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امللحق  6على الويب :مؤشرات النواتج واألهداف 2017-2016
اهلدف االسرتاتيجي  :1املساهمة يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
النتيجة

الناتج

 1-1تتع ّد البلدان األعضاء وشركاؤها

 1-1-1حتسني قدرات تكوماد صحاد مل تحةدع ى عد  رد معي تلسي سى تلع اى تليت حدّ إىل تعزيدز إدات حددرت
صضع حطر سي س تيى صخطط تستثم ا صبرتاج يف تلقط د صبدني
تألاددن تلغددذتئي صتلتغذيددى صت تاد ات تحس د صت بددني ت سددني يف
لألان تلغذتئي صتلتغذيى.
تلقط
تلسي س تلقط يى ،صخطدط تسسدتثم ا صتلدجتاج ي تيلدى لدر
تلف ص
 2-1-1حتسني قدرات تكوماد صحاد مل تحةدع ى عد  رد معي تلسي سى تلع اى تليت حدّ إىل تعزيدز إدات حددرت
صضع صت فيذ حطر ق نمنيى صآلي اس ءلى لت قيق تكق يف غدذتء
تألان تلغذتئي صتلتغذيى يف تألطر تلق نمنيى ي تيلى لر تلف ص
االئ  ،صلت سني تكةمل تآلان صتلع دل ع تحمتاد صتألامل.
 3-1-1حتسني قدرات تكوماد صحاد مل تحةدع ى عد  رد تح مم تلديت تعد ّز قدراتتيف يف لد ل تحدمتاد تلاشدريى
ت ميى تحمتاد تلاشريى صت ميدى تح ممدى يف لد ل تألادن تلغدذتئي
صتلت ميى تلت ميميى يف ل ل تألان تلغذتئي صتلتغذيى ي تيلى لر
صتلتغذيى.
تلف ص

يف التنمية بالتزامات سياسدية ردر ة
بشدد س سياسدداتط واسددم اسددت ما ط
وبددرامجط ور ددر نانونيددة وبت صددي
املدددوا ل الة مدددة الستئصدددال اجلدددوع
وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

املؤشر

 4-1-1حتسني قرات تكوما صحا مل تحةع ى تآلخرين  رد تلاعرتن تليت حسّ ت يةديمل تحدمتاد تح ليدى صتسدتخرتايف
ع تعزيز االءاى ،صيفد ء  ،صعع ليدى يةديمل تحدمتاد تلع ادى
لألان تلغذتئي صتلتغذيى ي تيلى لر تلف ص
صتستخرتايف لت قيق تألان تلغذتئي صتلتغذيى.
 2-1اعتمال البلدان األعضاء وشركائ ا  1-2-1حتسني قرات تكوما صحا مل تحةع ى يف ل ل  رد معي تلسي سى تلع اى تليت حدّ إىل ت سيق حيثدر ومليدى
يف التنميددة يليددات شدداملة للحوكمددة تلت سيق تسسرتتتيلي ج تلقط د صبدني حاد مل تحةدع ى
صحا مل تحةع ى يف ل ل حميمى تألان تلغذتئي
ج تلقط
والتنسدديق مددن رسددس استئصددال اجلددوع لت قيق تألان تلغذتئي صتلتغذيى.
صتلتغذيى ي تيلى لر تلف ص
وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
 3-1القدرا ات الددت تتّ دذها البلدددان  1-3-1حتسني قدرات تكوماد صحاد مل تحةدع ى عد  ددرد تلاعددرتن تلدديت حسّ د ت تلراددر صتلت عي د يف ل د ل تألاددن

هدددددف ن ايددددة هدف ن

اية 2017

2016
51

139

8

29

18

35

4

11

20

39

11

28
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اهلدف االسرتاتيجي  :1املساهمة يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
النتيجة

