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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

 4105-4102/برنامج العمل وامليزانية 4102-4102اخلطة املتوسطة األجل  -: إطار النتائج5امللحق 

 
وبرنامج العمل  4112-4112يعرض هذا امللحق اإلطار احملّدث للنتائج للخطة املتوسطة األجل للفرتة  -1

لفاو من أجل تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي املنقَّح: األهداف االسرتاتيجية اخلمسة واهلدف ل 4112-4112وامليزانية للفرتة 

؛ واألهداف الوظيفية األربعة وثالثة فصول خاصة كما هو وارد أدناه. ويوّجه إطار النتائج ختطيط العمل يف الفاو، 6

 والتقييم، كما يلحظه اجلزء الثالث من التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة وسوف يوّفر أساسًا للرصد

سوف ُيطوَّر إطار النتائج فيما يندمج على حنو أكرب يف عمليات التخطيط والرصد يف الفاو، وسوف . 4112-4112

 إطار النتائج: يعكس الدروس املستفادة من تطبيقه يف املراجعات الالحقة، وفقًا للمقتضى. ويشمل
 

األهداف االسرتاتيجية مع مؤشرات، والنتائج مع املؤشرات، وخطوط األساس واألهداف )ملدة سنتني  )أ(

 منفصل( مع مؤشرات متهيدية؛ 6ملحق وأربع سنوات(، والنواتج )يف 

اف أهدل خاصة، ونتائج مع مؤشرات أداء رئيسية و، األهداف الوظيفية وفصو6بالنسبة إىل اهلدف  )ب(

 نواتج.)ملدة سنتني وأربع سنوات(، و
 
وجلنة . مؤشرات األداء األساسيةاألساس واألهداف ملستوى النتائج وبعض  ديد خطوطوالعمل جاٍر على حت -4

نوفمرب/تشرين الثاني( "لدى التذكري بضرورة حتديد املؤشرات  12-11الربنامج يف دورتها الرابعة عشرة بعد املائة )

ى مذكرة تعرض تفاصيل أكثر عن العملية واملنهجية لبشكل واضح، واالتساق بني النتائج واملؤشرات، طلبت احلصول ع

 2ث للملحق دورته الثامنة واألربعني بعد املائة، كجزء من عملية حتدي الالزمتني لوضع مؤشرات ُترفع إىل اجمللس يف

 ". CL 148/3من الوثيقة 

 
املعلومات اليت طلبتها جلنة الربنامج، إضافة إىل حتديثات ألطر النتائج حبيث  2توفر هذه املراجعة للملحق  -3

 فرة.ااملعلومات املتوآخر تعكس 
 

 منهجية رصد وتقييم مستوى النتائج

 

تعكس النتائج التنظيمية التغيريات احلاصلة على البيئة التمكينية على املستوى القطري و/أو املستوى العاملي  -2

القطري أو  تتصل باملسائل على الصعيدينوالضرورية لتعزيز حتقيق األهداف االسرتاتيجية األرفع مستوًى. وهي 

قد تعيق التقدم، مبا يف ذلك على سبيل املثال: مدى صلة  اليت -يف جماالت تغطيها الفاو ووظائفها الرئيسية -الدولي

أطر السياسات والربامج، ومستوى املوارد واالستثمارات املخصصة، ومستوى وقدرات التنسيق/الشراكات، والقدرة على 

 واستخدامها يف ذلك. توفري املعلومات لصنع القرار
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إلصالحات الضرورية، ووضعها القدرات املطلوبة با لدانقيام البات على هذا املستوى تقيس مدى واملؤشر -2

لتحقيق األهداف االسرتاتيجية يف جماالت تساهم فيها منظمة الفاو؛ أو مدى ما أحرزه اجملتمع الدولي من تقدم يف 

  ، ومواصفات واتفاقات مثاًل.أطر البيئة التمكينية الشاملة، عن طريق وضع أطر سياسات، ومعايريحتسني 

 

ُتجمع املؤشرات على مستوى النتائج ضمن احملّددات الرئيسية للنجاح، مثاًل: مدى صلة أطر السياسات  -6

والربامج؛ مستوى املوارد واالستثمارات املخصصة، ومستوى وقدرات التنسيق/الشراكات، والقدرة على توفري املعلومات 

 ذلك. واستخدامها يف لصنع القرار
 

قياس". على الوجيري قياس كل مؤشر على مستوى النتيجة من خالل عدد من املؤشرات الفرعية أو "عناصر  -2

النسبة املئوية من البلدان اليت تعتمد " ، املؤشر ألف:1، النتيجة 1سبيل املثال: بالنسبة إىل اهلدف االسرتاتيجي 

كما ُتقاس  ،"التغذيةسوء اجلوع، وانعدام األمن الغذائي و القضاء علىآليات حمّسنة للحوكمة والتنسيق من أجل 

 التغيريات يف جمموعة السياسات، واملؤسسات والتدخالت من خالل العناصر األربعة التالية:

 وجود آلية وزارية رفيعة املستوى معنية باألمن الغذائي والتغذية )أ( 

 ساءلة )حمّدد واحد(املوجود آلية  )ب( 

 حمّددات( 2تنسيق حكومية فّعالة ملعاجلة مسألة األمن الغذائي والتغذية )وجود آليات  )ج(

 ثنان(إواخنراط اجملتمع املدني )حمّددان  املصلحةمشاركة متعددة أصحاب  )د( 
 

كل عنصر من عناصر القياس، عند  ُيدَعمولضمان وضوح التعريفات واتساق القياس يف خمتلف البلدان،  -8

آليات تنسيق حكومية فّعالة ملعاجلة مسألة صة. بالنسبة إىل املثل أعاله، ُيسَند إىل وجود حددات" خامبالضرورة، "

أربعة حمّددات حتّدد املعايري املطّبقة على "آلية تنسيق فعالة". وكذلك، إن املؤشرات اليت  األمن الغذائي والتغذية

مدعومة مبحددات/معايري مفّصلة. هذه  ذلكوغري من قبيل "مالئم"، أو "فعال"، أو "تعمل جيدا"  مصطلحاتتتضمن 

 . 4112سوف ُتنَشر يف مايو/أيار  ،مجيعها، إضافًة إىل بيانات وصفية مفّصلة عن كّل مؤشر
 

مؤشرًا ملستوى النتائج يف األهداف االسرتاتيجية اخلمسة. وسوف ُيقاس التقدم احملرز على  31مثة ما جمموعه  -9

، وفرتة السنتني 4112-4112( يف نهاية فرتة السنتني 4112لعام  خط األساس هذه املؤشرات )انطالقًا من مستوى

 ّفرت. ا، متى تواملؤشرات وخطوط األساس التمهيدية 2رد يف هذا امللحق . وت4116-4112
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  مسح اخلط األساسي

للبيانات  تقييم للمنظمة مشل مجعًا من خاللاملتصل مبستوى النتيجة  مّت احلصول على بيانات خط األساس -11

فرة على االثانوية، عند اإلمكان، ومسحًا جتريبيًا خلط األساس على الصعيد القطري. والستخدام الوقت واملوارد املتو

بلدان ل. وقد مّت اختيار ا4113سبتمرب/أيلول  -بلدًا خالل أغسطس/آب 21النحو األفضل، ُأجري املسح على عّينة من 

ن بلدُا جتري فيها الفاو أنشطًة. كما وئة وتسعة وأربعاعددها م البالغشعوب" البلدان يف العّينة على أنها متّثل مجيع "

أن هذه العّينة ضمنت تغطية كافية للمسائل اليت يهدف كل هدف اسرتاتيجي ذات الصلة إىل معاجلتها، وجلميع 

 األقاليم اليت توّفر فيها الفاو دعمها سعيًا لتحقيق األهداف االسرتاتيجية. 
 

مزيج من البحوث القائمة على شبكة اإلنرتت )من البنك الدولي، من عملية مجع البيانات الثانوية  تأّلفتو -11

ذات الصلة غريها(، واستعراض الوثائق و اصة باألهداف اإلمنائية لأللفية،وصندوق النقد الدولي، واملواقع الشبكية اخل

 ولية يف هذه املرحلة من خالل استبيانمّت مجع البيانات األالقطري. وقد  املستوىعها على واملعلومات اليت جرى مج

 الفاو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي(. من بلدان العّينة )منّظمة مألها جميبان يف كل بلد 

 

مرّكب من مؤشرات  من خاللوبعد االنتهاء من مجع البيانات، ُوضع كل مؤشر من مؤشرات مستوى النتيجة  -14

يانات من مصادر أولية وثانوية على الصعيد القطري. وُأعطيت عالمة لكّل مؤشر على مستوى فرعية استخدمت ب

النتيجة، من صفر إىل واحد، نتيجة متوسط قيم املؤشرات الفرعية. ثّم، جرى ترميز عالمة كل مؤشر من املؤشرات ضمن 

ذا ــيم خط األساس الواردة يف هال/ال ُيذَكر(. وقمنخفض؛ منخفض،  - ، متوسطعاٍل - ، متوسطعاٍلمخس فئات )

 .معني عاٍل( لكل مؤشر - تشري إىل البلدان اليت تسجل عالمات يف الفئتني األعلى )عاٍل ومتوسط 2امللحق 
 

باء، نسبة البلدان اليت حّسنت عملية ختصيص املوارد  1.1مثاًل، املؤشر  1بالنسبة إىل اهلدف االسرتاتيجي  -13

ة، إن خط األساس هو اجلوع، وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذي للقضاء علىة، والفعالية( )من حيث املالءمة، والكفاء

عاٍل من ختصيص املوارد، ويف هذه  -النسبة املئوية من البلدان اليت تتمتع يف الوقت احلاضر مبستوى عاٍل أو متوسط

 يف املائة. 8.3احلالة 
 

على حنو مستقل من التقييم متأتية  2لهدف االسرتاتيجي بيانات خط األساس ل وجتدر اإلشارة إىل أن -12

وإحصاءات منظمة  البيانات اإلحصائية املوضوعية يف الفاو ىل بيانات ثانوية موجودة من قبيلإالتجرييب، وهي تستند 

"ُتحّدد ُكتب إىل جانبها غريها من املصادر. كذلك، تتطلب بعض املؤشرات )اليت واألمم املتحدة للتنمية الصناعية(، 

لبيانات الثانوية، أو تطرح تعقيدات جديدة من حيث القياس سوف جتري معاجلتها يف االحقًا"( مزيدًا من حتليل 

 األسابيع القادمة. 
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 استكمال إطار النتائج

متأتية من تقييم  2نظرًا إىل أن بيانات خط األساس املتصلة مبستوى النتيجة واملعروضة يف هذا امللحق  -12

خلط األساس على نطاق املنظمة ُيجرى يف أوائل عام  مستقل فهي أّولية وسيتّم حتديثها من خالل تقييم جترييب،

. فالتحضريات جارية، ويستند تصميم املسح إىل دروس مستمدة من التقييم التجرييب. وسوف جيري هذا التقييم 4112

أوسع من اجمليبني يف كل بلد )مبا يف ذلك  ةجمموعسوف يشمل  ولكنيف البلدان األربعني ذاتها اليت شّكلت العّينة، 

، واجملتمع  املدني، ةكادميياألبحثية/الؤسسات امل، وئهاوشركا من احلكومات الشريكة، وسائر وكاالت األمم املتحدة

