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  0212-0211مقارنة بين الفترة  ،إطار النتائج  :على شبكة اإلنترنت 11الملحق 
 0201-0212والفترة 

 
مقلرىء اني إ لر الجملتلئج املسبببببببببببببت    لل     1امللحق على شبببببببببببببناء الى ىلب اجمللس على  ل  ا ل بهذا يرد يف  -1

 يلي حملبببء عبببلمبببء عت التيهاامب يله بببل مقبببلرىبببء   قهبببء  . وترد يف مبببل4141-4112وإ بببلر الجملتبببلئج املق ة لل     4112-4112
 لاب  مت اههب اا ارتابببببببببببببب اته هبء  4141-4112وذلب  املق ة لل     4112-4112اني إ بلر الجملتبلئج املسببببببببببببببت ب   لل    

 وتجملنثق عجمل ل. C 2017/3املعلوملم إىل الوثهقء تستجمل  . و 6واهل ا 
 
م اليت  ر م على ع د مؤشرام اهه اا ارتا اته هءب والجملواتج ويرد يف اجل ول  دىله تل هصًل عت التيهاا -4

 .6تيهاام اللجملسنء إىل اهل ا رت توج  . و 4141-4112إىل ال     4112-4112    الواملؤشرامب وامل رجلم مت 
 

 الهدف

0211-0212 0212-0201 
مؤشرات 
 األهداف

مؤشرات  النواتج
 النواتج

 مؤشرات األهداف المخرجات
التنمية  )أهداف

 المستدامة كافة(

 مؤشرات النواتج النواتج
)بعض أهداف 

 التنمية المستدامة(

 المخرجات

 7 (1)   4 4 5 7 4 3 3 1اهل ا ارتا اته ي 
 8 (4) 9 4 12 12 14 4 13 4اهل ا ارتا اته ي 
 9 (7) 12 4 9 10 4 3 9 3اهل ا ارتا اته ي 
 8 (7) 9 4 4 10 8 3 3 2اهل ا ارتا اته ي 
 8 (5)   8 4 8 9 4 4 8 5اهل ا ارتا اته ي 

 40 (24) 42 20 38 48 34 17 36 المجموع
 
ء ب متّث  ارتاتالر الرئهسي يف حت ي  واات  ا  مقلص  ومؤشرام  ه اا التجملمهاهه اا ارتا اته هءعلى مستوى  -3

املؤشرام مت  32املست امء املتعلقء حصريًل اا  مت اهه اا ارتا اته هء. وق  ىت ل عت ذل  جمموعء ج ي   مت 
لر ع تقلرير عت  تنيك  اجملهل  على مستوى اهه اا ارتا اته هء املستجمل   إىل  ه اا التجملمهء املست امء واليت اه ري رص 

 ارتجتلهلم والتق   احملرز الجتله حتقهق املقلص .
 
ب متّ تنسهط املؤشرام مت خالل ااتن ال  اعلد حم د  للقهلس  و يف اعض احللرتمب مؤشرام الجملواتجوعلى مستوى  -2

احملقق ك  اجملتني  مستوى التيها اأارهل مبؤشرام هه اا التجملمهء املست امء. واهتواص  اات  ا  مؤشرام الجملواتج لقهلس
 وىطلق التق   احملرز يف ك  ال  يف ا لرتم اليت قّ مل  ه ل املجملظمء مسلمهلم منلشر   كثر مت خالل عمل ل.

 
هي مؤشرام هه اا  32إن كل ء املؤشرام على مستوى اهه اا النللغ ع دهل  ب 4141- 4112لل     واللجملسنء -5

 مؤشراً على مستوى الجملواتج هي مؤشرام هه اا التجملمهء املست امء. 24مت  ص   42التجملمهء املست امء يف حني  ن 
 
ق اهه اا ارتا اته هء. قهالتيهاام الالزمء على املستوى الو ين  و ارتقلهمي  و العلملي لتعزيز حت الجملواتجوتعا   -6

تثملرام امل صصءب املوارد وارتا ومستويلمب وخطط ارتاتثملرب وارتا اته هلموهي ترتنط اللسهلالم السلهمء واملواتهء 
                                                      

 CL 155/REP)ج( يف الوثهقء 2ال قر    1
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وتو ر املعلوملم واات  ام ل مت  ج  صجملع القرارام اليت ميات حتسهجمل ل اوااطء مسلمهلم ومستوى وق رام التجملسهقب 
 املجملظمء.

 
ذه التح يلم اليت مت حت ي هل وراط ل اأه اا التجملمهء املست امء. و صنحل ه ملعلجلء الجملواتجولق   عه م صهلغء  -2

 :الجملواتج تعا  وتسلط الضوس اوضوة على الجملتلئج املتوقعء مت عم  املجملظمء يف جملل
 
 (؛2و 4ه هني يف اهل  ني ارتا ات لليليءوضع املعليا واملواص لم على املستوى العلملي )وهذا اهمر الرز  ) (

دلءب ل عم عملهء صجملع القرار القلئم على اه والتحله النهلىلمب واات  ا  املعلوملمب ومجملت لم املعر ء  )ب(
  مت اهه اا ارتا اته هء؛ 5و 2و 4و 1مت اهه اا  خمصص لا  لتجمع ى

ربامج على القلىوىهءب وخطط ارتاتثملر والتجمل هذ السهلالم وارتا اته هلم واه ر  ودعمحتسني تصمهم  )ج(
تأمني  تحله   و ال عو  إىلالاملستوى القطري )مجهع اهه اا ارتا اته هء(ب مبل يف ذل  عت  ريق 

 مستوى كلٍا مت التموي ؛ 
 اللجمل وض( املتعلقء 5و 3و 4ان  كس  العهش على مستوى ا تمع احمللي )يف اهه اا ارتا اته هء  )د(

 ؛ والاتالر لململرالم اجله  ا
 التجملسهق )مجهع اهه اا ارتا اته هء(. و تعزيز الق رام مت  ج  آلهلم شلملء للحوكمء  )ه(

 
 .4112 – 4112ب  ي ازيلد  ق رهل ثالثء  ه اا مقلرىء الل    4141-4112جلً مق حلً لل    مىل 41مثء و  -2
 

اشأن تجمل هذ السهلالم وارتا اته هلم وارامج  2-1ىلتج ج ي  هو الجمللتج  1لل  ا ارتا اته ي  ) (
ااتثملر اشا   ّعلل ملعلجلء الجملتلئج اليت تشا إىل  ن ضعف ق رام التجمل هذ تشّا  عقنء  الاهء ميات 

 للمجملظمء  ن تسلع  على ختطه ل.
 املجملظمء اخللص ا عم النل ان  اشببببببأن ارترتقلس ا ور 2-3ىلتج ج ي  هو الجمللتج  3لل  ا ارتابببببب اته ي و  )ب(

 يف جمببلل تصببببببببببببببمهم السببببببببببببببهببلابببببببببببببببلم وارتابببببببببببببب اته هببلم والربامج البب اعمببء لل قراس املتعبب د  القطببلعببلمب 
 وتقههم ل وتعزيزهل.

 ب متببل إعببلد  ههالببء الجملواتج وصببببببببببببببهببلغت ببل كمببل يرد وصبببببببببببببب بب  يف ال قرام 2يف اهلبب ا ارتابببببببببببببب اته ي و  )ج(
 .424إىل  432مت 

 
 مء للمجملظ الاببببببببب ل  املنلشبببببببببر للمجملظمء يف الجملواتج احملققء مت خالل الو لئف اهابببببببببلابببببببببهء امل رجلموتشبببببببببا   -2

 يف اخلطء املتواطء اهج خمرًجل  21عرب اات  ا  مصلدر التموي  كل ء. وهجمللك  ءالعلملهو  ءقلهمهء والالقطري على املستويلم
ب  لماملعليا واملواصببلئف اهاببلاببهء للمجملظمء )صببهلغء موح    كثر حول الو هذه امل رجلم تّتنع و  .4141-4112لل    

والنهلىلم واملعلوملمب واحلوار حول السببهلاببلمب وتجملمهء الق رامب واملعلرا والتاجملولوجهل والشببراكلم وال عو  وارتتصببلل(. 
ء  و التحسهجمللم الجمللجت املجمل زامب  إن اهل ا مت ذل  هو تق مي وصف  وىف  موعء مت 4112-4112قلرىء مع ال    والمل

. وابببببوا ظمءج وتعا  حمور تركهز عم  املجمليف حتقهق الجملوات السبببببننهءعت ت خالم املجملظمء اليت تسببببب م مت خالل العالقء 
 هب ا وضع مقلص  ومؤشرام مرتنطء اأ ر الربجمء القطريء. 4112تتواص  عملهء صهلغء امل رجلم  وال عل  
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 : المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1الهدف االستراتيجي 
 

 (C 2017/3يف الوثهقء  1مت امللحق ) جملتلئجالالتيها يف إ لر 
ىلم الجملواتج وامل رجلم يب وكذل  يف اهلإن التيها يف حمور ال كهز على مجهع  شبببببالل ابببببوس التيذيء يربز يف  سبببببء مؤشبببببرام هه اا التجملمهء املسبببببت امء على مسبببببتوى اهل ا ارتاببببب اته  -161

مت  ه اا التجملمهء  4-4-4اىتشببلر اهلزال وزيلد  الوزن ل ى اه  لل دون اببت اخللمسببء )اهل ا  احمل ثء. وُتامَّ  املؤشببرام الثالثء املوجود  على مسببتوى اهل ا ارتابب اته ي مبؤشببريت إضببل هني اثجملني:
 ب هجمللك  راعء مؤشبببببببببرام 1مت  ه اا التجملمهء املسبببببببببت امء(. وكمل هو مننّي يف الشبببببببببا  اخللص الهل ا ارتاببببببببب اته ي  1-2-3املسبببببببببت امء(؛ ومع ل الو هلم الجمللمجء عت اهمراض غا املع يء )اهل ا 

مت مقلصبب   2-3مت مقلصبب   ه اا التجملمهء املسببت امءب ومثء مؤشببر واح  يرصبب  التق   احملرز يف ضببوس املقصبب   4-4و 1-4ى مسببتوى اهل ا ارتابب اته ي ترصبب  التق   احملرز يف ضببوس املقصبب يت عل
 واح  هه ا التجملمهء املست امء لرص  التق   احملرز يف متوي  التجمل هذ.  ه اا التجملمهء املست امء. وق   عه  تجملظهم املؤشرام على مستوى الجملواتج جزئهلًب إذ مت إدراج مؤشر

م لالسلاق إىل ىلجتني مجمل صلنيب وذل  لل كهز اشا   كرب على احللجء إىل ال كهز على التجمل هذ ال علي وال ّعلل ا رتً مت تصمهم ووضع اهلا 1-1وعلى مستوى الجملواتجب مت تقسهم الجمللتج  -164
اجل ي  اشببا  حصببري على التق   احملرز يف مل يتعلق الرتلتزا  السببهلاببي احملقق مت خالل اعتملد  1-1قهق اهمت اليذائي ومعلجلء مجهع  شببالل اببوس التيذيء. ولذل ب يرّكز الجمللتج وارامج ج ي   لتح

اجل ي  خيص تجمل هذ اهلالم واا اته هلم ىلجعء وارامج ااتثملريء  عللء تتعلق الهمت اليذائي  2-1اهلالم واا اته هلم وارامج و  ر قلىوىهء خلصء الهمت اليذائي والتيذيءب يف حني  ن الجمللتج 
 والتيذيءب مع ال كهز على ختصهص املوارد واات  ام ل وق رام التجمل هذ.

توى القطريب وعلى والشببببببراكلم العلملهء والقلهمهء لتحقهق الجملتلئج على املسبببببب وتنعل لذل ب  عه  تجملظهم امل رجلم السببببببنعء احلللهء. وهي حتل ت على تركهز قوي على ارترتقلس مبسببببببتوى العم  -163
 تجملمهء الق رام الالزمءب وهتهئء النهئء السهلالتهء/ املؤاسهء التماهجملهء.

 : األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج0212–0211الفترة 
 (CL 153/3 Web Annex 5على شبكة الويب  5)مقتطف من الملحق 

بشأن  مالحظة
 التغيير

 : األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات0201–0212الفترة 
 (C 2017/3في الوثيقة  0)مقتطف من الملحق 

المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي  1الهدف االستراتيجي 
  وسوء التغذية

األمن الغذائي وسوء المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام  1الهدف االستراتيجي  
  التغذية

 2-1إضل ء ىلتج ج ي  
 2-1-1و 3-1-1حذا خمرجني: 

 4-2-1(ب 3-1-1) عه م صهلغء  3-2-1زيلد  خمرجني ج ي يت: 
 (2-1-1) عه م صهلغء 



5 C 2017/3 Web Annex 11 

 

 : األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج0212–0211الفترة 
 (CL 153/3 Web Annex 5على شبكة الويب  5)مقتطف من الملحق 

بشأن  مالحظة
 التغيير

 : األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات0201–0212الفترة 
 (C 2017/3في الوثيقة  0)مقتطف من الملحق 

مؤشرام اهل ا 
 1ارتا اته ي 

اىتشببببببببببببلر الجملقص يف التيذيء )ىسببببببببببببنء مئويء( )املصبببببببببببب ر:  - اجلوع
 (املجملظمء
اىتشبببببببببببببببببلر اىعببب ا  اهمت اليبببذائي اخل هف -اليبببذائي اهمت اىعببب ا 

 ب قهلس صبببببببببوماملجملظمءواملعت ل واحللد )ىسبببببببببنء مئويء( )املصببببببببب ر: 
 اجلوعى قه  الع اد(

لجملسنء املئويء لألورتد دون اخللمسء مت العمر ا - التيذيء اوس
الذيت يعلىون مت التقّز  )ىسنء مئويء( )املص ر: مجملظمء الصحء 

 العلملهء(

م ااتن اهلل مبؤشرامت 
 هبببببببب اا الببببتببببجملببببمببببهببببببببء 

 املست امء

مبببببببببببؤشبببببببببببببببببببببببببرام اهلببببببببببب ا 
 1ارتا اته ي 

 (1-1-0 الهدف)مع ل اىتشلر ىقص التيذيء  -
مع ل اىتشلر اىع ا  اهمت اليذائي املتواط  و الش ي  واط  -

 السالنب ااتجمللدا إىل مقهلس املعلىل  مت اىع ا  اهمت اليذائي 
 (0-1-0 الهدف)
 مع ل اىتشلر توّقف الجملمو اني اه  لل دون ات اخللمسء  -
 (1-0-0 الهدف)
مع ل اىتشلر اوس التيذيء اني اه  لل دون ات اخللمسءب مصجمل ني  -

 (0-0-0 الهدف)حس  الجملوع )اهلزال وزيلد  الوزن( 
 وعهء القل   و السر لن  و داس   مراضمع ل الو هلم الجمللمجء عت  -

 (1-1-3 الهدف)الساري  و اهمراض التجمل سهء املزمجملء 
تتعّ   النل ان اهعضلس وشركلؤهل يف التجملمهء اللتزاملم اهلاهء  1-1 الجملته ء

صرحيء تت ذ شا  اهلالم وخطط ااتثملر وارامج و  ر 
 قلىوىهء وات صهص املوارد الالزمء للقضلس على اجلوع واىع ا 

 اهمت اليذائي واوس التيذيء.

