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مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي
ألفريقيا
الدورة احلادية والثالثون
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 28-26أكتوبر/تشرين األول 2020

آخر املعلومات عن إعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد
ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
أمانة املؤمتر اإلقليمي
ARC-Secretariat@fao.org

1

كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من  23إىل  27مارس/آذار  ،2020شالالت فيكتوراي ،زمبابوي.

وميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة

www.fao.org
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أوًال -مقدمة
تقدم هذه الوثيقة آخر املعلومات عن إعداد اإلطار االس رت رت رت رترتاتيملي اةداد ملنظمة ازرذاة وال راعة لألمم املتحدة (املنظمة)
الذي اوضع يف سياق االجتاهات والتحدايت العاملية واإلقليمية السائدة يف اجملاالت اليت تندرج ضمن نطاق والاة املنظمة.
واسرترترتشرترتد عمن املنظمة هكمله منذ عام  ،2010على حنو ما تقتضرترتيه ا لنصرترتوا ازسرترتاسرترتية ،سطار اس رترتاتيملي
-1
اتم إعداده لفرتة ترتاوح بني عشرترتر سرترتنوات ومخس عشرترترة سرترتنة واسرترتتعراضرترته كن أربع سرترتنوات .وقد حدد املؤمتر ،يف دورته
الس رترتادس رترتة وال الثني اليت انعقدت يف نوفمرب/تش رتران ال ا  ، 2009هنج الربانمج واملي انية الذي اتض رترتمن إطارا اس رترتاتيمليا
للمنظمة اعرف على النحو اآليت:

(أ) إطار اسرتاتيملي ا رت رت رتعد لفرتة عشر سنوات إىل مخس عشرة سنة ،وتري استعراضه كن أربع سنوات ،واشمن،
يف ما اشمله ،حتليال للتحدايت اليت تواجه ازرذاة وال راعة والتنمية الرافية والسكان املعتمدان عليها ،مبا يف
ذلك املسرترتتهلكنيو ورةاة اس رترتاتيملية ،وازهداف اليت انشرترتدها ازعضرترتايف يف الاالت والاة املنظمة ،وازهداف
االس رت رت رترتاتيملية اليت س رت رت رترتيحققها ازعض رت رت رترتايف واجملتمع الدوي بدعم من املنظمة ،مبا يف ذلك الغاايت ومؤش رت رت رترات
2
إجنازها.
وتيسر هذه الوثيقة توجيهات املؤمتر اإلقليمي بشأن ازولوايت اليت تب إدراجها يف العملية املؤداة إىل وضع
-2
اإلطار االسرتاتيملي اةداد الذي سيعرض على ازجه ة الرائسية يف دوراهتا ازوىل امل مع انعقادها يف عام  .2021واعرض
امللحق  1كامن خارطة طراق هذه العملية .وقد قدمت ةنة الربانمج واجمللس تعقيبات خبصوا عملية اإلطار االسرتاتيملي
يف دورتيهما املعقودتني يف اونيو/ح اران واوليو/متوز  3.2020وجرت العادة على أن تكون املؤمترات اإلقليمية اخلطوة ازوىل
يف العملية املؤداة إىل وضع اإلطار االسرتاتيملي اةداد 4.ولكن وبسبب إرجايف عقد دورات املؤمترات اإلقليمية واللملان
الفنية يف عام  ،2020ستدرج املنظمة إسهامات املؤمترات اإلقليمية واللملان الفنية يف الواثئق ذات الصلة وستعرض هذه
اإلسهامات على ةنة الربانمج واجمللس يف دورتيهما اللتني ستعقدان يف نوفمرب/تشران ال ا وداسمرب/كانون ازول .2020
وعلى الصعيد الداخلي ،تعكف املنظمة على مناقشة اإلطار االسرتاتيملي اةداد من خالل فرق مهام أنشئت
-3
حدا ا انصب تركي ها على اجملاالت الرئيسية مبا يف ذلك نظراة التغيري ،وتع ا العمن املعياري والشراكات ،والنهوض ابملوايفمة
مع العمليات القطراة ،وتع ا رةاة مشرتكة لنهج "منظمة واحدة".

