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 على الويب تعديلني اثنني مها كاآليت:  2تتضمن هذه النسخة املراجعة من امللحق  -1
 

نسبة البلدان اليت طّبقت بفعالية اسرتاتيجياهتا لتعزيز نظم : ابء-2-5مت إلغاء املؤشر بصيغته املقرتحة سابًقا  (أ)
بناء على توجيهات الدورة الثامنة والعشرين بعد  جمايل األغذية والزراعةمراقبة مقاومة مضادات امليكروابت يف 

 1املائة للجنة الرب�مج من أجل إيضاح املؤشر املقرتح وحتسينه بقدر أكرب؛
نسبة املوظفني : واو-3-10ابلنسبة إىل مؤشر األداء الرئيسي  2021يشار حالًيا إىل الغاية املنشودة لنهاية عام  (ب)

قون على أّن للمنظمة سياسات وعمليات وإجراءات فعالة ملعاجلة التحّرش وغريه من أنواع السلوك الذين يواف
 ، الذي كان يشار إليه سابًقا على أنه "غري متوافر".غري املقبولة

 
 1اهلدف االسرتاتيجي 

 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 

 املقاصد
ضمان حصول اجلميع على ما يكفيهم من  -

 2030الغذاء املأمون واملغّذي حبلول عام 
 )1-2اهلدف (
وضع �اية جلميع أشكال سوء التغذية حبلول  -

 )2-2اهلدف ( 2030 عام

 

 املقاصد
ختفيض الوفيات املبكرة مبقدار الثلث من خالل الوقاية  -

 )4-3(اهلدف  2030والعالج حبلول عام 

 املؤشرات
 )1-1-2(اهلدف معدل انتشار نقص التغذية  -
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو  -

الشديد وسط السكان، استنادا إىل مقياس املعا�ة 
من انعدام األمن الغذائي املعا�ة من انعدام األمن 

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

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

اخلامسة، مصنفني حسب النوع (اهلزال وز�دة 
 )2-2-2(اهلدف الوزن) 

 املؤشرات
  ض غري املعديةمرااأل معدل الوفيات النامجة عن -
 )1-4-3اهلدف (

 
  

                                                      
 إلطار مؤشــــــــرات وضــــــــع خبصــــــــوص املائة بعد والســــــــتني الثالثة دورته يف اجمللس بقرار اللجنة ذّكرت". CL 164/6) من الوثيقة 1(15) و5(6الفقراتن   1

 يف األمر اقتضى إذا والتغيريات والتحسينات اإليضاحات من مزيد إىل احلاجة عن وأعربت امليكروابت مضادات مقاومة إىل ابلنسبة االسرتاتيجية النتائج
 مع الرمسية غري املشـــاورات من مزيد عقد وطلبت املختصـــة الفنية اللجان يف مناقشـــتها خالل من امليكروابت داتمضـــا مقاومة بشـــأن املقرتحة املؤشـــرات
  ."امليكروابت مضادات مبقاومة اخلاصة هذه واملخرجات النواتج مؤشرات حول األعضاء

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
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 1اهلدف االسرتاتيجي 

 وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةاملسامهة يف القضاء على اجلوع 

التزاًما ســياســًيا البلدان التزام  :1-1الناتج 
ابلقضــــــاء على اجلوع وانعدام األمن صـــــرًحيا 

 2030الغذائي وسوء التغذية حبلول عام 

عدد البلدان اليت اعتمدت ســـياســـات واســـرتاتيجيات وبرامج اســـتثمار شـــاملة قطاعية و/أو ألف: -1-1
شــــــــاملة لعدة قطاعات يدعمها إطار قانوين للقضــــــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشــــــــكال 

 2030سوء التغذية حبلول عام 
حتســــني قدرات احلكومات وأصــــحاب املصــــلحة على وضــــع أطر ســــياســــاتية وخطط وبرامج اســــتثمار قطاعية وشــــاملة لعدة قطاعات : 1-1-1املخرج 

 2030للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

كافٍ : حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على وضع أطر قانونية و 2-1-1املخرج   خاصة ابملساءلة وتنفيذها إلعمال احلق يف غذاء ٍ

آلليات شـــاملة البلدان تنفيذ  :2-1الناتج 
من أجل القضــــاء على  للحوكمة والتنســـيق

اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشـــكال 
 2030سوء التغذية حبلول 

الســـــتئصـــــال اجلوع،   واملســـــاءلةعدد البلدان اليت لديها آليات شـــــاملة للحوكمة والتنســـــيق ألف: -1-2
 . 2030وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 : حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على حوكمة األمن الغذائي والتغذية1-2-1املخرج 

لقرارات البلـــــــدان  اختــــــاذ :3-1النــــــاتج 
للقضــــــــاء على اجلوع  ابالســـــــتناد إىل األدلة

وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشـــــكال ســـــوء 
  2030التغذية حبلول عام 

عدد البلدان اليت تســــــــــــتخدم األدلة املســــــــــــتمدة من التحليالت الشــــــــــــاملة واملشــــــــــــرتكة بني  ألف:-1-3
ن القطاعات لكي تســـرتشـــد هبا يف قراراهتا املتعلقة ابلســـياســـات والربامج الســـتئصـــال اجلوع، وانعدام األم

 .2030الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

: حتســـــني قدرات احلكومات وأصـــــحاب املصـــــلحة على حتليل انعدام األمن الغذائي ومجيع أشـــــكال ســـــوء التغذية ومســـــامهة القطاعات 1-3-1املخرج 
 2030وأصحاب املصلحة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

رصـــد وتقييم الســـياســـات والربامج والتشـــريعات ذات الصـــلة ابلقضـــاء على اجلوع  على : حتســـني قدرات احلكومات وأصـــحاب املصـــلحة2-3-1املخرج 
 2030وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

لســـــــــياســـــــــات البلدان تنفيذ  :4-1الناتج 
 واســــــــــرتاتيجيات وبرامج اســــــــــتثمار فعالة

للقضــــــــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 
ومجيع أشـــــــــــــكال ســـــــــــــوء التغذية حبلول عام 

2030 

عدد البلدان اليت تنفذ بفعالية ما تضـــــعه من ســـــياســـــات واســـــرتاتيجيات وبرامج اســـــتثمار،  ألف: -1-4
 2030الستئصال اجلوع، وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

: حتســــني قدرات احلكومات وأصــــحاب املصــــلحة على ختصــــيص املوارد املالية واســــتخدامها للقضــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 1-4-1املخرج 
 2030ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 األمن الغذائي والتغذية : حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على تنمية املوارد البشرية والتطوير التنظيمي يف جمايل2-4-1املخرج 
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 2اهلدف االسرتاتيجي 
 ستدامةأكثر إنتاجية واالزراعة والغاابت ومصايد األمساك  جعل

 

 املقاصد
مضـــاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صـــغار منتجي  -

األغذية من خالل ضمان املساواة يف حصوهلم على 
 )3-2اهلدف ( 2030األراضي حبلول عام 

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ  -
ممـارســـــــــــــــات زراعيــة متينــة تؤدي إىل ز�دة اإلنتــاجيـة 

 )4-2اهلدف ( 2030واحملاصيل حبلول عام 
ــــــااتت  - ــــــذور والنب احلفــــــاظ على التنوع اجليين للب

 2030املزروعـــــــة واحليوا�ت األليفـــــــة حبلول عـــــــام 
  )5-2اهلدف (

 

 املقاصد
ضــــــــــــــمــــــان حفظ وترميم النظم اإليكولوجيــــــة الربيــــــة والنظم  -

 2030اإليكولوجيــــــة للميــــــاه العــــــذبــــــة الــــــداخليــــــة حبلول عــــــام 
 )1-15اهلدف (
مكافحة التصـــــــحر، وترميم األراضـــــــي والرتبة املتدهورة، مبا يف  -

ذلك األراضــــــي املتضــــــررة من التصــــــحر واجلفاف والفيضــــــا�ت، 
والســــعي إىل حتقيق عاٍمل خاٍل من ظاهرة تدهور األراضــــي حبلول 

 )3-15اهلدف ( 2030عام 
 2030ضــــــــــــــمان حفظ النظم اإليكولوجية اجلبلية حبلول عام  -
 )4-15اهلدف (

 املؤشرات
حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حســــــــــــــب فئات  -

ـــــــة/احلرجيـــــــة ـــــــة/الرعوي  حجم املؤســــــــــــــســــــــــــــــــــة الزراعي
 )1-3-2(اهلدف 

 املنتجة للزراعة املخصصة الزراعية املساحة نسبة -
 )1-4-2( واملستدامة

ـــاتيـــة واحليوانيـــة لألغـــذيـــة  - ـــة النب عـــدد املوارد اجليني
والزراعــــة املضــــــــــــــمونــــة يف مرافق حفظ على املــــدى 

 )1-5-2(اهلدف الطويل  املتوسط أو
نســــــــبة الســــــــالالت احمللية اليت تصــــــــنف على أ�ا  -

معرضـــــــة للخطر، أو غري معرضـــــــة للخطر، أو تقف 
(اهلدف عند مســـــتوى غري معروف خلطر انقراضـــــها 

2-5-2( 

  املؤشرات
 مســــــــــــاحة الغاابت كنســــــــــــبة من جمموع مســــــــــــاحة اليابســــــــــــة -