التزا  النل ان التزاًمل اهلاًهل صرحًيل اللقضلس على اجلوع واىع ا  اهمت  1-1الجمللتج  
 4131اليذائي واوس التيذيء حبلول عل  

ع د النل ان اليت تعتم  اهلالم/اا اته هلم وارامج   لف 1-1 1-1 اماملؤشر 
ااتثملر حمسجملء يف القطلعلم و/ و القطلعلم ي عم ل إ لر 

  قلىوين
ع د النل ان اليت حّسجملل عملهء ختصهص املوارد )مت  الس 1-1

حهث املالسمء والا لس  وال عللهء( للقضلس على اجلوع واىع ا  
 اهمت اليذائي واوس التيذيء

 المؤشرحذف 
  لف الق مي 1-1

ع د النل ان اليت اعتم م اهلالم واا اته هلم وارامج   لف:-1-1 1-1 اماملؤشر 
ااتثملر شلملء قطلعهء و/ و شلملء لع   قطلعلم ي عم ل إ لر قلىوين 
للقضلس على اجلوع واىع ا  اهمت اليذائي ومجهع  شالل اوس التيذيء 

 4131حبلول عل  

حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء على وضع   ر  1-1-1 الجمللتج
قطلعلم الاهلالتهء وخطط ااتثملر وارامج يف القطلعلم واني 

 لألمت اليذائي والتيذيء

حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء على وضع  1-1-1امل رج  1-1-1امل رج  
  ر اهلالتهء وخطط وارامج ااتثملر قطلعهء وشلملء لع   قطلعلم 
للقضلس على اجلوع واىع ا  اهمت اليذائي ومجهع  شالل اوس التيذيء 

 4131حبلول عل  
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 : األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج0212–0211الفترة 
 (CL 153/3 Web Annex 5على شبكة الويب  5)مقتطف من الملحق 

بشأن  مالحظة
 التغيير

 : األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات0201–0212الفترة 
 (C 2017/3في الوثيقة  0)مقتطف من الملحق 

حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء على وضع وتجمل هذ  4-1-1 الجمللتج
قلىوىهء وآلهلم مسلسلء لتحقهق احلق يف غذاس مالئمب   ر 

 مت والعلدل على املوارد واهصولولتحسني احلصول اآل

حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء على وضع   ر قلىوىهء  4-1-1امل رج  
كلاٍ   وخلصء الملسلسلء وتجمل هذهل لعملل احلق يف غذاس ٍ

و صحلب املصلحء على تجملمهء املوارد حتسني ق رام احلاوملم  3-1-1 الجمللتج
 يف جملل اهمت اليذائي والتيذيء النشريء والتطوير التجملظهمي

 )ىُق  إىلُحذا 
1-2-1) 

  

حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء اآلخريت على تعزيز  2-1-1 الجمللتج
مالسمء وك لس  و عللهء ختصهص املوارد العلمء واات  ام ل لتحقهق 

 والتيذيء ليذائياهمت ا

 )ىُق  إىل ُحذا
1-2-4) 

  

اعتملد النل ان اهعضلس وشركلئ ل يف التجملمهء آللهلم شلملء  4-1 الجملته ء
للحوكمء والتجملسهق مت  ج  القضلس على اجلوع واىع ا  اهمت 

 اليذائي واوس التيذيء

تجمل هذ النل ان آللهلم شلملء للحوكمء والتجملسهق مت  ج  القضلس على  4-1الجمللتج  
 4131اجلوع واىع ا  اهمت اليذائي ومجهع  شالل اوس التيذيء حبلول 

 لف: ع د النل ان اليت تعتم  آلهلم حمّسجملء للحوكمء  4-1 4-1 املؤشرام
والتجملسهق مت  ج  القضلس على اجلوع واىع ا  اهمت اليذائي 

 واوس التيذيء

ع د النل ان اليت ل ي ل آلهلم شلملء للحوكمء والتجملسهق   لف: -4-1 4-1 املؤشرام 
 واملسلسلء

هق جملل التجملس حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء يف 1-4-1 الجمللتج
عرب القطلعلم و صحلب املصلحء املعجملهني الهمت اليذائي 

 والتيذيء

حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء على حوكمء اهمت اليذائي  1-4-1امل رج  
 والتيذيء

قرارام النل ان اهعضلس وشركلئ ل يف التجملمهء خبصوص اهمت  3-1 الجملته ء
 اهدلء وإىل حتله  شلم  ذي جود اليذائي والتيذيء تستجمل  إىل 

عللهء ويف الوقل املجمللا  لألمت اليذائي والتيذيء يعتم  على 
النهلىلم واملعلوملم املتوا ر  يف شناء الجملظل  القلئم اللجملسنء إىل 

 القطلعلم و صحلب املصلحء

اختلذ النل ان لقرارام الرتاتجمللد إىل اهدلء للقضلس على اجلوع واىع ا   3-1الجمللتج  
 4131اهمت اليذائي ومجهع  شالل اوس التيذيء حبلول عل  

: ع د النل ان اليت ل ي ل مجملت لم   ض  اللجملسنء إىل  لف 3-1 3-1 املؤشرام
اهدلء والتحله  ذي اجلود  العللهء اليت تول هل ىظم املعلوملم 
الو ه هء وكمل لألمت اليذائي ولعملهلم السهلالم والربجمء يف 

 جملل اهمت اليذائي والتيذيء

النل ان اليت تست    اهدلء املستم   مت التحلهالم   لف: ع د -3-1 3-1 املؤشرام 
الشلملء واملش كء اني القطلعلم لاي تس ش  هبل يف قراراهتل املتعلقء 
اللسهلالم والربامج ملعلجلء اىع ا  اهمت اليذائي ومجهع  شالل اوس 

 التيذيء
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 : األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج0212–0211الفترة 
 (CL 153/3 Web Annex 5على شبكة الويب  5)مقتطف من الملحق 

بشأن  مالحظة
 التغيير

 : األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات0201–0212الفترة 
 (C 2017/3في الوثيقة  0)مقتطف من الملحق 

حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء يف رص  ارتجتلهلم  1-3-1الجمللتج 
وحتله  مسلمهء القطلعلم و صحلب املصلحء يف اهمت اليذائي 

 والتيذيء

حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء على حتله  اىع ا  اهمت  1-3-1امل رج  
اليذائي ومجهع  شالل اوس التيذيء ومسلمهء القطلعلم و صحلب 

س و املصلحء يف القضلس على اجلوع واىع ا  اهمت اليذائي ومجهع  شالل ا
 4131التيذيء حبلول عل  

حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء يف مسح ورص   4-3-1الجمللتج 
وتقههم السهلالم والربامج والتشريعلم املتصلء الهمت اليذائي 

 والتيذيء مت  ج  اختلذ قرارام قلئمء على املعلوملم

رص  وتقههم  حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء على 4-3-1امل رج  
السهلالم والربامج والتشريعلم ذام الصلء اللقضلس على اجلوع واىع ا  

 4131اهمت اليذائي ومجهع  شالل اوس التيذيء حبلول عل  
ج ي  مع عجمللصر   

 1-1مت 
تجمل هذ النل ان لسهلالم واا اته هلم وارامج ااتثملر  عللء للقضلس على  2-1الجمللتج 

 4131اجلوع واىع ا  اهمت اليذائي ومجهع  شالل اوس التيذيء حبلول عل  
ع د النل ان اليت تجمل ذ ا عللهء مل تضع  مت اهلالم   لف: -2-1 2-1 اماملؤشر  ج ي   

 يف لق العل الى واا اته هلم وارامج ااتثملرب ويقلس ذل  مب ى ك ليء 
واملوارد  مت  ه اا التجملمهء املست امء( 1-ألف-0 اهل ا) قطلع الزراعء

 النشريء احلاومهء
 ج ي    

 (3-1-1صهلغء )
حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء على ختصهص املوارد املللهء  1-2-1امل رج 

واات  ام ل للقضلس على اجلوع واىع ا  اهمت اليذائي ومجهع  شالل 
 4131اوس التيذيء حبلول عل  

 ج ي    
 (2-1-1صهلغء )

حتسني ق رام احلاوملم و صحلب املصلحء على تجملمهء املوارد النشريء  4-2-1امل رج 
 والتطوير التجملظهمي يف جمليل اهمت اليذائي والتيذيء
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 : جعل الزراعة والغابات ومصايد األسماك أكثر إنتاجية واستدامة0الهدف االستراتيجي 
 

 (C 2017/3يف الوثهقء  1)مقتطف مت امللحق  التيهاام يف إ لر الجملتلئج
. وكمل هو مننّي يف إ لر ب وكذل  يف اهلىلم الجملواتج وامل رجلم احمل ثءارتاببب اته يعشبببر على مسبببتوى اهل ا  الثينيف مؤشبببرام  ه اا التجملمهء املسبببت امء إن التيها يف حمور ال كهز َيربُز  -122

مت  ه اا التجملمهء املست امءب  4ب  إن مؤشرام  ه اا التجملمهء املست امء على مستوى اهه اا ارتا اته هء ترص  التق   احملرز يف ضوس ثالثء مقلص  لل  ا 4 ارتا اته يالجملتلئج اخللص الهل ا 
 مت  ه اا التجملمهء املست امء. 15اهل ا مت  ه اا التجملمهء املست امءب وثالثء مقلص  مت  12مت  ه اا التجملمهء املست امءب ومقص يت مت اهل ا  6ومقص  واح  مت اهل ا 

 وق   عه  تجملظهم الجملواتج اهراعء مع إجراس حتورتم كنا  يف حمور ال كهز.  -122
إىتلج تعزز  وىظمست امء م على زيلد  الىتلجهء اشا  مست ا  مع التص ي يف الوقل ذات  لتيا املجمللخ والت هور النهئي. واهتحقق التق   مت خالل اعتملد مملرالم 1-4يركز الجمللتج  ) (

 التجملمهء املست امء.  مت اهجمل ل مؤشر واح  هه ااثالثء إىل املؤشرام الستء  خ ض التاّهف مع آثلر تيا املجمللخ والت  هف مت ح هتل وحتوول دون ت هور املوارد الطنهعهء. وق  مت
ومصلي   اليلالمو على حمور تركهز ج ي  على وضع السهلالم والربامجب وارتاتثملرام واحلوكمء مت  ج  زيلد  الىتلجهء اطريقء مست امء يف قطلعلم الزراعء  4-4يجملطوي الجمللتج  )ب(

حتله  آلهلم احلوكمء. واهقلس لاق على ااتعراض السهلالم و اهمسلك مع الجملظر يف الوقل ى س  يف اهمههء احملوريء لعملهء التص ي لتيا املجمللخ والت هور النهئيب مقلرىء الل كهز الس
 . واح  التق   احملرز مت خالل مؤشر

 الحلوكمء  ي مج النع  اخللص وهوعلى حتسني تجمل هذ السهلالم والصاوك ال ولهءب مبل يت لوز ال كهز السلاق على اعتملد صاوك دولهء خمتلر   و إقرارهل.  3-4يركز الجمللتج  )ج(
ب ومصلي  اهمسلك يف آلهلم احلوكمء ال ولهءب على  ن يتم قهلس ذل  مت خالل  راعء مؤشرامواليلالم السلاق مت  ج  ك للء ال عللهء يف التجمل هذ وإدراج قطلعلم الزراعء  4-4للجمللتج 
 مجمل ل مؤشرام هه اا التجملمهء املست امء. ثالثء

س اهتمل   كرب لتعزيز اات  ا  النهلىلم واهدوام التحلهلهء واملجملت لم املعر هء يف عملهء صجملع القرارام. واهتم قهلس ذل  وإحصلسام ليال اهلىلمإع اد وتو ا  2-4يت لوز الجمللتج  )د(
 مت خالل مؤشر واح .

 وتوحه هل.  4141-4112إىل إعلد  صهلغء امل رجلم لل     4112-4112وق   دم هذه التيهاام واخلرب  املاتسنء خالل ال     -121
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 األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج: 0212–0211 الفترة
 (CL 153/3 Web Annex 5على شبكة الويب  5)مقتطف من الملحق 

مالحظة بشأن 
 التغيير

 األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات: 0201–0212الفترة 
 (C 2017/3في الوثيقة  0)مقتطف من الملحق 

الهدف 
 0االستراتيجي 

وتحسين توفير السلع والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد زيادة 
 األسماك بطريقة مستدامة

تبسيط عنوان 
الهدف 

 االستراتيجي

الهدف 
 0االستراتيجي 

 جع  الزراعء واليلالم ومصلي  اهمسلك  كثر إىتلجهء واات امء
 4-2-4و 3-3-4و 3-4-4و 3-1-4: لمخمرج 2 حذا

مؤشرام اهل ا 
 4ارتا اته ي 

 – 4112رقم مؤشر صليف إىتلج احملصول لل رد الواح  ) -الىتلج والىتلجهء
( مبل يف ذل  اهلهلا؛ رقم مؤشر صليف الىتلج احلهواين لل رد 111=  4116

(؛ إىتلج اهمسلك لل رد 111=  4116 - 4112الواح ب مبل يف ذل  الصواب )
)الطت/لل رد( )الصه  الطنهعي وتراهء اهحهلس امللئهء على السواس(؛ إىتلج  الواح 

اهخشلب املست ير  لل رد الواح  )م  ماّع /لل رد(؛ الزراعء ذام القهمء 
دورتر  مرياي(؛ مجملذ     الاالغ  4 111املضل ء للعلم  الواح  )ثلالب 

مص ر  عء مستقراً  و ازداد )اهخا ب    منو الىتلجهء الالهء للعوام  يف الزرا
؛ املسلحء (املجملظمءك  مل ورد  عاله: قلع   النهلىلم الحصلئهء املوضوعهء يف 

ذام الىتلجهء الزراعهء احملّسجملء وذام احمللصه  املجمللانء يف الزراعء )املص ر: 
  (املجملل ق الزراعهء الياولوجهء العلملهء

موع اش   كجملسنء مئويء مت جم مسلحء اهراضي املت هور  العت ال  و -النهئء
ت هور  عت املجملظمءاهراضي الزراعهء واليطلس احلرجي )املص ر: ىظل  معلوملم 

اهراضي العلملهء / التقههم العلملي ل دي اهراضي؛ التوازىلم يف ميذيلم ال اء 
نء املئويء (؛ الجملساملجملظمء)املص ر: قلع   النهلىلم الحصلئهء املوضوعهء يف 

سجملوي (؛ الجملمو الاملجملظمءمسلك ضمت ح ود اهولوجهء آمجملء )املص ر: لرصه  اه
للمجملل ق احلرجهء )ىسنء مئويء( )املص ر: قلع   النهلىلم الحصلئهء املوضوعهء 

(؛ املجملل ق احلرجهء املصّممء يف اهالس لتو ا خ ملم اهئهء املجملظمءيف 
مر ق النهئء  ر مجملل عواجتملعهء )املص ر: تق ير املوارد احلرجهء يف العلمل(؛ مؤش

 العلملهء اللجملسنء إىل التجملوّع النهولوجي )املص ر: النجمل  ال ويل(.

مت اابببببببببببببببتنبببببببب اهلببببببببل 
مبؤشببببرام  ه اا 
 التجملمهء املست امء

مؤشببببببببببرام اهل ا 
 4ارتا اته ي 

 ح م الىتلج لا  وح   عم  حس   ئلم ح م املؤاسء الزراعهء/ -
 (1-3-0)الهدف احلرجهء  الرعويء/

 (1-1-0)واملست امء  للزراعء املجملت ء امل صصء الزراعهء املسلحء ىسنء -
ع د املوارد اجلهجملهء الجملنلتهء واحلهواىهء لألغذيء والزراعء املضبببببببموىء يف مرا ق ح ت  -

 (1-5-0)الهدف على امل ى املتواط  و الطوي  
ىسنء السالرتم احمللهء اليت تصجملف على  هنل معرضء لل طرب  و غا معرضء  -

 (0-5-0)الهدف رب  و تقف عجمل  مستوى غا معروا خلطر اىقراض ل لل ط
 (1-1-6)الهدف التيا يف ك لس  اات  ا  املهله على م ى     مت الزمت  -
ح م الضيط الذي تتعرض ل  املهله: اح  املهله العذاء كجملسنء مت موارد  -

 (0-1-6)الهدف املهله العذاء 
 (1-1-15)الهدف مسلحء اليلالم كجملسنء مت جمموع مسلحء الهلاسء  -
 يف املشبببببببببمولء العذاء الربي وللمهله النهولوجيع التجملو  مت اهللمء املواقع ىسبببببببببنء -

 (0-1-15)الهدف الياولوجي  ىوع الجملظل  حبس  احملمهءباملجملل ق 
 (1-3-15)الهدف ىسنء اهراضي املت هور  ىسنء إىل جمموع مسلحء الهلاسء  -
 (0-1-15)الهدف مؤشر اليطلس اهخضر اجلنلي  -
 ىسبببببببببببببببنببء اهرصببببببببببببببببب   السبببببببببببببببماهببء داخبب  مسبببببببببببببببتويببلم مسبببببببببببببببتبب امببء اهولوجهببلً  -

 (1-1-11)الهدف 
 (1-5-11)الهدف تيطهء املجملل ق احملمهء  همل يتعلق الملجملل ق النحريء  -

زي  وحتّست ململرالم تاعتملد املجملت ني والقلئمني على إدار  املوارد الطنهعهء  1-4 الجملته ء
 إىتلج القطلع الزراعي اطريقء مست امء

ا املجمللخ مع معلجلء تي ململرالم لزيلد  الىتلجهء اطريقء مست امءاعتملد النل ان  1-4الجمللتج  
 والت هور النهئي يف قطلعلم الزراعء واليلالم ومصلي  اهمسلك
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 األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج: 0212–0211 الفترة
 (CL 153/3 Web Annex 5على شبكة الويب  5)مقتطف من الملحق 

