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 مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةتعميم التنوع البيولوجي عرب 

 موجز
يف املائة من الكتلة احليوية احليوانية  70تشّكل األمساك مكّوًنا رئيسياا من التنوّع البيولوجي العاملي حبيث تعيش نسبة 

املسح  وقام. بشأهنا واهلواجس العذبةو البحرية  يف املياه حلياةاباالهتمام  وتزداد أوجهمائية. على األرض يف نظم 
(، ألّول مّرة يف اترخيه، 2020بشأن املخاطر العاملية لعام  املنتدى االقتصادي العاملي )تقرير العاملي لتصورات املخاطر

 ويسنحبتحديد اهلواجس البيئية كأبرز املخاطر الطويلة األمد على االستقرار االقتصادي والتماسك االجتماعي. 
درة على الصمود يف احمليطات واملياه تعميم التنوّع البيولوجي يف القطاعات املعنية أكرب فرصة لضمان نظم منتجة وقا

 من شأهنا دعم رفاه اجملتمعات وسبل كسب عيشها يف مجيع أحناء العامل. العذبة
 البيولوجي التنوعاعتبارات  تعميميف جمال األغذية والزراعة )املنظمة(  منظمة عمل عن حملة عامة الوثيقة هذه وتوفّر

 البيولوجي التنوع لتعميم املنظمة اسرتاتيجية وتتضمن معلومات عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، يف
؛ كما حتتوي على مشروع خطة العمل لتنفيذ 2019اليت وافق عليها اجمللس يف عام  بصيغتها، الزراعية القطاعات عرب

 االسرتاتيجية )املرفق األّول(.

 لجنة الاإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب 
 :القيام مبا يليإن اللجنة مدعوة إىل 

 أبنشطططططططة املنظمة اتاصططططططة بتعميم التنوّع البيولوجي يف مصططططططايد األمساك وتربية األحياء املائية على  علماا خذاأل
 ؛ذات الصلة وتوفري توجيهات بشأهنا، واملؤسسات واالتفاقيات والنظم اإليكولوجية ،مستوى األنواع

  ا تنفيطذ اسططططططططططططططرتاتيجيطة املنظمطة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القططاعطات  من أجطلابلتقطدم احملرز واإلحطاططة علمطا
 ؛الزراعية

http://www.fao.org/
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  توصططططية أبخذ التعليقات واملدخالت الواردة وال 1يف امللحق ابملرفق  اإلجراءات ذات الصططططلة املظللةواسططططتعراض
 ؛عند وضع الصيغة النهائية تطة العملاحلسبان  فيه يف

 علماا ابلعمليات ذات الصططططططططططططلة يف منتدفت أخرى، حنا فيها على حنو خات اتفاقية التنوّع البيولوجي،  خذواأل
إىل جانب تداعياهتا احملتملة على مصططططايد األمساك وتربية األحياء املائية، وتشططططجيع أعضططططاء اللجنة على متابعة 

 هذه العمليات واملشاركة فيها، حبسب االقتضاء.

 سارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استف

  Vera Agostini ةالسّيد

 ًنئب مدير

 شعبة مصايد األمساك

 Vera.Agostini@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 مقدمة - أوًل 
لتعميم التنوع البيولوجي؛ وطلب من املنظمة  ّحب مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني، حنبادرة املنظمة للعمل كمنصةر  -1

، إدراج إجراءات من شأهنا الدوليةنظمات املعلى غرار اتفاقية التنوّع البيولوجي وغريها من  ،أن تيّسر، ابلتعاون مع شركائها
بشكل منّظم ومّتسق يف خمتلف القطاعات الزراعية  وإصالحهحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام وإدارته 

 املستوفت الوطنية واإلقليمية والدولية. على
تعميم  علىبعمل املنظمة  ،2018، يف دورهتا الثالثة والثالثني املنعقدة يف يوليو/متّوز وأشادت جلنة مصايد األمساك -2

كجزء   وتفعيلهامصايد األمساك وتربية األحياء املائية وجي يف التنوّع البيولبشأن خطة  إعداد إليهاوطلبت  ،التنوع البيولوجي
ابالستناد ، 2020سامهة يف إطار عمل اتفاقية التنوع البيولوجي ملا بعد عام املمن اسرتاتيجيتها املتعلقة ابلتنوع البيولوجي و 

 1.منصة تعميم التنوع البيولوجي التابعة هلا إىل
بناءا على تفويض ، 2019اعتمد جملس املنظمة يف دورته الثالثة والستني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول و  -3

وتتطلب االسرتاتيجية أن تقوم املنظمة  2اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية.، مؤمتر املنظمة
زمنياا، لتفعيل االسرتاتيجية كي تنظر فيها اللجان الفنية يف املنظمة ويوافق عليها  خطة عمل، حنا يف ذلك جدوالا "بوضع 
 3".اجمللس

املتوقع  يف كومنينغ، الصني، من 2021يف عام  مقرراا عقدهالذي أصبح املقبل  يف مؤمتر األمم املتحدة للتنوع البيولوجيو  -4
ا للتنوع البيولوجي. وتشكل املواضيع املختلفة ذات الصلة بعمل  نظمة املأن تعتمد اتفاقية التنوع البيولوجي إطاراا عاملياا جديدا

 .4مناقشتهحالياا جزءاا من مشروع اإلطار الذي جتري والواردة يف هذه الوثيقة، 

 املعلومات األساسية - ااثنيً 
ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية وتوفري العديد  5البيولوجيال غىن عن التنوّع  -5

على هذا األساس، جزءاا ال يتجزّأ من رؤية وهو يشّكل، اليت تدعم التنمية املستدامة. ة اإليكولوجي النظممن خدمات 
التغذية تساهم فيه األغذية والزراعة يف حتسني مستوفت معيشة اجلميع، عامل متحرر من اجلوع وسوء "يف  ةاملنظمة املتمثّل

وتستند سبل كسب عيش الصّيادين . 6وخصوصاا الفئات األشد فقراا، بطريقة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة"
عات احمللية على الصمود لى التنوّع البيولوجي. وهو يزيد من قدرة اجملتمعوقدرهتم على إنتاج األغذية  األمساك مستزرعيو 

 19-جائحة كوفيد غرار يف وجه الصدمات والضغوط، ويساعد نظم اإلنتاج على التكّيف مع التحدفت الناشئة على

                                                      
 FIAP/R1249الوثيقة   1
 CL 163/11 Rev.1املرفق ابلوثيقة    2
 CL 163/11 Rev.1الوثيقة القسم "رابعاا" يف    3
4  /www.cbd.int/post2020 
وعلى مستويي األنواع يتم تعريف التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة على أنه تنوع احليواًنت والنبااتت والكائنات الدقيقة وتباينها على املستوى الوراثي   5

الزراعية الغذائية وغري الغذائية. والنظم اإليكولوجية اليت تدعم هياكل النظام اإليكولوجي ووظائفه وعملياته داخل نظم اإلنتاج وحوهلا، وتوفر املنتجات 
(http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf) 
 C2017/7 Rev.1 ms431reva.pdf-ao.org/3/ahttp://www.f الوثيقة –اإلطار االسرتاتيجي املراجع   6

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms431reva.pdf
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. ويّتسم التنوّع البيولوجي، 7تغيريات يف البيئةالويساعد على ضمان قدرة النظم على الصمود على املدى الطويل يف وجه  
اليت توجيهات التحقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة، وتتضمن لبشكل مباشر وغري مباشر على حد سواء، ابألمهية 

"تعميم التنوّع البيولوجي ومحاية وظائف  املنظمة إىل البلدان بشأن معاجلة أهداف التنمية املستدامة بصورة متكاملةقّدمتها 
 8.أصل عشرين مبدأ من ا" على اعتباره مبدا إليكولوجيةالنظم ا

ختّفض فيه الزراعة والنظم  "عاملوابلنسبة إىل املنظمة، يساهم تعميم التنوّع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية يف بلوغ  -6
أفضل وجه وتساهم  لىكولوجية وتستخدمها عاإلي الطاقات الكامنة للتنوع البيولوجي والنظم لىالغذائية آاثرها السلبية ع

 ضراحلا ألجيالوالتغذية  ئيالغذا األمنواسرتداده، ما يسمح بتحقيق  وإدارته املستدامع البيولوجي واستخدامه صون التنوّ  يف
 .9"الدعم لسبل العيشوحنا يوفّر  واملستقبل

عمل املنظمة يف جمال تعميم التنوّع البيولوجي األعضاء على تنفيذ اإلجراءات اليت تدعم شبكة احليواًنت  ويساعد -7
حتقيق  يفاألعضاء  يدعمكما .  10ذات الصلةواتدمات  النظم اإليكولوجيةوالنبااتت احلية املرتابطة وحتافظ على وظائف 

األولوفت واألهداف والغافت على مستوى الرابط بني القطاعات الزراعية )حنا يف ذلك مصايد األمساك والغاابت( والتنوّع 
 البيولوجي.

يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء تعميم التنوع البيولوجي  جمال املنظمة يف أنشطة - ااثلثً 
  املائية

الرامية إىل تعميم التنوّع البيولوجي يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية جمموعة تتضمن أنشطة املنظمة  -8
ثالثة  أصل ضمن جمال واحد منميمكن وصفها على أهنا تندرج واسعة من اإلجراءات اليت تشمل سلسلة القيمة برمتها. و 

املؤسسات و  (3)النظم اإليكولوجية؛ و  (2)الواحد(؛  األنواع )حنا يف ذلك التنوّع ضمن النوع( 1)جماالت مواضيعية وهي: 
واالتفاقات. ويتضّمن اجملاالن األّوالن إجراءات لدعم األعضاء من أجل وضع أطر يف جمايل السياسات واحلوكمة، وتطبيق 

مصايد األمساك.  االتصاالت( اليت تعزز تعميم التنوّع البيولوجي يف قطاعاملمارسات )التنفيذ( وإدارة املعارف )حنا يف ذلك 
يف املؤسسات واالتفاقات الدولية  ةفّعال بصورة لكي يشاركوااإلجراءات الرامية إىل دعم األعضاء  ويتضّمن اجملال الثالث

  املسائل املتعّلقة بتعميم التنوّع البيولوجي. بشأن 
 األنواع – ألف

املستزرعة( فئة فرعية من التنوّع البيولوجي املائي. وتتيح األمساك اليت يتم استغالهلا ألغراض جتارية )واألنواع  تشّكل -9
 14-4يتم استخدامها لرفع التقارير عن أهداف التنمية املستدامة )اهلدفان اليت املنظمة معلومات عن حالة هذه األنواع 

. وأعّدت املنظمة مؤّخراا 11من أهداف آيتشي( 6اهلدف من أهداف التنمية املستدامة( وأهداف التنوّع البيولوجي ) 5-2و

                                                      
حدوث موجات  تربز أحباث جديدة عالقة إجيابية يف وظائف النظام اإليكولوجي وهي: الكتلة احليوية واإلنتاجية، مع تنوّع أمساك الشعاب املرجانية عند  7

 (https://doi.org/10.1038/s41559-020-1203-9)حر قصوى أو اختالالت يف إعاًنت املغذفت 
 (647en.pdfhttp://www.fao.org/3/CA1647EN/ca1 حتويل األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة )8
 CL 163/11 Rev.1الوثيقة   9

 ISBN 1-56973-597-2انظر تعريف خدمات النظام اإليكولوجي يف الوثيقة   10
11  .._friedman_et_al2018www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/ 

