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   التغذية وسوء الغذائي األمن وانعدام اجلوع على القضاء يف املسامهة :1 االسرتاتيجي اهلدف 

 لنهاية املقصد املؤشر الناتج املخرج
2020 

 لنهاية املقصد
2021 

  (الرتاكمي)

التزام البلدان التزاًما ســـــــياســـــــًيا صـــــــرًحيا  1-1
ابلقضـــــــــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 

 2030وسوء التغذية حبلول عام 
 

 على املصـــلحة وأصـــحاب احلكومات قدرات حتســـني 1-1-1
 شاملةو  قطاعية استثمار وبرامج وخطط سياساتية أطر وضع
 الغذائي األمن وانعدام اجلوع على للقضــــــــــــــــاء قطاعات لعدة

 2030 عام حبلول التغذية سوء أشكال ومجيع

 ةواملؤســــســــي البشــــرية القدرات ذات العامة الســــياســــات عمليات عدد •
 اصـــــــــــــــةاخل واالعتبارات والتغذية الغذائي األمن أهداف إلدراج املعززة

 ســـــتثماراال وخطط القطاعية الســـــياســـــات يف اجلنســـــني بني ابملســـــاواة
 .املنظمة لدعم كنتيجة  والربامج

80 124 

 على املصـــلحة وأصـــحاب احلكومات قدرات حتســـني 1-1-2
 حلقا إلعمال وتنفيذها ابملســـــاءلة وخاصـــــة قانونية أطر وضـــــع

 كافٍ  ٍ غذاء يف

 ةواملؤســــســــي البشــــرية القدرات ذات العامة الســــياســــات عمليات عدد •
 اصـــــــــــــــةاخل واالعتبارات والتغذية الغذائي األمن أهداف إلدراج املعززة

 نتيجةك  املســــاءلة وأطر القانونية األطر ضــــمن اجلنســــني بني ابملســــاواة
 املنظمة لدعم

14 32 

تنفيذ البلدان آلليات شـــــــــــاملة للحوكمة  1-2
والتنسيق من أجل القضاء على اجلوع وانعدام 
األمن الغذائي ومجيع أشــــــــكال ســــــــوء التغذية 

 2030حبلول 

 على املصـــلحة وأصـــحاب احلكومات قدرات حتســـني 1-2-1
 والتغذية الغذائي األمن حوكمة

 ةواملؤســــســــي البشــــرية القدرات ذات العامة الســــياســــات عمليات عدد •
 املنظمة لدعم كنتيجة  والتغذية الغذائي األمن حلوكمة املعززة

26 43 

اختـــاذ البلـــدان لقرارات ابالســـــــــــتنـــاد إىل  1-3
األدلـــة للقضـــــــــــــاء على اجلوع وانعـــدام األمن 
الغذائي ومجيع أشــــــــكال ســــــــوء التغذية حبلول 

 2030عام 

 على املصـــلحة وأصـــحاب احلكومات قدرات حتســـني 1-3-1
 ةالتغذي ســـــــــــــــوء أشـــــــــــــــكال ومجيع الغذائي األمن انعدام حتليل

 على القضــــــاء يف املصــــــلحة وأصــــــحاب القطاعات ومســــــامهة
 التغذية ســــــــــــوء أشــــــــــــكال ومجيع الغذائي األمن وانعدام اجلوع
 2030 عام حبلول

 ةواملؤســــســــي البشــــرية القدرات ذات العامة الســــياســــات عمليات عدد •
 ســـــــــــامهاتم ذلك يف مبا والتغذية، الغذائي األمن حالة لتحليل املعززة
 جةكنتي  القرارات صـــــــــــــــنع يف هبا لالســـــــــــــــرتشـــــــــــــــاد القطاعات، خمتلف
 املنظمة لدعم

15 36 

 على املصـــلحة وأصـــحاب احلكومات قدرات حتســـني 1-3-2
 لصــــلةا ذات والتشــــريعات والربامج الســــياســــات وتقييم رصــــد

 ةواملؤســــســــي البشــــرية القدرات ذات العامة الســــياســــات عمليات عدد •
 على تغذيةوال الغذائي األمن وبرامج سياسات أثر وتقييم لرصد املعززة
 املنظمة لدعم كنتيجة  القرارات صنع

15 27 
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   التغذية وسوء الغذائي األمن وانعدام اجلوع على القضاء يف املسامهة :1 االسرتاتيجي اهلدف 

 لنهاية املقصد املؤشر الناتج املخرج
2020 

 لنهاية املقصد
2021 

  (الرتاكمي)

