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 مقدمة
 
لألمم املتحدة  طار االسرترترترترترترترترترتاتيملي اةداد ملنةمة ازرذاة  ال راعةآخر املعلومات عن إعداد اإلتقدم هذه الوثيقة  -1

اليت تندرج ضرترترترترتمن نطاا االت اجمليف السرترترترترتا دة  يف سرترترترترتياا اال اهات  التحداات العاملية  اإلقليميةوضرترترترترت  الذي ا )املنةمة(
 .املنةمة الاة 

 
النصرترتوا ازسرترتاسرترتية، بسطار اسرترترتاتيملي حنو ما تقتضرترتيه ، على 2010منذ عام  اسرترترت رترتد عمن املنةمة بأكمله   -2

د املؤمتر، يف د رته حد  قد     مخس عشرترترترة سرترترتنة  اسرترترتتعراضرترترته كن أرب  سرترترتنوات.سرترترتنوات اتم إعداده لفرتة ترتا ح بني عشرترترتر 
، هنج الننامج  املي انية الذي اتضرترترتمن إطاراا اسرترترترتاتيملياا 2009السرترترتادسرترترتة  اللالثني اليت انعقدت يف نورمن/تشرترترتران اللا  

 ف على النحو اآليت:عر  للمنةمة اُ 
 

عد  لفرتة عشر سنوات إىل مخس عشرة سنة،  لري استعراضه كن أرب  سنوات، )أ(  إطار اسرتاتيملي ارترترترترترترترترترترترترترترتُ
للتحداات اليت تواجه ازرذاة  ال راعة  التنمية الرافية  السرترترترترترترترترترترترتكان  ما اشرترترترترترترترترترترترتمله،  ليالا   اشرترترترترترترترترترترترتمن، يف

ازعضرترترترترترتا  يف اليت انشرترترترترترتدها هداف از   ،ملسرترترترترترتتهلكنية  ررتاة اسرترترترترترترتاتيمليةمبا يف ذلك ااملعتمدان عليها، 
تم  الد يل بدعم االسرترترترتاتيملية اليت سرترترتيحققها ازعضرترترتا   اجملهداف جماالت  الاة املنةمة،  كذلك از

 2.هاإجناز الغااات  مؤ رات من املنةمة، مبا يف ذلك 

 
توجيهات املؤمتر اإلقليمي بشأن از لواات اليت لب إدراجها يف العملية املؤداة إىل  ض  ذه الوثيقة يسر هت   -3

.  اعرض 2021اإلطار االسرتاتيملي اةداد الذي سيعرض على ازجه ة الر اسية يف د راهتا از ىل امل م  انعقادها يف عام 
كامن خارطة طراق هذه العملية.  قد قدمت ةنة الننامج  اجمللس تعقيبات خبصوا عملية اإلطار االسرتاتيملي  1امللحق 

 جرت العادة على أن تكون املؤمترات اإلقليمية اخلطوة از ىل  2020.3يف د رتيهما املعقودتني يف اونيو/ح اران  اوليو/متوز 
 لكن  بسبب إرجا  عقد د رات املؤمترات اإلقليمية  اللملان  4تيملي اةداد.يف العملية املؤداة إىل  ض  اإلطار االسرتا

، ستدرج املنةمة إسهامات املؤمترات اإلقليمية  اللملان الفنية يف الوثا ق ذات الصلة اليت ستعرض على 2020الفنية يف عام 
 .2020 كانون از ل/داسمن –تشران اللا  د ريت ةنة الننامج  اجمللس يف نورمن/

 
مهام أنشئت اإلطار االسرتاتيملي اةداد من خالل ررا حول تفكري عملية املنةمة بدأ  على الصعيد الداخلي، ت -4

املوا مة النهوض بعلى اجملاالت الر يسية مبا يف ذلك نةراة التغيري،  تع ا  العمن املعياري  الشراكات،    ها  يتركانصب  احدالا 
 نهج "منةمة  احدة".ل تع ا  ررتاة مشرتكة  ة،م  العمليات القطرا

 
                                                      

خطة العمن الفوراة خبصرترتوا إحرترتالح عمليات إعداد النامج  املي انية  الرحرترتد املسرترتتند إىل  "تنفيذ - ا القسرترتم  –   اللا  من النصرترتوا ازسرترتاسرترتية اة  2
 )أ(.1"، الفقرة النتا ج

