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 نواتج االستراتيجية -أّوالً 

تستند خطة العمل الراهنة على تفعيل استراتيجية المنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عبر مختلف  -1
ولكّل من النواتج األربعة في االستراتيجية، تحدّد خطة العمل  2القطاعات الزراعية )االستراتيجية(.

 :والمنجزات ومواعيد اإلنجاز. وفيما يلي نواتج االستراتيجيةاإلجراءات الرئيسية، 

  على طلبها، لتحسين قدرتها على تعميم التنوع  : توفير الدعم للبلدان األعضاء، بناءً 1الناتج
 البيولوجي.

  تعميم التنوع البيولوجي في سياسات المنظمة وبرامجها وأنشطتها.2الناتج : 

  العالمي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات : االعتراف على المستوى 3الناتج
 النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.

  تعزيز تنسيق عمل المنظمة في مجال التنوع البيولوجي وإنجازه.4الناتج : 

 الوظائف الرئيسية للمنظمة ومجاالت العمل الرئيسية في االستراتيجية -ثانيًا

اإلجراءات الرئيسية الواردة في خطة العمل بالنسبة إلى كل ناتج من نواتج يجري تجميع  -2
 :االستراتيجية وفقًا للوظائف السبعة الرئيسية للمنظمة

  تيسير ودعم عمل البلدان في وضع وتنفيذ الصكوك المعيارية ووضع المواصفات مثل
 .االتفاقات الدولية ومدونات السلوك والمواصفات التقنية وغير ذلك

 تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها ورصدها وتحسين فرص الحصول عليها في و
 .المجاالت ذات الصلة باختصاصات المنظمة

 تيسير وتعزيز ودعم الحوار من أجل السياسات على المستويات العالمية واإلقليمية و
 .والقطرية

 يمية لتنفيذ ورصد وتقييم إسداء المشورة ودعم تنمية القدرات على المستويات القطرية واإلقلو
 .السياسات واالستثمارات والبرامج القائمة على األدلة

 التي تجمع المعارف والتكنولوجيات والممارسات الجيدة  األنشطة دعمالمشورة  إسداءو
 .وتنشرها وتحّسن من تطبيقها في مجاالت اختصاص المنظمة

 والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بين تيسير إقامة الشراكات، في مجاالت األمن الغذائي و
 .الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

 الدعوة واالتصال على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية في مجاالت اختصاص و
 3المنظمة.

 .1نه الجدول تترجم خطة العمل الوظائف الرئيسية للمنظمة إلى مجاالت عمل رئيسية، كما يبيّ  -3

 اإلجراءات الرئيسية بشأن التنّوع البيولوجي -ثالثًا

كل إجراء رئيسي في مشروع خطة العمل يجّسد و/أو يحدّد أيًضا نشاًطا واحدًا أو أنشطة  -4
 (.األولاالستراتيجية في ظّل النواتج المختلفة )الملحق  متعددة محدّدة في

مجاالت عمل رئيسية تتماشى مع إحدى الوظائف ويجري تجميع اإلجراءات الرئيسية ضمن  -5
وتشمل مجاالت العمل الرئيسية مجموعات من اإلجراءات الرئيسية الواجب  الرئيسية السبع للمنظمة.

اتخاذها لتنفيذ األنشطة المقررة في االستراتيجية بهدف تعميم التنّوع البيولوجي في القطاعات 
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تقوم به المنظمة مع شركائها. واإلجراءات الرئيسية ليست الزراعية، مع مراعاة العمل الجاري الذي 
وتُحدد خطة العمل المنجزات ومواعيد اإلنجاز بالنسبة إلى كل إجراء  شاملة للعمل المقرر للمنظمة.

 رئيسي.
 

 : الوظائف الرئيسية للمنظمة ومجاالت العمل الرئيسية في االستراتيجية1الجدول 

الووووظوووائوووف 
الرئيسوووووويوووة 

 للمنظمة

  مجاالت العمل الرئيسية في االستراتيجية

توفير الدعم للبلدان األعضوواء، بناء على طلبها، لتحسووين قدرتها على تعميم التنوع  1الناتج 

 البيولوجي

دعم عمل البلدان في وضع وتنفيذ الصكوك المعيارية ووضع المواصفات المتصلة  1
 بالتنوع البيولوجي

مات المتصوووووولة بالتنوع البيولوجي في مجال صوووووونع دعم البلدان في تجميع المعلو 2
 القرارات وتحليلها واستخدامها

 تيسير الحوار على مستوى السياسات حول تعميم التنّوع البيولوجي 3

 دعم تنمية القدرات في مجال تعميم التنّوع البيولوجي 4

شاركتحسين  5 من جانب  وتطبيقها المعارف، والتكنولوجيات والممارسات الجيدة ت
 البلدان لتعميم التنّوع البيولوجي

 تيسير الشراكة لدعم تنفيذ اإلجراءات الوطنية في مجال التنوع البيولوجي 6

 تعميم التنوع البيولوجي في سياسات المنظمة وبرامجها وأنشطتها 2الناتج 

 تيسير الحوار على مستوى السياسات حول تعميم التنّوع البيولوجي 3

تطبيق المعارف، والتكنولوجيات والممارسووووات الجيدة من جانب المنظمة تحسووووين  5
 والشركاء لتعميم التنّوع البيولوجي

االعتراف على المسووووووتوى العالمي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات  3الناتج 

 النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

وما يقدمه لمعلومات عن دور التنوع البيولوجي تحسووووين الوصووووول إلى البيانات وا 2
 من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

تيسووووير الحوار على مسووووتوى السووووياسووووات المتصوووول بالتنوع البيولوجي، وتعزيزه  3
 ودعمه على المستوى العالمي، واإلقليمي والقطري

الجيدة ونشوووووورها والتحسووووووين من تجميع المعارف والتكنولوجيات والممارسووووووات  5
 التنّوع البيولوجي واألمن الغذائي تطبيقها بما يبيّن الروابط بين

تيسير الشراكات التي تدعم تعميم التنوع البيولوجي بين الحكومات، والشركاء في  6

 التنمية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص
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يقوودمووه من خوودمووات النظم اإليكولوجيووة  البيولوجي وموواالتوعيووة على دور التنوع  7
 لتحقيق األمن الغذائي والتغذية في المنتديات ذات الصلة

 تعزيز تنسيق عمل المنظمة في مجال التنوع البيولوجي وإنجازه 4الناتج 

 تعزيز قدرات المنظمة في المسائل المتصلة بالتنوع البيولوجي 4

مارسووووات الجيدة المتصوووولة بالتنوع تحسووووين تطبيق المعارف، والتكنولوجيات والم 5
 البيولوجي في سياسات وإجراءات المنظمة

 تعزيز التعاون مع المنظمات ذات الصلة 6
 

 الرصد -رابعًا

دورة رفع التقارير في اإلطار رصد تنفيذ االستراتيجية التي ستتماشى مع  أيًضاتلحظ خطة العمل  6-
 2023.4-2022 للفترةو 2021-2020ل والميزانية للمنظمة للفترة ماالستراتيجي وإطار رصد برنامج الع

لإلطار االستراتيجي المراجع والخطة  وفقًاتُستخدم المقاصد والمؤشرات القائمة والتي ُوضعت و 7-
ذات الصلة بنواتج االستراتيجية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ  2021-2018المتوسطة األجل للفترة 
(. وقد وافق مؤتمر المنظمة على المؤشرات المستخدمة، والتي تتماشى مع الثانياالستراتيجية )الملحق 

