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 المحتويات بيان
        أساسية         معلومات

                               الرؤية والنطاق والغرض واألهداف
           التشغيلية        املبادئ  -   ً أواًل 
         النواتج  - ا    ً ثانيً 
        األنشطة  - ا    ً ثالثً 
                  التنوع البيولوجي           بشأن تعميم             وضع خطة عمل   - ا    ً رابعً 

           واالستعراض       الرصد  - ا    ً خامسً 
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 أساسية معلومات
 
                                                                                              يف السنننوات األخ،ة، حظي دور التنوع البيولوجي واحلاجة إىل تضننمني اعتبارات التنوع البيولوجي يف السننياسننات   - 1

                                                                                                      واالسنننننرتاتيجيات واملمارسنننننات اتاصنننننة باجلهات الفاعلة الرئيسنننننية يف القطاعني العام واتام )وبالتا ، إىل  تعميم التنوع 
       التنوع       0202                          خطة التنمية املسننننننننننننننتدامة لعام        وتعترب                  تمام عاملي متزايد.                                         البيولوجي ( يف مجيع القطاعات االقتصننننننننننننننادية باه

                                                 ال سنننيما تلمل املتعل قة بالقطاعات الزراعية املسنننتدامة.                            لعديد من األنشنننطة االقتصنننادية،                      أحد العناصنننر الرئيسنننية ل          البيولوجي 
من مؤشننننرات أهداف التنمية املسننننتدامة المل تقوم املنظمة بدور الوكالة  امؤشننننرً  01يف  ابارزً  اويعد التنوع البيولوجي موضننننوعً 

 2 ،1الراعية هلا؛ ويتفق أربعة عشر من هذه املؤشرات مع مؤشرات أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي.

 
                                                                                            ويتوقف حتقيق األمن الغننذائي والتغننذيننة للجميع على التنوع البيولوجي الننذي يعود ينننافع عنندينندة على سننننننننننننننبننل   - 0

   ا                                                  ً يعترب التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي أمورً   3                                               . وعلى النحو املبني  يف تقييمني عامليني حديثني بارزين،     العيش
                                                                                                       أسنننننناسننننننية للزراعة والغابات وتربية األحياء املائية ومصننننننايد األمتاّ املسننننننتدامة. فهي متك ن اإلنتا  املسننننننتدام يف القطاعات 
                                                                                                                 الزراعية. ويوف ر التنوع البيولوجي خدمات النظم اإليكولوجية التنظيمية والداعمة، يا فيها تدوير املغذيات، وتكوين الرتبة 

                                                                               ن، وختزين املياه وترشنننننننننيحها، وتوف، املوئل لّنواع الرب ية، واملكافحة البيولوجية ل فات،                           واسنننننننننتصنننننننننالحها، واحتجاز الكربو 
                                                ً                                        التنو ع البيولوجي نظم اإلنتا  وسنننننننبل العيش أكثر قدرًة على الصنننننننمود أمام الصننننننندمات وعوامل اإلجهاد       وجيعل          والتلقيح. 

                                             ل تأث،ات تغ، املناخ على التنوع البيولوجي مصنننننندر     وتشننننننك                          يا يف ذلمل آثار تغ، املناخ.                           االقتصننننننادي واالجتماعي والبيئي 
                                       قلق بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية. 

 
تآكل التنوع البيولوجي، ما أدى إىل  اوعلى الرغم من اجلهود العاملية املتواصنننننننننننلة منذ عدة عقود، يسنننننننننننتمر عمومً   - 0

أدلة على أن العديد من احملر كات المل تؤثر  اييم أيضننننننننننننننً الدعوة إىل تعميم هذا التنوع عرب مجيع القطاعات. ويوف ر تقريرا التق
ظل ازدياد الطلب على املنتجات  ويف                                عن املمارسات الزراعية غ، املالئمة.على التنوع البيولوجي تنجم بصورة جزئية  اسلبً 

 التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام أكثر أمهية. صونالزراعية، سيصبح دور القطاعات الزراعية يف 
 
                                                   جتري فيه مناقشنننننة السنننننياسنننننات املتعل قة بالتنوع البيولوجي    ا      ً ومفتوحً    ا                                     ً تتيح املنظمة، منذ تأسنننننيسنننننها، منتدى حياديً   - 4

                                   من الصنننننننننننكّو واتطو  التوجيهية واألدوات    ا                                                         ً والتفاوض على االتفاقات بني البلدان األعضننننننننننناء. ووضنننننننننننع  املنظمة عددً 
                                                                 