 الأشـــــــــك ومجيع الغذائي األمن وانعدام اجلوع على ابلقضـــــــــاء
  2030 عام حبلول التغذية سوء

تنفيذ البلدان لســـياســـات واســـرتاتيجيات  1-4
وبرامج اســــــــــتثمار فعالة للقضــــــــــاء على اجلوع 
وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشــــــــكال ســــــــوء 

 2030التغذية حبلول عام 

 على املصـــلحة وأصـــحاب احلكومات قدرات حتســـني 1-4-1
 وعاجل على للقضــــــــــــاء واســــــــــــتخدامها املالية املوارد ختصــــــــــــيص

 عام ولحبل التغذية سوء أشكال ومجيع الغذائي األمن وانعدام
2030 

 ةواملؤســــســــي البشــــرية القدرات ذات العامة الســــياســــات عمليات عدد •
  التغذيةو  الغذائي لألمن واســـــــتخدامها املالية املوارد لتخصـــــــيص املعززة

 املنظمة لدعم كنتيجة

16 23 

 على املصـــلحة وأصـــحاب احلكومات قدرات حتســـني 1-4-2 
 األمن ايلجمــــ يف التنظيمي والتطوير البشـــــــــــــــريــــة املوارد تنميــــة

 والتغذية الغذائي

 عززةامل التنظيميـــة والتنميـــة البشـــــــــــــــريـــة القـــدرات ذات املنظمـــات عـــدد •
 املنظمة لدعم كنتيجة  والتغذية الغذائي األمن جمال يف

38 75 
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   واستدامة إنتاجية أكثر األمساك ومصايد والغاابت الزراعة جعل :2 االسرتاتيجي اهلدف 

 لنهاية املقصد املؤشر الناتج املخرج
2020 

 لنهاية املقصد
2021 

  (الرتاكمي)

 جيةاإلنتا لز�دة ممارســات البلدان اعتماد 2-1
 املنـــاخ تغري معـــاجلـــة مع مســـــــــــتـــدامـــة بطريقـــة

 والغاابت الزراعة قطاعات يف البيئي والتدهور
 األمساك ومصايد

 

 اتوممـــارســــــــــــــــــ تكنولوجيـــات بتجريـــب املنتجني يـــامق 2-1-1
 دةز� أجــل من مبســـــــــــــــتواهــا االرتقــاء أو اختبــارهــا أو مبتكرة

 حنو لىع البيئي والتـــــدهور املنـــــاخ تغري ومعـــــاجلـــــة اإلنتـــــاجيـــــة
 مستدام

 لوجياتوتكنو  ممارســــــات جتربة فيها جرت اليت املبادرات عدد) ألف( •
 بشـــكل اإلنتاجو  اإلنتاجية لز�دة وتكييفها عليها واملصـــادقة ابتكارية،

 دهورت أو/و املناخ تغري إىل ذاته الوقت يف التصـــــــــــدي مع مســـــــــــتدام،
 البيئة

 املمــارســــــــــــــــات نطــاق توســـــــــــــــيع فيهــا جرى اليت املبــادرات عــدد) ابء( •
 نتــاجواإل اإلنتــاجيــة لز�دة التكنولوجيــات اســـــــــــــــتخــدام أو االبتكــاريــة

 أو/و اخاملن تغري إىل ذاته الوقت يف التصـــــــدي مع مســـــــتدام، بشـــــــكل
 البيئة تدهور

32 
 
 
 
 
 
16 
 

105 
 
 
 
 
 
43 

 العتماد الرتويج على املؤســـــــــــــــســــــــــــــــات قدرات تعزيز 2-1-2
 إىل تؤدي قطاعات لعدة وشـــــــــــــاملة تكامالً  أكثر ممارســـــــــــــات

 البيئي وروالتــده املنــاخ تغري ومعـاجلـة واإلنتــاج اإلنتــاجيــة ز�دة
 مستدام. حنو على

 دراهتاق لتنمية الدعم على حصلت اليتأو املنظمات  املؤسسات عدد •
 ومشرتكة لةمتكام ممارسات اعتماد على للتشجيع الفنية أو التنظيمية

 على حنو أكرب. القطاعات بني

45 170 

 وآليات لســـــــــــياســـــــــــات البلدان وضـــــــــــع 2-2
 ملســـتداما اإلنتاج ملعاجلة حتســـينها أو للحوكمة

ــــاخ وتغري ــــدهور املن  طــــاعــــاتق يف البيئي والت
 واحلراجة األمساك ومصايد الزراعة

 