اإلطار االستراتيجي  تتوافقان معأهداف التنمية المستدامة. وبالتالي، فإن االستراتيجية وخطة العمل 
بشكل تام في اإلطار وسوف تندمجان  2021،5-2020للفترة رنامج العمل والميزانية للمنظمة الجديد وب

 .امج العمل والميزانيةوفي بر الجديد، والخطة المتوسطة األجلاالستراتيجي 

 االستعراض والتحديث -خامًسا

  .2023و 2021في خطة العمل بين عامي تُنفّذ اإلجراءات الواردة  8-

فيها  إعداد خطة العمل، سوف تؤخذ في االعتبار التطورات واالتفاقيات الجديدة، بماوفي خالل  9-
تلك التي يتم التوصل إليها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئة الموارد الوراثية لألغذية 

-2021فضالً عن التجارب في مجال تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل التابعة لها للفترة  6والزراعة

وسوف يُدعى المجلس إلى األخذ في االعتبار التحديثات والتعديالت لالستراتيجية ومشروع  .2023
  .2023في نهاية عام  2025-2024خطة العمل للفترة 
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  األولالملحق 

في خطة العمل للفترة  المؤقتة واإلجراءات الرئيسية، والمنجزات ومواعيد التنفيذمجاالت العمل الرئيسية، والوظائف الرئيسية للمنظمة، 
2021-2023 

 الدعم المقّدم إلى األعضاء لتعزيز قدراتهم لتعميم التنوع البيولوجي :1الناتج 

مجججججججاالت الجججعجججمجججل 
 الرئيسية

الججوظججيججفجججة 
ية  الرئيسجججججج
 للمنظمة*

مجججواعجججيجججد  المنجزات اإلجراءات الرئيسية
 اإلنجججججججججججا 

 المؤقتة

دعم عمل البلدان في 
وضع وتنفيذ الصكوك 
المعيارية ووضع 

المتصلة  المواصفات
  بالتنوع البيولوجي

دعم عمل البلدان في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ما بعد  1
2020 

تحليل اإلطار العالمي للتنّوع البيولوجي بهدف تحديد اإلجراءات 
 ا للتنفيذ القطريدعمً  التي يجب أن تتخذها المنظمة

2023 

 

دعم هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في وضع خطة عمل 
عالمية للموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة والتوصل إلى اتفاق 

حالة التنوع البيولوجي بشأنها، ووضع استجابة سياساتية للتقرير عن 
البلدان في تنفيذ خطط العمل العالمية ودعم  لألغذية والزراعة في العالم

 المتفق عليها للموارد الوراثية الحيوانية، والنباتية والحرجية.

اعتماد خطة العمل العالمية الجديدة واالستجابة السياساتية، 
 وتوفير الدعم الفني للتنفيذ والرصد.

2023 

الخطرة على دعم البلدان في الحدّ من اآلثار السلبية لمبيدات اآلفات 
  التنوع البيولوجي

التفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء  برنامج ورشة العمل
علم على بعض المواد الكيماوية الخطرة  الموافقة المسبقة عن

بجلسة  والتي تّم توسيعها والمبيدات المتداولة في التجارة الدولية،
واحدة على األقل حول بدائل المبيدات الخطرة، وجلسة واحدة 
حول آثار المبيدات على التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات 

  .النظام اإليكولوجي

2021 

اعتماد خطة العمل العالمية بشأن القضاء على مخاطر مبيدات 
 اآلفات العالية الخطورة.

2021 

تيسير الحوار حول السياسات على المستويين القطري أو اإلقليمي 
المنظمة المتصلة بالتنوع البيولوجي وتنفيذها، اتفاقيات  للمصادقة على

مثل المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
 واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 2023 إجراء مشاورات وطنية/إقليمية لتعزيز المصادقة والتنفيذ

صون التنوع البيولوجي  في إجراءاتدعم البلدان واآلليات اإلقليمية 
 في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية

المقدم إلى لجنة مصايد األسماك في دورتيها  تقريرالصياغة 
الذي يلخص العناصر  الرابعة والثالثين والخامسة والثالثين

 الرئيسية للمفاوضات المتصلة بقطاع مصايد األسماك

2023 
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القانونية التي تمّكن اإلدارة المستدامة دعم البلدان في تعزيز األطر 
ا مع للحياة البرية لتحقيق األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر تمشيً 

القرار الصادر عن تطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن اإلدارة 
 (CBD/COP/DEC/14/7 المستدامة للحياة البرية )الوثيقة

التفاقيات والصكوك الدولية تقييم امتثال اإلطار القانوني الوطني ل
المتصلة بالحياة البرية في البلدان التجريبية لبرنامج اإلدارة 

ا على األقل( وتوفير الدعم بلدً  14المستدامة للحياة البرية )
 لتحسين هذا التقييم

2023 

صياغة التقرير التحليلي المشترك بين البلدان الذي يقدم توصيات 
البيولوجي بشأن األطر المعيارية والمعايير إلى اتفاقية التنوع 

الواجب وضعها/تعزيزها بما يتيح اإلدارة المستدامة للحياة 
 البرية.

2023 

دعم البلدان في تجميع 
المعلومات المتصلة 

بالتنوع البيولوجي في 
مجال صنع القرارات 
 وتحليلها واستخدامها

حالة التنوع البيولوجي تجميع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات لرصد  2
، بما في ذلك البيانات الموزعة حسب النوع على جميع المستويات

  االجتماعي

 تحديث النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم
(FISHSTAT)   

 جار  

  

عن حالة الغابات في العالم قبل  الصادر كل سنتين وضع التقرير
 انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات

2022 

العالمي للغابات بواسطة االستشعار عن  المسحعن  التقريرنشر 
  بعد

2021 

مصايد األسماك  عن حالة الصادر كل سنتين وضع التقرير
للجنة  والثالثينالخامسة وتربية األحياء المائية قبل انعقاد الدورة 

 مصايد األسماك

2022 

إطالق األداة الجوالة لدعم جمع البيانات ذات الصلة عن المصيد 
 األسماك والتجارة في

2023 

العالمية عن معدات الصيد المتروكة أو البيانات  قاعدة إطالق
المهملة لمعالجة هذه المعدات والمصيد غير المقصود  المفقودة أو
 والبدء بجمع البيانات المرتبط بها

2023 

رنامج األمم المتحدة للتعاون في مجال السنوي لب التقريرتحديث 
عن الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها  االنبعاثاتخفض 

 المعلومات الرقابية؛ البيئية ونظمالضمانات 

2023 
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البيانات ومنتجات المعرفة المرتبطة بها في برنامج اإلدارة 
المستدامة للحياة البرية بشأن سالسل إمداد لحوم الطرائد 

 واستهالكها

2023 

دعم البلدان في تنمية القدرات في مجال جمع البيانات ألهداف التنمية 
المستدامة، إلتاحة رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة 

 7المؤشرات المتصلة بالتنوع البيولوجي.

في قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة عن  اإلحصائيات نشر
 تغيير الغطاء البري بالنسبة إلى جميع البلدان

2021 

 جار   الشبكية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة المواقعتحديث 

من أهداف التنمية  1-4-2مع وتحليل البيانات عن الهدف ج
البلدان وتفاصيل تقرير يشير إلى معدالت استجابة  المستدامة، مع

 االستجابة للمؤشر الفرعي للتنّوع البيولوجي

2023 

 لألغذية والزراعة نحل العسل المستأنس تنّوعلرصد وضع نظام  تنّوع نحل العسل المستأنس وضع نظام لرصد
 معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة في نظام

2021 

البيانات الجغرافية المكانية والمادية مراعاة التنوع البيولوجي في أبعاد 
البيولوجية، وفي مكّون التحليل ووضع النماذج التي سوف تولي 

  ا للمقايضات بين أهداف التنمية المستدامة.ا خاصً اهتمامً 

 2023 ا بيددمج التنوع البيولوجي في وثائق التخطيط لمبادرة العمل يدً 

تقدير المؤشرات المتصلة بالتنّوع البيولوجي في "التقدم باتجاه الزراعة 
المحاصيل  بشأن إنتاجالمستدامة"، باستخدام اإلحصائيات الوطنية 

 والثروة الحيوانية

السالسل الزمنية لمعامل جيني إلنتاج المحاصيل والثروة 
 درجة االعتماد على أنواع عديدة الحيوانية، بما يشير إلى

2021 

ضّم طلبات بيانات خاصة متصلة بالتنوع البيولوجي إلى عملية جمع 
 البيانات المتعلقة بمبيدات اآلفات والتي تجري في إطار اتفاقية روتردام

مبيدات اآلفات  حول تركيبات جميع األطراف التي تنفّذ مشاريع
شديدة الخطورة تقدّم البيانات المتصلة بالتأثير على البيئة في 

 االستمارة الخاصة بهذه التركيبات

2021 

بمشروع لتنفيذ نظام المحاسبة االقتصادية البيئية،  المباشرة الموارد الطبيعية محاسبةدعم 
الحسابات المتصلة بالتنوع البيولوجي في الغابات ومصايد 

سماك )إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية؛ واستخدام األ
 في بلدين على األقل.األراضي والغطاء األرضي( 

2023 

دعم البلدان في جمع البيانات عن مواردها النباتية، والحيوانية،   
والحرجية والمائية وفي توثيق الجهود المبذولة لصون هذه الموارد 

المصادقة على األدلة العملية لمعايير بنوك الجينات للموارد 
  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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 المستدامة  7
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 الموارد الوراثية، وتطوير هذه م،الوراثية واستخدامها على نحو مستدا
ألهداف التنمية  6-15و 5-2بما في ذلك لتمكين رصد المؤشرين 

 ، بما في ذلك البيانات الموّزعة حسب النوع االجتماعيالمستدامة

معلومات التنوع  )نظامتحديث قاعدة بيانات الموارد الوراثية 
لمعلومات لالعالمي  نظامالو المستأنسة،الوراثي للحيوانات 

واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة(

 جار  

تقديم تقارير الرصد عن حالة التنفيذ الوطني لخطط العمل العالمية 
الوراثية النباتية والحيوانية إلى هيئة الموارد الوراثية للموارد 

  دورتها العادية الثامنة عشرة النباتية لألغذية والزراعة في

2021 

تطوير نظم نموذجية عالمية للمعلومات ألنواع مستأنسة من 
 الموارد الوراثية المائية

2023 

مستأنسة من تطوير نظم نموذجية عالمية للمعلومات ألنواع 
 واستخدامها في وضع التقارير القطرية الموارد الوراثية المائية

2023 

تحديث النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية 
من المعاهدة الدولية للموارد  17إطار المادة  لألغذية والزراعة في

العالمي  نظامالمع الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بالتوازي 
لمعلومات واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية ل

 والزراعة

2023 

تيسير الحوار على 
مستوى السياسات 
حول تعميم التنّوع 

 البيولوجي

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال  عمل المنبرالمساهمة في  3
 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

الحكومي الدولي للعلوم  المنبرتوفير المساهمات في برنامج عمل 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

وإطالع األجهزة الرئيسية ذات الصلة في المنظمة  اإليكولوجية
 بالتطورات على صعيد تنفيذ برنامج العمل.

 جار  

دعم تنمية القدرات في 
مجال تعميم التنوع 

 البيولوجي

دعم البلدان في وضع أطر سياساتية وقانونية متسقة تدمج التنوع  4
  البيولوجي عبر مختلف القطاعات

 SoiLEX 2021 ضم األطر القانونية بشأن األسمدة في قاعدة 

نشر الدليل العملي عن التشريع لنهج النظام اإليكولوجي إزاء 
في أفريقيا لدعم مصايد األسماك، وعقد ورشتي عمل إقليميتين 

 تنفيذ الدليل العملي

2021 

عن السياسات المقدمة إلى لجنة الزراعة تعديل التقارير القطرية 
لمراعاة مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األسمدة وإدارتها 

 على نحو مستدام

2023 

تدابير الصون الفعالة األخرى  تنمية قدرات البلدان لتحديد
في القطاعات الزراعية، بما في  القائمة على المناطقالمحتملة 

 ذلك مصايد األسماك والغابات

2021-2022 
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دعم البلدان في اعتماد استراتيجيات وأطر قانونية لحماية التنوع 
 البيولوجي المحلي وإبراز قيمته للتغذية واألسواق

التنوع البيولوجي المحلي وإبراز  لحمايةالقانوني تنفيذ اإلطار 
قيمته للتغذية واألسواق في أربعة بلدان على األقل )السنغال، 

 والنيجر، وموزامبيق وبيرو(

2021 

بالنسبة إلى البلدان التجريبية لبرنامج اإلدارة المستدامة للحياة 
ا على األقل(: تجميع التشريعات ذات الصلة بلدً  14البرية )

تجري تحليالً لمواطن القوة  القانونية الوطنية التيوالمالمح 
والفجوات ومواطن الضعف المتصلة باألطر المعيارية التي تتيح 
اإلدارة المستدامة للحياة البرية )بما في ذلك استخدام الحياة البرية 
ألغراض استهالكية أو غير استهالكية، واإلنتاج الحيواني 

 .على اإلنترنتتاح موصحة الحيوان، وسالمة األغذية( 

2023 

دعم البلدان األعضاء في تعبئة الموارد من أجل تعميم التنوع 
البيولوجي واالستثمارات في نهج الزراعة المستدامة التي تساهم على 

، بما في ذلك التمويل من مرفق أفضل في تحقيق التنوع البيولوجي نحو
 البيئة العالمي

التنوع البيولوجي في برامج  بناًء على طلب البلد، إدراج تعميم
التعاون الفني، وبرامج التعاون الحكومي، ومرفق البيئة العالمي، 
وصندوق المناخ األخضر وغيرها من المشاريع الثنائية 

ا مع أطر البرامج القطرية لدى منظمة والمتعددة األطراف، تمشيً 
 األغذية والزراعة واألمم المتحدة.

2023 

 

 

 

 

وضع مجالي عمل برامجيين على األقل بشأن تعميم التنوع 
البيولوجي، باالستناد إلى المزايا النسبية للمنظمة ومن خالل 

المجال المحوري للتنوع البيولوجي  مع األولويات في مواءمتهما
لمرفق البيئة العالمية بحيث تختار البلدان منها وتكييفها مع 

 وضعها

2023 

 

األعضاء في إدماج منظور التنوع البيولوجي، بما في مساعدة البلدان 
ذلك استراتيجيات المساواة بين الجنسين ذات الصلة، في أدوات 
التخطيط ذات الصلة، بما فيها أطر البرمجة القطرية والمبادرات 
اإلقليمية للمنظمة، والخطط الوطنية الخاصة بالقطاعات الزراعية، 

 ذائي والتغذيةوالخطط الوطنية لتحقيق األمن الغ

دعم عملية وضع خطط توجيهية للثروة  بناًء على طلب البلد،
تعّظم مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في تحقيق  الحيوانية التي

النمو االقتصادي، والحدّ من الفقر، والمساواة بين الجنسين، 
 البيئية وتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مع خفض البصمة

 لوجيوتحسين التنوع البيو

2023 

على وضع  ألعضاء، بناًء على طلبها، في تحسين القدراتمساعدة ا
تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها، أو تكييف تلك التدابير 

موارد الوراثية لألغذية أو تنفيذها، مع األخذ بعين االعتبار أهمية ال

للحصول على الموارد وتقاسم  لتدابير الوطنيةلإنجاز مسح 
االستجابة إلى السمات التمييزية للموارد  منافعها الرامية إلى

الوراثية لألغذية والزراعة، ومتابعة التوصيات التي نظرت فيها 
 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

2023 
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وسماتها والدور الخاص الذي تؤديه لتحقيق األمن الغذائي  ،والزراعة
 المميزة.

