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 موجز

  اســـرتاتيجية 2019اعتمـــد اجمللـــس، يف دورتـــه الثالثـــة والســـتني بعـــد املائـــة املنعقـــدة يف ديســـمرب/كانون األول ،
خطــة عمــل  زراعيــة، وطلــب إىل املنظمــة إعــداد مشــروعال املنظمــة لتعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعــات

 لتنفيذ االسرتاتيجية.

  ،وتـــوّفر هـــذه الوثيقـــة معلومـــات أساســـية عـــن عمـــل املنظمـــة لتعمـــيم التنـــوع البيولـــوجي عـــرب القطاعـــات الزراعيـــة
وع تلّخـــص حالـــة تنفيـــذ االســـرتاتيجية وتتضـــمن مشـــروع خطـــة العمـــل لتنفيـــذ اســـرتاتيجية املنظمـــة لتعمـــيم التنـــو 

. ويقرتح مشروع خطـة العمـل إجـراءات رئيسـية لتفعيـل 2021-2020 الزراعية للفرتةالبيولوجي عرب القطاعات 
ا مـع االسـرتاتيجية، سـوف االسرتاتيجية، ومنجزاٍت حمددة ومقاصد ومؤشرات لرصد تنفيذ االسرتاتيجية. ومتشـيً 

خطـة العمـل، بعـد أن تكـون جلنـة الـرب�مج تقوم اللجان الفنية ذات الصلة التابعة للمنظمـة ابسـتعراض مشـروع 
  قد نظرت فيه.

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الرب�مج
 

 ا.ا مبضمون هذه الوثيقة وتقدمي توجيهاهتا حسبما تراه مناسبً يُرجى من جلنة الرب�مج اإلحاطة علمً 

 
 مسودة املشورة

 إن اللجنة:
 

 اســـرتاتيجية املنظمـــة لتعمـــيم التنـــوع البيولـــوجي عـــرب ا ابلتقـــدم احملـــرز علـــى صـــعيد تنفيـــذ علًمـــ أحاطـــت
 القطاعات الزراعية؛

  استعرضـــت مشـــروع خطـــة العمـــل لتنفيـــذ اســـرتاتيجية املنظمـــة لتعمـــيم التنـــوع البيولـــوجي عـــرب القطاعـــات
 هبذه الوثيقة؛ 1، كما هو حمّدد يف املرفق الزراعية

  الغــاابت والزراعــة ابســتعراض مشــروع خطــة وأوصــت أبن تقــوم اللجــان الفنيــة املعنيــة مبصــايد األمســاك، و
استعراضــه علــى حنــو أكــرب مــع ا التاســعة والعشــرين بعــد املائــة العمــل، وطلبــت إىل جلنــة الــرب�مج يف دورهتــ

 مراعاة النتائج اليت خلصت إليها هذه اللجان قبل تقدميها إىل اجمللس للموافقة عليها.
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 بيان احملتو�ت
 الفقرات

 2-1 مقدمة -أوًال 
 5-3 املعلومات األساسية -ااثنيً 
 6 حالة عمل املنظمة يف تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية -ااثلثً 
 13-7 إعداد خطة العمل لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية -ارابعً 

 

ــــوجي عــــرب  2021-2020مشــــروع خطــــة العمــــل للفــــرتة  :1ملرفق ا ــــوع البيول ــــذ اســــرتاتيجية املنظمــــة بشــــأن تعمــــيم التن لتنفي
 القطاعات الزراعية
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 مقدمة -أوًال 
اعتمـــد جملـــس املنظمـــة يف  1)،2019بنـــاًء علـــى تفـــويض مـــؤمتر املنظمـــة يف دورتـــه احلاديـــة واألربعـــني (يونيـــو/حزيران  -1

، اسـرتاتيجية املنظمــة لتعمـيم التنـوع البيولـوجي عــرب 2019يف ديسـمرب/كانون األول  املنعقـدة دورتـه الثالثـة والسـتني بعـد املائــة
 زمنيًـا، خطـة عمـل، مبـا يف ذلـك جـدوالً وتتطلب االسرتاتيجية أن تقوم املنظمة "بوضـع  2القطاعات الزراعية (االسرتاتيجية).

 3".ها اجمللسكي تنظر فيها اللجان الفنية يف املنظمة ويوافق عليلتفعيل االسرتاتيجية  
 
أساسية عن عمل املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعـات الزراعيـة، وتلّخـص  وتوّفر هذه الوثيقة معلوماتٍ  -2

خطـة العمـل لتنفيـذ اسـرتاتيجية املنظمـة لتعمـيم التنـوع البيولـوجي عـرب القطاعـات  1املرفـق حالة تنفيذ االسـرتاتيجية وتـورد يف 
 ، كي تستعرضها جلنة الرب�مج.2021-2020الزراعية (مشروع خطة العمل) للفرتة 

 
 املعلومات األساسية -ااثنيً 

القطاعـات الزراعيـة وداخلهـا بطريقـة ا لالسرتاتيجية، ستتناول خطة العمل "مسألة تعميم التنوع البيولوجي بـني وفقً  -3
شــرك املنظمــة مجيــع اإلدارات املعنيــة يف تطــوير خطــة العمــل الــيت ستشــمل مكــّو�ت قطاعيــة ومشــرتكة وستُ  .مّتســقة ومنّســقة"

بــــني القطاعــــات، ويف تنفيــــذها. ويف معــــرض ســــعيها إىل تيســــري تعمــــيم التنــــوع البيولــــوجي عــــرب خمتلــــف القطاعــــات الزراعيــــة، 
يف ذلك قطاعـات البيئـة والصـحة واالقتصـاد والتعلـيم ستواصل املنظمة تعزيز احلوار والتعاون بني القطاعات ذات الصلة، مبا 

 والشـــــؤون املاليـــــة. وســـــتحدد خطـــــة العمـــــل اإلجـــــراءات الـــــيت جيـــــب اختاذهـــــا لتنفيـــــذ األنشـــــطة املتوخـــــاة يف االســـــرتاتيجية. 
 كمــا أ�ــا ســتأخذ يف االعتبــار العمــل الــذي تضــطلع بــه املنظمــة وشــركاؤها هبــدف ز�دة أوجــه التــآزر وجتّنــب االزدواجيــة يف

العمـل. وسـتحرص املنظمــة لـدى إعــداد خطـة العمــل وتنفيـذها، علــى ضـمان التكامــل مـع اســرتاتيجيات وسياسـات أخــرى، 
يف ذلــك اسـرتاتيجية املنظمــة لتغـري املنــاخ، واسـرتاتيجية املنظمــة ورؤيتهـا للعمــل يف جمـال التغذيــة، وسياسـة املنظمــة املتعلقــة  مبـا

 4".ظمة بشأن املساواة بني اجلنسنيابلشعوب األصلية والقبلية، وسياسة املن
 
ـــ -4 ـــة الـــرب�مج يف دورهتـــا األخـــرية توصـــيًة، صـــادق عليهـــا الحًق "بضـــرورة أن يتضـــمن تطبيـــق  5ا اجمللـــس،وقـــّدمت جلن

وجيــب أن تتضــمن خطــة  6".االســرتاتيجية وخطــة العمــل مؤشــرات وإجنــازات ملموســة مشــفوعة إبطــار زمــين ملواعيــد اإلجنــاز
املقبلـــة، وال ســـيما بنـــاء القـــدرات يف املكاتـــب امليدانيـــة التابعـــة للمنظمـــة مـــن أجـــل تزويـــد األعضـــاء  "اخلطـــوات أيًضـــاالعمـــل 

على ضرورة أن تستعرض اللجـان الفنيـة  أيًضاوشّددت جلنة الرب�مج  7".ابلدعم الواجب يف عملية التنفيذ، بناًء على طلبها
 8خطة العمل.

                                                            
  REP/2019Cالوثيقة (ب) يف  48الفقرة  1
  REP/163CLالوثيقة (ز) يف  10الفقرة  2
  1Rev. 11/163CLالوثيقة ا" يف القسم "رابعً  3
  1Rev. 11/163CLالوثيقة ا" يف القسم "رابعً  4
  REP/163CLالوثيقة يف  10الفقرة  5
  4/163CLالوثيقة (ج) يف  12الفقرة  6
  4/163CLالوثيقة يف  (د) 12الفقرة  7
  4/163CLالوثيقة يف  (هـ) 12الفقرة  8
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ورّحــب اجمللــس يف دورتــه الثالثــة والســتني بعــد املائــة ابملــوارد اإلضــافية املخصصــة لعمــل املنظمــة ابجتــاه تعمــيم التنــوع  -5

، ووافـــق علـــى إنشـــاء جمموعـــة التنـــوع 20219-2020بـــر�مج العمـــل وامليزانيـــة للفـــرتة البيولـــوجي مـــن خـــالل تعـــديالت علـــى 
 10ثريًا سلبًيا على قدرات الوحدات الفنية.ص هبا أتمالك املوظفني اخلاالبيولوجي، شريطة أّال يؤثر 

 
 حالة عمل املنظمة يف تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية  -ااثلثً 

إعـــــداد املنظمـــــة "، حـــــني صـــــادق اجمللـــــس يف دورتـــــه الســـــتني بعـــــد املائـــــة علـــــى 2018منـــــذ ديســـــمرب/كانون األول  -6
واصـــلت املنظمـــة تنفيـــذ أنشـــطة متنوعـــة ترمـــي إىل دمـــج  11القطاعـــات الزراعيـــة"،الســـرتاتيجية لتعمـــيم التنـــوع البيولـــوجي يف 

الشـــواغل املتصـــلة ابلتنـــوع البيولـــوجي يف السياســـات، والـــربامج واألنشـــطة الزراعيـــة. وتـــرد أد�ه أنشـــطة رئيســـية خمتـــارة جيـــري 
 األربعة لالسرتاتيجية. واتجتنظيمها وفق الن

 
 )1 تجاقدراهتم لتعميم التنوع البيولوجي (النالدعم املقّدم إىل األعضاء لتعزيز 

 
إقليميـة، بوصـفها منصـة لتعمـيم التنـوع البيولـوجي، حـول تعمـيم التنـوع البيولـوجي يف آسـيا،  عقدت املنظمة حـواراتٍ  •

Fوّفرت من بني أمور أخرى مدخالت لالسرتاتيجية.و وأفريقيا والشرق األدىن، 

12 
قــّدر أنــه يــتم ارجتــاع للمصــيد املرجتــع يف مصــايد األمســاك البحريــة علــى املســتوى العــاملي ا ا اثلثًــتقييًمــونشــرت املنظمــة  •

يف املائة مـن احلجـم العـاملي لعمليـات إنـزال األمسـاك البحريـة)،  11أكثر من تسعة ماليني طن من املصيد يف السنة (
ــا نصــفهاوالــيت �يت  جمــالت متخصصــة حــول تعمــيم  أيًضــاووّجهــت املنظمــة  13مــن شــبك اجلــّر يف قــاع البحــر. تقريًب

Fالتنوع البيولوجي يف مصايد األمساك.

