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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
92011 

 التزاًما سييييييياسييييييًيا صييييييريًحاالبلدان  التزام 1-1
باااالق ااااااااااااااااااأل على اذوع وا عااادام األمن ال اااذائي 

 2030وسوأل الت ذية حبلول عام 

 

 ىعل املصااال ة وأصااا ا  احلكومات قدرات حتسااان 1-1-1
 شاملةو  قطاعية استثمار وبرامج وخطط سياساتية أطر وضع
 ال ذائي األمن وا عدام اذوع على للق ااااااااااااااااأل قطاعات لعدة
 2030 عام حبلول الت ذية سوأل أشكال ومجيع

 ةواملؤساااساااي البشااارية القدرات ذات العامة الساااياساااات عمليات عدد •
 اصاااااااااااااااةاخل واالعتبارات والت ذية ال ذائي األمن أهداف إلدراج املعززة

 سااااتثماراال وخطط القطاعية السااااياسااااات يف اذنساااان بن باملساااااواة
 املنظمة لدعم كنتيجة  والربامج

83 127 

 ىعل املصااال ة وأصااا ا  احلكومات قدرات حتسااان 1-1-2
 احلق إلعمال وتنفيذها باملساااااأللة وخاصااااة قا و ية أطر وضااااع

 كاف     غذاأل يف

 ةواملؤساااساااي البشااارية القدرات ذات العامة الساااياساااات عمليات عدد •
 اصاااااااااااااااةاخل واالعتبارات والت ذية ال ذائي األمن أهداف إلدراج املعززة

 نتيجةك  املساااااأللة وأطر القا و ية األطر ضاااامن اذنساااان بن باملساااااواة
 املنظمة لدعم

11 29 

آلليات شييييييييييياملة للحو مة البلدان  تنفيذ 1-2
من أجل الق ااااااأل على اذوع وا عدام  والتنسييييق

األمن ال ذائي ومجيع أشكال سوأل الت ذية حبلول 
2030 

 ىعل املصااال ة وأصااا ا  احلكومات قدرات حتسااان 1-2-1
 والت ذية ال ذائي األمن حوكمة

 ةواملؤساااساااي البشااارية القدرات ذات العامة الساااياساااات عمليات عدد •
 ةاملنظم لدعم كنتيجة  والت ذية ال ذائي األمن حلوكمة املعززة

26 43 

لقرارات بيياالسيييييييييييتنييا   لى البلاادان  اتخييا  1-3
للق األ على اذوع وا عدام األمن ال ذائي  األ لة

 2030ومجيع أشكال سوأل الت ذية حبلول عام 

 

 ىعل املصااال ة وأصااا ا  احلكومات قدرات حتسااان 1-3-1
 ةالت ذي سااااااااااااااوأل أشااااااااااااااكال ومجيع ال ذائي األمن ا عدام حتليل

 على الق اااااااأل يف املصاااااال ة وأصاااااا ا  القطاعات ومسااااااا ة
 ةالت ذي سااااااااااااوأل أشااااااااااااكال ومجيع ال ذائي األمن وا عدام اذوع
 2030 عام حبلول

 ةواملؤساااساااي البشااارية القدرات ذات العامة الساااياساااات عمليات عدد •
 ساااااااااا اتم ذلك يف مبا والت ذية، ال ذائي األمن حالة لت ليل املعززة
 لدعم جةكنتي  القرارات صااااانع يف هبا لالسااااا شااااااد القطاعات، خمتلف
 املنظمة

9 21 

 ىعل املصااال ة وأصااا ا  احلكومات قدرات حتسااان 1-3-2
 لصاااالةا ذات والتشااااريعات والربامج السااااياسااااات وتقييم رصااااد

 ةواملؤساااساااي البشااارية القدرات ذات العامة الساااياساااات عمليات عدد •
 الت ذيةو  ال ذائي األمن وبرامج سااااااااياسااااااااات أثر وتقييم لرصااااااااد املعززة
 املنظمة لدعم كنتيجة  القرارات صنع على

22 36 
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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
92011 

 كالأشاااااااا ومجيع ال ذائي األمن وا عدام اذوع على بالق اااااااااأل
  2030 عام حبلول الت ذية سوأل