 ستثماراال وبرامج تواالسرتاتيجيا السياسات صياغة 2-2-1
 األمساك ومصــــايد والغاابت الزراعة قطاعات الســــتدامة دعما

 البيئي والتدهور املناخ لتغري والتصدي

 اليت االســتثمار /مشــاريعبرامج وأ االســرتاتيجيات وأ الســياســات عدد •
 اعـــةالزر  جعـــل إىل وترمي املنظمـــة من كبري  بـــدعم صـــــــــــــــيـــاغتهـــا متـــت

 تغّري ل والتصــــّدي واســــتدامة، إنتاجية أكثر األمساك ومصــــايد والغاابت
 البيئة وتدهور املناخ

30 81 

 على املصـــلحة وأصـــحاب احلكومات قدرات حتســـني 2-2-2
 علوضـــــــ القطاعات بني املشــــــــرتك الســــــــياســــــــات حوار تيســــــــري

 الزراعة قطاعات الستدامة تكامالً  أكثر وبرامج اسرتاتيجيات

دراهتا لتنمية ق الدعم على حصلت اليتأو املنظمات  املؤسسات عدد •
 القطاعات بني شــــــــرتكامل الســــــــياســــــــات حول من أجل تيســــــــري احلوار

 وبلورة اسرتاتيجيات وبرامج أكثر تكامالً لألغذية والزراعة املستدامة.

18 42 
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   واستدامة إنتاجية أكثر األمساك ومصايد والغاابت الزراعة جعل :2 االسرتاتيجي اهلدف 

 لنهاية املقصد املؤشر الناتج املخرج
2020 

 لنهاية املقصد
2021 

  (الرتاكمي)

 هوروالتد املناخ تغري ومعاجلة األمساك، ومصــــــــــــــــايد والغاابت
 البيئي

 الســـــــــــياســـــــــــات لتنفيذ البلدان حتســـــــــــني 2-3
 عاتقطا اســـتدامة لتحقيق الدولية والصـــكوك

 والغاابت األمساك ومصايد الزراعة
 

 لقطـــاعــات الفعـــال اإلدراج لضـــــــــــــــمـــان الـــدعم تقـــدمي 2-3-1
 لدولية،ا احلوكمة آليات يف األمساك ومصايد والغاابت الزراعة

 وجداول املناخ، وتغري ،2030 عام خبطة يتعلق ما يف سيما ال
 حروالتصــــــــــ البيولوجي ابلتنوع اخلاصــــــــــة والصــــــــــكوك األعمال

 .املنظمةاملتصلة بوالية  والبيئة

 إىل عتورُف املنظمة فيها ســــــــــــــــامهت اليت الرمسية الدورات واثئق عدد •
 باراتواالعت املســـــــــــــــتدامة، الزراعة على ورّكزت الدولية احلوكمة آليات
 األمساك مصايد أو/و ابحلراجة اخلاصة

12 50 

 الســــــــياســـــــات تنفيذ على املؤســــــــســــــــات قدرات تعزيز 2-3-2
 تغري وتعاجل املســــــــــــــتدام اإلنتاج تعزز اليت الدولية والصــــــــــــــكوك

 .البيئي والتدهور املناخ

 اليت جرى خرىاملعنية األ ؤســـــــســـــــاتاملو  احلكومية املؤســـــــســـــــات عدد •
 آليات وأ االســرتاتيجياتأو  الســياســات تنفيذتعزيز قدراهتا من أجل 

 تغّري سأليت م تعاجل أو/و املستدامالزراعي  اإلنتاج تشّجع اليت احلوكمة
 البيئة وتدهور املناخ

12 43 

 إىل ابالســـــــــــتنـــاد لقرارات البلـــدان ختـــاذ 2-4
 الزراعــة قطـــاعـــات اســـــــــــتـــدامـــة لغرض األدلـــة

 تغري معـاجلـة مع واحلراجـة األمسـاك ومصــــــــــــايـد
 هذات الوقت يف البيئي والتدهور املناخ

 القضا� تعاجل اسرتاتيجية معرفية منتجات استحداث 2-4-1
 إلنتــــاجاب املتعلقــــة املعلومــــات وتــــدمج العــــامليــــة أو اإلقليميــــة
 .البيئي والتدهور املناخ وتغري املستدام

 ملحوظ كلبش احملدثة أو اجلديدة االسرتاتيجية املعرفة منتجات عدد •
 وضــــعها متّ  اليت البيئة وتدهور املناخ وتغري املســــتدام ابإلنتاج واملتصــــلة

