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 مقدمة -لا أو  
 
واملؤشةةةةةةةةةرات  ياتالغانظرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورهتا العادية اخلامسةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةرة، يف  -1

بأل بدور منظمة األغذية والزراعة )الفاو( يف قيادة   الغايات عوضةةةةةةةةةةةةةةاخلاصةةةةةةةةةةةةةةة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ورح 
 لألغذية والزراعة، واسةةةةتخدامها. وشةةةةجعأل اهليئة الفاو على مواصةةةةلة عملهاواملؤشةةةةرات الدولية اخلاصةةةةة بالتنوع البيولوجي 

الت فنية وطلبأل إىل أمينها توفري مدخ يف هذا اجملال لضةةةةةمان التناسةةةةةق واالتسةةةةةاا بم املنتديات والعمليات  ات الصةةةةةلة.
، ومواصةةةلة 2020-2011لفلة ي للعمل فريق اخلرباء التقنيم املخصةةةمل املعؤ رؤشةةةرات اخلطة االسةةةلاتيجية للتنوع البيولوج

 .20151مشاركتها يف خطة األمم املتحدة اإلمنائية ملا بعد 
 
ة لألغذية واملؤشةةرات اخلاصةةة باملوارد الوراثي الغاياتوتواصةةل الفاو تيدية دور مهم على املسةةتوى العاملي يف وضةةع  -2

 اليت اعتمدت 2030عن خطة التنمية لعام والزراعة، وحتسةةةةةةةةةةةةةةينها، وتطبيقها. وتوف ر هذه الوثيقة معلومات أسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةية 
أهداف  يف وضةةةع املؤشةةةرات وتنفيذها لرصةةةد التقدم اقر  يف حتقيق املنظمةوعن دور  يف سةةةبتمربي أيلول من العام املاضةةةي،
ثائق أخرى متاحة و وارد الوراثية لألغذية والزراعة، فلد إشارة إليها يف مل الفرد ية قطاعاتالالتنمية املستدامة. أما بالنسبة إىل 

 ورة:هلذه الد
 

  رات مت وضةةةعها اجتاهاهتا، باالسةةةتناد إىل مؤشةةةعن و  الموارد الوراثية الحيوانية والنباتيةحالة عن تقييمات تتوافر
وتقييم تنفيذ خطة العمل العاملية ، 20162-حالة املوارد الوراثية احليوانية بتوجيه من اهليئة، يف الوثيقتم املعنونتم 

  2014.3-2012الثانية بشين املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لفلة 
  العمل العاملية  رصةةةةةةةد تنفيذ خطةيف الوثيقة املعنونة  لموارد الوراثية الحرجيةلواملؤشةةةةةةةرات  الغاياتتتم مناقشةةةةةةةة و

  4يتها.لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنم
  بسةةةةةةةةةةةةةةب. نقمل يف املوارد.2013، منذ عام مؤشررررررررررررات تركيبة األغذية واسرررررررررررت  ك امل يُرفع أي تقرير عن و ، 

، نسةةةةةةةةةخة جديدة لقاعدة بيانات تركيبة 2016اهليئة، نشةةةةةةةةةرت الفاو يف أبريلي نيسةةةةةةةةةان  5ولكن اسةةةةةةةةةتجابةا لطل.
 املشةةةةةةةةةةلكة بم الفاو والشةةةةةةةةةةبكة الدولية لنظم البيانات اخلاصةةةةةةةةةةة باألغذية، تضةةةةةةةةةةم نأل 6األغذية للتنوع البيولوجي

 واألمساك.  يلية جديدة، ال سيما بشين احلبوب والكسافا وحلم البقرمعلومة تفص 1 400حنو 

                                        
 ، Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  15الفقرة   1
 Inf.17/16-CGRFA/15الوثيقة   2
 Inf.17/16-CGRFA/2.17الوثيقة   3
 CGRFA-20/17/16الوثيقة   4
 ، Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  16الفقرة   5
6  databases/en/-databases/faoinfoods-and-http://www.fao.org/infoods/infoods/tables 
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  اقشةةةةةةةةةةةةةة وضةةةةةةةةةةةةةع ، قد ترغ. اهليئة رنحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملبعد االنتهاء من إعداد و
ية لألغذية والزراعة يف سياا املؤشرات اليت مت وضعها ألهداف التنم لموارد الوراثية المائيةلواملؤشرات  الغايات

 7املستدامة  ات الصلة.