القدرات لرصد اإلدارة المستدامة للتنوع دعم البلدان في بناء 
 البيولوجي، بما في ذلك نُهج النظام اإليكولوجي

 2021 أداة لرصد تنفيذ اإلدارة المستدامة للتربة

األداة ودليل المستخدم لرصد تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي إزاء 
 مصايد األسماك

2021-2022 

التنوع البيولوجي للمياه  أدوات ومؤشرات التدفقات البيئية لدعم
 العذبة

2021-2022 

معدات الصيد المتروكة أو  عقد حلقات عمل إقليمية بشأن إدارة
  المهملة والتلوث الصلب، بخاصة القمامة البالستيكية المفقودة أو

2021-2022 

أجل تقييم أداء  التوجيهية منإصووووووودار مجموعتين من الخطوط 
 الثروة الحيوانية على الصعيد البيئي للتقييم

الخطوط التوجيهيوة  -التنوع البيولوجي وقطواع الثروة الحيوانيوة
 للتقييم الكّمي

قياس ووضووووووع نموذج ألرصوووووودة كربون التربة والتغييرات في 
 األرصدة في نظم إنتاج الثروة الحيوانية

2021 

السلوك الدولية بشأن استخدام األسمدة مدونة تنفيذ خطة تنفيذ 
 نحو مستدام وإدارتها على

2022 

وضع قاعدة بيانات للمختبرات الوطنية التي تجري عمليات تقييم 
  لجودة األسمدة

2021 

الخطوط التوجيهية واألدوات لرصد اإلدارة المستدامة للصيد 
البلدان التجريبية البري باالستناد إلى االختبارات الميدانية في 

 لبرنامج اإلدارة المستدامة للحياة البرية

2023 

دعم البلدان في تفعيل إطار العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية من 
أجل تيسير عميات االنتقال إلى الزراعة المراعية للتنوع البيولوجي 

 وإلى النظم الغذائية المستدامة 

العشرة للزراعة اإليكولوجية  نشر الدليل العملي لتفعيل العناصر
 وعقد ورشتي عمل إقليميتين في أفريقيا لدعم تنفيذ الدليل العملي

2022 

 تقاسمتحسين 
المعارف، 

األنواع الغازية، دعم البلدان في بناء القدرات بشأن الوقاية من  5
 وإدارتها والقضاء عليها

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

2021 
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والتكنولوجيات 
 والممارسات الجيدة
 واالستفادة منها

جانب البلدان  من
لتعميم التنّوع 

 البيولوجي

 2023  وضع تقرير عن إدارة التربة للزراعة المراعية للتغذية دعم استخدام األسمدة وإدارتها على نحو مستدام

 2023 2.0 دعم التنفيذ الوطني واإلقليمي للمبادرة الدولية للملقحات وتعزيز إدارة الملقحاتدعم 

إطالق األدوات ودورة التعليم اإللكتروني لدعم تنفيذ نهج النظام  دعم تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي إزاء إدارة مصايد األسماك
  اإليكولوجي إزاء مصايد األسماك

2023 

العرضي  المصيد مناعتماد الخطوط التوجيهية الفنية للوقاية 
 والحدّ منه للثدييات البحرية في مصايد األسماك

2021 

نشر دليل عن أسماك النطاق البحري األوسط في المحيط 
 األطلسي

2021 

اعتماد أفضل الممارسات في الحدّ من الصيد العرضي في مصايد 
 تستخدم شباك الجرّ القريدس االستوائية التي 

2021 

اعتماد تعديلين على معدات الصيد للحدّ من الصيد غير المقصود 
 من جانب بلدين ناميين على األقل

2021 

عقد ورشة عمل للخبراء حول الدروس المستمدة والممارسات 
النظام  نهج معالجيدة إلدارة مصايد األسماك تتماشى 

 ووضع تقرير يولّف النواتج اإليكولوجي إزاء مصايد األسماك،

2022 

بناء القدرات المتصلة باالتفاقيات البيئية المتعددة األطراف لدول 
 أفريقيا، ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ

تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج االتفاقيات البيئية المتعددة 
 :أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بلدانلاألطراف 

توفير الدعم لدمج التدابير الخاصة باالستخدام المستدام للتنوع 
البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه في األطر السياساتية 

 الوطنية، واالستراتيجيات وخطط العمل

د لتعميم التنوع البيولوجي في البرامج الوطنية لإلرشا توفير الدعم
 الزراعي وإضفاء الطابع المؤسسي عليه

وضع برامج التدريب للسماح للمنتجين الزراعيين اعتماد 
ممارسات قائمة على النظام اإليكولوجي والتحّول إلى اإلنتاج 

 المستدام

2023 

برنامج األمم المتحدة للتعاون  إطالق وتنفيذ المرحلة الثالثة من
في مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 

 في أقاليم أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية

2021 
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الحياة  صون وتحسيندعم تنفيذ الممارسات لإلدارة المستدامة للغابات 
البرية في الغابات، والنظم اإليكولوجية للسافانا واألراضي الرطبة 

 والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة، واستخدامها على نحو مستدام

بلدًا على  30دعم تنفيذ الممارسات لإلدارة المستدامة للغابات في 
  األقل

2023 

 2021 أفضل الممارسات لتشخيص إطار إدارة الحياة البرية

تحليل أدوار النساء والرجال في سالسل إمداد لحوم الطرائد 
حاالت دراسة لبرنامج اإلدارة المستدامة للحياة  باالستناد إلى

 البرية

2023 

توفير البيانات األساسية في ثمانية بلدان إلدخالها في قواعد 
 البيانات العالمية واإلقليمية والوطنية

2021 

الزراعية بشأن األراضي  القطاعات تجاربنشر التقرير عن 
 الرطبة الذي يوضع بالتعاون مع اتفاقية األراضي الرطبة

2023 

وضع تقرير عن التنوع البيولوجي في الغابات المزروعة كوسيلة 
  لدعم اإلدارة المستدامة للغابات

2022 

 المنظمة وبرامجها وأنشطتهاتعميم التنوع البيولوجي في سياسات  :2الناتج 

تيسير الحوار على 
مستوى السياسات 
حول تعميم التنّوع 

 البيولوجي

تيسووووووير المناقشوووووووات حول تعميم التنّوع البيولوجي في اللجان الفنية  3
 للمنظمة، والمؤتمرات/الهيئات اإلقليمية وسائر األجهزة الدستورية

 

اللجان الفنية للمنظمة،  نشر تقارير اجتماعات
والمؤتمرات/الهيئات اإلقليمية وسائر األجهزة الدستورية التابعة 

 لها

2023 

التنوع البيولوجي في اإلطار االستراتيجي تسليط الضوء على 
المقبل للمنظمة، والخطة المتوسطة األجل وبرنامج العمل 