)أ(  )ب( من 18ة  الفقرة CL 164/6 Rev. 1من الوثيقة  7(  الفقرة PC 128/2 " )الوثيقةلإلطار االسرتاتيملي اةداداخلطوط العراضة املؤقتة "  3
 . CL 164/REPالوثيقة 

إلعداد النامج املعدلة  اإل راف من قبلها مبوجب النةمالر اسية   مسامهات ازجه ة "جد ل  -القسم  ا  –اة   اللا  من النصوا ازساسية   4
 النتا ج"الرحد املستند إىل ة   ينا املي  
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 تتطل   اإلدارة إىل إجرا  عملية تفكري اسرتاتيملي تشا راة اشارك ريها ازعضا   اخلنا   الوكاالت اليت توجد  –5
ريه  مقارها يف ر ما  الشركا  اآلخر ن  املوظفون،  ستوض ح بشكن كامن ررتاة املنةمة املتمللة يف إلاد عامل مستدام انعم

 اةمي  بازمن الغذا ي.
 

 لمنظمة: السياق والمحتوىلاإلطار االستراتيجي 
 
 .اإلطار االسرتاتيملي اةداد ض  ه  /أ  تؤثر يف ربعة عناحر جدادة ستوج  أ ، على حنو ما هو مبني أدناه،مثة -6
 
. 2030طار الشامن خلطة عام  ت اإلاةداد املنةمة توضيح إطار نتا ج زاادة العناحر يف هذه اتملن أحد    -7
ازكلر حلة بوالاتها مقاحدها عند  ض  إطار النتا ج اةداد، على أهداف التنمية املستدامة   نصب تركي  املنةمة، يس  
 .الناجمية ذات الصلة اإلجرا ات توضح از لواات س  
 
أ ار  يف ما ،الذي أ ارلممللس ل الد رة اللاللة  الستني بعد املا ة عن ةالصادر  اتالتوجيهإىل ا أاضا در اإل ارة     -8

احلاجة إىل اسرتاتيملية للمنةمة تكون متوا مة م  خطة إىل  5،يف استعراضه لتقييم إطار النتا ج االسرتاتيملية للمنةمة إليه،
اإلطار االسرتاتيملي اةداد )مبا يف ذلك  عملية  املة لوض   إعادة تنةيم منةومة ازمم املتحدة اإلمنا ية م  ، 2030عام 

 6.مؤ رات النتا ج(
 
اليت ستؤثر على ازرذاة  ال راعة يف  اال اهات  التحداات العاملية اةدادة اتملن العنصر اللا  يف استعراض  -9

العقود القادمة.  من  أن االستعراض أن اؤدي إىل زاادة رهم التحداات اليت تواجهها يف الوقت احلايل ال راعة  التنمية 
دي ؤ الرافية  النةم الغذا ية  اليت ستواجهها يف القرن احلادي  العشران،  ضمان معاةتها بشكن مناسب يف الطراقة اليت ت

 .  احلضريهبا املنةمة عملها، مبا يف ذلك بشأن قضااا ملن تغري املناخ  اهلملرة  التوس  
 

 عنها املدار العام اليت عن   الررتاة اةدادةيف اإلطار االسرتاتيملي  ض  ه العنصر اللالث الذي سيوج  اكمن    -10
حيث ال ميكن معاةة رتابط   بالتعقيد  اللتحداات ا تتسم ريهيف عامل االبتكار   مفعمة باحليواة منةمة بنا  املتمللة يف 

ةم ازرذاة شكن نست  بشكن منفصن. أاضاا املوارد الطبيعية حون ،   رراهم ال راعة  سبن عيش الناس   قضااا ازرذاة 
. عتبارانبغي أخذها بعني االال راعية  البيئة ال راعية  الصناعات الغذا ية ال راعية  التغذاة  الصحة جوانب ر يسية 

دارة البيانات إ يف االبتكارات  ذات ازهداف احملددة  الشراكات املرن التموانا ب ستسرت د عملية التفكري أاضا 
 .  املؤسساتكنولوجيات  املمارسات  الت

 
ضمان    19-يدرجا حة كو لقي بةالله الذي ت التحدي العامليسياا  " يفالتطبي  اةدادهو "رالراب  العنصر   أما -11