ت لسيييياسيييات واسيييتراتيجياالبلدان  تنفيذ 1-4
للق ااااااااااااااااأل على اذوع  وبرامج اسيييييييييييت مار فعالة

وا عدام األمن ال ذائي ومجيع أشاااااااااااااااكال ساااااااااااااااوأل 
 2030الت ذية حبلول عام 

 ىعل املصااال ة وأصااا ا  احلكومات قدرات حتسااان 1-4-1
 وعاذ على للق ااااااااااااأل واساااااااااااتخدام ا املالية املوارد ختصاااااااااااي 

 ولحبل الت ذية ساااااااااااوأل أشاااااااااااكال ومجيع ال ذائي األمن وا عدام
 2030 عام

 ةواملؤساااساااي البشااارية القدرات ذات العامة الساااياساااات عمليات عدد •
  الت ذيةو  ال ذائي لألمن واسااااااتخدام ا املالية املوارد لتخصااااااي  املعززة

 املنظمة لدعم كنتيجة

10 17 

 ىعل املصااال ة وأصااا ا  احلكومات قدرات حتسااان 1-4-2 
 األمن ايلجماااا يف التنظيمي والتطوير البشاااااااااااااااريااااة املوارد تنميااااة

 والت ذية ال ذائي

 يف عززةامل التنظيمية والتنمية البشااااااااااااااارية القدرات ذات املنظمات عدد •
 املنظمة لدعم كنتيجة  والت ذية ال ذائي األمن جمال

37 74 
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 :2 االستراتيجي الهدف 
 واستدامة  نتاجية أ  ر األسماك ومصايد والغابات الزراعة جعل

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 ةاإلنتاجي لزيادة ممارساااااااااات البلدان اعتما  2-1
 التدهورو  املناخ ت ري معاذة مع مستدامة بطريقة
 ومصاااااااااااااااايد وال ابات الزراعة قطاعات يف البيئي

 األمساك

 

 اتومماااارساااااااااااااااااا تكنولوجياااات بتجريااا  املنتجن ياااامق 2-1-1
 ادةزياا أجاال من مبساااااااااااااااتواهااا االرتقاااأل أو اختبااارهااا أو مبتكرة

 حنو لىع البيئي والتاااادهور املناااااخ ت ري ومعاااااذااااة اإل تاااااجيااااة
 مستدام

 ولوجياتوتكن ممارسااااات جتربة في ا جرت اليت املبادرات عدد( ألف) •
 بشااكل اإل تاجو  اإل تاجية لزيادة وتكييف ا علي ا واملصااادقة ابتكارية،

 تدهور أو/و املناخ ت ري إىل ذاته الوقت يف التصااااااااااد  مع مسااااااااااتدام،
 البيئة

 املمارسااااااااااااااااات  طاق توسااااااااااااااايع في ا جرى اليت املبادرات عدد( باأل) •
  تاااجواإل اإل تاااجيااة لزيااادة التكنولوجيااات اساااااااااااااااتخاادام أو االبتكاااريااة
 أو/و اخاملن ت ري إىل ذاته الوقت يف التصااااااد  مع مسااااااتدام، بشااااااكل
 البيئة تدهور

30 
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76 

 

 

43 
 

 العتماد ال ويج على املؤساااااااااااااااسااااااااااااااااات قدرات تعزيز 2-1-2
 إىل تؤد  قطاعات لعدة وشاااااااااااااملة تكامالا  أكثر ممارسااااااااااااات

 البيئي وروالتده املناخ ت ري ومعاذة واإل تاج اإل تاجية زيادة
 .مستدام حنو على

 املنتجن، منظماااتو  اإلرشااااااااااااااااااد، خاادمااات) املؤساااااااااااااااساااااااااااااااااات عاادد •
 الصااااااااااااالة، ذات املدين اجملتمع منظماتو  احلكومية، املؤساااااااااااااسااااااااااااااتو 
 ميةلتن الدعم على حصااااااااااالت اليت( والتعليم الب وث مؤساااااااااااسااااااااااااتو 

 متكاملة اتممارسااااا اعتماد على للتشاااااجيع الفنية أو التنظيمية قدراهتا
 القطاعات بن ومش كة

42 168 

 وآليات لسيييييييييييياسيييييييييييات البلدان وضييييييييييي  2-2
 ساااااتدامامل اإل تاج ملعاذة تحسييييينها أو للحو مة

