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 مقدمة -اًل أو  
 

 )املنظمة(لألمم املتحدة  طار االسرترترترترترترترترترتاتيملي اةداد ملنظمة ازرذاة وال راعةآخر املعلومات عن إعداد اإلتقدم هذه الوثيقة 
 .املنظمةاليت تندرج ضمن نطاق والاة االت اجمليف السائدة  يف سياق االجتاهات والتحدايت العاملية واإلقليميةوضع الذي ا

 
لنصرترتوا ازسرترتاسرترتية، سطار اسرترترتاتيملي احنو ما تقتضرترتيه  على، 2010منذ عام  اسرترترتشرترتد عمن املنظمة هكملهو  -1
يف دورته  ،د املؤمترحد  قد و  .ومخس عشرترترترة سرترترتنة واسرترترتتعراضرترترته كن أربع سرترترتنواتسرترترتنوات لفرتة ترتاوح بني عشرترترتر  تم إعدادها

 ااسرترترترتاتيملي   اإطار  تضرترترتمن ، هنج الربانمج واملي انية الذي ا2009يف نوفمرب/تشرترترتران ال ا  ت نعقداليت االسرترترتادسرترترتة وال الثني 
 :يتف على النحو اآلعر  للمنظمة ا  

 
عد  لفرتة عشر سنوات إىل مخس عشرة سنة، وتري استعراضه كن أربع سنوات، واشمن،  )أ( إطار اسرتاتيملي ارترترترترترترت 

مبا يف للتحدايت اليت تواجه ازرذاة وال راعة والتنمية الرافية والسكان املعتمدان عليها،  ما اشمله، حتليال   يف
هداف ازو ازعضرترتايف يف الاالت والاة املنظمة، اليت انشرترتدها هداف ازو  ،ملسرترتتهلكنيو ورةاة اسرترترتاتيمليةذلك ا

الغاايت ومؤشرترترترترترترترات بدعم من املنظمة، مبا يف ذلك  االسرترترترترترترترتاتيملية اليت سرترترترترترترتيحققها ازعضرترترترترترترتايف واجملتمع الدوي
 2.هاإجناز 

 
يف العملية املؤداة إىل وضع إدراجها املؤمتر اإلقليمي بشأن ازولوايت اليت تب ات توجيهذه الوثيقة يسر هتو  -2

. واعرض 2021اإلطار االسرتاتيملي اةداد الذي سيعرض على ازجه ة الرائسية يف دوراهتا ازوىل امل مع انعقادها يف عام 
عملية اإلطار االسرتاتيملي تعقيبات خبصوا قدمت ةنة الربانمج واجمللس وقد كامن خارطة طراق هذه العملية.  1امللحق 

تكون املؤمترات اإلقليمية اخلطوة ازوىل على أن عادة وجرت ال 2020.3 متوز/واوليو ح اران/اونيوا املعقودتني يف دورتيهميف 
 انملؤمترات اإلقليمية واللملإرجايف عقد دورات اوبسبب لكن و  4اإلطار االسرتاتيملي اةداد.وضع يف العملية املؤداة إىل 

هذه عرض ستو املؤمترات اإلقليمية واللملان الفنية يف الواثئق ذات الصلة ت إسهامانظمة امل، ستدرج 2020الفنية يف عام 
 .2020 كانون ازول/داسمربو  تشران ال ا  /نوفمربتيهما اللتني ستعقدان يف دور واجمللس يف ةنة الربانمج على اإلسهامات 

 
مهام أنشئت اإلطار االسرتاتيملي اةداد من خالل فرق على مناقشة املنظمة عكف على الصعيد الداخلي، تو  -3

ملوايفمة النهوض ابعلى اجملاالت الرئيسية مبا يف ذلك نظراة التغيري، وتع ا  العمن املعياري والشراكات، و  ها  يتركانصب  احدا   
 نهج "منظمة واحدة".لوتع ا  رةاة مشرتكة  ة،مع العمليات القطرا

 
                                                      

خطة العمن الفوراة خبصرترتوا إحرترتالح عمليات إعداد الربامج واملي انية والرحرترتد املسرترتتند إىل  "تنفيذ -واوالقسرترتم  – يف ال ا  من النصرترتوا ازسرترتاسرترتية اة  2
 )أ(.1"، الفقرة النتائج

