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 األهداف االسرتاتيجية والوظيفية - 2019-2018إطار النتائج للفرتة  على الويب: 1امللحق 
 :1اهلدف االسرتاتيجي 

 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 

 املقاصد
ضمان حصول اجلميع على ما يكفيهم من الغذاء  -

 (1-2هلدف ا) 2030املأمون واملغّذي حبلول عام 
وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية حبلول عام  -

 (2-2اهلدف ) 2030

 

  املقاصد
ختفيض الوفيات املبكرة مبقدار الثلث من خالل الوقاية  -

 (4-3)اهلدف  2030والعالج حبلول عام 

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

الشديد وسط السكان، استنادا إىل مقياس املعاانة من 
انعدام األمن الغذائي املعاانة من انعدام األمن الغذائي 

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

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

 حس  النو  اازهاال ويدادة الوين  اخلامسة، مصنفني
 (2-2-2)اهلدف 

 املؤشرات
  ض غري املعديةمرااأل معدل الوفيات النامجة عن

 (1-4-3اهلدف )

 
 :1اهلدف االسرتاتيجي 

 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 االت ام ااااالبلدددددان التاااا ام  :1-1 ناااااتجال
لقضدددداء علددددى اجلددددو  اب اصاااار    اسياسااااي  

وانعددددام األمدددن الغدددذائي وسدددوء التغذيددددة 
 2030حبلول عام 

أو شداملة و/قطاعيدة شداملة سياسات واسرتاتيجيات وبدرام  اسدتثمار  تعتمدا عدد البلدان اليت: ألف-1-1
لعدددة قطاعددات يدددعمها إطددار قددانول للقضدداء علددى اجلددو  وانعدددام األمددن الغددذائي ومجيددع أشددكال سددوء التغذيددة 

 2030لول عام حب

قطاعدددات شددداملة لعددددة و يدددة حتسدددني قددددرات ا كومدددات وأحدددلا  املصدددللة علدددى وضدددع أطدددر سياسددداتية وخطدددط وبدددرام  اسدددتثمار قطاع : 1-1-1املخدددرج 
 2030سوء التغذية حبلول عام مجيع أشكال قضاء على اجلو  وانعدام األمن الغذائي و لل

كافٍ وخاحة ابملساءلة قانونية صللة على وضع أطر حتسني قدرات ا كومات وأحلا  امل: 2-1-1املخرج   وتنفيذها إلعمال ا ق يف غذاء ٍ

آللياااات البلددددان تنفياااذ  :2-1 نااااتجال
مدددن أ ددد   شااااملة للحو واااة والتنسااايق

القضدددددداء علددددددى اجلددددددو  وانعدددددددام األمددددددن 
 سددددوء التغذيددددةمجيددددع أشددددكال الغددددذائي و 

 2030حبلول 

صدال اجلدو ، وانعددام ئالست  والتنسديق واملسداءلةلة لللوكمدة شداملدديها لليدات  عددد البلددان الديت: ألاف-1-2
 . 2030األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 لغذائي والتغذيةحوكمة األمن ا حتسني قدرات ا كومات وأحلا  املصللة على: 1-2-1املخرج 

قااارارات لالبلددددان  اختاااا  :3-1 نااااتجال
للقضدددددداء علددددددى  سااااااتنادأ إ  األدألااااااةابال

اجلددددو  وانعدددددام األمدددددن الغددددذائي ومجيدددددع 

واملشددرتكة بددني القطاعددات  ةشدداملال تتللدديالالعدددد البلدددان الدديت تسددتخدم األدلددة املسددتمدة مددن  :ألااف -1-3
يدددع ومج انعدددام األمددن الغددذائيو  الستئصددال اجلددو ، م االددد  ات و لسياسدديف قراراهتددا املتعلقددة اب هبددالكددي تسرتشددد 

 .2030حبلول عام  أشكال سوء التغذية

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
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  2030أشكال سوء التغذية حبلول عام 

نعددددام األمدددن الغدددذائي ومجيددع أشدددكال سدددوء التغذيدددة ومسدددا ة القطاعدددات احتليددد  علدددى حتسدددني قددددرات ا كومدددات وأحدددلا  املصددللة : 1-3-1املخددرج 
 2030القضاء على اجلو  وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام يف لا  املصللة وأح

لقضدداء علددى اجلددو  اب حددد وتقيدديم السياسددات والدد ام  والتشددريعات  ات الصددلةر  علددىحتسددني قدددرات ا كومددات وأحددلا  املصددللة : 2-3-1املخددرج 
 2030تغذية حبلول عام وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء ال

سياسات لالبلدان تنفيذ  :4-1 ناتجال
 فعالاةواسرتاتيجيات وبرامج اساتموار 

للقضدددددداء علددددددى اجلددددددو  وانعدددددددام األمددددددن 
الغددددذائي ومجيددددع أشددددكال سددددوء التغذيددددة 

 2030حبلول عام 

 ، عدددددد البلدددددان الدددديت تنفددددذ بفعاليددددة مددددا تضددددعم مددددن سياسددددات واسددددرتاتيجيات وبددددرام  اسددددتثمار: ألااااف -1-4
 2030الستئصال اجلو ، وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

لقضدداء علددى اجلددو  وانعدددام األمددن الغددذائي ل علددى ختصدديص املددوارد املاليددة واسددتخدامهاحتسددني قدددرات ا كومددات وأحددلا  املصددللة : 1-4-1املخددرج 
 2030ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 يةاألمن الغذائي والتغذ حتسني قدرات ا كومات وأحلا  املصللة على تنمية املوارد البشرية والتطوير التنظيمي يف جمايل: 2-4-1املخرج 
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  :2اهلدف االسرتاتيجي 
 ستدامةأ مر إنتاجية واايد األمساك ال راعة والغاابت ومص جعل

 

  املقاصد
مضاعفة اإلنتا ية الاراعية ودخد  حدغار منتجدي األغذيدة  -

من خالل ضمان املسداواة يف حصدوزهم علدى األراضدي حبلدول 
 (3-2اهلدف ) 2030عام 
ضددددددمان و ددددددود نظددددددم إنتدددددداج غددددددذائي مسددددددتدامة، وتنفيددددددذ  -

يدددة واياحدددي  ممارسدددات يراعيدددة متيندددة تدددادي إىل يدادة اإلنتا 
 (3-2اهلدف ) 2030حبلول عام 

ا فدددددا  علدددددى التندددددو  اجليدددددز للبدددددذور والنبدددددا ت املاروعدددددة  -
  (5-2اهلدف ) 2030وا يواانت األليفة حبلول عام 

 
  املقاصد

ضددددددددمان حفددددددددإل وتددددددددرميم الددددددددنظم اإليكولو يددددددددة ال يددددددددة والددددددددنظم  -
ف اهلاااد) 2030اإليكولو يددة للميددداذ العذبددة الداخليدددة حبلددول عدددام 

15-1) 
مكافلدددة التصدددلر، وتدددرميم األراضدددي والرتبدددة املتددددهورة، مبدددا يف  -

 لددددر األراضددددي املتضدددددررة مددددن التصدددددلر واجلفدددداف والفيضددددداانت، 
والسددعي إىل حتقيددق عدداٍٍ خدداٍل مددن ردداهرة تدددهور األراضددي حبلددول 

 (3-15اهلدف ) 2030عام 
 2030ضددددمان حفددددإل الددددنظم اإليكولو يددددة اجلبليددددة حبلددددول عددددام  -
 (4-15اهلدف )

 املؤشرات
حجددددم اإلنتدددداج لكدددد  وحدددددة عمدددد  حسدددد  فئددددات حجددددم  -

 (1-3-2)اهلدف املاسسة الاراعية/الرعوية/ا ر ية 
 املنتجددة للاراعددة املخصصددة الاراعيددة املسدداحة نسددبة -

 (1-4-2) واملستدامة
عدددددد املددددوارد اجلينيددددة النباتيددددة وا يوانيددددة ل غذيددددة والاراعددددة  -

ملددددمل املتوسدددط أو الطويددد  املضدددمونة يف مرافدددق حفدددإل علدددى ا
 (1-5-2)اهلدف 

نسددددبة السددددالالت ايليددددة الدددديت تصددددنف علددددى أهنددددا معرضددددة  -
للخطدر، أو غدري معرضددة للخطدر، أو تقدف عنددد مسدتومل غددري 

 (2-5-2)اهلدف معروف خلطر انقراضها 

  املؤشرات
)اهلاادف مسدداحة الغدداابت كنسددبة مددن جممددو  مسدداحة اليابسددة  -
15-1-1) 
 العذبدة ذوللميدا ي الد البيولدو ي  التندو  مدن امةازه عاملواق نسبة -

 اإليكولدو ي النظدام  ندو   حبسد ايميدة، املندا  يف املشدمولة
 (2-1-15)اهلدف 

نسددددبة األراضددددي املتدددددهورة نسددددبة إىل جممددددو  مسدددداحة اليابسددددة  -
 (1-3-15اهلدف )
 (2-4-15)اهلدف ماشر الغطاء األخضر اجلبلي  -

 

 املقاصد
خدام املياذ يدادة كبرية وا دد بدر دة كبدرية يدادة كفاءة است -

من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة امليداذ حبلدول عدام 
 (4-6اهلدف ) 2030

 
 املقاصد

تنظددديم الصددديد علدددى إدددو فعدددال وإهنددداء الصددديد املفدددر  مدددن أ ددد   -
 2020إعدددادة األرحددددة السدددمكية إىل مدددا كانددد  عليدددم حبلدددول عدددام 

 (4-14اهلدف )
ملائددة علددى األقدد  مددن املندداطق السدداحلية والبلريددة يف ا 10حفددإل  -

  (5-14اهلدف ) 2020حبلول عام 
 املؤشرات

التغري يف كفاءة اسدتخدام امليداذ علدى مددمل فدرتة مدن الدامن  -
 (1-4-6اهلدف )
حجم الضغط الذي تتعرض لم املياذ: سل  املياذ العذبة   -