الناتج

هدددددف ن ايددددة هدف ن

املؤشر

األعضدداء وشددركاؤها يف التنميددة يف مددا اار تسجت د صحتعي اس دمى تلقط
خي ّ األمن الغدذائي والتغذيدة تسدتند يف حتقيق تألان تلغذتئي صتلتغذيى.
إىل رللّددة وإىل يليددس ايددة اجلددول ط
وحسن التونيت وشامس لألمدن الغدذائي  2-3-1حتسني قدرات تكوماد وحاد مل تحةدع ى عد  رد معيد تلسي سدى تلع ادى تلديت حسّد ت تلقدرات تلاشدريى
والتغذيددددة يسددددتليد مددددن البيانددددات صضع خرتئط تلسي س  ،صتلجتاج ،صتلتشريع تحتةعى بد ألان
صتحؤسسيى إلدتا نم صضع تخلرتئط ذت تلةعى ب يد ذ قدرتات
واملعلومددات املتاحددة يف شددب ة القسدداع تلغذتئي صتلتغذيى ،صاارد  ،صتقييميف ان حج تيد ذ قدرتات
يف ل ل تألان تلغذتئي صتلتغذيى ي تيلى لر تلف ص
القددائو ون ددو املعلومددات املتددوار لددد است ري .
 رد معيد تلسي سدى تلع ادى تلديت حسّد ت تلقدرات تلاشدريى
ررحاب املصلحة.
صتحؤسسديى لرادر صتقيدي آ د ا تلسي سد صتلدجتاج ذت تلةددعى
ب ألان تلغذتئي صتلتغذيى ان حج تي ذ تلقرتات ي تيلدى لدر
تلف ص
صحا مل تحةدع ى

تلغذتئي صتلتغذيى ،مب يف ذلك اس دم خمتعف تلقط د
حج تي ذ قرتات است ري ي تيلى لر تلف ص

ادن

اية 2017

2016

2

13

7

26

3
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اهلدف االسرتاتيجي  :2يال ويسني تواري املنااة واخلدمات من الز اعة ومصايد األمساك والغابات بسريقة مستدامة
النتيجة

الناتج

املؤشر

هدف ن

اية 2016

هدف ن

 1-2اعتمددال املنددتجني والقددائمني علددى  1-1-2حترير مم اس تبتو ايى لإلنت تلزات ي تحسدترت  ،،رد تحا دات تليت د متيف تلف ص صتليت تستخرات نُيفلد ومليدى
إلا املوا ل السبيعيدة ملما سدات تزيدد (مب يف ذلك تحم اس تلتقعيريى ،يتعك تحمجمد يف ق ئمى نم
صتشد اييى إلقددرتا صتق سد مم اسد تبتو ايددى اددن حجد تإلنتد
ويسّن تواري السلة واخلدمات يف ن دو تلرتتث تلزات دي ذت تألدميدى تلع حيدىو صتقييميفد  ،صنشدرد ،
تلزات ي تحسترت.،
إنتاج القساع الز اعي بسريقة مستدامة .صتيسري ت تم دد ان ج نب حا مل تحةع ى.

116

320

 2-1-2حترير نيفج اتو اعى صاتعرد تلقط
حيد ل تقيدي  ددرد تحا د دات تلدديت د متيف د تلف د ص لت ريددر صتم يددق صتسدديفي
تل م تإليوملمجيى صإدتاتيف صإاالحيف  ،صتقييميفد  ،صنشدرد ،
تسرتتتيلي اتو اعى ان حج إدتا تل مد  ،تإليوملدمجي بةدما
صتيسري ت تم دد ان ج نب حا مل تحةع ى.
استرتاى ،صإ د ترايمه صتلتويّف اع تغيّر تح د صتلتخفيدف ادن
آ اه

71

197

 3-1-2تعزيددز تلقددرات تلت ميميددى صتحؤسسدديى يف تحؤسس د
 رد تح مم  ،صتحؤسس تلع ادى صتخل ادى يف لد ل تحعد ا ،
تلع اددى صتخل اددى ،صتح ممدد  ،صتلشدداو لددر تسبتودد ا
صصي س تإلدتا صتلشاو تلديت تعقتدت د مد ت ميميد صاؤسسدي
صتسنتق ل إىل نم إنت ات ي حيثر تسترتاى.
ص/حص د م يف ل ل ت ميى تلقرات تلف يى.

