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 للمؤمتر الثانية واألربعوندورة ال

 2019-2018امج للفرتة من جدول األعمال: تقرير تنفيذ الرب  16مقدمة للبند 

 

معلومات كمّية ونوعية عن التنفيذ التقرير ويعطي  هو وثيقة املنظمة اخلاصة ابملساءلة.امج تقرير تنفيذ الرب إن  -1
والغا�ت ومؤشرات النتائج ابلنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة كما هو مقرر يف بر�مج 

رئيسية مستخلصة  ادروسً كذلك   يعطيهو و  ابلنسبة إىل مجيع مصادر املوارد املالية. 2019-2018العمل وامليزانية للفرتة 
 .الصعيدين الرباجمي والتشغيلي ابلنسبة إىل كل هدف من األهداف على

ودور املنظمة  على مستوى السياسات احلاصلةالرئيسية  التطورات 2019-2018امج للفرتة ربز تقرير تنفيذ الرب ويُ  -2
اخلرباء فريق يف إبقاء اجلوع واألمن الغذائي وسوء التغذية يف الصدارة. وتضمن املنظمة، عن طريق مشاركتها الفاعلة يف 

مؤشرات أهداف جلميع الناجح  التأييداملنهجي و  اإلعداد، املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة
لتهديدات املتعلقة ابا األعمال الرئيسية ربز التقرير أيضً ة. ويُ اخلاضعة لرعاية املنظممؤشرًا  21البالغ عددها التنمية املستدامة 
مقاومة مضادات و ، تفشي اجلراد الصحراويحاالت ، و اخلريفية دودة احلشدبشأن مبا يف ذلك  ،ةوالفرص املستجد

وتساهم املنظمة . والزراعة اإليكولوجية، التكنولوجيات البيولوجية، و نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية، و امليكروابت
 اجلهود التعاونية يف توطيدمع هدف شامل يتمثل ، إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةملية عبشكل �شط يف تنفيذ 

 رها يف روما.اوجد مقتالوكاالت اليت و مع شركاء األمم املتحدة اآلخرين 

عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصده للمساعدة يف بناء عامل  2019-2018يوّجه إطار النتائج يف املنظمة للفرتة و  -3
ل املؤشرات اليت تقيس التقدم احملرز يف كل مستوى من مستو�ت اإلطار حو ذا هويتمحور  خاٍل من اجلوع وسوء التغذية.

 سلسلة النتائج (أي املخرجات والنواتج واألهداف االسرتاتيجية).

من  ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني �تومتثل املخرجات النتائج اليت تعترب املنظمة مسؤولة عنها مباشرة على املستو  -4
القيم الفعلية نسبة  بلغتعندما ربت غا�ت مؤشرات املخرجات منجزة اعتُ . و امللموس لتدخالت املنظمة التنفيذخالل 

) من 41يف املائة ( 95حّققت املنظمة ابلكامل ، 2019-2018يف املائة من الغاية. وعلى هذا األساس، يف الفرتة  100
يف املائة  79وّمت تنفيذ  ) غري حمققة.2يف املائة ( 5ة ، يف حني بقيت نسب43أصل غا�ت مؤشرات املخرجات البالغ عددها 

 تقريًبا من نتائج املخرجات على الصعيد القطري أو اإلقليمي.

تعكس النواتج التغيريات يف البيئة التمكينية املطلوبة، على املستوى القطري و/أو العاملي، لدعم حتقيق األهداف و  -5
لسياسات والربامج اليت ينفذها مجيع أصحاب مثرة ام مؤشرات النواتج هي يقي تغّري توإنّ . االسرتاتيجية األعلى مستوىً 

اجتاًها إجيابًيا بشكل عام، حيث  النتائجويصف تقييم  والشركاء يف التنمية. واألعضاء نظمةاملأي  –املصلحة الرئيسيون 
 90 ت. وإضافة إىل ذلك، سّجل2019و 2015بني عامي  مؤشرًا حتسًنا يف األداء يف أغلبية البلدان 22من أصل  16يبّني 

. 2015مقارنة بعام  2019 نسبة أعلى من البلدان يف فئيت األداء املتوسط إىل املرتفع يف عام وجود يف املائة من املؤشرات
ابلنسبة وذلك  ،يف املائة أو أكثر من البلدان 95أبن مسامهة املنظمة يف التغيري كبرية أو معتدلة يف  هناك اعرتافوأخريًا، 