 - 5 - 0 )          والزراعة        لّغذية          الوراثية        املوارد      وحفظ   (؛  1 - 4 - 0 )          الزراعية           واالستدامة   (؛  0 - 1 - 0 )         الغذائي      األمن        انعدام     شدة  :    يلي    ما         املؤشرات     هذه      تشمل    1
 - 4 - 6 )       املائي         واإلجهاد   (؛  1 - 4 - 6 )       املياه         اسننتخدام        وكفاءة   (؛  1 - أ - 5 )          الزراعية        لّراضنني       املرأة        وملكية   (؛  0 - 5 - 0 )          احليوانية        السننالالت     خطر       وحالة   (؛  1
        الصنننننغ،ة       األمتاّ       مصنننننايد      وصنننننو        وحقوق   (؛  1 - 6 -  14 )       تنظيم      ودون      إبالغ     دون         القانوين    غ،        والصنننننيد   (؛  1 - 4 -  14 )         السنننننمكية        األرصننننندة          واسنننننتدامة   (؛  0

        واملنصننننننف        العاد          التقاسننننننم      وأطر   (؛  1 - 0 -  15 )         للغابات          املسننننننتدامة         واإلدارة   (؛  1 - 1 -  15 )         الغابات         ومسنننننناحات   (؛  1 - ب   -  14 )         البحرية        املوارد    إىل      احلجم
   (. 0 - 4 -  15 )       اجلبلي       األخضر        الغطاء       ومؤشر   (؛  1 - 6 -  15 )          الوراثية        املوارد       ملنافع

                          التفاقية التنوع البيولوجي.      0202 -    0211                                                                              أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي على تنفيذ اتطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة        تساعد    2
                    تقييمننات هيئننة املوارد    ،J. Bélanger & D. Pilling (eds.(                                                 . حننالننة التنوع البيولوجي لّغننذيننة والزراعننة يف العننا ،     0212                       منظمننة األغننذيننة والزراعننة.     3

                                                                                      واملنتدى احلكومي الدو  للعلوم والسننننننننننننياسننننننننننننات يف ما  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.      صننننننننننننفحة      570                                الوراثية لّغذية والزراعة. روما. 
   ي.      يكولوج         النظام اإل                                         ييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات          تقرير التق  . 2019
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                                           املنظمة عن كثب مع االتفاقيات والصنننننننننننننكّو الدولية        وتعمل  4                                                  ختلفة المل تعاجل مسنننننننننننننائل التنوع البيولوجي املث،ة للقلق.  امل
                                                              املتعل قة بالتنوع البيولوجي، وال سيما اتفاقية التنوع البيولوجي.

 
                    يئننة املوارد الوراثيننة                                                                             وتتيح منظمننة األغننذيننة والزراعننة بننالفعننل، من خال  الصننننننننننننننكّو واألجهزة القننائمننة، يننا فيهننا ه  - 5

                                          ً      ً                               بشننننننننننننننأن املوارد الوراثية لّغذية والزراعة، إطارًا عاملًيا لصننننننننننننننون التنوع البيولوجي لّغذية                                  لّغذية والزراعة واملعاهدة الدولية 
                                                             والزراعة واستخدامه على حنو مستدام، يا يف ذلمل املوارد الوراثية. 

 
 إعننداد املنظمننة السننننننننننننننرتاتيجيننة لتعميم التنوع البيولوجي يف خمتلف                                     وأينن د اجمللس يف دورتننه السننننننننننننننتني بعنند املننائننة،  - 6

إلعداد  ا، وذلمل متهيدً 0212لكي تنظر فيها جلنة الربنامج واجمللس وتُعرض على مؤمتر املنظمة يف عام  القطاعات الزراعية
 5. 0202 اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي اتام باتفاقية التنوع البيولوجي ملا بعد عام

 
 الرؤية

 
                                        الطننناقنننات الكنننامننننة للتنوع البيولوجي والنظم            سننننننننننننننلبينننة على         آثنننارهنننا ال                 والنظم الغنننذائينننة         الزراعنننة          ختف ض فينننه     عنننا   - 7

    ما   ،    داده             وإدارته واسننرت          املسننتدام           واسننتخدامه                  التنوع البيولوجي     صننون   يف       تسنناهم  و                                    اإليكولوجية وتسننتخدمها على أفضننل وجه
  .                          ويا يوف ر الدعم لسبل العيش          واملستقبل       احلاضر       ألجيا           والتغذية         الغذائي      األمن            يسمح بتحقيق 

 
 النطاق

 
والثروة احليوانية، والغابات،  احملاصننننننننننننيلما  إنتا   يفذي الصننننننننننننلة  املنظمة عملهذه االسننننننننننننرتاتيجية على  تطبق  - 8