 الزراعة عاتقطا يف البيئي والتدهور املناخ وت ري
 واحلراجة األمساك ومصايد

 

 تثماراالساا وبرامج واالساا اجتيات السااياسااات صااياغة 2-2-1
 األمساك ومصاااايد وال ابات الزراعة قطاعات الساااتدامة دعما

 البيئي والتدهور املناخ لت ري والتصد 

 تمت اليت االسااااااااااتثمار وبرامج واالساااااااااا اتيجيات السااااااااااياسااااااااااات عدد •
 ل اباتوا الزراعة جعل إىل وترمي املنظمة من كبري  بدعم صاااااااااااااااياغت ا
 ملناخا لت ري   والتصااااااااااد   واسااااااااااتدامة، إ تاجية أكثر األمساك ومصااااااااااايد
 البيئة وتدهور

22 61 

 ىعل املصااال ة وأصااا ا  احلكومات قدرات حتسااان 2-2-2
 ضاااااااعلو  القطاعات بن املشااااااا ك الساااااااياساااااااات حوار تيساااااااري

 الزراعة قطاعات الستدامة تكامالا  أكثر وبرامج اس اتيجيات

 مصااااااااايدو  وال ابات املسااااااااتدامة الزراعة عن االساااااااا اتيجية وثائق عدد •
 نب مشاا ك السااياسااات حول حوار خالل من ُوضااعت اليت األمساك

 احملد دة واملسااااااااااا ات 2030 خطة تنفيذ خبطط ومتصاااااااااالة القطاعات
 وطنياا 

18 40 
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 :2 االستراتيجي الهدف 
 واستدامة  نتاجية أ  ر األسماك ومصايد والغابات الزراعة جعل

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 دهوروالت املناخ ت ري ومعاذة األمساك، ومصااااااااااااااااايد وال ابات
 البيئي

 السيييييييييييياسيييييييييييات لتنفيذ البلدان حتسااااااااااااااان 2-3
 اتقطاع اساااااااتدامة لت قيق الدولية والصييييي وك

 وال ابات األمساك ومصايد الزراعة

 

 لقطاااعااات الفعااال اإلدراج ل ااااااااااااااامااان الاادعم تقاادم 2-3-1
 لدولية،ا احلوكمة آليات يف األمساك ومصايد وال ابات الزراعة

 املناااااخ، وت ري ،2030 عااااام خبطااااة يتعلق مااااا يف سااااااااااااااايمااااا ال
 البيولوجي بالتنوع اخلاصاااااااااااااااة والصاااااااااااااااكوك األعمال وجداول
 .املنظمة مسؤولية حتت والبيئة والتص ر

 إىل عتورُف املنظمة في ا ساااااااااااااااا ت اليت الرمسية الدورات وثائق عدد •
 باراتواالعت املساااااااااااااتدامة، الزراعة على ورك زت الدولية احلوكمة آليات
 األمساك مصايد أو/و باحلراجة اخلاصة

24 50 

 الساااااااياساااااااات تنفيذ على املؤساااااااساااااااات قدرات تعزيز 2-3-2
 ت ري جلوتعا املساااااااااااااتدام اإل تاج تعزز اليت الدولية والصاااااااااااااكوك

 .البيئي والتدهور املناخ

 احلكومياااة املؤساااااااااااااااسااااااااااااااااااات قااادرات في اااا تعز زت اليت البلااادان عااادد •
 اتواالساا اتيجي السااياسااات، لتنفيذ الصاالة ذات أخرى ومؤسااسااات

 املناخ  ري  ت تعاجل أو/و املساااااااااااتدام اإل تاج تعزز اليت احلوكمة آليات أو
 البيئة وتدهور

15 43 

 ى ل بيياالسيييييييييييتنييا  لقرارات البلاادان تخييا  2-4
 الزراعيية قطيياعييات اسيييييييييييتييداميية لغرض األ ليية

 تغير معالجة م  والحراجة األسيييماك ومصيييايد
 ه ات الوقت في البيئي والتدهور المناخ

 الق ايا تعاجل اس اتيجية معرفية منتجات است داث 2-4-1
 اإل تاااااجباااا املتعلقااااة املعلومااااات وتاااادمج العااااامليااااة أو اإلقليميااااة
 .البيئي والتدهور املناخ وت ري املستدام