  (2-4-6اهلدف )كنسبة من موارد املياذ العذبة 

 راتاملؤش
نسددبة األرحدددة السددمكية داخدد  مسددتودات مسددتدامة بيولو يددا   -

 (1-4-14)اهلدف 
)اهلااادف مدددا يتعلددق ابملنددداطق البلريدددة  تغطيددة املنددداطق ايميددة يف -
14-5-1) 

 
 :2اهلدف االسرتاتيجي 

 ستدامةأ مر إنتاجية واال راعة والغاابت ومصايد األمساك  جعل

ات لاااا  دأة وارسااااملالبلدددددان اعتمددداد  :1-2اتج الناااا
تغدري املندا   مدع معاجلدة مساتدامة بطريقة نتاجيةإلا

 والغدددددداابتالاراعددددددة قطاعددددددات والتدددددددهور البيئددددددي يف 
 د األمساكيومصا

 مستدامة بطريقة نتا يةعدد البلدان اليت اعتمد فيها املنتجون ممارسات لادادة اإلألف: -2-1
 الصددديد بشدددأناملنظمدددة  كسدددلو  مدوندددة تنفيدددذفيهدددا در دددة عاليدددة مدددن البلددددان الددديت  نسدددبة ابء:-2-1

 الرشيد
 اإلدارة املسددددتدامة للغدددداابترفددددع تقددددارير عددددن التقدددددم ايددددري يف تعدددددد البلدددددان الدددديت جااااي :  -2-1

  1-2-15اازهدف 

تغددري املنددا   ومعاجلددةيدادة اإلنتا يددة مددن أ دد   سددتواهاأو االرتقدداء مب هددااختبار أو مبتكددرة ممارسددات تكنولو يددات و قيددام املنتجددني بتجريدد  : 1-1-2املخددرج 
 إو مستدامعلى والتدهور البيئي 

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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 اإلنتددداجاإلنتا يدددة و يدادة تدددادي إىل عتمددداد ممارسدددات أكثدددر تكدددامال  وشددداملة لعددددة قطاعدددات وي  الالدددرت علدددى : تعايدددا قددددرات املاسسدددات 2-1-2املخدددرج 
 . البيئي على إو مستدام تغري املنا  والتدهور ومعاجلة

سياسااات ويليااات لالبلدددان  وضاا  :2-2اتج الناا
ملعاجلدددددة اإلنتددددداج املسدددددتدام  هاأو حتساااااين ة واااااو لحل

الاراعدددة قطاعدددات وتغدددري املندددا  والتددددهور البيئدددي يف 
 وا را ةد األمساك يومصا

 ات حددددلة تشددددجع اسددددتدامة اسددددتثمار بددددرام  عدددددد البلدددددان الدددديت لددددديها سياسددددات و  ألااااف:-2-2
والتكيدف يدرادات، نتا يدة واإلتعدا  بشدك  حدريل اإلد األمسداك و يومصداوالغداابت الاراعدة طاعات ق

 . ة، وتعاي التنسيق املشرتك بني القطاعاتالبيئحون ، و تغري املنا  والتخفيف من حدتملاثر مع 

والتصددي لتغدري املندا   د األمسداكيومصدا والغداابتلاراعة استدامة قطاعات االستثمار دعما الوبرام  واالسرتاجتيات لسياسات حياغة ا :1-2-2املخرج 
 والتدهور البيئي

أكثددر وبدرام  : حتسدني قددرات ا كومدات وأحدلا  املصدللة علدى تيسدري حدوار السياسدات املشدرتك بدني القطاعدات لوضدع اسدرتاتيجيات 2-2-2املخدرج 
 ة تغري املنا  والتدهور البيئيد األمساك، ومعاجليومصا غاابتالاراعة والستدامة قطاعات التكامال  

السياسااات  تنفيااذلالبلدددان حتسددني  :3-2اتج الناا
تلقيددددق اسددددتدامة قطاعدددددات لوالصاااااوك الدوليااااة 

 والغاابتمصايد األمساك و لاراعة ا
 

لعددام  املسددتدامة التنميددةبشددأن تنفيددذ خطددة  وطنيددة تقددارير أحدددرتعدددد البلدددان الدديت ألااف: -2-3
تعدددا  و  ،2ابزهددددف االسدددرتاتيجي  الصدددلةنميدددة املسدددتدامة  ات تنددداول ماشدددرات أهدددداف التت، 2030

 األمساك ديومصاالغاابت و  اعةاستدامة قطاعات الار 
عدددد البلدددان الدديت أبلغدد  عددن وضددع أو تفعيدد  سياسة/اسددرتاتيجية/خطة متكاملددة تايددد  ابء:-2-3

صدمود أمدام تغدري املندا  وتعاي قدرهتا على ال ،ف مع اآلاثر الضارة لتغري املنا من قدراهتا على التكيّ 
انبعااثت غايات الدفيئة على إو ال يهدد إنتاج األغذية امبا يف  لر وحتقيق تنمية تتسم ابخنفاض 

علددى الصددعيد الددوطز، وبالغددات وطنيددة، وتقريددر  تكيُّددف وطنيددة، وتقدددة مسددا ة  ددددة ةوضددع خطدد
  1-2-13اهلدف ا عن املستجدات لفرتة السنتني، أو غري  لر 

التقدم ايري من  ان  البلدان يف مددمل تنفيدذ الصدكوك الدوليدة الراميدة إىل مكافلدة  ي :ج-2-3
  1-6-14اهلدف ا الصيد غري القانول دون إبالغ ودون تنظيم

 والدنظم البيولدو ي  التندو   فدإل املو هدة العامدة توالنفقدا الرمسيدة اإلمنائيدة املسداعدة دأال:-2-3

  1-ألف-15اهلدف اا مستدام   ااستخدام   واستخدامها اإليكولو ية

خبطة ما يتعلق  ، ال سيما يفةالدولي ةكمو د األمساك يف لليات ا يومصاالغاابت لاراعة و قطاعات االفعال لدراج الدعم لضمان اإلتقدة : 1-3-2املخرج 
 .نظمةامل  مساولية ة حتالبيئوالتصلر و لتنو  البيولو ي ابوالصكوك اخلاحة األعمال ، و داول تغري املنا ، و 2030عام 

 .عا  تغري املنا  والتدهور البيئيت: تعايا قدرات املاسسات على تنفيذ السياسات والصكوك الدولية اليت تعاي اإلنتاج املستدام و 2-3-2املخرج 

إ   دأستنااباللقرارات لبلدان ااختا   :4-2اتج الن
مصددايد و لاراعددة غددرض اسددتدامة قطاعددات ال األدألااة

تغددري املنددا  والتدددهور مددع معاجلددة  را ددةاألمسدداك وا 
 يف الوق   اتم البيئي

هتددددددا و ود ابلقدددددددر الكددددددايف واملعلومددددددات البيدددددداانت فيهدددددداتددددددوافر تالدددددديت  عدددددددد البلدددددددان ألااااااف:-2-4
 را ة.الاراعة ومصايد األمساك وا قطاعات ملتعلقة بيف عمليات حنع السياسات ا هاواستخدام

تدددم  املعلومددات املتعلقددة ابإلنتدداج املسددتدام وتغددري املندددا  و عددا  القضددادا اإلقليميدددة أو العامليددة تة اسددرتاتيجية يدد: اسددتلدام منتجددات معرف1-4-2املخددرج 
  .والتدهور البيئي

الختا  القرارات بشأن اإلنتاج املستدام وتغري املنا  والتدهور البيئي، حتليلها واإلبالغ عنها انت و : تعايا قدرات املاسسات على مجع البيا2-4-2املخرج 
 . ات الصلةأهداف التنمية املستدامة مبا يف  لر 
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 :3هلدف االسرتاتيجي ا
 احلّد من الفقر يف الريف

 

  املقاحد
 2030القضددددداء علدددددى الفقدددددر املددددددقع للنددددداس أمجعدددددني حبلدددددول عدددددام  -
  1-1ازهدف ا
 ختفدددديض نسددددبة الر ددددال والنسدددداء واألطفددددال الددددذين يعددددانون الفقددددر -

 (2-1اهلدف ) 2030حبلول عام 
ضددددمان  تّددددع مجيددددع الر ددددال والنسدددداء بددددنف  ا قددددو  حبلددددول عددددام  -

 (4-1اهلدف ) 2030
 

 
 املقاحد

مضدددددداعفة اإلنتا يددددددة الاراعيددددددة ودخدددددد  حددددددغار منتجددددددي  -
 (3-2اهلدف )األغذية 

 املاشرات
اهلاادف بة السددكان الددذين يعيشددون دون خددط الفقددر الدددويل انسدد -
1-1-1) 
نسددبة السددكان الددذين يعيشددون دون خددط الفقددر الددوطز، حبسدد   -

  1-2-1ازهدف ا اجلن  والعمر
نسددبة السددكان الددذين يعيشددون يف أسددر معيشددية  كنهددا ا صدددول  -

  1-4-1ازهدف ا على اخلدمات األساسية
الددددذين لددددديهم حقددددو  مضددددمونة نسددددبة جممددددو  السددددكان البددددالغني  -

   2-4-1ازهدف  ياية األرض ا
 

 املاشرات
متوسط إيرادات حغار منتجي األغذية، حبس  اجلن   -

 (2-3-2اهلدف )ومكانتهم كأفراد من الشعو  األحلية 
 

 

  املقاحد
 ددد بدر ددة كبددرية مددن نسددبة الشددبا  غددري امللتلقددني ابلعمالددة أو ا -

  6-8ازهدف ا 2020عام التعليم أو التدري  حبلول 
اختددددددا  تدددددددابري فوريددددددة للقضدددددداء علددددددى السددددددخرة واستئصددددددال عمدددددد   -