)أ( و)ب( من 18و والفقرة CL 164/6 Rev. 1من الوثيقة  7( والفقرة PC 128/2 " )الوثيقةاخلطوط العراضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيملي اةداد"  3
 . CL 164/REPالوثيقة 

إلعداد الربامج املعدلة  اإلشراف من قبلها مبوجب النظمالرائسية و مسامهات ازجه ة "جدول  -القسم واو –اة يف ال ا  من النصوا ازساسية   4
 النتائج"الرحد املستند إىل ة و يناواملي  
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وجد تفكري اسرتاتيملي تشاوراة اشارك فيها ازعضايف واخلربايف والوكاالت اليت تعملية إجرايف ع اإلدارة إىل تتطل  و  –4
انعم فيه عامل مستدام املتم لة يف إتاد ح بشكن كامن رةاة املنظمة ن، وستوض  و وظفاملو اآلخرون شركايف الروما و مقارها يف 

 .ئيلغذااةميع ابزمن ا
 

 السياق واحملتوى لمنظمة:لاإلطار االسرتاتيجي  -اثنًيا
 
 .اإلطار االسرتاتيملي اةدادوضع ه و/أو تؤثر يف ربعة عناحر جدادة ستوج   أ ،مبني أدانهما هو على حنو  ،مثة -5
 
. 2030طار الشامن خلطة عام حتت اإلاةداد املنظمة توضيح إطار نتائج زايدة العناحر يف هذه اتم ن أحد و  -6
ازك ر حلة بوالاتها مقاحدها إطار النتائج اةداد، على أهداف التنمية املستدامة و عند وضع نصب تركي  املنظمة، يسو 
 .الرباالية ذات الصلةواإلجرايفات توضح ازولوايت سو 
 
استعراضه خالل  ،ضمن مجلة أمور ،من توجيهات أشار ال ال ة والستني بعد املائةته دور اجمللس يف إن ما حدر عن و  -7

 ،2030اسرتاتيملية للمنظمة تكون متوائمة مع خطة عام وضع  احلاجة إىلإىل  5،االسرتاتيملية للمنظمةلتقييم إطار النتائج 
وعملية شاملة لوضع اإلطار االسرتاتيملي اةداد )مبا يف ذلك مؤشرات  إعادة تنظيم منظومة ازمم املتحدة اإلمنائيةومع 

 6.النتائج(
 
اليت ستؤثر على ازرذاة وال راعة يف  االجتاهات والتحدايت العاملية اةدادةاستعراض يف العنصر ال ا  واتم ن  -8

ال راعة والتنمية يف الوقت احلاي فهم التحدايت اليت تواجهها أن اؤدي إىل زايدة االستعراض ومن شأن . القادمةالعقود 
ؤدي الطراقة اليت تاةتها بشكن مناسب يف ن معا، وضمنالرافية والنظم الغذائية واليت ستواجهها يف القرن احلادي والعشرا

 .يضر ع احلوس  اهلملرة والتو املنظمة عملها، مبا يف ذلك بشأن قضااي م ن تغري املناخ هبا 
 
نايف ب من أجنلمدار العام ل الرةاة اةدادةيف اإلطار االسرتاتيملي وضع ه العنصر ال الث الذي سيوج   اكمن و  -9

معاةة قضااي ازرذاة اتعني حيث رتابط و ابلتعقيد واللتحدايت تتسم فيه ايف عامل االبتكار و مفعمة ابحليواة منظمة 
ظم ازرذاة ال راعية والبيئة ال راعية شكن نستو . طراقة متناسقةب املوارد الطبيعيةحون ، و رفاهمالناس و وال راعة وسبن عيش 

وستسرتشد عملية التفكري . أخذها بعني االعتبارانبغي والصناعات الغذائية ال راعية والتغذاة والصحة جوانب رئيسية 
كنولوجيات دارة البياانت واملمارسات والتإ يفواالبتكارات  ذات ازهداف احملددة والشراكات املرن لتموانا ابأاض  

