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 اجمللس
 الدورة السادسة والستون بعد املائة

 2021أبريل/نيسان  26-30

لتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم  2023-2021خطة العمل املنقحة للفرتة 
 التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية

 
العمل وطلبت من رئيسها عقد مشاورة غري استعرضت جلنة الربانمج يف دورهتا الثالثني بعد املائة "مسودة خطة  -1

رمسية بقيادة األعضاء، تتسم ابالنفتاح والشفافية والشمولية بغرض التوصل إىل توافق يف اآلراء حول مسودة خطة العمل 
 1وطلبت عرض نسخة منقحة من خطة العمل على الدورة السادسة والستني بعد املائة للمجلس لكي ينظر فيها".

  
يقات اليت وردت خالل املشاورة، تعرض هذه الوثيقة أحدث نسخة من خطة العمل لكي ينظر ناء على التعلب -2

 فيها اجمللس.

 

 

 

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Eduardo Mansurالسيد 

 مدير مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة
 0657055978 39+اهلاتف: 
 Eduardo.Mansur@fao.org الربيد اإللكرتوين:
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بشأن تعميم التنوع األغذية والزراعة لتنفيذ اسرتاتيجية منظمة  2023-2021خطة العمل للفرتة 
 عرب القطاعات الزراعية البيولوجي

 نواتج السرتاتيجية -أوًل 

 اتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعيةتفعيل استتترت تستتتتند خطة العمل الراهنة على  -1
ولكّل من النواتج األربعة يف االستتتتتترتاتيجية، طّدد خطة العمل اإلجراءات الرئيستتتتتتية للمنظمة، واملنجزات  2)االستتتتتترتاتيجية(.

 ومواعيد اإلجناز. وفيما يلي نواتج االسرتاتيجية:
 األعضاء، بناء على طلبها، لتحسني قدرهتا على تعميم التنوع البيولوجي. توفري الدعم للبلدان :1الناتج 
 تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها. :2الناتج 
االعرتاف على املستتتتتتتومل العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية  :3الناتج 

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

 الوظائف الرئيسية للمنظمة وجمالت العمل الرئيسية يف السرتاتيجية - اثنًيا

ئف جيري جتميع اإلجراءات الرئيستتتتتية الواردة يف خطة العمل ابلنستتتتتبة إىل نل انتج من نواتج االستتتتترتاتيجية وفق ا للو ا -2
 السبعة الرئيسية للمنظمة:

تيستتري ودعم عمل البلدان يف وضتتع وتنفيذ ال تتكوا املعيارية ووضتتع املواصتتفات مثل االتفاقات الدولية ومدوانت  (1)
 السلوا واملواصفات التقنية وغري ذلك؛

 اصاتابخت جتميع البياانت واملعلومات وطليلها ورصدها وطسني فرص احل ول عليها يف اجملاالت ذات ال لة  (2)
 املنظمة؛

 وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية؛ تيسري (3)
املشتتتتتتتتتورة ودعم تنمية القدرات على املستتتتتتتتتتوايت القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصتتتتتتتتتد وتقييم الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات  إستتتتتتتتتداء (4)

 واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة؛
ن من تطبيقها يف املشتتتتتورة والدعم  أنشتتتتتطة (5) اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارستتتتتات اجليدة وتنشتتتتترها وطستتتتتّ

 جماالت اخت اص املنظمة؛
األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وشتتتتتتتتتترناء  جماالتتيستتتتتتتتتتري إقامة الشتتتتتتتتتترانات، يف  (6)

 التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛
 3.الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اخت اص املنظمة املستوايتال على الدعوة واالت  (7)
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 .1ترتجم خطة العمل الو ائف الرئيسية للمنظمة إىل جماالت عمل رئيسية، نما يبّينه اجلدول  -3
 اإلجراءات الرئيسية بشأن التنوّع البيولوجي - اثلثًا

ها، ابلتشاور مع األعضاء، من أجل تعميم التنوع البيولوجي ترمي خطة العمل هذه إىل تعزيز عمل املنظمة وشرنائ -4
ا لعمليات التقارا بني الستتتياستتتات. وال ينبغي لججراءات والنواتج  عرب خمتلف القطاعات الزراعية. وهي ال تشتتتكل أستتتاستتت 

نل إجراء نية.  املذنورة يف خطة العمل أن تعترب صتتتتتتتتتتتتكون ا طظى بتأييد أعضتتتتتتتتتتتتاء ال يطلبون تنفيذها يف نطا  واليتهم الوط
ا أو أنشتتتتطة متعددة  ّددة يف االستتتترتاتيجية يف  ّل  ا نشتتتتاط ا واحد  د وًأو شّدد أيضتتتت  رئيستتتتي يف مشتتتتروع خطة العمل جيستتتتّ

 (. 1النواتج املختلفة )امللحق 
وجيري جتميع اإلجراءات الرئيستتتتتية ضتتتتتمن جماالت عمل رئيستتتتتية تتماشتتتتتى مع إحدمل الو ائف الرئيستتتتتية الستتتتتبعة  -5

مل جماالت العمل الرئيستتتتتية جمموعات من اإلجراءات الرئيستتتتتية الواجب اياذها لتنفيذ األنشتتتتتطة املقررة يف للمنظمة. وتشتتتتت
االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجية ودف تعميم التنوّع البيولوجي يف القطاعات الزراعية، مع مراعاة العمل اجلاري الذي تقو  به املنظمة مع 

دد خطة العمل املنجزات ومواعيد اإلجناز ابلنستتبة شتترنائها. واإلجراءات الرئيستتية ليستتت شتتاملة للعمل امل قرر للمنظمة. وطح
 إىل نل إجراء رئيسي. 

توفري الدعم للبلدان ) 1وعلى اإلجراءات الرئيستتتتتتتتية املذنورة يف خطة العمل، ال ستتتتتتتتيما تلك اليت تت تتتتتتتتل ابلناتج  -6
فذ فقط يف البلدان اليت طتاج إليها، ( أن تناألعضتتتتتتتتتتتتتتاء، بناء على طلبها، لتحستتتتتتتتتتتتتتني قدرهتا على تعميم التنوع البيولوجي

وابلتماشتتتتتتتي مع األولوايت اليت طّددها البلدان نفستتتتتتتها. أما املعلومات بشتتتتتتتأن حالة التنوع البيولوجي ضتتتتتتتمن نطا  الوالية 
ا قبل الوطنية للبلد فيتم احل تتتتول عليها ابلدرجة األوىل من الوناالت الوطنية يف هذا البلد، وترفع إىل البلد نفستتتته للنظر فيه

 نشرها، حبيث ميكن ت حيح البياانت عند املقتضى.
 : الوظائف الرئيسية للمنظمة وجمالت العمل الرئيسية يف السرتاتيجية1اجلدول 

الووووووووظوووووووائوووووووف 
الووورئووويسووووووووووووويوووووة 

 للمنظمة

  جمالت العمل الرئيسية يف السرتاتيجية

 ا على تعميم التنوع البيولوجيتوفري الدعم للبلدان األعضاء، بناء على طلبها، لتحسني قدرهت 1الناتج 
 املت لة ابلتنوع البيولوجي دعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ ال كوا املعيارية ووضع املواصفات 1
دعم البلتتتدان يف جتميع املعلومتتتات املت تتتتتتتتتتتتتتلتتتة ابلتنوع البيولوجي يف جمتتتال صتتتتتتتتتتتتتتنع القرارات وطليلهتتتا  2

 واستخدامها
 التنوّع البيولوجيدعم تنمية القدرات يف جمال تعميم  4
من جانب البلدان لتعميم التنوّع  وتبادهلاطستتتتتتتني تطبيق املعارف والتكنولوجيات واملمارستتتتتتتات اجليدة،  5

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

 وأنشطتهاتعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها  2الناتج 
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 تيسري احلوار على مستومل السياسات حول تعميم التنوّع البيولوجي 3
طستتني تطبيق املعارف، والتكنولوجيات واملمارستتات اجليدة من جانب املنظمة والشتترناء لتعميم التنوّع  5

 البيولوجي
ت النظم اإليكولوجية العرتاف على املستوى العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدما 3الناتج 

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

 اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
على املستومل العاملي، تيسري احلوار على مستومل السياسات املت ل ابلتنوع البيولوجي، وتعزيزه ودعمه  3

 واإلقليمي والقطري
جتميع املعارف والتكنولوجيات واملمارستتات اجليدة ونشتترها والتحستتني من تطبيقها نا يبنّي الروابط بني  5

 التنوّع البيولوجي واألمن الغذائي
جملتمع املدين تيستتري الشتترانات اليت تدعم تعميم التنوع البيولوجي بني احلكومات والشتترناء يف التنمية وا 6

 والقطاع اخلاص والشعوا األصلية واجملتمعات احمللية
يقتتتدمتتته من ختتتدمتتتات النظم اإليكولوجيتتتة لتحقيق األمن الغتتتذائي  التوعيتتتة بتتتدور التنوع البيولوجي ومتتتا 7

 والتغذية يف املنتدايت ذات ال لة
 تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه 4الناتج 
 تعزيز قدرات املنظمة يف املسائل املت لة ابلتنوع البيولوجي 4
طستتتتتني تطبيق املعارف، والتكنولوجيات واملمارستتتتتات اجليدة املت تتتتتلة ابلتنوع البيولوجي يف ستتتتتياستتتتتات  5

 وإجراءات املنظمة
 تعزيز التعاون مع املنظمات ذات ال لة 6
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 الرصد - رابًعا

ا رصتتتتتد تنفيذ ا -7 دورة رفع التقارير لجطار االستتتتترتاتيجي الستتتتترتاتيجية الذي يتستتتتتق حالي ا مع تلحظ خطة العمل أيضتتتتت 
 2021.4-2020وإطار رصد برانمج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018املراجع وخطة العمل املتوسطة األجل للفرتة 

طة املتوستتتطة األجل للفرتة تحستتتتخد  املقاصتتتد واملاشتتترات القائمة واليت وحضتتتعت وفق ا لجطار االستتترتاتيجي املراجع واخل -8
(. وقد وافق مامتر املنظمة 2ذات ال تتلة بنواتج االستترتاتيجية لقيات التقد  احملرز يف تنفيذ االستترتاتيجية )امللحق  2018-2021

على املاشتتترات املستتتتخدمة، واليت تتماشتتتى مع أهداف التنمية املستتتتدامة. وابلتات، فةن االستتترتاتيجية وخطة العمل تتستتتقان مع 
وستتتتتتتتتتتيتم إدماجهما بشتتتتتتتتتتتكل    مع اإلطار  20215-2020إلطار االستتتتتتتتتتترتاتيجي للمنظمة ومع برانمج العمل وامليزانية للفرتة ا

 وبرامج العمل وامليزانية. 2025-2022وخطة العمل املتوسطة األجل للفرتة  2031-2022االسرتاتيجي للفرتة 

 الستعراض والتحديث -خامًسا

 .2023و 2021سيتم تنفيذ خطة العمل بني  -9
فيها تلك اليت يتم التوصتتل إليها يف  ومع مواصتتلة تطوير خطة العمل، ستترتاعى التطورات واالتفاقيات اجلديدة، نا -10

واملعاهدة الدولية بشتتتتتتأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  ،6إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
وستتتتتوف تشتتتتتارا . 2023-2021 عن التجارا يف جمال تنفيذ االستتتتترتاتيجية وخطة العمل التابعة هلا للفرتة فضتتتتتال   والزراعة،

وستتوف يدعى اجمللس إىل النظر يف التحديثات اهليئة خالل دورهتا التاستتعة عشتترة يف استتتعراض خطة العمل هذه وطديثها. 
 .2023يف هناية عا   2025-2024فرتة والتعديالت اليت أدخلت على االسرتاتيجية وعلى خطة العمل لل

ونناستتتتتبة استتتتتتعراض استتتتترتاتيجية املنظمة، ينبغي ذنر اهليئة واملعاهدة الدولية ب تتتتتراحة يف القستتتتتم اخلاص ابحلونمة  -11
 الفعالة لالسرتاتيجية.
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 يشار بعالمة * إىل املنجزات املتفق عليها يف واثئق املشاريع.  7
 تورية يف بعض املشاريع القطرية، مل تتم اإلشارة إىل أي قرارات صادرة عن األجهزة الرائسية أو الدس  8

 2023-2021اعيد املؤقتة للتنفيذ يف خطة العمل للفرتة : جمالت العمل الرئيسية، والوظائف الرئيسية للمنظمة، واإلجراءات الرئيسية، واملنجزات واملو 1امللحق 
  

  الدعم املقّدم إىل األعضاء لتعزيز قدراهتم لتعميم التنوع البيولوجي :1الناتج 
جموووالت العمووول 

 الرئيسية
الوظيفة الرئيسوووووووية 

 للمنظمة*
املواعيد املؤقتة   7املنجزات اإلجراءات الرئيسية

 لإلجناز
 8اإلحالت إىل القرارات

دعتتتتتتتم عتتتتتتتمتتتتتتتتل 
التتتتتتتتبتتتتتتتتلتتتتتتتتدان يف 
وضتتتتتتتتتتتتتتع وتنفيذ 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتوا 
املعيارية ووضتتتتتع 
 املتواصتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتات
املت تتتتتلة ابلتنوع 

 البيولوجي

دعم عمتتتتتتتل البلتتتتتتتدان يف تنفيتتتتتتتذ  1
اإلطتتتتار العتتتتاملي للتنوع البيولوجي 

 2020ما بعد 

طليتتتتتل اإلطتتتتتار العتتتتتاملي للتنوّع البيولوجي وتتتتتدف 
طتتديتتد اإلجراءات اليت جيتتب أن تتختتذهتتا املنظمتتة 

  لتنفيذ القطريدعم ا ل

2023 
 

(؛ 73)الفقرة  C 2021/21 الوثيقة
   COFO/2020/REP الوثيقة

 )د((؛ الوثيقة17)أ( و10الفقر ن )
ITPGRFA Res.11/2019  

 (؛ الوثيقة3)الفقرة 
CGRFA/17/19/Report  (.45)الفقرة 

هيئة املوارد الوراثية أعضتتتتتتتتتتتتتاء دعم 
لألغذية والزراعة يف وضتتتتتع وتنفيذ 

 املستومل العاملي  خطط عمل على

حالة التنوع وضتتتع استتتتجابة ستتتياستتتاتية للتقرير عن 
واعتماد خطة البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 

عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 
 وتقدمي الدعم الفين للتنفيذ والرصد

2023 
 

 CGRFA/17/19/Report الوثيقة
 (47إىل  44 من )الفقرات

عم البلتتدان يف تنفيتتذ خطط العمتتل العتتامليتتة املتفق د
عليهتتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن املوارد الوراثيتتتة احليوانيتتتة والنبتتتاتيتتتة 

 واحلرجية

 CGRFA/17/19/Report الوثيقة التنفيذ جار  
  COFO/2018/REP والوثيقة
 ((2-)د 14)الفقرة 

دعم البلدان يف تعزيز الوعي وتدعيم األطر القانونية  
ظم اإلنتتتتتتاج اليت تتتتتتدعم التنوع اليت متّكن وتتتتتتدمي ن

 البيولوجي املرتبط وا وتستفيد منه.