  (7-8اهلدف )األطفال 

 
 املقاحد

التوحدد  تدددرإيا إىل حتقيددق منددو الدددخ  ودعددم اسددتمرار  -
يف املائددة مددن السددكان مبعدددل أعلددى  40 لددر النمددو ألد  

 2030مدددددددددددن املعددددددددددددل املتوسدددددددددددط الدددددددددددوطز حبلدددددددددددول عددددددددددددام 
 (1-10اهلدف )

 املاشرات
سدنة  خدارج  24و 15نسبة الشبا  االذين تدرتاو  أعمدارهم بدني  -

  1-6-8ازهدف دائرة التعليم والعمالة والتدري  ا
سددنة  17و 5النسددبة املئويددة ل طفددال الددذين تددرتاو  أعمددارهم بددني  -

واملنخدددددرطني يف سدددددو  عمددددد  األطفدددددال وعدددددددهم، حبسددددد  اجلدددددن  
 (1-7-8)اهلدف  والعمر

 املاشرات 
معدالت منو نصي  الفرد من إنفا  األسدر املعيشدية أو  -

يف املائدددددة مدددددن السدددددكان وجممدددددو   40إيراداهتدددددا ضدددددمن أد  
  (1-1-10)اهلدف  السكان

 املقاصد 
يع لليددات يدادة القدددرات مبددا يضددمن فعاليددة التخطدديط ج  تشدد-13

ريدة واإلدارة املتصلني بتغري املنا  يف البلدان األقّ  تقدم ا والددول اجلا 
الصدددددددغرية الناميدددددددة، مبدددددددا يف  لدددددددر الرتكيدددددددا علدددددددى النسددددددداء والشدددددددبا  

 لية واملهّمشةواجملتمعات اي
 املؤشرات

عدددد البلدددان األقدد  منددو ا والدددول اجلاريددة الصددغرية الناميددة  1- -13
دددا متخصص دددا وحجدددم الددددعم، مبدددا يف  لدددر التمويددد   الددديت تتلقدددى دعم 

القدددددرات مددددن أ دددد  والتكنولو يددددا وبندددداء القدددددرات، آلليددددات تعايددددا 
ضمان فعالية التخطديط واإلدارة املتصدلتني بتغدري املندا ، مبدا يف  لدر 

 الرتكيا على النساء والشبا  واجملتمعات ايلية 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/
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 3هلدف االسرتاتيجي ا

 احلّد من الفقر يف الريف

منظواااااات فقاااااراء الرياااااف و متاااااا   :1-3اتج النااااا
املددوارد اإلنتا يددة ىل إحددول لو ن امدد الفقااراء يف الريااف

 واخلدمات واألسوا 
 

  لدددددر يف مبدددددا - الددددديت لدددددديها جمموعدددددة  ّسدددددنة مدددددن االسدددددرتاتيجيات البلددددددان عددددددد ألاااااف:-3-1
 وإيالدةالريدف  فقدراء  كدني ىلازهادفدة إ -والد ام  واللوائل واألدوات التو يهيةطو  واخل السياسات
 واخلددددمات اإلنتا يدددة املدددوارد إىل سددداءوالن الر دددال مدددن الفقدددراء وحدددولعدددرتض سدددبي  ت الددديت ا دددوا ا

 واألسوا  والتكنولو يات
اجلهددددات املنظمددددات الريفيددددة واملاسسددددات ا كوميددددة و فيهددددا عدددددد البلدددددان الدددديت عددددايت ابء: -3-1

لفقدراء املنصدف لحول الو  كني فقراء الريف وحتسني على املصللة قدراهتا احبة حاألخرمل املعنية 
 اإلنتا ية واخلدمات والتكنولو يات واألسوا من الر ال والنساء إىل املوارد 

التقدم الدذي حتدريذ البلددان يف مددمل تطبيدق إطدار قانول/تنظيمي/سياساي/ماسسدي  جي :-3-1
 د األمسدددداك الصددددغرية يف الوحددددول إىل املددددوارد البلريددددة و مددددي هددددذذ ا قددددو ييعددددرتف حبقددددو  مصددددا

  1-ءاب-14اهلدف ا
 الددذين  تلكددون أراضددي يراعيددة أو لددديهم حقددو  مضددمونةنسددبة إمجددايل املدداارعني اأ   دأال:-3-1

يف األراضددددي الاراعيددددة، حبسدددد  اجلددددن ب ا   حصددددة املددددرأة بددددني املددددالك أو أحددددلا  ا قددددو  يف 
  1-لفأ-5اهلدف ا األراضي الاراعية، وحبس  نو  ا ياية

  للمددرأة نسددبة البلدددان الدديت يكفدد  فيهددا اإلطددار القددانول امبددا يف  لددر القددانون العددريفهاااء: -3-1
  2-لفأ-5اهلدف ا املساواة يف ا قو  يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

 يف الريفلفقراء لالعم  اجلماعي وتيسري : تعايا املنظمات واملاسسات الريفية 1-1-3املخرج 

 واملعددارفوالتمويدد   اخلدددماتمددن  موعددةجمإىل  الريددف فقددراء وحددول لتلسددني وبددرام  تو يهيددةخطددو  و  وسياسددات اسددرتاتيجياتوضددع  :2-1-3املخددرج 
 السيطرة عليها، ولتلسني املنا  سيا  يف  لر يف مبا الطبيعية، واملوارد واألسوا  والتكنولو يات

 الريفيف  للمرأة االقتصادي والتمكني اجلنسني بني ملساواةسريع وترية الت املعرفة وتوليد القدرات وتنميةدعم السياسات  :3-1-3املخرج 

 إىل الريدف فقراءوحول تعايا البلدان ل :2-3اتج نال
 يف سديما ال ،الالئاقالعوال و  ةاملنتجا ةلااالعوفرص 

 والنساء الشبا  حفوف

 -جمموعددددددة  سددددددنة مددددددن املاسسددددددات واالسددددددرتاتيجياتالدددددديت لددددددديها عدددددددد البلدددددددان ألااااااف: -3-2
خلدددق هتددددف إىل الددديت  -التو يهيدددة واللدددوائل واألدوات والددد ام اخلطدددو  مبدددا يف  لدددر السياسدددات و 

 النساء والشبا ابلنسبة إىل الريف، مبا يف  لر   الالئق يف العمفرص 

تعايدا من أ    هاوتنفيذ  ام الو  التو يهيةطو  واخل والسياسات االسرتاتيجيات صياغةما يتعلق ب يف القدرات وتنميةدعم السياسات  :1-2-3املخرج 
 والنساء لشبا خاحة ابلنسبة إىل ا ،هاراتتنمية املو  املشاريعطوير وتفرص العم  الالئق يف الريف، 

 ،وسدالمتها العمد  فدرص ودةمن أ   النهدوض  د الريفية املناطق يف الدولية العم  معايري تطبيق لتعايا القدرات وتنميةدعم السياسات  :2-2-3املخرج 
 اجل ي والعم  األطفال بعم  يتعلق ما يف سيما ال

الريدف إىل  فقراء وحولان لالبلد تعايا :3-3اتج الن
 االجتواعية احلواية نظ 

 للمايدة اال تماعيدة تدربط ا مايدة اال تماعيدة سدنة لعدد البلددان الديت لدديها نظدم  ألف:-3-3
  د من الفقر يف الريف واألمن الغذائي والتغذية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيةاب
الدددددنيا/النظم اخلاحددددة اب مايددددة  تشددددملهم ا دددددود النسددددبة املئويددددة مددددن السددددكان الددددذين ابء:-3-3

  1-3-1اهلدف ا اال تماعية
كنسددبة   وا مايددة اال تماعيددة التعلدديم والصددلةااألساسددية  تاخلدددما ىعلدد  اإلنفددا جااي :-3-3

   2-لفأ-1اهلدف ا ا كومي  مئوية من إمجايل اإلنفا
 م  التوريددددف كنسددددبة مئويددددةوبددددرا ا كددددومي يف ا مايددددة اال تماعيددددة  اإلنفددددا  جممددددو  دأال:-3-3

  1-ابء-8اهلدف ا والنات  ايلي اإلمجايل الوطنية تمن املياانيا
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 فقددددراءتشددددم  الل اال تماعيددددة  مايددددةا تغطيددددة نطددددا  لتوسدددديع الدددددعوةأنشددددطة و  القدددددرات وتنميددددة املعرفددددة وتوليددددد السياسدددداتدعددددم تددددوفري  :1-3-3املخددددرج 
 نسانيةواإل ازهشة سياقاتال يف  لر يف مبا الريف، يف

اال تماعيددة ا مايددة لنهددوض جو ددم التددمير يف مددا بددني قطاعددات ل الدددعوةأنشددطة و  القدددرات وتنميددة املعرفددة توليدددو  السياسدداتدعددم تددوفري  :2-3-3املخددرج 
 املنا  املوارد الطبيعية، مبا يف  لر تغريإدارة والتغذية والاراعة و 

 تصددميمعلددى  لقدددراتالبلدددان ل تعايددا :4-3اتج الناا
املنصاااافة  ربامجالااااو  ساااارتاتيجياتاالو  ياساااااتسال

 بااااااا اصاااااااة ابملسااااااااواة اخل القطاعااااااااتاملتعاااااااددأة 
يف  لإلسددددددهامهددددددا وتقييم هاتنفيددددددذعلددددددى و  ،اجلنساااااا 

  من أهداف التنمية املستدامة. 1ازهدف  حتقيق

 وبددرام  سياسددات واسددرتاتيجيات علددى وضدع معدداية قدددرات لدديها الدديت البلدددان عددد ألااف:-3-4
 يف الريف. الفقر من مو هة إو ا د القطاعات متعددةو  إمنائية شاملة

