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 موجز تنفيذي

 " على المجلس للموافقة عليها.(2021-2017)للبرنامج إطار النتائج المؤسسية تُعرض وثيقة" 

  ضمن الوثيقة الرئيسية  "(2021-2017)للبرنامج إطار النتائج المؤسسية "ويرد الموجز التنفيذي لوثيقة

 المعروضة على اللجنة الستعراضها.

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

  وأن تقرها كي  "(2021-2017)للبرنامج وثيقة "إطار النتائج المؤستتستتية تستتتعرض يرجى من لجنة المالية أن

 التنفيذي.يوافق عليها المجلس 

 مشروع المشورة

 توصي لجنة المالية في منظمة  ،وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي

ر "إطايوافق على مشروع القرارات المعروض في وثيقة األغذية والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بأن 

 .("2021-2017النتائج المؤسسية للبرنامج )

 

 



 

 شأن الوثيقة:الستفساراتكم ب

  M. Junejaالسيد

 اداة  سسيير المااةاد االمسالل إلمساعد المدير التنفيذي 

 اةئيس الشؤان المالي 

 2885-066513هاسف: 

 J. Pearce  السيد

  مدير

 إاداة  اةصد األادال شعب 

 2525-066513هاسف: 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy 

 (2021-2017) إطار النتائج االستراتيجية

 

 *مشروع القرار

 فإنه: (،WFP/EB.2/2016/4-B/1" )(2021-2017إطاة النتائج االستراسيجي  )بعد أن نظر المجلس في "

   ("؛2021-2017) للبرنامجياافق على "إطاة النتائج االستراسيجي 

 (  2021-2017يحيط علما بنهج أادال اإلاداة.) 

  

                                                           
 اصيات الصاادة  في نهاي  الداة .هذا مشراع قراة، الالطالع على القراة النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجاع إلى اثيق  القراةات االت *

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  18-14روما، 

 التازيع: عام

 2016أكتابر/سشرين األال  16التاةيخ: 

 اللغ  األصلي : اإلنكليزي 

 من جدال األعمال  4البند 

WFP/EB.2/2016/4-B/1 

 قضايا السياسات

 للموافقة

 .)http://executiveboard.wfp.org(على اإلنترنت  البرنامجتنفيذي على ماقع ستاح اثائق المجلس ال

http://executiveboard.wfp.org/
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 قدمةم

بتحقيق أعلى معايير المسااااااالل . اهذا يعني سحسااااااين نظامه إلاداة  األادال لتحقيق االسااااااتودام األك ر فعالي  اكفال   البرنامجيلتزم  -1

على مساااتال المشاااراعات ااإلبالغ  الفعال اادعم اإلبالغ السواذ القراةاتالالزم  ادل  األ إلادةاةت الرصاااد إجرال عملياا، للمااةاد

 –اة  نتائج اإلاد اإطاةإطاة النتائج االسااااتراسيجي   إلى إطاةين للنتائج: البرنامجالمؤسااااسااااي. ايسااااتند نظام إاداة  األادال الحالي في 

ما يقام به ايرصااااااد إطاة النتائج االسااااااتراسيجي   .إبالغ إلاداة  األادال نظماداخلي ا هما عمليات متناع  اسوطيطكل إطاة من سدعما

لى سفعيل عمعا  ايعمل اإلطاةان برامجه.البرنامج بها  يقدمفعالي  حصااااااائله، بينما يقيس إطاة نتائج اإلاداة  الكفال  التي ا البرنامج

طاال اداة  المشااااااراع المتم ل  في التوطيط االتنفيذ االرصااااااد  البرنامجايرصاااااادان نتائج اأادال  للبرنامجالوط  االسااااااتراسيجي  

 ااإلبالغ.

ف ااسم ل التحدي الذي يااجه النظام الحالي في الفصاااال بين اإلطاةين، اال ساااايما كيف يسااااهم سوصاااايي المااةاد في سحقيق األهد -2

حقق ، النتائج الماضااااح ااإلاداة ، عمليات التوطيط ان سااايحسااا   الدمج بينهما بشاااكل أفضااالكما أن  االساااتراسيجي  بكفال  افعالي .

 االتكاليف المقابل .ها طريق  سحقيقا

 النتائجفرص  لدمج  للبرنامجمع أهداف التنمي  المستدام  اسنقيح اإلطاة المالي  (2021-2017)اسم ل ماالم  الوط  االستراسيجي   -3

 في إطاة للنتائج المؤسسي .بشكل أفضل اإلاداة  أادال ااالستراسيجي  

 ، يبرز إطاة النتائج المؤسسي  الجديد نتائج البرامجالبرنامجالناس الذين يودمهم  سجاهمنه بأسبقي  الوط  العالمي  االمسالل   اإادةاكا -4

هذه النتائج في هذه الاثيق  من خالل فئات ايراد اصااااااف ل .17ا 2سلك التي سرسبط بهدفي التنمي  المسااااااتدام   – البرنامجالتي سدفع 

شامل   ، امؤشرات الحصائل، افئات النااسج، امؤشرات النااسج االمؤشرات الحصائل االستراسيجي سللنتائج، ال سل  بهدف إسمام  ل

(، 2017-2014اكما كان الحال في إطاة النتائج االسااااتراسيجي  بماجخ الوط  االسااااتراسيجي  الحالي  )للبرنامج.  ي نتائج البرامجال

 في نافمبر/سشرين ال اني. 2016في الداة  السناي  ال اني  لعام عليها  لماافق  المجلسمجي  االبرستُقدم هذه النتائج 

لدعم ااعتباةه بسحديد مفهام أادال اإلاداة  يعرف كاساايل  لتحقيق النتائج االسااتراسيجي . ايتم اتحقيق االمتياز اإلاداةي بايظل االلتزام  -5

ك في نمط ، ساايُعرذ ذليمسااتال المؤسااسااالعلى اتراسيجي . سحقيق النتائج االسااإلى للعمليات الرامي  ااالقتصاااادي  ؤالفعال االكف

سط. أما على  دعم ببالغ، اإلاداة  اعمليات اإلاسوطيط التكامل األفضل بين العمليات سيُعرذ ذلك من خالل  القطري، المستالأب

 بهدفة  في هذه الاةق  اإلادا هج أادالنيراد عرذ عام لالنتائج. ااالتمايل يحقق ماالم  أك ر اضااااحا بين هيكل من شاااأنه أن  من

لما ع اإلحاط طاة النتائج المؤساساي . اكما كان الحال مع إطاة نتائج اإلاداة  الحالي، سايُطلخ من المجلس أك ر شاماال إلفهم سافير 

 .2016اإلاداة ، في اداةسه المنعقد  في نافمبر/سشرين ال اني هج أادال بن

على سبساايط إاداة  األادال على مسااتال  إطاة النتائج المؤسااسااي  الماحد، ساايعمل ااسااتناادا إلى اإلطاة المالي الجديد اساالساال  النتائج -6

 اسيدعم إاداة  العمليات بفعالي  اكفال  ااقتصااد اسيعزز في الاقت نفسه المسالل  االشفافي . المكاسخ القطري .

 صقله سيتااصلاااةات مستفيض . مدااالت امشحصيل   أادناه الااةاد اصفهامكان نتائج البرامج  إطاة النتائج المؤسسي يأسي ا -7

خ الوطط إلى جان ،الوط  االسااتراسيجي  اعلى قمتها، البرنامجإلى ساالساال  نتائج  المؤسااسااي  النتائج إطاة. ايسااتند قتضااالاالحسااخ 

 :عمل مساةات أةبع  خالل من التقني  العناصر إعدااداقد سم  االستراسيجي  القطري  الجديد  ااإلطاة المالي الجديد.

لصياغ  فئات الحصائل افئات  . أُعدَّت نظريات التغيير للمجاالت البرامجي  الرئيسي . اقد افرت أساسات التغييرنظريا (1

 النااسج االمؤشرات في إطاة النتائج المؤسسي .

