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 :1 االستراتيجي الهدف 

 التغذية وسوء الغذائي األمن وانعدام الجوع على القضاء في المساهمة

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
20191  

 الت اًمزززززا سياسزززززًيا صزززززريًحاالبلددددد ا   التززززز ام 1-1
بالقضاء على اجلوع وانع ام األمن الغدااي  وودوء 

 2030التغاية حبلول عام 

 

 علدددى املصدددل ة وأصددد ا  احلكومدددا  قددد  ا  حتسددن 1-1-1
 وشداملة قطاعيدة اودتماا  وبد ام  وخطد  وياودايية أطد  وضد 
 الغددددااي  األمدددن وانعددد ام اجلدددوع علددددى للقضددداء قطاعدددا  لعددد  
 2030 عام حبلول التغاية ووء أشكال ومجي 

 واملؤوسددددية البشدددد ية القدددد  ا  ذا  العامددددة السياوددددا  عاليددددا  عدددد   •
 اخلاصددددة واالعتبددددا ا  والتغايدددة الغددددااي  األمدددن أهدددد ا  إل  اج املعددد   

 االوددددتماا  وخطدددد  القطاعيددددة السياوددددا  يف اجلنسددددن بددددن باملسدددداوا 
 املنظاة ل عم كنتيجة  والربام 

83 127 

 علدددى املصدددل ة وأصددد ا  احلكومدددا  قددد  ا  حتسددن 1-1-2
 يف احلق إلعاال وينفياها باملساءلة وخاصة قانونية أط  وض 
 كا      غااء

 واملؤوسددددية البشدددد ية القدددد  ا  ذا  العامددددة السياوددددا  عاليددددا  عدددد   •
 اخلاصددددة واالعتبددددا ا  والتغايدددة الغددددااي  األمدددن أهدددد ا  إل  اج املعددد   

 كنتيجدددة  املسددداءلة وأطددد  القانونيدددة األطددد  ضدددان اجلنسدددن بدددن باملسددداوا 
 املنظاة ل عم

11 29 

آلليززززات شززززاملة للحو مززززة البلدددد ا   تنفيززززذ 1-2
مددن أ ددق القضدداء علددى اجلددوع وانعدد ام  والتنسززيق

األمن الغااي  ومجي  أشدكال ودوء التغايدة حبلدول 
2030 

 علدددى املصدددل ة وأصددد ا  احلكومدددا  قددد  ا  حتسددن 1-2-1
 والتغاية الغااي  األمن حوكاة

 واملؤوسددددية البشدددد ية القدددد  ا  ذا  العامددددة السياوددددا  عاليددددا  عدددد   •
 املنظاة ل عم كنتيجة  والتغاية الغااي  األمن حلوكاة املع   

26 43 

 21 9 واملؤوسددددية البشدددد ية القدددد  ا  ذا  العامددددة السياوددددا  عاليددددا  عدددد   • علدددى املصدددل ة وأصددد ا  احلكومدددا  قددد  ا  حتسددن 1-3-1لقزززززرااات ناالسزززززتنا   لزززززى البلددددد ا   اتخزززززا  1-3
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 :1 االستراتيجي الهدف 

 التغذية وسوء الغذائي األمن وانعدام الجوع على القضاء في المساهمة

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
20191  

للقضاء على اجلوع وانع ام األمدن الغدااي   األ لة
 2030ومجي  أشكال ووء التغاية حبلول عام 

 

 التغايدددددة ودددددوء أشدددددكال ومجيددددد  الغدددددااي  األمدددددن انعددددد ام حتليدددددق
 علدددددى القضددددداء يف املصدددددل ة وأصددددد ا  القطاعدددددا  ومسدددددا ة
 التغايددددة وددددوء أشددددكال ومجيدددد  الغددددااي  األمددددن وانعدددد ام اجلددددوع
 2030 عام حبلول

 مسددا ا  ذلدد  يف مبددا والتغايددة  الغددااي  األمددن حالددة لت ليددق املعدد   
 كنتيجددددددددة  القدددددددد ا ا  صددددددددن  يف هبددددددددا لالورتشددددددددا  القطاعددددددددا   خمتلدددددددد 
 املنظاة ل عم

 علدددى املصدددل ة وأصددد ا  احلكومدددا  قددد  ا  حتسددن 1-3-2
 الصددددلة ذا  والتشدددد يعا  والددددربام  السياوددددا  ويقيدددديم  صدددد 

 أشدددكال ومجيددد  الغدددااي  األمدددن وانعددد ام اجلدددوع علدددى بالقضددداء
  2030 عام حبلول التغاية ووء