 
 ،2030عام التنمية المستدامة لخطة  -ثانياا 

 وأهداف التنمية المستدامة وغايات ا ومؤشرات ا
 
 2030.8، خطة التنمية املسةةةةةةةةتدامة لعام 2015دولة عضةةةةةةةةو يف األمم املتحدة يف سةةةةةةةةبتمربي أيلول  193اعتمدت  -3

، اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات، والوكاالت الدولية، 169وغاياهتا ال 17 ةةةةةةةةةةةةةةطة ادجديدة، بيهدافها الوستوجه هذه اخل
بنتيجة القمة املعنية  2030. وال حُتدد خطة عام واجملتمع املدين، واملؤسةةةسةةةات األخرى يف السةةةنوات اخلمسةةةة عشةةةر القادمة

وباتفاا  9فحسةةةةةةةة.، بل أيضةةةةةةةةاا بطة عمل أدي  أبابا 2015بيهداف التنمية املسةةةةةةةةتدامة اليت عقدت يف سةةةةةةةةبتمربي أيلول 
 حول تغري  املناخ. 10باري 

 
اليت ختلف األهداف اإلمنائية لأللفية، حتوالا حقيقياا يف تصةةةةةةةةةةو ر التنمية وحتقيقها، وتضةةةةةةةةةةع  2030متثل خطة عام و  -4

من التحةديةات اجملتمعيةة العةامليةة. وترمي أهةداف التنميةة  جمموعةةمؤلفةاا من أهةداف وغةايةات عةامليةة ملواجهةة  إطةاراا طموحةاا 
وارد الطبيعية إىل القضةاء على الفقر وادجوع، وإىل اسةتعادة املة والطموحة ئاملسةتدامة السةبعة عشةر العاملية وغري القابلة للتجز 

 ية والبيئيةقتصةةةةةةةةةةةةادوتدمج أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةةةتدامة األبعاد الثالثة للتنمية املسةةةةةةةةةةةةتدامة )اال وإدارهتا على حنو مسةةةةةةةةةةةةتدام.
اركية حلل وتشةةةة بشةةةةكل وثيق، وتتطل. وضةةةةع  ج شةةةةاملة وقائمة على األدلةواالجتماعية( مع أهداف وغايات متشةةةةابكة 

 املشاكل ووضع السياسات.
 
وحتتل األغذية والزراعة والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية مكانة بار ة يف العديد من أهداف التنمية املستدامة  -5

اقية ضةةةةمان اتسةةةةاقها مع اخلطة االسةةةةلاتيجية التفمع  2030عام التنمية املسةةةةتدامة لومت إعداد خطة  املرتبطة هبا. واملقاصةةةةد
ثل ومع التزامات دولية قائمة أخرى م شةةةةةي للتنوع البيولوجي املتصةةةةةلة هبا،يآوغايات  2020-2011التنوع البيولوجي للفلة 

عضها وتدعم أهداف التنمية املستدامة واخلطة االسلاتيجية التفاقية التنوع البيولوجي، وتعز  ب خطط العمل العاملية للهيئة.
 الواحدة يف حتقيق األخرى.بعضاا، حبيث يساهم تنفيذ 

  

                                        
  Inf.17/16-CGRFA/13.الوثيقة   7
  (./1/70A/Res )قرار ادجمعية العامة لألمم املتحدة 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام   8
  خطة عمل أدي  أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية.  9

 (. Rev.9/L.2015CCC/CP/F/1 اتفاا باري  )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشين تغري املناخ: اعتماد اتفاا باري   10
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 دور األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة -ثالثاا 
 2030عام ل التنمية المستدامة في دعم خطة

 
تُعترب أهداف التنمية املسةةةةةةةةةتدامة أول دفعة إمنائية عاملية يف التاريد تيخذ الدول األعضةةةةةةةةةاء بزمامها، وهي تضةةةةةةةةةع  -6

تظم. على أن جيري رصةةةةةةةةةةةةةد االما ات على حنو من ،يقها ضةةةةةةةةةةةةةمن إطار  مؤ مت فق عليهأهدافاا حمددة للبلدان جيدر هبا حتق
 وحتدد أهداف التنمية املسةةةةةةةةتدامة سةةةةةةةةلسةةةةةةةةة من األولويات امللابطة اليت تسةةةةةةةةتلزم اعتماد  ج متكاملة عرب األبعاد املختلفة

 هلذه األهداف.
 
وتتمتع أهداف التنمية املسةةةةةتدامة، باعتبارها ناجتة عن أكرب عملية تشةةةةةاورية بم أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة يف التاريد،  -7

 2030عام ملسةةةةةةةةةةةةةةتدامة لالتنمية ا وتلتزم البلدان بتحقيق أهداف خطة من جان. البلدان وبالتزام بتنفيذها. هلاقوية  رلكية
 تكونوالشةةةةةةةةةةراكات. وسةةةةةةةةةة واالسةةةةةةةةةةلاتيجيات واملوارد لتنمية والقدراتومرحلة ا على أسةةةةةةةةةةات االحتياجات الوطنية هتاوغايا
 "وسائل التنفيذ" الال مة. حلشدالوسيلة األساسية  الشراكاتهذه 

 
ومن املتوقع أن توفر منظومة األمم املتحدة، را يف  لك الفاو، الدعم املنسةةةةةةةةق واملتكامل الذي يؤدي إىل وضةةةةةةةةع  -8

قة تن سةةةةيقاا جيداا. ويف حم يزيد التعاون بم البلدان، يتحول دعم األمم املتحدة للدول خطط وبرامج وطنية شةةةةاملة ومنسةةةة 
األعضةةةةاء، مع تركيز أقل على املشةةةةاريع املشةةةةلكة واملزيد من االهتمام بتقدن املشةةةةورة بشةةةةين السةةةةياسةةةةات، وتنمية القدرات 