القطري والقدرة على حتقيق األهداف  ستوىلبيئة التمكينية على امللقطاع اخلاص( لتوفري منظور أفضل عن اوا

 اتيجية. االسرت
 

سوف يسمح للفرق املعنية خلط األساس على نطاق املنظمة  املستقل والنتائج اليت سيخلص إليه هذا التقييم -16

يف الفاو من حتديد غايات واقعية. وبالتالي، فإن البيانات النهائية والغايات املتصلة خبط  باألهداف االسرتاتيجية

كل تقييم خط األساس جزءًا من إطار الرصد والتبليغ يف املنظمة وضعته . ويش4112األساس سوف ُتنشر يف مايو/ايار 

فيما لتتبّع التقدم احملَرز  4112و 4112الفاو لفرتة السنتني هذه. ولذا، سوف يتبعه تقييمان مفّصالن يف نهاية عام 

 ؤشرات مستوى النتيجة. يتعلق مب

 
  لفاولإطار النتائج 

 استئصال اجلوع، وانعدام األمن الغذائي والتغذية املساهمة يف :0اهلدف االسرتاتيجي 

األمساك بطريقة  ومصايد ، والغابات،واخلدمات من الزراعة املنافعزيادة وحتسني توفري : 4اهلدف االسرتاتيجي 

 مستدامة

 احلد من الفقر يف الريف: 3اهلدف االسرتاتيجي 

على املستويات احمللية والوطنية  ة أكثر مشواًل وكفاءةالتمكني من وجود ُنُظم زراعية وغذائي: 2اهلدف االسرتاتيجي 

 والدولية

 واألزمات يف مواجهة التهديدات كسب العيشزيادة صمود ُسبل : 5اهلدف االسرتاتيجي 

 واخلدمات واملعارفاجلودة الفنية، : 6اهلدف االسرتاتيجي 

 برنامج التعاون التقين: 2الفصل 

 التواصل: 8اهلدف الوظيفي 

 تكنولوجيا املعلومات: 9ظيفي اهلدف الو

 حوكمة الفاو، واإلشراف والتوجيه: 01اهلدف الوظيفي 

 اإلدارة الكفوءة والفعالة: 00اهلدف الوظيفي 

 : اإلنفاق الرأمسالي03الفصل 

 : اإلنفاق األمين02الفصل 
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 :0اهلدف االسرتاتيجي 

 ةاملساهمة يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذي

 ( حتقيق اهلدفومصدرمؤشرات )

 (الفاو)املصدر:  انتشار النقص يف التغذية )نسبة مئوية( -اجلوع

قيـاس صـوت اجلـوعى )قيـد       (الفـاو انعدام األمن الغذائي اخلفيف، واملعتدل واحلاد )النسبة املئوية( )املصـدر:   انتشار -انعدام األمن الغذائي

 اإلعداد(

 لألوالد دون اخلامسة من العمر الذين يعانون من التقّزم )نسبة مئوية( )املصدر: منظمة الصحة العاملية(النسبة املئوية  -سوء التغذية

تتعّهد البلدان األعضاء وشركاؤها يف التنمية بالتزامات سياسيية رير ة  بليسل سياسياتط واطيث اسيتومارط وبيرامجط و طير          :0-0النتيجة 

 .ال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةقانونية وبتخصيص املوارد الالزمة الستئص

اث  مؤشرات النتائج

 األساس

األهداف )نهاية 

4105) 

األهداف 

)نهاية 

4102) 

  لف 0-0

النسبة املئوية من البلدان اليت تعتمد سياسات/اسـرتاتيجيات، وبـرامج اسـتثمار    

ها مـن  جيري قياسحمسنة يف القطاعات وبني القطاعات يدعمها إطار قانوني، و

 : خالل

   

  وجود سياسات/اسرتاتيجيات وطنية حالية عرب القطاعات ومتعددة القطاعات تشمل هدفًا صرحيًا يقضي بتحسني األمن الغذائي

 و/أو التغذية

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

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

  كايفوجود احلماية القانونية للحق يف غذاء 

 باء 0-0

النسبة املئوية من البلـدان الـيت حّسـنت عمليـة ختصـيص املـوارد )مـن حيـث         

الغـذائي وسـوء    املالءمة، والكفاءة، والفعالية( الستئصال اجلوع، وانعـدام األمـن  

 وجيري قياسها من خالل:التغذية، 

يف  8.3

 املائة

  

 مدى كفاية اإلنفاق العام لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية 

 مدى كفاية املوارد البشرية احلكومية لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية 

 مدى كفاية اجلهود لتعزيز املعارف يف جمال األمن الغذائي/التغذية 

 استخدام فعال وكفوء ملوارد 

 النواتج

على وضع أطر سياساتية وخطط استثمار وبرامج يف القطاعات وبـني القطاعـات لألمـن     أصحاب املصلحةحتسني قدرات احلكومات و 0-0-0

  الغذائي والتغذية. 

تحقيق احلق يف غذاء مالئم، ولتحسـني  على وضع وتنفيذ أطر قانونية وآليات مساءلة ل أصحاب املصلحةحتسني قدرات احلكومات و 0-0-4

 احلصول اآلمن والعادل على املوارد واألصول.

 على تنمية املوارد البشرية وتنمية املنظمة يف جمال األمن الغذائي والتغذية. أصحاب املصلحةحتسني قدرات احلكومات و 0-0-3

ءمة، وكفـاءة، وفعاليـة ختصـيص املـوارد العامـة واسـتخدامها       اآلخرين على تعزيز مال أصحاب املصلحةحتسني قدرات احلكومات و 0-0-2

 لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.

من  جل استئصال اجليوع وانعيدام األمين الغيذائي      للحوكمة والتنسيق اعتماد البلدان األعضاء وشركائها يف التنمية آلليات شاملة :4-0 النتيجة

 التغذية وسوء

 األهداف هدافاألاث  مؤشرات النتائج
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 :0اهلدف االسرتاتيجي 

 ةاملساهمة يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذي

)نهاية  (4105)نهاية  األساس

4102) 

  لف 0-4

النسبة املئوية من البلدان اليت تعتمد آليات حمّسنة للحوكمة والتنسيق من أجل 

 وجيري قياسها من خالل:استئصال اجلوع، وانعدام األمن الغذائي والتغذية، 

يف  18

 املائة

  

 لغذائي والتغذية تشارك فيها الوزارات واملؤسسات العامة ذات الصلةوجود آلية رفيعة املستوى لوضع سياسة خاصة باألمن ا 

 حلق يف الغذاء(اانتهاكات نية مستقلة حلقوق اإلنسان تعاجل آلية وطنية للمساءلة )مبا يف ذلك مؤسسات وط وجود 

 وجود آليات تنسيق حكومية فعالة ملعاجلة مسألة األمن الغذائي والتغذية 

  تعددين واخنراط اجملتمع املدنيامل حةاملصلمستوى مشاركة أصحاب 

 النواتج

لتحقيـق األمـن    أصحاب املصـلحة يف جمال التنسيق االسرتاتيجي عرب القطاعات وبني  أصحاب املصلحةحتسني قدرات احلكومات و 0-4-0

 الغذائي والتغذية.

ا خيّص األمين الغيذائي والتغذيية تسيتند إل  دلإية وإل حتلييل       البلدان األعضاء وشركاؤها يف التنمية يف م : القرارات اليت تّتخذها 3-0النتيجة 

وميات  رفيع اجلودةط وحسن التوقيت وشامل لألمن الغذائي والتغذية يستفيد من البيانات واملعلومات املتاحية يف شيبسة القطياع القيائظ ونمليظ املعل     

 .على اإلنرتنيت  رحاب املصلحةاملتوفرة لدى 

اث  مؤشرات النتائج

 األساس

 ألهدافا

)نهاية عام 

4105) 

 األهداف

)نهاية عام 

4102) 

  لف 0-3

النسبة املئوية من البلدان اليت تعتمد منتجات حتليلية حمسّنة قائمة على األدلة 

ورفيعة اجلودة تتأتى عن نظم املعلومات الوظيفية دعمًا لعمليات وضع السياسات 

 :اسها من خاللوجيري قيوالربامج يف جمال األمن الغذائي والتغذية، 

يف  4.9

 املائة

  

 وجود نظام معلومات وطين فّعال وشامل يف جمال األمن الغذائي والتغذية 

 وجود نظام فعال لوضع خرائط اإلجراءات يف جمال األمن الغذائي والتغذية 

 تقييمها بصورة منتظمةوجود هيكلية حكومية فعالة لرصد سياسات/اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية والربامج الوطنية، و 

  استيعاب املعلومات والتحاليل ذات الصلة يف عملية اختاذ القرارات من أجل تصميم/حتديث السياسات والربامج يف جمال األمن

 الغذائي والتغذية

 النواتج

يف حتقيـق األمـن    حةأصحاب املصلعلى رصد االجتاهات وحتليل مساهمة القطاعات و أصحاب املصلحةو حتسني قدرات احلكومات 0-3-0

 الغذائي والتغذية.

على وضع خرائط السياسات، والربامج، والتشريعات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية،  أصحاب املصلحةو حتسني قدرات احلكومات 0-3-4

 ورصدها، وتقييمها من أجل اختاذ قرارات مستنرية.
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 :4االسرتاتيجي  اهلدف

 األمساك بطريقة مستدامة ومصايدوالغابات واخلدمات من الزراعة  املنافعزيادة وحتسني توفري 

 ( حتقيق اهلدف مصدرمؤشرات )و

( مبـا يف ذلـك األليـاف؛ رقـم مؤشـر صـايف اإلنتـاج        111=4116 -4112إنتاج احملصول للفـرد الواحـد )   رقم مؤشر صايف -اإلنتاج واإلنتاجية

الواحد )الطن/للفـرد( )الصـيد الطبيعـي وتربيـة األحيـاء املائيـة علـى السـواء(؛ إنتـاج          (؛ إنتاج األمساك للفرد 111=4116 -4112احليواني )

البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمـة(؛  الزراعـة ذات القيمـة املضـافة لعامـل      قاعدة /للفرد( )املصدر:3األخشاب املستديرة للفرد الواحد )م

)هكتوغرام/اهلكتـار(؛ السـعرات احلراريـة والربوتينـات املنتجـة لكـل فـرد مـن اإلنتـاج          ؛ غّلة احلبـوب  دوالر أمريكي( 4 111الواحد )ثابت، 

 البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة(قاعدة احليواني )املصدر:
 

مسـاك ضـمن حـدود    البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة(؛ النسبة املئوية لرصـيد األ  قاعدة )املصدر: الرتبة مغذياتالتوازنات يف  -البيئة

تقـدير املـوارد   (؛ املناطق احلرجية املصّممة يف األساس لتوفري خدمات بيئية واجتماعية )املصدر: منظمة األغذية والزراعةبيولوجية آمنة )املصدر:

ملوضـوعية يف املنظمـة(؛ مؤشـر    البيانات اإلحصائية ا قاعدة(؛ النمو السنوي للمناطق احلرجية )النسبة املئوية( )املصدر:الفاو، احلرجية يف العامل