 )1-1-15(اهلدف 
 العذبة هوللمياربي ال البيولوجيع التنو  من اهلامة عاملواق نســبة -

 اإليكولوجي النظامع نو  بحبســـــــــ احملمية، املناط يف املشـــــــــمولة
 )2-1-15(اهلدف 

نســـــبة األراضـــــي املتدهورة نســـــبة إىل جمموع مســـــاحة اليابســـــة  -
 )1-3-15اهلدف (
 )2-4-15(اهلدف مؤشر الغطاء األخضر اجلبلي  -

 

 املقاصد
ز�دة كفــاءة اســــــــــــــتخــدام امليــاه ز�دة كبرية واحلــد  -

بدرجة كبرية من عدد األشــــــخاص الذين يعانون من 
 )4-6اهلدف ( 2030ندرة املياه حبلول عام 

 

 املقاصد
تنظيم الصــــــــيد على حنو فعال وإ�اء الصــــــــيد املفرط من أجل  -

 2020إعادة األرصــــــدة الســــــمكية إىل ما كانت عليه حبلول عام 
 )4-14اهلدف (
يف املائة على األقل من املناطق الســــاحلية والبحرية  10حفظ  -

  )5-14اهلدف ( 2020حبلول عام 
 املؤشرات

التغري يف كفاءة اســــــــــــــتخدام املياه على مدى فرتة  -
 )1-4-6اهلدف (من الزمن 

حجم الضغط الذي تتعرض له املياه: سحب املياه  -
 الـــعـــــــذبـــــــة كـــنســــــــــــــــبـــــــة مـــن مـــوارد املـــيـــــــاه الـــعـــــــذبـــــــة

  )2-4-6اهلدف (

 املؤشرات
نســبة األرصــدة الســمكية داخل مســتو�ت مســتدامة بيولوجياً  -

 )1-4-14(اهلدف 
مــــــا يتعلق ابملنــــــاطق البحريــــــة  تغطيــــــة املنــــــاطق احملميــــــة يف -

 )1-5-14 (اهلدف

 
 2اهلدف االسرتاتيجي 

 جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة

ـــاتج  ملمـــارســــــــــــــات لز�دة اعتمــــاد البلــــدان  :1-2الن
تدامة مع معــاجلــة تغري املنــاخ  اإلنتاجية بطريقة مســـــــــــ

والتدهور البيئي يف قطاعات الزراعة والغاابت ومصــــايد 
 األمساك

عـدد البلــدان اليت اعتمــد فيهــا املنتجون ممـارســـــــــــــــات لز�دة اإلنتــاجيــة بطريقـة ألف: -2-1
 مستدامة

نســــــــــبة البلدان اليت فيها درجة عالية من تنفيذ مدونة ســــــــــلوك املنظمة بشــــــــــأن  ابء:-2-1
 الصيد الرشيد

عدد البلدان اليت ترفع تقارير عن التقدم احملرز يف اإلدارة املســـــــــتدامة للغاابت جيم: -2-1
 )1-2-15 (اهلدف

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
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 . 1-3-2تغيري حتريري يف املخرج   2

أو االرتقاء مبســتواها من أجل ز�دة اإلنتاجية ومعاجلة تغري املناخ : قيام املنتجني بتجريب تكنولوجيات وممارســات مبتكرة أو اختبارها 1-1-2املخرج 
 والتدهور البيئي على حنو مستدام

: تعزيز قدرات املؤســــــســــــات على الرتويج العتماد ممارســــــات أكثر تكامًال وشــــــاملة لعدة قطاعات تؤدي إىل ز�دة اإلنتاجية واإلنتاج 2-1-2املخرج 
 ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي على حنو مستدام. 

لســــــــياســــــــات وآليات البلدان  وضــــــــع :2-2الناتج 
ملعاجلة اإلنتاج املســــــــتدام وتغري  للحوكمة أو حتســــــينها

املناخ والتدهور البيئي يف قطاعات الزراعة ومصــــــــــــــايد 
 األمساك واحلراجة

عدد البلدان اليت لديها سياسات وبرامج استثمار ذات صلة تشجع استدامة  ألف:-2-2
قطاعات الزراعة والغاابت ومصـــــــايد األمساك وتعاجل بشـــــــكل صـــــــريح اإلنتاجية واإليرادات، 

ف مع آاثر تغري املناخ والتخفيف من حدته، وصــــون البيئة، وتعزز التنســــيق املشــــرتك والتكي
 بني القطاعات. 

: صـــياغة الســـياســـات واالســـرتاجتيات وبرامج االســـتثمار دعما الســـتدامة قطاعات الزراعة والغاابت ومصـــايد األمساك والتصـــدي لتغري 1-2-2املخرج 
 املناخ والتدهور البيئي

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على تيسري حوار السياسات املشرتك بني القطاعات لوضع اسرتاتيجيات وبرامج أكثر : 2-2-2املخرج 
 تكامًال الستدامة قطاعات الزراعة والغاابت ومصايد األمساك، ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي

لتنفيذ الســــــــياســــــــات حتســــــــــني البلدان  :3-2الناتج 
لتحقيق اســــتدامة قطاعات الزراعة والصـــكوك الدولية 

 ومصايد األمساك والغاابت
 

عدد البلدان اليت أصــــدرت تقارير وطنية بشــــأن تنفيذ خطة التنمية املســــتدامة ألف: -2-3
، تتناول مؤشــــرات أهداف التنمية املســــتدامة ذات الصــــلة ابهلدف االســــرتاتيجي 2030لعام 

 دامة قطاعات الزراعة والغاابت ومصايد األمساك، وتعاجل است2
عدد البلدان اليت أبلغت عن وضع أو تفعيل سياسة/اسرتاتيجية/خطة متكاملة  ابء:-2-3

تزيد من قدراهتا على التكّيف مع اآلاثر الضــــــــــارة لتغري املناخ، وتعزز قدرهتا على الصــــــــــمود 
غازات الدفيئة على حنو ال يهدد أمام تغري املناخ وحتقيق تنمية تتســــــــــــــم ابخنفاض انبعااثت 

على الصـــعيد  إنتاج األغذية (مبا يف ذلك وضـــع خطة تكيُّف وطنية، وتقدمي مســـامهة حمددة
اهلدف الوطين، وبالغات وطنية، وتقرير عن املســـــــــتجدات لفرتة الســـــــــنتني، أو غري ذلك) (

13-2-1( 
التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصــــــــــــــكوك الدولية الرامية إىل  جيم:-2-3

 )1-6-14اهلدف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم (
 البيولوجي التنوع حلفظ العامة املوجهة والنفقات الرمسية اإلمنائية املســــــــــــــاعدة دال:-2-3

  )1-ألف-15اهلدف (مستداًما  استخداًما اإليكولوجية واستخدامها والنظم
: تقدمي الدعم لضــــمان اإلدراج الفعال لقطاعات الزراعة والغاابت ومصــــايد األمساك يف آليات احلوكمة الدولية، ال ســــيما يف ما يتعلق 1-3-2املخرج 

 2املنظمة. املتصلة بوالية، وتغري املناخ، وجداول األعمال والصكوك اخلاصة ابلتنوع البيولوجي والتصحر والبيئة 2030خبطة عام 
 : تعزيز قدرات املؤسسات على تنفيذ السياسات والصكوك الدولية اليت تعزز اإلنتاج املستدام وتعاجل تغري املناخ والتدهور البيئي.2-3-2املخرج 
لقرارات ابالســـــــــــتناد إىل البلدان اختاذ  :4-2الناتج 
لغرض اســــــــــــــتدامة قطاعات الزراعة ومصــــــــــــــايد  األدلة

األمساك واحلراجة مع معاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي 
 يف الوقت ذاته

توافر فيهـــا البيـــا�ت واملعلومــات ابلقـــدر الكـــايف وجودهتــا تعــدد البلـــدان اليت  ألف:-2-4
اك واســــــتخدامها يف عمليات صــــــنع الســــــياســــــات املتعلقة بقطاعات الزراعة ومصــــــايد األمس

 واحلراجة.

خ : اســــتحداث منتجات معرفية اســــرتاتيجية تعاجل القضــــا� اإلقليمية أو العاملية وتدمج املعلومات املتعلقة ابإلنتاج املســــتدام وتغري املنا 1-4-2املخرج 
  والتدهور البيئي.