 2اة يف ال ا من النصرترتوا ازسرترتاسرترتية – القسرترتم واو" -تنفيذ خطة العمن الفوراة خبصرترتوا إحرترتالح عمليات إعداد الربامج واملي انية والرحرترتد املسرترتتند إىل
النتائج" ،الفقرة (1أ).
" 3اخلطوط العراضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيملي اةداد" (الوثيقة  )PC 128/2والفقرة  7من الوثيقة CL 164/6 Rev. 1و والفقرة (18أ) و(ب) من
الوثيقة .CL 164/REP
 4اة يف ال ا من النصوا ازساسية – القسم واو" -جدول مسامهات ازجه ة الرائسية واإلشراف من قبلها مبوجب النظم املعدلة إلعداد الربامج
واملي انية والرحد املستند إىل النتائج"

3

ARC/20/8 Web Annex 5

 –4وتتطلع اإلدارة إىل إجرايف عملية تفكري اسرتاتيملي تشاوراة اشارك فيها ازعضايف واخلربايف والوكاالت اليت توجد
مقارها يف روما والشركايف اآلخرون واملوظفون ،وستوضح بشكن كامن رةاة املنظمة املتم لة يف إتاد عامل مستدام انعم فيه
اةميع ابزمن الغذائي.

اثنيًا -اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة :السياق واحملتوى
-5

مثة ،على حنو ما هو مبني أدانه ،أربعة عناحر جدادة ستوجه و/أو تؤثر يف وضع اإلطار االسرتاتيملي

اةداد.

واتم ن أحد هذه العناحر يف زايدة توضيح إطار نتائج املنظمة اةداد حتت اإلطار الشامن خلطة عام .2030
-6
وسينصب تركي املنظمة ،عند وضع إطار النتائج اةداد ،على أهداف التنمية املستدامة ومقاحدها ازك ر حلة بوالاتها
وستوضح ازولوايت واإلجرايفات الرباالية ذات الصلة.
وإن ما حدر عن اجمللس يف دورته ال ال ة والستني بعد املائة من توجيهات أشار ،ضمن مجلة أمور ،خالل استعراضه
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لتقييم إطار النتائج االسرتاتيملية للمنظمة 5،إىل احلاجة إىل وضع اسرتاتيملية للمنظمة تكون متوائمة مع خطة عام ،2030
ومع إعادة تنظيم منظومة ازمم املتحدة اإلمنائية وعملية شاملة لوضع اإلطار االسرتاتيملي اةداد (مبا يف ذلك مؤشرات
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النتائج).
واتم ن العنصر ال ا يف استعراض االجتاهات والتحدايت العاملية اةدادة اليت ستؤثر على ازرذاة وال راعة يف
-8
العقود القادمة .ومن شأن االستعراض أن اؤدي إىل زايدة فهم التحدايت اليت تواجهها يف الوقت احلاي ال راعة والتنمية
الرافية والنظم الغذائية واليت ستواجهها يف القرن احلادي والعشران ،وضمان معاةتها بشكن مناسب يف الطراقة اليت تؤدي
هبا املنظمة عملها ،مبا يف ذلك بشأن قضااي م ن تغري املناخ واهلملرة والتوسع احلضري.
واكمن العنصر ال الث الذي سيوجه وضع اإلطار االسرتاتيملي يف الرةاة اةدادة للمدار العام من أجن بنايف
-9
منظمة مفعمة ابحليواة واالبتكار يف عامل تتسم فيه التحدايت ابلتعقيد والرتابط وحيث اتعني معاةة قضااي ازرذاة
وال راعة وسبن عيش الناس ورفاهم ،وحون املوارد الطبيعية بطراقة متناسقة .وستشكن نظم ازرذاة ال راعية والبيئة ال راعية
والصناعات الغذائية ال راعية والتغذاة والصحة جوانب رئيسية انبغي أخذها بعني االعتبار .وستسرتشد عملية التفكري
أاضا ابلتموان املرن والشراكات ذات ازهداف احملددة واالبتكارات يف إدارة البياانت واملمارسات والتكنولوجيات
واملؤسسات.
-10

