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2020

تنفيذ استراتيجية المنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية
موجز
اعتمد اجمللس ،يف دورته الثالثة والستني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول  ،2019اسرتاتيجية املنظمة
لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية ،وطلب إىل املنظمة إعداد مشروع خطة عمل لتنفيذ االسرتاتيجية.
ووفقا لالسرتاتيجية ،ستضع املنظمة خطة عمل ،مبا يف ذلك جدوالً زمنيًا ،لتفعيل االسرتاتيجية لكي تنظر فيها اللجان
الفنية يف املنظمة ويوافق عليها اجمللس.
وتلخص حالة
وتوفّر هذه الوثيقة معلومات أساسية عن عمل املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعيةّ ،
تنفيذ االسرتاتيجية وتتضمن مشروع خطة العمل لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات
الزراعية ،بصيغتها املنقحة يف ضوء التوجيهات اليت قدمها اجمللس خالل دورته الرابعة والستني بعد املائة يف يوليو/متوز
 .2020ويقرتح مشروع خطة العمل خالل الفرتة املمتدة من عام  2021إىل عام  2023إجراءات رئيسية لتفعيل
االسرتاتيجية ،ومنجزات حمددة ومقاصد ومؤشرات لرصد تنفيذ االسرتاتيجية .واللجنة مدعوة الستعراض مشروع خطة
العمل وتنقيحه ،حسب االقتضاء ،لكي ينظر فيه اجمللس.

اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:


علما بالتقدم احملرز على ص ع عععيد تنفيذ اسع ع عرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات
اإلحاطة ً
الزراعية.



واسععتعراض مشععروع خطة عمل الفرتة  2023-2021لتنفيذ اس عرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب
القطاعات الزراعية ،كما هو حم ّدد يف املرفق األول هبذه الوثيقة.



التوصية بأن تؤخذ تعليقاهتا ومدخالهتا يف االعتبار عند وضع الصيغة النهائية خلطة العمل.
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ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيدة Maria Helena Semedo

نائب املدير العام
اهلاتف+39 06 5705 2060 :
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بيان المحتويات

الفقرات
أوالً-

مقدمة

ثانيًا -املعلومات األساسية
ثالثًا -حالة عمل املنظمة يف تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية
ابعا -إعداد خطة العمل لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية
رً
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5-4
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المرفق األول :مش ع ع ع ع ع ععروع خطة العمل للفرتة  2023-2021لتنفيذ اسع ع ع ع ع ع عرتاتيجية املنظمة بش ع ع ع ع ع ععأن تعميم التنوع البيولوجي
عرب القطاعات الزراعية
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أولا  -مقدمة
 -1بناءً على تفويض مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني (يونيو/حزيران  1،)2019اعتمد جملس املنظمة يف دورته
الثالثة والستني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول  ،2019اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب
القطاعات الزراعية (االسرتاتيجية) 2.وتتطلب االسرتاتيجية أن تقوم املنظمة "بوضع خطة عمل ،مبا يف ذلك جدوالً زمنيًا،
3
لتفعيل االسرتاتيجية كي تنظر فيها اللجان الفنية يف املنظمة ويوافق عليها اجمللس".
4

 -2واستعرضت جلنة الربنامج يف دورهتا الثامنة والعشرين بعد املائة يف يونيو/حزيران  2020املشروع األول خلطة العمل
وقدمت تعليقات مفصلة 5.وقد أعرب اجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائة املعقودة يف متوز/يوليه  2020عن تقديره
للتقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية ،وأبرز احلاجة إىل أن تستعرض اللجان التقنية ذات الصلة مشروع خطة العمل وأوصى
6
بتمديد فرتة تنفيذ خطة العمل إىل ثالث سنوات.

وتلخص
 -3وتوفّر هذه الوثيقة معلومات أساسية عن عمل املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعيةّ ،
حالة تنفيذ االسرتاتيجية وتورد يف املرفق األول خطة العمل لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات
الزراعية (مشروع خطة العمل) للفرتة ( 2023-2021مشروع خطة العمل) ،بصيغتها املنقحة يف ضوء التعليقات الواردة.
واللجنة مدعوة الستعراض مشروع خطة العمل وتنقيحه ،حسب االقتضاء ،لكي ينظر فيه اجمللس.

ثانياا  -المعلومات األساسية

 -4وف ًقا لالسرتاتيجية ،ستتناول خطة العمل "مسألة تعميم التنوع البيولوجي بني القطاعات الزراعية وداخلها بطريقة
ومنسقة" .والتزمت منظمة األغذية والزراعة من خالل االسرتاتيجية بالعمل مع مجيع الوحدات املعنية على تطوير
متّسقة ّ
خطة العمل وتنفيذها ومواصلة تعزيز احلوار والتعاون مع القطاعات ذات الصلة ،مبا يف ذلك قطاعات البيئة والصحة
واالقتصاد والتعليم والشؤون املالية.
 -5وحيدد مشروع خطة العمل اإلجراءات اليت جيب اختاذها لتنفيذ األنشطة املتوخاة يف االسرتاتيجية .ويأخذ يف االعتبار
العمل الذي تضطلع به املنظمة وشركاؤها هبدف زيادة أوجه التآزر وجتنّب ازدواجية العمل .ويكمل مشروع خطة العمل
ويتماشى متاما مع اسرتاتيجيات وسياسات أخرى ،مبا يف ذلك اسرتاتيجية املنظمة لتغري املناخ ،واسرتاتيجية املنظمة ورؤيتها
للعمل يف جمال التغذية ،وسياسة املنظمة املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية ،وسياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني.

1
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الفقرة ( 48ب) يف الوثيقة
الفقرة ( 10ز) يف الوثيقة CL 163/REP
ابعا" يف الوثيقة CL 163/11 Rev.1
القسم "ر ً
الوثيقة PC 128/9
الفقرة  14يف الوثيقة CL 164/6 Rev.1
الفقرة ( 18ط) يف الوثيقة CL 164/REP
C 2019/REP
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ثالثاا  -حالة عمل المنظمة في تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية

 -6منذ ديسمرب/كانون األول  ،2018حني صادق اجمللس يف دورته الستني بعد املائة على "إعداد املنظمة السرتاتيجية
لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية" 7،واصلت املنظمة تنفيذ أنشطة متنوعة ترمي إىل دمج الشواغل املتصلة
بالتنوع البيولوجي يف السياسات والربامج واألنشطة الزراعية .8وترد أدناه أنشطة رئيسية خمتارة جيري تنظيمها وفق النواتج
األربعة لالسرتاتيجية.

ألف  -الدعم المق ّدم إلى األعضاء لتعزيز قدراتهم لتعميم التنوع البيولوجي (الناتج )1

7
8
9
10
11



عقدت املنظمة حوارات إقليمية ،بوصفها منصة لتعميم التنوع البيولوجي ،حول تعميم التنوع البيولوجي
9
يف آسيا ،وأفريقيا والشرق األدىن ،ووفّرت من بني أمور أخرى مدخالت لتطوير االسرتاتيجية.



ويف العامني األولني من دورة االستثمار السابعة اليت مدهتا أربع سنوات ملرفق البيئة العاملية ،دعمت منظمة
بلدا يف الوصول إىل ما يقرب من  100مليون دوالر أمريكي من مرفق البيئة
األغذية والزراعة أكثر من ً 35
العاملية يف اجملاالت ذات األولوية مثل حفظ التنوع البيولوجي الزراعي ،وتعميم أهداف وممارسات حفظ
التنوع البيولوجي يف قطاعات الزراعة ،مبا يف ذلك مصايد األمساك والغابات .وتتخصص منظمة األغذية
أيضا يف مساعدة البلدان على مواجهة حتديات احلفاظ على التنوع البيولوجي من خالل الربجمة
والزراعة ً
املتكاملة على مستوى النُظم ،مثل النُظم الغذائية للتجديد السابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة
العاملية ،وبرنامج استخدام األراضي وتأثري استعادهتا واملناظر الطبيعية املستدامة لألراضي اجلافة لربنامج أثر
اإلدارة املستدامة للغابات بشأن املناظر الطبيعية املستدامة لألراضي اجلافة يف إطار التجديد السابع ملوارد
الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية .ويف إطار هذه النُهج القائمة على النظم املتكاملة ،تضطلع املنظمة
بدور رائد يف مساعدة البلدان على حتسني نظمها الغذائية وسبل عيشها احمللية ،مع استعادة املناظر الطبيعية
واحلفاظ على التنوع البيولوجي.



ونشرت منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة " نظام احملاسبة االقتصادية
البيئية ،احلسابات املتصلة بالتنوع البيولوجي يف الغابات ومصايد األمساك" يف مارس/آذار 10.2020وساهم
نظام احملاسبة االقتصادية البيئية ،احلسابات املتصلة بالتنوع البيولوجي يف الغابات ومصايد األمساك يف برنامج
احملاسبة اإلمجايل لنظام احملاسبة االقتصادية البيئية ،الذي وافقت عليه الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة كأداة
مرجعية للجمع بني اإلحصاءات االقتصادية والبيئية لدعم حماسبة املوارد الطبيعية ،وتقييم خدمات النُظم
اإليكولوجية وتقييم التنوع البيولوجي ورصد أهداف التنمية املستدامة واإلبالغ عنها.



وأطلقت املنظمة التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 11،وكان التقييم العاملي األول
للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الذي جرى إعداده بتوجيه من هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

الفقرة ( 6س) يف الوثيقة
مفصل يف
يتوفر تقرير ّ

CL 160/REP

الوثيقة CBD/SBSTTA/24/INF/14

http://www.fao.org/biodiversity/mainstreaming-platform/en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7735en
http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/
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ونشرت الشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية على الصعيد البيئي ،وهي مبادرة متعددة أصحاب
املصلحة تستضيفها املنظمة ،عدة وثائق ذات صلة:
o

12
هنجا دوليًا
التنوع البيولوجي وقطاع الثروة احليوانية  -اخلطوط التوجيهية للتقييم الكمي ،اليت تقدم ً
أيضا استخدام
منس ًقا لتقييم آثار الثروة احليوانية على احلياة الربية ،كجزء من التقييمات البيئية .وميكن ً
اخلطوط التوجيهية لتقييم الضغوط وحالة التنوع البيولوجي على نطاقات وأوقات متفاوتة حبيث ميكن
تعميم التنوع البيولوجي .وبغية تسهيل تطبيقها ،جرى وضع ورقة جلمع البيانات وميكن تكييفها
مع املناطق والسياقات الزراعية اإليكولوجية املختلفة .ومن أجل إطالع صانعي السياسات على
اإلنتاج املستدام واالستهالك املستدام ومنع حتول األعباء من التنوع البيولوجي إىل تغري املناخ مثال،
جيب استخدام اخلطوط التوجيهية للشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية على الصعيد البيئي
ملنظمة األغذية والزراعة بشأن التنوع البيولوجي باالقرتان مع التوصيات الفنية األخرى ملنظمة األغذية
أيضا مع إطار
والزراعة للشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية على الصعيد البيئي اليت تتوافق ً
تقييم دورة احلياة كما هو موحد يف املعيار .2006 :ISO 14044

o

ومن أجل تعزيز التنوع البيولوجي للرتبة ،يعد بناء املواد العضوية يف الرتبة إحدى التقنيات الرئيسية
اليت تسهل ختزين كربون الرتبة واستعادة النظام اإليكولوجي .وقياس ووضع منوذج ألرصدة كربون
الرتبة والتغيريات يف األرصدة يف نظم إنتاج الثروة احليوانية :تتيح اخلطوط التوجيهية للتقييم 14أسلوبًا
موحدا لقياس ووضع منوذج ألرصدة كربون الرتبة بدرجات متفاوتة .وإضافة إىل ذلك ،تتيح اخلطوط
التوجيهية توجيهات حول كيفية إدماج آثار إزالة الغابات وأشكال أخرى مباشرة لتغيري كيفية
استخدام األراضي يف تقييمات انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن اإلنتاج احليواين.

o

ولتقليل البصمة املائية إلنتاج األعالف والثروة احليوانية ،جرى وضع استخدام املياه يف نظم اإلنتاج
احليواين وسالسل اإلمداد ذات الصلة  -اخلطوط التوجيهية للتقييم 15.وتسمح هذه اخلطوط

o

وتدفقات املغذيات واآلثار البيئية املرتبطة بسالسل توريد الثروة احليوانية :تدعم اخلطوط التوجيهية
للتقييم 16عمليات تقييم للفعالية التغذوية واآلثار البيئية مثل االحرتار العاملي وتلوث األوزون وإختام

13

التوجيهية الفنية بتحديد حجم تأثري إنتاج األعالف والثروة احليوانية على اإلجهاد املائي للتنوع
البيولوجي يف النظم اإليكولوجية املائية وحتسني البصمة املائية إلنتاج األعالف والثروة احليوانية فضال
عن االطالع على املصادر املستدامة للمنتجات احليوانية.