على املستوى القطري  2030تفعيل خطة عام  املؤسساتية، ورصد التقدم اقر . وسُيطل. من الفرا القطرية لألمم املتحدة
 مع تعزيز التعاون عرب منظومة األمم املتحدة، وتوسةةةةةةيعه أكثر من  ي قبل. وسةةةةةةتقدم وكاالت األمم املتحدة املتخصةةةةةةصةةةةةةة
 اليت تتمتع باخلربة الفنية والرقابية والسةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةاتية، دعمها للعمل على املسةةةةةةةةةةةةةتوى القطري، وقد أنيطأل هبا مسةةةةةةةةةةةةةؤوليات

املنظومة لضةةةةةةمان االتسةةةةةةاا على كافة املسةةةةةةتويات. وسةةةةةةيكون دور منظومة األمم املتحدة، كمنظم وميسةةةةةةر  على مسةةةةةةتوى
 يل بنجاح.لعمليات الدعم والشراكات، ضرورياا لتنفيذ جدول أعمال حتو  

 
 2030عام التنمية المستدامة لأنشطة منظمة األغذية والزراعة الداعمة لخطة 

 
تغطي أهدافاا عديدة من أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة ما مينحها ميزات مقارنة مهمة تضةةةةةةةطلع الفاو بوالية واسةةةةةةةعة  -9

 11بالنسبة إىل قدرهتا على مساعدة البلدان يف مواجهة التحديات ادجديدة.
 

 لسةةةياسةةةاا على املسةةةتويات العاملية واإلقليميةعلى عملها ا 2030نعكاسةةةات خطة عام تقوم الفاو حالياا بتقييم او  -10
. وتكمن الصةةةةةةةةةةةعوبة الرئيسةةةةةةةةةةةة يف توفري القواعد واألطر واملعايري واألدوات والبيانات اليت متك ن ا خرين من اعتماد والوطنية

                                        
يولوجي، ومنظمة ؛ اتفاقية التنوع الب2030األغذية والزراعة: عامالن أسةةةاسةةةيان لتحقيق خطة التنمية املسةةةتدامة لعام  .2016منظمة األغذية والزراعة،   11

التنوع البيولوجي وخطةة التنميةة املسةةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة لعام : 2016وبرنةامج األمم املتحةدة اإلمنةائي،  األغةذيةة والزراعةة وبرنةامج األمم املتحةدة للبيئةة والبنةك الةدويل
2030. 
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، سةةةةتضةةةةم الفاو إىل مصةةةةفوفة النتائج 202112-2018اإلجراءات املؤاتية. وكما هو مقلح يف اخلطة املتوسةةةةطة األجل للفلة 
هدفاا من أهداف التنمية  15مؤشةةةةةراا يف  53ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ظمة، مؤشةةةةةرات مت صةةةةةلة باخلاصةةةةةة هبا واليت تشةةةةةكل إطار املسةةةةةاءلة يف املن

. وتشةةةةةةةةةةةارك الفاو يف مبادرات الربجمة القطرية واإلقليمية لألمم املتحدة مع التشةةةةةةةةةةةديد على  يادة مسةةةةةةةةةةةا تها 13املسةةةةةةةةةةةتدامة
ال الشراكات تعقد للفاو. ويف جمالسياساتية يف الدورة ادجديدة ألطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وأطر الربجمة القطرية 

منتدى حكومي دويل عاملي وإقليمي، وحتالفاا متعدد أصةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةلحة، وشةةةةةةةةراكة  160الفاو أو تقود بالفعل أكثر من 
ومنصةة تع  بكل جماالت األغذية والزراعة. كما سةتقدم الدعم للعديد من البلدان األربعم اليت سةُتعد اسةتعراضةات وطنية 

لى منتدى األمم املتحدة السةةةةياسةةةةي الرفيع املسةةةةتوى، وهو جها  جديد جيتمع حتأل رعاية رئي  اجملل  طوعية تعرضةةةةها ع
االقتصةةةةةةةةةةةةةةةادي واالجتمةةاعي، وعلى املنتةةديةةات اإلقليميةةة اليت تعقةةد السةةةةةةةةةةةةةةتعرا  التقةةدم اقر  حنو حتقيق أهةةداف التنميةةة 

  املستدامة.
 

 املتابعة الفعالة.و  لتنفيذ والرصةةةةةد واالسةةةةةتعرا بعيد على عملية اويتوقف ماح أهداف التنمية املسةةةةةتدامة إىل حد  -11
د أهداف بدرجة كبرية يف اإلطار ادجديد لرصةةةةة مية وغريها من األجهزة اإلقليميةوقد مت تعزيز دور دجان األمم املتحدة اإلقلي

باملتابعة  2030م  التزام خطة عاوينعك  إضةةةةفاء الطابع اإلقليمي تدرجيياا على حوكمة األمم املتحدة يف التنمية املسةةةةتدامة.
ويتيح  لك فرصةةةةةةةاا وتكاليف إضةةةةةةةافية حمتملة على الفاو را أ ا سةةةةةةةتحتا  إىل إطالا العمليات  واالسةةةةةةةتعرا  اإلقليميم.