  .واملؤسسات
 
 19-يدفجائحة كو لقي بظالله الذي ت التحدي العامليسياق  " يفالتطبيع اةداد" يفالرابع لعنصر خري ا، اتم ن اوأ -10
تشكن  اعدد ا كبري ا من أوجه عدم اليقني ولكنهحتمن يف طياهتا  19-يدففملائحة كو واضح. نهج املنظمة لضمان اعتماد و 

                                                      
 . 1Sup. 2/127PCو  2/127PCالوثيقتان   5
 .املرحلي لإلدارة عن تنفيذ توحيات تقييم إطار النتائج االسرتاتيملية يف منظمة ازرذاة وال راعةالتقرار  -  1Sup. 2/128PCانظر الوثيقة   6
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هذه واجهة استملابة اجملتمع العاملي مل معامل تشكينلفنية و ة خرب ستفادة مم ا تتمتع به من اللملنظمة ابلنسبة إىل اأاض ا فرحة 
 املشهد العاملي.الذي اشهده ري يتغالرد ا على املستقبن، احلاضر و  يف هاوالتأثري في هاودعم ،اةائحة

 

 إطار نتائج املنظمة -اثلثًا

 
، عملييت ختطيط إلطار االسرترترترترترترتاتيملي ازطول أجال  لسرترترترترترتتناد إىل العناحرترترترترترتر ازكرب ، ابالملنظمةاإطار نتائج واوج ه  -11

أربع اليت مدهتا خالل فرتة السرترترتنتني من خالل برانمج العمن واملي انية وضرترترتمن اخلطة املتوسرترترتطة ازجن ورحرترترتده عمن املنظمة 
ا تنتمله املنظمة )املخرجات( بديف ا مم  ، حتقيقهااتعني ومي ن كن مستوى من إطار النتائج نوع ا خمتلف ا من النتائج اليت  سنوات.

على نطاق أوسرترترترترترترتع )النواتج( واآلاثر التنمواة ازوسرترترترترترترتع )ازهداف  تغيريات على املسرترترترترترترتتوى القطري أوإحداث سرترترترترترترتاهم يف وا
وف ر وت، عند كن مسرترترترتتوى من سرترترترتلسرترترترتلة النتائج يف حرترترترتلب اإلطار املؤشرترترترترات اليت تقيس التقدم احملرزوجد وت االسرترترترترتاتيملية(.

رفع التقارار لو  والعامليةات على املستوايت الوطنية واإلقليمية ري تغيإحداث ازساس لتقييم كيفية إسهام إجرايفات املنظمة يف 
 . 2امللحق وميكن االطالع على املكوانت الرئيسية إلطار نتائج املنظمة احلاي يف  .ذلك عن
 
االسرترترترتاتيملية اليت  فهداازالنصرترترتوا ازسرترترتاسرترترتية،  هما تقتضرترترتيعلى حنو  ،سرترترتيشرترترتمن اإلطار االسرترترترتاتيملي اةدادو  -12

هذه ازهداف االسرترترترترترترترترترتاتيملية من خالل بلوغ سرترترترترترترترترتيتم و . (نظمةاملبدعم من )اتعني على ازعضرترترترترترترترترتايف واجملتمع الدوي حتقيقها 
د اجملاالت سرترترترترترترترترترترترترترتتملسرترترترترترترترترترترترترترت  و ابلتحدايت العاملية املذكورة أعاله.  ةبطتر املو الموعة مقرتحة من اجملاالت الرباالية ذات ازولواة، 

نتائج قابلة للقياس ومسرترترتتدامة ل اهداف التنمية املسرترترتتدامة وعدم قابليتها للتمل ئة، وحتقيق  أترابط مدى الرباالية ذات ازولواة 
وضرترترترترترترترترترترترتع حلول يف ا بيد لاد  العمن مبادرة ن قبين م ،، سرترترترترترترترترترترترتتعمن الربامج ذات ازولواة من خالل مبادرات جدادةيف امليدان

  بلدان.الخذ ب مامها تقودها وأتو  ،ى ازدلةقائمة علالال السياسات 
 
أهداف مؤشرترترترترترات مؤشرترترترترترات أهداف التنمية املسرترترترترتتدامة، ومؤشرترترترترترات رري كٍن من النتائج من خالل  سرترترترترتيتم قياس و  -13

