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 األدلةبناء أرضية مشرتكة للعمل املناخي وحتسني البيئة ابلستناد إىل  -أّوًل 
ما يلي ابسرررررم الشرررررراكة   تعد الشرررررراكة من أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية على الصرررررعيد البيئي هاملشرررررار إلي ا ي -1

هبدف حتسررر   2012مبادرة متعددة أصررررحاص املصررررلحة تسررررتضرررريف ا منظمة ااملذية والوراعة هاملنظمة   وأطلق  ي عا  
 استمراريت ا االقتصادية واالجتماعية ي الوق  ذاته.  ااداء البيئي لنظم الثروة احليوانية  مع ضمان

ل  الشرررراكة  رة مشررراورت  أجريتا مع البلدان وطثلي قثاع الثروة احليوانية وأصرررحاص املصرررلحة ا  رين ي وشرررك   -2
الثروة . واتفق املشرررررراركون على أن تقاسررررررم ن م مشررررررية بشررررررأن ا اثر البيئية السررررررلبية واإل ابية لنظم 2011و 2010عامي 

احليوانية وسررريلة للمسررراعدة ي تشررركيل مسرررار االسرررتدامة البيئية للقثاع واناذ إجراءات بشرررأنه. وحتقيقرا هلذه ال اية  بلورة 
الشرررررراكة من شية مشررررريكة للتقييم البيئي تقو  على أسرررررس علمية وتتماشرررررى مع املعايس الدولية لوضرررررع السرررررياسرررررات واناذ 

 .اإلجراءات ابالستناد إىل اادلة

 احلوكمة وطريقة العمل -ااثنيً 
دولة من الدول ااعضرررررررراء ومنظمة  21لقد توايد عدد أعضرررررررراء الشررررررررراكة. نفي الوق  احلا   يدعى طثلون من  -3

منظمات  8منظمات دولية من القثاع اخلاص و 10إىل املشاركة ي اللشنة التوجي ية  إىل جانب طثل  من  1عضو واحدة
ات ملس احلكومية. وتعامل هذه اجل ات على قد  من املسرراواة ي عملية اناذ القرار ي الشررراكة. من اجملتمع املدين واملنظم

املنظمة  وبرانمج اامم املتحدة للبيئة  ومنظمة اامم املتحدة للتنمية الصررررررررررررررناعية   وحداتكما أقيم تعاون مع العديد من 
  2املنظمات املتعددة أصحاص املصلحة.واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  وملسها من املبادرات و 

احليوانية املسررررررتدامة ابعتباره إحدت شرررررربكات العمل وتسرررررراهم الشررررررراكة ي جدول ااعمال العاملي بشررررررأن الثروة  -4
 التابعة هلا  وحتانظ ي الوق  ذاته على حوكمة مستقلة وعضوية منفصلة وميوانية  اصة هبا.

البيئية تعتمد على جمموعات استشارية ننية تتألف من  رباء علمي  كما تضع  ثوطرا توجي ية ننية للتقييمات  -5
يرشرررح م الشرررركاء وأصرررحاص املصرررلحة ي جمال الثروة احليوانية وااوسررراة العلمية املعنية. وإن عملية االسرررتعرا  التدر ي 

كما يكفل إشررررررراة   الصررررررارمة الك يشررررررارة ني ا ااقران والشررررررركاء واجلم ور تضررررررمن سررررررالمة منتشات الشررررررراكة وجدواها.
 املستخدم  الن ائي  ي العملية تثبيق العمل الفين على خمتلف املقاييس والسياقات اجل رانية.

 العامل املسرع ألهداف التنمية املستدامة واتفاق ابريس -ااثلثً 
 واإلطار السرتاتيجي للمنظمة

من أهداف التنمية  12و 2امة ي سياق اهلدن  تنفذ الشراكة أنشثة مشاريع ا دعمرا لنظم الثروة احليوانية املستد -6
من أهداف التنمية املسرررررتدامة مع منانع مشررررريكة  15و 14و 13و 6املسرررررتدامة  اا يسررررراهم بشررررركل مباشرررررر ي ااهداف 

                                                      
االحتاد ااورويب واارجنت  وإسررررررربانيا وأسرررررررياليا . املراقبون: وهولندا أوروملواي وآيرلندا والربازيل وسرررررررويسررررررررا ونرنسرررررررا وكندا وكوسرررررررتاريكا وكينيا ونيوزيلندا  1

 .والوالايت املتحدة اامريكية ونيشساي واهلند وهن اراي وجنوص أنريقيا وشيلي والص وإيثاليا 
 .www.fao.org/partnerships/leap/partners/enللمويد من املعلومات بشأن تشكيل اللشنة التوجي ية للشراكة  يرجى الرجوع إىل:   2
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  تسرع الشراكة وتسة تثبيق 2031-2022. وي سياق اإلطار االسياتيشي للمنظمة للفية 10و 8و 7و 3و 1لألهداف 
 طارسات اإلنتاج الصديقة للبيئة بدرجة أكرب. 