 واملؤوسددددية البشدددد ية القدددد  ا  ذا  العامددددة السياوددددا  عاليددددا  عدددد   •
 علدى والتغايدة الغااي  األمن وب ام  وياوا  أث  ويقييم ل ص  املع   
 املنظاة ل عم كنتيجة  الق ا ا  صن 

22 36 

لسياسززززات واسززززتراتيجيات البلدددد ا   تنفيززززذ 1-4
للقضددددداء علدددددى اجلدددددوع  ونزززززرامج اسزززززت ماا فعالزززززة

وانعدددددد ام األمددددددن الغددددددااي  ومجيدددددد  أشددددددكال وددددددوء 
 2030التغاية حبلول عام 

 علدددى املصدددل ة وأصددد ا  احلكومدددا  قددد  ا  حتسددن 1-4-1
 وانع ام اجلوع على للقضاء واوتخ امها املالية املوا   ختصيص
 2030 عام حبلول التغاية ووء أشكال ومجي  الغااي  األمن

 واملؤوسددددية البشدددد ية القدددد  ا  ذا  العامددددة السياوددددا  عاليددددا  عدددد   •
  والتغايدددة الغدددااي  لألمدددن واودددتخ امها املاليدددة املدددوا   لتخصددديص املعدد   
 املنظاة ل عم كنتيجة

10 17 

 علدددى املصدددل ة وأصددد ا  احلكومدددا  قددد  ا  حتسددن 1-4-2 
 األمددددددن جمدددددداي يف التنظيادددددد  والتطددددددوي  البشدددددد ية املددددددوا   ينايددددددة
 والتغاية الغااي 

 املعدددددد    التنظيايددددددة والتنايددددددة البشدددددد ية القدددددد  ا  ذا  املنظاددددددا  عدددددد   •
 املنظاة ل عم كنتيجة  والتغاية الغااي  األمن جمال يف

37 74 
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 :2 االستراتيجي الهدف 

 واستدامة  نتاجية أ  ر األسماك ومصايد والغانات ال ااعة جعل

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 اإلنتاجيزززة ل يدددا   مما ودددا  البلددد ا  اعتمزززا  2-1
 والتد هو  املندا  يغري معاجلة م  مستدامة نطريقة
 ومصددداي  والغابدددا  ال  اعدددة قطاعدددا  يف البيئددد 
 األمساك

 

 مبتك   ومما وا  يكنولو يا  بتج يب املنتجن يامق 2-1-1
 اإلنتا يددددة  يددددا   أ ددددق مددددن مبسددددتواها اال يقدددداء أو اختبا هددددا أو

 مست ام حنو على البيئ  والت هو  املنا  يغري ومعاجلة

 ويكنولو يددا  مما وددا  جت بددة فيهددا  دد   الددي املبددا  ا  عدد  ( ألدد ) •
 بشددكق واإلنتدداج اإلنتا يددة ل يددا   ويكييفهددا عليهددا واملصددا قة ابتكا يددة 
 البيئة ي هو  أو/و املنا  يغري إىل ذايه الوقت يف التص ي م  مست ام 

 املاا وددددددا  نطدددددا  يوودددددي  فيهدددددا  دددددد   الدددددي املبدددددا  ا  عددددد  ( بددددداء) •
 بشكق واإلنتاج اإلنتا ية ل يا   التكنولو يا  اوتخ ام أو االبتكا ية
 البيئة ي هو  أو/و املنا  يغري إىل ذايه الوقت يف التص ي م  مست ام 

30 

 

 

11 
 

76 

 

 

43 
 

 العتادددددددا  الدددددددرتوي  علدددددددى املؤوسدددددددا  قددددددد  ا  يع يددددددد  2-1-2
  يدا   إىل يؤ ي قطاعا  لع   وشاملة يكامالا  أكم  مما وا 
 علدددى البيئدد  والتددد هو  املنددا  يغدددري ومعاجلددة واإلنتددداج اإلنتا يددة

 مست ام. حنو

 واملؤوسدا  املنتجدن  ومنظاا  اإل شا   خ ما ) املؤوسا  ع   •
 الب دو  ومؤوسا  الصلة  ذا  امل ين اجملتا  ومنظاا  احلكومية 
 الفنيددة أو التنظيايددة قدد  ا ا لتنايددة الدد عم علددى حصددلت الددي( والتعلدديم
 القطاعا  بن ومشرتكة متكاملة مما وا  اعتاا  على للتشجي 

42 168 

 للحو مزة وآليات لسياسات البل ا  وضع 2-2
 املندا  ويغدري املسدت ام اإلنتاج ملعاجلة تحسينها أو