 بالنسبة إىل التنّوع البيولوجي )املصدر: البنك الدولي(. مرفق البيئة العامليةمنافع 

: اعتماد املنتجني والقائمني على إدارة املوارد الطبيعيية ملمارسيات تزييد وحتّسين تيوفري السيلع واخليدمات يف نمليظ إنتياج القطياع           0-4النتيجة 

 امة.الزراعي بطريقة مستد

 اطوط مؤشرات النتائج

 األساس

 األهداف

)نهاية عام 

4105) 

 األهداف

)نهاية عام 

4102) 

  لف 4-0

جممـوع عامـل اإلنتاجيـة يف الزراعـة      منـو  النسبة املئوية للبلدان اليت بقي فيهـا 

 وجيري قياسها من خالل:فرتة التبليغ،  منذثابتًا، أو ارتفع 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  يقيس كثافة املعارف يف اإلنتاج، مبا حبيث  قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمةاملتاحة يف مؤشر قائم على البيانات

للبحـوث السياسـاتية   ، واملعهـد الـدولي   وزارة الزراعة األمريكيةيف ذلك راس املال الفين لإلنتاج وكفاءته )تستخدمه حاليًا مثاًل 

  والبنك الدولي( الغذائية

 باء 4-0

وجيـري   ،من البلدان ذات فهم متزايد ملمارسات اإلدارة املستدامة املئوية النسبة

 قياسها من خالل:

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  زيادة يف مساحة الزراعات العضوية، كحصة )نسبة مئوية( من جمموع األراضي الزراعية 

 زيادة يف مساحة صون الزراعات، كحصة )نسبة مئوية( من جمموع األراضي الزراعية 

 زن الربوتينات القابلة لالستهالك البشري يف اإلنتاج احليواني )نسبة النوانج إىل املدخالت(زيادة توا 

 زيادة يف مساحة الغابات يف إطار خطط إدارة الغابات، كحصة )نسبة مئوية( من إمجالي الغطاء احلرجي 

 زيادة يف مؤشر املمارسات املستدامة يف مصائد األمساك/تربية األحياء املائية  

 جيظ 4-0

من البلدان ذات فهم متزايد ملمارسات الصون أو إعادة التأهيـل يف   النسبة املئوية

 : وجيري قياسها من خاللنظم إيكولوجية خمتارة، 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 زيادة يف عدد األراضي الربية احملمية احملددة 

 نقص يف مساحة األراضي املتدهورة 

 زيادة يف عدد األراضي الرطبة املصنفإة 

  يف عدد املناطق البحرية احملميةزيادة 

 زيادة يف املناطق احلرجية املصّممة أو اخلاضعة لإلدارة حلماية الرتبة واملياه 
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 :4االسرتاتيجي  اهلدف

 األمساك بطريقة مستدامة ومصايدوالغابات واخلدمات من الزراعة  املنافعزيادة وحتسني توفري 

  زيادة يف املناطق احلرجية املصّممة بصورة رئيسية لصون التنوع البيولوجي 

 النواتج

 . أصحاب املصلحةا، وتيسري اعتمادها من جانب حتديد ممارسات ابتكارية لإلنتاج الزراعي املستدام، وتقييمها، ونشره 4-0-0

4-0-4 
وتقييمها، ونشـرها، وتيسـري اعتمادهـا     ،وإدارتها وإصالحها النظم اإليكولوجية تقييمحتديد نهج متكاملة ومتعددة القطاعات حيال 

 . أصحاب املصلحةمن جانب 

4-0-3 
كات لدعم االبتكار واالنتقال إىل نظم إنتاج زراعي بة، واملنظمات، والشتعزيز القدرات التنظيمية واملؤسسية يف املؤسات العامة واخلاص

 أكثر استدامة.

واملؤسسيات الالزمية ليدعظ املنيتجني      السياسيات والقيوانني و طير اإلدارة    –تعزيز  رحاب املصلحة يف البلدان األعضاء للحوكمية  : 4-4النتيجة 

 الزراعي. إل زيادة استدامة نملظ اإلنتاج يف القطاعالعملية املؤدية  يف –والقائمني على إدارة املوارد

اييييييييييث  مؤشرات النتائج

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 4-4

 نسبة البلدان اليت تعتمد وثائق ختطيط/ سياسات رفيعـة املسـتوى واسـرتاتيجية   

وجيـري قياسـها مـن    عيـة،  تعّزز اإلنتاج الزراعي املسـتدام، وإدارة املـوارد الطبي  

 : خالل

   

   مدى معاجلة برنامج التنمية الوطين الرئيسي لنظم اإلنتاج يف القطاع الزراعي على حنو متكامل ومتوازن عرب القطاعات الفرعيـة

 أو التخصصات ذات الصلة

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

     مدى وجود سياسة وطنية حمّددة، أو خطة أو إطار بشأن املساواة بني اجلنسني، والعدالة و/أو التبسـيط، وأخـذها يف االعتبـار

)أي احملاصيل، والثـروة احليوانيـة، ومصـايد األمسـاك      مسألة املساواة بني اجلنسني يف اسرتاتيجيات تكثيف اإلنتاج الزراعي

 املائية، والغابات، وموارد طبيعية أخرى(وتربية األحياء 

 باء 4-4

نســبة )النســبة املئويــة( البلــدان املســتهدفة الــيت تقــوم فيهــا منظمــات ســليمة  

للخدمات العامة وآليات بني املنظمات لصياغة وتنفيذ سياسـات واسـرتاتيجيات   

ــاج الزراعــي املســتدام وإدارة املــوارد الطبيعيــة،    ــّزز اإلنت  وتشــريعات وطنيــة تع

 وجيري قياسها من خالل:

يف  2.2

 املائة

  

   

         مدى مالءمة إرادة سياسية والتزام مالي )كما تبّينه القيادة/الرؤيـة، واسـرتاتيجيات االسـتثمار واسـتخدام املـوارد( لتعزيـز نظـم

 اإلنتاج الزراعي على حنو مستدام. 

 لدولة على إدارة املوارد مبا يتماشى مع النتيجة.مدى استخدام موارد احلكومة بصورة فعالة وشفافة، كبديل لقدرة ا 

          ،مدى وجود آليات فعالة على الصعيد الوطين لتنسـيق، وإدارة، ورصـد عمليـة تنفيـذ خطـط اسـرتاتيجية وطنيـة، وسياسـات

 وقوانني متصلة بنظم إنتاج مستدامة، ومتكاملة، وعادلة يف القطاع الزراعي

    القطـاع الزراعــي أو مراجعتهـا خــالل السـنتني املاضــيتني بصـورة شــفافة،     مـدى وضـع سياســات أو اسـرتاتيجيات وطنيــة يف 

 وتشاركية، وقائمة على األدّلة

 النواتج
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 :4االسرتاتيجي  اهلدف

 األمساك بطريقة مستدامة ومصايدوالغابات واخلدمات من الزراعة  املنافعزيادة وحتسني توفري 

 دعم البلدان يف حتليل مسائل احلوكمة وخيارات نظم اإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية 4-4-0

 تعّزز نظم اإلنتاج الزراع املستدام وإدارة املوارد الطبيعية تعزيز أطر احلوكمة الوطنية اليتلدعم البلدان  4-4-4

4-4-3 
دعم منظمات اخلدمة العامة واآلليات القائمة بني املنظمات لتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والتشريعات الوطنية اليت تعّزز اإلنتاج 

 الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

 رلة  بنملظ اإلنتاج الزراعي املستدام؛ذات  آلياتلصسوك دولية وملصلحة واعتمادهظ وتنفيذهظ وضع  رحاب ا: 4.3النتيجة 

اث  مؤشرات النتائج

 األساس

 األهداف

)نهاية عام 

4105) 

 األهداف

)نهاية عام 

4102) 

  لف 4-3

 دولية )مبا يف ذلـك اإلقليميـة منهـا(   ال األساسية صكوكال النسبة املئوية من 

 ،ليت تدعمها الفـاو، وتتنـاول اإلنتـاج الزراعـي املسـتدام     وآليات احلوكمة ا

وجيـري  ، وتكون فعالة ومدعومة بشكل نشـط مـن قبـل أصـحاب املصـلحة     

 من خالل:ها قياس

   

   

  ودعمها هلا الفاومستوى التزام األطراف املتعاقدة واألعضاء بالصكوك اليت وضعتها 

  دعمًا ناشطًا، واستجابتها وتلقيها الفاومدى فعالية آليات 

  أو مدى عكسها الفاويف االعتبار التصورات الزراعية ذات الصلة ب الفاومدى أخذ اآلليات أو الصكوك اليت ليست حتت رعاية ،

 هلذه التصورات.

 باء 4-3

  املتصـلة   نهـا( )مبا يف ذلك اإلقليمية مالنسبة املئوية من البلدان اليت اختذت خطوات لتنفيذ الصكوك الدولية اليت تدعمها الفاو

 وجيري قياسها من خالل: بنظم اإلنتاج الزراعي املستدام،

 مبا  لفاول الدولية صة إىل اإلشراف على تنفيذ الصكوكمدى وجود آليات حوكمة وطنية فعالة أو سلطات معيَّنة ترمي بصورة خا(

 .يف ذلك الصكوك اإلقليمية(، ورصدها والتبليغ عنها

 ل من أحكام صّك دولي )مبا يف ذلـك الصـكوك اإلقليميـة( يف أطـر قانونيـة وطنيـة يف البلـدان        مدى اندماج حكم واحد على األق

 املستهدفة.

 

 جيظ 4-3

         النسبة املئوية من الصـكوك الدوليـة للفـاو املتصـلة بـنظم اإلنتـاج الزراعـي

مـن   اوجيـري قياسـه  املستدام اليت جيري تنفيذها على الصعيد اإلقليمـي،  

 :خالل

   

 مبا  لفاول الدولية صة إىل اإلشراف على تنفيذ الصكوكليات حوكمة وطنية فعالة أو سلطات معيَّنة ترمي بصورة خامدى وجود آ(

 أو اإلشراف عليها، ورصدها والتبليغ عنها.يف ذلك الصكوك اإلقليمية(،

  ي )إقليمية( حول  تنفيذ هـذه  على الصعيد اإلقليمي و/أو وضعها لنّص )نصوص( إقليم الفاومدى تنفيذ األقاليم ملتطلبات صكوك

 الصكوك حتى تارخيه.  

 النواتج

4-3-0 
( قائمة، أو وضع آليات وصكوك دوليـة  منها قليميةاإلللمشاركة يف حتديث آليات وصكوك دولية )مبا يف ذلك  أصحاب املصلحةدعم 

 . الفاوجديدة حتت رعاية 

4-3-4 
ا يف االعتبار يف الصكوك الدولية، وآليـات احلوكمـة، والعمليـات والشـراكات     لإلقرار بقطاعات الزراعة وأخذه أصحاب املصلحةدعم 

 .ولكن ليس حتت رعاية املنظمة، الفاوذات الصلة بوالية 

4-3-3 
لتيسري تنفيذ وتطبيق آليات وصكوك دولية )مبـا يف ذلـك اإلقليميـة منهـا(، والتوصـيات/املتطلبات يف آليـات        أصحاب املصلحةدعم 

 صلة.احلوكمة ذات ال
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 :4االسرتاتيجي  اهلدف

 األمساك بطريقة مستدامة ومصايدوالغابات واخلدمات من الزراعة  املنافعزيادة وحتسني توفري 

: اختاذ  رحاب املصلحة لقرارات تعتمد على األدلة يف ختطيث وإدارة القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعيية ليدعظ التحيّول إل نمليظ     2-4النتيجة 

 اإلنتاج املستدامة يف القطاع الزراعي من االل الررد واإلحصاءات والتقييظ والتحليل.