 نسددددددددددبة املدددددددددددوارد الددددددددددديت ختصصدددددددددددها ا كومدددددددددددة مباشددددددددددرة لددددددددددد ام  ا دددددددددددد مدددددددددددن الفقدددددددددددر ابء:-3-4
 (1-لفأ-1)اهلدف 

 القطاعدات ددةومتعدومراعيدة للمسداواة بدني اجلنسدني  شداملة وبدرام  سياسات واسدرتاتيجيات وتنفيذ تصميم على الوطنية القدرات تعايا :1-4-3املخرج 
 املنا  وتغري ازهجرة سيا  يف  لر يف مبا ،يف الريف الفقر من للدل

 القطاعددات ومتعددددةومراعيددة للمسدداواة بددني اجلنسددني  شدداملة سياسددات واسددرتاتيجياتالبيدداانت واملعددارف واألدوات لتعايددا وتقيدديم تددوفري  :2-4-3املخددرج 
 لريفاجرة وتغري املنا ، ورحد التقدم ايري يف ا د من الفقر يف مبا يف  لر يف سيا  ازه ،يف الريف الفقر من للدل
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 :4هلدف االسرتاتيجي ا
 متا  نظ  زراعية وغذائية أ مر مشوال  و فاءة

 

 املقاحد
مضدداعفة اإلنتا يددة الاراعيددة ودخدد   -

-2اهلاادف )حددغار منتجددي األغذيددة 
3) 
اعتمدداد تدددابري لضددمان سددالمة أداء  -

سددددية للمسدددداعدة أسددددوا  السددددلع األسا
علدددى ا دددد مدددن شددددة تقلددد  أسدددعارها 

  (ي ج-2اهلدف )

 
 املقاحد

ختفيض نصي  الفرد مدن النفدادات  -
الغذائيددددة العامليددددة علددددى حددددعيد أمدددداكن 
البيدددددع ابلتجائدددددة واملسدددددتهلكني مبقددددددار 
النصددف، وا ددد مددن خسددائر األغذيدددة 
يف مراحد  اإلنتداج وسالسد  اإلمددداد، 

اد، مبددا يف  لددر خسددائر مددا بعددد ا صدد
 (3-12اهلدف ) 2030حبلول عام 

 
 املقاحد

يدادة حدددددددددادرات البلددددددددددان الناميدددددددددة  -
يدادة  كبدددددددددددددددرية ، وال سددددددددددددددديما بغدددددددددددددددرض 
مضدداعفة حصددة أقدد  البلدددان منددوا  مددن 

 2020الصدددادرات العامليدددة حبلدددول عدددام 
 (11-17اهلدف )

 املاشرات
نسدددبة املسددداحة الاراعيدددة املخصصدددة  -

ف ازهددددددللاراعدددددة املنتجدددددة واملسدددددتدامة ا
2-3-1  
 ماشددددر مفارقددددات أسددددعار األغذيددددة  -
 (1-ج-2اهلدف )

 املاشرات
 املاشددددددر العدددددداملي خلسددددددائر األغذيددددددة -
 (1-3-12اهلدف )

 املاشرات
حصة البلددان الناميدة وأقد  البلددان  -
اهلااادف )مدددن الصدددادرات العامليدددة  مندددوا  
17-11-1) 

 
 :4هلدف االسرتاتيجي ا

 ال  و فاءةمتا  نظ  زراعية وغذائية أ مر مشو 

صاااااااياغة مواصااااااافات  :1-4اتج النااااااا
 وعياااةط توجيهياااةخطاااو  و  اتفاقااااتو 

 إىل وحددددددول البلدددددددان لتلسددددددني دأوليااااااة
 وأدائها الدولية األسوا 

اليت الشر ة الدنيا من فئة الدخ  املتوسط  وبلدان املنخفض الدخ ئوية من البلدان  ات املالنسبة  ألف:-4-1
 الدوليدة لوقايدة النبدا تاالتفاقيدة و  الغدذائي الدسدتور رعايدة حت  الدوليةت واحفاامل وضع يف فعالة مشاركةتشارك 

 منوا   البلدان أق  منوضع مواحفات الدستور الغذائي الواردة  أو
الدديت حتّسددن وحددوزها إىل األسددوا  الدوليددة بفضدد  اعتمدداد خطددو  تو يهيددة طوعيددة دوليددة البلدددان عدددد ابء: -4-1

 لتجارة.واملشاركة يف اتفاقات متصلة اب

لتكدون مبثابدة مرا دع باتيدة، واالتفدا  عليهدا لصدلة الن ودهتدا وابسدالمة األغذيدة و خاحدة ب ديدة ومنقلدة : حياغة البلدان ملوحفات دولية 1-1-4املخرج 
 الدويل لتلقيق االتسا 

 وليدةد تفاقداتوا طوعيدة تو يهيدة خطدو  حدياغة يف بفعاليدة املشاركةالتابعة زها على  اإلقليمية االقتصاديةالبلدان واجلماعات  قدرات تعايا: 2-1-4املخرج 
 . كفاءة أكثر وغذائية يراعية نظمإقامة و  األسوا  فرصسنن وحتَ   اسو األإ راءات  شفافيةشجع ت

 البلددددددددددددددان تصاااااااااااااوي  :2-4اتج النااااااااااااا
 تنظيويااااة وأطاااار لسياسااااات هاذيااااوتنف

 نظدددمتددددعم إقامدددة  مؤسساااية وترتيباااات
 وفعالة شاملة غذائية يراعية

شاملة وفعالدة  ةوغذائي ةيراعي نظم إقامة تدعم كينّية  بيئة ناحريها عتو د فيها فاليت  البلدان عددألف: -4-2
غددري  تنفيددذ الصددكوك الدوليددة الراميددة إىل مكافلددة الصدديد التقدددم ايددري مددن  اندد  البلدددان يف مدددمل ابء:-4-2، 

  1-6-14اهلدف ا القانول دون إبالغ ودون تنظيم

إقامددة  دعمتددوطنيددة  اسددتثمارات وخطددط تنظيميددة وأطددر واسددرتاتيجيات سياسددات وتنفيددذ تصددميمعلددى  العددام القطددا نظمددات م قدددرات تعايددا: 1-2-4املخدرج 
 شاملة وفعالة. غذائية يراعية نظم

 شاملة وفعالة. غذائية يراعية نظمتدعم إقامة ماسسية ترتيبات  وتنفيذ تصميمواخلاص على  العام نيالقطاعنظمات م قدرات تعايا: 2-2-4املخرج 

 قااادراتلالبلددددان تعايدددا  :3-4اتج النااا
العاااااااااام واخلاااااااااا  وز دأة   القطااااااااااع

للنهدددددددددوض ابملنشدددددددددمت  االساااااااااتموارات
 يمةالق سالس الاراعية الشاملة وتطوير 

  واإلداريةفنية ال القيمة القدراتسالس   يف الفاعلة جلهاتات فيها ياداليت  البلدان عدد ألف: -4-3
 ولليددات إدارة املخداطر مدن أ دد  تطدوير سالسدد  فعالدة ماليددةخددمات أدوات و فيهدا  الدديت البلددان عدددابء: -4-3

  .الاراعية والغذائية القيمة

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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 نظم األغذية والاراعة، قطا  االستثمار يف فيها  اديداعدد البلدان اليت  جي :-4-3 

  شاملةوفعالة و مستدامة  غذائيةو  يراعية قيمة سالس قامة إل واإلداريةفنية ال ابلقدرات القيمةالس  س يف الفاعلة اجلهات: تاويد 1-3-4املخرج 

 هاوتصدميم ،املخداطرةلليدات إدارة و  املاليدة اخلددماتو  األدوات يف ثماراتاالسدت يدادةعلدى  واخلداص العام نيالقطاع منظمات قدرات تعايا: 2-3-4املخرج 
 وفعالة املةش غذائيةو  يراعية نظمغرض إقامة ل هاوتنفيذ

لقااارارات لبلددددان ااختاااا   :4-4اتج النااا
 دعددددممددددن أ دددد  إ  األدألااااة  دأسااااتناابال

 غذائيةو  يراعية نظمإقامة 

و ودهتدا واسدتخدامها يف عمليدات  ابلقددر الكدايف واملعلومات البياانت فيهاتوافر تاليت  عدد البلدان ألف:-4-4
  حنع السياسات املتعلقة ابلنظم الاراعية والغذائية الفعالة والشاملة.

 واإلقليميددة العامليددةوالتجددارة  األسددوا  فددرص وتعايددا األسددوا  ةشددفافيشددجيع لت العامليددة  اسددو األ: تددوفري أحدددم املعلومددات والتللدديالت عددن 1-4-4املخددرج 
 . وايلية

 الغذائيدةو  الاراعيدة الدنظمعلدى  والاراعيدة يدةائوالغذ ةيدالتجار السياسدات  لاثر وحتليد  لرحدد نظدم إلنشداء مبا يلدام العام القطا  منظمات: تاويد 2-4-4املخرج 
  .الوطنية
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 :5هلدف االسرتاتيجي ا
 رة سبل  سب العيش على الصوودأ أمام التهديدات واألزماتز دأة قد

 

 املقاصد
بندداء قدددرة الفقددراء والفئددات الضددعيفة علددى الصددمود وا ددد مددن  -

تعرضدددها ورهّرهددددا ابلظددددواهر املتطرفددددة املتصدددلة ابملنددددا  وغريهددددا مددددن 
ازهددداات والكدددوارم االقتصدددادية واال تماعيدددة والبيئيدددة حبلدددول عدددام 

  (5-1اهلدف ) 2030

 
 املقاصد

ضدددددمان حصدددددول اجلميدددددع علدددددى مدددددا و القضددددداء علدددددى اجلدددددو   -
يكفددديهم مدددن الغدددذاء املدددأمون واملغدددّذي طدددوال العدددام حبلدددول عدددام 