خالل ى هذا اإلجراء مت االتفا  عل 2023
املشاورات بني األعضاء حول خطة 
العمل متاشي ا مع اسرتاتيجية املنظمة 

 لتعميم التنوع البيولوجي
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من اآلاثر  داحلتتتتدعم البلتتتتدان يف 
ملبيدات ستتتوء استتتتخدا  االستتتلبية ل

 طرة على التنوع البيولوجياخل

التفاقية روتردا  بشتتتتتأن تطبيق  برانمج ورشتتتتتة العمل
إجراء املوافقتة املستتتتتتتتتتتتتتبقتة عن علم على بعض املواد 
الكيمتتتاويتتتة اخلطرة واملبيتتتدات املتتتتداولتتتة يف التجتتتارة 

جبلسة واحدة على األقل  واليت مّت توسيعها الدولية،
حول بدائل املبيدات اخلطرة، وجلستتتتة واحدة حول 
آاثر املبيدات على التنوع البيولوجي وما يقدمه من 

 خدمات النظا  اإليكولوجي

2021 
 

 عرب خمتلف القطاعات الزراعية

خطة عمل عاملية بشتتتتتتتتتتتأن القضتتتتتتتتتتتاء على النظر يف 
 خماطر املبيدات العالية اخلطورة

املعين إبدارة املواد  اخلامس املامتر الدوت 2021
 الكيميائية

حول الستتتتتتياستتتتتتات تيستتتتتتري احلوار 
عتتلتتى املستتتتتتتتتتتتتتتتتتويتتني التتقتتطتتري أو 
اإلقتتلتتيتتمتتي لتتلتتم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتتة عتتلتتى 
اتفاقيات املنظمة املت تتتتتتتتلة ابلتنوع 
البيولوجي وتنفيذها، مثل املعاهدة 
التتتتدوليتتتتة للموارد الوراثيتتتتة النبتتتتاتيتتتتة 
لألغتتتتتذيتتتتتة والزراعتتتتتة، واالتفتتتتتاقيتتتتتة 

 الدولية لوقاية النبا ت.

 إجراء مشتتتتتتتتتتتتاورات وطنيةًإقليمية لتعزيز امل تتتتتتتتتتتتادقة
 والتنفيذ

2023 
 

املواقع اإللكرتونية اخلاصة وذه 
 ال كوا

مشتارنة البلدان يف تطوير واعتماد 
وتنفيتتتتذ املعتتتتايري التتتتدوليتتتتة لتتتتتدابري 
ال تتتتتتتتحة النباتية وتوصتتتتتتتتيات هيئة 

 تدابري ال حة النباتية.

يتضتتتتتتتتتتتتتتمن اإلطار االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجي لالتفاقية الدولية 
 ( التتذي اعتمتتتدتتتته2030-2020لوقتتايتتتة النبتتتا ت )

هيئة تدابري ال تتتتتتتتتتحة النباتية، عدة بنود من جدول 
األعمال اإلمنائي اليت ستتتنفذ على امتداد الستتنوات 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبا تص ن العمل جار  
 ؛ 10املادة  (،1997)

  CPM 2018/28 الوثيقة
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العشتتر املقبلة، نا يف ذلك إدارة التجارة اإللكرتونية 
نظم  )األنواع التتتدخيلتتتة الغتتتازيتتتة املتجر وتتتا( وتعزيز
، وتقييم اإلنذار بتفشتتتتتتتتتتتي اآلفات واالستتتتتتتتتتتتجابة هلا

  على ال حة النباتية وإدارهتا. أتثريات تغري املناخ
تشتتتتتتتتارا البلدان يف عملية وضتتتتتتتتع املعايري لضتتتتتتتتمان 
متّكن املعتتايري املعتمتتدة من  تتايتتة التنوع البيولوجي 
 للنبا ت، وطستتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتحة النباتية وتعزيز األمن

 الغذائي

 العمل جار  

دعم البلتتتتدان واآلليتتتتات اإلقليميتتتتة 
يف إجتتتتراءات صتتتتتتتتتتتتتتتتتون التتتتتتتتتنتتتتوع 
البيولوجي يف املنتتتتتتتاطق الواقعتتتتتتتة 

 خارج الوالية الوطنية

إبالغ الدورتني الرابعة والثالثني واخلامستتتتة والثالثني 
للجنتتة م تتتتتتتتتتتتتتتايتتد األمستتاا ابلعنتتاصتتتتتتتتتتتتتتر الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتة 

 للمفاوضات املت لة بقطاع م ايد األمساا 

 ((ت)ه 15)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2023

دعم البلتتتتتدان يف إجراء وطتتتتتديتتتتتث   
تقييمات املخاطر بشتتتتتتتتتأن األمراض 
املعدية الناشتتتتتتتئة، نا يشتتتتتتتمل مراعاة 
عوامل أو مسببات املخاطرةًاحلماية 

 املت لة ابلتنوع البيولوجي

دعم البلتتتتتدان يف تقييم خمتتتتتاطر األمراض املعتتتتتديتتتتتة 
ابط بني احلياة الربية والثروة الناشتتئة على مستتتومل الر 

احليوانية والبشر، ابستخدا  أدوات املنظمة وأدوات 
)نتتالتقييم املشتتتتتتتتتتتتتترتا للمختتاطر(  9املنظومتتة الثالثيتتة

 والنظر يف النتائج ضمن األطر التنظيمية.

)الفقرة  COFO/2020/REP الوثيقة العمل جار  
 )ج(( 17

دعتتم التتبتتلتتتتتتتدان يف تتتعتتزيتتز األطتتر   
يلتتتة بتمكني اإلدارة القتتتانونيتتتة الكف

املستتتتتتتتتدامة للحياة الربية لضتتتتتتتتمان 

توفري التقييم والتتتتتدعم لتحستتتتتتتتتتتتتتني امتثتتتتتال اإلطتتتتتار 
ملعاهدات وا لألطر القانونية الوطنيةالوطين نوين القا

لدمل  وال تتتتتتتتتتتتتتكوا الدولية املت تتتتتتتتتتتتتتلة ابحلياة الربية

؛ CBD/COP/DEC/14/7 الوثيقة 2023
)الفقرة  COFO/2020/REP والوثيقة

http://www.fao.org/3/ak736e/ak736e00.pdf
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 األمن الغتتتتتذائي واحلتتتتتد من الفقر
 وتفادي األنشتتتتتتتتتطة غري الشتتتتتتتتترعية
ابلتماشتتتتتتتتتتتتي مع تنفيذ قرار اتفاقية 
التنوع البيولوجي بشتتتتتتتتتتتتتتتأن اإلدارة 
املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتتتتة للحيتتتتتتتاة الربيتتتتتتتة. 

(CBD/COP/DEC/14/7) 

البلدان التجريبية لربانمج اإلدارة املستتتتتتتتتتتدامة للحياة 
ا 14)ما ال يقل عن  الربية  (*بلد 

 ((؛ 3-)ا 10
 AFWC/2020/REP والوثيقة

تقرير طليلي مشتترتا بني البلدان يرفع توصتتيات إىل 
اتفتتتاقيتتتة التنوع البيولوجي بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن األطر املعيتتتاريتتتة 
واملعايري الواجب تطويرهاًتعزيزها، من أجل متكني 

، ويعمم ملوافقتتتة اإلدارة املستتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتة للحيتتتاة الربيتتتة
 األطراف عليه.

 CBD/COP/DEC/14/7 الوثيقة 2023

لبلتتتتتدان يف تعزيز األطر دعم ا  
القتتتتتتانونيتتتتتتة اليت متّكن اإلدارة 

وإنتتتاج  للغتتاابتاملستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة 
اخلشتتتتتتتتتتتتتتتب لغتتاايت التخفيف 
من الفقر، ابلتمتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتي مع 

اتفتتتتتتتاقيتتتتتتتة التجتتتتتتتارة  أهتتتتتتتداف
التتتتتتتدولتتتيتتتتتتتة  نتتتواع احلتتتيتتتواانت 
والتتنتتبتتتتتتتا ت التتربيتتتتتتتة املتتهتتتتتتتددة 

وااللتتتتتتتتتتتتتزامتتتتتتتات  ابالنتتتتتتقتتتتتتراض
التتتقتتتوانتتتني  إبنتتتفتتتتتتتاذالتتتوطتتتنتتتيتتتتتتتة 

 قطتتتتاع واحلونمتتتتة والتجتتتتارة يف
والشتتتتتتتتتتتتتترو  التتدوليتتة  الغتتاابت

 للتجارة ابألخشاا.

تعزيز تنفيتتتذ األطر القتتتانونيتتتة الوطنيتتتة لدعم توفري التتت
وما يت تتل وا من صتتكوا بشتتأن إنتاج األخشتتاا 
ابلتماشتتتتتتتتتتتتي مع االلتزامات الوطنية لجنتاج القانوين 

ا 15لألخشاا واالجتار وا )ما ال يقل عن   (*بلد 

  COFO/24/REP الوثيقة 2023
 )ا((22)الفقرة 
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دعم البلتدان يف 
جتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتع 
املتتتتتتتعتتتتتتتلتتتتتتتومتتتتتتتات 
املت تتتتتلة ابلتنوع 
التتبتتيتتولتتوجتتي يف 

نع جمتتتتتتتال صتتتتتتتتتتتتتت
التتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتترارات 
 وطتتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتلتتتتتتتهتتتتتتتا

 واستخدامها
 

جتميع وطليتتتتتتل ونشتتتتتتتتتتتتتر البيتتتتتتاانت  2
واملعلومتتتات لرصتتتتتتتتتتتتتتتد حتتتالتتتة التنوع 
البيولوجي على مجيع املستتتتوايت نا 

ة حبستتتتتب يف ذلك البياانت املف تتتتتل
 ، حسب املقتضىنوع اجلنس

طديث النظا  الكمبيوتري للم تتتتتتتيد الستتتتتتتمكي يف 
 (FISHSTAT)  العامل

خالل  ى هذا اإلجراءمت االتفا  عل العمل جار  
 املشاورات بني األعضاء

املستتتتتتح العاملي للغاابت بواستتتتتتطة عن  التقريرنشتتتتتتر 
 عداالستشعار عن بح 

  COFO/2016/REP الوثيقة 2021
 )أ(( 17)الفقرة 

التسجيل والرصد املتواصالن للبياانت بشأن التنوع 
 نظا امليكرويب نمعلومات عن األمراض من خالل 

EMPRES-i 

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  العمل جار  
 املشاورات بني األعضاء

عن حالة  التقرير العاملي ال تتادر نل ستتنتنيصتتياغة 
ائية يف العامل، قبل م تتتايد األمساا وتربية األحياء امل

انعقاد الدورة اخلامستتتتتتتتتتتتتة والثالثني للجنة م تتتتتتتتتتتتتايد 
 األمساا

 (9)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2022

إطال  األداة اجلوالتتتتتة لتتتتتدعم مجع البيتتتتتاانت ذات 
 ال لة عن امل يد والتجارة يف األمساا

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2023
 املشاورات بني األعضاء

القتتتتتدرات وبنتتتتتامجهتتتتتا يف جمتتتتتال مجع البيتتتتتاانت  دعم
والنمذجة ورصتتتتتد حالة املراعي وال ستتتتتيما يف بلدان 

 املنطقة اجلافة

(؛ 102)الفقرة  C 2021/21 الوثيقة 2023
  CL 165/Rep والوثيقة
 )أ(( 19)الفقرة 

العاملية عن معدات ال تتتتتتتيد البياانت  قاعدة إطال 
جلة هذه املعدات املرتونة أو املفقودة أو املهملة ملعا

وامل تتتتتتتتيد غري املق تتتتتتتتود املرتبط وا وانطال  عملية 
 مجع البياانت

)و(  16)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2023
 و)ز((
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نشتتتتتتتتتتتتتتر اخلطو  التوجيهية الفنية للمنظمة بشتتتتتتتتتتتتتتأن 
املنهجيات واملاشتتتترات املتعلقة بتقييم حجم ال تتتتيد 

 غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وأتثريه

 14)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2023
 )ي((

انمج األمم املتحتتتدة الستتتتتتتتتتتتتتنوي لرب  التقريرطتتتديتتتث 
النتتتامجتتتة عن  االنبعتتتااثتللتعتتتاون يف جمتتتال خفض 
عن الضماانت البيئية ونظم إزالة الغاابت وتدهورها 

 املعلومات الرقابية؛

 10)الفقرة  COFO/25/REP الوثيقة 2023
 ((2-)ا

ة أدوات دعم األعضتتتتتتتتتتاء بواستتتتتتتتتتط
ومنهجيتتات لتوليتتد أدلتتة أفضتتتتتتتتتتتتتتتل 
 على مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتة الغتتتتتتتاابت يف

لتنوع ل االستتتتتتتتتتتتتتتختتدا  املستتتتتتتتتتتتتتتتتدا 
 وصونه. البيولوجي

جبالغ عن الغتتتتاابت ل إ حتتتتة أدوات ومنهجيتتتتات
ومعتتتاجلتتتة الثغرات احلتتتاليتتتة على واحملليتتتة االبتتتتدائيتتتة 

 مستومل البياانت

)الفقرة  COFO/2020/REP الوثيقة 2022
 )د(( 13

ياانت ومنتجات معرفية ذات صتتتتتتتتلة لربانمج إنتاج ب
اإلدارة املستدامة للغاابت بشأن سالسل إمدادات 

 حلو  الطرائد واستهالنها

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2023
 املشاورات بني األعضاء

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتدة البلتتتتتدان يف الوفتتتتتاء 
ابلتتتتتزامتتتتتتتاهتتتتتتتتا التتوطتتنتتيتتتتتتتة ابإلبتتالغ 
املن تتتتتتتتتتتتتتوص عليهتتتا يف االتفتتتاقيتتتة 

 لوقاية النبا ت.  الدولية

نشتتتتتتتتتتتر معلومات على موقع االتفاقية الدولية لوقاية 
االمتثتتتتتال  النبتتتتتا ت بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن اإلبالغ الوطين عن

لاللتزامتتات الوطنيتتة لالتفتتاقيتتة التتدوليتتة، نتتا يف ذلتتك 
 توفري املعلومات بشتتتتتتتتأن آفات النبا ت وتفشتتتتتتتتيها،
من أجل تيستتتتتتتتتتري تبادل املعلومات واالستتتتتتتتتتتجاابت 

 الناشئة املتعلقة ابل حة النباتية. املبكرة للمشانل 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبا ت صن العمل جار  
 13(، املادة 1997)
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دعم البلدان يف تنمية القدرات يف 
جمتتتتتتتال مجع البيتتتتتتتاانت ألهتتتتتتتداف 
التنمية املستتتتتتتتدامة، إل حة رصتتتتتتتد 
متتاشتتتتتتتتتتتتتتترات أهتتتتتتتداف التتتتتنتتمتتيتتتتتتتة 
املستتتتتتتتتدامة، وشاصتتتتتتتتة املاشتتتتتتتترات 

 10ولوجي.املت لة ابلتنوع البي

يف قاعدة البياانت اإلح تتتتائية  اإلح تتتتائيات نشتتتتر
للمنظمة عن تغيري الغطاء الربي ابلنستتتتتتتتبة إىل مجيع 

 البلدان

 A/res/71/313 القرار 2021

طديث املواقع اإللكرتونية اخلاصتتتتتتة  هداف التنمية 
 املستدامة

 العمل جار  

من  1-4-2مجع وطليتتتتتل البيتتتتتاانت عن اهلتتتتتدف  
نمية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة، مع تقرير يشتتتتتتتتتتتتتتري إىل أهداف الت

معدالت استتتتتتتتجابة البلدان وتفاصتتتتتتتيل االستتتتتتتتجابة 
 للماشر الفرعي للتنوّع البيولوجي

2023 

تنوّع حنل  وضتتتتتتتتتتتتتتع نظا  لرصتتتتتتتتتتتتتتد
 العسل املستأنس

تنوّع حنل العسل اخلاضع لجدارة وضع نظا  لرصد 
يف نظتتتتتتتا  معلومتتتتتتتات التنوع الوراثي للحيواانت 

 ية والزراعةاملستأنسة لألغذ

 CGRFA-17/19/Report الوثيقة 2021
 (92)الفقرة 

تتعتزيتز التقتتتتتتتدرات التوطتنتيتتتتتتتة عتلتى 
طستتتتتني إدماج املعلومات املت تتتتتلة 
ابلتتتتتنتتوع التتبتتيتتولتتوجتتي وطتتلتتيتتلتتهتتتتتتتا 

 وعرضها 

أبعتتتاد البيتتتاانت اجلغرافيتتتة  دمج التنوع البيولوجي يف
اثئق يف و و للبيتتتتاانت  املكتتتتانيتتتتة واملتتتتاديتتتتة البيولوجيتتتتة