14 
دعــم بعنــوان ""�نسـن -مــن خـالل مشــروع �ـج النظــام اإليكولــوجي ملصـايد األمســاكتـوفري الــدعم، وواصـلت املنظمــة  •

 بلـًدا32، لــتلـوثتطبيق �ج األنظمة اإليكولوجية يف إدارة مصايد األمساك، مع األخـذ يف االعتبـار أتثـريات املنـاخ وال
وآسيا يف جمال صنع القرارات القائمة على املعرفة، وتنفيذ �ج النظام اإليكولوجي ملصايد  أفريقياومنظمة إقليمية يف 

وقــد مــّر مبراحــل خمتلفــة، ومــن املقــرر أن تنتهــي املرحلــة احلاليــة للــرب�مج يف  1975األمســاك. واملشــروع جــاٍر منــذ عــام 
 .2022مايو/أ�ر 

واصــلت املنظمــة تــوفري الــدعم، مــن خــالل بــر�مج األمــم املتحــدة للتعــاون يف جمــال خفــض االنبعــااثت النامجــة عــن  •
يف إعــداد وتنفيــذ االســرتاتيجيات الراميــة إىل خفــض معــدالت إزالــة  بلــًدا 60، ألكثــر مــن وتــدهورهاإزالــة الغــاابت 

 الغاابت وتدهورها.

                                                            
  3/163CLالوثيقة (ج) يف  7الفقرة  9

  REP/163CLالوثيقة يف  ،1-(هـ) 7الفقرة  10
  REP/160CLالوثيقة يف  60الفقرة  11
12 /platform/en-http://www.fao.org/biodiversity/mainstreaming 
13 /EN2905http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA 
14 17305444X0308597https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S 

http://www.fao.org/biodiversity/mainstreaming-platform/en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA2905EN/
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، ســـوف حيســـن الـــرب�مج املســـتدام للحيـــاة الربيـــة صـــون احليـــاة الربيـــة يف 2024و 2020ومـــن املتوقـــع أنـــه بـــني عـــامي  •
يف أفريقيـا،  بلـًدا 13، جيري تنفيذ مشـاريع ميدانيـة يف حالًيااإليكولوجية للسافا� واألراضي الرطبة.  والنظمالغاابت، 

 والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ.
وكـان التقيـيم العـاملي األول للتنـوع  15لألغذيـة والزراعـة يف العـامل،حالـة التنـوع البيولـوجي وأطلقت املنظمة التقرير عـن  •

 والزراعة الذي جرى إعداده بتوجيه من هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة). لألغذيةالبيولوجي 
وهــي أداة حتليليـــة ترمــي إىل مســاعدة البلــدان علـــى  16وقــد اعتمــد اجمللــس العناصــر العشـــرة للزراعــة اإليكولوجيــة، •

فضــال عــن  ،. مــن خــالل حتديــد اخلصــائص اهلامــة لــنظم الزراعــة اإليكولوجيــة و�جهــااإليكولوجيــةتطبيــق الزراعــة 
 لصـانعي السياسـات االعتبارات الرئيسية يف بلورة بيئة متكينية للزراعة اإليكولوجية، تشكل العناصـر العشـرة دلـيًال 

ا ووفقـًـ  .ســني وأصــحاب املصــلحة يف ختطــيط املراحــل االنتقاليــة حنــو الزراعــة اإليكولوجيــة وإدارهتــا وتقييمهــاواملمار 
للعنصـــــر األول "تســـــاهم ز�دة التنـــــوع البيولـــــوجي يف حتقيـــــق جمموعـــــة وافـــــرة مـــــن الفوائـــــد اإلنتاجيـــــة واالجتماعيـــــة 

 واالقتصادية والتغذوية والبيئية".
اواعتمــد اجمللــس  • ، وهــي جمموعــة مــن ســتخدام األمســدة وإدارهتــا علــى حنــو مســتدامالســلوك الدوليــة مدونــة ال أيًضــ

والتوقعــات املتفــق عليهــا للســلوك مــن قبــل خمتلــف أصــحاب املصــلحة الســتخدام املغــذ�ت  الطوعيــةاملمارســات 
17.النباتية وإدارهتا

F 
 

 )2تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها (الناتج 
 
نتــائج الــدورة الســابعة للجلســة ا إىل اجمللــس عــن مــؤمتر األمــم املتحــدة املقبــل للتنــوع البيولــوجي، و قــدمت املنظمــة تقريــرً  •

العامــة للمنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والسياســات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات النظــام اإليكولــوجي (املنــرب) 
Fة.وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجي

18 
إثر اعتماد االسرتاتيجية، اُختذ القرار أبن تنظر املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية ذات الصلة (جلنة مصـايد األمسـاك،  •

 وجلنة الزراعة) يف تعميم التنوع البيولوجي يف دوراهتا املقبلة. الغاابتوجلنة 
 

خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة لتحقيــق األمــن  االعــرتاف علــى املســتوى العــاملي بــدور التنــوع البيولــوجي ومــا يقدمــه مــن
 )3الغذائي والتغذية (الناتج 

 
 2020سامهت املنظمة، من خالل جمموعة من األنشطة والواثئق، يف إعـداد مسـودة إطـار التنـوع البيولـوجي ملـا بعـد  •

العناصـر العشـرة حتـت رعايـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي. وقـد قُـّدمت االسـرتاتيجية،  حالًيابشأنه  التفاوضي جيري ذال
لتوزيعهـا علـى األطــراف مدونـة السـلوك الدوليـة السـتخدام األمســدة وإدارهتـا علـى حنـو مسـتدام و للزراعـة اإليكولوجيـة

 املتعاقدة يف اتفاقية التنوع البيولوجي.

                                                            
15 /agriculture/en-food-for-biodiversity-of-http://www.fao.org/state 
16 en.pdf7173en/ca7173ca/3http://www.fao.org/ 
17  http://www.fao.org/3/ca5253en/ca5253ar.pdf 
 3INF//162 CLالوثيقة  18

http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/
http://www.fao.org/3/ca7173en/ca7173en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5253en/ca5253ar.pdf


7  PC 128/9 

 

ــــدوقــــد جــــرى  • ــــوع  وتوحيــــد املواقــــع الشــــبكية جتدي ــــة السياســــاتية عــــن التن ــــوجي والبواب ــــة ابلتنــــوع البيول للمنظمــــة املعني
Fالبيولوجي.

19 
، حـّدد كيـف ميكـن هلـذا القطـاع أن تعزيز الرابط بني السياسة والعلـوم: الندوة الدولية بشأن استدامة مصايد األمساك •

يستجيب للتحد�ت املعّقدة السريعة التغّري (مبا يف ذلك التدهور البيئي) ودعم عملية التخطيط لعقد األمم املتحـدة 
F).2030-2021التنمية املستدامة ( أجللعلوم احمليطات من 

20 
 

 )4ج تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه (النات
 
 الُشعب الفنية يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية تعيني جهات اتصال لتعميم التنوع البيولوجي. منطُلب  •
 

 إعداد خطة العمل لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي -ارابعً 
 عرب القطاعات الزراعية

هبذه الوثيقة، إىل تعزيـز العمـل الـذي تقـوم بـه املنظمـة مـع شـركائها  1يرمي مشروع خطة العمل، كما يرد يف املرفق  -7
ويتمحــور مشــروع  .لتعمــيم التنــوع البيولــوجي يف القطاعــات الزراعيــة، هبــدف ز�دة أوجــه التــآزر وجتنّــب االزدواجيــة يف العمــل

ق نــواتج االســرتاتيجية. ويف خطــة العمــل حــول النــواتج األربعــة لالســرتاتيجية، وحيــّدد إجــراءات حمــددة ســوف تســاهم يف حتقيــ
يف االسرتاتيجية تتصل ابلدعم الفين الذي تقدمه املنظمة وأدوارها يف جمال بناء  3و 1حني أن اإلجراءات الرئيسية ابلناجتني 

 2القدرات، ودور التنوع البيولوجي يف حتقيق األمن الغذائي يف املشهد السياسي العاملي، ترمي اإلجراءات املتصلة ابلناجتني 
البيولــــوجي يف  منظــــور التنــــوعإىل تيســــري تنفيــــذ النــــاجتني اآلخــــرين مــــن خــــالل متكــــني املنظمــــة وحتديــــد موقعهــــا، ودمــــج  4و

سياساهتا، وبراجمها وأنشطتها. وتتواءم اإلجراءات مع الوظائف الرئيسية السبعة للمنظمة اليت جيري جتميعها ضمن "جماالت 
اإلجــراءات املــذكورة و رصــد تنفيــذه ويقــرتح مؤشــرات هلــذا الغــرض. العمــل العمــل الرئيســية". كــذلك، يلحــظ مشــروع خطــة 

 ليست شاملة وقد جيري وضع أنشطة إضافية حسب مسارات التمويل اجلديدة، والظروف التمكينية املتطورة. 
 

 اإلجراءات الرئيسية بشأن التنوع البيولوجي
ا أو أنشــطة متعــددة حمــّددة يف ا واحــدً نشــاطً  أيًضــاكــل إجــراء رئيســي يف مشــروع خطــة العمــل جيّســد و/أو حيــّدد  -8

املختلفة. ويدّل اختيار اإلجراءات الرئيسية إىل العمل اجلـاري واملقـرر املتصـل ابلتنـوع البيولـوجي  واتجاالسرتاتيجية يف ظّل الن
الــذي تقــوم بــه املنظمــة مــع شــركائها. ومــن املتوقــع أن تفضــي مجيــع اإلجــراءات الرئيســية املــذكورة إىل خمــرج �ــائي أو متوســط 

 واحد على األقل.
 
ئيسـية تتمحـور حـول جمـاالت عمـل رئيسـية وتتـواءم مـع الوظـائف األساسـية كما هو مـذكور أعـاله، اإلجـراءات الر  -9

 التالية للمنظمة:
 

                                                            
19 /services/en-ecosystem-and-resources-genetic-themes/biodiversity-support/policy-http://www.fao.org/policy 
20 /symposium/en-fisheries-http://www.fao.org/about/meetings/sustainable 

http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/biodiversity-genetic-resources-and-ecosystem-services/en/
http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-fisheries-symposium/en/
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مثــل االتفاقــات الدوليــة  الصــكوك املعياريــة ووضــع املواصــفاتتيســري ودعــم عمــل البلــدان يف وضــع وتنفيــذ  -1
 ومدو�ت السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك؛

يف اجملـــاالت ذات الصـــلة  فـــرص احلصـــول عليهـــاوحتســـني  ورصـــدهاوحتليلهـــا  البيـــا�ت واملعلومـــاتجتميـــع  -2
 املنظمة؛ ابختصاصات

 ؛القطريةالعاملية واإلقليمية و  املستو�تعلى  احلوار من أجل السياساتودعم  وتعزيزتيسري  -3
ــة القــدراتإســداء املشــورة ودعــم  -4 القطريــة واإلقليميــة لتنفيــذ ورصــد وتقيــيم السياســات  املســتو�تعلــى  تنمي

 والربامج القائمة على األدلة؛ واالستثمارات
ـــدةأنشـــطة املشـــورة والـــدعم الـــيت جتمـــع  -5 ـــات واملمارســـات اجلي وتنشـــرها وحتّســـن مـــن  املعـــارف والتكنولوجي

 تطبيقها يف جماالت اختصاص املنظمة؛
الغـــذائي والتغذيـــة والزراعـــة والتنميـــة الريفيـــة، بـــني احلكومـــات  األمـــنجمـــاالت  يف، تيســـري إقامـــة الشـــراكات -6

 وشركاء التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛
 21.واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة الوطنيةعلى املستو�ت  الدعوة واالتصالو -7

 
 واإلبالغالرصد 

يتماشى مشـروع خطـة العمـل بشـكل كامـل مـع اإلطـار االسـرتاتيجي للمنظمـة ومـع اخلطـة املتوسـطة األجـل للفـرتة  -10
كــذلك، إن رصــد   22اللــذين أعــدمها املــدير العــام. 2021-2020(املراجعــة) وبــر�مج العمــل وامليزانيــة للفــرتة  2018-2021