 والميزانية

2021 

تحسين تطبيق 
المعارف، 

 والتكنولوجيات
والممارسات الجيدة 
من جانب المنظمة 
والشركاء لتعميم 

 التنّوع البيولوجي

وضع مبادرة مشتركة بين الُشعب لمعالجة المحفزات الزراعية إلزالة  5
الغابات، وتدهور األراضي، وفقدان األراضي الرطبة وخسارة التنوع 
البيولوجي المرتبط به، باعتبارها استجابة "لعكس مسار إزالة 
الغابات"، وهي جهود على نطاق منظومة األمم المتحدة طلبها األمين 

برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة،  العام، ويوجهها
، وإدارة الشؤون االقتصادية برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبالتعاون مع 

 األمم المتحدة وكيانات أخرى ذات الصلة واالجتماعية في

  

 2021 إطالق مبادرة في مؤتمر القمة للنظم الغذائية
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 المستوى العالمي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةاالعتراف على  :3الناتج 

تحسين الوصول إلى 
البيانات والمعلومات 
عن دور التنوع 

يقدمه  البيولوجي وما
من خدمات النظم 
اإليكولوجية لتحقيق 
األمن الغذائي 

  والتغذية

عن حالة واتجاهات المؤشرات المتصلة بالتنوع  توفير آخر المعلومات 2
 8البيولوجي التي تكون المنظمة راعية لها أو شريكة فيها.

التقرير السنوي الرقمي للمنظمة عن التقدم في تحقيق أهداف 
  التنمية المستدامة

2023 

إعداد تقارير المنظمة مع إدراج أقسام حول الروابط بين التنوع 
  الغذائيالبيولوجي واألمن 

قبل انعقاد لجنة  2022م اإطالق التقرير عن حالة الغابات لع
 الغابات

2022 

إطالق التقرير عن حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 
 قبل انعقاد الدورة الخامسة والثالثين للجنة مصايد األسماك

2022 

  

لألغذية حالة موارد األرض والمياه إطالق التقرير عن 
  والزراعة في العالم

2021 

رفع التقارير عن حالة إعداد التقرير الثالث عن حالة الموارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم، والتقرير الثاني عن 

هيئة الموارد الوراثية النباتية  حالة الموارد الوراثية الحرجية إلى
 في دورتها التاسعة عشرة

2023 

وضع التقرير عن التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وقطاع الثروة 
نموذج المحاسبة البيئية للثروة الحيوانية الحيوانية باالستناد إلى 

  العالمية

2021 

تيسير وتعزيز ودعم 

الوووحووووار مووون أجووول 

السوووووويواسوووووووات على 

المسوووووتويات العالمية 

 يةرطقواإلقليمية وال

وأحداث جانبية وأحداث رفيعة  عقد اجتماعات عالمية للخبراء، 3
 المستوى متصلة بالتنوع البيولوجي

 2021 الندوة العالمية بشأن التنوع البيولوجي للتربة

الندوة بشأن صون الموارد الوراثية النباتية في الموقع وإدارتها 
 في المزرعة

2021 

 2021  الندوة العالمية بشأن التربة المتأثرة باألمالح

 2022 الندوة العالمية بشأن خصوبة التربة

الحوار المتعدد أصحاب المصلحة حول دور األغذية والزراعة 
 في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي

2021 

                                                           
 .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 المستدامة   8
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تنظيم أحداث إعالم إقليمية وعالمية عن مدونة السلوك الدولية 
 بشأن استخدام األسمدة وإدارتها على نحو مستدام

2023 

 2021 المؤتمر العالمي للغابات

المؤتمر العالمي حول التربية المائية لمنظمة األغذية 
مراكز تربية األحياء المائية في إقليم آسيا والزراعة/شبكة 
 والمحيط الهادئ

2021 

تمثيل المنظمة والقطاعات الزراعية في األحداث المتصلة بالتنوع   
 البيولوجي

  لتخطيط و/أو تنفيذ األحداث التالية:توفير القيادة والدعم 

 

 2021 مؤتمر المحيطات

 2021 مؤتمر القمة العالمية للنظم الغذائية

 2021 مؤتمر القمة بشأن التغذية من أجل النمو

 2021 المؤتمر العالمي للدواجن

المؤتمر العالمي بشأن علم الوراثة المنطبقة على إنتاج الثروة 
 الحيوانية

2022 

 2023 الرابطة األوروبية لإلنتاج الحيواني

المؤتمر العالمي لصون الطبيعة الذي يعقده االتحاد الدولي لحفظ 
  الطبيعة

2021 

 2021 مؤتمر "محيطنا"

 2021 أيام التنمية األوروبية

 2021 المؤتمر العالمي لمصايد األسماك

 2021 للشعب المرجانيةالندوة الدولية 

 2023-2021 المؤتمرات حول الشراكة في مجال خدمات النظام اإليكولوجي

 2021 المؤتمر العالمي للغابات

تمثيل المنظمة في الجلسات في اتفاقيات التنوع البيولوجي ذات الصلة 
بهدف تحديد المنظمة كالمنتدى الرئيسي للتنوع البيولوجي لألغذية 

  المساهمة في تخطيط وتنفيذ األحداث التالية:
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والزراعة، وضمان أن تضم االتفاقيات األخرى احتياجات القطاعات 
 الزراعية

لمؤتمر األطراف في  والسادس عشر الخامس عشر اناالجتماع
 اتفاقية التنوع البيولوجي

2023 

لمؤتمر األطراف  والخامس عشر الرابع عشر اناالجتماع
  ية رامسار لألراضي الرطبةقاالمتعاقدة في اتف

2023 

تجميع المعارف 
والتكنولوجيات 

والممارسات الجيدة 
ونشرها والتحسين 
من تطبيقها بما يبيّن 
الروابط بين التنّوع 
البيولوجي واألمن 

 الغذائي

تقاسم أفصل الممارسات ووضع األدوات التي تبيّن الروابط بين  5
، ودعم االنتقال االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي واألمن الغذائي

 إلى الزراعة المراعية للتنّوع البيولوجي والنظم الغذائية المستدامة

وغيرها من  أفضل الممارساتو الخطوط التوجيهية، تقاسم
من برنامج اإلدارة المستدامة للحياة البرية منتجات المعرفة 

األدوات الخاصة باإلدارة المستدامة للغابات،  من مجموعة كجزء
  على الموقع الشبكي للمنظمة وفي المنتديات ذات الصلة

2023 

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

2021 

نشر كتاب عن مشتريات األغذية المستدامة يتضمن عدة أبواب 
 بدعم استخدام التنوع البيولوجي متصلة

2021 

 وإطار الرصد إتاحة الخطوط التوجيهية وأفضل الممارسات
بشأن إصالح النظام اإليكولوجي على الموقع الشبكي لعقد األمم 

 المتحدة إلصالح النظام اإليكولوجي

2023 

شبكة دوائر الممارسين التي تّم إنشاؤها من خالل منصة المعرفة 
 المتعلقة بالزراعة اإليكولوجية

2021 

األقاليم اختبار األداة لتقييم أداء الزراعة اإليكولوجية في جميع 
قاعدة بيانات عالمية لتحسين األدلّة على أداء الزراعة  ووضع

 اإليكولوجية المتعدد األبعاد لتحسين استدامة النظم الغذائية

2021 

بذور المستقبل. وهو  -النظم الزراعية الجبلية نشر المطبوعة عن
فضل الممارسات في الزراعة اإليكولوجية في المناطق أل تجميع
 ومساهمتها في التنمية المستدامة للمناطق الجبلية الجبلية

2021 

التربة العالمية: دليل فني لممارسات  فيالكربون  توفير إعادة
 اإلدارة الجيدة 

2021 

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

2021 
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الخطوط التوجيهية بشأن ممارسات تربية النحل الجيدة لتربية 
  النحل المستدامة