 اإلقليمية يف جماالت إعداد التقارير والرصد واملتابعة واالستعرا  اليت تقع ضمن مسؤولياهتا العاملية. 
 

هيكالا عاملياا إلعداد التقارير يشةةةةةةةةةةةةةةمل املدخالت على املسةةةةةةةةةةةةةةتويات اقلية والوطنية  2030وتضةةةةةةةةةةةةةةع خطة عام  -12
واإلقليمية، ويصةةةةل إىل  روته يف املنتدى السةةةةياسةةةةي الرفيع املسةةةةتوى. وقد أنشةةةةت هذا األخري ليضةةةةمن االسةةةةتعرا  الدوري 

 دواجية ا مدة أو يفورية يف النهج املعتللنتائج والتجارب على أعلى املسةةةةةتويات، وليقدم التوجيهات بشةةةةةين التغريات الضةةةةةر 
وسةةيتطل. اإلطار العاملي ادجديد اسةةتثمارات غري مسةةبوقة من جان. ادجهات املاحنة التقليدية واحلكومات الوطنية  ادجهود.

 والتقدم اقر  يف العديد من أهداف التنمية املستدامة اليت تتصل على حن 2017على السواء. وسيستعر  املنتدى يف عام 
)األمن الغةةذائي والزراعةةة  2)الفقر(، و 1وثيق بواليةةة الفةةاو األسةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةيةةة واليت تُع  بةةالتنوع البيولوجي، مثةةل األهةةداف 

 )الصحة والرفاه(. 3املستدامة(، و
  

                                        
  .COAG/2016/4و ؛COFO/2016/5.2و ؛COFO/2016/5.1؛ وCOFI/2016/8الوثائق   12
)القضةةةاء على ادجوع وسةةةوء التغذية( ودجمها على مسةةةتوى الناتج أو  2من هدف التنمية املسةةةتدامة  مقاصةةةدمؤشةةةراا متصةةةالا بثماين  13لقد مت اختيار   13

 مقاصد ةمؤشرات خلمس 5)استئصال الفقر(؛ و 1من هدف التنمية املستدامة  مقاصد ةمؤشرات لست 9اهلدف االسلاتيجي؛ وكذلك األمر بالنسبة إىل 
 )النمو الشةةةةةةةةةةةةةامل والعمل الالئق(، 8مؤشةةةةةةةةةةةةةرات من كل واحد من أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةةةةتدامة  4)"احلياة يف الرب "(؛ و 15من هدف التنمية املسةةةةةةةةةةةةةتدامة 

)احلد من انعدام  10)املياه(، و 6)متكم املرأة(، و 5)"احلياة حتأل املاء"(؛ ومؤشرين من كل واحد من أهداف التنمية املستدامة  14)تغري املناخ(، و 13و
 .17و 16و 12و 11و 9و 3أهداف التنمية املستدامة املساواة(؛ ومؤشر واحد من كل واحد من 
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 :ألهداف  230ىل اجملموعة املوس عة للمؤشرات الةةةةةةةةة مجع املعلومات اإلحصائية وحتليلها باالستناد إ إعداد التقارير
 التنمية املستدامة. 

 :أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةةةةتدامة، فضةةةةةةةةةةةةةالا  مقاصةةةةةةةةةةةةةدإعداد التقارير اليت ترصةةةةةةةةةةةةةد التقدم اقر  حنو حتقيق  الرصررررررررررد 
 ،شراكاتومصروفات امليزانية والربامج وال ت املتابعة، را يف  لك السياسات واالستثماراتعن االلتزامات وإجراءا

 .2030دعماا خلطة عام 
  لصةةةةةةةةةادرة ااإلقليمية والعاملية لألمم املتحدة بتحليل التقارير  األجهزةمن املتوقع أن تقوم  والسرررررررتعرا :المتابعة

احلكومية الدولية املتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةة التابعة ملنظومة  األجهزةوتقييمها، مدعومةا بذلك من  عن منظومة األمم املتحدة
ن تشةةارك  لية املتابعة واالسةةتعرا ، ومن املتوقع أاخلربات الوطنية مسةا أسةةاسةةية لعم تبادلاألمم املتحدة. وسةةيمثل 

 عاماا. 15كل البلدان يف االستعراضات الطوعية أقله مرتم يف الدورة املمتدة على 

 
 إعداد التقارير بشأن أهداف التنمية المستدامة ورصدها ومتابعت ا واستعراض ا

 
مؤشةةةةراا  231، على إطار عاملي للمؤشةةةةرات يضةةةةم 2016وافقأل دجنة اإلحصةةةةاءات لألمم املتحدة يف مارتيآ ار  -13

وتعد مؤشرات أهداف  .2030الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام  169ة ال املقاصدبوصفه "نقطة انطالا عملية" لرصد 
اف التنمية دالتنمية املسةةةةةتدامة األسةةةةةات الذي تقوم عليه املسةةةةةاءلة املتبادلة هلذا اإلطار العاملي ادجديد. ونظراا إىل اتسةةةةةاع أه