 البلدان جلميع متاحة تكون حبيث ونشرها شاملة بصورة

30 120 

 حتليلهاو  البيا�ت مجع على املؤســســات قدرات تعزيز 2-4-2
 وتغري املســـــتدام اإلنتاج بشـــــأن القرارات الختاذ عنها واإلبالغ

 املســـــتدامة التنمية أهداف ذلك يف مبا البيئي، والتدهور املناخ
 .الصلة ذات

 تنميــة جمــال يف املنظمــة من الــدعم تلقــت اليت املؤســـــــــــــــســــــــــــــــات عــدد •
 ليتا القرارات الختــاذ عنهــا واإلبالغ وحتليــل مجع، أجــل من القــدرات

 يف مبا البيئة، وتدهور املناخ تغّري  مســألة وتعاجل املســتدام، اإلنتاج تعّزز
 الصلة ذات املستدامة التنمية أهداف ذلك

40 105 
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   احلّد من الفقر يف الريف :3اهلدف االسرتاتيجي  

 2020 لنهاية املقصد املؤشر الناتج املخرج
 لنهاية املقصد

2021 

  (الرتاكمي)

 راءالفق ومنظمـــات الريف فقراء متكني 3-1
 جيةاإلنتا املوارد إىل الوصــــــــــول من الريف يف

 واألسواق واخلدمات
 

 العمل وتيســـري الريفية واملؤســـســـات املنظمات تعزيز 3-1-1
 الريف يف للفقراء اجلماعي

 اليت )والعاملية اإلقليميةأو العمليات  املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 يفيةالر  واملؤســـــــــــــــســــــــــــــــات املنظمات لتعزيز الدعم تقدمي فيها جرى

 الريفية املناطق يف للفقراء اجلماعي العمل وتسهيل

3 
 

25 

 هيةتوجي وخطوط وســــياســــات اســــرتاتيجيات وضــــع 3-1-2
 نم جمموعــة إىل الريف فقراء وصـــــــــــــــول لتحســـــــــــــــني وبرامج

 اقواألســـــــــــــــو  والتكنولوجيــات واملعــارف والتمويــل اخلــدمــات
 لتحســــــــنيو  املناخ، ســــــــياق يف ذلك يف مبا الطبيعية، واملوارد

 عليها السيطرة

 اليت )والعاملية اإلقليميةأو العمليات  املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 على لريفا يف الفقراء حصول فرص لز�دة الدعم تقدمي فيها جرى

 بىنوال والتكنولوجيـــات واملعـــارف والتمويـــل اخلـــدمـــات من جمموعـــة
 يف مبا ليها،ع والســــيطرة الطبيعية، واملوارد واألســــواق الريفية التحتية

 املناخ تغري سياق يف ذلك

6 
 

50 

 فةاملعر  وتوليد القدرات وتنمية الســــــــــــياســــــــــــات دعم 3-1-3
 القتصــــاديا والتمكني اجلنســــني بني املســــاواة وترية لتســــريع
 الريف يف للمرأة

 اليت )والعاملية اإلقليميةأو العمليات  املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 ســـــــــــــنياجلن بني املســـــــــــــاواة عجلة لتســـــــــــــريع الدعم تقدمي فيها جرى

 الفقر من كمخرج  الريف يف للمرأة االقتصادي والتمكني

2 
 

16 

 إىل الريف فقراء لوصــــــول البلدان تعزيز 3-2
 سيما ال الالئق، والعمل املنتجة العمالة فرص

  والنساء الشباب صفوف يف

 يتعلق ما يف القدرات وتنمية الســـــــــــــــياســـــــــــــــات دعم 3-2-1
 وجيهيةالت واخلطوط والســــياســــات االســــرتاتيجيات بصــــياغة
 يف ئقالال العمـــل فرص تعزيز أجـــل من وتنفيـــذهـــا والربامج
 لنســــبةاب خاصــــة املهارات، وتنمية املشــــاريع وتطوير الريف،

  والنساء الشباب إىل

 اليت )والعاملية اإلقليميةأو العمليات  املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 ريفال يف الالئق للعمــــــل فرص خللق الــــــدعم تقــــــدمي فيهــــــا جرى

 والنساء للشباب خاصة املهارات، وتطوير احلّرة واملبادرة

3 22 

 يقتطب لتعزيز القدرات وتنمية الســـــــــــــياســـــــــــــات دعم 3-2-2
 النهوض أجـل من الريفيـة املنـاطق يف الـدوليـة العمـل معـايري
 بعمل يتعلق ما يف ســـيما ال وســـالمتها، العمل فرص جبودة