-peer-ts87-; https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/cbdmainstreaming_biodiversity_concerns_in_fisheries_0.pdf_
.en.pdf-review 

https://www.nature.com/articles/s41559-020-1203-9
http://www.fao.org/3/CA1647EN/ca1647en.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018._friedman_et_al._mainstreaming_biodiversity_concerns_in_fisheries_0.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018._friedman_et_al._mainstreaming_biodiversity_concerns_in_fisheries_0.pdf
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 دورةا تعليمية إلكرتونية ملساعدة البلدان على رفع التقارير عن أهداف التنمية املستدامة املتعّلقة حنصايد األمساك 
 .12من أهداف التنمية املستدامة( 1-4-14واملؤشر  4-14)اهلدف 

ن مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية على حد وتوفّر املوارد الوراثية املائية املواد األساسية إلنتاج األغذية م -10
من أهداف التنمية املستدامة(. ويؤثّر تنوّع املوارد الوراثية املائية على قدرة األنواع على التكّيف  2-5نظر اهلدف أسواء )

أنواع ألغراض تربية األحياء املائية. وهبدف توضيح  املستقبلية لتطويرميّثل اإلمكاًنت كما والصمود يف وجه بيئات متغرّية  
، التقرير األّول 2019املنظمة، يف عام  نميتها، نشرتاملستدام وتالفهم احلايل حلفظ املوارد الوراثية املائية واستخدامها 

من األنواع املستزرعة،  700حيتوي على معلومات عن حوايل  الذي حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل عن
تقريراا قطرفا ومسامهات من املنظمات الدولية 92معلومات واردة يف  ابالستناد إىلاملستزرعة،  والفئاتمنها األقارب الربية 

13. 
ية إىل املنظمة إعداد مشروع خطة عمل عاملية بشأن املوارد الوراثية املائ هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةوطلبت  -11

وجلنة مصايد األمساك  (. وتقوم املنظمة إبعداد خطة العمل العاملية ابلتشاور مع البلدان األعضاءCOFI/2020/3)الوثيقة 
املعنية ابملوارد الوراثية  العاديةجمموعة العمل احلكومية الدولية واألجهزة الفرعية املعنية التابعة هلا، قبل التفاوض عليها يف 

 .زراعةاملائية لألغذية وال
سجّل ابلفئات املستزرعة من املوارد الوراثية املائية املستخدمة يف تربية األحياء املائية وتقوم املنظمة بوضع  -12

ساس األالربية( بغية معاجلة النقص النسيب يف املعلومات املتاحة عن املوارد الوراثية املائية. وسيشّكل هذا السّجل  )وأقارهبا
عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعية العمل النظام معلومات عاملي عن املوارد الوراثية املائية األساسية لتنفيذ خطة ل

الدور الذي تضطلع به هذه املوارد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وغريها من الغافت املنصوت عليها يف اتفاقات  وفهم
 (.2020ما بعد التنوع البيولوجي العاملي إطار  البيولوجي )مثالا دولية خاصة ابلتنوّع 

لتصنيف وتعريف األنواع البحرية، حنا يف ذلك إنتاج وتوفّر دورات تدريبية بشأن ا 14كما توثّق املنظمة األنواع اجلديدة -13
العمل على حتسني جودة البياًنت اليت تدعم تقييم األنواع السمكية وإدارهتا،  هذا. ويساعد 15تعريف األنواعلواد امل

 الصيد.جرّاء  تتأثّر خالف ذلكاليت أو املهددة ابإلنقراض  واملهددة املستنزفةجانب حتسني قدرتنا على توثيق األنواع  إىل
  

                                                      
12  https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502 
 . حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة. روما.2019منظمة األغذية والزراعة.   13
من القشرفت( اليت ال يعرفها العلماء بناء على عينات  1من الرخوفت و 6من األمساك و 29ألنواع )من ا 36، قامت املنظمة إبضافة 2010منذ عام   14

 منها خالل السنتني املاضيتني(. 11نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك )ومت تعريف املعين ب Nansenمت مجعها خالل مسوحات برًنمج 
15  http://www.fao.org/fishery/fishfinder/about/en ؛http://www.fao.org/3/ca7180en/CA7180EN.pdf ؛ دعم برًنمجNansen  املعين
رفت يف خليج البنغال يف ميامنار ااإلقليمي لتصنيف األمساك والالفق، التدريب 2019األمساك التابع للمنظمة، يف عام  مصايدنهج النظام األيكولوجي يف ب

 ويف غرب أفريقيا يف السنغال. ومت تنظيم تدريب وطين بشأن التصنيف يف بنغالديش.

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502
http://www.fao.org/fishery/fishfinder/about/en
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رط، االنقراض فيد كمّيتها )خطر االستغالل املوتساعد املنظمة على حتديد املخاطر اليت تؤثر على األنواع املائية وحتد -14
عايري التقييم املستخدمة يف االتفاقات الدولية. وتشمل األمثلة مابالستناد إىل احمللي واالنقراض(، وتقّيم حالة األنواع املائية 

اليت يصدرها  تقييماتالعلى هذا العمل تعاون املنظمة مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية من أجل حتسني فهم 
اتفاقية عمليات جارية يف إطار يف  ومسامهاهتا(، COFI/2020/SBD.18القائمة احلمراء ابألنواع املهددة )الوثيقة  بشأن

 .16التجارة الدولية أبنواع احليواًنت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض
خطة العمل الدولية للحد من الصيد العارض للطيور ، و 17أمساك القرش وإدارهتا لصونخطة العمل الدولية يف إطار و  -15

على إعداد خطط عمل وطنية وإقليمية وتنفيذها والتواصل  األعضاء، تساعد املنظمة البحرية يف مصايد اتيوط الطويلة
املختصة بتجارة األمساك وكما أفادت به اللجنة الفرعية  يف عمليات الصيد. التقاطهابشأهنا من أجل التخفيف/احلد من 

توزيع املوارد بني أطر  يفاملنظمة النظر يف طريقة حتقيق توازن  يتعنّي على، 18)اللجنة الفرعية( التابعة للجنة مصايد األمساك
مصايد  أحواض أنواع الزينة ال سيما )مثالا حالياا االتفاقية فيها  تنظرالسارية ومتطلبات جديدة حمتملة  العمل الدولية طخط
 مصايد أمساك خيار البحر(. ال سيما؛ وشوكيات اجللد، مساكاأل
بتفاعل املعدات مع األنواع غري املستهدفة العمل على الوقاية من الصيد العرضي  املتعّلقةوتتضمن أنشطة املنظمة  -16

، تقييماا اثلثاا 2019وابإلضافة إىل ذلك، نشرت املنظمة، يف عام  للثدفت البحرية واحلد منه يف مصايد األمساك الطبيعية.
اليت ترّكز على االستجابة للتحدفت  املنظمةطة . ومت إدراج أنش[1]األمساك البحرية يف العامل مصايدللمصيد املرجتع من 

يرد شرحها بشكل اليت  اتاصة بعمليات الصيد املنظمةالناشئة عن تفاعل املعّدات مع األنواع غري املستهدفة يف خطة عمل 
 اجملال. هذا مع املنظمة يف األعضاء لتعاون افرصا  وهي تتيح COFI/2020/Inf.15.4مفّصل يف الوثيقة 

التنوّع البيولوجي يف عامل يزداد ترابطاا ويشهد تقّلبات  ابلنسبة إىلوتطرح األنواع الغريبة الغازية سلسلة من التحدفت  -17
واسعة النطاق يف درجات حرارة احمليطات. وهبدف توثيق هذه املسائل، تستضيف املنظمة قاعدة البياًنت حول إدخال 

 قوائم مبوبة.اع اليت مت إدخاهلا ونقلها ضمن األنو  تقوم بتصنيفاليت  19األنواع املائية
، وال يتضّمن إىل حد بعيد على صحة اإلنسان وحيواًنت املزارع األحيائيويرّكز عمل املنظمة احلايل بشأن األمن  -18

. أعمّ بشكل دراسة عن اآلاثر املرتبطة بذلك على األنواع يف املناطق الربية والتداعيات ذات الصلة على التنوّع البيولوجي 
عن أمراض غريبة ومتأصلة وًنشئة ميكن  الناجتةاألمراض البشرية واحليوانية  ءوقد تتضمن حافظة عمل أوسع نطاقاا عب

                                                      
واع احليواًنت والنبااتت الربية فريق اترباء االستشاري التابع للمنظمة املعين بتقييم االقرتاحات املقدمة لتعديل املرافق ابتفاقية التجارة الدولية أبن  16

املختصة بتجارة انظر أيضاا وثيقة اللجنة الفرعية  .fisheries/ExpertAdvisoryPanel/ar-http://www.fao.org/fishery/cites املهددة ابالنقراض.
األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك بشأن اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواًنت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض 

http://www.fao.org/3/n387en/nb387en.pdf لجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك والقرارات الصادرة عن دورة ال
 .http://www.fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf 2019لعام 

17  arsharks/-http://www.fao.org/ipoa  
، والقرارات الصادرة عن اللجنة الفرعية http://www.fao.org/3/nb387ar/nb387ar.pdfوثيقة عمل اللجنة الفرعية اتاصة ابالتفاقية:   18

http://www.fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf  والوثيقة العلمية عن االعتبارات اتاصة ابألنواع
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12411. 

19  www.fao.org/fishery/dias/en  

http://www.fao.org/fishery/cites-fisheries/ExpertAdvisoryPanel/ar
http://www.fao.org/3/n387en/nb387en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf
http://www.fao.org/ipoa-sharks/ar
http://www.fao.org/3/nb387ar/nb387ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12411
http://www.fao.org/fishery/dias/en
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ربطها حبركة األنواع وتغرّي املناخ واإلصاابت املقاومة للمضادات احليوية/مضادات امليكروابت، والتقلبات يف ممارسات تربية 
 .20أيضاا أهنا تؤثّر على التنوّع البيولوجي بشكل أعمّ  من املعروفيت األحياء املائية والتجارة، ال

 النظم اإليكولوجية – ابء
اتفاقية األمم املتحدة حمط تركيز للمجتمع الدويل منذ زمن طويل. وتنطوي  ةشّكلت اعتبارات النظم اإليكولوجي -19

، 21تعليمات بشأن "محاية البيئة البحرية"على ، 1982و 1973بني العامني  عليها اليت مت التفاوض ،لقانون البحار
ذين تتبعهما لال ،ذلك محاية املوائل. ويعزز النهج اإليكولوجي ملصايد األمساك والنهج اإليكولوجي لرتبية األحياء املائية يف حنا

تنمية النظم االجتماعية اإليكولوجية املرتابطة وإنصافها وقدرهتا على الصمود، مما يوّسع نطاق اهتمام البلدان  ،املنظمة
وضع النهج لتوليد املعارف من أجل األعضاء إىل ما بعد إدارة األنواع املستهدفة. وتدعم املنظمة البلدان الشريكة هلا 

 Nansen ًننسن برًنمج نب النهج اإليكولوجي لرتبية األحياء املائية )مثالا اإليكولوجي ملصايد األمساك وتنفيذه، إىل جا
 لنهج اإليكولوجي ملصايد األمساك وجمموعة من املشاريع يف البحر األبيض املتوسط(.اتات اب

ج احل -20 فظ القائمة على املناطق إحدى أدوات اإلدارة املستخدمة للمساعدة على احلفاظ على وظائف وتشّكل هنم
فئة جديدة وحديثة التعريف ألدوات احلفظ القائمة إدخال ، يف املعجم السياسايت العاملي، متالنظام اإليكولوجي. و 