71

215

 رد تلاعرتن تليت تعقت تلر يف لد ل حتعيد اسد ئ تكميمدى
صخي ات تسسترتاى تحتو اعى لقط ع تحمتاد تلزات يى صتلطايعيى

13

30

 رد معي تلسي سى تلع اى تحستيفرعى تليت تضدم ت حدمتات دج
حمل نم إنت امتاد ات يى صطايعيدى اتو اعدى صحيثدر
تلقط
تسترتاى تعقتت د م ان تلف ص

18

45

 3-2-2د ا مم تخلرادى تلع ادى صتآلليد تلق ئمدى بدني  رد ا مم تخلراى تلع اى تلمط يى صتآللي تكومايدى صتلرصليدى
تح مم د لت فيددذ تلسي سدد صتسسددرتتتيلي صتلتشددريع
تلدديت قددرّات لدد تلفدد ص د مدد حس سددي حدّيف إىل إاددالح يف
تلمط يددى تلدديت تعد ّز تإلنتد تلزات ددي تحسددترت ،صإدتا تحددمتاد
تليوعي تحؤسسيى ،حص تلمظ ئف حص تإلجرتءت تإلدتايى
تلطايعيى

14

42

 2-2تعزيز ررحاب املصلحة يف البلدان  1-2-2د تلاعرتن يف حتعي اس ئ تكميمى صخي ات نم
األعضدددداء للحوكمددددة – السياسددددات تإلنت تلزات ي تحسترت ،صإدتا تحمتاد تلطايعيى
والقددوانني ور ددر اةلا واملؤسسددات
 2-2-2د تلاعرتن لتعزيز حطر تكميمى تلمط يدى تلديت تعد ّز
الة مة لدعو املندتجني والقدائمني علدى
نم تإلنت تلزاتع تحسترت ،صإدتا تحمتاد تلطايعيى
إلا املددوا ل– يف العمليددة املؤليددة إىل
يال اسدتدامة ن دو اةنتداج يف القسداع
الز اعي.

اية 2017
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اهلدف االسرتاتيجي  :2يال ويسني تواري املنااة واخلدمات من الز اعة ومصايد األمساك والغابات بسريقة مستدامة
النتيجة

الناتج

 3-2وضة ررحاب املصلحة واعتمدالهو  1-3-2د حا مل تحةدع ى لعمشد ايى يف حتدريل آليد
وتنليددذهو لصد وك لوليددة ويليددات ات صاومك دصليى (مب يف ذلك تإلقعيميدى ا يفد و ق ئمدى ،حص صضدع
آلي صاومك دصليى جرير حتت ا يى تلف ص.
رلة بن و اةنتاج الز اعي املستدام

املؤشر



هدف ن
ددرد تلةددومك تلرصليددى (تألطددر تلق نمنيددى صتحع د يري ،صتخلطددم
تلتمجييفيدى ،صتلتمادي صغريدد ادن تل ةدمر تلفر يدىو تلدديت
ت تمرتيف إحريف آلي حص ادومك تلفد ص ،حص حجيفزتيفد تلفر يدى/
لمم د تلعم د تلف يددى تلت بعددى ل د  ،يف ا د دملّ تإلنت د
تلزات ي تحسترت ،صإدتا تحمتاد تلطايعيى

 2-3-2د د حا د مل تحةددع ى لإلقددرتا بقط د تلزات ددى  رد تلعمعي يف تآللي /تلةومك تلرصليى غري تلت بعى لعفد ص تلديت
صحخذد يف تس تا ا يف تلةدومك تلرصليدى ،صآليد تكميمدى،
وست تلشمتغ تليت اصّجدت لد تلفد ص بشدإلن تإلنتد تلزات دي
صتلعمعي صتلشرتي ذت تلةعى بمسيدى تلفد ص ،صلودن لدي
تحسترت ،صإدتا تحمتاد تلطايعيى يف قرتاتتيف حص ا تل تيف
حتت ا يى تح ممى.
 3-3-2د حا مل تحةع ى لتيسري ت فيدذ صتطايدق آليد
 ددرد تلعمعي د صتلشددرتي تلدديت د متيفد تلف د ص لتسدديفي ت فيددذ
صاددددومك دصليددددى (مبدددد يف ذلددددك تإلقعيميددددى ا يفدددد و،
تلةومك صتآللي تلرصليى (مب يف ذلك تإلقعيميى ا يف و تليت تشلع
صتلتماي /تحتطعا يف آلي تكميمى ذت تلةعى.
تإلنت تلزات ي تحسترت ،صإدتا تحمتاد تلطايعيى