اث  مؤشرات النتائج

 األساس

 األهداف

ة عام )نهاي

4105) 

 األهداف

)نهاية عام 

4102) 

  لف 4-2

نسبة البلدان اليت ساهمت بصورة منتظمـة وكافيـة يف اجلمـع العـاملي للبيانـات      

 وجيري قياسها من خالل:حول الزراعة واملوارد الطبيعية، خالل فرتة التبليغ، 

   

   

 ة )أي تلك اليت حتصـل علـى تصـنيف "مرتفـع/مالئم"( جملموعـة      النسبة املئوية من البلدان ذات معّدل مالئم ملتوسط االستجاب

حمّددة من العمليات العاملية جلمع البيانات بشأن الزراعـة )احملاصـيل، اإلنتـاج احليـواني، مصـائد األمساك/تربيـة األحيـاء        

ات السنوية الـيت تصـدرها الفـاو،    املائية، والغابات( واملوارد الطبيعية اليت ُأجريت خالل فرتة اإلبالغ )مثاًل: استبيانات البيان

 وتقييم املوارد احلرجية، والتعداد الزراعي العاملي(

            النسبة املئوية من البلدان ذات متوسط مالئم للجودة لتصـنيف جمموعـات البيانـات املقدمـة كجـزء مـن جمموعـة حمـّددة مـن

اني، مصـائد األمساك/تربيـة األحيـاء املائيـة،     العمليات العاملية جلمـع البيانـات بشـأن الزراعـة )احملاصـيل، اإلنتـاج احليـو       

 والغابات( ( واملوارد الطبيعية اليت ُأجريت خالل فرتة اإلبالغ )مثاًل: استبيانات البيانات السنوية اليت تصدرها الفاو(.

 باء 4-2

معايري ، وأساليب دولية يف مجع بيانات و ؛نسبة البلدان اليت طّبقت مواصفات

وجيـري قياسـها مـن    ملوارد الطبيعية خالل فرتة التبليـغ ،  وطنية عن الزراعة وا

 خالل:

 
 

 
 

 

 

  اليت تضع حسابات بيئية واقتصادية )طبقًا ملعايري نظام احملاسبة البيئية واقتصادية( املتصـلة بتقيـيم    النسبة املئوية من البلدان

 األنشطة املتصلة بالزراعة، ومصائد األمساك، والغابات.  

  النواتج

4-2-0 
بالتشـارك   -والنمـاذج  التحلـيالت وُتستخرج بيانات جديدة من خالل  ،وُتنَشر دمجوُتجمَّع وُت ع البيانات واملعلومات ذات الصلةُتجَم

 مع شركاء.

 توضع وُتنشر منهجيات، ومعايري، ومواصفات، وتعريفات، وأدوات أخرى جلمع البيانات، وإدارتها، وجتميعها، وحتليلها. 4-2-4

4-2-3 
الدعم للمؤسسات على الصـعيدين الـوطين واإلقليمـي يف جمـال تنميـة القـدرات مـن أجـل التخطـيط لعمليـة مجـع البيانـات،              وفَّرُي

 وحتليلها، وتطبيقها ونشرها، وإجراء هذه العملية.
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 :3اهلدف االسرتاتيجي 

 احلد من الفقر يف الريف

 ( حتقيق اهلدفومصدرمؤشرات )
 

دد الفقراء عند خط الفقر يف الريف )النسـبة املئويـة مـن سـكان األريـاف(؛ فجـوة الفقـر عنـد خـط الفقـر يف الريـف            نسبة ع -الفقر يف الريف

 ئة(؛ العدد املطلق لسكان الريف )املصدر: البنك الدولي(ا)بامل

امسة من العمـر(؛ النسـبة املئويـة مـن     انتشار سوء التغذية، الوزن نسبًة إىل العمر )النسبة املئوية من األوالد دون اخل -سوء التغذية يف الريف

حـد/اليوم  األوالد دون اخلامسة من العمر املصابني بالتقّزم )املصدر: منظمة الصحة العاملية(؛ عمق العجز الغذائي )السعرات احلرارية/الفرد الوا

 ( الفاوالواحد( )املصدر: 

والدة حية( )املصدر: منظمة الصحة العاملية(؛  نسبة الوفيات لـدى   1 111معّدل الوفيات، دون اخلامسة من العمر )لكل  -الصحة يف الريف

والدة حّية( )املصدر: جمموعة األمم املتحدة املشـرتكة بـني الشـركات(؛ العـاملون الصـحيون يف       111 111األمهات )التقديرات الوطنية، لكّل 

 شخص( )املصدر: منظمة الصحة العاملية(   1 111اجملتمع احمللي )لكل 

 

:  ملى فقراء األرياف بإمسانية معّززة ومتساوية للحصول على املوارد اإلنتاجيةط واخلدماتط واملنملمات واألسيوا،ط وكسينهظ   0-3نتيجة ال

 إدارة مواردهظ على حنو  كور استدامة.  

 اطوط مؤشرات النتائج

 األساس

 األهداف

)نهاية عام 

4105) 

 األهداف

)نهاية عام 

4102) 

  لف 3-0

ئوية من البلدان اليت تستخدم جمموعة حمّسنة مـن االسـرتاتيجيات،   النسية امل

والسياســات، واخلطــوط التوجيهيــة، واألنظمــة واألدوات الراميــة إىل حتســني 

حصول الرجال والنسـاء مـن فقـراء األريـاف علـى مـوارد إنتاجيـة، وخـدمات         

لطبيعيـة،  وأسواق مالئمة، وإىل التشجيع على اإلدارة املستدامة لقاعدة املـوارد ا 

 :وجيري قياسها من خالل

يف  31.2

 املائة

  

   

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

 وعمليات سياساتية تشاركية اعيمج سمح بتمكني الناس من خالل إجراءوجود إطار للسياسات ي 

 رّوج للحيازة اآلمنة للموارد الطبيعية، واستخدامها العادل، وإدارتها املسـتدامة مـن   وجود سياسات، وتشريعات، ومؤسسات ت

 يف الريف وغريهم من اجملموعات املهّمشة الفقراء جانب الرجال والنساء

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

 باء 3-0

املئوية من البلدان اليت قامت فيها املنظمات الريفية ذات الصلة، واملؤسسات احلكومية  النسبة

ذات الصلة، بتعزيز قدراتها من أجل حتسـني احلصـول العـادل     أصحاب املصلحةوغريهم من 

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

 :وجيري قياسها من خاللاملوارد الطبيعية على حنو مستدام، إلدارة قاعدة 

يف  41.2

 املائة

  

   

     مستوى قدرات املنظمات الريفية واملؤسسات املناصرة للفقراء يف جمال املشاركة يف حوكمة اجملتمع احمللـي، وعمليـات وضـع

 السياسات وتقديم اخلدمات

 رد الطبيعية، وإدارتها املستدامة واستخدامها العادلمستوى القدرات يف جمال احليازة اآلمنة للموا 

  لفقراء، وعلـى خـدمات   مناصرة لمستوى القدرات يف جمال حتسني حصول الرجال والنساء من فقراء الريف على تكنولوجيات

 ريفية ودعم للتسويق.

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

  

 النواتج
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 .الدعم لتعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية، وتيسري عملية متكني فقراء الريف 3-0-0

3-0-4 
الدعم للتشجيع على اعتماد وتنفيذ ُنُهج مناِصرة للفقراء حيال سياسات وبرامج حتّسن احلصول على موارد طبيعية، وإدراتها بصورة 

 .مستدامة

3-0-3 
ني الفقراء واألسر الفقرية يف الريف على تكنولوجيات ومعارف مالئمـة، وعلـى مـدخالت والوصـول إىل     الدعم لتحسني حصول املنتج

 .األسواق

 .دعم االبتكارات يف توفري اخلدمات الريفية وتنمية البنية التحتية املتاحة للفقراء يف الريف 3-0-2

3-0-5 

ديد اسرتاتيجيات ترمي إىل حتقيق التنمية الريفيـة املسـتدامة والعادلـة    إسداء املشورة السياساتية عرب القطاعات وتنمية القدرات لتح

 للرجال والنساء، وإىل احلّد من الفقر.

 

 :  ملى فقراء الريف بفرص  كرب يف احلصول على عمل الئق يف املزرعة واارج املزرعة4-3النتيجة 

ايييييييييييث  مؤشرات النتائج

 األساس

 األهداف

)نهاييية عييام 

4105) 

 األهداف

 ية عام)نها

4102) 

  لف 3-4

ــات،     ــن السياس ــنة م ــة حمّس ــدت جمموع ــيت اعتم ــدان ال ــة للبل ــبة املئوي النس

واملؤسسات والتدخالت الرامية إىل تـوفري عمـل الئـق يف الريـف، مبـا يف ذلـك       

 : وجيري قياسها من خاللالنساء والشباب، 

يف  16.2

 املائة

  

  الئق يف الريف مالءمة سياسات، واسرتاتيجيات، وبرامج لتوليد عمل 

 مستوى القدرات املؤسسية لدعم الرتويج لعمل الئق يف الريف 

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

 النواتج

3-4-0 
يذ سياسات، واسرتاتيجيات، وبرامج توّلـد عمـاًل الئقـًا يف    دعم السياسات القائمة على األدلة وتنمية القدرات يف جمال صياغة وتنف

 الريف مع الرتكيز بصورة خاصة على تعزيز التمكني االقتصادي واالجتماعي للشباب والنساء يف الريف.