أاضاا تشكن  اعدداا كبرياا من أ جه عدم اليقني  لكنه من يف طياهتا  19-يدررملا حة كو  اضح. نهج املنةمة لاعتماد 
                                                      

 . 2/127PC   1Sup. 2/127PCالوثيقتان   5
 .التقرار املرحلي لإلدارة عن تنفيذ توحيات تقييم إطار النتا ج االسرتاتيملية يف منةمة ازرذاة  ال راعة -  1Sup. 2/128PCانةر الوثيقة   6



NERC/20/2/Web annex 5 4 

 

 ،هذه اةا حةواجهة استملابة اجملتم  العاملي مل معامل تشكينلرنية   ة خن ستفادة مم ا تتمت  به من اللملنةمة بالنسبة إىل اررحة 
 املشهد العاملي.الذي اشهده ري يتغالرداا على املستقبن، احلاضر    يف دعمها  التأثري ريها 

 

 إطار نتائج المنظمة

 
، عملييت ختطيط ، باالسرترترترتتناد إىل العناحرترترترتر ازكن لإلطار االسرترترترترتاتيملي ازطول أجالا إطار نتائج المنظمة اوج ه  -12

عمن املنةمة  رحرترتده خالل ررتة السرترتنتني من خالل برنامج العمن  املي انية  ضرترتمن اخلطة املتوسرترتطة ازجن اليت مدهتا أرب  
ا تنتمله املنةمة )املخرجات(  ميلن كن مستوى من إطار النتا ج نوعاا خمتلفاا من النتا ج اليت اتعني  قيقها، بد اا مم  سنوات. 

تغيريات على املسرترترترترترتتوى القطري أ  على نطاا أ سرترترترترترت  )النواتج(  اآلثار التنمواة از سرترترترترترت  )ازهداف داث إحسرترترترترترتاهم يف  ا
،  تور ر عند كن مسرترترترتتوى من سرترترترتلسرترترترتلة النتا ج االسرترترترترتاتيملية(.  توجد يف حرترترترتلب اإلطار املؤ رترترترترات اليت تقيس التقدم احملرز

 لرر  التقارار  على املستواات الوطنية  اإلقليمية  العامليةات ري ازساس لتقييم كيفية إسهام إجرا ات املنةمة يف إحداث تغي
 . 2امللحق  ميكن االطالع على املكونات الر يسية إلطار نتا ج املنةمة احلايل يف  .عن ذلك

 
االسرترترترتاتيملية اليت  فهدااز سرترترتيشرترترتمن اإلطار االسرترترترتاتيملي اةداد، على حنو ما تقتضرترترتيه النصرترترتوا ازسرترترتاسرترترتية،  -13

هذه ازهداف االسرترترترترترترترترترترترتاتيملية من خالل بلوغ اتعني على ازعضرترترترترترترترترترترتا   اجملتم  الد يل  قيقها بدعم من املنةمة.  سرترترترترترترترترترترتيتم 
د اجملاالت بالتحداات العاملية املذكورة أعاله.  سرترترترترترترترترترترترترترتتملسرترترترترترترترترترترترترترت   ةبطتر املجمموعة مقرتحة من اجملاالت الناجمية ذات از لواة،   

نتا ج قابلة للقياس  مسرترتتدامة ل امدى ترابط أهداف التنمية املسرترتتدامة  عدم قابليتها للتمل  ة،   قيقا  الناجمية ذات از لواة
ا بيد لوضرترترترترترترترترترترت  حلول يف  يف امليدان، سرترترترترترترترترترترتتعمن النامج ذات از لواة من خالل مبادرات جدادة، من قبين مبادرة العمن ادا

 لبلدان. اأخذ ب مامها تقودها  ت   ،جمال السياسات قا مة على ازدلة
 

 سرترترتيتم قياس النتا ج من خالل مؤ رترترترات أهداف التنمية املسرترترتتدامة،  كذلك من خالل مؤ رترترترات رري مؤ رترترترات  -14
العمن املعياري كاليت ال ترتبط بسرترترترتهولة مبؤ رترترترترات أهداف التنمية املسرترترترتتدامة القا مة،  ملاالت أهداف التنمية املسرترترترتتدامة للم