 اجلربي والعمل األطفال

 اليت )والعاملية اإلقليميةأو العمليات  املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 يف لـــدوليـــةا العمـــل معـــايري تطبيق لتعزيز الـــدعم تقـــدمي فيهـــا جرى

 ما يف خاصــــــــة وســــــــالمتها، الوظائف جودة يعزز مبا الريفية املناطق
 اجلربي والعمل األطفال بعمالة يتعلق

1 7 
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   احلّد من الفقر يف الريف :3اهلدف االسرتاتيجي  

 2020 لنهاية املقصد املؤشر الناتج املخرج
 لنهاية املقصد

2021 

  (الرتاكمي)

 إىل الريف فقراء لوصــــــول البلدان تعزيز 3-3
 االجتماعية احلماية نظم

 

 ميــةوتن املعرفــة وتوليــد الســـــــــــــــيــاســـــــــــــــــات دعم توفري 3-3-1
 ايةاحلم تغطية نطاق لتوســــــــــــــيع الدعوة وأنشــــــــــــــطة القدرات

 الفقراء لتشمل االجتماعية

 اليت )والعاملية اإلقليميةأو العمليات  املؤســــــــــســــــــــات أو( البلدان عدد •
 جتماعيةاال احلماية تغطية نطاق لتوســـــــــــــــيع الدعم تقدمي فيها جرى
ةاهل الســـــــــــــــياقات يف ذلك يف مبا الريف، فقراء تشـــــــــــــــمل حبيث  شـــــــــــــــّ

  واإلنسانية

1 14 

 ميــةوتن املعرفــة وتوليــد الســـــــــــــــيــاســـــــــــــــــات دعم توفري 3-3-2
 بني ام يف التآزر أبوجه للنهوض الدعوة وأنشـــــــــطة القدرات
 ملواردا وإدارة والزراعة والتغذية االجتماعية احلماية قطاعات
 املناخ تغري ذلك يف مبا الطبيعية،

 اليت )والعاملية اإلقليمية أو العمليات املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 االجتماعية احلماية بني التآزر أوجه لتعزيز الدعم تقدمي فيها جرى

  املناخ غريت ذلك يف مبا الطبيعية، املوارد وإدارة والزراعة والتغذية

2 20 

 يمتصـــــــــــم على للقـدرات البلـدان تعزيز 3-4
 ملنصفةا والربامج واالسرتاتيجيات السياسات

 نيب ابملســـــــــاواة اخلاصـــــــــة القطاعات املتعددة
 يف إلسهامل وتقييمها تنفيذها وعلى اجلنسني،

 الــتــنــمــيــــــة أهــــــداف مــن 1 اهلــــــدف حتــقــيــق
 .املستدامة

 ذوتنفيــــــ تصـــــــــــــــميم على الوطنيــــــة القــــــدرات تعزيز 3-4-1
 ســـاواةللم ومراعية شـــاملة وبرامج واســـرتاتيجيات ســـياســـات

 يف الفقر من للحـــد القطـــاعـــات ومتعـــددة اجلنســـــــــــــــني بني
 خاملنا  وتغري اهلجرة سياق يف ذلك يف مبا الريف،

 اليت )والعاملية اإلقليمية أو العمليات املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 اتيجياتواســــرت  ســــياســــات وتنفيذ لتصــــميم الدعم تقدمي فيها جرى

 من لحدل القطاعات ومتعددة اجلنسني بني وتساوي شاملة وبرامج
 ملناخا وتغري اهلجرة سياق يف ذلك يف مبا الريف، يف الفقر

2 25 

 تقييمو  لتعزيز واألدوات واملعـــــارف البيـــــا�ت توفري 3-4-2
 نيب للمســــــاواة ومراعية شــــــاملة واســــــرتاتيجيات ســــــياســــــات

 مبا ريف،ال يف الفقر من للحد القطاعات ومتعددة اجلنسني
 احملرز قدمالت ورصـــد املناخ، وتغري اهلجرة ســـياق يف ذلك يف
 الريف يف الفقر من احلد يف

 اليت )والعاملية اإلقليمية أو العمليات املؤســـــســـــات أو( البلدان عدد •
 برامجو  واســــــــرتاتيجيات ســــــــياســــــــات لتقييم الدعم تقدمي فيها جرى

 لفقرا من للحد اجلنســـني بني القطاعات وتســـاوي ومتعددة شـــاملة
 التقدم رصدو  املناخ، وتغري اهلجرة سياق يف ذلك يف مبا الريف، يف