 4-2اختا ررحاب املصدلحة لقدرا ات  1-4-2تُلمَع تلاي ن صتحععما ذت تلةعى صتُلمَّع صتُراج  رد نق تلاي ن تإلض عيى يف قمت در تلاي ند
صتُ شَددر ،صتُسددتخر بي ن د جريددر اددن خددالل تلت عدديال
تعتمددد علددى األللددة يف ختسدديم وإلا
قمت ر تلاي ن تإلحة ئيى تلرئيسيى يف تح ممى
القساعدات الز اعيددة واملددوا ل السبيعيددة صتل م ذ  -ب لتش اك اع شري ء.
 تل ساى تحئميى جملمم د تلاي ند تسجتم يدى ذت تلةدعى يف
لدعو التحوّل إىل ن و اةنتداج املسدتدامة
قمت ددر تلاي ن د تإلحة د ئيى تلرئيسدديى يف تح ممددى صتلدديت تض د
يف القسدداع الز اعددي مددن اددةل الررددد
بي ن اة فى حسب نمع ت
واةحصاءات والتقييو والتحليس
 2-4-2تمضددع صتُ شددر ا يفلي د  ،صاع د يري ،صامتاددف   ،تألس ليب ،حص تحعد يري حص تحمتادف ت ريدر حص تحعرّلدى مدع،
صتعريفدد  ،صحدصت حخددريف مددع تلاي ندد  ،صإدتاتيفدد ،
صإدتا صجتميع صحتعيد تلاي ن /تحععماد تلديت صضدعتيف تلفد ص
صجتميعيف  ،صحتعيعيف .
صا دق عييف جيف خمتملّ
ذت تلةدعى ادن

ُ 3-4-2صعَّر تلر لعمؤسس ع تلةعيرين تلمطين صتإلقعيمي  ددرد ا تل د تلاي ن /تحععما د ذت تلةددعى ،تلدديت حنتليف د
يف لد ل ت ميددى تلقددرات اددن حجد تلتخطدديط لعمعيددى ددع
حا مل تحةع ى بر ان تلف ص يف ل ل ت ميى تلقرات
تلاي ن  ،صحتعيعيف  ،صتطايقيف صنشرد  ،صإجرتء دذه تلعمعيى.

اية 2016

هدف ن

اية 2017

18

34

12

33

25

98

470,917

941,834

2

3

12

30

32

119

5
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اهلدف االسرتاتيجي  :3احلد من اللقر يف الريف
النتيجة

الناتج

ى اقدراء األ يداف بكم انيدة  1-1-3تلر لتعزيز تح مم
1-3
مع ّز ومتساوية للحصول علدى املدوا ل معيى متوني عقرتء تلريف

املؤشر
صتحؤسسد

تلريفيدى ،صتيسدري  ددرد تلاعددرتن تلدديت ّ تددمعري تلددر عييف د لتمليددر بيئددى امتتيددى
لعم مم صتحؤسس تلريفيى ،صلتموني عقرتء تلريف

هدف ن

اية 2016

هدف ن

اية 2017

8

25

5

15

 رد تلاعرتن تليت ّ تمعري تلر عييف لمضع صت فيذ اع ا ص عدم،
صتو ملمجي ا ار لعفقرتء صترت ي تحسد صت بدني ت سدني ادن
حج ي د تمتعر تألغذيى صتلمامل بةما حعض إىل تألسمتق

7

33

تلريفيدى صت ميدى  رد تلاعرتن تليت ّ تمعري تلدر عييفد لتةدمي صت فيدذ سي سد
صنيفج تشلّع نمم تبتو ايى ص ا ار لعفقرتء صترت ي تحس صت بدني
ت سني لتقري تخلرا صمن ذ تلا يى تألس سيى تلريفيى

3

11

 5-1-3إسرتء تحشما يف ل ل تلسي سى تلع اى ج تلقط
 رد تلاعرتن حص تحؤسس تإلقعيميى تحسدتيفرعى تلديت تعقتدت تلدر
صت ميى تلقرات لت رير تسرتتتيلي تراي إىل حتقيق تلت ميى
لتةمي صت فيذ صاار سي س استرتاى صومليى صارت يى لعقضد ي
تلريفيدى تحسدترتاى صتلع دلدى لعرجد ل صتل سد ء ،صإىل تكدرّ اددن
ت س نيى يف ل ل تلت ميى تلريفيى صتسرتتتيلي لع ّر ان تلفقر
تلفقر.

