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 األمساك  مصايد جلنة
 الدورة اخلامسة والثالثون 

 2022سبتمرب/أيلول  5-9

 تعميم التنوع البيولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 
      

 املوجز 
تعميم التنوع البيولوجي عرب    بشأن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  اعتمد اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة  

يف تعميم اعتبارات التنوع    تتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن السياسات واملمارسا)االسرتاتيجية(. و   القطاعات الزراعية
البيولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ضمن السياق األوسع السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن 

ا على  ابلشواغل البيئية ابعتبارها خطر    بشكل تدرجيي   تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية. ومع تزايد االعرتاف
ابتت االعتبارات املتعّلقة ابلتنوع   إىل مزّود أكرب لألغذية، النظم املائية  حتّول  ار االقتصادي والتماسك االجتماعي و االستقر 

 .  متزايد هتمام عامليابا تدرجيي   البيولوجي حتظى
لية يف مجيع  ويعترب ضمان ُنظم مائية تتسم ابلتنوع البيولوجي والقدرة على الصمود لدعم رفاه وُسبل عيش اجملتمعات احمل

التفاقية التنوع البيولوجي:    2050 ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ويتماشى مع رؤية عام  ا ضروري  أحناء العامل أمر  
ضمان وجود خطة حمكمة الصياغة ومنظمة للناس والطبيعة عرب املبادرات القطاعية    سيساعدو العيش يف وائم مع الطبيعة.  

 قادمة.العقود لومبادرات حفظ التنوع البيولوجي على تشكيل تعميم التنوع البيولوجي ل
مة بشأن اسرتاتيجية املنظلتنفيذ    2023-2021دورته السادسة والستني بعد املائة على خطة العمل للفرتة  اجمللس يف    ووافق

)خطة العمل(. ومن املتوقع أن تتواصل بلورة خطة العمل يف ضوء التطورات    تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية
البيولوجي  التنوع  املوارد الوراثية لألغذية    ،واالتفاقات اجلديدة، مبا يف ذلك تلك اليت يتم إبرامها مبوجب اتفاقية  وهيئة 

كذلك التجارب يف جمال تنفيذ االسرتاتيجية  لدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، و واملعاهدة ا  ،والزراعة
    وخطة العمل.

العمل، فيما يعرض امللحق    1ويقدم امللحق   التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية وخطة  الوثيقة حملة عامة على    2هبذه 
 .2027و 2024مشروع خطة عمل للفرتة املمتدة بني عامي 
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة 
 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:  

   يف احملرز  ابلتقدم  عرب  تنفيذ  الرتحيب  البيولوجي  التنوع  تعميم  بشأن  والزراعة  األغذية  منظمة  اسرتاتيجية 
 (؛ 1، واستعراض التقدم احملرز يف اإلجراءات ذات الصلة خبطة العمل )امللحق القطاعات الزراعية

  بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب مصايد األمساك وتربية األحياء   األغذية والزراعة  منظمةأنشطة  واستعراض
يتعلق ابملؤسسات واالتفاقات    يف ماوالنظم اإليكولوجية و   ،املائية على مستوى األنواع )ابإلضافة إىل اجلينات(

ألغذية والزراعة بشأن لتنفيذ اسرتاتيجية منظمة ا 2027- 2024ذات الصلة، مبا يف ذلك خطة العمل للفرتة  
 ؛ ، وتقدمي التوجيهات بشأهنا حسب االقتضاء( 2تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية )امللحق 

  إطار التنوع  ا ابلعمليات ذات الصلة يف املنتديت األخرى، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص،  علم    خذاألو
عام   بعد  ملا  اإلدارة   التابع  2020البيولوجي  على  اإلطار  هلذا  احملتملة  واآلاثر  البيولوجي،  التنوع  التفاقية 

 والتجارة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املستقبل؛ 
  فيها،  األتشجيع  و واملشاركة  الصلة  ذات  األطراف  املتعددة  البيئية  االتفاقات  متابعة عمليات  عضاء على 

