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  معلومات أساسية  

يف السنوات األخرية، حظي دور التنوع البيولوجي والحاجة إىل تضمني اعتبارات التنوع البيولوجي يف السياسات   -1

واالسرتاتيجيات واملامرسات الخاصة بالجهات الفاعلة الرئيسية يف القطاعني العام والخاص )وبالتايل، إىل "تعميم 

التنوع البيولوجي"( يف جميع القطاعات االقتصادية باهتامم عاملي متزايد. وتعترب خطة التنمية املستدامة لعام 

2030 التنوع البيولوجي أحد العنارص الرئيسية للعديد من األنشطة االقتصادية، ال سيام تلك املتعلّقة بالقطاعات 

الزراعية املستدامة. ويعد التنوع البيولوجي موضوًعا بارزًا يف 21 مؤرًشا من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة 

التي تقوم املنظمة بدور الوكالة الراعية لها؛ ويتفق أربعة عرش من هذه املؤرشات مع مؤرشات أهداف آيتيش 
للتنوع البيولوجي.2،1

ويتوقف تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع عىل التنوع البيولوجي الذي يعود مبنافع عديدة عىل سبل   -2

العيش. وعىل النحو املبنّي يف تقييمني عامليني حديثني بارزين،3 يعترب التنوع البيولوجي وخدمات النظام 

اإليكولوجي أموًرا أساسية للزراعة والغابات وتربية األحياء املائية ومصايد األسامك املستدامة. فهي متّكن اإلنتاج 

املستدام يف القطاعات الزراعية. ويوفّر التنوع البيولوجي خدمات النظم اإليكولوجية التنظيمية والداعمة، مبا 

فيها تدوير املغذيات، وتكوين الرتبة واستصالحها، واحتجاز الكربون، وتخزين املياه وترشيحها، وتوفري املوئل 

لألنواع الرّبية، واملكافحة البيولوجية لآلفات، والتلقيح. ويجعل التنّوع البيولوجي نظم اإلنتاج وسبل العيش أكرث 

قدرًة عىل الصمود أمام الصدمات وعوامل اإلجهاد االقتصادي واالجتامعي والبيئي مبا يف ذلك آثار تغري املناخ. 

وتشكل تأثريات تغري املناخ عىل التنوع البيولوجي مصدر قلق بالنسبة إىل األمن الغذايئ والتغذية. 

وعىل الرغم من الجهود العاملية املتواصلة منذ عدة عقود، يستمر عموًما تآكل التنوع البيولوجي، ما أدى   -3

إىل الدعوة إىل تعميم هذا التنوع عرب جميع القطاعات. ويوفّر تقريرا التقييم أيًضا أدلة عىل أن العديد من 

املحرّكات التي تؤثر سلبًا عىل التنوع البيولوجي تنجم بصورة جزئية عن املامرسات الزراعية غري املالمئة. ويف ظل 

ازدياد الطلب عىل املنتجات الزراعية، سيصبح دور القطاعات الزراعية يف صون التنوع البيولوجي واستخدامه 

املستدام أكرث أهمية.

1  تشمل هذه املؤرشات ما ييل: شدة انعدام األمن الغذايئ )2-1-2(؛ واالستدامة الزراعية )2-4-1(؛ وحفظ املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )2-5-1(؛ 

وحالة خطر السالالت الحيوانية )2-5-2(؛ وملكية املرأة لألرايض الزراعية )5-أ-1(؛ وكفاءة استخدام املياه )6-4-1(؛ واإلجهاد املايئ )6-4-2(؛ واستدامة 

األرصدة السمكية )14-4-1(؛ والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم )14-6-1(؛ وحقوق وصول مصايد األسامك الصغرية الحجم إىل املوارد البحرية 

)14-ب-1(؛ ومساحات الغابات )15-1-1(؛ واإلدارة املستدامة للغابات )15-2-1(؛ وأطر التقاسم العادل واملنصف ملنافع املوارد الوراثية )15-6-1(؛ 

ومؤرش الغطاء األخرض الجبيل )2-4-15(.

2  تساعد أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي عىل تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 2011-2020 التفاقية التنوع البيولوجي.