" )املشار إليها يف ما يلي إبسم "تدابري الصون تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطقاملناطق وهي " على
التنوّع البيولوجي )الوثيقة  ملنصوت عليها يف اتفاقيةايتشي آمن أهداف  11األخرى"( من خالل اهلدف 

COFI/2020/Inf.15.3 وهبدف إاتحة معلومات أساسية إىل األعضاء بشأن تدابري الصون األخرى، عقدت املنظمة .)
 22النظر يف املفهوم الرئيسي هلذه األداة ومبادئها التوجيهية وخصائصها املشرتكة هبدفاجتماعاا للخرباء 

تنوي تنظيم عدد كما   ،يف عدد من حلقات العمل منذ ذلك الوقتسامهت املنظمة (. و COFI/2020/SBD.19 )الوثيقة
على بلوغ أهداف عاملية قائمة على املناطق من خالل وضع تدابري صون أخرى وتنفيذها،  األعضاءمنها هبدف مساعدة 

سياق مصايد األمساك، ال سيما نظراا إىل الدور  توفري توجيهات لتحديد هذه التدابري وتقييمها واإلبالغ عنها يف عرب
 .2020ما بعد عام التنوع البيولوجي العاملي ستضطلع به يف إطار  الذي

)العقد( اإلصالح كحل رئيسي من أجل بلوغ جمموعة واسعة  عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجيةحيدد و  -21
. ويستند هذا العقد الذي تقوده كافةمن أهداف التنمية العاملية واألولوفت الوطنية املتعّلقة ابلنظم اإليكولوجية الربية واملائية  

ويمراد تنفيذه ابلتعاون  ،وحتدي بون اتفاق ابريس القائمة على غراراملنظمة وبرًنمج األمم املتحدة للبيئة إىل االلتزامات 
. COFI/2020/Inf.15.2اتفاقيات ريو وشركاء آخرين. ويرد موقف املنظمة إزاء إصالح النظم اإليكولوجية يف الوثيقة  مع

ضمان الرتكيز املناسب على املوارد املائية )مياه عذبة وساحلية وحبرية( ومتثيل احتياجات قطاع مصايد وتعمل املنظمة على 
 األمساك وتربية األحياء املائية يف إطار العقد.

                                                      
يف أمساك السلمون الربي مرتبط بتعّرضها يف مزارع السلمون  orthoreovirus (PRV)على سبيل املثال، إن معّدل اإلصابة حنرض فريوس األحواض   20

(https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188793). 
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، تكون الدول ملزمة ابختاذ كل التدابري املتسقة مع االتفاقية بشكل فردي ومجاعي للوقاية  194حنوجب املادة   21

املستنزفة نواع موائل األ من تلّوث البيئة البحرية واحلد منه ومكافحته، حنا يف ذلك تلك "الضرورية حلماية النظم اإليكولوجية النادرة أو السريعة التأثر وكذلك
 "أو املهددة أو املعّرضة تطر الزوال وغريها من أشكال احلياة البحرية واحلفاظ عليها.

22  http://www.fao.org/3/ca7194en/ca7194en.pdf  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0188793
http://www.fao.org/3/ca7194en/ca7194en.pdf
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وقد تلحق معّدات الصيد، ابإلضافة إىل تفاعلها مع أنواع غري مستهدفة و/أو ضعيفة يف العمود املائي، الضرر  -22
د األمساك ييقّوض وظائف النظم اإليكولوجية. وتتيح اتطوط التوجيهية بشأن إدارة مصا قدابملوائل القاعية اهلّشة مما 

توجيهات بشأن عمل املنظمة على املوارد والنظم اإليكولوجية للبحار العميقة وأّدت إىل نشر توجيهات  23البحار العميقة يف
اليت مت  احملددةوغريها من التوجيهات  ،25النظم اإليكولوجية البحرية اهلشةاملنظمة بشأن بياًنت قاعدة ، حنا فيها 24وأدوات

 .26لربًنمج اتات ابملناطق الواقعة خارج الوالية الوطنيةوضعها عن طريق مشروع البحار العميقة التابع ل
، يف استضافة ندوة عن تكنولوجيات الصيد املسؤول من أجل نظم إيكولوجية 2019وشاركت املنظمة، يف عام  -23

مصايد األمساك  الناشئة عنخالهلا مناقشة إعادة تدوير معّدات الصيد، وخيارات احلد من اآلاثر  تجر صحية وبيئة نظيمة 
، وغريها من االبتكارات العديدة ة، وتعزيز مكاسببشباك اجلّر الكبري   .27الكفاءة من خالل استخدام معّدات أخّف وزًنا

 يةالبالستيكاملواد معدات الصيد املفقودة واملهملة و  ، حنا فيهافاتية )مثل املخلّ ئكما تؤثّر جمموعة من املنتجات واملواد الكيميا
والعمليات )مثل تغرّي املناخ ومقاومة امليكروابت( بشكل سليب  وامللواثت العضوية الثابتة واملعادن الثقيلة والطحالب الضارة(

 COFI/2020/9يف الوثيقتني حنزيد من التفصيل العديد من هذه املسائل  ويردعلى النظم اإليكولوجية. 
 .COFI/2020/Inf.15و

 املؤسسات والتفاقات –جيم 
توفّر اتفاقية التنوّع البيولوجي إطاراا مركزفا للجهود الرامية إىل حفظ التنوّع البيولوجي على املستوى الدويل. ويف مؤتر  -24

تمع الدويل على أهداف وغافت جديدة للتنوّع األطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوجي املقبل، من املتوقع أن يتّفق اجمل
. وتعمل املنظمة بشكل وثيق 2020البيولوجي يف إطار ما يسّمى حالياا إبطار التنوّع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 

البيولوجي جلهود اليت تبذهلا قطاعات االستخدام لتعميم التنوّع اوإقرار  وطيدةضمان مشاركة لاألعضاء وجمتمع االتفاقية  مع
 . 28يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

ما بعد التنوع البيولوجي العاملي وسيعتمد استعداد قطاعات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية للمشاركة يف إطار  -25
رًنمج عمل مشرتك. وللمساعدة يف هذا الصدد، حنثابة بيف هناية املطاف على مدى اعتبار اإلطار اجلديد  2020عام 

البيولوجي عرب القطاعات ع حوار متعدد أصحاب املصلحة بشأن تعميم التنوّ  عقدشاركت املنظمة مع أمانة االتفاقية يف 
املنظمة االجتماع الثاين جملموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية  ت. وابإلضافة إىل ذلك، استضاف201829الزراعية يف عام 

املسودة  ضمناملقّدمة  املسامهات، حيث مت النظر يف 2020يف عام  2020إبطار التنوّع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 
 خالل مناقشات واسعة النطاق.املتجدد لإلطار  30صفر

                                                      
   www.fao.org/fishery/topic/166308/en نظمة بشأن إدارة مصايد أمساك البحار العميقة يف أعايل البحاراتطوط التوجيهية الدولية للم  23
24  tools/en-ecosystems/background/vme-marine-action/vulnerable-www.fao.org/in  
25  ecosystems/en-marine-action/vulnerable-w.fao.org/inww  
26  biodiversity/en-seas-action/commonoceans/projects/deep-www.fao.org/in  
27  www.fao.org/3/ca5742en/CA5742EN.pdf 
  CL 164/INF/4 WA3وCL164/INF/4 (http://www.fao.org/3/nc444ar/nc444ar.pdf )الوثيقتان   28
(http://www.fao.org/3/nd212ar/nd212ar.pdf) 

29  http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA1603EN 
30  en.pdf-02-l-02-e3ea4d851b7770b59d5a524/wg2020https://www.cbd.int/doc/c/9a1b/c778/8  

http://www.fao.org/fishery/topic/166308/en
http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/background/vme-tools/en/
http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en/
http://www.fao.org/in-action/commonoceans/projects/deep-seas-biodiversity/en
http://www.fao.org/3/ca5742en/CA5742EN.pdf
http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA1603EN/
https://www.cbd.int/doc/c/9a1b/c778/8e3ea4d851b7770b59d5a524/wg2020-02-l-02-en.pdf
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تفاقية، حنا يف ذلك تقريرها االالعديد من خمرجات  ضمن التنوّع البيولوجي اتفاقيةيات لعم يفوتربز مسامهات املنظمة  -26
الذي ترد فيه حملة عامة موجزة عن اإلجاابت على االستبيان اتات  31عن آفاق التنوّع البيولوجي العاملي القادماتامس 

يتشي( آمن أهداف  6األمساك )أي اهلدف املكّوًنت بشأن مصايد مقارنة بقياسات  32دونة السلوك بشأن الصيد الرشيدحن
 التفاقية التنوّع البيولوجي. 2020-2011للفرتة  ةاالسرتاتيجي اتطةالواردة يف 

)االتفاقية( معاهدة متعددة  اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواًنت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراضوتشّكل  -27
. وتتعاون املنظمة مع االتفاقية يف إطار مرفقاهتااألطراف تفرض ضوابط جتارية ملزمة على النبااتت واحليواًنت املدرجة يف 

املثرية للقلق. ويتم  االتاجملتيّسر تبادل املعلومات العامة عن مواضيع ذات االهتمام املشرتك و  200633مذّكرة تفاهم لعام 
وبطريقة اختاذ القرارات  34أنواع مائية لتعديل القوائمإدراج نبيه األعضاء ابالجتاهات املتغرّية يف العملية اليت يتم حنوجبها اقرتاح ت

 بشأن القوائم يف االتفاقية.
بوضع قوائم أيضاا ابألنواع اليت تثري هواجس من حيث حفظ التنوّع معاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة وتقوم  -28

مذكرات التفاهم أو  معاهدة احملافظة على األنواع املهاجرةضمن البيولوجي. وال تضطلع املنظمة، حّّت اآلن، بدور معرتف به 
وتقّدم ابلتايل مشورة خطية فقط عندما يتم إدراج أنواع مائية يف القوائم،  ك القرشامسأحول ألطر االستشارية اتاصة اب

 (.2019لعام  معاهدة احملافظة على األنواع املهاجرةؤمتر األطراف يف مل بشأن اعتبارات اإلدراج يف القوائم )مثالا 
إىل دعم حفظ التنوّع البيولوجي واستخدامه املستدام يف األراضي  35راضي الرطبةبشأن األوهتدف اتفاقية رامسار  -29

سامهت يف عملية رفع التقارير الفنية  وتتقاسم املنظمة بعض األهداف نفسها كماالساحلية يف كل أرجاء العامل. 
 حده األدىن. وتزداد ، على الرغم من أن التعاون اآلن على مستوى املشاريع اجلارية مع اتفاقية رامسار هو يف36االتفاقية يف

دعم عقد األمم املتحدة لالعمل املستقبلي  ابلنسبة إىل، خصوصاا 2021-2020يف فرتة السنتني  األنشطفرت التعاون 
نشط على النظم اإليكولوجية املائية )املياه العذبة الرتكيز الضمان ل 2030-2021إلصالح النظم اإليكولوجية للفرتة 

 ومصاحل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.والساحلية والبحرية( 
طات وحوايل نصف مساحة يمساحة احملإمجايل يف املائة من  64نسبة  املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنيةومتّثل  -30

تاريخ بالصادر  69/292فاوضات حالياا، متاشياا مع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم املالكوكب. وجتري 
يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار من أجل  من الناحية القانونيةويل ملزم د، لوضع صك 2015يونيو/حزيران  19

حفظ التنوّع البيولوجي واستخدامه املستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية. ويرد وصف مشاركة املنظمة 
 .COFI/2020/8هذه العملية يف الوثيقة  يف

