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 الغاابت جلنة
 الدورة اخلامسة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  5-9

  الغاابت والتنوع البيولوجي

 

 موجز
اسرتاتيجية املنظمة لتعميم ، 2019اجمللس، يف دورته الثالثة والستني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول اعتمد 

 التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية، وطلب إىل املنظمة إعداد مشروع خطة عمل لتنفيذ االسرتاتيجية.
وخباصة يف قطاع  وتوفّر هذه الوثيقة معلومات أساسية عن عمل املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية،

وتتضمن مشروع . 2020املنظمة للمسامهة يف اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد عام نشطة أ وتعرض الغاابت،
، لتنظر فيه 2023-2021العمل لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية للفرتة  خطة

  جلنة الغاابت.

 اإلجراء املقرتح اختاذه من قبل جلنة الغاابت
 ترغب اللجنة يف القيام مبا يلي:قد 

 علًما ابلتقدم احملرز على صعيد تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية اإلحاطة. 
 للفرتة  استعراض مشروع خطة العمل لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية

 .هبذه الوثيقة األول، كما هو حمّدد يف املرفق 2021-2023
 .التوصية أبن تؤخذ تعليقاهتا وإسهاماهتا يف االعتبار يف وضع الصيغة النهائية خلطة العمل 

 وقد ترغب اللجنة يف دعوة البلدان إىل القيام مبا يلي:

  الصلة يف هذا اخلصوصتعميم التنوع البيولوجي يف قطاع الغاابت والتعاون مع قطاعات أخرى ذات تعزيز. 
  وتقدميها إىل املنظمة، يف أقرب وقت للتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملإمتام تقاريرها القطرية ،

 ممكن.
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 :القيام مبا يلي الطلب من املنظمة وقد ترغب اللجنة يف

  حتقق إجراء استعراض لتعميم التنوع البيولوجي يف قطاع الغاابت وتقاسم املمارسات اجليدة جلهة احللول اليت
اجملال  ، واإلبالغ عن التقدم احملرز يف هذاالتوازن بني حفظ التنوّع البيولوجي يف الغاابت واستعماله بصورة مستدامة

 .يف الدورة املقبلة

 ة، مبا يف ذلكد سلسلة قيمة حلوم الطرائد الربياملستدامة للحياة الربية على امتدا تعزيز عملية الرتويج لإلدارة 
 .املنشأ احليوانية األمراض خماطر من أفضلعلى حنو  للوقايةواحدة" الصحة ال "هنج اعتماد

 أخرى ماتمنظو  نظمةضطلع هبا املت اليت البيولوجي لتنوعاباملتعلقة  الصلة ذات األخرى األعمال يف املسامهة 
 لتعزيز االعتبارات احلرجية، حسبما هو مالئم.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Sheila Wertz-Kanounnikoffالسيدة 

 قائدة فريق
 إدارة املوارد احلرجية

Sheila.Wertz@fao.org 
 (COFO-2020@fao.org)يرجى إرسال نسخة إىل: 
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 مقدمة -لا أو  
مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني، مببادرة املنظمة للعمل كمنصة لتعميم التنوع البيولوجي؛ وطلب إىل املنظمة رّحب  -1

مثل اتفاقية التنوّع البيولوجي وغريها من منظمات األمم املتحدة، بتيسري الدمج املنّظم  -أن تقوم ابلتعاون مع شركائها
استخدامه املستدام وإدارته واستصالحه يف خمتلف القطاعات الزراعية على واملّتسق إلجراءات حفظ التنوع البيولوجي و 

 املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية.

إىل املنظمة وضع اسرتاتيجية للتنوع  2018جلنة الغاابت يف دورهتا الرابعة والعشرين املنعقدة يف يوليو/متوز وطلبت  -2
 1يولوجي يف قطاع الغاابت، ورفعها إىل جلنة الغاابت للنظر فيها.البيولوجي، تتضمن خطًة لتعميم التنوع الب

اعتمد جملس املنظمة يف دورته الثالثة والستني بعد املائة  2بناًء على تفويض مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني،و  -3
البيولوجي عرب القطاعات الزراعية ، اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع 2019املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول 

خطة عمل، مبا يف ذلك جدوالً زمنًيا، لتفعيل االسرتاتيجية وتتطلب االسرتاتيجية أن تقوم املنظمة "بوضع  3)االسرتاتيجية(.
4".كي تنظر فيها اللجان الفنية يف املنظمة ويوافق عليها اجمللس

  

املتوقع أن تعتمد  ، من2021املقرر انعقاده يف كومنينغ، الصني يف عام  البيولوجيمؤمتر األمم املتحدة للتنوع ويف  -4
وتشكل املواضيع املختلفة ذات الصلة بعمل منظمة األغذية ا للتنوع البيولوجي. ا جديدً ا عامليً التنوع البيولوجي إطارً  اتفاقية

 .5والزراعة جزًءا من مشروع اإلطار الذي جتري مناقشته حالًيا

الوثيقة معلومات عن التقدم احملرز يف وضع خطة عمل لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتعميم التنوع وتعرض هذه  5-
ا من املعلومات عن مسامهات املنظمة يف تعميم التنوع البيولوجي البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية. وتوفّر مزيدً 

 . 2020ولوجي ما بعد عام قطاع الغاابت ويف وضع اإلطار العاملي للتنوع البي يف

 املعلومات األساسية -ااثنيا 

ويوّجه اآلن مفهوم اإلدارة املستدامة للغاابت  يعترب التنوع البيولوجي أصاًل أحد عناصر احلراجة املعرتف هبا. -6
تطّور مع الوقت بلورة السياسات واملمارسات وتنفيذها من أجل احلفاظ على القيم االقتصادية واالجتماعية والبيئية  الذي

بشكل واضح بدور الغاابت  20306-2017خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابت للفرتة  وتعرتفللغاابت وتعزيزها. 
 احلفاظ على التنوع البيولوجي أيضا. يف
"عامل ختّفض فيه ابلنسبة إىل منظمة األغذية والزراعة، يساهم تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية يف و  -7

الزراعة والنظم الغذائية آاثرها السلبية على الطاقات الكامنة للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وتستخدمها على أفضل 

                                                           
 COFO/2018/REPالوثيقة   1
 C 2019/REPالوثيقة )ب( يف  48الفقرة  2
 CL 163/11 Rev1 املرفق ابلوثيقة  3

 CL 163/11 Rev.1 يف الوثيقة 4القسم   4
5  /https://www.cbd.int/post2020 
 A/RES/71/285 الوثيقة  6

https://www.cbd.int/post2020/
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استخدامه املستدام وإدارته واسرتداده، ما يسمح بتحقيق األمن الغذائي والتغذية وجه وتساهم يف صون التنوع البيولوجي و 
 7ش".تقبل ومبا يوفّر الدعم لسبل العيألجيال احلاضر واملس

 ا يف ظّل جائحة ا جديدً ابت الرابط بني الغاابت واألمراض املعدية املستجدة لدى البشر يسرتعي اهتمامً و  -8
 -19-ع من حاالت األمراض املعدية املستجدة املعرتف هبا، ومن بينها جائحة كوفيد. وحوايل ثالثة أراب19-كوفيد

ا ابلغاابت، تتضمن العوامل حيوانية املنشأ، أي أهنا تصدر من احليواانت. وابلنسبة إىل هذه األمراض املرتبطة حاليً  هي
لتماس البشري ابملمرضات االا من إزالة الغاابت وتغيريات أخرى يف استخدام األراضي، وزايدة السببية املباشرة لظهورها مزيً 

ا الوثيقة يف السابق، وتكّيف املمرضات )أُنظر أيضً  هلاالغاابت من جانب أشخاص مل يتعرضوا  تقطنلدى احليواانت اليت 
COFO/2020/6) . واحلّد من التنوع البيولوجي، إن الضغوط العاملية  حدود الغاابت، وتبديل املوائل رسمومن خالل إعادة

املتنامية على األراضي ومنتجاهتا ترفع ابلتايل من خماطر األمراض املعدية املستجدة ذات اآلاثر الكبرية على الصحة البشرية 
قل أوحيظون بتغطية  ت واحلياة الربيةالعامل، وخباصة على األشخاص الذين يعتمدون يف مواردهم على الغااب أحناءيف كافة 

لبلوغ ا تعاونية بني اختصاصات متنوعة وهنج "الصحة الواحدة" الذي يُعّرف أبنه ميثل جهودً آليات احلماية االجتماعية.  من
يف موقع جّيد للنظر بصورة شاملة إىل الروابط البينية بني صحة البشر، و ، هالصحة املثلى للسكان واحليواانت والبيئة

ا بشكل ابرز يف قطاعات ا متزايدً اإليكولوجية. وخالل العقد املاضي، اكتسب هنج الصحة الواحدة اهتمامً  والغاابت والنظم
ا ما حظي صون التنوع البيولوجي وديناميكيات النظام الصحة العامة وجمتمعات احليواانت والثروة احليوانية، إمنا غالبً 

لمحركات الرئيسية للجائحة املتصلة ابلغاابت من خالل هنج اإليكولوجي بقدر أقل من االهتمام. لذا، فإن التصدي ل
اليت تصبح  19-ا أكرب يف اجلهود الرامية إىل "إعادة البناء على حنو أفضل" بعد جائحة كوفيدالصحة الواحدة يتطلب اهتمامً 

 .19-ن تتبع جائحة كوفيدا على األزمة االقتصادية اليت من املتوقع أأكثر أمهية بفعل الضغوط املتزايدة على الغاابت ردً 

 ابجتاه خطة العمل -ااثلثا 

، طُلب من املنظمة وضع خطة تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعيةهبدف تفعيل االسرتاتيجية بشأن  -9
الذي تضطلع به املنظمة وشركاؤها هبدف زايدة أوجه عمل تضم مجيع اإلدارات والقائمة ذات الصلة، مع مراعاة العمل 

مبا  ومن شأن خطة العمل أن تكون مكّملة السرتاتيجيات وسياسات أخرى ذات الصلة، .التآزر وجتّنب االزدواجية يف العمل
فيها اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغري املناخ، واسرتاتيجية املنظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية، وسياسة املنظمة املتعلقة 

 .سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسنيابلشعوب األصلية والقبلية، و 
، املشروع األول 2020وقد استعرضت جلنة الربانمج، يف دورهتا الثامنة والعشرين بعد املائة املنعقدة يف يونيو/حزيران  -10

دة يف يوليو/متوز وعرّب اجمللس عن تقديره يف دورته الرابعة والستني بعد املائة املنعق 9وقّدمت تعليقات مفّصلة. 8خلطة العمل
، للتقدم احملرز على صعيد تنفيذ االسرتاتيجية، وألقى الضوء على ضرورة أن تستعرض اللجان الفنية ذات الصلة 2020

 10مشروع خطة العمل وأوصى بتمديد فرتة تنفيذ خطة العمل ملدة ثالث سنوات.