3  منظمة األغذية والزراعة. 2019. حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل، ).J. Bélanger & D. Pilling )eds، تقييامت هيئة املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة. روما. 572 صفحة واملنتدى الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 

2019. تقرير التقييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي.
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تتيح املنظمة، منذ تأسيسها، منتدى حياديًا ومفتوًحا تجري فيه مناقشة السياسات املتعلّقة بالتنوع البيولوجي   -4
والتفاوض عىل االتفاقات بني البلدان األعضاء. ووضعت املنظمة عدًدا من الصكوك والخطوط التوجيهية 

واألدوات املختلفة التي تعالج مسائل التنوع البيولوجي املثرية للقلق.4 وتعمل املنظمة عن كثب مع االتفاقيات 
والصكوك الدولية املتعلّقة بالتنوع البيولوجي، وال سيام اتفاقية التنوع البيولوجي.

وتتيح منظمة األغذية والزراعة بالفعل، من خالل الصكوك واألجهزة القامئة، مبا فيها هيئة املوارد الوراثية   -5

لألغذية والزراعة واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إطاًرا عامليًا لصون التنوع البيولوجي 

لألغذية والزراعة واستخدامه عىل نحو مستدام، مبا يف ذلك املوارد الوراثية. 

وأيّد املجلس يف دورته الستني بعد املائة، "إعداد املنظمة السرتاتيجية لتعميم التنوع البيولوجي يف مختلف   -6

القطاعات الزراعية ليك تنظر فيها لجنة الربنامج واملجلس وتُعرض عىل مؤمتر املنظمة يف عام 2019، وذلك متهيًدا 
إلعداد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020." 5

  الرؤية  

عامل تخّفض فيه الزراعة والنظم الغذائية آثارها السلبية عىل الطاقات الكامنة للتنوع البيولوجي والنظم   -7

اإليكولوجية وتستخدمها عىل أفضل وجه وتساهم يف صون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام وإدارته 

واسرتداده، ما يسمح بتحقيق األمن الغذايئ والتغذية ألجيال الحارض واملستقبل ومبا يوفّر الدعم لسبل العيش.

  النطاق  

تطبق هذه االسرتاتيجية عىل عمل املنظمة ذي الصلة يف مجال إنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية، والغابات، ومصايد   -8

األسامك، وتربية األحياء املائية )"القطاعات الزراعية"( التي تعتمد يف استمرارها عىل التنوع البيولوجي والنظام 

اإليكولوجي والخدمات األخرى التي يوفرها التنوع البيولوجي، أو تؤثر عليها.

  الغرض  

تسعى االسرتاتيجية إىل تعميم التنوع البيولوجي يف مختلف القطاعات الزراعية وعىل شتى املستويات الوطنية   -9

واإلقليمية والدولية بصورة منظّمة ومتسقة، مع مراعاة األولويات واالحتياجات واألنظمة والسياسات عىل 

املستوى الوطني وأطر الربمجية القطرية.  

وسيكون الوقع املنشود من تنفيذ االسرتاتيجية الحّد من اآلثار السلبية للمامرسات الزراعية عىل التنوع البيولوجي وذلك من   -10

أجل تشجيع املامرسات الزراعية املستدامة وحرًصا عىل صون التنوع البيولوجي ككّل وتعزيزه واملحافظة عليه واسرتداده. 

4  ويشمل ذلك الصكوك القانونية غري امللزمة والخطوط التوجيهية الطوعية، مثل: املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛ وخطط العمل العاملية للموارد الوراثية الحيوانية والحرجية والنباتية التي ترشف هيئة املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة عىل صياغتها؛ والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني؛ 

واملبادئ الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونُظم األغذية؛ ومدونة السلوك الدولية الخاصة بإدارة مبيدات اآلفات؛ وامليثاق العاملي للرتبة 

بصيغته املنقحة؛ والخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة؛ ومدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األسمدة وإدارتها عىل نحو مستدام.