والنظام  ومصننننننننننننايد األمتاّ، وتربية األحياء املائية ) القطاعات الزراعية ( المل تعتمد يف اسننننننننننننتمرارها على التنوع البيولوجي
 .اعليه تؤثر أو اإليكولوجي واتدمات األخرى المل يوفرها التنوع البيولوجي،

 
 الغرض

 
جي يف خمتلف القطاعات الزراعية وعلى شننننننني املسنننننننتويات الوطنية و وع البيولاالسنننننننرتاتيجية إىل تعميم التن تسنننننننعى  - 2

واالحتياجات واألنظمة والسياسات على املستوى الوطين واإلقليمية والدولية بصورة منظ مة ومتسقة، مع مراعاة األولويات 
   وأطر الربمية القطرية.

 

                                                                 
                   ة والزراعة، ومدونة                                                                                                                        ويشنننمل ذلمل الصنننكّو القانونية غ، امللزمة واتطو  التوجيهية الطوعية، مثل: املعاهدة الدولية بشنننأن املوارد الوراثية النباتية لّغذي    4

                                                                                           وارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية المل تشنننننننرف هيئة املوارد الوراثية لّغذية والزراعة على                                                 السنننننننلّو بشنننننننأن الصنننننننيد الرشنننننننيد؛ وخط  العمل العاملية للم
        واملبادئ                                                                                                                      صننننننياغتها؛ واتطو  التوجيهية الطوعية بشننننننأن احلوكمة املسننننننؤولة حليازة األراضنننننني ومصننننننايد األمتاّ والغابات يف سننننننياق األمن الغذائي الوطين؛

               ُ                                                                                                 ولة يف الزراعة ونُظم األغذية؛ ومدونة السننلّو الدولية اتاصننة بةدارة مبيدات ا؛فات؛ وامليثاق العاملي للرتبة بصننيغته املنقحة؛                        اتاصننة باالسننتثمارات املسننؤ 
  .                                                                                                              واتطو  التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة؛ ومدونة السلّو الدولية بشأن استخدام األمتدة وإدارهتا على حنو مستدام

  . REP/160CL               )د( من الوثيقة    9     )م( و   8   ( و س )   6         الفقرات    5
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 التنوع البيولوجيللممارسات الزراعية على ا؛ثار السلبية  من االسرتاتيجية احلد   تنفيذسيكون الوقع املنشود من و   - 2 1
ا على صنننننون التنوع البيولوجي ككل  وتعزيزه واحملافظة عليه  وذلمل من أجل تشنننننجيع املمارسنننننات الزراعية املسنننننتدامة وحرصنننننً

 . واسرتداده
 

 األهداف
 
التنمية  طةت مراعاهتا ومن االسرتاتيجية هلدفمن إدراكها  اقً انطالأهداف رئيسية  أربعةاملنظمة إىل حتقيق  تسعى  - 1 1

 واتفاقية التنوع البيولوجي. 0202املستدامة لعام 
 

مع الرتكيز بوجه خام على هنجي املناظر الطبيعية  على حنو مسننتداموإدارته  البيولوجي لتنوعا اسننتخدام تعزيز :1 الهدف
 الزراعية القطاعاتوالنظام اإليكولوجي يف 

 
الغذائي نتا  اإل يعتمدو . البيولوجي التنوعمن ا؛ثار السننلبية على  أن تسننعى إىل احلد   الزراعي اإلنتا  نظمل ينبغي  - 0 1

 املناظر يف املوجوداإليكولوجية املتأتية من التنوع البيولوجي  النظم خدماتعلى سلسلة واسعة من  بصورة خاصة والزراعي
 . اإلنتا  نظمب احمليطة اإليكولوجية والنظم البحرية/املناظر  الطبيعية

 
      مستمر      بشكل            اإليكولوجية       النظم       خدمات      توف،       وضمان          واسرتداده         وتعزيزه           البيولوجي        التنوع     صون  : 2  الهدف

 
 يف الصننننمود على وقدرهتا اإلنتا  لنظم املنتج االسننننتخدام لضننننمان مهمة وسننننيلة البيولوجي التنوع صننننون يشننننكل  - 0 1

 بسبب اتدمات توف، على وقدرهتا وظيفتها اإليكولوجية النظم فقدت حيث البيولوجي التنوع استصالح ويلزم. املستقبل
وسننيتوقف اسننتمرار توف، خدمات النظم اإليكولوجية على مبادرة القطاعات الزراعية إىل وقف  .املسننتدامة غ، املمارسننات

 األنشطة المل تؤثر على التنوع البيولوجي.
 