 حسب االقتضاء، لضمان إدماج آراء مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: 
 Kim Friedmanالسيد 

 مصايد األمساك، شعبة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  كبري موظفي 
 Kim.Friedman@fao.org: الربيد اإللكرتوين
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 مقدمة  -أولا 
البيولوجي  -1 التنوع  أمر    1يعترب  املائية  األحياء  وتربية  األمساك  وتوفري  ملصايد  والتغذية  الغذائي  لألمن  عنه  غىن  ال  ا 

التنمية املستدامة. من العديد النظم اإليكولوجية اليت تدعم  النظم االجتماعية    2خدمات  البيولوجي من قدرة  ويزيد التنوع 
الناشئة مثل    اإليكولوجية على الصمود يف وجه الصدمات والضغوط، ويساعد نظم التحديت  التكيف مع  اإلنتاج على 

   3مع دعم ُسبل عيش الصيادين ومستزرعي األمساك وقدرهتم على إنتاج األغذية.  19-جائحة كوفيد
ويدعم التنوع البيولوجي حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة وهو وثيق الصلة بتحقيقها، وتشمل إرشادات   -2

والزراعة   األغذية  البيولوجي ومحاية  منظمة  التنوع  متكاملة "تعميم  بطريقة  املستدامة  التنمية  أهداف  معاجلة  للبلدان بشأن 
 4وظائف النظم اإليكولوجية" كواحد من عشرين مبدأ.

منظمة األغذية والزراعة، يسهم تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية يف بلوغ "عامل ختّفض  إىل  وابلنسبة   -3
الزراعة والنظم الغذائية آاثرها السلبية على الطاقات الكامنة للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وتستخدمها على أفضل  فيه  

وجه وتساهم يف صون التنوّع البيولوجي واستخدامه املستدام وإدارته واسرتداده، ما يسمح بتحقيق األمن الغذائي والتغذية  
 ".5وفّر الدعم لُسبل العيشألجيال احلاضر واملستقبل ومبا ي

 التقدم احملرز يف تنفيذ السرتاتيجية وخطة العمل -ااثنيا 
لكل    ومواعيد اإلجناز  واملنجزات   الرئيسية  يسرتشد تنفيذ االسرتاتيجية خبطة عملها. وحتدد هذه األخرية اإلجراءات -4

 انتج من النواتج األربعة لالسرتاتيجية وهي: 
 املقدم إىل األعضاء، بناء على طلبهم، لتعزيز قدرهتم على تعميم التنوع البيولوجي : الدعم 1الناتج  •
 : تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها2الناتج  •
االعرتاف على املستوى العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق  :  3الناتج   •

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

 وجيري تنفيذ االسرتاتيجية ابالستناد إىل مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب. -5
- 2021منجز ا يف الفرتة    182هبذه الوثيقة معلومات بشأن تنفيذ املنجزات املخطط هلا والبالغ عددها    1ويقدم امللحق   -6

، مع الرتكيز بشكل خاص على عناصر اخلطة اليت تكتسي أمهية كبرية ابلنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األحياء 2023
العمل ش الواردة يف خطة  التنوع    األغذية والزراعة  املة لعمل منظمةاملائية. وليست اإلجراءات واملنجزات  املتعّلق بتعميم 

 
تويي األنواع والنظم  يُعّرف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة أبنه تنوع احليواانت والنبااتت والكائنات الدقيقة وتباينها على املستوى الوراثي وعلى مس 1

 الغذائية. اإليكولوجية اليت تدعم هياكل النظام اإليكولوجي ووظائفه وعملياته داخل نظم اإلنتاج وحوهلا، وتوفر املنتجات الزراعية الغذائية وغري

(www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf). 
  . ).C2017/7 Rev.1  ms431reve.pdf-org/3/awww.fao اإلطار االسرتاتيجي املراجع 2

ند حدوث  تربز أحباث جديدة عالقة إجيابية يف وظائف النظام اإليكولوجي وهي: الكتلة األحيائية واإلنتاجية، مع تنوّع أمساك الشعاب املرجانية ع  3
  )https://doi.org/10.1038/s41559-020-1203-9(  موجات حر قصوى أو اختالالت يف إعاانت املغذيت