مالحظة بشأن 
 التغيير
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زيلد  يف املجملل ق اخللضعء لإلدار  ع د النل ان اليت تنلغ عت   لف 1-4 1-4 املؤشرام
املست امء لألراضي كجملسنء مئويء مت إمجليل املسلحء الزراعهء ومسلحء 

 اليلالمب مجملذ     الاالغ اهخا .
ع د النل ان اليت اخن ضل  ه ل   و  غلء احمللصه  مجملذ      الس 4-1

 الاالغ اهخا 
ت الك لربوتهجمللم القلالء لالاببببببببجهم: ع د النل ان اليت ازداد  ه ل توازن ا 4-1

النشببببببري يف الىتلج احلهواين )ىسببببببنء الجملواتج/امل خالم(  و اقي ثلاتلً مجملذ     
 الاالغ اهخا 

دال: ع د النل ان اليت ازدادم  ه ل مسلحء اليلالم اخللضعء خلطط  4-1
 إدار  اليلالم كجملسنء مئويءب مجملذ     الاالغ اهخا 

هلس: ع د النل ان اليت حّسجملل مملرالم مصلي  اهمسلك/تراهء اهحهلس  4-1
   [كمل يرد يف ااتنهلن م وىء السلوك اشأن الصه  الرشه ]امللئهء املست امء 

واو: ع د النل ان اليت تجمللقصبببببببببببببببل  ه ل مسبببببببببببببببلحلم الجملنلتلم الطنهعهء  4-1
ومجملل ق الجملظم الياولوجهء احملمهء اليت جرم خسلرهتل لصلحل التواع الزراعي 

 مجملذ     الاالغ اهخا 
 

 لف: ع د النل ان اليت اعتم   ه ل املجملت ون مملراببببببببببببببببلم لزيلد  الىتلجهء -1-4 1-4 املؤشرام 
 اطريقء مست امء

  اببلس: عبب د النلبب ان اليت تر ع تقببلرير إىل جلجملببء مصببببببببببببببببليبب  اهمسببلك عت تجمل هبذ-4-1
 م وىء السلوك اشأن الصه  الرشه 

جهم: ع د النل ان اليت تر ع تقلرير عت التق   احملرز يف الدار  املست امء -4-1
 (من أهداف التنمية المستدامة 1-0-15الهدف لليلالم )

اململرالم ارتاتالريء لإلىتلج الزراعي املست ا  )مبل يف ذل  حت ي   1-1-4 الجمللتج
اململرالم التقله يء اليت حتّست ارتات امءب كتل  امل رجء على  هنل "ىظم 

تراث زراعي هلمء علملهل"( وتقههم ل وىشرهل وتهسا اعتملد  صحلب 
 املصلحء هلل

رتقلس منتار   و اختنلرهل  و ارتقهل  املجملت ني ات ري  تاجملولوجهلم ومملرالم  1-1-4امل رج  
مبستواهل مت  ج  زيلد  الىتلجهء ومعلجلء تيا املجمللخ والت هور النهئي على حنو 

 مست ا 

حت ي  هنج متالملء ومتع د  القطلعلم حهلل تقههم الجملظم الياولوجهء  4-1-4 الجمللتج
 اعتملدهل مت جلى   صحلب وإدارهتل وإصالح ل وتقههم ل وىشرهل وتهسا

 املصلحء

تعزيز ق رام املؤاسلم على ال ويج رتعتملد مملرالم  كثر تالمالً وشلملء  4-1-4امل رج  
لع   قطلعلم تؤدي إىل زيلد  الىتلجهء والىتلج ومعلجلء تيا املجمللخ والت هور 

 النهئي على حنو مست ا 
واملؤاسهء يف املؤاسلم العلمء واخللصءب تعزيز الق رام التجملظهمهء  3-1-4 الجمللتج

ثر ىل ىظم إىتلج زراعي  كواملجملظملمب والشنالم ل عم ارتاتالر وارتىتقلل إ
 اات امء

   ُحذا



11 C 2017/3 Web Annex 11 

 

 األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج: 0212–0211 الفترة
 (CL 153/3 Web Annex 5على شبكة الويب  5)مقتطف من الملحق 

مالحظة بشأن 
 التغيير

 األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات: 0201–0212الفترة 
 (C 2017/3في الوثيقة  0)مقتطف من الملحق 

السهلالم  –تعزيز  صحلب املصلحء يف النل ان اهعضلس للحوكمء  4-4الجملته ء 
والقلئمني على واملؤاسلم الالزمء ل عم املجملت ني  والقواىني و  ر الدار 

ون يف القطلع الزراعي تا يف عملهء ارتىتقلل إىل ىظم إىتلج –إدار  املوارد
 مست امء

وضع النل ان لسهلالم وآلهلم للحوكمء  و حتسهجمل ل ملعلجلء الىتلج املست ا   0-0 الجمللتج 
 وتيا املجمللخ والت هور النهئي يف قطلعلم الزراعء ومصلي  اهمسلك واحلراجء

: ع د النل ان اليت تعتم  وثلئق ختطهط/ اهلالم ر هعء املستوى  لف 4-4 4-4 املؤشرام
 واا اته هء تعّزز الىتلج الزراعي املست ا ب وإدار  املوارد الطنهعهء

ع د النل ان املست   ء اليت تقو   ه ل مجملظملم حمّسجملء لل  ملم  الس: 4-4
هلم واا اته العلمء وآلهلم اني املجملظملم لصهلغء وتجمل هذ اهلالم 

 وتشريعلم و جملهء تعّزز الىتلج الزراعي املست ا  وإدار  املوارد الطنهعهء

ع د النل ان اليت ل ي ل اهلالم وارامج ااتثملر ذام صلء  لف:  4-4 املؤشر 4-4 املؤشرام 
تش ع اات امء قطلعلم الزراعء واليلالم ومصلي  اهمسلك وتعلجل اشا  صريح 

والتاهف مع آثلر تيا املجمللخ والت  هف مت ح ت ب وصون  الىتلجهء واليرادامب
 النهئءب وتعزز التجملسهق املش ك اني القطلعلم.

دعم النل ان يف حتله  مسلئ  احلوكمء وخهلرام الىتلج الزراعي املست ا   1-4-4 الجمللتج
 وإدار  املوارد الطنهعهء

وارامج ارتاتثملر دعمل رتات امء قطلعلم  وارتا اته هلمصهلغء السهلالم  1-4-4امل رج  
 الزراعء واليلالم ومصلي  اهمسلك والتص ي لتيا املجمللخ والت هور النهئي

دعم النل ان لتعزيز   ر احلوكمء الو جملهء اليت تعّزز الىتلج الزراع املست ا   4-4-4 الجمللتج
 وإدار  املوارد الطنهعهء

و صحلب املصلحء على تهسا حوار السهلالم حتسني ق رام احلاوملم  4-4-4امل رج  
املش ك اني القطلعلم لوضع اا اته هلم وارامج  كثر تالمالً رتات امء 

 قطلعلم الزراعء واليلالم ومصلي  اهمسلكب ومعلجلء تيا املجمللخ والت هور النهئي
لتجمل هذ دعم مجملظملم اخل مء العلمء واآللهلم القلئمء اني املجملظملم  3-4-4 الجمللتج

السهلالم وارتا اته هلم والتشريعلم الو جملهء اليت تعّزز الىتلج الزراعي 
 املست ا  وإدار  املوارد الطنهعهء

ُحذا )مت 
 توحه ه يف امل رج

4-4-4) 

  

مصلدقء/اعتملد  صحلب املصلحء لصاوك دولهء )مبل يف ذل  الصاوك  3-4الجملته ء 
راعي هبذه الصاوك لجملظم الىتلج الز القلهمهء( ودعم آلهلم احلوكمء املتعلقء 

 املست امء

حتسني النل ان لتجمل هذ السهلالم والصاوك ال ولهء لتحقهق اات امء قطلعلم  3-4الجمللتج  
 الزراعء ومصلي  اهمسلك واليلالم

: ع د النل ان اليت    رم التزاملً / دعملً قويني لصاوك دولهء  لف 3-4 3-4 املؤشرام
 املجملظمءخمتلر  وضعت ل 

ع د النل ان اليت  ا م مستوى قويلً مت ال عم / ارتلتزا  اآلهلم  الس: 4-3
 املجملظمءحوكمء خمتلر  وضعت ل 

ع د النل ان اليت عززم   رهل القلىوىهء الو جملهء مت خالل دمج  جهم: 4-3
 املجملظمء حال  صاوك دولهء خمتلر  )ملزمء وغا ملزمء( وضعت ل 

 لف: ع د النل ان اليت  صببببببببب رم تقلرير و جملهء اشبببببببببأن تجمل هذ خطء التجملمهء -3-4 3-4 املؤشرام 
ب تتجمللول مؤشبببببببرام  ه اا التجملمهء املسبببببببت امء ذام الصبببببببلء 4131املسبببببببت امء لعل  

ب وتعلجل ااببببببببببت امء قطلعلم الزراعء واليلالم ومصببببببببببلي  4الهل ا ارتابببببببببب اته ي 
 اهمسلك

 هء/خطء   اهلاء/اا اتهالس: ع د النل ان اليت  اليل عت وضع  و ت عه-4-3
متالملء تزي  مت ق راهتل على التاّهف مع اآلثلر الضلر  لتيا املجمللخب وتعزز ق رهتل 

ام تجملمهء تتسبببببببببببببببم الخن لض اىنعلثلم غلز  على الصبببببببببببببببمود  مل  تيا املجمللخ وحتقهق
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ال  هئء على حنو رت ي  د إىتلج اهغذيء )مبل يف ذل  وضبببببببببببع خطء تاه ف و جملهءب 
على الصبببببببببببببببعهبب  الو ينب واالغببلم و جملهببءب وتقرير عت  ء حمبب د وتقبب مي مسببببببببببببببببلمهبب

مت  ه اا التجملمهء  1-0-13الهدف املست  ام ل    السجملتنيب  و غا ذل ( )
 املست امء(

احملرز مت جلى  النل ان يف م ى تجمل هذ الصببببببببببببببباوك ال ولهء  جهم: التق  -4-3
-11 الهدفالرامهء إىل مال حء الصبببببببببببه  غا القلىوين دون إاالغ ودون تجملظهم )

 مت  ه اا التجملمهء املست امء( 6-1
 التجملوع حل ت العلمء املوج ء والجمل قلم الرمسهء المنلئهء املسلع   دال:-0-3

-15الهدف )مست اًمل  اات  اًمل واات  ام لالياولوجهء  والجملظم النهولوجي
 (1-ألف

دعم  صحلب املصلحء للمشلركء يف حت يث آلهلم وصاوك دولهء )مبل يف  1-3-4 الجمللتج
اوك دولهء ج ي   حتل ذل  القلهمهء مجمل ل( قلئمءب  و وضع آلهلم وص

 املجملظمءرعليء 

تق مي ال عم لضملن الدراج ال علل لقطلعلم الزراعء واليلالم ومصلي  اهمسلك  1-3-4امل رج  
ب وتيا املجمللخب 4131يف آلهلم احلوكمء ال ولهءب رت اهمل يف مل يتعلق خبطء عل  

وج اول اهعملل والصاوك اخللصء اللتجملوع النهولوجي والتصحر والنهئء حتل 
 مسؤولهء املجملظمء

املصلحء لتعزيز القرار اقطلعلم الزراعء و خذهل يف ارتعتنلر دعم  صحلب  4-3-4 الجمللتج
يف الصاوك ال ولهء وآلهلم احلوكمء والعملهلم والشراكلم ذام الصلء اورتيء 

 يف الوقل الراهت املجملظمءحتل رعليء ب ولات له  املجملظمء

عزز تتعزيز ق رام املؤاسلم على تجمل هذ السهلالم والصاوك ال ولهء اليت  4-3-4امل رج  
 الىتلج املست ا  وتعلجل تيا املجمللخ والت هور النهئي

دعم  صحلب املصلحء لتهسا تجمل هذ وتطنهق آلهلم وصاوك دولهء )مبل يف  3-3-4 الجمللتج
 لءلنلم يف آلهلم احلوكمء ذام الصذل  القلهمهء مجمل ل(ب والتوصهلم/املتط

ُحذا )مت 
 توحه ه يف امل رج

4-3-4) 

  

 صحلب املصلحء لقرارام تعتم  على اهدلء يف ختطهط وإدار   اختلذ 2-4الجملته ء 
القطلعلم الزراعهء واملوارد الطنهعهء ل عم التحّول إىل ىظم الىتلج املست امء 

 يف القطلع الزراعي مت خالل الرص  والحصلسام والتقههم والتحله 

لقرارام الرتاتجمللد إىل اهدلء ليرض اات امء قطلعلم الزراعء لاختلذ النل ان  2-4الجمللتج  
  مع معلجلء تيا املجمللخ والت هور النهئي يف الوقل ذات واليلالمومصلي  اهمسلك 

ع د النل ان اليت حّسجملل مع رتم ارتات لاء و/ و ىوعهء   لف: 2-4 2-4 املؤشرام
الل     واملوارد الطنهعهءب خيف مجع النهلىلم العلملهء عت الزراعء املسلمهلم 

 الاالغ

 لف: ع د النل ان حبس  مستوى توا ر النهلىلم القطلعهء/الشلملء لع   -2-4 2-4 املؤشرام 
قطلعلم واهدوام/املجملت لم التحلهلهء وإمالىهء الوصول إله ل وجودهتل 
واات  ام ل يف عملهلم صجملع السهلالم املتعلقء اقطلعلم الزراعء ومصلي  

 واليلالماهمسلك 
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علق اتقههم اقتصلديء" تت-الس: ع د النل ان اليت تجملتج "حسلالم اهئهء 4-2
اهىشطء املتصلء اللزراعء ومصلي  اهمسلك واحلراجء )متتث  ملعليا ىظل  

 ارتقتصلديء للزراعء(-احمللانء النهئهء
 مستوى معت ل  وجهم: ع د النل ان اليت تست    إحصلسام على  4-2

على ىطلق وااع يف عملهلم صجملع السهلالم املتعلقء اللزراعء وإدار  املوارد 
 الغ اهخا ب و قل آلراس اخلرباسالطنهعهء مجملذ     الا

 ذام الصلء وُت مج وتجملَشرب وُتست رج اهلىلمجُتَمع النهلىلم واملعلوملم  1-2-4 الجمللتج
 اللتشلرك مع شركلس - الم والجململذجج ي   مت خالل التحله

ااتح اث مجملت لم معر هء اا اته هء تعلجل القضليل القلهمهء  و العلملهء وت مج  1-2-4امل رج  
 املعلوملم املتعلقء اللىتلج املست ا  وتيا املجمللخ والت هور النهئي

توضع وتجملشر مجمل  هلم ومعليا ومواص لم وتعري لم و دوام  خرى جلمع  4-2-4 الجمللتج
 لىلم وإدارهتل وجتمهع ل وحتلهل لالنه

   ُحذا

يُو َّر ال عم للمؤاسلم على املستويني الو ين والقلهمي يف جملل تجملمهء  3-2-4 الجمللتج
ىشرهل وإجراس و نهق ل الق رام للت طهط لعملهء مجع النهلىلم وحتلهل ل وتط

 هذه العملهء

تعزيز ق رام املؤاسلم على مجع النهلىلم وحتلهل ل والاالغ عجمل ل رتختلذ  4-2-4امل رج  (4-2-4  صنح)
القرارام اشأن الىتلج املست ا  وتيا املجمللخ والت هور النهئيب مبل يف ذل   ه اا 

 .التجملمهء املست امء ذام الصلء
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 من الفقر في الريف : الحد3الهدف االستراتيجي 
 

 (C 2017/3اللوثهقء  1مقتطف مت امللحق ) التيها يف إ لر الجملتلئج
ؤشببببببرام املتعّلقء الهه اا ارتابببببب اته هءب وكذل  يف النهلىلم احملّ ثء للجملواتج وامل رجلم. وجرى ااببببببتن ال م تجملمهء املسببببببت امء التسببببببعءتيها حمور ال كهز يف مؤشببببببرام  ه اا اليجملعا   -413

عت ال خ   ضببباًل  م اهابببلابببهء وحقوق اهراضبببيب اهه اا ارتاببب اته هء السبببلاقء اخللصبببء الل قر مبؤشبببرام  ه اا التجملمهء املسبببت امء واملقلصببب  اليت تيطي مسبببتوى ال قرب والوصبببول إىل اخل مل
لتقّ   الذي حترزه ا التجملمهء املسبببببببت امء هب ا تعّق  اوالعم  الالئق مبل يف ذل  اهاعلد املتعّلقء اعمللء اه  لل. و ُعه  تجملظهم مؤشبببببببرام الجملواتج اصبببببببور  جزئهء مع إدراج ابببببببنعء مؤشبببببببرام هه ا

لسالن الذيت ب وحصول الجملسلس على املواردب واحلقوق املتسلويء يف الوصول إىل اهراضيب وىسنء الك الصيا  الجملطلقاهمسالنل ان يف تطنهق اه ر السهلالتهء اليت حتمي حقوق الوصول إىل مصلي  
 يتمتعون اتيطهء ىظم احلمليء ارتجتملعهءب ومستوى الى لق احلاومي هغراض تجمل هذ السهلالم.