املياه باملغذيات والتحمض .وبناء تطبيق جترييب للخطوط التوجيهية للشراكة من أجل تقييم وأداء
الثروة احليوانية على الصعيد البيئي بشأن املغذيات من خالل منوذج التقييم البيئي للثروة احليوانية
12

التنوع البيولوجي وقطاع الثروة احليوانية  -اخلطوط التوجيهية للتقييم

13

http://www.fao.org/partnerships/leap/resources/guidelines/en/

14

الكميhttp://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9295en. ،

قياس ووضع منوذج ألرصدة كربون الرتبة والتغيريات يف األرصدة يف نظم إنتاج الثروة احليوانية :اخلطوط التوجيهية للتقييم،

http://www.fao.org/3/CA2934EN/ca2934en.pdf
15

استخدام املياه يف نظم اإلنتاج احليواين وسالسل اإلمداد ذات الصلة  -اخلطوط التوجيهية للتقييم،

http://www.fao.org/3/ca5685en/ca5685en.pdf
16

تدفقات املغذيات واآلثار البيئية املرتبطة بسالسل توريد الثروة احليوانية :تدعم اخلطوط التوجيهية للتقييم،

http://www.fao.org/3/CA1328EN/ca1328en.pdf
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العاملية .ويف عام  17،2020جرى نشر نداء الختاذ إجراءات عاملية للتصدي للتلوث النيرتوجيين
ومن مث خفض فقدان التنوع البيولوجي.


وتعمل منظمة األغذية والزراعة بشكل وثيق مع منظمة الصحة العاملية ،واملنظمة العاملية لصحة احليوان،
على السعي معا حنو اعتماد هنج "الصحة الواحدة" الذي يسعى إىل معاجلة هتديدات األمراض بشكل شامل
يف إطار التفاعل بني اإلنسان واحليوان والبيئة .وعالوة على ذلك ،تعمل منظمة األغذية والزراعة على وضع
خطوط توجيهية فنية ومواد تدريبية ،مثل الدورة التدريبية احملدثة بعنوان "الصحة الواحدة على مستوى التفاعل
بني احلياة الربية واحليوانية والنظام اإليكولوجي والبشري :دورة متهيدية قصرية حول هنج الصحة الواحدة".
ومنظمة األغذية والزراعة عضو أساسي يف فريق االتصال املشرتك بني الوكاالت املعين بالتنوع البيولوجي
والصحة 18.كما تقوم منظمة األغذية والزراعة بتدخالت ودراسات عن تغري املناخ وصحة احليوان ،والتصدي
للتحديات اليت تطرحها األمراض احليوانية ،مبا يف ذلك انتقال األمراض احليوانية املصدر يف إطار املناخ املتغري
والظروف البيئية ،واحلد من آثار تغري املناخ على تفاقم اجلوع والفقر.



وتواصل املنظمة دعم البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 19من خالل توفري الدعم
الفين والسياسايت ورصد حالة املوارد الوراثية احليوانية ،مبا يف ذلك من خالل نظام معلومات التنوع الوراثي
للحيوانات املستأنسة ،الذي حيتوي على بيانات حلساب مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
1-5-2ب و .2-5-2ومت توسيع نطاق النظام ليشمل بيانات عن التنوع اجليين لنحل العسل.



وتتميز النُظم الرعوية بأهنا نظم معيشية وغذائية تعتمد على الثروة احليوانية ،وتتفاعل مع بيئات طبيعية شديدة
التباين من حيث املومسية والتنوع البيولوجي .وخيلق نشاط الرعي الرتابط بني النُظم اإليكولوجية وهو مساهم
رئيسي يف احلفاظ على التنوع البيولوجي يف املوقع .ويندرج عمل املنظمة يف جمال الرعي يف إطار الدعم الفين
املقدم لألعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية بشأن التنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية .وأنشأت
منظمة األغذية والزراعة مركز معارف الرعويني ،20الذي ينظم املعلومات املتاحة واملعارف واألدوات
والتقييمات ونتائج البحث .ويهدف املركز من خالل سد فجوة البيانات إىل تقدمي معلومات أفضل حول
القرارات القائمة على األدلة اليت تؤثر على اجملتمعات الرعوية ،مع بناء شراكة قوية بني أصحاب املصلحة.



ووضعت املنظمة الصيغة النهائية خلالصة عن ممارسات تعزيز التلقيح بعنوان حنو خدمات مستدامة يف تلقيح
احملاصيل :التدابري على نطاق احلقول واملزارع واملناظر الطبيعية ،21نشرت بشكل افرتاضي خالل اليوم العاملي



وقد اعتمد اجمللس العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية 22.من خالل حتديد اخلصائص اهلامة لنظم الزراعة
اإليكولوجية و ُهنُجها ،فضال عن االعتبارات الرئيسية يف بلورة بيئة متكينية للزراعة اإليكولوجية ،تشكل
العناصر العشرة دليالً طوعيا لصانعي السياسات واملمارسني وأصحاب املصلحة يف ختطيط املراحل

للنحل عام .2020

17
18
19
20
21
22

https://www.nature.com/articles/s43016-020-0113-y

انظر
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http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/ar/
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االنتقالية حنو الزراعة اإليكولوجية وإدارهتا وتقييمها .ووف ًق ا للعنصر األول "تساهم زيادة التنوع البيولوجي
يف حتقيق جمموعة وافرة من الفوائد اإلنتا جية واالجتماعية واالقتصادية والتغذوية والبيئية" .ولإلجابة على
طلب جلنة الزراعة للعمل على األساليب واملقاييس لتقييم تأثري الزراعة اإليكولوجية ،طورت املنظمة "أداة
لتقييم أداء الزراعة اإليكولوجية" ،23واليت يظهر فيها التنوع البيولوجي الزراعي بشكل بارز .وميكن استخدام
أداة تقييم أداء الزراعة اإليكولوجية لتقييم مجيع أنواع نُظم اإلنتاج وكيفية أدائها على مجيع أبعاد االستدامة.


واعتمد مؤمتر املنظمة مدونة السلوك الدولية الستخدام األمسدة 24وإدارهتا على حنو مستدام ،وهي جمموعة
من املبادئ واملمارسات الطوعية والتوقعات املتفق عليها للسلوك من قبل خمتلف أصحاب املصلحة لرتشيد
استخدام األمسدة.



ووضعت منظمة األغذية والزراعة األداة املتكاملة لتقييم واحتساب التنوع البيولوجي 25اليت تسعى إىل
توفري تقييم للتنوع البيولوجي لألنشطة على مستوى املشاريع يف الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال
استخدام األراضي باستخدام منوذج أداة لقياس رصيد الكربون الالحق 26.وهتدف األداة إىل حتديد األثر
الكمي للتنوع البيولوجي ملختلف االستثمارات على مستوى املشاريع والسياسات ،وتزويد صانعي القرار
مبجموعة من مؤشرات السياسات العامة للمساعدة يف اختاذ القرارات املستنرية ،وتوسيع نطاق التقييمات
البيئية الستيعاب الشواغل املتعلقة بالتنوع البيولوجي اليت ال ترد يف تسعري الكربون التقليدي ،ودعم البلدان
يف احلصول على األموال من املؤسسات واآلليات املالية الدولية لتمويل املشاريع والربامج والسياسات.

باء  -تعميم التنوع البيولوجي في سياسات المنظمة وبرامجها وأنشطتها (الناتج )2


قدمت املنظمة تقر ًيرا إىل اجمللس عن مؤمتر األمم املتحدة املقبل للتنوع البيولوجي ،ونتائج الدورة السابعة
للجلسة العامة للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام
27
اإليكولوجي (املنرب) وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية.



وإثر اعتماد االسرتاتيجيةُ ،اختذ قرار بأن املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية ذات الصلة (جلنة مصايد األمساك،
وجلنة الغابات وجلنة الزراعة) ستنظر يف تعميم التنوع البيولوجي يف دوراهتا املقبلة.

جيم  -العتراف على المستوى العالمي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم
اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية (الناتج )3


23
24
25
26

سامهت املنظمة ،من خالل جمموعة من األنشطة والوثائق ،يف إعداد مسودة إطار التنوع البيولوجي ملا بعد
 2020الذي جيري التفاوض بشأنه حاليًا حتت رعاية اتفاقية التنوع البيولوجي .وقد قُ ّدمت االسرتاتيجية،

www.fao.org/documents/card/en/c/ca7407en
http://www.fao.org/3/ca5253ar/ca5253ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca8762en/CA8762EN.pdf
 https://doi.org/10.4060/ca8762enو http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/EX-ACT_biodiversity/EX-

ACT_Biodiversity_v.1.3_User.xlsx
27
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العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية ومدونة السلوك الدولية الستخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام
لتوزيعها على األطراف املتعاقدة يف اتفاقية التنوع البيولوجي.



وقد جرى جتديد وتوحيد املواقع الشبكية للمنظمة املعنية بالتنوع البيولوجي والبوابة السياساتية عن التنوع
28
البيولوجي.