5

24

ى اقراء الريف بلدر ركد
2-3
 1-2-3د تلسي س تلق ئمى ع تألدلى صت ميى تلقرات يف  رد تلاعرتن تليت د متيف تلف ص ان حج ت قيح حص اي غى سي س
يف احلصول علدى عمدس الئدق يف املز عدة ل ل اي غى صت فيذ سي س  ،صتسرتتتيلي  ،صبدرتاج تملتدر
تلت ميى تلريفيى تلزات يى تليت تراج ااد د تلعمد تلريفدي تلالئدق
مال سئق يف تلريف ادع تلرتييدز بةدما خ ادى عد تعزيدز
ييفر ائيسي ،حص لت فيذ برتاج تلعم تلريفي تلالئق
واا ج املز عة
تلتموني تسقتة دي صتسجتم ي لعشا مل صتل س ء يف تلريف.

6

20

اةنتاسيدددةط واخلددددماتط واملن مدددات
در
د
ا
ا
ُدج
يف
ن
ُ
فيدذ
صت
د
تمد
ت
عد
لعتشدليع
تلدر
2
1
3
 ددرد تلاعددرتن تلدديت تعقتددت تلددر لتةددمي صااددر صت فيددذ نُيفددج
واألسواقط ومي ن و إلا موا لهو على
لعفقرتء حي ل سي س صبدرتاج حتسّدن تكةدمل عد ادمتاد
صسي س صترخال تشلّع تكةمل تلع دل ع تحمتاد تلطايعيى
حنو رك ر استدامة
طايعيى ،صإدتاتتيف بةما استرتاى
تإلنت جيى صإدتاتتيف ع حنم استرت،
 3-1-3تلر لت سني حةمل تح تلني تلفقرتء صتألسر تلفقري
يف تلريف ع تو ملمجي صاع ا االئمى ،ص ع ادرخال
صتلمامل إىل تألسمتق.
 4-1-3د تسبتو ات يف تدمعري تخلدرا
تلا يى تلت تيى تحت حى لعفقرتء يف تلريف
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اهلدف االسرتاتيجي  :3احلد من اللقر يف الريف
النتيجة

هدف ن

الناتج

املؤشر

 2-2-3د تلسي س لتمسيع نطد ق تطايدق اعد يري تلعمد
تلرصليى حبيل يشم تح طق تلريفيى

 رد تلاعرتن تليت ّ تمعري تحس ر ل لر تطايق اع يري تلعمد
تلرصليى يف تح طق تلريفيى

 3-2-3تلر تلفدين إلنشد ء نمد اععماد صتمليدر بي ند
 رد ا تلد
صاع ا بشإلن تلعم تلالئق يف تلريف عد تلةدعير تلدمطين،
صضعيف صنشرد
صتإلقعيمي ،صتلع حي
 3-3تتعزّ نُ ُدو احلمايدة االستماعيدة  1-3-3تمَعَّر تحشما يف ل ل تلسي س  ،صت ميدى تلقدرات   ،رد تلاعرتن تليت صعتر ل تلف ص تلدر لت سدني تةدمي صت فيدذ
صتلر م لت سني نمد تكم يدى تسجتم يدى ادن حجد تعزيدز
لعماً للحدّ من اللقدر يف الريدف بصدو
نمدد لع م يددى تسجتم يددى تح اددر لعفقددرتء ،صتحرت يددى لععمددر
صحتقيدق
تلفقدر،
ان
ر
ّ
صتك
دلى،
صتلع
تحسترتاى
تلريفيى
ميى
تلت
صلعمس صت بني ت سني تستيفر سو ن تألاي
مستدامة
تألان تلغذتئي صتلتغذيى