 ..ao.org/3/CA1647EN/ca1647en.pdf).f(www حتويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 4

 . CL 163/11 Rev.1 الوثيقة 5

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf)
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms431reve.pdf
https://doi.org/10.1038/s41559-020-1203-9
http://www.fao.org/3/CA1647EN/ca1647en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1647EN/ca1647en.pdf)
http://www.fao.org/3/CA1647EN/ca1647en.pdf)
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 البيولوجي يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
يف املائة منها   58  إجناز ؛ وأن 2022يف املائة من املنجزات يف يوليو/متوز  34ويبنّي حتليل مواعيد اإلجناز أنه مت حتقيق   -7

أعاد مزودو اخلدمات ف  19-يف املائة منها بسبب جائحة كوفيد  7.5  ه قد أتخر إجناز؛ وأنمقررعلى املسار الصحيح كما هو  
 النواتج األربعة للخطة. منموجز حبالة تنفيذ املنجزات حبسب كل انتج  1يف اجلدول  . ويرد هاحتديد موعد

املنجزات ذات األ  -1اجلدول   املائية حىت يوليو/متوز حالة تنفيذ  مهية اخلاصة ابلنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األحياء 
 حبسب كل انتج 2022

اليت  املنجزات  عدد 
 حتققت 

  اليت املنجزات عدد
  املسار على هي

 الصحيح 

  اليت املنجزات عدد
 حتقيقها أتخر

 اجملموع

 33 3 24 6 1 الناتج

 2 0 2 0 2 الناتج

 35 3 17 15 3 الناتج

 9 0 3 6 4 الناتج

  6 46 27 اجملموع
 
 حالة مجيع املنجزات. 1وتغطي األنشطة املنجزة جمموعة متنوعة من املواضيع. ويعرض امللحق  -8

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب مصايد األمساك   -اثلثاا
 وتربية األحياء املائية

جمموعة    عرب مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  تعميم التنوع البيولوجي  بشأن   األغذية والزراعة  منظمة تشمل أنشطة   -9
والبيئية.   االجتماعية  املائية  األحياء  وتربية  األمساك  مصايد  لنظم  القيمة  سلسلة  تغطي  اليت  اإلجراءات  من  واسعة 

األمساك وعمال   مصايد  للجنة  والثالثني  الرابعة  الدورة  يف  املتبعة  البيولوجي  ابملمارسة  التنوع  تعميم  يتميز  جماالت  ،  بثالثة 
واملؤسسات واالتفاقات.   ' 3' والنظم اإليكولوجية؛    ' 2' مبا يف ذلك التنوع داخل النوع الواحد(؛  األنواع )'  1' مواضيعية هي:  

أجل وضع أطر يف جمايل السياسات واحلوكمة، وتطبيق املمارسات )التنفيذ(   إجراءات لدعم األعضاء منأول جمالني  ويتضّمن  
الثالث  يشمل  وّع البيولوجي يف القطاعات اليت تستخدمه. و وإدارة املعارف )مبا يف ذلك االتصاالت( اليت تعزز تعميم التن

اإلجراءات الرامية إىل دعم األعضاء للمشاركة بفعالية مع املؤسسات واالتفاقات الدولية بشأن القضاي ذات الصلة بتعميم  
 التنوع البيولوجي.
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 األنواع -ألف
تشّكل األمساك اليت يتم استغالهلا ألغراض جتارية )واألنواع املستزرعة( فئة فرعية من التنوّع البيولوجي املائي. وتستخدم   -10

التنمية    أهدافمقاصد  تقييمات منظمة األغذية والزراعة ملصايد األمساك عن حالة األرصدة السمكية الربية لإلبالغ عن  
ألداء مقابل أهداف التنوع البيولوجي  مؤشر ا لأيضا  تشكل  و   ،( داف التنمية املستدامةهأل  5-2و  4- 14  املقصديناملستدامة )