  العمل الدولية حبيث يشمل املناطق الريفية.ريدعم السياسات لتوسيع نطاق تطبيق معاي 3-4-4

 ء نظم معلومات وتوليد بيانات ومعارف بشأن العمل الالئق يف الريف على الصعيد الوطين، واإلقليمي، والعاملي.الدعم الفين إلنشا 3-4-3

 : تتعّزز ُنمُلظ احلماية االجتماعية دعمًا للحّد من الفقر يف الريف بصورة مستدامة3-3النتيجة 

ايييييييييييث  مؤشرات النتائج

 األساس

األهييييييداف 

)نهاييية عييام 

4105) 

األهيييييييييداف 

ة عيييام )نهايييي

4102) 

  لف 3-3

لبلدان اليت اعتمدت نظـم حمّسـنة للحمايـة االجتماعيـة تـربط احلمايـة       انسبة 

، واإلدارة  الريـف، واألمـن الغـذائي والتغذيـة    االجتماعيـة باحلـّد مـن الفقـر يف    

  وجيري قياسها من خالل:املستدامة للموارد الطبيعية، 

يف  46.2

 املائة

  

  ّددين بسياسات واسرتاتيجيات عرب القطاعات لتوسـيع نطـاق انتشـار نظـم احلمايـة االجتماعيـة       املتع أصحاب املصلحةالتزام

 وزيادة استجابتها يف املناطق الريفية 

 مستوى القدرات املؤسسية لتنفيذ برامج محاية اجتماعية فّعالة يف املناطق الريفية 

  جتماعية يف املناطق الريفيةحلماية االسياسات وبرامج امستوى القدرات لتحليل  ورصد، وتقييم 

 النواتج

3-3-0 
، وتنمية القدرات، والدعوة لتحسني نظـم احلمايـة االجتماعيـة مـن أجـل تعزيـز التنميـة الريفيـة         يف جمال السياساتتَوفَّر املشورة 

 .والتغذيةاملستدامة والعادلة، واحلّد من الفقر، وحتقيق األمن الغذائي 

صكوك املعرفة القائمة على األدّلة من أجل تقييم تأثري آليات احلماية االجتماعية على تقليص الالمسـاواة،  حتسني نظم املعلومات و 3-3-4
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 ، وتعزيز قدرة فقراء األرياف على إدارة املخاطر.يف الريف سبل كسب العيشوحتسني 
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 :2اهلدف االسرتاتيجي 

 لى املستويات احملليةط والوطنيةط والدوليةع التمسني من وجود ُنمُلظ زراعية وغذائية  كور مشواًل وكفاءة

 حتقيق اهلدف ومصدر(مؤشرات )

(؛ قاعـدة البيانـات اإلحصـائية املوضـوعية يف املنظمـة     زيادة يف قيمة التجارة الزراعية العاملية بالنسبة إىل قيمة اإلنتاج الزراعي العاملي )املصدر: 

األمـم املتحـدة    املدى الذي يكون فيه النمو يف القيمة املضافة للصناعة الزراعية يف العامل أكرب من النمو يف القيمة املضافة للزراعة )املصدر: منظمـة 

 .للتنمية الصناعية(؛ النمو العاملي يف إنتاجية العمل يف قطاعي الزراعة واملؤسسات الزراعية )املصدر: منظمة العمل الدولية(

 : ُتصاغ وُتنفَّذ االتفاقات الدوليةط واآلليات واملوارفات اليت ترّوج لتجارة و سوا،  كور كفاءة ومشولية من جانب البلدان.0-2النتيجة 

 اطييييييييييوط مؤشرات اإلنتاج

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهداف )نهاية 

 (4102عام 

  لف 2-0

اءمة السياسات التجارية واألنظمـة  النسبة املئوية من البلدان اليت قامت مبو

املتصلة بالتجارة الدولية يف جمـال الزراعـة، والغابـات،    )واآلليات الوطنية 

وجيـري قياسـها مـن    تفاقـات،  االحبيث تتطـابق مـع    واملنتجات( األغذية

 خالل:

   

   

 تجارة الدولية لتتطابق مـع اتفاقـات التجـارة    حتديد عدد البلدان اليت غّيرت السياسات، واألنظمة واآلليات الوطنية املتصلة بال

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

 باء 2-0

يف عمليـة وضـع املعـايري الدوليـة      األقّل منـواً  لبلدانمؤشر املشاركة الفعالة ل

وجيـري  ة النباتات، حتت رعاية الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية حلماي

 :  قياسه من خالل

 يف املائة 13.2

  

          عدد التعليقات الواردة من البلدان األقل منوًا يف مجيع مراحـل وضـع معـايري االتفاقيـة الدوليـة لوقايـة النباتـات أو مواصـفات

من نظم التعليـق عـرب اإلنرتنـت    )املصدر: بيانات  األعضاء مجيع البلدان التعليقات الواردة منالدستور الغذائي كنسبة من عدد 

 يف أمانيت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو الدستور الغذائي(

 جيظ 2-0

النسبة املئوية من البلدان النامية اليت ارتفع فيها مؤشر النظم التنظيميـة يف  

 : وجيري قياسها من خالل، الفاو

   

 4112عام  يف املؤشر الواجب وضعه 

 النواتج

2-0-0 
وضع معايري دولية جديدة ومنّقحة يف جمال سالمة األغذيـة وجودتهـا والصـحة النباتيـة، وتوافـق عليهـا البلـدان، وتشـّكل مرجعـًا          

 لالتساق الدولي.

2-0-4 
ت، توفري الدعم للبلدان وجمموعاتها االقتصادية اإلقليمية للمشاركة على حنو فعال يف صياغة وتنفيذ اتفاقات دولية، وأنظمـة، وآليـا  

 وُأطر ترّوج لألسواق الشفافة ولتعزيز الفرص يف األسواق العاملية واإلقليمية.

2-0-3 
الـوطنيني لتصـميم وتنفيـذ اسـرتاتيجيات كفـوءة وشـاملة يف جمـال         أصحاب املصـلحة حمدَّثة للحكومات و وحتليالتُتوفَّر معلومات 

 األسواق والتجارة. 

2-0-2 
من أجل حتسني قدرتها على تصميم وتنفيذ سياسات وأطر تنظيمية أفضل، وتقديم خدمات عامـة  توفري الدعم ملؤسسات القطاع العام 

 متصلة بالصحة النباتية واحليوانية، وبسالمة األغذية وجودتها. 

لقطياعني العيام   تسون  كور مشولية وكفاءةط مين جانيب ا   حيث ألغذية الزراعيةاألعمال الزراعية وسالسل ا: ُتنلأ وُتنفَّذ مؤسسات 4-2النتيجة 

 واخلاص.

 اطوط مؤشرات النتائج

 األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4105) 

األهداف )نهاية 

 (4102عام 
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 :2اهلدف االسرتاتيجي 

 لى املستويات احملليةط والوطنيةط والدوليةع التمسني من وجود ُنمُلظ زراعية وغذائية  كور مشواًل وكفاءة

  لف 2-4

النسبة املئوية من البلدان اليت شهدت فيها القيمة املضافة للصناعة الزراعية 

 :وجيري قياسها من خاللمنوّا أسرع من القيمة املضافة للزراعة،  
 ةيف املائ 21.2

 

 

 

 

 للتنميـة الصـناعية( مقارنـة بالقيمـة      األمم املتحـدة منظمة )املصدر: اإلحصاءات الصناعية يف املضافة يف الصناعة الزراعية  القيمة

 وتربية األحياء املائية( )املصدر: مؤشرات التنمية العاملية( د األمساكياملضافة للزراعة )مبا يف ذلك الغابات ومصا

 

 باء 2-4

بشـأن الفاقـد مـن     الفـاو ئوية من البلدان اليت اخنفض فيها مؤشر النسبة امل

 :وجيري قياسها من خاللاألغذية، 

 

 

 

 

 

 

 4112الواجب وضعه حبلول عام  املؤشر 

 النواتج

2-4-0 
 سالسـل  لصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات، ولتوفري سلع عامة تعـزز الشـمولية والكفـاءة يف    العامتوفري الدعم ملؤسسات القطاع 

 األغذية الزراعية.

 توفري الدعم لوضع برامج قائمة على األدّلة للحّد من الفواقد واهلدر يف األغذية على الصعيد الوطين، واإلقليمي والعاملي. 2-4-4

2-4-3 
يت تّتسـم بالشـمولية،   توفري الدعم الفين واإلداري لألطراف املعنيني يف سلسلة القيمة من أجل الرتويج لسالسل األغذيـة الزراعيـة الـ   

 والكفاءة، واالستدامة.

: توَضع وُتنفَّذ السياساتط والصسوك املاليةط واالستومارات اليت حتّسن مشولية نملظ األغذية الزراعية وكفاءتها من جانب القطاعني 3-2لنتيجة ا

  العام واخلاص.

األهيييييييداف  األساس اطوط مؤشرات النتائج

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييداف  

ييية عييام  )نها

4102) 

  لف 2-3

النسبة املئوية من البلدان الـيت ازدادت فيهـا االئتمانـات للزراعـة باألرقـام      

  وجيري قياسها من خالل:احلقيقية )معّدلة حسب التضخم( 
 يف املائة 33

 

 

 

 

  بلـدًا علـى    21ت املركزيـة ) االئتمانات باملستوى احلقيقي اليت مّت توفريها للقطاع الزراعي كما جرى قياسها يف تقرير اإلحصـاءا

 األقل(

 باء 2-3

النسبة املئوية من البلدان اليت ازداد فيها رصيد رأس املال الزراعي باألرقام 

 يف املائة 16 وجيري قياسها من خالل:احلقيقية )املعّدلة حسب التضخم(، 

  

  األراضي، تربية احليوانـات )أصـول ثابتـة(،     ]تنمية الفاواالستثمار يف رصيد رأس املال كما جرى قياسه من جانب إحصاءات

قاعـدة البيانـات اإلحصـائية    ، اآلالت[ )املصـدر:  للثـروة احليوانيـة  ، اهليكليـات  املـزارع حماصـيل  الثروة احليوانية )اجلرد(، 

 (املوضوعية يف املنظمة

 جيظ 2-3

النسبة املئوية من البلدان اليت تراجع فيها تقّلب األسعار احلقيقية لألغذية 

 وجيري قياسها من خالل:)معّدلة حسب التضخم(، 

   

 أسعار األغذية احمللية يف قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة:  مؤشر التقّلب يف السلع الزراعية األساسية )املصدر ،

 ندوق النقد الدولي(النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة ، أسعار السلع األساسية يف ص
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 :2اهلدف االسرتاتيجي 

 لى املستويات احملليةط والوطنيةط والدوليةع التمسني من وجود ُنمُلظ زراعية وغذائية  كور مشواًل وكفاءة

 دال 2-3

النسبة املئوية من البلدان اليت قّلصت مستوى املثبطات اليت تؤثر على قطاع 

وجيري قياسها مـن  االختالالت يف السياسات،  من خاللالزراعة واألغذية 

  خالل:

 يف املائة 11

  

 (الفاوية يف امليدان االقتصادي والبنك الدولي، بيانات مؤشرات املعدالت الفعالة للحماية )املصدر: بيانات منظمة التعاون والتنم 

 النواتج

2-3-0 
األغذيـة  صكوك وخدمات مالية حتّسن احلصول على رأس املـال لـنظم    وتنفيذتوفري الدعم ملؤسسات القطاعني العام واخلاص لتصميم 

 تّتسم بالكفاءة والشمولية. اليت

 تّتسم بالكفاءة والشمولية زراعيةة واخلاصة من أجل زيادة االستثمارات املسؤولة يف نظم توفري الدعم ملؤسسات االستثمار العام 2-3-4

2-3-3 
النظم  يفُتنشأ النظم وُتدَعم البلدان لرصد، وحتليل، وإدارة آثار السياسات املتصلة بالتجارة، واألغذية، والزراعة، واملوارد الطبيعية، 

 واألسواق. املخاطر املتصلة باألسعار ويفالغذائية 
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  5االسرتاتيجي  اهلدف

 واألزمات زيادة رمود ُسبل كسب العيش يف مواجهة التهديدات

 مؤشرات )ومصدر( حتقيق اهلدف

مؤشر التعّرض إىل املخاطر )سيجري وضعه بناًء على بيانات من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشـؤون اإلنسـانية واإلدارة    –التعّرض إل املخاطر 

 OCHA-ECHO)1مة للمعونة اإلنسانية يف املفوضية األوروبية العا

 )املصدر: برنامج األغذية العاملي، الفاو( شحنات املعونة الغذائية من احلبوب للفرد الواحد -االعتماد على املعونة الغذائية

وعية يف املنظمة(؛ املناطق الربية احملمية )املصدر: البيانات اإلحصائية املوض قاعدة التوازنات يف املغذيات )املصدر: -رحة النملام اإليسولوجي

(؛ النمـو  الفـاو البنك الدولي(؛ املناطق احلرجية املصّممة يف األساس لتوفري خدمات بيئية واجتماعية )املصدر: التقييم العاملي للموارد احلرجية، 

بالنسـبة  البيئة العامليـة  مرفق منافع  (؛ مؤشرة املوضوعية يف املنظمةقاعدة البيانات اإلحصائيالسنوي ملناطق احلرجية )النسبة املئوية( )املصدر: 

 إىل التنّوع البيولوجي )املصدر: البنك الدولي(.