 (1-2اهلدف ) 2030
 2030وضددع هنايددة جلميددع أشددكال سددوء التغذيددة حبلددول عددام  -
 (2-2اهلدف )
ضمان و ود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسدات  -

-2اهلادف )ي إىل يدادة اإلنتا يدة واياحدي  يراعية متينة تاد
4) 
اعتماد تددابري لضدمان سدالمة أداء أسدوا  السدلع األساسدية  -

-2اهلاادف )للمسدداعدة علددى ا ددد مددن شدددة تقلدد  أسددعارها 
  (ي ج

 املؤشرات
لكددوارم اب شدرةابصدفة مب عددد الوفيدات واملفقدودين واملتضدررين -

 (1-1-13و  1-5-1اهلدف ) شخص 100 000من ك  

 املؤشرات
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي الشديد وسط السدكان  -

اهلادف )استنادا  إىل مقياس املعداانة مدن انعددام األمدن الغدذائي 
2-1-2) 
 (2-2-2اهلدف )معدل انتشار سوء التغذية اازهاال   -
نسبة املساحة الاراعية املخصصة للاراعة املنتجدة واملسدتدامة  -
 (1-4-2اهلدف )
  (1-ي ج-2اهلدف )ماشر مفارقات أسعار األغذية  -

 

  املقاصد
التقليدد  إىل در ددة كبددرية مددن عدددد الوفيددات وعدددد األشددخاص  -

املتضررين، وحتقيق اخنفداض كبدري يف اخلسدائر االقتصدادية املباشدرة 
املتصدددددلة ابلندددددات  ايلدددددي اإلمجدددددايل العددددداملي الددددديت حتددددددم بسدددددب  

  (5-11اهلدف ) 2030الكوارم حبلول عام 

 
  املقاصد

تعايددددا املرونددددة والقدددددرة علددددى الصددددمود يف موا هددددة األخطددددار  -
املرتبطدددة ابملندددا  والكدددوارم الطبيعيدددة يف مجيدددع البلددددان، وتعايدددا 

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

 املؤشرات
اخلسدددائر االقتصدددادية املباشدددرة املتصدددلة ابلندددات  ايلدددي اإلمجدددايل  -

  (2-5-11اهلدف )العاملي 

 املؤشرات
 شددددددددرةابصددددددددفة مب واملتضددددددددررينعدددددددددد الوفيددددددددات واملفقددددددددودين  -
 1-1-313 ناازهددددددفشدددددخص ا 100 000لكدددددوارم مدددددن كددددد  اب
  1-5-1و

 

  املقاصد
مكافلدددة التصدددلر، وتدددرميم األراضدددي والرتبدددة املتددددهورة، مبدددا يف  -

انت،  لددددر األراضددددي املتضددددررة مددددن التصددددلر واجلفدددداف والفيضددددا
والسعي إىل حتقيق عاٍٍ خاٍل من راهرة تددهور األراضدي، حبلدول 

  (3-15اهلدف ) 2030عام 

 
  املقاصد

ا ددد بدر ددة كبددرية مددن مجيددع أشددكال العنددف ومددا يتصدد  بددم  -
 (1-16اهلدف ) من معدالت الوفيات يف ك  مكان

 

 املؤشرات
نسددددبة األراضددددي املتدددددهورة نسددددبة إىل جممددددو  مسدددداحة اليابسددددة  -
  1-3-15ازهدف ا

 املؤشرات
نسددددمة، حبسدددد   100 000الوفيددددات املتصددددلة ابلنددددداا  لكدددد   -

  (2-1-16اهلدف )العمر واجلن  والسب  
 

  

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/
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 5هلدف االسرتاتيجي ا
 ز دأة قدرة سبل  سب العيش على الصوودأ أمام التهديدات واألزمات

 هاذيانفت أو البلددان اعتوادأ :1-5اتج الن
 ومؤسساية يةساتوسيا قانونية وأطرلنظ  
 األيمات وإدارة املخاطر من لللد

 

خمدداطر و  لكددوارمعلددى إدارة/ ا ددد مددن ا والقدددرات االلتدداام مسددتوملحبسدد   املصددّنفة البلدددان عددددألااف: -5-1
 :ابء-1-5 ماسسددية ونظددم وتشددريعات سياسددات شددك  يف والتغذيددة واألغذيددة لاراعددةيف مددا يتعلددق اب األيمددات

البلدان اليت أبلغ  عن وضع أو تفعي  سياسة/اسدرتاتيجية/خطة متكاملدة تايدد مدن قددراهتا علدى التكيدف  عدد
تنميدددة تتسدددم ابخنفددداض حتقيدددق مدددع اآلاثر الضدددارة لتغدددري املندددا ، وتعددداي قددددرهتا علدددى الصدددمود أمدددام تغدددري املندددا  و 

ضددع خطددة تكيُّددف وطنيددة، وتقدددة انبعددااثت غددايات الدفيئددة علددى إددو ال يهدددد إنتدداج األغذيددة امبددا يف  لددر و 
مسدا ة  ددددة علدى الصددعيد الددوطز، وبالغدات وطنيددة، وتقريددر عدن املسددتجدات لفددرتة السدنتني، أو غددري  لددر  

  1-2-13اهلدف ا
عددددد البلددددان الددديت أدجمددد  يف مناهجهدددا الدراسدددية يف مراحددد  التعلددديم االبتددددائي والثدددانوي والعدددايل  :جاااي -5-1

  1-3-13اهلدف ا املنا  والتكيف معم وا د من أهرذ واإلنذار املبكر بممواضيع التخفيف من تغري 

  دددخاحددة اب وخطددط واسددرتاتيجيات سياسدداتو  اسددتثمار بددرام  وتعايدداعلددى حددياغة  العامددة واملنظمددات لللكومددة الوطنيددة القدددرات تعايددا: 1-1-5املخددرج 
  األيمات دارةإبو املخاطر من

 .األيمات وإدارة املخاطر من لللد املوارد وتعبئة سيقالتن لليات حتسني: 2-1-5املخرج 

 البلدددددددددددددددان ماساااااااااااااات دا :2-5اتج النااااااااااااا
 املبااااااار إلنااااااذارلو  ةمنتظوااااااملعلومااااااات 
 واملعروفددددددددة ايتملددددددددة التهديددددددددداتملوا هددددددددة 
 واملستجدة

و ودهتدا ا، واملعلومدات وتوافرهدالبيداانت  توليدد علدىقددراهتا مسدتومل  املصّنفة حبس  عدد البلدان ألف:-5-2
عدددة، واألغذيدددة ابلتهديددددات املمكندددة، واملعروفدددة والناشدددئة للارايف عمليدددات حدددنع القدددرارات املتصدددلة  واسدددتخدامها

 والتغذية.

 املناس  الوق  ويف املتكام  املبكر اإلنذارنفيذ وت املخاطر وتقييم ،هاالتهديدات ورحد تلديدل هاحتسين أو لليات: وضع 1-2-5املخرج 

 القدرة على الصمود.  وقياس التأهر قابلية تقييمعلى  الوطنية القدرات حتسني: 2-2-5املخرج 

ابحلااااد ماااان لدددددان الب قيااااام :3-5اتج الناااا
صاااعيد   علاااى لتااا  را وقابلياااة امل ااااطر
 احمللي واجملتو  األسرة

 

مددن حدددة  التخفيددفتدددابري الوقايددة و  تطبيددق علددى هتااقدددر  املصددّنفة حبسدد  مسددتومل البلدددان عدددد ألااف:-5-3
 والتغذية واألغذية لاراعةاب ايدقة املخاطرمن  تقل  اليتاآلاثر 

يل املدداارعني الدددذين  تلكدددون أراضددي يراعيدددة أو لدددديهم حقددو  مضدددمونة يف األراضدددي نسددبة إمجدددااأ   :ابء-5-3
حصة املرأة بني املالك أو أحلا  ا قو  يف األراضي الاراعية، وحبس  نو  و الاراعية، حبس  اجلن ب ا   

  1-لفأ-5اهلدف ا ا ياية
 القدددانون العدددريف  للمدددرأة املسددداواة نسدددبة البلددددان الددديت يكفددد  فيهدددا اإلطدددار القدددانول امبدددا يف  لدددر :جاااي -5-3

  2-لفأ-5اهلدف ا يف ا قو  يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

مدن  لللددّ  دةاجليّدالوقايدة والتخفيدف  ممارسدات تنفيدذاآلخدرين علدى  الرئيسديني املصدللة وأحدلا  ايليدة واجملتمعات ا كومة قدرات تعايا :1-3-5املخرج 
 تواأليما التهديدات لاثر

 قابلية التأهر من للدل تدابريمارسات و مب ايلية اجملتمعاتتاويد  :2-3-5املخرج 

للااااوار  البلددددان  أتهاااب :4-5اتج النااا
واألزمااااات وإدأارة االسااااتجاابت الفعالااااة 

 هلا

 ستجابةاال دارةعلى التأه  وعلى إ اهتاقدر  مستومل حبس  املصّنفة البلدان عددألف: -5-4

 األيماترهري  من للدل للطوارئ التأه على املستومل الوطز يف جمال  املصللة وأحلا  السلطات قدراتا : تعاي1-4-5املخرج 

 لللفا  على سب  كس  العيش األيماتمن  املتضررة جملتمعاتإىل ا املناس  الوق  يف اإلنسانية املساعدة تقدة :2-4-5املخرج 
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 :6هلدف االسرتاتيجي ا
 (والتغذية واحلو وة اجلنس  ب  واملساواة املناخ تغّي ) املشرت ة واملواضي  تواإلحصاءا الفنيةاجلودأة 

بشدأن  للعمد  دة يّد  ات نوعيدة خددماتتقددة و من قبد  املنظمدةب  ونشرها نااهةإحصاءات بإعداد و  بواخلدمات ةواملعرف الفنية اجلودة تقدة -النواتج بيان
 .االسرتاتيجيةإىل ال ام   املنا  غريوت والتغذية ةكمو وا  اجلنسني املساواة بني