ـــة.مـــاالســـرتاتيجي وإطـــار رصـــد بـــر�مج العتنفيـــذ االســـرتاتيجية ســـوف يتبـــع دورة رفـــع التقـــارير يف اإلطـــار  وأّمـــا  23ل وامليزاني
ج االسرتاتيجية، فهي ُتستخدم لقياس التقدم للمنظمة واليت هي ذات الصلة بنواتاملؤشرات املستخدمة لإلطار االسرتاتيجي 

 مع أهداف التنمية املستدامة. احملرز لتحقيق هذه الغا�ت. وقد وافق مؤمتر املنظمة على هذه املؤشرات اليت تتواءم
 

نــــوعني خمتلفـــني إمنــــا مكّملــــني مـــن املؤشــــرات لقيــــاس  24ويســـتخدم إطــــار نتـــائج األهــــداف االســــرتاتيجية للمنظمـــة -11
املسامهات املباشـرة وغـري املباشـرة للمنظمـة علـى مسـتو�ت خمتلفـة. وتقـيس مؤشـرات املخرجـات اإلجنـاز امللمـوس لتـدخالت 

ت، واملنتجــات واخلــدمات) علــى املســتوى الــوطين، واإلقليمــي والعــاملي. وأّمــا مؤشــرات النــواتج فهــي املنظمــة (جلهــة العمليــا
تقــيس التغيــريات علــى املســتوى القطــري أو البيئــة التمكينيــة يف العــامل والقــدرات لتحقيــق هــدف حمــّدد. وتــؤثر املنظمــة علــى 

املنظمـة  –مـاً، والـيت يكـون حتقيقهـا مسـؤولية مجيـع الشـركاء النتائج احملققـة علـى مسـتوى النـواتج ولكنهـا ال تسـيطر عليهـا متا
والـــدول األعضـــاء والشـــركاء يف التنميـــة. وُتســـتخدم املؤشـــرات ذات الصـــلة علـــى مســـتوى املخرجـــات والنـــواتج لرصـــد تنفيـــذ 

 ).2امللحق  -املرفق األولاالسرتاتيجية (
 

                                                            
  3/2019Cيف الوثيقة  13الفقرة  21
  3/2019Cالوثيقة  22
  3/163CLيف الوثيقة  4وجمال العمل  3جمال العمل  23
اللــذان أعــّدمها  2021-2020(مراجعــة) وبــر�مج العمــل وامليزانيــة للفــرتة  2021-2018. اخلطــة املتوســطة األجــل للفــرتة 2019منظمــة األغذيــة والزراعــة،  24

 /en.pdf734en/my734my/3http://www.fao.orgاملدير العام. روما. 

http://www.fao.org/3/my734en/my734en.pdf
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أكثــر  1ا مــن املؤشــرات للنــاتج وإطــار النتــائج اخلــاص بــه مزيــدً  2021-2020ويــوّفر بــر�مج العمــل وامليزانيــة للفــرتة  -12
 منه للنواتج األخرى يف االسرتاتيجية. وينعكس هذا األمر يف مشروع خطة العمل.

 

 االستعراض والتحديث
بصــورة دوريــة يف ضــوء نتــائج التقييمــات واســتجابًة لالتفاقــات العامليــة تــنّص االســرتاتيجية علــى أنــه "ســيتم حتــديثها  -13

وسـُيعرض التحـديث األول، مبـا يف ذلـك خطـة اجلديدة، مبا يف ذلك االتفاقات الناشئة عن اتفاقية التنوع البيولوجي واهليئـة. 
، مـــن املقـــرتح حتـــديث 19-كوفيـــدإىل التـــأخري احملتمـــل بســـبب أزمـــة   نظـــرًاو  25".2021التنفيـــذ، علـــى مـــؤمتر املنظمـــة يف عـــام 

، ودعــوة اجمللــس إىل 2021خــالل عــام  2023-2022االســرتاتيجية، حســب املقتضــى، وإعــداد مشــروع خطــة العمــل للفــرتة 
 .2021يف �اية عام  2023-2022النظر يف إمكانية إجراء أي تعديالت على االسرتاتيجية ومشروع خطة العمل للفرتة 
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 1ملرفق ا
 

 لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع البيولوجي 2021-2020مشروع خطة العمل للفرتة 
 عرب القطاعات الزراعية

 
 نواتج االسرتاتيجية -أوًال 

 التنوع البيولوجي عـرب خمتلـف القطاعـات الزراعيـةتفعيل اسرتاتيجية املنظمة لتعميم تستند خطة العمل الراهنة على  -1
نجــزات ومواعيــد املرئيســية، و الجــراءات االســرتاتيجية، حتــّدد خطــة العمــل اإل ولكــّل مــن النــواتج األربعــة يف 26(االســرتاتيجية).

 وفيما يلي نواتج االسرتاتيجية:. إلجنازا
 

 .توفري الدعم للبلدان األعضاء، بناء على طلبها، لتحسني قدرهتا على تعميم التنوع البيولوجي :1الناتج 
 .تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها :2الناتج 
االعرتاف على املستوى العاملي بدور التنوع البيولوجي ومـا يقدمـه مـن خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة  :3الناتج 

 .لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
 .البيولوجي وإجنازهتعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع  :4الناتج 

 
 الوظائف الرئيسية للمنظمة وجماالت العمل الرئيسية يف االسرتاتيجية -ااثنيً 

للوظــائف  وفًقــاجيــري جتميــع اإلجــراءات الرئيســية الــواردة يف خطــة العمــل ابلنســبة إىل كــل �تــج مــن نــواتج االســرتاتيجية  -2
 السبعة الرئيسية للمنظمة:

 
مثــل االتفاقــات الدوليــة  الصــكوك املعياريــة ووضــع املواصــفاتتيســري ودعــم عمــل البلــدان يف وضــع وتنفيــذ  -1

 ومدو�ت السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك؛
يف اجملـــاالت ذات الصـــلة  فـــرص احلصـــول عليهـــاوحتليلهـــا ورصـــدها وحتســـني  البيـــا�ت واملعلومـــاتجتميـــع  -2

 املنظمة؛ ابختصاصات
 ية؛ر طقعلى املستو�ت العاملية واإلقليمية وال احلوار من أجل السياساتدعم وتعزيز و  تيسري -3
ــة القــدراتاملشــورة ودعــم  إســداء -4 علــى املســتو�ت القطريــة واإلقليميــة لتنفيــذ ورصــد وتقيــيم السياســات  تنمي

 واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة؛
ـــدةاملعـــارف والتكنولوجاملشـــورة والـــدعم الـــيت جتمـــع  أنشـــطة -5 ـــات واملمارســـات اجلي وتنشـــرها وحتّســـن مـــن  ي

 تطبيقها يف جماالت اختصاص املنظمة؛
األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة والزراعـــة والتنميـــة الريفيـــة، بـــني احلكومـــات  جمـــاالت، يف تيســـري إقامـــة الشـــراكات -6

 وشركاء التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛
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التشــديد الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة يف جمــاالت اختصــاص املنظمــة [ املســتو�تعلــى  الــدعوة واالتصــال -7
 27].مضاف

 
 .1ترتجم خطة العمل الوظائف الرئيسية للمنظمة إىل جماالت عمل رئيسية، كما يبّينه اجلدول  -3
 

 اإلجراءات الرئيسية بشأن التنّوع البيولوجي -ااثلثً 
ا أو أنشــطة متعــددة حمــّددة يف ا واحــدً نشــاطً  أيًضــاكــل إجــراء رئيســي يف مشــروع خطــة العمــل جيّســد و/أو حيــّدد  -4

 ). 1االسرتاتيجية يف ظّل النواتج املختلفة (امللحق 
 
وجيـــري جتميـــع اإلجـــراءات الرئيســـية ضـــمن جمـــاالت عمـــل رئيســـية تتماشـــى مـــع إحـــدى الوظـــائف الرئيســـية الســـبعة  -5

للمنظمــة. وتشــمل جمــاالت العمــل الرئيســية جمموعــات مــن اإلجــراءات الرئيســية الواجــب اختاذهــا لتنفيــذ األنشــطة املقــررة يف 
زراعيــة، مــع مراعــاة العمــل اجلــاري الــذي تقــوم بــه املنظمــة مــع االســرتاتيجية هبــدف تعمــيم التنــوّع البيولــوجي يف القطاعــات ال

ابلنسـبة  اإلجنـازشركائها. واإلجراءات الرئيسية ليست شاملة للعمل املقرر للمنظمة. وُحتـدد خطـة العمـل املنجـزات ومواعيـد 
 إىل كل إجراء رئيسي. 

 
 اتيجية: الوظائف الرئيسية للمنظمة وجماالت العمل الرئيسية يف االسرت 1اجلدول 

الوظــــــــــــــــــــــائف 
الرئيســــــــــــــــــــــــية 

 للمنظمة

  جماالت العمل الرئيسية يف االسرتاتيجية

 توفري الدعم للبلدان األعضاء، بناء على طلبها، لتحسني قدرهتا على تعميم التنوع البيولوجي 1الناتج 
 البيولوجياملتصلة ابلتنوع  دعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات 1
 دعم البلدان يف جتميع املعلومات املتصلة ابلتنوع البيولوجي يف جمال صنع القرارات وحتليلها واستخدامها 2
 تيسري احلوار على مستوى السياسات حول تعميم التنوّع البيولوجي 3
 دعم تنمية القدرات يف جمال تعميم التنوّع البيولوجي 4
 والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة من جانب البلدان لتعميم التنوّع البيولوجيحتسني تطبيق املعارف،  5
 تيسري الشراكة لدعم تنفيذ اإلجراءات الوطنية يف جمال التنوع البيولوجي 6

 تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها 2الناتج 
 تعميم التنوّع البيولوجيتيسري احلوار على مستوى السياسات حول  3
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حتســني تطبيــق املعــارف، والتكنولوجيــات واملمارســات اجليــدة مــن جانــب املنظمــة والشــركاء لتعمــيم التنــوّع  5
 البيولوجي

االعرتاف على املستوى العاملي بـدور التنـوع البيولـوجي ومـا يقدمـه مـن خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة  3الناتج 
 ةلتحقيق األمن الغذائي والتغذي

ومــــا يقدمــــه مــــن خــــدمات الــــنظم حتســــني الوصــــول إىل البيــــا�ت واملعلومــــات عــــن دور التنــــوع البيولــــوجي  2
 اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

علــى مســتوى السياســات املتصــل ابلتنــوع البيولــوجي، وتعزيــزه ودعمــه علــى املســتوى العــاملي،  تيســري احلــوار 3
 واإلقليمي والقطري

املعــارف والتكنولوجيــات واملمارســات اجليــدة ونشــرها والتحســني مــن تطبيقهــا مبــا يبــّني الــروابط بــني جتميــع  5
 التنوّع البيولوجي واألمن الغذائي

تيسري الشراكات اليت تدعم تعميم التنوع البيولـوجي بـني احلكومـات، والشـركاء يف التنميـة، واجملتمـع املـدين  6
 والقطاع اخلاص

يقدمــه مــن خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة لتحقيــق األمــن الغــذائي  البيولــوجي ومــاالتنــوع  التوعيــة علــى دور 7
 والتغذية يف املنتد�ت ذات الصلة

 تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه 4الناتج 
 تعزيز قدرات املنظمة يف املسائل املتصلة ابلتنوع البيولوجي 4
املعــــارف، والتكنولوجيــــات واملمارســــات اجليــــدة املتصــــلة ابلتنــــوع البيولــــوجي يف سياســــات حتســــني تطبيــــق  5

 وإجراءات املنظمة
 تعزيز التعاون مع املنظمات ذات الصلة 6
 

 الرصد -ارابعً 
دورة رفـــع التقـــارير يف اإلطـــار االســـرتاتيجي رصـــد تنفيـــذ االســـرتاتيجية الـــيت ستتماشـــى مـــع  أيًضـــاتلحـــظ خطـــة العمـــل  -6

 202128.-2020ل وامليزانية للمنظمة للفرتة موإطار رصد بر�مج الع
 
لإلطــار االســرتاتيجي املراجــع واخلطــة املتوســطة األجــل للفــرتة  وفًقــاُتســتخدم املقاصــد واملؤشــرات القائمــة والــيت ُوضــعت  -7

). وقـد وافـق مـؤمتر املنظمـة 2ذات الصلة بنواتج االسرتاتيجية لقياس التقـدم احملـرز يف تنفيـذ االسـرتاتيجية (امللحـق  2018-2021
علـــى املؤشـــرات املســـتخدمة، والـــيت تتماشـــى مـــع أهـــداف التنميـــة املســـتدامة. وابلتـــايل، فـــإن االســـرتاتيجية وخطـــة العمـــل تنـــدجمان 

 202129.-2020ة ويف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة بشكل اتم يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظم
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 االستعراض والتحديث -اخامسً 
 .2021-2020ا؛ وتُنّفذ اإلجراءات الواردة فيها خالل فرتة السنتني شهرً  24متتد خطة العمل على  -8
 
، 2021وسيكون من الضروري حتديث االسرتاتيجية وخطة العمـل وتعـديلهما، حسـب املقتضـى. ويف خـالل عـام  -9

. كــذلك، 2023-2022وع خطــة العمــل للفــرتة ســوف جيــري حتــديث االســرتاتيجية، حســب الضــرورة، وســيتم إعــداد مشــر 
-2022ومشــروع خطــة العمــل للفــرتة  ســوف يُــدعى اجمللــس إىل النظــر يف إمكانيــة إجــراء أي تعــديالت علــى االســرتاتيجية

 .2021يف �اية عام  2023
 

، ســوف تؤخــذ يف االعتبــار التطــورات واالتفاقيــات اجلديــدة، 2023-2022ويف خــالل إعــداد خطــة العمــل للفــرتة  -10
ســرتاتيجية فيهــا تلــك الــيت يــتم التوصــل إليهــا يف إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، فضــًال عــن التجــارب يف جمــال تنفيــذ اال مبــا

 .2021-2020وخطة العمل التابعة هلا للفرتة 
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 وميكــن االطــالع علــى هــذه الوثيقــة وعلــى غريهــا مــن الواثئــق علــى موقــع املنظمــة املســتطاع مــن أثرهــا علــى البيئــة وتشــجيع اتصــاالت أكثــر مراعــاة للبيئــة.طباعــة هــذه الوثيقــة عنــد الطلــب انســجاًما مــع مبــادرة منظمــة األغذيــة والزراعــة للحــد قــدر ميكــن 
www.fao.org 

NC858/A 

 2021-2020: جماالت العمل الرئيسية، والوظائف الرئيسية للمنظمة، واإلجراءات الرئيسية، واملنجزات ومواعيد التنفيذ يف خطة العمل للفرتة 1امللحق 
 

 الدعم املقّدم إىل األعضاء لتعزيز قدراهتم لتعميم التنوع البيولوجي :1الناتج 

الوظيفـــــــــــــــــــــــــة  جماالت العمل الرئيسية
الرئيســــــــــــــــــــــية 

 للمنظمة*

مواعيــــــــــــــــــــــــد  املنجزات اإلجراءات الرئيسية
 اإلجناز

دعــم عمــل البلــدان يف وضــع 
ــــــة  ــــــذ الصــــــكوك املعياري وتنفي

املتصــــلة  ووضــــع املواصــــفات
 ابلتنوع البيولوجي

اإلجراءات الـيت جيـب أن حتليل اإلطار العاملي للتنوّع البيولوجي هبدف حتديد  2020دعم عمل البلدان يف تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد  1
  ا للتنفيذ القطريتتخذها املنظمة دعمً 

2021 
 

دعــم هيئــة املــوارد الوراثيــة لألغذيــة والزراعــة يف وضــع خطــة عمــل عامليــة للمــوارد الوراثيــة 
املائيــة لألغذيــة والزراعــة والتوصــل إىل اتفــاق بشــأ�ا، ووضــع اســتجابة سياســاتية للتقريــر 

 لألغذية والزراعة يف العاملحالة التنوع البيولوجي عن 

 2021 على مستوى السياساتاعتماد خطة العمل العاملية واالستجابة 
 

التفاقيـة روتـردام بشـأن تطبيـق إجـراء املوافقـة املسـبقة عـن  بر�مج ورشة العمـل دعم البلدان يف احلّد من اآلاثر السلبية ملبيدات اآلفات اخلطرة على التنوع البيولوجي
بعـــــض املـــــواد الكيماويـــــة اخلطـــــرة واملبيـــــدات املتداولـــــة يف التجـــــارة علـــــم علـــــى 

جبلســـة واحـــدة علــى األقـــل حــول بـــدائل املبيـــدات  والـــيت ّمت توســيعها الدوليــة،
اخلطرة، وجلسة واحدة حول آاثر املبيدات على التنوع البيولـوجي ومـا يقدمـه 

 من خدمات النظام اإليكولوجي

2021 
 

علـــى املســـتويني القطـــري أو اإلقليمـــي للمصـــادقة علـــى  حـــول السياســـات تيســـري احلـــوار
اتفاقيــات املنظمــة املتصـــلة ابلتنــوع البيولـــوجي وتنفيــذها، مثــل املعاهـــدة الدوليــة للمـــوارد 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

 2021 ة والتنفيذإجراء مشاورات وطنية/إقليمية لتعزيز املصادق
 

صـون التنـوع البيولـوجي يف املنـاطق الواقعـة  يف إجـراءاتدعم البلدان واآلليات اإلقليمية 
 خارج الوالية الوطنية

صــياغة التقريــر الــذي يلخــص العناصــر الرئيســية للمفاوضــات املتصــلة بقطــاع 
 مصايد األمساك

2021 

 حتــــــــديث النظــــــــام الكمبيــــــــوتري للمصـــــــــيد الســــــــمكي يف العــــــــامل •  جتميع وحتليل ونشر البيا�ت واملعلومات لرصد حالة التنوع البيولوجي على مجيع املستو�ت 2دعــــــــــم البلــــــــــدان يف جتميــــــــــع 
(FISHSTAT) 

2020/2021 

http://www.fao.org/
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 .معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة 30
 .1-6-15و، 2-4-15و ،1-3-15و ،1-2-15و ،1-1-15و ،1-ج-14و ،1-ب-14و ،1-7-14و ،1-6-14و ،1-4-14و ،1-3-12و ،2-5-2و ،1-5-2و ،1-4-2أهداف التنمية املستدامة  31

املعلومـــــات املتصـــــلة ابلتنـــــوع 
البيولــــــوجي يف جمــــــال صـــــــنع 
القـــــــــــــــــــــــــرارات وحتليلهــــــــــــــــــــــــــا 

 واستخدامها
 

 2020 2020عن التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام  التقريرنشر  •

 2021 العاملي للغاابت بواسطة االستشعار عن بعد املسحعن  التقريرنشر  •

 2021 عن التنوع البيولوجي يف الرتبة التقييمنشر  •

 2020 يف العاملعن حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  التقريرنشر  •

إطـــــالق األداة اجلوالـــــة لـــــدعم مجـــــع البيـــــا�ت ذات الصـــــلة عـــــن املصـــــيد  •
 والتجارة يف األمساك

2021 

العاملية عن معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو البيا�ت  قاعدة إطالق •
 ملعاجلة هذه املعدات واملصيد غري املقصود املرتبط هبا 30املهملة

2021 

�مج األمــم املتحــدة للتعــاون يف جمــال خفــض الســنوي لــرب  التقريــرحتــديث  •
البيئيــة عــن الضــما�ت النامجــة عــن إزالــة الغــاابت وتــدهورها  االنبعــااثت

 املعلومات الرقابية؛ ونظم

2021 

دعـــم البلـــدان يف تنميـــة القـــدرات يف جمـــال مجـــع البيـــا�ت ألهـــداف التنميـــة املســـتدامة، 
وخباصــة املؤشــرات املتصــلة ابلتنــوع  إلاتحــة رصــد مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة،

 31البيولوجي.

 2021 الشبكية اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة املواقعحتديث  •

يف قاعـــدة البيـــا�ت اإلحصـــائية للمنظمـــة عـــن تغيـــري  اإلحصـــائيات نشـــر •
 الغطاء الربي ابلنسبة إىل مجيع البلدان

2021 

أهـداف التنميـة املسـتدامة، مـن  1-4-2ع وحتليل البيا�ت عن اهلدف مج •
مــــع تقريــــر يشــــري إىل معــــدالت اســــتجابة البلــــدان وتفاصــــيل االســــتجابة 

 للمؤشر الفرعي للتنوّع البيولوجي

2021 

معلومـــات التنــــوع  يف نظـــامحنـــل العســـل املســـتأنس  تنـــوّعلرصـــد وضـــع نظـــام  تنوّع حنل العسل املستأنس وضع نظام لرصد
 الوراثي للحيوا�ت املستأنسة

2021 

التنـــوع البيولـــوجي يف أبعـــاد البيـــا�ت اجلغرافيـــة املكانيـــة واملاديـــة البيولوجيـــة، ويف  مراعـــاة
ا للمقايضـــات بـــني ا خاًصـــمكـــّون التحليـــل ووضـــع النمـــاذج الـــيت ســـوف تـــويل اهتماًمـــ

 2020  ا بيددمج التنوع البيولوجي يف واثئق التخطيط ملبادرة العمل يدً 
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 أهداف التنمية املستدامة.