 . أُعدَّت مجماع  مشاةيع لفئات الحصائل االستراسيجي  االنااسج ااألنشط  لكلإعداد فئات الحصائل والنواتج واألنشطة (2

مجال من المجاالت البرامجي  الااةاد  في إطاة النتائج المؤسسي . اهي ستشكل القاعد  التي ستستند إليها المكاسخ القطري  

 صياغ  بيانات الحصائل االستراسيجي  االنااسج ااألنشط . في 
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مؤشرات شامل ، اشرات المؤ. يشتمل إطاة النتائج المؤسسي  على مؤشرات لكل نتيج  استراسيجي : الوضع مؤشرات البرامج (3

الحصائل االستراسيجي ، امؤشرات النااسج. اقد سم استعراذ المجماع  الحالي  من مؤشرات إطاة النتائج االستراسيجي  

على ضال المؤشرات األخرل التي سستودمها اكاالت األمم المتحد  األخرل لضمان التااؤم معها، االمؤشرات المتفق عليها 

 م الحكامات الاطني  في سحقيق أهداف التنمي  المستدام  ااإلبالغ عن ذلك.عالميا لقياس سقد  

استبيِّن الفعالي  االكفال   البرنامجالذي يعمل به  )1(مفهام القيم  مقابل المال اإلاداة مؤشرات سعكس . أداء اإلدارةمؤشرات  (4

رات التي سستودمها اكاالت األمم المتحد  الحالي  االمؤش البرنامجالمؤشرات بعد استعراذ مؤشرات  تدادااالقتصااد. احُ 

لى عم اإلاداة  الاظيفي  ااإلشراف لدعاإلاداة  بوالص  لمؤشرات  أيضا البرنامجاألخرل االحكامات الموتاة . اسيحتفظ 

 نحا منظم.

 البرامج نتائج

 مؤسسي  إلى غايتين استراسيجيتينال النتائجيستند إطاة م ال ساضيحي. ا إلى جانخ، 1في الشكل البرنامج سلسل  نتائج يراد اصف ل -8

، ايسااتمد الدعم من خمساا  أهداف اسااتراسيجي  اثماني نتائج اسااتراسيجي  من أهداف التنمي  المسااتدام  17ا 2 ينالهدفسسااتندان إلى 

لبرامجي . اسحداد األهداف االستراسيجي  الومس  إطاة التركيز اللبرنامج( 2021-2017على النحا المبين في الوط  االستراسيجي  )

شغيلي  استتحقق األهداف االستراسيجي  . 17ا 2، استصل بالجهااد القطري  االعالمي  بماجخ هدفي التنمي  المستدام  للبرنامجاالت

ب ق  من المنللبرنامج القطري من مجماع  من الحصااائل االسااتراسيجي   المسااتالالتي ساضااع على  من خالل النتائج االسااتراسيجي 

متاساااط  األجل التي سساااهم في سحقيق غايات التنمي  المساااتدام  القصاااير  إلى الف هذه الحصاااائل التأثيرات نااسج المنظم . اسصااا

 الاطني  االنتائج االستراسيجي .

ستفيدين من الناس )شركال الاسصف الحصائل االستراسيجي ، التي ساضع بالمشاةك  مع  -9 سالاطنيين، الم ( 2 تدام هدف التنمي  الم

س سعكاللنشاط البرامجي.  المتاقعااإلطاة الزمني  المنشااد ،النطاق الجغرافي، االنتائج (، ا17 نمي  المستدام هدف الت) هيئاتاال

للبلد اإطاة إقليمي سااتسااهم مساااعد   األهداف أا الغايات الضاامني  أا الماضاااع  في خط  اطني  للبرنامجالحصااائل االسااتراسيجي  

 الواص.ا انظم امؤسااسااات القطاعين العام  ،/مجتمعي ، اأسااري ا ل الث  أبعااد: فرادي. ايمكن سصاانيف الحصااائل افقفيهما البرنامج

سي  التي  سهماسم ل هذه األبعااد ال الث  الطرق الرئي حداد  في سحقيق الحصائل االستراسيجي  االنتائج االستراسيجي  الم البرنامجبها  ي

 قياس أادائه.كيفي  ا البرنامجسحقيق نتائج  الضال على مكانال الث  . كما سسلط هذه األبعااد بصاة  مشترك 

مقداة ااما ينتجه  ،البرنامجالنااسج بما يقام به  استعلق. أنشط نااسج اسحت النتائج االستراسيجي  االحصائل االستراسيجي   ندةجاس -10

 اسسهم في الحصائل. البرنامجفالنااسج هي نتيج  مباشر  ألنشط   ما ينتجه امن المستفيد.

لى أنها عفئات النااسج ااألنشاااط  المعراضااا  في إطاة النتائج المؤساااساااي  سحت كل نتيج  من النتائج االساااتراسيجي   اةاعتباينبغي  -11

  االستراسيجيات الاطني .اقات المحلي  ايللس سبعاأخرل ساليفات سصاة ةشاادي . ايمكن إفئات 

تال القطري بما يتفق مع الفئات الماحد  للحصااائل الحصااائل االسااتراسيجي  االنااسج ااألنشااط  على المساااسااتتم صااياغ  بيانات  -12

 .االستراسيجي  االنااسج ااألنشط  المدةج  في إطاة النتائج المؤسسي 

نظم امؤسسات القطاعين العام االواص كمنطق سنظيمي لصياغ  أبعااد األبعااد الفرادي ، ااألسري /المجتمعي  ا البرنامجاقد استودم  -13

 برنامجالالمجماع  الكامل  من جهااد  سرصداألبعااد ال الث  حال لاضع الحصائل في إطاة  الطريق فهذه فئات الحصائل المؤسسي . 

                                                           
إطاة القيم  مقابل . 2015. البرنامج، سُعرف القيم  مقابل المال على أنها "الحصال على أفضل النتائج لمستفيدينا عن طريق استودام مااةادنا بحكم ". البرنامجفي  (1)

 للبرنامج.المال 
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السااعي إلى سحقيق . ايمكن 17ا 2ادعم التقدم المسااتدام نحا بلاغ النتائج االسااتراسيجي  اسحقيق هدفي التنمي  المسااتدام   الرامي  إلى

 هيكل إطاة النتائج المؤسسي . ها ما ينعكس فيذي ، اللتغ مراعبعض الحصائل االستراسيجي  باستودام نهج 

ساتُساتودم الفئات الماحد  للحصاائل االساتراسيجي  االنااسج ااألنشاط  المدةج  في اإلطاة لتناير عملي  صاياغ  بيانات غير مقيد  ا -14

ت غير المقيد  للحصاااائل ايُعد  ضااامان ماالم  البيانا .نصاااا للحصاااائل االساااتراسيجي  االنااسج ااألنشاااط  على المساااتال القطري

ألغراذ الرصااااد ااإلبالغ هاما  االسااااتراسيجي  االنااسج ااألنشااااط  مع الفئات الماحد  المدةج  في إطاة النتائج المؤسااااسااااي  أمرا

 بالفئات اسجميع قِيم اإلنجاز حسخ الفئات الماحد . إطاة النتائج المؤسسي من ةبط مؤشرات  البرنامجذلك يمكِّن سا. اإاداة  اإلادال

آلي  ضااامن أادا  المكاسخ ، بإنشاااال 17ا 2، بغي  ستب ع مسااااهماسه في سحقيق أهداف التنمي  المساااتدام  غير الهدفين البرنامجاسااايقام  -15

بط ةفعلى ساااابيل الم ال، يمكن لربط فئات نااسجه اأنشااااطته بأهداف التنمي  المسااااتدام  األخرل.  القطري  لإلاداة  الفعال  )كاميت(

من  4دف بالهاالنااسج ذات الصاال  التي يُقصااد بها اإلسااهام في حصااائل التعليم  البرنامجالتي يقام بها سااي  أنشااط  الاجبات المدة

  .4 اسحقيق الهدفالشامل للجميع اضمان التعليم الجيد في سقدير مساهمته كميا  للبرنامجأهداف التنمي  المستدام ، بما يتيح 