2(CE DATمؤشر سوء التغذية احلادة على الصعيد العاملي )املعدالت املتوسطة( )املصدر:  -سوء التغذية
 

 نيةط وسياساتيةط ومؤسسية و طرًا تنمليمية للحّد من املخاطر وإدارة األزمات. قاليظ تعتمد وتنفإذ نملمًا قانو: بلدان و0-5النتيجة 

األهداف  األساس اطوط مؤشرات النتائج

)نهاية عام 

4105) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

  لف 5-0

اليت حّسنت التزامها وقدرتها علـى إدارة خمـاطر   النسبة املئوية من البلدان 

زراعـة واألغذيـة والتغذيـة بشـكل سياسـات،      الكوارث واألزمات يف قطاع ال

 وجيري قياسها من خالل:وتشريعات، ونظم مؤسسية، 

   

   

    ،وجود سياسة أو اسرتاتيجية وطنية للحّد من خماطر الكوارث و/أو إدارتها مع إدراج صريح وشامل لقطاع الزراعـة، واألغذيـة

 والتغذية و/أو القطاعات ذات الصلة

 طر الكوارث جزءًا ال يتجزأ من السياسات واخلطط الوطنية املتصلة بالزراعة، واألغذية، والتغذية يشّكل احلّد من خما 

  وجود هيكلية فعالة للحّد من خماطر الكوارث و/أو إدارتها يف الوكاالت املعنية بالزراعة واألغذية والزراعة، والوكاالت القطاعية

 ذات الصلة

 املصلحة ومتعددة القطاعات للحّد من خماطر الكوارث وإدارتها، مبا يف ذلـك الرتكيـز    وجود آلية تنسيق وطنية متعددة أصحاب

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

 ية.ختصيص مستويات مالئمة من املوارد البشرية واملالية للحّد من املخاطر بالنسبة إىل الزراعة، واألغذية والتغذ 

 النواتج

  القدرات لصياغة سياسات، واسرتاتيجيات، وخطط للحّد من املخاطر وإدارة األزمات، والرتويج هلا. حتسني 5-0-0

 ز التنسيق وحتّسن اسرتاتيجيات برجمة االستثمار وتعبئة املوارد للحّد من املخاطر وإدارة األزمات.تعزي 5-0-4

 ظ معلومات منتملمة وتوفإر اإلنذار املبسر ملواجهة  املخاطر احملتملةط واملعروفة والناشئة.: تقّدم البلدان واألقالي4-5النتيجة 

األهداف  األساس اطوط مؤشرات النتائج

)نهاية عام 

4105) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

                                                 

 عامة للمعونة اإلنسانية يف املفوضية األوروبية واإلدارة ال (األمم املتحدةمكتب لتنسيق الشؤون اإلنسانية )  1

 قاعدة بيانات عن حاالت الطوارئ املرّكبة  2
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  5االسرتاتيجي  اهلدف

 واألزمات زيادة رمود ُسبل كسب العيش يف مواجهة التهديدات

  لف 5-4

النسـبة املئويـة مـن البلـدان الـيت حّسـنت قـدراتها علـى تـوفري معلومـات           

ات يف الوقـت املالئـم ملواجهـة تهديـدات حمتملـة،      منتظمة، وإطالق إجراء

وجيري قياسها مـن  ومعروفة، وناشئة يف جمال الزراعة واألغذية والتغذية، 

 خالل:

 يف املائة 41.4
  

   

  عن األخطار ومواطن الضعف الرئيسية بالنسـبة إىل املخـاطر الـيت تـؤثر      وحتليالتتوضع الُنُظم جلمع، ورصد، وتقاسم بيانات

 الزراعة، واألغذية والتغذية ىلع

         ُتنشأ نظم وطنية لإلنذار املبكرعن مجيع املخاطر الرئيسية اليت تـؤثر علـى الزراعـة، واألغذيـة، والتغذيـة، علـى أن تصـل إىل

 اجملتمعات احمللية

 مسـتنرية بشـأن    أدّلة عن استخدام بيانات متصلة باألخطار، ومبواطن الضعف و/أو بالقدرة على الصمود من أجل اختاذ قرارات

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

  سـبل  عن آليـات قـدرة الصـمود لـدى اجملتمعـات احملليـة/جمموعات        وحتليالتتوَضع الُنُظم جلمع، ورصد، وتقاسم بيانات

 كسب العيش

 النواتج

 دات ورصدها، ولتقييم املخاطر املتصلة بإعطاء إنذار مبكر متكامل وحسن التوقيتُتنشأ/ُتحسَّن اآلليات لتحديد التهدي 5-4-0

 . سبل كسب العيشاجملتمعات احمللية/جمموعات  القدرات لتقييم عوامل اهلشاشة والقدرة على الصمود لدى حتسني 5-4-4

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

األهداف  األساس اطوط مؤشرات النتائج

)نهاية عام 

4105) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

  لف 5-3

النسبة املئوية من البلدان اليت حّسنت قدرتها على تطبيق إجراءات الوقاية 

من اآلثـار والتخفيـف منهـا مبـا يقّلـص املخـاطر علـى الزراعـة، واألغذيـة          

 :وجيري قياسها من خاللوالتغذية، 

 يف املائة 41.2

  

 تؤثر على الزراعة، واألغذيـة والتغذيـة تتمتـع بقـدرات لتطبيـق إجـراءات الوقايـة مـن االثـار           وأزماتاملعّرضة لكوارث  البلدان

 والتخفيف منها على املستويات اإلدارية كافة

   مات االجتماعيـة واالقتصـادية   تـؤثر علـى الزراعـة، واألغذيـة والتغذيـة تـوّفر الـدعم واخلـد         وأزمـات البلدان املعّرضة لكـوارث

 للمجتمعات احمللية املعّرضة للخطر من أجل احلّد من هشاشتها

 النواتج

5-3-0 
الرئيسيني على تنفيـذ املمارسـات اجليـدة يف جمـال الوقايـة مـن        أصحاب املصلحة قدرات البلدان، واجملتمعات احمللية، وحتسني

 األزمات.ليص آثار التهديدات وقاآلثار والتخفيف منها لت

5-3-4 
الرئيسيني على احلّد من اهلشاشة وتعزيز القدرة على الصـمود لـدى اجملتمعـات احملليـة      أصحاب املصلحة قدرات البلدان وحتسني

 املعّرضة للتهديدات واألزمات. 
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  5االسرتاتيجي  اهلدف

 واألزمات زيادة رمود ُسبل كسب العيش يف مواجهة التهديدات

 : البلدان واألقاليظ املتأثرة بالسوارث واألزمات تستعد إلجياد احللول الفعالة وإدارتها.2-5النتيجة 

األهداف  األساس اطوط مؤشرات النتائج

)نهاية عام 

4105) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

  لف 5-2

النســبة املئويــة مــن البلــدان الــيت حّســنت قــدراتها علــى التأهــب وإدارة  

 :وجيري قياسها من خاللاالستجابة، 
 يف املائة 21.2

  

 لقطـاع الزراعـة ، واألغذيـة والتغذيـة و/أو القطاعـات ذات       ارئتعددة األخطار و/أو خطط الطوتوضع خطط للتأهب للكوارث امل

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

 وجود آلية تنسيق فنية ومؤسسية فعالة ومسؤولة من أجل إدارة الكوارث/األزمات يف قطاع الزراعة، واألغذية، والتغذية 

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

 النواتج

 على التأهب لألزمات من أجل تقليص آثار األزمات. أصحاب املصلحة قدرات السلطات الوطنية وحتسني 5-2-0

 و أفضل.أجل التأهب واالستجابة لألزمات على حن من ز قدرات التنسيقتعزي 5-2-4

 على االستجابة إىل األزمات.  أصحاب املصلحةز قدرات السلطات الوطنية وتعزي 5-2-3
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علـى  حتقيق اجلودة الفنية، واملعارف، واخلدمات، وجودة وكمال البيانـات الـيت تنتجهـا وتنشـرها الفـاو، وخـدمات جيـدة للعمـل          -بيان النتيجة

 احلوكمة واملساواة بني اجلنسني

 : جودة وكمال العمل الفين واملعياري الذي تقوم به املنملمة6-0

 اطييييييييييوط  مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 6-0

    وجيري قياسها من خالل:جودة القيادة الفنية، 

 جية هلذا املؤشر، مع األخذ يف االعتبار عناصر القيادة الفنية من قبيل: ضمان االمتيـاز يف املعـارف الفنيـة،    جيري حاليًا وضع منه

 وااللتزام بالسياسات الفنية، والسالمة الفنية والقدرة على االستجابة للقضايا الناشئة

 النواتج

6-0-0 
القيادة الفنية الرئيسية ملساعدي املدير العام يف  ف اإلسرتاتيجية عن طريقضمان جودة املعرفة الفنية الالزمة لتحقيق ودعم تنفيذ األهدا

 وتوفري خربة فنية كافية لربامج املنظمة. على اإلنرتنت فنية اإلدارات الفنية، وإقامة شبكات

 ود اجلغرافية.االمتثال للسياسات الفنية، والسالمة من الناحية الفنية، واتساق تدخالت املنظمة عرب احلد التكفل 6-0-4

6-0-3 
لتكييف حلول للبيئة املتغرية، واإلسهام يف  توفري القدرة على االستجابة للقضايا الناشئة، ودعم البحث عن ُنهج جديدة وابتكارات

 تعاونية باستخدام الصندوق متعدد التخصصات. مواجهة التحديات عن طريق بذل جهود

6-0-2 
اللجان الفنية )جلنة مصايد األمساك، جلنة  جياد خيارات يف التخصصات األساسية عن طريقالنهوض بالفهم األساسي للتحديات، وإ

 السلع(. الغابات، جلنة الزراعة، جلنة مشكالت

 .األمساك وتربية األحياء املائية، والغابات التكفل بإعداد املطبوعات الرئيسية عن حالة انعدام األمن الغذائي، والزارعة، ومصايد 6-0-5

6-0-6 
املؤسسي من جانب اإلدارات الفنية وكبري  دعم وتشجيع احلوار الفين والسياسي على املستويني العاملي واإلقليمي عن طريق التمثيل

 .اإلحصائيني

 من االل  ساليب حمّسنة تعها املنملمة : تعّزز املنملمة قدرة البالد على استخدام البياناتط ومجعهاط وحتليلهاط ونلرها6-4

 اطييييييييييوط   األساسية األداء مؤشرات

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 6-4

صنع السياسات،  قياس استخدام اإلحصاءات يف عمليات نظام وضع عالمات

 وجيري قياسه من خالل:

   

 قائمة على األدّلة من خـالل بيانـات    أهمية ووجود نظم بيانات/ معلومات على الصعيد القطري واستخدام إحصاءات لصنع قرارات

