقت دعماً من املنظمة
 يف املائة 60 27 45
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 فــي –عــلــى إدارة الــمــوارد

العمليـــة المؤديـــة إلى زيـــادة 
اســـــــــــتدامة نظم اإلنتاج في 

 الزراعي. القطاع

دعم منظمــات اخلــدمــة العــامــة واآلليــات القــائمــة  2-2-3
بني املنظمــات لتنفيــذ الســـــــــــــــيــاســــــــــــــــات واالســـــــــــــــرتاتيجيـات 

الوطنية اليت تعّزز اإلنتاج الزراعي املســـــــــــــتدام  والتشـــــــــــــريعات
 وإدارة املوارد الطبيعية

عدد منظمات اخلدمة العامة الوطنية واآلليات احلكومية والدولية  •
اليت قّدمت هلا املنظمة دعماً أســــــاســــــياً أّدى إىل إصــــــالحات يف 

 يف املائة 21 9 42 اهليكليات املؤسسية، أو الوظائف أو اإلجراءات اإلدارية

وضـــــــــــع أصـــــــــــحاب  2-3
المصـــــــــــلحــــــة واعتمــــــادهم 
وتنفيذهم لصـــــــــــكوك دولية 
وآليـات ذات صـــــــــــلـة بنظم 

 اإلنتاج الزراعي المستدام

دعم أصـــــــحاب املصـــــــلحة للمشـــــــاركة يف حتديث  2-3-1
دولية (مبا يف ذلك اإلقليمية منها) قائمة،  وصــــــكوكآليات 

أو وضـــــــــــــــع آليــات وصـــــــــــــــكوك دوليــة جــديــدة حتــت رعــايــة 
 املنظمة.

الـــدوليـــة (األطر القـــانونيـــة واملعـــايري، واخلطوط عـــدد الصـــــــــــــــكوك  •
التوجيهيــة، والتوصـــــــــــــــيــات وغريهــا من النصـــــــــــــــوص الفرعيــة) اليت 
اعتمدهتا إحدى آليات أو صـكوك املنظمة، أو أجهزهتا الفرعية/ 
جمموعات العمل الفنية التابعة هلا، يف ما خيّص اإلنتاج الزراعي 

 املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

 ال ينطبق ينطبقال  34

دعم أصحاب املصلحة لإلقرار بقطاعات الزراعة  2-3-2
وأخذها يف االعتبار يف الصــــــكوك الدولية، وآليات احلوكمة 

والشــــــراكات ذات الصــــــلة بوالية املنظمة، ولكن  والعمليات
 ليس حتت رعاية املنظمة.

عدد العمليات يف اآلليات/الصـــــــــــــــكوك الدولية غري التابعة للفاو  •
اليت عكســــــــت الشــــــــواغل اليت رّوجت هلا املنظمة بشــــــــأن اإلنتاج 

 يف املائة 6 2 33 الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية يف قراراهتا أو منتجاهتا 

دعم أصـــــــحاب املصـــــــلحة لتيســـــــري تنفيذ وتطبيق  2-3-3
دوليـــة (مبـــا يف ذلـــك اإلقليميـــة منهـــا)،  وصـــــــــــــــكوكآليـــات 

 والتوصيات/املتطلبات يف آليات احلوكمة ذات الصلة.

عدد العمليات والشــــــراكات اليت دعمتها املنظمة لتســــــهيل تنفيذ  •
الصـــــــــــــــكوك واآلليـات الـدوليـة (مبـا يف ذلـك اإلقليميـة منهـا) اليت 

 تشجع اإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية
 يف املائة 16 16 98

اتخـــــاذ أصـــــــــــحـــــاب  2-4
المصــــــــــلحة لقرارات تعتمد 
على األدلــــــة في تخطيط 

وُجتمَّع  ،الصــــــــــــلةُجتَمع البيانات واملعلومات ذات  2-4-1
روتــُدمج  وُتســـــــــــــــتخرج بيــانــات جــديــدة من خالل  وتُنشـــــــــــــــَ

 بالتشارك مع شركاء. - التحليالت والنماذج

عدد نقاط البيانات اإلضـــــــافية يف قواعد البيانات ذات الصـــــــلة  •
 ال ينطبق ال ينطبق 941,834 من قواعد البيانات اإلحصائية الرئيسية يف املنظمة
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وإدارة القطـــاعـــات الزراعيــة 
والموارد الطبيعيــــــة لــــــدعم 
التحّول إلى نظم اإلنتــــــاج 
المســـــــــــتــــدامــــة في القطــــاع 
الزراعي من خالل الرصـــــــــد 
واإلحصــــــــــــــــاءات والتقييم 

