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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة  :1-3البند 
 بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية

 تمهيديةالالحظات امل
 

، 2019دورته الثالثة والســــــــتني بعد املائة يف ديســــــــمرب/كانون األول  خاللاعتمد جملس منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) 
اســـــــــــــــرتاتيجيــة منظمــة األغــذيــة  1،)2019(يونيو/حزيران،  مؤمتر املنظمــة يف دورتــه احلــاديــة واألربعني إليــهعلى حنو مــا أوكــل 

ومبوجب هذه االسرتاتيجية ينبغي 2 والزراعة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية (االسرتاتيجية).
للمنظمة "وضـــــــــــــــع خطة عمل، مبا يف ذلك جدوًال زمنًيا، لتفعيل االســـــــــــــــرتاتيجية لكي تنظر فيها اللجان الفنية يف املنظمة 

  3ليها اجمللس."ويوافق ع

، مشـــــروًعا أول خلطة  2020 حزيران /يونيو يف  املنعقدةواســـــتعرضـــــت جلنة الرب�مج، يف دورهتا الثامنة والعشـــــرين بعد املائة 
يف يوليو/متوز  املنعقدةوقد أعرب اجمللس، يف دورته الرابعة والســـــــتني بعد املائة 5 .بشـــــــأ�ا وقدمت تعليقات مفصـــــــلة 4العمل
حرز من تقدم يف تنفيذ االســـــــــرتاتيجية، وشـــــــــّدد على ضـــــــــرورة قيام اللجان الفنية املعنية ابســـــــــتعراض عن تقديره ملا أُ  2020

  6أوصى بتمديد فرتة تنفيذ خطة العمل إىل ثالث سنوات.كما مشروع خطة العمل  

عن التقدم   معلوماتأوًال  7اعات الزراعية""تنفيذ اســرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القط بعنوانوتوفر الوثيقة 
احملرز يف عمل املنظمة بشـــــــــــــــأن تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية اعتبارًا من ديســـــــــــــــمرب/كانون األول 

 خمتلف عربلتعميم التنوع البيولوجي  إعداد املنظمة الســـــــــــــرتاتيجيةٍ ت الدورة الســـــــــــــتون بعد املائة للمجلس "أقرّ  حني 2018
اإلجراءات  تتمحور د مشروع خطة العمل حيثاإىل تقدمي معلومات عن إعد من مثّ  الوثيقة وتذهب8 ".القطاعات الزراعية

الرصد واإلبالغ مع مع اتساق الرئيسية حول جماالت العمل األساسية لالسرتاتيجية وتتسق مع املهام األساسية للمنظمة، 
 اخلاصـــــــةلتنفيذ اســـــــرتاتيجية املنظمة  2023-2021وتتضـــــــمن الوثيقة "مشـــــــروع خطة العمل للفرتة  بر�مج العمل وامليزانية.

مها اجمللس يف دورته ضـــوء التوجيهات اليت قدّ  يفبصـــيغتها املنقحة  القطاعات الزراعية"خمتلف  عربتعميم التنوع البيولوجي ب
 2021خطة العمل، الذي يغطي الفرتة املمتدة بني  ويقرتح مشـــــــــــــــروع .2020الرابعة والســـــــــــــــتني بعد املائة يف يوليو/متوز 

  ، إجراءات رئيسية لتفعيل االسرتاتيجية ومنجزات حمددة وأهدافًا ومؤشرات لرصد تنفيذ االسرتاتيجية.2023و

  

                                                            
 . REP/2019Cب) من الوثيقة ( 48الفقرة   1
 . REP/163CLز) من الوثيقة ( 10الفقرة   2
 . 1Rev. 11/163CL القسم الرابع من الوثيقة  3
 . 9/128PCالوثيقة   4
 . 1Rev. 6/164CL الوثيقةمن  14الفقرة   5
 . REP/164CLل) من الوثيقة ( 18الفقرة   6
 ./16/2020COAGالوثيقة   7
 . REP/160CLمن الوثيقة  60الفقرة   8



 :القيام مبا يلي وإن اللجنة مدعوة إىل

التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات نظمة اخلاصــــة بتعميم املاســــرتاتيجية اإلحاطة علًما ابلتقدم احملرز يف تنفيذ  •
 ؛الزراعية

اســرتاتيجية املنظمة اخلاصــة بتعميم التنوع البيولوجي لتنفيذ  2023-2021واســتعراض مشــروع خطة العمل للفرتة  •
 ؛لوثيقةاب املرفق األولعلى النحو املبني يف عرب خمتلف القطاعات الزراعية 

  لدى وضع خطة العمل بصيغتها النهائية. بعني االعتبار تعليقاهتا وآرائهاؤخذ تُ والتوصية أبن  •
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