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طلبت  ننتة الانتام  يف     4112،1-4112للفرتة  املتوسطة األجللدى النظر يف التقدم احملرز يف خطة العمل  -1

، مذكرة موجزة لدورة اجمللس التاسعة واألربعني بعتد املائتة   4112مايو/أيار  01-42دورتها اخلامسة عشرة بعد املائة )

 واملؤشترات والاايتات نكتن متن أهتل أأضتل للمستانلة بشتأن         تتضمن وصتفا للتروابط بتني األهتدال والنتتائ  والنتوات       

 .2حتقيق النتائ 

 

ونتائجها ونواجتها كما هو متبني   ويستند إطار النتائ  للفاو إىل منوذج "سلسلة النتائ " الذي يربط بني أهداأها -4

. ويف حني أن اإلطار مت تصتميمه متن أعلتى إىل أستفل، أي بتصتميل النتتائ  الالزمتة لت قيتق كتل هتدل،           1 الشكليف 

 والنوات  الالزمة لت قيق كل نتيجة، أإنه من األأضل وصف الروابط وصلتها بت قيق النتائ  من أسفل إىل أعلى.

 

نتائ  الفاو نوعا خمتلفا للنتيجة املطلوب حتقيقها، بدنا مبا تنتجه الفتاو )النتوات (   وميثل كل مستوى لسلسلة  -0

يف إحداث تايريات على مستوى بلد ما أو على مستوى أوسع )نتيجة تنظيمية(، وآثار التنمية األوسع نطاقتا  مما يساهل 

 )هدل اسرتاتيجي(. وبذلك:

 

واملنتجات واخلدمات( يف النتائ  التنظيمية. ونثتل   مساهمة الفاو املباشرة )من حيث العمليات النواتج

النوات  اإلجناز امللموس لتدخالت الفاو املمولة من موارد امليزانية العادية ومتن ختارج امليزانيتة    

 والعاملي. واإلقليميعلى املستويات الوطين 

أو العتتاملي لت قيتتق هتتدل ري ى املستتتوى القطتتلتتعيف البيئتتة التمكينيتتة والقتتدرات التتتاريات  النتائج التنظيمية

 .حمدد اسرتاتيجي

األهددددددددددددددددددا  

 االسرتاتيجية

 آثتتار التنميتتة علتتى املستتتوى العتتاملي يف اجملتتاالت التتا التزمتت  أيهتتا الفتتاو بت قيتتق نتتتائ  

 .)مع توأري خط رؤية واضح لانام  عمل الفاو نفسه(

 

الرابط بني عمل الفاو وخمتلف مستويات النتائ  احملققة. وهي تبني األساس املنطقي هلذه  وسلسلة النتائ  هي -2

الروابط: أإذا أجنزت منتجات/خدمات للفاو كما هو خمطط، يكون النات  قد مت حتقيقه؛ وإذا حتقق  النوات  وصت    

ئ ، تكون الظرول مهيئة إلحتداث األثتر   االأرتاضات، أإن ذلك ينباي أن يؤدي إىل النتيجة املرجوة؛ وإذا حتقق  النتا

 اإلمنائي للهدل.

 

والنتتائ  التنظيميتة التا     النتوات  ، يدرج املنطق يف إطار النتائ  متن ختال    وبالنسبة إىل كل هدل اسرتاتيجي -5

 .اسرتاتيجيمثا  عن سلسلة النتائ  لكل هدل  4 الشكل. ويرد يف االسرتاتيجيستساهل يف حتقيق اهلدل 

 

وتساعد سلسلة النتائ  كذلك على حتديد مسؤولية اإلجناز على كتل مستتوى متن مستتويات سلستلة النتتائ ،        -2

الفاو، والدو  األعضتان وشتركان التنميتة، إضتاأة إىل وستائل       وصف ملسؤولية 0 الشكل ويرد يفوتوضح متطلبات الرصد. 

 قياس التقدم.