 بالنةر إىل أمهية مؤ رترترترترترترترات أهداف التنمية املسرترترترترترترتتدامة اليت تعتن املنةمة الوكالة  .على سرترترترترترترتبين امللالملنةمة الذي تقوم به ا
 مؤ رترترترترتراا  26الراعية هلا أ  الوكالة املسرترترترترتامهة ريها، سرترترترترتيضرترترترترتم إطار النتا ج اةداد كحد أدل هذه املؤ رترترترترترات الرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتبال  عددها 

 (.3امللحق )
 

الذي لعمن لملتحدة اإلمنا ية إعادة حيارة مهمة  عملية إعادة تنةيم منةومة ازمم ا 2030تقتضي خطة عام  -15
 على املنةمة  ض  عملها يف سياا هنج موحد لألمم املتحدة  تكييف نياملنةمة على الصعيد القطري.  اتعتضطل  به 

 يف الطراقة اليت تعمن هبا منةومة ازمم املتحدة اإلمنا ية لدعم التغيري التحويل.حول طرا قها لالستملابة للت
 

 ا  امللكية الوطنية،  بلورة استملابات سياقية قطراة،  كفالة التنفيذ الفعال للنتا ج اإلمنا ية ع بالنةر إىل ضر رة ت -16
، للمنةمة موحدالرت اج لنهج نةمة اتعني على امل، إعادة تنةيم منةومة ازمم املتحدة اإلمنا يةعلى أرض الواق ، يف سياا 

خطيط النتا ج،  اعتماد هنج إدارة براجمية   سني البيئة التمكينية لتحقيق نتا ج أكلر لتناسب ج م هو ما اقتضي اعتماد هن
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ىل باإلضارة إ.    تنفيذها أهداف التنمية املستدامةخطة اعتماد عني يتسالقطري حيث الصعيد على خاحة كفا ة  رعالية، 
املنةمة من هنج سا د قا م على مشر ع رية انتقال  تتسرا   بغية النهوض بالكفا ة  اةودة  ازثر، سيكون من املهم ذلك، 

  التشغيلية.فنية  احد إىل هنج براجمي اشمن السياسات  االستلمار  العمن املعياري  كذلك املساعدة ال
 

بالنسبة إىل ما حامسة أمهية القواعد  املعااري )مبا يف ذلك البيانات  املعلومات  املعارف ذات الصلة( كتسي ت   -17
لبلوغ تعددة ازطراف،   املاالتفاقات رريه من لتنفيذ عقد العمن من أجن التنمية املستدامة   من جهود أعضا  املنةمة ابذله 

 كالة متخصصة تابعة لألمم صفتها لمنةمة بلر يسية  نسبيةالعمن املعياري نقطة قوة تن  اعأهداف التنمية املستدامة. 
 يف اإلطار االسرتاتيملي اةداد.اؤدي إىل زاادة تع ا  مكانتها    منا ي،اإل/تنفيذين عملها الاكم  رهو املتحدة، 

 
 خارطة الطريق لعملية التشاور بشأن اإلطار االستراتيجي للمنظمة: 1الملحق 

 
 الوثيقة اجتماع الجهاز الرئاسي التاريخ

2020 
 لجنة البرنامج والمجلس

8- 17 
 اونيو/ح اران

 الخطوط العريضة المؤقتة لإلطار االستراتيجي املا ة للملنة الننامجبعد اللامنة  العشر ن الد رة 
انطالا عملية تشرترترترترترترترترتا راة  رترترترترترترترترتاملة باالسرترترترترترترترترتتناد إىل ررتاة  -

 املنةمة  أهدارها 
النةر يف إطار نتا ج منةمة ازرذاة  ال راعة يف سياا  -

 2030عام  خطة
 اخلصوحيات اإلقليمية -

 الخطوط العريضة المؤقتة لإلطار االستراتيجي املا ة للممللس الد رة الرابعة  الستون بعد اوليو/متوز 10 -6
 

 :اإلقليميةالمؤتمرات 

 –سبتمن/أالول 
نورمن/تشران 

 2020اللا  

 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياتها في األقاليم الد رة اخلامسة  اللالثون للمؤمتر اإلقليمي آلسيا  احمليط اهلادئ
توجيهات بشأن اجملاالت ذات لتقدمي املؤمترات اإلقليمية 

 2021-2020از لواة اإلقليمية لعمن املنةمة يف الفرتة 
  ما بعدها

 الد رة احلاداة  اللالثون للمؤمتر اإلقليمي زرراقيا
 الد رة اخلامسة  اللالثون للمؤمتر اإلقليمي للشرا ازدل