(ب 2-3قر )الجمللتج  إضبل ء ىلتج رااع ج ي  اشبأن السبهلابلم وارتاب اته هلم والربامج املتع د  القطلعلم واملراعهء للمسبلوا  اني اجلجملسبني مت  ج  احل  مت ال لواللجملسبنء إىل الجملواتجب اقُ ح -412
 لالرتقلس مبالمت ال كهز والوضوة. 3-3و 4-3و 1-3يف حني مت حتسني صهلغء الجملواتج 

ظر يف مسببببببببألء جملحت ي اً اهاعلد املتعّلقء اللتمانيب مع ال كهز على إزالء العوائق امللثلء  مل  املوارد الىتلجهء واخل ملم واملعلراب كمل  صببببببببنح ي يعلجل اشببببببببا   كثر 1-3الجمللتج  صببببببببنح  ) (
لص إىل لم يف احل  مت ال قر مع إيالس اىتنله خوصبببببببول ال قراس يف اهريلا إىل اهابببببببواق مبزي  مت الشبببببببمولهء. وازداد ال كهز على تسببببببب ا إمالىلم الزراعء ومصبببببببلي  اهمسلك واليلا

 التح ي الذي ميثّل  تيّا املجمللخ.
لخ والت  هف مت آثلرهب وتعزيز جملعلى حلل  تقرينلً مع اعض ال كهز على تهسا تجملويع امل اخه  يف اهلق التيهاام اليت تش  هل املجملل ق الري هءب والتاّهف مع تيّا امل 4-3الجمللتج مل زال  )ب(

 .صر دمج ال قراس يف اهريلا يف االا  قهمء و اواق معّهجملءب إىل جلى  إدخلل تيها يف العجملوان لتعزيز املواسمء مع مجملظمء العم  ال ولهءعجمل
ع ىطلق تيطهء الجمللتج  5و 4و 1مت ج ء والربامج ارتابببببب اته هء  3ل  لر م ى تعزيز الروااط القلئمء اني الربىلمج ارتابببببب اته ي  3-3الجمللتج مت تع ي   )ج( مت ج ء  خرى. واللتليلب تواببببببّ

الق ر  على الصببببببببمود يف  ارتجتملعهء الرامهء إىل اجمللسالسببببببببلعي إىل ارترتقلس اجملظم احلمليء ارتجتملعهء يف املجملل ق الري هءب مبل يف ذل  احلمليء ارتجتملعهء املراعهء للتيذيءب وىظم احلمليء 
 مع الزراعء وإدار  املوارد الطنهعهء. اهلقلم إىسلىهءب وتعزيز  وج  التآزر

 قر. وابببببوا الاجل ي  على تعزيز الق رام الو جملهء لوضبببببع ابببببهلابببببلم وااببببب اته هلم وارامج متع د  القطلعلم ومراعهء للمسبببببلوا  اني اجلجملسبببببني مت  ج  احل  مت  2-3الجمللتج يرّكز  )د(
 امء يف اهلق تيّا املجمللخ واهل ر ب مع تعزيز الجمل ج املتع د  القطلعلم والوااعء الجملطلق الرامهء إىل احل  مت ال قر مت  ه اا التجملمهء املست 1تسلع  املجملظمء النل ان على الوغ اهل ا 
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علراب والنهلىلم ملدلء ذام صبببلءب وتوله  اواليت تعا  ارتاببب اته هلم امل تل ء الالزمء لعنور مسبببلرام اخلروج مت دوامء ال قر املتع د ب ودعم هذه الجمل ج. كمل يتضبببمت هذا الجمللتج  
 والتقههمب وتقلام املعلوملم عت الجمل ج الجمللجحء.

اللتح ي  إىل توحه  العم  حول مسلئ  الىتلج املست ا   1-3و ُعه  تجملظهم امل رجلم التسعء مبل يتملشى مع مل انق )وإليلس خمرج واح  مجمل ل(. و ّدى تيها حمور ال كهز اللجملسنء إىل الجمللتج  -415
 لتهء ومؤاسهء مواتهء.زمء وتعزيز اهئء اهلاسب وإدار  املوارد الطنهعهء واخل ملم الري هء. ومل زالل امل رجلم ترّكز اشا  رئهسي على الجملتلئج القطريء مت خالل تجملمهء الق رام الالال اعم لل قرا
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الهدف 
االستراتيجي 

3 

الهدف   الحد من الفقر في الريف
االستراتيجي 

3 

  الحّد من الفقر في الريف
 2-3إضل ء ىلتج ج ي : 

 4-3-3و 3-4-3و 2-1-3و 3-1-3: خمرجلم 2 حذا
 ) عه م  4-2-3و 4-2-3و 4-3-3: خمرجلم ج ي   3إضل ء 
 (4-3-3صهلغء 

مؤشرام 
اهل ا 

 3ارتا اته ي 

يء ىسنء ع د ال قراس عجمل  خط ال قر يف الريف )الجملسنء املئو  -ال قر يف الريف
ئويء(؛ ممت االن اهريلا(؛   و  ال قر عجمل  خط ال قر يف الريف )ىسنء 

 (الع د املطلق لسالن الريف )املص ر: النجمل  ال ويل
ء اىتشلر اوس التيذيءب الوزن ىسنءً إىل العمر )الجملسن -اوس التيذيء يف الريف

املئويء مت اهورتد دون اخللمسء مت العمر(؛ الجملسنء املئويء مت اهورتد دون 
(؛ عمق العلملهءاخللمسء مت العمر املصلاني اللتقزّ  )املص ر: مجملظمء الصحء 

اح /الهو  الواح ( )املص ر: الع ز اليذائي )السعرام احلراريء/ال رد الو 
 املجملظمء(

 1 111معّ ل الو هلمب دون اخللمسء مت العمر )لا   -الصحء يف الريف
ورتد  حهء( )املص ر: مجملظمء الصحء العلملهء(؛ ىسنء الو هلم ل ى اهم لم 

ورتد  حهّء( )املص ر: جمموعء اهمم  111 111)التق يرام الو جملهءب لا ّ 
املتح   املش كء اني الوكلرتم(؛ العلملون الصحهون يف ا تمع احمللي )لا  

 ش ص( )املص ر: مجملظمء الصحء العلملهء( 1 111

مت اابببببببببببببببتنبببب اهلبببل 
مببببببببببببؤشبببببببببببببببببببببببببرام 
 هببب اا التجملمهببء 

 املست امء

مببببببببببؤشبببببببببببببببببببببببببرام 
اهلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ا 

 3ارتا اته ي 

 ىسبببببببببببببببببببببببنببببببببء السببببببببببببببببببببببباببببببببلن الببببببببذيببببببببت يببببببببعببببببببهشبببببببببببببببببببببببون دون خببببببببط البببببببب ببببببببقببببببببر البببببببب ويل  -
 (1-1-1الهدف )
الهدف )ىسبببنء السبببالن الذيت يعهشبببون دون خط ال قر الو ينب حبسببب  اجلجمل  والعمر  -
1-0-1) 
ىسنء السالن الذيت يعهشون يف  ار معهشهء مياجمل ل احلصول على اخل ملم اهالاهء  -

 (1-1-1)الهدف 
-1دف )الهىسنء جمموع السالن النلليني الذيت ل ي م حقوق مضموىء حلهلز  اهرض  -
1-0 ) 
 (0-5-1)الهدف العلملي  احمللي المجليل اللجمللتج املتصلء  املنلشر  ارتقتصلديء اخلسلر  -
 مضبببببببببببببببببلع بببء الىتبببلجهبببء الزراعهبببء ودخببب  صبببببببببببببببيبببلر مجملت ي اهغبببذيببء  4131حبلول عبببل   -

 (3-0)الهدف 
ابببببجملء( خلرج دائر  التعلهم والعمللء  42و 15ىسبببببنء الشبببببنلب )الذيت ت اوة  عملرهم اني  -

 (1-6-2)الهدف والت ري  
ابببببببببجملء واملجمل ر ني يف ابببببببببوق  12و 5الجملسبببببببببنء املئويء لأل  لل الذيت ت اوة  عملرهم اني  -

 (1-2-2)الهدف  والستعم  اه  لل وع دهمب حبس  اجلجمل  
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يف امللئء  21مع رتم منو ىصه  ال رد مت إى لق اهار املعهشهء  و إيراداهتل ضمت  دىن  -
 (1-1-12)الهدف  مت السالن وجمموع السالن

حيظى  قراس اهريلا اإمالىهء معّزز  ومتسلويء للوصول إىل املوارد الىتلجهء  1-3 الجملته ء
مواردهم على حنو  كثر واخل ملم واملجملظملم واهاواق ومياجمل م إدار  

 اات امء.

هء واخل ملم ارد الىتلجمت الوصول إىل املو  متاني  قراس الريف ومجملظملم ال قراس يف الريف 1-3 الجمللتج 
 واهاواق

ع د النل ان اليت تست    جمموعء حمّسجملء مت ارتا اته هلمب   لف: 1-4 1-4 املؤشرام
والسهلالمب واخلطوط التوجه هءب واهىظمء واهدوام الرامهء إىل حتسني 
وصول الرجلل والجملسلس مت  قراس اهريلا إىل موارد إىتلجهءب وخ ملم 

 هءعو اواق مالئمءب وإىل التش هع على الدار  املست امء لقلع   املوارد الطنه
ع د النل ان اليت قلمل  ه ل املجملظملم الري هء ذام الصلءب  الس: 4-1

واملؤاسلم احلاومهء وغاهل مت  صحلب املصلحء ذام الصلءب اتعزيز 
ق راهتل مت  ج  حتسني الوصول العلدل للرجلل والجملسلس يف الريف إىل موارد 

وارد لع   املإىتلجهءب وخ ملم مالئمءب ومجملظملم و اواقب والل ويج لدار  ق
 الطنهعهء على حنو مست ا 

مبل يف ذل  السببببببببببهلاببببببببببلم واخلطوط التوجه هء  -ع د اابببببببببب اته هلم النل ان لف: -1-3 1-3 املؤشرام 
اهلببببلد ببببء إىل متاني  قراس الريف وإزالببببء احلواجز اليت تع ض  -واللوائح واهدوام والربامج

م الىتلجهء واخل ملم والتاجملولوجهلابببببببنه  وصبببببببول ال قراس مت الرجلل والجملسبببببببلس إىل املوارد 
 واهاواق

ع د النل ان اليت عززم  ه ل املجملظملم الري هء واملؤابببسبببلم احلاومهء واجل لم الس: -3-1
اهخرى املعجملهء صببلحنء املصببلحء ق راهتل على متاني  قراس الريف وحتسببني الوصببول املجملصبف 

 لم والتاجملولوجهلم واهاواقلل قراس مت الرجلل والجملسلس إىل املوارد الىتلجهء واخل م
الببببببببتببببببببقبببببببب   الببببببببذي حتببببببببرزه الببببببببنببببببببلبببببببب ان يف مبببببببب ى تببببببببطببببببببنببببببببهببببببببق إ ببببببببلر  جببببببببهببببببببم:-3-1

قلىوين/تجملظهمي/اببهلاببلس/مؤاببسبي يع ا حبقوق مصببلي  اهمسلك الصببيا  يف الوصببول إىل 
 املببببببببببببببببببببببوارد الببببببببببببببببببببببنببببببببببببببببببببببحببببببببببببببببببببببريببببببببببببببببببببببء وحيببببببببببببببببببببببمببببببببببببببببببببببي هببببببببببببببببببببببذه احلببببببببببببببببببببببقببببببببببببببببببببببوق

 (1-باء-11الهدف )
) ( ىسبببببببببببببببنء إمجليل املزارعني الذيت ميتلاون  راضبببببببببببببببي زراعهء  و ل ي م حقوق  دال:-3-1

 مضببببببببببببببببببببببببببببمببببببببببببببوىببببببببببببببء يف اهراضببببببببببببببببببببببببببببي الببببببببببببببزراعببببببببببببببهببببببببببببببءب حبسبببببببببببببببببببببببببببب  اجلببببببببببببببجملبببببببببببببب ؛ 
)ب( حصبببببببء املر   اني املالك  و  صبببببببحلب احلقوق يف اهراضبببببببي الزراعهءب وحبسببببببب  ىوع و

 (1-ألف-5الهدف احلهلز  )
يف( القلىوين )مبل يف ذل  القلىون العر ىسنء النل ان اليت يا    ه ل ال لر  هلس:-3-1

 (0-ألف-5الهدف للمر   املسلوا  يف احلقوق يف ملاهء اهراضي و/ و السهطر  عله ل )
 امل رج  ال عم لتعزيز املجملظملم واملؤاسلم الري هءب وتهسا عملهء متاني  قراس الريف 1-1-3 الجمللتج

3-1-1 
 العم  اجلملعي لل قراس يف الريفتعزيز املجملظملم واملؤاسلم الري هء وتهسا 
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ال عم للتش هع على اعتملد وتجمل هذ ىُبُ ج مجمللِصر  لل قراس حهلل اهلالم  4-1-3 الجمللتج
 وارامج حتّست احلصول على املوارد الطنهعهء وإدارهتل اصور  مست امء

 امل رج 
3-1-4 

لريف إىل اوضع اا اته هلم واهلالم وخطوط توجه هء وارامج لتحسني وصول  قراس 
جمموعء مت اخل ملم والتموي  واملعلرا والتاجملولوجهلم واهاواق واملوارد الطنهعهءب مبل يف 

 ذل  يف اهلق املجمللخب ولتحسني السهطر  عله ل
ال عم لتحسني حصول املجملت ني ال قراس واهار ال قا  يف الريف على  3-1-3 الجمللتج

 والوصول إىل اهاواقتاجملولوجهلم ومعلرا مالئمء وعلى م خالم 
 ُحذا 

 )مت توحه ه يف
3-1-4) 

  

دعم ارتاتالرام يف تو ا اخل ملم الري هء وتجملمهء النجملهء اهالاهء املتلحء  2-1-3 الجمللتج
 لل قراس يف الريف

 ُحذا 
 )مت توحه ه يف

3-1-4) 

  

عرب القطلعلم وتجملمهء الق رام لتح ي   إا اس املشور  السهلالتهء 5-1-3 الجمللتج
 اا اته هلم ترمي إىل حتقهق التجملمهء الري هء املست امء والعلدلء للرجلل والجملسلس

 وإىل احلّ  مت ال قر

 ) صنح
3-1-3) 

 امل رج
3-1-3 

دعم السهلالم وتجملمهء الق رام وتوله  املعر ء لتسريع وتا  املسلوا  اني اجلجملسني 
 للمر   يف الريفوالتماني ارتقتصلدي 

حيظى  قراس الريف ا رص  كرب يف احلصول على عم  رتئق يف املزرعء وخلرج  4-3الجملته ء 
 املزرعء

تعزيز النل ان لوصول  قراس الريف إىل  رص العمللء املجملت ء والعم  الالئقب رت اهمل يف  4-3الجمللتج  
 ص وا الشنلب والجملسلس

اليت اعتم م جمموعء حمّسجملء مت السهلالمب : ع د النل ان  لف 4-3 4-3 املؤشرام
واملؤاسلم والت خالم الرامهء إىل تو ا عم  رتئق يف الريفب مبل يف ذل  

 الجملسلس والشنلب

مبل  -  لف: ع د النل ان اليت ل ي ل جمموعء حمسجملء مت املؤاسلم وارتا اته هلم-4-3 4-3 املؤشرام 
 ا إىل خلق اليت هت -واهدوام والربامج يف ذل  السهلالم واخلطوط التوجه هء واللوائح

  رص العم  الالئق يف الريفب مبل يف ذل  اللجملسنء إىل الجملسلس والشنلب
دعم السهلالم القلئمء على اهدلء وتجملمهء الق رام يف جملل صهلغء وتجمل هذ  1-4-3 الجمللتج