الذي تقوم العمن املعياري كاليت ال ترتبط بسهولة مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة القائمة،  ملاالت التنمية املستدامة للم
وابلنظر إىل أمهية مؤشرترترترترترات أهداف التنمية املسرترترترترتتدامة اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا أو  .على سرترترترترتبين امل الملنظمة ابه 

 مؤشرترترترترترترترترترترترترترتر ا  26الوكالة املسرترترترترترترترترترترترترترتامهة فيها، سرترترترترترترترترترترترترترتيضرترترترترترترترترترترترترترتم إطار النتائج اةداد كحد أد  هذه املؤشرترترترترترترترترترترترترترترات الرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتبال  عددها 
 (.3امللحق )
 
الذي لعمن لإعادة حيارة مهمة  ةازمم املتحدة اإلمنائيتنظيم منظومة ادة إععملية و  2030خطة عام تقتضي  -14

املنظمة وضع عملها يف سياق هنج موحد لألمم املتحدة وتكييف  على نيواتعالقطري. الصعيد املنظمة على تضطلع به 
 لدعم التغيري التحوي. ةازمم املتحدة اإلمنائيمنظومة عمن هبا تيف الطراقة اليت حول طرائقها لالستملابة للت

 
اإلمنائية لنتائج للتنفيذ الفعال كفالة ااستملاابت سياقية قطراة، و بلورة  ا  امللكية الوطنية، و عتضرورة ابلنظر إىل و  -15

سمح للمنظمة ابستهداف وتنسيق يسو ما وه ة.موحدواتصاالت الرتواج لنهج نظمة اتعني على املعلى أرض الواقع، 
الصعيد على خاحة ختطيط النتائج، واعتماد هنج إدارة براالي وحتسني البيئة التمكينية لتحقيق نتائج أك ر كفايفة وفعالية، 
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من هنج سائد قائم على مشروع واحد إىل هنج انتقال عملية وترية انبغي للمنظمة تسراع ىل ذلك، ابإلضافة إو  .القطري
ابلنسبة إىل تكتسي هذه العملية أمهية سو  والتشغيلية.فنية براالي اشمن السياسات واالست مار والعمن املعياري واملساعدة ال

 اةودة وازثر.كفايفة و تع ا  ال
 
ابلنسبة إىل ما حامسة أمهية القواعد واملعااري )مبا يف ذلك البياانت واملعلومات واملعارف ذات الصلة( كتسي تو  -16

لبلوغ تعددة ازطراف، و املاالتفاقات رريه من لتنفيذ عقد العمن من أجن التنمية املستدامة و من جهود أعضايف املنظمة ابذله 
وكالة متخصصة اتبعة لألمم صفتها لمنظمة بلرئيسية  نسبيةالعمن املعياري نقطة قوة ترب واعأهداف التنمية املستدامة. 

 يف اإلطار االسرتاتيملي اةداد.اؤدي إىل زايدة تع ا  مكانتها و  منائي،اإل/تنفيذين عملها الاكم   فهو املتحدة، 
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 خارطة الطريق لعملية التشاور بشأن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة: 1امللحق 
 

 الوثيقة اجتماع اجلهاز الرائسي التاريخ

2020 

 جلنة الربانمج واجمللس

8- 17 
 اونيو/ح اران

 اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي بعد املائة للملنة الربانمجال امنة والعشرون الدورة 
انطالق عملية تشرترترترترترترترترتاوراة شرترترترترترترترترتاملة ابالسرترترترترترترترترتتناد إىل رةاة  -

 املنظمة وأهدافها 
النظر يف إطار نتائج منظمة ازرذاة وال راعة يف سياق  -

 2030عام  خطة
 اخلصوحيات اإلقليمية -

 اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي والستون بعد املائة للممللسرابعة الدورة ال متوزيو/لاو  10 -6
 

 :قليميةاملؤمترات اإل

 – أالول/سبتمرب
تشران /نوفمرب
 2020 ال ا 

 األقاليمنتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوايهتا يف  الدورة اخلامسة وال الثون للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
توجيهات بشأن اجملاالت ذات لتقدمي املؤمترات اإلقليمية 

 2021-2020ازولواة اإلقليمية لعمن املنظمة يف الفرتة 
 وما بعدها

 الدورة احلاداة وال الثون للمؤمتر اإلقليمي زفراقيا
 الدورة اخلامسة وال الثون للمؤمتر اإلقليمي للشرق ازد 