تقــــدير املؤشــــرات املتصــــلة ابلتنــــوّع البيولــــوجي يف "التقــــدم ابجتــــاه الزراعــــة املســــتدامة"، 
 احملاصيل والثروة احليوانية بشأن إنتاجابستخدام اإلحصائيات الوطنية 

السالسل الزمنية ملعامل جيـين إلنتـاج احملاصـيل والثـروة احليوانيـة، مبـا يشـري إىل 
 درجة االعتماد على أنواع عديدة

2020 

عمليـة مجـع البيـا�ت املتعلقـة  إىل ضّم طلبات بيـا�ت خاصـة متصـلة ابلتنـوع البيولـوجي
 مببيدات اآلفات واليت جتري يف إطار اتفاقية روتردام

مبيـــدات اآلفـــات شـــديدة  حـــول تركيبـــات مجيـــع األطـــراف الـــيت تنّفـــذ مشـــاريع
اخلطورة تقّدم البيا�ت املتصـلة ابلتـأثري علـى البيئـة يف االسـتمارة اخلاصـة هبـذه 

 الرتكيبات

2021 

تنفيــذ نظــام احملاســبة االقتصــادية البيئيــة، احلســاابت املتصــلة ل املباشــرة مبشــروع املوارد الطبيعية حماسبةدعم 
األمســــاك (إنتــــاج احملاصــــيل والثـــــروة ابلتنــــوع البيولــــوجي يف الغــــاابت ومصـــــايد 

 احليوانية؛ واستخدام األراضي والغطاء األرضي) يف ثالثة أقاليم يف أفغانستان

2021 
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دعـــم البلـــدان يف مجـــع البيـــا�ت عـــن مواردهـــا النباتيـــة، واحليوانيـــة، واحلرجيـــة واملائيـــة ويف   
توثيق اجلهود املبذولة لصون هذه املوارد الوراثيـة واسـتخدامها علـى حنـو مسـتدام، مبـا يف 

 ألهداف التنمية املستدامة. 6-15و 5-2ذلك لتمكني رصد املؤشرين 

ملعــــايري بنــــوك اجلينــــات للمــــوارد الوراثيــــة املصــــادقة علــــى األدلــــة العمليــــة  •
 النباتية لألغذية والزراعة

2020 

معلومـــات التنـــوع الـــوراثي  (نظـــامحتـــديث قاعـــدة بيـــا�ت املـــوارد الوراثيـــة  •
واإلنــــذار املبكــــر لمعلومــــات لالعــــاملي  نظــــامالو  املستأنســــة،للحيــــوا�ت 

 بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة)

2021 

ـــة التنفيـــذ الـــوطين خلطـــط العمـــل العامليـــة  • تقـــدمي تقـــارير الرصـــد عـــن حال
للموارد الوراثية النباتية واحليوانية إىل هيئة املوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 

 والزراعة يف دورهتا العادية الثامنة عشرة

2021 

تطـــوير نظـــم منوذجيـــة عامليـــة للمعلومـــات ألنـــواع مستأنســـة مـــن املـــوارد  •
 الوراثية املائية

2021 

حتــــديث النظــــام العــــاملي لإلعــــالم عــــن املــــوارد الوراثيــــة النباتيــــة لألغذيــــة  •
مـن املعاهــدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيــة  17والزراعـة يف إطـار املـادة 

واإلنــــذار لمعلومــــات لالعــــاملي  نظــــامالمــــع لألغذيــــة والزراعــــة، ابلتــــوازي 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملبكر بشأن املوارد 

2021 

تيســـري احلـــوار علـــى مســـتوى 
السياســــــــات حــــــــول تعمــــــــيم 

 التنوّع البيولوجي
 

احلكــومي الــدويل للعلــوم والسياســات يف جمــال التنــوع البيولــوجي  عمــل املنــرباملســامهة يف  3
 وخدمات النظم اإليكولوجية

يف استعراض مشروع التقييمات لالستخدام املستدام ولألنواع الدخيلة الغازيـة 
احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  املنرب

 النظم اإليكولوجية

2021 

دعـــــــــم تنميـــــــــة القـــــــــدرات يف 
جمــــــــــــــــال تعمــــــــــــــــيم التنــــــــــــــــوع 

 البيولوجي

ـــدعـــم البلـــدان يف وضـــع أطـــر سياســـاتية  4 ـــوجي عـــرب وقانونيـــة متســـقة ت ـــوع البيول دمج التن
 القطاعاتخمتلف 

 SoiLEX 2021 ضم األطر القانونية بشأن األمسدة يف قاعدة  •

ــــنهج النظــــام اإليكولــــوجي إزاء  • ــــي عــــن التشــــريع ل نشــــر الــــدليل العمل
مصايد األمساك، وعقد ورشيت عمل إقليميتني يف أفريقيـا لـدعم تنفيـذ 

 الدليل العملي

2021 

تعــديل التقــارير القطريــة عــن السياســات ملراعــاة مدونــة الســلوك الدوليــة  •
 بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام

2021 
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تــدابري الصـــون الفعالــة األخــرى احملتملـــة  تنميــة قــدرات البلـــدان لتحديــد •
يف القطاعـــــات الزراعيـــــة، مبـــــا يف ذلـــــك مصـــــايد  القائمـــــة علـــــى املنـــــاطق

 والغاابتاألمساك 

2020/2021 

دعم البلدان يف اعتماد اسرتاتيجيات وأطر قانونية حلماية التنوع البيولوجي احمللي وإبـراز 
 قيمته للتغذية واألسواق

التنـــوع البيولـــوجي احمللـــي وإبـــراز قيمتـــه للتغذيـــة  حلمايـــةالقـــانوين تنفيـــذ اإلطـــار 
 واألسواق يف أربعة بلدان على األقل (السنغال، والنيجر، وموزامبيق وبريو)

2021 

دعــم البلــدان يف بنــاء القــدرات لرصــد اإلدارة املســتدامة للتنــوع البيولــوجي، مبــا يف ذلــك 
  ُ�ُج النظام اإليكولوجي

 2021 تعميم التنوع البيولوجي يف الغاابتإجناز الدراسة بشأن استعراض 

 2021 أداة لرصد تنفيذ اإلدارة املستدامة للرتبة •

األداة ودليـــــل املســـــتخدم لرصـــــد تنفيـــــذ �ـــــج النظـــــام اإليكولـــــوجي إزاء  •
 مصايد األمساك

2021 

 2021 أدوات ومؤشرات التدفقات البيئية لدعم التنوّع البيولوجي للمياه العذبة •

معــــدات الصــــيد املرتوكــــة أو  حلقــــات عمــــل إقليميــــة بشــــأن إدارة عقــــد •
 املفقودة أو املهملة والتلوث الصلب، خباصة القمامة البالستيكية

2021 

أجـــل تقيـــيم أداء الثـــروة  التوجيهيـــة مـــنإصـــدار جممـــوعتني مـــن اخلطـــوط  •
 على الصعيد البيئي للتقييماحليوانية 
o  احليوانيةالتنوع البيولوجي وقطاع الثروة 
o  قيـــاس ووضـــع منـــوذج ألرصـــدة كربـــون الرتبـــة والتغيـــريات يف

 األرصدة يف نظم إنتاج الثروة احليوانية

2021 

اخلطــوط التوجيهيــة العمليــة واملــواد التدريبيــة لرصــد التقــدم احملــرز يف تنفيـــذ  •
 مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام

2021 

قاعـــدة بيـــا�ت للمختـــربات الوطنيـــة الـــيت جتـــري عمليـــات تقيـــيم  وضـــع •
 جلودة األمسدة

2021 

حتســــــــني تطبيــــــــق املعــــــــارف، 
والتكنولوجيــات واملمارســات 

عقـــد حلقـــة عمـــل إقليميـــة حـــول وضـــع خطـــط طـــوارئ لتفشـــي األنـــواع  • دعم البلدان يف بناء القدرات بشأن الوقاية من األنواع الغازية، وإدارهتا والقضاء عليها 5
 الغازية يف الغاابت يف أورواب وآسيا الوسطى

2020 
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اجليـــدة مــــن جانــــب البلــــدان 
 لتعميم التنوّع البيولوجي

 

 2021  وضع تقرير عن إدارة الرتبة للزراعة املراعية للتغذية • دعم استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام

 2021  2.0واإلقليمي للمبادرة الدولية للملقحاتدعم التنفيذ الوطين  • دعم وتعزيز إدارة امللقحات

ابجتــــاه خــــدمات مســــتدامة يف تلقــــيح احملاصــــيل: نشــــر الوثيقــــة بعنــــوان " •
 "احلقول واملزارع واملناظر الطبيعية نطاقعلى التدابري 

2020 

إطالق املطبوعة املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة واملنظمـة الدوليـة  •
حول "تعزيز املنافع املشـرتكة بـني القطاعـات املسـتمدة للتنوع البيولوجي 

ستوى املنـاظر الطبيعيـة: اسـتعراض من الغاابت خلدمات التلقيح على م
 تدخالت اإلدارة"

2020 

إطـــــالق األدوات ودورة التعلـــــيم اإللكـــــرتوين لـــــدعم تنفيـــــذ �ـــــج النظـــــام  • دعم تنفيذ �ج النظام اإليكولوجي إزاء إدارة مصايد األمساك
 اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك

2021 

العرضـي للثــدييات  املصـيد مــناعتمـاد اخلطـوط التوجيهيــة الفنيـة للوقايـة  •
 البحرية يف مصايد األمساك

2021 

 2020 نشر دليل عن أمساك النطاق البحري األوسط يف احمليط األطلسي •

مصــــايد اعتمــــاد أفضــــل املمارســــات يف احلــــّد مــــن الصــــيد العرضــــي يف  •
 القريدس االستوائية اليت تستخدم شباك اجلرّ 

2021 

غري املقصـود مـن اعتماد تعديلني على معدات الصيد للحّد من الصيد  •
 جانب بلدين �ميني على األقل

2021 

عقــد ورشــة عمــل للخــرباء حــول الــدروس املســتمدة واملمارســات اجليــدة  •
النظـــــام اإليكولـــــوجي إزاء  �ـــــج مـــــعإلدارة مصـــــايد األمســـــاك تتماشـــــى 

 مصايد األمساك، ووضع تقرير يوّلف النواتج

2021 

ـــا، ومنطقـــة  ـــات البيئيـــة املتعـــددة األطـــراف لـــدول أفريقي ـــاء القـــدرات املتصـــلة ابالتفاقي بن
 البحر الكارييب واحمليط اهلادئ

نشر اخلطوط التوجيهية الفنية لدعم اعتماد النهج واملمارسات يف جمـال  •
ـــــة  ـــــة الزراعي ـــــُنهج واملمارســـــات اإليكولوجيـــــة  إزاءاإليكولوجي مســـــامهة ال

 البيئية املتعددة األطراف لالتفاقيات االمتثالالزراعية يف تيسري 

2021 
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األطـــراف تنفيـــذ املرحلـــة الثالثـــة مـــن بـــر�مج االتفاقيـــات البيئيـــة املتعـــددة  •
  أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ نابلدل

2021 

بر�مج األمم املتحدة للتعـاون يف جمـال  إطالق وتنفيذ املرحلة الثالثة من •
يف  2021خفــض االنبعــااثت النامجــة عــن إزالــة الغــاابت وتــدهورها عــام 

 أقاليم أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية

2020/2021 

احليــــاة الربيــــة يف  صــــون وحتســــنيدعــــم تنفيــــذ املمارســــات لــــإلدارة املســــتدامة للغــــاابت 
ـــاه  الغـــاابت، والـــنظم اإليكولوجيـــة للســـافا� واألراضـــي الرطبـــة والـــنظم اإليكولوجيـــة للمي

 العذبة، واستخدامها على حنو مستدام

 2021 على األقل بلًدا 30دعم تنفيذ املمارسات لإلدارة املستدامة للغاابت يف  •

 2021 أفضل املمارسات لتشخيص إطار إدارة احلياة الربية •

تــوفري البيــا�ت األساســية يف مثانيــة بلــدان إلدخاهلــا يف قواعــد البيــا�ت  •
 العاملية واإلقليمية والوطنية

2021 

نشـر التقريـر عـن التجـارب الزراعيـة بشـأن األراضـي الرطبـة الـذي يوضـع  •
 (رامسار) ابلتعاون مع اتفاقية األراضي الرطبة

2021 
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 .1-6-15و 2-4-15، و1-3-15، و1-2-15، و1-1-15، و1-ج-14، و1-ب-14، و1-7-14، و1-6-14، و1-4-14، و1-3-12، و2-5-2، و1-5-2، و1-4-2أهداف التنمية املستدامة  32

 البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتهاتعميم التنوع  :2الناتج 
تيســـري احلـــوار علـــى مســـتوى 
السياســــــــات حــــــــول تعمــــــــيم 

 التنوّع البيولوجي
 

لفنيـــــــة للمنظمـــــــة، تيســـــــري املناقشـــــــات حـــــــول تعمـــــــيم التنـــــــوّع البيولـــــــوجي يف اللجـــــــان ا 3
 اإلقليمية وسائر األجهزة الدستورية واملؤمترات/اهليئات

 

يئــــات اللجــــان الفنيــــة للمنظمــــة، واملؤمترات/اهل نشــــر تقــــارير اجتماعــــات •
 اإلقليمية وسائر األجهزة الدستورية التابعة هلا

2021 

حتديــــد التنـــــوع البيولـــــوجي كموضــــوع مشـــــرتك يف اإلطـــــار االســـــرتاتيجي  •
 املقبل للمنظمة، واخلطة املتوسطة األجل وبر�مج العمل وامليزانية

2021 

حتســــــــني تطبيــــــــق املعــــــــارف، 
والتكنولوجيــات واملمارســات 
اجليـــدة مـــن جانـــب املنظمـــة 
ـــــــــوّع  والشـــــــــركاء لتعمـــــــــيم التن

 البيولوجي

وضـــع مبـــادرة مشـــرتكة بـــني الُشـــعب ملعاجلـــة احملفـــزات الزراعيـــة إلزالـــة الغـــاابت، وتـــدهور  5
  األراضي، وفقدان األراضي الرطبة وخسارة التنوع البيولوجي املرتبط هبا

 2020 تشكيل فريق مهام •

 2021 إطالق مبادرة يف مؤمتر القمة للنظم الغذائية •

 االعرتاف على املستوى العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية :3الناتج 
حتســــــــــــــــــــني الوصــــــــــــــــــــول إىل 
البيــــــا�ت واملعلومــــــات عــــــن 

 البيولـــــوجي ومـــــادور التنـــــوع 
ـــنظم  يقدمـــه مـــن خـــدمات ال
اإليكولوجيــة لتحقيــق األمــن 

 الغذائي والتغذية

تـــوفري آخـــر املعلومـــات عـــن حالـــة واجتاهـــات املؤشـــرات املتصـــلة ابلتنـــوع البيولـــوجي الـــيت  2
 32تكون املنظمة راعية هلا أو شريكة فيها.

التقريـــــر الســـــنوي الرقمـــــي للمنظمـــــة عـــــن التقـــــدم يف حتقيـــــق أهـــــداف التنميـــــة 
 املستدامة

2020/2021 

: الغـــــاابت، والتنـــــوع 2020م اإطـــــالق التقريـــــر عـــــن حالـــــة الغـــــاابت لعـــــ • إعداد تقارير املنظمة مع إدراج أقسام حول الروابط بني التنوع البيولوجي واألمن الغذائي
 البيولوجي واألشخاص

2020 

إطـــالق التقريـــر عـــن حالـــة مصـــايد األمســـاك وتربيـــة األحيـــاء املائيـــة لعـــام  •
2020 

2020 

 2020 إطالق تقييم التنوع البيولوجي للرتبة •

 2021 حالة موارد األرض واملياه لألغذية والزراعة يف العامل •

تيســـري احلـــوار علـــى مســـتوى 
السياســــات املتصــــل ابلتنــــوع 
البيولــــوجي، وتعزيــــزه ودعمــــه 

ـــة للخـــرباء،  3 ـــة وأحـــداث رفيعـــة املســـتوى متصـــلة عقـــد اجتماعـــات عاملي وأحـــداث جانبي
  ابلتنوع البيولوجي

 2020 الندوة العاملية بشأن التنوع البيولوجي للرتبة •
 2020 الندوة بشأن صون املوارد الوراثية النباتية يف املوقع وإدارهتا يف املزرعة •
 2020 الندوة العاملية بشأن خصوبة الرتبة •
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علــــــــــى املســــــــــتوى العــــــــــاملي، 
 واإلقليمي والقطري

 

أصحاب املصلحة حول دور األغذيـة والزراعـة يف اإلطـار احلوار املتعدد  •
 العاملي للتنوع البيولوجي

2020 

تنظيم أحداث إعالم إقليميـة وعامليـة عـن مدونـة السـلوك الدوليـة بشـأن  •
 استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام

2021 

 2021 املؤمتر العاملي للغاابت •
 2020 األحياء املائيةاملؤمتر العاملي لرتبية  •
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  توفري القيادة والدعم لتخطيط و/أو تنفيذ األحداث التالية: متثيل املنظمة والقطاعات الزراعية يف األحداث املتصلة ابلتنوع البيولوجي  
 2021 مؤمتر احمليطات •
 2021  مؤمتر القمة العاملية للنظم الغذائية •
 2020 املؤمتر العاملي لصون الطبيعة الذي يعقده االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة  •
 2020 مؤمتر "حميطنا" •
 2020 أ�م التنمية األوروبية •
 2021 املؤمتر العاملي ملصايد األمساك •
 2020 الندوة الدولية للشعب املرجانية •

البيولـــوجي ذات الصـــلة هبـــدف حتديـــد  متثيـــل املنظمـــة يف اجللســـات يف اتفاقيـــات التنـــوع
املنظمـــــة كاملنتـــــدى الرئيســـــي للتنـــــوع البيولـــــوجي لألغذيـــــة والزراعـــــة، وضـــــمان أن تضـــــم 

 االتفاقيات األخرى احتياجات القطاعات الزراعية

  املسامهة يف ختطيط وتنفيذ األحداث التالية:
العامــة مــؤمتر القمــة لرؤســاء الــدول بشــأن التنــوع البيولــوجي يف اجلمعيــة  •

 لألمم املتحدة
2020 

 2020 االجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي •

يــــة رامســــار قااالجتمــــاع الرابــــع عشــــر ملــــؤمتر األطــــراف املتعاقــــدة يف اتف •
 لألراضي الرطبة

2021 

جتميــــــــــــــــــــــــــــــع املعــــــــــــــــــــــــــــــارف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  والتكنولوجي
واملمارسات اجليـدة ونشـرها 

تطبيقهــا مبــا والتحســني مــن 
ـــــّني الـــــروابط بـــــني التنـــــوّع  يب

 البيولوجي واألمن الغذائي

تقاســم أفصــل املمارســات ووضــع األدوات الــيت تبــّني الــروابط بــني االســتخدام املســتدام  5
 للتنوع البيولوجي واألمن الغذائي

تقاســـم أفضـــل املمارســـات مـــن بـــر�مج اإلدارة املســـتدامة للحيـــاة الربيـــة   •
ات اخلاصـة ابإلدارة املسـتدامة للغـاابت، علـى األدو  من جمموعة كجزء

 املوقع الشبكي للمنظمة ويف املنتد�ت ذات الصلة

2021 

نشر دليل عن "تقييم استدامة التسميات اجلغرافيـة" الـذي يضـم صـون  •
 وتعزيز التنوع البيولوجي

2021 

إاتحـــة اخلطـــوط التوجيهيـــة وأفضـــل املمارســـات بشـــأن إصـــالح النظـــام  •
اإليكولوجي على املوقع الشبكي لعقد األمـم املتحـدة إلصـالح النظـام 

 اإليكولوجي

2021 

ــــة  • ــــيت ّمت إنشــــاؤها مــــن خــــالل منصــــة املعرف ــــر املمارســــني ال  2021شــــبكة دوائ
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 والتحقق واإلبالغإجراءات القياس،  33

 املتعلقة ابلزراعة اإليكولوجية
 األقــاليم ووضــعاختبــار األداة لتقيــيم أداء الزراعــة اإليكولوجيــة يف مجيــع  •

قاعـــدة بيـــا�ت عامليـــة لتحســـني األدلّـــة علـــى أداء الزراعـــة اإليكولوجيـــة 
 املتعدد األبعاد لتحسني استدامة النظم الغذائية

2021 

نشــــــر املطبوعــــــة عــــــن وضــــــع خريطــــــة أفضــــــل املمارســــــات يف الزراعــــــة  •
 اإليكولوجية يف املناطق اجلبلية

2020 

النظــــــــام ورقــــــــة موقــــــــف منظمــــــــة األغذيــــــــة والزراعــــــــة بشــــــــأن إصــــــــالح  •
 اإليكولوجي لقطاعات اإلنتاج لألغذية والزراعة

2020 

تيسـري الشـراكات الـيت تـدعم 
تعمــيم التنــوع البيولــوجي بــني 
احلكومـــــــــات، والشـــــــــركاء يف 
ـــــــــة، واجملتمـــــــــع املـــــــــدين  التنمي

  والقطاع اخلاص
 

جمموعــة األمــم املتحــدة  يف، األعضـاء توسـيع نطــاق عمــل الشـراكات ذات الصــلة (مــثًال  6
جمـال الغـاابت؛ والشـراكة التعاونيـة بشـأن  التعاونية يفلإلدارة البيئية لألراضي؛ والشراكة 

 والشـــراكةاإلدارة املســـتدامة للحيـــاة الربيـــة؛ والشـــراكة مـــن أجـــل تنميـــة املنـــاطق اجلبليـــة؛ 
يــة ابلرتبــة) لــز�دة اخلــرباء الفنيــة احلكوميــة الدوليــة املعن الرتبــة وجمموعــةأجــل  العامليــة مــن

 اإلقرار بدور التنوع البيولوجي يف حتقيق األمن الغذائي

جمــال الغــاابت؛ مــن أجــل وقــف  التعاونيــة يف للشــراكة مشــرتكةمبــادرة  •
 إزالة الغاابت

2020 

الشـراكة التعاونيـة بشـأن اإلدارة املنتدى حول احلياة الربية الذي تنظمه  •
 املستدامة للحياة الربية

2021 

 2020 اا رئيسيً اليوم الدويل للجبال يكون فيه التنوع البيولوجي موضوعً  •

 2020/2021 اجلمعيات السنوية العامة حول الشراكة العاملية من أجل الرتبة •
جلســــات العمــــل الســــنوية يف جمموعــــة اخلــــرباء الفنيــــة احلكوميــــة تنظــــيم  •

 الدولية املعنية ابلرتبة
2020/2021 

التنــوع البيولــوجي يف االســتثمار يف املنــاخ، ويف التكيــف مــع تغيــري املنــاخ ضــم اعتبــارات 
 والتخفيف من آاثره

أداة لقيــــــاس رصــــــيد الكربـــــــون الالحــــــق (إجــــــراءات القيـــــــاس،  إعــــــداد •
ـــوع البيولـــوجي ومشـــروع اخلطـــوط  ،)33والتحقـــق واإلبـــالغ ووحـــدة التن

 التوجيهية املرتبطة هبا.

2021 

تنفيذ مبادرة إعادة توفري الكربون يف الرتبـة العامليـة، مبـا يف ذلـك إعـداد  •
العامليــة الحتجــاز الكربــون العضــوي للرتبــة وإجــراءات القيــاس، اخلريطــة 

 واإلبالغ والتحقيق على مستوى املزرعة.