تحعرعدى بشدإلن تلعمد تلريفدي تلالئدق تلديت جدريف

 2-3-3حتسني نم تحععما صاومك تحعرعدى تلق ئمدى عد  رد تلاعرتن تليت ّ تمعري تلر عييف لت سني تلقرات ان حجد
تألدلتى ان حج تقيي تإل ري آليد تكم يدى تسجتم يدى عد
اار نم تكم يى تسجتم يدى صتإل ريدد عد تكدرّ ادن تلفقدر يف
تقعيمل تلالاس صت  ،صحتسني سا يسدب تلعدييف يف تلريدف،
تلريف
صتعزيز قرا عقرتء تألاي ع إدتا تحخ طر

اية 2016

هدف ن

اية 2017

0

4

5

16

7

17

6

12

7
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اهلدف االسرتاتيجي  :4التم ني من وسول نُ ُو اعية وغذائية رك ر مشوالً وكلاء على الصعيد احملليط والو ين والدولي
النتيجة

الناتج

هدف ن

املؤشر

 1-4تُصاغ وتُنلَّدذ االتلاندات الدوليدةط  1-1-4صضع اع يري دصليى جرير صا تق دى يف لد ل سدالاى  رد تحع يري تلرصليى ت رير حص تح ق ى يف لد ل سدالاى تألغذيدى
تألغذيى صجمدتيف صتلة ى تل ا تيدى ،صتمتعدق عييفد تلاعدرتن،
وايليات واملوارلات الت تروّج لتجدا
صجمدتيف صتلة ى تل ا تيى
ورسواق رك ر كلاء ومشولية مدن ساندب صتشوت ارجع لالتس ق تلرصلي.
 تل مر يف قض ي جرير تلتقر ،يف اش ايع تحع يريالبلدان.
 ت تم د اع يري جرير 2-1-4تمعري تلر لعاعرتن صلمم تيف تسقتة ديى تإلقعيميى  ددرد تستف ق د ذت تلةددعى ب لتل د ا تلدديت صعتددر عييف د تلف د ص
لعمش ايى ع حنم عع ل يف ادي غى صت فيدذ تتف قد دصليدى،
تإل ا ت  ،حص ت ميى تلقرات حص ا تري لع متا
صحنممى ،صآلي  ،صحُطر ترصّ لألسمتق تلشف عى صلتعزيز تلفدرر
يف تألسمتق تلع حيى صتإلقعيميى
 3-1-4تُدددمعَّر اععماد د صحتعددديال كرَّ دددى لع وماد د
صحا مل تحةع ى تلمط يني لتةمي صت فيذ تسرتتتيلي يفؤ
صش اعى يف ل ل تألسمتق صتلتل ا



رد ا تل

اععما

تلسمق تلت بعى لعف ص تليت تد تستخرتايف

 4-1-4تمعري تلر حؤسس تلقط ع تلع  ،ان حجد حتسدني  رد تلاعرتن ص/حص تليئ تإلقعيميى تليت صعدر لد تلفد ص تلدر
قراتيف ع تةمي صت فيدذ سي سد صحطدر ت ميميدى حعضد ،
لتةمي صت فيذ سي س صحطر ت ميميى لعة ى تل ا تيى صتكيمتنيدى
ادى اتةدعى ب لةد ى تل ا تيدى صتكيمتنيدى،
صتقري خرا
صسالاى صجمد تألغذيى
صبسالاى تألغذيى صجمدتيف
 تلة ى تل ا تيى تلة ى تكيمتنيى ارتقاى تألغذيى 2-4تُنشددو وتُنلَّددذ مؤسسددات األعمددال  1-2-4تمعري تلر حؤسسد تلقطد ع تلعد  ،لةدي غى صت فيدذ  رد تحؤسس تليت تستفير ان د تلف ص يف ل ل اي غى صت فيدذ
الز اعيددة وسةسددس األغذيددة الز اعيددة سي س صتسرتتتيلي  ،صلتمعري سدعع ادى تعدز تلشدممليى
تسددرتتتيلي  ،صتددمعري سددعع اددى تع د ّز تلشددممليى صتلوف د ء يف
حيث ت ون رك ر مشوليدة وكلداء ط مدن صتلوف ء يف سالس تألغذيى تلزات يى
سالس تألغذيى تلزات يى
سانب القساعني العام واخلا

اية 2016

هدف ن

اية 2017

12

16
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9
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اهلدف االسرتاتيجي  :4التم ني من وسول نُ ُو اعية وغذائية رك ر مشوالً وكلاء على الصعيد احملليط والو ين والدولي
النتيجة

الناتج

املؤشر

هدف ن

اية 2016

هدف ن

اية 2017

 2-2-4تمعري تلر لمضع برتاج ق ئمى ع تألدلتى لع درّ ادن  رد تلاعرتن تليت صعتر عييف تلف ص تلر لع رّ ان تلف قدر صتحيفدرا
تلف قر صتحيفرا ان تألغذيدى عد تلةدعير تلدمطين ،صتإلقعيمدي
ان تألغذيى
صتلع حي.