.CL 160/REP 5  الفقرات 6 )س( و8 )م( و9 )د( من الوثيقة
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  األهداف  

تسعى املنظمة إىل تحقيق أربعة أهداف رئيسية انطالقًا من إدراكها لهدف االسرتاتيجية ومن مراعاتها لخطة   -11

التنمية املستدامة لعام 2030 واتفاقية التنوع البيولوجي.

اهلدف 1:  تعزيز استخدام التنوع البيولوجي وإدارته على حنو مستدام مع الرتكيز بوجه خاص على نهجي 
املناظر الطبيعية والنظام اإليكولوجي يف القطاعات الزراعية

ينبغي لنظم اإلنتاج الزراعي أن تسعى إىل الحّد من اآلثار السلبية عىل التنوع البيولوجي. ويعتمد اإلنتاج الغذايئ   -12

والزراعي بصورة خاصة عىل سلسلة واسعة من خدمات النظم اإليكولوجية املتأتية من التنوع البيولوجي املوجود 

يف املناظر الطبيعية /املناظر البحرية والنظم اإليكولوجية املحيطة بنظم اإلنتاج. 

اهلدف 2:  صون التنوع البيولوجي وتعزيزه واسرتداده وضمان توفري خدمات النظم اإليكولوجية بشكل مستمر

يشكل صون التنوع البيولوجي وسيلة مهمة لضامن االستخدام املنتج لنظم اإلنتاج وقدرتها عىل الصمود يف   -13

املستقبل. ويلزم استصالح التنوع البيولوجي حيث فقدت النظم اإليكولوجية وظيفتها وقدرتها عىل توفري 

الخدمات بسبب املامرسات غري املستدامة. وسيتوقف استمرار توفري خدمات النظم اإليكولوجية عىل مبادرة 

القطاعات الزراعية إىل وقف األنشطة التي تؤثر عىل التنوع البيولوجي.

اهلدف 3:  تعزيز استدامة الزراعة والنظم الغذائية اليت تدمج صون التنوع البيولوجي واالعرتاف به وتعزيزه 
على امتداد سالسل القيمة

يسمح املنظور الشامل للنظم الغذائية والزراعية بتحديد نقاط القوة )مبا يف ذلك السياسات والحوافز ونظم   -14

السوق( عىل امتداد سالسل القيمة من أجل تعزيز األسواق الداعمة للتنوع البيولوجي. 

اهلدف 4:  احلفاظ على سبل عيش صغار املنتجني والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية باعتبارهم جهات راعية 
مؤمتنة على التنوع البيولوجي والتشديد على دور أصحاب املصلحة املعنيني كافة كجهات مؤمتنة 

على التنوع البيولوجي

تعتمد سبل عيش الفقراء بصورة خاصة عىل املنتجات والخدمات التي يوفّرها التنوع البيولوجي. ويعد السكان   -15

األصليون واملجتمعات املحلية وصغار املنتجني، ال سيام النساء والشباب منهم، جهات قيّمة مهمة عىل التنوع 

البيولوجي. وتحظى مساهمة التنوع البيولوجي يف أمنهم الغذايئ، وتغذيتهم، وصحتهم، وسبل عيشهم القادرة عىل 

الصمود والتخفيف من حّدة فقرهم، بدعم إطار متكيني يشمل أمن حيازة املوارد وتطبيق املعارف األصلية واملحلية 

وتطويرها.
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  أوًل- املبادئ التشغيلية  

تقوم املنظمة بتنفيذ االسرتاتيجية باالستناد إىل مبادئ الحوكمة الفعالة، والرشاكات، والنهج القائم عىل املعارف، 

والشمولية، واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. 

احلوكمة الفعالة
يؤدي األعضاء، من خالل األجهزة الرئاسية واألجهزة الدستورية يف املنظمة، دوًرا حيويًا يف توفري الزخم والتوجيهات 

لتنفيذ االسرتاتيجية وذلك إلبراز تعميم التنوع البيولوجي عىل النحو الواجب يف سياسات املنظمة وبرامجها وأنشطتها.

ويف معرض تنفيذ االسرتاتيجية، تأخذ املنظمة بعني االعتبار بالكامل السياسات واألنظمة واألولويات الوطنية 
وااللتزامات عىل املستويني الوطني والدويل لألعضاء، مبا يف ذلك املتعلق منها باملسائل التجارية مبوازاة إيالء العناية 

الواجبة للمساهامت الطوعية مبوجب الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.