                                                      
31  https://www.cbd.int/gbo  
32  www.fao.org/3/CA0465EN/ca0465en.pdf 
33  e.pdf-CITES-https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/sec/FAO  
نواع التجارية لتعاون بني املنظمة واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة بشأن قائمة االحتاد احلمراء وتعريف خطر انقراض األا يشمل ذلك 34

(. انظر أيضاا الوثيقة العلمية بشأن اقرتاحات اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواًنت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض COFI/2020/SBD.18 )الوثيقة
 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12411)وعملية اإلدراج يف القوائم 

35  www.ramsar.org تعّرف اتفاقية رامسار األراضي الرطبة بشكل عام على أهنا: "... مناطق من املستنقعات، أو املستنقعات العشبية، أواألراضي .
اه البحرية اليت أو املياه، إن كانت طبيعية أو اصطناعية، دائمة أو مؤقّتة، مع مياه متدفقة أو اثبتة، عذبة أو ماحلة أو أجاج، حنا يف ذلك مناطق املي اتثية

 (.1971من اتفاقية رامسار،  1-1ال يتخطى عمقها عند اجلزر ستة أمتار." )املادة 
لفنية اليت سامهت املنظمة يف رفعها على الرابط التايل: ميكن االطالع على مثال على التقارير ا  36

disease.pdf-www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/rtr7  

https://www.cbd.int/gbo/
http://www.fao.org/3/CA0465EN/ca0465en.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/sec/FAO-CITES-e.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12411
http://www.ramsar.org/
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/rtr7-disease.pdf
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على العقود ابملسامهة يف حتقيق املقاصد احملددة يف خطة عام  القائمةوتكّلف اجلمعية العامة لألمم املتحدة املبادرات  -31
للتنمية املستدامة. وينطوي العديد منها على مسائل متعّلقة بتعميم التنوّع البيولوجي. ويتمّثل مثاالن على ذلك  2030

اللجنة الدولية احلكومية الذي تقوم  37(2030-2021) طات من أجل التنمية املستدامةعلوم احمليعقد األمم املتحدة ل يف
بتنسيقه، وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم  يونسكو(ال) األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةالتابعة ملنظمة  لعلوم احمليطات

تشارك  أوبقيادة منظمة األغذية والزراعة وبرًنمج األمم املتحدة للبيئة. وتساعد املنظمة  38 2030-2021اإليكولوجية للفرتة 
، مما متثيل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف هذين املنتديني ابإلضافة إىل كل منهمالالعملية التحضريية يف قيادة 

 هذين العقدين ابالحتياجات القطاعية ذات الصلة.حسن ربط آلية التمويل اتاصة بتحقيق برًنجمي يسهل ضمان 
. 2018حنوجب مذكرة تفاهم لعام  ،)االحتاد( واملوارد الطبيعية وتعمل املنظمة مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة -32

لتنوّع حفظ ا :املقّدم إىل املؤمتر بعنوان 14وساعدت املنظمة، ابلعمل مع أعضاء االحتاد، على إعداد اقرتاح )االقرتاح رقم 
وسيحّفز هذا االقرتاح، . 39( سينظر فيه مؤمتر االحتاد يف دورته املقبلةالبحرية والعذبة السطحية للنظم املائيةالبيولوجي املائي 

تحسني تنسيق النهج اتاصة إبدارة التنوّع البيولوجي ليف حال مت اعتماده، مستوفت أعلى من االستثمار يف برًنمج االحتاد 
 املعنية ابملياه العذبة واألراضي الرطبة والسواحل واحمليطات وعربها.يف القطاعات 

وقد يشّكل احلوار بني األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية املعنية ابلبحار بشأن مناطق االهتمام  -33
احلوار عن طريق مبادرة احمليطات املستدامة  املشرتك أداةا مهمة لتعميم التنوّع البيولوجي. وتقّر املنظمة هبذه الفرصة وتدعم هذا
جلزر البحري الكبري  اإليكولوجيالنظام  وعدد من املشاريع/املبادرات املعنية ابلنظم اإليكولوجية البحرية الكبرية )مثالا 

( ييبالبحري الكبري ملنطقة الكار  اإليكولوجيالنظام و  النظام اإليكولوجي البحري الكبري تليج البنغالو  الكناري
 (.COFI/2020/Inf.14؛ COFI/2020/8 )الوثيقتان

  

                                                      
37  https://ar.unesco.org/node/268984  
38  https://www.decadeonrestoration.org  
39  https://www.iucncongress2020.org/  :؛ ميكن االطالع على االقرتاح اتات ابلنظم املائية السطحية على الرابط التايل

www.iucncongress2020.org/motion/014  

https://ar.unesco.org/node/268984
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.iucncongress2020.org/
http://www.iucncongress2020.org/motion/014
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 املرفق األول

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

 نواتج السرتاتيجية - أوًل 
 التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعيةتفعيل اسرتاتيجية املنظمة لتعميم ىل إتستند خطة العمل الراهنة  -1

ولكّل من النواتج األربعة يف االسرتاتيجية، حتّدد خطة العمل اإلجراءات الرئيسية، واملنجزات ومواعيد  40)االسرتاتيجية(.
 يلي نواتج االسرتاتيجية: يف ماو اإلجناز. 
  دان األعضاء، بناء على طلبها، لتحسني قدرهتا على تعميم التنوع البيولوجيتوفري الدعم للبل :1الناتج. 
  تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها :2الناتج. 
  االعرتاف على املسططططططططططططططتوى العططاملي بططدور التنوع البيولوجي ومططا يقططدمططه من خططدمططات النظم اإليكولوجيططة  :3الناتج

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

 الوظائف الرئيسية للمنظمة وجمالت العمل الرئيسية يف السرتاتيجية - ااثنيً 
للوظائف  وفقااجيري جتميع اإلجراءات الرئيسية الواردة يف خطة العمل ابلنسبة إىل كل ًنتج من نواتج االسرتاتيجية  -2

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

 .السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك
  الصططططططططططططططلة البياًنت واملعلومات وحتليلها ورصططططططططططططططدها وحتسططططططططططططططني فرت احلصططططططططططططططول عليها يف اجملاالت ذات  جتميعو

 .املنظمة ابختصاصات
  يةر طقوتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستوفت العاملية واإلقليمية وال تيسريو. 
  املشططططططططورة ودعم تنمية القدرات على املسططططططططتوفت القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصططططططططد وتقييم السططططططططياسططططططططات  إسططططططططداءو

 .واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة
  ن ترمي إىل اليت  نشططططةاملشطططورة ودعم األوإسطططداء مجع املعارف والتكنولوجيات واملمارسطططات اجليدة وتنشطططرها وحتسطططّ

 .من تطبيقها يف جماالت اختصات املنظمة
  األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وشططططططططركاء  جماالتتيسططططططططري إقامة الشططططططططراكات، يف و

 . والقطاع اتاتالتنمية واجملتمع املدين
  41الدعوة واالتصال على املستوفت الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصات املنظمة.و 

                                                      
 CL 163/11 Rev.1الوثيقة    40
 C 2019/3يف الوثيقة  13الفقرة    41
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 .1ترتجم خطة العمل الوظائف الرئيسية للمنظمة إىل جماالت عمل رئيسية، كما يبّينه اجلدول و  -3

 اإلجراءات الرئيسية بشأن التنوّع البيولوجي - ااثلثً 
ا أو أنشطة متعددة حمّددة ا واحدا نشاطا  أيضااكل إجراء رئيسي يف مشروع خطة العمل جيّسد و/أو حيّدد  -4
 (. األولاالسرتاتيجية يف ظّل النواتج املختلفة )امللحق  يف
وجيري جتميع اإلجراءات الرئيسية ضمن جماالت عمل رئيسية تتماشى مع إحدى الوظائف الرئيسية السبع  -5

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

دد خطة العمل املنجزات ومواعيد اإلجناز ليست شاملة لل املذكورة شركائها. واإلجراءات الرئيسية عمل املقرر للمنظمة. وحتم
 ابلنسبة إىل كل إجراء رئيسي. 

 : الوظائف الرئيسية للمنظمة وجمالت العمل الرئيسية يف السرتاتيجية1اجلدول 

الووووووووظوووووووائوووووووف 
الووورئووويسووووووووووووويوووووة 

 للمنظمة

  جمالت العمل الرئيسية يف السرتاتيجية

 للبلدان األعضاء، بناء على طلبها، لتحسني قدرهتا على تعميم التنوع البيولوجيتوفري الدعم  1الناتج 
 املتصلة ابلتنوع البيولوجي دعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات 1
دعم البلطططدان يف جتميع املعلومطططات املتصططططططططططططططلطططة ابلتنوع البيولوجي يف جمطططال صططططططططططططططنع القرارات وحتليلهطططا  2

 واستخدامها
 تيسري احلوار على مستوى السياسات حول تعميم التنوّع البيولوجي 3
 دعم تنمية القدرات يف جمال تعميم التنوّع البيولوجي 4
تطبيق املعارف، والتكنولوجيات واملمارسططططططات اجليدة من جانب البلدان لتعميم التنوّع تبادل و حتسططططططني  5

 البيولوجي
 تنفيذ اإلجراءات الوطنية يف جمال التنوع البيولوجيتيسري الشراكة لدعم  6

 تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها 2الناتج 
 تيسري احلوار على مستوى السياسات حول تعميم التنوّع البيولوجي 3
والشططركاء لتعميم التنوّع حتسططني تطبيق املعارف، والتكنولوجيات واملمارسططات اجليدة من جانب املنظمة  5

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

وما يقدمه من خدمات النظم حتسططططططططططططني الوصططططططططططططول إىل البياًنت واملعلومات عن دور التنوع البيولوجي  2
 ولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةاإليك

تيسري احلوار على مستوى السياسات املتصل ابلتنوع البيولوجي، وتعزيزه ودعمه على املستوى العاملي،  3
 واإلقليمي والقطري

جتميع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة ونشرها والتحسني من تطبيقها حنا يبنّي الروابط بني  5
 البيولوجي واألمن الغذائي التنوّع

تيسطططططططري الشطططططططراكات اليت تدعم تعميم التنوع البيولوجي بني احلكومات، والشطططططططركاء يف التنمية، واجملتمع  6
 املدين والقطاع اتات

يقططدمططه من خططدمططات النظم اإليكولوجيططة لتحقيق األمن الغططذائي  البيولوجي ومططادور التنوع بططالتوعيططة  7
 ات الصلةوالتغذية يف املنتدفت ذ

 تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه 4الناتج 
 تعزيز قدرات املنظمة يف املسائل املتصلة ابلتنوع البيولوجي 4
حتسطططططني تطبيق املعارف والتكنولوجيات واملمارسطططططات اجليدة املتصطططططلة ابلتنوع البيولوجي يف سطططططياسطططططات  5

 وإجراءات املنظمة
 التعاون مع املنظمات ذات الصلةتعزيز  6

 الرصد - ارابعً 
 وإطاردورة رفع التقارير يف اإلطار االسرتاتيجي رصد تنفيذ االسرتاتيجية اليت ستتماشى مع  أيضااتلحظ خطة العمل  -6

 2023.42-2022 وللفرتة 2021-2020 للفرتة للمنظمة وامليزانية العمل برًنمج رصد
لإلطار االسرتاتيجي املراجع واتطة املتوسطة األجل للفرتة  وفقااتمستخدم املقاصد واملؤشرات القائمة واليت ومضعت و  -7