أهداف  مقاصد أنشأت منظمة األغذية والزراعة مؤخرا دورة للتعلم اإللكرتوين ملساعدة البلدان على اإلبالغ عنو  6العاملية.
 7(.1- 4-14املؤشر  و  أهداف التنمية املستدامة من  4-14  املقصدصايد األمساك )املتعّلقة مبة التنمية املستدام

وتوفر املوارد الوراثية املائية املواد األساسية إلنتاج األغذية من كل من مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية   -11
من أهداف التنمية املستدامة(. ويؤثر تنوع املوارد الوراثية على قدرة األنواع على التكيف مع البيئات    5-2)انظر اهلدف  

نشرت منظمة األغذية والزراعة تقرير  و وميثل اإلمكاانت املستقبلية لتطوير أنواع لالستزراع املائي.    املتغرية وقدرهتا على الصمود
العامل  يف  والزراعة  لألغذية  املائية  الوراثية  املوارد  املستدام    حالة  واستخدامها  املوارد  هذه  احلايل حلفظ  الفهم  يوضح  الذي 

 8رع، مبا يف ذلك األقارب الربية واألنواع املستزرعة.نوع مستز  700يقرب من  عماوتنميتها، مع معلومات 
الوراثية   -12 الوراثية لألغذية والزراعة من منظمة األغذية والزراعة إعداد خطة عمل عاملية للموارد  املوارد  وطلبت هيئة 

العاملية ابلتشاور مع  COFI/2020/3املائية ) األعضاء وجلنة مصايد  (. وقد أعدت منظمة األغذية والزراعة خطة العمل 
ديسمرب/كانون  األمساك وهيئاهتا الفرعية ذات الصلة، واعتمده األعضاء يف الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة يف

  2021.9  األول
األحياء املائية )وأقارهبا وتقوم املنظمة بوضع سجّل ابلفئات املستزرعة من املوارد الوراثية املائية املستخدمة يف تربية   -13

السّجل األساس لنظام   املائية. وسيشّكل هذا  الوراثية  املوارد  املتاحة عن  املعلومات  النسيب يف  النقص  الربية( بغية معاجلة 
اعية وفهم  معلومات عاملي عن املوارد الوراثية املائية األساسية لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزر 

الدور الذي تضطلع به هذه املوارد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وغريها من الغايت املنصوص عليها يف اتفاقات دولية  
 (.2020 عام  خاصة ابلتنوّع البيولوجي )مثال  إطار التنوع البيولوجي العاملي ما بعد

الوراثية   -14 العاملية للموارد  العمل  املوارد ً  الزراعية إطاروتشكل خطة  واستخدامها وتنميتها    اهلامة   ا لتعزيز حفظ هذه 
على حنو مستدام وفعال. وأكملت منظمة األغذية والزراعة، ضمن دعمها لتصور التغيري القادم يف مصايد األمساك وتربية  

لوراثية احلالية واملتوقعة يف املستقبل على  استعراضا ملعارف اخلرباء بشأن "آاثر التكنولوجيات ايف العقد املقبل، األحياء املائية 
الوراثية يف مصايد األمساك وتربية    تبشأن التكنولوجيا  COFI/2022/SBD.11الوثيقة  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية" )

 األحياء املائية(.

 
 وثيقة  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X17305444:عن تعميم التنوع البيولوجي يف مصايد األمساك وثيقة 6

//:peer-ts87-www.cbd.int/doc/notifications/2019/cbdhttps-: عن النظر يف مصايد األمساك يف األطر العقدية التفاقية التنوع البيولوجي

en.pdf.-review 
7 https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502. 
. حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. تقييمات هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة 2019األغذية والزراعة.  منظمة 8