                                                           
 CL 163/11 Rev.1 الوثيقة  7
 PC 128/9 الوثيقة  8
 CL 164/6 Rev.1 الوثيقة  9

 CL 164/REP يف الوثيقة 181الفقرة   10
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ا عن سنتني، كما كان ملحوظاً عوضً سنوات، ثالث على طلب اجمللس، ميتد مشروع خطة العمل على  وبناءً  -11
واإلجراءات املذكورة ليست شاملة وقد يري وضع أنشطة إضافية حسب مسارات التمويل اجلديدة، والظروف البداية.  يف

 يف برانمج العمل وامليزانية  2021-2020ويف حني تنعكس معظم اإلجراءات الرئيسية امللحوظة للفرتة  التمكينية املتطورة.
ا ابنتظار ( مؤقتً 2023-2022الفرتة ، ما زال العديد من اإلجراءات الرئيسية املقرتحة لفرتة السنتني القادمة )2021للفرتة 

 .األول. ويرد مشروع خطة العمل املنّقح يف املرفق 2023-2022وضع اللمسات األخرية على برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

 التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعيةأنشطة املنظمة يف جمال تعميم  -ارابعا 

"إعداد املنظمة السرتاتيجية ، حني صادق اجمللس يف دورته الستني يف املائة على 2018منذ ديسمرب/كانون األول  -12
واصلت املنظمة تنفيذ أنشطة متنوعة ترمي إىل دمج الشواغل املتصلة  11لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية"،

وقد جرى جتديد وتوحيد املواقع الشبكية للمنظمة املعنية  .ابلتنوع البيولوجي يف السياسات، والربامج واألنشطة الزراعية
ا العديد من احلوارات املتعددة أصحاب وعقدت املنظمة أيضً  12ابلتنوع البيولوجي والبوابة السياساتية عن التنوع البيولوجي.

ا ابلقطاعات )مثل . وكانت التوصيات الصادرة عن خمتلف احلوارات أقل حتديدً 2019-2018املصلحة يف األقاليم يف الفرتة 
ا عن ذلك دعوات لتقاسم املعرفة على حنو أكرب، واحلصول على البياانت واملعلومات قطاع الغاابت( بل تضمنت عوضً 

، والتنسيق عرب اجملتمعات الزراعية والبيئية، والتوعية وبناء القدرات، فضاًل عن جهود التقييم لتوثيق املمارسات وتقامسها
ويُتاح التقرير الكامل عن أنشطة املنظمة املتصلة ابلتنوع  13اجليدة وتوفري الفرص لالبتكار يف حّيز تعميم التنوع البيولوجي.

 .CBD/SBSTTA/24/ INF/1414ة القطاعات يف الوثيق البيولوجي عرب

 أنشطة املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وتعميم  -اخامسا 
 التنوع البيولوجي يف قطاع الغاابت

يف عدٍد من القضااي املشرتكة  15نظرت الدولة العادية السابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( -13
واخلاصة ابلقطاع، مبا يف ذلك التوجيهات الصادرة عن الدورة اخلامسة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد 

وجي وتتضمن إحدى النتائج الرئيسية الرتحيب ابلتقرير عن حالة التنوع البيول 16(.2018مايو/أاير  10-8الوراثية احلرجية )
ومسامهة قّيمة يف وضع اإلطار العاملي  معلمة ابرزة لعقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجيابعتباره  17لألغذية والزراعة يف العامل

عن حالة املوارد  املخطط واإلطار الزمين إلعداد التقرير الثاينا . واعتمدت اهليئة أيضً 2020للتنوع البيولوجي ما بعد عام 
(، واسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية 2023يف العامل )املقرر صدوره عام  الوراثية احلرجية

 ا على اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية بشأن املوارد الوراثية احلرجية.احلرجية. وصادقت أيضً 

                                                           
 CL 160/REP يف الوثيقة 60الفقرة   11
12  /services/en-ecosystem-and-resources-genetic-biodiversity/themes-support/policy-http://www.fao.org/policy 
ت اإلقليمية متاحة على موقع املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي: التقارير الصادرة عن احلوارا  13

http://www.fao.org/biodiversity/mainstreaming-platform/en/ 
14  en.pdf-14-inf-24-68/06e09f04b4b113ed2b74b67e/sbsttahttps://www.cbd.int/doc/c/6775/ac 
 Report-CGRFA/17/19 الوثيقة  15
 CGRFA-17/19/10.1 الوثيقة  16
17

  http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf 

http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/biodiversity-genetic-resources-and-ecosystem-services/en/
https://www.cbd.int/doc/c/6775/ac68/06e09f04b4b113ed2b74b67e/sbstta-24-inf-14-en.pdf
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
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دورهتا احلادية والعشرين،  يف هيئة الغاابت واحلياة الربية يف أفريقيا، وبناًء على طلب 2019ويف أكتوبر/تشرين األول  -14
وهبدف تعزيز دمج اعتبارات التنوع البيولوجي للغاابت يف قطاعات أخرى ذات الصلة، قامت املنظمة بتنظيم حوار متعدد 

وانية والنظام اإليكولوجي يف أكرا، القطاعات ملعاجلة القضااي على مستوى التفاعل بني اإلنسان واحلياة الربية والثروة احلي
، عند هذا املستوى من التفاعل. كذلك، ألقى احلوار الضوء على سياق األمراض احليوانية املنشأ املنتقلة بسهولة 1819غاان
اعات على العمل ابلتعاون الوثيق مع قط هيئة الغاابت واحلياة الربية يف أفريقياهناك جاءت أمهية تعزيز قدرة األعضاء يف  ومن

 ، من بني أمور أخرى.أخرى من أجل الوقاية من تفشي األمراض احليوانية املنشأ يف املستقبل
التحالف  ا ابلتعاون معويف إطار املسامهة الفنية يف تعميم التنوع البيولوجي يف قطاع الغاابت، أجرت املنظمة استعراضً  -15

للزراعة، حول كيفية مسامهة املمارسات يف جمال إدارة الغاابت يف تعزيز بني املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي واملركز الدويل 
 20.خدمات التلقيح من الغاابت، مبا يوفّر منافع على مستوى املناظر الطبيعية عرب القطاعات املتنوعة

حالة  من املنتجات الرئيسية األخرى للمنظمة اليت تساهم يف تعميم التنوّع البيولوجي يف الغاابت نسخةوتشمل  16-
 2020.22تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام من ونسخة  202021الغاابت يف العامل عام 

 2020مسامهة املنظمة يف اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد عام  -اسادسا 
، من املتوقع 2021يف الوقت احلاضر يف مايو/أاير  للتنوّع البيولوجي، املقرر عقده يف املؤمتر املقبل لألمم املتحدة -17
. وتتوىّل جمموعة عمل 2020تعتمد األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي بعد عام  أن
 نريويب، وخمصصة املفاوضات لوضع هذا اإلطار. وقد انعقد االجتماع األول للمجموعة يف مفتوحة العضويةالدورات  بني ما

 خالل الفرتة . وانعقد اجتماعها الثاين يف روما، إيطاليا 2019أغسطس/آب  30إىل  27خالل الفرتة من كينيا 
 2020ا يف يوليو/متوز ا اثلثً لعمل اجتماعً اا أن تعقد جمموعة وكان من املقرر أساسً  .2020فرباير/شباط  28إىل  24 من
. ومّت نشر مسودة صفر لإلطار العاملي 19-بسبب جائحة كوفيد 2021كايل، كولومبيا إمنا مّت أتجيله إىل أوائل عام  يف

يف االجتماع  كإسهام 2020يناير/كانون الثاين  6مع مشروع املقاصد واملؤشرات، يف  2020للتنوع البيولوجي ما بعد عام 
 23الثاين.