 مل وظ كلبش احملدثة أو اذديدة االس اتيجية املعرفة منتجات عدد •
 وضاااع ا ت   اليت البيئة وتدهور املناخ وت ري املساااتدام باإل تاج واملتصااالة
 البلدان ذميع متاحة تكون حبيث و شرها شاملة بصورة

27 111 

 حتليل او  البيا ات مجع على املؤسااسااات قدرات تعزيز 2-4-2
 وت ري املسااااتدام اإل تاج بشاااا ن القرارات الختاذ عن ا واإلبالغ

 املساااتدامة ةالتنمي أهداف ذلك يف مبا البيئي، والتدهور املناخ
 .الصلة ذات

 ةتنمي جماال يف املنظماة من الادعم تلقات اليت املؤساااااااااااااااسااااااااااااااااات عادد •
 ليتا القرارات الختاااذ عن ااا واإلبالغ وحتلياال مجع، أجاال من القاادرات

 يف مبا البيئة، روتدهو  املناخ ت ري   مس لة وتعاجل املستدام، اإل تاج تعز ز
 الصلة ذات املستدامة التنمية أهداف ذلك

30 77 
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 :3الهدف االستراتيجي  
 الحّد من الفقر في الريف

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 راءالفق ومنظمييات الريف فقراء تم ين 3-1
 ةاإل تااااجياا املوارد إىل الوصاااااااااااااااول من الريف في

 واألسواق واخلدمات

 

 العمل وتيساااااري الريفية واملؤساااااساااااات املنظمات تعزيز 3-1-1
 الريف يف للفقراأل اذماعي

 ي اف جرى اليت( العامليةو  اإلقليمية املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات أو) البلدان عدد •
 العمل يلوتساااااا  الريفية واملؤسااااااسااااااات املنظمات لتعزيز الدعم تقدم

 الريفية املناطق يف للفقراأل اذماعي

10 
 

25 

 

 يةتوجي  وخطوط وساااااياساااااات اسااااا اتيجيات وضاااااع 3-1-2
 من جمموعااااة إىل الريف فقراأل وصاااااااااااااااول لت سااااااااااااااان وبرامج

 واألساااااااااااااااواق والتكنولوجياااات واملعاااارف والتمويااال اخلااادماااات
 لت سااااااااااانو  املناخ، ساااااااااااياق يف ذلك يف مبا الطبيعية، واملوارد
 علي ا السيطرة

 ي اف جرى اليت( العامليةو  اإلقليمية املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات أو) البلدان عدد •
 من موعةجم على الريف يف الفقراأل حصول فرص لزيادة الدعم تقدم

 الريفيااة يااةالت ت والبىن والتكنولوجيااات واملعااارف والتموياال اخلاادمااات
 سااااياق يف ذلك يف مبا علي ا، والساااايطرة الطبيعية، واملوارد واألسااااواق

 املناخ ت ري

13 

 

 

38 

 ةاملعرف وتوليد القدرات وتنمية الساااااااااااااااياساااااااااااااااات دعم 3-1-3
 القتصاااااااد ا والتمكن اذنساااااان بن املساااااااواة وترية لتسااااااريع
 الريف يف للمرأة

 ي اف جرى اليت( والعاملية اإلقليمية املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات أو) البلدان عدد •
 نوالتمك اذنسااااااااااااااان بن املساااااااااااااااااواة عجلة لتساااااااااااااااريع الدعم تقدم

 الفقر من كمخرج  الريف يف للمرأة االقتصاد 

5 

 

16 

 ىلإ الريف فقراأل لوصاااااااااااااااول البلاااادان تعزيز 3-2
 ال ،الالئق والعمييييل المنتجيييية العميييياليييية فرص
  والنساأل الشبا  صفوف يف سيما

 يتعلق ما يف القدرات وتنمية الساااااااااااااااياسااااااااااااااااات دعم 3-2-1
 وجي يةالت واخلطوط والسااااااياسااااااات االساااااا اتيجيات بصااااااياغة
 يف قالالئ العماااال فرص تعزيز أجاااال من وتنفيااااذهااااا والربامج
 النساااااابةب خاصااااااة امل ارات، وتنمية املشاااااااريع وتطوير الريف،