ويعّد تنفيذ االسرتاتيجية مسؤولية مشرتكة تقع عىل عاتق اإلدارات ومسارات العمل يف املنظمة. وتقوم املنظمة 
بتعزيز التعاون بني األجهزة واملبادرات القامئة مع احرتام يف الوقت نفسه الواليات القامئة، وبتيسري تبادل املعلومات 

والتعاون بني الوحدات يف املنظمة مع تجّنب االزدواجية.

الشراكات
ويف سياق تنفيذ االسرتاتيجية، تعمل املنظمة واألجهزة الرئاسية واألجهزة الدستورية عىل غرار هيئة املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة، واألمانة، ضمن رشاكة مع األعضاء واملنظامت والصكوك الدولية ذات الصلة عىل غرار اتفاقية 
التنوع البيولوجي والجهاز الرئايس للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملؤسسات 

البحثية الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة، عىل غرار املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، واملنظامت غري 
الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والقطاع الخاص.

النهج القائم على املعارف 
تعتمد املنظمة لدى تنفيذ االسرتاتيجية عىل األدلة العلمية وتأخذ بعني االعتبار املعارف املحلية ومعارف الشعوب 

األصلية.

الشمولية
تويل املنظمة االهتامم لآلراء واألدوار واملسؤوليات املختلفة ألصحاب املصلحة والرشكاء املعنيني يف تنفيذ االسرتاتيجية 

ورصدها.

ويشمل أصحاب املصلحة كل من الحكومات، واملنتجني، واملستهلكني، واملنظامت البحثية العامة، ومؤسسات اإلرشاد، 
واملنظامت الحكومية الدولية، مبا فيها اآلليات املالية ذات الصلة، واملنظامت غري الحكومية، والقطاع الخاص.

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
يف معظم املجتمعات، تختلف معارف املنتجني النساء والرجال وأدوارهم يف ما يخص التنوع البيولوجي.  وتسعى املنظمة 

إىل ضامن املشاركة الفعالة للنساء يف الجهود الرامية إىل تعميم التنوع البيولوجي عرب مختلف القطاعات الزراعية.
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  ثانًيا- النواجت  

سيتطلب تحقيق الغرض من االسرتاتيجية وأهدافها توافر إجراءات تركّز عىل النواتج التالية التي تعكس الوظائف 
األساسية للمنظمة:

الناجت 1:  توفري الدعم للبلدان األعضاء، بناء على طلبها، لتحسني قدرتها على 
تعميم التنوع البيولوجي

توفر املنظمة املساعدة لتعزيز قدرات البلدان األعضاء من أجل وضع سياسات وبرامج وأنشطة 
قامئة عىل األدلة وتنفيذها لتعميم التنوع البيولوجي عرب مختلف القطاعات الزراعية ولرصد أثرها 

وتقييمه.

الناجت 2: تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها

يتم إدماج منظور التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبرامجها وأنشطتها، وتقوم األجهزة الرئاسية 
والدستورية املعنية بالنظر يف مسألة التنوع البيولوجي بصورة منتظمة.

الناجت 3:  العرتاف على املستوى العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من 
خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية 

يربز الدور الهام للتنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذايئ 
والتغذية، وللقطاعات الزراعية، إبرازًا تاًما يف االتفاقات والعمليات الدولية ذات الصلة، وال سيام تلك 

املتعلّقة باتفاقية التنوع البيولوجي.