القرارات بشـــــأن اإلنتاج املســـــتدام وتغري املناخ والتدهور : تعزيز قدرات املؤســـــســـــات على مجع البيا�ت وحتليلها واإلبالغ عنها الختاذ 2-4-2املخرج 
 البيئي، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.
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 3هلدف االسرتاتيجي ا
 احلّد من الفقر يف الريف

 

 املقاصد
 2030القضـــــــــــــــاء على الفقر املدقع للناس أمجعني حبلول عام  -
 )1-1اهلدف (
 والنســــــــاء واألطفال الذين يعانون الفقرختفيض نســــــــبة الرجال  -

 )2-1اهلدف ( 2030حبلول عام 
ضــــــــمان متّتع مجيع الرجال والنســــــــاء بنفس احلقوق حبلول عام  -

 )4-1اهلدف ( 2030
 

 
 املقاصد

مضــــاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صــــغار منتجي  -
 )3-2اهلدف (األغذية 

 املؤشرات 
 الفقر الدويلنســــــــــــــبة الســــــــــــــكان الذين يعيشــــــــــــــون دون خط  -
 )1-1-1اهلدف (
نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطين، حبسب  -

 )1-2-1اهلدف ( اجلنس والعمر
نسبة السكان الذين يعيشون يف أسر معيشية ميكنها احلصول  -

 )1-4-1اهلدف ( على اخلدمات األساسية
نســـــبة جمموع الســـــكان البالغني الذين لديهم حقوق مضـــــمونة  -

  )2-4-1اهلدف (حليازة األرض 
 

 املؤشرات 
متوســـط إيرادات صـــغار منتجي األغذية، حبســـب  -

اجلنس ومكانتهم كأفراد من الشــــــــــــــعوب األصــــــــــــــلية 
 )2-3-2 اهلدف(
 

 

 املقاصد
حلد بدرجة كبرية من نسبة الشباب غري امللتحقني ابلعمالة أو ا -

 )6-8اهلدف ( 2020التعليم أو التدريب حبلول عام 
اختاذ تدابري فورية للقضـــــــاء على الســـــــخرة واســـــــتئصـــــــال عمل  -

  )7-8اهلدف (األطفال 

 
 املقاصد

التوصــــــــــــــــل تــدرجييــا إىل حتقيق منو الــدخــل ودعم  -
يف املائة من الســـكان  40اســـتمرار ذلك النمو ألدىن 

مبعــــدل أعلى من املعــــدل املتوســــــــــــــط الوطين حبلول 
 )1-10اهلدف ( 2030 عام

 املؤشرات
ســــــــنة)  24و 15نســــــــبة الشــــــــباب (الذين ترتاوح أعمارهم بني  -

 )1-6-8اهلدف (خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب 
ســنة  17و 5النســبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  -

واملنخرطني يف ســــــــــوق عمل األطفال وعددهم، حبســــــــــب اجلنس 
 )1-7-8(اهلدف  والعمر

 املؤشرات 
معدالت منو نصــــــــــــــيب الفرد من إنفاق األســــــــــــــر  -

يف املائة من  40املعيشــــــــــــية أو إيراداهتا ضــــــــــــمن أدىن 
  )1-1-10(اهلدف  السكان وجمموع السكان

 

 املقاصد
يضمن فعالية التخطيط ب تشجيع آليات ز�دة القدرات مبا -13

ا والــدول  واإلدارة املتصــــــــــــــلني بتغري املنــاخ يف البلــدان األقــّل تقــدمــً
اجلزرية الصـغرية النامية، مبا يف ذلك الرتكيز على النسـاء والشـباب 

 واجملتمعات احمللية واملهّمشة
 املؤشرات

عدد البلدان األقل منًوا والدول اجلزرية الصغرية النامية  1-ب-13
ا وحجم الدعم، مبا يف ذلك التمويل  اليت تتلقى دعًما متخصـــــصـــــً

والتكنولوجيـــا وبنـــاء القـــدرات، آلليـــات تعزيز القـــدرات من أجــل 
ضــــــــــمان فعالية التخطيط واإلدارة املتصــــــــــلتني بتغري املناخ، مبا يف 
 ذلك الرتكيز على النساء والشباب واجملتمعات احمللية واملهّمشة. 

  

 
  

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/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
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 3اهلدف االسرتاتيجي 
 من الفقر يف الريفاحلّد 

متكني فقراء الريف ومنظمــــــات  :1-3النــــــاتج 
من الوصــول إىل املوارد اإلنتاجية  الفقراء يف الريف

 واخلدمات واألسواق
 

نة من االســــــــــــــرتاتيجيات  ألف:-3-1 مبا يف ذلك  -عدد البلدان اليت لديها جمموعة حمســــــــــــــّ
اهلادفة إىل متكني فقراء الريف  -الســــــــــــياســــــــــــات واخلطوط التوجيهية واللوائح واألدوات والربامج

وإزالة احلواجز اليت تعرتض ســــــــــــبيل وصــــــــــــول الفقراء من الرجال والنســــــــــــاء إىل املوارد اإلنتاجية 
 يات واألسواقواخلدمات والتكنولوج

عدد البلدان اليت عززت فيها املنظمات الريفية واملؤســـــــــــســـــــــــات احلكومية واجلهات ابء: -3-1
األخرى املعنية صـــــاحبة املصـــــلحة قدراهتا على متكني فقراء الريف وحتســـــني الوصـــــول املنصـــــف 

 للفقراء من الرجال والنساء إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات والتكنولوجيات واألسواق
التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سياسايت/مؤسسي  جيم:-3-1

 يعرتف حبقوق مصـــــــــايد األمساك الصـــــــــغرية يف الوصـــــــــول إىل املوارد البحرية وحيمي هذه احلقوق
 )1-ابء-14اهلدف (
 نة(أ) نســبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون أراضــي زراعية أو لديهم حقوق مضــمو  دال:-3-1

يف األراضــــــي الزراعية، حبســــــب اجلنس؛ (ب) حصــــــة املرأة بني املالك أو أصــــــحاب احلقوق يف 
 )1-ألف-5اهلدف األراضي الزراعية، وحبسب نوع احليازة (

نســـــــــــبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين (مبا يف ذلك القانون العريف) للمرأة هاء: -3-1
 )2-ألف-5اهلدف و/أو السيطرة عليها ( املساواة يف احلقوق يف ملكية األراضي

 : تعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية وتيسري العمل اجلماعي للفقراء يف الريف1-1-3املخرج 

: وضــع اســرتاتيجيات وســياســات وخطوط توجيهية وبرامج لتحســني وصــول فقراء الريف إىل جمموعة من اخلدمات والتمويل واملعارف 2-1-3املخرج 
 والتكنولوجيات واألسواق واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك يف سياق املناخ، ولتحسني السيطرة عليها

 : دعم السياسات وتنمية القدرات وتوليد املعرفة لتسريع وترية املساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة يف الريف3-1-3املخرج 

تعزيز البلدان لوصــــــــــــــول فقراء الريف  :2-3الناتج 
سيما  ، الالعمالة املنتجة والعمل الالئقإىل فرص 

 يف صفوف الشباب والنساء

 -عدد البلدان اليت لديها جمموعة حمســـــــــــنة من املؤســـــــــــســـــــــــات واالســـــــــــرتاتيجيات ألف:-3-2
خلق اليت هتدف إىل  -مبا يف ذلك الســـــياســـــات واخلطوط التوجيهية واللوائح واألدوات والربامج
 فرص العمل الالئق يف الريف، مبا يف ذلك ابلنسبة إىل النساء والشباب

: دعم الســـياســـات وتنمية القدرات يف ما يتعلق بصـــياغة االســـرتاتيجيات والســـياســـات واخلطوط التوجيهية والربامج وتنفيذها من أجل 1-2-3املخرج 
 املهارات، خاصة ابلنسبة إىل الشباب والنساءتعزيز فرص العمل الالئق يف الريف، وتطوير املشاريع وتنمية 

ياســـــــــــــــات وتنمية القدرات لتعزيز تطبيق معايري العمل الدولية يف املناطق الريفية من أجل النهوض جبودة فرص العمل 2-2-3املخرج  : دعم الســــــــــــــ
 وسالمتها، ال سيما يف ما يتعلق بعمل األطفال والعمل اجلربي

تعزيز البلدان لوصــــــــــــــول فقراء الريف  :3-3الناتج 
 نظم احلماية االجتماعيةإىل 

عدد البلدان اليت لديها نظم حمسنة للحماية االجتماعية تربط احلماية االجتماعية  ألف:-3-3
 ابحلد من الفقر يف الريف واألمن الغذائي والتغذية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية

الســــــكان الذين تشــــــملهم احلدود الدنيا/النظم اخلاصــــــة ابحلماية النســــــبة املئوية من  ابء:-3-3
 )1-3-1اهلدف االجتماعية (

اإلنفاق على اخلدمات األســـاســـية (التعليم والصـــحة واحلماية االجتماعية) كنســـبة  جيم:-3-3
 ) 2-ألف-1اهلدف مئوية من إمجايل اإلنفاق احلكومي (

 جمموع اإلنفاق احلكومي يف احلماية االجتماعية وبرامج التوظيف كنســــــــــــــبة مئوية دال:-3-3
 )1-ابء-8اهلدف من امليزانيات الوطنية والناتج احمللي اإلمجايل (
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 3اهلدف االسرتاتيجي 
 من الفقر يف الريفاحلّد 

 الفقراء: توفري دعم الســــــــياســــــــات وتوليد املعرفة وتنمية القدرات وأنشــــــــطة الدعوة لتوســــــــيع نطاق تغطية احلماية االجتماعية لتشــــــــمل 1-3-3املخرج 
 يف الريف، مبا يف ذلك يف السياقات اهلشة واإلنسانية

: توفري دعم الســـياســـات وتوليد املعرفة وتنمية القدرات وأنشـــطة الدعوة للنهوض أبوجه التآزر يف ما بني قطاعات احلماية االجتماعية 2-3-3املخرج 
 املناخوالتغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك تغري 

تعزيز البلدان للقدرات على تصـــــميم  :4-3الناتج 
الســــياســــات واالســــرتاتيجيات والربامج املنصــــفة 
املتعــددة القطــاعــات اخلــاصــــــــــــة ابملســــــــــــاواة بني 

، وعلى تنفيذها وتقييمها لإلســـــــــــهام يف اجلنســـــــــني
  من أهداف التنمية املستدامة. 1حتقيق اهلدف 

عدد البلدان اليت لديها قدرات معززة على وضع سياسات واسرتاتيجيات وبرامج  ألف:-3-4
 إمنائية شاملة ومتعددة القطاعات موجهة حنو احلد من الفقر يف الريف.