  والنساأل الشبا  إىل

 ي اف جرى اليت( والعاملية اإلقليمية املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات أو) البلدان عدد •
 احلر ة ةواملباااااادر  الريف يف الالئق للعمااااال فرص خللق الااااادعم تقااااادم
 والنساأل للشبا  خاصة امل ارات، وتطوير

6 19 

 يقتطب لتعزيز القدرات وتنمية الساااااااااااااااياساااااااااااااااات دعم 3-2-2
 لن وضا أجاال من الريفيااة املناااطق يف الاادوليااة العماال معااايري
 عملب يتعلق ما يف ساااااايما ال وسااااااالمت ا، العمل فرص جبودة

 اذرب  والعمل األطفال

 ي اف جرى اليت( والعاملية اإلقليمية املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات أو) البلدان عدد •
 مبا الريفية ملناطقا يف الدولية العمل معايري تطبيق لتعزيز الدعم تقدم
 ألطفالا بعمالة يتعلق ما يف خاصة وسالمت ا، الوظائف جودة يعزز

 اذرب  والعمل

3 7 
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 :3الهدف االستراتيجي  
 الحّد من الفقر في الريف

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 نظم ىلإ الريف فقراأل لوصاول البلدان تعزيز 3-3
 االجتماعية الحماية

 

 القدرات ةوتنمي املعرفة وتوليد السياسات دعم توفري 3-3-1
 اعيةاالجتم احلماية ت طية  طاق لتوساااااااااايع الدعوة وأ شااااااااااطة
 الفقراأل لتشمل

 ي اف جرى اليت( والعاملية اإلقليمية املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات أو) البلدان عدد •
 تشااامل يثحب االجتماعية احلماية ت طية  طاق لتوسااايع الدعم تقدم
  واإل سا ية اهلش ة السياقات يف ذلك يف مبا الريف، فقراأل

5 14 

 القدرات ةوتنمي املعرفة وتوليد السياسات دعم توفري 3-3-2
 طاعاتق بن ما يف التآزر ب وجه للن وض الدعوة وأ شاااااااااااااطة
 طبيعية،ال املوارد وإدارة والزراعة والت ذية االجتماعية احلماية

 املناخ ت ري ذلك يف مبا

 ي اف جرى اليت( والعاملية اإلقليمية املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات أو) البلدان عدد •
 الت ااذيااةو  االجتماااعيااة احلمااايااة بن التااآزر أوجااه لتعزيز الاادعم تقاادم

  املناخ ت ري ذلك يف مبا ،الطبيعية املوارد وإدارة والزراعة

6 17 

 تصاااااااااااااااميم على للقاااااادرات البلاااااادان تعزيز 3-4
 والبرامج واالسيييييييييييتراتيجيات السيييييييييييياسيييييييييييات

فة  الخاصيييييييييييية القطاعات المتعد ة المنصييييييييييي
 اتنفيذه وعلى ،الجنسيييييييييييين بين بالمسييييييييييياواة

 من 1 اهلاااادف حتقيق يف لإلسااااااااااااااا ااااام وتقييم ااااا
 .املستدامة التنمية أهداف

 ذوتنفيااااااا تصاااااااااااااااميم على الوطنياااااااة القااااااادرات تعزيز 3-4-1
 اواةللمساااا ومراعية شاااااملة وبرامج واساااا اتيجيات سااااياسااااات

 الريف، يف الفقر من لل د القطاعات ومتعددة اذنسن بن
 املناخ وت ري اهلجرة سياق يف ذلك يف مبا

 ي اف جرى اليت( والعاملية اإلقليمية املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات أو) البلدان عدد •
 شاملة برامجو  واس اتيجيات سياسات وتنفيذ لتصميم الدعم تقدم

 يف الفقر من لل د القطاعات ومتعددة اذنسااااااااااااااان بن وتسااااااااااااااااو 
 املناخ وت ري اهلجرة سياق يف ذلك يف مبا الريف،

6 18 

 تقييمو  لتعزيز واألدوات واملعاااااارف البياااااا اااااات توفري 3-4-2
 بن للمسااااااااواة ومراعية شااااااااملة واسااااااا اتيجيات ساااااااياساااااااات