بطرق متنوعة. وتشمل  2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد عام  ولطاملا كانت املنظمة تساهم يف -18
بشأن اسرتاتيجية  2020املسامهات واثئق رمسية بشأن املعرفة واألدوات ذات الصلة للمنظمة )مثالً يف يناير/كانون الثاين  هذه

(، واملشاركة الناشطة 25أو العناصر العشرة يف الزراعة اإليكولوجية 24املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية،

                                                           
 :AFWC/2020/07FO يف الوثيقة 17-13الفقرات   18
 AFWC/2020/Inf.4 الوثيقة  19
20  Pollination  Kanounnikoff S. and Kettle C. J. (2020)  The-Krishnan S., Wiederkehr Guerra G., Bertrand D., Wertz

services from forests: A review of forest and landscape management interventions to enhance their cross-sectoral benefits. 
Forestry Working Paper. Rome, FAO and Bioversity 

 .COFO/2020/3 الوثيقة  21
 COFO/2020/4 الوثيقة  22
 /3CBD/WG2020/2 الوثيقة  23
24  .A538B2D545DC/attachments/FAO3.pdf-BAFE-DE4A-C4DD-www.cbd.int/api/v2013/documents/EAE6CB90 
25  BAFE -DE4A-C4DD-www.cbd.int/api/v2013/documents/EAE6CB90

A538B2D545DC/attachments/FAO1.pdf. 

http://www.fao.org/3/ca7709en/ca7709en.pdf
http://www.cbd.int/api/v2013/documents/EAE6CB90-C4DD-DE4A-BAFE%20A538B2D545DC/attachments/FAO1.pdf
http://www.cbd.int/api/v2013/documents/EAE6CB90-C4DD-DE4A-BAFE%20A538B2D545DC/attachments/FAO1.pdf
http://www.cbd.int/api/v2013/documents/EAE6CB90-C4DD-DE4A-BAFE%20A538B2D545DC/attachments/FAO1.pdf
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يف املشاورات املواضيعية لتسرتشد هبا العملية العاملية للتنوع البيولوجي )مثالً، بشأن ترميم النظام اإليكولوجي 
ع البيولوجي لألغذية والزراعة (، وحالة التنو 2020، وبشأن االستخدام املستدام يف يوليو/متوز 2019الثاين  نوفمرب/تشرين يف

، 28والتقييم العاملي للموارد احلرجية 27وحالة الغاابت يف العامل بشأن "الغاابت، والتنوع البيولوجي واألشخاص" 26يف العامل،
توفّرها  اليت 2020واملشورة الفنية بشأن دور اإلدارة املستدامة للحياة الربية يف اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد عام 

املنظمة عضو فيها وتستضيف أمانتها. وترد تفاصيل عن مشاركة ة املستدامة للحياة الربية و الشراكة التعاونية بشأن اإلدار 
 .CL 164/INF/4-WA3و CL 164/INF/4املنظمة يف عملية اتفاقية التنوع البيولوجي يف الوثيقتني 

 

 

                                                           
26  CA3129EN/CA3129EN.pdfhttp://www.fao.org/3/ 
 COFO/2020/3 الوثيقة  27
 COFO/2020/4 الوثيقة  28

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
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 ولاألاملرفق 

لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع البيولوجي  2023-2021مشروع خطة العمل للفرتة 
 القطاعات الزراعية عرب

 نواتج السرتاتيجية -أو لا 

تستند خطة العمل الراهنة على تفعيل اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية  -1
االسرتاتيجية، حتّدد خطة العمل اإلجراءات الرئيسية، واملنجزات ومواعيد  ولكّل من النواتج األربعة يف 29)االسرتاتيجية(.

 :اإلجناز. وفيما يلي نواتج االسرتاتيجية
  على طلبها، لتحسني قدرهتا على تعميم التنوع البيولوجي. : توفري الدعم للبلدان األعضاء، بناءً 1الناتج 
  وبراجمها وأنشطتها. : تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة2الناتج 
  االعرتاف على املستوى العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق 3الناتج :

 األمن الغذائي والتغذية.
  تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه.4الناتج : 

 ت العمل الرئيسية يف السرتاتيجيةالوظائف الرئيسية للمنظمة وجمال -اثنياا
يري جتميع اإلجراءات الرئيسية الواردة يف خطة العمل ابلنسبة إىل كل انتج من نواتج االسرتاتيجية وفًقا للوظائف  -2

 :السبعة الرئيسية للمنظمة
  الدولية ومدوانت تيسري ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات مثل االتفاقات

 .السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك
  جتميع البياانت واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فرص احلصول عليها يف اجملاالت ذات الصلة ابختصاصات و

 .املنظمة
  تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطريةو. 
  شورة ودعم تنمية القدرات على املستوايت القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات إسداء املو

 .واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة
  اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن من تطبيقها  األنشطة دعماملشورة  إسداءو

 .يف جماالت اختصاص املنظمة
  تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وشركاء التنمية و

 .واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
  30الدعوة واالتصال على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة.و 

                                                           
  Rev.1CL 163/11 الوثيقة  29

 C 2019/3 يف الوثيقة 13الفقرة   30
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 .1ترتجم خطة العمل الوظائف الرئيسية للمنظمة إىل جماالت عمل رئيسية، كما يبّينه اجلدول  -3
 اإلجراءات الرئيسية بشأن التنو ع البيولوجي -اثلثاا

كل إجراء رئيسي يف مشروع خطة العمل يّسد و/أو حيّدد أيًضا نشاطًا واحًدا أو أنشطة متعددة حمّددة  -4
 (.األولاالسرتاتيجية يف ظّل النواتج املختلفة )امللحق  يف
 ويري جتميع اإلجراءات الرئيسية ضمن جماالت عمل رئيسية تتماشى مع إحدى الوظائف الرئيسية السبع للمنظمة. -5

االسرتاتيجية وتشمل جماالت العمل الرئيسية جمموعات من اإلجراءات الرئيسية الواجب اختاذها لتنفيذ األنشطة املقررة يف 
هبدف تعميم التنوّع البيولوجي يف القطاعات الزراعية، مع مراعاة العمل اجلاري الذي تقوم به املنظمة مع شركائها. 

وحُتدد خطة العمل املنجزات ومواعيد اإلجناز ابلنسبة إىل كل  واإلجراءات الرئيسية ليست شاملة للعمل املقرر للمنظمة.
 إجراء رئيسي.

 
 الوظائف الرئيسية للمنظمة وجماالت العمل الرئيسية يف االسرتاتيجية: 1اجلدول 

الووووووووووظوووووووووائوووووووووف 
الوووورئوووويسوووووووووووووووووويوووووووة 

 للمنظمة

  جماالت العمل الرئيسية يف االسرتاتيجية

 توفري الدعم للبلدان األعضاء، بناء على طلبها، لتحسني قدرهتا على تعميم التنوع البيولوجي 1الناتج 
 الصكوك املعيارية ووضع املواصفات املتصلة ابلتنوع البيولوجي دعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ 1
دعم البلووودان يف جتميع املعلوموووات املتصوووووووووووووولوووة ابلتنوع البيولوجي يف جموووال صوووووووووووووونع القرارات وحتليلهوووا  2

 واستخدامها
 تيسري احلوار على مستوى السياسات حول تعميم التنوّع البيولوجي 3
 تعميم التنوّع البيولوجيدعم تنمية القدرات يف جمال  4
من جانب البلدان لتعميم التنوّع  وتطبيقها املعارف، والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة تشاركحتسني  5

 البيولوجي
 تيسري الشراكة لدعم تنفيذ اإلجراءات الوطنية يف جمال التنوع البيولوجي 6

 وبراجمها وأنشطتهاتعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة  2الناتج 
 تيسري احلوار على مستوى السياسات حول تعميم التنوّع البيولوجي 3
حتسووني تطبيق املعارف، والتكنولوجيات واملمارسووات اجليدة من جانب املنظمة والشووركاء لتعميم التنوّع  5

 البيولوجي
ه من خدمات النظم اإليكولوجية االعرتاف على املسووووووووووووووتوى العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدم 3الناتج 

 لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
وما يقدمه من خدمات النظم حتسووووووووووووني الوصووووووووووووول إىل البياانت واملعلومات عن دور التنوع البيولوجي  2

 اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
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زه ودعمه على املستوى العاملي، تيسري احلوار على مستوى السياسات املتصل ابلتنوع البيولوجي، وتعزي 3
 واإلقليمي والقطري

جتميع املعارف والتكنولوجيات واملمارسوووووووات اجليدة ونشووووووورها والتحسوووووووني من تطبيقها مبا يبنّي الروابط  5
 التنوّع البيولوجي واألمن الغذائي بني

التنمية، واجملتمع تيسووووووووري الشووووووووراكات اليت تدعم تعميم التنوع البيولوجي بني احلكومات، والشووووووووركاء يف  6
 املدين والقطاع اخلاص

يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي  البيولوجي وماالتوعية على دور التنوع  7
 والتغذية يف املنتدايت ذات الصلة

 تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه 4الناتج 
  املسائل املتصلة ابلتنوع البيولوجيتعزيز قدرات املنظمة يف 4
حتسووووني تطبيق املعارف، والتكنولوجيات واملمارسووووات اجليدة املتصوووولة ابلتنوع البيولوجي يف سووووياسووووات  5

 وإجراءات املنظمة
 تعزيز التعاون مع املنظمات ذات الصلة 6

 

 الرصد -رابعاا

دورة رفع التقارير يف اإلطار االسرتاتيجي وإطار رصد تنفيذ االسرتاتيجية اليت ستتماشى مع  أيًضاتلحظ خطة العمل  6-
 2023.31-2022 للفرتةو  2021-2020ل وامليزانية للمنظمة للفرتة مرصد برانمج الع

لإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  وفًقاُتستخدم املقاصد واملؤشرات القائمة واليت ُوضعت و  7-
(. وقد وافق مؤمتر الثاينذات الصلة بنواتج االسرتاتيجية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية )امللحق  2018-2021