 الريف يف الفقر من احلد سبيل يف احملرز

3 16 
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   وكفاءة مشوالً  أكثر وغذائية زراعية نظم متكني :4 االسرتاتيجي اهلدف 

 لنهاية املقصد املؤشر الناتج املخرج
2020 

 لنهاية املقصد
2021 

  (الرتاكمي)

 وخطوط واتفاقات مواصــــــــفات صــــــــياغة 4-1
 لبلدانا وصــول لتحســني دولية طوعية توجيهية

  وأدائها الدولية األسواق إىل
 

 ومنقحة جديدة دولية ملوصـــــــــــفات البلدان صـــــــــــياغة 4-1-1
 االتفاقو  النباتية، وابلصــحة وجودهتا األغذية بســالمة خاصــة
 الدويل االتساق لتحقيق مراجع مبثابة لتكون عليها

 ذيةاألغـ ســـــــــــــــالمـة جمـال يف املنقحـة أو اجلـديـدة الـدوليـة املعـايري عـدد •
نظر اســـــتناًدا إىل القضـــــا� اجلديدة اليت ّمت ال النباتية والصـــــحة وجودهتا

أو قدًما اليت أحرزت ت املعايريفيها أو التطورات على صــــعيد مشــــاريع 
 املعتمدة اجلديدة عايريامل

60 128 

 االقتصــــــــــــــــــاديـــة واجلمـــاعـــات البلـــدان قـــدرات تعزيز 4-1-2
 خطوط ياغةصـــــ يف بفعالية املشـــــاركة على هلا التابعة اإلقليمية
 جراءاتإ شــــــــــــفافية تشــــــــــــجع دولية واتفاقات طوعية توجيهية

ن األســـــواق  يةوغذائ زراعية نظم وإقامة األســـــواق فرص وَحتســـــُ
 كفاءة.  أكثر

 أو قرائنال املنظمــة هلــا وفّرت اليت اإلقليميــة األجهزة أو البلــدان عــدد •
 لدوليةا التجارة اتفاقات بشـــــــــــــــأن للحوار منتد�ت أو القدرات تنمية

 التوجيهية واخلطوط

10 30 

 وأطر لسياسات وتنفيذها البلدان تصميم 4-2
 نظم ةإقام تدعم مؤســـــــســـــــية وترتيبات تنظيمية
 وفعالة شاملة غذائية زراعية

 

 متصـــــــــــــــمي على العام القطاع منظمات قدرات تعزيز 4-2-1
 خططو  تنظيمية وأطر واســـــــــــــرتاتيجيات ســـــــــــــياســـــــــــــات وتنفيذ

 ةشـــــــــــــــامل غذائية زراعية نظم إقامة تدعم وطنية اســـــــــــــــتثمارات
 وفعالة.

 من امالع القطاع منظمات فيها اســــــــــــتفادت اليت البلدان عدد(ألف)  •
 لســـــــــــــياســـــــــــــاتا وتنفيذ تصـــــــــــــميم جمايل يف قدراهتا لتعزيز املنظمة دعم

 الداِعمة يةالوطن االســـتثمار وخطط التنظيمية واألطر واالســـرتاتيجيات
 والكفؤة الشاملة والغذائية الزراعية النظم لتطوير

 تعزيزل املنظمة دعم من اســـــــــــتفادت األجهزة اإلقليمية اليت عدد(ابء)  •
 واألطر اتواالســــرتاتيجي الســــياســــات وتنفيذ تصــــميم جمايل يف قدراهتا

 الزراعية مالنظ لتطوير الداِعمة الوطنية االســـــــــــــــتثمار وخطط التنظيمية
 والكفؤة الشاملة والغذائية

 

39 
 
 
 
 
18 
 

63 
 
 
 
 
32 
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   وكفاءة مشوالً  أكثر وغذائية زراعية نظم متكني :4 االسرتاتيجي اهلدف 

 لنهاية املقصد املؤشر الناتج املخرج
2020 

 لنهاية املقصد
2021 

  (الرتاكمي)

 واخلــــاص العــــام القطــــاعني منظمــــات قــــدرات تعزيز 4-2-2
 األســـواق مســـتندة إىل مؤســـســـية ترتيبات وتنفيذ تصـــميم على

 .وفعالة شاملة غذائية زراعية نظم إقامة تدعمو 

 اخلاصو  العام القطاعني منظمات فيها اســـــــــــــــتفادت اليت البلدان عدد •
 رتيبــاتت وتنفيـــذ تصـــــــــــــــميم جمـــال يف قـــدراهتـــا لتعزيز املنظمـــة دعم من