           على امتداد                     واالعرتاف به وتعزيزه           البيولوجي        التنوع     صننننننننننننون   ج م  تد     المل                والنظم الغذائية          الزراعة         اسننننننننننننتدامة       تعزيز  : 3  الهدف
            سالسل القيمة

 
بتحديد نقا  القوة )يا يف ذلمل السننننننننياسننننننننات واحلوافز ونظم  الغذائية والزراعيةنظم لاملنظور الشننننننننامل ل يسننننننننمح  - 4 1

 القيمة من أجل تعزيز األسواق الداعمة للتنوع البيولوجي.  سالسل دامتدا علىالسوق( 
 

             راعية مؤمتنة     جهات    م              احمللية باعتباره        اجملتمعات          األصننلية و        الشننعوب                                 احلفاظ على سننبل عيش صننغار املنتجني و     : 4  الهدف
                                                                 والتشنننننننننننننديد على دور أصنننننننننننننحاب املصنننننننننننننلحة املعنيني كافة كجهات مؤمتنة على التنوع                       على التنوع البيولوجي

          البيولوجي
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سننننبل عيش الفقراء بصننننورة خاصننننة على املنتجات واتدمات المل يوف رها التنوع البيولوجي. ويعد السننننكان  تعتمد  - 5 1
. البيولوجي التنوع على مهمة قي مة جهات ،منهموالشنباب  النسناءسنيما  ال ،املنتجني وصنغاراألصنليون واجملتمعات احمللية 

على الصمود والتخفيف  القادرة همعيش سبلو  ،تهمصحو  ،تهمتغذيو  ،الغذائي هممنأمسامهة التنوع البيولوجي يف  وحتظى
 .وتطويرها واحمللية األصلية املعارف وتطبيق املوارد حيازة أمن يشمل متكيين إطار بدعم ،همفقر من حد ة 
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 التشغيلية المبادئ -     أول  
 

 ،املعارف على قائمال نهجالو  ،االسننننننننننننننرتاتيجية باالسننننننننننننننتناد إىل مبادئ احلوكمة الفعالة، والشننننننننننننننراكات بتنفيذاملنظمة  تقوم
 والشمولية، واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. 

 
 الفعالة الحوكمة

 
 لتنفيذ والتوجيهات الزخم توف، يف احيويً  ادورً ة الدستورية يف املنظمة، ز ، من خال  األجهزة الرئاسية واألجهاألعضاء ؤديي

 .وأنشطتها وبرامها املنظمة سياسات يف الواجب النحو على البيولوجي التنوع تعميم برازوذلمل إل االسرتاتيجية
 
بعني االعتبار بالكامل السننياسننات واألنظمة واألولويات الوطنية وااللتزامات  املنظمة تأخذ، االسننرتاتيجيةمعرض تنفيذ  ويف

 للمسامهاتالعناية الواجبة على املستويني الوطين والدو  لّعضاء، يا يف ذلمل املتعلق منها باملسائل التجارية يوازاة إيالء 
 الطوعية يوجب الصكّو اإلقليمية والدولية السارية.

 
اإلدارات ومسنننننننارات العمل يف املنظمة. وتقوم املنظمة بتعزيز  عاتق على تقع مشنننننننرتكة مسنننننننؤولية االسنننننننرتاتيجية تنفيذ ويعد  

التعاون بني األجهزة واملبادرات القائمة مع احرتام يف الوق  نفسه الواليات القائمة، وبتيس، تباد  املعلومات والتعاون بني 
 الوحدات يف املنظمة مع جتن ب االزدواجية.

 
 الشراكات

 
واألجهزة الرئاسننية واألجهزة الدسننتورية على غرار هيئة املوارد الوراثية لّغذية  املنظمة تعملاالسننرتاتيجية،  تنفيذويف سننياق 

على غرار اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية ذات الصلة  والصكّو املنظماتاألعضاء و  مع شراكةوالزراعة، واألمانة، ضمن 
البحثية الوطنية واإلقليمية  واملؤسنننننننسننننننناتواجلهاز الرئاسننننننني للمعاهدة الدولية بشنننننننأن املوارد الوراثية النباتية لّغذية والزراعة 

ملدين، واملنظمات غ، احلكومية، ومنظمات اجملتمع اعلى غرار املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، والدولية ذات الصننننننننننننننلة، 
 .اتام والقطاع

 
 المعارف على القائم النهج

 
 .معارف الشعوب األصليةو  احمللية املعارفوتأخذ بعني االعتبار  العلمية األدلة علىاالسرتاتيجية  تنفيذلدى  املنظمة تعتمد
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 الشمولية
 