 مبا يف،الر  يف الفقر من لل د القطاعات ومتعددة اذنساااااان
 احملرز قدمالت ورصااااااد املناخ، وت ري اهلجرة سااااااياق يف ذلك يف
 الريف يف الفقر من احلد يف

 ي اف جرى اليت( والعاملية اإلقليمية املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات أو) البلدان عدد •
 ومتعددة املةش وبرامج واس اتيجيات سياسات لتقييم الدعم تقدم

 يف مبا ف،الري يف الفقر من لل د اذنساااان بن وتساااااو القطاعات 
 سااااااابيل يف احملرز التقدم ورصاااااااد املناخ، وت ري اهلجرة ساااااااياق يف ذلك
 الريف يف الفقر من احلد

3 9 
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 :4 االستراتيجي الهدف

 و فاءة شموالً  أ  ر وغذائية زراعية نظم تم ين

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 وخطوط واتفاقات مواصيييييييفات صيييييييياغة 4-1
 لبلدانا وصاااااول لت سااااان  ولية طوعية توجيهية

  وأدائ ا الدولية األسواق إىل

 

 ةومنق  جديدة دولية ملوصااااااااافات البلدان صاااااااااياغة 4-1-1
 االتفاقو  النباتية، وبالص ة وجودهتا األغذية بسالمة خاصة
 يلالدو  االتساق لت قيق مراجع مبثابة لتكون علي ا

 ذيةاألغ ساااااااااااااااالمة جمال يف املنق ة أو اذديدة الدولية املعايري عدد •
 النباتية والص ة وجودهتا
 جديدة ق ايا يف النظر -ألف
 املعايري مشاريع يف التقدم -باأل

 جديدة معايري اعتماد -جيم

 
 
21 
48 
24 
 

 
 
35 
97 
47 
 

 االقتصاااااااااااااااااادياااة واذمااااعاااات البلااادان قااادرات تعزيز 4-1-2
 خطوط صااياغة يف بفعالية املشاااركة على هلا التابعة اإلقليمية
 جراألاتإ شاااااااااافافية تشااااااااااجع دولية واتفاقات طوعية توجي ية
ن األساااواق ساااُ  ائيةوغذ زراعية  ظم وإقامة األساااواق فرص وحتح

 .كفاألة  أكثر

 أو لقرائنا املنظماة هلاا وفر ت اليت اإلقليمياة األج زة أو البلادان عادد •
 لدوليةا التجارة اتفاقات بشاااااااااااا ن لل وار منتديات أو القدرات تنمية

 التوجي ية واخلطوط

8 28 

 لسيييييييياسيييييييات وتنفيذها البلدان تصيييييييميم 4-2
 إقامة متدع مؤسييييسييييية وترتيبات تنظيمية وأطر
 وفعالة شاملة غذائية زراعية  ظم

 

 يمتصاااااااام على العام القطاع منظمات قدرات تعزيز 4-2-1
 خططو  تنظيمية وأطر واسااااااااااا اتيجيات ساااااااااااياساااااااااااات وتنفيذ

 لةشاااااااااااام غذائية زراعية  ظم إقامة تدعم وطنية اساااااااااااتثمارات
 .وفعالة

 من لعاما القطاع منظمات في ا اساااتفادت اليت األقاليم/البلدان عدد •
 ساااااااااااياساااااااااااتال وتنفيذ تصاااااااااااميم جمال يف قدراهتا لتعزيز املنظمة دعم

 نيااةالوط االساااااااااااااااتثمااار وخطط التنظيميااة واألطر واالسااااااااااااااا اتيجيااات
 والكفؤة الشاملة وال ذائية الزراعية النظم لتطوير الداِعمة

24 82 

 واخلااااص العاااام القطااااعن منظماااات قااادرات تعزيز 4-2-2
  ظم امةإق تدعم مؤساااااااااساااااااااية ترتيبات وتنفيذ تصاااااااااميم على

 .وفعالة شاملة غذائية زراعية

 اخلاصو  العام القطاعن منظمات في ا اساااااااااتفادت اليت البلدان عدد •
 رتيبااتت وتنفيااذ تصاااااااااااااااميم جمااال يف قاادراهتااا لتعزيز املنظمااة دعم من