 اهلالم واا اته هلم وارامج توّل  عمالً رتئقلً يف الريف مع ال كهز اصور 
خلصء على تعزيز التماني ارتقتصلدي وارتجتملعي للشنلب والجملسلس يف 

 الريف

 امل رج 
3-4-1 

دعم السهلالم وتجملمهء الق رام يف مل يتعلق اصهلغء ارتا اته هلم والسهلالم 
واخلطوط التوجه هء والربامج وتجمل هذهل مت  ج  تعزيز  رص العم  الالئق يف الريفب 

 امل لرامب خلصء اللجملسنء إىل الشنلب والجملسلسوتطوير املشلريع وتجملمهء 

دعم السهلالم لتواهع ىطلق تطنهق معليا العم  ال ولهء حبهث يشم   4-4-3 الجمللتج
 املجملل ق الري هء

 امل رج 
3-4-4 

دعم السهلالم وتجملمهء الق رام لتعزيز تطنهق معليا العم  ال ولهء يف املجملل ق الري هء مت 
العم  واالمت لب رت اهمل يف مل يتعلق اعم  اه  لل والعم   ج  الجمل وض جبود   رص 

 اجلربي
ال عم ال ين لىشلس ىظم معلوملم وتوله  اهلىلم ومعلرا اشأن العم   3-4-3 الجمللتج

 املستويلم الو جملهء والقلهمهء والعلملهء الالئق يف الريف على
   ُحذا
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 األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج: 0212–0211 الفترة
 (CL 153/3 Web Annex 5على شبكة الويب  5)مقتطف من الملحق 

مالحظة بشأن 
 التغيير

 األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات: 0201–0212الفترة 
 (C 2017/3في الوثيقة  0)مقتطف من الملحق 

دعملً للحّ  مت ال قر يف الريف اصور  تتعّزز ىُُظم احلمليء ارتجتملعهء  3-3الجملته ء 
 مست امء

 ىظم احلمليء ارتجتملعهءتعزيز النل ان لوصول  قراس الريف إىل  3-3الجمللتج  

 لف: ع د النل ان اليت اعتم م ىظم حمّسجملء للحمليء ارتجتملعهء تراط  3-3 3-3 املؤشرام
احلمليء ارتجتملعهء الحلّ  مت ال قر يف الريفب واهمت اليذائي والتيذيءب 

 والدار  املست امء للموارد الطنهعهء

النلبب ان اليت لبب ي ببل ىظم حمسبببببببببببببببجملببء للحمببليببء ارتجتمببلعهببء تراط احلمببليببء   لف: عبب د-3-3 3-3 املؤشرام 
ارتجتملعهء الحل  مت ال قر يف الريف واهمت اليذائي والتيذيء والدار  املسبببببببببببببت امء للموارد 

 الطنهعهء
الجملسبنء املئويء مت السبالن الذيت تشبمل م احل ود ال ىهل/الجملظم اخللصبء الحلمليء  الس:-3-3

 من أهداف التنمية المستدامة( 1-3-1ف الهدارتجتملعهء )
الى لق على اخل ملم اهاببببببببلاببببببببهء )التعلهم والصببببببببحء واحلمليء ارتجتملعهء(   جهم:-3-3

 كببببببببببببببجملسبببببببببببببببببببببببببببببنببببببببببببببء مببببببببببببببئببببببببببببببويببببببببببببببء مببببببببببببببت إمجببببببببببببببليل الىبببببببببببببب ببببببببببببببلق احلبببببببببببببباببببببببببببببومببببببببببببببي 
  من أهداف التنمية المستدامة( 0-ألف-1الهدف )
 جمموع الى لق احلاومي يف احلمليء ارتجتملعهء وارامج التو هف كجملسنء مئويء دال:-3-3

من أهداف التنمية  1-باء-2الهدف مت املهزاىهلم الو جملهء والجمللتج احمللي المجليل )
 المستدامة(

تَو َّر املشور  يف جملل السهلالم وتجملمهء الق رام وال عو  لتحسني ىظم  1-3-3 الجمللتج
ارتجتملعهء مت  ج  تعزيز التجملمهء الري هء املست امء والعلدلءب واحلّ  احلمليء 

 مت ال قرب وحتقهق اهمت اليذائي والتيذيء

 امل رج 
3-3-1 

تو ا دعم السهلالم وتوله  املعر ء وتجملمهء الق رام و ىشطء ال عو  لتواهع ىطلق تيطهء 
 احلمليء ارتجتملعهء لتشم  ال قراس

 يف السهلقلم اهلشء والىسلىهءيف الريفب مبل يف ذل  
حتسني ىظم املعلوملم وصاوك املعر ء القلئمء على اهدّلء مت  ج  تقههم تأثا  4-3-3 الجمللتج

آلهلم احلمليء ارتجتملعهء على تقلهص الالمسلوا ب وحتسني ان  كس  العهش 
 يف الريفب وتعزيز ق ر   قراس اهريلا على إدار  امل ل ر

ُحذا )ىُق  
 (4-2-3إىل 

  

 امل رج ج ي   
3-3-4 

تو ا دعم السهلالم وتوله  املعر ء وتجملمهء الق رام و ىشطء ال عو  للجمل وض اأوج  التآزر 
يف مل اني قطلعلم احلمليء ارتجتملعهء والتيذيء والزراعء وإدار  املوارد الطنهعهءب مبل يف 

 ذل  تيا املجمللخ
تعزيز النل ان للق رام على تصمهم السهلالم وارتا اته هلم والربامج املجملص ء املتع د   2-3الجمللتج  ج ي   

القطلعلم اخللصء الملسلوا  اني اجلجملسنيب وعلى تجمل هذهل وتقههم ل لإلا ل  يف حتقهق 
 مت  ه اا التجملمهء املست امء 1اهل ا 
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 األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج: 0212–0211 الفترة
 (CL 153/3 Web Annex 5على شبكة الويب  5)مقتطف من الملحق 

مالحظة بشأن 
 التغيير

 األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات: 0201–0212الفترة 
 (C 2017/3في الوثيقة  0)مقتطف من الملحق 

  
 

ع د النل ان اليت ل ي ل ق رام معزز  على وضببببببع اببببببهلاببببببلم واابببببب اته هلم   لف:-2-3 2-3املؤشر  ج ي 
 وارامج إمنلئهء شلملء ومتع د  القطلعلم موج ء حنو احل  مت ال قر يف الريف.

-1الهدف ) ىسنء املوارد اليت ختصص ل احلاومء منلشر  لربامج احل  مت ال قر الس:-3-2
 من أهداف التنمية المستدامة( 1-ألف

 امل رج ج ي   
3-2-1 

تعزيز الق رام الو جملهء على تصمهم وتجمل هذ اهلالم واا اته هلم وارامج شلملء ومراعهء 
للمسلوا  اني اجلجملسني ومتع د  القطلعلم للح  مت ال قر يف الريفب مبل يف ذل  يف 

 اهلق اهل ر  وتيا املجمللخ
) عه م  ج ي   

 صهلغء
3-3-4) 

 امل رج
3-2-4 

واملعلرا واهدوام لتعزيز وتقههم اهلالم واا اته هلم شلملء ومراعهء تو ا النهلىلم 
للمسلوا  اني اجلجملسني ومتع د  القطلعلم للح  مت ال قر يف الريفب مبل يف ذل  يف 

 اهلق اهل ر  وتيا املجمللخب ورص  التق   احملرز يف احل  مت ال قر يف الريف
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 وغذائية أكثر شموالا وكفاءة ظم زراعيةتمكين ن   - 1الهدف االستراتيجي 
 

 (C 2017/3اللوثهقء  1)مقتطف مت امللحق  التيها يف إ لر الجملتلئج
احلليلب حهث كلىل الجملواتج وامل رجلم ترّكز على مواضبببببهع مت رّقء على غرار وضبببببع  لجملق  الربىلمج مت مجملظور اهلها  املواضبببببهعي 2 ُعه  صبببببهلغء إ لر الجملتلئج اخللص اللربىلمج ارتاببببب اته ي  -432

 عللهء  و ء وغذائهء  كثر مشورًت يقّر اهلها  احلليل اأن الوغ ىظم زراعهاملعليا والت لر  وتجملمهء االا  القهمء وال لق  وامل  ر مت اهغذيء وارتاتثملر والتموي ب إىل هها  يرّكز اشا   كرب على الجملتلئج. و 
ت الجراسام مت جلى  القطلعني م جمموعء  كثر اتسلقًل وتجملسهًقل لتش هص القهود احلرجء امللثلء  مل  تجملمهء هذه الجملظم واحل  مت هذه القهود. واهسمح ذل  اللتليل التنلع  كثر تالماًل  يتطّل  هنً ل

 ل على الجملظم الزراعهء واليذائهء(ب إىل جلى  ا تمع امل ين والشركلس مت اجل لم امللحنء.اخللص والعل  )مبل يشم  مروحء وااعء مت الوزارام اليت توثّر ورتيلهت
ئهء ومشولهت ل. الزراعهء واليذا   هب ا حتسني ك لس  الجملظمواهحّست اهلها  اجل ي ب عرب ارتىتقلل مت املعلجلء املستقلء  لرتم العم  املواضهعهءب  ريقء تركهز ال عم الذي توّ ره املجملظمءب وذل -421

مت  ه اا التجملمهء  4حتقهق مقصبببببببب يت مت اهل ا  وتجملعا  هذه التيهاام على مسببببببببتوى اهه اا ارتابببببببب اته هء مت خالل املؤشببببببببرام اهراعء لأله اا ارتابببببببب اته هء اليت ترصبببببببب  التقّ   احملرز يف
 مت هذه اهه ااب  ضاًل عت اهلىلم الجملواتج وامل رجلم احملّ ثء. 12و 14املست امءب ومقص  واح  لا  مت اهل  ني 

 ههالء الجملواتج اهراعء على الشا  التليل: و ُعه م -421
يف  مًعل عهء تسلهم كّل ل و  النل ان على وضع واعتملد معليا دولهء لسالمء اهغذيء والصحء الجملنلتهء والصحء احلهواىهء؛ وات لقلم جتلريء دولهء؛ وخطوط توجه هء 1-2الجمللتج ي عم  ) (

 على تجملمهء الجملظم وتجمل هذ هذه السهلالم واهىظمء. تؤثرميّات النل ان مت وضع اهلالم و ىظمء  تو ّر إ لرًااحلوكمء العلملهء للجملظم الزراعهء واليذائهء و 
مع اه ر ال ولهءب عت  ريق تعزيز ق رام مجملظملم القطلع العل  على وضع وتجمل هذ اهلالم  عرب القطلعلم متلشًهلمواسمء السهلالم وارتا اته هلم الو جملهء  4-2الجمللتج يعزز  )ب(

راس املؤاسهء اليت تهّسر دمج صيلر عملهلم الشو ىظمء )مبل  ه ل تل  املرتنطء اتجمل هذ املعليا(ب وخطط ااتثملرب إىل جلى  تعزيز ال تهنلم التشيهلهء على غرار الزراعء التعلق يء و 
 ال لعلء على حنو  كرب.اجل لم 

 وال جملهء لل  لم املعجملّهء اأىشطء السلء القهمءب وملزّودي خ ملم ال عم على غرار ارتاتثملر والتموي . الداريءعلى تعزيز الق رام  3-2الجمللتج يرّكز  )ج(

على اهدلّء على كل ء املستويلم مبل ييطي ك  مت التحله  العلملي لألاواق )الذي على تعزيز مجع النهلىلم واات  ام ل ل عم عملهلم اختلذ القرارام القلئمء  2-2الجمللتج يعم   )د(
 يشم  ىظل  املعلوملم املتعلقء الهاواق الزراعهء( والعم  على الصعه  الو ين يف جملل رص  السهلالم.
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مع توحه  خمرجني متصببلني اتجمل هذ السببهلاببلمب وارترتقلس اللالزام اخللصببء الحل  مت ال لق  وامل  ر مت اهغذيء مت مسببتوى  مثلىهءإىل  عشببر و ُعه  تجملظهم امل رجلم واحل  مت ع دهل مت  -424
 للتق   احملرز. ذل  مؤشرًاامل رجلم إىل مستوى اهه اا ارتا اته هءب العتنلر 

 األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج: 0212–0211 الفترة
 (CL 153/3 Web Annex 5 على شبكة الويب 5مقتطف من الملحق )

مالحظة بشأن 
 التغيير

 : األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات0201–0212الفترة 
 (C 2017/3 في الوثيقة 0)مقتطف من الملحق 

  تمكين ن ظ م زراعية وغذائية أكثر شموالا وكفاءة 1الهدف االستراتيجي   تمكين ن ظ م زراعية وغذائية أكثر شموالا وكفاءة 1الهدف االستراتيجي 
 2-2إضل ء ىلتج ج ي : 

 3-3-2و 4-4-2و 2-1-2و 3-1-2خمرجلم:  2حذا 
 4-2-2(ب و3-1-2)إعلد  صهلغء  1-2-2 :خمرجني ج ي يت إضل ء

 (2-1-2)إعلد  صهلغء 
مؤشرام اهل ا 

 2ارتا اته ي 
لج الزراعي اللجملسببببببنء إىل قهمء الىتزيلد  يف قهمء الت لر  الزراعهء العلملهء 

 العلملي )املص ر: قلع   النهلىلم الحصلئهء املوضوعهء يف املجملظمء(
امل ى الذي ياون  ه  الجملمو يف القهمء املضبببببببببببل ء للصبببببببببببجمللعء الزراعهء يف 
العلمل  كرب مت الجملمو يف القهمء املضببل ء للزراعء )املصبب ر: مجملظمء اهمم 

 املتح   للتجملمهء الصجمللعهء(
لجملمو العلملي يف إىتلجهء العم  يف قطلعي الزراعء واملؤاسلم الزراعهء ا

 )املص ر: مجملظمء العم  ال ولهء(

مت اابببببببببببببببتنببب اهلبببل 
مبببببببببببؤشبببببببببببببببببببببببببرام 
 هبب اا التجملمهببء 

 املست امء

مبببببببببؤشبببببببببببببببببببببببرام اهلببببببببب ا 
 2ارتا اته ي 

ح م الىتبلج لاب  وحب   عمب  حسبببببببببببببببب   ئبلم ح م املؤابببببببببببببببسببببببببببببببببء  -
 (1-3-0لهدف )االزراعهء/الرعويء/احلرجهء 

 (1-يمج-0)الهدف مؤشر م لرقلم  اعلر اهغذيء   -
 (1-3-10)الهدف املؤشر العلملي خلسلئر اهغذيء  -
هدف )الحصبببببببببء النل ان الجمللمهء و ق  النل ان منواً مت الصبببببببببلدرام العلملهء  -

12-11-1) 

ُتصلغ وتجمل َّذ ارتت لقلم واآللهلم واملعليا ال ولهء اليت ترّوج لت لر   1-2 الجملته ء
 و اواق  كثر ك لس  ومشورتً مت جلى  النل ان

صول و  صهلغء مواص لم وات لقلم وخطوط توجه هء  وعهء دولهء لتحسني 1-2الجمللتج  
 النل ان إىل اهاواق ال ولهء و دائ ل

ع د النل ان اليت قلمل مبواسمء السهلالم واهىظمء   لف: 1-2 1-2 املؤشرام
لزراعء اللت لر  ال ولهء يف جملل ا واآللهلم الو جملهء الت لريء )املتصلء

  واليلالم واهغذيء واملجملت لم( حبهث تتطلاق مع ارتت لقلم

ىسنء النل ان املجمل  ضء واملتواطء ال خ  املشلركء ا عللهء  الس: 2-1
ء يف وضع املعليا ال ولهء ارعليء ههئء ال اتور اليذائي وارتت لقهء ال وله

ل اتور اليذائي الوارد  مت  ق  لوقليء الجملنلتلم  و وضع مواص لم ا
 النل ان منواً 

جهم: ع د النل ان الجمللمهء اليت ارت ع  ه ل مؤشر الجملظم التجملظهمهء  2-1
 يف مجملظمء اهغذيء والزراعء

الجملسبببببببببببببببنبببء املئويبببء مت النلببب ان ذام الببب خببب  املجمل  ض والببب ان   لف:-1-2 1-2 اماملؤشر  
 وضبببع مشبببلركء  عللء يف الشبببرحيء ال ىهل مت  ئء ال خ  املتوابببط اليت تشبببلرك