ا العمل املنا ي وحتقيق اتفاق ابريس يسرراليب ومقاييس شرراملة. إضررانة إىل ذل   سررا    -7 وتدعم الشررراكة أيضررر
   الل حلقة عمل ي  ريثة طريق عمل كورونيفيا املشررية بشررأن الوراعة من  الل تقارير املنظمة وعرو  رئيسررية قدم

كما نظم  أحدااثر جانبية ي الدورت  اخلامسرررررررررررة والعشررررررررررررين   3نظمت ا اتفاقية اامم املتحدة اإلطارية بشرررررررررررأن ت س املنا  
 والسادسة والعشرين ملؤمتر ااطراف. 

ماعية وقد أقرت شررررررررربكة تقييم أداء املنظمات املتعددة ااطراف  الك تعتربها إدارة الشرررررررررؤون االقتصرررررررررادية واالجت -8
التابعة امانة اامم املتحدة مبادرة ذكية اهداف التنمية املسررررررتدامة  ين الشررررررراكة طارسررررررة جيدة لكيفية عمل املنظمة مع 

 شركائ ا بشأن قضااي االستدامة.

 2021-2012اإلجنازات احملققة يف الفرتة  -ارابعً 
ا يشرررررررملون ايع ااقاليم ي و  54 بسرا من  350شرررررررارة أكثر من  -9 ضرررررررع عشررررررررة  ثوة توجي ية ننية وأربعة بلدر

وتتنرراول اخلثوة التوجي يررة انبعررااثت ملررازات الرردنيئررة النرراشررررررررررررررئررة عن نظم ااعالف والثورة احليوانيررة وتعررا    4تقررارير ننيررة.
 إمكاانت املواد املضررررانة إىل ااعالف للحد من انبعااثت امليثان وحتسرررر  ااداء البيئي. كما تسررررتند اخلثوة التوجي ية إىل

ا احلكومية الدولية املعنية بت س املنا  وتعتمد على كل من إطار تقييم دورة احلياة ونقر  اهليئةعن  املبادئ التوجي ية الصرررررررررررادرة
وأحدث النتائج العلمية ملنع أي حتول ي ااعباء من بلد إىل آ ر  ISO 14044:2016و ISO 14040:2006للمعيارين 

ا  ثوطرا توجي ية بشررررررأن التنوع البيولوجي  ونقدان ومن نئة أتثس إىل أ رت. ولبلوغ هذه ال اية  وضررررررع  الشررررررراكة أيضررررررر 
اون مع مبادرات أ رت  ي جمال النييوج  والفوسفور  وأرصدة كربون اليبة  والبصمة املائية. وتعمل الشراكة حاليرا  ابلتع

انبعااثت امليثان من  الل اسرتعرا  املصرادر والبواليع  وأسراليب القياو  وتدابس التخفيف  واملقاييس الالزمة لالسريشراد 
 هبا ي وضع السياسات والعمل املنا ي. 

ل املرحلة الثالثة من برانمج وبدأت الشررراكة العمل بشررأن تبادل املعرنة حول طارسررات اإلدارة البيئية اانضررل  ال -10
احليوانيررة واملنررا  والبيئررة  ووضررررررررررررررع ن رو لتثبيقررات  لثروةاملعين اب 5عمررلالجمتمع    وإقررامررة 2021-2019عمل ررا هالفية 

من التقارير الك تياوح  17وي الوق  احلا   يتضررمن الف رو  6اخلثوة التوجي ية الصررادرة عن الشررراكة التابعة للمنظمة.
ات انبعااثت ملازات الدنيئة على املسررررررررررررررتوي القثري ومسررررررررررررررتوت املوارع واحللول املنا ية والتقييمات البيئية على ب  تقييم