الناجت 4: تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه

يتم تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف مجال التنوع البيولوجي وإنجازه، مبا يف ذلك من خالل تحسني ما 
تتمتع به إدارات املنظمة ومكاتبها اإلقليمية والقطرية من قدرات فنية وتقوية التنسيق يف ما بينها.
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  ثالًثا- األنشطة  

ميكن أن تشمل األنشطة الرامية إىل تحقيق النواتج ما ييل:

توفري الدعم للبلدان األعضاء، بناء على طلبها، لتحسني قدرتها على تعميم  	1
التنوع البيولوجي )الناتج 1(

التوعية بأهمية التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لتعزيز كفاءة استخدام املوارد والقدرة عىل   1-1

الصمود، مبا يف ذلك من خالل مساعدة البلدان األعضاء يف املنظمة عىل إجراء حوارات وطنية بشأن تعميم 

التنوع البيولوجي عرب مختلف القطاعات الزراعية مبشاركة القطاعات ذات الصلة، مثل البيئة والصحة 

والشؤون املالية ودعم األعضاء من أجل بلورة السياسات واآلليات ذات الصلة. 

توفري املعلومات عن مامرسات اإلنتاج الزراعي التي تصون التنوع البيولوجي وتستخدمه عىل نحو   2-1

مستدام وتشّجع عىل توفري خدمات النظام اإليكولوجي مثل الحراجة الزراعية أو الزراعة العضوية أو 

الزراعة اإليكولوجية والتكثيف املستدام واإلدارة املتكاملة لآلفات.

مساعدة البلدان األعضاء عىل بناء قدراتها إلجراء تقييامت تشاركية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم   3-1

اإليكولوجية، مبا يف ذلك تقييامت األثر، مع أصحاب املصلحة والرشكاء املعنيني، مع املساهمة يف 

التقييامت القطرية كتلك التي أجرتها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واتفاقية التنوع البيولوجي، 

أو يف تقييامت املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

اإليكولوجية والهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.

مواصلة تيسري االستعراضات التي تجريها البلدان األعضاء ألثر األولويات والسياسات الوطنية ذات الصلة   4-1

عىل التنوع البيولوجي، من خالل برامج املنظمة وأجهزتها املعنية.

مواصلة تقديم املساعدة إىل البلدان األعضاء يف املنظمة لتعزيز قدراتها يف مجال جمع البيانات املتعلّقة   5-1

بحالة التنوع البيولوجي وتحليلها وتوفريها، مبا يف ذلك عىل النحو املطلوب يف الصكوك الدولية ذات الصلة.

مساعدة األعضاء لتعميم التنوع البيولوجي عىل نحو متسق يف السياسات واالسرتاتيجيات واملامرسات   6-1

ذات الصلة، مبا يف ذلك من خالل وضع أطر متكينية.

مساعدة البلدان األعضاء يف إدماج منظور التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات املساواة بني   7-1

الجنسني ذات الصلة، يف أدوات التخطيط ذات الصلة، مبا فيها أطر الربمجة القطرية واملبادرات 

اإلقليمية للمنظمة، والخطط الوطنية الخاصة بالقطاعات الزراعية، والخطط الوطنية لتحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية.

دعم البلدان األعضاء يف تعبئة املوارد من أجل تعميم التنوع البيولوجي واالستثامرات يف نهج الزراعة   8-1

املستدامة التي تساهم عىل نحو أفضل يف تحقيق التنوع البيولوجي. 



8

دعم البلدان األعضاء يف تنفيذ التدابري عىل مستوى املناظر الطبيعية والبحرية لتعزيز صون التنوع   9-1

البيولوجي واستخدامه املستدام، مع مراعاة نتائج البحوث واملعارف األصلية واملحلية. وميكن أن تشمل 

هذه التدابري الحد من استخدام املدخالت الخارجية وتجّنب استخراج املياه عىل نحو غري مستدام وتجّنب 

الصيد بطريقة تتجاوز املستويات املستدامة بيولوجيًا، ووضع حد لفقدان التنوع البيولوجي للرتبة 

ومكافحة إزالة الغابات وتدهور األرايض.

إسداء املشورة بشأن الخيارات املتاحة الستيعاب اآلثار )العوامل الخارجية( االقتصادية والبيئية   10-1

واالجتامعية اإليجابية والسلبية املرتتبة عن الزراعة والنظم الغذائية املختلفة.

مساعدة البلدان األعضاء يف اغتنام الفرص إلتاحة أوجه التآزر والتغلّب عىل املقايضات التي قد تواجهها   11-1

يف سعيها إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعددة.