 املنظمددددةألااااف: جااااودأة عواااال -6-1
 واملعيار  ون اهته الفين

 املقاصد األساسية األدأاء مؤشرات
 (2019)هناية 

 املقاصد
 (2021)هناية 

 :ياسها من خاللقوإري  ،الفنية القيادة ودة ألف: -6-1

 عناحدددددر بشددددأن املصدددددللة أحددددلا تعقيبددددات  لتقيددددديم ءاستقصددددا منهجيددددة-
 للسياسددات واالمتثددال الفنيددة ملعرفددةامتيدداي ا ضددمان: الفنيددة مددن قبيدد  القيددادة
والنهدددوض  الناشدددئة للقضدددادا االسدددتجابة علدددى والقددددرة نااهدددة الفنيدددةوال الفنيدددة

عددددن  الرئيسددددية التخصصددددات يف خيدددداراتإإدددداد و للتلددددددات  أساسددددي فهددددمب
 .الفنية طريق اللجان

70%  72%  

ني العددامللمددديرين القيددادة الفنيددة الرئيسددية   عددن طريددق هااملعرفددة الفنيددة الاليمددة لتلقيددق األهددداف االسددرتاتيجية ودعددم تنفيددذ يددايامتضددمان   :1-1-6امل اارج 
  املنظمة.االسرتاتيجية واألنشطة الفنية يف ل ام  إىل افنية ال ة قدة اخليف اإلدارات الفنيةب وإقامة شبكات فنية وت املساعدين

 الفنية واتسا  تدخالت املنظمة ع  ا دود اجلغرافية.نااهة االمتثال للسياسات الفنية وال  ضمان  :2-1-6امل رج 

د  استكشداف ابتكدارات و توفري القدرة على االستجابة للقضادا الناشدئة، ودعدم   :3-1-6امل رج  تغدرية واإلسدهام يف املبيئدة مدع اللدول ا لتكييدف    ديددةهنن
  تعدد التخصصات.املتعاونية ابستخدام الصندو    بذل  هود موا هة التلددات عن طريق

جلنددة و اللجددان الفنيددة اجلنددة مصددايد األمسدداك،   النهددوض بفهددم أساسددي للتلددددات، وإإدداد خيددارات يف التخصصددات األساسددية عددن طريددق   :4-1-6امل اارج 
  السلع .  جلنة مشكالتو جلنة الاراعة، و الغاابت، 

 األمساك وتربية األحياء املائية والغاابت.  إعداد املطبوعات الرئيسية عن "حالة" انعدام األمن الغذائي والاارعة ومصايد ضمان  :5-1-6امل رج 

املاسسدي مدن  اند  اإلدارات الفنيدة   على املستويني العاملي واإلقليمي عن طريق التمثي  ويف جمال السياساتدعم وتشجيع ا وار الفز   :6-1-6امل رج 
 .كبري اإلحصائينيو 

 نظواااااةامل إحصااااااءاتجاااااودأة : 6-2
 حدددددددنع عمليدددددددة لددددددددعم اسااااااات دامهاو 

  األدلة ابالستناد إىل اتالقرار 
 

 املقاصد  األساسية األدأاء مؤشرات
 (2019)هناية 

 املقاصد
 (2021)هناية 

حت  رعابدة املنظمدة، ماشرات أهداف التنمية املستدامة نسبة  ألف:-6-2
األساسدددية  ئوالددديت ّا اإلبدددالغ عنهدددا علدددى املسدددتومل الدددوطز  شددديا  مدددع املبددداد

 لإلحصاءات الرمسية. 

40% 50% 

علدددددى يف املنظمدددددة  العاليدددددة اجلدددددودة ائيةنسدددددبة العمليدددددات اإلحصددددد: ابء-6-2
 أساس إطار املنظمة لضمان اجلودة اإلحصائية

80%  85%  

، مبددا يف  لددر ماشددرات التنميددة والغذائيددة الاراعيددة اإلحصدداءات واسددتخدام ونشددر وجتهيددا مددعاخلاحددة   عددايرياملو  سددالي وضددع وتبددادل األ  :1-2-6امل اارج 
 . زهاماشر ا اليت تعت  املنظمة  هة اإليدا   21ملستدامة وعددها ا

، مبدا يف  لدر ماشدرات التنميدة والغذائيدة الاراعيدة حصداءاتعلدى مجدع وحتليد  ونشدر اإلالوطنيدة الدنظم اإلحصدائية قددرة الدعم لتعايدا  توفري   :2-2-6امل رج 
 يدا  زها.ماشر ا اليت تعت  املنظمة  هة اإل 21املستدامة وعددها 

مبددا يف  لددر ماشددرات التنميددة الدددويل،  املسدتوملعاليددة اجلددودة وقابلددة للمقارنددة علددى إحصدداءات يراعيددة وغذائيدة إبعددداد ونشددر املنظمددة  قيدام: 3-2-6امل اارج 
 ماشر ا اليت تعت  املنظمة  هة اإليدا  زها، وحصول اجملتمع الدويل عليها.  21املستدامة وعددها 

 . ملايد من توحيد األنشطة اإلحصائية على نطا  املنظمة وتعايا  ودهتا واتساقهااملنظمة ا وكمة والتنسيق يف إحصاءات  تعايا  :4-2-6امل رج 
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جيّااادة   ات نوعيّاااة : خااادمات6-3
بشااااااا ن ونُاُهااااااج متواسااااااااة للعوااااااال 

 ،املساواة ب  اجلنس  ومتاا  املارأة
تدددددددادي إىل تعايدددددددا القددددددددرات القطريدددددددة 

تتددديل  ات وبدددرام حدددياغة سياسدددعلدددى 
على و  ،لنساءاو  فرحا  متساوية للر ال

 هاورحد هاتنفيذ

  األساسية األدأاء مؤشرات

 
 املقاصد

 (2019)هناية 
 املقاصد

 (2021)هناية 

طبقة املساواة بني اجلنسنيعميم عدد املعايري الدنيا لت  ألف:-6-3
ن
 15 14 . امل

مدددن خطددة العمددد  علدددى  لنسددخة املنقلدددةيف اداء األمعدددايري  عدددد ابء: -6-3
 اسددددتوفتهاالددديت  نطدددا  املنظومددددة بشدددأن املسدددداواة بدددني اجلنسددددني و كدددني املددددرأة

 أو ختطتها. املنظمة

 

10*  15*  

ضدمن األهددداف االسدرتاتيجية مددن وحددة املسدداواة بدني اجلنسددني لتنميدة قدددراهتا مبدا يّتسددق مدع املعددايري علدى الدددعم البلددان األعضدداء حصددول  :1-3-6مل ارج ا
  املساواة بني اجلنسني والتدخالت املستهدفة.منظمة يف ما يتعلق بتعميم للا الدني

 لدعم مبادرات البلدان الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني.أو تعاياها لمورفني لقدرات تنمية لليات ماسسية و  إنشاء : 2-3-6امل رج 

دة جيّااا  ات نوعيّاااة : خااادمات6-4 
و وااااااة ح قواعدددددددماااااان أجاااااال وضاااااا  

أ ماار  ات حددلة  وماسسددات تولليددا
الصددعيد كدد  مددن علددى   فعاليااة ومشااوال

العددداملي واإلقليمدددي والدددوطز ويف بدددرام  
 ةف االسرتاتيجياهداأل

 املقاصد  األساسية األدأاء مؤشرات
 (2019)هناية 

 املقاصد
 (2021)هناية 

لدديت  ددارس اختددارة املعامليددة ا وكمددة العدددد لليددات أو عمليددات  ألااف: -6-4
تصدلة ابألهدداف املسدائ  املتقددم يف الشّجع إحراي يدورا  قياددا  نظمة فيها امل

 االسرتاتيجية اخلمسة.

3 3 

مسددا ة املنظمددة يف ا وكمددة  فيهدداجع  الدديت شدد ا دداالتعدددد   ابء: -6-4
تقدم خبصوص األهدداف االسدرتاتيجية اخلمسدة علدى الصدعيدين إحراي  على

 . اإلقليميالوطز و 

20 20 

 حيث  ودهتا واتساقها.من عاملية خمتارة حوكمة يف لليات  املنظمةحتّسن مسا ة   :1-4-6امل رج 

 الئمة.املستهدفة امللمشورة لخيارات  ةاغيوح ةواإلقليمي ةمسائ  ا وكمة الرئيسية الوطني حتديد  :2-4-6امل رج 

اتساااام عوااال و ضااوان جاااودأة  :6-5 
مددددن خددددالل تغذيااااة ال بشاااا ننظوااااة امل

األهددددددددددددددددددداف التغذيددددددددددددددددددة يف  تعمدددددددددددددددددديم
نظمدددة املوتعايدددا مسدددا ة  ةاالسدددرتاتيجي

 لتغذيةاملتعلقة ابالدولية  ازهياك  يف
 

 املقاصد  األساسية األدأاء مؤشرات
 (2019)هناية 

 املقاصد
 (2021)هناية 

اآلليات / العمليات العاملية املعنية ابلتغذية اليت تسداهم عدد  : ألف -6-5 
املنظمددة وأفيددد فيهددا عددن إحددراي تقدددم علددى حددعيد متابعددة املددا ر الدددويل  فيهددا

 الثال املعز ابلتغذية 

5* 5* 

التقددددم ايدددري ملراعددداة الشدددواغ  واالعتبدددارات واألهدددداف املتصدددلة  ابء: -6-5
ابلتغذيددددة ضددددمن أطددددر ال جمددددة القطريددددة ويف تنميددددة قدددددرات مددددورفي املنظمددددة 

التغذيدة االنسدبة املئويدة للدادادة مقارندة بفدرتة ملساعدة ا كومات على تعمديم 
 السنتني املاضية 