ل قيات مجيع ، را أنه سةةيكون من املسةةتحيللمقاصةةداملسةةتدامة وتعقدها، مت تصةةميم هذه املؤشةةرات لتظهر االجتاه الرئيسةةي 
العناصةةةةةةر اليت يغطيها عدد حمدود من املؤشةةةةةةرات. ويف حم أن عدد املؤشةةةةةةرات قابل للتغيري قبل أن تعتمده ادجمعية العامة 

عندما سةةةةةةةةةةةةةةيقوم جمل  األمن  2020قع أن يتم حتديث القائمة النهائية املتفق عليها قبل عام لألمم املتحدة، لي  من املتو 
 باستعرا  أول كامل لإلطار العاملي للمؤشرات.

 
وقد مت تعيم وكالة "راعية" تابعة لألمم املتحدة لكل  مؤشةةر عاملي، تكون مسةةؤولة عن مجع البيانات من مصةةادر  -14

ى السةةةةةةنوي اخلاق بالتقدم اقر  حنو حتقيق أهداف التنمية املسةةةةةةتدامة الذي سةةةةةةريفع إىل املنتد وطنية، وتقدن سةةةةةةرد للتقرير
 السةةةةةياسةةةةةي الرفيع املسةةةةةتوى، وتوفري الوثائق بشةةةةةين املؤشةةةةةرات وحتديثها، والعمل على مواصةةةةةلة التطوير املنهجي، واملسةةةةةا ة

ما ينطبق اعية مع الوكاالت الدولية األخرى املعنية. وحيثيف بناء القدرات اإلحصائية. إضافةا إىل  لك، ستتعاون الوكالة الر 
لتعك  املبدأ  ،وغري  لك لك، سيتم تصنيف املؤشرات حبس. ادجن ، والعمر، والدخل، واخلصائمل ادجغرافية، واملهنة، 

  ."بعدم ختلف أحد عن الرك."املتمثل  2030التوجيهي خلطة عام 
 

مة مراحل خمتلفة من التطوير، وجرى تصةةةةنيفها مؤقتاا على ثالا فئات: بلغأل مؤشةةةةرات أهداف التنمية املسةةةةتداو  -15
يف الفئة األوىل، توجد منهجية مت بعة وتتوافر البيانات على نطاا واسةةةةةةةةةةةةةع؛ ويف الفئة الثانية، توجد املنهجية ولكن البيانات 

 متاحة إىل حد كبري. د والبيانات غريليسةةةةةةأل متاحة بسةةةةةةهولة؛ ويف الفئة الثالثة، مل يتم إعداد منهجية متفق عليها دولياا بع
 يف الفئة األوىل. تدرجياا كل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة   تندر ومن املنتظر أن 
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 اليت تقوم رهمة األمانة العامة للجنة اإلحصةةةةةةةةةةةائية، أن تكون ،لقد اقلحأل شةةةةةةةةةةةعبة اإلحصةةةةةةةةةةةاء باألمم املتحدةو  -16
 ( وأن تسةةةةاهم15و 14و 12و 6و 5و 2مؤشةةةةراا عاملياا )على امتداد أهداف التنمية املسةةةةتدامة  21لةةةةةةةةةةةةةةةةةة الفاو الوكالة الراعية 

يف أربعة مؤشرات إضافية. ونظراا إىل خطط الرصد القائمة يف الفاو، فإن املنظمة هي مثالا الوكالة الراعية املقلحة للمؤشرين 
 نظرة 1ويوفر املرفق  وع الوراثي النباا واحليواين(.من هدف التنمية املسةةةةةةةةةةةةةةتدامة )التن 5-2 املقصةةةةةةةةةةةةةةداملندرجم ضةةةةةةةةةةةةةةمن 

تدامة اليت تعد  الفاو الوكالة الراعية هلا أو املسةةةةةةةةةةةةةةا ة فيها، كما هي احلال عامة  إىل مؤشةةةةةةةةةةةةةةرات أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةةةةة
 الذي ترعاه اتفاقية التنوع البيولوجي. 1-6-15مع املؤشر 

 
انات قدماا يف تنقيح مؤشةةةرات الفئتم األوىل والثانية بالتعاون مع كيتكون الكيانات الراعية مسةةةؤولة عن املضةةةي و  -17

 وأصةةةةحاب مصةةةةلحة آخرين، وعن تطوير أسةةةةالي. متفق عليها ومسةةةةتعرضةةةةة بواسةةةةطة األقران دجمع مؤشةةةةرات الفئة الثالثة،
لة واملوح دة بشةةةين كل مؤشةةةرات أهداف التنمية املسةةةتدامة الفاو بوصةةةفها  ن. وسةةةتكو  ات الصةةةلة وعن توفري الوثائق املفصةةة 

مية والعاملية ونشرها اإلقلي اجملاميعوكالة راعية، مسؤولة عن مجع البيانات من مصادر وطنية والتحقق منها وتنسيقها وتقدير 
كما ستساهم املنظمة يف إعداد التقارير السنوية بشين التقدم اقر  يف أهداف التنمية املستدامة من خالل   على اإلنلنأل.