2021 

تيسووير الشووراكات التي 
تنوع  ل تعميم ا تووودعم 
الوووبووويوووولووووجوووي بووويووون 
الحكومات، والشووركاء 

والمجتمع  في التنميووة،
الووومووودنوووي والوووقوووطووواع 

  الخاص

 

، األعضاء في توسيع نطاق عمل الشراكات ذات الصلة )مثالً  6
التعاونية مجموعة األمم المتحدة لإلدارة البيئية لألراضي؛ والشراكة 

مجال الغابات؛ والشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة للحياة  في
العالمية  والشراكةالبرية؛ والشراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية؛ 

الخبراء الفنية الحكومية الدولية المعنية  التربة ومجموعةأجل  من
بالتربة( لزيادة اإلقرار بدور التنوع البيولوجي في تحقيق األمن 

 ائيالغذ

مجال الغابات؛ من أجل  التعاونية في للشراكة مشتركةمبادرة 
  وقف إزالة الغابات

2021 

الشراكة  من جانبالمنتدى حول الحياة البرية الذي تنظيم 
 التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البرية

2021 

 

  

 2023-2021 التربةالجمعيات السنوية العامة حول الشراكة العالمية من أجل 

جلسات العمل السنوية في مجموعة الخبراء الفنية الحكومية تنظيم 
 الدولية المعنية بالتربة

2021-2023 

ضم اعتبارات التنوع البيولوجي في االستثمار في المناخ، وفي 
 التكيف مع تغيير المناخ والتخفيف من آثاره

المتكاملة لتقييم واحتساب التنوع البيولوجي في  داةاأل تطبيق
جميع األقاليم ولمجموعة متنوعة من المشاريع والبرامج في 
القطاعات الفرعية، بما في ذلك الزراعة، والثروة الحيوانية 

  والغابات.

2021 

تنفيذ مبادرة إعادة توفير الكربون في التربة العالمية، بما في ذلك 
العالمية الحتجاز الكربون العضوي للتربة إعداد الخريطة 

إجراءات القياس، واإلبالغ والتحقيق على مستوى إطالق و
 المزرعة.

2021-2021 

تحسين معايير اإلبالغ عن االستدامة على مستوى المنظمة والمصفوفة 
المتاحة للمؤشرات/ القياسات على مستوى المنظمة لضمان درجة 

بشأن آثار القطاع الخاص على التنوع  أعلى من الشفافية والمساءلة
 البيولوجي

وضع، واختبار وتعزيز مجموعة من مصفوفة 
المؤشرات/القياسات لمساعدة الشركات العاملة في قطاع األغذية 
والزراعة من أجل قياس آثارها على التنوع البيولوجي، و/أو 
مساعدة الحكومات الوطنية على جمع الممارسات المؤسسية 

 لتنوع البيولوجيالمتصلة با

2021 

التعاون مع منظمات اإلبالغ المؤسسي مثل مبادرة التقارير 
الكشف عن انبعاثات الكربون، ومجلس  العالمية، ومشروع

المعايير المحاسبية الخاصة باالستدامة لتعميم التنوع البيولوجي 
على نحو أفضل في معاييرها، وبخاصة المعايير المتصلة 

 والزراعةباألغذية 

2021 
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التوعية على دور 
 البيولوجي وماالتنوع 

يقدمه من خدمات 
النظم اإليكولوجية 
لتحقيق األمن الغذائي 
والتغذية في المنتديات 

 ذات الصلة

التوعية على قدرة التسميات الجغرافية على الحفاظ على التنوع  7
 البيولوجي والمساهمة في التغذية واألنماط الغذائية الصحية

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

2021 

مركز بالتشارك مع  عقد مؤتمر دولي حول التسميات الجغرافية
 التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية

2021 

االنخراط في عقود األمم المتحدة بشأن التغذية والمشاركة في توجيهها؛ 
وإصالح النظام والمياه؛ وعلوم المحيط؛ والزراعة األسرية؛ 

اإليكولوجي والدعوة إلى تعميم التنّوع البيولوجي ودور التنّوع 
البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظام اإليكولوجي لتحقيق األمن 

 والتغذيةالغذائي 

 الحمالت السنوية:

 فبراير/شباط( 1اليوم العالمي للبقول )

 فبراير/شباط( 2اليوم العالمي لألراضي الرطبة )

 مارس/آذار( 3اليوم العالمي للحياة البرية )

 مارس/آذار( 21الدولي للغابات ) اليوم

 مارس/آذار( 22اليوم العالمي للمياه )

 مايو/أيار( 20اليوم العالمي للنحل )

 مايو/أيار( 22اليوم العالمي للتنّوع البيولوجي )

 يونيو/حزيران( 5اليوم العالمي للبيئة )

 26للنظم اإليكولوجيوووة لغوووابوووات الموووانغروف )اليوم الووودولي 
 يوليو/تموز(

 ديسمبر/كانون األول( 5اليوم العالمي للتربة )

 يونيو/حزيران( 17يوم التصّحر والجفاف )

 29للفووواقووود والمهووودر في األغوووذيوووة )اليوم الووودولي للتوعيوووة 
 سبتمبر/أيلول(

 ديسمبر/كانون األول( 5اليوم العالمي للتربة )

 اليوم الدولي للجبال

2021-2023 

وضع االستراتيجية لعقد األمم المتحدة إلصالح النظم 
 وتنفيذها (2030-2021اإليكولوجية )

2021 

المحيطات من أجل التنمية االستراتيجية لعقد األمم المتحدة لعلوم 
 عقد تنفيذ الخطة -( 2030-2021المستدامة )

2023 

استعراض منتصف المدة لعقد عمل األمم المتحدة من أجل 
 التغذية

2021 
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 2021 السنة الدولية للفاكهة والخضار

 تعزيز تنسيق عمل المنظمة في مجال التنوع البيولوجي وإنجا ه :4الناتج 

قدرات المنظمة تعزيز 
في المسائل المتصلة 

 بالتنوع البيولوجي

 تطوير شبكة فنية للتنّوع البيولوجي من أجل تبادل المعرفة 4

 

 2021 فنية للتنّوع البيولوجيالشبكة إقامة ال

عمل على نطاق المنظمة معنية بالتنوع البيولوجي، تشكيل مجموعة 
 فرعية مواضيعيةبما في ذلك، حسبما هو مالئم، مجموعات عمل 

  

  

إتاحة القائمة المحدّثة لجهات االتصال المعنية بالتنوع البيولوجي 
 اإلنترنت للمنظمة على

2021 

بناء القدرات لتنسيق التنوع البيولوجي في المنظمة، وتوفير الدعم 
 المتسق لمجاالت العمل المشتركة

 جار  

تحسين تطبيق 
المعارف، 

والتكنولوجيات 
والممارسات الجيدة 
المتصلة بالتنوع 
البيولوجي في 
سياسات وإجراءات 

 المنظمة

استعراض عمليات دورة المشروع، والضمانات البيئية واالجتماعية  5
لمستويات الثالثة للتنوع البيولوجي بشكل أفضل التصدي لمن أجل 

 عبر جميع القطاعات الزراعية

 2021  المراجعة للمنظمة لضمانات البيئية واالجتماعيةا سريان

وضع مؤشر التنوع البيولوجي )باتباع مثل المؤشر الجنساني( 
 للمشاريع

تنفيذ مؤشر التنوع البيولوجي في تصميم المشروع والموافقة 
 عليه

2021 

ضّم المسائل المتصلة بالتنوع البيولوجي إلى إدارة المخاطر في 
 والمستنيرةقة المشاريع والموافقة الحرة، والمسب