ونشر كتابان مبسامهة من منظمة األغذية والزراعة كمتابعة ملشروع التنوع البيولوجي من أجل األغذية والتغذية،
أحدمها عن احلدائق املدرسية واآلخر عن املشروع الشامل (دار النشر روتليدج.) Routledge editor/

دال  -تعزيز تنسيق عمل المنظمة في مجال التنوع البيولوجي وإنجازه (الناتج )4


الشعب الفنية يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية تعيني جهات اتصال لتعميم التنوع البيولوجي.
طُلب من ُ

رابعا  -إعداد خطة العمل لتنفيذ استراتيجية المنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات
ا
الزراعية
 -7يرمي مشروع خطة العمل ،كما يرد يف املرفق األول هبذه الوثيقة ،إىل تعزيز العمل الذي تقوم به املنظمة مع شركائها
لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية ،هبدف زيادة أوجه التآزر وجتنّب االزدواجية يف العمل .ويتمحور مشروع
خطة العمل حول النواتج األربعة لالسرتاتيجية ،وحي ّدد إجراءات حمددة سوف تساهم يف حتقيق نواتج االسرتاتيجية .ويف
حني أن اإلجراءات الرئيسية بالناجتني  1و 3يف االسرتاتيجية تتصل بالدعم الفين الذي تقدمه املنظمة وأدوارها يف جمال بناء
القدرات ،ودور التنوع البيولوجي يف حتقيق األمن الغذائي يف املشهد السياسي العاملي ،ترمي اإلجراءات املتصلة
بالناجتني  2و 4إىل تيسري تنفيذ الناجتني اآلخرين من خالل متكني املنظمة وحتديد موقعها ،ودمج منظور التنوع البيولوجي
يف سياساهتا ،وبراجمها وأنشطتها .وتتواءم اإلجراءات مع الوظائف الرئيسية السبعة للمنظمة اليت جيري جتميعها ضمن
"جماالت العمل الرئيسية" .كذلك ،يلحظ مشروع خطة العمل رصد تنفيذه ويقرتح مؤشرات هلذا الغرض .واإلجراءات
املذكورة ليست شاملة وقد جيري وضع أنشطة إضافية حسب مسارات التمويل اجلديدة ،والظروف التمكينية املتطورة.
عوضا عن سنتني ،كما كان ملحوظًا
 -8وبناءً على طلب اجمللس ،ميتد مشروع خطة العمل على مدى ثالث سنواتً ،
يف البداية .ويف حني تنعكس معظم اإلجراءات الرئيسية امللحوظة لعام  2021يف برنامج العمل وامليزانية
للفرتة  ،2021-2020ال تزال العديد من اإلجراءات الرئيسية املقرتحة لفرتة السنتني القادمة (الفرتة  )2023-2022مؤقتًا
بانتظار وضع اللمسات األخرية على برنامج العمل وامليزانية للفرتة .2023-2022

ألف  -اإلجراءات الرئيسية بشأن التنوع البيولوجي
احدا أو أنشطة متعددة حم ّددة
أيضا نشاطًا و ً
جيسد و/أو حي ّدد ً
 -9كل إجراء رئيسي يف مشروع خطة العمل ّ
ويدل اختيار اإلجراءات الرئيسية إىل العمل اجلاري واملقرر املتصل بالتنوع البيولوجي
ظل النواتج املختلفةّ .
يف االسرتاتيجية يف ّ
الذي تقوم به املنظمة مع شركائها .ومن املتوقع أن تفضي مجيع اإلجراءات الرئيسية املذكورة إىل خمرج هنائي أو متوسط
واحد على األقل.

28

http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/ecosystem-services-biodiversity/ar/
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 -10وكما هو مذكور أعاله ،اإلجراءات الرئيسية تتمحور حول جماالت عمل رئيسية وتتواءم مع الوظائف األساسية
التالية للمنظمة:
-1

تيس ع ععري ودعم عمل البلدان يف وض ع ععع وتنفيذ الص ع ععكوك املعيارية ووض ع ععع املواص ع ععفات مثل االتفاقات الدولية
ومدونات السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك؛

-2

وجتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصع ع ع ععدها وحتسع ع ع ععني فرص احلصع ع ع ععول عليها يف اجملاالت ذات الصع ع ع ععلة
باختصاصات املنظمة؛

-3

وتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية؛

-4

إس ععداء املش ععورة ودعم تنمية القدرات على املس ععتويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورص ععد وتقييم الس ععياس ععات
واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة؛

-5

وحتسن من تطبيقها
وأنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها ّ
يف جماالت اختصاص املنظمة؛

-6

وتيس ع ع ع ع ع ععري إقامة الشع ع ع ع ع ع عراكات ،يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية ،بني احلكومات
وشركاء التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛

-7

والدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة.

29

باء  -الرصد واإلبالغ
 -11يتماشى مشروع خطة العمل بشكل كامل مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة ومع اخلطة املتوسطة األجل للفرتة
( 2021-2018املراجعة) وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  302021-2020اللذين أعدمها املدير العام .كذلك ،إن رصد
تنفيذ االسرتاتيجية سوف يتبع دورة رفع التقارير يف اإلطار االسرتاتيجي وإطار رصد برنامج العمل وامليزانية 31.و ّأما املؤشرات
املستخدمة لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة واليت هي ذات الصلة بنواتج االسرتاتيجية ،فهي تُستخدم لقياس التقدم احملرز
لتحقيق هذه الغايات .وقد وافق مؤمتر املنظمة على هذه املؤشرات اليت تتواءم مع أهداف التنمية املستدامة.
32
مكملني من املؤشرات لقياس
 -12ويستخدم اإلطار الرباجمي للنتائج يف منظمة األغذية والزراعة نوعني خمتلفني إمنا ّ
املسامهات املباشرة وغري املباشرة للمنظمة على مستويات خمتلفة .وتقيس مؤشرات املخرجات اإلجناز امللموس لتدخالت
املنظمة (جلهة العمليات ،واملنتجات واخلدمات) على املستوى الوطين ،واإلقليمي والعاملي .و ّأما مؤشرات النواتج فهي تقيس
التغيريات على املستوى القطري أو البيئة التمكينية يف العامل والقدرات لتحقيق هدف حم ّدد .وتؤثر املنظمة على النتائج

 29الفقرة  13يف الوثيقة
 30الوثيقة C 2019/3
 31جمال العمل  3وجمال العمل  4يف الوثيقة CL 163/3
 32منظمة األغذية والزراعة .2019 ،اخلطة املتوسطة األجل للفرتة ( 2021-2018مراجعة) وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2020اللذان أع ّدمها
املدير العام .روماhttp://www.fao.org/3/my734ar/my734ar.pdf .
C 2019/3
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متاما .وتُستخدم املؤشرات ذات الصلة على مستوى املخرجات والنواتج
احملققة على مستوى النواتج ولكنها ال تسيطر عليها ً
لرصد تنفيذ االسرتاتيجية (املرفق األول -امللحق الثاين).

جيم  -الستعراض والتحديث
تنص االسرتاتيجية على أنه "سيتم حتديثها بصورة دورية يف ضوء نتائج التقييمات واستجابةً لالتفاقات العاملية
-13
ّ
اجلديدة ،مبا يف ذلك االتفاقات الناشئة عن اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئة [املوارد الوراثية لألغذية والزراعة]".
 -14وسيُعرض التحديث األول لالسرتاتيجية على اللجنة التقنية يف عام  .2022وينبغي إعداد اسرتاتيجية حمدثة ،حسب
االقتضاء ،فضالً عن خطة عمل جديدة خالل عام  2022وتقدميها إىل اجمللس يف عام  ،2023للنظر فيها.
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المرفق األول
مشروع خطة العمل للفترة  2023-2021لتنفيذ استراتيجية المنظمة بشأن تعميم التنوع
البيولوجي
عبر القطاعات الزراعية
أولا  -نواتج الستراتيجية
تستند خطة العمل الراهنة على تفعيل اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية

-1

33
لكل من النواتج األربعة يف االسرتاتيجية ،حت ّدد خطة العمل اإلجراءات الرئيسية ،واملنجزات ومواعيد
(االسرتاتيجية) .و ّ
اإلجناز .وفيما يلي نواتج االسرتاتيجية:

الناتج

:1

توفري الدعم للبلدان األعضاء ،بناء على طلبها ،لتحسني قدرهتا على تعميم التنوع البيولوجي.

الناتج

:2

تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها.

الناتج

:3

االعرتاف على املسععتوى العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.

الناتج

:4

تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه.

ثانياا  -الوظائف الرئيسية للمنظمة ومجالت العمل الرئيسية في الستراتيجية

جيري جتميع اإلجراءات الرئيسية الواردة يف خطة العمل بالنسبة إىل كل ناتج من نواتج االسرتاتيجية وف ًقا للوظائف
-2
السبعة الرئيسية للمنظمة:
( -)1تيس ع ععري ودعم عمل البلدان يف وض ع ععع وتنفيذ الص ع ععكوك املعيارية ووض ع ععع املواص ع ععفات مثل االتفاقات الدولية
ومدونات السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك.
(-)2

وجتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصع ع ع ععدها وحتسع ع ع ععني فرص احلصع ع ع ععول عليها يف اجملاالت ذات الصع ع ع ععلة
باختصاصات املنظمة.

(-)3

وتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية.

(-)4

وإس ععداء املش ععورة ودعم تنمية القدرات على املس ععتويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورص ععد وتقييم الس ععياس ععات
واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة.

(-)5

وإسع ععداء املشع ععورة ودعم األنشع ععطة اليت ترمي إىل مجع املعارف والتكنولوجيات واملمارسع ععات اجليدة وتنشع ععرها
وحتسن من تطبيقها يف جماالت اختصاص املنظمة.
ّ

(-)6

33

الوثيقة

وتيس ع ع ع ع ع ععري إقامة الشع ع ع ع ع ع عراكات ،يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية ،بني احلكومات
وشركاء التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص.
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(-) 7

13

والدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة.

34

وترتجم خطة العمل الوظائف الرئيسية للمنظمة إىل جماالت عمل رئيسية ،كما يبيّنه اجلدول .1

-3

التنوع البيولوجي
ثالثاا  -اإلجراءات الرئيسية بشأن ّ

احدا أو أنشطة متعددة حم ّددة
-4
أيضا نشاطًا و ً
جيسد و/أو حي ّدد ً
كل إجراء رئيسي يف مشروع خطة العمل ّ
ظل النواتج املختلفة (امللحق األول).
يف االسرتاتيجية يف ّ
وجيري جتميع اإلجراءات الرئيسية ضمن جماالت عمل رئيسية تتماشى مع إحدى الوظائف الرئيسية السبع
-5
للمنظمة .وتشمل جماالت العمل الرئيسية جمموعات من اإلجراءات الرئيسية الواجب اختاذها لتنفيذ األنشطة املقررة يف
التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية ،مع مراعاة العمل اجلاري الذي تقوم به املنظمة مع
االسرتاتيجية هبدف تعميم ّ
وحتدد خطة العمل املنجزات ومواعيد اإلجناز
شركائها .واإلجراءات الرئيسية املذكورة ليست شاملة للعمل املقرر للمنظمةُ .
بالنسبة إىل كل إجراء رئيسي.
الجدول  :1الوظائف الرئيسية للمنظمة ومجالت العمل الرئيسية في الستراتيجية
ال و و وووظ و و ووائ و و ووف مجالت العمل الرئيسية في الستراتيجية
ال ورئوويس و و و و و وي و ووة
للمنظمة
الناتج

1

توفير الدعم للبلدان األعضاء ،بناء على طلبها ،لتحسين قدرتها على تعميم التنوع البيولوجي

1

دعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات املتصلة بالتنوع البيولوجي

2

دعم البلععدان يف جتميع املعلومععات املتصع ع ع ع ع ع علععة بععالتنوع البيولوجي يف جمععال ص ع ع ع ع ع ععنع القرارات وحتليلهععا
واستخدامها

3

التنوع البيولوجي
تيسري احلوار على مستوى السياسات حول تعميم ّ

4
5

التنوع البيولوجي
دعم تنمية القدرات يف جمال تعميم ّ

التنوع
حتس ع ععني تبادل وتطبيق املعارف ،والتكنولوجيات واملمارس ع ععات اجليدة من جانب البلدان لتعميم ّ
البيولوجي

6

تيسري الشراكة لدعم تنفيذ اإلجراءات الوطنية يف جمال التنوع البيولوجي

الناتج
3
5

34

2

تعميم التنوع البيولوجي في سياسات المنظمة وبرامجها وأنشطتها
التنوع البيولوجي
تيسري احلوار على مستوى السياسات حول تعميم ّ

التنوع
حتسني تطبيق املعارف ،والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة من جانب املنظمة والشركاء لتعميم ّ
البيولوجي
الفقرة  13يف الوثيقة
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الناتج

3

العتراف على المسو و و و ووتوى العو والمي ب وودور التنوع البيولوجي وم ووا يق وودم ووه من خ وودم ووات النظم
اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

2

حتس ع ع ع ع ععني الوص ع ع ع ع ععول إىل البيانات واملعلومات عن دور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم
اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

3

تيسري احلوار على مستوى السياسات املتصل بالتنوع البيولوجي ،وتعزيزه ودعمه على املستوى العاملي،
واإلقليمي والقطري