 والتحليل

جمموعات البيانات االجتماعية ذات الصــــلة يف قواعد البيانات  عدد • 
اإلحصـــائية الرئيســـية يف املنظمة واليت تضـــم بيانات مصـــنفة حســـب 

 نوع اجلنس
 ال ينطبق ال ينطبق 3

توضــــــع وتُنشــــــر منهجيات ومعايري، ومواصــــــفات  2-4-2
أخرى جلمع البيـانات وإدارهتا وجتميعها  وأدواتوتعريفـات 
 وحتليلها.

األســــــــــــاليب أو املعايري أو املواصــــــــــــفات اجلديدة أو املعّدلة جلمع  •
 املنظمةوإدارة وجتميع وحتليل البيانات/املعلومات اليت وضـــــــــــــعتها 

 وصادق عليها جهاز خمتصّ 
 يف املائة 7 2 30

للمؤســــســــات على الصــــعيدين الوطين  الدعمفَّر وُ  2-4-3
واإلقليمي يف جمـــــال تنميـــــة القـــــدرات من أجـــــل التخطيط 

وإجراء  ،لعملية مجع البيانات وحتليلها وتطبيقها ونشـــــــــــــــرها
 هذه العملية.

عـدد منتجــات البيــانـات/املعلومـات ذات الصـــــــــــــــلــة، اليت أنتجهـا  •
 أصحاب املصلحة بدعم من املنظمة يف جمال تنمية القدرات

 يف املائة 47 56 119
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يحظى فقراء األريــــــاف  3-1
ـــة  بـــإمكـــانيـــة معّززة ومتســــــــــــــاوي
للحصول على الموارد اإلنتاجية 
ـــظـــمــــــات  ـــمـــن ـــخــــــدمــــــات وال وال
واألســـــــــــــواق ويــمــكــنــهــم إدارة 
ـــر  ـــحـــو أكـــث ـــى ن مـــواردهـــم عـــل

 استدامة

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

ـــــة  • ـــــدعم فيهـــــا لتوليـــــد بيئ مواتيـــــة عـــــدد البلـــــدان اليت ّمت توفري ال
 يف املائة 40 10 25 للمنظمات واملؤسسات الريفية، ولتمكني فقراء الريف

الدعم للتشجيع على اعتماد وتنفيذ ُ�ُج مناِصرة  3-1-2
ن احلصــول على موارد  للفقراء حيال ســياســات وبرامج حتســّ

  طبيعية وإداراهتا بصورة مستدامة

وتنفيذ ُ�ج عدد البلدان اليت تلّقت الدعم لتصـــــــــــــــميم ورصـــــــــــــــد  •
وســـــــــياســـــــــات وتدخالت تشـــــــــّجع احلصـــــــــول العادل على املوارد 

 الطبيعية اإلنتاجية وإداراهتا على حنو مستدام
 يف املائة 93 14 15

الدعم لتحســني حصــول املنتجني الفقراء واألســر  3-1-3
على تكنولوجيات ومعارف مالئمة وعلى  الريفالفقرية يف 

 مدخالت والوصول إىل األسواق.

البلــدان اليت ّمت توفري الــدعم فيهــا لوضـــــــــــــــع وتنفيــذ معــارف عــدد  •
وعلوم وتكنولوجيــات منــاصـــــــــــــــرة للفقراء وتراعي املســـــــــــــــــاواة بني 
اجلنســــني من أجل زيادة توافر األغذية والوصــــول بصــــورة أفضــــل 

 إىل األسواق

 يف املائة 42 14 33

دعم االبتكــــــارات يف توفري اخلــــــدمــــــات الريفيــــــة  3-1-4
 املتاحة للفقراء يف الريف التحتيةوتنمية البنية 

عدد البلدان اليت ّمت توفري الدعم فيها لتصــميم وتنفيذ ســياســات  •
و�ج تشّجع نظما ابتكارية ومناصرة للفقراء وتراعي املساواة بني 

 اجلنسني لتقدمي اخلدمات ومناذج البنية األساسية الريفية
 يف املائة 36 4 11

إســــــــداء املشــــــــورة يف جمال الســــــــياســــــــة العامة عرب  3-1-5
القطاعات وتنمية القدرات لتحديد اســرتاتيجيات ترمي إىل 

املســـــــــتدامة والعادلة للرجال والنســـــــــاء،  الريفيةحتقيق التنمية 
  وإىل احلّد من الفقر.