 ومصددددداي  ال  اعدددددة قطاعدددددا  يف البيئددددد  والتددددد هو 
 واحل ا ة األمساك

 
 
 
 
 
 
 

 االودتماا  وبد ام   واالورتاييجيا السياوا  صياغة 2-2-1
 األمسدداك ومصدداي  والغابددا  ال  اعددة قطاعددا  الوددت امة  عاددا

 البيئ  والت هو  املنا  لتغري والتص ي

 صياغتها متت الي االوتماا  وب ام  واالورتاييجيا  السياوا  ع   •
 ومصددداي  والغابدددا  ال  اعدددة  عدددق إىل وي مددد  املنظادددة مدددن كبدددري  بددد عم
 البيئة وي هو  املنا  لتغري   والتص  ي واوت امة  إنتا ية أكم  األمساك

22 61 

 علدددى املصدددل ة وأصددد ا  احلكومدددا  قددد  ا  حتسددن 2-2-2
 لوضدددددد  القطاعددددددا  بددددددن املشددددددرتك السياوددددددا  حددددددوا  ييسددددددري

 ال  اعدة قطاعدا  الودت امة يكدامالا  أكم  وب ام  اورتاييجيا 
 والتدددد هو  املنددددا  يغددددري ومعاجلددددة األمسدددداك  ومصدددداي  والغابددددا 

 البيئ 

 ومصدددداي  والغابددددا  املسددددت امة ال  اعددددة عددددن االوددددرتاييجية وثددددايق عدددد   •
 بددن مشددرتك السياوددا  حددول حددوا  خددالل مددن ُوضددعت الددي األمسدداك

 احملدددد     واملسددددا ا  2030 خطددددة ينفيددددا خبطدددد  ومتصددددلة القطاعددددا 
 وطنياا 

18 40 
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 :2 االستراتيجي الهدف 
 واستدامة  نتاجية أ  ر األسماك ومصايد والغانات ال ااعة جعل

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 

 السياسزززززززززززات لتنفيزززززززززززذ البلددددددددددد ا  حتسدددددددددددن 2-3
 قطاعدددا  اودددت امة لت قيدددق الدوليزززة والصززز وك

 والغابا  األمساك ومصاي  ال  اعة

 

 ال  اعة لقطاعا  الفعال اإل  اج لضاا  ال عم يق مي 2-3-1
 ال ال وليدددددة  احلوكادددددة آليدددددا  يف األمسددددداك ومصددددداي  والغابدددددا 

 و دد اول املنددا   ويغددري  2030 عددام خبطددة يتعلددق مددا يف وددياا
 والبيئة والتص   البيولو   بالتنوع اخلاصة والصكوك األعاال
 .املنظاة مسؤولية حتت

 إىل و ُفعددددت املنظاددددة فيهدددا وددددا ت الدددي ال مسيددددة الددد و ا  وثددددايق عددد   •
ددد   ال وليدددة احلوكادددة آليدددا   واالعتبدددا ا  املسدددت امة  ال  اعدددة علدددى و ك 
 األمساك مصاي  أو/و باحل ا ة اخلاصة

24 50 

 السياوددددددا  ينفيددددددا علددددددى املؤوسددددددا  قدددددد  ا  يع يدددددد  2-3-2
 املنا  يغري ويعاجل املست ام اإلنتاج يع   الي ال ولية والصكوك
 .البيئ  والت هو 

 ومؤوسا  احلكومية املؤوسا  ق  ا  فيها يع     الي البل ا  ع   •
 آليدددددا  أو واالودددددرتاييجيا  السياودددددا   لتنفيدددددا الصدددددلة ذا  أخددددد  
 ويددد هو  املندددا  يغدددري   يعددداجل أو/و املسدددت ام اإلنتددداج يعددد   الدددي احلوكادددة
 البيئة

15 43 

  لزززززى ناالسزززززتنا  لقزززززرااات البلددددد ا  تخزززززا  2-4
 ال ااعززززززة قطاعززززززات اسززززززتدامة لغززززززر  األ لززززززة
 تغيززر معالجززة مززع والحراجززة األسززماك ومصززايد
  اته الوقت في البيئي والتدهوا المناخ

 القضدايا يعداجل اودرتاييجية مع فيدة منتجا  اوت  ا  2-4-1
 باإلنتددددددداج املتعلقدددددددة املعلومدددددددا  ويددددددد م  العامليدددددددة أو اإلقليايدددددددة
 .البيئ  والت هو  املنا  ويغري املست ام

 مل دو  بشدكق احمل ثدة أو اجل يد   االودرتاييجية املع فدة منتجدا  ع   •
 وضددعها ت   الددي البيئددة ويدد هو  املنددا  ويغددري املسددت ام باإلنتدداج واملتصددلة
 البل ا  جلاي  متاحة يكو  حبيث ونش ها شاملة بصو  