للمؤمتر اإلقليمي زمراكا الالتينية الد رة السادسة  اللالثون 
  البحر الكارايب

 الد رة السادسة للمؤمتر اإلقليمي رري الرمسي زمراكا الشمالية
  الد رة اللانية  اللالثون للمؤمتر اإلقليمي ز ر با

 -سبتمن/أالول
أكتوبر/تشران 

 از ل

 التغييرمشروع نظرية التغيير وخطة إدارة  االجتماعات رري الرمسية

 اللجان الفنية

سبتمن/أالول 
2020 – 

 2021مارس/آذار 

  الد رة السابعة  العشر ن للملنة ال راعة
 النتائج واألولويات في المجاالت الفنية لعمل المنظمة

مناقشرترترترترتة از لواات الفنية يف اجتماعات اللملان الفنية  -
 املعنية

 الد رة اخلامسة  العشر ن للملنة الغابات 
  الد رة الرابعة  اللالثون للملنة مصااد ازمساك

 الد رة اللاللة  السبعون للملنة مشكالت السل 
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 الوثيقة اجتماع الجهاز الرئاسي التاريخ

 لجنة البرنامج والمجلس

9-13 
نورمن/تشران 

 اللا 

الخطوط العريضةةةةةةةةةةةةة لإلطةةار االسةةةةةةةةةةةتراتيجي والخطوط  الننامجللملنة  بعد املا ة الد رة التاسعة  العشر ن
 2025-2022العريضة للخطة المتوسطة األجل للفترة 

 إجرا  امل اد من التشا ر الشامن  الواس  النطاا -
 دمج از لواات اإلقليمية  الفنية -
 دمج إسهامات ازجه ة الر اسية -
 2030 داث إطار نتا ج املنةمة يف سياا خطة عام  -

نورمن/تشران  30
 4 –اللا  

داسمن/كانون 
 از ل

الخطوط العريضةةةةةةةةةةةةة لإلطةةار االسةةةةةةةةةةةتراتيجي والخطوط  الد رة اخلامسة  الستون بعد املا ة للممللس
 2025-2022العريضة للخطة المتوسطة األجل للفترة 

داسمن/كانون 
 - 2020از ل 

 2021مارس/آذار 

 مشروع اإلطار االستراتيجي اإلقليميةاالجتماعات رري الرمسية للمملموعات 

2021 
داسمن/كانون 

 - 2020از ل 
 2021مارس/آذار 

 مشروع اإلطار االستراتيجي االجتماعات رري الرمسية للمملموعات اإلقليمية

 لجنتا البرنامج والمالية واالجتماع المشترك بينهما والمجلس

مارس/آذار 22-26  اإلطار االستراتيجي للملنة الننامجالد رة اللالثون بعد املا ة  
 برنامج العمن  2025-2022اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة 

 2023-2022 املي انية للفرتة 
 برنامج العمن  2025-2022اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة  املا ة للملنة املالية بعد الد رة اللانية  اللمانون مارس/آذار 22-26

 2023-2022 املي انية للفرتة 
االجتماع املشرتك بني الد رة اللالثني بعد املا ة للملنة الننامج  مارس/آذار 22

  الد رة اللانية  اللمانني بعد املا ة للملنة املالية
 برنامج العمن  2025-2022اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة 

 2023-2022 املي انية للفرتة 
 2 –مارس/آذار  29

 أبران/نيسان
 اإلطار االستراتيجي السادسة  الستون بعد املا ة للممللسالد رة 

 برنامج العمن  2025-2022اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة 
 2023-2022 املي انية للفرتة 

 اإلطار االستراتيجي الد رة اللانية  ازربعون للمؤمتر اوليو/متوز 12-16
 برنامج العمن  2025-2022اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة 

  2023-2022 املي انية للفرتة 
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 (2021-2018)األجل المتوسط  : إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة الحالي2الملحق 
 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة
عامل متحرر من اةوع  سرترترتو  التغذاة تسرترترتهم ريه ازرذاة  ال راعة يف  سرترترتني مسرترترتتواات حياة اةمي ،  خاحرترترتة از رترترتد 

 ا.ا  اجتماعياا  بيئيا ا، بطراقة مستدامة اقتصاداا رقرا 
 

 األهداف العالمية الثالثة لألعضاء
   القضا  على اةوع  انعدام ازمن الغذا ي  سو  التغذاة  العمن تدرلياا على بنا  عامل حيصن ريه الناس يف مجي