وأخريا ،اتم ن العنصر الرابع يف "التطبيع اةداد" يف سياق التحدي العاملي الذي تلقي بظالله جائحة كوفيد19-

وضمان اعتماد املنظمة لنهج واضح .فملائحة كوفيد 19-حتمن يف طياهتا عددا كبريا من أوجه عدم اليقني ولكنها تشكن

5
6

الوثيقتان  PC 127/2و.PC 127/2 Sup.1
انظر الوثيقة  - PC 128/2 Sup.1التقرار املرحلي لإلدارة عن تنفيذ توحيات تقييم إطار النتائج االسرتاتيملية يف منظمة ازرذاة وال راعة.
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أاضا فرحة ابلنسبة إىل املنظمة لالستفادة مما تتمتع به من خربة فنية ولتشكين معامل استملابة اجملتمع العاملي ملواجهة هذه
اةائحة ،ودعمها والتأثري فيها يف احلاضر واملستقبن ،ردا على التغيري الذي اشهده املشهد العاملي.

اثلثًا -إطار نتائج املنظمة
 -11واوجه إطار نتائج املنظمة ،ابالس رت رترتتناد إىل العناح رت رترتر ازكرب لإلطار االس رت رت رترتاتيملي ازطول أجال ،عملييت ختطيط
عمن املنظمة ورحرترتده خالل فرتة السرترتنتني من خالل برانمج العمن واملي انية وضرترتمن اخلطة املتوسرترتطة ازجن اليت مدهتا أربع
سنوات .ومي ن كن مستوى من إطار النتائج نوعا خمتلفا من النتائج اليت اتعني حتقيقها ،بديفا مما تنتمله املنظمة (املخرجات)
واسرت رت رترتاهم يف إحداث تغيريات على املسرت رت رترتتوى القطري أو على نطاق أوسرت رت رترتع (النواتج) واآلاثر التنمواة ازوسرت رت رترتع (ازهداف
االس رت رترتاتيملية) .وتوجد يف حرت رترتلب اإلطار املؤش رت رترات اليت تقيس التقدم احملرز عند كن مسرت رترتتوى من سرت رترتلسرت رترتلة النتائج ،وتوفر
ازساس لتقييم كيفية إسهام إجرايفات املنظمة يف إحداث تغيريات على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية ولرفع التقارار
عن ذلك .وميكن االطالع على املكوانت الرئيسية إلطار نتائج املنظمة احلاي يف امللحق .2
 -12وس رترتيش رترتمن اإلطار االس رترتاتيملي اةداد ،على حنو ما تقتض رترتيه النص رترتوا ازس رترتاس رترتية ،ازهداف االس رترتاتيملية اليت
اتعني على ازعضرت رت رت رترتايف واجملتمع الدوي حتقيقها (بدعم من املنظمة) .وسرت رت رت رترتيتم بلوغ هذه ازهداف االس رت رت رت رترتاتيملية من خالل
الموعة مقرتحة من اجملاالت الرباالية ذات ازولواة ،واملرتبطة ابلتحدايت العاملية املذكورة أعاله .وس رت رت رت رت رت رترتتملسرت رت رت رت رت رت رتد اجملاالت
الرباالية ذات ازولواة مدى ترابط أهداف التنمية املسرترتتدامة وعدم قابليتها للتمل ئة ،وحتقيقا لنتائج قابلة للقياس ومسرترتتدامة
يف امليدان ،س رت رت رت رت رترتتعمن الربامج ذات ازولواة من خالل مبادرات جدادة ،من قبين مبادرة العمن ادا بيد لوض رت رت رت رت رترتع حلول يف
الال السياسات قائمة على ازدلة ،وتقودها وأتخذ ب مامها البلدان.
 -13وس رت رترتيتم قياس النتائج من خالل ٍ
كن من مؤش رت رترات أهداف التنمية املس رت رترتتدامة ،ومؤش رت رترات رري مؤش رت رترات أهداف
التنمية املستدامة للمملاالت اليت ال ترتبط بسهولة مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة القائمة ،كالعمن املعياري الذي تقوم