تتوافقان املنظمة على املؤشرات املستخدمة، واليت تتماشى مع أهداف التنمية املستدامة. وابلتايل، فإن االسرتاتيجية وخطة العمل 
بشكل اتم يف اإلطار وسوف تندجمان  2021،32-2020للفرتة اإلطار االسرتاتيجي اجلديد وبرانمج العمل وامليزانية للمنظمة  مع

 .امج العمل وامليزانيةويف بر  اجلديد، واخلطة املتوسطة األجلاتيجي االسرت 

 الستعراض والتحديث -خامساا

  .2023و 2021يف خطة العمل بني عامي تُنّفذ اإلجراءات الواردة  8-

 فيها تلك اليت يتم ويف خالل إعداد خطة العمل، سوف تؤخذ يف االعتبار التطورات واالتفاقيات اجلديدة، مبا 9-
فضاًل عن التجارب يف جمال تنفيذ  33التوصل إليها يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

وسوف يُدعى اجمللس إىل األخذ يف االعتبار التحديثات  .2023-2021االسرتاتيجية وخطة العمل التابعة هلا للفرتة 
  .2023يف هناية عام  2025-2024والتعديالت لالسرتاتيجية ومشروع خطة العمل للفرتة 

                                                           
 CL 3/163يف الوثيقة  4وجمال العمل  3جمال العمل   31
 C 3/2019الوثيقة   32
 .CL 163/11 Rev.1 الوثيقة  33
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  األولامللحق 

 2023-2021يف خطة العمل للفرتة  املؤقتة جمالت العمل الرئيسية، والوظائف الرئيسية للمنظمة، واإلجراءات الرئيسية، واملنجزات ومواعيد التنفيذ

م إىل األعضاء  :1الناتج   لتعزيز قدراهتم لتعميم التنوع البيولوجيالدعم املقد 

الوووووووظوووووويووووووفووووووة  جمالت العمل الرئيسية
الوورئوويسوووووووووووويوووووة 

 للمنظمة*

مووووووووواعوووووووويوووووووود  املنجزات اإلجراءات الرئيسية
 اإلجنووووووووووووووووووووووووا 

 املؤقتة

دعم عمل البلدان يف وضع 
وتنفيذ الصكوك املعيارية 

املتصلة  ووضع املواصفات
  ابلتنوع البيولوجي

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

2023 

 

دعم هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف وضع خطة عمل عاملية للموارد الوراثية 
املائية لألغذية والزراعة والتوصل إىل اتفاق بشأهنا، ووضع استجابة سياساتية للتقرير 

ودعم البلدان يف تنفيذ خطط  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملعن 
 املتفق عليها للموارد الوراثية احليوانية، والنباتية واحلرجية.العمل العاملية 

اعتماد خطة العمل العاملية اجلديدة واالستجابة السياساتية، وتوفري الدعم الفين 
 للتنفيذ والرصد.

2023 

علم  التفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن العملبرانمج ورشة   دعم البلدان يف احلّد من اآلاثر السلبية ملبيدات اآلفات اخلطرة على التنوع البيولوجي
واليت  على بعض املواد الكيماوية اخلطرة واملبيدات املتداولة يف التجارة الدولية،

جبلسة واحدة على األقل حول بدائل املبيدات اخلطرة، وجلسة واحدة  متّ توسيعها
وما يقدمه من خدمات النظام حول آاثر املبيدات على التنوع البيولوجي 

  .اإليكولوجي

2021 

اعتماد خطة العمل العاملية بشأن القضاء على خماطر مبيدات اآلفات العالية 
 اخلطورة.

2021 

تيسري احلوار حول السياسات على املستويني القطري أو اإلقليمي للمصادقة 
وتنفيذها، مثل املعاهدة الدولية للموارد اتفاقيات املنظمة املتصلة ابلتنوع البيولوجي  على

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

 2023 إجراء مشاورات وطنية/إقليمية لتعزيز املصادقة والتنفيذ
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صون التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة  يف إجراءاتدعم البلدان واآلليات اإلقليمية 
 خارج الوالية الوطنية

املقدم إىل جلنة مصايد األمساك يف دورتيها الرابعة والثالثني  تقريرالصياغة 
الذي يلخص العناصر الرئيسية للمفاوضات املتصلة بقطاع  واخلامسة والثالثني

 مصايد األمساك

2023 

القانونية اليت متّكن اإلدارة املستدامة للحياة الربية لتحقيق دعم البلدان يف تعزيز األطر 
ا مع القرار الصادر عن تطبيق اتفاقية األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر متشيً 

 التنوع البيولوجي بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربية )الوثيقة

CBD/COP/DEC/14/7) 

التفاقيات والصكوك الدولية املتصلة ابحلياة تقييم امتثال اإلطار القانوين الوطين ل
ا على بلدً  14الربية يف البلدان التجريبية لربانمج اإلدارة املستدامة للحياة الربية )

 األقل( وتوفري الدعم لتحسني هذا التقييم

2023 

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

 اإلدارة املستدامة للحياة الربية.

2023 

دعم البلدان يف جتميع 
املعلومات املتصلة ابلتنوع 
البيولوجي يف جمال صنع 

القرارات وحتليلها 
 واستخدامها

، حالة التنوع البيولوجي على مجيع املستوايتجتميع وحتليل ونشر البياانت واملعلومات لرصد  2
  مبا يف ذلك البياانت املوزعة حسب النوع االجتماعي

 جارٍ    (FISHSTAT) حتديث النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي يف العامل
  

عن حالة الغاابت يف العامل قبل انعقاد الدورة  الصادر كل سنتني وضع التقرير
 السادسة والعشرين للجنة الغاابت

2022 

 2021  العاملي للغاابت بواسطة االستشعار عن بعد املسحعن  التقريرنشر 

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

2022 

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

2023 

املهملة  العاملية عن معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أوالبياانت  قاعدة إطالق
 والبدء جبمع البياانت ملعاجلة هذه املعدات واملصيد غري املقصود املرتبط هبا

2023 
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 االنبعااثتانمج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض السنوي لرب  التقريرحتديث 
املعلومات  البيئية ونظمعن الضماانت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها 

 الرقابية؛

2023 

املستدامة للحياة الربية البياانت ومنتجات املعرفة املرتبطة هبا يف برانمج اإلدارة 
 بشأن سالسل إمداد حلوم الطرائد واستهالكها

2023 

دعم البلدان يف تنمية القدرات يف جمال مجع البياانت ألهداف التنمية املستدامة، إلاتحة 
رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، وخباصة املؤشرات املتصلة ابلتنوع 

 34البيولوجي.

يف قاعدة البياانت اإلحصائية للمنظمة عن تغيري الغطاء الربي  اإلحصائيات نشر
 ابلنسبة إىل مجيع البلدان

2021 

 جارٍ  الشبكية اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة املواقعحتديث 

تقرير  من أهداف التنمية املستدامة، مع 1-4-2ع وحتليل البياانت عن اهلدف مج
البلدان وتفاصيل االستجابة للمؤشر الفرعي للتنوّع يشري إىل معدالت استجابة 

 البيولوجي

2023 

معلومات  يف نظام لألغذية والزراعة حنل العسل املستأنس تنوّعلرصد وضع نظام  تنوّع حنل العسل املستأنس وضع نظام لرصد
 التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة

2021 

البياانت اجلغرافية املكانية واملادية البيولوجية، ويف مكّون مراعاة التنوع البيولوجي يف أبعاد 
ا للمقايضات بني أهداف التنمية ا خاصً التحليل ووضع النماذج اليت سوف تويل اهتمامً 

  املستدامة.

 2023 ا بيددمج التنوع البيولوجي يف واثئق التخطيط ملبادرة العمل يدً 

وجي يف "التقدم ابجتاه الزراعة املستدامة"، تقدير املؤشرات املتصلة ابلتنوّع البيول
 احملاصيل والثروة احليوانية بشأن إنتاجابستخدام اإلحصائيات الوطنية 

درجة  السالسل الزمنية ملعامل جيين إلنتاج احملاصيل والثروة احليوانية، مبا يشري إىل
 االعتماد على أنواع عديدة

2021 

ابلتنوع البيولوجي إىل عملية مجع البياانت املتعلقة ضّم طلبات بياانت خاصة متصلة 
 مببيدات اآلفات واليت جتري يف إطار اتفاقية روتردام

مبيدات اآلفات شديدة اخلطورة  حول تركيبات مجيع األطراف اليت تنّفذ مشاريع
 تقّدم البياانت املتصلة ابلتأثري على البيئة يف االستمارة اخلاصة هبذه الرتكيبات

2021 

                                                           
 .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  34
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مبشروع لتنفيذ نظام احملاسبة االقتصادية البيئية، احلساابت املتصلة ابلتنوع  املباشرة املوارد الطبيعية حماسبةدعم 
البيولوجي يف الغاابت ومصايد األمساك )إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية؛ 

 يف بلدين على األقل.واستخدام األراضي والغطاء األرضي( 

2023 

يف مجع البياانت عن مواردها النباتية، واحليوانية، واحلرجية واملائية ويف توثيق دعم البلدان   
وتطوير  اجلهود املبذولة لصون هذه املوارد الوراثية واستخدامها على حنو مستدام،

ألهداف التنمية  6-15و 5-2مبا يف ذلك لتمكني رصد املؤشرين  املوارد الوراثية، هذه
 البياانت املوّزعة حسب النوع االجتماعي، مبا يف ذلك املستدامة

املصادقة على األدلة العملية ملعايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية 
  والزراعة

2021 

معلومات التنوع الوراثي للحيواانت  )نظامحتديث قاعدة بياانت املوارد الوراثية 
واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لمعلومات لالعاملي  نظامالو  املستأنسة،

 لألغذية والزراعة(

 جارٍ 

تقدمي تقارير الرصد عن حالة التنفيذ الوطين خلطط العمل العاملية للموارد الوراثية 
دورهتا العادية  النباتية واحليوانية إىل هيئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف

  الثامنة عشرة

2021 

 2023 تطوير نظم منوذجية عاملية للمعلومات ألنواع مستأنسة من املوارد الوراثية املائية

 تطوير نظم منوذجية عاملية للمعلومات ألنواع مستأنسة من املوارد الوراثية املائية
 واستخدامها يف وضع التقارير القطرية

2023 

إطار  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفحتديث النظام العاملي لإلعالم عن 
من املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ابلتوازي  17املادة 

لمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية لالعاملي  نظامالمع 
 والزراعة

2023 

تيسري احلوار على مستوى 
السياسات حول تعميم 

 التنوّع البيولوجي

احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  عمل املنرباملسامهة يف  3
 وخدمات النظم اإليكولوجية

احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف  املنربتوفري املسامهات يف برانمج عمل 
وإطالع األجهزة الرئيسية  جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 ذات الصلة يف املنظمة ابلتطورات على صعيد تنفيذ برانمج العمل.