عدد البلدان أو املؤســـــــــــســـــــــــات اإلقليمية املســـــــــــتهدفة اليت تلّقت  •
ات مســــــــتدامة ومشولية الدعم لتصــــــــميم وتنفيذ ورصــــــــد ســــــــياســــــــ

ومراعية للقضــايا اجلنســانية يف جمال التنمية الريفية واســرتاتيجيات 
 للحّد من الفقر

 يف املائة 54 13 24

يـــحـــظـــى فـــقـــراء الـــريـــف  3-2
بفرص أكبر في الحصـــــول على 

 

دعم السياسات القائمة على األدلة وتنمية القدرات  3-2-1
جمال صـــياغة وتنفيذ ســـياســـات واســـرتاتيجيات وبرامج توّلد يف 

ياغة  • عدد البلدان اليت دعمتها املنظمة من أجل تنقيح أو صـــــــــــــــ
 يف املائة 30 6 20اليت واســـــــــرتاتيجياهتا وبراجمها ســـــــــياســـــــــات التنمية الريفية الزراعية 



 

 

 : الحد من الفقر في الريف3الهدف االستراتيجي 
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عمــل الئق في المزرعــة وخــارج 
 المزرعة

عمالً الئقاً يف الريف مع الرتكيز بصــــــــــــورة خاصــــــــــــة على تعزيز 
  التمكني االقتصادي واالجتماعي للشباب والنساء يف الريف.

تدمج مبادئ العمل الريفي الالئق كهدف رئيســـــــــــــــي، أو لتنفيذ 
 برامج العمل الريفي الالئق

دعم الســــــــياســــــــات لتوســــــــيع نطاق تطبيق معايري  3-2-2
 العمل الدولية حبيث يشمل املناطق الريفية

تطبيق معــايري  عــدد البلــدان اليت ّمت توفري املســـــــــــــــــاعــدة هلــا لــدعم •
 يف املائة 50 2 4 العمل الدولية يف املناطق الريفية

إلنشــــــــــــــــــاء نظم معلومــــات وتوليــــد  الفينالــــدعم  3-2-3
بيـــانـــات ومعـــارف بشــــــــــــــــــأن العمـــل الالئق يف الريف على 

 الصعيد الوطين، واإلقليمي، والعاملي

عــدد منتجــات املعرفــة بشـــــــــــــــــأن العمــل الريفي الالئق اليت جرى  •
 يف املائة 13 2 16 وضعها ونشرها

تــتــعــّزز نــُظــُم الــحــمــــــايــــــة  3-3
االجتمــــاعيــــة دعمــــًا للحــــّد من 
الـــفـــقـــر فـــي الـــريـــف بصـــــــــــــورة 

 مستدامة

تَوفَّر املشـــــــــــــــورة يف جمال الســـــــــــــــياســــــــــــــــات وتنمية  3-3-1
نظم احلماية االجتماعية من  لتحســـــــــــــنيالقدرات، والدعوة 

أجل تعزيز التنمية الريفية املستدامة والعادلة واحلّد من الفقر 
 وحتقيق األمن الغذائي والتغذية

الدعم لتحســــــــــــــني تصــــــــــــــميم  املنظمةعدد البلدان اليت وّفرت هلا  •
وتنفيذ نظم للحماية االجتماعية املناصــــرة للفقراء واملراعية للعمر 

 يف املائة 59 10 17 وللمساواة بني اجلنسني تستهدف سكان األرياف

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

تقليص الالمســــاواة، وحتســــني ســــبل كســــب العيش يف على 
 الريف وتعزيز قدرة فقراء األرياف على إدارة املخاطر

عـدد البلــدان اليت ّمت توفري الـدعم فيهــا لتحســـــــــــــــني القــدرات من  •
أجل رصد نظم احلماية االجتماعية وتأثريها على احلّد من الفقر 

 يف املائة 67 8 12 يف الريف
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ذ  4-1 ُتصــــــــــــــاغ وتُنفـــَّ
 االتفـــــاقـــــات الـــــدوليـــــة،
واآلليات والمواصــــفات 
الــــتــــي تــــروّج لــــتــــجــــــارة 
ـــاءة  وأســـــــــــواق أكثر كف
وشـــــــــــموليــة من جــانــب 

 البلدان.