  العمل يد ا بيدبادرة التخطيط مل

2023 
 

 

 (12)الفقرة  CL 166/9 الوثيقة

ضتتتتتتتتتتتتتتّم طلبات بياانت خاصتتتتتتتتتتتتتتة 
مت تتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتة ابلتنوع البيولوجي إىل 
عمليتتتتتتتة مجع البيتتتتتتتاانت املتعلقتتتتتتتة 

حول ترنيبات  مجيع األطراف اليت تنّفذ مشتتتتتتتتتتتتتتاريع
طورة تقّد  البياانت مبيدات اآلفات شتتتتتتتتتتتتتتديدة اخل
 اخلاصتتتة 11االستتتتمارةاملت تتتلة ابلتأثري على البيئة يف 

 وذه الرتنيبات

2021 
 

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل 
 املشاورات بني األعضاء
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 .1-6-15، و2-4-15و ،1-3-15و ،1-2-15و ،1-1-15و ،1-ج-14و ،1-ا-14و ،1-7-14و ،1-6-14و ،1-4-14و ،1-3-12و ،2-5-2و ،1-5-2و ،1-4-2أهداف التنمية املستدامة   10
رة واحدة أو لعدة مرات، يف كن مالحظتها خالل فرتة زمنية ق رية بعد التعرض هلا ملمبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة هي مواد نيميائية خم  ة الستخدامها نمبيدات لآلفات وتحعرف  هنا ترّتب أتثريات صحية وبيئية حادة مي  11

اين من مشانل بسبب مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة، إما بسبب مشانل على صحة من اتفاقية روتردا ، فةّن أي طرف هو بلد من البلدان النامية أو بلد مير اقت اده يف مرحلة انتقالية ويع 6املادة  روف االستخدا . ونوجب 
ية، ابإلمجاع مجع أي معلومات إضافية على من امللحق الرابع ابالتفاق 1ومات املطلوبة واحملددة يف اجلزء اإلنسان أو مشانل بيئية على أراضيه، جيوز له التقد  ابقرتاح إىل األمانة إلدراج هذه الرتنيبة ضمن امللحق الثالث. وإضافة إىل املعل

 األمانة عن طريق السلطات املخت ة يف البلد املعين.  غرار تلوث الرتبة واملياه وتسمم الطيور والثدييات وتسمم امللقحات نا ياثر بشكل واضح على التنوع البيولوجي وعرض تلك املعلومات على
 2021يف دورهتا الثانية واخلمسني املنعقدة يف مارتًآذار  للتنوع البيولوجياعتمدت جلنة األمم املتحدة اإلح ائية نظا  احملاسبة البيئية واالقت ادية   12

نبيتتتتتدات اآلفتتتتتات واليت جتري يف 
 إطار اتفاقية روتردا 

 احملاستتتتتتتتتبة للنظم اإليكولوجية دعم
 12على أسات طوعي

على األقل إبجناز مشتتتتتتتتتتاريع  *مباشتتتتتتتتتترة بلدين اثنني
املت تتتتتتتتتلة  االقت تتتتتتتتتادية استتتتتتتتتبة البيئيةلتنفيذ نظا  احمل

ابلتنوع البيولوجي يف الغتتاابت وم تتتتتتتتتتتتتتتايتتد األمستتاا 
)إنتتتاج احملتتاصتتتتتتتتتتتتتتيتتل والثروة احليوانيتتة؛ واستتتتتتتتتتتتتتتختتدا  

 األراضي والغطاء األرضي( 
 

 ؛ والوثيقةE/CN.3/2021/L.3 الوثيقة 2023
cl 165 8؛ القرار 

http://www.pic.int/Portals/5/download.aspx?d=UNEP-FAO-RC-CONVTEXT-2015-Art6.En.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/decisions/Draft-Decisions-Final-10March2021.pdf
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يف لبلدان إ حة التدريب وبناء قدرات ا  
البيتتتتتاانت عن مواردهتتتتتا مجع  متتتتتا  ص

 النبتتتاتيتتتة، واحليوانيتتتة، واحلرجيتتتة واملتتتائيتتتة
ويف توثيق  وتقييمهتتتتتتا واإلبالغ عنهتتتتتتا،

اجلهود املبتتتتذولتتتتة ل تتتتتتتتتتتتتتون هتتتتذه املوارد 
الوراثية وتنميتها واستتتتتتتخدامها على حنو 
مستتتتتتتتتتتتدا ، نا يف ذلك لتمكني رصتتتتتتتتتتتد 

ألهداف التنمية  6-15و 5-2املاشرين 
املف تتتتتلة املستتتتتتدامة نا يشتتتتتمل البياانت 

 حبسب نوع اجلنس.

أدلتتتتة عمليتتتتة ملعتتتتايري بنوا اجلينتتتتات للموارد  إعتتتتداد
 إبشراف اهليئة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

-CGRFA الوثيقة 2021

17/19/Report  (65)الفقرة 
طديث قاعدة بياانت املوارد الوراثية ب ورة منتظمة 
)نتتظتتتتتتتا  متتعتتلتتومتتتتتتتات التتتتتنتتوع التتوراثتتي لتتلتتحتتيتتواانت 

العاملي للمعلومات واإلنذار  والنظا  ملستتتتتتتتتتتأنستتتتتتتتتتة،ا
املبكر بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن املوارد الوراثيتتتتة النبتتتتاتيتتتتة لألغتتتتذيتتتتة 

، ابلتنستتتتتتتتتتتتتتيق مع قواعد البيتاانت األخرمل والزراعة(
 ذات ال لة

العمل 
 جار  

-CGRFA الوثيقة

17/19/Report 

تقدمي تقارير الرصتتد عن حالة التنفيذ الوطين خلطط 
د الوراثية النباتية واحليوانية إىل العمل العاملية للموار 

هيئتتتة املوارد الوراثيتتتة النبتتتاتيتتتة لألغتتتذيتتتة والزراعتتتة يف 
 دورهتا العادية الثامنة عشرة

2021 

تطوير نظم عاملية جديدة للمعلومات بشتتتتتأن املوارد 
 الوراثية احلرجية

-CGRFA الوثيقة 2023

17/19/Report  (79)الفقرة 
ناء القدرات ودعم وستتتتتتتتتتتتتائل دعم البلدان يف جمال ب

مجع البياانت ورصتتتتتتتتتتتتتتد التنوع البيولوجي املرتبط وا 
على املستتتتتتتتتتتتتتتومل امليكرويب، نتتتا يشتتتتتتتتتتتتتتمتتتل البكترياي 

 والفطرايت

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2023
 املشاورات بني األعضاء

تقدمي تقارير عن رصتتتتتتتتتتتتتتد حالة تنفيذ خطة العمل 
احلرجية على املستتتتتتومل  العاملية بشتتتتتأن املوارد الوراثية

-CGRFA الوثيقة 2023

17/19/Report  (78)الفقرة 
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هيئتتتتة املوارد الوراثيتتتتة النبتتتتاتيتتتتة لألغتتتتذيتتتتة  الوطين إىل
 يف دورهتا العادية التاسعة عشرة  والزراعة

للمعلومتتتتات بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن األنواع    عتتتتاملياتطوير نظتتتت
املستتتتتتتتزرعة للموارد الوراثية املائية، واستتتتتتتتخدامها يف 

 ر القطريةالتقاري

-CGRFA الوثيقة 2023

17/19/Report 

طتتديتتث النظتتا  العتتاملي لجعال  عن املوارد الوراثيتتة 
من  17النبتتتاتيتتتة لألغتتتذيتتتة والزراعتتتة يف إطتتتار املتتتادة 

املعتتاهتتدة التتدوليتتة للموارد الوراثيتتة النبتتاتيتتة لألغتتذيتتة 
العتتتاملي للمعلومتتتات  النظتتتا والزراعتتتة، ابلتوازي مع 

بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية واإلنذار املبكر 
 وغري ذلك من قواعد البياانت ذات ال لة والزراعة

املعاهدة الدولية بشأن املوارد  قرار 2023
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 11/2019 قرارالو  4/2019
-CGRFA (؛ والوثيقة3)الفقرة 

17/19/Report  (66)الفقرة 

 دعم تنمية القدرات يف
جمتتتتتتتال تتتعتتمتتيتتم التتتتتنتتوع 

 البيولوجي

تنمية القدرات من أجل دعم البلدان يف  4
وضتتتتتع أطر ستتتتتياستتتتتاتية وقانونية متستتتتتقة 
تتتتتدمج التنوع البيولوجي داختتتتل خمتلف 

 القطاعات وعربها 
 
 
 
 
 
 

ضتتتتتتتتتتتتتتم األطر القانونية بشتتتتتتتتتتتتتتأن األمسدة يف قاعدة 
SoiLEX 

ال ادرة اخلطو  التوجيهية الطوعية  2021
دارة لجة والزراعة عن منظمة األغذي
 املستدامة للرتبة

نشتتتتتتتتتتتتر الدليل العملي عن التشتتتتتتتتتتتتريع لنهج النظا  
اإليكولوجي إزاء م تتتتتتتايد األمساا، وعقد ورشتتتتتتيت 
عمتتتتل إقليميتني يف أفريقيتتتتا لتتتتدعم تنفيتتتتذ التتتتدليتتتتل 

 العملي

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2021
 املشاورات بني األعضاء

خطة العمل الوطنية  دعم األعضتتتتتتتتتتتتاء يف صتتتتتتتتتتتتياغة
ملكافحة ال تتتتتتتتتتتتتتيد غري القانوين دون إبالغ ودون 

 تنظيم وتنفيذها

العمل 
 جار  

 11)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة
 )ي((
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مستتتتتتتتتتاعدة البلدان يف بناء القدرات يف جمال تقييم 
ختتتدمتتتات النظتتتا  اإليكولوجي نتتتا يف ذلتتتك نظم 

 اإلنتاج والتنوع البيولوجي املت ل وا

تفا  على هذا اإلجراء خالل مت اال 2023
 املشاورات بني األعضاء

بناء على طلب من جلنة م تتتتتتتتتتتتايد األمساا، تعزيز 
مشتتتتروع اخلطو  النقاش بني أعضتتتتاء اللجنة حول 

التوجيهية الطوعية بشتتتتتتتتتتتأن تنظيم ورصتتتتتتتتتتتد ومراقبة 
  عمليات املسافنة

 14)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2023
 )ح((

 على طلبهم، من أجل تكييفدعم األعضتتاء، بناء 
ملراعاة مدونة الستتتتتتتلوا الدولية بشتتتتتتتأن ستتتتتتتياستتتتتتتاهتم 

 استخدا  األمسدة وإدارهتا على حنو مستدا 

)الفقرة  C 2019/REP الوثيقة 2023
 )ا(( 49

تتتتدابري  تنميتتتة قتتتدرات البلتتتدان لتحتتتديتتتد
ال تتتتتتتون الفعالة األخرمل احملتملة القائمة 

نا يف القطاعات الزراعية،  على املناطق
 يف ذلك م ايد األمساا والغاابت

بناء على طلب جلنة م ايد األمساا، إنتاج وتعميم 
اخلطو  التوجيهية العملية لدعم األعضاء يف طديد 
وتنفيتتذ تتتدابري أخرمل فعتتالتتة لل تتتتتتتتتتتتتتون قتتائمتتة على 

 املناطق

 17)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2023
 )د( و)هت((

 تنميتتتتة القتتتتدرات على دعم البلتتتتدان يف
اعتمتتتاد استتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتات وأطر قتتتانونيتتتة 
حلمتتتتتايتتتتتة التنوع البيولوجي احمللي وإبراز 

 قيمته 

تنفيتتتتذ اإلطتتتتار القتتتتانوين حلمتتتتايتتتتة التنوع البيولوجي 
على األقتتتتل  *احمللي وإبراز قيمتتتتته يف أربعتتتتة بلتتتتدان
 )السنغال، والنيجر، وموزامبيق وبريو(

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2021
 األعضاء املشاورات بني

يف متتتتتتا خص البلتتتتتتدان التجريبيتتتتتتة لربانمج اإلدارة  
ا 14املستتتدامة للحياة الربية )ما ال يقل عن  (: *بلد 

جتميع التشريعات ذات ال لة واخل ائص القانونية 

 AFWC/2020/REP الوثيقة 2023
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الوطنيتتتتتتة، وطليتتتتتتل مواطن القوة والثغرات ونقتتتتتتا  
الضتتتتعف املت تتتتلة ابألطر املعيارية اليت متكن اإلدارة 

ياة الربية )نا يف ذلك االستتتتتتتتتتخدا  املستتتتتتتتتتدامة للح
االستتتتتتتتتتتتتتتهالني وغري االستتتتتتتتتتتتتتتهالني للحيتتاة الربيتتة 
واإلنتاج احليواين وصحة احليوان والسالمة الغذائية( 

 املتاحة على اإلنرتنت
القوانني يف متتا خص البلتتدان املعنيتتة بربانمج إنفتتاذ 

)متتا ال يقتتل ابت واحلونمتتة والتجتتارة يف قطتتاع الغتتا
ا 15عن  (: استتتتتتعراض األطر القانونية املت تتتتتلة *بلد 

إبنتاج األخشتتاا واالجتار وا لتحديد مواطن القوة 
والثغرات ومواطن الضتتتتعف املت تتتتلة ابألطر املعيارية 

 اليت متّكن اإلدارة املستدامة للغاابت

)الفقرة  COFO/24/REP الوثيقة 2023
 )ا(( 22

 ة القدرات علىتنمي دعم األعضتتتتتتتتتتاء يف
تعبئتتتتتتتة املوارد من أجتتتتتتتل تعميم التنوع 
البيولوجي واالستثمارات يف هنج الزراعة 
 املستدامة اليت تساهم مسا ة أفضل يف

 لتنوع البيولوجيل االستتتتتتتخدا  املستتتتتتتدا 

على طلتتتتتتتب البلتتتتتتتدان، إدراج تعميم التنوع  بنتتتتتتتاء  
ولوجي يف برامج التعتتتتتتتاون التقين، والربانمج البي

التعتتتتتاوين بني املنظمتتتتتة واحلكومتتتتتات، ومرفق البيئتتتتتة 
العاملية، وال تتتتتتتندو  األخضتتتتتتتر للمناخ، وغري ذلك 
من مشتتتتتتتتاريع ثنائية ومتعددة األطراف، ابلتماشتتتتتتتتي 

 مع أطر الربجمة القطرية للمنظمة ولألمم املتحدة.

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2023
 املشاورات بني األعضاء
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، نا يف ذلك التمويل من مرفق وصتتتتتتتتونه
 البيئة العاملية. 