13

29

 3-2-4تددمعري تلددر تلفددين صتإلدتاي لألطددرت تحع دديني يف  رد تلاعرتن تليت صعتر ل تلف ص تلر لت فيذ سالس قيمى تتس
سعسعى تلقيمى ان حج تلرتصيج لسالس تألغذيى تلزات يى تليت
ب لشممليى صتلوف ء صتسسترتاى
تتّس ب لشممليى ،صتلوف ء  ،صتسسترتاى.

15

60

19

61

4

13

6

15

 3-4توضَة وتُنلَّذ السياساتط والص وك  1-3-4تددمعري تلددر حؤسسدد تلقطدد ني تلع د  ،صتخلدد ر  رد تحؤسس تليت صعتر ل تلف ص تلر لزي د تمتعر تح تلد
املاليددةط واالسددت ما ات الددت يسّددن لتةمي صت فيذ اومك صخرا ا ليدى حتسّدن تكةدمل عد
صتخلرا تح ليى تحقرّاى إىل تلقط ع تلزات ي
مشولية ن و األغذية الز اعية وكلاءت ا احس تح ل ل م تألغذيى تليت تتّس ب لوف ء صتلشممليى
من سانب القساعني العام واخلا .
 2-3-4تمعري تلر حؤسس تسستثم ا تلع اى صتخل ادى ادن  رد تلاعرتن تليت صعتر ل تلف ص تلر لزي د تسستثم ا تلرشير يف
حج ي د تسستثم ات تحسؤصلى يف نم ات يى تتّس ب لوفد ء
نم لألغذيى تلزات يى تتّس ب لوف ء صتلشممليى
صتلشممليى
 3-3-4تُ شإل تل م صتُر َ تلاعرتن لرار ،صحتعي  ،صإدتا
 رد تلاعرتن تليت تتعق د تلف ص يف لد ل اادر صحتعيد صإدتا
تحخ طر تحتةعى ب ألسع ا صتألسمتق
آ ا تلسي س تحتةعى ب لتل ا  ،صتألغذيى ،صتلزات ى ،صتحمتاد
تلطايعيى ،يف تل م تلغذتئيى صيف تحخ طر تحتةعى ب ألسع ا
صتألسمتق

9
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اهلدف االسرتاتيجي  : 5يال رمول سُبس كسب العيش يف مواس ة الت ديدات واأل مات
النتيجة

املؤشر

الناتج

 1-5بلدان ورناليو تعتمدد وتنلّدذ ن مداً  1-1-5حتسّن تلقرات لةي غى سي سد  ،صتسدرتتتيلي   ،دددرد تلاعدددرتن تلددديت ق ادددت بةدددي غى صت تمددد د يف اؤسسددد تيف
نانونيةط وسياساتيةط ومؤسسية ور دراً صخطط لع ّر ان تحخ طر صإدتا تأل ا  ،صتلرتصيج ل
تسرتتتيليى/خطى لع رّ ان تحخد طر صإدتا تأل اد ي تيلدى لدر
تلف ص
تن يميدددة للحد ددّ مدددن امل دددا ر وإلا
األ مات.
 2-1-5تع ّز تلت سيق صحتسّن تسرتتتيلي برلى تسستثم ا  ددرد تلاعددرتن صتألقدد لي تلدديت حسّدد ت تسددرتتتيلي تيف صبرتليفدد
تسستثم ايى لع ّر ان تحخ طر صإدتا تأل ا ي تيلى لر تلف ص
صتعائى تحمتاد لع ّر ان تحخ طر صإدتا تأل ا
 2-5تقدّم البلددان واألنداليو معلومدات  1-2-5تُ شإل/تُ سَّن تآلليد لت ريدر تلتيفريدرت صاادرد   ،رد آلي /نم اار تلتيفريرت تليت د ميف ان ج نب تلف ص لتعزيز
منت مة وتواّر اةندذا املب در ملواس دة صلتقيي تحخد طر تحتةدعى بط طد ء إندذتا ااودر اتو اد صحسدن
إ ط ء إنذتات ااور
امل ا ر احملتملةط واملعرواة والناشئة تلتمقيت
 2-2-5حتسّن تلقرات لتقيي متا تلش شى صتلقرا ع
 ددرد تلاعددرتن تلدديت حسّدد ت معيددى صضددع خددرتئط تلقددرا عدد
تلةممد/تلتعرّض لعمخ طر صتلت عي ي تيلى لر تلف ص
تلةممد لريف تجملتمع تحملعيى/لمم سا يسب