 

وضـــــــــــــــع معايري دولية جديدة ومنّقحة يف جمال ســـــــــــــــالمة  4-1-1
النباتية، وتوافق عليها البلدان، وتشــــــّكل  والصــــــحةاألغذية وجودهتا 

  مرجعاً لالتساق الدويل.

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

 النظر يف قضايا جديدة -
 التقدم يف مشاريع املعايري -
 اعتماد معايري جديدة -

 
 
 

16 
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 ال ينطبق
 

 
 
 

 ال ينطبق
 
 

فري الـدعم للبلـدان وجمموعـاهتـا االقتصــــــــــــــــاديـة اإلقليميـة تو  4-1-2
صـــــياغة وتنفيذ اتفاقات دولية وأنظمة للمشـــــاركة على حنو فعال يف 

وآليات وأُطر ترّوج لألســــــواق الشــــــفافة ولتعزيز الفرص يف األســــــواق 
 العاملية واإلقليمية

 املنظمةعدد االتفاقات ذات الصـــــــــــــلة بالتجارة اليت وّفرت فيها  •
 اإلثباتات أو تنمية القدرات أو منتديات للحوار

 يف املائة 28 11 39

ثة للحكومات وأصــــــــــــحاب  4-1-3 ُتوفَّر معلومات وحتليالت حمدَّ
لتصـــــميم وتنفيذ اســـــرتاتيجيات كفؤة وشـــــاملة يف  الوطنينياملصـــــلحة 

 جمال األسواق والتجارة

عـــــدد منتجـــــات معلومـــــات الســـــــــــــــوق التـــــابعـــــة للفـــــاو اليت زاد  •
 ال ينطبق 11 استخدامها

 
 ال ينطبق

 

توفري الدعم ملؤســـــــســـــــات القطاع العام من أجل حتســـــــني  4-1-4
وتنفيذ ســياســات وأطر تنظيمية أفضــل، وتقدمي  تصــميمقدرهتا على 

خدمات عامة متصــلة بالصــحة النباتية واحليوانية، وبســالمة األغذية 
 وجودهتا

اإلقليميـــة اليت وفرت هلـــا املنظمـــة  األجهزةعـــدد البلـــدان و/أو  •
الدعم لتصــميم وتنفيذ ســياســات وأطر تنظيمية للصــحة النباتية 

 واحليوانية وسالمة وجودة األغذية

 الصحة النباتية -
 الصحة احليوانية -
 مراقبة األغذية -
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ذ تُنشــــــــــــــــأ  4-2 وتُنفـــــَّ
مؤســـــــــســـــــــات األعمال 
الزراعيــة وســـــــــــالســــــــــــل 
األغـذيـة الزراعيـة حيـث 
تكون أكثر شـــــــــــموليــــة 
وكــفــــــاءة مــن جــــــانــــــب 
الـــــقـــــطــــــاعـــــيـــــن الـــــعــــــام 

 والخاص

توفري الدعم ملؤســــــــــســــــــــات القطاع العام لصــــــــــياغة وتنفيذ  4-2-1
ســـــــــياســـــــــات واســـــــــرتاتيجيات، ولتوفري ســـــــــلع عامة تعزز الشـــــــــمولية 

 والكفاءة يف سالسل األغذية الزراعية

يف جمال صــياغة  املنظمةعدد املؤســســات اليت تســتفيد من دعم  •
وتنفيذ اســرتاتيجيات وتوفري ســلع عامة تعّزز الشــمولية والكفاءة 

 يف سالسل األغذية الزراعية
 يف املائة 38 20 53

توفري الدعم لوضـــــــــــــــع برامج قائمة على األدّلة للحّد من  4-2-2
على الصـــــــــــــــعيــــد الوطين، واإلقليمي  األغــــذيــــةالفــــاقــــد واملهــــدر من 

  والعاملي.