27 111 

 وحتليلهددا البيانددا  مجدد  علددى املؤوسددا  قدد  ا  يع يدد  2-4-2
 ويغددري املسددت ام اإلنتدداج بشدد   القدد ا ا  الختدداذ عنهددا واإلبددال 
 املسددت امة التنايدة أهد ا  ذلد  يف مبددا البيئد   والتد هو  املندا 
 .الصلة ذا 

 القد  ا  يناية جمال يف املنظاة من ال عم يلقت الي املؤوسا  ع   •
 اإلنتاج يع    الي الق ا ا  الختاذ عنها واإلبال  وحتليق مج   أ ق من

 أهد ا  ذل  يف مبا البيئة  وي هو  املنا  يغري   مس لة ويعاجل املست ام 
 الصلة ذا  املست امة التناية

30 77 
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 :3الهدف االستراتيجي  

 الحّد من الفقر في الريف
  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 الفقزراء ومنظمزات الريزف فقزراء تم ين 3-1
 اإلنتا يددددة املددددوا   إىل الوصددددول مددددن الريززززف فززززي

 واألووا  واخل ما 

 

 العادددق وييسددري ال يفيددة واملؤوسددا  املنظاددا  يع يدد  3-1-1
 ال ي  يف للفق اء اجلااع 

 فيهددددا  دددد   الددددي( والعامليددددة اإلقليايددددة املؤوسددددا  أو) البلدددد ا  عدددد   •
 العادددق ويسددهيق ال يفيددة واملؤوسددا  املنظاددا  لتع يدد  الدد عم يقدد مي

 ال يفية املناطق يف للفق اء اجلااع 

10 
 

25 

 

 يو يهيددددة وخطددددو  ووياوددددا  اوددددرتاييجيا  وضدددد  3-1-2
 مددددددن جماوعددددددة إىل ال يدددددد  فقدددددد اء وصددددددول لت سددددددن وبدددددد ام 

 واألوددددددوا  والتكنولو يددددددا  واملعددددددا   والتاويددددددق اخلدددددد ما 
 ولت سدددن املندددا   وددديا  يف ذلددد  يف مبدددا الطبيعيدددة  واملدددوا  
 عليها السيط  

 فيهددددا  دددد   الددددي( والعامليددددة اإلقليايددددة املؤوسددددا  أو) البلدددد ا  عدددد   •
 جماوعدددة علدددى ال يدد  يف الفقددد اء حصددول فددد   ل يددا   الددد عم يقدد مي
 الت تيددددة والبددددى والتكنولو يددددا  واملعددددا   والتاويددددق اخلدددد ما  مددددن

 يف ذلدد  يف مبددا عليهددا  والسدديط   الطبيعيددة  واملددوا   واألوددوا  ال يفيدة
 املنا  يغري ويا 

13 

 
 

38 

 املع فدددددة ويوليددددد  القددددد  ا  وينايدددددة السياودددددا   عدددددم 3-1-3
 االقتصدددا ي والتاكدددن اجلنسدددن بدددن املسددداوا  ويدددري  لتسددد ي 
 ال ي  يف للا أ 

 فيهددددا  دددد   الددددي( والعامليددددة اإلقليايددددة املؤوسددددا  أو) البلدددد ا  عدددد   •
 والتاكددددددن اجلنسددددددن بددددددن املسدددددداوا  عجلددددددة لتسدددددد ي  الدددددد عم يقدددددد مي

 الفق  من كاخ ج  ال ي  يف للا أ  االقتصا ي

5 

 

16 

 إىل ال يدددددد  فقدددددد اء لوصددددددول البلدددددد ا  يع يدددددد  3-2
 ال  الالئزززززق والعمزززززل المنتجززززة العمالزززززة فدددد  
  والنساء الشبا  صفو  يف وياا

 يتعلددددددق مددددددا يف القدددددد  ا  وينايددددددة السياوددددددا   عددددددم 3-2-1
 التو يهيدددددة واخلطدددددو  والسياودددددا  االودددددرتاييجيا  بصددددياغة
 يف الاليدددق العادددق فددد   يع يددد  أ دددق مدددن وينفيددداها والدددربام 
 بالنسدددبة خاصدددة املهدددا ا   وينايدددة املشدددا ي  ويطدددوي  ال يددد  

  والنساء الشبا  إىل

 فيهددددا  دددد   الددددي( والعامليددددة اإلقليايددددة املؤوسددددا  أو) البلدددد ا  عدددد   •
 احلدددد    واملبددددا    ال يدددد  يف الاليددددق للعاددددق فدددد   خللددددق الدددد عم يقدددد مي
 والنساء للشبا  خاصة املها ا   ويطوي 