نثاقات خمتلفة. وقد ابردت الشررراكة  سررعيرا من ا إىل تيسررس تثبيق اخلثوة التوجي ية الصررادرة عن ا  إىل وضررع صررحائف 
الحتشاز كربون اليبة. ومت تنظيم ندوة لعر  كل اخلثوة  جلمع البياانت إىل جانب بروتوكول لتصررررررررررررررميم اسررررررررررررررياتيشيات

                                                      
 اتفاقية اامم املتحدة اإلطارية بشررررررررررأن ت س املنا ي: اتريخ. القضررررررررررااي ذات الصررررررررررلة ابلوراعة.  اتفاقية اامم املتحدة اإلطارية بشررررررررررأن ت س املنا . دون  3

 https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/agriculture[. 2022يناير/كانون الثاين  18]النسخة اإللكيونية[. ]ورد ذكره ي 
 www.fao.org/partnerships/leap/resources/guidelines/enميكن تنويل الواثئق الفنية الصادرة عن الشراكة من العنوان التا :   4
]النسرررررررررررررررخة اإللكيونية[. روما.  .منظمة ااملذية والوراعةمنظمة ااملذية والوراعة. دون اتريخ. جمتمع العمل املعين ابلثروة احليوانية واملنا  والبيئة. ي:   5

 .www.fao.org/partnerships/leap/resources/community-of-action/en[. 2022يناير/كانون الثاين  18]ورد ذكره ي 
يناير/كانون  18 ]النسرررررررررررررررخة اإللكيونية[. روما. ]ورد ذكره ي .منظمة ااملذية والوراعة ي:منظمة ااملذية والوراعة. دون اتريخ. ن رو التثبيقات.   6

 ./www.fao.org/partnerships/leap/applications/en[. 2022الثاين 
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ولتسرلي  الضروء على الفرص املتاحة للتعويع عن انبعااثت الكربون  تضرع الشرراكة اللمسرات  2021.7التوجي ية ي عا  
اا سة على تقييم عاملي ارصرردة كربون اليبة ي املراعي. كما تعكف على تثوير متصررفه  وهو أداة قائمة على اإلنين  

. تنشرررر نتائج الشرررراكة من  الل جمتمع العمل لتيسرررس الوصرررول إىل التوجي ات ذات الصرررلة عرب خمتلف اخلثوة التوجي ية
احليوانية واملنا  والبيئة  ورسررررررررررالة إ بارية  ووسررررررررررائل التواصررررررررررل االجتماعي  والندوات اإللكيونية  واملؤمترات  املعين ابلثروة

 العلمية  ونعاليات التوعية.

 اخلطوات التالية -اخامسً 
لوضرررع  ثوة توجي ية إضرررانية وتعميم العمل املنا ي وانق  الشرررراكة على مرحلة جديدة مدثا ثالث سرررنوات  -11

والتحسرررررينات البيئية. وسرررررتتناول اخلثوة التوجي ية موضررررروع  أو أكثر من املواضررررريع التالية:  دمات النظم اإليكولوجية  
يع املراعي  والقدرة على الصررررمود أما  ت س املنا  والتكيف معه  وانبعااثت ملازات الدنيئة الناشررررئة عن إزالة ال اابت وتوسرررر

واالقتصرراد احليوي  وسررالسررل قيمة اجللود  وحتليل السرريناريوهات لنظم الثروة احليوانية املت سررمة اباثفا  انبعااثت الكربون. 
  وسرررتضرررع دورات تدريبية نظمةوإضرررانة إىل ذل   سرررتكمل الشرررراكة تثوير املتصرررف ه  وسرررتتيه التوجي ات  ميع ل ات امل

حلقات عمل إقليمية لدعم تنمية القدرات وحتفيو تبادل املعرنة والعمل من  الل الشررررررربكات  للتعل م اإللكيوين  وسرررررررتنظم
 الوطنية.

                                                      
  .منظمررة ااملررذيررة والوراعررة: لعمررل املنررا ي وحتسررررررررررررررر  البيئررة". يمن أجررل ارف ا"تبررادل املعرر الشرررررررررررررررراكررةنرردوة منظمررة ااملررذيررة والوراعررة. دون اتريخ.   7

-https://www.fao.org/partnerships/leap/news-and [.2022ينرررررررراير/كررررررررانون الثرررررررراين  18]النسرررررررررررررررخررررررررة اإللكيونيررررررررة[. رومررررررررا. ]ورد ذكره ي 

events/events/webinars/sharing-knowledge-for-climate-action-and-environmental-improvement/en. 