2021 
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التوعيــــــة علــــــى دور التنــــــوع 
يقدمـــه مـــن  البيولـــوجي ومـــا

ـــــــــــــــــــــــــــــنظم  خـــــــــــــــــــــــــــــدمات ال
اإليكولوجية لتحقيق األمـن 
الغــــــــــــــــــذائي والتغذيــــــــــــــــــة يف 

 املنتد�ت ذات الصلة

التوعية على قدرة التسميات اجلغرافية على احلفاظ علـى التنـوع البيولـوجي واملسـامهة يف  7
  التغذية واألمناط الغذائية الصحية

منظمـة  مـعتنظيم منتدى حول اسـتدامة التسـميات اجلغرافيـة ابلشـراكة  •
 الدولية للتسميات اجلغرافية الشبكة

2020 

 2021 حول التسميات اجلغرافيةعقد مؤمتر دويل  •

االخنــراط يف عقــود األمــم املتحــدة بشــأن التغذيــة واملشــاركة يف توجيههــا؛ وعلــوم احملــيط؛ 
وإصــــالح النظــــام اإليكولــــوجي والــــدعوة إىل تعمــــيم التنــــوّع وامليــــاه؛ والزراعــــة األســــرية؛ 

البيولوجي ودور التنوّع البيولوجي وما يقدمـه مـن خـدمات النظـام اإليكولـوجي لتحقيـق 
 األمن الغذائي والتغذية

 احلمالت السنوية:
o ) فرباير/شباط) 1اليوم العاملي للبقول 
o ) فرباير/شباط) 2اليوم العاملي لألراضي الرطبة 
o ) مارس/آذار) 3اليوم العاملي للحياة الربية 
o  مارس/آذار) 21للغاابت (اليوم الدويل 
o ) مارس/آذار) 22اليوم العاملي للمياه 
o ) مايو/أ�ر) 20اليوم العاملي للنحل 
o ) مايو/أ�ر) 22اليوم العاملي للتنوّع البيولوجي 
o ) يونيو/حزيران) 5اليوم العاملي للبيئة 
o ) 29اليـــــــــــوم الـــــــــــدويل للتوعيـــــــــــة للفاقـــــــــــد واملهـــــــــــدر يف األغذيـــــــــــة 

 سبتمرب/أيلول)
o  ديسمرب/كانون األول) 5العاملي للرتبة (اليوم 

2020/2021 

صــالح الــنظم اإليكولوجيــة الســرتاتيجية لعقــد األمــم املتحــدة إلوضــع ا •
)2021-2030( 

2020 

االســـرتاتيجية لعقـــد األمـــم املتحـــدة لعلـــوم احمليطـــات مـــن أجـــل التنميـــة  •
 عقد تنفيذ اخلطة -) 2030-2021املستدامة (

2020 

 2020 منتصف املدة لعقد عمل األمم املتحدة من أجل التغذيةاستعراض  •

 2021 السنة الدولية للفاكهة واخلضار •

 تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه :4الناتج 
تعزيـــــــز قـــــــدرات املنظمـــــــة يف 
املســـــــــائل املتصـــــــــلة ابلتنـــــــــوع 

 من أجل تبادل املعرفةتطوير شبكة فنية للتنوّع البيولوجي  4
 

 2020 إقامة الشبكة الفنية للتنوع البيولوجي
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ـــوع البيولـــوجي، مبـــا يف ذلـــك، تشـــكيل جمموعـــة  البيولوجي عمـــل علـــى نطـــاق املنظمـــة معنيـــة ابلتن
 حسبما هو مالئم، جمموعات عمل فرعية مواضيعية

 2020 حتديد اختصاصات جمموعة العمل •

عب الفنيـة يف جانـب الُشـتسمية جهات اتصال للتنـوّع البيولـوجي مـن  •
 املكاتب اإلقليمية

2020 

إاتحـــــة القائمـــــة احملّدثـــــة جلهـــــات االتصـــــال املعنيـــــة ابلتنـــــوع البيولـــــوجي  •
 للمنظمة على اإلنرتنت

2020 

بنــــاء القــــدرات لتنســــيق التنــــوع البيولــــوجي يف املنظمــــة، وتــــوفري الــــدعم  •
 املتسق جملاالت العمل املشرتكة

2020 

املعــــــــارف، حتســــــــني تطبيــــــــق 
والتكنولوجيــات واملمارســات 
ــــــــــدة املتصــــــــــلة ابلتنــــــــــوع  اجلي
البيولــــــــــــوجي يف سياســــــــــــات 

 وإجراءات املنظمة

التصــدي اســتعراض عمليــات دورة املشــروع، والضــما�ت البيئيــة واالجتماعيــة مــن أجــل  5
 لمستو�ت الثالثة للتنوع البيولوجي بشكل أفضل عرب مجيع القطاعات الزراعيةل

 2021 املراجعة للمنظمة البيئية واالجتماعيةلضما�ت ا سر�ن

 2021 تنفيذ مؤشر التنوع البيولوجي يف تصميم املشروع واملوافقة عليه وضع مؤشر التنوع البيولوجي (ابتباع مثل املؤشر اجلنساين) للمشاريع

احلــرة، ضــّم املســائل املتصــلة ابلتنــوع البيولــوجي إىل إدارة املخــاطر يف املشــاريع واملوافقــة 
 قة واملستنريةواملسب

 2021 ضّم التنوع البيولوجي إىل أدوات إدارة املخاطر يف املشاريع

وضع خطوط توجيهيـة جديـدة للمشـرت�ت أتخـذ يف االعتبـار الشـواغل املتصـلة ابلتنـوع 
 البيولوجي

 2021 استعراض حالة التنوع البيولوجي يف مشرت�ت املنظمة

 تعزيــز التعــاون مــع املنظمــات
 ذات الصلة

 2021 عكس التنوع البيولوجي يف اتفاقيات التعاون اجلديدة واحملدثة حتديد التنوّع البيولوجي كمجال رئيسي للتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة 6
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 34الوظائف الرئيسية للمنظمة *
 

تيســري ودعــم عمــل البلــدان يف وضــع وتنفيــذ الصــكوك املعياريــة ووضــع املواصــفات مثــل االتفاقــات الدوليــة ومــدو�ت  1
 السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك؛

وحتليلهـــــــا ورصـــــــدها وحتســـــــني فـــــــرص احلصـــــــول عليهـــــــا يف اجملـــــــاالت ذات الصـــــــلة جتميـــــــع البيـــــــا�ت واملعلومـــــــات  2
 ابختصاصات املنظمة

 يةر طقتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستو�ت العاملية واإلقليمية وال 3
السياسات واالسـتثمارات إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستو�ت القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم  4

 والربامج القائمة على األدلة
أنشـــطة املشـــورة والـــدعم الـــيت جتمـــع املعـــارف والتكنولوجيـــات واملمارســـات اجليـــدة وتنشـــرها وحتّســـن مـــن تطبيقهـــا يف  5

 جماالت اختصاص املنظمة
يـة، بـني احلكومـات وشـركاء التنميـة تيسري إقامة الشـراكات، يف جمـاالت األمـن الغـذائي والتغذيـة والزراعـة والتنميـة الريف 6

 واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
 الدعوة واالتصال على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة 7

  

                                                            
  3/2019Cيف الوثيقة  21الفقرة  34
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 مؤشرات اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة :2امللحق 
 

لرصـد التغيـريات علـى املسـتوى القطـري أو البيئـة  35للمنظمـة: استخدام مؤشرات النواتج يف اإلطار االسرتاتيجي 1اجلدول 
 والقدرات التمكينية العاملية لتحقيق أهداف اسرتاتيجية التنوع البيولوجي

 مؤشرات النواتج يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة نواتج اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة
 :1-2 ناتجال

اعتمـــــــــــاد البلـــــــــــدان ملمارســـــــــــات لـــــــــــز�دة 
بطريقــــة مســــتدامة مــــع معاجلــــة اإلنتاجيــــة 

تغــري املنــاخ والتــدهور البيئــي يف قطاعــات 
 الزراعة والغاابت ومصايد األمساك

 دد البلدان اليت اعتمد فيها املنتجون ممارسات لز�دة اإلنتاجية بطريقة مستدامةألف: ع-2-1
 1-4-2اإلشارة إىل اهلدف 

 تنفيذ مدونة سلوك املنظمة بشأن الصيد الرشيدنسبة البلدان اليت فيها درجة عالية من ابء: -2-1

 )1-2-15عدد البلدان اليت ترفع تقارير عن التقدم احملرز يف اإلدارة املستدامة للغاابت (اهلدف : يمج-2-1

 :2-2الناتج 
وضع البلدان لسياسـات وآليـات للحوكمـة 
أو حتســينها ملعاجلــة اإلنتــاج املســتدام وتغــري 

يف قطاعـات الزراعـة  املناخ والتـدهور البيئـي
 ومصايد األمساك واحلراجة

عـدد البلـدان الــيت لـديها سياسـات وبــرامج اسـتثمار ذات صـلة تشــجع اسـتدامة قطاعـات الزراعــة ألـف: -2-2
والغــــاابت ومصــــايد األمســــاك وتعــــاجل بشــــكل صــــريح اإلنتاجيــــة واإليــــرادات، والتكيــــف مــــع آاثر تغــــري املنــــاخ 

 .تعزز التنسيق املشرتك بني القطاعاتوالتخفيف من حدته، وصون البيئة، و 

 :3-2الناتج 
حتســـــــــــني البلــــــــــــدان لتنفيــــــــــــذ السياســــــــــــات 
والصـــــــــكوك الدوليـــــــــة لتحقيـــــــــق اســـــــــتدامة 
 قطاعات الزراعة ومصايد األمساك والغاابت

 

، تتنـاول 2030ألف: عدد البلدان اليت أصدرت تقارير وطنية بشأن تنفيذ خطة التنمية املسـتدامة لعـام -2-3
، وتعــاجل اســتدامة قطاعــات الزراعــة 2مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة ذات الصــلة ابهلــدف االســرتاتيجي 

 والغاابت ومصايد األمساك
ابء: عـدد البلـدان الــيت أبلغـت عـن وضــع أو تفعيـل سياسة/اسـرتاتيجية/خطة متكاملــة تزيـد مـن قــدراهتا -2-3

املنـاخ، وتعـزز قـدرهتا علـى الصـمود أمـام تغـري املنـاخ وحتقيـق تنميـة تتسـم على التكّيف مع اآلاثر الضـارة لتغـري 
ابخنفاض انبعااثت غازات الدفيئة على حنـو ال يهـدد إنتـاج األغذيـة (مبـا يف ذلـك وضـع خطـة تكيُّـف وطنيـة، 
 وتقدمي مسامهة حمددة على الصعيد الوطين، وبالغات وطنية، وتقريـر عـن املسـتجدات لفـرتة السـنتني، أو غـري

 )1-2-13ذلك) (اهلدف 
جيم: التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصكوك الدولية الراميـة إىل مكافحـة الصـيد غـري -2-3

اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة ، و )1-6-14القــانوين دون إبــالغ ودون تنظــيم (اهلــدف 
 واملوافقة احلرة املسبقة واملستنرية ،حليازة األراضي

دال: املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة والنفقــات العامــة املوجهــة حلفــظ التنــوع البيولــوجي والــنظم اإليكولوجيــة -2-3
 )1-ألف-15واستخدامها استخداًما مستداًما (اهلدف 

 :4-2الناتج 
اختاذ البلـدان لقـرارات ابالسـتناد إىل األدلـة 

قطاعــات الزراعــة ومصــايد لغــرض اســتدامة 
األمســـاك واحلراجـــة مـــع معاجلـــة تغـــري املنـــاخ 

 والتدهور البيئي يف الوقت ذاته

ابلقدر الكايف املصنفة على أساس نوع اجلنس ألف: عدد البلدان اليت تتوافر فيها البيا�ت واملعلومات -2-4
 ومصايد األمساك واحلراجة. وجودهتا واستخدامها يف عمليات صنع السياسات املتعلقة بقطاعات الزراعة

حتقيق املنظمة للجودة الفنية واملعرفة واخلـدمات، ويقـوم بقياسـها؛ وجـودة وسـالمة اإلحصـاءات الـيت تصـدرها املنظمـة؛ وتـوفري خـدمات  6ويضمن اهلدف 
 عالية اجلودة للربامج االسرتاتيجية للعمل على املساواة بني اجلنسني، واحلوكمة، والتغذية، وتغري املناخ.