هدف ن

اية 2016

هدددددف ن ايددددة
2017

14

43

7
0

15
0

12

91

16

43

تلعييف
 3-5يددددّ البلدددددان مددددن امل ددددا ر  1-3-5حتسّددن قددرات تلاعددرتن ،صتجملتمعدد تحملعيددى  ،رد تلاعرتن تليت حسّ ت تطايدق اعد يري صتو ملمجيد صمم اسد
والتعددرهل هلددا علددى مسددتويي األسددر صحا مل تحةع ى تلرئيسيني ع ت فيذ تحم اس ت يدر يف
لعمق يى صتلتخفيف ادن تحخد طر ي تيلدى
اتو اعى صكرد تلقط
لدد ل تلمق يددى اددن تآل دد ا صتلتخفيددف ا يفدد لتقعدديمل آ دد ا
لر تلف ص
واجملتمة
تلتيفريرت صتأل ا
2-3-5

حتسّن قرات تلاعرتن صحا مل تحةع ى تلرئيسيني

ع تك ّر ان تلش شى صتعزيز تلقرا ع تلةممد لريف

 رد تح مم تليت حس ت تطايق ترتبري حت ّر ان تلتعرّض لعمخد طر
صتع ّز قرا تجملتمع تحملعيدى عد تلةدممد يف صجده تلتيفريدرت
صتأل ا ي تيلى لر تلف ص

تجملتمع تحملعيى تحعرّضى لعتيفريرت صتأل ا
 4-5البلددددددان واألنددددداليو املتدددددو ر  1-4-5حتسّن قرات تلسعط تلمط يدى صحاد مل تحةدع ى 
بددال وا و واأل مددات تسددتعد ة ددال ع تلتإلدب لأل ا ان حج تقعيمل آ ا تأل ا
احللول اللعالة وإلا ت ا

 2-4-5تع ّز قرات تلت سيق ان حج تلتإلدب صتسستل بى

رد تلاعرتن تليت تستفير ادن د د تلفد ص لفيفد تحعد يري ،صتخلطدم
تلتمجييفيى ،صتحم اس يف ل ل تألخط ا صتلتإلدب ك لدى تلطدمتا
تخل اى ب لقط ع
نسدداى تألق لي /تلاعددرتن تحتددإل ر بإل اددى تعقددي بثقعدديف ع د تلزات ددى

16

69

9

32

7

45

L3:100%
L2/L1:60-100%

L3:100%
L2/L1:60-
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اهلدف االسرتاتيجي  : 5يال رمول سُبس كسب العيش يف مواس ة الت ديدات واأل مات
النتيجة

الناتج
لأل ا
3-4-5

املؤشر

ع تسستل بى إىل تأل ا

2017
100%

صتألغذيى صتلتغذيى صتليت تستف د تسستل بى ك س تلطدمتا ادن
د تلت سيق ان ج نب تلف ص حسب استميف ح لى تلطمتا

ع حنم حعض
تع ّز قرات تلسعط

هدف ن

اية 2016

تلمط يى صحا مل تحةع ى

 تل ساى تحئميى ان تلاعرتن تحتإل ر بإل ادى تعقدي بثقعديف عد تلزات دى
صصعتر عييف تلف ص تستل بى لأل ا يف تلمقت تحالئ اع تسسدتل بى
حتطعا تحس صت بني ت سني

هدددددف ن ايددددة

60-100%

60-100%