 

 سلسلة نتائج البرامج: 1الشكل 

 

ليه، غايات التنمي  المستدام  الاطني . ابنال ع تها باصفهاعلى المستال الاطني اسعااد صياغ االستراسيجي الحصائل  استم صياغ  -16

 ج.ائفي سحقيق هذه النت البرنامج إسهام، مع جماعي  لكاف  الجهات الفاعل  في البلد مسؤالي فإن سحقيق هذه الغايات 
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 بفئات الحصااائل االسااتراسيجي  الااةاد  في إطاة هاالمصاااغ  بدان قيااد على نصاا جي االسااتراسيافي المقابل، سرسبط هذه الحصااائل  -17

د بها أن سعكس يُقصفئات الحصائل االستراسيجي   فإنال يمكنه سحقيق أي حصيل  بمفراده، البرنامج النتائج المؤسسي . افي حين أن 

احد  للحصااااائل االسااااتراسيجي  المرسبط  بهذه الفئات مجماع  من المؤشاااارات المر اسيسااااِّ اطني. السااااياق في ال البرنامجمساااااهم  

 انلبلدفي مساعد  االبرنامج إلى  تعزى التياإلنجازات  ةصد   الماحد  للحصائل االستراسيجي  االااةاد  في إطاة النتائج المؤسسي 

 للتنمي  المستدام  ااإلبالغ عنها. اعلى بلاغ غاياسه

 تجميع أداء البرنامج: 2الشكل 

، من خالل ماالم  فئات الحصااااااائل االسااااااتراسيجي  االنااسج ااألنشااااااط  االهيكل الجديد لميزاني  الحاافظ البرنامجكما ساااااايتمكن  -18

 .اعبرها موتلف الفئات فيالقطري ، من ةؤي  اسحليل معلامات األادال ابيانات النفقات 

سبيل الم ال، كما ها ماضح  -19 شكل  فياعلى  سيتمكن 2ال ستراسيجي  عبر بلدان عديد . اسيُمك ن  حصيل فئ   سجميعمن البرنامج ،  ا

القطري االمؤسااااسااااي من خالل عمليات  لادااألسقييم  البرنامج. اساااايكان باسااااع على مسااااتال العالم من إثبات أادائه البرنامجذلك 

 الرصد ااإلبالغ التي يجريها، اسحليل النتائج المحقق  مقابل المااةاد التي سم است ماةها.

 اإلدارة أداء

الماحد ، حيث إنه يم ل طريق  سحقيق نتائج البرامج. اسقيس مؤشااارات أادال الحصاااائل االنااسج اإلاداة  عبر جميع فئات  يندةج أادال -20

(. اعلى نفس 2ا 1اإلاداة  ما إذا كانت العمليات سداة بفعالي  اكفال  ابطريق  اقتصاااااااادي  اإلى أي مدل )كما ينعكس في الشااااااكلين 

اإلاداة  االمؤشااااارات المقابل  له مع الوط  االساااااتراسيجي  القطري  اهيكل الميزاني  المساااااتمد من أادال تاالم يمناال نتائج البرامج، 

اإلاداة  أن ييساار سعميم التوطيط للمكاسخ القطري  االمقر العالمي. كما أادال اإلطاة المالي الجديد. امن شااأن ماالم  نتائج البرامج ا

الحصااال على معلامات الميزاني  االنفقات بشااأن للبرنامج ن بني  مالي  مجداد ، م معساايتيح البرنامج المتكامل اسوطيط اإلاداة ، بد

                    

           
                        

 

                        

  

                        

  

                    

           

                    

           

                                 

         

                        

  

              

              

              

              

                          

               

              

         

                          

                           

                      

                

                                      



WFP/EB.2/2016/4-B/1 6 

يت جاانخ أخرل من فعالي  اكفال  البرنامج، بما في ذلك التاق –من خالل سلسل  النتائج  –كفال  التكلف  ااقتصااد العمليات، اسقييم 

 المناسخ، االرضا، االجااد ، االتغطي  ااالمت ال.

، حيث سودم الفئتان األالى اال اني  أغراذ التوطيط االستراسيجي من المؤشراتفئات ثالث من خالل  البرنامج  اينعكس أادال إاداة -21

لومس ، التي اإلاداة  احال أبعااد  اال اني  األالى نيالفئت مؤشراتاستتمحاة  ااإلبالغ، اسودم الفئ  ال ال   اإلاداة  اليامي  للعمليات.

 (.2017-2014اة  )كانت جزلا من إطاة نتائج اإلاد

 :ناجح  منظم  إلاداة  أساسي  أنها البرنامج يعتقد التي اإلاداة  أالايات الومس  اإلاداة  أبعااد اسعكس -22

 .لمسالل اا ااالسصال، لاللتزام، ثقاف  ضمن اسعلمهم ماظفيه قدةات في ايست مر ،العاملين على البرنامج يركز :عاملانال (أ

 المتحد ، األمم ااكاالت االحكامات، المحلي ، االمجتمعات للمسااااتفيدين، به اقاماث مفضاااال شااااريك البرنامج :الشااااراكات (ب

 .الواص االقطاع الحكامي ، غير االمنظمات

 التعلم،ا اإلمدااد، اسالسل المشراعات، اسنفيذ سصميم األم ل الاجه على سدعم انظم عمليات البرنامج لدل :مظُ االنُ  العمليات (ج

 .ااالبتكاة االتقاسم،

في الاقت  همقدةاساعلى سنمي   ،ودمهمي الذين للسكان اكفال  بفعالي المساعد  عمل على سسليم سبرامج  البرنامج لدل :البرامج (د

 نفسه.

ل  باصاااافه منظم  ، البرنامج يتساااام :االتمايل المسااااالل  (ه ع ايوضاااامقابل المال،  قيم  أفضاااال رايافِّ  بالشاااافافي ، ،اطاعيمماَّ

 .مااةاده جميع عن لمسالل ل

 تهخط في سحقيق البرنامج مسقد   اساااااتقيس، على المساااااتال المؤساااااساااااي البرنامجفئ  األالى من مؤشااااارات سعكس أادال استألف ال -23

غير في "نسااب  الت ما يلي:أثنال مد  إطاة النتائج المؤسااسااي ، سااتودم سااتُ . امن األم ل  على المؤشاارات المحتمل ، التي االسااتراسيجي 

"  الشااااراك بشااااأن البرنامج بمباادئ االلتزام ادةج "ا؛ (عاملان""ال)" آلةال الماظفين السااااتقصااااال العالميانوراط الماظفين افقا ل

 لحاالت  الطاةئ االسااتجابات نسااب "اا"نسااب  الحصااائل االنتائج االسااتراسيجي  التي سحقق غاياسها" )"البرامج"(؛  ؛"(اتالشااراك)"

 ؛"(مالعمليات االنُظُ " )"من طلخ الحكام  أيام ثالث  غضااااان في األغذي  سازيع من األالى الجال  فيها سبدأ التي المفاجئ  الطااةئ

 .("المسالل  االتمايل")" ستم سلبيتهاا"نسب  احتياجات التمايل اإلجمالي التي 

أا  لبرنامجاعكس األالايات التي سحدادها قيااد  على المستال المؤسسي سجل قصير  األمؤشرات فستكان مؤشرات الفئ  ال اني   أما -24

 األهداف"نساااااب  ما سم إنجازه من : . امن األم ل  على المؤشااااارات المحتمل  في هذه الفئ للبرنامجلتزامات خاةجي  محداد  سرسبط با

 ".البرنامجالقصير  االمتاسط  االطايل  األجل ذات األالاي  التي حدادها فريق قيااد  

مِّمت ا -25 ي مجال اإلاداة  الاظيفي  للعمليات اسااتُدةج في خالصاا  ف البرنامجالمديرين في جميع أةجال لدعم مؤشاارات الفئ  ال ال   صااُ

كجزل من مجماع  األاداات الداخلي  لإلاداة  البرنامج . اساااايتم إعدااد هذه الوالصاااا  اسااااتناادا إلى أساااااليخ عمل اإلاداة مؤشاااارات 