املواصببببببببببب لم ال ولهء حتل رعليء ال ابببببببببببتور اليذائي وارتت لقهء ال ولهء لوقليء 
 الجملنلتلم  و وضع مواص لم ال اتور اليذائي الوارد  مت  ق  النل ان منواً 

ت وصببببببوهلل إىل اهاببببببواق ال ولهء ا ضبببببب   الس:-2-1 ع د النل ان اليت حَتسببببببّ
يضببببببببببببببببل مت خالل اابببببببببببببببت  ا  إعلىلم ات لقلم جتلريءب ويتم قهلس ذل   

   من أهداف التنمية المستتتتتتتدامة( 0-باء-0)الهدف الصببببببببلدرام الزراعهء 
وىسبببببببببببببببنء اجملود التعري لم اجلمركهء املطنقء على الواردام مت  ق  النل ان منواً 
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 األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج: 0212–0211 الفترة
 (CL 153/3 Web Annex 5 على شبكة الويب 5مقتطف من الملحق )

مالحظة بشأن 
 التغيير

 : األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات0201–0212الفترة 
 (C 2017/3 في الوثيقة 0)مقتطف من الملحق 

لهدف اوالنلب ان الجملبلمهبء املتمتعبء ابللع بلس الابلمب  مت الرابببببببببببببببو  اجلمركهبء )
 من أهداف التنمية المستدامة( 1-ألف-12
ع د النل ان اليت حَتّست وصوهلل إىل اهاواق ال ولهء ا ض  جهم: -2-1

 اعتملد خطوط توجه هء  وعهء دولهء
وضع معليا دولهء ج ي   ومجملّقحء يف جملل االمء اهغذيء وجودهتل  1-1-2 الجمللتج

 التسلق ال ويللوالصحء الجملنلتهءب توا ق عله ل النل انب وتشّا  مرجعلً 
صهلغء النل ان ملوص لم دولهء ج ي   ومجملقحء خلصء اسالمء اهغذيء  1-1-2امل رج  

وجودهتل واللصحء الجملنلتهءب وارتت لق عله ل لتاون مبثلاء مراجع لتحقهق 
 ارتتسلق ال ويل

تو ا ال عم للنل ان وجمموعلهتل ارتقتصلديء القلهمهء للمشلركء على  4-1-2 الجمللتج
 علل يف صهلغء وتجمل هذ ات لقلم و ىظمء وآلهلم و ُ ر دولهء ترّوج حنو 

 هاواق تتسم اللش ل هء وتعزيز ال رص يف اهاواق العلملهء والقلهمهء

تعزيز ق رام النل ان واجلملعلم ارتقتصلديء القلهمهء التلاعء هلل على  4-1-2امل رج  
ولهء تش ع وات لقلم داملشلركء ا عللهء يف صهلغء خطوط توجه هء  وعهء 

ش ل هء إجراسام اهاواق وحَتُست  رص اهاواق وإقلمء ىظم زراعهء 
 وغذائهء  كثر ك لس 

ثء للحاوملم و صحلب املصلحء  3-1-2 الجمللتج ُتو َّر معلوملم وحتلهالم حم َّ
الو جملهني لتصمهم وتجمل هذ اا اته هلم ك ؤ  وشلملء يف جملل اهاواق 

 والت لر 

  ىقلُحذا )مت 
  (1-2-2إىل 

  

تو ا ال عم ملؤاسلم القطلع العل  مت  ج  حتسني ق رهتل على  2-1-2 الجمللتج
تصمهم وتجمل هذ اهلالم و  ر تجملظهمهء   ض ب وتق مي خ ملم علمء 

 متصلء اللصحء الجملنلتهء واحلهواىهء واسالمء اهغذيء وجودهتل

  ىقلُحذا )مت 
 (4-2-2إىل 

  

وتجمل َّذ مؤاسلم اهعملل الزراعهء واالا  اهغذيء الزراعهء تجملشأ  4-2الجملته ء 
 حهث تاون  كثر مشورتً وك لس ب مت جلى  القطلعني العل  واخللص

تصمهم النل ان وتجمل هذهل لسهلالم و  ر تجملظهمهء وترتهنلم مؤاسهء ت عم  4-2الجمللتج  
 إقلمء ىظم زراعهء غذائهء شلملء و عللء

النل ان اليت ش  م  ه ل القهمء املضل ء للصجمللعء  ع د:  لف 4-2 4-2 املؤشرام
 الزراعهء منواّ  ارع مت القهمء املضل ء يف الزراعء

الس: ع د النل ان اليت اخن ض  ه ل مؤشر مجملظمء اهغذيء  2-4
 والزراعء اشأن ال لق  مت اهغذيء

اهجملّهء ت عم متع د النل ان اليت توج   ه ل  ه ل عجمللصبببببببببببببببر اهئء  لف: -4-2 4-2 اماملؤشر  
إقلمء ىظم زراعهء وغذائهء شلملء و عللء ا رجء  كربب ويتم قهلس ذل   يضل 

لهدف امت خالل املعوىء مت  ج  ارتلتزاملم وامل  وعلم املتصلء اللت لر  )
 من أهداف التنمية المستدامة( 1-ألف-2
التق   احملرز مت جلى  النل ان يف م ى تجمل هذ الصاوك ال ولهء الس: -2-4

الهدف ) الرامهء إىل مال حء الصه  غا القلىوين دون إاالغ ودون تجملظهم
 من أهداف التنمية المستدامة( 11-6-1
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 األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج: 0212–0211 الفترة
 (CL 153/3 Web Annex 5 على شبكة الويب 5مقتطف من الملحق )

مالحظة بشأن 
 التغيير

 : األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات0201–0212الفترة 
 (C 2017/3 في الوثيقة 0)مقتطف من الملحق 

تو ا ال عم ملؤاسلم القطلع العل  لصهلغء وتجمل هذ اهلالم  1-4-2 الجمللتج
واا اته هلمب ولتو ا الع علمء تعزز الشمولهء والا لس  يف االا  

 اهغذيء الزراعهء

تعزيز ق رام مجملظملم القطلع العل  على تصمهم وتجمل هذ اهلالم  1-4-2امل رج  
واا اته هلم و  ر تجملظهمهء وخطط ااتثملرام و جملهء ت عم إقلمء ىظم 

 زراعهء غذائهء شلملء و عللء
تو ا ال عم لوضع ارامج قلئمء على اهدّلء للحّ  مت ال لق  وامل  ر  4-4-2 الجمللتج

 املستويلم الو جملهء والقلهمهء والعلملهءمت اهغذيء على 
   ُحذا

تو ا ال عم ال ين والداري لأل راا املعجملهني يف السلء القهمء مت  3-4-2 الجمللتج
 ج  ال ويج لسالا  اهغذيء الزراعهء اليت تّتسم اللشمولهء والا لس  

 وارتات امء

رتهنلم على تصمهم وتجمل هذ تتعزيز ق رام مجملظملم القطلعني العل  واخللص  4-4-2امل رج  
 مؤاسهء ت عم إقلمء ىظم زراعهء غذائهء شلملء و عللء

توَضع وتجمل َّذ السهلالمب والصاوك املللهء وارتاتثملرام اليت حتّست  3-2الجملته ء 
مشولهء ىظم اهغذيء الزراعهء وك لسهتل مت جلى  القطلعني العل  

 واخللص.

القطلعني العل  واخللص وزيلد  ارتابببتثملرام للجمل وض تعزيز النل ان لق رام  3-2الجمللتج  
 الملجملشآم الزراعهء الشلملء وتطوير االا  القهمء

 لف: ع د النل ان اليت ازدادم  ه ل ارتئتملىلم للزراعء الهرقل   3-2 3-2 املؤشرام
 احلقهقهء )معّ لء حس  التض م(

 الس: ع د النل ان اليت ازدادم  ه ل ىسنء ارتاتثملر الزراعي 2-3
جهم: ع د النل ان اليت قّلصل مستوى املثنطلم اليت تؤثر على  2-3

 قطلع الزراعء واهغذيء مت خالل ارتختالرتم يف السهلالم

ع د النل ان اليت زادم  ه ل اجل لم ال لعلء يف ابببببببببببببالاببببببببببببب   لف:  -3-2 3-2 املؤشرام 
 القهمء الق رام ال جملهء والداريء 

ع د النل ان اليت حتّسجملل  ه ل اهدوام واخل ملم املللهء وآلهلم الس: -2-3
إدار  امل ل ر مت  ج  تطوير ابببالاببب  القهمء الزراعهء واليذائهءب ويتم قهلس 

ىسببببنء الصببببجمللعلم الصببببيا  احل م اليت هلل ذل   يضببببل مت خالل ااببببت  ا  
 من أهداف التنمية المستدامة( 0-3-9الهدف )قرض  و خط ائتملن 

ع د النل ان اليت ازداد  ه ل ارتاببببببببببتثملر يف قطلع ىظم اهغذيء جهم: -2-3
 مؤشببببر التوج  الزراعيوالزراعءب ويتم قهلس ذل   يضببببل مت خالل ااببببت  ا  

   من أهداف التنمية المستتتتتتدامة( 1-ألف-0الهدف ) للجمل قلم احلاومهء
من  0-ألف-0الهتتتدف وجمموع التبببب  قببببلم الرمسهببببء إىل القطببببلع الزراعي )

 أهداف التنمية المستدامة(
تو ا ال عم ملؤاسلم القطلعني العل  واخللص لتصمهم وتجمل هذ  1-3-2 الجمللتج

صاوك وخ ملم مللهء حتّست احلصول على ر س امللل لجملظم اهغذيء 
 ء اليت تّتسم اللا لس  والشمولهءالزراعه

تزوي  اجل لم ال لعلء يف االا  القهمء اللق رام ال جملهء والداريء لقلمء  1-3-2امل رج  
 االا  قهمء زراعهء وغذائهء مست امء و عللء وشلملء
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 األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج: 0212–0211 الفترة
 (CL 153/3 Web Annex 5 على شبكة الويب 5مقتطف من الملحق )

مالحظة بشأن 
 التغيير

 : األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات0201–0212الفترة 
 (C 2017/3 في الوثيقة 0)مقتطف من الملحق 

تو ا ال عم ملؤاسلم ارتاتثملر العلمء واخللصء مت  ج  زيلد   4-3-2 الجمللتج
املسؤولء يف ىظم اهغذيء الزراعهء اليت تّتسم اللا لس  ارتاتثملرام 

 والشمولهء

تعزيز ق رام مجملظملم القطلعني العل  واخللص على زيلد  ارتاتثملرام يف  4-3-2امل رج  
ب وتصمهم ل وتجمل هذهل لم املللهء وآلهلم إدار  امل ل راهدوام واخل م

 ليرض إقلمء ىظم زراعهء وغذائهء شلملء و عللء
تجملشأ الجملظم وُت َعم النل ان لرص  وحتله  وإدار  آثلر اهلالم ىظم  3-3-2 الجمللتج

 اهغذيء املتصلء اللت لر  واهغذيء والزراعء والسهلالم
   ُحذا

 مت  ج  دعم إقلمء ىظم زراعهء لقرارام الرتاتجمللد إىل اهدلءالنل ان  اختلذ 2-2الجمللتج  ج ي   
 وغذائهء

  
 

ع د النل ان حبس  مستوى توا ر النهلىلم   لف:-2-2 2-2املؤشرام  ج ي 
واهدوام/املجملت لم التحلهلهء وإمالىهء الوصول إله ل وجودهتل واات  ام ل 

يف عملهلم صجملع السهلالم املتعلقء اللجملظم الزراعهء واليذائهء ال عللء 
 والشلملء

) عه م ج ي    
 (3-1-2صهلغء 

ء والتحلهالم عت اهاواق العلملهء لتش هع ش ل هتو ا  ح ث املعلوملم  1-2-2امل رج 
 اهاواق وتعزيز  رص اهاواق والت لر  العلملهء والقلهمهء واحمللهء

) عه م  ج ي   
 (2-1-2صهلغء 

تزوي  مجملظملم القطلع العل  مبل يلز  لىشلس ىظم لرص  وحتله  آثلر  4-2-2امل رج 
 ء الو جملهءالجملظم الزراعهء واليذائهالسهلالم الت لريء واليذائهء والزراعهء على 
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 بل كسب العيش على الصّمود أمام التّهديدات واألزماتزيادة قدرة س   - 5الهدف االستراتيجي 
 

 (C 2017/3اللوثهقء  4)مقتطف مت امللحق  التيها يف إ لر الجملتلئج
 .16و 15و 13و 11و 4و 1لرص  تسعء مقلص  هه اا التجملمهء املست امء  على مستوى اهل ا ارتا اته ي التسعءالتيها يف حمور ال كهز يف املؤشرام  يربز -465
ق حتل إ لر شأن التجملسهجب مت خالل توحه  العم  اوتظ  اجملهء الجملواتج اهراعء متوائمء إىل ح  كنا مع اجملهء إ لر اجمل اي. وق  مت خت هض الع د المجليل للجملواتج مت تسعء إىل مثلىهء ىوات -466

 .1الجمللتج 
الو جملهء املتعلقء  ماشأن حوكمء امل ل ر اشا   كرب على اهزملم يف السلسلء اليذائهء واهزملم املمت   واه رج ل على حنو   ض  يف ارتا اته هلم والسهلال 1-5الجمللتج ااكز  ) (

 .لتجملمهء والعم  الىسلينالحل  مت خمل ر الاوارث والهزملمب وذل  هب ا زيلد  تعزيز التجملسهق اطريقء متالملء يف إ لر روة ال ااط القلئم اني ا
لسام اشأن اهضرار صعلى تعزيز الصلء اني الىذار املنار والعم  املنار مت ج ءب وعلى قهلس الق ر  على الصمودب وعلى إض لس الطلاع املؤاسي على ىظل  الح 4-5الجمللتج وااكز  )ب(

 واخلسلئر والاالغ عجمل لب مت ج ء  خرى.
ب اتعزيز وتجمل هذ ىظم احلمليء ارتجتملعهء اليت تست ه  للص ملم وتقو  على معر ء امل ل ر مع العم  يف الوقل ى س  على 3ون مع الربىلمج ارتا اته ي اللتعل ب3-5الجمللتج واهقو   )ج(

 .دعم الوصول إىل اهراضي واملوارد الطنهعهء وحهلزهتل خلصء خالل الجملبزاعلم واهزملم املمت  
  رجلم هذا الجمللتجب مت خت هض ع د امل ضمتى اجمللس الق رام ليرض التأه  حللرتم الطوارئ وتق مي املسلع ام الىسلىهء لىقلذ ان  كس  العهش. و عل يركز 2-5الجمللتج رت يزال  )د(

 . 4-1-5امل رج  ضمتالسلاق اشأن التجملسهق يظ ر اآلن  امل رَجإىل خمرجني اثجملني و صنح 
 والنواتجاألهداف والنتائج والمؤشرات : 0212–0211 الفترة

 (CL 153/3 Web Annex 5 على شبكة الويب 5 )مقتطف من الملحق
مالحظة بشأن 

 التغيير
 األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات: 0201–0212 الفترة

 (C 2017/3 في الوثيقة 0 )مقتطف من الملحق
  زيادة قدرة س بل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات 5الهدف االستراتيجي   واألزماتزيادة قدرة س بل العيش على الصمود أمام التهديدات  5الهدف االستراتيجي 

 3-2-5: واح  خمرج حذا
مؤشرام اهل ا 

 5ارتا اته ي 
 مؤشر التعّرض إىل امل ل ر )اه ري وضع  اجمللسً  –التعّرض إىل امل ل ر 

ء والدار  الىسلىهعلى اهلىلم مت مات  اهمم املتح   لتجملسهق الشؤون 
 العلمء للمعوىء الىسلىهء يف امل وضهء اهورواهء(

مت اابببببببببببببببتنببب اهلبببل 
مبببببببببببؤشبببببببببببببببببببببببببرام 
 هبب اا التجملمهببء 

 املست امء

مبببببببببببؤشبببببببببببببببببببببببببرام اهلببببببببببب ا 
 5ارتا اته ي 

 111 111ع د الو هلم وامل قوديت واملتضرريت اسن  الاوارث مت ك   -
 (0-1-13و 1-5-1 ان)الهدفش ص 

مع ل اىتشببلر اىع ا  اهمت اليذائي الشبب ي  واببط السببالن ااببتجمللداً إىل  -
 (0-1-0)الهدف مقهلس املعلىل  مت اىع ا  اهمت اليذائي 
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 والنواتجاألهداف والنتائج والمؤشرات : 0212–0211 الفترة
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مالحظة بشأن 
 التغيير

 األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات: 0201–0212 الفترة
 (C 2017/3 في الوثيقة 0 )مقتطف من الملحق

شبببببببببببببببحجمللم املعوىء اليذائهء مت احلنوب  -ارتعتملد على املعوىء اليذائهء
 (املجملظمءلل رد الواح  )املص ر: ارىلمج اهغذيء العلمليب 

التوازىلم يف امليذيلم )املصببببببببب ر: قلع    - صبببببببببحء الجملظل  الياولوجي
الحصببببببببببببببببلئهبء املوضبببببببببببببببوعهبء يف املجملظمبء(؛ املجملبل ق الربيبء احملمهبء النهبلىبلم 

)املصبببببب ر: النجمل  ال ويل(؛ املجملل ق احلرجهء املصببببببّممء يف اهاببببببلس لتو ا 
خبب مببلم اهئهببء واجتمببلعهببء )املصبببببببببببببببب ر: التقههم العببلملي للموارد احلرجهببءب 

(؛ الجملمو السجملوي للمجملل ق احلرجهء )ىسنء مئويء( )املص ر: قلع   املجملظمء
هلىلم الحصببببببببلئهء املوضببببببببوعهء يف املجملظمء(؛ مؤشببببببببر مجملل ع مر ق النهئء الن

 العلملهء للتجملوّع النهولوجي )املص ر: النجمل  ال ويل(.
مؤشر اوس التيذيء احللد على الصعه  العلملي )مع رتم  - اوس التيذيء

 (CE DATمتواطء( )املص ر: 
 

 (0-0-0)الهدف ( وزيلد  الوزن التيذيء )اهلزالمع ل اىتشلر اوس  -
الهدف )ىسببببنء املسببببلحء الزراعهء امل صببببصببببء للزراعء املجملت ء واملسببببت امء  -
0-1-1) 
 (1-جيم-0)الهدف مؤشر م لرقلم  اعلر اهغذيء  -
ل يف مباخلسلئر ارتقتصلديء املنلشر  املتصلء اللجمللتج احمللي المجليل العلملي  -

الجمللمجء ع ن الاوارث اليت تلحق اللنىن التحتهء اهابببببلابببببهء ذل  اهضبببببرار 
 (0-5-11)الهدف وارتختالرتم يف اخل ملم املؤاسهء

 111 111ع د الو هلم وامل قوديت واملتضرريت اسن  الاوارث مت ك   -
 (1-5-1و 0-1-13 انلهدفش ص )ا

 ىسبببببببببببببببنببببببء اهراضبببببببببببببببي املتبببببب هور  إىل جمموع مسببببببببببببببببببببلحببببببء الهببببببلاسببببببببببببببببببببء  -
 (1-3-15الهدف )
ىسمءب حبس  العمر واجلجمل   111 111الو هلم املتصلء اللجملببببببببببببزاع لا   -

 (0-1-16)الهدف والسن  
ال ان و قللهم تعتم  وتجملّ ذ ىظملً قلىوىهء واهلالتهء ومؤاسهء و  راً  1-5 الجملته ء

 تجملظهمهء للحّ  مت امل ل ر وإدار  اهزملم
لح  قلىوىهء واهلالتهء ومؤاسهء لاعتملد النل ان  و تجمل هذهل لجملظم و  ر  1-5الجمللتج  

 مت امل ل ر وإدار  اهزملم
ع د النل ان اليت حّسجملل التزام ل وق رهتل على إدار  خمل ر   لف: 1-5 1-5 اماملؤشر 

الاوارث واهزملم يف قطلع الزراعء واهغذيء والتيذيء اشا  اهلالم 
 وتشريعلم وىظم مؤاسهء

 

 املؤشرام 
 5-1 

حبسبببببببب  مسببببببببتوى ارتلتزا  والق رام على إدار /  النل ان لف: ع د -5-1
احل  مت الاوارث وخمل ر اهزملم يف مل يتعلق اللزراعء واهغذيء والتيذيء 

من  3-5-1الهدف يف شببببا  اببببهلاببببلم وتشببببريعلم وىظم مؤاببببسببببهء )
 (1-1-13= أهداف التنمية المستدامة 

عبببببببب د الببنببلبببببببب ان الببيت  اببلببيببببببببل عببت وضبببببببببببببببببع  و تبب ببعببهبببببببب  اببببببببلس: -5-1
ه هء/خطء متالملء تزي  مت ق راهتل على التاهف مع اآلثلر اببهلاببء/اابب ات

الضبببببببببببلر  لتيا املجمللخب وتعزز ق رهتل على الصبببببببببببمود  مل  تيا املجمللخ وحتقهق 
تجملمهء تتسبببببببببببببببم الخن لض اىنعلثلم غلزام ال  هئء على حنو رت ي  د إىتلج 
اهغذيء )مبل يف ذل  وضبببببببببببع خطء تاه ف و جملهءب وتق مي مسبببببببببببلمهء حم د  

عه  الو ينب واالغلم و جملهءب وتقرير عت املسبببببببببببببببت  ام ل    على الصببببببببببببببب
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من أهتتتتداف التنميتتتتة  1-0-13الهتتتتدف السبببببببببببببببجملتنيب  و غا ذلبببببب ( )
 المستدامة(

ع د النل ان اليت  دجمل يف مجملله  ل ال رااهء يف مراح   جيم:-5-1
التعلهم ارتات ائي والثلىوي والعليل مواضهع الت  هف مت تيا املجمللخ 

من  1-3-13الهدف والتاهف مع  واحل  مت  ثره والىذار املنار ا  )
 أهداف التنمية المستدامة(

واا اته هلم وخطط للحّ  مت حتسني الق رام لصهلغء اهلالم  1-1-5 الجمللتج
 امل ل ر وإدار  اهزملم وال ويج هلل

تعزيز الق رام الو جملهء للحاومء واملجملظملم العلمء على صهلغء وتعزيز  1-1-5امل رج  
  ارامج ااتثملر واهلالم واا اته هلم وخطط خلصء الحل 

 مت امل ل ر واإدار  اهزملم
ء املوارد للحّ  اا اته هلم ارجمء ارتاتثملر وتعنئتعزيز التجملسهق وحتّسني  4-1-5 الجمللتج

 مت امل ل ر وإدار  اهزملم
 حتسني آلهلم التجملسهق وتعنئء املوارد للح  مت امل ل ر وإدار  اهزملم 4-1-5امل رج  

تقّ   النل ان واهقللهم معلوملم مجملتظمء وتوّ ر الىذار املنار ملواج ء  4-5الجملته ء 
 واملعرو ء والجمللشئءامل ل ر احملتملء 

اات  ا  النل ان ملعلوملم مجملتظمء ولإلىذار املنار ملواج ء الت  ي ام  0-5الناتج  
 احملتملء واملعرو ء واملست   

ع د النل ان اليت حّسجملل ق راهتل على تو ا معلوملم :  لف 4-5 4-5 اماملؤشر 
تملء حممجملتظمءب وإ الق إجراسام يف الوقل املالئم ملواج ء هت ي ام 

 ومعرو ء وىلشئء يف جملل الزراعء واهغذيء والتيذيء

ع د النل ان اليت حّسجملل ق راهتل على توله  النهلىلم  ألف:-0-5 4-5 املؤشرام 
واهدوام/املجملت لم التحلهلهء واملعلوملم ذام الصلء المل ل ر احملتملء 
واملعرو ء واملست    اليت هت د الزراعء واهغذيء والتيذيءب وعلى توا رهل 

 وإمالىهء الوصول إله ل وجودهتل واات  ام ل
اآللهلم لتح ي  الت  ي ام ورص هل ولتقههم امل ل ر  تجملشأ/حُتسَّت 1-4-5 الجمللتج

 املتصلء اإعطلس إىذار منار متالم  وحست التوقهل
وضع آلهلم  و حتسهجمل ل لتح ي  الت  ي ام ورص هلب وتقههم امل ل ر  1-4-5امل رج  

 وتجمل هذ الىذار املنار املتالم  ويف الوقل املجمللا 
لى اتحله  التعرض للم ل ر/التاّهف والق ر  عحتسني الق رام للقهل   4-4-5 الجمللتج

 الصمود
 حتسني الق رام الو جملهء على تقههم قلالهء التأثر وقهلس الق ر   4-4-5امل رج  

 على الصمود
مت امل ل ر وارتىاشلا عله ل على مستويي اهار   النل انحت   3-5الجملته ء 

 وا تمع احمللي
مع امل ل ر وقلالهء التأثر على صببعه ي اهاببر  وا تقهل  النل ان الحل  مت  3-5 الجمللتج 

 احمللي
ع د النل ان اليت حّسجملل ق رهتل على تطنهق إجراسام  لف:  3-5 3-5 اماملؤشر 

الوقليء مت اآلثلر والت  هف مجمل ل مبل يقّلص امل ل ر على الزراعء 
 واهغذيء والتيذيء

جملل ق راهتل على تطنهق ت ااا الوقليء   لف: ع د-3-5 3-5 املؤشرام  النل ان اليت حسبببببببببببببّ
والت  هف مت ح   اآلثلر اليت تقل  مت امل ل ر احمل قء اللزراعء واهغذيء 

 والتيذيء
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 األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات: 0201–0212 الفترة
 (C 2017/3 في الوثيقة 0 )مقتطف من الملحق

) ( ىسببببببببببببببنء إمجليل املزارعني الذيت ميتلاون  راضببببببببببببببي زراعهء  و  الس:-5-3
 ل ي م حقوق مضموىء يف اهراضي الزراعهءب حبس  اجلجمل ؛ )ب( وحصء
املر   اني املالك  و  صببببببحلب احلقوق يف اهراضببببببي الزراعهءب وحبسبببببب  ىوع 

 من أهداف التنمية المستدامة( 1-ألف-5الهدف احلهلز  )
ىسبببببببببببببببنء النل ان اليت يا    ه ل ال لر القلىوين )مبل يف ذل  جهم: -5-3

طر  يف احلقوق يف ملاهء اهراضي و/ و السه القلىون العريف( للمر   املسلوا 
 من أهداف التنمية المستدامة( 0-ألف-5الهدف عله ل )

حتسني ق رام النل ان وا تمعلم احمللهء و صحلب املصلحء الرئهسهني  1-3-5 الجمللتج
على تجمل هذ اململرالم اجله   يف جملل الوقليء مت اآلثلر والت  هف مجمل ل 

 لتقلهص آثلر الت  ي ام واهزملم

احلاومء وا تمعلم احمللهء و صحلب املصلحء الرئهسهني تعزيز ق رام  1-3-5امل رج  
اآلخريت على تجمل هذ مملرالم الوقليء والت  هف اجلّه   للحّ  مت آثلر 

 الت  ي ام واهزملم
حتسني إمالىهء حصول ا موعلم املعرضء للم ل ر على اخل ملم اليت  4-3-5 الجمللتج

 حت  مت  ثر الاوارث واهزملم
 تزوي  ا تمعلم احمللهء مبملرالم وت ااا للح  مت قلالهء التأثر 4-3-5امل رج  

النل ان واهقللهم املتأثر  اللاوارث واهزملم تستع  لجيلد احللول ال عللء  2-5الجملته ء 
 وإدارهتل

 تأه  النل ان للاوارث واهزملم وإدار  ارتات لالم ال عللء هلل 2-5الجمللتج  

 لف: ع د النل ان اليت حّسجملل ق راهتل على التأه  وإدار   2-5 2-5 املؤشرام
 ارتات لاء

  لف: مستوى الق ر  على التأه  وعلى إدار  ارتات لاء-2-5 2-5املؤشرام  

حتسني ق رام السلطلم الو جملهء و صحلب املصلحء على التأه   1-2-5 الجمللتج
 للطوارئ مت  ج  تقلهص آثلر اهزملم

ق رام السلطلم و صحلب املصلحء على املستوى الو ين يف جملل تعزيز  1-2-5امل رج  
 التأه  للطوارئ للح  مت تأثا اهزملم

تعزيز ق رام التجملسهق مت  ج  التأه  وارتات لاء لألزملم على حنو  4-2-5 الجمللتج
   ض 

تق مي املسلع   الىسلىهء يف الوقل املجمللا  إىل ا تمعلم املتضرر  مت  4-2-5امل رج  
 اهزملم للح لظ على ان  كس  العهش

تعزيز ق رام السلطلم الو جملهء و صحلب املصلحء على ارتات لاء إىل  3-2-5 الجمللتج
 اهزملم

   ُحذا
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مالحظة بشأن 
 التغيير

 األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات: 0201–0212 الفترة
 (C 2017/3 في الوثيقة 0 )مقتطف من الملحق

ء تغيير العنوان بنا والخدماتالجودة الفنية، والمعرفة،  6الهدف االستراتيجي 
على طلب 

 المجلس

الجودة الفنية واإلحصاءات والمواضيع المشتركة )تغير المناخ  6الهدف االستراتيجي 
 والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية(

 مل مت خمرجلم ج ي    و حمذو ء
 الفني والمعياري ونزاهته املجملظمءجودة عمل  1-6 الجمللتج  جودة وكمال العمل الفني والمعياري الذي تقوم به المنظمة 1-6 الجملته ء

 جود  القهلد  ال جملهء ألف: 1-6 1-6 املؤشرام
 

 جود  القهلد  ال جملهء لف: -1-6 1-6 املؤشرام 

ضملن جود  املعر ء ال جملهء الالزمء لتحقهق ودعم تجمل هذ اهه اا  1-1-6 الجمللتج
 الرئهسهء ملسلع ي امل ير العل  يفالقهلد  ال جملهء  ارتا اته هء عت  ريق

الدارام ال جملهء؛ وإقلمء شنالم  جملهء وتو ا خرب   جملهء كل هء لربامج 
 املجملظمء

ضملن امتهلز املعر ء ال جملهء الالزمء لتحقهق اهه اا ارتا اته هء ودعم  1-1-6امل رج  
 يف القهلد  ال جملهء الرئهسهء للم يريت العلمني املسلع يت تجمل هذهل عت  ريق

الدارام ال جملهء؛ وإقلمء شنالم  جملهء وتق مي اخلرب  ال جملهء إىل الربامج 
 ارتا اته هء واهىشطء ال جملهء يف املجملظمء

التا   الرتمتثلل للسهلالم ال جملهءب والسالمء ال جملهءب واتسلق ت خالم  4-1-6 الجمللتج
 املجملظمء عرب احل ود اجليرا هء

للسهلالم ال جملهء والجملزاهء ال جملهء واتسلق ت خالم املجملظمء ارتمتثلل ضملن  4-1-6امل رج  
 عرب احل ود اجليرا هء

تو ا الق ر  على ارتات لاء للقضليل الجمللشئءب ودعم النحث عت هُنج  3-1-6 الجمللتج
لتاههف حلول للنهئء املتيا ب والا ل  يف مواج ء  ج ي   وااتالرام

الات  ا  الصجمل وق متع د تعلوىهء  التح يلم عت  ريق اذل ج ود
 الت صصلم

تو ا الق ر  على ارتات لاء للقضليل الجمللشئءب ودعم ااتاشلا ااتالرام  3-1-6امل رج  
لتاههف احللول مع النهئء املتيا  والا ل  يف مواج ء وهُنج ج ي   

تعلوىهء الات  ا  الصجمل وق املتع د  التح يلم عت  ريق اذل ج ود
 الت صصلم

الجمل وض الل  م اهالاي للتح يلمب وإجيلد خهلرام يف الت صصلم  2-1-6 الجمللتج
الل لن ال جملهء )جلجملء مصلي  اهمسلكب جلجملء اليلالمب  اهالاهء عت  ريق

 السلع( جلجملء الزراعءب جلجملء مشاالم

الجمل وض ا  م  الاي للتح يلمب وإجيلد خهلرام يف الت صصلم  2-1-6امل رج  
الل لن ال جملهء )جلجملء مصلي  اهمسلكب وجلجملء اليلالمب  اهالاهء عت  ريق

 السلع( وجلجملء الزراعءب وجلجملء مشاالم
التا   اإع اد املطنوعلم الرئهسهء عت "حللء" اىع ا  اهمت اليذائيب  5-1-6 الجمللتج

 اهمسلك وتراهء اهحهلس امللئهءب واليلالم والزارعءب ومصلي 
املطنوعلم الرئهسهء عت "حللء" اىع ا  اهمت اليذائي والزارعء ضملن إع اد  5-1-6امل رج  