وال الثون للمؤمتر اإلقليمي زمراكا الالتينية الدورة السادسة 
 والبحر الكارايب
 لمؤمتر اإلقليمي رري الرمسي زمراكا الشماليةلالدورة السادسة 

  الدورة ال انية وال الثون للمؤمتر اإلقليمي زورواب

 -أالول/سبتمرب
تشران /أكتوبر
 ازول

 وخطة إدارة التغيريمشروع نظرية التغيري  االجتماعات رري الرمسية

 اللجان الفنية
 أالول/سبتمرب
2020 – 
 2021 آذار/مارس

  الدورة السابعة والعشرون للملنة ال راعة
 النتائج واألولوايت يف اجملاالت الفنية لعمل املنظمة

مناقشرترترترترترتة ازولوايت الفنية يف اجتماعات اللملان الفنية  -
 املعنية

 الدورة اخلامسة والعشرون للملنة الغاابت 
  الدورة الرابعة وال الثون للملنة مصااد ازمساك

 الدورة ال ال ة والسبعون للملنة مشكالت السلع
 جلنة الربانمج واجمللس

9-13 
تشران /نوفمرب
 ال ا 

اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطوط العريضة  الربانمجللملنة  بعد املائة والعشرون التاسعةالدورة 
 2025-2022للخطة املتوسطة األجل للفرتة 

 إجرايف امل اد من التشاور الشامن والواسع النطاق -
 دمج ازولوايت اإلقليمية والفنية -
 دمج إسهامات ازجه ة الرائسية -
 2030حتداث إطار نتائج املنظمة يف سياق خطة عام  -
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 الوثيقة اجتماع اجلهاز الرائسي التاريخ

تشران /نوفمرب 30
 4 –ال ا  

داسمرب/كانون 
 ازول

اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطوط العريضة  والستون بعد املائة للممللسامسة الدورة اخل
 2025-2022للخطة املتوسطة األجل للفرتة 

داسمرب/كانون 
 - 2020ازول 

 2021مارس/آذار 

 اإلطار االسرتاتيجي مشروع االجتماعات رري الرمسية للمملموعات اإلقليمية

2021 

داسمرب/كانون 
 - 2020ازول 

 2021مارس/آذار 

 مشروع اإلطار االسرتاتيجي االجتماعات رري الرمسية للمملموعات اإلقليمية

 جلنتا الربانمج واملالية واالجتماع املشرتك بينهما واجمللس

مارس/آذار 22-26  اإلطار االسرتاتيجي بعد املائة للملنة الربانمجال الثون الدورة  
وبرانمج العمن  2025-2022اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة 

 2023-2022واملي انية للفرتة 
وبرانمج العمن  2025-2022اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة  اليةاملائة للملنة امل بعد ال انية وال مانونالدورة  مارس/آذار 22-26

 2023-2022واملي انية للفرتة 
االجتماع املشرتك بني الدورة ال الثني بعد املائة للملنة الربانمج  مارس/آذار 22

 والدورة ال انية وال مانني بعد املائة للملنة املالية

وبرانمج العمن  2025-2022اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة 
 2023-2022واملي انية للفرتة 

 2 – مارس/آذار 29
 أبران/نيسان

 اإلطار االسرتاتيجي بعد املائة للممللس الدورة السادسة والستون
وبرانمج العمن  2025-2022اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة 

 2023-2022واملي انية للفرتة 
 اإلطار االسرتاتيجي الدورة ال انية وازربعون للمؤمتر اوليو/متوز 12-16

وبرانمج العمن  2025-2022اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة 
  2023-2022واملي انية للفرتة 
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 (2021-2018)األجل املتوسط  احلايل منظمة األغذية والزراعة: إطار نتائج 2امللحق 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة
شرترترتد ازخاحرترترتة و تحرر من اةوع وسرترترتويف التغذاة تسرترترتهم فيه ازرذاة وال راعة يف حتسرترترتني مسرترترتتوايت حياة اةميع، عامل م
 ا.بيئي   واجتماعي ا و ا، بطراقة مستدامة اقتصاداي  فقر  
 