6 19 

 يطبيدددددق لتع يددددد  القددددد  ا  وينايدددددة السياودددددا   عدددددم 3-2-2
 النهددو  أ ددق مددن ال يفيددة املندداطق يف ال وليددة العاددق معددايري
 بعاددق يتعلددق مددا يف وددياا ال ووددالمتها  العاددق فدد   جبددو  

 اجلربي والعاق األطفال

 فيهددددا  دددد   الددددي( والعامليددددة اإلقليايددددة املؤوسددددا  أو) البلدددد ا  عدددد   •
 مبا ال يفية املناطق يف ال ولية العاق معايري يطبيق لتع ي  ال عم يق مي
 بعاالددددددة يتعلددددددق مددددددا يف خاصددددددة ووددددددالمتها  الوظدددددداي   ددددددو   يعدددددد  

 اجلربي والعاق األطفال

3 7 
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 الحّد من الفقر في الريف

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 
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 نظم إىل ال ي  فق اء لوصول البل ا  يع ي  3-3
 االجتماعية الحماية

 

 الق  ا  ويناية املع فة ويولي  السياوا   عم يوفري 3-3-1
 اال تااعيدددة احلاايدددة يغطيدددة نطدددا  لتوودددي  الددد عو  وأنشدددطة
 الفق اء لتشاق

 فيهددددا  دددد   الددددي( والعامليددددة اإلقليايددددة املؤوسددددا  أو) البلدددد ا  عدددد   •
 يشداق حبيدث اال تااعيدة احلااية يغطية نطا  لتووي  ال عم يق مي
  واإلنسانية اهلش ة السياقا  يف ذل  يف مبا ال ي   فق اء

5 14 

 الق  ا  ويناية املع فة ويولي  السياوا   عم يوفري 3-3-2
 قطاعددا  بددن مددا يف التددر   ب و دده للنهددو  الدد عو  وأنشددطة
 الطبيعيدة  املدوا   وإ ا   وال  اعدة والتغايدة اال تااعية احلااية

 املنا  يغري ذل  يف مبا

 فيهددددا  دددد   الددددي( والعامليددددة اإلقليايددددة املؤوسددددا  أو) البلدددد ا  عدددد   •
 والتغايدددة اال تااعيددة احلاايددة بددن التدددر   أو دده لتع يدد  الدد عم يقدد مي
  املنا  يغري ذل  يف مبا الطبيعية  املوا   وإ ا   وال  اعة

6 17 

 يصدددددددايم علدددددددى للقددددددد  ا  البلددددددد ا  يع يددددددد  3-4
 والبزززززززززززرامج واالسزززززززززززتراتيجيات السياسزززززززززززات
 الخاصزززززززة القطاعزززززززات المتعزززززززد ة المنصزززززززفة
 ينفيدددددداها وعلددددددى  الجنسززززززين نززززززين نالمسززززززاواة
 مددددددن 1 اهلدددددد   حتقيددددددق يف لإلوددددددهام ويقيياهددددددا
 .املست امة التناية أه ا 

 وينفيددددددددا يصددددددددايم علددددددددى الوطنيددددددددة القدددددددد  ا  يع يدددددددد  3-4-1
 للاسددداوا  وم اعيدددة شددداملة وبددد ام  واودددرتاييجيا  وياودددا 

 يف الفقدددددد  مددددددن لل دددددد  القطاعددددددا  ومتعدددددد    اجلنسددددددن بددددددن
 املنا  ويغري اهلج   ويا  يف ذل  يف مبا ال ي  

 فيهددددا  دددد   الددددي( والعامليددددة اإلقليايددددة املؤوسددددا  أو) البلدددد ا  عدددد   •
 شاملة وب ام  واورتاييجيا  وياوا  وينفيا لتصايم ال عم يق مي

 يف الفقدددد  مددددن لل دددد  القطاعددددا  ومتعدددد    اجلنسددددن بددددن ويسدددداوي
 املنا  ويغري اهلج   ويا  يف ذل  يف مبا ال ي  

6 18 

 ويقيددددديم لتع يددددد  واأل وا  واملعدددددا   البياندددددا  يدددددوفري 3-4-2
 بددددددن للاسدددددداوا  وم اعيددددددة شدددددداملة واوددددددرتاييجيا  وياوددددددا 
 مبدا ال يد   يف الفقد  مدن لل   القطاعا  ومتع    اجلنسن