5
6

يبني الروابط بني
جتميع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة ونشرها والتحسني من تطبيقها مبا ّ
التنوع البيولوجي واألمن الغذائي
ّ

تيسع ع ععري الش ع ع عراكات اليت تدعم تعميم التنوع البيولوجي بني احلكومات ،والشع ع ععركاء يف التنمية ،واجملتمع
املدين والقطاع اخلاص

7

التوعيععة ب عدور التنوع البيولوجي ومععا يقععدمععه من خععدمععات النظم اإليكولوجيععة لتحقيق األمن الغععذائي
والتغذية يف املنتديات ذات الصلة

الناتج

4

تعزيز تنسيق عمل المنظمة في مجال التنوع البيولوجي وإنجازه

4

تعزيز قدرات املنظمة يف املسائل املتصلة بالتنوع البيولوجي

5

حتس ع ععني تطبيق املعارف والتكنولوجيات واملمارس ع ععات اجليدة املتص ع ععلة بالتنوع البيولوجي يف س ع ععياس ع ععات
وإجراءات املنظمة

6

تعزيز التعاون مع املنظمات ذات الصلة

ابعا  -الرصد
را

أيضا رصد تنفيذ االسرتاتيجية اليت ستتماشى مع دورة رفع التقارير يف اإلطار االسرتاتيجي وإطار
-6
تلحظ خطة العمل ً
35
رصد برنامج العمل وامليزانية للمنظمة للفرتة  2021-2020وللفرتة .2023-2022
وتُستخدم املقاصد واملؤشرات القائمة واليت ُوضعت وف ًقا لإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطة املتوسطة األجل للفرتة
-7
 2021-2018ذات الصلة بنواتج االسرتاتيجية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية (امللحق الثاين) .وقد وافق مؤمتر
املنظمة على املؤشرات املستخدمة ،واليت تتماشى مع أهداف التنمية املستدامة .وبالتايل ،فإن االسرتاتيجية وخطة العمل تتواءمان
مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة ويف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  362021-2020وسيتم دجمهما بشكل تام يف اإلطار
االسرتاتيجي اجلديد واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية.

35
36

جمال العمل  3وجمال العمل  4يف الوثيقة
الوثيقة C 2019/3
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خامسا  -الستعراض والتحديث
ا

-8

تُن ّفذ اإلجراءات الواردة يف خطة العمل خالل الفرتة املمتدة من عام  2021إىل .2023

وعند مواصلة تطوير خطة العمل ،ستؤخذ يف االعتبار التطورات واالتفاقات اجلديدة ،مبا فيها تلك اليت مت التوصل
-9
إليها يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وجلنة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،37فضالً عن اخلربات املكتسبة يف تنفيذ
االسرتاتيجية وخطة عملها للفرتة  .2023-2021وسيدعى اجمللس إىل النظر يف استكمال وتعديالت االسرتاتيجية ومشروع
خطة العمل للفرتة  2025-2024يف هناية عام .2023

37
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الملحق األول :مجالت العمل الرئيسية ،والوظائف الرئيسية للمنظمة ،واإلجراءات الرئيسية ،والمنجزات ومواعيد التنفيذ في خطة العمل

للفترة 2023-2021

الناتج  :1الدعم المق ّدم إلى األعضاء ،بناء على طلبهم ،لتعزيز قدراتهم لتعميم التنوع البيولوجي
مجالت العمل الرئيسية

دعم عمل البلدان يف وضع
وتنفيذ الصع ع ع ع ع ع ععكوك املعيارية
ووض ععع املواص ععفات املتص ععلة
بالتنوع البيولوجي

ال و و وووظو و و ويو و و وف و و ووة اإلجراءات الرئيسية
الو ورئ وويس و و و و و و وي و ووة
للمنظمة*
1

المنجزات

م و و و ووواعو و و و وي و و و وود
اإلنوو و و و و وجو و و و و وواز
المؤقتة

للتنوع البيولوجي هبععدف حتععديععد اإلجراءات اليت جيععب
حتليععل اإلطععار العععاملي ّ
دعما للتنفيذ القطري
أن تتخذها املنظمة ً

2023

اعتماد خطة العمل العاملية اجلديدة واالسععتجابة على مسععتوى السععياسععات،
وتوفري الدعم الفين للتنفيذ والرصد.

2023

دعم البل ععدان يف احلع ع ّد من اآلث ععار السع ع ع ع ع ععلبي ععة ملبي ععدات اآلف ععات اخلطرة على التنوع برنامج ورشععة العمل التفاقية روتردام بشععأن تطبيق إجراء املوافقة املسععبقة عن
علم على بعض املواد الكيم ععاوي ععة اخلطرة واملبي ععدات املت ععداول ععة يف التج ععارة
البيولوجي
الدولية ،واليت متّ توسع ع ععيعها جبلس ع ع ععة واحدة على األقل حول بدائل املبيدات
اخلطرة ،وجلسة واحدة حول آثار املبيدات على التنوع البيولوجي وما يقدمه
من خدمات النظام اإليكولوجي

2021

اعتماد خطة العمل العاملية بشع ع ع ع ع ع ععأن القضع ع ع ع ععاء على خماطر مبيدات اآلفات
العالية اخلطورة

2021

دعم عمل البلدان يف تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد عام

2020

دعم هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف وضع خطة عمل عاملية للموارد الوراثية
املائية لألغذية والزراعة والتوصل إىل اتفاق بشأهنا ،ووضع استجابة سياساتية
للتقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل ،ودعم البلدان يف
تنفيذ خطط العمل العاملية املتفق عليها للموارد الوراثية احليوانية ،والنباتية واحلرجية.

تيس ع ع ععري احلوار حول الس ع ع ععياس ع ع ععات على املس ع ع ععتويني القطري أو اإلقليمي للمص ع ع ععادقة إجراء مشاورات وطنية/إقليمية لتعزيز املصادقة والتنفيذ
على اتفاقيات املنظمة املتصع ع ع ع ع ع ععلة بالتنوع البيولوجي وتنفيذها ،مثل املعاهدة الدولية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

2023
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دعم البلععدان واآلليععات اإلقليميععة يف إجراءات صع ع ع ع ع ع ععون التنوع البيولوجي يف املنععاطق صياغة التقرير املقدم إىل جلنة مصايد األمساك يف دورتيها الرابعة والثالثني
واخلامسة والثالثني الذي يلخص العناصر الرئيسية للمفاوضات املتصلة
الواقعة خارج الوالية الوطنية
بقطاع مصايد األمساك

2023

تقييم امتثال اإلطار القانوين الوطين لالتفاقيات والصكوك الدولية املتصلة
باحلياة الربية يف البلدان التجريبية لربنامج اإلدارة املستدامة للحياة الربية
بلدا على األقل) وتوفري الدعم لتحسني هذا التقييم
(ً 14

2023

دعم البلدان يف تعزيز األطر القانونية اليت مت ّكن اإلدارة املستدامة للحياة الربية
لتحقيق األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر متشيًا مع القرار الصادر
عن تطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربية
(الوثيقة )CBD/COP/DEC/14/7

دعععم العب علع ع ععدان يف جتعم عيععع
املعلومات املتصع ع ع ع ععلة بالتنوع
البيولوجي يف جمال صع ع ع ع ع ع ععنع
ال ع ع عق ع ع عرارات وحت ع ع عل ع ع عي ع ع عل ع ع عه ع ع ععا
واستخدامها

2

صياغة التقرير التحليلي املشرتك بني البلدان الذي يقدم توصيات إىل
اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن األطر املعيارية واملعايري الواجب
وضعها/تعزيزها مبا يتيح اإلدارة املستدامة للحياة الربية.

جتميع وحتليععل ونش ع ع ع ع ع ععر البيععانععات واملعلومععات لرص ع ع ع ع ع ع ععد حععالععة التنوع البيولوجي على مجيع حتديث النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي يف العامل
املستويات ،مبا يف ذلك البيانات املصنفة حسب النوع االجتماعي
وضع التقرير الصادر كل سنتني عن حالة الغابات يف العامل قبل انعقاد
الدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات

)(FISHSTAT

2023

جار
2022

نشر التقرير عن املسح العاملي للغابات بواسطة االستشعار عن بعد

2021

وضع التقرير الصادر كل سنتني عن حالة مصايد األمساك وتربية األحياء
املائية قبل انعقاد الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك

2022

إطالق األداة اجلوالة لدعم مجع البيانات ذات الصلة عن املصيد والتجارة
يف األمساك

2023

إطالق قاعدة البيانات العاملية عن معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو
املهملة ملعاجلة هذه املعدات واملصيد غري املقصود املرتبط هبا وبداية مجع
البيانات

2023

حتديث التقرير السنوي لربنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض
االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها عن الضمانات البيئية ونظم
املعلومات الرقابية؛

2023
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البيانات ومنتجات املعرفة املرتبطة هبا يف برنامج اإلدارة املستدامة للحياة
الربية بشأن سالسل إمداد حلوم الطرائد واستهالكها
دعم البلدان يف تنمية القدرات يف جمال مجع البيانات ألهداف التنمية املس ع ع ع ع ععتدامة ،نشر اإلحصائيات يف قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة عن تغيري الغطاء
إلتاحة رصعد مؤشعرات أهداف التنمية املسعتدامة ،وةاصعة املؤشعرات املتصعلة بالتنوع الربي بالنسبة إىل مجيع البلدان
البيولوجي38.
حتديث املواقع الشبكية اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة

تنوع حنل العسل املستأنس
وضع نظام لرصد ّ

تنوع حنل العس ع ععل املس ع ععتأنس يف نظام معلومات التنوع
وض ع ععع نظام لرص ع ععد ّ
الوراثي للحيوانات املستأنسة

2021

جار
2023

2021

يدا بيد
مراعاة التنوع البيولوجي يف أبعاد البيانات اجلغرافية املكانية واملادية البيولوجية ،ويف دمج التنوع البيولوجي يف وثائق التخطيط ملبادرة العمل ً
ص ع عا للمقايض ع ععات بني
مكون التحليل ووض ع ععع النماذج اليت سع ععوف تويل
اهتماما خا ً
ً
ّ
أهداف التنمية املستدامة.

2023

بالتنوع البيولوجي يف "التقدم باجتاه الزراعة املسع ع ععتدامة" ،السالسل الزمنية ملعامل جيين إلنتاج احملاصيل والثروة احليوانية ،مبا يشري إىل
تقدير املؤش ع ع عرات املتص ع ع ععلة ّ
درجة االعتماد على أنواع عديدة
باستخدام اإلحصائيات الوطنية بشأن إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية

2021

ضع ع ع ع ّعم طلبات بيانات خاصع ع ع ععة متصع ع ع ععلة بالتنوع البيولوجي إىل عملية مجع البيانات مجيع األطراف اليت تن ّفذ مش ع ع ععاريع حول تركيبات مبيدات اآلفات ش ع ع ععديدة
اخلطورة تق ّدم البيانات املتصلة بالتأثري على البيئة يف االستمارة اخلاصة هبذه
املتعلقة مببيدات اآلفات واليت جتري يف إطار اتفاقية روتردام
الرتكيبات

2021

املباشععرة مبشععروع لتنفيذ نظام احملاسععبة االقتصععادية البيئية ،احلسععابات املتصععلة
بالتنوع البيولوجي يف الغابات ومصع ع ع ع ععايد األمساك (إنتاج احملاصع ع ع ع ععيل والثروة
احليوانية؛ واستخدام األراضي والغطاء األرضي) يف بلدين على األقل.