 جمّمعة )املصدر: مسح على نطاق املنظمة يف الفاو( 

 باء 6-4

    :من خالل وجيري قياسهلقدرة اإلحصائية، نظام تقييم الفاو ل

 نتائج استمارات التقييم القطري يف االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية 

 النواتج

 جيري وضع وتشاطر أساليب جلمع البيانات، وجتميعها، ونشرها، وحتليلها، واستخدامها يف جماالت خمتلفة من البيانات. 6-4-0

6-4-4 
)مثاًل من  ونشرها، وحتليلها، ائيني الوطنيني يف مجع البياناتُيوفَّر الدعم لتعزيز املؤسسات الوطنية لإلحصاء ولتحسني كفاءات اإلحص

 االسرتاتيجية العاملية ونظام املعلومات اإلحصائية القطرية لألغذية والزراعة(.خالل العمل على 
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 تنتج مجيع البلدان بيانات عالية اجلودة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي، وحتصل عليها. 6-4-3

6-4-2 
املشرتكة بني اإلدارات املعنية باإلحصاءات(،  العمل مجاعةل اإلحصاءات )رئيس اإلحصائيني ويف جما الفاوُتعّزز احلوكمة والتنسيق يف 

 تقييم إطار الرصد يف املنظمة.لالتنموية وووحتّسن القدرة الداخلية على حتليل التحديات السياساتية 

اليت تؤدي  ةمتماسسة للعمل على املساواة بني اجلنسني ومتسني املر ة يف برامج األهداف االسرتاتيجيودة اخلدمات واسرتاتيجية وُنُهج : ج6-3

 إل تعزيز قدرات البلدان األعضاء يف جمال رياغة وتنفيذ وررد وتقييظ سياساتط واسرتاتيجياتط وبرامجط واستومارات توفإر فررًا متساوية

 للنساء والرجال يف الزراعة واألمن الغذائي

 اطييييييييييوط  مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

ام )نهايييية عييي 

4102) 

  لف 6-3

من تدخالت املعايري الدنيا لتبسيط مسألة املساواة بني اجلنسني، وما يتم  عدد

 :وجيري قياسها من خالل، مستهدفة وخاصة بالنساء

   

  الوظيفيةحتديد ورصد جمموعة من التدخالت الرئيسية املتصلة باملعايري الدنيا يف إطار مجيع األهداف االسرتاتيجية والنتائج 

 باء 6-3

خطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني عدد معايري األداء يف 

 :وجيري قياسه من خالل، الفاواليت حّققتها  اجلنسني ومتكني املرأة

   

 ومتكني املرأة طة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسنيحتديد ورصد جمموعة من التدخالت الرئيسية املتصلة خب 

 يف إطار مجيع األهداف الوظيفية يف املنظمة

 النواتج

6-3-0 
من وحدة املساواة بني اجلنسني لتنمية قدراتها مبا يّتسق مع املعايري الدنيا  االسرتاتيجيالدعم ضمن هذا اهلدف  األعضاء تتلقى البلدان

 املستهدفة. ني اجلنسني، والتدخالتاملساواة ب مسألة بشأن تبسيط الفاويف 

 لدعم مبادرات البلدان الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني. ز آليات مؤسسية وقدرات املوظفنيُتنشأ أو ُتعزَّ 6-3-4

دف : ادمات جيدة لوضع معايريط وآليات ومؤسسات حوكمة  كور مشولية وفعالية على الصعيد العامليط واإلقليميط والوطين ويف برامج اهل6-2

 االسرتاتيجي

 اطييييييييييوط  مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 6-2

دورًا قياديًا  الفاوعدد اآلليات أو العمليات العاملية للحوكمة اليت متارس فيها 

 .مبا شّجع إحراز تقدم يف مسائل متصلة باألهداف االسرتاتيجية اخلمسة

4
3

   

 

 باء 6-2

مسائل احلوكمة على الصعيد الوطين، واإلقليمي، والعاملي اليت شّجعت  عدد

وجيري قياسها التقّدم يف ما يتصل باألهداف االسرتاتيجية اخلمسة،  الفاوفيها 

 من خالل

   

 تية عن اإلجابات علـى مسـائل   عدد منتجات املعارف األساسية يف جمال احلوكمة )مثاًل نشرات املعلومات، مذكرات السياسة( املتأ

 طلبات التحليل خالل فرتة السنتنياحلوكمة، أو 

                                                 

 4112وما بعد عام  اجلوعحتّدي القضاء على    3
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           عدد مسائل احلوكمة )والعمليات ذات الصلة( اليت تقـّدمها وحـدة احلوكمـة كخدمـة جتريبيـة علـى الصـعيد الـوطين، واإلقليمـي

 والعاملي

  حتديد وحتليـل املسـائل املتصـلة باحلوكمـة امُلشـار إليهـا       عدد الطلبات الوطنية اليت مّت تلقيها لتطبيق اخلدمة التجريبية يف جمال

  أعاله

 النواتج

 يف آليات عاملية خمتارة للحوكمة من حيث جودتها واتساقها. الفاوحتّسن مساهمة  6-2-0

 ئمة.خيارات ملشورة مستهدفة مال والعاملي وُتصاغ على الصعيد الوطين واإلقليميُتحدَّد مسائل احلوكمة الرئيسية  6-2-4
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 : برنامج التعاون التقين2 الفصل

 حتقيق برنامج التعاون التقين على حنو فعال، وباتساق تام مع األهداف االسرتاتيجية ودعمًا لتنفيذ نتائج أطر الربجمة القطرية -بيان النتيجة

 : إدارة ودعظ برنامج التعاون التقين2-0

األهيييييييداف  اث األساس مؤشرات األداء األساسية

هاييية عييام  )ن

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 2-0

وجيري قياسها معدالت املوافقة على موارد برنامج التعاون التقين وتوفريها، 

 من خالل:

 يف املائة 111 يف املائة 111 صفر يف املائة

  4112-4112املوافقات مقابل اعتمادات فرتة السنتني 

 تقين معّدل حتقيق مشاريع برامج التعاون ال 

 : ملاريع برنامج التعاون التقين2-4

 اطييييييييييوط مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 2-4
وجيري مالءمة واستدامة تدخالت التنمية يف إطار برنامج التعاون التقين، 

 :قياسها من خالل

   

 
  وف تتحقق يف كل فرتة سنتني )إستنادًا إىل تقييم النتائج احملققة وتقارير الرصد األخرى املتاحـة  اليت س نتائجالاستند املؤشر على

  اليت أجنزت(
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 التوارل

د، بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة، والدعوة، ومستوى أعلى من التوعية، والدعم السياسي واملوار الفاوحيظى حتقيق أهداف  -بيان النتيجة

 وتنمية معّززة للقدرات وإدارة املعارف

 : اللراكاتط والدعوةط وتنمية القدرات8-0

 اطييييييييييوط مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 8-0
    عدد التعهدات بالتزامات حامسة اليت مّت إبرامها

 باء 8-0
لنتائج يف جمال دعم تنمية القدرات يف هدف لقياس ا الفاوجتربة نهج 

 اسرتاتيجي واحد ُنّفذ 

   

 النواتج

 .األساسية ُتشّجع وُتعزَّز الشراكات 8-0-0

 ُيوفَّر التوجيه والدعم ملوظفي الفاو يف تنفيذ اسرتاتيجيات الشراكة على نطاق املنظمة. 8-0-4

 .الفاواملعنية باهلدف االسرتاتيجي من أجل تبسيط تنمية القدرات يف عمل  والدعم للفرق يف جمال التدريباملشورة ُتوّفر  8-0-3

 : االتصاالت8-4

 اطييييييييييوط مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 8-4

ت إحصـاءا املفتوح )عدد الزوار يعتمد علـى   الفاوزيارات املستخدمني ألرشيف 

 على شبكة اإلنرتنت(الدخول 

مليون  4.2

وثيقة يتّم 

احلصول 

 عليها شهريًا

مليون  3.2

وثيقة يتّم 

احلصول 

 عليها شهريًا

مليون  2.2

وثيقة يتّم 

احلصول عليها 

 شهريًا

 باء 8-4

 Meltwater( مقاسًا خبدمـة  املوقع زياراتمستوى وجود وسائل اإلعالم )عدد 

 للرصد اإلعالمي

زيارة  14 211

جديدة يف 

 الشهر

زيارة  13 221

جديدة يف 

 الشهر

زيارة  12 142

 جديدة يف الشهر

 النواتج

 إقامة عالقات جديدة مع وسائل اإلعالم العاملية، واإلقليمية والوطنية 8-4-0

 اتيجيةووجود وسائل التواصل االجتماعي التساقها مع أهدافها االسرت علي مستوي العاملإطالق املوقع اإللكرتوني للمنظمة  8-4-4

 وضع وتعزيز نهج، وأدوات ومنهجيات على مستوى املنظمة يف جمال نشر املعرفة واإلدارة احملّسنة للمعلومات 8-4-3

 : تعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب8-3

 اطييييييييييوط مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4105) 

8-3 
-4112تهـا يف فـرتة السـنتني )   ئوى املساهمات الطوعيـة الـيت جـرت تعب   مست

4112) 

مليار  1.2

دوالر أمريكي 

مليار 1.2

 دوالر أمريكي

مليار دوالر 1.2

 أمريكي
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 التوارل

-4114)  لف

4113) 

(4112-

4112) 

(4116-4112) 

 باء 8-3
 البلدان ذات هدف واقعي لتعبئة املوارد عدد

12 21 

مجيع البلدان اليت 

وضعت أطرًا 

 ربامج القطريةلل

 النواتج

 ، مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوبالفاوقاعدة موّسعة ومتنوعة من الشركاء اليت تعمل معها  8-3-0

8-3-4 
 توليد أو حتسني ثقافة على مستوى املنظمة والقدرة على تعبئة املوارد، والتعاون بني بلدان اجلنوب وخباصة من خالل تدريب املوظفني

 يف املكاتب امليدانية

 دمج تعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب يف أطر جديدة أو منّقحة للربجمة القطرية 8-3-3

 ، وُترَصد وتؤخذ يف االعتبارالفاوتتسق املساهمات الطوعية مع األولويات املتفق عليها يف عمل املنظمة، مبا يتماشى مع سياسات  8-3-2
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 : تسنولوجيا املعلومات9اهلدف الوظيفي 

 تكنولوجيا جمال يف وخدمات حلول خالل من اجلغرافية املواقع مجيع يف التوقيت حسنة بصورة الفاو يف األعمال حاجات ُتعاَلج -النتائج بيان

 الزبائن إىل وموّجهة الكلفة، حيث من الكفاءة وذات وفعالة، اجلودة، ورفيعة التوقيت، حسنة املعلومات

األهيييييييداف  اث األساس ألداء األساسيةمؤشرات ا

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

41025) 

  لف 9-0

حسـب جمـال العمـل     الفـاو الزبـون مـن تكنولوجيـا املعلومـات يف      امستوى رضـ 

 :وجيري قياسه من خالل، الرئيسي

 
 )النسبة املئوية من الزبائن الراضني متامًا )املصدر: مسح سنوي للزبائن 

 يف املائة 21 يف املائة 61 ال ينطبق

 باء 9-0

وجيـري  ، مستوى اخلدمات اليت حققت أهـدافها  بشأن النسبة املئوية التفاقات

 : قياسها من خالل

 االستعراضات السنوية ألداء اخلدمات 

 يف املائة 81 يف املائة 21 ال ينطبق

 جيظ 9-0

يا املعلومات واليت من مشاريع الفاو اليت تتضمن مكّونات تكنولوج النسبة املئوية

وجيـري قياسـها مـن    ٌتنجز يف الوقت احملّدد، وجبودة رفيعة وضمن امليزانيـة،  

 :خالل

  حافظة املشاريع املتصلة بتكنولوجيا املعلومات 

 يف املائة 81 يف املائة 21 ال ينطبق

 النواتج

 ُتوفَّر خدمات فعالة من حيث الكلفة، وحسنة التوقيت وجيدة 9-0-0

9-0-4 
، وإدارتها، وعملها الفاومعلومات كفوءة وفعالة وآمنة، قادرة على التطّور لتستجيب إىل حاجات األعمال املتغّيرة، ودعم عمليات نظم 

 األساسي

 ُينشأ وُيوفَّر مستودع مؤسسي للبيانات يقّدم "نسخة واحدة من احلقيقة"، وحافظة ألدوات معلومات األعمال  9-0-3

 املة من أدوات تكنولوجيا املعلومات تليب احتياجات التعاون واالتصاالتُتوفَّر جمموعة ش 9-0-2

9-0-5 
متّكن من تقديم فّعال حللول مستدامة يف تكنولوجيا املعلومات يف ظّل ضغوط  الفاوحتديد وتطبيق سياسات، وهندسة ومواصفات يف 

 متزايدة على امليزانية، يف كافة أرجاء املنظمة. 