(. وقد وافق مؤمتر الثاينذات الصلة بنواتج االسرتاتيجية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية )امللحق  2018-2021
 تتواءماناملنظمة على املؤشرات املستخدمة، واليت تتماشى مع أهداف التنمية املستدامة. وابلتايل، فإن االسرتاتيجية وخطة العمل 

يف اإلطار  وسيتم دجمهما بشكل اتم 202143-2020اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة ويف برًنمج العمل وامليزانية للفرتة  مع
 .وامليزانية العمل وبرًنمج األجل املتوسطة اتطةي اجلديد واالسرتاتيج

                                                      
 CL 163/3يف الوثيقة  4وجمال العمل  3جمال العمل    42
 C 2019/3الوثيقة    43
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 الستعراض والتحديث - اخامسً 
 .2023 عام إىل 2021املمتدة من عام فرتة الخالل  خطة العمل تمنّفذ اإلجراءات الواردة يف -8
 التوصل مت اليت تلك فيها حنا اجلديدة، واالتفاقات التطورات االعتبار يف ستؤخذ العمل، خطة بلورة مواصلة وعند -9

 تنفيذ يف املكتسبة اتربات عن فضالا  ،44والزراعة لألغذية الوراثية املوارد وجلنة البيولوجي التنوع اتفاقية إطار يف إليها
 ومشروع االسرتاتيجية وتعديالت استكمال يف النظر إىل اجمللس وسيدعى. 2023-2021 للفرتة عملها وخطة االسرتاتيجية

 .2023 عام هناية يف 2025-2024 للفرتة العمل خطة
 

                                                      
 CL 163/11 Rev.1الوثيقة    44
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 املظللة)األقسام  2023-2020: جمالت العمل الرئيسية، والوظائف الرئيسية للمنظمة، واإلجراءات الرئيسية، واملنجزات ومواعيد التنفيذ يف خطة العمل للفرتة األولامللحق 
 تتسم أبمهية كبري ابلنسبة إىل شعبة مصايد األمساك(

 لتعميم التنوع البيولوجي ملتعزيز قدراهت ، بناء على طلبهم،الدعم املقّدم إىل األعضاء :1الناتج 

الوظيفة الرئيسية  جماالت العمل الرئيسية
 للمنظمة*

 مواعيططد اإلجنططاز املنجزات اإلجراءات الرئيسية
 املؤقتة

البلدان يف وضع دعم عمل 
وتنفيذ الصطططططططططططططططكوك املعيارية 

املتصطططلة  ووضطططع املواصطططفات
 ابلتنوع البيولوجي

حتليططل اإلطططار العططاملي للتنوّع البيولوجي هبططدف حتططديططد اإلجراءات اليت جيططب  2020 عام دعم عمل البلدان يف تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد 1
  القطريا للتنفيذ أن تتخذها املنظمة دعما 

2023 

 

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

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

 ،واالسطططتجابة على مسطططتوى السطططياسطططات ة اجلديدةاعتماد خطة العمل العاملي
  وتوفري الدعم الفين للتنفيذ والرصد

2023 

 

التنوع دعم البلططططدان يف احلططططّد من اآلاثر السطططططططططططططططلبيططططة ملبيططططدات اآلفططططات اتطرة على 
 البيولوجي

التفاقية روتردام بشططأن تطبيق إجراء املوافقة املسططبقة عن  العمل حلقةبرًنمج 
اتطرة واملبيططططدات املتططططداولططططة يف التجططططارة  كيميططططائيططططةعلم على بعض املواد ال

جبلسطططططططططة واحدة على األقل حول بدائل املبيدات  واليت مّت توسطططططططططيعها الدولية،
يقدمه  بيدات على التنوع البيولوجي ومااتطرة، وجلسة واحدة حول آاثر امل

 من خدمات النظام اإليكولوجي

2021 

 

 اآلفات مبيدات خماطر على بشطططططططططططططططأن القضطططططططططططططططاء العاملية العمل اعتماد خطة
 العالية اتطورة

2021 

تيسطططططططري احلوار حول السطططططططياسطططططططات على املسطططططططتويني القطري أو اإلقليمي للمصطططططططادقة 
املتصطططططططططططططططلة ابلتنوع البيولوجي وتنفيذها، مثل املعاهدة الدولية اتفاقيات املنظمة  على

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 2023 إجراء مشاورات وطنية/إقليمية لتعزيز املصادقة والتنفيذ
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صطططططططططططططططون التنوع البيولوجي يف املنططاطق  يف إجراءاتدعم البلططدان واآلليططات اإلقليميططة 
 الواقعة خارج الوالية الوطنية

 والثالثني الرابعة دورتيها يف األمساك مصايد جلنة إىل املقدم التقرير صياغة
 املتصلة للمفاوضات الرئيسية العناصر يلخص الذي والثالثني واتامسة

 األمساك مصايد بقطاع

2023 

 الربية للحياة املستدامة اإلدارة متّكن اليت القانونية األطر تعزيز يف البلدان دعم
 الصادر القرار مع متشياا الفقر وطأة من والتخفيف الغذائي األمن لتحقيق

  الربية للحياة املستدامة اإلدارة بشأن البيولوجي التنوع اتفاقية تطبيق عن
 (CBD/COP/DEC/14/7 الوثيقة)

 املتصلة الدولية والصكوك لالتفاقيات الوطين القانوين اإلطار امتثال تقييم
 الربية للحياة املستدامة اإلدارة لربًنمج التجريبية البلدان يف الربية ابحلياة

ا 14)  التقييم هذا لتحسني الدعم وتوفري( األقل على بلدا

2023 
 

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

2023 

دعططم الططبططلططططططططدان يف جتططمططيططع 
املعلومات املتصطططططططططططلة ابلتنوع 
البيولوجي يف جمال صطططططططططططططططنع 
الطططططططقطططططططرارات وحتطططططططلطططططططيطططططططلطططططططهططططططططا 

 واستخدامها
 

حططالططة التنوع البيولوجي على مجيع ميع وحتليططل ونشططططططططططططططر البيططاًنت واملعلومططات لرصطططططططططططططططد جت 2
 االجتماعي النوع حسب املصنفة البياًنت ذلك يف حنا، املستوفت

 جار   (FISHSTAT) النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي يف العامل حتديث

 2020 2020نشر تقرير لتقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام 

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

2022 

 2021 العاملي للغاابت بواسطة االستشعار عن بعد املسحعن  التقرير نشر

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

2022 

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

2023 

العاملية عن معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو البياًنت  قاعدة إطالق
وبداية مجع  هذه املعدات واملصيد غري املقصود املرتبط هبا ملعاجلةاملهملة 
 البياًنت

2023 

ًنمج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض السنوي لرب  التقريرحتديث 
 البيئية ونظمعن الضماًنت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها  االنبعااثت

 املعلومات الرقابية؛

2023 
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 .1-6-15، و2-4-15، 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    45

البياًنت ومنتجات املعرفة املرتبطة هبا يف برًنمج اإلدارة املستدامة للحياة 
 الربية بشأن سالسل إمداد حلوم الطرائد واستهالكها  

2023 

دعم البلدان يف تنمية القدرات يف جمال مجع البياًنت ألهداف التنمية املسطططططططططططططتدامة، 
املؤشطرات املتصطلة ابلتنوع  إلاتحة رصطد مؤشطرات أهداف التنمية املسطتدامة، وةاصطة

 45البيولوجي

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

2021 

 جار اتاصة أبهداف التنمية املستدامة اإللكرتونية املواقعحتديث 

التنمية املسطططتدامة، مع  من أهداف 1-4-2ع وحتليل البياًنت عن اهلدف مج
تقرير يشططططططري إىل معدالت اسططططططتجابة البلدان وتفاصططططططيل االسططططططتجابة للمؤشططططططر 

 الفرعي للتنوّع البيولوجي

2023 

معلومات التنوع  يف نظامحنل العسطططططططل املسطططططططتأنس  تنوّعلرصطططططططد وضطططططططع نظام  تنوّع حنل العسل املستأنس وضع نظام لرصد
 الوراثي للحيواًنت املستأنسة

2021 

مراعاة التنوع البيولوجي يف أبعاد البياًنت اجلغرافية املكانية واملادية البيولوجية، ويف 
ا للمقايضططططططات بني ا خاصططططططا مكّون التحليل ووضططططططع النماذج اليت سططططططوف تويل اهتماما 

 أهداف التنمية املستدامة

 2023  ا بيددمج التنوع البيولوجي يف واثئق التخطيط ملبادرة العمل يدا 

تقدير املؤشططططططططرات املتصططططططططلة ابلتنوّع البيولوجي يف "التقدم ابجتاه الزراعة املسططططططططتدامة"، 
 احملاصيل والثروة احليوانية بشأن إنتاجابستخدام اإلحصائيات الوطنية 

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

2020 

ضططططططططططططّم طلبات بياًنت خاصططططططططططططة متصططططططططططططلة ابلتنوع البيولوجي إىل عملية مجع البياًنت 
 املتعلقة حنبيدات اآلفات واليت جتري يف إطار اتفاقية روتردام

مبيدات اآلفات شططططططططططديدة  حول تركيبات مجيع األطراف اليت تنّفذ مشططططططططططاريع
اتطورة تقّدم البياًنت املتصلة ابلتأثري على البيئة يف االستمارة اتاصة هبذه 

 الرتكيبات

2021 

 املتصططلة احلسططاابت البيئية، االقتصططادية احملاسططبة نظام لتنفيذ حنشططروع املباشططرة املوارد الطبيعية حماسبةدعم 
 والثروة احملاصطططططططططططططططيل إنتاج) األمساك ومصطططططططططططططططايد الغاابت يف البيولوجي ابلتنوع

 األقل على بلدين يف( األرضي والغطاء األراضي واستخدام ؛احليوانية

2023 
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دعم البلدان يف مجع البياًنت عن مواردها النباتية، واحليوانية، واحلرجية واملائية ويف   
على حنو وتطويرها توثيق اجلهود املبذولة لصطططططططططططون هذه املوارد الوراثية واسطططططططططططتخدامها 

ألهداف التنمية  6-15و 5-2مسطططططططططططططططتدام، حنا يف ذلك لتمكني رصطططططططططططططططد املؤشطططططططططططططططرين 
 ، حنا يف ذلك البياًنت املصنفة حسب النوع االجتماعياملستدامة

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

2021 

معلومات التنوع الوراثي  )نظام ابنتظام املوارد الوراثيةحتديث قاعدة بياًنت 
لمعلومات واإلنذار املبكر بشططططططططأن لالعاملي  نظامالو  املسططططططططتأنسططططططططة،للحيواًنت 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة(

 جار

تقدمي تقارير الرصطططططططططططططططد عن حالة التنفيذ الوطين تطط العمل العاملية للموارد 
النباتية واحليوانية إىل هيئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف الوراثية 

 دورهتا العادية الثامنة عشرة

2021 

 2023 احلرجية الوراثية ابملوارد املتعلقة للمعلومات جديدة عاملية نظم تطوير

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

2023 

حتططديططث النظططام العططاملي لإلعالم عن املوارد الوراثيططة النبططاتيططة لألغططذيططة والزراعططة 
من املعطططاهطططدة الطططدوليطططة للموارد الوراثيطططة النبطططاتيطططة لألغطططذيططة  17إططططار املطططادة  يف

العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد  النظاموالزراعة، ابلتوازي مع 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

2023 
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تيسري احلوار على مستوى 
السطططططططياسطططططططات حول تعميم 

 التنوّع البيولوجي

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

 والسياسات للعلوم الدويل احلكومي املنرب عمل برًنمج يف املسامهات توفري
 الرئيسية األجهزة وإطالع اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع جمال يف