  وال ذائية الزراعية النظم وكفاألة لشمولية داِعمة مؤسسية

9 19 

 عيييامال القطييياعين لقيييدرات البلااادان تعزيز 4-3
 للن وض االسيييييييييييت ميييييارات وزييييييا ة والخيييييا 

 القدراتب القيمة سالسل يف الفاعلة اذ ات تزويد 4-3-1
 ستدامةم وغذائية زراعية قيمة سالسل إلقامة واإلدارية الفنية
 وشاملة وفعالة

 راتالقاااد لتعزيز املنظماااة بااادعم حظيااات اليت البلااادان عااادد( ألف) •
 ل ذائيةا القيمة سلسلة يف الفاعلة اذ ات لدى واإلدارية الفنية

18 
 
 
12 

57 
 
 
27 
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 :4 االستراتيجي الهدف

 و فاءة شموالً  أ  ر وغذائية زراعية نظم تم ين

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 سااااااااالساااااااال وتطوير الشاااااااااملة الزراعية باملنشااااااااآت
 القيمة

 

 اذ ات قدرات لتعزيز املنظمة بدعم حظيت اليت البلدان عدد( باأل) •
 يمةق سااااااالساااااال تطوير أجل من ال ذائية القيمة ساااااالساااااالة يف ةالفاعل
 عادلة ورةبص االستفادة من املرأة ومتك ن اذنسا ية للمسائل مراعية

 واخلااااص العاااام القطااااعن منظماااات قااادرات تعزيز 4-3-2
 املاااالياااة واخلااادماااات األدوات يف االساااااااااااااااتثماااارات زياااادة على

 قامةإ ل رض وتنفيذها وتصاااااااااااااااميم ا املخاطرة، إدارة وآليات
 وفعالة شاملة وغذائية زراعية  ظم

 االساااااااااااااااتثماااارات لزياااادة املنظماااة من دعماااا تتلقى اليت البلااادان عااادد •
 وأ املخاطر، إدارة وآليات املالية واخلدمات الصااااااااااكوك يف املسااااااااااؤولة
 املةوش كفؤة  وغذائية زراعية  ظم إلقامة ،وتنفيذها لتصميم ا

18 32 

 ى ل باالسيييييييييييتنا  لقرارات البلادان اتخا  4-4
 وغذائية زراعية  ظم إقامة دعم أجل من األ لة

 واقاألساااااا عن والت ليالت املعلومات أحدث توفري 4-4-1
 ألساااااااواقا فرص وتعزيز األساااااااواق شااااااافافية لتشاااااااجيع العاملية

 .واحمللية واإلقليمية العاملية والتجارة

 اليت واقاألسااااااااااا بشااااااااااا ن واملعرفية والت ليلية اإلعالمية املنتجات عدد •
 املنظمة تنشرها

25 62 

 ظم  إل شااااااااااأل يلزم مبا العام القطاع منظمات تزويد 4-4-2
 الزراعيةو  وال ذائية التجارية السااااااياسااااااات آثار وحتليل لرصااااااد
 .الوطنية وال ذائية الزراعية النظم على

  ثرياتت لرصد  ظم إلقامة املنظمة من دعما تتلقى اليت البلدان عدد •
 والزراعية ةال ذائي النظم على والزراعية وال ذائية التجارية الساااياساااات

  وحتليل ا الوطنية،

7 17 
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 :5 االستراتيجي الهدف 
 واألزمات التهديدات أمام الصمو  على العيش  سب  سبل قدرة زيا ة

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 روأط لنظم تنفييييذهيييا أو البلاااادان اعتميييا  5-1
 ملخاطرا من لل د ومؤسسية وسياساتية قانونية
  األزمات وإدارة

 

 عااامااةال واملنظمااات لل كومااة الوطنيااة القاادرات تعزيز 5-1-1
 اتيجياتواس   وسياسات استثمار برامج وتعزيز صياغة على

 باحلد خاصة وخطط
 األزمات وبإدارة املخاطر من

 خطة / اسااا اتيجية واعتماد بصاااياغة قامت اليت البلدان عدد( ألف) •
 نظمةامل لدعم  تيجة مؤسساهتا يف األزمات وإدارة املخاطر من لل د  