. امن األم ل  على ماإلى حد   الواةجي  القطري التقاةيرإعدااد ، افي اسااااااتنعكس أساااااااسااااااا في عمليات التوطيط ااإلبالغ الداخلي 

لمهل  االمؤشاااارات المحتمل  في هذه الفئ  هي "نسااااب  ساااادااد المدفاعات في الاقت المحداد" بالنسااااب  للمالي ، ا"نسااااب  التغيرات في 

ةاد ب  للماا" بالنسااابرنامج سقييم األادال المهني اسعزيز الكفالاتل مت الاال" بالنساااب  لسااالسااا  اإلمدااد، ا"معدل الزمني  لتاةيد األغذي 

 البشري .
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 الخالصة

من أهداف التنمي   2سراد فئات الحصاااائل االساااتراسيجي  االنااسج ااألنشاااط  المدةج  في إطاة النتائج المؤساااساااي  المتصااال  بالهدف  -26

من أهداف  17. أما سلك المتصااال  بالهدف 11إلى  8في الصااافحات من  للبرنامجمن األهداف االساااتراسيجي   1المساااتدام  االهدف 

النتائج  16. اسراد في الصفح  15إلى  12حات من الصف، فتراد في للبرنامجمن األهداف االستراسيجي   2مستدام  االهدف التنمي  ال

 17من أهداف التنمي  المساااتدام ، بينما سراد في الصااافحتين  2جميع فئات الهدف  فيالشاااامل  االمؤشااارات ذات الصااال  التي ستقاطع 

اإجماال، يتضاامن مشااراع إطاة فئات األنشااط  المؤسااسااي .  19اسراد في الصاافح  نااسج. مؤشاارات النااسج المتصاال  بفئات ال 18ا

من النتائج  4من فئات األنشاااط ، ا 12النااسج، امن فئات  13الفريد ، ا االساااتراسيجي من فئات الحصاااائل  19النتائج المؤساااساااي  

 ت النااسج.من مؤشرا 42امن مؤشرات الحصائل،  29ان المؤشرات الشامل ، م 7االشامل ، 

 اةهنا. المؤساااااساااااي  النتائج إطاةفي  البرامج نتائج مكان على الماافق  المجلس من سااااايُطلخ ،2016 ال اني سشااااارين/نافمبر افي -27

 ساااتتم( 2021-2017) الجديد  االساااتراسيجي  الوط  مع فق المت القطري  االساااتراسيجي  االوطط المشاااراعاتفإن  المجلس، بماافق 

 .2017 عام من اعتباةا الجديد المؤسسي  ائجالنت إطاة معماالمتها 

 إلطاةا اسااااتعراذ مع متعمق سقني إادماج إلى بالنتائج المالي  المااةاد لربطخاةط  الطريق المتكامل   افرهاس التي الفرصاااا  اسدعا -28

 سقدم بأي المجلس غإبال اسيتم ،2017 عام خالل القطري  االستراسيجي  الوطط سجاةب خالل من اإلادماج هذا اختباة اسيتم. المالي

 االمساااالل  التوطيط اثائق في كامل بشاااكل المؤساااساااي  النتائج إطاة ساااينعكس ،2018 عام من ابدلا. القاادم العام مداة على يُحرز

 .السناي األادال اسقرير اإلاداة  خط  م ل على المستال المؤسسي
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 (2021-2017إطار النتائج المؤسسية للبرنامج )

 

 على الجاع ادعم البلدان في القضال :1جية الغاية االستراتي

 ماي  إمكاني  الحصال على األغذي عن طريق حالقضال على الجاع  :1الهدف االستراتيجي 

 (1-2سمتع كل فراد بالقدة  على الحصال على الغذال )غاي  التنمي  المستدام   :1االستراتيجية  النتيجة

 لةمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الص

 مدل انتشاة نقي التغذي  -

 حجم المعانا  من انعدام األمن الغذائي -

 فئات النواتج (2)*الحصائلمؤشرات  فئات الحصائل االستراتيجية

 واألفراد حصول األسر تحسين/استمرار 1-1

 (3)على الغذاء الكافي

 ةب األسر  جنس حسخي، ادةج  االستهالك الغذائ 1-1-1

 (4)صديمؤشر استراسيجيات الت 1-1-2

 الغذائي حص  النفقات  1-1-3

ن الذي في المجتمعات المحلي  المستهدف السكان  نسب  1-1-4
 (5)بفضل سحسن قاعد  األصال فاائدجني  عن يبلغان

 ، ابال، اجيم، اادال، اهالألف

 

الحصيل  أعاله السعي إلى سحقيق في حال   -
 (6)نهج مراع للتغذيةباستودام 

 النسال  – لتناع الغذائيالحد األادنى من ا 1-1-5
  (7)التغذي  –ادةج  االستهالك الغذائي  1-1-6

شهرا  23-6نسب  األطفال الذين سترااح أعماةهم بين  1-1-7

 ايتلقان الحد األادنى من الغذال المقبال

 

استقرار/تعزيز توافر األغذية المناسبة  1-2

  تها في األسواقوالقدرة على تحمل تكلف

 جيم األغذي أسعاة مؤشر  1-2-1

قدرة القطاعين االجتماعي  تعزيز 1-3

على مساعدة السكان الذين يعانون  (8)والعام

 حاد أو مؤقت أو مزمن أمن غذائي من انعدام 

 (9)القدة  على القضال على الجاع سجل 1-3-1

 لطااةئل االستعداادمؤشر القدة  على  1-3-2

 جيم، اطال، ايال، اكاف، االم، اميم

 ةفئات األنشط

  سحايالت المااةاد غير المشراط  لدعم الحصال على األغذي 

   إنشال األصال اادعم سبل كسخ العيشأنشط  

   الاجبات المدةسي أنشط  

   سعزيز القدةات الفرادي أنشط  

   سعزيز القدةات المؤسسي أنشط  

   االستعدااد للطااةئأنشط 

  .بالبرنامجفي إطاة النتائج الواص  أاُدخلت مؤخرا بالوط المائلالحصائل المكتاب  * مؤشرات  

                                                           
 ضال.االقت حسخأيضا البيانات المتعلق  باإلعاق ،  البرنامج جمعبيانات حسخ الجنس االعمر. اسيالستُصن ًّف بأفرااد، متعلق   البرنامجحصائل  سكانحي ما  (2)

جبات لمكاسخ القطري  الرجاع إلى ادليل ةصد الال يمكن، هدف سعليمي ا/أا سغذاي ا/أا سرسبط بالحماي  االجتماعي بغي  سحقيق حي ما سُنفَّذ أنشط  الاجبات المدةسي   (3)

 مشراعات.المؤشرات الحصائل الواص  ب بشأنالمدةسي  

 أيضا البيانات المتعلق  باإلعاق ، عند االقتضال. البرنامجبأفرااد، فإن البيانات ستُصن ًّف حسخ الجنس االعمر. اسيسجل  البرنامجسعلق حصائل 

 مؤشر استراسيجيات التصدي )األغذي ( امؤشر استراسيجيات التصدي )سبل كسخ العيش(. (4)

 .أنشط  إنشال األصال اادعم سبل كسخ العيش المتعداد  السنااتبق هذا المؤشر إال  على ال ينط (5)

لكامن  ، بهدف التأثير على العاامل االصحي االمياه االصرف ،يتم سنفيذ البرمج  المراعي  للتغذي  في قطاعات سكميلي ، م ل الزةاع ، االصح ، االحماي  االجتماعي  (6)

هذه لا في ذلك األمن الغذائي، االرعاي  الكافي ، االحصال على خدمات صحي  ابيئ  آمن  انظيف . اال يتعين بالضراة  أن يكان الهدف األساسي المؤثر  على التغذي  بم

ثاناي  ي  إجرالات امؤشرات سغذاا( سحسين المدخال الغذائي، أا البيئات الغذائي ، أا الحصال على بيئات صحي )هذه البرامج أهدافا  سحدادالبرمج  متعلقا بالتغذي ، الكن 