به املنظمة على سرت رترتبين امل ال .وابلنظر إىل أمهية مؤش رت رترات أهداف التنمية املسرت رترتتدامة اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا أو
الوكالة املس رت رت رت رت رت رترتامهة فيها ،س رت رت رت رت رت رترتيض رت رت رت رت رت رترتم إطار النتائج اةداد كحد أد هذه املؤشرت رت رت رت رت رت رترات ال رت رت رت رت رت رت رت رت رت رت رت رت رترتبال عددها  26مؤش رت رت رت رت رت رترترا
(امللحق .)3
 -14تقتضي خطة عام  2030وعملية إعادة تنظيم منظومة ازمم املتحدة اإلمنائية إعادة حيارة مهمة للعمن الذي
تضطلع به املنظمة على الصعيد القطري .واتعني على املنظمة وضع عملها يف سياق هنج موحد لألمم املتحدة وتكييف
طرائقها لالستملابة للتحول يف الطراقة اليت تعمن هبا منظومة ازمم املتحدة اإلمنائية لدعم التغيري التحوي.
 -15وابلنظر إىل ضرورة تع ا امللكية الوطنية ،وبلورة استملاابت سياقية قطراة ،وكفالة التنفيذ الفعال للنتائج اإلمنائية
على أرض الواقع ،اتعني على املنظمة الرتواج لنهج واتصاالت موحدة .وهو ما سيسمح للمنظمة ابستهداف وتنسيق
ختطيط النتائج ،واعتماد هنج إدارة براالي وحتسني البيئة التمكينية لتحقيق نتائج أك ر كفايفة وفعالية ،خاحة على الصعيد
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القطري .وابإلضافة إىل ذلك ،انبغي للمنظمة تسراع وترية عملية انتقال من هنج سائد قائم على مشروع واحد إىل هنج
براالي اشمن السياسات واالست مار والعمن املعياري واملساعدة الفنية والتشغيلية .وستكتسي هذه العملية أمهية ابلنسبة إىل
تع ا الكفايفة واةودة وازثر.
 -16وتكتسي القواعد واملعااري (مبا يف ذلك البياانت واملعلومات واملعارف ذات الصلة) أمهية حامسة ابلنسبة إىل ما
ابذله أعضايف املنظمة من جهود لتنفيذ عقد العمن من أجن التنمية املستدامة ورريه من االتفاقات املتعددة ازطراف ،ولبلوغ
أهداف التنمية املستدامة .واعترب العمن املعياري نقطة قوة نسبية رئيسية للمنظمة بصفتها وكالة متخصصة اتبعة لألمم
املتحدة ،فهو اكمن عملها التنفيذي/اإلمنائي ،واؤدي إىل زايدة تع ا مكانتها يف اإلطار االسرتاتيملي اةداد.
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امللحق  :1خارطة الطريق لعملية التشاور بشأن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة
التاريخ

الوثيقة

اجتماع اجلهاز الرائسي

2020

جلنة الربانمج واجمللس
17- 8

اونيو/ح اران

اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي

الدورة ال امنة والعشرون بعد املائة للملنة الربانمج

 انطالق عملية تش رت رت رترتاوراة ش رت رت رترتاملة ابالس رت رت رترتتناد إىل رةاةاملنظمة وأهدافها
 النظر يف إطار نتائج منظمة ازرذاة وال راعة يف سياقخطة عام 2030
 -اخلصوحيات اإلقليمية

 10- 6اوليو/متوز

اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي

الدورة الرابعة والستون بعد املائة للممللس
املؤمترات

سبتمرب/أالول –
نوفمرب/تشران
ال ا 2020

اإلقليمية:

الدورة اخلامسة وال الثون للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوايهتا يف األقاليم

الدورة احلاداة وال الثون للمؤمتر اإلقليمي زفراقيا

تقدمي املؤمترات اإلقليمية لتوجيهات بشأن اجملاالت ذات
ازولواة اإلقليمية لعمن املنظمة يف الفرتة 2021-2020
وما بعدها

الدورة اخلامسة وال الثون للمؤمتر اإلقليمي للشرق ازد
الدورة السادسة وال الثون للمؤمتر اإلقليمي زمراكا الالتينية
والبحر الكارايب
الدورة السادسة للمؤمتر اإلقليمي رري الرمسي زمراكا الشمالية
الدورة ال انية وال الثون للمؤمتر اإلقليمي زورواب

سبتمرب/أالول-
أكتوبر/تشران
ازول

االجتماعات رري الرمسية

سبتمرب/أالول
– 2020
مارس/آذار 2021

الدورة السابعة والعشرون للملنة ال راعة

مشروع نظرية التغيري وخطة إدارة التغيري

اللجان الفنية
النتائج واألولوايت يف اجملاالت الفنية لعمل املنظمة

الدورة اخلامسة والعشرون للملنة الغاابت
الدورة الرابعة وال الثون للملنة مصااد ازمساك
الدورة ال ال ة والسبعون للملنة مشكالت السلع

 مناقشرت رترتة ازولوايت الفنية يف اجتماعات اللملان الفنيةاملعنية

جلنة الربانمج واجمللس
13-9

نوفمرب/تشران
ال ا

الدورة التاسعة والعشرون بعد املائة للملنة الربانمج

اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطوط العريضة
للخطة املتوسطة األجل للفرتة 2025-2022
 إجرايف امل اد من التشاور الشامن والواسع النطاق دمج ازولوايت اإلقليمية والفنية دمج إسهامات ازجه ة الرائسية -حتداث إطار نتائج املنظمة يف سياق خطة عام

2030
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الوثيقة

اجتماع اجلهاز الرائسي

 30نوفمرب/تشران
ال ا – 4
داسمرب/كانون
ازول

الدورة اخلامسة والستون بعد املائة للممللس

اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطوط العريضة
للخطة املتوسطة األجل للفرتة 2025-2022

داسمرب/كانون
ازول - 2020
مارس/آذار 2021

االجتماعات رري الرمسية للمملموعات اإلقليمية

مشروع اإلطار االسرتاتيجي

2021

داسمرب/كانون
ازول - 2020
مارس/آذار 2021

االجتماعات رري الرمسية للمملموعات اإلقليمية

مشروع اإلطار االسرتاتيجي

جلنتا الربانمج واملالية واالجتماع املشرتك بينهما واجمللس
 26-22مارس/آذار الدورة ال الثون بعد املائة للملنة الربانمج

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

 26-22مارس/آذار

الدورة ال انية وال مانون بعد املائة للملنة املالية

 22مارس/آذار

االجتماع املشرتك بني الدورة ال الثني بعد املائة للملنة الربانمج اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة  2025-2022وبرانمج العمن
واملي انية للفرتة 2023-2022
والدورة ال انية وال مانني بعد املائة للملنة املالية

 29مارس/آذار
أبران/نيسان

–2

 16-12اوليو/متوز

الدورة السادسة والستون بعد املائة للممللس

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

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

الدورة ال انية وازربعون للمؤمتر

اإلطار االسرتاتيجي
اخلطة املتوسطة ازجن للفرتة  2025-2022وبرانمج العمن
واملي انية للفرتة 2023-2022
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امللحق  :2إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة احلايل (األجل املتوسط )2021-2018
رؤية منظمة األغذية والزراعة
عامل متحرر من اةوع وسرت رتويف التغذاة تس رترتهم فيه ازرذاة وال راعة يف حتس رترتني مس رترتتوايت حياة اةميع ،وخاح رترتة ازش رترتد
فقرا ،بطراقة مستدامة اقتصاداي واجتماعيا وبيئيا.
األهداف العاملية الثالثة لألعضاء