 2017حبلول هناية عام  ساسخط األسيلدد  *

25*  25*  

  لتنسيق التشغيلي والسياساي بشأن التغذية يف منظومة األمم املتلدة.إىل انظمة الذي تقدمم املدعم ال واتسا حتسني  ودة   : 1-5-6امل رج 

 املددا ر الدددويل ي الصددلة الصددادرين عدن نظمدة علددى دعددم البلددان األعضدداء يف تنفيدذ إعددالن رومددا عدن التغذيددة وإطددار العمد  املتعايددا قدددرة   :2-5-6امل ارج 
 الثال املعىن ابلتغذية

  .ن خالل األهداف االسرتاتيجيةملتعميم التغذية  للمنظمةوضع وتنفيذ معايري مشرتكة وهن    :3-5-6امل رج 
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عواال  واتسااامان جااودأة ضااو :6-6 
متاشايا ما  بش ن تغي املنااخ نظوة امل

املتعلقااااة بتغااااي املناااااخ  ةاالسااارتاتيجي
األهددددددددداف يف  ممددددددددن خددددددددالل تعميمدددددددد

 املنظمدددةوتعايدددا مسدددا ة  ةاالسدددرتاتيجي
يف ازهياك  الوطنية واإلقليميدة والدوليدة 

 تغري املنا املتعلقة ب

 املقاصد  األساسية األدأاء مؤشرات
 (2019)هناية 

 املقاصد
 (2021)هناية 

تنفيددذ و/أو مواحددلة لنظمددة الدديت حتظددى بدددعم املعدددد البلدددان  : ألااف-6-6
مبو دددد  ايددددددة علددددى الصددددعيد الددددوطز سددددا اهتا ملاراعيددددة الكددددوانت بلددددورة امل

مااااااان أهاااااااداف التنوياااااااة  1-2-13اهلااااااادف يف سدددددددهم يا .اتفدددددددا  ابريددددددد 
 املستدامة(.

40 50 

 ات الفنيددددة أو /السياسددددات وتمويدددد  ب قددددةاملتعلعدددددد ا ددددوارات    ابء:-6-6
حيث تادي الصلة ابلعم  يف جمال املنا  على الصعيدين العاملي واإلقليمي 

عيددددددة امثدددددد  الاراالغذائيددددددة و التوقعددددددات يف تعايددددددا تكامدددددد  املنظمددددددة دورا رداددا 
اتفاقية األمم املتلدة اإلطارية بشأن تغري املندا  و لمنا  لالصندو  األخضر 

 . 2030وخطة عام 

24 24 

 تسدا ا، خاحدة املتغدري املندا املتعلقدة بياساهتا وخططهدا املكوانت الاراعية لسعلى دعم البلدان األعضاء يف تنفيذ رات املنظمة تعايا قد :1-6-6امل رج 
 ايددة على الصعيد الوطز، ابإلضافة إىل مكوانت تغري املنا  ضمن سياساهتا وخططها اخلاحة ابلتنمية الاراعية. 

 بشدددأنالسياسدددات فنيدددة وخاحدددة مبسدددائ  التمويددد  و يف حدددوارات خمتدددارة عامليدددة وإقليميدددة واتر والتددد الكدددممدددن حيدددث  شددداركة املنظمدددةم تاايدددد  :2-6-6امل ااارج 
 تغري املنا . 
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 برانمج التعاون التقين -7 الباب
 داف االسرتاتيجية، ودعما  لتنفيذ نتائ  أطر ال جمة القطريةحتقيق برانم  التعاون التقز على إو فعال، وابتسا   م مع األه -بيان النات  

 : إدارة ودعم برانم  التعاون التقز7-1
 غا ت  ماشرات األداء األساسية

 (2019)هناية عام 
 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 معدل املوافقة على موارد برانم  التعاون التقز نسبة إىل االعتمادات  ألف 7-1
 2021-2019/2020-2018للفرتة 

100% 100% 

 معدل إجناي مشاريع برانم  التعاون التقز نسبة إىل االعتمادات  ابء 7-1
 2019-2017/2018-2016للفرتة 

100% 100% 
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 التواصل -8اهلدف الوظيفي 

ن التوعية، والدعم السياسي واملوارد، وتنمية  ظى بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة، والدعوة، ومستومل أعلى م املنظمةحتقيق أهداف  -الناتجبيان 
 معّاية للقدرات وإدارة املعارف

 مبا يف  لك التعاون يف ما ب  بلدان اجلنوب : الشرا ات، والدعوة، وتنوية القدرات8-1

 غا ت  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 20 20 ومواحلة العم  هباّا إبرامها تيجية اليت الشراكات االسرتاعدد  ألف 8-1

 11 8 عدد مبادرات الدعوة املنفذة دعم ا ل نشطة على مستومل املنظمة ولل ام  االسرتاتيجية  ابء 8-1

 10 10 االسرتاتيجيةال ام   يف دعما تطبيقها تنمية القدرات اليت  منهجياتعدد  جي  8-1

 30 25 ام  اجلارية اخلاحة ابلتعاون يف ما بني بلدان اجلنو  والتعاون الثالهيعدد االتفاقات وال   دأال 8-1

 امل رجات

8-1-1  الشراكات األساسية اليت شنّجع  وعناَّيت. 
8-1-2  .املنظمةمن أ   تبسيط تنمية القدرات يف عم   ةاالسرتاتيجي ابل ام توفري املشورة والدعم للفر  املعنية  
8-1-3   القائمة بني اجلهات الفاعلة من الدول وغري الدول تساهم بفعالية يف ال ام  واملبادرات الوطنية بني بلدان اجلنو يف ما عاون مبادرات الت 

 : االتصاالت8-2

 غا ت  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 ألف 8-2
ااستنادا  إىل إحصاءات الدخول على  FAO.org املنظمةموقع على املستخدمني  حركة

 شبكة اإلنرتن  على مركا الواثئق يف املنظمة 
 ينيمال 9 ماليني  8.5

 ابء 8-2
للرحد  Meltwaterمستومل و ود وسائ  اإلعالم اعدد يدارات املوقع  مقاسا  خبدمة 

 اإلعالمي
يدارة  23.000

  ديدة يف الشهر
يدارة  ديدة  24.000

 يف الشهر

  كلها جمتمعةالادادة يف العدد اإلمجايل ملتابعي حساابت املنظمة للتواح  اال تماعي ا جي  8-2
 ماليني 2.4 مليون 2.2

 امل رجات

8-2-1  إقامة عالقات  ديدة مع وسائ  اإلعالم العاملية واإلقليمية والوطنية 
 اح  اال تماعي التساقها مع أهدافها االسرتاتيجيةإطال  املوقع اإللكرتول للمنظمة على مستومل العاٍ وو ود وسائ  التو  8-2-2
 وضع وتعايا هن ، وأدوات ومنهجيات على مستومل املنظمة يف جمال نشر املعرفة واإلدارة ايّسنة للمعلومات 8-2-3

 : تعبئة املواردأ8-3

غا ت )هناية عام  مؤشرات األدأاء األساسية
2019)  

غا ت )هناية عام 
2021) 

 ألف 8-3

 املسا ات الطوعية اليت  رت تعبئتها يف فرتة السنتني مستومل
من ماشرات أهداف التنمية املستدامة اخلاص ابلقيمة  1-9-17املسا ة يف املاشر ا

  والفنية املخصصة للبلدان النامية  املاليةابلدوالر األمريكي للمسددداعدة 

مليار دوالر  1.7
 أمريكي 

مليار دوالر  1.7
 أمريكي 

 تامل رجا
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 التواصل -8اهلدف الوظيفي 

ومتنوعة من الشركاء الذين موّسعة قاعدة التواح  والتسويق االستباقيني جملاالت عم  املنظمة  ات األولوية واملتطلبات من املوارد مما يتيل  8-3-1
 املنظمةتعم  معهم 

 املنظمةسياسات تعبئتها واستخدامها واحتساهبا مّتسقة مع   اليت   املسا ات الطوعية 8-3-2
 يا قدرات املنظمة على تعبئة املوارد وإدارة دورات املشاريع بصورة فّعالةتعا  8-3-3
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 تانولوجيا املعلومات -9اهلدف الوظيفي 

حلول يف مجيع املواقع اجلغرافية من خالل تكنولو يا املعلومات يف املنظمة تتيل قيمة مضافة من خالل حتسني فائدة األحول الرقمية ألغراض التنفيذ  -الناتجبيان 
والتكنولو يات التلويلية والشراكات اخلار ية القائمة على جمموعة من وخدمات حسنة التوقي ، ورفيعة اجلودة، وفعالة، و ات الكفاءة من حيث الكلفة، 

 السياسات واملعايري اخلاحة بتكنولو يا املعلومات يف املنظمة
 غا ت  مؤشرات األدأاء األساسية

 (2019)هناية عام 
 غا ت 

 (2021هناية عام )

 ألف-9-1

االسددرتاتيجيني مددن قطددا  األعمددال التجاريددة إياء ا لددول املقّدمددة يف إرضدداء العمددالء مسددتومل 
 من خالل:، وإري قياسم تكنولو يا املعلومات جمال
 امدددا   الراضدددني االسدددرتاتيجيني مدددن قطدددا  األعمدددال التجاريدددة العمدددالءاملئويدددة مدددن  النسدددبة 

  مالءللعااملصدر: مسل سنوي 

70% 80% 

 ابء-9-1

 ودة األحول الرقمية املتاحة أمام املنظمة لتستخدمها دعما  لعملها بصورة لمنة وحسنة 
 :إري قياسها من خاللالتوقي ، و

  النسبة املئوية من األحول الرقمية انظدم املعلومدات الداخليدة والدروابط مبصدادر خار يدة
 ية املتاحةمن البياانت  اليت تستند إىل املنصات الرقم