 .اثنني مؤشرينابستثناء  اخلاضعة للتقييممجيع مؤشرات النتائج إىل 



وعمدت املنظمة، من أجل قياس التقدم احملرز على مستوى أهدافها االسرتاتيجية، إىل مواءمة إطار النتائج اخلاص  -6
هبا مع أهداف التنمية املستدامة، كما أن مؤشرات األهداف االسرتاتيجية القائمة على أهداف التنمية املستدامة والبالغ 

 .تقريرال هذا لمنظمة ترد يفلرز على صعيد األهداف االسرتاتيجية مؤشرًا واملستخدمة لقياس التقدم احمل 38عددها 

 على الصعيدين الرباجمي والتشغيلي املستفادةالدروس الرئيسية حدد�  وثيقة تقرير تنفيذ الربامج،ويف سائر أجزاء  -7
تعدد أصحاب املصلحة اليت تتسم بة هج املنسقالنُ  ةأمهي وتشمل الدروس الرئيسية املستخلصة بر�مج العمل.تنفيذ  لدى

 جمموعةالشراكات، وتوسيع  نطاق توسيعذلك يشمل و . 2030خطة عام  تناول تكتسي أمهية أساسية يفوالقطاعات و 
يوضح التقرير و بني القطاعات واجملاالت املواضيعية.  قايضاتأوجه التآزر وامل وتناول ،أصحاب املصلحة الذين نتعاون معهم

واالبتكار  اتاالستثمار  توجيهمساعدة األعضاء على من أجل احلاجة إىل تعزيز االبتكارات والتحليل القائم على األدلة أيًضا 
 .وثيقةلايف سائر أجزاء دروس إضافية  وترد كذلك. حنو أهداف حمددة السياسات ات يفتغيري الو 

ويتناول تقرير . حتسني وسائل التنفيذ، مدى استفادة املنظمة من منه األخري قسملاويعرض تقرير تنفيذ الربامج، يف  -8
على املستويني الفين  وتكامله عمل املنظمة الرئيسي التقدم احملرز ابلنسبة إىل نوعية 2019-2018للفرتة  تنفيذ الربامج

مبا يف ذلك اإلحصاءات العالية اجلودة واملواضيع املشرتكة بشأن تغري املناخ واملساواة بني  واملعياري ويف جمال وضع املعايري،
واحلوكمة والتغذية؛ وبر�مج التعاون التقين؛ والتواصل وتكنولوجيا املعلومات وحوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه؛ اجلنسني 

 .مبا يف ذلك اإلنفاق الرأمسايل واألمين، واإلدارة الكفؤة والفعالة

 ألبواب مناالواردة يف  مؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرًا من  44) من أصل 34يف املائة ( 77.3حققت نسبة د قو  -9
 غايتها احملّددة لفرتة السنتني. 14إىل  6

يف املائة مما كان  7.2، أي أعلى بنسبة 2019-2018يف الفرتة  أمريكي دوالر تامليار  2.8وبلغ جمموع اإلنفاق  -10
الصافية االعتمادات دوالر أمريكي) من  ماليني 1 002.6يف املائة ( 99.6، إضافة إىل بلوغ 2017-2016عليه يف الفرتة 

 دوالر أمريكي. اتمليار  1.8 اإلنفاق من خارج امليزانيةاملنفقة و 

دوالر  تامليار  2.4يف املائة ووصلت إىل  17وازدادت تعبئة املوارد من خارج امليزانية للعمل اجلاري واملقبل بنسبة  -11
 أمريكي.

سرتداد ، سياسة املنظمة اجلديدة اخلاصة اب2018وقد اعتمدت بشكل تدرجيي، اعتبارًا من يناير/كانون الثاين  -12
 وابت. 2015 التكاليف، ابالستناد إىل اإلطار املايل الشامل السرتداد التكاليف الذي وافق عليه جملس املنظمة يف عام

ملخاطر جلميع مكاتب املنظمة، مع إيالء ابإعداد سجالت شمل اآلن ي الداخلية الرقابةدارة املخاطر و املعزز إلطار اإل
 .2018 اسرتاتيجية وخطة عمل ملكافحة الغش يف عامإطالق و ، الغشاهتمام خاص ملخاطر 

 ا من توجيهات.وإعطاء ما يراه مناسبً  2019-2018 ّن املؤمتر مدعو إىل املصادقة على تقرير تنفيذ الربامج للفرتةوإ -13
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