إنشتتتتتتتتتتتتتتاء ما ال يقل عن جمالني برجميني اثنني للعمل 
على تعميم التنوع البيولوجي، ابالستتتتتتتتتتتتناد إىل املزااي 
املقتتارنتتة للمنظمتتة وابالتستتتتتتتتتتتتتتتا  مع أولوايت جمتتال 
الرتنيز املتمحور على التنوع البيولوجي ملرفق البيئتتتة 

على العتتامليتتة، ني يتتتار البلتتدان منهتتا وتف تتتتتتتتتتتتتتلهتتا 
 مقاسها

2023 

تنمية القدرات  مستتتتتتتتاعدة األعضتتتتتتتتاء يف
إدمتتتتتتاج منظور التنوع البيولوجي،  على

نا يف ذلك استتتتترتاتيجيات املستتتتتاواة بني 
اجلنستتتتتتتتتتتني ذات ال تتتتتتتتتتتلة، والشتتتتتتتتتتتعوا 
األصتتتتتتتتتتتتتتليتتة واجملتمعتتات احملليتتة واملعتتارف 
التقليدية، يف صتتتتتتتتتتتتكوا التخطيط ذات 
صتتتتتتتتتتتتتتلتتتة، نتتتا فيهتتتا أطر الربجمتتتة القطريتتتة 

ة واملبتتتادرات اإلقليميتتتة واخلطط للمنظمتتت
الوطنيتتتتة للقطتتتتاعتتتتات الزراعيتتتتة واخلطط 

 الوطنية لألمن الغذائي والتغذية

بناء  على طلب البلدان، دعم صياغة خطط رئيسية 
للثروة احليوانية ترتقي إىل أق تتى حد نكن نستتا ة 
قطاع الثروة احليوانية يف النمو االقت ادي واحلد من 

اجلنستتتتتتتتتتتتتتني واألمن الغتتذائي الفقر واملستتتتتتتتتتتتتتتاواة بني 
نوازاة إدارة خفض انبعتتتتتااثت غتتتتتازات والتغتتتتتذيتتتتتة، 

االحتبات احلراري والتكيف مع تغري املناخ وصتتتتتتتون 
 التنوع البيولوجي

2023 

مستتتتتتتتتتتتتتتاعتتدة البلتتدان يف تعزيز تربيتتة األنواع اليت يتم 
مجعها من النطا  الربي، والتشتتتتتتتتتجيع على إنثارها 

دة، حبستتتتتتتتتتتتتتب من أجل تدجني احملاصتتتتتتتتتتتتتتيتل اجلديت
 املقتضى

املعاهدة الدولية بشأن املوارد  قرار 2023
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 إىل 9 من الفقرات) 11/2019
؛ (6 الفقرة) 4/2019 قرارالو  (؛15
خطة العمل العاملية ل ون املوارد و 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 واستخدامها املستدا 
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اء على طلبهم، مستتتتتتاعدة األعضتتتتتتاء، بن
يف طستتتتني قدرهتم على وضتتتتع وتكييف 
وتنفيتتتتذ تتتتتدابري احل تتتتتتتتتتتتتتول على املوارد 
وتقاستتتتتتتم منافعها، من أجل إدراا أ ية 
املوارد الوراثيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة ودورهتتا 
اخلتتتاص على صتتتتتتتتتتتتتتعيتتتد األمن الغتتتذائي 

 ومساهتا املميزة.

تنفيذ مستتتتتتتتح للتدابري الوطنية للح تتتتتتتتول إىل املوارد 
فعها يهدف إىل تكييف اخل تتتتتتتتتتتائص وتقاستتتتتتتتتتتم منا

املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، وقيا  هيئة 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ابلنظر يف توصتتتتتيات 

 املتابعة

-CGRFA الوثيقة 2023

17/19/Report  ((2)19)الفقرة 

 يف للمحاصتتتتتتيل الربية األقاراموضتتتتتتوع يف  بحثال
 الدولية املعاهدة إطار

املعاهدة الدولية بشأن املوارد  قرار 2023
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

إىل من  9الفقرات ) 11/2019
(؛ 6)الفقرة  4/2019قرار ال(؛ و 15
(؛ 5الفقرة ) 2/2019قرار الو 
 (؛ 6و 5)الفقر ن  7/2019 قرارالو 

دعم البلدان يف بناء القدرات لرصتتتتتتتتتتتتتتد 
وجي، نا اإلدارة املستتتتتتتتتدامة للتنوع البيول

  يف ذلك هنححج النظا  اإليكولوجي
 

-GSPPA الوثيقة 2021 أداة لرصد تنفيذ اإلدارة املستدامة للرتبة

VIII/20/Report  (2-8)البند 
األداة ودليل املستتتتتتتتتتتخد  لرصتتتتتتتتتتد تنفيذ هنج النظا  

 اإليكولوجي إزاء م ايد األمساا
خالل  مت االتفا  على هذا اإلجراء 2022

 املشاورات بني األعضاء
أدوات وماشتتتتتتتتتتتتتترات التتتدفقتتات البيئيتتة لتتدعم التنوّع 

 البيولوجي للمياه العذبة
2022 

معدات  عقد حلقات عمل إقليمية بشتتتتتتتتتتتتتتأن إدارة
ال تتتتتتتتتتتتتتيتتتد املرتونتتتة أو املفقودة أو املهملتتتة والتلوث 

 ال لب، شاصة القمامة البالستيكية

 (16رة )الفق C 2021/23 الوثيقة 2022
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يف  تنمية القدرات على املستتتتويني اإلقليمي والوطين
طوعية بشتتتتتتتتأن وستتتتتتتتم التوجيهية الطو  ما  ص اخل

 معدات ال يد

 16)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2023
 )ز((

تقتتتتتتتارير فنيتتتتتتتة تعرض أمثلتتتتتتتة عن تطبيق اخلطو  
تقييم وأداء الثروة احليوانية على التوجيهية للمنظمة ل

متتتتتا خص تقييمتتتتتات التنوع  يئي يفال تتتتتتتتتتتتتتعيتتتتتد الب
البيولوجي؛ وتقرير فين يستتتتتتتتتتتعرض ماشتتتتتتتتتترات إدارة 

  التنوع البيولوجي يف الربازيل

 13)الفقر ن  C 2021/21 الوثيقة 2021
 (14و

إجناز خطة تنفيذ مدونة الستتتتتتتتتتتتتلوا الدولية بشتتتتتتتتتتتتتأن 
 استخدا  األمسدة وإدارهتا على حنو مستدا 

ة )الفقر  C 2019/REP الوثيقة 2022
 )ا(( 49

وضتتتتتتع قاعدة بياانت للمختربات الوطنية اليت جتري 
 عمليات تقييم جلودة األمسدة

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2021
 املشاورات بني األعضاء

خطو  توجيهيتتة وأدوات لرصتتتتتتتتتتتتتتتد إدارة ال تتتتتتتتتتتتتتيتتد 
املستتتتتتتتتدا  ابالستتتتتتتتتناد إىل اختبار ميداين يف البلدان 

 ارة املستدامة للحياة الربيةالتجريبية لربانمج اإلد

2023 

العناصتتتتتتتتتتتتتتر  إطار تفعيلدعم البلدان يف 
وستتواها من  العشتترة للزراعة اإليكولوجية

من أجل تيستتتتري ، هنج مبتكرة مستتتتتدامة
تعميم التنوع البيولوجي عرب القطتتاعتتات 

 الزراعية

نشتتتتتتر دليل عملي بشتتتتتتأن تفعيل العناصتتتتتتر العشتتتتتترة 
 عمتل إقليميتني للزراعتة اإليكولوجيتة، وعقتد حلقيت

 يف أفريقيا دعم ا لتنفيذ الدليل العملي

)الفقر ن  CL 163/REP الوثيقة 2022
 ؛ والوثيقة)ج(( 15)ح( و 10

C 2019/21 Rev.1  الفقرة(
 C 2019/REP (؛ والوثيقة13

 (15والفقرة  7/2019)القرار 
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دعم البلتتتدان يف بنتتتاء نظمهتتتا يف جمتتتال 
النبا ت  ال تتتتحة النباتية الكفيلة حبماية
 املزروعة والربية على حد سواء

إجراء تقييمات للقدرات يف جمال ال تتتتتتتحة النباتية 
تستتتتتتتتتتتتتتتاعتتد يف طتتديتتد مواطن القوة والتحتتدايت يف 

 النظم الوطنية لل حة النباتية

العمل 
 جار  

سرتاتيجية تنمية القدرات الوطنية ا
يف جمال ال حة النباتية التابعة 

با ت الدولية لوقاية الن لالتفاقية
صتتتتتتتتتتتياغة استتتتتتتتتتترتاتيجيات وطنية لتنمية القدرات يف  (2012، والنسخة املنقحة 2010)

جمال ال تتتتتتتتتحة النباتية ستتتتتتتتتتستتتتتتتتتاعد يف  اية التنوع 
البيولوجي للنبا ت وطستتتتتتن ال تتتتتتحة النباتية وتعزز 

 األمن الغذائي

العمل 
 جار  

إنتتتاج مواد تتتدريبيتتة تتتدعم تنفيتتذ االتفتتاقيتتة التتدوليتتة 
لنبتتا ت واملعتتايري التدوليتتة لتتتدابري ال تتتتتتتتتتتتتتحتة لوقتايتة ا

النباتية وتوصتتتتتتتتتتتتتيات هيئة تدابري ال تتتتتتتتتتتتتحة النباتية، 
فتستتتتتتتاعد يف بناء نظم وطنية لل تتتتتتتحة النباتية أنثر 
قوة، وتحقتتتتّد  التتتتدورات التتتتتدريبيتتتتة من خالل ورش 
عمل إقليمية ستتتتتتتتتتتتتتنوية، ودورات التعليم اإللكرتوين 

رمل مثل ومن خالل استتتتتتتتتتتخدا  املواد التدريبية األخ
 اإلنفوغرافيكس وأشرطة الفيديو والتعليم اإللكرتوين

العمل 
 جار  

طستتتتني تقاستتتتم وتطبيق 
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارف، 
والتتتتتتتتتتتكتتتتتنتتتتتولتتتتتوجتتتتتيتتتتتتتات 
واملمارستتتات اجليدة من 
جتتانتتب البلتتدان لتعميم 

 التنوّع البيولوجي

على  دعم البلتتتتتدان يف بنتتتتتاء القتتتتتدرات 5
 رصد يف جمال صعيد املمارسات اجليدة

وإدارهتتتتا  الوقتتتايتتتة منهتتتاو  األنواع الغتتتازيتتتة
 واستئ اهلا

عقد حلقة عمل إقليمية حول وضتتع خطط طوار  
لتفشتتتتتتتتتتتتي األنواع الغازية احلرجية يف أورواب وآستتتتتتتتتتتتيا 

 الوسطى

 EFC/2019/14 Rev.1 الوثيقة 2021
 (5و 4)الفقر ن 

تقييم إقليمي بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن أتثري تغرّي املنتتتاخ يف األنواع 
ا واحمليط اهلاد ، الغازية يف الغاابت لدمل إقليم آسي

 من خالل الشبكة اإلقليمية لألنواع الغازية احلرجية

 APFC/2019/REP الوثيقة 2021
 (20)الفقرة 
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صتتتتتياغة وتعميم دراستتتتتة إقليمية بشتتتتتأن نظم اإلنذار  
والعمتتتتل املبكر املتعلقتتتتة ابألنواع الغتتتتازيتتتتة احلرجيتتتتة 
مرضتتتتتتتتتتات( 

ح
)اآلفات احلشتتتتتتتتتترية والنبا ت الغازية وامل

من تفشتتتتتتتتتتتتتتيهتتا والتخفيف من وطتتأهتتتا يف  والوقتتايتتة
 اإلقليم

 NEFRC/2017/REP الوثيقة 2021

 

دليل تطبيق معايري ال تتتتتتتتتحة النباتية يف  استتتتتتتتتتعراض
 احلراجة

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2022
 املشاورات بني األعضاء

العمتل مع اتفتاقيتة التجتارة التدوليتة  نواع احليواانت 
املهددة ابالنقراض بشتتتتتتتتتتتتأن التجارة  والنبا ت الربية
 ابألنواع الغازية 

العمل 
 جار  

 11)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة
؛ )د( و)و(( 15والفقرة  1)أ( 
مذنرة التفاهم بني منظمة األغذية و 

والزراعة واتفاقية التجارة الدولية 
 نواع احليواانت والنبا ت الربية 
املهّددة ابالنقراض اليت وحقعت يف 

 .2006عا  
دعم البلدان يف تنفيذ التبادل الرقمي لشتتتتتتتتتتتتتتهادات 

إصدار الشهادات اإللكرتونية  ال حة النباتية )نظا 
لل حة النباتية التابع لالتفاقية الدولية( والتوصيات 
اخلاصتتتتتتتتتتتة بتنظيف املستتتتتتتتتتتتوعبات وابآلفات امللوثة، 

 ال ادرة عن هيئة تدابري ال حة النباتية 

العمل 
 جار  

 دوت لتدابري ال حة النباتيةاملعيار ال
 CPM R-06 ؛ والوثيقة12
(2017) 
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مستتتاعدة البلدان يف إرستتتاء آليات ملكافحة انتشتتتار 
اآلفات امللوثة للبيئة يف مستتتتتارات جتارة الستتتتتلع غري 

 النباتية

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2023
 املشاورات بني األعضاء

الستتتتتلبية للتداعيات دعم البلدان يف احلد من اآلاثر 
اخلطرية لألنواع الغازية الدخيلة، وال سيما يف املوائل 

 اهلشة

2023 

إدراا البلدان لكيفية استتتخدا  التوصتتيات ال تتادرة 
عن االتفاقية الدولية لوقاية النبا ت واملعايري الدولية 
لتدابري ال حة النباتية وهيئة تدابري ال حة النباتية، 

ظمتتاهتتتا الوطنيتتة لوقتتايتتة النبتتا ت يف التعتتاطي مع من
والنفاذ إىل النظم الوطنية لتدابري ال تتتتتتتتتتتتتتحة النباتية 
اليت ميكن استتتتتتتتتتتتتتتخدامها لوقاية احلياة النباتية لديها 

األنواع الغتتازيتتة التتدخيلتتة )مثتتل طليتتل املختتاطر  من
ونظم املراقبة وإجراءات االستتتتئ تتتال ومراقبة احلدود 

 وغريها(

العمل 
 جار  

ية القدرات الوطنية سرتاتيجية تنما
يف جمال ال حة النباتية التابعة 

الدولية لوقاية النبا ت  لالتفاقية
 (2012، والنسخة املنقحة 2010)

تادي تقييمات القدرات يف جمال ال تتتتتتتتتتتتحة النباتية  
إىل وضتتتتتتع استتتتتترتاتيجيات وطنية لتنمية القدرات يف 
جمال ال تتتتتتتتتتتتتتحة النباتية، تنطوي على مكّون يتعلق 

لت تتتتتتتتدي للمخاطر املرتبطة ابألنواع الغازية بكيفية ا
 الدخيلة املضرّة ابلنبا ت.