 العمل برًنمج تنفيذ صعيد على ابلتطورات املنظمة يف الصلة ذات

 جار

دعم تنمية القدرات يف 
جمال تعميم التنوع 

 البيولوجي

يف وضع أمطر سياساتية وقانونية متسقة تدمج التنوع البيولوجي عرب  دعم البلدان 4
 خمتلف القطاعات

 SoiLEX 2021 األطر القانونية بشأن األمسدة يف قاعدة  ضم
نشر الدليل العملي عن التشريع لنهج النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك، 

 لدعم تنفيذ الدليل العملي وعقد ورشيت عمل إقليميتني يف أفريقيا
2021 

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

2023 

تدابري الصون الفعالة األخرى احملتملة القائمة على  قدرات البلدان لتحديد تنمية
 يف القطاعات الزراعية، حنا يف ذلك مصايد األمساك والغاابت 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 14) الربية للحياة املستدامة اإلدارة لربًنمج التجريبية البلدان إىل ابلنسبة   بلدا
 جتري اليت الوطنية القانونية واملالمح الصلة ذات التشريعات جتميع(: األقل على

 تتيح اليت املعيارية ابألطر املتصلة الضعف ومواطن والفجوات القوة ملواطن حتليالا 
 ألغراض الربية احلياة استخدام ذلك يف حنا) الربية للحياة املستدامة اإلدارة

 وسالمة احليوان، وصحة احليواين واإلنتاج استهالكية، غري أو استهالكية
 اإلنرتنت على متاح( األغذية

2023 

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

 العاملي البيئة مرفق من التمويل ذلك يف حنا البيولوجي، التنوع

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

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

2023 

 ابالستناد البيولوجي، التنوع تعميم بشأن األقل على براجميني عمل جمايل وضع
 احملوري اجملال يف األولوفت مع مواءمتهما خالل ومن للمنظمة النسبية املزاف إىل

2023 
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 مع وتكييفها منها البلدان ختتار حبيث العاملية البيئة ملرفق البيولوجي للتنوع
 وضعها

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

الوطنية اتاصة ابلقطاعات الزراعية، واتطط الوطنية لتحقيق األمن الغذائي 
 والتغذية

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

واملساواة بني اجلنسني، وحتقيق األمن الغذائي والتغذية، مع خفض البصمة 
 البيئية وحتسني التنوع البيولوجي

2023 

 

 

 تدابري وضع على القدرات حتسني يف طلبها، على بناءا  األعضاء، مساعدة 
 مع تنفيذها، أو التدابري تلك تكييف أو منافعها، وتقاسم املوارد على احلصول
 الذي اتات والدور والزراعة، لألغذية الوراثية املوارد أمهية االعتبار بعني األخذ
 املميزة ومساهتا الغذائي األمن لتحقيق تؤديه

إجناز مسح للتدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها الرامية إىل 
االستجابة إىل السمات التمييزية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، ومتابعة 

 التوصيات اليت نظرت فيها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

2023 

 يف حنا البيولوجي، للتنوع املستدامة اإلدارة لرصد القدرات بناء يف البلدان دعم
ج ذلك  اإليكولوجي النظام هنم

 2021 أداة لرصد تنفيذ اإلدارة املستدامة للرتبة

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

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

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

2021-
2022 

 على احليوانية الثروة أداء تقييم أجل من التوجيهيةإصطططططدار جمموعتني من اتطوط 
 للتقييم  البيئي الصعيد

 اتطوط التوجيهية للتقييم الكمي -التنوع البيولوجي وقطاع الثروة احليوانية
نظم إنتاج  قياس ووضططططططع منوذج ألرصططططططدة كربون الرتبة والتغيريات يف األرصططططططدة يف

 الثروة احليوانية

2021  

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

2022 
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وضع قاعدة بياًنت للمختربات الوطنية اليت جتري عمليات تقييم جلودة    
 األمسدة

2021 

 ابالستناد الربي للصيد املستدامة اإلدارة لرصد واألدوات التوجيهية اتطوط
 للحياة املستدامة اإلدارة لربًنمج التجريبية البلدان يف امليدانية االختبارات إىل

 الربية

2023 

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

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

2022 

 وتبادل  حتسني تطبيق
املعارف، والتكنولوجيات 

واملمارسات اجليدة من 
جانب البلدان لتعميم 

 التنوّع البيولوجي

دعم البلدان يف بناء القدرات بشأن الوقاية من األنواع الغازية، وإدارهتا والقضاء  5
 عليها

وضع خطط طوارئ لتفشي األنواع الغازية عقد حلقة عمل إقليمية حول 
 الغاابت يف أورواب وآسيا الوسطى يف

2020 

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

 2023 2.0 للملقحاتدعم التنفيذ الوطين واإلقليمي للمبادرة الدولية  دعم وتعزيز إدارة امللقحات

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

2023 

 البحرية للثدييات العرضي املصيد من للوقاية الفنية التوجيهية اتطوط اعتماد
 منه واحلدّ  األمساك مصايد يف

2021 

 2021 نشر دليل عن أمساك النطاق البحري األوسط يف احمليط األطلسي

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

2021 

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

2021 

عمل للخرباء حول الدروس املستمدة واملمارسات اجليدة إلدارة  حلقةعقد 
النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك،  مع هنجمصايد األمساك تتماشى 
 ووضع تقرير يوّلف النواتج

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

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

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

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

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

2023 

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

 وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية

2021 

 

 

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

 العذبة، واستخدامها على حنو مستدام

ا على األقل 30دعم تنفيذ املمارسات لإلدارة املستدامة للغاابت يف   2023 بلدا

 2021 أفضل املمارسات لتشخيص إطار إدارة احلياة الربية

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

2023 

املستدامة للحياة اإلدارة  بشأن   مثانية بلدانتوفري البياًنت األساسية يف 
 إلدخاهلا يف قواعد البياًنت العاملية واإلقليمية والوطنية الربية

2021 

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

2023 

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

2022 
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 االعرتاف على املستوى العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية :3الناتج 

حتسطططططططططططططططططني الططوصطططططططططططططططططول إىل 
البيططططططاًنت واملعلومططططططات عن 

 البيولوجي ومططططططادور التنوع 
يقططدمططه من خططدمططات النظم 
اإليكولوجيططة لتحقيق األمن 

 الغذائي والتغذية

توفري آخر املعلومططات عن حططالططة واجتططاهططات املؤشطططططططططططططططرات املتصطططططططططططططططلططة ابلتنوع البيولوجي  2
 46تكون املنظمة راعية هلا أو شريكة فيها اليت

التقرير السطططططططططططططططنوي الرقمي للمنظمططططة عن التقططططدم يف حتقيق أهططططداف التنميطططة 
 املستدامة

2023 

: الغاابت، والتنوع البيولوجي 2022م اإطالق التقرير عن حالة الغاابت لع التنوع البيولوجي واألمن الغذائيإعداد تقارير املنظمة مع إدراج أقسام حول الروابط بني 
 واألشخات

2022 

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

2022 

احلالة الراهنة والتحدفت  –التنوّع البيولوجي للرتبة و التقرير عن حالة املعرفة 
 واإلمكاًنت املستقبلية

2020 

 2021 العامل يف والزراعة لألغذية واملياه األرض موارد حالة عن التقرير إطالق

                                                      
 .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   46

 تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها :2الناتج 

تيسري احلوار على مستوى 
السياسات حول تعميم 

 التنوّع البيولوجي

اللجان الفنية للمنظمة،  تيسري املناقشات حول تعميم التنوّع البيولوجي يف 3
 واملؤمترات/اهليئات اإلقليمية وسائر األجهزة الدستورية

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

2023 

يف اإلطار االسرتاتيجي املقبل كموضوع مشرتك التنوع البيولوجي   إرساء
املتوسطة األجل وبرًنمج العمل وامليزانية  ملنظمة األغذية والزراعة واتطة 

 والزراعة

2021 

 املعارف، تطبيق حتسني
 واملمارسات والتكنولوجيات

 املنظمة جانب من اجليدة
 التنوّع لتعميم والشركاء

 البيولوجي
 

وضع مبادرة مشرتكة بني الشمعب 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 
برًنمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية  قودهاوياملتحدة طلبها األمني العام، 

، وإدارة الشؤون االقتصادية اإلمنائيوالزراعة، ابلتعاون مع برًنمج األمم املتحدة 
 واالجتماعية يف األمم املتحدة وكياًنت أخرى ذات الصلة

 2020 مت إنشاء فريق املهام 

 2021 الغذائية للنظم القمة مؤمتر يف مبادرة إطالق
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 النباتية الوراثية املوارد حالة عن الثالث التقرير إعداد حالة عن التقارير رفع
 احلرجية الوراثية املوارد حالة عن الثاين والتقرير العامل، يف والزراعة لألغذية

 عشرة التاسعة دورهتا يف النباتية الوراثية املوارد هيئة إىل

2023 

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

2021 

تيسططططري احلوار على مسططططتوى 
السطططياسطططات املتصطططل ابلتنوع 
البيولوجي، وتعزيزه ودعمطططططه 
على املسطططططططططططططططتوى العططططططططاملي، 

 واإلقليمي والقطري
 

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

 

 2021 العاملية بشأن التنوع البيولوجي للرتبة الندوة

 2021 الندوة بشأن صون املوارد الوراثية النباتية يف املوقع وإدارهتا يف املزرعة

 2021 ابألمالح املتأثرة الرتبة بشأن العاملية الندوة

 2022 الرتبة خصوبة بشأن العاملية الندوة

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

2020 

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

2023 

 2021 املؤمتر العاملي للغاابت

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

2021 

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

 2021 مؤمتر احمليطات

 2021 ةالعاملية للنظم الغذائيمؤمتر القمة 

 2021 مؤمتر القمة بشأن التغذية من أجل النمو

 2021 املؤمتر العاملي للدواجن

 2022 املؤمتر العاملي بشأن علم الوراثة املنطبقة على إنتاج الثروة احليوانية

 2023 الرابطة األوروبية لإلنتاج احليواين
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 2021 الطبيعة الذي يعقده االحتاد الدويل حلفظ الطبيعةاملؤمتر العاملي لصون 

 2021 مؤمتر "حميطنا"

 2021 أفم التنمية األوروبية

 2021 املؤمتر العاملي ملصايد األمساك

 2021 الندوة الدولية للشعب املرجانية

 2023-2021 املؤمترات حول الشراكة يف جمال خدمات النظام اإليكولوجي

 2021 املؤمتر العاملي للغاابت

 
 

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

 الزراعية القطاعات احتياجات األخرى االتفاقيات
 

  :التالية األحداث وتنفيذ ختطيط يف ملسامهةا

مؤمتر القمة لرؤساء الدول بشأن التنوّع البيولوجي خالل اجلمعية العامة 
 لألمم املتحدة

2020 

االجتماع اتامس عشر والسادس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

2023 

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

2023 
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 املعارف جتميع
 واملمارسات والتكنولوجيات

 من والتحسني ونشرها اجليدة
 بني الروابط يبنّي  حنا تطبيقها
 واألمن البيولوجي التنوّع

والتكنولوجيات الغذائي 
واملمارسات اجليدة ونشرها 
والتحسني من تطبيقها حنا 

يبنّي الروابط بني التنوّع 
 البيولوجي واألمن الغذائي

تقاسططططططم أفصططططططل املمارسططططططات ووضططططططع األدوات اليت تبنّي الروابط بني االسططططططتخدام  5
 املراعية الزراعة إىل االنتقال ودعم  املسطططططططططططططططتدام للتنوع البيولوجي واألمن الغذائي