 جارٍ 

 SoiLEX 2021 ضم األطر القانونية بشأن األمسدة يف قاعدة  4
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دعم تنمية القدرات يف جمال 
 تعميم التنوع البيولوجي

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

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

2021 

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

2023 

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

2021-2022 

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

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

2021 

ا بلدً  14ابلنسبة إىل البلدان التجريبية لربانمج اإلدارة املستدامة للحياة الربية )
جتري  القانونية الوطنية اليتعلى األقل(: جتميع التشريعات ذات الصلة واملالمح 

حتليالً ملواطن القوة والفجوات ومواطن الضعف املتصلة ابألطر املعيارية اليت تتيح 
اإلدارة املستدامة للحياة الربية )مبا يف ذلك استخدام احلياة الربية ألغراض 
استهالكية أو غري استهالكية، واإلنتاج احليواين وصحة احليوان، وسالمة 

 .على اإلنرتنتتاح ماألغذية( 

2023 

دعم البلدان األعضاء يف تعبئة املوارد من أجل تعميم التنوع البيولوجي واالستثمارات 
، مبا يف أفضل يف حتقيق التنوع البيولوجي يف هنج الزراعة املستدامة اليت تساهم على حنو

 ذلك التمويل من مرفق البيئة العاملي

التنوع البيولوجي يف برامج التعاون الفين،  بناًء على طلب البلد، إدراج تعميم
وبرامج التعاون احلكومي، ومرفق البيئة العاملي، وصندوق املناخ األخضر وغريها 

ا مع أطر الربامج القطرية لدى من املشاريع الثنائية واملتعددة األطراف، متشيً 
 منظمة األغذية والزراعة واألمم املتحدة.

2023 

 

 

 

 

وضع جمايل عمل براجميني على األقل بشأن تعميم التنوع البيولوجي، ابالستناد 
اجملال احملوري  مع األولوايت يف مواءمتهماإىل املزااي النسبية للمنظمة ومن خالل 

 للتنوع البيولوجي ملرفق البيئة العاملية حبيث ختتار البلدان منها وتكييفها مع وضعها

2023 
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األعضاء يف إدماج منظور التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات مساعدة البلدان 
املساواة بني اجلنسني ذات الصلة، يف أدوات التخطيط ذات الصلة، مبا فيها أطر الربجمة 
القطرية واملبادرات اإلقليمية للمنظمة، واخلطط الوطنية اخلاصة ابلقطاعات الزراعية، 

 ذائي والتغذيةواخلطط الوطنية لتحقيق األمن الغ

تعّظم  دعم عملية وضع خطط توجيهية للثروة احليوانية اليت بناءً على طلب البلد،
مسامهة قطاع الثروة احليوانية يف حتقيق النمو االقتصادي، واحلّد من الفقر، 

 البيئية واملساواة بني اجلنسني، وحتقيق األمن الغذائي والتغذية، مع خفض البصمة
 لوجيوحتسني التنوع البيو 

2023 

على وضع تدابري احلصول  ألعضاء، بناًء على طلبها، يف حتسني القدراتمساعدة ا
على املوارد وتقاسم منافعها، أو تكييف تلك التدابري أو تنفيذها، مع األخذ بعني 

والدور اخلاص الذي تؤديه لتحقيق األمن  ،وارد الوراثية لألغذية والزراعةاالعتبار أمهية امل
 ومساهتا املميزة.الغذائي 

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها الرامية  لتدابري الوطنيةلإجناز مسح 
االستجابة إىل السمات التمييزية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، ومتابعة  إىل

 التوصيات اليت نظرت فيها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

2023 

القدرات لرصد اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك دعم البلدان يف بناء 
 هُنج النظام اإليكولوجي

 2021 أداة لرصد تنفيذ اإلدارة املستدامة للرتبة

 2022-2021 األداة ودليل املستخدم لرصد تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك

 2022-2021 التنوع البيولوجي للمياه العذبة أدوات ومؤشرات التدفقات البيئية لدعم

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

2021-2022 

أجوول تقييم أداء الثروة احليوانيوة  التوجيهيووة منإصوووووووووووووووودار جمموعتني من اخلطوط 
 على الصعيد البيئي للتقييم

 اخلطوط التوجيهية للتقييم الكّمي -التنوع البيولوجي وقطاع الثروة احليوانية
قياس ووضووووع منوذج ألرصوووودة كربون الرتبة والتغيريات يف األرصوووودة يف نظم إنتاج 

 الثروة احليوانية

2021 

حنو  السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا علىمدونة تنفيذ خطة تنفيذ 
 مستدام

2022 

 2021  وضع قاعدة بياانت للمختربات الوطنية اليت جتري عمليات تقييم جلودة األمسدة
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اخلطوط التوجيهية واألدوات لرصد اإلدارة املستدامة للصيد الربي ابالستناد إىل 
 البلدان التجريبية لربانمج اإلدارة املستدامة للحياة الربيةاالختبارات امليدانية يف 

2023 

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

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

2022 

املعارف،  تقاسمحتسني 
والتكنولوجيات واملمارسات 

 واالستفادة منها اجليدة
جانب البلدان لتعميم  من

 التنوّع البيولوجي

عقد حلقة عمل إقليمية حول وضع خطط طوارئ لتفشي األنواع الغازية  األنواع الغازية، وإدارهتا والقضاء عليهادعم البلدان يف بناء القدرات بشأن الوقاية من  5
  الغاابت يف أورواب وآسيا الوسطى يف

2021 

 2023  وضع تقرير عن إدارة الرتبة للزراعة املراعية للتغذية دعم استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام

 2023 2.0 دعم التنفيذ الوطين واإلقليمي للمبادرة الدولية للملقحات وتعزيز إدارة امللقحاتدعم 

إطالق األدوات ودورة التعليم اإللكرتوين لدعم تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي  دعم تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي إزاء إدارة مصايد األمساك
  إزاء مصايد األمساك

2023 

العرضي للثدييات البحرية يف  املصيد مناعتماد اخلطوط التوجيهية الفنية للوقاية 
 واحلّد منه مصايد األمساك

2021 

 2021 نشر دليل عن أمساك النطاق البحري األوسط يف احمليط األطلسي

اعتماد أفضل املمارسات يف احلّد من الصيد العرضي يف مصايد القريدس 
 تستخدم شباك اجلرّ االستوائية اليت 

2021 

اعتماد تعديلني على معدات الصيد للحّد من الصيد غري املقصود من جانب 
 بلدين انميني على األقل

2021 

عقد ورشة عمل للخرباء حول الدروس املستمدة واملمارسات اجليدة إلدارة 
 النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك، هنج معمصايد األمساك تتماشى 
 ووضع تقرير يوّلف النواتج

2022 
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بناء القدرات املتصلة ابالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف لدول أفريقيا، ومنطقة البحر 
 الكارييب واحمليط اهلادئ

أفريقيا  بلدانلاألطراف تنفيذ املرحلة الثالثة من برانمج االتفاقيات البيئية املتعددة 
 :ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ

توفري الدعم لدمج التدابري اخلاصة ابالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي لألغذية 
 والزراعة وصونه يف األطر السياساتية الوطنية، واالسرتاتيجيات وخطط العمل

د الزراعي وإضفاء لتعميم التنوع البيولوجي يف الربامج الوطنية لإلرشا توفري الدعم
 الطابع املؤسسي عليه

وضع برامج التدريب للسماح للمنتجني الزراعيني اعتماد ممارسات قائمة على 
 النظام اإليكولوجي والتحّول إىل اإلنتاج املستدام

2023 

برانمج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض  إطالق وتنفيذ املرحلة الثالثة من
االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها يف أقاليم أفريقيا، وآسيا واحمليط 

 اهلادئ وأمريكا الالتينية

2021 

احلياة الربية يف الغاابت،  صون وحتسنيدعم تنفيذ املمارسات لإلدارة املستدامة للغاابت 
والنظم اإليكولوجية للسافاان واألراضي الرطبة والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة، 

 واستخدامها على حنو مستدام

 2023  بلًدا على األقل 30دعم تنفيذ املمارسات لإلدارة املستدامة للغاابت يف 

 2021 أفضل املمارسات لتشخيص إطار إدارة احلياة الربية

حاالت  حتليل أدوار النساء والرجال يف سالسل إمداد حلوم الطرائد ابالستناد إىل
 دراسة لربانمج اإلدارة املستدامة للحياة الربية