 تقريرا قطري وتقارير مقدمة من منظمات دولية.  92األغذية والزراعة. روما. ويستند هذا التقرير إىل معلومات مستقاة من 
9 plan/en-resources/activities/global-genetic-https://www.fao.org/aquatic 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X17305444
http://www.cbd.int/doc/notifications/2019/cbd-ts87-peer-review-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/notifications/2019/cbd-ts87-peer-review-en.pdf
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502.
https://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/activities/global-plan/en
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وتوفّر دورات تدريبية بشأن التصنيف وتعريف األنواع البحرية، مبا يف ذلك إنتاج    10كما توّثق املنظمة األنواع اجلديدة    -15
جانب   . ويساعد هذا العمل على حتسني جودة البياانت اليت تدعم تقييم األنواع السمكية وإدارهتا، إىل11املواد لتعريف األنواع

 نقراض اليت تتأثّر خالف ذلك جرّاء الصيد.الستنزفة واملهددة أو املهددة ابحتسني قدرتنا على توثيق األنواع امل 
وتساعد منظمة األغذية والزراعة يف حتديد وقياس املخاطر اليت تتعرض هلا األنواع املائية )خطر االستغالل املفرط   -16

ة. ومن األمثلة  واالنقراض احمللي واالنقراض(، وتقييم حالة األنواع املائية مقابل معايري التقييم املستخدمة يف االتفاقات الدولي
على العمل اجلاري مشورة منظمة األغذية والزراعة بشأن تقييم اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهّددة  

 13، وهي عمل مييز خطر انقراض األمساك.12ابالنقراض
SHARKS-POAIجزء من خطة العمل الدولية حلفظ وإدارة أمساك القرش )ك  ،تساعد املنظمةو  -17

(، وخطة العمل  17
الدولية للحد من الصيد العارض للطيور البحرية يف مصايد اخليوط الطويلة، األعضاء يف إعداد وتنفيذ وإبالغ خطط العمل  
الوطنية واإلقليمية للتخفيف من / احلد من صيدها يف عمليات مصايد األمساك. وكما ورد يف اللجنة الفرعية املعنية بتجارة 

، يتعنّي على املنظمة النظر يف طريقة حتقيق توازن يف توزيع املوارد بني أطر خطط  14األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك
أنواع الزينة ال سيما أحواض مصايد األمساك؛    العمل الدولية السارية ومتطلبات جديدة حمتملة تنظر فيها االتفاقية حالي ا )مثال  

 ا مصايد أمساك خيار البحر(.وشوكيات اجللد، ال سيم
وتشمل أنشطة املنظمة بشأن تفاعالت املعدات مع األنواع املستهدفة وغري املستهدفة العمل على معاجلة النفايت  -18

ووضع اسرتاتيجية عاملية شاملة ملعاجلة القضاي ذات الصلة مبعدات الصيد املرتوكة    -البالستيكية البحرية من مصايد األمساك  
ة أو املهملة ودعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة لوضع عالمات على معدات الصيد،  أو املفقود

 ا حتتذي به هيئات مصايد األمساك.اليت توفر منوذج  
ويرّكز عمل املنظمة احلايل بشأن األمن األحيائي على صحة اإلنسان وحيواانت املزارع إىل حد بعيد، وال يتضّمن   -19
سة عن اآلاثر املرتبطة بذلك على األنواع يف املناطق الربية والتداعيات ذات الصلة على التنوّع البيولوجي بشكل أعّم.  درا

الناجتة عن أمراض غريبة ومتأصلة وانشئة ميكن   البشرية واحليوانية  وقد تتضمن حافظة عمل أوسع نطاق ا عبء األمراض 
اابت املقاومة للمضادات احليوية/مضادات امليكروابت، والتقلبات يف ممارسات تربية  ربطها حبركة األنواع وتغرّي املناخ واإلص

 
أنواع من القشريت، ونوعني من الالسعات، ونوع  6نوعا من الرخويت، و 16من األمساك، ونوعا  44ا )نوع   70، أضافت املنظمة 2010منذ عام  10

لنهج  واحد من خيار البحر، ونوع واحد من الربيوزوان( جديدة إىل العلم استنادا إىل العينات اليت مت مجعها يف مسوحات برانمج اننسن اخلاص اب
 العامني املاضيني(. نوعا وصفت خالل 12اإليكولوجي ملصايد األمساك )