 االسننننرتاتيجية تنفيذ يف املعنينيواملسننننؤوليات املختلفة ألصننننحاب املصننننلحة والشننننركاء  األدوارو  ل راء االهتمام املنظمة تو 

 .ورصدها
 

اإلرشاد،  ومؤسساتأصحاب املصلحة كل من احلكومات، واملنتجني، واملستهلكني، واملنظمات البحثية العامة،  ويشمل
 .اتام والقطاع احلكومية، غ، واملنظماتاحلكومية الدولية، يا فيها ا؛ليات املالية ذات الصلة،  واملنظمات

 
 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة

 
 . البيولوجي التنوع خيص منننننننا يف وأدوارهم والرجنننننننا  النسنننننننننننننننننننناء املنتجني معنننننننارف ختتلف اجملتمعنننننننات، معظم يف

 القطاعات خمتلف عرب البيولوجي التنوع تعميم إىل الرامية اجلهود يفاملنظمة إىل ضنننننمان املشننننناركة الفعالة للنسننننناء  وتسنننننعى
 .الزراعية
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 النواتج -اثاني  
 

 األسنناسننية الوظائف تعكساالسننرتاتيجية وأهدافها توافر إجراءات ترك ز على النواتج التالية المل من غرض الحتقيق  سننيتطلب
 :للمنظمة

 
          البيولوجي        التنوع       تعميم     على     تها    قدر                طلبها، لتحسين     على                                  توفير الدعم للبلدان األعضاء، بناء  : 1        الناتج
 

                               سنننياسنننات وبرامج وأنشنننطة قائمة على      وضنننع    أجل     من                     قدرات البلدان األعضننناء        تعزيز ل         املسننناعدة        املنظمة      توفر
  .                   ولرصد أثرها وتقييمه                        خمتلف القطاعات الزراعية    عرب           البيولوجي        التنوع        لتعميم          وتنفيذها      األدلة 

 
         وأنشطتها    ها     برامج  و          المنظمة        سياسات                    التنوع البيولوجي في        تعميم  : 2        الناتج
 

         الرئاسننننننننننننية         األجهزة       وتقوم           وأنشننننننننننننطتها،    ها    برام  و         املنظمة        سننننننننننننياسننننننننننننات   يف           البيولوجي        التنوع       منظور       إدما     يتم 
  .                             التنوع البيولوجي بصورة منتظمة       مسألة   يف       النظر ب        املعنية           والدستورية 

 
                                    وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية                                           على المستتتتتتتتتتتتود العالمي بدور التنوع البيولوجي          العتراف  : 3       الناتج 

                              لتحقيق األمن الغذائي والتغذية 
 

           والتغذية،         الغذائي      األمن        لتحقيق            اإليكولوجية       النظم       خدمات    من       يقدمه     وما           البيولوجي        للتنوع      اهلام       الدور     يربز
          باتفاقية          املتعل قة     تلمل      سننننيما    وال        الصننننلة،     ذات         الدولية           والعمليات          االتفاقات   يف    ً  تاًما       ً إبرازًا           الزراعية،         لقطاعات ل  و 

  .         البيولوجي        التنوع
 

        وإنجازه           البيولوجي        التنوع      مجال    في         المنظمة     عمل       تنسيق       تعزيز  : 4        الناتج
 

    به       تتمتع    ما     حتسنننننننني     خال     من     ذلمل   يف    يا         وإجنازه،           البيولوجي        التنوع     ما    يف        املنظمة     عمل       تنسنننننننيق       تعزيز     يتم
  .     بينها    ما   يف         التنسيق        وتقوية      فنية       قدرات    من          والقطرية          اإلقليمية          ومكاتبها        املنظمة        إدارات
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 األنشطة -ا      ثالث  
 

  :   يلي    ما         النواتج      حتقيق    إىل         الرامية        األنشطة      تشمل    أن     ميكن
 
 (1)الناتج التنوع البيولوجي تعميم  على تهاقدر               طلبها، لتحسين      على      بناء         األعضاء،         للبلدان       الدعم       توفير -1
 
                                                                                               بأمهية التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لتعزيز كفاءة اسنننتخدام املوارد والقدرة على الصنننمود،          التوعية  1 - 1

                                                                                        يا يف ذلمل من خال  مسنننننننننناعدة البلدان األعضنننننننننناء يف املنظمة على إجراء حوارات وطنية بشننننننننننأن تعميم التنوع 
        املالية       الشننننننؤون                        ة، مثل البيئة والصننننننحة و                                                             البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية يشنننننناركة القطاعات ذات الصننننننل