العمل 
 جار  
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دعم البلدان يف بناء قدراهتا على تعميم 
"ال تتتتحة  إطار هنجالتنوع البيولوجي يف 

 الواحدة"

لزراعة وبني دراستتتتتتتة مشتتتتتتترتنة بني منظمة األغذية وا
بشتتتتتتأن  Ecosystem Health Allianceمنظمة 
حملرنة لنشوء األمراض احليوانية امل در اليت العوامل ا

 تنتقل من احلياة الربية

 COFO/2020/REP الوثيقة 2021
 )ج(( 22و )ج( 17 ن )الفقر 

دعم البلدان يف تنفيذ خطة عمل املنظمة بشتتتتتتتتتتتتتتأن 
 مقاومة مضادات امليكروابت

العمل 
 جار  

 ت منا)الفقر  C 2021/21 الوثيقة
 (27ىل إ 23

ملقتضتتتتتتتتتتتى، على إدراج مراقبة تدريب البلدان، عند ا
احليتتتتتاة الربيتتتتتة واجلوانتتتتتب األخرمل املتعلقتتتتتة ابلتنوع 
البيولوجي، يف من ات هنج "ال حة الواحدة" ويف 

 مساعيه

 COFO/2020/REP الوثيقة 2023
 )ج((؛ الوثيقة 17)الفقرة 

C 2021/21  (74)الفقرة 

دعم تشتتجيع اإلدارة املستتتدامة للحياة الربية، نا يف 
ج "ال حة الواحدة" للحاول ب ورة أفضل ذلك هن

دون خمتتاطر األمراض احليوانيتتة امل تتتتتتتتتتتتتتتدر، )برانمج 
 اإلدارة املستدامة للحياة الربية( 

 COFO/2020/REP الوثيقة 2022
 )ج(( 17)الفقرة 

دعم استتتتتتتتتتتتتتتخدا  األمسدة وإدارهتا على 
 حنو مستدا 

املستتتتتتتتتتتتتتتدامة تقرير عن إدارة الرتبة من أجل الزراعة 
 التغذية تعزز اليت

ال ادرة اخلطو  التوجيهية الطوعية  2023
دارة لجعن منظمة األغذية والزراعة 

 املستدامة للرتبة
وتعزيز تقتتتاستتتتتتتتتتتتتتم وتعميم املعتتتارف دعم 

والتكنولوجيتتات واملمتتارستتتتتتتتتتتتتتتات اجليتتدة 
 بشأن إدارة امللقحات

 للعناصتر ذات ال تلة دعم التنفيذ الوطين واإلقليمي
 عمتتتل وبرانمج 2.0ملقحتتتات للمبتتتادرة التتتدوليتتتة لل

 وا املت ل والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

؛ CBD/COP/DEC/14/6 الوثيقة 2023
 CGRFA/17/19/Report الوثيقة

 )املرفق هاء( 
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االستتتتتتتتتتتتتتتختتدا  املستتتتتتتتتتتتتتتتتدا  للموارد دعم 
 الستتتتتتتتتتتتتتمكية نا يف ذلك من خالل هنج
النظا  اإليكولوجي إزاء إدارة م تتتتتتتتتتتتتتايد 

 األمساا

  األدوات ودورة التعليم اإللكرتوين لتتتتتتتدعم إطال
 تنفيذ هنج النظا  اإليكولوجي إزاء م ايد األمساا

 9)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2023
 )ز((

امل تتتتيد  اعتماد اخلطو  التوجيهية الفنية للوقاية من
 العرضي للثدييات البحرية يف م ايد األمساا

 17الفقرة ) C 2021/23 الوثيقة 2021
 ((ز)

نشتتتتتتتتتتتتتتر دليتتتل ختتتاص عن أمستتتاا النطتتتا  البحري 
 األوسط يف احمليط األطلسي

 9)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2021
 )ج((

اعتماد أفضتتتتتتتتتتل املمارستتتتتتتتتتات يف احلّد من ال تتتتتتتتتتيد 
العرضتتتتتتتتتتتتتي يف م تتتتتتتتتتتتتايد القريدت االستتتتتتتتتتتتتتوائية اليت 

 تستخد  شباا اجلرّ 

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2021
 ني األعضاءاملشاورات ب

اعتمتتاد تعتتديلني على معتتدات ال تتتتتتتتتتتتتتيتتد للحتتّد من 
ال تتتيد غري املق تتتود من جانب بلدين انميني على 

 األقل

2021 

عقد ورشتتتتتتة عمل للخرباء حول الدروت املستتتتتتتمدة 
واملمارستتات اجليدة إلدارة م تتايد األمساا تتماشتتى 

هنج النظا  اإليكولوجي إزاء م تتتتتتتتتايد األمساا،  مع
 يوّلف النواتج ووضع تقرير

 9)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2022
 )ز((

بناء القدرات املت لة ابالتفاقيات البيئية 
املتعددة األطراف لدول أفريقيا، ومنطقة 

 البحر الكارييب واحمليط اهلاد 

تنفيتتذ املرحلتتة الثتتالثتتة من برانمج االتفتتاقيتتات البيئيتتة 
لبلتتتتدان أفريقيتتتتا ومنطقتتتتة البحر املتعتتتتددة األطراف 

 الكارييب واحمليط اهلاد : 
   دعم إدمتتتتاج التتتتتدابري من أجتتتتل االستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدا

املستتتتتتتتتتتتتتتتتدا  للتنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة 

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2023
 املشاورات بني األعضاء
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وصتتتتونه، يف أطر الستتتتياستتتتات واالستتتترتاتيجيات 
 وخطط العمل على املستومل الوطين

  دعم تعميم التنوع البيولوجي يف برامج اإلرشتتتتتتتاد
املستتتتتتتتومل الوطين وإضتتتتتتتفاء الطابع  الزراعي على

 املاسسي عليه
  برامج تتتتتتدريبيتتتتتة لتمكني املنتجني الزراعيني من

اعتماد أفضتتتتتل املمارستتتتتات املستتتتتتندة إىل النظا  
 التحول إىل اإلنتاج املستدا  تعزيز اإليكولوجي و 

برانمج األمم  لتتتتتة الثتتتتتالثتتتتتة منإطال  وتنفيتتتتتذ املرح
املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعااثت النامجة 
عن إزالة الغاابت وتدهورها يف أقاليم أفريقيا، وآسيا 

 واحمليط اهلاد  وأمريكا الالتينية

)الفقرة  COFO/25/REP الوثيقة 2021
 ((2-)ا 10

مواصتتتتتتتلة تقدمي الرباهني على أن احللول 
 بتتني صتتتتتتتتتتتتتتتون التتتتتنتتوع التتيت تتتقتتيتتم تتتوازان  

البيولوجي للغتتاابت وبني استتتتتتتتتتتتتتتختتدامتته 
املستتتتتتتدا ، ناإلدارة املستتتتتتتدامة للغاابت 
واالستتتتتتت تتتتتتالح والزراعة احلرجية، نكنة 
التنفيتتتذ من خالل تقتتتاستتتتتتتتتتتتتتم أفضتتتتتتتتتتتتتتتتل 
املمارستتتتتتتتتتات، ابلتماشتتتتتتتتتتي مع القدرات 

توجيهتتتتتتتات عمليتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن التخطيط متعتتتتتتتدد 
 االستخدامات إلدارة الغاابت

2022 
 

 COFO/2020/REP الوثيقة
 ((4-)ا 10)الفقرة 

طقيق ابتكارات يف إدارة األشتتتجار الستتتريعة النمو: 
نارستتتتتتات جديدة يف استتتتتتت تتتتتتالح الغاابت وإعادة 

 تشجريها من أجل سبل معيشة النات والبيئة

 COFO/2020/REP ثيقةالو  2021
 )هت((38( و4-)ا 10)الفقرة 

 موجز عن الزراعة احلرجية ابعتبارها حال  إصتتتتتتتتتتتتتتدار 
 لتحقيق نظم غذائية أنثر استدامة نكن ا

 COFO/2020/REP الوثيقة 2022
 ()هت( 17و (10-)ا 10)الفقرة 



27 CL 166/9 Add. 1 

 

ياقات الوطنية؛ وأن  واألولوايت والستتتتتتتتتتتتتت
الزراعتتة واحلراجتتة ميكنهمتتا التتت زر لتتدعم 

 ة املستدامةالتنمي

جتميع دراستتتات حالة بشتتتأن إدارة النزاع بني البشتتتر 
 واحلياة الربية

 COFO/2020/REP الوثيقة 2022
 ؛ والوثيقة((4-)ا 10)الفقرة 

AFWC/2020/REP 
دعم تنفيذ املمارسات لجدارة املستدامة 

صتتتتتتتتتون احلياة الربية،  للغاابت وطستتتتتتتتتني
 واستخدامها على حنو مستدا 

دعم تنفيذ املمارستتات لجدارة املستتتدامة للغاابت يف 
 بلد ا على األقل 30

 COFO/2020/REP الوثيقة 2023
 (ا()33)الفقرة 

نة حلونمة الغاابت على املستتتتتتتتتومل  دعم آليات  ستتتتتتتتّ
الوطين ابلتماشتتتتتتتتتتتتتي مع االلتزامات ابإلنتاج القانوين 

ا 15لألخشاا واالجتار وا )ما ال يقل عن   (*بلد 

 COFO/2020/REP الوثيقة 2023
 )ا(( 33)الفقرة 

االستتتتتتتتتتتعراض املشتتتتتتتتتترتا بني منظمة األغذية والزراعة 
نز البحوث احلرجية الدولية بشتتتتتتتتتتأن تعميم التنوع ومر 

 البيولوجي يف قطاع الغاابت

 COFO/2020/REP الوثيقة 2022
 )ا(( 17)الفقرة 

وثيقة مناقشة: ماذا نعين إبدارة احلياة الربية املستدامة 
القائمة على اجملتمع احمللي )برانمج اإلدارة املستتتتدامة 

 للحياة الربية(

على هذا اإلجراء خالل مت االتفا   2021
 املشاورات بني األعضاء

 COFO/2020/REP الوثيقة 2021 أفضل املمارسات لتشخيص إطار إدارة احلياة الربية
 ((؛ والوثيقة3-)ا 10)الفقرة 

AFWC/2020/REP 
طليل أدوار النستتتتاء والرجال يف ستتتتالستتتتل إمدادات 
حلو  الطرائتتد بنتتاء على دراستتتتتتتتتتتتتتتات احلتتالتتة لربانمج 

 إلدارة املستدامة للحياة الربية ا

 COFO/2020/REP الوثيقة 2023
 ((؛ والوثيقة5-)ا 10)الفقرة 

AFWC/2020/REP 
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بلدان  بعة  *توفري البياانت األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية يف  انية
لربانمج اإلدارة املستتتتتتتدامة للحياة الربية إلدخاهلا يف 

 قواعد البياانت العاملية واإلقليمية والوطنية
 

 COFO/2020/REP الوثيقة 2021
 ((؛ والوثيقة3-)ا 10)الفقرة 

AFWC/2020/REP 
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  : تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها2الناتج 
تتتيستتتتتتتتتتتتتتتري احلتتوار عتتلتتى 
مستتتتتتتومل الستتتتتتياستتتتتتات 
حتتول تتتعتتتمتتتيتتتم التتتتتتنتتتوّع 

 البيولوجي

تيستتتتتتتتتري املناقشتتتتتتتتتات حول تعميم التنوّع  3
للجتتتان الفنيتتتة للمنظمتتتة، البيولوجي يف ا

واملامتراتًاهليئتتتتات اإلقليميتتتتة وستتتتتتتتتتتتتتتتتائر 
 األجهزة الدستورية

اللجان الفنية للمنظمة،  نشتتتتتتتتتتتتتتر تقارير اجتماعات
واملامتراتًاهليئتتتتتتات اإلقليميتتتتتتة وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائر األجهزة 

 الدستورية التابعة هلا

2023 

 
مت االتفا  على هذا اإلجراء 
 خالل املشاورات بني األعضاء

املعارف، طسني تطبيق 
والتتتتتتتتتتتكتتتتتنتتتتتولتتتتتوجتتتتتيتتتتتتتات 
واملمارستتات اجليدة من 
جتتتتتتتانتتتتتتتب املتتتتتتنتتتتتتظتتتتتتمتتتتتتتة 
والشتتتترناء لتعميم التنوّع 

 البيولوجي

عب ملعاجلة  5 وضتع مبادرة مشترتنة بني الشتح
احملفزات الزراعية إلزالة الغاابت، وتدهور 
األراضتتتتتتتتتتتتتي، وفقتتتدان األراضتتتتتتتتتتتتتي الرطبتتة 
وخستتتتتتتتتتتتتتتارة التنوع البيولوجي املرتبط وتتا، 

"عكس مستتتتتتتتار إزالة ناستتتتتتتتتجابة ملبادرة 
الغاابت" اليت تعترب مستتتتتتتتتتتتعى على نطا  
منظومة األمم املتحدة بطلب من األمني 
العتتا ، يقوده برانمج األمم املتحتتدة للبيئتتة 
ومنظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة ابلتعتتتاون مع 
برانمج األمم املتحتتتتتتتدة اإلمنتتتتتتتائي وإدارة 

لألمم  الشتتتتتتاون االقت تتتتتتادية واالجتماعية
كيتتتتتتتاانت ذات املتحتتتتتتتدة وغريهتتتتتتتا من ال

 ال لة.

ا ل عمل خطة إعداد  من ت،الغااب إزالة وقفدعم 
 الغاابت جمال يف التعاونية الشرانة قبل

 COFO/2020/REP الوثيقة 2021
)ي( 22(، و2-)ا 10)الفقرة 

 )هت(( 23و

  

بني شتتتتتتتتتتعب منظمة  ما يفمشتتتتتتتتتترتنة  مبادرة إنشتتتتتتتتتتاء
طويل  األغذية والزراعة تشتجع اإلجراءات الرامية إىل

الستتتيا   ومع مراعاةحستتتب املقتضتتتى  النظم الغذائية
من أجل توفري الغذاء  واألولوايت والقدرات الوطنية

وترية و فقتتتدان التنوّع البيولوجي  للكونتتتب واحلتتتد من
 إزالة الغاابت يف آن مع ا.

 COFO/2020/REP الوثيقة 2022
 ((10-)ا 10)الفقرة 

  ي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: العرتاف على املستوى العامل3الناتج 
طسني الوصول إىل 
البياانت واملعلومات 

توفري آخر املعلومات عن حالة  2
اهات املاشرات املت لة ابلتنوع واجت

التقرير الستتتتتتتتتتتتتتنوي الرقمي للمنظمتتة عن التقتتد  يف 
 طقيق أهداف التنمية املستدامة

 A/res/71/313 القرار 2023
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 .1-6-15و 2-4-15، و1-3-15، و1-2-15، و1-1-15، و1-ج-14، و1-ا-14، و1-7-14، و1-6-14، و1-4-14، و1-3-12، و2-5-2، و1-5-2، و1-4-2أهداف التنمية املستدامة   13

عن دور التنوع 
يقدمه  البيولوجي وما

من خدمات النظم 
اإليكولوجية لتحقيق 
 األمن الغذائي والتغذية

البيولوجي اليت تكون املنظمة راعية هلا 
 13أو شريكة فيها.

إعداد تقارير املنظمة مع إدراج أقسا  
حول الروابط بني التنوع البيولوجي 

 والتغذية واألمن الغذائي

قبل  2022إطال  التقرير عن حالة الغاابت لعا  
 الغاابت انعقاد دورة جلنة

مت االتفا  على هذا اإلجراء  2022
 خالل املشاورات بني األعضاء

إطال  التقرير عن حالة م تتتتتتتتتتتتتتايد األمساا وتربية 
األحياء املائية قبل انعقاد الدورة اخلامستتتة والثالثني 

 للجنة م ايد األمساا

 9)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة 2022
 )ج((

دعم الرتويج ملعلومات تت ل ابلقيمة التغذوية لألنواع 
ل من أجل تعزيز مستتتتتتتتا تها يف الربية ال تتتتتتتتاحلة لألن

 األمن الغذائي

مت االتفا  على هذا اإلجراء  2023
 خالل املشاورات بني األعضاء

األرض وامليتتتتتتاه  إطال  التقرير عن حتتتتتتالتتتتتتة موارد 
 لألغذية والزراعة يف العامل

2021 

تقدمي تقارير بشتتأن وضتتع إعداد التقرير الثالث عن   
حتتالتتة املوارد الوراثيتتة النبتتاتيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة يف 
العتتتتتامل، والتقرير الثتتتتتاين عن حتتتتتالتتتتتة املوارد الوراثيتتتتتة 
 احلرجية يف العامل، إىل الدورة التاسعة عشرة للهيئة

 ثيقةالو  2023
CGRFA/17/19/Report 

تقرير عن التقييم العتتتاملي للتنوع البيولوجي وقطتتتاع    
الثروة احليوانية ابالستتتتتتتتتتتتناد إىل منذجة التقييم البيئي 

 املتكامل عاملي ا

)الفقر ن  C 2021/21 الوثيقة 2021
 (14و 13
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تيستتتتتتتتتتتتتتري احلوار على 
مستتتتومل الستتتياستتتات 
املتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ابلتتتتتتنتتتوع 
التتبتتيتتولتتوجتتي، وتتتعتتزيتتزه 

عمه على املستتتومل ود
لعتتتتتتتاملي، واإلقليمي  ا

 والقطري
 

عقد اجتماعات عاملية للخرباء، وأحداث  3
جانبية وأحداث رفيعة املستتتتتتتتتومل مت تتتتتتتتلة 

ومتتتا يت تتتتتتتتتتتتتتتتل وتتتا من  ابلتنوع البيولوجي
ختتتتتتتدمتتتتتتتات النظتتتتتتتا  اإليكولوجي لألمن 

 الغذائي والتغذية وال حة.