 احملدد   التقدد م و صدد  املنددا   ويغددري اهلجدد   ودديا  يف ذلدد  يف
 ال ي  يف الفق  من احل  يف

 فيهددددا  دددد   الددددي( والعامليددددة اإلقليايددددة املؤوسددددا  أو) البلدددد ا  عدددد   •
 ومتع    شاملة وب ام  واورتاييجيا  وياوا  لتقييم ال عم يق مي

 يف مبدا ال يد   يف الفقد  مدن لل د  اجلنسدن بن القطاعا  ويساوي
 ودددبيق يف احملدد   التقدد م و صددد  املنددا   ويغددري اهلجددد   ودديا  يف ذلدد 
 ال ي  يف الفق  من احل 

3 9 
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 و فاءة شموالً  أ  ر وغذائية زااعية نظم تم ين

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 وخطززززو  واتفاقزززات مواصزززفات صزززياغة 4-1
 البلدد ا  وصدول لت سدن  وليزة طوعيزة توجيهيزة

  وأ ايها ال ولية األووا  إىل

 

 ومنق دددة   يددد    وليدددة ملوصدددفا  البلددد ا  صدددياغة 4-1-1
 وااليفا  النبايية  وبالص ة و و  ا األغاية بسالمة خاصة
 ال وي االيسا  لت قيق م ا   مبمابة لتكو  عليها

 األغايدددة ودددالمة جمدددال يف املنق دددة أو اجل يددد   ال وليدددة املعدددايري عددد   •
 النبايية والص ة و و  ا
   ي   قضايا يف النظ  -أل 
 املعايري مشا ي  يف التق م -باء
   ي   معايري اعتاا  - يم

 
 
21 
48 
24 
 

 
 
35 
97 
47 
 

 االقتصدددددددا ية واجلااعدددددددا  البلددددددد ا  قددددددد  ا  يع يددددددد  4-1-2
 خطدو  صدياغة يف بفعالية املشا كة على هلا التابعة اإلقلياية
 إ ددد اءا  شدددفافية يشدددج   وليدددة وايفاقدددا  طوعيدددة يو يهيدددة
ُسن األووا   وغااييدة   اعيدة نظدم وإقامدة األودوا  فد   وحتح
 كفاء .  أكم 

 أو القد اين املنظادة هلدا وفد    الدي اإلقليايدة األ هد   أو البل ا  ع   •
 ال وليددة التجددا   ايفاقددا  بشدد   لل ددوا  منتدد يا  أو القدد  ا  ينايدة

 التو يهية واخلطو 

8 28 

 لسياسززززززات وتنفيززززززذها البلدددددد ا  تصززززززميم 4-2
 إقامددة يدد عم مؤسسززية وترتيبززات تنظيميززة وأطززر
 وفعالة شاملة غاايية   اعية نظم

 

 يصددايم علدى العدام القطداع منظادا  قد  ا  يع يد  4-2-1
 وخطدددددد  ينظيايددددددة وأطدددددد  واوددددددرتاييجيا  وياوددددددا  وينفيددددددا

 شددداملة غااييدددة   اعيدددة نظدددم إقامدددة يددد عم وطنيدددة اودددتماا ا 
 وفعالة.

 مدن العدام القطداع منظادا  فيها اوتفا   الي البل ا  ع  )أل (  •
 السياوددددا  وينفيددددا يصددددايم جمدددداي يف قدددد  ا ا لتع يدددد  املنظاددددة  عددددم

 الوطنيدددددددة االودددددددتماا  وخطددددددد  التنظيايدددددددة واألطددددددد  واالودددددددرتاييجيا 
 والكفؤ  الشاملة والغاايية ال  اعية النظم لتطوي  ال اِعاة

 لتع يد  املنظادة  عم من اوتفا   األ ه   اإلقلياية الي ع  )باء(  •
 واألطد  واالودرتاييجيا  السياودا  وينفيدا يصدايم جماي يف ق  ا ا

 ال  اعيدة الدنظم لتطدوي  ال اِعادة الوطنيدة االودتماا  وخطد  التنظيايدة
 والكفؤ  الشاملة والغاايية

 

19 
 
 
 
 
5 

 

65 
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 واخلدددا  العدددام القطددداعن منظادددا  قددد  ا  يع يددد  4-2-2
 نظددددم إقامددددة يدددد عم مؤوسدددية ي ييبددددا  وينفيددددا يصددددايم علدددى
 .وفعالة شاملة غاايية   اعية

 واخلدا  العدام القطداعن منظادا  فيهدا اودتفا   الي البل ا  ع   •
 ي ييبدددا  وينفيدددا يصدددايم جمدددال يف قددد  ا ا لتع يددد  املنظادددة  عدددم مدددن