عــدد البلــدان اليت وّفرت فيهــا املنظمــة الــدعم للحــّد من الفــاقـد  •
 يف املائة 62 18 29 واملهدر من األغذية

توفري الدعم الفين واإلداري لألطراف املعنيني يف ســــلســــلة  4-2-3
القيمة من أجل الرتويج لســــــــــــالســــــــــــل األغذية الزراعية اليت تّتســــــــــــم 

  .واالستدامةبالشمولية والكفاءة 

عدد البلدان اليت وّفرت هلا املنظمة الدعم لتنفيذ ســالســل قيمة  •
 يف املائة 35 21 60 تتسم بالشمولية والكفاءة واالستدامة 

ذ  4-3 ع وتُنفــــَّ توضـــــــــــَ
الســياســات، والصــكوك 
المالية، واالســــــتثمارات 
ن شـــــــمولية  التي تحســـــــّ
ـــة الزراعيـــة  نظم األغـــذي

من جــــانــــب  وكفــــاءتهــــا
الـــــقـــــطــــــاعـــــيـــــن الـــــعــــــام 

 والخاص.

توفري الدعم ملؤســـســـات القطاعني العام واخلاص لتصـــميم  4-3-1
ن احلصـــــــــول على رأس املال  وخدماتوتنفيذ صـــــــــكوك  مالية حتســـــــــّ

 لنظم األغذية اليت تّتسم بالكفاءة والشمولية

عدد املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات اليت وّفرت هلا املنظمة الدعم لزيادة توافر  •
 يف املائة 34 21 61 املنتجات واخلدمات املالية املقّدمة إىل القطاع الزراعي

توفري الدعم ملؤســـســـات االســـتثمار العامة واخلاصـــة من أجل  4-3-2
 املسؤولة يف نظم زراعية تّتسم بالكفاءة والشمولية االستثماراتزيادة 

عدد البلدان اليت وّفرت هلا املنظمة الدعم لزيادة االســـــــــــــــتثمار  •
 يف املائة 108 14 13 الرشيد يف نظم لألغذية الزراعية تّتسم بالكفاءة والشمولية

تُنشــــــــــــــأ النظم وُتدَعم البلدان لرصــــــــــــــد وحتليل وإدارة آثار  4-3-3
واألغذية والزراعة واملوارد الطبيعية، يف  بالتجارةالســـياســـات املتصـــلة 

 النظم الغذائية ويف املخاطر املتصلة باألسعار واألسواق

عـدد البلـدان اليت تتلقى دعم املنظمـة يف جمـال رصــــــــــــــــد وحتليـل  •
 يف املائة 47 7 15 باألسعار واألسواقوإدارة املخاطر املتصلة 
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بلــــــدان وأقــــــاليم تعتمــــــد  5-1
وتنّفذ نظماً قانونية وســــــياســــــاتية 
ومؤســــســــية وأطراً تنظيمية للحّد 

 من المخاطر وإدارة األزمات.

 

ن القــدرات لصـــــــــــــــيــاغــة ســـــــــــــــيــاســـــــــــــــــات  5-1-1 حتســـــــــــــــّ
واسـرتاتيجيات وخطط للحّد من املخاطر وإدارة األزمات، 

  والرتويج هلا

اليت قامت يف مؤســـــــــســـــــــاهتا بصـــــــــياغة واعتماد واألقاليم عدد البلدان  •
اســـــــــــــــرتاتيجية/خطة للحّد من املخاطر وإدارة األزمات كنتيجة لدعم 

 املنظمة
 يف املائة 40 17 43

ن اســـــــــــــرتاتيجيات برجمة  5-1-2 تعّزز التنســـــــــــــيق وحتســـــــــــــّ
 للحّد من املخاطر وإدارة األزمات املوارداالستثمار وتعبئة 

البلدان واألقاليم اليت حّسنت اسرتاتيجياهتا وبراجمها االستثمارية عدد  •
 يف املائة 60 9 15 للحّد من املخاطر وإدارة األزمات كنتيجة لدعم املنظمة

تقـــّدم البلـــدان واألقـــاليم  5-2
معلومـات منتظمـة وتوّفر اإلنـذار 
الـمـبـكـر لـمـواجـهــــــة الـمـخــــــاطر 

 المحتملة والمعروفة والناشئة

 

نتُنشــــــــــــــــأ/ 5-2-1 اآلليـات لتحـديـد التهـديـدات  ُحتســـــــــــــــَّ
ورصـــــــــــــدها ولتقييم املخاطر املتصـــــــــــــلة بإعطاء إنذار مبكر 

 متكامل وحسن التوقيت

عدد آليات/نظم رصـــــــــــــــد التهديدات اليت دعمها من جانب املنظمة  •
 يف املائة 37 34 91 لتعزيز إعطاء إنذارات مبكرة