ة. وسيكون من الضروري األمم املتحدواألوصاف التفصيلية لشعبة اإلحصاء يف ات القطرية واإلقليمية والعاملية، توفري البيان
 أن تبؤ الفاو الشراكات مع وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة، وتعز ها لرصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.

 
ية اتق الفاو بوصةةةةةةةفها وكالة راعية، هي املسةةةةةةةا ة يف تنموسةةةةةةةتكون إحدى املسةةةةةةةؤوليات الرئيسةةةةةةةة اليت تقع على ع -18

. على اإلنلنأل، ريلتدلتوجيهية ومواد قيقاا هلذه الغاية، تضةةةةةةةةةع الفاو خطو  القدرات اإلحصةةةةةةةةةائية يف جمال املؤشةةةةةةةةةر. وحت
صائية حعمل بشين كل مؤشر ملساعدة البلدان على دمج مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف براجمها اإلوتنظم حلقات 

 الوطنية، وعلى مجع البيانات العالية ادجودة بشين أهداف التنمية املستدامة وتصنيفها بشكل منتظم. 
 

ترفع البلدان البيانات بشةةةةةين املؤشةةةةةرات إىل الفاو يف إطار الرصةةةةةد املنتظم لصةةةةةكوك الفاو )خطط العمل العاملية و  -19
ليت يدعمها الشةةةةةركاء مثل ا خار  املوقعا يف  لك البيانات بشةةةةةين اجملموعات للموارد الوراثية احليوانية والنباتية واحلرجية(، ر

ادجماعة االسةةةةةةةتشةةةةةةةارية للبحوا الزراعية الدولية أو الصةةةةةةةندوا العاملي لتنوع اقاصةةةةةةةيل. ومن املهم أن تقر  ادجهات الفاعلة 
رصةةةةةد واملتابعة ل املنسةةةةةق يف هيكل الواملبادرات بدور الوكاالت الراعية للمؤشةةةةةرات، وتسةةةةةتفيد منه بغية حتسةةةةةم مكانة العم

 . 2030واالستعرا  خلطة عام 
 

ومنذ الدورة األخرية للهيئة، واصةةةةةةلأل الفاو شةةةةةةراكتها مع شةةةةةةراكة مؤشةةةةةةر التنوع البيولوجي وجمموعة اخلرباء الفنية  -20
وأدى عمل جمموعة اخلرباء الفنية  .2020-2011املخصةةةةصةةةةة بشةةةةين مؤشةةةةرات اخلطة االسةةةةلاتيجية للتنو ع البيولوجي للفلة 

، يف وقأل 14باملؤشةةةةرات نظرت فيها اهليئة الفرعية املعنية باملشةةةةورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قائمةاملخصةةةةصةةةةة إىل وضةةةةع 
  الحق.

                                        
 .2016أبريلي نيسةةةةةةةةةةةان  30-25. االجتماع العشةةةةةةةةةةةرين للهيئة الفرعية املعنية باملشةةةةةةةةةةةورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 2016اتفاقية التنوع البيولوجي.   14

لتنو ع لهداف آيتشةةي التقدم اقر  حنو حتقيق أ لتقييممؤشةةرات و  واإلبالغ الوطؤللتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي،  اإلصةةدار اخلام  - 13ي20 التوصةةية
 ar.pdf-13-rec-20-/sbstta20-https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta . مونليال، كندا.البيولوجي

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-20/sbstta-20-rec-13-ar.pdf


CGRFA/16/17/9 8 

 

 

 التوجي ات المطلوبة -رابعاا 
 

 قد ترغ. اهليئة يف القيام را يلي: -21
 

وأهدافها  2030اإلقرار بالدور الرئيسي الذي يؤديه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق خطة التنمية لعام  (1)
للتنمية املسةةةةةةةةتدامة، والتشةةةةةةةةديد على احلاجة إىل إبرا  هذا الدور على النحو الصةةةةةةةةحيح يف اسةةةةةةةةلاتيجيات التنمية 

 الوطنية؛

ألغذية واملؤشرات الدولية اخلاصة باملوارد الوراثية ل املقاصدوضع واستخدام الطل. إىل الفاو مواصلة املسا ة يف و  (2)
والزراعة، را يف  لك بعمل فريق اخلرباء املشةةةةةةلك بم الوكاالت املعؤ رؤشةةةةةةرات أهداف التنمية املسةةةةةةتدامة، بغية 

  ضمان االتساا والتناسق بم املنتديات والعمليات  ات الصلة؛
الطل. إىل البلدان مجع البيانات إلعداد التقارير بشةةةين أهداف التنمية املسةةةتدامة ورصةةةدها سةةةنوياا، بغية ضةةةمان و  (3)

املنتدى السةةةةياسةةةي  مالئم يف التقارير إىل أهداف التنمية املسةةةةتدامة على حنوإبرا  دور التنوع البيولوجي يف حتقيق 
 الرفيع املستوى املعؤ بالتنمية املستدامة؛ 