 زراعيةال النظم وكفاءة لشــمولية داِعمةمســتندة إىل األســواق  مؤســســية
  والغذائية

7 11 

 عـــامال القطـــاعني لقـــدرات البلـــدان تعزيز 4-3
 لــلــنــهــوض االســــــــــــتــثــمــــــارات وز�دة واخلــــــاص

 ســــلســــال وتطوير الشــــاملة الزراعية ابملنشــــآت
 القيمة

 

 لقدراتاب القيمة ســـالســـل يف الفاعلة اجلهات تزويد 4-3-1
 ســتدامةم وغذائية زراعية قيمة ســالســل إلقامة واإلدارية الفنية
 وشاملة وفعالة

 نيــــةالف القـــــدرات لتعزيز املنظمـــــة بـــــدعم حظيـــــت اليت البلـــــدان عـــــدد •
ا يف ، مبالغذائية القيمة ســـــــــــــلســـــــــــــلة يف الفاعلة اجلهات لدى واإلدارية
 اتاجلهــــ قــــدرات لتعزيز املنظمــــة بــــدعم حظيــــت اليت البلــــدانذلــــك 
 يمةق ســـــــالســـــــل تطوير أجل من الغذائية القيمة ســـــــلســـــــلة يف ةالفاعل
 عادلة رةبصو  االستفادة من املرأة ومتّكن اجلنسانية للمسائل مراعية

26 
 
 
 

61 
 
 
 

 واخلــــاص العــــام القطــــاعني منظمــــات قــــدرات تعزيز 4-3-2
 آلياتو  املالية واخلدمات األدوات يف االستثمارات ز�دة على
 راعيةز  نظم إقامة لغرض وتنفيذها وتصــــميمها املخاطرة، إدارة

 وفعالة شاملة وغذائية

 االســـــــــــــــتثمــــارات لز�دة املنظمــــة من دعمــــا تتلقى اليت البلــــدان عــــدد •
 وأ املخاطر، إدارة وآليات املالية واخلدمات الصــــــــــــكوك يف املســــــــــــؤولة
 لةوشام كفؤة  وغذائية زراعية نظم إلقامة ،وتنفيذها لتصميمها

14 24 

 إىل ابالســـــــــــتنـــاد لقرارات البلـــدان ختـــاذا 4-4
 وغذائية زراعية نظم إقامة دعم أجل من األدلة

 واقاألســـــــــــ عن والتحليالت املعلومات أحدث توفري 4-4-1
 ألســــــــواقا فرص وتعزيز األســــــــواق شــــــــفافية لتشــــــــجيع العاملية

 .واحمللية واإلقليمية العاملية والتجارة

 اليت اقاألســــــــــــــو  بشــــــــــــــأن واملعرفية والتحليلية اإلعالمية املنتجات عدد •
 املنظمة تنشرها

63 165 

 ظمن إلنشـــــــــــــــاء يلزم مبا العام القطاع منظمات تزويد 4-4-2
 الزراعيةو  والغذائية التجارية الســــــــياســــــــات آاثر وحتليل لرصــــــــد

 .الوطنية والغذائية الزراعية النظم على

 ثرياتأت لرصــــــــد نظم إلقامة املنظمة من دعما تتلقى اليت البلدان عدد •
 الزراعيةو  الغذائية النظم على والزراعية والغذائية التجارية الســـــــياســـــــات

  وحتليلها الوطنية،

5 12 
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   واألزمات التهديدات أمام الصمود على العيش كسب  سبل قدرة ز�دة :5 االسرتاتيجي اهلدف 

 2020 لنهاية املقصد املؤشر الناتج املخرج
 لنهاية املقصد

2021 

  (الرتاكمي)

 أطرو  لنظم تنفيــذهــا أو البلــدان اعتمــاد 5-1
 من للحد ومؤســـــــســـــــية وســـــــياســـــــاتية قانونية

  األزمات وإدارة املخاطر
 

 تاللحكومــــ/ اإلقليميــــة  الوطنيــــة القــــدرات تعزيز 5-1-1
 اراســـــــــــــــتثم برامج وتعزيز صـــــــــــــــياغة على العامة واملنظمات

 من ابحلد خاصــــــــــة وخطط واســــــــــرتاتيجيات وســــــــــياســــــــــات
 األزمات وإبدارة املخاطر

 واعتمــاد بصـــــــــــــــيــاغــة قــامــت أو األقــاليم اليت البلــدان عــدد) ألف( •
 ساهتامؤس يف األزمات وإدارة املخاطر من للحدّ  خطة/  اسرتاتيجية