-GSPPA لوثيقةا 2021 الندوة العاملية بشأن التنوع البيولوجي للرتبة

VIII/20/Report 
  (4-6)البند 

الندوة بشتتتتتتتتتتأن صتتتتتتتتتتون املوارد الوراثية النباتية يف 
 املوقع وإدارهتا يف املزرعة

 CGRFA/17/19/Report الوثيقة 2021
 (63)الفقرة 

-GSPPA الوثيقة 2021 الندوة العاملية حول ملوحة الرتبة

VIII/20/Report 
 (5-6)البند 

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2022 لعاملية بشأن خ وبة الرتبةالندوة ا
 املشاورات بني األعضاء

احلوار املتعدد أصتتتتتتتتتتحاا امل تتتتتتتتتتلحة حول دور 
األغتتتتتذيتتتتتة والزراعتتتتتة يف اإلطتتتتتار العتتتتتاملي للتنوع 

 البيولوجي

 17)الفقرة  CL 166/9 الوثيقة 2021
)الفقرة  C 2021/21 )ح((؛ والوثيقة

73) 
م أحداث إعال  إقليمية وعاملية عن مدونة تنظي

الستتتتتتتتتتتتلوا الدولية بشتتتتتتتتتتتتأن استتتتتتتتتتتتتخدا  األمسدة 
 وإدارهتا على حنو مستدا 

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2023
 املشاورات بني األعضاء

 COFO/2020/REP الوثيقة 2022 املامتر العاملي للغاابت
 (48)الفقرة 

منظمتتتة األغتتتذيتتتة  املامتر العتتتاملي املشتتتتتتتتتتتتتترتا بني
والزراعة وشتتتتتتتتتتتتبكة مرانز تربية األحياء املائية يف 

 آسيا واحمليط اهلاد  لرتبية األحياء املائية

مت االتفا  على هذه اإلجراءات  2021
 خالل املشاورات بني األعضاء

متثيتتتتل املنظمتتتتة والقطتتتتاعتتتتات الزراعيتتتتة يف   
 األحداث املت لة ابلتنوع البيولوجي

عم لتخطيط وًأو تنفيتتتتتتذ توفري القيتتتتتتادة والتتتتتتد
 األحداث التالية:
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 2021 مامتر احمليطات
 2021  مامتر القمة العاملية للنظم الغذائية

 2021 النمو أجل من للتغذية القمة مامتر
 2021 الدواجن بشأن العاملي املامتر
 على املطبقة الوراثية العلو  بشتتتتتأن العاملي املامتر
 احليوانية روةالث إنتاج

2022 

 2023 احليواين لجنتاج األوروبية الرابطة
املامتر العتتتاملي ل تتتتتتتتتتتتتتون الطبيعتتتة التتتذي يعقتتتده 

 االطاد الدوت حلفظ الطبيعة 

2021 

 2021 مامتر " يطنا"
 2021 أاي  التنمية األوروبية

 2021 املامتر العاملي مل ايد األمساا
 2021 دولية للشعب املرجانيةالندوة ال

 2023-2021 اإليكولوجي النظا  خدمات شرانة مامترات 
متثيل املنظمة يف اجللستتتتتتتتتتتتات يف اتفاقيات 
التنوع البيولوجي ذات ال تتتتتتتتتتتتتتلتتتتة وتتتتدف 
طديد املنظمة ناملنتدمل الرئيستتتتتتتتتتتتي للتنوع 
البيولوجي لألغذية والزراعة، وضتتتتتتتمان أن 

ات تضتتتتتتتتتتتتتتم االتفتتاقيتتات األخرمل احتيتتاجتت
 القطاعات الزراعية

ألحتتداث التتتاليتتة ويف ل التخطيطاملستتتتتتتتتتتتتتتا تتة يف 
 تنفيذ نواجتها حبسب املقتضى

 
 

 اخلامس عشتتر والستتادت عشتتر  اناالجتماع
 ملامتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

2023 

 الرابع عشتتتتتتتتتتر واخلامس عشتتتتتتتتتتر  اناالجتماع
ة رامستتتتتتتتتار قياملامتر األطراف املتعاقدة يف اتف

 بشأن ألراضي الرطبة

2023 
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جتتتتتتمتتتتتيتتتتتع املتتتتتعتتتتتتتارف 
والتتتتتتتتتكتتتتنتتتتولتتتتوجتتتيتتتتتتتات 
واملمارستتتتتتتتتتات اجليدة 
ونشتتتتتترها والتحستتتتتتني 
من تطبيقهتتا نتتا يبنّي 
التتروابتتط بتتني التتتتتنتتوّع 
التتتبتتتيتتتولتتتوجتتتي واألمتتتن 

 الغذائي

ووضع األدوات اجليدة املمارسات  تشاطر 5
اليت تبنّي الروابط بني االستخدا  املستدا  

 والتغذية وجي واألمن الغذائيللتنوع البيول
 زراعتتة مراعيتتة النتقتتال إىللالتخّول ودعم 

لتتلتتتتتنتتوع التتبتتيتتولتتوجتتي والتتنتتظتتم التتغتتتتتتتذائتتيتتتتتتتة 
 ، حبسب االقتضاءاملستدامة

أفضتتتتتتتتل املمارستتتتتتتتات و اخلطو  التوجيهية  بادلت
ربانمج اإلدارة لواملنتجتتتتتتتات املعرفيتتتتتتتة األخرمل 

نجزء   ستتتتتتنوية ب تتتتتتورة ،املستتتتتتتدامة للحياة الربية
األدوات اخلاصتتة ابإلدارة املستتتدامة  ةجمموع من

للغتتاابت، على املوقع الشتتتتتتتتتتتتتتبكي للمنظمتتة ويف 
 املنتدايت ذات ال لة

 COFO/2020/REP الوثيقة 2023
 (؛ والوثيقة(4-)ا 10)الفقرة 

AFWC/2020/REP 

من هدف التنمية املستتتتتدامة  7دعم ا للمق تتتتد 
 لألغذية العامة املشرتايت بشأن نتاا  نشر 12

عدة تت تتتتتتل بدعم استتتتتتتخدا   ف تتتتتتوال   يتضتتتتتتمن
 الغذائي احمللي التنوع

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2021
 املشاورات بني األعضاء

إ حة اخلطو  التوجيهية وأفضتتتتتتتتل املمارستتتتتتتتات 
على  ،وإطار لرصد إصالح النظا  اإليكولوجي

املوقع الشتتتتتتتتبكي لعقد األمم املتحدة إلصتتتتتتتتالح 
 النظا  اإليكولوجي

 COFO/2020/REP الوثيقة 2023
 )هت((؛ والوثيقة 29)الفقرة 

 C 2021/23  ( 19)الفقرة) ( 

شتتتتتتتتبكة دوائر املمارستتتتتتتتني اليت مّت إنشتتتتتتتتامجها من 
خالل من تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املعرفتتتتتتتة املتعلقتتتتتتتة ابلزراعتتتتتتتة 

 اإليكولوجية

 (15)الفقرة  C 2019/REP الوثيقة 2021

 اختبار األداة لتقييم أداء الزراعة اإليكولوجية يف
قتتاعتتدة بيتتاانت عتتامليتتة  ووضتتتتتتتتتتتتتتع األقتتاليممجيع 

اعة اإليكولوجية لتحستتتتتتتتتتني األدلّة على أداء الزر 
، ابعتبتتتتتار ذلتتتتتك أحتتتتتد النهج املتعتتتتتدد األبعتتتتتاد

2021 
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املبتكرة املستتتتتتتتتتتتتدامة املتاحة للتوصتتتتتتتتتتتتل إىل نظم 
 غذائية مستدامة

بذور  –اجلبلية  زراعةنشتتتتتتتتتتتتتتر مطبوع عن نظم ال
فضتتتتتتتتتتتتتتتل أليع جتم عن عبتتارة وهو للمستتتتتتتتتتتتتتتقبتتل

املمتتارستتتتتتتتتتتتتتتات يف جمتتال الزراعتتة اإليكولوجيتتة يف 
املناطق اجلبلية ومستتتا اهتا يف التنمية املستتتتدامة 

 للجبال

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2021
 املشاورات بني األعضاء

الرتبة حول العامل: دليل  يف الكربون توفري إعادة
 اإلدارة جمال يف اجليدةفين على املمارسات 

-GSPPA الوثيقة 2021

VIII/20/Report  1-6البند 
ورقتتة موقف منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتأن 
إصتتتتتتتتالح النظا  اإليكولوجي لقطاعات اإلنتاج 

 لألغذية والزراعة

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2021
 املشاورات بني األعضاء

 جمال يف اجليدة للممارستتتتات التوجيهية اخلطو    
 تربية مستدامة للنحل  أجل من نحلال تربية

2021 

تيسري الشرانات اليت 
تتتتتتتتدعم تعميم التنوع 
التتتتتبتتتتتيتتتتتولتتتتتوجتتتتتي بتتتتتني 
احلكومات، والشرناء 
يف التنميتتتتتتة، واجملتمع 
املتتتتتتتدين والتتتتتتتقتتتتتتتطتتتتتتتاع 

والشتتتتتتتتتتتتتتعوا  اخلتتتاص

توستتتتتتتتتتتتتتيع نطا  عمل الشتتتتتتتتتتتتتترانات ذات  6
، األعضتتتتاء يف جمموعة األمم  ال تتتتلة )مثال 
املتحدة لجدارة البيئية لألراضي؛ والشرانة 
التعتتاونيتتة يف جمتتال الغتتاابت؛ والشتتتتتتتتتتتتتترانتتة 
التعاونية بشتتتتتتأن اإلدارة املستتتتتتتدامة للحياة 
الربية؛ والشتتتتتتتتتتتترانة من أجل تنمية املناطق 

أجل الرتبة  اجلبلية؛ والشتتتتتتتتتترانة العاملية من
وجمموعتتة اخلرباء الفنيتتة احلكوميتتة التتدوليتتة 

للشتتتتتتتتتتتتتترانة التعاونية يف جمال مبادرة مشتتتتتتتتتتتتتترتنة 
 الغاابت؛ من أجل وقف إزالة الغاابت

 COFO/2020/REP الوثيقة 2021
 ((ي) 22)الفقرة 

الشتتترانة املنتدمل حول احلياة الربية الذي تنظمه 
 املستدامة للحياة الربيةالتعاونية بشأن اإلدارة 

 AFWC/2020/REP الوثيقة 2021

اجلمعيات الستتنوية العامة حول الشتترانة العاملية 
 من أجل الرتبة

لشرانة العاملية ل التأسيسية القواعد 2021-2023
 من أجل الرتبة

تنظيم جلستتتتتتتتتتتتتات العمل الستتتتتتتتتتتتتنوية يف جمموعة 
 رتبةاخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية ابل

2021-2023 
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األصتتتتتتتتلية واجملتمعات 
 احمللية

 

ايدة اإلقرار بتتتدور التنوع املعنيتتتة ابلرتبتتتة( لز 
 التتبتتيتتولتتوجتتي يف طتتقتتيتتق األمتتن التتغتتتتتتتذائتتي

 والتغذية
نشتتتتتتتتتتتتتر تقرير عن جتارا القطاعات الزراعية يف  

األراضتتتتتتتتتتي الرطبة، ابلتعاون مع اتفاقية رامستتتتتتتتتتار 
 بشأن األراضي الرطبة

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2023
 املشاورات بني األعضاء

تعزيز بناء على طلب جلنة م تتتتتايد األمساا، مت  
إلدارة  قليميتتتتةاإلالتتتتدعم املقتتتتد  إىل املنظمتتتتات 

م ايد األمساا ولألجهزة االستشارية اإلقليمية 
مل تتتتتتتتتتتتايد األمساا وغريها من مبادرات إقليمية، 
على صتتتتتتتعيد تعميم التنوع البيولوجي يف صتتتتتتتون 

 املوارد املائية واستخدامها املستدا 

 17)الفقرة  C 2021/23 الوثيقة العمل جار  
)) ( 

ابلتنوع  املستتتتتتتتتتتتتتتتا تتة يف فريق االت تتتتتتتتتتتتتتتتال املعين 
البيولوجي التتتتتتتابع التفتتتتتتاقيتتتتتتة التنوع البيولوجي 
)االتفتتاقيتتة التتدوليتتة لوقتتايتتة النبتتا ت، واملعتتاهتتدة 

 الدولية للنبا ت(

 مقرر مامتر األطراف العمل جار  
5COP/Decision V/CBD/ 

خرمل املستتتتتتتتتتتتتتتتا تتتة يف عمتتتل املنظمتتتات األ
 املعنية بتدابري ال حة النباتية

منظمة اجلمارا العاملية )ما مواصتتتتتتتتتتتتتلة العمل مع 
يت تتتتتتتتتتتتتتتل ابلتجتتارة اإللكرتونيتتة واألنواع التتدخيلتتة 

 الغازية واملشغلني االقت اديني املعتمدين(

اإلطار و  ؛CPM 2018/28 الوثيقة العمل جار  
-2020االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة 

2030 
املنظمة البحرية الدولية )ما ل مع مواصتتتتتتتتتتتلة العم 

يت تتتتتتتتتتتتتتل ابنتقال اآلفات بواستتتتتتتتتتتتتتطة احلاوايت 
 البحرية(

 العمل جار  

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7147
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يف االطاد الربيدي العاملي، مواصتتتتتتتتتتلة العمل مع  
ما يت تتتتتل ابلتجارة اإللكرتونية واألنواع الدخيلة 

 الغازية

 العمل جار  

يف ما  منظمة التجارة العامليةمواصتتتتتلة العمل مع  
تفا  تطبيق التدابري ال تتتتتتحية وتدابري اب ليت تتتتتت

 ال حة النباتية 

 العمل جار  

املستتتتتتتتتتتا ة يف عمل املنرب احلكومي الدوت 
للعلو  والستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتات املعين ابلتنوع 

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

تقتتتتتدمي مستتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتات إىل برانمج عمتتتتتل املنرب 
احلكومي الدوت للعلو  والستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات املعين 

ع البيولوجي، مع إبالغ األجهزة الرائستتتتتتية ابلتنو 
للمنظمة ابنتظا  آبخر املستتتتتتتتتتتتتتتجدات يف تنفيذ 

 برانمج العمل

: اتفاقية شرانة IPBES-2/8 القرار العمل جار  
 تعاون

املسا ة يف التعاون الثالثي لنهج "ال حة 
الواحتتتدة" )أي منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة 
ية ومنظمة ال تتتتتتتتتتتحة العاملية واملنظمة العامل

ل تتتتتتتتتتحة احليوان( ومن تتتتتتتتتتات "ال تتتتتتتتتتحة 
 الواحدة"

توستتتتتتتتتتتتتتيع نطتتا  حونمتتة "ال تتتتتتتتتتتتتتحتتة الواحتتدة" 
ليتضتتتتتتمن برانمج األمم املتحدة للبيئة، وإنشتتتتتتاء 
فتتريتتق ختترباء رفتتيتتع املستتتتتتتتتتتتتتتتتتومل متتعتتين ابلتتتتتنتتوع 
البيولوجي والبيئة و"ال تتتتتتتتتتتتتحة الواحدة" والعلو  

 ، بتوجيه من أعضاء املنظمةوالسياسات العامة

 25)الفقرات  C 2021/21 الوثيقة 2021
 (؛ والوثيقة74و 28و

COFO/2020/REP  17)الفقرة 
 )ج((

العمل مع املنظمة العاملية ل تتتتتتتتتتتتتحة احليوان ومع  
اتفاقية التجارة الدولية  نواع احليواانت والنبا ت 
الربية املهددة ابالنقراض، بشأن أسوا  املنتجات 

 الطازجة للحياة الربية

اإلجراء خالل  مت االتفا  على هذا 2023
 املشاورات بني األعضاء

تطبيق األداة املتكتتتاملتتتة لتقييم التنوع البيولوجي 
م عرب مجيع األقالي (INTACT-B) وحستتتتتتتتتتتتتابه

2021 
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النظر يف أوجتتتتتتته التتتتتتتت زر بني املبتتتتتتتادرات 
 املت تتتلة ابملناخ يف القطاع الزراعي وصتتتون

، واستتتتتتتتخدامه املستتتتتتتتدا التنوع البيولوجي 
 مع مراعاة الظروف الوطنية

وعلى جمموعة خمتلفة من املشتتتتتتتتتتاريع والربامج يف 
القطاعات الفرعية اليت تشتتتتتتتتتتتتتتمل الزراعة والثروة 