 األهداف العاملية الثالثة لألعضاء
  العمن تدرتي ا على بنايف عامل حيصرتن فيه الناس يف مجيع و القضرتايف على اةوع وانعدام ازمن الغذائي وسرتويف التغذاة

 وأذواقهم ليعيشوا حياة ملؤها النشاط والصحةوازوقات على رذايف كاٍف وآمن ومغٍذ اليب احتياجاهتم التغذواة 

  القضرترترترترترترترتايف على الفقر ودفع التقدم االقتصرترترترترترترترتادي واالجتماعي للملميع، ب ايدة إنتاج ازرذاة، وحتسرترترترترترترترتني التنمية و
 الرافية وسبن املعيشة املستدامةو

  ،واهلوايف، واملناخ، واملوارد واإلدارة واالسرترترترترترترترترترترتتخدام املسرترترترترترترترترترترتتدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك ازراضرترترترترترترترترترترتي، واملياه
 الوراثية، لصاحل أجيال احلاضر واملستقبن.

 
 األهداف االسرتاتيجية

 املسامهة يف القضايف على اةوع وانعدام ازمن الغذائي وسويف التغذاة (1)

 جعن ال راعة والغاابت ومصااد ازمساك أك ر إنتاجية واستدامة (2)

 احلد  من الفقر يف الراف (3)

 ن ظم زراعية ورذائية أك ر مشوال  وكفايفة متكني (4)

 زايدة قدرة س بن العيش على الصمود أمام التهدادات واززمات (5)
 

 اهلدف اإلضايف

 اةودة الفنية واإلحصايفات واملواضيع املشرتكة )تغري  املناخ واملساواة بني اةنسني واحلوكمة والتغذاة( (6)
 

 الوظائف األساسية

دان يف وضرترترترتع وتنفيذ الصرترترترتكوك املعياراة ووضرترترترتع املواحرترترترتفات م ن االتفاقات الدولية ومدوانت تيسرترترترتري ودعم البل (1)
 نية ورري ذلكفالسلوك واملواحفات ال

 جتميع البياانت واملعلومات وحتليلها ورحرترترترترترترترترترترترترتدها وحتسرترترترترترترترترترترترترتني فرا احلصرترترترترترترترترترترترترتول عليها يف اجملاالت ذات الصرترترترترترترترترترترترترتلة  (2)
 والاة املنظمةب

 ال السياسات على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطراةيف التيسري وتع ا  ودعم احلوار  (3)

تنفيذ ورحد وتقييم السياسات و  داعدإل القطري واإلقليمي نيإسدايف املشورة ودعم تنمية القدرات على املستوا (4)
 واالست مارات والربامج القائمة على ازدلة
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ن من تطبيقها أنشرترترترتطة املشرترترترتورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات  (5)  واملمارسرترترترتات اةيدة وتنشرترترترترها وحتسرترترترت 
 والاة املنظمةبيف اجملاالت ذات الصلة 

ة والرافية، بني احلكومات والشرترتركايف يتيسرترتري إقامة الشرترتراكات، يف الاالت ازمن الغذائي والتغذاة والتنمية ال راع (6)
 التنمية واجملتمع املد  والقطاع اخلاايف 

 والاة املنظمة.بالدعوة واالتصال على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية يف اجملاالت ذات الصلة  (7)
 

 األهداف الوظيفية

 التواحن 

 تكنولوجيا املعلومات 

 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 

 اإلدارة الكفؤة والفعالة 

 
 

 
 سامهة فيهاواملاليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا أهداف التنمية املستدامة  ت: مؤشرا3امللحق 

 الوصف املؤشر
  معدل انتشار نقص التغذاة 2-1-1

ا إىل مقياس املعاانة معدل انتشرترترتار انعدام ازمن الغذائي املتوسرترترتط أو الشرترترتداد وسرترترتط السرترترتكان اسرترترتتناد   2-1-2
  من انعدام ازمن الغذائي

  حسب فئات حملم املؤسسة ال راعية/الرعواة/احلرجيةحملم اإلنتاج لكن وحدة عمن  2-3-1

 متوسط إارادات حغار منتملي ازرذاة، حبسب اةنس ومكانتهم كأفراد من الشعوب ازحلية 2-3-2