مساعدة البلدان األعضاء عىل تشاطر أفضل املامرسات والتجارب يف مجال تعميم التنوع البيولوجي   12-1

ونرشها يف نظم اإلنتاج والسياسات والخطط والربامج ذات الصلة.

مساعدة األعضاء عىل تصميم وتنفيذ سياسات وصكوك من أجل تشاطر املنافع الناشئة عن استخدام   13-1

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة باعتبار ذلك وسيلة لتشجيع صون تلك املعارف واستخدامها عىل نحو 

مستدام. 

تعميم التنوع البيولوجي يف برامج املنظمة وسياساتها وأنشطتها )الناتج 2( 	2

إدراج تعميم التنوع البيولوجي كبند معتاد يف جدول أعامل األجهزة الرئاسية والدستورية ذات الصلة   1-2

للمنظمة واألجهزة اإلقليمية األخرى لضامن القيام باستعراض منتظم لعملها يف ضوء االسرتاتيجية.

تعزيز الحوار والتعاون يف ما يتعلّق بالتنوع البيولوجي عرب جميع القطاعات الزراعية، مع القطاعات   2-2

ذات الصلة األخرى مبا يف ذلك قطاعات البيئة والصحة واالقتصاد والتعليم والشؤون املالية.

مواصلة مواءمة برامج املنظمة وسياساتها وأنشطتها ذات الصلة وتنفيذها مع أهداف التنمية   3-2

املستدامة، مبا يف ذلك تلك املتعلّقة بالتنوع البيولوجي.

تعزيز قاعدة األدلة بشأن أوجه التفاعل الكّمي والنوعي بني التنوع البيولوجي، والقطاعات الزراعية،   4-2

وسالسل القيمة ذات الصلة، واملساواة بني الجنسني، وتغرّي املناخ، واألمن الغذايئ والتغذية، باالستناد 

إىل املعارف العلمية واألصلية واملحلية.

تحديد الثغرات عىل مستوى البيانات ومعالجتها والعمل حيثام أمكن ذلك عىل إنتاج بيانات مفّصلة   5-2

بحسب نوع الجنس وتتعلق بتعميم التنوع البيولوجي.
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تيسري التعاون بني األجهزة املعنية يف املنظمة بهدف تبادل التجارب وأفضل املامرسات يف مجال   6-2

تعميم التنوع البيولوجي عرب مختلف القطاعات الزراعية.

رفع التقارير املنتظمة إىل األجهزة الرئاسية والدستورية املعنية للمنظمة بشأن التطورات املتصلة   7-2

بالتنوع البيولوجي يف املنتديات األخرى.

الدعوة إىل العرتاف بدور التنوع البيولوجي يف حتقيق األمن الغذائي  	3

والتغذية )الناتج 3(

زيادة الوعي وتوفري الخربة الفنية عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية، مبا يف ذلك يف إعداد   1-3

وتنفيذ إطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 2020، يف ما يتعلّق بدور التنوع البيولوجي يف 

تحقيق األمن الغذايئ والتغذية، ومساهمة القطاعات الزراعية يف صون التنوع البيولوجي واستخدامه 

املستدام ويف وسبل العيش املستدامة، واحتامل استمرار فقدان التنوع البيولوجي.

توعية أصحاب املصلحة عىل امتداد سلسلة القيمة باآلثار )العوامل الخارجية( البيئية واالجتامعية   2-3

اإليجابية والسلبية املرتتبة عن نظم األغذية والزراعة املختلفة.

لفت انتباه األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي لالسرتاتيجية بوصفها مساهمة مهمة يف وضع إطار   3-3

التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 2020 وتنفيذه.

تعزيز التعاون والرشاكات بني املنظمة والصكوك واملنظامت واملبادرات الدولية ذات الصلة بالتنوع   4-3

البيولوجي، مبا يف ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي. 

يف إطار متابعة اعتامد االسرتاتيجية وإطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 2020، استعراض   5-3

مذكرات التفاهم أو خطط العمل ذات الصلة مع الرشكاء املعنيني بهدف تحديد مجاالت االهتامم 

املشرتك والتعاون املستقبيل املحتمل.