                                                      
 الناشئة عن ختطيط العمل والكفانة إطار النتائ ، واألولويات اإلقليمية، والتعديالت يف امليزانية PC 115/2-FC 154/9الوثيقة   1
 ب 2، الفقرة CL 149/5الوثيقة   2
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Sustainable management 
and utilization of natural 
resources 

Global Goals 

Eradicate hunger, food 
insecurity and malnutrition 

Elimination of poverty through 
economic and social progress for all 

 التنظيميةالنتائ   التنظيميةالنتائ   التنظيميةالنتائ  

 النوات  النوات  النوات  النوات  النوات  النوات  النوات  النوات  النوات  النوات 

 سلسلة نتائج الفاو ج: منوذ1الشكل 

 :3 االسرتاتيجياهلد  

 من الفقر يف الريفاحلد 

 التنظيميةالنتائ  

 

 :5 االسددرتاتيجياهلددد  

زيتتادة قتتدرة ستتبل العتتي   

علتتتتتى الصتتتتتمود أمتتتتتام  

 التهديدات واألزمات

: 2 االسدددرتاتيجياهلدددد  

زيتتادة وحتستتني تتتوأري الستتلع 

واخلتتتتدمات متتتتن الزراعتتتتة  

والاابتتات ومصتتايد األ تتا    

 بطريقة مستدامة

: 1 االسدرتاتيجي اهلد  

املستتاهمة يف القضتتان علتتى 

انتتتوع وانعتتتدام األمتتتن  

 الاذائي وسون التاذية

 :4 االسدددرتاتيجياهلدددد  

ائيتة  وغذنكني نظتل زراعيتة   

  أكثر مشوال وكفانة

 التنظيميةالنتائ  

اإلدارة واالستخدام املستدامني حتقيق 

 للموارد الطبيعية

على اجلوع وانعدام األمن الغذائي القضاء 

 وسوء التغذية

 العامليةاألهدا  

 على الفقر من خالل التقدمالقضاء 

 دي واالجتماعي للجميعاالقتصا
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 اتيجيرتاس: أمثلة عن سلسلة نتائج الفاو لكل هد  2 الشكل

 املساهمة يف القضان على انوع وانعدام األمن الاذائي وسون التاذية: 1 االسرتاتيجياهلد   

  احلكومات وغريها من أص اب املصل ة على تعزيز كفايتة وكفتانة وأعاليتة     ست سن الفاو من قدرة

 (2-1-1ختصيص املوارد العامة واستخدامها ألغراض األمن الاذائي والتاذية )النات  

     علتى تقتديل تعهتدات سياستية     القتدرة  سيكون لدى البلدان األعضان وشتركائها يف التنميتة عندئتذ

  وأطر قانونية وختصتيص املتوارد الالزمتة للقضتان     صرحية يف شكل سياسات وخطط استثمار وبرام

 (1-1)النتيجة  وانعدام األمن الاذائي وسون التاذيةعلى انوع 

 وانعتدام األمتن   لقضان على انوع سيساهل استخدام هذه القدرة من قبل البلدان وشركان التنمية يف ا

 (1 االسرتاتيجي)اهلدل  الاذائي وسون التاذية

ومصتايد األ تا     زيادة وحتسني توأري السلع واخلدمات متن الزراعتة والاابتات   : 2 االسرتاتيجياهلد   

 بطريقة مستدامة

         ستدعل الفاو أص اب املصل ة يف املشاركة يف حتتديث الصتكو  وايليتات الدوليتة القائمتة ووضتع

 (1-0-4أخرى جديدة حت  إشرال الفاو )النات  

 ة على إقرار/اعتماد صكو  دولية ودعتل آليتات   سيكون لدى أص اب املصل ة عندئذ زيادة يف القدر

 (0-4احلوكمة ذات الصلة لنظل مستدامة لإلنتاج الزراعي )النتيجة 

      سيساعد تطبيق هذه الصكو  وما يتصل بها من آليات حوكمة على زيتادة وحتستني تتوأري الستلع

 (4 االسرتاتيجيواخلدمات من الزراعة واحلراجة ومصايد األ ا  بشكل مستدام )اهلدل 

 احلد من الفقر يف الريف:3 االسرتاتيجياهلد   

            ستوأر الفاو املشورة يف جمتا  السياستة العامتة وتنميتة القتدرات والتدعوة لت ستني نظتل احلمايتة

االجتماعية لتعزيز التنمية الريفية املستدامة واملنصفة، واحلد من الفقر، واألمتن الاتذائي والتاذيتة    

 (1-0-0)النات  

  تعزيتتز نظتتل احلمايتتة االجتماعيتتة يف البلتتدان دعمتتا لل تتد متتن الفقتتر يف الريتتف    ستتيتل عندئتتذ 

 (0-0بشكل مستدام )النتيجة 

  سيستتتاهل تطبيتتتق البلتتتدان لتتتنظل ةايتتتة اجتماعيتتتة معتتتززة يف احلتتتد متتتن الفقتتتر يف الريتتتف 