 احليوانية واحلراجة
تنفيتتتتتذ مبتتتتتادرة إعتتتتتادة توفري الكربون يف الرتبتتتتتة 
العتتتامليتتتة، نتتتا يف ذلتتتك إعتتتداد اخلريطتتتة العتتتامليتتتة 
الحتجاز الكربون العضتتتتتتتتتتتتتتوي للرتبة وإجراءات 

 الغ والتحقيق وإطال  بروتونولالقيتتتات، واإلب
MRV-GSOC.على مستومل املزرعة 

-GSPPA الوثيقة 2021

VIII/20/Report  1-6البند 

تعزيز الدعم املقد  للممارستتتتتتتات التجارية   
املستتتتتتتتتدامة واملبتكرة، ودعم البلدان يف أن 
تضتتتتطلع ابملستتتتاولية عن خدمات نظامها 

 اإليكولوجي

قيات  تطوير جمموعة من املاشتتتتتتتتتراتًم تتتتتتتتتفوفة
، ابلتعاون مع شتتتتتترناء من واختبارها والرتويج هلا

من أجل مستتتتتتتاعدة الشتتتتتتترنات  القطاع اخلاص،
املعنيتتتة يف قطتتتاع األغتتتذيتتتة والزراعتتتة على قيتتتات 
أتثريهتتتا يف التنوع البيولوجي وًأو مستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدة 
احلكومتتات الوطنيتتة على جتميع املمتتارستتتتتتتتتتتتتتتات 

 املاسسية املت لة ابلتنوع البيولوجي

 (12)الفقرة  CL 165/Rep الوثيقة 2021

 التعاون مع منظمات معنية ابإلبالغ املاستتتستتتي  
مثل مبادرة اإلبالغ العاملية،  يف القطاع اخلاص

ومشتتروع الكشتتف عن الكربون، وجملس معايري 
 استتتتتتتتتتتتتتبة االستتتتتتتتتتتتتتتدامة، من أجل تعميم التنوع 
البيولوجي بشتتكل أفضتتل يف معايريها وال ستتيما 

 عةاية والزر معايري القطاع املت لة ابألغذ

2021 
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التأثريات الستتتتتتتتتتتتتتلبية لتجّنب دعم البلدان   
للنظم الزراعيتتتتتتتة والغتتتتتتتذائيتتتتتتتة على التنوع 
البيولوجي من خالل تشتتتجيع املمارستتتات 

 املستدامة

دعم البلدان إللغاء املمارستتتتتتتات والستتتتتتتياستتتتتتتات 
العامة املضتتتتتتتتتتتتتترّة ابلتنوع البيولوجي مع وضتتتتتتتتتتتتتتع 
غتتتتتتتاايت التنوع البيولوجي املتفق عليهتتتتتتتا من 
جتانتب خمتلف األطراف ن تتتتتتتتتتتتتتتب العني للحتد 
 قدر املستتتطاع من التأثريات الستتلبية أو لتجنبها
وتعزيز صتتون التنوع البيولوجي واستتتخدامه على 
حنو مستتتتتدا ، تبع ا للستتتتيا  واألولوايت الوطنية 
ومتاشتتتي ا مع لوائح منظمة التجارة العاملية وغريها 

  من االلتزامات الدولية ذات ال لة

تفا  على هذا اإلجراء خالل مت اال 2023
 املشاورات بني األعضاء

التتتتتوعتتيتتتتتتتة عتتلتتى دور 
 التنوع البيولوجي وما
يقتتدمتته من ختتدمتتات 
النظم اإليكولوجيتتتتتتتة 
لتتتتتتتتتتتحتتتتتقتتتتتيتتتتتق األمتتتتتن 
الغتتذائي والتغتتذيتتة يف 
املتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتدايت ذات 

 ال لة

التوعية على العوامل احملرنة خلستتارة التنوع  7
البيولوجي يف الغاابت ونيفية الت تتتتتتتتتتتتتتدي 

  هلا

وثيقة فنية بشتتتتتتتأن دور اإلدارة املستتتتتتتتدامة للثروة 
احليوانيتة يف خفض وترية إزالة الغتاابت وتدهور 
النظم الرعويتتتتتة احلرجيتتتتتة الزراعيتتتتتة، يف منتتتتتاطق 

 األراضي اجلافة. 

  COFO/2020/REP الوثيقة 2022
 والوثيقة(؛ 23و 22)الفقر ن 

C 2021/21  (14و 13)الفقر ن  

يف عقود األمم املتحدة بشتتتتتتتتتتتتتتأن  االخنرا 
التغتتذيتتة واملشتتتتتتتتتتتتتتتارنتتة يف توجيههتتا؛ وعلو  
احمليط؛ والزراعة األسرية؛ واملياه؛ وإصالح 
النظتتتتتا  اإليكولوجي والتتتتتدعوة إىل تعميم 
التنوّع البيولوجي ودور التنوّع البيولوجي 
ومتتتتتتتا يقتتتتتتتدمتتتتتتته من ختتتتتتتدمتتتتتتتات النظتتتتتتتا  
اإليتتكتتولتتوجتتي لتتتتتحتتقتتيتتق األمتتن التتغتتتتتتتذائتتي 

 والتغذية

 ت السنوية:احلمال
 ( 1اليو  العاملي للبقول ) فربايرًشبا 
 ( 2التتيتتو  التتعتتتتتتتاملتتي لتتألراضتتتتتتتتتتتتتتتي التترطتتبتتتتتتتة 

 فربايرًشبا (
 ( 3اليو  العاملي للحياة الربية )مارتًآذار 
 ( 21اليو  الدوت للغاابت )مارتًآذار 
 ( 22اليو  العاملي للمياه )مارتًآذار 
 ( 20اليو  العاملي للنحل )مايوًأاير 

القرارات ذات ال لة ال ادرة عن  2021-2023
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن 

 االحتفاالت الرمسية
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 رهن ا نوافقة مامتر منظمة األغذية والزراعة واجلمعية العامة لألمم املتحدة.  14

 22لتتتتتنتتوّع التتبتتيتتولتتوجتتي )التتيتتو  التتتتتتتدوت لتت 
 مايوًأاير(

 ( 5اليو  العاملي للبيئة )يونيوًحزيران 
 ( 17اليو  العتتتتاملي للت تتتتتتتتتتتتتتحر واجلفتتتتاف 

 يونيوًحزيران(
  اليو  الدوت ل تتتتتتتتتتتتتتون النظا  اإليكولوجي

 يوليوًمتوز( 26لغاابت املنغروف )
  اليو  التتتدوت للتوعيتتتة للفتتتاقتتتد واملهتتتدر يف

 سبتمربًأيلول( 29األغذية )
   ديستتتتتتتتتتتتتتمربًنتتانون  5العتتاملي للرتبتتة )اليو

 األول(
 ( ديستتتتمربًنانون  11اليو  الدوت للجبال

 األول(
  اليو  الدوت لل تتتتتتتتتتتتتتحة النباتية )يعلن عنه

 14الحق ا(
األمم املتحدة  إطال  وتنفيذ االستترتاتيجية لعقد
 (2021-2030إلصالح النظم اإليكولوجية )

 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2021
A/RES/73/284؛ والوثيقة 

C 2021/23  ( 19)الفقرة) (  
االستترتاتيجية لعقد األمم املتحدة لعلو  احمليطات 

 -( 2021-2030من أجل التنمية املستتتتتتتتدامة )
 عقد تنفيذ اخلطة

 17)الفقرة  C 2021/23 يقةالوث 2023
 )ح((
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استتتتتتتتتتتتتتتعراض منت تتتتتتتتتتتتتتف املدة لعقد عمل األمم 
 املتحدة من أجل التغذية

مت االتفا  على هذا اإلجراء خالل  2021
 املشاورات بني األعضاء

 واملتحدة ذقرار اجلمعية العامة لألمم  2021 السنة الدولية للفانهة واخلضار
د األمساا وتربية األحياء الستتتتتتتتنة الدولية مل تتتتتتتتاي    ال لة

 املائية احلرفية
2022 

  : تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه4الناتج 
تعزيز قتتدرات املنظمتتة 
يف املستتتتتتتائل املت تتتتتتتلة 

 ابلتنوع البيولوجي

على نطا   داخلية تشتتتكيل جمموعة عمل 4
املنظمتتتة معنيتتتة ابلتنوع البيولوجي، نتتتا يف 

بمتتتا هو مالئم، جمموعتتتات ذلتتتك، حستتتتتتتتتتتتتت
لتبتتادل املعتتارف  عمتتل فرعيتتة مواضتتتتتتتتتتتتتتيعيتتة

 بشأن مسائل التنوع البيولوجي

مت االتفا  على هذه اإلجراءات  2021 جمموعة عمل على نطا  املنظمةإقامة 
إ حة القائمة احملّدثة جلهات االت تتتتتتتتتتتتتتال املعنية  خالل املشاورات بني األعضاء

 ى اإلنرتنتابلتنوع البيولوجي للمنظمة عل
2021 

بنتتتتاء القتتتتدرات لتنستتتتتتتتتتتتتتيق التنوع البيولوجي يف 
املنظمة، وتوفري الدعم املتستتتتتتتتتتتتتتق جملاالت العمل 

 املشرتنة

 العمل جار  

جمموعتتة العمتتل املعنيتتة ابلغتتاابت والنظم الزراعيتتة 
 املختلطة ابلغاابت واملراعي يف األراضي اجلافة

 COFO/2020/REP الوثيقة العمل جار  
 (39فقرة )ال

طستتتتتتتتتتتتتتتتتني تتتتتطتتتتبتتتتيتتتتق 
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارف، 
والتتتتتتتتتكتتتتنتتتتولتتتتوجتتتتيتتتتتتتات 
واملمارستتتتتتتتتتتتات اجليدة 
املتتت تتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتة ابلتتتتتنتتوع 
التتتتتتتبتتتتتتتيتتتتتتتولتتتتتتتوجتتتتتتتي يف 

استتتتتتتتتتتتتتتعراض عمليتتتتتات دورة املشتتتتتتتتتتتتتتروع،  5
والضتتتتماانت البيئية واالجتماعية من أجل 
الت تتتتتتتتتتتتتتتدي للمستتتتتتتتتتتتتتتوايت الثالثتتة للتنوع 
البيولوجي بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل أفضتتتتتتتتتتتتتتتل عرب مجيع 

 زراعيةالقطاعات ال

لضتتتتماانت البيئية واالجتماعية املراجعة استتتتراين 
 للمنظمة

مت االتفا  على هذه اإلجراءات  2021
 خالل املشاورات بني األعضاء 

وضع ماشر التنوع البيولوجي )ابتباع مثل 
 املاشر اجلنساين( للمشاريع

تنفيتتتذ ماشتتتتتتتتتتتتتتر التنوع البيولوجي يف ت تتتتتتتتتتتتتتميم 
 املشروع واملوافقة عليه 

2023 
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ستتتياستتتات وإجراءات 
 املنظمة

إدراج ماشتتتتتتتتتتتتتتر التنوع البيولوجي يف التقتتتتتتتارير 
 القطرية السنوية ملنظمة األغذية والزراعة

2021 

ضتتتتتتّم املستتتتتتائل املت تتتتتتلة ابلتنوع البيولوجي 
إىل إدارة املخاطر يف املشتتتتتتتتتتتتتتاريع واملوافقة 

 احلرة، واملسبقة واملستنرية

ضتتتتتّم التنوع البيولوجي إىل أدوات إدارة املخاطر 
 يف املشاريع

2021 

وضتتتتتتتتتتتتتتتع ختتطتتو  تتتوجتتيتتهتتيتتتتتتتة جتتتتتتتديتتتتتتتدة 
للمشتتتتتتترتايت أتخذ يف االعتبار الشتتتتتتتواغل 

 املت لة ابلتنوع البيولوجي

استتتتتعراض حالة التنوع البيولوجي يف مشتتتترتايت 
 املنظمة

2021 

تتتعتتزيتتز التتتتتعتتتتتتتاون متتع 
املتتتتتتنتتتتتتظتتتتتتمتتتتتتتات ذات 

 ال لة

طديد التنوّع البيولوجي نمجال رئيستتتتتتتتتتتي  6
لة للتعاون مع املنظمات الدولية ذات ال 

ومع اجملتمع املتتتدين واجلهتتتات الفتتتاعلتتتة يف 
القطتتتاع اخلتتتاص والشتتتتتتتتتتتتتتعوا األصتتتتتتتتتتتتتتليتتتة 

 واجملتمعات احمللية

عكس التنوع البيولوجي يف اتفتتتاقيتتتات التعتتتاون 
 اجلديدة واحملدثة )مثل مذنرات التفاهم(

2021 
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 15الوظائف الرئيسية للمنظمة* 
 
عيارية ووضتتتع املواصتتتفات مثل االتفاقات الدولية ومدوانت تيستتتري ودعم عمل البلدان يف وضتتتع وتنفيذ ال تتتكوا امل 1

 السلوا واملواصفات التقنية وغري ذلك؛
جتميع البياانت واملعلومات وطليلها ورصتتتتتتتتتتتتتدها وطستتتتتتتتتتتتتني فرص احل تتتتتتتتتتتتتول عليها يف اجملاالت ذات ال تتتتتتتتتتتتتلة  2

 ابخت اصات املنظمة
 لعاملية واإلقليمية والقطريةتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستوايت ا 3
إستتتتتتتتتتداء املشتتتتتتتتتتورة ودعم تنمية القدرات على املستتتتتتتتتتتوايت القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصتتتتتتتتتتد وتقييم الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات  4

 واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة
ن م 5 ن تطبيقها يف أنشتتتتتطة املشتتتتتورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارستتتتتات اجليدة وتنشتتتتترها وطستتتتتّ

 جماالت اخت اص املنظمة
تيسري إقامة الشرانات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وشرناء التنمية  6

 واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
 املنظمة الدعوة واالت ال على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اخت اص 7
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 : مؤشرات اإلطار السرتاتيجي للمنظمة2امللحق 
لرصتتد التغيريات على املستتتومل القطري أو البيئة  16: استتتخدا  ماشتترات النواتج يف اإلطار االستترتاتيجي للمنظمة1اجلدول 

 والقدرات التمكينية العاملية لتحقيق أهداف اسرتاتيجية التنوع البيولوجي
ي نواتج اإلطووووار السووووووووووورتاتيج

 للمنظمة
 مؤشرات النواتج يف اإلطار السرتاتيجي للمنظمة

 :1-2الناتج 
اعتماد البلدان ملمارستتات لزايدة 
اإلنتاجية بطريقة مستتتتتتتتتتتتدامة مع 
معتتتتتاجلتتتتتة تغري املنتتتتتاخ والتتتتتتدهور 
البيئي يف قطتتتتتتتاعتتتتتتتات الزراعتتتتتتتة 

 والغاابت وم ايد األمساا

ت لزايدة اإلنتاجية بطريقة دد البلدان اليت اعتمد فيها املنتجون نارستتتتتاألف: ع-2-1
 مستدامة

 1-4-2اإلشارة إىل اهلدف 
نستتبة البلدان اليت فيها درجة عالية من تنفيذ مدونة ستتلوا املنظمة بشتتأن ابء: -2-1

 ال يد الرشيد
عتتدد البلتتدان اليت ترفع تقتتارير عن التقتتد  احملرز يف اإلدارة املستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة جيم: -2-1

 (1-2-15للغاابت )اهلدف 
 :2-2ج النات

وضتتع البلدان لستتياستتات وآليات 
للحونمتتة أو طستتتتتتتتتتتتتينهتتا ملعتتاجلتتة 
اإلنتتتتاج املستتتتتتتتتتتتتتتتتدا  وتغري املنتتتاخ 
والتتتتتتتدهور البيئي يف قطتتتتتتاعتتتتتات 
 الزراعة وم ايد األمساا واحلراجة

عدد البلدان اليت لديها ستتتتياستتتتات وبرامج استتتتتثمار ذات صتتتتلة تشتتتتجع ألف: -2-2
ألمساا وتعاجل بشتتتكل صتتتريح اإلنتاجية استتتتدامة قطاعات الزراعة والغاابت وم تتتايد ا