تشجيع إدراج التنوع البيولوجي يف تنفيذ العمليات العاملية وعقود األمم املتحدة 6 املتعلّقة باألمن   6-3

الغذايئ والتغذية.

6  عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية، وعقد األمم املتحدة للزراعة األرسية، وعقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة، 

وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية والعقد الدويل للعمل "املاء من أجل التنمية املستدامة".
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تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه )الناتج 4(  	4

تعزيز القدرات املؤسسيّة التي تتمتع بها املنظمة يف جميع اإلدارات واملكاتب من أجل معالجة   1-4

التنوع البيولوجي من خالل تيسري إدارة املعارف والتعاون املشرتك بني القطاعات واملتعدد 

التخصصات يف مجال تعميم التنوع البيولوجي ووضع خطة عمل لتنفيذ االسرتاتيجية.

استعراض عمليات دورة املشاريع، والضامنات البيئية واالجتامعية بهدف تعميم التنوع البيولوجي   2-4

وذلك بالتشاور مع األعضاء وأصحاب املصلحة.

النظر يف تحديد التنوع البيولوجي كموضوع شامل عىل غرار تغرّي املناخ، واملساواة بني الجنسني،   3-4

والحوكمة، والتغذية.

تعيني جهات اتصال معنية بالتنوع البيولوجي يف املكاتب اإلقليمية والشعب الفنية وتيسري التعاون   4-4

يف ما بينها من خالل شبكة فنية ومجموعة عمل مشرتكة بني اإلدارات.

إتاحة فرص التعلم للموظفني يف مجال تعميم التنوع البيولوجي باالستناد إىل االحتياجات املحددة.  5-4
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  رابًعا- وضع خطة عمل لتنفيذ السرتاتيجية  

ستضع املنظمة خطة عمل، مبا يف ذلك جدوالً زمنيًا، لتفعيل االسرتاتيجية ليك تنظر فيها اللجان الفنية يف املنظمة 

ويوافق عليها املجلس. وستتناول خطة العمل مسألة تعميم التنوع البيولوجي بني القطاعات الزراعية وداخلها 

بطريقة متّسقة ومنّسقة. وسترشك املنظمة جميع اإلدارات املعنية يف تطوير خطة العمل التي ستشمل مكّونات 

قطاعية ومشرتكة بني القطاعات، ويف تنفيذها. ويف معرض سعيها إىل تيسري تعميم التنوع البيولوجي عرب مختلف 

القطاعات الزراعية، ستواصل املنظمة تعزيز الحوار والتعاون بني القطاعات ذات الصلة، مبا يف ذلك قطاعات البيئة 

والصحة واالقتصاد والتعليم والشؤون املالية.

وستحدد خطة العمل اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ األنشطة املتوخاة يف االسرتاتيجية. كام أنها ستأخذ يف 

االعتبار العمل الذي تضطلع به املنظمة ورشكاؤها بهدف زيادة أوجه التآزر وتجّنب االزدواجية يف العمل. وستحرص 

املنظمة لدى إعداد خطة العمل وتنفيذها، عىل ضامن التكامل مع اسرتاتيجيات وسياسات أأخرى، مبا يف ذلك 

اسرتاتيجية املنظمة لتغري املناخ، واسرتاتيجية املنظمة ورؤيتها للعمل يف مجال التغذية، وسياسة املنظمة املتعلقة 

بالشعوب األصلية والقبلية، وسياسة املنظمة بشأن املساواة بني الجنسني. 

  خامًسا- الرصد والستعراض  

سيجري رصد تنفيذ االسرتاتيجية وإبالغ األجهزة الرئاسية والدستورية يف املنظمة املعنية بذلك. وسيتم رفع التقارير 

املنتظمة بشأن التقدم املحرز.

وسيجري تحديث االسرتاتيجية بصورة دورية يف ضوء نتائج التقييامت واستجابًة لالتفاقات العاملية الجديدة، مبا يف 

ذلك االتفاقات الناشئة عن اتفاقية التنوع البيولوجي والهيئة. وسيُعرض التحديث األول، مبا يف ذلك خطة التنفيذ، 

عىل املؤمتر يف عام 2021.
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