  والغاايية ال  اعية النظم وكفاء  لشاولية  اِعاة مؤوسية

9 19 

 العزززام القطزززاعين لقزززداات البلددد ا  تع يززز  4-3
 للنهددددددددو  االسززززززززت مااات وزيززززززززا ة والخززززززززا 
 والوددددددق ويطددددددوي  الشدددددداملة ال  اعيددددددة باملنشددددددر 

 القياة

 

 القياددددددددددة والوددددددددددق يف الفاعلددددددددددة اجلهددددددددددا  ي ويدددددددددد  4-3-1
   اعيددددددة قياددددددة والودددددق إلقامددددددة واإل ا يدددددة الفنيددددددة بالقددددد  ا 
 وشاملة وفعالة مست امة وغاايية

 القددد  ا  لتع يددد  املنظادددة بددد عم حظيدددت الدددي البلددد ا  عددد  ( ألددد ) •
 الغاايية القياة ولسلة يف الفاعلة اجلها  ل   واإل ا ية الفنية

 قددددد  ا  لتع يددددد  املنظادددددة بددددد عم حظيدددددت الدددددي البلددددد ا  عددددد  ( بددددداء) •
 والودق يطدوي  أ دق مدن الغاايية القياة ولسلة يف ةالفاعل اجلها 
ددن اجلنسددانية للاسددايق م اعيددة قياددة  بصددو   االوددتفا   مددن املدد أ  ومتك 
 عا لة

18 
 
 
12 

57 
 
 
27 

 واخلدددا  العدددام القطددداعن منظادددا  قددد  ا  يع يددد  4-3-2
 املاليدددددددة واخلددددددد ما  األ وا  يف االودددددددتماا ا   يدددددددا   علدددددددى
 إقامدددة لغددد   وينفيددداها ويصددداياها املخددداط    إ ا   وآليدددا 
 وفعالة شاملة وغاايية   اعية نظم

 االوددددتماا ا  ل يددددا   املنظاددددة مددددن  عاددددا يتلقددددى الددددي البلدددد ا  عدددد   •
 أو املخددداط   إ ا   وآليدددا  املاليدددة واخلددد ما  الصدددكوك يف املسدددؤولة
 وشاملة كفؤ   وغاايية   اعية نظم إلقامة  وينفياها لتصاياها

18 32 

  لزززى ناالسزززتنا  لقزززرااات البلددد ا  اتخزززا  4-4
 وغاايية   اعية نظم إقامة  عم أ ق من األ لة

 األودوا  عدن والت لديال  املعلومدا  أح   يوفري 4-4-1
 األوددددوا  فدددد   ويع يدددد  األوددددوا  شددددفافية لتشددددجي  العامليددددة
 .واحمللية واإلقلياية العاملية والتجا  

 الدددي األودددوا  بشددد   واملع فيدددة والت ليليدددة اإلعالميدددة املنتجدددا  عددد   •
 املنظاة ينش ها

25 62 

 نظدم إلنشداء يلد م مبدا العدام القطداع منظادا  ي وي  4-4-2
 وال  اعيدددة والغااييدددة التجا يدددة السياودددا  آثدددا  وحتليدددق ل صددد 
 .الوطنية والغاايية ال  اعية النظم على

 ل صدددد  نظددددم إلقامددددة املنظاددددة مددددن  عاددددا يتلقددددى الددددي البلدددد ا  عدددد   •
 الغااييدة الدنظم علدى وال  اعيدة والغااييدة التجا يدة السياوا  ي ثريا 
  وحتليلها الوطنية  وال  اعية

7 17 
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2018 
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 وأطززززر لززززنظم تنفيززززذها أو البلدددد ا  اعتمززززا  5-1
 املخداط  من لل   ومؤسسية وسياساتية قانونية
  األ ما  وإ ا  

 

 العامددة واملنظاددا  لل كومددة الوطنيددة القدد  ا  يع يدد  5-1-1
 واودرتاييجيا  ووياوا  اوتماا  ب ام  ويع ي  صياغة على

 باحل  خاصة وخط 
 األ ما  وبإ ا   املخاط  من

 واعتاددددددا  بصددددددياغة قامددددددت أو األقدددددداليم الددددددي البلدددددد ا  عدددددد  ( ألدددددد ) •
 مؤوسددا ا يف األ مدا  وإ ا   املخداط  مدن لل د    خطدة/  اودرتاييجية

 املنظاة ل عم نتيجة
 يف البل ا  ي عم الي املعيا ية واإلقلياية العاملية املنتجا  ع  ( باء) •