للحي. بالدعم الذي تقدمه الفاو للبلدان يف تنفيذ خطط العمل العاملية، وبالدور الريادي الذي تؤديه اهليئة او  (4)
 من أهداف التنمية املستدامة. 5-2 املقصديف رصد 
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 15: مؤشرات أهداف التنمية المستدامة: منظمة األغذية والزراعة بوصف ا وكالة راعية1المرفق 
 

 الفئة* ي الشركاءالراعيةالوكالة  المؤشر

 األوىل منظمة األغذية والزراعة معدل انتشار نقمل التغذية 2-1-1

معدل انتشةةار انعدام األمن الغذائي املتوسةةط أو الشةةديد  2-1-2
 وسط السكان، استنادا إىل مقيات املعاناة من انعدام األمن الغذائي

 األوىل منظمة األغذية والزراعة

لكل وحدة عمل حسةةةةةةةةةةةةةة. فئات حجم حجم اإلنتا   2-3-1
 املؤسسة الزراعيةيالرعويةياحلرجية

 منظمة األغذية والزراعة

 البنك الدويل
 الثالثة 

 نوع متوسةةةةةةط إيرادات صةةةةةةغار منتجي األغذية، حبسةةةةةة. 2-3-2
 ادجن  ومكانتهم كيفراد من الشعوب األصلية

 منظمة األغذية والزراعة

 البنك الدويل
 الثالثة

املئوية للمسةةةةاحة الزراعية اخلاضةةةةعة للممارسةةةةات النسةةةةبة  2-4-1
 الزراعية املنتجة واملستدامة

 منظمة األغذية والزراعة

 برنامج األمم املتحدة للبيئة
 الثالثة

 النبةةاتيةةة واحليوانيةةة لألغةةذيةةة والزراعةةة الوراثيةةةعةةدد املوارد  2-5-1
 املضمونة يف مرافق حفظ على املدى املتوسط أو الطويل

 األغذية والزراعةمنظمة 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة
 الثالثة

النسةةةةةةةبة املئوية للسةةةةةةةالالت اقلية اليت تصةةةةةةةنف على أ ا  2-5-2
معرضةةةةةةةة للخطر أو غري معرضةةةةةةةة للخطر أو تقف عند مسةةةةةةةتوى غري 

 معروف خلطر انقراضها

 منظمة األغذية والزراعة

 برنامج األمم املتحدة للبيئة
 الثانية

 منظمة األغذية والزراعة التوجه الزراعي للنفقات احلكوميةمؤشر  1-أ-2
 صندوا النقد الدويل

 األوىل

 الثانية منظمة األغذية والزراعة مؤشر مفارقات أسعار )الغذاء( 1- -2

النسةةةةبة املئوية لألشةةةةخاق الذين ميتلكون أراضةةةةي  راعية  )أ( 1-أ-5
جمموع  أو لديهم حقوا مضةةةةةةمونة يف األراضةةةةةةي الزراعية )من أصةةةةةةل

ادجن ؛ )ب( حصةةةةةةةةةة املرأة بم  نوع السةةةةةةةةةكان الزراعيم(، حبسةةةةةةةةة.
 املالك أو أصحاب احلقوا يف األراضي الزراعية، وحبس. نوع احليا ة

 منظمة األغذية والزراعة

 هيئة األمم املتحدة للمرأة

 EDGEمبادرة 

 البنك الدويل

 الثالثة

                                        
15  A.pdf-1Rev-SDGs-IAEG-2-2016session/documents/-th47http://unstats.un.org/unsd/statcom/ 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-A.pdf
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لقانوين ا النسةةةةةةةةةةةةةةبة املئوية للبلدان اليت يكفل فيها اإلطار 2-أ-5
)را يف  لك القانون العريف( للمرأة املسةةةةةةةةةةةةةةاواة يف احلقوا يف ملكية 

 األراضي ويأو السيطرة عليها

 الثالثة منظمة األغذية والزراعة

 التغري يف كفاءة استخدام املياه على مدى فلة من الزمن 6-4-1
منظمررة األغررذيررة والزراعررة نيررابررة عن 
لجنررررررة األمم المتحرررررردة المعنيرررررة 

، وبرنةةةةةامج األمم بررررالموارد المررررائيررررة
املتحدة للبيئة، واالحتاد الدويل حلفظ 

 الطبيعة 

 الثالثة

حجم الضةةةةةةةةةةةةةغط الذي تتعر  له املياه: سةةةةةةةةةةةةةح. املياه  6-4-2
 العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة

منظمررة األغررذيررة والزراعررة نيررابررة عن 
لجنررررررة األمم المتحرررررردة المعنيرررررة 

األمم  ، وبرنةةةةةامجبررررالموارد المررررائيررررة
املتحدة للبيئة، واالحتاد الدويل حلفظ 

 الطبيعة

 الثانية

 منظمة األغذية والزراعة املؤشر العاملي خلسائر األغذية 12-3-1

 برنامج األمم املتحدة للبيئة
 الثالثة

نسةةةةةبة األرصةةةةةدة السةةةةةمكية داخل مسةةةةةتويات مسةةةةةتدامة  14-4-1
 بيولوجيا