   .                                                    ودعم األعضاء من أجل بلورة السياسات وا؛ليات ذات الصلة
 
       وتشج ع         مستدام    حنو     على          وتستخدمه           البيولوجي        التنوع     صون ت     المل         الزراعي        اإلنتا         ممارسات    عن          املعلومات      توف،  0 - 1

         والتكثيف             اإليكولوجية         الزراعة    أو         العضوية         الزراعة    أو          الزراعية        احلراجة     مثل                                 على توف، خدمات النظام اإليكولوجي
  .     ل فات          املتكاملة        اإلدارة          املستدام و 

 
                       البيولوجي وخدمات النظم         للتنوع   ة      تشنننننننننننننناركي         تقييمات      جراء إل             بناء قدراهتا     على               البلدان األعضنننننننننننننناء         مسنننننننننننننناعدة 3 - 1

           التقييمات         املسنننننامهة يف     مع   ،      املعنيني          والشنننننركاء        املصنننننلحة       أصنننننحاب    مع                                   اإليكولوجية، يا يف ذلمل تقييمات األثر، 
      املنرب                               التنوع البيولوجي، أو يف تقييمننات           واتفنناقيننة                                 املوارد الوراثيننة لّغننذيننة والزراعننة      هيئننة       أجرهتننا     المل      كتلننمل           القطريننة
         احلكومية        واهليئة            اإليكولوجية       النظم        وخدمات           البيولوجي        التنوع     ما    يف           والسنننننننننننننياسنننننننننننننات        للعلوم       الدو         احلكومي
  .     املناخ      بتغ،        املعنية         الدولية

 
     على       الصننلة     ذات         الوطنية           والسننياسننات         ألولويات ا    ثر أل        األعضنناء         البلدان       جتريها     المل            االسننتعراضننات      تيسنن،        مواصننلة  4 - 1

  .      املعنية         وأجهزهتا        املنظمة       برامج     خال     من            البيولوجي،        التنوع
 
        التنوع      حبالة          املتعل قة          البيانات    مجع     ما    يف        قدراهتا        لتعزيز        املنظمة   يف        األعضننناء         البلدان    إىل         املسننناعدة      تقدمي        مواصنننلة  5 - 1

  .     الصلة     ذات         الدولية        الصكّو   يف        املطلوب       النحو     على     ذلمل   يف    يا          وتوف،ها،         وحتليلها           البيولوجي
 
    ذات          املمارسنننات                                                                             مسننناعدة األعضننناء لتعميم التنوع البيولوجي على حنو متسنننق يف السنننياسنننات واالسنننرتاتيجيات و   6 - 1

        متكينية.     أطر                      ، يا يف ذلمل من خال  وضع      الصلة
 
       اجلنسنننننني    بني         املسننننناواة            اسنننننرتاتيجيات         يا يف ذلمل    ،         البيولوجي        التنوع      منظور        إدما   يف                 البلدان األعضننننناء        مسننننناعدة 7 - 1

                                                                                       يف أدوات التخطي  ذات الصلة، يا فيها أطر الربمة القطرية واملبادرات اإلقليمية للمنظمة، واتط          الصلة،     ذات
  ؛        والتغذية         الغذائي      األمن        لتحقيق         الوطنية       واتط    ،        الزراعية         لقطاعات  با     اصة ت ا        الوطنية 

 
                                  واالسنننننتثمارات يف هنج الزراعة املسنننننتدامة            البيولوجي        التنوع       تعميم     أجل    من                              البلدان األعضننننناء يف تعبئة املوارد      دعم  8 - 1

  .         البيولوجي       لتنوع                              المل تساهم على حنو أفضل يف حتقيق ا
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التنوع البيولوجي  صننننننننننونيف تنفيذ التداب، على مسننننننننننتوى املناظر الطبيعية والبحرية لتعزيز  األعضنننننننننناء البلدان دعم 9 - 1
، مع مراعاة نتائج البحوث واملعارف األصننننلية واحمللية. وميكن أن تشننننمل هذه التداب، احلد        املسننننتدامواسننننتخدامه 

الصننننننيد بطريقة تتجاوز  وجتن باملياه على حنو غ، مسننننننتدام  اسننننننتخرا من اسننننننتخدام املدخالت اتارجية وجتن ب 
 وتدهورإزالة الغابات  ومكافحة للرتبة ، ووضننننننننننننع حد لفقدان التنوع البيولوجيااملسننننننننننننتويات املسننننننننننننتدامة بيولوجيً 