 مددن لل دد  اوددتماا  وبدد ام  وخطدد  واوددرتاييجيا  وياوددا  صددياغة
 ينفياها على ويشج  األ ما   وإ ا   املخاط 

12 

 
 
24 

 

46 

 
 
80 

 مددددن لل دددد  املددددوا   ويعبئددددة التنسدددديق آليددددا  حتسددددن 5-1-2
 .األ ما  وإ ا   املخاط 

 والتنسدديق املددوا   يعبئددة آليددا  حس ددنت الددي االقدداليم أو البلدد ا  عدد   •
 املنظاة ل عم كنتيجة  األ ما  وإ ا   املخاط  من لل  

15 35 

 منتظمززززززة لمعلومززززززات البلدددددد ا  اسززززززتخدام 5-2
 احملتالددددة الته يدددد ا  ملوا هددددة المب ززززر ولإلنزززذاا
 واملستج   واملع وفة

 الته يدددددددد ا  لت  يدددددددد  حتسددددددددينها أو آليددددددددا  وضدددددددد  5-2-1
 ويف املتكامق املبك  اإلناا  وينفيا املخاط  ويقييم و ص ها 
 املناوب الوقت

ددددددددنت أو األقدددددددداليم الددددددددي البلدددددددد ا  عدددددددد   •  ل صدددددددد  نظاهددددددددا/آليا ا حس 
 لدد عم كنتيجددة  املبكدد   اإلندداا ا  إطددال  يع يدد  أ ددق مددن الته يدد ا 

 املنظاة

15 56 

 التدددد ث  قابليددددة يقيدددديم علددددى الوطنيددددة القدددد  ا  حتسددددن 5-2-2
 .الصاو  على الق    وقياس

ددددنت الددددي األقدددداليم أو البلدددد ا  عدددد   •  علددددى القدددد    خطدددد   وددددم حس 
  املنظاة ل عم كنتيجة  وحتليلها للخط  التع  /الصاو 

12 35 

 وقانليززة المخززاطر مززن نالحززد البلدد ا  قيزام 5-3
 والمجتمزززززززع األسزززززززرة صزززززززعيد  علزززززززى التززززززز  ر
 المحلي

 

 وأصدد ا  احملليددة واجملتاعددا  احلكومددة قدد  ا  يع يدد  5-3-1
 الوقايددددة مما وددددا  ينفيددددا علددددى اآلخدددد ين ال ييسددددين املصددددل ة
 واأل ما  الته ي ا  آثا  من لل     اجلي    والتخفي 

دددنت الدددي البلددد ا  عددد   •  ومما ودددا  ويكنولو يدددا  معدددايري يطبيدددق حس 
 كنتيجددة  املخدداط  مددن والتخفيدد  للوقايددة القطاعددا  وحمدد    متكاملددة
 املنظاة ل عم

8 37 

 مدن لل د  ويد ابري مباا ودا  احمللية اجملتاعا  ي وي  5-3-2
 الت ث  قابلية

 مدن حتد     أ  شد اا مدن الدي املعدايري يطبيق حس نت الي البل ا  ع   •
 قد   ا ويعد   واأل مدا  للته يد ا  املع ضدة احملليدة اجملتاعا  ضع 

6 31 
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 :5 االستراتيجي الهدف 
 واألزمات التهديدات أمام الصمو  على العيش  سب  سبل قداة زيا ة

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 املنظاة ل عم كنتيجة  مقاومتها على

 و  ااة واألزمزات لل زواا  البلد ا  ت هب 5-4
 لها الفعالة االستجانات

 علددددى املصدددل ة وأصددد ا  السددددلطا  قددد  ا  يع يددد  5-4-1
 يددد ثري مدددن لل ددد  للطدددوا   الت هدددب جمدددال يف الدددوطي املسدددتو 
 األ ما 

 واخلطددو  املعدايري  لفهددم املنظادة  عدم مددن يسدتفي  الددي البلد ا  عد   •
 الطدددوا   حلالدددة والت هدددب األخطدددا  جمدددال يف واملاا ودددا  التو يهيدددة 
 بالقطاع اخلاصة

8 27 

 إىل املناوددددب الوقددددت يف اإلنسددددانية املسدددداع   يقدددد مي 5-4-2
 كسددب  وددبق علددى لل فددا  األ مددا  مددن املتضدد    اجملتاعددا 
 العيش

 والدي ال  اعدة علدى بمقلهدا يلقد  ب  مدة املتد ث   األقاليم أو البل ا  ع   •
 للتغايددددة م اعيددددة بصددددو   لأل مددددا  املنظاددددة اوددددتجابة مددددن اوددددتفا  
  املناوب التوقيت يف اجلنسن بن وللاساوا 

15 35 

 