 2021 ضّم التنوع البيولوجي إلى أدوات إدارة المخاطر في المشاريع

وضع خطوط توجيهية جديدة للمشتريات تأخذ في االعتبار الشواغل 
 المتصلة بالتنوع البيولوجي

 2021  استعراض حالة التنوع البيولوجي في مشتريات المنظمة

تعزيز التعاون مع 
 المنظمات ذات الصلة

تحديد التنّوع البيولوجي كمجال رئيسي للتعاون مع المنظمات الدولية  6
 ذات الصلة

 2021  عكس التنوع البيولوجي في اتفاقيات التعاون الجديدة والمحدثة

 



19  CGRFA/NFP-BFA-2/21/Inf.5 

  

 9الوظائف الرئيسية للمنظمة*

تيسوووير ودعم عمل البلدان في وضوووع وتنفيذ الصوووكوك المعيارية ووضوووع المواصوووفات مثل  1
 ومدونات السلوك والمواصفات التقنية وغير ذلك؛االتفاقات الدولية 

تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها ورصوووووودها وتحسووووووين فرص الحصووووووول عليها في  2
 المجاالت ذات الصلة باختصاصات المنظمة

 يةرطقتيسير وتعزيز ودعم الحوار من أجل السياسات على المستويات العالمية واإلقليمية وال 3

ودعم تنمية القدرات على المستويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم  إسداء المشورة 4
 السياسات واالستثمارات والبرامج القائمة على األدلة

أنشووطة المشووورة والدعم التي تجمع المعارف والتكنولوجيات والممارسووات الجيدة وتنشوورها  5
 مجاالت اختصاص المنظمة وتحّسن من تطبيقها في

إقامة الشووراكات، في مجاالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بين تيسووير  6
 الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

الدعوة واالتصوووووال على المسوووووتويات الوطنية واإلقليمية والعالمية في مجاالت اختصووووواص  7
 المنظمة
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 الثانيالملحق 

 االستراتيجي للمنظمةمؤشرات اإلطار 

لرصووود التغييرات على  10: اسوووتخدام مؤشووورات النواتج في اإلطار االسوووتراتيجي للمنظمة1الجدول 
المسووووووتوى القطري أو البيئووة والقوودرات التمكينيووة العووالميووة لتحقيق أهووداف اسووووووتراتيجيووة التنوع 

11.البيولوجي
 

 

نواتج اإلطار االسجتراتيجي 
 للمنظمة

 اإلطار االستراتيجي للمنظمةمؤشرات النواتج في 

 :1-2الناتج 
اعتماد البلدان لممارسات 
لزيادة اإلنتاجية بطريقة 
مستدامة مع معالجة تغير 
المناخ والتدهور البيئي 

قطاعات الزراعة  في
 والغابات ومصايد األسماك

دد البلدان التي اعتمد فيها المنتجون ممارسات لزيادة اإلنتاجية بطريقة ألف: ع-2-1
 ، مستدامة

 1-4-2اإلشارة إلى الهدف 

نسبة البلدان التي فيها درجة عالية من تنفيذ مدونة سلوك المنظمة بشأن الصيد باء: -2-1
 الرشيد

عدد البلدان التي ترفع تقارير عن التقدم المحرز في اإلدارة المستدامة للغابات جيم: -2-1
 (1-2-15)الهدف 

 :2-2الناتج 
لسياسات وآليات وضع البلدان 

للحوكمة أو تحسينها لمعالجة 
اإلنتاج المستدام وتغير المناخ 
والتدهور البيئي في قطاعات 
الزراعة ومصايد األسماك 

 والحراجة

ع استدامة عدد البلدان التي لديها سياسات وبرامج استثمار ذات صلة تشجّ ألف: -2-2
صريح اإلنتاجية واإليرادات،  قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسماك وتعالج بشكل

والتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدته، وصون البيئة، وتعزز التنسيق المشترك 
 .بين القطاعات

 :3-2الناتج 
تحسين البلدان لتنفيذ السياسات 

والصكوك الدولية لتحقيق 
استدامة قطاعات الزراعة 
 ومصايد األسماك والغابات

 

ألف: عدد البلدان التي أصدرت تقارير وطنية بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام -2-3
، 2 ، تتناول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالهدف االستراتيجي2030

 وتعالج استدامة قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسماك

تفعيل سياسة/استراتيجية/خطة متكاملة تزيد باء: عدد البلدان التي أبلغت عن وضع أو -2-3
التكيّف مع اآلثار الضارة لتغير المناخ، وتعزز قدرتها على الصمود أمام  من قدراتها على

تغير المناخ وتحقيق تنمية تتسم بانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة على نحو ال يهدد إنتاج 
ساهمة محددة على الصعيد األغذية )بما في ذلك وضع خطة تكيُّف وطنية، وتقديم م

ذلك( )الهدف  غير الوطني، وبالغات وطنية، وتقرير عن المستجدات لفترة السنتين، أو
13-2-1) 

جيم: التقدم المحرز من جانب البلدان في مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى -2-3
الخطوط التوجيهية (، و1-6-14مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم )الهدف 

 والموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة ،الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي

دال: المساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي -2-3
 (1-ألف-15والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداًما مستداًما )الهدف 
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 :4-2الناتج 
اتخاذ البلدان لقرارات 
باالستناد إلى األدلة لغرض 
استدامة قطاعات الزراعة 
ومصايد األسماك والحراجة 
مع معالجة تغير المناخ 

الوقت  والتدهور البيئي في
 ذاته

المصنفة على أساس نوع ألف: عدد البلدان التي تتوافر فيها البيانات والمعلومات -2-4
وجودتها واستخدامها في عمليات صنع السياسات المتعلقة بقطاعات بالقدر الكافي الجنس 

 الزراعة ومصايد األسماك والحراجة.

تحقيق المنظمة للجودة الفنية والمعرفة والخدمات، ويقوم بقياسووها؛ وجودة وسووالمة اإلحصوواءات التي  6ويضوومن الهدف 
جية للعمل على المسووواواة بين الجنسوووين، والحوكمة، تصووودرها المنظمة؛ وتوفير خدمات عالية الجودة للبرامج االسوووتراتي

 والتغذية، وتغير المناخ.

في البرنامج  6ورغم عدم وجود حتى اليوم موضووووووع مشوووووترك عن التنوع البيولوجي، تشوووووير مسووووواهمات عدة للهدف 
ام األراضي، إلى التنوع البيولوجي باستخدام مصطلحات مثل استخدام األراضي، والتغيير في استخد 12 2االستراتيجي 

والمحاصيل، والثروة الحيوانية، ومصايد األسماك، والغابات، وتنويع إنتاج األغذية، والزراعة المراعية للتغذية، وصون 
. إنما ليس من الممكن تحديد المقاصوووووود والمؤشوووووورات وغير ذلكوإدارة الموارد الطبيعية، ونضوووووووب الموارد الطبيعية، 

 البيولوجي.المتصلة بصورة خاصة بالتنوع 

  : جودة عمل المنظمة الفني والمعياري ونزاهته6-1

  جودة إحصاءات المنظمة واستخدامها لدعم عملية صنع القرارات باالستناد إلى األدلة: 6-2

خدمات ذات نوعيّة جيّدة ونُُهج متسقة للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تؤدي إلى تعزيز : 6-3
  ا متساوية للرجال والنساء، ولتنفيذها ورصدهاالقدرات القطرية لصياغة سياسات وبرامج تتيح فرصً 

خدمات ذات نوعيّة جيّدة من أجل وضع قواعد وآليات ومؤسسات للحوكمة مجدية بقدر أكبر وأكثر فعالية وشموال : 6-4
  االستراتيجيةعلى كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني وفي برامج األهداف 