2023 

توفري البياانت األساسية يف مثانية بلدان إلدخاهلا يف قواعد البياانت العاملية 
 واإلقليمية والوطنية

2021 

الزراعية بشأن األراضي الرطبة الذي يوضع  القطاعات جتاربنشر التقرير عن 
 ابلتعاون مع اتفاقية األراضي الرطبة

2023 

وضع تقرير عن التنوع البيولوجي يف الغاابت املزروعة كوسيلة لدعم اإلدارة 
  املستدامة للغاابت

2022 
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 املنظمة وبراجمها وأنشطتهاتعميم التنوع البيولوجي يف سياسات  :2الناتج 

تيسري احلوار على مستوى 
السياسات حول تعميم 

 التنوّع البيولوجي

تيسوووووووووووووووري املنوووواقشوووووووووووووووووووات حول تعميم التنوّع البيولوجي يف اللجووووان الفنيووووة للمنظمووووة،  3
 واملؤمترات/اهليئات اإلقليمية وسائر األجهزة الدستورية

 

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

2023 

التنوع البيولوجي يف اإلطار االسرتاتيجي املقبل للمنظمة، تسليط الضوء على 
 واخلطة املتوسطة األجل وبرانمج العمل وامليزانية

2021 

حتسني تطبيق املعارف، 
واملمارسات  والتكنولوجيات

اجليدة من جانب املنظمة 
والشركاء لتعميم التنوّع 

 البيولوجي

وضع مبادرة مشرتكة بني الُشعب ملعاجلة احملفزات الزراعية إلزالة الغاابت، وتدهور  5
األراضي، وفقدان األراضي الرطبة وخسارة التنوع البيولوجي املرتبط به، ابعتبارها 
استجابة "لعكس مسار إزالة الغاابت"، وهي جهود على نطاق منظومة األمم املتحدة 

برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة،  طلبها األمني العام، ويوجهها
، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية برانمج األمم املتحدة اإلمنائيابلتعاون مع 

 األمم املتحدة وكياانت أخرى ذات الصلة يف

  

 2021 إطالق مبادرة يف مؤمتر القمة للنظم الغذائية

 املستوى العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةالعرتاف على  :3الناتج 

حتسني الوصول إىل البياانت 
واملعلومات عن دور التنوع 

يقدمه من  البيولوجي وما
خدمات النظم اإليكولوجية 
لتحقيق األمن الغذائي 

  والتغذية

عن حالة واجتاهات املؤشرات املتصلة ابلتنوع البيولوجي اليت تكون  توفري آخر املعلومات 2
 35املنظمة راعية هلا أو شريكة فيها.

 2023  التقرير السنوي الرقمي للمنظمة عن التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

إعداد تقارير املنظمة مع إدراج أقسام حول الروابط بني التنوع البيولوجي واألمن 
  الغذائي

 2022 قبل انعقاد جلنة الغاابت 2022م اإطالق التقرير عن حالة الغاابت لع

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

2022 

  

 2021  لألغذية والزراعة يف العاملحالة موارد األرض واملياه إطالق التقرير عن 

                                                           
 .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   35
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رفع التقارير عن حالة إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
هيئة املوارد  والزراعة يف العامل، والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية إىل

 الوراثية النباتية يف دورهتا التاسعة عشرة

2023 

وضع التقرير عن التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وقطاع الثروة احليوانية ابالستناد 
  منوذج احملاسبة البيئية للثروة احليوانية العامليةإىل 

2021 

تيسوري وتعزيز ودعم احلوار 
من أجل السياسات على 
املسووووووووووووووووتوووايت الووعووووووواملوويوووووووة 

 يةر طقواإلقليمية وال

وأحداث جانبية وأحداث رفيعة املستوى متصلة ابلتنوع  عقد اجتماعات عاملية للخرباء، 3
 البيولوجي

 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 ابألمالح

 2022 الندوة العاملية بشأن خصوبة الرتبة

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

2021 

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

2023 

 2021 املؤمتر العاملي للغاابت

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

2021 

  لتخطيط و/أو تنفيذ األحداث التالية:توفري القيادة والدعم  متثيل املنظمة والقطاعات الزراعية يف األحداث املتصلة ابلتنوع البيولوجي  

 

 2021 مؤمتر احمليطات

 2021 مؤمتر القمة العاملية للنظم الغذائية

 2021 مؤمتر القمة بشأن التغذية من أجل النمو
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 2021 املؤمتر العاملي للدواجن

 2022 احليوانيةاملؤمتر العاملي بشأن علم الوراثة املنطبقة على إنتاج الثروة 

 2023 الرابطة األوروبية لإلنتاج احليواين

 2021  املؤمتر العاملي لصون الطبيعة الذي يعقده االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة

 2021 مؤمتر "حميطنا"

 2021 أايم التنمية األوروبية

 2021 املؤمتر العاملي ملصايد األمساك

 2021 للشعب املرجانيةالندوة الدولية 

 2023-2021 املؤمترات حول الشراكة يف جمال خدمات النظام اإليكولوجي

 2021 املؤمتر العاملي للغاابت

متثيل املنظمة يف اجللسات يف اتفاقيات التنوع البيولوجي ذات الصلة هبدف حتديد 
والزراعة، وضمان أن تضم املنظمة كاملنتدى الرئيسي للتنوع البيولوجي لألغذية 

 االتفاقيات األخرى احتياجات القطاعات الزراعية

  املسامهة يف ختطيط وتنفيذ األحداث التالية:

  

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع  والسادس عشر اخلامس عشر اناالجتماع
 البيولوجي

2023 

ية رامسار قاملؤمتر األطراف املتعاقدة يف اتف واخلامس عشر الرابع عشر اناالجتماع
  لألراضي الرطبة

2023 

جتميع املعارف 
والتكنولوجيات 

واملمارسات اجليدة ونشرها 

االستخدام املستدام تقاسم أفصل املمارسات ووضع األدوات اليت تبنّي الروابط بني  5
، ودعم االنتقال إىل الزراعة املراعية للتنوّع البيولوجي للتنوع البيولوجي واألمن الغذائي

 والنظم الغذائية املستدامة

من وغريها من منتجات املعرفة  أفضل املمارساتو  اخلطوط التوجيهية، تقاسم
األدوات اخلاصة ابإلدارة  من جمموعة برانمج اإلدارة املستدامة للحياة الربية كجزء

  املستدامة للغاابت، على املوقع الشبكي للمنظمة ويف املنتدايت ذات الصلة

2023 
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والتحسني من تطبيقها مبا 
يبنّي الروابط بني التنوّع 

 البيولوجي واألمن الغذائي

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

2021 

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

2021 

بشأن إصالح النظام  وإطار الرصد إاتحة اخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات
اإليكولوجي على املوقع الشبكي لعقد األمم املتحدة إلصالح النظام 

 اإليكولوجي

2023 

املتعلقة ابلزراعة شبكة دوائر املمارسني اليت مّت إنشاؤها من خالل منصة املعرفة 
 اإليكولوجية

2021 

قاعدة  األقاليم ووضعاختبار األداة لتقييم أداء الزراعة اإليكولوجية يف مجيع 
بياانت عاملية لتحسني األدّلة على أداء الزراعة اإليكولوجية املتعدد األبعاد 

 لتحسني استدامة النظم الغذائية

2021 

فضل أل بذور املستقبل. وهو جتميع -النظم الزراعية اجلبلية نشر املطبوعة عن
ومسامهتها يف التنمية  املمارسات يف الزراعة اإليكولوجية يف املناطق اجلبلية

 املستدامة للمناطق اجلبلية

2021 

 2021 الرتبة العاملية: دليل فين ملمارسات اإلدارة اجليدة  يفالكربون  توفري إعادة

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

2021 

 2021  اخلطوط التوجيهية بشأن ممارسات تربية النحل اجليدة لرتبية النحل املستدامة

 2021  جمال الغاابت؛ من أجل وقف إزالة الغاابت التعاونية يف للشراكة مشرتكةمبادرة  6
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تيسووري الشووراكات اليت تدعم 
تعميم التنوع البيولوجي بني 
احلكومات، والشوووووووووووووووركاء يف 

واجملوتوموع املوووووووودين  الوتونومويووووووووة،
  والقطاع اخلاص

 

، األعضاء يف جمموعة األمم املتحدة توسيع نطاق عمل الشراكات ذات الصلة )مثالً 
جمال الغاابت؛ والشراكة التعاونية بشأن  التعاونية يفلإلدارة البيئية لألراضي؛ والشراكة 

 والشراكةاإلدارة املستدامة للحياة الربية؛ والشراكة من أجل تنمية املناطق اجلبلية؛ 
اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية ابلرتبة( لزايدة  الرتبة وجمموعةأجل  العاملية من

 ائياإلقرار بدور التنوع البيولوجي يف حتقيق األمن الغذ

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

2021 

 

  

 2023-2021 الرتبةاجلمعيات السنوية العامة حول الشراكة العاملية من أجل 

جلسات العمل السنوية يف جمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية تنظيم 
 ابلرتبة

2021-2023 

ضم اعتبارات التنوع البيولوجي يف االستثمار يف املناخ، ويف التكيف مع تغيري املناخ 
 والتخفيف من آاثره

املتكاملة لتقييم واحتساب التنوع البيولوجي يف مجيع األقاليم  داةاأل تطبيق
وجملموعة متنوعة من املشاريع والربامج يف القطاعات الفرعية، مبا يف ذلك 

  الزراعة، والثروة احليوانية والغاابت.