إىل التنـوع البيولـوجي  236يف الـرب�مج االسـرتاتيجي  6عـن التنـوع البيولـوجي، تشـري مسـامهات عـدة للهـدف ورغم عدم وجـود حـىت اليـوم موضـوع مشـرتك 
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نويـع إنتــاج ابسـتخدام مصـطلحات مثـل اسـتخدام األراضـي، والتغيـري يف اسـتخدام األراضــي، واحملاصـيل، والثـروة احليوانيـة، ومصـايد األمسـاك، والغـاابت، وت
. إمنـا لـيس مـن املمكــن حتديـد املقاصـد واملؤشــرات وغـري ذلــكللتغذيــة، وصـون وإدارة املـوارد الطبيعيـة، ونضــوب املـوارد الطبيعيـة،  األغذيـة، والزراعـة املراعيـة

 املتصلة بصورة خاصة ابلتنوع البيولوجي.
  : جودة عمل املنظمة الفين واملعياري ونزاهته6-1
  القرارات ابالستناد إىل األدلةجودة إحصاءات املنظمة واستخدامها لدعم عملية صنع : 6-2
سياسـات  خدمات ذات نوعّية جّيدة وُ�ُج متسقة للعمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، تؤدي إىل تعزيز القدرات القطرية لصياغة: 6-3

  ا متساوية للرجال والنساء، ولتنفيذها ورصدهاوبرامج تتيح فرصً 
جّيدة من أجل وضع قواعد وآليات ومؤسسات للحوكمة جمدية بقدر أكرب وأكثر فعالية ومشوال علـى كـل مـن الصـعيد العـاملي خدمات ذات نوعّية : 6-4

  واإلقليمي والوطين ويف برامج األهداف االسرتاتيجية
ز مسـامهة املنظمـة يف اهلياكـل الدوليـة ضـمان جـودة واتسـاق عمـل املنظمـة بشـأن التغذيـة مـن خـالل تعمـيم التغذيـة يف األهـداف االسـرتاتيجية وتعزيـ: 6-5

  املتعلقة ابلتغذية
ا مــع االســرتاتيجية اخلاصــة بتغــري املنــاخ مــن خــالل تعميمــه يف األهــداف االســرتاتيجية ضــمان جــودة واتســاق عمــل املنظمــة بشــأن تغــري املنــاخ متاشــيً : 6-6

  املتعلقة بتغري املناخوتعزيز مسامهة املنظمة يف اهلياكل الوطنية واإلقليمية والدولية 

 
املستخدمة لرصـد مسـامهات املنظمـة  37: خمرجات اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، ومؤشرات املخرجات واملقاصد2اجلدول 

 املباشرة يف تنفيذ اسرتاتيجية التنوع البيولوجي

املقاصــــــــــــــد  مؤشرات خمرجات اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة خمرجات اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة
ـــة عـــام  بنهاي

2020 

املقاصــــــــــــــــــــد 
ــــــة عــــــام  بنهاي

2021 
 (تراكمية)

 
: قيـــــــــــام املنتجـــــــــــني بتجريـــــــــــب تكنولوجيـــــــــــات 2-1-1

وممارســــات مبتكــــرة أو اختبارهــــا أو االرتقــــاء مبســــتواها 
من أجل ز�دة اإلنتاجية ومعاجلة تغـري املنـاخ والتـدهور 

 البيئي على حنو مستدام

جتربــــة ممارســــات  (ألـــف) عــــدد املبــــادرات الــــيت جـــرت فيهــــا
وتكنولوجيــات ابتكاريــة، واملصــادقة عليهــا وتكييفهــا لــز�دة 
اإلنتاجية واإلنتاج بشكل مستدام، مع التصـدي يف الوقـت 

 ذاته إىل تغري املناخ و/أو تدهور البيئة

32 105 

ــــــيت جــــــرى فيهــــــا توســــــيع نطــــــاق  ــــــادرات ال (ابء) عــــــدد املب
التكنولوجيـــات لـــز�دة املمارســـات االبتكاريـــة أو اســـتخدام 

اإلنتاجية واإلنتاج بشكل مستدام، مع التصـدي يف الوقـت 
 ذاته إىل تغري املناخ و/أو تدهور البيئة

16 43 

: تعزيز قدرات املؤسسات على الرتويج العتمـاد 2-1-2
 وشـــاملة لعـــدة قطاعـــات تـــؤدي ممارســـات أكثـــر تكـــامًال 

اخ إىل ز�دة اإلنتاجيـــــــــة واإلنتـــــــــاج ومعاجلـــــــــة تغـــــــــري املنـــــــــ
 والتدهور البيئي على حنو مستدام.

عــــدد املؤسســــات أو املنظمــــات الــــيت حصــــلت علــــى الــــدعم 
ــــى اعتمــــاد  ــــة أو الفنيــــة للتشــــجيع عل ــــدراهتا التنظيمي ــــة ق لتنمي

 ممارسات متكاملة ومشرتكة بني القطاعات على حنو أكرب.

45 170 

جيات وبـــــرامج ي: صـــــياغة السياســـــات واالســـــرتات2-2-1
ا الســـتدامة قطاعـــات الزراعـــة والغـــاابت االســـتثمار دعًمـــ

عـــــــدد السياســـــــات أو االســـــــرتاتيجيات أو برامج/مشـــــــاريع 
ــــري مــــن املنظمــــة  ــــدعم كب ــــيت متــــت صــــياغتها ب االســــتثمار ال

30 81 
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وترمــي إىل جعــل الزراعــة والغــاابت ومصــايد األمســاك أكثــر  ومصايد األمساك والتصدي لتغري املناخ والتدهور البيئي
 ي لتغّري املناخ وتدهور البيئةإنتاجية واستدامة، والتصدّ 

: حتســــــــــني قــــــــــدرات احلكومــــــــــات وأصــــــــــحاب 2-2-2
املصــــلحة علــــى تيســــري حــــوار السياســــات املشــــرتك بــــني 
 القطاعـــات لوضـــع اســـرتاتيجيات وبـــرامج أكثـــر تكـــامًال 

السـتدامة قطاعـات الزراعــة والغـاابت ومصـايد األمســاك، 
 ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي

املؤسســـات أو املنظمـــات الـــيت حصـــلت علـــى الـــدعم عـــدد 
لتنميـــة قــــدراهتا مـــن أجــــل تيســـري احلــــوار حـــول السياســــات 
املشــرتك بــني القطاعــات وبلــورة اســرتاتيجيات وبــرامج أكثــر 

  لألغذية والزراعة املستدامة.تكامًال 

18 42 

ــــــــــذ 2-3-2 ــــــــــز قــــــــــدرات املؤسســــــــــات علــــــــــى تنفي : تعزي
اإلنتـاج املسـتدام  السياسات والصكوك الدولية اليت تعزز

 وتعاجل تغري املناخ والتدهور البيئي

عـــدد املؤسســـات احلكوميـــة واملؤسســـات املعنيـــة األخـــرى الـــيت 
جــــــــرى تعزيــــــــز قــــــــدراهتا مــــــــن أجــــــــل تنفيــــــــذ السياســــــــات أو 
االسرتاتيجيات أو آليات احلوكمة اليت تشـّجع اإلنتـاج الزراعـي 

 يئةاملستدام و/أو تعاجل مسأليت تغّري املناخ وتدهور الب

12 43 

: اســتحداث منتجــات معرفيــة اســرتاتيجية تعــاجل 2-4-1
القضــا� اإلقليميــة أو العامليــة وتــدمج املعلومــات املتعلقــة 

 .ابإلنتاج املستدام وتغري املناخ والتدهور البيئي

ـــــة  عـــــدد منتجـــــات املعرفـــــة االســـــرتاتيجية اجلديـــــدة أو احملدث
ملنــــاخ بشــــكل ملحــــوظ واملتصــــلة ابإلنتــــاج املســــتدام وتغــــري ا

بصـورة شـاملة ونشـرها حبيـث  وضـعها وتدهور البيئـة الـيت متّ 
 تكون متاحة جلميع البلدان.

30 120 

تعزيـــز قـــدرات املؤسســـات علـــى مجـــع البيـــا�ت : 2-4-2
وحتليلهــا واإلبــالغ عنهــا الختــاذ القــرارات بشــأن اإلنتــاج 
املســـــتدام وتغـــــري املنـــــاخ والتـــــدهور البيئـــــي، مبـــــا يف ذلـــــك 

 .املستدامة ذات الصلةأهداف التنمية 

عـــدد املؤسســـات الـــيت تلقـــت الـــدعم مـــن املنظمـــة يف جمـــال 
تنميــة القــدرات مــن أجــل مجــع البيــا�ت وحتليلهــا واإلبــالغ 
عــن البيــا�ت املوزعــة حســب اجلــنس الختــاذ القــرارات الــيت 
تعــّزز اإلنتــاج املســتدام، وتعــاجل مســألة تغــّري املنــاخ وتــدهور 

 التنمية املستدامة ذات الصلة.البيئة، مبا يف ذلك أهداف 

40 105 

تـــوفري دعـــم السياســـات وتوليـــد املعرفـــة وتنميـــة : 3-3-2
 القـــــدرات وأنشـــــطة الـــــدعوة للنهـــــوض أبوجـــــه التـــــآزر يف

قطاعــــــات احلمايــــــة و  اإلقــــــرار حبيــــــازة األراضــــــي بــــــني مــــــا
والتغذيـة  والنـوع االجتمـاعي واألمـن الغـذائي االجتماعية

 والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك تغري املناخ

عــــــــدد البلــــــــدان (أو املؤسســــــــات أو العمليــــــــات اإلقليميــــــــة 
والعامليــة) الــيت جــرى فيهــا تقــدمي الــدعم لتعزيــز أوجــه التــآزر 
ـــــة والنـــــوع  ـــــة االجتماعي بـــــني تعزيـــــز حقـــــوق احليـــــازة واحلماي

لزراعــة وإدارة املــوارد االجتمــاعي واألمــن الغــذائي والتغذيــة وا
 الطبيعية، مبا يف ذلك تغري املناخ

2 20 

: تزويـــــد اجلهــــــات الفاعلــــــة يف سالســــــل القيمــــــة 4-3-1
ابلقــدرات الفنيــة واإلداريـــة إلقامــة سالســـل قيمــة زراعيـــة 

 وغذائية مستدامة وفعالة وشاملة

عــــدد البلــــدان الــــيت حظيــــت بــــدعم املنظمــــة لتعزيــــز القــــدرات 
اجلهــــات الفاعلـــــة يف سلســــلة القيمـــــة  الفنيــــة واإلداريــــة لـــــدى

الغذائيـــة، مبـــا يف ذلـــك البلـــدان الـــيت حظيـــت بـــدعم املنظمـــة 
لتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمـة الغذائيـة مـن 
أجل تطوير سالسل قيمة للمجتمـع احمللـي ومراعيـة للمسـائل 

 اجلنسانية ومتّكن املرأة من االستفادة منها بصورة عادلة

26 61 

 