 –غذائي الحد األادنى من التناع الالمدخال الغذائي )سيتم اختياةها حسخ المجماع  المستهدف (:  نامؤشرات البرامج المراعي  للتغذي  التي سحسِّ  التغذي (. سعزيز، النست)

 .مقبالادنى من الغذال الاأل حدالشهرا ايتلقان  23-6أعماةهم بين  التغذي ؛ انسب  األطفال الذين سترااح –اادةج  االستهالك الغذائي النسال؛ 

االستهالك  بماازا  سحليل لدةج  ليُجرلمجماعات الغذائي  الغني  بالمغذيات مستال األسري لالعلى  ستهالكاالعلى سحليل التغذي "  –"ادةج  االستهالك الغذائي  نطايس( 7)

  فرااد.على مستال األالحصائل الغذائي   مؤشراتبالترافق مع  هالغذائي ايلزم قياس

 سشمل القدةات الاطني /المحلي  لالستعدااد لحاالت الطااةئ ااالستجاب  بها. (8)

 سيُقاس التقدم المحرز نحا التغيرات اإليجابي  في القدةات سنايا باعتباةه نسب  المراحل الرئيسي  المحقق  في عملي  سعزيز القدةات. (9)
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 على الجاع ادعم البلدان في القضال :1الغاية االستراتيجية 

 سحسين التغذي  :2الهدف االستراتيجي 

 (2-2أال يعاني أحد من سال التغذي  )غاي  التنمي  المستدام   :2النتيجة االستراتيجية 

 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

 مدل انتشاة التقزم بين األطفال ادان سن الوامس  -

 مدل انتشاة سال التغذي  بين األطفال ادان سن الوامس ، حسخ الناع )الهزال ازيااد  الازن( -

 فئات النواتج *مؤشرات الحصائل فئات الحصائل االستراتيجية

استهالك األغذية العالية  تحسين 2-1

اد بين األفر (10)الغنية بالمغذياتوالجودة 

 المستهدفين

 نسب  السكان المؤهلين الذين يشاةكان في البرنامج )التغطي ( 2-1-1

نسب  السكان المستهدفين الذين يشاةكان في عداد كاف من   2-1-2

 عمليات التازيع )االمت ال(

شهرا  23-6نسب  األطفال الذين سترااح أعماةهم بين   2-1-3

 المقبالمن الغذال  ايتلقان الحد األادنى

األادال في عالج سال التغذي  الحااد المعتدل: معدالت   2-1-4

 (11)التعافي، االافيات، االتولف عن العالج، اعدم االستجاب 

 النسال –الحد األادنى من التناع الغذائي   2-1-5

 اهالألف، ابال، اجيم 

سالسل القيمة لألغذية تحسين  2-2

 عالية الجودة والغنية بالمغذيات ال

عالي  الجااد  االغني  الإنتاج األغذي  في زيااد  ال نسب  2-2-1

  بالمغذيات

 جيم

قدرات القطاعين االجتماعي تعزيز  2-3

 الضعفاء السكانلتحديد  والعام

  م تغذوياومساعدته مواستهدافه

 جيم، اطال، ايال، اكاف، اميم سجل القدة  على القضال على الجاع 2-3-1

عن األادال  ااإلبالغالمالي  اإلبالغمن أجل  4ا 3، ا1نتائج من الحصائل المراعي  للتغذي  من النتائج االستراسيجي  ال البرنامججمع ، سي2في إطاة النتيج  االستراسيجي  

 البيئات الغذائية، و/أو الحصول على الصحة من خالل برمجة مراعية للتغذية./أو ، وتحسين المدخول الغذائيبشأن 

 فئات األنشطة

   تغذايالعالج الأنشط 

   الاقاي  من سال التغذي أنشط 

  لدعم الحصال على األغذي  سحايالت المااةاد غير المشراط 

   سعزيز القدةات الفرادي أنشط  

   سعزيز القدةات المؤسسي أنشط 

 .بالبرنامجالواص  في إطاة النتائج أاُدخلت مؤخرا بالوط المائلالحصائل المكتاب  * مؤشرات 

  

                                                           
: معدالت التعافي، االافيات، االتولف عن العالج، اعدم االستجاب ، انسب  السكان المؤهلين الذين يشاةكان في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل برامجمؤشرات  (10)

تهدفين غطي (، انسب  السكان المس: نسب  السكان المؤهلين الذين يشاةكان في البرنامج )التبرامج الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدلالبرنامج )التغطي (؛ امؤشرات 

: نسب  السكان المؤهلين الذين يشاةكان في البرنامج )التغطي (، انسب  برامج المغذيات الدقيقةالذين يشاةكان في عداد كاف من عمليات التازيع )االمت ال(؛ امؤشرات 

امج : نسب  السكان المؤهلين الذين يشاةكان في البرنبرامج الوقاية من التقزممؤشرات السكان المستهدفين الذين يشاةكان في عداد كاف من عمليات التازيع )االمت ال(؛ ا

الغذال المقبال،  الحد األادنى من)التغطي (، انسب  السكان المستهدفين الذين يشاةكان في عداد كاف من عمليات التازيع )االمت ال(، انسب  الفئات المستهدف  التي سستهلك 

 الغذائي )النسال(. الحد األادنى من التناع

  بفيراس نتقال اإلصابيشمل هذا المؤشر معدالت التولف عن العالج بمضاادات الفيراسات الرجعي ، اعالج السل لفتر  قصير  سحت المراقب  المباشر ، ابرامج منع ا (11)

 لرجعي  اعالج السل.نقي المناع  البشري  من األم إلى الطفل، ابرامج التغذي  لمتلقي العالج بمضاادات الفيراسات ا
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 على الجاع ادعم البلدان في القضال :1 الغاية االستراتيجية

  سحقيق األمن الغذائي: 3الهدف االستراتيجي 

 (3-2سحسين األمن الغذائي االتغذي  ألصحاب الحيازات الصغير  )غاي  التنمي  المستدام   :3النتيجة االستراتيجية 

 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

 حسخ فئات حجم المؤسس  الزةاعي /الرعاي /الحراجي  حجم اإلنتاج لكل احد  عمال  -

 متاسط ادخل منتجي األغذي  صغاة الحجم، حسخ الجنس ااالنتمال األصلي -

 فئات النواتج *مؤشرات الحصائل فئات الحصائل االستراتيجية

زيادة إنتاجية أصحاب الحيازات  3-1

 الصغيرة ومبيعاتهم

 

 

 

 

 

 

 
 
ط  إنشال نشبالنسب  للبرامج التي سنفذ أ -

 األصال

نسب  المزاةعين أصحاب الحيازات الصغير  من الذكاة/اإلناث  3-1-1
الذين يبيعان من خالل نظم التجميع الواص  بالمزاةعين التي 

 البرنامج.يدعمها 

 معدل خسائر ما بعد الحصااد 3-1-2

قيم احجم المبيعات المناصر  ألصحاب الحيازات الصغير  من  3-1-3

 البرنامجميع التي يدعمها خالل نظم التج

من نظم التجميع المناصر  المشترا   البرنامجنسب  أغذي   3-1-4

المزاةع س جنأصحاب الحيازات الصغير ، حسخ لمزاةعين ل

 امجناناع البر

 ادةج  االستهالك الغذائي، حسخ جنس ةب األسر  3-1-5

 (12)مؤشر استراسيجيات التصدي 3-1-6

 الغذائي  النفقات حص  3-1-7

ن ع الذين يبلغان في المجتمعات المحلي  المستهدف نسب  السكان  3-1-8
 جني فاائد بفضل سحسن قاعد  األصال

 ألف، ابال، اجيم، اادال، اهال، اااا

في حال  السعي إلى سحقيق الحصيل   -
 (13)نهج مراع للتغذية أعاله باستودام

 نالذي أصحاب الحيازات الصغير  المستهدفينالمزاةعين نسب   3-1-9
المزاةعين يبلغان عن زيااد  إنتاج محاصيل سغذاي ، حسخ جنس 