 املنظمة لدعم نتيجة

 البلدان دعمت اليت املعيارية واإلقليمية العاملية املنتجات عدد) ابء( •
 للحد ماراســتث وبرامج وخطط واســرتاتيجيات ســياســات صــياغة يف
 تنفيذها على وتشجع األزمات، وإدارة املخاطر من

15 
 
 
58 

 

34 
 
 

155 

 من لحدل املوارد وتعبئة التنســــــــــيق آليات حتســــــــــني 5-1-2
 .األزمات وإدارة املخاطر

نت اليت االقاليم أو البلدان عدد •  والتنســــيق داملوار  تعبئة آليات حســــّ
 املنظمة لدعم كنتيجة  األزمات وإدارة املخاطر من للحد

10 17 

 منتظمــة ملعلومــات البلــدان اســـــــــــتخــدام 5-2
 تملـةاحمل التهـديـدات ملواجهـة املبكر ولإلنـذار
 واملستجدة واملعروفة

 التهديدات لتحديد حتســـــــــــــــينها أو آليات وضـــــــــــــــع 5-2-1
 ملتكاملا املبكر اإلنذار وتنفيذ املخاطر وتقييم ورصـــــــــــــــدها،

 املناسب الوقت ويف

نــت أو األقــاليم اليت البلــدان عــدد •  لرصـــــــــــــــــد نظمهــا/آليــاهتــا حســـــــــــــــّ
 دعمل كنتيجة  املبكرة اإلنذارات إطالق تعزيز أجل من التهديدات

 املنظمة

15 35 

 التأثر يةقابل تقييم على الوطنية القدرات حتســـــــــــــــني 5-2-2
 .الصمود على القدرة وقياس

نت اليت األقاليم أو البلدان عدد •  على القدرة خطط رســــــــــــــم حســــــــــــــّ
  املنظمة لدعم كنتيجة  وحتليلها للخطر التعرض/الصمود

12 16 

 ليةوقاب املخاطر من ابحلد البلدان قيام 5-3
 حملليا واجملتمع األسرة صعيدي على التأثر

 

 أصحابو  احمللية واجملتمعات احلكومة قدرات تعزيز 5-3-1
 الوقاية ممارســــــات تنفيذ على اآلخرين الرئيســــــيني املصــــــلحة
 ماتواألز  التهديدات آاثر من للحدّ  اجلّيدة والتخفيف

نت اليت البلدان عدد •  ممارســـــاتو  وتكنولوجيات معايري تطبيق حســـــّ
 نتيجةك  املخاطر من والتخفيف للوقاية القطاعات وحمددة متكاملة

 املنظمة لدعم

17 35 
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   واألزمات التهديدات أمام الصمود على العيش كسب  سبل قدرة ز�دة :5 االسرتاتيجي اهلدف 

 2020 لنهاية املقصد املؤشر الناتج املخرج
 لنهاية املقصد

2021 

  (الرتاكمي)

 للحد وتدابري مبمارســـــــــــــــات احمللية اجملتمعات تزويد 5-3-2
 التأثر قابلية من

 من حتدّ  أن اشأ� من اليت املعايري تطبيق حّسنت اليت البلدان عدد •
 تعززو  واألزمات للتهديدات املعرضـــــــــــــــة احمللية اجملتمعات ضـــــــــــــــعف

 املنظمة لدعم كنتيجة  مقاومتها على قدرهتا

16 36 

 واألزمـــــات للكوارث البلـــــدان أتهـــــب 5-4
 هلا الفعالة االستجاابت وإدارة

 ىعل املصــــلحة وأصــــحاب الســــلطات قدرات تعزيز 5-4-1
 أتثري نم للحد للطوارئ التأهب جمال يف الوطين املســــــــــتوى
 األزمات

 واخلطوط ،املعايري لفهم املنظمة دعم من تســــتفيد اليت البلدان عدد •
 لطوارئا حلالة والتأهب األخطار جمال يف واملمارســـــــــات التوجيهية،

 ابلقطاع اخلاصة

18 24 

 إىل املناســــب الوقت يف اإلنســــانية املســــاعدة تقدمي 5-4-2
 كسب  سبل على للحفاظ األزمات من املتضررة اجملتمعات

 العيش

 واليت الزراعة ىعل بثقلها تلقي أبزمة املتأثرة األقاليم أو البلدان عدد •
 غذيةللت مراعية بصــــــــورة لألزمات املنظمة اســــــــتجابة من اســــــــتفادت
  املناسب التوقيت يف اجلنسني بني وللمساواة

12 22 

 