2023

دعم حماسبة املوارد الطبيعية

38

مجع وحتليل البيانات عن اهلدف  1-4-2من أهداف التنمية املسععتدامة ،مع
تقرير يش ع ععري إىل معدالت اس ع ععتجابة البلدان وتفاصع ععيل االسع ععتجابة للمؤشع ععر
للتنوع البيولوجي
الفرعي ّ

2023

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

19
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دعم البلدان يف مجع البيانات عن مواردها النباتية ،واحليوانية ،واحلرجية واملائية ويف املص ع ع ع ع ع ع ععادقة على األدلة العملية ملعايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية
توثيق اجلهود املبذولة لص ع ع ع ع ععون هذه املوارد الوراثية واس ع ع ع ع ععتخدامها وتطويرها على حنو لألغذية والزراعة
مسع ع ع ع ع ع ععتدام ،مبا يف ذلك لتمكني رص ع ع ع ع ع ععد املؤش ع ع ع ع ع ع عرين  5-2و 6-15ألهداف التنمية
املستدامة ،مبا يف ذلك البيانات املصنفة حسب النوع االجتماعي

2021

حتديث قاعدة بيانات املوارد الوراثية بانتظام (نظام معلومات التنوع الوراثي
للحيوانات املس ع ع ععتأنس ع ع ععة ،والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشع ع ععأن
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة)

جار

تقدمي تقارير الرصع ع ع ع ع ع ععد عن حالة التنفيذ الوطين خلطط العمل العاملية للموارد
الوراثية النباتية واحليوانية إىل هيئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف
دورهتا العادية الثامنة عشرة

2021

تطوير نظم عاملية جديدة للمعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية

2023

تطوير نظم منوذجية عاملية للمعلومات ألنواع مسع ع ععتأنسع ع ععة من املوارد الوراثية
املائية واستخدامها يف وضع التقارير القطرية

2023

حتععديععث النظععام العععاملي لإلعالم عن املوارد الوراثيععة النبععاتيععة لألغععذيععة والزراعععة
يف إطععار املععادة  17من املعععاهععدة الععدوليععة للموارد الوراثيععة النبععاتيععة لألغععذيععة
والزراعة ،بالتوازي مع النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

2023
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تيسري احلوار على مستوى
الس ع ععياس ع ععات حول تعميم
التنوع البيولوجي
ّ

3

املسامهة يف عمل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

توفري املسامهات يف برنامج عمل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جار
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وإطالع األجهزة الرئيسية
ذات الصلة يف املنظمة بالتطورات على صعيد تنفيذ برنامج العمل.

دعم تنمية القدرات يف
جمال تعميم التنوع
البيولوجي

4

دعم البلدان يف وضع أُطر سياساتية وقانونية متسقة تدمج التنوع البيولوجي عرب
خمتلف القطاعات

ضم األطر القانونية بشأن األمسدة يف قاعدة

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

SoiLEX

2021

نشر الدليل العملي عن التشريع لنهج النظام اإليكولوجي إزاء مصايد
األمساك ،وعقد ورشيت عمل إقليميتني يف أفريقيا لدعم تنفيذ الدليل العملي

2021

تعديل التقارير القطرية املقدمة إىل جلنة الزراعة عن السياسات ملراعاة مدونة
السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام

2023

تنمية قدرات البلدان لتحديد تدابري الصون الفعالة األخرى احملتملة القائمة
على املناطق يف القطاعات الزراعية ،مبا يف ذلك مصايد األمساك والغابات

2022-2021

تنفيذ اإلطار القانوين حلماية التنوع البيولوجي احمللي وإبراز قيمته للتغذية
واألسواق يف أربعة بلدان على األقل (السنغال ،والنيجر ،وموزامبيق وبريو)

2021

بلدا
بالنسبة إىل البلدان التجريبية لربنامج اإلدارة املستدامة للحياة الربية (ً 14
على األقل) :جتميع التشريعات ذات الصلة واملالمح القانونية الوطنية اليت
جتري حتليالً ملواطن القوة والفجوات ومواطن الضعف املتصلة باألطر املعيارية
اليت تتيح اإلدارة املستدامة للحياة الربية (مبا يف ذلك استخدام احلياة الربية
ألغراض استهالكية أو غري استهالكية ،واإلنتاج احليواين وصحة احليوان،
وسالمة األغذية) متاح على اإلنرتنت.

2023

21
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دعم البلدان األعضاء يف تعبئة املوارد من أجل تعميم التنوع البيولوجي
واالستثمارات يف هنج الزراعة املستدامة اليت تساهم على حنو أفضل يف حتقيق
التنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك التمويل من مرفق البيئة العاملي

بناءً على طلب البلد ،إدراج تعميم التنوع البيولوجي يف برامج التعاون الفين،
وبرامج التعاون احلكومي ،ومرفق البيئة العاملي ،وصندوق املناخ األخضر وغريها
من املشاريع الثنائية واملتعددة األطراف ،متشيًا مع أطر الربامج القطرية لدى
منظمة األغذية والزراعة واألمم املتحدة.

2023

وضع جمايل عمل براجميني على األقل بشأن تعميم التنوع البيولوجي ،باالستناد
إىل املزايا النسبية للمنظمة ومن خالل مواءمتهما مع األولويات يف اجملال احملوري
للتنوع البيولوجي ملرفق البيئة العاملية حبيث ختتار البلدان منها وتكييفها مع
وضعها

2023

مساعدة البلدان األعضاء يف إدماج منظور التنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك
اسرتاتيجيات املساواة بني اجلنسني ذات الصلة ،يف أدوات التخطيط ذات
الصلة ،مبا فيها أطر الربجمة القطرية واملبادرات اإلقليمية للمنظمة ،واخلطط

بناءً على طلب البلد ،دعم عملية وضع خطط توجيهية للثروة احليوانية اليت
تعظّم مسامهة قطاع الثروة احليوانية يف حتقيق النمو االقتصادي ،واحل ّد من الفقر،
واملساواة بني اجلنسني ،وحتقيق األمن الغذائي والتغذية ،مع خفض البصمة

2023

الوطنية اخلاصة بالقطاعات الزراعية ،واخلطط الوطنية لتحقيق األمن الغذائي
والتغذية

البيئية وحتسني التنوع البيولوجي
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مساعدة األعضاء ،بناءً على طلبها ،يف حتسني القدرات على وضع تدابري احلصول إجناز مسح للتدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها الرامية إىل
على املوارد وتقاسم منافعها ،أو تكييف تلك التدابري أو تنفيذها ،مع األخذ بعني االستجابة إىل السمات التمييزية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،ومتابعة
االعتبار أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،والدور اخلاص الذي تؤديه لتحقيق
التوصيات اليت نظرت فيها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
األمن الغذائي ومساهتا املميزة.

2023

دعم البلدان يف بناء القدرات لرصد اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك أداة لرصد تنفيذ اإلدارة املستدامة للرتبة
ُهنج النظام اإليكولوجي
األداة ودليل املستخدم لرصد تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي إزاء مصايد

2021
2022-2021

األمساك
التنوع البيولوجي للمياه العذبة
أدوات ومؤشرات التدفقات البيئية لدعم ّ

2022-2021

عقد حلقات عمل إقليمية بشأن إدارة معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو
املهملة والتلوث الصلب ،ةاصة القمامة البالستيكية

2022-2021

إصع ع ع ع ع ع ععدار جمموعتني من اخلطوط التوجيهية من أجل تقييم أداء الثروة احليوانية
على الصعيد البيئي للتقييم

2021




التنوع البيولوجي وقطع ععاع الثروة احليواني ععة -اخلطوط التوجيهي ععة للتقييم
الكمي
قياس ووض ع ع ع ع ععع منوذج ألرص ع ع ع ع ععدة كربون الرتبة والتغيريات يف األرص ع ع ع ععدة
يف نظم إنتاج الثروة احليوانية

تنفيذ خطة تنفيذ مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا
على حنو مستدام

2022

23
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وضع قاعدة بيانات للمختربات الوطنية اليت جتري عمليات تقييم جلودة

2021

األمسدة
اخلطوط التوجيهية واألدوات لرصد اإلدارة املستدامة للصيد الربي باالستناد
إىل االختبارات امليدانية يف البلدان التجريبية لربنامج اإلدارة املستدامة للحياة

2023

الربية

حتسني تطبيق وتبادل
املعارف ،والتكنولوجيات
واملمارسات اجليدة من
جانب البلدان لتعميم
التنوع البيولوجي
ّ

5

دعم البلدان يف تفعيل إطار العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية من أجل تيسري
عميات االنتقال إىل الزراع املراعية للتنوع البيولوجي وإىل النظم الغذائية املستدامة

نشر الدليل العملي لتفعيل العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية وعقد ورشيت
عمل إقليميتني يف أفريقيا لدعم تنفيذ الدليل العملي

2022

دعم البلدان يف بناء القدرات بشأن الوقاية من األنواع الغازية ،وإدارهتا والقضاء
عليها

عقد حلقة عمل إقليمية حول وضع خطط طوارئ لتفشي األنواع الغازية يف
الغابات يف أوروبا وآسيا الوسطى

2021

دعم استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام

وضع تقرير عن إدارة الرتبة للزراعة املراعية للتغذية

2023

للملقحات2.0

دعم وتعزيز إدارة امللقحات

دعم التنفيذ الوطين واإلقليمي للمبادرة الدولية

دعم تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي إزاء إدارة مصايد األمساك

إطالق األدوات ودورة التعليم اإللكرتوين لدعم تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي

2023
2023

إزاء مصايد األمساك"
اعتماد اخلطوط التوجيهية الفنية للوقاية من املصيد العرضي للثدييات البحرية
يف مصايد األمساك واحل ّد منه

2023

نشر دليل عن أمساك النطاق البحري األوسط يف احمليط األطلسي

2021
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اعتماد أفضل املمارسات يف احل ّد من الصيد العرضي يف مصايد القريدس

2021

اجلر
االستوائية اليت تستخدم شباك ّ

اعتماد تعديلني على معدات الصيد للح ّد من الصيد غري املقصود من
جانب بلدين ناميني على األقل

2021

عقد ورشة عمل للخرباء حول الدروس املستمدة واملمارسات اجليدة إلدارة
مصايد األمساك تتماشى مع هنج النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك،

2022

ووضع تقرير يولّف النواتج
بناء القدرات املتصلة باالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف لدول أفريقيا ،ومنطقة
البحر الكارييب واحمليط اهلادئ

تنفيذ املرحلة الثالثة من برنامج االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف لبلدان
أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ:





2023

توفري الدعم لدمج التدابري اخلاصة باالستخدام املستدام للتنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه يف األطر السياساتية الوطنية،
واالسرتاتيجيات وخطط العمل
توفري الدعم لتعميم التنوع البيولوجي يف الربامج الوطنية لإلرشاد
الزراعي وإضفاء الطابع املؤسسي عليه
وضع برامج التدريب للسماح للمنتجني الزراعيني اعتماد ممارسات
التحول إىل اإلنتاج املستدام
قائمة على النظام اإليكولوجي و ّ

إطالق وتنفيذ املرحلة الثالثة من برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال
خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف أقاليم أفريقيا،
وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية

2021

25
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دعم تنفيذ املمارسات لإلدارة املستدامة للغابات وحتسني صون احلياة الربية يف
الغابات ،والنظم اإليكولوجية للسافانا واألراضي الرطبة والنظم اإليكولوجية للمياه
العذبة ،واستخدامها على حنو مستدام

بلدا على األقل
دعم تنفيذ املمارسات لإلدارة املستدامة للغابات يف ً 30

2023

أفضل املمارسات لتشخيص إطار إدارة احلياة الربية

2021

حتليل أدوار النساء والرجال يف سالسل إمداد حلوم الطرائد باالستناد إىل

2023

حاالت دراسة لربنامج اإلدارة املستدامة للحياة الربية
توفري البيانات األساسية يف مثانية بلدان بشأن اإلدارة املستدامة للحياة
الربية إلدخاهلا يف قواعد البيانات العاملية واإلقليمية والوطنية