ضمان جودة واتساق عمل المنظمة بشأن التغذية من خالل تعميم التغذية في األهداف االستراتيجية وتعزيز مساهمة : 6-5
 المنظمة في الهياكل الدولية المتعلقة بالتغذية

من خالل تعميم التغذية في األهداف االستراتيجية وتعزيز  تغير المناخضمان جودة واتساق عمل المنظمة بشأن : 6-6
  بتغير المناخ الدولية المتعلقةالوطنية واإلقليمية مساهمة المنظمة في الهياكل 
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للمنظمة،  لبرنامج العمل والميزانية-2021 2020للفترة  : مخرجات اإلطار االسووووووتراتيجي2الجدول 
المسووووتخدمة لرصوووود مسوووواهمات المنظمة المباشوووورة في تنفيذ  13ومؤشوووورات المخرجات والمقاصوووود

 14.استراتيجية التنوع البيولوجي

 

يججي  ت ترا مخرججججات اإلطجججار االسججججججج
 للمنظمة

مؤشجججرات مخرجات اإلطار االسجججتراتيجي 
 للمنظمة

المقاصد 
بنهجججايجججة 
عجججججججججججام 

2020 

الججمججقجججاصجججججججججد 
بنهجججايجججة عجججام 

2021 
 )تراكمية(

 

: قيام المنتجين بتجريب 2-1-1
وممارسات مبتكرة أو تكنولوجيات 

اختبارها أو االرتقاء بمستواها من أجل 
زيادة اإلنتاجية ومعالجة تغير المناخ 

 والتدهور البيئي على نحو مستدام

 

)ألف( عدد المبادرات التي جرت فيها تجربة 
ممارسات وتكنولوجيات ابتكارية، والمصادقة 
عليها وتكييفها لزيادة اإلنتاجية واإلنتاج بشكل 

، مع التصدي في الوقت ذاته إلى تغير مستدام
 المناخ و/أو تدهور البيئة

32 105 

)باء( عدد المبادرات التي جرى فيها توسيع 
نطاق الممارسات االبتكارية أو استخدام 
التكنولوجيات لزيادة اإلنتاجية واإلنتاج بشكل 
مستدام، مع التصدي في الوقت ذاته إلى تغير 

 المناخ و/أو تدهور البيئة

16 43 

: تعزيز قدرات المؤسسات على 2-1-2
 الترويج العتماد ممارسات أكثر تكامالً 
وشاملة لعدة قطاعات تؤدي إلى زيادة 
اإلنتاجية واإلنتاج ومعالجة تغير المناخ 

 والتدهور البيئي على نحو مستدام.

عدد المؤسسات أو المنظمات التي حصلت على 
فنية للتشجيع الدعم لتنمية قدراتها التنظيمية أو ال

على اعتماد ممارسات متكاملة ومشتركة بين 
 القطاعات على نحو أكبر.

45 170 

: صياغة السياسات واالستراتيجيات 2-2-1
ا الستدامة قطاعات وبرامج االستثمار دعمً 

الزراعة والغابات ومصايد األسماك 
 والتصدي لتغير المناخ والتدهور البيئي

االستراتيجيات أو عدد السياسات أو 
برامج/مشاريع االستثمار التي تمت صياغتها 
بدعم كبير من المنظمة وترمي إلى جعل 
الزراعة والغابات ومصايد األسماك أكثر 
إنتاجية واستدامة، والتصدّي لتغيّر المناخ 

 وتدهور البيئة

30 81 

: تحسين قدرات الحكومات 2-2-2
وأصحاب المصلحة على تيسير حوار 
السياسات المشترك بين القطاعات لوضع 
 استراتيجيات وبرامج أكثر تكامالً 
الستدامة قطاعات الزراعة والغابات 
ومصايد األسماك، ومعالجة تغير المناخ 

 والتدهور البيئي

عدد المؤسسات أو المنظمات التي حصلت 
على الدعم لتنمية قدراتها من أجل تيسير 
 الحوار حول السياسات المشترك بين
القطاعات وبلورة استراتيجيات وبرامج أكثر 

  لألغذية والزراعة المستدامة.تكاماًل 

18 42 

: تعزيز قدرات المؤسسات على 2-3-2
تنفيذ السياسات والصكوك الدولية التي 
تعزز اإلنتاج المستدام وتعالج تغير المناخ 

 والتدهور البيئي

عدد المؤسسات الحكومية والمؤسسات المعنية 
التي جرى تعزيز قدراتها من أجل تنفيذ األخرى 

االستراتيجيات أو آليات الحوكمة  السياسات أو
التي تشّجع اإلنتاج الزراعي المستدام و/أو تعالج 

 مسألتي تغيّر المناخ وتدهور البيئة

12 43 

: استحداث منتجات معرفية 2-4-1
استراتيجية تعالج القضايا اإلقليمية أو 
العالمية وتدمج المعلومات المتعلقة 

عدد منتجات المعرفة االستراتيجية الجديدة أو 
المحدثة بشكل ملحوظ والمتصلة باإلنتاج 

 يئة التي تمّ المستدام وتغير المناخ وتدهور الب

30 120 
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باإلنتاج المستدام وتغير المناخ والتدهور 
 .البيئي

بصورة شاملة ونشرها بحيث تكون  وضعها
 متاحة لجميع البلدان.

تعزيز قدرات المؤسسات على : 2-4-2
جمع البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها 
التخاذ القرارات بشأن اإلنتاج المستدام 
وتغير المناخ والتدهور البيئي، بما في ذلك 

 .الصلةأهداف التنمية المستدامة ذات 

عدد المؤسسات التي تلقت الدعم من المنظمة 
في مجال تنمية القدرات من أجل جمع البيانات 
وتحليلها واإلبالغ عن البيانات الموزعة حسب 
الجنس التخاذ القرارات التي تعّزز اإلنتاج 
المستدام، وتعالج مسألة تغيّر المناخ وتدهور 
ة البيئة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدام

 ذات الصلة.

40 105 

توفير دعم السياسات وتوليد : 3-3-2
المعرفة وتنمية القدرات وأنشطة الدعوة 

بين اإلقرار  ما للنهوض بأوجه التآزر في
بحيازة األراضي وقطاعات الحماية 
االجتماعية والنوع االجتماعي واألمن 
الغذائي والتغذية والزراعة وإدارة الموارد 

 تغير المناخ الطبيعية، بما في ذلك

عدد البلدان )أو المؤسسات أو العمليات 
اإلقليمية والعالمية( التي جرى فيها تقديم الدعم 
لتعزيز أوجه التآزر بين تعزيز حقوق الحيازة 
والحماية االجتماعية والنوع االجتماعي 
واألمن الغذائي والتغذية والزراعة وإدارة 

 الموارد الطبيعية، بما في ذلك تغير المناخ

2 20 

: تزويد الجهات الفاعلة في سالسل 4-3-1
القيمة بالقدرات الفنية واإلدارية إلقامة 
سالسل قيمة زراعية وغذائية مستدامة 

 وفعالة وشاملة

عدد البلدان التي حظيت بدعم المنظمة لتعزيز 
القدرات الفنية واإلدارية لدى الجهات الفاعلة في 

البلدان التي سلسلة القيمة الغذائية، بما في ذلك 
حظيت بدعم المنظمة لتعزيز قدرات الجهات 
الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية من أجل تطوير 
سالسل قيمة للمجتمع المحلي ومراعية للمسائل 
الجنسانية وتمّكن المرأة من االستفادة منها 

 بصورة عادلة

26 61 

 

 