11 http://www.fao.org/3/ca7180en/CA7180EN.pdf; www.fao.org/fishery/fishfinder/about/en  برانمج ، سيقوم 2022ويف عام
 دان.فايندر" التابع ملنظمة األغذية والزراعة برفع مستوى فهم أمساك الكفاف واألمساك التجارية يف النيل، يف إطار عمل يركز على جنوب السو  "فيش

حليواانت والنبااتت الربية املهددة فريق اخلرباء االستشاري التابع ملنظمة األغذية والزراعة لتقييم اقرتاح تعديل مالحق اتفاقية االجتار الدويل أبنواع ا 12
انظر أيض ا وثيقة اللجنة الفرعية املختصة بتجارة  . fisheries/ExpertAdvisoryPanel/en-https://www.fao.org/fishery/ar/cites. ابالنقراض

  التابعة للجنة مصايد األمساك بشأن اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض األمساك

www.fao.org/3/n387en/nb387en.pdf ألمساك التابعة للجنة مصايد األمساك لعام  والقرارات الصادرة عن دورة اللجنة الفرعية املختصة بتجارة ا
2019 www.fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf . 

  ر أيضاخطاب اتفاق مع جامعة كينت ابململكة املتحدة بشأن "استعراض خماطر االنقراض وفرز احلفظ يف األمساك واحليواانت األخرى" )انظ 13

sharks/ar/-www.fao.org/ipoa.) 
 والقرارات الصادرة عن اللجنة الفرعية، www.fao.org/3/nb387ar/nb387ar.pdf:وثيقة عمل اللجنة الفرعية اخلاصة ابالتفاقية 14

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

http://www.fao.org/3/ca7180en/CA7180EN.pdf
http://www.fao.org/fishery/fishfinder/about/en
https://www.fao.org/fishery/ar/cites-fisheries/ExpertAdvisoryPanel/en
http://www.fao.org/3/n387en/nb387en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf
https://www.fao.org/ipoa-sharks/ar/
https://www.fao.org/3/nb387ar/nb387ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf
http://www.fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf


COFI/2022/8 7 

 

 

   15األحياء املائية والتجارة، اليت من املعروف أيض ا أهنا تؤثّر على التنوّع البيولوجي بشكل أعّم.

 النظم اإليكولوجية  -ابء
النظم اإليكولوجية حمط تركيز للمجت -20 اعتبارات  املتحدة مع الدويل منذ زمن طويل. وتتضمن  شّكلت  اتفاقية األمم 

، مبا يف ذلك محاية املوائل. ويعزز النهج اإليكولوجي ملصايد األمساك  16لقانون البحار تعليمات بشأن "محاية البيئة البحرية"
عية اإليكولوجية املرتابطة وإنصافها والنهج اإليكولوجي لرتبية األحياء املائية، اللذين تتبعهما املنظمة، تنمية النظم االجتما

وقدرهتا على الصمود، مما يوّسع نطاق اهتمام البلدان األعضاء إىل ما بعد إدارة األنواع املستهدفة. وتدعم املنظمة البلدان 
لرتبية  الشريكة هلا من أجل توليد املعارف لوضع النهج اإليكولوجي ملصايد األمساك وتنفيذه، إىل جانب النهج اإليكولوجي 

مشاريع منظمة األغذية والزراعة  األحياء املائية )مثال  برانمج اننسن اخلاص ابلنهج اإليكولوجي ملصايد األمساك وجمموعة من  
 البحر األبيض املتوسط(.املتعّلقة مبصايد األمساك واملرّكزة على 

األولوية   -21 إعطاء  تقليدي على  األطراف  املتعددة  البيئية  االتفاقات  دأبت  املناطق وقد  أساس  القائمة على  للحماية 
مية "املناطق البحرية  للحفاظ على وظيفة النظام اإليكولوجي أو استعادهتا. وحددت اتفاقية التنوع البيولوجي، إىل جانب تس

) احملمية"،   املناطق"  على  القائمة  األخرى  الفعالة  الصون  "تدابري  تسمى  املناطق،  أساس  على  قائمة  جديدة  الوثيقة  أداة 
COFI/2020/INF.15.3  ا  يلي ابسم تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق( اليت توفر فرص    يف ما، املشار إليها