 .األراضي
 
البيئية واالجتماعية االقتصنننننننادية و )العوامل اتارجية(  ا؛ثارالسنننننننتيعاب املتاحة اتيارات  بشنننننننأن       املشنننننننورة      إسنننننننداء   12 - 1

 .املختلفة الغذائيةنظم الزراعة والاإلجيابية والسلبية املرتتبة عن 
 
                 المل قد تواجهها يف           املقايضنننننننات    على          التغل ب  و         التآزر      أوجه       إلتاحة       الفرم        اغتنام   يف       األعضننننننناء         البلدان         مسننننننناعدة   11 - 1

  .       املتعددة                 لتنمية املستدامة ا       أهداف              سعيها إىل حتقيق 
 
   يف        ونشننرها                             يف ما  تعميم التنوع البيولوجي           والتجارب              أفضننل املمارسننات        تشنناطر                   البلدان األعضنناء على         مسنناعدة 12 - 1

  .     الصلة     ذات         والربامج       واتط            والسياسات        اإلنتا      نظم
 
                                                                                          مسنناعدة األعضنناء على تصننميم وتنفيذ سننياسننات وصننكّو من أجل تشنناطر املنافع الناشننئة عن اسننتخدام التنوع    10 - 1

                                                                   باعتبار ذلمل وسيلة لتشجيع صون تلمل املعارف واستخدامها على حنو مستدام.           والزراعة                 البيولوجي لّغذية 
 
 (0)الناتج التنوع البيولوجي في برامج المنظمة وسياساتها وأنشطتها  تعميم -2
 
للمنظمة  ذات الصننننننلة والدسننننننتورية الرئاسننننننية األجهزة أعما  جدو  يف معتاد كبند  البيولوجي التنوع تعميم إدرا   1 - 0

 .االسرتاتيجية لعملها يف ضوءلضمان القيام باستعراض منتظم واألجهزة اإلقليمية األخرى 
 
 ذات الصننننننننننننننلةمع القطاعات  الزراعية، القطاعات مجيع عرب البيولوجي بالتنوع يتعل ق ما يفوالتعاون  احلوار تعزيز 2 - 0

 .االقتصاد والتعليم والشؤون املاليةلبيئة والصحة و ات ايا يف ذلمل قطاع األخرى
 
 يف يا ،املسننننتدامة التنمية أهدافمع  وتنفيذها ذات الصننننلة وأنشننننطتها وسننننياسنننناهتا املنظمة برامجمواءمة  مواصننننلة 3 - 0

 .البيولوجي بالتنوع املتعل قة تلمل ذلمل
 
 سننننننالسننننننلو  الزراعية، والقطاعات البيولوجي، التنوع بني والنوعي الكم ي التفاعل أوجه بشننننننأن األدلة قاعدة تعزيز 4 - 0

 العلمية املعارفواألمن الغذائي والتغذية، باالسننتناد إىل  واملسنناواة بني اجلنسننني، وتغ،  املناخ، الصننلة، ذات القيمة
 واحمللية. واألصلية

 
لةبيانات  إنتا                                                                    حتديد الثغرات على مسنننننننتوى البيانات ومعاجلتها والعمل حيثما أمكن ذلمل على  5 - 0 حبسننننننب  مفصننننننن 

 .البيولوجي التنوع تعميمب وتتعلقنوع اجلنس 
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يف ما  تعميم التنوع  وأفضنننننننل املمارسنننننننات التجارب تباد  هبدفالتعاون بني األجهزة املعنية يف املنظمة  تيسننننننن، 6 - 0
 .الزراعية القطاعاتالبيولوجي عرب خمتلف 

 
للمنظمة بشنننأن التطورات املتصنننلة بالتنوع البيولوجي  املعنية والدسنننتورية الرئاسنننية األجهزة إىل املنتظمة التقارير رفع 7 - 0

 يف املنتديات األخرى.
 
 (0)الناتج التنوع البيولوجي في تحقيق األمن الغذائي والتغذية بدور لعتراف إلى ا       الدعوة -3
 
      إطار        وتنفيذ       إعداد                                                                            الوعي وتوف، اتربة الفنية على املسننننننننننننننتويات العاملية واإلقليمية والوطنية، يا يف ذلمل يف        زيادة  1 -3

   ،                            يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية   ي        البيولوج        التنوع      بدور        يتعل ق    ما   يف   ،    0202                                   التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 
   ،                      ويف وسنننننننبل العيش املسنننننننتدامة                   واسنننننننتخدامه املسنننننننتدام                 التنوع البيولوجي      صنننننننون           الزراعية يف                 ومسنننننننامهة القطاعات 