 اهمسلك وتراهء اهحهلس امللئهء واليلالم ومصلي 
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دعم وتش هع احلوار ال ين والسهلاي على املستويني العلملي والقلهمي  6-1-6 الجمللتج
املؤاسي مت جلى  الدارام ال جملهء وكنا  عت  ريق التمثه 

 الحصلئهني

دعم وتش هع احلوار ال ين ويف جملل السهلالم على املستويني العلملي  6-1-6امل رج  
املؤاسي مت جلى  الدارام ال جملهء وكنا  والقلهمي عت  ريق التمثه 

 الحصلئهني
تعّزز املجملظمء ق ر  النالد على اات  ا  النهلىلمب ومجع لب وحتلهل لب  4-6الجملته ء 

 حمّسجملء وضعت ل املجملظمءوىشرهل مت خالل  الله  
لدعم عملية صنع القرارات باالستناد  جود  إحصلسام املجملظمء وىزاهت ل 4-6الجمللتج  

 إلى األدلة على جميع المستويات
اات  ا  الحصلسام يف وضع السهلالم املرتاز  على :  لف 4-6 4-6 املؤشرام

اليذائي اهدلء يف جملرتم اهه اا ارتا اته هء اخلمسء )اهمت 
والتيذيءب الزراعء املست امءب ال قر يف الريف والق ر  على مواج ء 

 الت  ي ام واهزملم(
 للق ر  الحصلئهء املجملظمءىظل  تقههم : الس 6-4

مستوى توا ر الحصلسام وإمالىهء احلصول عله ل وجودهتل   لف:-4-6 4-6 املؤشرام 
لوضع السهلالم املستجمل   إىل اهدلء يف جملرتم اهه اا ارتا اته هء 

 اخلمسء
 جود  و عللهء اهلىلم املجملظمء و اللهن لالس: -6-4

جيري وضع وتشل ر  الله  جلمع النهلىلمب وجتمهع لب وىشرهلب  1-4-6 الجمللتج
 واات  ام ل يف جملرتم خمتل ء مت النهلىلموحتلهل لب 

وضع وتنلدل اهالله  واملعليا اخللصء جبمع وجت هز وىشر واات  ا   1-4-6امل رج  
الحصلسام الزراعهء واليذائهء على ىطلق املجملظومء واملؤشرام اخلمسء 

 والعشريت هه اا التجملمهء املست امء اليت تعترب املجملظمء راعهء هلل  و شريالً 
  ه ل

يُو َّر ال عم لتعزيز املؤاسلم الو جملهء لإلحصلس ولتحسني ك لسام  4-4-6 الجمللتج
الحصلئهني الو جملهني يف مجع النهلىلمب وحتلهل لب وىشرهل )مثالً مت 
خالل العم  على ارتا اته هء العلملهء وىظل  املعلوملم الحصلئهء 

 القطريء لألغذيء والزراعء(

ال عم لتعزيز الجملظم واملؤاسلم الحصلئهء الو جملهء لتحسني ك لسام تو ا  4-4-6امل رج  
الحصلئهني الو جملهني يف مجع الحصلسام الزراعهء واليذائهء وحتلهل ل 

وىشرهلب مبل يف ذل  اللجملسنء إىل مؤشرام  ه اا التجملمهء املست امء ذام 
 الصلء

الصعه   للمقلرىء على تجملتج مجهع النل ان اهلىلم عللهء اجلود  وقلالء 3-4-6 الجمللتج
 ال ويلب وحتص  عله ل

إع اد املجملظمء وىشرهل لحصلسام زراعهء وغذائهء عللهء اجلود  وقلالء  3-4-6امل رج  
للمقلرىء على الصعه  ال ويلب مبل يف ذل  اللجملسنء إىل مؤشرام  ه اا 

 التجملمهء املست امء ذام الصلءب وحصول النل ان عله ل
يف جملل الحصلسام )رئه   املجملظمءتُعّزز احلوكمء والتجملسهق يف  2-4-6 الجمللتج

الحصلئهني ومجلعء العم  املش كء اني الدارام املعجملهء 
اللحصلسام(ب وحتّست الق ر  ال اخلهء على حتله  التح يلم 

 السهلالتهء والتجملمويء ولتقههم إ لر الرص  يف املجملظمء

ء يف إحصلسام املجملظمء )رئه  الحصلئهني ومجلعتعزيز احلوكمء والتجملسهق  2-4-6امل رج  
العم  املش كء اني الدارام املعجملهء اللحصلسام(ب وحتسني الق ر  

 ال اخلهء على إىتلج النهلىلم وىشرهل واات  ام ل
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جود  اخل ملم وىُبُ ج متملااء للعم  على املسلوا  اني اجلجملسني  3-6الجملته ء 
ء تعزيز الق رام القطريء يف جملل صهلغومتاني املر   اليت تؤدي إىل 

 وتجمل هذ ورص  اهلالم وارامج توّ ر  رصلً متسلويء للرجلل وللجملسلس

 المساواة بينخ ملم ذام ىوعّهء جّه   وىُبُ ج متملااء للعم  اشأن  3-6الجمللتج  
ب تؤدي إىل تعزيز الق رام القطريء على صهلغء الجنسين وتمكين المرأة

 رصلً متسلويء للرجلل والجملسلسب وعلى تجمل هذهل اهلالم وارامج تتهح 
 ورص هل

ع د املعليا ال ىهل لتنسهط مسألء املسلوا  اني اجلجملسنيب  لف:  3-6 3-6 املؤشرام
 والت خالم املست   ء اخللصء اللجملسلس اليت اعتم م

ع د معليا اهداس يف خطء العم  على ىطلق املجملظومء الس:  6-3
 ملجملظمءااملتعلقء الملسلوا  اني اجلجملسني ومتاني املر   اليت حّققت ل 

طنقء  لف:-3-6 3-6 املؤشرام 
ُ
 ع د املعليا ال ىهل لتعمهم املسلوا  اني اجلجملسني امل

ع د معليا اهداس للجملسبببب ء املجملقحء مت خطء العم  على ىطلق الس: -6-3
 ظمءلملسلوا  اني اجلجملسني ومتاني املر   اليت حققت ل املجملا املتعلقءاملجملظومء 

تتلقى النل ان اهعضلس ال عم ضمت اهه اا ارتا اته هء مت وح    1-3-6الجمللتج 
املسلوا  اني اجلجملسني لتجملمهء ق راهتل مبل يّتسق مع املعليا ال ىهل يف 

اشأن تنسهط مسألء املسلوا  اني اجلجملسنيب والت خالم  املجملظمء
 املست   ء

ارتا اته هء مت حصول النل ان اهعضلس على ال عم ضمت اهه اا  1-3-6امل رج  
وح   املسلوا  اني اجلجملسني لتجملمهء ق راهتل مبل يّتسق مع املعليا ال ىهل 

 للمجملظمء يف مل يتعلق اتعمهم املسلوا  اني اجلجملسني والت خالم املست   ء

تجملشأ  و تُعزَّز آلهلم مؤاسهء وق رام املو  ني ل عم منلدرام النل ان  4-3-6 الجمللتج
 مسألء املسلوا  اني اجلجملسنيالرامهء إىل معلجلء 

إىشلس آلهلم مؤاسهء وتجملمهء ق رام للمو  ني  و تعزيزهل ل عم منلدرام  4-3-6امل رج  
 النل ان الرامهء إىل معلجلء مسألء املسلوا  اني اجلجملسني

خ ملم جه   ملعلجلء  كثر  عللهء ومشورت لقواع  احلوكمء وآلهلهتل  2-6الجملته ء 
 العلمليب والقلهميب والو ين ويف ارامج اهل اومؤاسلهتل على الصعه  

 ارتا اته ي

قواعد حوكمة وآليات  خ ملم ذام ىوعّهء جّه   مت  ج  وضع 1-6الناتج  
على كل من الصعيد  أكثر فعالية وشموال ومؤسسات ذات صلة

 ويف ارامج اهه اا ارتا اته هء العالمي واإلقليمي والوطني
ع د مت آلهلم  و عملهلم علملهء خمتلر  للحوكمء اليت  لف:  2-6 2-6املؤشرام 

 دوراً قهلديلً مبل شّ ع إحراز تق   يف مسلئ  متصلء املجملظمءمتلرس  ه ل 
 الهه اا ارتا اته هء اخلمسء

التق    املجملظمءع د مسلئ  احلوكمء حهث ش عل الس:  6-2
خبصوص اهه اا ارتا اته هء اخلمسء على الصعه يت الو ين 

 والقلهمي

ع د آلهلم  و عملهلم احلوكمء العلملهء امل تلر  اليت متلرس  لف: -2-6 1-6 املؤشرام 
 ه ل املجملظمء دوراً قهلديلً يشّ ع إحراز التق   يف املسلئ  املتصلء الهه اا 

 ارتا اته هء اخلمسء
لى عاملجملظمء مسلمهء ع د مسلئ  احلوكمء اليت ش عل  ه ل الس: -6-2

إحراز تق   خبصوص اهه اا ارتا اته هء اخلمسء على الصعه يت 
 الو ين والقلهمي

يف آلهلم علملهء خمتلر  للحوكمء مت حهث  املجملظمءحتّست مسلمهء  1-2-6 الجمللتج
 جودهتل واتسلق ل

آلهلم حوكمء علملهء خمتلر  مت حهث جودهتل حتّست مسلمهء املجملظمء يف  1-2-6امل رج  
 واتسلق ل



C 2017/3 Web Annex 11 32 

 

 

 األهداف والنتائج والمؤشرات والنواتج: 0212–0211 الفترة
 (CL 153/3 Web Annex 5 على شبكة الويب 5 )مقتطف من الملحق

مالحظة بشأن 
 التغيير

 األهداف والنواتج والمؤشرات والمخرجات: 0201–0212 الفترة
 (C 2017/3 في الوثيقة 0 )مقتطف من الملحق

حُت َّد مسلئ  احلوكمء الرئهسهء على الصعه يت الو ين والقلهمي وُتصلغ  4-2-6 الجمللتج
 خهلرام ملشور  مست   ء مالئمء

حت ي  مسلئ  احلوكمء الرئهسهء الو جملهء والقلهمهء وصهلغء خهلرام  4-2-6امل رج  
 املالئمءللمشور  املست   ء 

على التيذيء مت خالل دمج  املجملظمءضملن اجلود  وارتتسلق يف عم   5-6الجملته ء 
اهلجمل اء ال ولهء  يف املجملظمءالتيذيء يف ال لر ارتا اته يب وتعزيز مسلمهء 

 للتيذيء

 5-6الجمللتج  

 

ء مت خالل تعمهم التيذي ضملن جود  واتسلق عم  املجملظمء اشأن التيذيء
قء ارتا اته هء وتعزيز مسلمهء املجملظمء يف اهلهلك  ال ولهء املتعليف اهه اا 

 اللتيذيء
اليت تنّلغ عت التق    املجملظمءع د النل ان امل عومء مت  لف:  5-6 5-6املؤشرام 

احملرز يف تجمل هذ ارتلتزاملم اإعالن رومل عت التيذيء وإ لر العم  للمؤمتر 
 ال ويل الثلين للتيذيء

الذيت يطنقون املعليا ال ىهل  املجملظمءع د وح ام/مو  ي الس:  6-5
 والجمل ج املؤاسي لتعمهم التيذيء يف ال لر ارتا اته ي

ع د النل ان اليت حتظى ا عم املجملظمء واليت تنّلغ عت إحراز  لف:  -5-6 5-6املؤشرام  
تق   يف تجمل هذ التزاملم إعالن رومل عت التيذيء وإ لر العم  ذي الصلء 

 الصلدريت عت املؤمتر ال ويل الثلين املعىن اللتيذيء
ع د وح ام/مو  ي املجملظمء الذيت يطنقون املعليا ال ىهل وهنج الس: -6-5

 املجملظمء لتعمهم التيذيء يف اهه اا ارتا اته هء
 للتجملسهق التشيهلي والسهلالس املجملظمءحتسني جود  ومتلا  دعم  1-5-6 الجمللتج

 اشأن التيذيء يف مجملظومء اهمم املتح  
حتسني جود  واتسلق ال عم الذي تق م  املجملظمء إىل التجملسهق التشيهلي  1-5-6امل رج  

 والسهلالس اشأن التيذيء يف مجملظومء اهمم املتح  
على دعم النل ان اهعضلس يف تجمل هذ إعالن رومل عت  املجملظمءتعزيز ق ر   4-5-6 الجمللتج

 التيذيء وإ لر العم  للمؤمتر ال ويل الثلين للتيذيء
تعزيز ق ر  املجملظمء على دعم النل ان اهعضلس يف تجمل هذ إعالن رومل عت  4-5-6امل رج  

التيذيء وإ لر العم  ذي الصلء الصلدريت عت املؤمتر ال ويل الثلين املعىن 
 اللتيذيء

وضع وتجمل هذ معليا مش كء وهنج مؤاسي لتعمهم التيذيء يف ال لر  3-5-6 الجمللتج
 ارتا اته ي مت خالل اهه اا ارتا اته هء

وضع وتجمل هذ معليا مش كء وهنج للمجملظمء لتعمهم التيذيء مت خالل  3-5-6امل رج  
 اهه اا ارتا اته هء

اشأن تيا املجمللخ مت خالل تعمهم  املجملظمءضملن جود  ومتلا  عم   6-6الجملته ء 
يف اهلهلك   جملظمءاملتيا املجمللخ يف كلم  ال لر ارتا اته ي وتعزيز مسلمهء 

 الو جملهء والقلهمهء وال ولهء لتيا املجمللخ

متلشهل مع تغير المناخ  ضملن جود  واتسلق عم  املجملظمء اشأن 6-6الجمللتج  
ارتا اته هء  تعمهم  يف اهه اامت خالل  ارتا اته هء املتعلقء اتيا املجمللخ

 وتعزيز مسلمهء املجملظمء يف اهلهلك  الو جملهء والقلهمهء وال ولهء املتعلقء اتيا
 املجمللخ

 اليت تنلغ عت التق   يف املجملظمءع د النل ان امل عومء مت  لف:  6-6 6-6املؤشرام 
 تعمهم اهمت اليذائي والزراعء يف اهلالم وعملهلم تيا املجمللخ

ع د احلوارام الر هعء املستوى يف جملل السهلالم يف ا لل الس:  6-6
دورا ريلديل  مءاملجملظالتقين على الصعه يت العلملي والقلهمي حهث تؤدي 

 املجملظمء لتجمل هذ و/ و مواصلء ع د النل ان اليت حتظى ا عم لف: -6-6 6-6املؤشرام  
الور  املاوىلم الزراعهء ملسلمهلهتل احمل د  على الصعه  الو ين مبوج  

 ات لق الري 
ع د احلوارام املتعلقء اتموي  السببببببببببببهلاببببببببببببلم و/ و ال جملهء ذام الس: -6-6

الصلء اللعم  يف جملل املجمللخ على الصعه يت العلملي والقلهمي حهث تؤدي 
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 (C 2017/3 في الوثيقة 0 )مقتطف من الملحق

يش ع التق   يف املسلئ  املتصلء الهمت اليذائي والزراعء يف ارىلمج 
 تيا املجمللخ

 يف تعزيز تاببببببلمبببببب  التوقعببببببلم اليببببببذائهببببببء والزراعهببببببء  ريببببببلديببببببلً  املجملظمببببببء دوراً 
)مث  الصببجمل وق اهخضببر للمجمللخ وات لقهء اهمم املتح   ال لريء اشببأن تيا 

 (.4131املجمللخ وخطء عل  
على دعم النل ان اهعضلس يف تجمل هذ اهلالهتل  املجملظمءتعزيز ق ر   1-5-6 الجمللتج

 وخطط ل يف جملل تيا املجمللخ
تعزيز ق رام املجملظمء على دعم النل ان اهعضلس يف تجمل هذ املاوىلم  1-6-6امل رج  

الزراعهء لسهلالهتل وخطط ل املتعلقء اتيا املجمللخب خلصء املسلمهلم احمل د  
على الصعه  الو ينب اللضل ء إىل ماوىلم تيا املجمللخ ضمت اهلالهتل 

 وخطط ل اخللصء اللتجملمهء الزراعهء
يف حوارام خمتلر  علملهء وإقلهمهء على صعه   املجملظمءحتسني مسلمهء  4-6-6 الجمللتج

 السهلالم وعلى الصعه  التقين مت حهث اجلود  والتملا 
تزاي  مشلركء املجملظمء مت حهث الام والتواتر يف حوارام خمتلر  علملهء  4-6-6امل رج  

 املجمللخ تيا وإقلهمهء  جملهء وخلصء مبسلئ  التموي  والسهلالم اشأن

 