 نســــــــــــــبــــة املوارد اليت ختصــــــــــــــصــــــــــــــهــــا احلكومــــة مبــــاشــــــــــــــرة لربامج احلــــد من الفقر ابء:-3-4
 )1-ألف-1(اهلدف 

الوطنية على تصـــــــميم وتنفيذ ســـــــياســـــــات واســـــــرتاتيجيات وبرامج شـــــــاملة ومراعية للمســـــــاواة بني اجلنســـــــني ومتعددة : تعزيز القدرات 1-4-3املخرج 
 القطاعات للحد من الفقر يف الريف، مبا يف ذلك يف سياق اهلجرة وتغري املناخ

ومراعية للمســاواة بني اجلنســني ومتعددة القطاعات : توفري البيا�ت واملعارف واألدوات لتعزيز وتقييم ســياســات واســرتاتيجيات شــاملة 2-4-3املخرج 
 للحد من الفقر يف الريف، مبا يف ذلك يف سياق اهلجرة وتغري املناخ، ورصد التقدم احملرز يف احلد من الفقر يف الريف
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 4اهلدف االسرتاتيجي 
 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة

 

 املقاصد
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل  -

صــــــــــــــغار منتجي األغذية حبلول عام 
 )3 -2 (اهلدف 2030

اعتماد تدابري لضمان سالمة أداء  -
أســواق الســلع األســاســية للمســاعدة 
على احلد من شـــــدة تقلب أســـــعارها 

  جيم)-2(اهلدف 

 
 املقاصد

ختفيض نصيب الفرد من النفا�ت  -
الغذائية العاملية على صــــــــــــعيد أماكن 
البيع ابلتجزئة واملســـــــــــــتهلكني مبقدار 
النصـــف، واحلد من خســـائر األغذية 
يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، 
مبا يف ذلك خســائر ما بعد احلصــاد، 

 )3-12(اهلدف  2030حبلول عام 

 
 املقاصد

ز�دة صــــــــــــــادرات البلدان النامية ز�دًة  -
كبريًة، وال ســـيما بغرض مضـــاعفة حصـــة 
أقل البلدان منواً من الصــــــــــــــادرات العاملية 

 )11-17(اهلدف  2020حبلول عام 

 املؤشرات
نســبة املســاحة الزراعية املخصــصــة  -

ـــــــدامـــــــة  لـلــزراعـــــــة املـنــتــجـــــــة واملســـــــــــــــت
 )1-3-2 (اهلدف

مؤشـــــــر مفارقات أســـــــعار األغذية  -
 )1-ج-2(اهلدف 

 املؤشرات
املؤشـــــــــر العاملي خلســـــــــائر األغذية  -

 )1-3-12(اهلدف 

 ملؤشراتا
حصـــــة البلدان النامية وأقل البلدان منواً  -

 من الصادرات العاملية
 )1-11-17 (اهلدف

 
 4االسرتاتيجي  فاهلد

 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة

صـــــــــــياغة مواصـــــــــــفات  :1-4الناتج 
واتفـــاقــات وخطوط توجيهيـــة طوعيـــة 

لتحســــــــــــني وصــــــــــــول البلدان إىل  دولية
 األسواق الدولية وأدائها

النسبة املئوية من البلدان ذات الدخل املنخفض وبلدان الشرحية الدنيا من فئة الدخل املتوسط اليت  ألف:-4-1
تشــارك مشــاركة فعالة يف وضــع املواصــفات الدولية حتت رعاية الدســتور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 أو وضع مواصفات الدستور الغذائي الواردة من أقل البلدان منواً 
ن وصــــوهلا إىل األســــواق الدولية بفضــــل اعتماد خطوط توجيهية طوعية دولية ابء: -4-1 عدد البلدان اليت حتســــّ

 واملشاركة يف اتفاقات متصلة ابلتجارة.
لتكون مبثابة مراجع : صـــياغة البلدان ملوصـــفات دولية جديدة ومنقحة خاصـــة بســـالمة األغذية وجودهتا وابلصـــحة النباتية، واالتفاق عليها 1-1-4املخرج 

 لتحقيق االتساق الدويل
لية : تعزيز قدرات البلدان واجلماعات االقتصــادية اإلقليمية التابعة هلا على املشــاركة بفعالية يف صــياغة خطوط توجيهية طوعية واتفاقات دو 2-1-4املخرج 

 تشجع شفافية إجراءات األسواق وَحتُسن فرص األسواق وإقامة نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة. 
لنــــــاتج  الــبــلـــــــدان  تصــــــــــــمـيـم :2-4ا
ســـــــات وأطر تنظيمية لســـــــيا وتنفيذها

تدعم إقامة نظم  وترتيبات مؤســــــســــــية
 زراعية غذائية شاملة وفعالة

-4عدد البلدان اليت توجد فيها عناصــر بيئة متكينّية تدعم إقامة نظم زراعية وغذائية شــاملة وفعالة ألف: -4-2
التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصــــــــــــكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصــــــــــــيد غري  :ابء-4-2

 )1-6-14اهلدف ( القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

إقامة : تعزيز قدرات منظمات القطاع العام على تصــــميم وتنفيذ ســــياســــات واســــرتاتيجيات وأطر تنظيمية وخطط اســــتثمارات وطنية تدعم 1-2-4املخرج 
 نظم زراعية غذائية شاملة وفعالة.

تدعم إقامة نظم زراعية غذائية مستندة إىل األسواق : تعزيز قدرات منظمات القطاعني العام واخلاص على تصميم وتنفيذ ترتيبات مؤسسية 2-2-4املخرج 
 3شاملة وفعالة.

                                                      
 إضافة عبارة "مستندة إىل األسواق" – 2-2-4تغيري حتريري يف املخرج   3

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
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 4االسرتاتيجي  فاهلد
 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة

لقـــدرات تعزيز البلـــدان  :3-4النـــاتج 
الـقـطــــــاعـني الـعــــــام واخلــــــاص وز�دة 

للنهوض ابملنشــــــــــــــآت  االســـــــــــتثمارات
 الزراعية الشاملة وتطوير سالسل القيمة

 عدد البلدان اليت زادت فيها اجلهات الفاعلة يف سالسل القيمة القدرات الفنية واإلدارية  ألف: -4-3
عدد البلدان اليت فيها أدوات وخدمات مالية فعالة وآليات إدارة املخاطر من أجل تطوير ســــــالســــــل ابء: -4-3

 القيمة الزراعية والغذائية. 
 عدد البلدان اليت ازداد فيها االستثمار يف قطاع نظم األغذية والزراعة،  جيم:-4-3

 : تزويد اجلهات الفاعلة يف سالسل القيمة ابلقدرات الفنية واإلدارية إلقامة سالسل قيمة زراعية وغذائية مستدامة وفعالة وشاملة 1-3-4املخرج 

وتصـــميمها : تعزيز قدرات منظمات القطاعني العام واخلاص على ز�دة االســـتثمارات يف األدوات واخلدمات املالية وآليات إدارة املخاطرة، 2-3-4املخرج 
 وتنفيذها لغرض إقامة نظم زراعية وغذائية شاملة وفعالة

لقرارات البلـــدان اختـــاذ  :4-4النـــاتج 
من أجل دعم ابالســـــــــــتناد إىل األدلة 
 إقامة نظم زراعية وغذائية

توافر فيها البيا�ت واملعلومات ابلقدر الكايف وجودهتا واســــــتخدامها يف عمليات تعدد البلدان اليت  ألف:-4-4
  صنع السياسات املتعلقة ابلنظم الزراعية والغذائية الفعالة والشاملة.

العاملية لتشــــــــــــــجيع شــــــــــــــفافية األســــــــــــــواق وتعزيز فرص األســــــــــــــواق والتجارة العاملية  األســــــــــــــواق: توفري أحدث املعلومات والتحليالت عن 1-4-4املخرج 
 واحمللية.  واإلقليمية
مبا يلزم إلنشــــــــــــــاء نظم لرصــــــــــــــد وحتليل آاثر الســــــــــــــياســــــــــــــات التجارية والغذائية والزراعية على النظم الزراعية : تزويد منظمات القطاع العام 2-4-4املخرج 
  الوطنية. والغذائية
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 5اهلدف االسرتاتيجي 
 ز�دة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات

 
 املقاصد

واحلد من بناء قدرة الفقراء والفئات الضــعيفة على الصــمود  -
تعرضـــــــها وأتثّرها ابلظواهر املتطرفة املتصـــــــلة ابملناخ وغريها من 
اهلزات والكوارث االقتصــــــــــــــــاديـــة واالجتمـــاعيـــة والبيئيـــة حبلول 

  )5-1(اهلدف  2030 عام

 

 املقاصد
القضـــــــــــــاء على اجلوع وضـــــــــــــمان حصـــــــــــــول اجلميع على  -
يكفيهم من الغـــذاء املـــأمون واملغـــّذي طوال العـــام حبلول  مـــا

 )1-2(اهلدف  2030عام 
 2030وضع �اية جلميع أشكال سوء التغذية حبلول عام  -

 )2-2(اهلدف 
ضــــــــــــــمــان وجود نظم إنتــاج غـذائي مســــــــــــــتــدامـة، وتنفيــذ  -