2021

نشر التقرير عن التجارب الزراعية بشأن األراضي الرطبة الذي يوضع
بالتعاون مع اتفاقية األراضي الرطبة (رامسار)

2023

وضع تقرير عن التنوع البيولوجي يف الغابات املزروعة كوسيلة لدعم اإلدارة

2022

املستدامة للغابات
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الناتج  :2تعميم التنوع البيولوجي في سياسات المنظمة وبرامجها وأنشطتها
تيسري احلوار على مستوى
السياسات حول تعميم

3

التنوع البيولوجي يف اللجان الفنية للمنظمة،
تيسري املناقشات حول تعميم ّ
واملؤمترات/اهليئات اإلقليمية وسائر األجهزة الدستورية

التنوع البيولوجي
ّ

نشر تقارير اجتماعات اللجان الفنية للمنظمة ،واملؤمترات/اهليئات اإلقليمية
وسائر األجهزة الدستورية التابعة هلا

2023

تسليط الضوء على التنوع البيولوجي يف اإلطار االسرتاتيجي املقبل والزراعة

2021

واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية ملنظمة األغذية والزراعة.
حتسني تطبيق املعارف،
والتكنولوجيات
واملمارسات اجليدة من
جانب املنظمة والشركاء
التنوع البيولوجي
لتعميم ّ

5

الشعب ملعاجلة احملفزات الزراعية إلزالة الغابات ،وتدهور
وضع مبادرة مشرتكة بني ُ
األراضي ،وفقدان األراضي الرطبة وخسارة التنوع البيولوجي املرتبط به ،باعتبارها
استجابة "لعكس مسار إزالة الغابات" ،وهي جهود على نطاق منظومة األمم
املتحدة طلبها األمني العام ،ويوجهها برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية
والزراعة ،بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وإدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية يف األمم املتحدة وكيانات أخرى ذات الصلة

إطالق مبادرة يف مؤمتر القمة للنظم الغذائية

2021

27
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الناتج  :3العتراف على المستوى العالمي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
حتس ع ع ع ع ع ع ع ععني الععوص ع ع ع ع ع ع ع ععول إىل
البيع ععانع ععات واملعلومع ععات عن
دور التنوع البيولوجي وم ع ععا
يقععدمععه من خععدمععات النظم
اإليكولوجيععة لتحقيق األمن
الغذائي والتغذية

2

تيس ععري احلوار على مس ععتوى
السععياسععات املتصععل بالتنوع
البيولوجي ،وتعزيزه ودعمع ععه
على املس ع ع ع ع ع ع ععتوى الع ع ع ععاملي،
واإلقليمي والقطري

3

39

توفري آخر املعلومات عن حالة واجتاهات املؤشع ع ع ع عرات املتص ع ع ع ععلة بالتنوع البيولوجي اليت التقرير السع ع ع ع ع ع ععنوي الرقمي للمنظم ععة عن التق ععدم يف حتقيق أه ععداف التنمي ععة
تكون املنظمة راعية هلا أو شريكة فيها39.
املستدامة

2023

إعداد تقارير املنظمة مع إدراج أقسام حول الروابط بني التنوع البيولوجي واألمن الغذائي إطالق التقرير عن حالة الغابات لعام  :2022الغابات ،والتنوع البيولوجي
واألشخاص

2022

عقد اجتماعات عاملية للخرباء ،وأحداث جانبية وأحداث رفيعة املستوى متصلة
بالتنوع البيولوجي

إطالق التقرير عن حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية قبل انعقاد
الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك 2020

2022

إطالق التقرير عن حالة موارد األرض واملياه لألغذية والزراعة يف العامل

2021

رفع التقارير عن حالة إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة يف العامل ،والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية
إىل هيئة املوارد الوراثية النباتية يف دورهتا التاسعة عشرة

2023

وضع التقرير عن التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وقطاع الثروة احليوانية
باالستناد إىل منوذج احملاسبة البيئية للثروة احليوانية العاملية

2021

الندوة العاملية بشأن التنوع البيولوجي للرتبة

2021

الندوة بشأن صون املوارد الوراثية النباتية يف املوقع وإدارهتا يف املزرعة

2021

الندوة العاملية بشأن الرتبة املتأثرة باألمالح

2021

الندوة العاملية بشأن خصوبة الرتبة

2022

احلوار املتعدد أصحاب املصلحة حول دور األغذية والزراعة يف اإلطار
العاملي للتنوع البيولوجي

2021

أهداف التنمية املستدامة  ،1-4-2و ،1-5-2و ،2-5-2و ،1-3-12و ،1-4-14و ،1-6-14و ،1-7-14و-14ب ،1-و-14ج ،1-و ،1-1-15و ،1-2-15و ،1-3-15و 2-4-15و.1-6-15
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متثيل املنظمة والقطاعات الزراعية يف األحداث املتصلة بالتنوع البيولوجي

تنظيم أحداث إعالم إقليمية وعاملية عن مدونة السلوك الدولية بشأن
استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام

2023

املؤمتر العاملي للغابات

2021

املؤمتر العاملي حول الرتبية املائية ملنظمة األغذية والزراعة/شبكة مراكز تربية
األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ

2021

توفري القيادة والدعم لتخطيط و/أو تنفيذ األحداث التالية:
مؤمتر احمليطات

2021

مؤمتر القمة العاملية للنظم الغذائية

2021

مؤمتر القمة بشأن التغذية من أجل النمو

2021

املؤمتر العاملي للدواجن

2021

املؤمتر العاملي بشأن علم الوراثة املنطبقة على إنتاج الثروة احليوانية

2022

الرابطة األوروبية لإلنتاج احليواين

2023

املؤمتر العاملي لصون الطبيعة الذي يعقده االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة

2021

مؤمتر "حميطنا"

2021

أيام التنمية األوروبية

2021

املؤمتر العاملي ملصايد األمساك

2021

الندوة الدولية للشعب املرجانية

2021

املؤمترات حول الشراكة يف جمال خدمات النظام اإليكولوجي

2023-2021

املؤمتر العاملي للغابات

2021

29
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متثيل املنظمة يف اجللسات يف اتفاقيات التنوع البيولوجي ذات الصلة هبدف حتديد
املنظمة كاملنتدى الرئيسي للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وضمان أن تضم
االتفاقيات األخرى احتياجات القطاعات الزراعية

املسامهة يف ختطيط وتنفيذ األحداث التالية:


االجتماع اخلامس عشر والسادس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
التنوع البيولوجي

2023



االجتماع الرابع عشر واخلامس عشر ملؤمتر األطراف املتعاقدة
يف اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة

2023

30

جتميع املعارف
والتكنولوجيات واملمارسات
اجليدة ونشرها والتحسني من
يبني الروابط بني
تطبيقها مبا ّ
التنوع البيولوجي واألمن
ّ
الغذائي والتكنولوجيات
واملمارسات اجليدة ونشرها
والتحسني من تطبيقها مبا
التنوع
ّ
يبني الروابط بني ّ
البيولوجي واألمن الغذائي
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تبني الروابط بني االسععتخدام املسععتدام تقاسم اخلطوط التوجيهية ،وأفضل املمارسات وغريها من منتجات املعرفة
تقاسععم أفصععل املمارسععات ووضععع األدوات اليت ّ
للتنوع البيولوجي من برنامج اإلدارة املستدامة للحياة الربية كجزء من جمموعة األدوات
للتنوع البيولوجي واألمن الغعذائي ودعم االنتقعال إىل الزراععة املراعيعة ّ
اخلاصة باإلدارة املستدامة للغابات ،على املوقع الشبكي للمنظمة ويف
والنظم الغذائية املستدامة
املنتديات ذات الصلة

2023

نشر دليل عن "تقييم استدامة التسميات اجلغرافية" الذي يضم صون
وتعزيز التنوع البيولوجي

2021

نشر كتاب عن مشرتيات األغذية املستدامة يتضمن عدة أبواب متصلة
بدعم استخدام التنوع البيولوجي

2021

إتاحة اخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات بشأن إصالح النظام
اإليكولوجي على املوقع الشبكي لعقد األمم املتحدة إلصالح النظام
اإليكولوجي

2023

شبكة دوائر املمارسني اليت متّ إنشاؤها من خالل منصة املعرفة املتعلقة
بالزراعة اإليكولوجية

2021

اختبار األداة لتقييم أداء الزراعة اإليكولوجية يف مجيع األقاليم ووضع
قاعدة بيانات عاملية لتحسني األدلّة على أداء الزراعة اإليكولوجية املتعدد
األبعاد لتحسني استدامة النظم الغذائية

2021

نشر املطبوعة عن النظم الزراعية اجلبلية  -بذور املستقبل .وهو جتميع
ألفضل املمارسات يف الزراعة اإليكولوجية يف املناطق اجلبلية ومسامهتها
يف التنمية املستدامة للمناطق اجلبلية

2021

إعادة توفري الكربون يف الرتبة العاملية :دليل فين ملمارسات اإلدارة اجليدة

2021

ورقة موقف منظمة األغذية والزراعة بشأن إصالح النظام اإليكولوجي
لقطاعات اإلنتاج لألغذية والزراعة

2021

اخلطوط التوجيهية بشأن ممارسات تربية النحل اجليدة لرتبية النحل
املستدامة

2021
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تيسري الشراكات اليت تدعم
تعميم التنوع البيولوجي بني
احلكومات ،والشركاء يف
التنمية ،واجملتمع املدين
والقطاع اخلاص

31
6

توسيع نطاق عمل الشراكات ذات الصلة (مثالً ،األعضاء يف جمموعة األمم املتحدة
لإلدارة البيئية لألراضي؛ والشراكة التعاونية يف جمال الغابات؛ والشراكة التعاونية بشأن
اإلدارة املستدامة للحياة الربية؛ والشراكة من أجل تنمية املناطق اجلبلية؛ والشراكة
العاملية من أجل الرتبة وجمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة) لزيادة
اإلقرار بدور التنوع البيولوجي يف حتقيق األمن الغذائي

مبادرة مشرتكة للشراكة التعاونية يف جمال الغابات؛ من أجل وقف إزالة
الغابات

2021

تنظيم املنتدى حول احلياة الربية الذي من جانب الشراكة التعاونية بشأن
اإلدارة املستدامة للحياة الربية

2021

اجلمعيات السنوية العامة حول الشراكة العاملية من أجل الرتبة

2023-2021

تنظيم جلسات العمل السنوية يف جمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية

2023-2021

املعنية بالرتبة
ضم اعتبارات التنوع البيولوجي يف االستثمار يف املناخ ،ويف التكيف مع تغيري املناخ
والتخفيف من آثاره

حتسني معايري اإلبالغ عن االستدامة على مستوى املنظمة واملصفوفة املتاحة
للمؤشرات /القياسات على مستوى املنظمة لضمان درجة أعلى من الشفافية
واملساءلة بشأن آثار القطاع اخلاص على التنوع البيولوجي

تطبيق األداة املتكاملة لتقييم واحتساب التنوع البيولوجي يف مجيع األقاليم
وجملموعة متنوعة من املشاريع والربامج يف القطاعات الفرعية ،مبا يف ذلك
الزراعة ،والثروة احليوانية والغابات.

2021

تنفيذ مبادرة إعادة توفري الكربون يف الرتبة العاملية ،مبا يف ذلك إعداد
اخلريطة العاملية الحتجاز الكربون العضوي للرتبة وإطالق إجراءات
القياس ،واإلبالغ والتحقيق على مستوى املزرعة.