2021 

تنفيذ مبادرة إعادة توفري الكربون يف الرتبة العاملية، مبا يف ذلك إعداد اخلريطة 
إجراءات القياس، واإلبالغ إطالق العاملية الحتجاز الكربون العضوي للرتبة و 

 والتحقيق على مستوى املزرعة.

2021-2021 

حتسني معايري اإلبالغ عن االستدامة على مستوى املنظمة واملصفوفة املتاحة 
 للمؤشرات/ القياسات على مستوى املنظمة لضمان درجة أعلى من الشفافية واملساءلة

 بشأن آاثر القطاع اخلاص على التنوع البيولوجي

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

 لتنوع البيولوجياملتصلة اب

2021 

التعاون مع منظمات اإلبالغ املؤسسي مثل مبادرة التقارير العاملية، 
الكشف عن انبعااثت الكربون، وجملس املعايري احملاسبية اخلاصة  ومشروع

ابالستدامة لتعميم التنوع البيولوجي على حنو أفضل يف معايريها، وخباصة املعايري 
 والزراعةاملتصلة ابألغذية 

2021 

التوعية على دور التنوع 
يقدمه من  البيولوجي وما

التوعية على قدرة التسميات اجلغرافية على احلفاظ على التنوع البيولوجي واملسامهة يف  7
 التغذية واألمناط الغذائية الصحية

 منظمة الشبكةتنظيم منتدى حول استدامة التسميات اجلغرافية ابلشراكة مع 
 الدولية للتسميات اجلغرافية

2021 
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خدمات النظم 
اإليكولوجية لتحقيق األمن 
الغذائي والتغذية يف 

 املنتدايت ذات الصلة

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

2021 

االخنراط يف عقود األمم املتحدة بشأن التغذية واملشاركة يف توجيهها؛ وعلوم احمليط؛ 
وإصالح النظام اإليكولوجي والدعوة إىل تعميم التنوّع واملياه؛ والزراعة األسرية؛ 

البيولوجي ودور التنوّع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظام اإليكولوجي لتحقيق 
 والتغذيةاألمن الغذائي 

 احلمالت السنوية:
 فرباير/شباط( 1اليوم العاملي للبقول )

 فرباير/شباط( 2اليوم العاملي لألراضي الرطبة )
 مارس/آذار( 3اليوم العاملي للحياة الربية )

 مارس/آذار( 21الدويل للغاابت ) اليوم
 مارس/آذار( 22اليوم العاملي للمياه )
 مايو/أاير( 20اليوم العاملي للنحل )

 مايو/أاير( 22اليوم العاملي للتنوّع البيولوجي )
 يونيو/حزيران( 5اليوم العاملي للبيئة )

 يوليو/متوز( 26للنظم اإليكولوجية لغاابت املانغروف )اليوم الدويل 
 ديسمرب/كانون األول( 5اليوم العاملي للرتبة )

 يونيو/حزيران( 17يوم التصّحر واجلفاف )
 سبتمرب/أيلول( 29للفاقد واملهدر يف األغذية )اليوم الدويل للتوعية 
 ديسمرب/كانون األول( 5اليوم العاملي للرتبة )
 اليوم الدويل للجبال

2021-2023 

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

2021 

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

2023 

 2021 استعراض منتصف املدة لعقد عمل األمم املتحدة من أجل التغذية
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 2021 السنة الدولية للفاكهة واخلضار

 تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنا ه :4الناتج 

قدرات املنظمة يف تعزيز 
املسائل املتصلة ابلتنوع 

 البيولوجي

 تطوير شبكة فنية للتنوّع البيولوجي من أجل تبادل املعرفة 4
 

 2021 فنية للتنوّع البيولوجيالشبكة إقامة ال

عمل على نطاق املنظمة معنية ابلتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك، حسبما تشكيل جمموعة 
 فرعية مواضيعيةهو مالئم، جمموعات عمل 

  

  

إاتحة القائمة احملّدثة جلهات االتصال املعنية ابلتنوع البيولوجي للمنظمة 
 اإلنرتنت على

2021 

بناء القدرات لتنسيق التنوع البيولوجي يف املنظمة، وتوفري الدعم املتسق جملاالت 
 العمل املشرتكة

 جارٍ 

حتسني تطبيق املعارف، 
واملمارسات والتكنولوجيات 

اجليدة املتصلة ابلتنوع 
البيولوجي يف سياسات 

 وإجراءات املنظمة

التصدي استعراض عمليات دورة املشروع، والضماانت البيئية واالجتماعية من أجل  5
 لمستوايت الثالثة للتنوع البيولوجي بشكل أفضل عرب مجيع القطاعات الزراعيةل

 2021  املراجعة للمنظمة لضماانت البيئية واالجتماعيةا سراين

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

ضّم املسائل املتصلة ابلتنوع البيولوجي إىل إدارة املخاطر يف املشاريع واملوافقة احلرة، 
 واملستنريةقة واملسب

 2021 ضّم التنوع البيولوجي إىل أدوات إدارة املخاطر يف املشاريع

وضع خطوط توجيهية جديدة للمشرتايت أتخذ يف االعتبار الشواغل املتصلة ابلتنوع 
 البيولوجي

 2021  استعراض حالة التنوع البيولوجي يف مشرتايت املنظمة

تعزيز التعاون مع املنظمات 
 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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 36الوظائف الرئيسية للمنظمة*

تيسووري ودعم عمل البلدان يف وضووع وتنفيذ الصووكوك املعيارية ووضووع املواصووفات مثل االتفاقات الدولية ومدوانت  1
 السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك؛

جتميع البياانت واملعلومات وحتليلها ورصوووووووووووودها وحتسووووووووووووني فرص احلصووووووووووووول عليها يف اجملاالت ذات الصوووووووووووولة  2
 ابختصاصات املنظمة

 يةر طقتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستوايت العاملية واإلقليمية وال 3
واإلقليمية لتنفيذ ورصووووووووود وتقييم السوووووووووياسوووووووووات إسوووووووووداء املشوووووووووورة ودعم تنمية القدرات على املسوووووووووتوايت القطرية  4

 واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة
ن من تطبيقها  5 أنشووووووووطة املشووووووووورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسووووووووات اجليدة وتنشوووووووورها وحتسووووووووّ

 جماالت اختصاص املنظمة يف
والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وشركاء التنمية تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي  6

 واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
 الدعوة واالتصال على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة 7
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 الثاينامللحق 

 مؤشرات اإلطار السرتاتيجي للمنظمة

لرصوود التغيريات على املسووتوى القطري أو البيئة  37النواتج يف اإلطار االسوورتاتيجي للمنظمة : اسووتخدام مؤشوورات1اجلدول 
38.والقدرات التمكينية العاملية لتحقيق أهداف اسرتاتيجية التنوع البيولوجي

 

 

نواتج اإلطوووووار السووووووووووورتاتيجي 
 للمنظمة

 مؤشرات النواتج يف اإلطار السرتاتيجي للمنظمة

 :1-2الناتج 
البلدان ملمارسات لزايدة اعتماد 

اإلنتاجية بطريقة مستدامة مع معاجلة 
تغري املناخ والتدهور البيئي 

قطاعات الزراعة والغاابت  يف
 ومصايد األمساك

 ، دد البلدان اليت اعتمد فيها املنتجون ممارسات لزايدة اإلنتاجية بطريقة مستدامةألف: ع-2-1
 1-4-2اإلشارة إىل اهلدف 

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

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

 :2-2الناتج 
وضع البلدان لسياسات وآليات 
للحوكمة أو حتسينها ملعاجلة اإلنتاج 
املستدام وتغري املناخ والتدهور البيئي 
يف قطاعات الزراعة ومصايد األمساك 

 واحلراجة

ع استدامة قطاعات الزراعة عدد البلدان اليت لديها سياسات وبرامج استثمار ذات صلة تشجّ ألف: -2-2
ملناخ والتخفيف والغاابت ومصايد األمساك وتعاجل بشكل صريح اإلنتاجية واإليرادات، والتكيف مع آاثر تغري ا

 .من حدته، وصون البيئة، وتعزز التنسيق املشرتك بني القطاعات

 :3-2الناتج 
حتسني البلدان لتنفيذ السياسات 

والصكوك الدولية لتحقيق استدامة 
قطاعات الزراعة ومصايد األمساك 

 والغاابت

 

، تتناول 2030ألف: عدد البلدان اليت أصدرت تقارير وطنية بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام -2-3
، وتعاجل استدامة قطاعات الزراعة 2 مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابهلدف االسرتاتيجي

 والغاابت ومصايد األمساك

تفعيل سياسة/اسرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد من قدراهتا ابء: عدد البلدان اليت أبلغت عن وضع أو -2-3
التكّيف مع اآلاثر الضارة لتغري املناخ، وتعزز قدرهتا على الصمود أمام تغري املناخ وحتقيق تنمية تتسم  على

ابخنفاض انبعااثت غازات الدفيئة على حنو ال يهدد إنتاج األغذية )مبا يف ذلك وضع خطة تكيُّف وطنية، 
سامهة حمددة على الصعيد الوطين، وبالغات وطنية، وتقرير عن املستجدات لفرتة السنتني، وتقدمي م

 (1-2-13ذلك( )اهلدف  غري أو

جيم: التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصيد غري -2-3
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة (، و 1-6-14القانوين دون إبالغ ودون تنظيم )اهلدف 