ممارســــــات زراعية متينة تؤدي إىل ز�دة اإلنتاجية واحملاصــــــيل 
 )4-2(اهلدف  2030حبلول عام 

اعتماد تدابري لضـــــــــــمان ســـــــــــالمة أداء أســـــــــــواق الســـــــــــلع  -
 األســــاســــية للمســــاعدة على احلد من شــــدة تقلب أســــعارها

  جيم)-2(اهلدف 
 املؤشرات

عدد الوفيات واملفقودين واملتضــــــــــــــررين بصــــــــــــــفة مباشــــــــــــــرة  -
  1-5-1(اهلـــدف شــــــــــــــخص  100 000ابلكوارث من كــــل 

 )1-1-13و

 املؤشرات
معدل انتشـــــــــــار انعدام األمن الغذائي الشـــــــــــديد وســـــــــــط  -

الســــــــــــــكــان اســــــــــــــتنــادًا إىل مقيــاس املعــا�ة من انعــدام األمن 
 )2-1-2(اهلدف الغذائي 

 )2-2-2(اهلدف معدل انتشار سوء التغذية (اهلزال)  -
نســـــــــــبة املســـــــــــاحة الزراعية املخصـــــــــــصـــــــــــة للزراعة املنتجة  -

 )1-4-2(اهلدف واملستدامة 
  )1-جيم-2(اهلدف مؤشر مفارقات أسعار األغذية  -
 

 
  املقاصد

التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشــخاص  -
املتضــــــــــررين، وحتقيق اخنفاض كبري يف اخلســــــــــائر االقتصــــــــــادية 
املباشــــــــــــرة املتصــــــــــــلة ابلناتج احمللي اإلمجايل العاملي اليت حتدث 

  )5-11(اهلدف  2030بسبب الكوارث حبلول عام 
 

 
  املقاصد

تعزيز املرونة والقدرة على الصـــــــــــمود يف مواجهة األخطار  -
املرتبطــة ابملنــاخ والكوارث الطبيعيــة يف مجيع البلــدان، وتعزيز 

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

 املؤشرات
اإلمجايل اخلســائر االقتصــادية املباشــرة املتصــلة ابلناتج احمللي  -

مبا يف ذلك األضـــــرار الناجتة عن الكوارث اليت تصـــــيب  العاملي
 البىن التحتيــــة احلرجــــة واختالل اخلــــدمــــات األســــــــــــــــــاســــــــــــــيــــة

  )2-5-11(اهلدف 

 املؤشرات
عدد الوفيات واملفقودين واملتضـــــــــــررين بصـــــــــــفة مباشـــــــــــرة  -

 1-1-13(اهلدفان شــــــــــــخص  100 000ابلكوارث من كل 
 )1-5-1و
 

 
  املقاصد

مكافحة التصــحر، وترميم األراضــي والرتبة املتدهورة، مبا يف  -
ذلك األراضـــي املتضـــررة من التصـــحر واجلفاف والفيضـــا�ت، 
والســــــــــــعي إىل حتقيق عاٍمل خاٍل من ظاهرة تدهور األراضــــــــــــي، 

  )3-15(اهلدف  2030حبلول عام 
 

 
 املقاصد

احلد بدرجة كبرية من مجيع أشــكال العنف وما يتصــل به  -
 )1-16(اهلدف  معدالت الوفيات يف كل مكانمن 

 

 املؤشرات
نســـبة األراضـــي املتدهورة نســـبة إىل جمموع مســـاحة اليابســـة  -

 )1-3-15(اهلدف 
 

 املؤشرات
نسمة، حبسب  100 000الوفيات املتصلة ابلنـــــــــــزاع لكل  -

  )2-1-16(اهلدف العمر واجلنس 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/


CL 164/3-WA2 Rev.1 12 
 

 

 5 اهلدف االسرتاتيجي
 كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزماتز�دة قدرة سبل  

البلدان  : اعتماد1-5الناتج 
فيــــــذهــــــاأو  ن لنظم وأطر  ت

 قانونية وسياساتية ومؤسسية
للحـــــــد من املخـــــــاطر وإدارة 

 األزمات
 

عدد البلدان املصّنفة حبسب مستوى االلتزام والقدرات على إدارة/ احلد من الكوارث وخماطر األزمات يف ألف: -5-1
 ما يتعلق ابلزراعة واألغذية والتغذية يف شكل سياسات وتشريعات ونظم مؤسسية

عدد البلدان اليت أبلغت عن وضــــــــع أو تفعيل ســــــــياســــــــة/اســــــــرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد من قدراهتا على  ابء:-5-1
مية تتســـــــــــــم ابخنفاض التكيف مع اآلاثر الضـــــــــــــارة لتغري املناخ، وتعزز قدرهتا على الصـــــــــــــمود أمام تغري املناخ وحتقيق تن

انبعااثت غازات الدفيئة على حنو ال يهدد إنتاج األغذية (مبا يف ذلك وضع خطة تكيُّف وطنية، وتقدمي مسامهة حمددة 
 )1-2-13اهلدف على الصعيد الوطين، وبالغات وطنية، وتقرير عن املستجدات لفرتة السنتني، أو غري ذلك) (

ناهجها الدراســــــــــــــية يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل مواضــــــــــــــيع عدد البلدان اليت أدجمت يف م جيم:-5-1
 )1-3-13اهلدف التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه واحلد من أثره واإلنذار املبكر به (

وســــياســــات واســــرتاتيجيات وخطط للحكومة واملنظمات العامة على صــــياغة وتعزيز برامج اســــتثمار اإلقليمية  /: تعزيز القدرات الوطنية 1-1-5املخرج 
 4.من املخاطر وإبدارة األزمات خاصة ابحلد

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

 اســـــــــــتخــــدام :2-5النــــاتج 
ملعلومــــات منتظمــــة البلــــدان 

ملواجهـــــــة  ولإلنــــــذار املبكر
ـــــــدات احملـــــتـــــمـــــلـــــــة  الـــــتـــــهـــــــدي

 واملستجدة واملعروفة

عدد البلدان املصــــــــــــــّنفة حبســــــــــــــب مســــــــــــــتوى قدراهتا على توليد البيا�ت واملعلومات وتوافرها، وجودهتا  ألف:-5-2
 واستخدامها يف عمليات صنع القرارات املتصلة ابلتهديدات املمكنة، واملعروفة والناشئة للزراعة، واألغذية والتغذية.

 

 التهديدات ورصدها، وتقييم املخاطر وتنفيذ اإلنذار املبكر املتكامل ويف الوقت املناسب: وضع آليات أو حتسينها لتحديد 1-2-5املخرج 

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

البلــــدان  قيـــام :3-5النـــاتج 
ــة  ابحلــد من املخــاطر وقــابلي
التأثر على صــعيدي األســرة 

 احملليواجملتمع 
 

عدد البلدان املصــــــّنفة حبســــــب مســــــتوى قدراهتا على تطبيق تدابري الوقاية والتخفيف من حدة اآلاثر اليت  ألف:-5-3
 تقلل من املخاطر احملدقة ابلزراعة واألغذية والتغذية

(أ) نســــــبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون أراضــــــي زراعية أو لديهم حقوق مضــــــمونة يف األراضــــــي الزراعية،  ابء:-5-3
اهلدف حبســب اجلنس؛ (ب) وحصــة املرأة بني املالك أو أصــحاب احلقوق يف األراضــي الزراعية، وحبســب نوع احليازة (

 )1-ألف-5
 نســــــــــــــبــــة البلــــدان اليت يكفــــل فيهــــا اإلطــــار القــــانوين (مبــــا يف ذلــــك القــــانون العريف) للمرأة املســـــــــــــــــاواة جيم:-5-3

 )2-ألف-5اهلدف يف احلقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها (
الوقاية والتخفيف اجلّيدة للحّد تعزيز قدرات احلكومة واجملتمعات احمللية وأصــــحاب املصــــلحة الرئيســــيني اآلخرين على تنفيذ ممارســــات  :1-3-5املخرج 

 من آاثر التهديدات واألزمات

 : تزويد اجملتمعات احمللية مبمارسات وتدابري للحد من قابلية التأثر2-3-5املخرج 

البلــدان  أتهب :4-5الناتج 
للكوارث واألزمـــات وإدارة 

 هلا االستجاابت الفعالة

 قدراهتا على التأهب وعلى إدارة االستجابةمستوى  عدد البلدان املصّنفة حبسبألف: -5-4

 : تعزيز قدرات السلطات وأصحاب املصلحة على املستوى الوطين يف جمال التأهب للطوارئ للحد من أتثري األزمات1-4-5املخرج 

 سبل كسب العيش: تقدمي املساعدة اإلنسانية يف الوقت املناسب إىل اجملتمعات املتضررة من األزمات للحفاظ على 2-4-5املخرج 
  

                                                      
 إضافة عبارة "/اإلقليمية" – 1-1-5تغيري حتريري يف املخرج   4
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 6 اهلدف االسرتاتيجي

 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغّري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)
نوعية جّيدة للعمل تقدمي اجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات؛ وإعداد إحصــــــــــاءات بنزاهة ونشــــــــــرها من قبل املنظمة؛ وتقدمي خدمات ذات  -بيان النواتج

 بشأن املساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية وتغري املناخ إىل الربامج االسرتاتيجية.
 املنظمـــــةألف: جودة عمــــل -6-1

 الفين واملعياري ونزاهته
 املقاصد مؤشرات األداء الرئيسية

 )2019(�اية 
 املقاصد

 )2021(�اية 
 قياسها من خالل:وجيري جودة القيادة الفنية، ألف: -6-1
منهجية اســــتقصــــاء لتقييم تعقيبات أصــــحاب املصــــلحة بشــــأن عناصــــر -

القيادة الفنية من قبيل: ضــــمان امتياز املعرفة الفنية واالمتثال للســــياســــات 
الفنية والنزاهة الفنية والقدرة على االســـــتجابة للقضـــــا� الناشـــــئة والنهوض 

الرئيســـية عن  بفهم أســـاســـي للتحد�ت وإجياد خيارات يف التخصـــصـــات
 طريق اللجان الفنية.