 املستدامة الغذائية والنظم البيولوجي للتنوّع

 من املعرفة منتجات من وغريها املمارسات وأفضل التوجيهية، اتطوط تقاسم
 ابإلدارة اتاصة األدوات جمموعة من كجزء  الربية للحياة املستدامة اإلدارة برًنمج

 الصلة ذات املنتدفت ويف للمنظمة اإللكرتوين املوقع على للغاابت، املستدامة

2023 

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

2021 

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

2021 

ظام اإليكولوجي إاتحة اتطوط التوجيهية وأفضل املمارسات بشأن إصالح الن
 لعقد األمم املتحدة إلصالح النظام اإليكولوجي لكرتوينعلى املوقع اإل

2023 

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

2021 

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

 استدامة النظم الغذائية

2021 

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

2020 

 2020 اجليدة اإلدارة ملمارسات فين دليل: العاملية الرتبة يف الكربون توفري إعادة

 اإليكولوجي النظام إصالح بشأن والزراعة األغذية منظمة موقفثيقة حتديد و 
 والزراعة لألغذية اإلنتاج لقطاعات

2021 

 2021 املستدامة النحل لرتبية اجليدة النحل تربية ممارسات بشأن التوجيهية تطوطا
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 تدعم اليت الشراكات يسريت
 بني البيولوجي التنوع تعميم

 يف والشركاء احلكومات،
 املدين واجملتمع التنمية،
 اتات والقطاع

 

 األمم جمموعة يف األعضاء ،مثالا ) الصلة ذات الشراكات عمل نطاق توسيع 6
 والشراكة الغاابت؛ جمال يف التعاونية والشراكة لألراضي؛ البيئية لإلدارة املتحدة
 املناطق تنمية أجل من والشراكة الربية؛ للحياة املستدامة اإلدارة بشأن التعاونية
 الدولية احلكومية الفنية اترباء وجمموعة الرتبة أجل من العاملية والشراكة اجلبلية؛
 الغذائي األمن حتقيق يف البيولوجي التنوع بدور اإلقرار لزفدة( ابلرتبة املعنية

 

 إزالة وقف أجل من الغاابت؛ جمال يف التعاونية للشراكة مشرتكة بادرةم
 الغاابت

2020 

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

2021 

 2020 سياسات الشراكة من أجل اجلبال بشأن التنوّع البيولوجي للجبالموجز عن 

 2023-2020 الرتبة أجل من العاملية الشراكة حول العامة السنوية اجلمعيات

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

2020-2023 

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

 

طبيق األداة املتكاملة لتقييم واحتساب التنوع البيولوجي يف مجيع األقاليم ت
وجملموعة متنوعة من املشاريع والربامج يف القطاعات الفرعية، حنا يف ذلك 

 والغاابتالزراعة، والثروة احليوانية 

2021 

 اتريطة إعداد ذلك يف حنا العاملية، الرتبة يف الكربون توفري إعادة مبادرة تنفيذ
 واإلبالغ القياس، إجراءات وإطالق للرتبة العضوي الكربون الحتجاز العاملية

 املزرعة مستوى على والتحقيق

2020-2021 

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

 واملساءلة بشأن آاثر القطاع اتات على التنوع البيولوجي
 

وضع، واختبار وتعزيز جمموعة من مصفوفة املؤشرات/القياسات ملساعدة 
قياس آاثرها على التنوع  الشركات العاملة يف قطاع األغذية والزراعة من أجل

البيولوجي، و/أو مساعدة احلكومات الوطنية على مجع املمارسات املؤسسية 
 املتصلة ابلتنوع البيولوجي

2021 

 ومشروع العاملية، التقارير مبادرة مثل املؤسسي اإلبالغ منظمات مع لتعاونا
 ابالستدامة اتاصة احملاسبية املعايري وجملس الكربون، انبعااثت عن الكشف
 املتصلة املعايري وةاصة معايريها، يف أفضل حنو على البيولوجي التنوع لتعميم

 والزراعة ابألغذية

2021 
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دور التنوع البيولوجي بلتوعية ا
وما يقدمه من خدمات النظم 

اإليكولوجية لتحقيق األمن 
الغذائي والتغذية يف املنتدفت 

 ذات الصلة
 

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

تنظيم منتدى حول استدامة التسميات اجلغرافية ابلشراكة مع منظمة 
 الشبكة الدولية للتسميات اجلغرافية

2020 

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

2021 

الخنراط يف عقود األمم املتحدة بشططططططأن التغذية واملشططططططاركة يف توجيهها؛ وعلوم احمليط؛ ا
والزراعة األسطططططططططططططططرية؛ واملياه؛ وإصطططططططططططططططالح النظام اإليكولوجي والدعوة إىل تعميم التنوّع 

النظام اإليكولوجي لتحقيق البيولوجي ودور التنوّع البيولوجي وما يقدمه من خدمات 
 األمن الغذائي والتغذية

 احلمالت السنوية:
 (شباط/فرباير 1) للبقول العاملي اليوم
 (شباط/فرباير 2) الرطبة لألراضي العاملي اليوم

 (آذار/مارس 3) الربية للحياة العاملي ليوما
 (آذار/مارس 21) للغاابت الدويل اليوم
 (آذار/مارس 22) للمياه العاملي اليوم
 (أفر/مايو 20) للنحل العاملي اليوم
 (أفر/مايو 22) البيولوجي للتنوّع العاملي اليوم
 (حزيران/يونيو 5) للبيئة العاملي اليوم
 (حزيران/يونيو 17) واجلفاف التصّحر يوم

 (متوز/يوليو 26) املانغروف لغاابت اإليكولوجية للنظم الدويل اليوم
 (أيلول/سبتمرب 29) األغذية يف واملهدر للفاقد للتوعية الدويل اليوم
 (األول كانون/ديسمرب 5) للرتبة العاملي اليوم
 (األول كانون/ديسمرب 11للجبال ) الدويل اليوم

2020-2023 

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

2021 

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

2023 

 2021-2020 التغذية أجل من املتحدة األمم عمل لعقد املدة منتصف استعراض   
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 وإجنازه البيولوجي التنوع جمال يف املنظمة عمل تنسيق تعزيز :4 الناتج
يف  املنظمة قدرات تعزيز

ابلتنوع  املتصلة املسائل
 البيولوجي

 2021 البيولوجي للتنوع الفنية الشبكة إقامة املعرفة تبادل أجل من البيولوجي للتنوّع فنية شبكة تطوير 4

 ذلك، يف حنا البيولوجي، ابلتنوع معنية املنظمة نطاق على عمل جمموعة شكيلت
 مواضيعية فرعية عمل جمموعات مالئم، هو حسبما

 

 2020 مت وضع اختصاصات جمموعة العمل

مت تعيني جهات االتصال املعنية ابلتنوّع البيولوجي من جانب الشعب 
 الفنية واملكاتب اإلقليمية

2020 

البيولوجي على شبكة إاتحة قائمة حمّدثة جبهات االتصال املعنية ابلتنوّع 
 اإلنرتنت

2021 

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

 جار

املعارف،  تطبيق حتسني
واملمارسات  والتكنولوجيات

ابلتنوع  املتصلة اجليدة
سياسات  يف البيولوجي
 املنظمة وإجراءات

التصدي  أجل من واالجتماعية البيئية والضماًنت املشروع، دورة عمليات استعراض 5
 الزراعية القطاعات مجيع عرب أفضل بشكل البيولوجي للتنوع الثالثة للمستوفت

 2021 للمنظمة املراجعة واالجتماعية البيئية الضماًنت سرفن

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

 احلرة، واملوافقة املشاريع يف املخاطر إدارة إىل البيولوجي ابلتنوع املتصلة املسائل ضمّ 
 واملستنرية واملسبقة

 2021 املشاريع يف املخاطر إدارة أدوات إىل البيولوجي التنوع ضمّ 

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

 2021 املنظمة مشرتفت يف البيولوجي التنوع حالة استعراض

 املنظمات مع التعاون تعزيز
 الصلة ذات

 2021 واحملدثة اجلديدة التعاون اتفاقات يف البيولوجي التنوع عكس الصلة ذات الدولية املنظمات مع للتعاون رئيسي كمجال البيولوجي التنوّع حتديد 6

 

 2020 السنة الدولية لصحة النبااتت

 2021 واكه واتضرواتللف الدولية السنة   
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 47للمنظمة الرئيسية * الوظائف

تيسري ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات مثل االتفاقات الدولية ومدوًنت  1
 واملواصفات التقنية وغري ذلكالسلوك 

جتميع البياًنت واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فرت احلصول عليها يف اجملاالت ذات الصلة  2
 ابختصاصات املنظمة

 يةر طقتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستوفت العاملية واإلقليمية وال 3
رات على املستوفت القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات إسداء املشورة ودعم تنمية القد 4

 واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة
أنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن من تطبيقها  5

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

 التنمية واجملتمع املدين والقطاع اتات
 الدعوة واالتصال على املستوفت الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصات املنظمة 7
 

 

  

                                                      
 C 2019/3يف الوثيقة  21الفقرة    47
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 الثاينامللحق 
 للمنظمةمؤشرات اإلطار السرتاتيجي 

 2021-2020خالل الفرتة 48 ملنظمةا يزانيةوم عمل ربًنمجلاستخدام مؤشرات النواتج يف اإلطار االسرتاتيجي : 1اجلدول 
 49.لرصد التغيريات على املستوى القطري أو البيئة والقدرات التمكينية العاملية لتحقيق أهداف اسرتاتيجية التنوع البيولوجي

 مؤشرات النواتج يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للمنظمةنواتج اإلطار االسرتاتيجي 
 :1-2الناتج 

اعتمطططططاد البلطططططدان ملمطططططارسططططططططططططططططططططات لزفدة 
اإلنتاجية بطريقة مسطططططططططططططتدامة مع معاجلة 
تغري املناخ والتدهور البيئي يف قطاعات 

 الزراعة والغاابت ومصايد األمساك

 ،لزفدة اإلنتاجية بطريقة مستدامةدد البلدان اليت اعتمد فيها املنتجون ممارسات ألف: ع-2-1
 من أهداف التنمية املستدامة  1-4-2اإلشارة إىل اهلدف 

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

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

 :2-2الناتج 
وضططططططططططططططع البلدان لسططططططططططططططياسططططططططططططططات وآليات 
للحوكمططة أو حتسطططططططططططططططينهططا ملعططاجلططة اإلنتططاج 
املسططططططططتدام وتغري املناخ والتدهور البيئي يف 
قططططاعطططات الزراعطططة ومصططططططططططططططططططايطططد األمسطططاك 

 واحلراجة

عدد البلدان اليت لديها سياسات وبرامج استثمار ذات صلة تشجع استدامة قطاعات الزراعة ألف: -2-2
والغاابت ومصططططططططططططايد األمساك وتعاا بشططططططططططططكل صططططططططططططريح اإلنتاجية واإليرادات، والتكيف مع آاثر تغري املناخ 

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

 :3-2الناتج 
حتسططططططططططططططني البلدان لتنفيذ السططططططططططططططياسطططططططططططططططات 
والصططططططططططططططكوك الططدوليططة لتحقيق اسططططططططططططططتططدامططة 
قطططططاعططططات الزراعططططة ومصططططططططططططططططططايططططد األمسططططاك 

 والغاابت
 

، 2030ألف: عدد البلدان اليت أصطططططططططدرت تقارير وطنية بشطططططططططأن تنفيذ خطة التنمية املسطططططططططتدامة لعام -2-3
، وتعاا اسططتدامة قطاعات 2تتناول مؤشططرات أهداف التنمية املسططتدامة ذات الصططلة ابهلدف االسططرتاتيجي 