ن القدرات لتقييم عوامل اهلشـــاشـــة والقدرة  5-2-2 حتســـّ
اجملتمعات احمللية/جمموعات ســـــــــــــــبل  لدىعلى الصـــــــــــــــمود 

  كسب العيش

نت عملية وضـــــع خرائط القدرة على واألقاليم عدد البلدان  • اليت حســـــّ
 يف املائة 60 26 43  املنظمةالصمود/التعّرض للمخاطر والتحليل كنتيجة لدعم 

ـــــن  5-3 ـــــلــــــدان م ـــــب ـــــحــــــّد ال ت
المخــــــاطر والتعرض لهــــــا على 

 مستويي األسرة والمجتمع

 

ن قـــــدرات البلـــــدان واجملتمعـــــات احملليـــــة  5-3-1 حتســـــــــــــــّ
وأصــــــــحاب املصــــــــلحة الرئيســــــــيني على تنفيذ املمارســــــــات 
اجليدة يف جمال الوقاية من اآلثار والتخفيف منها لتقليص 

  آثار التهديدات واألزمات

نت تطبيق معايري وتكنولوجيات وممارســـــــــــات  • عدد البلدان اليت حســـــــــــّ
متكــاملــة وحمــددة القطــاعــات للوقــايــة والتخفيف من املخــاطر كنتيجـة 

 يف املائة 43 30 69 املنظمةلدعم 

ن قدرات البلدان وأصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة  5-3-2 حتســـــــــــّ
الرئيســـــــــــيني على احلّد من اهلشـــــــــــاشـــــــــــة وتعزيز القدرة على 

عدد املنظمات اليت حســـنت تطبيق تدابري حتّد من التعّرض للمخاطر  •
وتعّزز قـــدرة اجملتمعـــات احملليـــة على الصـــــــــــــــمود يف وجـــه التهـــديـــدات 

 املنظمةواألزمات كنتيجة لدعم 
 يف املائة 72 23 32
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اجملتمعـات احملليـة املعّرضــــــــــــــــة للتهـديـدات الصـــــــــــــــمود لـدى 
 واألزمات

البلدان واألقاليم المتأثرة  5-4
واألزمـــات تســـــــــــتعـــد بـــالكوارث 

 إليجاد الحلول الفعالة وإدارتها

ن 5-4-1 قدرات الســــــــلطات الوطنية وأصــــــــحاب  حتســــــــّ
املصـــــــــــــــلحة على التأهب لألزمات من أجل تقليص آثار 

 األزمات

عدد البلدان اليت تســـــــــــــــتفيد من دعم املنظمة لفهم املعايري واخلطوط  •
التوجيهيـة واملمـارســــــــــــــــات يف جمـال األخطـار والتـأهـب حلـالـة الطوارئ 

 اخلاصة بالقطاع 
 يف املائة 60 27 45

قــــــدرات التنســـــــــــــــيق من أجــــــل التــــــأهــــــب  تعّزز 5-4-2
 واالستجابة لألزمات على حنو أفضل

نســـــبة األقاليم/البلدان املتأثرة بأزمة تلقي بثقلها على الزراعة واألغذية  •
والتغذية واليت اســـــــتفادت فيها االســـــــتجابة حلاالت الطوارئ من دعم 

 جمال التنسيق حسب مستوى حالة الطوارئ يف املنظمة
 :3املستوى 

 يف املائة 100
 /2املستوى 
: 1املستوى 

يف  100 - 60
 املائة

 

 100 :3املستوى 
 يف املائة

 /2املستوى 
 71: 1املستوى 

يف املائة من 
يف  100و البلدان
 من األقاليماملائة 

يف  67 :3املستوى 
املائة من البلدان 

يف املائة من  100و
 األقاليم

 /2املستوى 
يف  48: 1املستوى 

 املائة من البلدان
من يف املائة  42و

 األقاليم
وأصـــــــــــــــحاب  تعّزز قدرات الســـــــــــــــلطات الوطنية 5-4-3

 املصلحة على االستجابة إىل األزمات
النســـــــــــــــبــة املئويــة من البلــدان املتــأثرة بــأزمــة تلقي بثقلهــا على الزراعــة  •

ووّفرت فيهــــا املنظمــــة اســـــــــــــــتجــــابــــة لألزمــــات يف الوقــــت املالئم مع 
 االستجابة ملتطلبات املساواة بني اجلنسني

يف  60100-
 يف املائة 71 يف املائة 85 املائة

 