9-0-6 
، الفاوشاريع تكنولوجيا املعلومات تقوم بتحديد أولويات املبادرات ذات مكّونات متصلة بتكنولوجيا املعلومات يف توضع حافظة مل

 ورصدها، ومراقبتها.
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 :01اهلدف الوطيفي 

 حوكمة الفاوط واإلشراف والتوجيه

   لدول األعضاء، واإلدارة االسرتاتيجية واإلشرافتوجيه فعال للمنظمة من خالل تعزيز االلتزام السياسي والتعاون مع ا -يجةبيان النت

 الفاو: احلوكمة يف 01-0

 اطييييييييييوط مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4105) 

  لف 01-0
 اليت ُتقدَّم يف حينها وطبقًا ملتطلبات اللغات اجلهاز الرئاسيوثائق 

 يف املائة 81 ئةيف املا 22 يف املائة 21

 باء 01-0
 تنفيذ القرارات الصادرة عن األجهزة الرئاسية يف املواعيد احملّددة

 يف املائة 91 يف املائة 82 يف املائة 81

 النواتج

 تقديم اخلدمات بصورة فعالة لألجهزة الرئاسية والدستورية مع خدمات لغات حمّسنة وقرارات منفَّذة بصورة شفافة. 01-0-0

 املراقبة :01-4

 اطييييييييييوط مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4105) 

  لف 01-4
توصيات صادرة عن مكتب التقييم ومكتـب املفـتش العـام ُنف ـذت يف مواعيـدها      

 املقّررة
 يف املائة 92 يف املائة 93 يف املائة 91

 النواتج

 م جيدة وحسنة التوقيت يف اجملاالت ذات األولوية اليت حتّددها األجهزة الرئاسيةإجراء عمليات تقيي 01-4-0

 إعداد وإجناز حتقيقات وخطة ملراجعة احلسابات قائمة على املخاطر  01-4-4

 ، وضوابطها الداخلية، وأطرها االئتمانيةالفاوتوفري عناصر معّززة يف مساءلة  01-4-3

 : التوجيه01-3

 اطييييييييييوط األساسية مؤشرات األداء

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4105) 

  لف 01-3
 أهداف النتائج التنظيمية اليت ُحّققت

 يف املائة 81 يف املائة 28 يف املائة 26

 النواتج

 توفري توجيه تنفيذي 01-3-0

 تقديم توجيه اسرتاتيجي، ورصد وتبليغ 01-3-4

 قانونية يف الوقت املالئم للمسائل الفنية والداخلية يف املنظمة توفري مشورة  01-3-3

 تقديم دعم رفيع اجلودة لعملية صياغة ورصد برامج ومشاريع متصلة بأطر الربجمة القطرية 01-3-2
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 :00اهلدف الوظيفي 

 اإلدارة السفوءة والفعالة

 ابل املال يف إجناز وظائف ائتمانية، ووضع سياسات، ورصد ومراقبةتعظيم الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مق -بيان النتيجة

 : اإلدارة السفوءة والفعالة للموارد البلرية00-0

األهداف  اث األساس مؤشرات األداء األساسية

)نهاية عام 

4105) 

األهداف 

)نهاية عام 

4105) 

  لف 00-0
 الوقت املطلوب لتعيني موظفني

 

(4114 )313 

 أيام
  يومًا 141

 باء 00-0

 للبلدان األعضاء املمّثلة متثياًل متساويًاالنسبة املئوية 

 

)يناير/كانون 

( 4113 الثاني

 يف املائة 21

  يف املائة 22

 جيظ 00-0
( 4111-4111) التنقل اجلغرايف

12 
  كّل سنتني 22

 دال 00-0
 مناذج الوظائف العامةعدد الوظائف مع 

 
  يف املائة 61 يف املائة 1

 واتجالن

االسرتاتيجيات، والسياسات، واإلجراءات، واخلدمات املتصلة باملوارد البشرية فعالة وكفوءة، وتدعم اجتذاب، وتنمية، واحلفاظ على  00-0-0

 قوة عاملة متنوعة، وماهرة وحمّفزة.

 : اإلدارة السفوءة والفعالة للموارد املالية00-4

اف األهد األساس اطوط مؤشرات األداء األساسية

)نهاية عام 

4105) 

األهداف 

)نهاية عام 

4105) 

  لف 00-4

 رأيًا قاطعًا بشأن كشوفاتها املالية من مراجع خارجي الفاوتتلقى 

 

رأي قاطع 

ملراجع خارجي 

 )كل سنتني(

رأي قاطع 

ملراجع خارجي 

 )كل سنة(

رأي قاطع 

ملراجع خارجي 

 )كل سنة(

 النواتج

، وذات الصلة، وحسنة التوقيت وخدمات مالية كفوءة وفعالة ومراقبة جيدًا دعمًا لألجهزة الرئاسية، والدول ُتقدَّم تقارير مالية دقيقة 00-4-0

 األعضاء، واإلدارة، والشركاء يف املوارد، واملوظفني.

 : اإلدارة السفوءةط والفعالة للموارد البلريةط واملاديةط واملالية00-3

ألهيييييييييداف ا األساس اطوط مؤشرات األداء األساسية

)نهايييية عيييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 00-3

حتسني إرضاء الزبائن من خالل جـودة اخلـدمات املقدمـة )حسـب جمـال      

 العمل(

نتائج مسح إدارة 

اخلدمات 

املؤسسية واملوارد 

البشرية واملالية 
4111 

حتسني بنسبة 

 يف املائة 2

حتسني بنسبة 

 يف املائة 11
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 :00اهلدف الوظيفي 

 اإلدارة السفوءة والفعالة

 النواتج

 خلدمات اإلدارية والوظائف الداعمة فعالة، وكفوءة، ومبّسطة، وتستجيب إىل متطلبات املنظمة.ا 00-3-0

00-3-4 
وإنتاجّيتها على حنو ناشط من خالل توفري خدمات صحية مبّسطة وفعالة جلميع املوظفني يف  الفاوُتشّجع صحة القوة العاملة ملوظفي 

 املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية.
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 :03لفصل ا

 اإلنفا، الر مسالي

لتأمني منافع من حيث بنية حتتية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية مجيع احتياجات األعمال  الفاوتوفري استثمارات رأمسالية يف  -يجةبيان النت

  يف املنظمة وحتقيق األهداف االسرتاتيجية

 اطييييييييييوط مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

عييام )نهاييية 

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 03-0

النسبة املئوية من اإلنفـاق الرأمسـالي املخصَّصـة للمبـادرات الـيت ُأجـري هلـا        

 وجيري قياسها من خالل:، حتليل التكلفة واملنافع وخطة حتقيق العائد

 استعراض سنوي  

 يف املائة 111 يف املائة 81 ال ينطبق

 باء 03-0

، وجبـودة  اليت ُسّلمت يف موعـدها  الرأمسالين مشاريع اإلنفاق النسبة املئوية م

 وجيري قياسها من خالل:رفيعة وضمن امليزانية، 

 حافظة املشاريع  

 يف املائة 81 يف املائة 21 ال ينطبق

 النواتج

 الفاوتعزيز املنابر لتقاسم املعارف وإدارة الذاكرة املؤسسية والتعليم اإللكرتوني يف  03-0-0

 تكييف النظم التشغيلية واإلدارية مع العمليات اجلديدة اخلاصة باألعمال التجارية حبيث تبقى مالئمة خلدمة أغراضها 03-0-4

03-0-3 
حتسني البنية األساسية واخلدمات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات، ومرافق غرف االجتماعات يف املقر الرئيسي، ومركز البيانات وشبكة 

 االتصاالت.
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 :02لفصل ا

 اإلنفا، األمين

 .على حنو آمن وسامل يف مجيع املواقع حيث تعمل املنظمة ه مهامهمتقادرون على تأدي الفاوموظفو  -بيان النتائج

 مناخ عمل آمن ومأمون لتأدية الربامج يف املقر الرئيسي: 02-0

 اطييييييييييوط مؤشرات األداء األساسية

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 02-0
عمـل أو حصـلوا علـى     وحلقـات تدريبًا أو شاركوا يف  تلقواعدد املوظفني الذين 

 معلومات

   

 النواتج

 أمن وسالمة بيئة العمل لتحقيق الربامج يف املقّر الرئيسيضمان  02-0-0

 كافة  رجاء العامل يف مناخ عمل آمن ومأمون لتأدية الربامج :02-4

 اطييييييييييوط األداء األساسيةمؤشرات 

 األساس

األهيييييييداف 

)نهاييية عييام  

4105) 

األهيييييييييداف 

)نهايييية عيييام  

4102) 

  لف 02-4
 لمكاتب امليدانية اليت تلتزم باملعايري الدنيا لألمن التشغيليلالنسبة املئوية 

 يف املائة 88
يف  91-111

 املائة
 يف املائة 111

 باء 02-4
كاتب امليدانيـة الـذين يلتزمـون مبعـايري     يف امل الدوليني لموظفنيلالنسبة املئوية 

  ألماكن اإلقامة العمل األمنية الدنيا
 

يف  91-111

 املائة
 يف املائة 111

 جيظ 02-4
لإلبالغ عن احلـوادث املتصـلة بـاألمن يف املكاتـب امليدانيـة مـع        النسبة املئوية

 متابعتها العاجلة 

   

 دال 02-4
سـاعة   24خصصني يف األمـن امليـداني خـالل    النسبة املئوية إليفاد املهنيني املت

  ملساعدة املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات املتصلة باألمن، حبسب احلاجة

   

 النواتج

 يف كافة أرجاء العامل.أمن وسالمة بيئة العمل لتحقيق الربامج ضمان  02-4-0

 
 
 