 يازات الصغير صاحخ الحأ
 النسال  –الحد األادنى من التناع الغذائي  3-1-10
ايتلقان  شهرا 23-6 بين أعماةهم سترااح الذين األطفال نسب  3-1-11

 الحد األادنى من الغذال المقبال

 التغذي  –ادةج  االستهالك الغذائي  3-1-12

 

التجميع زيادة الكفاءات في  3-2

ألصحاب الحيازات الصغيرة  المناصر

 في سالسل القيمة

 للمزاةعينفي عقااد الشرال المناصر   التولف عن التاةيدنسب   3-2-1
 السبخ انظام حسخ، لبرنامجل التابع أصحاب الحيازات الصغير  

 التجميع

 

 جيم، اااا

مات توافر السلع والخد زيادة 3-3

العامة المناصرة ألصحاب الحيازات 

 الصغيرة

 جيم، اطال، ايال، اكاف، اميم سجل القدة  على القضال على الجاع 3-3-1

 فئات األنشطة

  لدعم الحصال على األغذي  سحايالت المااةاد غير المشراط 

   إنشال األصال اادعم سبل كسخ العيشأنشط 

   سعزيز القدةات الفرادي أنشط 

 ت المدةسي أنشط  الاجبا 

   سعزيز القدةات المؤسسي أنشط 

   ادعم األسااق الزةاعي  ألصحاب الحيازات الصغير أنشط 

  .بالبرنامجالواص  في إطاة النتائج أاُدخلت مؤخرا بالوط المائلالحصائل المكتاب  * مؤشرات 

                                                           
 مؤشر استراسيجيات التصدي )األغذي ( امؤشر استراسيجيات التصدي )سبل كسخ العيش(. (12)

ين : نسب  المزاةعين أصحاب الحيازات الصغير  المستهدف)سيتم اختياةها حسخ المجماع  المستهدف ( البيئات الغذائيةمؤشرات البرامج المراعي  للتغذي  التي سحسِّن  (13)

 ذائيالمدخول الغمؤشرات البرامج المراعي  للتغذي  التي سحسِّن ا. ين يبلغان عن زيااد  إنتاج محاصيل سغذاي ، حسخ جنس المزاةعين أصاحخ الحيازات الصغير الذ

شهرا ايتلقان الحد األادنى من  23-6م بين النسال؛ انسب  األطفال الذين سترااح أعماةه –)سيتم اختياةها حسخ المجماع  المستهدف (: الحد األادنى من التناع الغذائي 

  التغذي . –؛ اادةج  االستهالك الغذائي الغذال المقبال
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 على الجاع ادعم البلدان في القضال :1الغاية االستراتيجية 

  سحقيق األمن الغذائي: 3الهدف االستراتيجي 

 (4-2أن سكان النظم الغذائي  مستدام  )غاي  التنمي  المستدام   :4النتيجة االستراتيجية 

 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

 نسب  المنطق  الزةاعي  التي سجري فيها زةاع  إنتاجي  امستدام  -

 ئات النواتجف *مؤشرات الحصائل فئات الحصائل االستراتيجية

التغيرات مع تكيف األسر تحسين  4-1

وقدرتها على  والصدمات األخرى المناخية

 الصمود أمامها

 جنس ةب األسر  حسخادةج  االستهالك الغذائي،  4-1-1

 (14)مؤشر استراسيجيات التصدي 4-1-2

 الغذائي  النفقات حص  4-1-3

جني  نع ذين يبلغانال في المجتمعات المحلي  المستهدف نسب  السكان  4-1-4
 قاعد  أصال سبل كسخ العيشبفضل سحسن  فاائد

ي الذين يبلغان عن جن في المجتمعات المحلي  المستهدف نسب  السكان  4-1-5

 بيئي فاائد 

 حسنس على ادليل فيها ياجد التي المستهدف  المحلي  المجتمعات نسب  4-1-6

 (15)المناخي  االمواطر الصدمات إاداة  على القدة 

 ،اهال ف، ابال، اجيم، اادال،أل

 زايا

في حال  السعي إلى سحقيق الحصيل  أعاله  -
 (16)يةنهج مراع للتغذ باستودام

 النسال –الحد األادنى من التناع الغذائي  4-1-6

 التغذي  –ادةج  االستهالك الغذائي  4-1-7

ايتلقان الحد شهرا  23-6نسب  األطفال الذين سترااح أعماةهم بين  4-1-8

 ادنى من الغذال المقبالاأل

 

النظام الغذائية دعم وظائف وخدمات  4-2

  للجميع شاملةالتجارية ال
 جيم، اادال  نامجالبرسلسل  اإلمدااد في المجاالت التي يدعمها  سكاليف خفض نسب  4-2-1

تحسين توافر السلع والخدمات العامة  4-3

 المعززة للنظام الغذائي
  على الجاعسجل القدة  على القضال  4-3-1

 مؤشر القدة  على االستعدااد للطااةئ 4-3-2

 جيم، اطال، ايال، اكاف، اميم

 فئات األنشطة

 لدعم الحصال على األغذي  ت المااةاد غير المشراط سحايال 

   المناخ اإاداة  المواطرسغير التكيف مع أنشط 

   سعزيز القدةات الفرادي أنشط 

   سعزيز القدةات المؤسسي أنشط 

   ال األصال اادعم سبل كسخ العيشإنشأنشط 

  بالبرنامج.الواص  في إطاة النتائج أاُدخلت مؤخرا بالوط المائلالحصائل المكتاب  مؤشرات  *

                                                           
 مؤشر استراسيجيات التصدي )األغذي ( امؤشر استراسيجيات التصدي )سبل كسخ العيش(. (14)

 .المناخير سغالتكيف مع بإاداة  مواطر المناخ ايتعلق التي لها هدف سيجمع هذا المؤشر فقط لألنشط   (15)

)سيتم اختياةها حسخ المجماع  المستهدف (: نسب  المزاةعين أصحاب الحيازات الصغير  المستهدفين  البيئات الغذائيةمؤشرات البرامج المراعي  للتغذي  التي سحسِّن  (16)

 ذائيالمدخول الغت البرامج المراعي  للتغذي  التي سحسِّن الذين يبلغان عن زيااد  إنتاج محاصيل سغذاي ، حسخ جنس المزاةعين أصاحخ الحيازات الصغير . امؤشرا

شهرا ايتلقان الحد األادنى من  23-6النسال؛ انسب  األطفال الذين سترااح أعماةهم بين  –)سيتم اختياةها حسخ المجماع  المستهدف (: الحد األادنى من التناع الغذائي 

 .التغذي  –الغذال المقبال؛ اادةج  االستهالك الغذائي 

7 
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 إةسال الشراكات لدعم سنفيذ أهداف التنمي  المستدام  :2لغاية االستراتيجية ا

 ادعم سنفيذ أهداف التنمي  المستدام  :4الهدف االستراتيجي 

 (9-17امتالك البلدان لقدةات معزز  على سحقيق أهداف التنمي  المستدام  )غاي  التنمي  المستدام  : 5جة االستراتيجية النتي

 

 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

لتزم بها ن بلدان الجناب، االتعاان ال الثي( المالقيم  الداالةي  للمساعد  المالي  االتقني  )من خالل التعاان بين بلدان الشمال االجناب، االتعاان فيما بي -

 للبلدان النامي 

 

 فئات النواتج *مؤشرات الحصائل فئات الحصائل االستراتيجية

قدرات مؤسسات ونظم تعزيز  5-1

القطاعين العام والخاص، بما في ذلك 

المستجيبون المحليون، بهدف تحديد 

من انعدام األمن  الذين يعانونالسكان 

 مواستهدافه ومن الضعف الغذائيي الغذائ

 مومساعدته

 ، اطال، ايال، اكاف، اميمجيم سجل القدة  على القضال على الجاع 5-1-1

على الخدمات  طلب الشركاءتلبية  5-2

 (17)ذات الجودة

 جيم، احال، اكاف، االم، اميم معدل ةضا المستودمين 5-2-1

 فئات األنشطة

   سعزيز القدةات المؤسسيأنشط   

 سافير الودمات االمنصات نشط  أ 

  االتقييمالتحليل االرصد  أنشط 

 .بالبرنامجالواص  في إطاة النتائج أاُدخلت مؤخرا بالوط المائلالحصائل المكتاب  * مؤشرات 