 واملوافقة احلرة املسبقة واملستنرية ،األراضي

دال: املساعدة اإلمنائية الرمسية والنفقات العامة املوجهة حلفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية -2-3
 (1-ألف-15واستخدامها استخداًما مستداًما )اهلدف 
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 :4-2الناتج 
اختاذ البلدان لقرارات ابالستناد إىل 
األدلة لغرض استدامة قطاعات 
الزراعة ومصايد األمساك واحلراجة مع 
معاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي 

 الوقت ذاته يف

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

حتقيق املنظمة للجودة الفنية واملعرفة واخلدمات، ويقوم بقياسووووووووها؛ وجودة وسووووووووالمة اإلحصوووووووواءات اليت تصوووووووودرها املنظمة؛ وتوفري  6ويضوووووووومن اهلدف 
 جية للعمل على املساواة بني اجلنسني، واحلوكمة، والتغذية، وتغري املناخ.خدمات عالية اجلودة للربامج االسرتاتي

إىل التنوع  39 2يف الربانمج االسوووووووووورتاتيجي  6ورغم عدم وجود حىت اليوم موضوووووووووووع مشوووووووووورتك عن التنوع البيولوجي، تشووووووووووري مسووووووووووامهات عدة للهدف 
ام األراضووي، واحملاصوويل، والثروة احليوانية، ومصووايد األمساك، والغاابت، البيولوجي ابسووتخدام مصووطلحات مثل اسووتخدام األراضووي، والتغيري يف اسووتخد

. إمنا ليس من املمكن حتديد وغري ذلكوتنويع إنتاج األغذية، والزراعة املراعية للتغذية، وصوووووووووووووووون وإدارة املوارد الطبيعية، ونضووووووووووووووووب املوارد الطبيعية، 
 البيولوجي.املقاصد واملؤشرات املتصلة بصورة خاصة ابلتنوع 

  : جودة عمل املنظمة الفين واملعياري ونزاهته6-1

  جودة إحصاءات املنظمة واستخدامها لدعم عملية صنع القرارات ابالستناد إىل األدلة: 6-2

القدرات القطرية لصياغة خدمات ذات نوعّية جّيدة وهُنُج متسقة للعمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، تؤدي إىل تعزيز : 6-3
  ا متساوية للرجال والنساء، ولتنفيذها ورصدهاسياسات وبرامج تتيح فرصً 

خدمات ذات نوعّية جّيدة من أجل وضع قواعد وآليات ومؤسسات للحوكمة جمدية بقدر أكرب وأكثر فعالية ومشوال على كل من الصعيد : 6-4
  االسرتاتيجيةالعاملي واإلقليمي والوطين ويف برامج األهداف 

لية ضمان جودة واتساق عمل املنظمة بشأن التغذية من خالل تعميم التغذية يف األهداف االسرتاتيجية وتعزيز مسامهة املنظمة يف اهلياكل الدو : 6-5
 املتعلقة ابلتغذية

من خالل تعميم التغذية يف األهداف االسرتاتيجية وتعزيز مسامهة املنظمة يف اهلياكل  تغري املناخضمان جودة واتساق عمل املنظمة بشأن : 6-6
  بتغري املناخ الدولية املتعلقةالوطنية واإلقليمية 
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للمنظمة، ومؤشووووووووورات املخرجات  لربانمج العمل وامليزانية-2021 2020للفرتة  : خمرجات اإلطار االسووووووووورتاتيجي2اجلدول 
 41.املستخدمة لرصد مسامهات املنظمة املباشرة يف تنفيذ اسرتاتيجية التنوع البيولوجي 40واملقاصد

 

املقاصووووووود  مؤشرات خمرجات اإلطار السرتاتيجي للمنظمة خمرجات اإلطار السرتاتيجي للمنظمة
بووونوووهوووووايوووووة 
عووووووووووووووووووووووام 

2020 

املقاصووووووووود بنهاية 
 2021عوووووووووووووام 
 )تراكمية(

 

: قيام املنتجني بتجريب تكنولوجيات 2-1-1
وممارسات مبتكرة أو اختبارها أو االرتقاء مبستواها 
من أجل زايدة اإلنتاجية ومعاجلة تغري املناخ 

 والتدهور البيئي على حنو مستدام

 

)ألف( عدد املبادرات اليت جرت فيها جتربة ممارسات 
وتكنولوجيات ابتكارية، واملصادقة عليها وتكييفها لزايدة 

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

32 105 

)ابء( عدد املبادرات اليت جرى فيها توسيع نطاق 
املمارسات االبتكارية أو استخدام التكنولوجيات لزايدة 
اإلنتاجية واإلنتاج بشكل مستدام، مع التصدي يف الوقت 

 ذاته إىل تغري املناخ و/أو تدهور البيئة

16 43 

: تعزيز قدرات املؤسسات على الرتويج 2-1-2
وشاملة لعدة  العتماد ممارسات أكثر تكامالً 

قطاعات تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية واإلنتاج ومعاجلة 
 تغري املناخ والتدهور البيئي على حنو مستدام.

عدد املؤسسات أو املنظمات اليت حصلت على الدعم 
فنية للتشجيع على اعتماد لتنمية قدراهتا التنظيمية أو ال

 ممارسات متكاملة ومشرتكة بني القطاعات على حنو أكرب.

45 170 

: صياغة السياسات واالسرتاتيجيات وبرامج 2-2-1
ا الستدامة قطاعات الزراعة والغاابت االستثمار دعمً 

ومصايد األمساك والتصدي لتغري املناخ والتدهور 
 البيئي

االسرتاتيجيات أو برامج/مشاريع عدد السياسات أو 
االستثمار اليت متت صياغتها بدعم كبري من املنظمة وترمي 
إىل جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية 

 واستدامة، والتصّدي لتغرّي املناخ وتدهور البيئة

30 81 

: حتسني قدرات احلكومات وأصحاب 2-2-2
السياسات املشرتك بني املصلحة على تيسري حوار 

 القطاعات لوضع اسرتاتيجيات وبرامج أكثر تكامالً 
الستدامة قطاعات الزراعة والغاابت ومصايد 

 األمساك، ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي

عدد املؤسسات أو املنظمات اليت حصلت على الدعم 
لتنمية قدراهتا من أجل تيسري احلوار حول السياسات 

القطاعات وبلورة اسرتاتيجيات وبرامج أكثر  املشرتك بني
  لألغذية والزراعة املستدامة.تكاماًل 

18 42 

: تعزيز قدرات املؤسسات على تنفيذ 2-3-2
السياسات والصكوك الدولية اليت تعزز اإلنتاج 

 املستدام وتعاجل تغري املناخ والتدهور البيئي

اليت عدد املؤسسات احلكومية واملؤسسات املعنية األخرى 
جرى تعزيز قدراهتا من أجل تنفيذ السياسات 

االسرتاتيجيات أو آليات احلوكمة اليت تشّجع اإلنتاج  أو
 الزراعي املستدام و/أو تعاجل مسأليت تغرّي املناخ وتدهور البيئة

12 43 
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: استحداث منتجات معرفية اسرتاتيجية 2-4-1
املعلومات تعاجل القضااي اإلقليمية أو العاملية وتدمج 

املتعلقة ابإلنتاج املستدام وتغري املناخ والتدهور 
 .البيئي

عدد منتجات املعرفة االسرتاتيجية اجلديدة أو احملدثة 
بشكل ملحوظ واملتصلة ابإلنتاج املستدام وتغري املناخ 

بصورة شاملة ونشرها حبيث  وضعها وتدهور البيئة اليت متّ 
 تكون متاحة جلميع البلدان.

30 120 

تعزيز قدرات املؤسسات على مجع البياانت : 2-4-2
وحتليلها واإلبالغ عنها الختاذ القرارات بشأن اإلنتاج 
املستدام وتغري املناخ والتدهور البيئي، مبا يف ذلك 

 .أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة

عدد املؤسسات اليت تلقت الدعم من املنظمة يف جمال 
لبياانت وحتليلها واإلبالغ تنمية القدرات من أجل مجع ا

عن البياانت املوزعة حسب اجلنس الختاذ القرارات اليت 
تعّزز اإلنتاج املستدام، وتعاجل مسألة تغرّي املناخ وتدهور 
 البيئة، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.

40 105 

توفري دعم السياسات وتوليد املعرفة وتنمية : 3-3-2
طة الدعوة للنهوض أبوجه التآزر القدرات وأنش

بني اإلقرار حبيازة األراضي وقطاعات احلماية  ما يف
االجتماعية والنوع االجتماعي واألمن الغذائي 
والتغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك 

 تغري املناخ

عدد البلدان )أو املؤسسات أو العمليات اإلقليمية 
يها تقدمي الدعم لتعزيز أوجه التآزر والعاملية( اليت جرى ف

بني تعزيز حقوق احليازة واحلماية االجتماعية والنوع 
االجتماعي واألمن الغذائي والتغذية والزراعة وإدارة املوارد 

 الطبيعية، مبا يف ذلك تغري املناخ

2 20 

: تزويد اجلهات الفاعلة يف سالسل القيمة 4-3-1
إلقامة سالسل قيمة زراعية ابلقدرات الفنية واإلدارية 

 وغذائية مستدامة وفعالة وشاملة

عدد البلدان اليت حظيت بدعم املنظمة لتعزيز القدرات 
الفنية واإلدارية لدى اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة 
الغذائية، مبا يف ذلك البلدان اليت حظيت بدعم املنظمة 

ذائية من لتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة الغ
أجل تطوير سالسل قيمة للمجتمع احمللي ومراعية للمسائل 

 اجلنسانية ومتّكن املرأة من االستفادة منها بصورة عادلة

26 61 

 

 