  أذ اقهم ليعيشوا حياة ملؤها النشاط  الصحةةاز قات على رذا  كاٍف  آمن  مغٍذ اليب احتياجاهتم التغذ اة 
  القضرترترترترترترترتا  على الفقر  در  التقدم االقتصرترترترترترترترتادي  االجتماعي للملمي ، ب اادة إنتاج ازرذاة،   سرترترترترترترترتني التنمية 

 الرافية  سبن املعيشة املستدامةة
  املناخ،  املوارد  اإلدارة  االسرترترترترترترترترترترتتخدام املسرترترترترترترترترترترتتدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك ازراضرترترترترترترترترترترتي،  املياه،  اهلوا  ،

 الوراثية، لصاحل أجيال احلاضر  املستقبن.
 

 األهداف االستراتيجية
 املسامهة يف القضا  على اةوع  انعدام ازمن الغذا ي  سو  التغذاة (1)
 جعن ال راعة  الغابات  مصااد ازمساك أكلر إنتاجية  استدامة (2)
 احلد  من الفقر يف الراف (3)
 زراعية  رذا ية أكلر مشوالا  كفا ةمتكني نُةم  (4)
 زاادة قدرة ُسبن العيش على الصمود أمام التهدادات  اززمات (5)
 

 الهدف اإلضافي
 اةودة الفنية  اإلحصا ات  املواضي  املشرتكة )تغري  املناخ  املسا اة بني اةنسني  احلوكمة  التغذاة( (6)
 

 الوظائف األساسية
 ضرترترترت   تنفيذ الصرترترترتكوك املعياراة   ضرترترترت  املواحرترترترتفات ملن االتفاقات الد لية  مد نات  تيسرترترترتري  دعم البلدان يف (1)

 السلوك  املواحفات الفنية  رري ذلك
  مي  البيانات  املعلومات   ليلها  رحرترترترترترترترترترترترترتدها   سرترترترترترترترترترترترترتني ررا احلصرترترترترترترترترترترترترتول عليها يف اجملاالت ذات الصرترترترترترترترترترترترترتلة  (2)

 بوالاة املنةمة
 ياسات على املستواات العاملية  اإلقليمية  القطراةتيسري  تع ا   دعم احلوار يف جمال الس (3)
إسدا  املشورة  دعم تنمية القدرات على املستواني القطري  اإلقليمي إلعداد  تنفيذ  رحد  تقييم السياسات  (4)

  االستلمارات  النامج القا مة على ازدلة



NERC/20/2/Web annex 5 8 

 

ن من تطبيقها أنشرترترترتطة املشرترترترتورة  الدعم اليت  م  املعارف  التكنولوجيات  املما (5)  رسرترترترتات اةيدة  تنشرترترترترها   سرترترترت 
 يف اجملاالت ذات الصلة بوالاة املنةمة

تيسرترتري إقامة الشرترتراكات، يف جماالت ازمن الغذا ي  التغذاة  التنمية ال راعية  الرافية، بني احلكومات  الشرترتركا   (6)
 يف التنمية  اجملتم  املد   القطاع اخلاا

 اات الوطنية  اإلقليمية  العاملية يف اجملاالت ذات الصلة بوالاة املنةمة.الدعوة  االتصال على املستو  (7)
 

 األهداف الوظيفية
 التواحن 
 تكنولوجيا املعلومات 
 حوكمة املنةمة  اإل راف  التوجيه 
 اإلدارة الكفؤة  الفعالة 
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 والمساهمة فيها : مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر المنظمة الوكالة الراعية لها3الملحق 
 

 الوصف المؤشر
  معدل انتشار نقص التغذاة 2-1-1
ا إىل مقياس املعاناة معدل انتشرترترتار انعدام ازمن الغذا ي املتوسرترترتط أ  الشرترترتداد  سرترترتط السرترترتكان اسرترترتتنادا  2-1-2