 الزراعة والغاابت ومصايد األمساك

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

ابخنفاض انبعااثت غازات الدفيئة على حنو ال يهدد إنتاج األغذية )حنا يف ذلك وضع خطة تكيُّف وطنية، 
وتقدمي مسططططططططامهة حمددة على الصططططططططعيد الوطين، وبالغات وطنية، وتقرير عن املسططططططططتجدات لفرتة السططططططططنتني، 

 (1-2-13 ذلك( )اهلدف غري أو

جيم: التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصطططططططكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصطططططططيد -2-3
اتطوط التوجيهيططة الطوعيططة بشططططططططططططططططأن احلوكمططة (، و 1-6-14غري القططانوين دون إبالغ ودون تنظيم )اهلططدف 

 ملستنريةواملوافقة احلرة املسبقة وا ،املسؤولة حليازة األراضي

دال: املسطططططاعدة اإلمنائية الرمسية والنفقات العامة املوجهة حلفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية -2-3
 (1-ألف-15واستخدامها استخداماا مستداماا )اهلدف 

 :4-2الناتج 
اختططططاذ البلططططدان لقرارات ابالسطططططططططططططططتنططططاد إىل 
األدلة لغرض اسطططططططططططتدامة قطاعات الزراعة 

األمساك واحلراجة مع معاجلة ومصطططططططططططططططايد 
 تغري املناخ والتدهور البيئي يف الوقت ذاته

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

 واحلراجة.
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حتقيق املنظمة للجودة الفنية واملعرفة واتدمات، ويقوم بقياسططططططططها؛ وجودة وسططططططططالمة اإلحصططططططططاءات اليت تصططططططططدرها املنظمة؛ وتوفري  6ويضططططططططمن اهلدف 
 خدمات عالية اجلودة للربامج االسرتاتيجية للعمل على املساواة بني اجلنسني، واحلوكمة، والتغذية، وتغري املناخ.

إىل التنوع  50 2 يف الربًنمج االسططططططططططرتاتيجي 6ورغم عدم وجود حّت اليوم موضططططططططططوع مشططططططططططرتك عن التنوع البيولوجي، تشططططططططططري مسططططططططططامهات عدة للهدف 
لغاابت، البيولوجي ابسططتخدام مصطططلحات مثل اسططتخدام األراضططي، والتغيري يف اسططتخدام األراضططي، واحملاصططيل، والثروة احليوانية، ومصططايد األمساك، وا

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

  : جودة عمل املنظمة الفين واملعياري ونزاهته6-1

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

للعمل على حتقيق املسطططططططططاواة بني اجلنسطططططططططني ومتكني املرأة، تؤدي إىل تعزيز القدرات القطرية لصطططططططططياغة  خدمات ذات نوعّية جّيدة وهنممج متسطططططططططقة: 6-3
  ا متساوية للرجال والنساء، ولتنفيذها ورصدهاسياسات وبرامج تتيح فرصا 

ومشوال على كل من الصططططططعيد خدمات ذات نوعّية جّيدة من أجل وضططططططع قواعد وآليات ومؤسططططططسططططططات للحوكمة جمدية بقدر أكرب وأكثر فعالية : 6-4
  العاملي واإلقليمي والوطين ويف برامج األهداف االسرتاتيجية

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

ا مع االسططرتاتيجية اتاصططة بتغري املناخ من خالل تعميمه يف األهداف االسططرتاتيجية اق عمل املنظمة بشططأن تغري املناخ متاشططيا ضططمان جودة واتسطط: 6-6
  وتعزيز مسامهة املنظمة يف اهلياكل الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بتغري املناخ
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املخرجات  51، ومؤشرات2021-2020خالل الفرتة  ملنظمةا يزانيةوم عمل ربًنمجلخمرجات اإلطار االسرتاتيجي  :2اجلدول 
 اسرتاتيجية أهداف لتحقيق العاملية التمكينية والقدرات البيئة أو القطري املستوى على التغيريات لرصداملستخدمة  واملقاصد

 52البيولوجي التنوع

املقطططاصططططططططططططططططد  للمنظمةمؤشرات خمرجات اإلطار االسرتاتيجي  خمرجات اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة
بنهطططايططة عططام 

2020 

املقطططططططاصططططططططططططططططططططد 
بنهطططططايطططططة عطططططام 

2021 
 )تراكمية(

 
: قيططططططططام املنتجني بتجريططططططططب تكنولوجيططططططططات 2-1-1

وممارسطططططططات مبتكرة أو اختبارها أو االرتقاء حنسطططططططتواها 
من أجل زفدة اإلنتاجية ومعاجلة تغري املناخ والتدهور 

 البيئي على حنو مستدام

جرت فيها جتربة ممارسططططططططططططططططات )ألف( عدد املبادرات اليت 
وتكنولوجيات ابتكارية، واملصطططادقة عليها وتكييفها لزفدة 
اإلنتاجية واإلنتاج بشطططططططططططططططكل مسطططططططططططططططتدام، مع التصطططططططططططططططدي 

 الوقت ذاته إىل تغري املناخ و/أو تدهور البيئة يف

32 105 

)ابء( عططططدد املبططططادرات اليت جرى فيهططططا توسطططططططططططططططيع نطططططاق 
التكنولوجيات لزفدة املمارسطططططات االبتكارية أو اسطططططتخدام 

اإلنتاجية واإلنتاج بشطططططططططططططططكل مسطططططططططططططططتدام، مع التصطططططططططططططططدي 
 الوقت ذاته إىل تغري املناخ و/أو تدهور البيئة يف

16 43 

: تعزيز قطططدرات املؤسطططططططططططططططسطططططططططططططططططات على الرتويج 2-1-2
 وشاملة لعدة قطاعات العتماد ممارسات أكثر تكامالا 

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

عدد املؤسططططططسططططططات أو املنظمات اليت حصططططططلت على الدعم 
لتنمية قدراهتا التنظيمية أو الفنية للتشطططططططططططططططجيع على اعتماد 
 ممارسات متكاملة ومشرتكة بني القطاعات على حنو أكرب.

45 170 

: صطططياغة السطططياسطططات واالسطططرتاتيجيات وبرامج 2-2-1
السططططتدامة قطاعات الزراعة والغاابت  ااالسططططتثمار دعما 

 ومصايد األمساك والتصدي لتغري املناخ والتدهور البيئي

عدد السططططططياسططططططات أو االسططططططرتاتيجيات أو برامج/مشططططططاريع 
االسطططططططططططططتثمار اليت متت صطططططططططططططياغتها بدعم كبري من املنظمة 
وترمي إىل جعل الزراعة والغاابت ومصطططططططايد األمساك أكثر 

 .ي لتغرّي املناخ وتدهور البيئةإنتاجية واستدامة، والتصدّ 

30 81 

: حتسطططططططططططططططني قططدرات احلكومططات وأصطططططططططططططططحططاب 2-2-2
املصططططلحة على تيسططططري حوار السططططياسططططات املشططططرتك بني 
 القطاعات لوضططططططع اسططططططرتاتيجيات وبرامج أكثر تكامالا 
الستدامة قطاعات الزراعة والغاابت ومصايد األمساك، 

 ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي

املؤسططططسططططات أو املنظمات اليت حصططططلت على الدعم عدد 
لتنمية قدراهتا من أجل تيسطططططططري احلوار حول السطططططططياسطططططططات 
املشططرتك بني القطاعات وبلورة اسططرتاتيجيات وبرامج أكثر 

  لألغذية والزراعة املستدامة.تكامالا 

18 42 

: تعزيز قططططدرات املؤسطططططططططططططططسطططططططططططططططططططات على تنفيططططذ 2-3-2
اإلنتاج  السطططططططططططططياسطططططططططططططات والصطططططططططططططكوك الدولية اليت تعزز

 املستدام وتعاا تغري املناخ والتدهور البيئي

عدد املؤسطططسطططات احلكومية واملؤسطططسطططات املعنية األخرى اليت 
جرى تعزيز قططططدراهتططططا من أجططططل تنفيططططذ السططططططططططططططيططططاسطططططططططططططططططات أو 
االسططططططططططططططرتاتيجيططات أو آليططات احلوكمططة اليت تشططططططططططططططّجع اإلنتططاج 
الزراعي املسطططططططططططططتدام و/أو تعاا مسطططططططططططططأليت تغرّي املناخ وتدهور 

 .البيئة

12 43 
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: اسططتحداث منتجات معرفية اسططرتاتيجية تعاا 2-4-1
القضطططططاف اإلقليمية أو العاملية وتدمج املعلومات املتعلقة 

 .ابإلنتاج املستدام وتغري املناخ والتدهور البيئي

عدد منتجات املعرفة االسطططططططططططططططرتاتيجية اجلديدة أو احملدثة 
ري املناخ بشططططططكل ملحوظ واملتصططططططلة ابإلنتاج املسططططططتدام وتغ

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

30 120 

تعزيز قدرات املؤسططططسططططات على مجع البياًنت : 2-4-2
وحتليلها واإلبالغ عنها الختاذ القرارات بشطططططططأن اإلنتاج 
املسطططططططططططططططتططدام وتغري املنططاخ والتططدهور البيئي، حنططا يف ذلططك 

 .التنمية املستدامة ذات الصلةأهداف 

عدد املؤسطططططططسطططططططات اليت تلقت الدعم من املنظمة يف جمال 
تنمية القدرات من أجل مجع البياًنت وحتليلها واإلبالغ 
عن البياًنت املوزعة حسطططططططططب اجلنس الختاذ القرارات اليت 
تعّزز اإلنتاج املسطططططتدام، وتعاا مسطططططألة تغرّي املناخ وتدهور 

 أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.البيئة، حنا يف ذلك 

40 105 

توفري دعم السطططططططياسطططططططات وتوليد املعرفة وتنمية : 3-3-2
القططططدرات وأنشططططططططططططططططططططة الططططدعوة للنهوض أبوجططططه التطططط زر 

بني اإلقرار حبيازة األراضطططططططططططططططي وقطاعات احلماية  ما يف
االجتمططططططططاعيططططططططة والنوع االجتمططططططططاعي واألمن الغططططططططذائي 

د الطبيعيططة، حنططا يف ذلططك والتغططذيططة والزراعططة وإدارة املوار 
 تغري املناخ

عدد البلدان )أو املؤسطططططططططططططططسطططططططططططططططات أو العمليات اإلقليمية 
والعاملية( اليت جرى فيها تقدمي الدعم لتعزيز أوجه الت زر 
بني تعزيز حقوق احليططططازة واحلمططططايططططة االجتمططططاعيططططة والنوع 
االجتماعي واألمن الغذائي والتغذية والزراعة وإدارة املوارد 

 .حنا يف ذلك تغري املناخالطبيعية، 

2 20 

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

 وغذائية مستدامة وفعالة وشاملة

عطططدد البلطططدان اليت حظيطططت بطططدعم املنظمطططة لتعزيز القطططدرات 
 الفنية واإلدارية لدى اجلهات الفاعلة يف سطططططططططططلسطططططططططططلة القيمة
الغططذائيططة، حنططا يف ذلططك البلططدان اليت حظيططت بططدعم املنظمططة 
لتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة يف سطططططططلسطططططططلة القيمة الغذائية 
من أجل تطوير سطططططططططططالسطططططططططططل قيمة للمجتمع احمللي ومراعية 
للمسططائل اجلنسططانية ومتّكن املرأة من االسططتفادة منها بصططورة 

 عادلة

26 61 

 