 (0 االسرتاتيجي)اهلدل 
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  .أكثر مشوال وكفانة وغذائية نكني نظل زراعية :4 االسرتاتيجياهلد   

  لصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وتوأري سلع عامة تعزز  ستدعل الفاو مؤسسات القطاع العام

 (1-4-2الشمولية والكفانة يف سالسل األغذية الزراعية )النات  

  وأغذيتة   أكثر قدرة على وضع وتنفيذ سالسل عمليات جتارية زراعيةستكون هذه املؤسسات عندئذ

 (4-2زراعية أكثر مشوال وكفانة )النتيجة 

            سيساهل استخدام املؤسستات هلتذه القتدرة يف حتقيتق نظتل زراعيتة وغذائيتة أكثتر مشتوال وكفتانة

 (2 االسرتاتيجي)اهلدل 

 زيادة قدرة سبل العي  على الصمود أمام التهديدات واألزمات :5 االسرتاتيجياهلد   

   واملؤسسات اإلقليمية يف وضع/حتسني آليات لت ديد ورصد التهديدات وتقيتيل  ستدعل الفاو البلدان

 (1-4-5وتقديل نظام متكامل لإلنذار املبكر يف الوق  املناسب )النات   املخاطر

     سيكون البلدان واملؤسسات اإلقليمية عندئذ أكثر قدرة على توأري معلومات منتظمتة واإلنتذار املبكتر

 (4-5املعروأة والناشئة )النتيجة ضد التهديدات احملتملة 

  على زيادة قدرة سبل سيساعد استخدام البلدان واملؤسسات اإلقليمية هلذه املعلومات واإلنذار املبكر

 (5 االسرتاتيجي)اهلدل  أمام التهديدات واألزماتالعي  على الصمود 
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 النتائج وفقا لسلسلة نتائج الفاو حتقيقاملساءلة عن :3 الشكل

 قياس التقدم حنو النتيجة املساءلة النتيجةمستوى 

األهتتتتتتتتتتتتتتتدال 

 االسرتاتيجية

تستتتاهل الفتتتاو يف هتتتذه النتتتتائ   

الرأيعة املستوى والطويلتة األجتل   

ولكنها ال تت كل أيها. وال يوجتد  

أي تكليتتتف ألي هيئتتتة، وهتتتي  

 مسانلة مجاعية

 

علتتى هتتذا  لتتبددع االهاهددا  العامليددة  مؤشددرا وضتتع  

 املستتتوى وستتيتل رصتتدها ستتنويا متتن قبتتل الفتتاو )باستتتخدام

 مصادر البيانات الدولية(. مل يتل حتديد أي غايات

تتتؤثر الفتتاو علتتى النتتتائ  علتتى     النتائج

مستوى النتيجة املطلوبتة ولكنهتا   

. وتقتع علتى   ال تت كل أيها ناما

الفتتاو بعتتس املستتؤولية، ولكتتن    

اإلجنتتتاز هتتتو مستتتؤولية مجيتتتع 

الفاو والتدو  األعضتان    –الشركان 

 وميكتن للفتاو أن  وشركان التنمية. 

 يف التاريات تساهل

وستيتل   على مستتوى النتيجتة.   مؤشرا  وغايا مت حتديد 

قياس املؤشرات متن ختال  تقيتيل مؤسستي يتضتمن بيانتات       

ثانوية، واستعراضا لوثائق السياسة العامة ومست ا جملموعتة   

 اجمليبني يف عينة من البلدان.من 

وستتيتبعه  4112ومت إجتتران تقيتتيل أساستتي يف أوائتتل عتتام   

. وبالتالي 4112و 4115تقييمان آخران حبلو  نهاية عامي 

ستبلغ الفاو عن غاياتها على مستتوى النتيجتة ختال  أترتة     

 األربع سنوات خلطة العمل املتوسطة األجل.

الفتتاو يف ة" "مستتاهملتقيتتيل  وجيتتري حاليتتا وضتتع منهجيتتة

 النتائ  وسيتل إدراجها يف تقييمات املتابعة.

 
وهتي مستؤولة   وتت كل  الفاو تنت  النوات 

 ناما على اإلجناز: إسناد كامل.

لكل نات  وسيتل قياسها ستنويا   مؤشرا  وغايا مت حتديد 

باستتتخدام نظتتام مركتتزي لتتبتتع النتتتائ . ومنستتقو األهتتدال 

مسؤولون عن الرصتد علتى مستتوى    يف الفاو هل  االسرتاتيجية

 النوات 

 

 