70% 72% 

القيادة الفنية الرئيســــية للمديرين العامني  ضــــمان امتياز املعرفة الفنية الالزمة لتحقيق األهداف االســــرتاتيجية ودعم تنفيذها عن طريق :1-1-6املخرج 
  املساعدين يف اإلدارات الفنية؛ وإقامة شبكات فنية وتقدمي اخلربة الفنية إىل الربامج االسرتاتيجية واألنشطة الفنية يف املنظمة.

 احلدود اجلغرافية.االمتثال للسياسات الفنية والنزاهة الفنية واتساق تدخالت املنظمة عرب ضمان : 2-1-6املخرج 
لتكييف احللول مع البيئة املتغرية واإلســهام توفري القدرة على االســتجابة للقضــا� الناشــئة، ودعم اســتكشــاف ابتكارات وُ�ج جديدة  :3-1-6املخرج 

  تعاونية ابستخدام الصندوق املتعدد التخصصات. يف مواجهة التحد�ت عن طريق بذل جهود
اللجان الفنية (جلنة مصايد األمساك، وجلنة  النهوض بفهم أساسي للتحد�ت، وإجياد خيارات يف التخصصات األساسية عن طريق :4-1-6املخرج 

  السلع). الغاابت، وجلنة الزراعة، وجلنة مشكالت
وعن  األمساك وتربية األحياء املائية والغاابت ضــــــمان إعداد املطبوعات الرئيســــــية عن "حالة" انعدام األمن الغذائي والزارعة ومصــــــايد :5-1-6املخرج 

 .التوقعات العاملية لألغذية والزراعة
املؤســـســـي من جانب اإلدارات  يق التمثيلدعم وتشـــجيع احلوار الفين ويف جمال الســـياســـات على املســـتويني العاملي واإلقليمي عن طر  :6-1-6املخرج 

 .الفنية وكبري اإلحصائيني
: جودة إحصـــــــــــاءات املنظمة 6-2

لدعم عملية صــــــــــــنع واســــــــــتخدامها 
 القرارات ابالستناد إىل األدلة 

 

 املقاصد  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية 

 املقاصد
 )2021(�اية 

 رعايةنســــــــــــبة مؤشــــــــــــرات أهداف التنمية املســــــــــــتدامة حتت  ألف:-6-2
املنظمة، واليت ّمت اإلبالغ عنها على املســــــــــتوى الوطين متشــــــــــياً مع املبادئ 

 األساسية لإلحصاءات الرمسية. 

40% 50% 

نســــــــــبة العمليات اإلحصــــــــــائية العالية اجلودة يف املنظمة على ابء: -6-2
 اإلحصائيةأساس إطار املنظمة لضمان اجلودة 

80% 85% 

وضــع وتبادل األســاليب واملعايري اخلاصــة جبمع وجتهيز ونشــر واســتخدام اإلحصــاءات الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك مؤشــرات التنمية  :1-2-6املخرج 
 مؤشًرا اليت تعترب املنظمة جهة اإليداع هلا.  21املستدامة وعددها 

توفري الدعم لتعزيز قدرة النظم اإلحصــــــــائية الوطنية على مجع وحتليل ونشــــــــر اإلحصــــــــاءات الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك مؤشــــــــرات  :2-2-6املخرج 
 مؤشًرا اليت تعترب املنظمة جهة اإليداع هلا. 21التنمية املستدامة وعددها 

اجلودة وقابلة للمقارنة على املستوى الدويل، مبا يف ذلك مؤشرات التنمية  قيام املنظمة إبعداد ونشر إحصاءات زراعية وغذائية عالية: 3-2-6املخرج 
 مؤشًرا اليت تعترب املنظمة جهة اإليداع هلا، وحصول اجملتمع الدويل عليها.  21املستدامة وعددها 

 نطاق املنظمة وتعزيز جودهتا واتساقها.  تعزيز احلوكمة والتنسيق يف إحصاءات املنظمة ملزيد من توحيد األنشطة اإلحصائية على :4-2-6املخرج 
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 6 اهلدف االسرتاتيجي
 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغّري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)

: خـدمـات ذات نوعيّـة جيّـدة 6-3
وُ�ُج متماســـــــــــكة للعمل بشـــــــــــأن 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، 
ــــــة  تؤدي إىل تعزيز القــــــدرات القطري
على صـــياغة ســـياســـات وبرامج تتيح 
فرصـــــــــاً متســـــــــاوية للرجال والنســـــــــاء، 

 وعلى تنفيذها ورصدها

  الرئيسيةمؤشرات األداء 
 

 املقاصد
 )2019(�اية 

 املقاصد
 )2021(�اية 

طبقة.  ألف:-6-3
ُ
 15 14 عدد املعايري الدنيا لتعميم املساواة بني اجلنسني امل

عدد معايري األداء يف النســـــــخة املنقحة من خطة العمل على ابء: -6-3
اســـــتوفتها نطاق املنظومة بشـــــأن املســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني املرأة اليت 

 املنظمة أو ختطتها.
 

10 15 

حصول البلدان األعضاء على الدعم ضمن األهداف االسرتاتيجية من وحدة املساواة بني اجلنسني لتنمية قدراهتا مبا يّتسق مع املعايري  :1-3-6ملخرج ا
  الدنيا للمنظمة يف ما يتعلق بتعميم املساواة بني اجلنسني والتدخالت املستهدفة.

 إنشاء آليات مؤسسية وتنمية قدرات للموظفني أو تعزيزها لدعم مبادرات البلدان الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني.: 2-3-6املخرج 

: خدمات ذات نوعّية جّيدة 4-6
حوكمــــة  قواعــــدمن أجـــل وضـــــــــــع 

أكثر وآليات ومؤسسات ذات صلة 
على كل من الصــــــــعيد  فعالية ومشوال

العــاملي واإلقليمي والوطين ويف برامج 
 األهداف االسرتاتيجية

 املقاصد  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية 

 املقاصد
 )2021(�اية 

عدد آليات أو عمليات احلوكمة العاملية املختارة اليت متارس ألف: -6-4
يف املســــــــــــــائل املتصــــــــــــــلة فيها املنظمة دوراً قياد�ً يشــــــــــــــّجع إحراز التقدم 

 ابألهداف االسرتاتيجية اخلمسة.

3 3 

عدد احلاالت اليت شـــجعت فيها مســـامهة املنظمة يف احلوكمة ابء: -6-4
على إحراز تقدم خبصــــــــــــــوص األهداف االســــــــــــــرتاتيجية اخلمســـــــــــــــة على 

 الصعيدين الوطين واإلقليمي. 

20 20 

 حوكمة عاملية خمتارة من حيث جودهتا واتساقها.حتّسن مسامهة املنظمة يف آليات  :1-4-6املخرج 

 حتديد مسائل احلوكمة الرئيسية الوطنية واإلقليمية وصياغة خيارات للمشورة املستهدفة املالئمة. :2-4-6املخرج 

: ضـــمان جودة واتســـاق عمل 5-6
من خالل املنظمة بشـــــــــــأن التغذية 

ـــــــة يف األهـــــــداف  تـــعـــمـــيـــم الـــتـــغـــــــذي
مســــامهة املنظمة االســــرتاتيجية وتعزيز 

 يف اهلياكل الدولية املتعلقة ابلتغذية
 

 املقاصد  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية 

 املقاصد
 )2021(�اية 

عدد اآلليات / العمليات العاملية املعنية ابلتغذية اليت تساهم ألف: -5-6
فيها املنظمة وأفيد فيها عن إحراز تقدم على صــــــــعيد متابعة املؤمتر الدويل 

 الثاين املعين ابلتغذية 

5 5 

التقدم احملرز ملراعاة الشــــواغل واالعتبارات واألهداف املتصــــلة ابء: -6-5
القطريــة ويف تنميــة قــدرات موظفي املنظمــة ابلتغــذيــة ضــــــــــــــمن أطر الربجمــة 

ملساعدة احلكومات على تعميم التغذية (النسبة املئوية للز�دة مقارنة بفرتة 
 السنتني املاضية)

 2017سيحدد خط األساس حبلول �اية عام * 

25 25 

  والسياسايت بشأن التغذية يف منظومة األمم املتحدة.حتسني جودة واتساق الدعم الذي تقدمه املنظمة إىل التنسيق التشغيلي : 1-5-6املخرج 

تعزيز قدرة املنظمة على دعم البلدان األعضـاء يف تنفيذ إعالن روما عن التغذية وإطار العمل ذي الصـلة الصـادرين عن املؤمتر الدويل  :2-5-6املخرج 
 الثاين املعىن ابلتغذية

 وضع وتنفيذ معايري مشرتكة و�ج للمنظمة لتعميم التغذية من خالل األهداف االسرتاتيجية. :3-5-6املخرج 
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 6 اهلدف االسرتاتيجي
 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغّري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)

: ضــمان جودة واتســاق عمل 6-6
املنظمة بشأن تغري املناخ متاشيا مع 
االســــــــــرتاتيجية املتعلقة بتغري املناخ 
من خالل تعميمـــــــه يف األهـــــــداف 
االســــرتاتيجية وتعزيز مســــامهة املنظمة 

الوطنية واإلقليمية والدولية يف اهلياكل 
 املتعلقة بتغري املناخ

 املقاصد  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية 

 املقاصد
 )2021(�اية 

عدد البلدان اليت حتظى بدعم املنظمة لتنفيذ و/أو مواصــــــــلة ألف: -6-6
بلورة املكو�ت الزراعية ملســــــــــامهاهتا احملددة على الصــــــــــعيد الوطين مبوجب 

من أهــــداف التنميــــة  1-2-13اهلــــدف اتفـــــاق ابريس. (يســــــــــــــهم يف 
 املستدامة).