  

                                                           
مذكرات سفاهم، ااسفاقات سقديم الودمات، ااسفاقات سقني . ااألم ل  على ذلك سشمل ادائر  األمم المتحد   –ستضمن الودمات المشترك  الودمات العام  اسافير الودمات  (17)

 صح  اخدمات اإلقام .لودمات النقل الجاي للمساعد  اإلنساني ، امستاادع األمم المتحد  لالستجاب  للحاالت اإلنساني ، اخدمات ال
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 (14-17اسساق سياسات ادعم التنمي  المستدام  )غاي  التنمي  المستدام  : 6النتيجة االستراتيجية 

 ية المستدامة ذات الصلةمؤشرات أهداف التنم

 عداد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اسساق سياسات التنمي  المستدام  -

 

 فئات النواتج *مؤشرات الحصائل فئات الحصائل االستراتيجية

مستدامة لسياسات الشاملة للجميع والصال  عمليات اإل 6-1

 التي تحظى بالدعم األمن الغذائي والتغذية

الحكامي  المستهدف  التي  هيئاتاال اعاتالقط نسب  6-1-1
 للجهااد ستراسيجي الا االستعراضاتسشاةك في 

 للقضال على الجاع  الاطني 

الحكامي  التي سنفذ  هيئاتاال القطاعات نسب  6-1-2
االستعراضات االستراسيجي  التاصيات المقدم  من 

 للقضال على الجاع الاطني  للجهااد

 طال، ايال، اكاف، اميم

  

التي تحظى إصالحات سياسات األمن الغذائي والتغذية  6-2

 باألولوية والمنفذة

 االنصاص االلاائح االسياسات الوطط عداد 6-2-1
 مناأل سعزيز أجل من الجديد  أا المحسن  التشريعي 

 االتغذي  الغذائي

 طال، ايال، اكاف، اميم

 فئات األنشطة

   سعزيز القدةات المؤسسي أنشط 

 ل االرصد االتقديرأنشط  التحلي 

 .بالبرنامجالواص  في إطاة النتائج أاُدخلت مؤخرا بالوط المائلالحصائل المكتاب  * مؤشرات 
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 إةسال الشراكات لدعم سنفيذ أهداف التنمي  المستدام  :2لغاية االستراتيجية ا

  إةسال الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمي  المستدام :5الهدف االستراتيجي  

 (3-17إمكاني  حصال البلدان النامي  على طائف  من المااةاد المالي  لالست ماة اإلنمائي )غاي  التنمي  المستدام   :7النتيجة االستراتيجية 

 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

 لدان الجناب كنسب  من مجماع الميزاني  المحلي االست ماةات األجنبي  المباشر ، االمساعد  اإلنمائي  الرسمي ، االتعاان فيما بين ب -

 حجم سحايالت المغتربين )بالداالة األمريكي( كنسب  من مجماع الناسج المحلي اإلجمالي -

 فئات النواتج *مؤشرات الحصائل فئات الحصائل االستراتيجية

)من زيادة إمكانية حصول الحكومات على الموارد  7-1

 ،والقطاع الخاص ،شراكات القطاع العامخالل 

 (والشراكات بين القطاعين العام والخاص

المالي  لتعزيز الصمااد اإاداة   األاداات فعالي  7-1-1
 (ناعيالمواطر )حسخ االستعراذ ال

 جيم، ازاي، اكاف

 فئات األنشطة

  أنشط  سعزيز القدةات المؤسسي 
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 تنمي  المستدام إةسال الشراكات لدعم سنفيذ أهداف ال :2لغاية االستراتيجية ا

 إةسال الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمي  المستدام  :5الهدف االستراتيجي  

اقتسام المعرف  االوبر  االتكنالاجيا ادعم الشراكات العالمي  لجهااد البلدان الرامي  إلى سحقيق أهداف التنمي   يعزز: 8النتيجة االستراتيجية 

 (16-17دام  المستدام  )غاي  التنمي  المست

 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

 تدام سعداد البلدان التي سبلغ عن سحقيق سقدم في اضع األطر المتعداد  أصحاب المصلح  لرصد فعالي  التنمي  التي سدعم سحقيق أهداف التنمي  الم -

 فئات النواتج *مؤشرات الحصائل فئات الحصائل االستراتيجية

 ، اكاف، االم، اميماحالجيم،  معدل ةضا المستودمين 1-1-8 (18)ات التنسيق المشتركةمنص تعزيز 8-1

 

 امالع ينع القطاعمستراتيجية االشراكات تعزيز ال 8-2

، والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، والخاص

 والجهات الشريكة التشغيلية األخرى

)حسخ فعالي  الشراكات ااسساقها انتائجها  8-2-1
 (ناعيستعراذ الاال

 طال، ايال، اكاف، اميم

 فئات األنشطة

  أنشط  سعزيز القدةات المؤسسي 

 أنشط  سافير الودمات االمنصات 

 أنشط  التحليل االرصد االتقدير 

  .بالبرنامجالواص  في إطاة النتائج أاُدخلت مؤخرا بالوط المائلالحصائل المكتاب  * مؤشرات 

                                                           
 سشمل التنسيق بين مجماعات اللاجستيات، ااالسصاالت في حاالت الطااةئ، ااألمن الغذائي. (18)
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 على الجاع البلدان في القضال ادعم :1الغاية االستراتيجية 

 النتائج الشاملة

 

 المؤشرات النتيجة

يستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج وشركائه عن تلبية  1-جيم

 احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي آراءهم وأفضلياتهم

 عن معلامات يتلقان الذين المساعد  من المستفيدين األشواص نسب  1-1-جيم

ما هي عليه، ا سيحصلان اما ،هفي المدةجان األشواصهم من ) مجالبرنا

 (مد  المساعد 

 

مستفيدين ال سعقيباتالتي يتم بشأنها ساثيق  اتنسب  أنشط  المشراع 2-1-جيم
 اسحليلها اادمجها في سحسينات البرنامج

 

يستطيع السكان المتضررون االستفادة من برامج البرنامج بطريقة  2-جيم

 سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهمتضمن وتعزز 

على المساعد  الحصال  يمكنهم نستهدفين الذيالم األشواص نسب  1-2-جيم
 (19)ذ لتحديات ستعلق بالحماي تعر  الادان 

 

تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين  3-جيم

 من مساعدة البرنامج

 استودام بشأن قراةاتال فيها توذسُ  التي األسر نسب  1-3-جيم

 طريق  حسخ، ا معايهم، أا كلالرجل، أا مرأ البل من قِ  األغذي /النقد/القسائم

 التحايل

 

القراة بشأن المساعد   صنع كياناتالنسال األعضال في  نسب  2-3-جيم

 لجان، امجالس، اأفرق ، اغير ذلك. –الغذائي  

 

سعايض( الذي يحصل عليه )أغذي ، نقااد، قسائم، أا ال  التحايل ناع 3-3-جيم
  حسخ الجنس اناع النشاط ،البرنامجالمشاةكان في أنشط  

من برامج البرنامج بطريقة ال  تستفيد المجتمعات المحلية المستهدفة 4-جيم

 تضر بالبيئة

 اُحدادِّتبالنسب  لها،  قُدِّةت المواطر البيئي األنشط  التي  نسب  1-4-جيم

 إجرالات التوفيف حسخ االقتضال

 .بالبرنامجالواص  في إطاة النتائج أاُدخلت مؤخرا بالوط المائلالحصائل المكتاب  * مؤشرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ماي  ح، من بين أنشط  أخرل، سعزيز المشاةك  المتسااي  للنسال االرجال، االبرنامجبشأن الحد من التحديات التي ستعلق بحماي  المستفيدين من  البرنامجستضمن أنشط   (19)