  قيادية للقطاعات اإلنتاجية يف حتديد وإدارة املناطق اليت تستعيد التنوع البيولوجي وتدعمه، بغض النظر عن هدفها.
ومن املتوقع أن تكون زيدة التغطية املكانية للحماية القائمة على املناطق للنظم املائية حمور تركيز اإلطار العاملي للتنوع  -22

التفاقية التنوع البيولوجي. وضمن مزيج الصكوك املتاحة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية،    2020البيولوجي ملا بعد عام  
تخدام تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق آلية مفضلة للتنفيذ القطاعي مقابل أي  من املرجح أن يكون اس

  الوثيقة منو يف أهداف احلفظ املكاين. ويتلقى األعضاء الدعم من منظمة األغذية والزراعة يف حتديد وتنفيذ هذا الصك )انظر 

COFI/2022/INF/12)17. 
)العقد( مينح اإلصالح مكانة مهمة كحل رئيسي    2030-2021وإن عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية   -23

النظ املتعلقة جبميع  الوطنية  العاملية واألولويت  الربية واملائية.  لتحقيق جمموعة واسعة من األهداف اإلمنائية  م اإليكولوجية 
ابريس   ىل االلتزامات القائمة مثل اتفاقوالزراعة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، إ  ويستند العقد، الذي تقوده منظمة األغذية

الوثيقة    تفاقيات ريو وغريها من الشركاء.وحتدي بون، وسينفذ ابلتعاون مع ا ان بي  /18.15.2INFCOFI/2020ويرد يف 
النظم املائية )املياه العذبة    زيدة بروزبشأن إصالح النظم اإليكولوجية، وتدعو املنظمة إىل  موقف منظمة األغذية والزراعة  

  يف أعمال العقد. واالعرتاف هبا والساحلية والبحرية( وأعمال قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 
  يف أمساك السلمون الربي مرتبط بتعّرضها يف مزارع السلمون  orthoreovirus (PRV) على سبيل املثال، إن معّدل اإلصابة مبرض فريوس األحواض 15

)ps://doi.org/10.1371/journal.pone.0188793htt(. 
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، تكون الدول ملزمة ابختاذ كل التدابري املتسقة مع االتفاقية بشكل فردي ومجاعي للوقاية   194مبوجب املادة     16

حلماية النظم اإليكولوجية النادرة أو السريعة التأثر وكذلك موائل األنواع املستنفدة من تلّوث البيئة البحرية واحلد منه ومكافحته، مبا يف ذلك تلك "الضرورية  
 أو املهددة أو املهددة ابالنقراض وغريها من أشكال احلياة البحرية ".

يف االجتماعات ذات  وهي تقود وتشارك ( COFI/2020/SBD.19) نشرت املنظمة معلومات عن اخلطوط التوجيهية واخلصائص املشرتكة هلذا الصك 17
 .2023و 2022الصلة بتدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق خالل عامي 

18 https://www.fao.org/3/nd261ar/nd261ar.pdf  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188793
https://www.fao.org/3/nd261ar/nd261ar.pdf
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البالستيكية البحرية، ال يزال العمل املتعلق بعواقب التلوث  وإىل جانب عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن النفايت   -24
وأتثري التلوث الكيميائي للمسطحات املائية البحرية والداخلية، أي املغذيت  ضاء الناجتة عن األنشطة البشرية  )مثل الضو 

نسبي   مؤكد  املرتبط ابألدوية( غري  والتلوث  احلشرية  التمويل. ومع  واملبيدات  نقص  من  االنتهاء  ا ويعاين  املقرر  من  ذلك، 
 .2023تقييم آاثر الضوضاء الناجتة عن األنشطة البشرية يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف أوائل عام   من

 املؤسسات والتفاقات -جيم
ا للجهود الرامية إىل حفظ التنوع البيولوجي على الصعيد الدويل. ويف مؤمتر  ا عاملي  توفر اتفاقية التنوع البيولوجي إطار   -25