القضرتايف على اةوع وانعدام ازمن الغذائي وسرتويف التغذاة والعمن تدرتيا على بنايف عامل حيصرتن فيه الناس يف مجيع
كاف وآمن ٍ
ازوقات على رذايف ٍ
ومغذ اليب احتياجاهتم التغذواة وأذواقهم ليعيشوا حياة ملؤها النشاط والصحةو
والقض رت رت رترتايف على الفقر ودفع التقدم االقتص رت رت رترتادي واالجتماعي للملميع ،ب ايدة إنتاج ازرذاة ،وحتس رت رت رترتني التنمية
الرافية وسبن املعيشة املستدامةو
واإلدارة واالسرت رت رت رت رترتتخدام املسرت رت رت رت رترتتدامان للموارد الطبيعية ،مبا يف ذلك ازراضرت رت رت رت رترتي ،واملياه ،واهلوايف ،واملناخ ،واملوارد
الوراثية ،لصاحل أجيال احلاضر واملستقبن.

األهداف االسرتاتيجية
()1
()2
()3
()4
()5

املسامهة يف القضايف على اةوع وانعدام ازمن الغذائي وسويف التغذاة
جعن ال راعة والغاابت ومصااد ازمساك أك ر إنتاجية واستدامة
احلد من الفقر يف الراف
متكني نظم زراعية ورذائية أك ر مشوال وكفايفة
زايدة قدرة سبن العيش على الصمود أمام التهدادات واززمات

اهلدف اإلضايف
( )6اةودة الفنية واإلحصايفات واملواضيع املشرتكة (تغري املناخ واملساواة بني اةنسني واحلوكمة والتغذاة)
الوظائف األساسية
()1
()2
()3
()4

تيس رترتري ودعم البلدان يف وض رترتع وتنفيذ الص رترتكوك املعياراة ووض رترتع املواح رترتفات م ن االتفاقات الدولية ومدوانت
السلوك واملواحفات الفنية ورري ذلك
جتميع البياانت واملعلومات وحتليلها ورحرت رت رت رت رت رترتدها وحتسرت رت رت رت رت رترتني فرا احلصرت رت رت رت رت رترتول عليها يف اجملاالت ذات الصرت رت رت رت رت رترتلة
بوالاة املنظمة
تيسري وتع ا ودعم احلوار يف الال السياسات على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطراة
إسدايف املشورة ودعم تنمية القدرات على املستواني القطري واإلقليمي إلعداد وتنفيذ ورحد وتقييم السياسات
واالست مارات والربامج القائمة على ازدلة
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( )5أنش رترتطة املش رترتورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارس رترتات اةيدة وتنش رترترها وحتس رت رتن من تطبيقها
يف اجملاالت ذات الصلة بوالاة املنظمة
( )6تيسرترتري إقامة الشرتراكات ،يف الاالت ازمن الغذائي والتغذاة والتنمية ال راعية والرافية ،بني احلكومات والشرترتركايف
يف التنمية واجملتمع املد والقطاع اخلاا
( )7الدعوة واالتصال على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية يف اجملاالت ذات الصلة بوالاة املنظمة.
األهداف الوظيفية





التواحن
تكنولوجيا املعلومات
حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه
اإلدارة الكفؤة والفعالة

امللحق  :3مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا واملسامهة فيها
املؤشر

الوصف

1-1-2

معدل انتشار نقص التغذاة

2-1-2

معدل انتش رترتار انعدام ازمن الغذائي املتوس رترتط أو الش رترتداد وس رترتط الس رترتكان اس رترتتنادا إىل مقياس املعاانة
من انعدام ازمن الغذائي