40 50 

عدد احلوارات املتعلقة بتمويل الســــــياســــــات و/أو الفنية ذات  ابء:-6-6
الصـــــــــــلة ابلعمل يف جمال املناخ على الصـــــــــــعيدين العاملي واإلقليمي حيث 
تؤدي املنظمـــة دورا ر�د� يف تعزيز تكـــامـــل التوقعـــات الغـــذائيـــة والزراعيـــة 
(مثل الصــــــندوق األخضــــــر للمناخ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــأن 

 ).2030املناخ وخطة عام  تغري

24 24 

تعزيز قدرات املنظمة على دعم البلدان األعضــــــــــاء يف تنفيذ املكو�ت الزراعية لســــــــــياســــــــــاهتا وخططها املتعلقة بتغري املناخ، خاصــــــــــة  :1-6-6املخرج 
 املسامهات احملددة على الصعيد الوطين، ابإلضافة إىل مكو�ت تغري املناخ ضمن سياساهتا وخططها اخلاصة ابلتنمية الزراعية. 

 مشـــــاركة املنظمة من حيث الكم والتواتر يف حوارات خمتارة عاملية وإقليمية فنية وخاصـــــة مبســـــائل التمويل والســـــياســـــات بشـــــأنتزايد  :2-6-6املخرج 
 تغري املناخ. 
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 بر�مج التعاون التقين :7الباب 

 حتقيق بر�مج التعاون التقين على حنو فعال، وابتساق اتم مع األهداف االسرتاتيجية، ودعماً لتنفيذ نتائج أطر الربجمة القطرية -بيان الناتج 

 : إدارة ودعم بر�مج التعاون التقين7-1

 غا�ت  مؤشرات األداء الرئيسية
(�اية عام 

2019( 

 غا�ت 
(�اية عام 

2021( 

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

100% 100% 

 معدل إجناز مشاريع بر�مج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادات  ابء-7-1
 2019-2017/2018-2016للفرتة 

100% 100% 

 
 التواصل :8اهلدف الوظيفي 

زة حتقيق أهداف املنظمة حيظى بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة، والدعوة، ومستوى أعلى من التوعية، والدعم السياسي واملوارد، وتنمية معزّ  -بيان الناتج
 للقدرات وإدارة املعارف

 : الشراكات، والدعوة، وتنمية القدرات مبا يف ذلك التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب8-1

 غا�ت  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية عام 

 غا�ت 
 )2021(�اية عام 

 20 20 عدد الشراكات االسرتاتيجية اليت ّمت إبرامها ومواصلة العمل هبا ألف-8-1

 11 8 عدد مبادرات الدعوة املنفذة دعًما لألنشطة على مستوى املنظمة وللربامج االسرتاتيجية  ابء-8-1

 10 10 اليت مت تطبيقها يف دعم الربامج االسرتاتيجيةعدد منهجيات تنمية القدرات  جيم-8-1

 دال-8-1
عدد االتفاقات والربامج اجلارية اخلاصة ابلتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون 

 الثالثي
25 30 

 املخرجات

8-1-1  الشراكات األساسية اليت ُشّجعت وُعزَّزت. 

8-1-2  ابلربامج االسرتاتيجية من أجل تبسيط تنمية القدرات يف عمل املنظمة.توفري املشورة والدعم للفرق املعنية  

8-1-3   طنيةمبادرات التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب القائمة بني اجلهات الفاعلة من الدول وغري الدول تساهم بفعالية يف الربامج واملبادرات الو  

 : االتصاالت8-2

 غا�ت  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية عام 

 غا�ت 
 )2021(�اية عام 

 ألف-8-2
عدد اجللسات على (استناداً إىل  FAO.orgحركة املستخدمني على موقع املنظمة 

 صفحات متثيلية) 
 5غري متاحة غري متاحة

 ابء-8-2
للرصد  Meltwaterمستوى وجود وسائل اإلعالم (عدد ز�رات املوقع) مقاسًا خبدمة 

 اإلعالمي
ز�رة  23.000

 جديدة يف الشهر
ز�رة جديدة  24.000
 الشهر يف

                                                      
 .2020ستتاح الغاية حبلول شهر يوليو/متوز  5
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 التواصل :8اهلدف الوظيفي 

 جيم-8-2
 الز�دة يف العدد اإلمجايل ملتابعي حساابت املنظمة للتواصل االجتماعي (كلها جمتمعة)

 ماليني 2.4 مليون 2.2

 املخرجات

 إقامة عالقات جديدة مع وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية والوطنية 8-2-1

 املوقع اإللكرتوين للمنظمة على مستوى العامل ووجود وسائل التواصل االجتماعي التساقها مع أهدافها االسرتاتيجيةإطالق  8-2-2

 وضع وتعزيز �ج، وأدوات ومنهجيات على مستوى املنظمة يف جمال نشر املعرفة واإلدارة احملّسنة للمعلومات 8-2-3

 : تعبئة املوارد8-3

 غا�ت مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية عام 

 غا�ت
 )2021(�اية عام 

 ألف-8-3

 مستوى املسامهات الطوعية اليت جرت تعبئتها يف فرتة السنتني
من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اخلاص ابلقيمة  1-9-17املسامهة يف املؤشر (

 ابلدوالر األمريكي للمســـاعدة املالية والفنية املخصصة للبلدان النامية) 

مليار دوالر  1.7
 أمريكي 

 مليار دوالر أمريكي  1.7

 %80 %70 النسبة املئوية من املشاريع اليت أقفلت يف موعدها ابء-8-3

 املخرجات

الذين التواصل والتسويق االستباقيني جملاالت عمل املنظمة ذات األولوية واملتطلبات من املوارد مما يتيح قاعدة موّسعة ومتنوعة من الشركاء  8-3-1
 تعمل معهم املنظمة

 املسامهات الطوعية اليت متت تعبئتها واستخدامها واحتساهبا مّتسقة مع سياسات املنظمة 8-3-2

 املنظمة على تعبئة املوارد وإدارة دورات املشاريع بصورة فّعالةتعزيز قدرات  8-3-3
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 تكنولوجيا املعلومات :9اهلدف الوظيفي 

خالل  تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة تتيح قيمة مضافة من خالل حتسني فائدة األصول الرقمية ألغراض التنفيذ يف مجيع املواقع اجلغرافية من -بيان الناتج
حسنة التوقيت، ورفيعة اجلودة، وفعالة، وذات الكفاءة من حيث الكلفة، والتكنولوجيات التحويلية والشراكات اخلارجية القائمة على  حلول وخدمات

 جمموعة من السياسات واملعايري اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة

 غا�ت  مؤشرات األداء الرئيسية
(�اية عام 

2019( 

 غا�ت 
(�اية عام 

2021( 

 ألف-9-1

مستوى إرضاء العمالء االسرتاتيجيني من قطاع األعمال التجارية إزاء احللول املقّدمة يف جمال تكنولوجيا 
 من خالل:املعلومات، وجيري قياسه 

متاماً (املصدر: مسح  الراضنيالنسبة املئوية من العمالء االسرتاتيجيني من قطاع األعمال التجارية  −
 سنوي للعمالء)

70 % 80 % 

 ابء-9-1

جودة األصول الرقمية املتاحة أمام املنظمة لتستخدمها دعماً لعملها بصورة آمنة وحسنة التوقيت، 
  :جيري قياسها من خاللو

75 % 80 % 

النسبة املئوية من األصول الرقمية (نظم املعلومات الداخلية والروابط مبصادر خارجية من البيا�ت)  −
 الرقمية املتاحةاليت تستند إىل املنصات 

 املخرجات

العمليات املتعّلقة ابألعمال التجارية يف املنظمة تتلقى دعماً فّعاًال من خالل توفري منتجات وخدمات ذات الفعالية من حيث الكلفة،  9-1-1
 وحسنة التوقيت

متّكن من تقدمي على حنو فّعال حلول �جعة وكفوءة حتديد وتطبيق سياسات وهياكل ومواصفات يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة  9-1-2
 يف جمال تكنولوجيا املعلومات