2021

وضع ،واختبار وتعزيز جمموعة من مصفوفة املؤشرات/القياسات ملساعدة
الشركات العاملة يف قطاع األغذية والزراعة من أجل قياس آثارها على
التنوع البيولوجي ،و/أو مساعدة احلكومات الوطنية على مجع املمارسات
املؤسسية املتصلة بالتنوع البيولوجي

2021

التعاون مع منظمات اإلبالغ املؤسسي مثل مبادرة التقارير العاملية،
ومشروع الكشف عن انبعاثات الكربون ،وجملس املعايري احملاسبية اخلاصة
باالستدامة لتعميم التنوع البيولوجي على حنو أفضل يف معايريها ،وةاصة
املعايري املتصلة باألغذية والزراعة

2021

32

التوعية بدور التنوع البيولوجي
وما يقدمه من خدمات
النظم اإليكولوجية لتحقيق
األمن الغذائي والتغذية يف
املنتديات ذات الصلة
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التوعية بقدرة التسميات اجلغرافية على احلفاظ على التنوع البيولوجي واملسامهة يف
التغذية واألمناط الغذائية الصحية

تنظيم منتدى حول استدامة التسميات الجغرافية بالشراكة مع منظمة
الشبكة الدولية للتسميات الجغرافية

2021

عقد مؤمتر دويل حول التسميات اجلغرافية بالتشارك مع مركز التعاون
الدويل للبحوث الزراعية من أجل التنمية

2021

االخنراط يف عقود األمم املتحدة بش ع ععأن التغذية واملش ع ععاركة يف توجيهها؛ وعلوم احمليط؛ احلمالت السنوية:
التنوع
والزراعة األس ع ع ع ع ع عرية؛ واملياه؛ وإصع ع ع ع ع ععالح النظام اإليكولوجي والدعوة إىل تعميم ّ
التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظام اإليكولوجي لتحقيق
• اليوم العاملي للبقول ( 1فرباير/شباط)
البيولوجي ودور ّ
األمن الغذائي والتغذية
• اليوم العاملي لألراضي الرطبة ( 2فرباير/شباط)
• اليوم العاملي للحياة الربية ( 3مارس/آذار)
• اليوم الدويل للغابات ( 21مارس/آذار)
• اليوم العاملي للمياه ( 22مارس/آذار)
• اليوم العاملي للنحل ( 20مايو/أيار)
للتنوع البيولوجي ( 22مايو/أيار)
• اليوم العاملي ّ
• اليوم العاملي للبيئة ( 5يونيو/حزيران)
•
•
•
•
•

2023-2021

التصحر واجلفاف ( 17يونيو/حزيران)
يوم
ّ
اليوم الدويل للنظم اإليكولوجية لغابات املانغروف (26
يوليو/متوز)
اليوم الدويل للتوعية للفاقد واملهدر يف األغذية (29
سبتمرب/أيلول)
اليوم العاملي للرتبة ( 5ديسمرب/كانون األول)
اليوم الدويل للجبال ( 11ديسمرب/كانون األول)

وضع االسرتاتيجية لعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية
( )2030-2021وتنفيذها

2021

33
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االسرتاتيجية لعقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات من أجل التنمية
املستدامة ( - )2030-2021عقد تنفيذ اخلطة

2023

استعراض منتصف املدة لعقد عمل األمم املتحدة من أجل التغذية

2021

السنة الدولية للفاكهة واخلضار

2021
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الناتج  :4تعزيز تنسيق عمل المنظمة في مجال التنوع البيولوجي وإنجازه
تعزيز قدرات املنظمة يف
املسائل املتصلة بالتنوع
البيولوجي

4

حتسني تطبيق املعارف،
والتكنولوجيات واملمارسات
اجليدة املتصلة بالتنوع
البيولوجي يف سياسات
وإجراءات املنظمة

5

للتنوع البيولوجي من أجل تبادل املعرفة
تطوير شبكة فنية ّ

إقامة الشبكة الفنية للتنوع البيولوجي

2021

تشكيل جمموعة عمل على نطاق املنظمة معنية بالتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك،
حسبما هو مالئم ،جمموعات عمل فرعية مواضيعية

إتاحة القائمة احمل ّدثة جلهات االتصال املعنية بالتنوع البيولوجي للمنظمة
على اإلنرتنت

2021

بناء القدرات لتنسيق التنوع البيولوجي يف املنظمة ،وتوفري الدعم املتسق
لمجاالت العمل املشرتكة
استعراض عمليات دورة املشروع ،والضمانات البيئية واالجتماعية من أجل التصدي سريان الضمانات البيئية واالجتماعية املراجعة للمنظمة
للمستويات الثالثة للتنوع البيولوجي بشكل أفضل عرب مجيع القطاعات الزراعية
تنفيذ مؤشر التنوع البيولوجي يف تصميم املشروع واملوافقة عليه
وضع مؤشر التنوع البيولوجي (باتباع مثل املؤشر اجلنساين) للمشاريع
ضم املسائل املتصلة بالتنوع البيولوجي إىل إدارة املخاطر يف املشاريع واملوافقة احلرة،
ّ
واملسبقة واملستنرية

ضم التنوع البيولوجي إىل أدوات إدارة املخاطر يف املشاريع
ّ

وضع خطوط توجيهية جديدة للمشرتيات تأخذ يف االعتبار الشواغل املتصلة بالتنوع استعراض حالة التنوع البيولوجي يف مشرتيات املنظمة
البيولوجي
املنظمات مع التعاون تعزيز 6
ذات الصلة

التنوع البيولوجي كمجال رئيسي للتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة
حتديد ّ

عكس التنوع البيولوجي يف اتفاقات التعاون اجلديدة واحملدثة

جار
2021

2021
2021

2021

2021
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* الوظائف الرئيسية للمنظمة

40

1

تيسععري ودعم عمل البلدان يف وضععع وتنفيذ الصععكوك املعيارية ووضععع املواصععفات مثل االتفاقات الدولية ومدونات
السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك؛

2

جتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصع ع ع ع ع ععدها وحتسع ع ع ع ع ععني فرص احلصع ع ع ع ع ععول عليها يف اجملاالت ذات الصع ع ع ع ع ععلة
باختصاصات املنظمة

3

تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية

4

إسع ع ع ععداء املشع ع ع ععورة ودعم تنمية القدرات على املسع ع ع ععتويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصع ع ع ععد وتقييم السع ع ع ععياسع ع ع ععات
واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة

5

أنش ع ع ععطة املش ع ع ععورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارس ع ع ععات اجليدة وتنش ع ع ععرها وحت ّسع ع ع عن من تطبيقها
يف جماالت اختصاص املنظمة

6

تيسري إقامة الشراكات ،يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية ،بني احلكومات وشركاء التنمية
واجملتمع املدين والقطاع اخلاص

7

الدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة

40

الفقرة  21يف الوثيقة

C 2019/3

COAG/2020/16

36

الملحق الثاني :مؤشرات اإلطار الستراتيجي للمنظمة
الجدول  :1استخدام مؤشرات النواتج يف اإلطار االسرتاتيجي لربنامج عمل وميزانية املنظمة 41خالل الفرتة
 2021لرصد التغيريات على املستوى القطري أو البيئة والقدرات التمكينية العاملية لتحقيق أهداف اسرتاتيجية التنوع
42
البيولوجي.

-2020

نووواتووج اإلط و ووار الس و و و و و وتوورات وي وجووي مؤشرات النواتج في اإلطار الستراتيجي للمنظمة
للمنظمة
الناتج :1-2
اعتمع ععاد البل ععدان ملمع ععارسع ع ع ع ع ع ع ع ععات لزيع ععادة
اإلنتاجية بطريقة مس ع ع ع ع ع ععتدامة مع معاجلة
تغري املناخ والتدهور البيئي يف قطاعات
الزراعة والغابات ومصايد األمساك

-1-2ألف :ع دد البلدان اليت اعتمد فيها املنتجون ممارسات لزيادة اإلنتاجية بطريقة مستدامة،
اإلشارة إىل اهلدف  1-4-2من أهداف التنمية املستدامة
-1-2باء :نسبة البلدان اليت فيها درجة عالية من تنفيذ مدونة سلوك املنظمة بشأن الصيد الرشيد
-1-2جيم :عدد البلدان اليت ترفع تقارير عن التقدم احملرز يف اإلدارة املسع ع ع ععتدامة للغابات (اهلدف
)1

-2-15

-2-2ألف :عدد البلدان اليت لديها سياسات وبرامج استثمار ذات صلة تشجع استدامة قطاعات الزراعة
الناتج :2-2
والغابات ومص ع ع ع ع ععايد األمساك وتعاا بش ع ع ع ع ععكل ص ع ع ع عريح اإلنتاجية واإليرادات ،والتكيف مع آثار تغري املناخ
وضع ع ع ع ع ع ععع البلدان لسع ع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ع ععات وآليات
والتخفيف من حدته ،وصون البيئة ،وتعزز التنسيق املشرتك بني القطاعات.
للحوكمععة أو حتسع ع ع ع ع ع ععينهععا ملعععاجلععة اإلنتععاج
املس ع ع ععتدام وتغري املناخ والتدهور البيئي يف
قط ععاع ععات الزراع ععة ومص ع ع ع ع ع ع ع ععاي ععد األمس ععاك
واحلراجة
 -3-2ألف :عدد البلدان اليت أص ع ع ععدرت تقارير وطنية بشع ع ععأن تنفيذ خطة التنمية املسع ع ععتدامة لعام ،2030
الناتج :3-2
تتناول مؤش عرات أهداف التنمية املسععتدامة ذات الصععلة باهلدف االس عرتاتيجي  ،2وتعاا اسععتدامة قطاعات
حتس ع ع ع ع ع ععني البلدان لتنفيذ الس ع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ع ععات
الزراعة والغابات ومصايد األمساك
والص ع ع ع ع ع ععكوك الععدوليععة لتحقيق اسع ع ع ع ع ع عتععدامععة
قط ععاع ععات الزراع ععة ومص ع ع ع ع ع ع ع ععاي ععد األمس ععاك  -3-2باء :عدد البلدان اليت أبلغت عن وضع أو تفعيل سياسة/اسرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد من قدراهتا
والغابات
على التكيّف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ ،وتعزز قدرهتا على الصمود أمام تغري املناخ وحتقيق تنمية تتسم
باخنفاض انبعاثات غازات الدفيئة على حنو ال يهدد إنتاج األغذية (مبا يف ذلك وضع خطة تكيُّف وطنية،
وتقدمي مس ع ع ععامهة حمددة على الص ع ع عععيد الوطين ،وبالغات وطنية ،وتقرير عن املسع ع ععتجدات لفرتة السع ع ععنتني،
أو غري ذلك) (اهلدف )1-2-13
 -3-2جيم :التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الص ع ععكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الص ع ععيد
غري القععانوين دون إبالغ ودون تنظيم (اهلععدف  ،)1-6-14واخلطوط التوجيهيععة الطوعيععة بش ع ع ع ع ععأن احلوكمععة
املسؤولة حليازة األراضي ،واملوافقة احلرة املسبقة واملستنرية
 -3-2دال :املسع ععاعدة اإلمنائية الرمسية والنفقات العامة املوجهة حلفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
مستداما (اهلدف -15ألف)1-
استخداما
واستخدامها
ً
ً