  .         البيولوجي        التنوع       فقدان         استمرار        واحتما  
 
        اإلجيابية             واالجتماعية         البيئية  (        اتارجية         )العوامل         با؛ثارسننننننننلسننننننننلة القيمة  داملصننننننننلحة على امتدا أصننننننننحاب       توعية 2 -3

                 الزراعة املختلفة.         األغذية و               املرتتبة عن نظم           والسلبية
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  .     احملتمل          املستقبلي
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 .االسرتاتيجية لتنفيذالبيولوجي ووضع خطة عمل 
                                                                 

           املسننننننننننتدامة،         التنمية     أجل    من        احمليطات       لعلوم        املتحدة      األمم      وعقد         األسننننننننننرية،         للزراعة        املتحدة      األمم      وعقد          التغذية،     أجل    من       للعمل                عقد األمم املتحدة     6
  .                  التنمية املستدامة               املاء من أجل            الدو  للعمل        والعقد             اإليكولوجية       النظم      إلصالح   ة     املتحد      األمم   د   وعق



CL 163/11 Rev.1  13 
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 واحلوكمة، اجلنسننننننننني، بني واملسنننننننناواة املناخ، تغ،   غرار على شننننننننامل كموضننننننننوع  البيولوجي التنوع حتديد يف النظر  0 - 4

 .والتغذية
 
جهات اتصا  معنية بالتنوع البيولوجي يف املكاتب اإلقليمية والشعب الفنية وتيس، التعاون يف ما بينها من  تعيني  4 - 4

 .إلداراتابني  مشرتكةخال  شبكة فنية ومموعة عمل 
 
                                                          يف ما  تعميم التنوع البيولوجي باالستناد إىل االحتياجات احملددة.         للموظفني        التعلم     فرم       إتاحة  5 - 4
 

 الستراتيجية لتنفيذعمل  خطة وضع -ا      رابع  
 

لتفعيل االسرتاتيجية لكي تنظر فيها اللجان الفنية يف املنظمة ويوافق ، يا يف ذلمل جدوالً زمنًيا، املنظمة خطة عمل ستضع
 مت سنننننننننننقة بطريقة وداخلها الزراعية قطاعاتالعليها اجمللس. وسنننننننننننتتناو  خطة العمل مسنننننننننننألة تعميم التنوع البيولوجي بني 

قة  بني ومشننننننرتكة قطاعية مكو نات سننننننتشننننننمل المل العمل خطة تطوير يف املعنية اإلدارات مجيع املنظمة وسننننننتشننننننّر. ومنسنننننن 
القطاعات الزراعية، سنننتواصنننل  خمتلف عربالتنوع البيولوجي  تعميم تيسننن،. ويف معرض سنننعيها إىل تنفيذها يفو  القطاعات،

واالقتصاد والتعليم والشؤون البيئة والصحة  اتاملنظمة تعزيز احلوار والتعاون بني القطاعات ذات الصلة، يا يف ذلمل قطاع
 .املالية
 
 االعتبار يف ستأخذ أهنا كما  اإلجراءات المل جيب اختاذها لتنفيذ األنشطة املتوخاة يف االسرتاتيجية. خطة العمل ستحددو 

العمل. وسننتحرم املنظمة لدى  يف زدواجيةالا وجتن ب التآزر أوجه زيادة هبدف وشننركاؤها املنظمة به تضننطلع الذي العمل
يا يف ذلمل اسنننرتاتيجية املنظمة  أخرى،أ وسنننياسنننات اسنننرتاتيجياتالتكامل مع  ضنننمانإعداد خطة العمل وتنفيذها، على 

لتغ، املناخ، واسنننننرتاتيجية املنظمة ورؤيتها للعمل يف ما  التغذية، وسنننننياسنننننة املنظمة املتعلقة بالشنننننعوب األصنننننلية والقبلية، 
 وسياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني. 

 
 والستعراض الرصد -ا      خامس  

 
 التقارير رفع وسننننننيتم. بذلمل املعنية يف املنظمة األجهزة الرئاسننننننية والدسننننننتوريةرصنننننند تنفيذ االسننننننرتاتيجية وإبالغ  سننننننيجري
 بشأن التقدم احملرز. املنتظمة

 
لالتفاقات العاملية اجلديدة، يا يف ذلمل  واسنننتجابةً  التقييمات نتائج يف ضنننوء دورية بصنننورة االسنننرتاتيجية حتديث وسنننيجري

التحديث األو ، يا يف ذلمل خطة التنفيذ، على املؤمتر عرض وسننننننيُ  االتفاقات الناشننننننئة عن اتفاقية التنوع البيولوجي واهليئة.
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