واإليرادات، والتكيف مع آاثر تغري املناخ والتخفيف من حدته، وصتتتتتتون البيئة، وتعزز 
 .التنسيق املشرتا بني القطاعات

 :3-2الناتج 
طستتني البلدان لتنفيذ الستتياستتات 
وال تتتتتتتتتتتتتكوا التتتتتتتدوليتتتتتتتة لتحقيق 
استدامة قطاعات الزراعة وم ايد 

 األمساا والغاابت
 

ألف: عدد البلدان اليت أصتتتتتتتتتتتتتتدرت تقارير وطنية بشتتتتتتتتتتتتتتأن تنفيذ خطة التنمية -2-3
، تتناول ماشرات أهداف التنمية املستدامة ذات ال لة ابهلدف 2030املستدامة لعا  
 ، وتعاجل استدامة قطاعات الزراعة والغاابت وم ايد األمساا2االسرتاتيجي 

تفعيل ستتتتتياستتتتتةًاستتتتترتاتيجيةًخطة ابء: عدد البلدان اليت أبلغت عن وضتتتتتع أو -2-3
متكاملة تزيد من قدراهتا على التكّيف مع اآلاثر الضتتتتتتتتتتتتتتارة لتغري املناخ، وتعزز قدرهتا 
على ال تتتتتتمود أما  تغري املناخ وطقيق تنمية تتستتتتتتم ابخنفاض انبعااثت غازات الدفيئة 
على حنو ال يهتدد إنتتاج األغذية )نا يف ذلك وضتتتتتتتتتتتتتتع خطتة تكي ف وطنيتة، وتقتدمي 

ستتتتا ة  ددة على ال تتتتعيد الوطين، وبالغات وطنية، وتقرير عن املستتتتتجدات لفرتة م
 (1-2-13السنتني، أو غري ذلك( )اهلدف 

جيم: التقد  احملرز من جانب البلدان يف مدمل تنفيذ ال تتتتتتتتكوا الدولية الرامية -2-3
(، 1-6-14إىل مكتتافحتتة ال تتتتتتتتتتتتتتيتتد غري القتتانوين دون إبالغ ودون تنظيم )اهلتتدف 

طو  التوجيهية الطوعية بشتتتتتأن احلونمة املستتتتتاولة حليازة األراضتتتتتي، واملوافقة احلرة اخلو 
 املسبقة واملستنرية
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دال: املساعدة اإلمنائية الرمسية والنفقات العامة املوجهة حلفظ التنوع البيولوجي -2-3
 (1-ألف-15والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخدام ا مستدام ا )اهلدف 

 :4-2الناتج 
اياذ البلدان لقرارات ابالستتتتتتتتتناد 
إىل األدلتتتتتة لغرض استتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتتة 
قطتتتتاعتتتتات الزراعتتتتة وم تتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتد 
األمساا واحلراجة مع معاجلة تغري 
املنتتاخ والتتتدهور البيئي يف الوقتتت 

 ذاته

ألف: عدد البلدان اليت تتوافر فيها البياانت واملعلومات امل تتتتتتتنفة على أستتتتتتتات -2-4
واستخدامها يف عمليات صنع السياسات املتعلقة نوع اجلنس ابلقدر الكايف وجودهتا 

 بقطاعات الزراعة وم ايد األمساا واحلراجة.

طقيق املنظمة للجودة الفنية واملعرفة واخلدمات، ويقو  بقياستتتتها؛ وجودة وستتتتالمة اإلح تتتتاءات اليت  6ويضتتتتمن اهلدف 
ل على املستتتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتتني، واحلونمة، ت تتتتتتتتتدرها املنظمة؛ وتوفري خدمات عالية اجلودة للربامج االستتتتتتتتترتاتيجية للعم

 والتغذية، وتغري املناخ.
يف الربانمج  6ورغم عد  وجود حىت اليو  موضتتتتتتتتتتتوع مشتتتتتتتتتتترتا عن التنوع البيولوجي، تشتتتتتتتتتتتري مستتتتتتتتتتتا ات عدة للهدف 

ي، إىل التنوع البيولوجي ابستتخدا  م تطلحات مثل استتخدا  األراضتي، والتغيري يف استتخدا  األراضت 217االسترتاتيجي 
واحملاصتتتتيل، والثروة احليوانية، وم تتتتايد األمساا، والغاابت، وتنويع إنتاج األغذية، والزراعة املراعية للتغذية، وصتتتتون وإدارة 
املوارد الطبيعية، ونضتتتتتوا املوارد الطبيعية، وغري ذلك. إمنا ليس من املمكن طديد املقاصتتتتتد واملاشتتتتترات املت تتتتتلة ب تتتتتورة 

 خاصة ابلتنوع البيولوجي.
  : جودة عمل املنظمة الفين واملعياري ونزاهته6-1
  جودة إح اءات املنظمة واستخدامها لدعم عملية صنع القرارات ابالستناد إىل األدلة: 6-2
خدمات ذات نوعّية جّيدة وهنححج متستتتتقة للعمل على طقيق املستتتتاواة بني اجلنستتتتني ومتكني املرأة، تادي إىل تعزيز : 6-3

  ياغة سياسات وبرامج تتيح فرص ا متساوية للرجال والنساء، ولتنفيذها ورصدهاالقدرات القطرية ل 
خدمات ذات نوعّية جّيدة من أجل وضتتتتتع قواعد وآليات وماستتتتتستتتتتات للحونمة جمدية بقدر أنرب وأنثر فعالية : 6-4

  ومشوال على نل من ال عيد العاملي واإلقليمي والوطين ويف برامج األهداف االسرتاتيجية
ضتتتتتتمان جودة واتستتتتتتا  عمل املنظمة بشتتتتتتأن التغذية من خالل تعميم التغذية يف األهداف االستتتتتترتاتيجية وتعزيز : 6-5

  مسا ة املنظمة يف اهليانل الدولية املتعلقة ابلتغذية
ضتتتتتمان جودة واتستتتتتا  عمل املنظمة بشتتتتتأن تغري املناخ متاشتتتتتي ا مع االستتتتترتاتيجية اخلاصتتتتتة بتغري املناخ من خالل : 6-6
  ميمه يف األهداف االسرتاتيجية وتعزيز مسا ة املنظمة يف اهليانل الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بتغري املناختع
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املستخدمة لرصد مسا ات املنظمة  18: خمرجات اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، وماشرات املخرجات واملقاصد2اجلدول 
 لبيولوجياملباشرة يف تنفيذ اسرتاتيجية التنوع ا

مؤشوووووووووورات خمرجات اإلطار السوووووووووورتاتيجي  خمرجات اإلطار السرتاتيجي للمنظمة
 للمنظمة

املقاصووووووود 
بووونوووهووووووايووووووة 
عوووووووووووووووووووووووام 

2020 

املقاصووووووووووود 
بنهووايووة عووام 

2021 
 )تراكمية(

 
: قتتتتيتتتتتتتا  املتتتتنتتتتتتتتتجتتتتني بتتتتتتتتتجتتتتريتتتتتتتب 2-1-1

تكنولوجيتتتتتتتات ونتتتتتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات مبتكرة أو 
اختبارها أو االرتقاء نستتتتتتتتتتتتتتتواها من أجل 

ومعتتتتتتتاجلتتتتتتتة تغري املنتتتتتتتاخ زايدة اإلنتتتتتتتتاجيتتتتتتتة 
 والتدهور البيئي على حنو مستدا 

)ألف( عتتدد املبتتادرات اليت جرت فيهتتا جتربتتة 
نارستتتتتتات وتكنولوجيات ابتكارية، وامل تتتتتتادقة 
عليهتتتتا وتكييفهتتتتا لزايدة اإلنتتتتتاجيتتتتة واإلنتتتتتاج 
بشتتكل مستتتدا ، مع الت تتدي يف الوقت ذاته 

 إىل تغري املناخ وًأو تدهور البيئة

32 105 

( عدد املبادرات اليت جرمل فيها توستتتتتتتتتتتتتتيع )ابء
نطا  املمارستتتتتتتتتتتتات االبتكارية أو استتتتتتتتتتتتتخدا  
التكنولوجيتتتتتتتات لزايدة اإلنتتتتتتتتاجيتتتتتتتة واإلنتتتتتتتتاج 
بشتتكل مستتتدا ، مع الت تتدي يف الوقت ذاته 

 إىل تغري املناخ وًأو تدهور البيئة

16 43 

: تعزيز قدرات املاستتتتتتتتستتتتتتتتات على 2-1-2
 الرتويج العتمتتاد نتتارستتتتتتتتتتتتتتتات أنثر تكتتامال  
وشتتتتتتتتتتتتتتتاملتتة لعتتدة قطتتاعتتات تادي إىل زايدة 
اإلنتتتتتاجيتتتتة واإلنتتتتتاج ومعتتتتاجلتتتتة تغري املنتتتتاخ 

 والتدهور البيئي على حنو مستدا .

عدد املاستتتتتتستتتتتتات أو املنظمات اليت ح تتتتتتلت 
على التتدعم لتنميتتة قتتدراهتتتا التنظيميتتة أو الفنيتتة 
للتشتتتتتتتتتتتتتجيع على اعتماد نارستتتتتتتتتتتتتتات متكاملة 

 .ومشرتنة بني القطاعات على حنو أنرب

45 170 

: صتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاغتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 2-2-1
ا  واالستتتتتتتترتاتيجيات وبرامج االستتتتتتتتتثمار دعم 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتة قطتتتاعتتتات الزراعتتتة والغتتتاابت 
وم تتتتتتتتتتتتايد األمساا والت تتتتتتتتتتتتدي لتغري املناخ 

 والتدهور البيئي

عتتدد الستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتات أو االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتات 
برامجًمشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتتار اليت متتتتت  أو

ىل صتتتتتتتتتتتتتتياغتها بدعم نبري من املنظمة وترمي إ
جعل الزراعة والغاابت وم تتتتايد األمساا أنثر 
إنتاجية واستتتتتتتتتتتتتتدامة، والت تتتتتتتتتتتتتّدي لتغرّي املناخ 

 وتدهور البيئة

30 81 

: طستتتتتتتتتتتتتتني قتتتتتتتدرات احلكومتتتتتتتات 2-2-2
وأصتتتتتتتتتتحاا امل تتتتتتتتتتلحة على تيستتتتتتتتتتري حوار 
الستتتياستتتات املشتتترتا بني القطاعات لوضتتتع 
اسرتاتيجيات وبرامج أنثر تكامال  الستدامة 

الغتتتتاابت وم تتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتد قطتتتتاعتتتتات الزراعتتتتة و 
األمستتتتتاا، ومعتتتتتاجلتتتتتة تغري املنتتتتتاخ والتتتتتتدهور 

 البيئي

عدد املاستتتتتستتتتتات أو املنظمات اليت ح تتتتتلت 
على التتدعم لتنميتتة قتتدراهتتتا من أجتتل تيستتتتتتتتتتتتتري 
احلوار حول الستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتات املشتتتتتتتتتتتتتترتا بني 
القطاعات وبلورة استتتتتتتتتترتاتيجيات وبرامج أنثر 

 تكامال  لألغذية والزراعة املستدامة.

18 42 
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عزيز قدرات املاستتتتتتتتستتتتتتتتات على : ت2-3-2
تنفيذ الستتتتتتتياستتتتتتتات وال تتتتتتتكوا الدولية اليت 
تعزز اإلنتتتاج املستتتتتتتتتتتتتتتتتدا  وتعتتاجل تغري املنتتاخ 

 والتدهور البيئي

عدد املاستتتتستتتتات احلكومية واملاستتتتستتتتات املعنية 
األخرمل اليت جرمل تعزيز قدراهتا من أجل تنفيذ 
السياسات أو االسرتاتيجيات أو آليات احلونمة 

نتاج الزراعي املستتتدا  وًأو تعاجل اليت تشتتّجع اإل
 مسأليت تغرّي املناخ وتدهور البيئة

12 43 

: استتتتتتتتتتتتتتتحتتتتداث منتجتتتتات معرفيتتتتة 2-4-1
استتتتتتتتتتتتتترتاتيجية تعاجل القضتتتتتتتتتتتتتتااي اإلقليمية أو 
العتتامليتتة وتتتدمج املعلومتتات املتعلقتتة ابإلنتتتاج 

 .املستدا  وتغري املناخ والتدهور البيئي

اجلديدة أو عدد منتجات املعرفة االستتترتاتيجية 
احملدثة بشتتتتتتتتتتتتتتكل ملحوا واملت تتتتتتتتتتتتتتلة ابإلنتاج 
املستتتتتتتتتتتتتتتتتدا  وتغري املنتتاخ وتتتدهور البيئتتة اليت مّت 

ب تتتتورة شتتتتاملة ونشتتتترها حبيث تكون  وضتتتتعها
 متاحة جلميع البلدان.

30 120 

تعزيز قدرات املاستتتتتتتتستتتتتتتتات على : 2-4-2
مجع البياانت وطليلها واإلبالغ عنها الياذ 

ستدا  وتغري املناخ القرارات بشأن اإلنتاج امل
والتدهور البيئي، نا يف ذلك أهداف التنمية 

 .املستدامة ذات ال لة

عدد املاسسات اليت تلقت الدعم من املنظمة 
يف جمال تنمية القدرات من أجل مجع البياانت 
وطليلها واإلبالغ عن البياانت املوزعة حستب 
اجلنس اليتتتتتتتاذ القرارات اليت تعّزز اإلنتتتتتتتتاج 

، وتعاجل مستتتتتتتتألة تغرّي املناخ وتدهور املستتتتتتتتتدا 
البيئة، نا يف ذلك أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة 

 ذات ال لة.

40 105 

توفري دعم الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات وتوليد : 3-3-2
املعرفتتة وتنميتتة القتتدرات وأنشتتتتتتتتتتتتتتطتتة التتدعوة 
للنهوض  وجتتتتته التتتتتت زر يف متتتتتا بني اإلقرار 
حبيتتتتتتازة األراضتتتتتتتتتتتتتتي وقطتتتتتتاعتتتتتتات احلمتتتتتتايتتتتتتة 

جتمتتتتتتتاعي واألمن االجتمتتتتتتتاعيتتتتتتتة والنوع اال
الغتتتتتذائي والتغتتتتتذيتتتتتة والزراعتتتتتة وإدارة املوارد 

 الطبيعية، نا يف ذلك تغري املناخ

عدد البلدان )أو املاستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات أو العمليات 
اإلقليميتتتتتة والعتتتتتامليتتتتتة( اليت جرمل فيهتتتتتا تقتتتتتدمي 
التتتتدعم لتعزيز أوجتتتته التتتتت زر بني تعزيز حقو  
احليازة واحلماية االجتماعية والنوع االجتماعي 

من الغذائي والتغذية والزراعة وإدارة املوارد واأل
 الطبيعية، نا يف ذلك تغري املناخ

2 20 

: تزويد اجلهات الفاعلة يف سالسل 4-3-1
القيمتتتتة ابلقتتتتدرات الفنيتتتتة واإلداريتتتة إلقتتتامتتتة 
ستتتتتتتتتالستتتتتتتتتل قيمة زراعية وغذائية مستتتتتتتتتتدامة 

 وفعالة وشاملة

عدد البلدان اليت حظيت بدعم املنظمة لتعزيز 
ت الفنية واإلدارية لدمل اجلهات الفاعلة القدرا

يف ستتلستتلة القيمة الغذائية، نا يف ذلك البلدان 
اليت حظيتتتتتتت بتتتتتتدعم املنظمتتتتتتة لتعزيز قتتتتتتدرات 
اجلهات الفاعلة يف ستتتلستتتلة القيمة الغذائية من 
أجل تطوير ستتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتل قيمة للمجتمع احمللي 
ومراعية للمستتتتتتتتتائل اجلنستتتتتتتتتانية ومتّكن املرأة من 

 ب ورة عادلةاالستفادة منها 

26 61 

 

 