41
42

جمال العمل  -3الوثيقة
سيجري حتديث هذه املؤشرات مع املؤشرات ذات الصلة يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 2023-2022
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-4-2ألف :عدد البلدان اليت تتوافر فيها البيانات واملعلومات املصع ع ع ععنفة على أسع ع ع ععاس نوع اجلنس بالقدر
الناتج :4-2
الكايف وجودهتا واس ع ععتخدامها يف عمليات ص ع ععنع السع ععياسع ععات املتعلقة بقطاعات الزراعة ومصع ععايد األمساك
اخت ععاذ البل ععدان لقرارات ب ععاالسع ع ع ع ع ع ععتن ععاد إىل
واحلراجة.
األدلة لغرض اسع ع ع ع ععتدامة قطاعات الزراعة
ومص ع ع ع ع ع ع ععايد األمساك واحلراجة مع معاجلة
تغري املناخ والتدهور البيئي يف الوقت ذاته
ويض ع ع ععمن اهلدف  6حتقيق املنظمة للجودة الفنية واملعرفة واخلدمات ،ويقوم بقياس ع ع ععها؛ وجودة وسع ع ععالمة اإلحصع ع ععاءات اليت تصع ع ععدرها املنظمة؛ وتوفري
خدمات عالية اجلودة للربامج االسرتاتيجية للعمل على املساواة بني اجلنسني ،واحلوكمة ،والتغذية ،وتغري املناخ.
ورغم عدم وجود حىت اليوم موضع ع ع ععوع مشع ع ع ععرتك عن التنوع البيولوجي ،تشع ع ع ععري مس ع ع ععامهات عدة للهدف  6يف الربنامج االس ع ع عرتاتيجي  43 2إىل التنوع
البيولوجي باسععتخدام مصععطلحات مثل اسععتخدام األراضععي ،والتغيري يف اسععتخدام األراضععي ،واحملاصععيل ،والثروة احليوانية ،ومصععايد األمساك ،والغابات،
وتنويع إنتاج األغذية ،والزراعة املراعية للتغذية ،وصع ع ع ع ع ع ععون وإدارة املوارد الطبيعية ،ونضع ع ع ع ع ع ععوب املوارد الطبيعية ،وغري ذلك .إمنا ليس من املمكن حتديد
املقاصد واملؤشرات املتصلة بصورة خاصة بالتنوع البيولوجي.
 :1-6جودة عمل املنظمة الفين واملعياري ونزاهته
 :2-6جودة إحصاءات املنظمة واستخدامها لدعم عملية صنع القرارات باالستناد إىل األدلة
وهنُج متسع ع ع ععقة للعمل على حتقيق املس ع ع ععاواة بني اجلنس ع ع ععني ومتكني املرأة ،تؤدي إىل تعزيز القدرات القطرية لصع ع ع ععياغة
 :3-6خدمات ذات نوعيّة جيّدة ُ
فرصا متساوية للرجال والنساء ،ولتنفيذها ورصدها
سياسات وبرامج تتيح ً
 :4-6خدمات ذات نوعيّة جيّدة من أجل وض ع ععع قواعد وآليات ومؤس ع عس ع ععات للحوكمة جمدية بقدر أكرب وأكثر فعالية ويوال على كل من الص ع عععيد
العاملي واإلقليمي والوطين ويف برامج األهداف االسرتاتيجية
 :5-6ضمان جودة واتساق عمل املنظمة بشأن التغذية من خالل تعميم التغذية يف األهداف االسرتاتيجية وتعزيز مسامهة املنظمة يف اهلياكل الدولية
املتعلقة بالتغذية
 :6-6ضععمان جودة واتسععاق عمل املنظمة بشععأن تغري املناخ متاشععيًا مع االسعرتاتيجية اخلاصععة بتغري املناخ من خالل تعميمه يف األهداف االسعرتاتيجية
وتعزيز مسامهة املنظمة يف اهلياكل الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بتغري املناخ

43

كما ترد يف الصفحات  71-64من الوثيقة
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الجدول  :2خمرجات اإلطار االسرتاتيجي لربنامج عمل وميزانية املنظمة خالل الفرتة  ،2021-2020ومؤشرات
املخرجات واملقاصد املستخدمة لرصد التغيريات على املستوى القطري أو البيئة والقدرات التمكينية العاملية لتحقيق
45
أهداف اسرتاتيجية التنوع البيولوجي
44

خمرجات اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة

مؤشرات خمرجات اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة

المقاصو و و وود المقوواصو و و و و وود
بنهووايووة عووام بنه وواي ووة ع ووام
2020

2021

 : 1-1-2قي ع ع ععام املنتجني بتجري ع ع ععب تكنولوجي ع ع ععات (ألف) عدد املبادرات اليت جرت فيها جتربة ممارس ع ع ع ع ععات
وممارسع ع ععات مبتكرة أو اختبارها أو االرتقاء مبسع ع ععتواها وتكنولوجيات ابتكارية ،واملص ععادقة عليها وتكييفها لزيادة
من أجل زيادة اإلنتاجية ومعاجلة تغري املناخ والتدهور اإلنتاجية واإلنتاج بشع ع ع ع ع ع ععكل مسع ع ع ع ععتدام ،مع التصع ع ع ع ععدي
يف الوقت ذاته إىل تغري املناخ و/أو تدهور البيئة
البيئي على حنو مستدام

32

105

(ب ععاء) ع ععدد املب ععادرات اليت جرى فيه ععا توسع ع ع ع ععيع نط ععاق
املمارسع ععات االبتكارية أو اسع ععتخدام التكنولوجيات لزيادة
اإلنتاجية واإلنتاج بشع ع ع ع ع ع ععكل مسع ع ع ع ععتدام ،مع التصع ع ع ع ععدي
يف الوقت ذاته إىل تغري املناخ و/أو تدهور البيئة

16

43

 :2-1-2تعزيز قععدرات املؤس ع ع ع ع ع ع عس ع ع ع ع ع ع ع ععات على الرتويج عدد املؤسع ع عس ع ععات أو املنظمات اليت حصع ععلت على الدعم
تكامال وشاملة لعدة قطاعات لتنمية قدراهتا التنظيمية أو الفنية للتشع ع ع ع ععجيع على اعتماد
العتماد ممارسات أكثر ً
تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واإلنتاج ومعاجلة تغري املناخ ممارسات متكاملة ومشرتكة بني القطاعات على حنو أكرب.
والتدهور البيئي على حنو مستدام.

45

170

 :1-2-2ص ععياغة الس ععياس ععات واالس عرتاتيجيات وبرامج عدد الس ع ععياس ع ععات أو االس ع عرتاتيجيات أو برامج/مشع ععاريع
دعما الس ععتدامة قطاعات الزراعة والغابات االسع ع ع ع ع ععتثمار اليت متت صع ع ع ع ع ععياغتها بدعم كبري من املنظمة
االس ععتثمار ً
ومصايد األمساك والتصدي لتغري املناخ والتدهور البيئي وترمي إىل جعل الزراعة والغابات ومص ع ععايد األمساك أكثر
لتغري املناخ وتدهور البيئة.
إنتاجية واستدامة ،والتص ّدي ّ

30

81

عدد املؤسع عس ععات أو املنظمات اليت حص ععلت على الدعم
لتنمية قدراهتا من أجل تيسع ع ععري احلوار حول الس ع ععياس ع ععات
املشععرتك بني القطاعات وبلورة اس عرتاتيجيات وبرامج أكثر
تكامال لألغذية والزراعة املستدامة.
ً

18

42

 :2-3-2تعزيز ق ععدرات املؤس ع ع ع ع ع ع عسع ع ع ع ع ع ع ع ععات على تنفي ععذ عدد املؤسع عس ععات احلكومية واملؤس عس ععات املعنية األخرى اليت
الس ع ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ع ععات والص ع ع ع ع ع ععكوك الدولية اليت تعزز اإلنتاج جرى تعزيز ق ععدراهت ععا من أج ععل تنفي ععذ السع ع ع ع عي ععاسع ع ع ع ع ععات أو
عجع اإلنتععاج
املستدام وتعاا تغري املناخ والتدهور البيئي
االسع ع ع ع ع ع عرتاتيجيععات أو آليععات احلوكمععة اليت تش ع ع ع ع ع ّ
تغري املناخ وتدهور
الزراعي املسع ع ع ع ععتدام و/أو تعاا مس ع ع ع ععأليت ّ
البيئة.

12

43

 :2-2-2حتسع ع ع ع ع ع ععني قععدرات احلكومععات وأص ع ع ع ع ع ع عحععاب
املصع ععلحة على تيسع ععري حوار السع ععياسع ععات املشع ععرتك بني
القطاعات لوض ع ععع اسع ع عرتاتيجيات وبرامج أكثر تكامالً
الستدامة قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك،
ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي

44
45

جمال العمل  4يف الوثيقة
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)http://www.fao.org/3/nb419ar/nb419ar.pdf ( CL 163/3

(تراكمية)
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COAG/2020/16

 :1-4-2اسععتحداث منتجات معرفية اسعرتاتيجية تعاا عدد منتجات املعرفة االسع ع ع ع ع ع عرتاتيجية اجلديدة أو احملدثة
القضع ععايا اإلقليمية أو العاملية وتدمج املعلومات املتعلقة بش ع ععكل ملحوظ واملتص ع ععلة باإلنتاج املسع ععتدام وتغري املناخ
وتدهور البيئة اليت متّ وضعها بصورة شاملة ونشرها حبيث
باإلنتاج املستدام وتغري املناخ والتدهور البيئي.
تكون متاحة جلميع البلدان.

30

120

 :2-4-2تعزيز قدرات املؤس ع عس ععات على مجع البيانات عدد املؤس ع ع عسع ع ععات اليت تلقت الدعم من املنظمة يف جمال
وحتليلها واإلبالغ عنها الختاذ القرارات بش ع ع ععأن اإلنتاج تنمية القدرات من أجل مجع البيانات وحتليلها واإلبالغ
املس ع ع ع ع ع ع عتععدام وتغري املنععاخ والتععدهور البيئي ،مبععا يف ذلععك عن البيانات املوزعة حسع ع ع ععب اجلنس الختاذ القرارات اليت
تغري املناخ وتدهور
أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.
تعزز اإلنتاج املسع ععتدام ،وتعاا مسع ععألة ّ
ّ
البيئة ،مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.

40
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2

20

26

61

 :2-3-3توفري دعم الس ع ععياس ع ععات وتوليد املعرفة وتنمية
الق ععدرات وأنش ع ع ع ع ع ع عط ععة ال ععدعوة للنهوض ب ععأوج ععه الت ععآزر
يف ما بني اإلقرار حبيازة األراضع ع ع ع ع ع ععي وقطاعات احلماية
االجتم ع ع ععاعيع ع ععة والنوع االجتم ع ع ععاعي واألمن الغ ع ع ععذائي
والتغععذيععة والزراعععة وإدارة املوارد الطبيعيععة ،مبععا يف ذلععك
تغري املناخ

عدد البلدان (أو املؤس ع ع ع ع ع ع عس ع ع ع ع ع ع ععات أو العمليات اإلقليمية
والعاملية) اليت جرى فيها تقدمي الدعم لتعزيز أوجه التآزر
بني تعزيز حقوق احليع ععازة واحلم ععاي ععة االجتم ععاعي ععة والنوع
االجتماعي واألمن الغذائي والتغذية والزراعة وإدارة املوارد
الطبيعية ،مبا يف ذلك تغري املناخ.

 :1-3-4تزويد اجلهات الفاعلة يف سع ع ع ع ععالسع ع ع ع ععل القيمة عععدد البلععدان اليت حظيععت بععدعم املنظمععة لتعزيز القععدرات
بالقدرات الفنية واإلدارية إلقامة سع ععالسع ععل قيمة زراعية الفنية واإلدارية لدى اجلهات الفاعلة يف سع ع ع ععلسع ع ع ععلة القيمة
الغععذائيععة ،مبععا يف ذلععك البلععدان اليت حظيععت بععدعم املنظمععة
وغذائية مستدامة وفعالة وشاملة
لتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة يف س ع ععلس ع ععلة القيمة الغذائية
من أجل تطوير س ع ع ع ع ععالس ع ع ع ع ععل قيمة للمجتمع احمللي ومراعية
للمسععائل اجلنسععانية ومت ّكن املرأة من االسععتفادة منها بصععورة
عادلة