مة محاية أصول املعلومات الدقيقة وذات الصلة من إمكانية الوصول إليها بطرق غري مرّخص هلا، وإاتحتها أمام املوظفني املخّولني يف املنظ 9-1-3
 لتيسري العمل الذي يقومون به لصاحل املنظمة
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 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10اهلدف الوظيفي 
 : التوجه الفعلي للمنظمة من خالل ز�دة االلتزام والتعاون السياسي مع الدول األعضاء، واإلدارة االسرتاتيجية واإلشرافبيان الناتج

 حوكمة املنظمة: 10-1

 غا�ت  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية عام 

 غا�ت 
 )2021(�اية عام 

 %100 %100 واثئق األجهزة الرائسية اليت تقدم يف حينها واحتياجات اللغات ألف-10-1

 %90 %90 تنفيذ قرارات األجهزة الرائسية يف املواعيد احملددة ابء-10-1

 املخرجات

التكنولوجيا احلديثة، مع حتســـني اخلدمات اللغوية وتنفيذ القرارات اخلدمات لألجهزة الرائســـية والدســـتورية بطريقة فعالة، ابســـتخدام  تقدمي 10-1-1
  بشفافية

 اإلشراف :10-2

 غا�ت  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية عام 

 غا�ت 
 )2021(�اية عام 

 ألف-10-2

النســــــــــــبة املئوية للتغطية اخلاصــــــــــــة بعمليات املراجعة اليت مت تنفيذها، مبا يف ذلك تلك 
 اخلطورة العاليةذات 

(مبا يف ذلك  90%
خطورة عالية بنسبة 

100%( 

(مبا يف ذلك  90%
خطورة عالية بنسبة 

100%( 

 ابء-10-2
عدد البلدان اليت مت فيها تقييم األمهية االســرتاتيجية للمنظمة وفعالية براجمها من خالل 

 الرئيسيةعمليات التقييم املتعّلقة ابلربامج القطرية وغريها من الربامج 
13 13 

 املخرجات

  األمهية االسرتاتيجية للمنظمة وفعالية براجمهاالقيام بعمليات تقييم اسرتاتيجية وخاصة ابلربامج ورفع توصيات لتحسني  10-2-1
 إعداد وإجناز حتقيقات وخطة ملراجعة احلساابت قائمة على املخاطر 10-2-2
 املنظمة، وضوابطها الداخلية، وأطرها االئتمانيةتوفري عناصر معّززة يف مساءلة  10-2-3
 : التوجيه10-3

 غا�ت  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية عام 

 غا�ت 
 )2021(�اية عام 

 %85 %85 اليت مت حتقيقها نسبة غا�ت خمرجات األهداف االسرتاتيجية ألف-10-3

 ابء-10-3
نســبة توصــيات عمليات التقييم االســرتاتيجية اليت اســتكمل فيها رّد اإلدارة املتفق عليه 

 يف املوعد املقرر 
90% 90% 

 %80 %80 نسبة توصيات املراجعة العالية املخاطر اليت استكملت يف املوعد املقرر  جيم-10-3

 %8 أقّل من %10 أقّل من شهًرا) 24نسبة توصيات املراجعة اليت مل تنفذ بعد منذ وقت طويل (أي أكثر من  دال-10-3

 هاء-10-3
نسبة املوظفني الذين أكملوا دورات تعّلم عن بُعد بشأن الوقاية من التحرش والتحرش 

 اجلنسي وسوء استعمال السلطة واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
85% 90% 

 واو-10-3
نســــبة املوظفني الذين يوافقون على أّن للمنظمة ســــياســــات وعمليات وإجراءات فعالة 

 ملعاجلة التحّرش وغريه من أنواع السلوك غري املقبولة
 غري متاحة غري متاحة

 املخرجات

 توفري توجيه تنفيذي 10-3-1
 تقدمي التوجيه االسرتاتيجي، والرصد والتبليغ 10-3-2
 توفري مشورة قانونية موثوقة ويف الوقت املالئم لدعم إجراءات املنظمة وتنفيذ بر�مج عملها 10-3-3
 تقدمي دعم رفيع اجلودة للمكاتب امليدانية 10-3-4
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 اإلدارة الكفؤة والفعالة :11اهلدف الوظيفي 

 إجناز وظائف ائتمانية، ووضع سياسات، ورصد ومراقبةتعظيم الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مقابل املال يف  - بيان الناتج

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية11-1

 غا�ت  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية عام 

 غا�ت 
 )2021(�اية عام 

 يوًما 120 يوًما 120 الوقت املطلوب لتعيني موظفني ألف-11-1
 %75 %75 للبلدان األعضاء املمثّلة متثيًال متساو�ً النسبة املئوية  ابء-11-1

 75 75 التنقل اجلغرايف (املناصب) جيم-11-1

 املخرجات
االسرتاتيجيات، والسياسات، واإلجراءات، واخلدمات املتصلة ابملوارد البشرية فعالة وكفؤة، وتدعم اجتذاب، وتنمية، واحلفاظ  11-1-1

 وحمّفزة.على قوة عاملة متنوعة، وماهرة 

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد املالية11-2

 مؤشرات األداء الرئيسية
 غا�ت 

 )2019(�اية عام 
 غا�ت 

 )2021(�اية عام 

 ألف-11-2
تتلقى املنظمة رأً� غري مشفوع بتحفظات بشأن كشوفاهتا املالية، مبا يف ذلك 

 بشأن بيا�ت الرقابة الداخلية

غري مشفوع رأي 
ملراجع بتحفظات 

 خارجي (سنوي)

غري مشفوع رأي 
ملراجع بتحفظات 

 خارجي (سنوي)
 املخرجات

11-2-1 
تُقدَّم تقارير مالية دقيقة، وذات الصلة، وحسنة التوقيت وخدمات مالية كفؤة وفعالة ومراقبة جيداً دعماً لألجهزة الرائسية، والدول 

 املوارد، واملوظفني.األعضاء، واإلدارة، والشركاء يف 

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11-3

 مؤشرات األداء الرئيسية
 غا�ت 

 )2019(�اية عام 
 غا�ت 

 )2021(�اية عام 
 %73 %70 * مستوى إرضاء العمالء من خالل جودة اخلدمات املقدمة ألف-11-3

 ابء 11-3
مباين/جمّمعات املنظمة اليت ستوّفر املسؤولية البيئية يف املنظمة تُقاس بناء على نسبة 

 بيا�ت سنوية عن انبعااثت غازات الدفيئة
86% 88% 

 املخرجات

 اخلدمات اإلدارية والوظائف الداعمة فعالة، وكفؤة، ومبّسطة، ومستدامة من الناحية البيئية وتستجيب إىل متطلبات املنظمة 11-3-1

املنظمة وإنتاجّيتها على حنو �شط من خالل توفري خدمات صحية مبّسطة وفعالة جلميع ُتشّجع صحة القوة العاملة ملوظفي  11-3-2
 املوظفني يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية

 *جتمع هذه املعلومات كل سنتني من خالل استقصاء لرضا العمالء
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 اإلنفاق الرأمسايل :13الباب 
الرأمسالية يف املنظمة منافع من حيث توفري بنية األساسية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية احتياجات األعمال  االستثمارات حتقق - بيان الناتج

 يف املنظمة وإجناز األهداف االسرتاتيجية

 غا�ت   مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية عام 

 غا�ت 
 )2021(�اية عام 

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

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

100% 100% 

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

 وجيري قياسها من خالل:امليزانية، 
 حافظة املشاريع

85% 90% 

 املخرجات
 البيا�ت واملعلومات الفنية  منصة إلدارةتعزيز  13-1-1
 العمليات اجلديدة واملتغرية اخلاصة ابألعمال.تكييف النظم التشغيلية واإلدارية لتلبية  13-1-2
 حتسني البنية األساسية واخلدمات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات. 13-1-3

 
 اإلنفاق األمين :14الباب 

 على حنو آمن ومأمون يف مجيع املواقع اليت تعمل فيها املنظمة موظفو املنظمة قادرون على أتديته مهامهم - بيان الناتج
 : بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر14-1

 غا�ت  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية عام 

 غا�ت 
 )2021(�اية عام 

 %100 %90 النسبة املئوية للموظفني الذين أ�وا تدريب األمن األساسي ألف-14-1

 املخرجات

 يف املقرضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج  14-1-1
 : بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العامل14-2

 غا�ت  مؤشرات األداء الرئيسية
 )2019(�اية عام 

 غا�ت 
 )2021(�اية عام 

 %100 %100 النسبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم ابملعايري الدنيا لألمن التشغيلي ألف-14-2

 ابء-14-2
النســــــــــــــبـة املئويـة للموظفني الـدوليني يف املكـاتـب امليـدانيـة الـذين يلتزمون ابلتـدابري 

 األمنية ألماكن اإلقامة
100% 100% 

 جيم-14-2
النســــــــــــــبة املئوية لإلبالغ عن احلوادث املتصــــــــــــــلة ابألمن يف املكاتب امليدانية مع 

 متابعتها العاجلة 
100% 100% 

 دال-14-2
ســــــــاعة  72النســــــــبة املئوية إليفاد املهنيني املتخصــــــــصــــــــني يف األمن امليداين خالل 

  ملساعدة املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات املتصلة ابألمن، حبسب احلاجة
100% 100% 

 املخرجات

 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العاملضمان  14-2-1

 
 