75% 80% 

 امل رجات

ة من حيث الكلفة، يفعال ات الخدمات و  العمليات املتعّلقة ابألعمال التجارية يف املنظمة تتلقى دعما  فّعاال  من خالل توفري منتجات 9-1-1
 وحسنة التوقي 

على إو فّعال حلول ان عة وكفوءة  ّكن من تقدة  املنظمةيف يف جمال تكنولو يا املعلومات ومواحفات  وهياك  حتديد وتطبيق سياسات 9-1-2
 يف جمال تكنولو يا املعلومات

مة محاية أحول املعلومات الدقيقة و ات الصلة من إمكانية الوحول إليها بطر  غري مرّخص زها، وإ حتها أمام املورفني املخّولني يف املنظ 9-1-3
 لتيسري العم  الذي يقومون بم لصاحل املنظمة
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 حو وة املنظوة واإلشراف والتوجيه -10اهلدف الوظيفي 
 : التو م الفعلي للمنظمة من خالل يدادة االلتاام والتعاون السياسي مع الدول األعضاء، واإلدارة االسرتاتيجية واإلشرافالناتجبيان 
 املنظوةحو وة : 10-1

 غا ت  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021ة عام )هناي

 %100 %100 واثئق األ هاة الرائسية اليت تقدم يف حينها واحتيا ات اللغات ألف-10-1

 %90 %90 تنفيذ قرارات األ هاة الرائسية يف املواعيد ايددة ابء-10-1

 امل رجات

مع حتسني اخلدمات اللغوية وتنفيذ القرارات  ديثة،، ابستخدام التكنولو يا ا اخلدمات ل  هاة الرائسية والدستورية بطريقة فعالة تقدة 10-1-1
   بشفافية.

 اإلشراف: 10-2

 غا ت  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 ألف-10-2

للتغطية اخلاحة بعمليات املرا عة اليت ا تنفيذها، مبا يف  لر تلر  ات النسبة املئوية 
 اخلطورة العالية

امبا يف  لر  90% 
خطورة عالية بنسبة 

100%  

امبا يف  لر  90%
خطورة عالية بنسبة 

100%  

 ابء-10-2
عدد البلدان اليت ا فيها تقييم األ ية االسرتاتيجية للمنظمة وفعالية براجمها من خالل 

 عمليات التقييم املتعّلقة ابل ام  القطرية وغريها من ال ام  الرئيسية
13 13 

 اتامل رج

  األ ية االسرتاتيجية للمنظمة وفعالية براجمهااسرتاتيجية وخاحة ابل ام  ورفع توحيات لتلسني عمليات تقييم القيام ب 10-2-1
  عة ا ساابت قائمة على املخاطرإعداد وإجناي حتقيقات وخطة ملرا  10-2-2
 ة، وأطرها االئتمانيةها الداخلي، وضوابطاملنظمةتوفري عناحر معّاية يف مساءلة   10-2-3
 التوجيه: 10-3

 غا ت  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 %85 %85 اليت ا حتقيقها األهداف االسرتاتيجية خمر ات غادات نسبة ألف-10-3

 ابء-10-3
ارة املتفق عليم يف نسبة توحيات عمليات التقييم االسرتاتيجية اليت استكم  فيها رّد اإلد

 املوعد املقرر 
90% 90% 

 %80 %80 نسبة توحيات املرا عة العالية املخاطر اليت استكمل  يف املوعد املقرر  جي -10-3

 %8 أقّ  من %10 أقّ  من شهر ا  24نسبة توحيات املرا عة اليت ٍ تنفذ بعد منذ وق  طوي  اأي أكثر من  دأال-10-3

 امل رجات

  تو يم تنفيذيتوفري 10-3-1
 والتبليغتقدة التو يم االسرتاتيجي، والرحد   10-3-2
 لدعم إ راءات املنظمة وتنفيذ برانم  عملهايف الوق  املالئم موهوقة و توفري مشورة قانونية   10-3-3
 دانيةتقدة دعم رفيع اجلودة للمكات  املي  10-3-4
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 اإلدأارة الافؤة والفعالة -11اهلدف الوظيفي 
 تعظيم الفعالية والعم  من أ   ضمان القيمة مقاب  املال يف إجناي ورائف ائتمانية، ووضع سياسات، ورحد ومراقبة - الناتجبيان 

 : اإلدأارة الافؤة والفعالة للوواردأ البشرية11-1

 غا ت  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 ايوم   120 يوم ا 120 طلو  لتعيني مورفنيالوق  امل ألف 11-1
 %75 %75 النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمثّلة  ثيال  متساودا   ابء 11-1

 75 75 ااملناح   التنق  اجلغرايف جي  11-1

 %15 %15 معدل الورائف الشاغرة يف الفئة الفنية دأال 11-1

 امل رجات
واإل راءات، واخلدمات املتصلة ابملوارد البشرية فعالة وكفاة، وتدعم ا تذا ، وتنمية، وا فا  على االسرتاتيجيات، والسياسات،  11-1-1

 قوة عاملة متنوعة، وماهرة و ّفاة.

 : اإلدأارة الافؤة والفعالة للوواردأ املالية11-2

 مؤشرات األدأاء األساسية
 غا ت 
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 ألف 11-2
، مبا يف  لر بشأن بشأن كشوفاهتا املالية غري مشفو  بتلفظات املنظمة رأدا  تتلقى 

 بياانت الرقابة الداخلية

غري مشفو  رأي 
ملرا ع  بتلفظات
  سنويخار ي ا

غري مشفو  رأي 
ملرا ع  بتلفظات
  سنويخار ي ا

 امل رجات

11-2-1 
وخدمات مالية كفاة وفعالة ومراقبة  يدا  دعما  ل  هاة الرائسية، والدول  تنقدَّم تقارير مالية دقيقة، و ات الصلة، وحسنة التوقي 

 األعضاء، واإلدارة، والشركاء يف املوارد، واملورفني.

 : اإلدأارة الافؤة والفعالة11-3

 مؤشرات األدأاء األساسية
 غا ت 
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 ألف 11-3
  ودة اخلدمات املقدمة  ن خاللمستومل إرضاء العمالء م

 *جتمع هذذ املعلومات ك  سنتني من خالل استقصاء لرضا العمالء
70% 73% 

 ابء 11-3
املساولية البيئية يف املنظمة تنقاس بناء على نسبة مبال/جمّمعات املنظمة اليت ستوّفر 

 بياانت سنوية عن انبعااثت غايات الدفيئة
86% 88% 

 امل رجات

 وتستجي  إىل متطلبات املنظمة ومستدامة من الناحية البيئية دمات اإلدارية والورائف الداعمة فعالة، وكفاة، ومبّسطة،اخل 11-3-1

وإنتا ّيتها على إو انشط من خالل توفري خدمات حلية مبّسطة وفعالة جلميع املورفني  املنظمةتنشّجع حلة القوة العاملة ملورفي  11-3-2
  املكات  امليدانيةر الرئيسي ويفيف املق
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 اإلنفام الرأمسايل -13 الباب
منافع من حيث توفري بنية األساسية وبيئة عم  أكثر فعالية وكفاءة لتلبية احتيا ات األعمال  املنظمةالرأمسالية يف  االستثمارات حتقق - الناتجبيان   

 يف املنظمة وإجناي األهداف االسرتاتيجية

 غا ت   مؤشرات األدأاء الرئيسية
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 ألف 13-1
النسبة املئوية من اإلنفا  الرأمسايل املخصَّص للمبادرات اليت أن ري زها حتلي  التكلفة 

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

100% 100% 

 ابء 13-1
فا  الرأمسايل اليت أجنات يف موعدها و ودة رفيعة النسبة املئوية من مشاريع اإلن

 وإري قياسها من خالل:وضمن املياانية، 
 حافظة املشاريع 

85% 90% 

 امل رجات
 البياانت واملعلومات الفنية  منصة إلدارةتعايا  13-1-1
 ألعمال.تكييف النظم التشغيلية واإلدارية لتلبية العمليات اجلديدة واملتغرية اخلاحة اب 13-1-2
 حتسني البنية األساسية واخلدمات اخلاحة بتكنولو يا املعلومات. 13-1-3
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 اإلنفام األمين -14 الباب
 على إو لمن ومأمون يف مجيع املواقع اليت تعم  فيها املنظمة قادرون على رديتم مهامهم املنظمةمورفو  - الناتجبيان 
 امج يف املقر: بيئة عول يمنة وم مونة لتنفيذ الرب 14-1

 غا ت  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 %100 %90 النسبة املئوية للمورفني الذين أهنوا تدري  األمن األساسي ألف-14-1

 امل رجات

 ضمان بيئة عم  لمنة ومأمونة لتنفيذ ال ام  يف املقر 14-1-1
 نة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العامل: بيئة عول يمنة وم مو 14-2

 غا ت  مؤشرات األدأاء األساسية
 (2019)هناية عام 

 غا ت 
 (2021)هناية عام 

 %100 %100 النسبة املئوية للمكات  امليدانية اليت تلتام ابملعايري الدنيا ل من التشغيلي ألف 14-2

 ابء 14-2
ابلتدددابري األمنيددة كاتدد  امليدانيددة الددذين يلتامددون النسددبة املئويددة للمددورفني الدددوليني يف امل

 ألماكن اإلقامة
100% 100% 

 جي  14-2
النسددبة املئويددة لإلبددالغ عددن ا ددوادم املتصددلة ابألمددن يف املكاتدد  امليدانيددة مددع متابعتهددا 

 العا لة 
100% 100% 

 دأال 14-2
سداعة ملسداعدة  72ل النسبة املئوية إليفداد املهنيدني املتخصصدني يف األمدن امليددال خدال
  املكات  امليدانية يف إدارة األيمات املتصلة ابألمن، حبس  ا ا ة

100% 100% 

 امل رجات

 بيئة عم  لمنة ومأمونة لتنفيذ ال ام  يف خمتلف أر اء العاٍضمان  14-2-1

 
 