1-3-2

حملم اإلنتاج لكن وحدة عمن حسب فئات حملم املؤسسة ال راعية/الرعواة/احلرجية

2-3-2

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

1-4-2

نسبة املساحة ال راعية املخصصة لل راعة املنتملة واملستدامة

1-5-2

عدد املوارد اةينية النباتية واحليوانية لألرذاة وال راعة املض رت رترتمونة يف مرافق حفا على املدى املتوس رت رترتط
أو الطوان

2-5-2

نسبة السالالت احمللية اليت تصنف على أهنا معرضة خلطر انقراضها

-2أ1-

مؤشر التوجه ال راعي للنفقات احلكومية

-2ج1-

مؤشر مفارقات أسعار ازرذاة

-5أ1-

(أ) نس رت رت رت رترتبة امل ارعني الذان ميتلكون أراض زراعية أو لداهم حقوق مض رت رت رت رترتمونة يف ازراض رت رت رت رترتي ال راعية،
حبس رت رترتب نوع اةنسو (ب) وحص رت رترتة النس رت رترتايف بني املالك أو أح رت رترتحاب احلقوق يف ازراض رت رترتي ال راعية،
حبسب نوع احليازة

9
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-5أ2-

نس رترتبة البلدان اليت اكفن فيها اإلطار القانو (مبا يف ذلك القانون العريف) للمرأة املس رترتاواة يف احلقوق
يف ملكية ازراضي و/أو السيطرة عليها

1-4-6

التغري يف كفايفة استخدام املياه على مدى فرتة من ال من

2-4-6

حملم الضغط الذي تتعرض له املياه :سحب املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة

1-3-12

(أ) مؤشر الفواقد الغذائية (ب) ومؤشر املهدر من ازرذاة

1-4-14

نسبة ازرحدة السمكية داخن مستوايت مستدامة بيولوجيا

1-6-14

التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصرت رت رت رت رت رترتكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصرت رت رت رت رت رترتيد رري
القانو دون إبالغ ودون تنظيم

1-7-14

اس رت رترتتدامة مص رت رترتااد ازمساك كنس رت رترتبة مئواة من الناتج احمللي اإلمجاي يف الدول اة راة الص رت رترتغرية النامية
وأقن البلدان منوا ،ومجيع البلدان.

-14ب1-

التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانو /تنظيمي/سرت رترتياسرت رترتايت/مؤس رت رتسرت رترتي اعرتف حبقوق
مصااد ازمساك الصغرية يف الوحول إىل املوارد البحراة وحيمي هذه احلقوق.

1-1-15

مساحة الغاابت كنسبة من الموع مساحة اليابسة

1-2-15

التقدم ابجتاه حتقيق اإلدارة احلرجية املستدامة

2-4-15

مؤشر الغطايف ازخضر اةبلي

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت تعترب املنظمة وكالة مسامهة فيها
املؤشر

الوصف

2-4-1

نس رترتبة الموع الس رترتكان البالغني الذان لداهم حقوق مض رترتمونة حليازة ازرض ،و(أ) لداهم مس رترتتندات
معرتف هبا قانوان ،و(ب) اعتربون حقوقهم يف ازرض مضمونة ،مصنفة حبسب اةنس ونوع احليازة

2-5-1

اخلسائر االقتصاداة اليت تع ى مباشرة إىل الكوارث مقابن الناتج احمللي اإلمجاي العاملي

-14ج1-

عدد البلدان اليت حترز تقدما يف التصرت رترتداق على حرت رترتكوك متعلقة ابحمليطات تنفذ القانون الدوي ،ويف
قبول تلك الصكوك وتنفيذها مبوجب أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية ،على النحو الوارد يف اتفاقية
ازمم املتحدة لقانون البحار ،من أجن حفا احمليطات ومواردها ،واستخدامها على حنو مستدام

1-3-15

نسبة ازراضي املتدهورة نسبة إىل الموع مساحة اليابسة

1-6-15

عدد البلدان اليت اعتمدت أطرا تشرت رت رتراعية وإداراة وس رت رترتياس رت رترتاتية لكفالة تقاس رت رترتم املنافع على حنو عادل
ومنصف