 األوىل منظمة األغذية والزراعة

التقدم اقر  من جان. البلدان يف مدى تنفيذ الصكوك  14-6-1
القانوين دون إبالغ ودون غري صةةةةةةةةةةةةةةيد الالدولية الرامية إىل مكافحة 

 تنظيم

 الثالثة منظمة األغذية والزراعة

التقةةةةدم الةةةةذي حتر ه البلةةةةدان يف اعتمةةةةاد وتنفيةةةةذ إطةةةةار  1-ب-14
ك د األمسايقانوينيتنظيمييسةةةةياسةةةةاايمؤسةةةةسةةةةي يعلف حبقوا مصةةةةا

 يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي هذه احلقوا احلجم الصغرية

 الثالثة منظمة األغذية والزراعة

 منظمة األغذية والزراعة مساحة الغابات كنسبة مئوية من جمموع مساحة اليابسة 15-1-1

 برنامج األمم املتحدة للبيئة
 األوىل

 الثالثة منظمة األغذية والزراعة للغاباتالتقدم اقر  يف اإلدارة املستدامة  15-2-1

النسبة املئوية لألراضي املتدهورة نسبة إىل جمموع مساحة  15-3-1
 اليابسة

لمكرررافحرررة  اتفررراقيرررة األمم المتحررردة
التصررحر في البلدان التي تعاني من 

 الثالثة
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الجفاف الشديد و/أو من التصحر، 
وبخررراصرررررررررررررة في أفريقيرررا، ومنظمرررة 

 األغذية والزراعة

 املتحدة للبيئة برنامج األمم

 منظمة األغذية والزراعة مؤشر الغطاء األخضر ادجبلي 15-4-2

 برنامج األمم املتحدة للبيئة
 الثانية

 منظمة األغذية والزراعة بوصف ا وكالة مساهمة
  

نسةةةةةةةةةةةةةةبة جمموع السةةةةةةةةةةةةةةكان البالغم الذين لديهم حقوا  1-4-2
ونا معلف هبا قانمضةةةةةمونة حليا ة األر ، والذين لديهم مسةةةةةتندات 

دجن  ا نوع والذين يعتربون حقوقهم يف األر  مضةةةةةةةةمونة، حبسةةةةةةةة.
 ونوع احليا ة

برررررررنررررررامرررررر  األمررررررم الررررررمررررررتررررررحرررررردة 
 للمستوطنات البشرية

 البنك الدويل

 منظمة األغذية والزراعة

 EDGEمبادرة 

 هيئة األمم املتحدة للمرأة

 Landesaمعهد 

 الثالثة

)املسةةةةةةةةةةةةةةةاعةةدة اإلمنةةائيةةة الرمسيةةة جمموع التةةدفقةةات الرمسيةةة  2-أ-2
 مضافا إليها تدفقات رمسية أخرى( إىل القطاع الزراعي

منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
 القتصادي

 منظمة األغذية والزراعة

 األوىل

عدد البلدان اليت حتر  تقدما يف وضةةةةةةع وتصةةةةةةديق وقبول  1- -14
قةةانونيةة وتنفيةةذ صةةةةةةةةةةةةةةكوك  ات صةةةةةةةةةةةةةةلةةة بةةاقيطةةات، من خالل أطر 

وسةةةةةةةياسةةةةةةةية ومؤسةةةةةةةسةةةةةةةية، تنفذ القانون الدويل، على النحو الوارد يف 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، من أجل احلفظ واالسةةةةةةةةةةةتخدام 

 املستدام للمحيطات ومواردها

شررررررررعبة شررررررررؤون المحيطات وقانون 
 البحار في األمم المتحدة

 منظمة األغذية والزراعة

 منظمة العمل الدولية

 البحرية الدوليةاملنظمة 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 السلطة الدولية لقاع البحار

 الثالثة

عةةةةدد البلةةةةدان اليت اعتمةةةةدت أطرا تشةةةةةةةةةةةةةةريعيةةةةة وإداريةةةةة  15-6-1
 وسياساتية لضمان التقاسم العادل واملنصف للمنافع

 اتفاقية التنوع البيولوجي

 منظمة األغذية والزراعة
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 الثالثة
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 معايير فئات المؤشرات *
 

البيانات بشةةةةةةةةةةكل  وفرتاملت بعة متاحة، والبلدان  الفئة األوىل: املؤشةةةةةةةةةةرات واضةةةةةةةةةةحة من الناحية املفهومية، واملنهجية واملعايري
 منتظم. 

 
البيانات  وفرتالفئة الثانية: املؤشةةةةةةةةةةةةةرات واضةةةةةةةةةةةةةحة من الناحية املفهومية، واملنهجية واملعايري املت بعة متاحة، ولكن البلدان ال 

 بشكل منتظم.
 

 الفئة الثالثة: املؤشرات اليت ال تتوافر هلا املنهجية واملعايري، أو اليت يتم وضعي اختبار منهجيةي معايري بشي ا.
 