  من انعدام ازمن الغذا ي
  ال راعية/الرعواة/احلرجيةحملم اإلنتاج لكن  حدة عمن حسب رئات حملم املؤسسة  2-3-1
 متوسط إارادات حغار منتملي ازرذاة، حبسب اةنس  مكانتهم كأرراد من الشعوب ازحلية 2-3-2
 نسبة املساحة ال راعية املخصصة لل راعة املنتملة  املستدامة 2-4-1
مرارق حفظ على املدى املتوسرترترترترترتط عدد املوارد اةينية النباتية  احليوانية لألرذاة  ال راعة املضرترترترترترتمونة يف  2-5-1

 أ  الطوان
 نسبة السالالت احمللية اليت تصنف على أهنا معرضة خلطر انقراضها 2-5-2
 مؤ ر التوجه ال راعي للنفقات احلكومية 1-أ-2

 مؤ ر مفارقات أسعار ازرذاة 1-ج-2
، يف ازراضرترترترترترترترترتي ال راعية حقوا مضرترترترترترترترترتمونة)أ( نسرترترترترترترترترتبة امل ارعني الذان ميتلكون أراض زراعية أ  لداهم  1-أ-5

اةنسة )ب(  حصرترترترترترتة النسرترترترترترتا  بني املالك أ  أحرترترترترترتحاب احلقوا يف ازراضرترترترترترتي ال راعية، نوع حبسرترترترترترتب 
 حبسب نوع احليازة

نسرترترتبة البلدان اليت اكفن ريها اإلطار القانو  )مبا يف ذلك القانون العريف( للمرأة املسرترترتا اة يف احلقوا  2-أ-5
 عليهايف ملكية ازراضي  /أ  السيطرة 

  التغري يف كفا ة استخدام املياه على مدى ررتة من ال من 6-4-1
  حملم الضغط الذي تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة 6-4-2

  الفواقد الغذا ية )ب(  مؤ ر املهدر من ازرذاةمؤ ر )أ(  12-3-1
 امستواات مستدامة بيولوجيا نسبة ازرحدة السمكية داخن  14-4-1
التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصرترترترترترترترترترترترترتكوك الد لية الرامية إىل مكارحة الصرترترترترترترترترترترترترتيد رري  14-6-1

 القانو  د ن إبالغ  د ن تنةيم
اسرترترترترترتتدامة مصرترترترترترتااد ازمساك كنسرترترترترترتبة مئواة من الناتج احمللي اإلمجايل يف الد ل اة راة الصرترترترترترتغرية النامية  14-7-1

 .ا،  مجي  البلدانالبلدان منوا   أقن

التقدم الذي  رزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانو /تنةيمي/سرترترترتياسرترترترتايت/مؤسرترترترتسرترترترتي اعرتف حبقوا  1-ب-14
 .مصااد ازمساك الصغرية يف الوحول إىل املوارد البحراة  حيمي هذه احلقوا

 مساحة الغابات كنسبة من جمموع مساحة اليابسة 15-1-1
 التقدم با اه  قيق اإلدارة احلرجية املستدامة 15-2-1
  مؤ ر الغطا  ازخضر اةبلي 15-4-2
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 تعتبر المنظمة وكالة مساهمة فيهامؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي 
 

 الوصف المؤشر
 نسرترترتبة جمموع السرترترتكان البالغني الذان لداهم حقوا مضرترترتمونة حليازة ازرض،  )أ( لداهم مسرترترتتندات 1-4-2

  ا،  )ب( اعتن ن حقوقهم يف ازرض مضمونة، حبسب اةنس  نوع احليازةمعرتف هبا قانونا 
 اخلسا ر االقتصاداة اليت تع ى مبا رة إىل الكوارث مقابن الناتج احمللي اإلمجايل العاملي 1-5-2

القانون الد يل،  يف ا يف التصرترترترترتداق على حرترترترترتكوك متعلقة باحمليطات تنفذ عدد البلدان اليت  رز تقدما  1-ج-14
قبول تلك الصكوك  تنفيذها مبوجب أطر قانونية  سياساتية  مؤسسية، على النحو الوارد يف اتفاقية 

 ازمم املتحدة لقانون البحار، من أجن حفظ احمليطات  مواردها،  استخدامها على حنو مستدام
 نسبة ازراضي املتدهورة نسبة إىل جمموع مساحة اليابسة 15-3-1
ا تشرترترترترترتراعية  إداراة  سرترترترترترتياسرترترترترترتاتية لكفالة تقاسرترترترترترتم املنار  على حنو عادل عدد البلدان اليت اعتمدت أطرا  15-6-1

  منصف
 