 نسبة املساحة ال راعية املخصصة لل راعة املنتملة واملستدامة 2-4-1

راعة املضرترترترترترتمونة يف مرافق حفا على املدى املتوسرترترترترترتط عدد املوارد اةينية النباتية واحليوانية لألرذاة وال   2-5-1
 أو الطوان

 نسبة السالالت احمللية اليت تصنف على أهنا معرضة خلطر انقراضها 2-5-2

 مؤشر التوجه ال راعي للنفقات احلكومية 1-أ-2

 مؤشر مفارقات أسعار ازرذاة 1-ج-2

، حقوق مضرترترترترترترترترترتمونة يف ازراضرترترترترترترترترترتي ال راعية)أ( نسرترترترترترترترترترتبة امل ارعني الذان ميتلكون أراض زراعية أو لداهم  1-أ-5
اةنسو )ب( وحصرترترترترترتة النسرترترترترترتايف بني املالك أو أحرترترترترترتحاب احلقوق يف ازراضرترترترترترتي ال راعية، نوع حبسرترترترترترتب 

 حبسب نوع احليازة



ARC/20/8 Web Annex 5 10 

 

العريف( للمرأة املسرترترتاواة يف احلقوق نسرترترتبة البلدان اليت اكفن فيها اإلطار القانو  )مبا يف ذلك القانون  2-أ-5
 يف ملكية ازراضي و/أو السيطرة عليها

  التغري يف كفايفة استخدام املياه على مدى فرتة من ال من 6-4-1

  حملم الضغط الذي تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة 6-4-2

  ومؤشر املهدر من ازرذاةالفواقد الغذائية )ب( مؤشر )أ(  12-3-1

 انسبة ازرحدة السمكية داخن مستوايت مستدامة بيولوجي   14-4-1

التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصرترترترترترترترترترترترترتكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصرترترترترترترترترترترترترتيد رري  14-6-1
 القانو  دون إبالغ ودون تنظيم

الناتج احمللي اإلمجاي يف الدول اة راة الصرترترترترترتغرية النامية اسرترترترترترتتدامة مصرترترترترترتااد ازمساك كنسرترترترترترتبة مئواة من  14-7-1
 .ا، ومجيع البلدانوأقن البلدان منو  

التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانو /تنظيمي/سرترترترترتياسرترترترترتايت/مؤسرترترترترتسرترترترتي اعرتف حبقوق  1-ب-14
 .يف الوحول إىل املوارد البحراة وحيمي هذه احلقوق الصغريةمصااد ازمساك 

 مساحة الغاابت كنسبة من الموع مساحة اليابسة 15-1-1

 التقدم ابجتاه حتقيق اإلدارة احلرجية املستدامة 15-2-1

  مؤشر الغطايف ازخضر اةبلي 15-4-2
 

 تعترب املنظمة وكالة مسامهة فيهامؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت 
 

 الوصف املؤشر

الذان لداهم حقوق مضرترترترتمونة حليازة ازرض، و)أ( لداهم مسرترترترتتندات  نسرترترترتبة الموع السرترترترتكان البالغني 1-4-2
  حبسب اةنس ونوع احليازةمصن فة ، و)ب( اعتربون حقوقهم يف ازرض مضمونة، معرتف هبا قانوان  

 اخلسائر االقتصاداة اليت تع ى مباشرة إىل الكوارث مقابن الناتج احمللي اإلمجاي العاملي 1-5-2

ا يف التصرترترترترتداق على حرترترترترتكوك متعلقة ابحمليطات تنفذ القانون الدوي، ويف البلدان اليت حترز تقدم  عدد  1-ج-14
قبول تلك الصكوك وتنفيذها مبوجب أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية، على النحو الوارد يف اتفاقية 

 ستدامازمم املتحدة لقانون البحار، من أجن حفا احمليطات ومواردها، واستخدامها على حنو م
 نسبة ازراضي املتدهورة نسبة إىل الموع مساحة اليابسة 15-3-1
ا تشرترترترترترتراعية وإداراة وسرترترترترترتياسرترترترترترتاتية لكفالة تقاسرترترترترترتم املنافع على حنو عادل عدد البلدان اليت اعتمدت أطر   15-6-1

 ومنصف
 