 سهل  الطهي للحد من الحاج  إلى سجميع الحطخ في البيئات غير اآلمن .الالمستفيدين من العنف القائم على ناع الجنس ااختياة الحصي الغذائي  المناسب  
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 على الجاع ادعم البلدان في القضال :1الغاية االستراتيجية 

 إةسال الشراكات لدعم سنفيذ أهداف التنمي  المستدام  :2لغاية االستراتيجية ا

 فئات النواتج ومؤشراتها 

 

 (20)المؤشرات فئات النواتج

 سحايل المااةاد غير المشراط  -1ألف 

 المااةاد المشراط سحايل  -2 ألف

القائم  على  يتلقان األغذي /التحايالت الذين االبنات ااألاالاد االرجال النسال عداد 1-ألف

 النقد/قسائم السلع

 قدَّم األغذي  الم كمي  2-ألف

 ال  إلى المستفيدين المستهدفينمجماع المبالغ النقدي  المح 3-ألف

 ناالمستفيديستبدلها تي ال( النقااد/األغذي  بكمي  عنها معبَّرا) القسائم قيم  مجماع 4-ألف

 نالمستهدفا

ع  الغذائي  غير الماااد كمي  5-ألف  المازَّ

 المتلقي  للمساعد  المؤسسي  المااقع عداد 6-ألف

 لتحايالت القائم  على النقدعداد متاجر التجزئ  المشاةك  في برامج ا 7-ألف

 المقدَّم عداد الحصي الغذائي   8-ألف

 المقدَّم  المقاا  األغذي  كمي  1-بال غذي مال سافير األغذي  – بال

 المقدَّم  غذي  الموصص ماألغذي  ال كمي  2-بال

 بينالمدةَّ  األشواص عداد 1-جيم الدعم التقنياسنمي  القدةات سافير  – جيم

 المقدَّم  سنمي  القدةاتط  عداد أنش 2-جيم

 المقدَّم  الدعم التقنيعداد أنشط   3-جيم

 المحلي  االمجتمعات األسر جانخ من صيانتها أا إصالحها أا بناؤها سم التي األصال عداد 1-ادال إنشال األصال -ادال

 القياس ااحد  الناع حسخ المستهدف ،

 نم ةئيسي  ةسائل ثالث سصلهم الذين( ااإلناث الذكاة) المستهدفين الرعاي  ميمقدِّ  عداد 1-هال القيام بأنشط  التاعي  االتعليم -هال

 البرنامجالتي يدعمها  ااإلةشاادات الرسائل خالل

 البرنامجسغذاي  يدعمها  ةسائل األشواص الذين سصلهم عداد 2-هال

 البرنامجسغذاي  يدعمها  إةشاادات األشواص الذين سصلهم عداد 3-هال

 ادعمهم/سدةيبهم سم الذين الصغير  الحيازات أصحاب من المزاةعين عداد 1-ااا رال من أصحاب الحيازات الصغير القيام بالش -ااا

 من المتوصص  المشترا  غذي مال ااألغذي  التكميلي ، ااألغذي  المقاا ، األغذي  كمي  2-ااا

ادين  محليين ماةِّ

عداد األشواص الذين يحصلان على باليص  سأمين من خالل آليات التأمين مقابل األصال  1-زاي (21)المالي  اخدمات التأمينالمااةاد  سيسير الراابط مع -زاي

 أا عن طريق الدفع نقدا

 الدفع نقدا( أا األصال مقابل مجماع األقساط المدفاع ، حسخ الطريق  )التأمين 2-زاي

 الدفع نقدا( أا األصال مقابل مجماع المبالغ المؤمَّن عليها، حسخ الطريق  )التأمين 3-زاي

 التي سم سطايرهاسجاةيا  المجدي عداد المنتجات االودمات المالي   4-زاي

 الذين يمكنهمتغذاي ال االضعفمن انعدام األمن الغذائي  األشواص الذين يعانانعداد  5-زاي

 الحصال على منتجات اخدمات مالي 

 التمايل لحلال التي سافر ،ابين القطاعين العام االواص  الشراكات العام  االواصعداد  6-زاي
 مشكل  الجاع

                                                           
لغ عنها السلع ، امجال التدةيخ، اغير ذلك، اسيبستُصنَّف البيانات، حي ما يلزم، حسخ معايير من قبيل النشاط، االجنس، االعمر، ااإلعاق ، افئ  المستفيدين، اناع  (20)

 .كنسب  مئاي  من المستايات المقرة 

 سشمل المنتجات االودمات الالزم  إلاداة  فعال  للمواطر. (21)
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 على الجاع ادعم البلدان في القضال :1الغاية االستراتيجية 

 إةسال الشراكات لدعم سنفيذ أهداف التنمي  المستدام  :2لغاية االستراتيجية ا

 فئات النواتج ومؤشراتها 

 

 (20)المؤشرات فئات النواتج

 التي سم سافيرها، حسخ الناع لعام عداد الودمات ا 1-حال سقديم الودمات االمنصات العام  -حال

 حسخ الناع االتي سعمل، البرنامجيقاادها التي عداد المجماعات  2-حال

 عداد األعمال الهندسي  المنجز ، حسخ الناع 3-حال

 المنقال  حناتالكلي للش الحجم 4-حال

 الكلي  المطلاب   القدة  نسب  قدة  الشحن المعراض  مقابل 5-حال

 المتاح   القدة  نسب  الحمال  المستودم  مقابل 6-حال

 نقلهم سم الذين الركاب مجماع عداد 7-حال

 الناعنُظم المعلامات ااالسصاالت في حاالت الطااةئ التي سم إنشاؤها، حسخ عداد  8-حال

 مويمات االمااقع التي سم إنشاؤها/صيانتهاعداد ال 9-حال

العاملين في مجال المساعد  اإلنساني  الذين سم سافير الودمات الصحي  لهم، حسخ عداد  10-حال

 الناعالاكال  ا

 عداد الاكاالت التي سستوِدم المنصات المشترك  للتحايالت القائم  على النقد 11-حال

 عداد استراسيجيات المشاةك  في مجال السياسات التي سم اضعها/سنفيذها 1-طال في مجال السياساتاضع/سنفيذ استراسيجيات المشاةك   -طال

 الدعا  إليهاالتي سم اضعها/ إصالحات السياساتعداد  1-يال إصالحات السياسات مناصر سحديد/ -يال

 سم ادعمهمالشركال الذين عداد  1-كاف  ادعم الشراكات -كاف

 ، حسخ الناعالتحتي البني  المتعلق  بالمنفذ   األشغالعداد  1-الم االمعدات التحتي  ادعم است ماةات البني  -الم

 حجم االست ماةات في المعدات، حسخ الناع 2-الم

 التي سحظى بالدعمعداد آليات التنسيق الاطني   1-ميم ادعم آليات التنسيق الاطني  -ميم
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 على الجاع ادعم البلدان في القضال :1الغاية االستراتيجية 

 إةسال الشراكات لدعم سنفيذ أهداف التنمي  المستدام  :2لغاية االستراتيجية ا

 المؤسسية األنشطةفئات قائمة  

 

 األنشطة فئات الرقم

 األغذية على الحصول لدعم/المشروطة المشروطة غير الموارد تحويالت .1

  العيش كسب سبل ودعم األصول إنشاء أنشطة .2

 المخاطر وإدارة المناخ تغير مع التكيف ةأنشط .3

  المدرسية الوجبات أنشطة .4

 التغذوي العالج أنشطة .5

 التغذية سوء من الوقاية أنشطة .6

 الصغيرة الحيازات ألصحاب الزراعية األسواق دعم أنشطة .7

  الفردية القدرات تعزيز أنشطة .8

  المؤسسية القدرات تعزيز أنشطة .9

 والمنصات الخدمات توفير ةأنشط .10

 للطوارئ االستعداد أنشطة .11

 والتقدير والرصد التحليل أنشطة .12

 أنشطة أخرى .13
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