 يف البلدان دعمت اليت املعيارية واإلقليمية العاملية املنتجات عدد( باأل) •
 من  دلل اساااتثمار وبرامج وخطط واسااا اتيجيات ساااياساااات صاااياغة
 تنفيذها على وتشجع األزمات، وإدارة املخاطر

12 

 
 
24 

 

46 

 
 
80 

 من  دلل املوارد وتعبئة التنسااااااااااااااايق آليات حتسااااااااااااااان 5-1-2
 .األزمات وإدارة املخاطر

نت يتال االقاليم أو البلدان عدد •  التنسااااااااايقو  املوارد تعبئة آليات حسااااااااا 
 املنظمة لدعم كنتيجة  األزمات وإدارة املخاطر من لل د

15 35 

 منتظميية لمعلومييات البلااادان اسيييييييييييتخييدام 5-2
 ملاااةاحملت الت اااديااادات ملواج اااة المب ر ولإلنيييذار
 واملستجدة واملعروفة

 الت اادياادات لت ااديااد حتساااااااااااااااين ااا أو آليااات وضاااااااااااااااع 5-2-1
 ويف تكاملامل املبكر اإل ذار وتنفيذ املخاطر وتقييم ورصاادها،

 املناس  الوقت

نت اليت والبلدان األقاليم عدد •  ت ديداتال لرصااااد  ظم ا/آلياهتا حساااا 
 املنظمة لدعم كنتيجة  املبكرة اإل ذارات إطالق تعزيز أجل من

15 56 

 التاا ثر قااابليااة تقييم على الوطنيااة القاادرات حتسااااااااااااااان 5-2-2
 .الصمود على القدرة وقياس

نت اليت األقاليم أو البلدان عدد •  على القدرة خطط رسااااااااااااااام حسااااااااااااااا 
  املنظمة لدعم كنتيجة  وحتليل ا للخطر التعرض/الصمود

12 35 

 يةوقابل المخاطر من بالحد البلاادان قيام 5-3
 محليال والمجتم  األسرة صعيدي على التأثر

 

  ا وأصاااااااااا احمللية واجملتمعات احلكومة قدرات تعزيز 5-3-1
 لوقايةا ممارساااااااااات تنفيذ على اآلخرين الرئيساااااااااين املصااااااااال ة
 واألزمات الت ديدات آثار من لل د   اذي دة والتخفيف

نت اليت البلدان عدد •  ممارساااااااااااتو  وتكنولوجيات معايري تطبيق حساااااااااا 
 نتيجةك  املخااطر من والتخفيف للوقااياة القطااعاات وحماددة متكااملاة

 املنظمة لدعم

8 37 

 من ل دل وتدابري مبمارسااااااات احمللية اجملتمعات تزويد 5-3-2
 الت ثر قابلية

نت اليت البلدان عدد •  من حتد    أن شاااا  ا من اليت املعايري تطبيق حساااا 
 قدرهتا عززوت واألزمات للت ديدات املعرضااااة احمللية اجملتمعات ضااااعف

 املنظمة لدعم كنتيجة  مقاومت ا على

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

  

 لنهاية المقصد المؤشر المخرج الناتج
2018 

 لنهاية المقصد
2019 

 و  ارة واألزمات لل وارث البلدان تأهب 5-4
 لها الفعالة االستجابات

 على املصااااااال ة وأصااااااا ا  السااااااالطات قدرات تعزيز 5-4-1
 ت ثري من لل د للطوارئ الت ه  جمال يف الوطين املساااااااااااااااتوى
 األزمات

 اخلطوطو  املعايري، لف م املنظمة دعم من تسااااااااااااتفيد اليت البلدان عدد •
 وارئالط حلالة والت ه  األخطار جمال يف واملمارساااااااااااااااات التوجي ية،

 بالقطاع اخلاصة

8 27 

 ىلإ املناسااااااا  الوقت يف اإل ساااااااا ية املسااااااااعدة تقدم 5-4-2
 ساااا ك  ساااابل على لل فاظ األزمات من املت ااااررة اجملتمعات

 العيش

 واليت الزراعة على بثقل ا تلقي ب زمة املت ثرة األقاليم أو البلدان عدد •
 يةللت ذ مراعية بصاااااااااااورة لألزمات املنظمة اساااااااااااتجابة من اساااااااااااتفادت
  املناس  التوقيت يف اذنسن بن وللمساواة

15 35 

 