، من املتوقع أن تتّفق  2022الذي سيعقد يف مونرتيل، كندا، يف ديسمرب/كانون األول األطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوجي 
ا إبطار التنوّع البيولوجي العاملي ملا بعد عام  إطار ما يسّمى حالي   األطراف على أهداف وغايت جديدة للتنوّع البيولوجي يف

. وتعمل املنظمة بشكل وثيق مع األعضاء وجمتمع اتفاقية التنوع البيولوجي على تعزيز االعرتاف بقطاعات االستخدام  2020
 19ومشاركتها يف تعميم مراعاة التنوع البيولوجي.

العامل   -26 الفريق  العضوية املعين إبطار ما بعد عام  امل وحتضر منظمة األغذية والزراعة اجتماعات  التابع    2020فتوح 
واالجتماعات   للتنفيذ،  الفرعية  واهليئة  والتكنولوجية،  والتقنية  العلمية  للمشورة  الفرعية  واهليئة  البيولوجي،  التنوع  التفاقية 

لقياس التقدم احملرز.  ، مبا يف ذلك بشأن تصميم مؤشرات  2020الصلة ذات األمهية لوضع وتنفيذ إطار ما بعد عام   ذات
خيّص الكائنات احلّية احملّورة  يف ماة املناولة والنقل واالستخدام ا ما تشمل هذه االجتماعات أيضا قضاي تتعلق سالموغالب  

 وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية بطريقة عادلة ومنصفة.
  2020اء املائية يف اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  وستعتمد مشاركة قطاعي مصايد األمساك وتربية األحي -27

البيولوجي ويشملها.   التنوع  يف هناية املطاف على اإلطار اجلديد الذي يتضمن جدول أعمال يعرتف جبهود مستخدمي 
لنظام اإليكولوجي وقدراته  هذا الصدد، فإن النظر يف أتطري سرد "عالقة الناس ببقية الطبيعة"، وإعطاء األولوية لوظيفة ا ويف

على الصمود، واالعرتاف بتنوع عمليات احلوكمة من أعلى إىل أسفل ومن أسفل إىل أعلى، واعتماد تكنولوجيات جديدة، 
لوكاالت األمم   النطاق  الواسع  الدعم  من  االستفادة  للعمل. وإن  رئيسية  التجارية، كلها حماور  لألعمال  الروابط  وحتسني 

( من شأنه أن يسهل التنفيذ  2030ا القائمة للتقييم واإلبالغ )مثل أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  املتحدة ومبادراهت
 20املشرتك للحفظ.

، تطلب املنظمة أن يكون التسلسل اهلرمي واألساس املنطقي ألهداف  2020وعند وضع إطار عمل ما بعد عام   -28
 ويسهل التعريف هبا عرب مجيع القطاعات. ومن شأن دمج جمموعة كاملة من النظم املائية )البحرية  اإلطار وغايته شامال  

والساحلية والداخلية( والنهج القطاعية لتعميم التنوع البيولوجي )مبا يف ذلك هنج النظم اإليكولوجية( أن يربط سرد اتفاقية 
ومن أجل املشاركة الشاملة، جيب أن ميتد سرد إطار ما بعد عام    .2030التنوع البيولوجي ابجلماهري القطاعية وخطة عام  

ق وفرص  إىل ما هو أبعد من محاية املناطق "الطبيعية" و"احللول القائمة على الطبيعة" اليت، يف صيغتها، تقلل من نطا  2020
 عرتاف هبا.واإلجراءات يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية واالالرتحيب ابجلهات الفاعلة 

 
لدى شعبة مصايد األمساك مشروع حايل يبحث يف تركيز العمل و  CL 164/INF/4  (http://www.fao.org/3/nc444ar/nc444ar.pdf) الوثيقة  19

 .على النظم املائية عرب الواثئق ذات الصلة ابتفاقية التنوع البيولوجي
20 3-00717-021-https://www.nature.com/articles/s41893   

https://www.fao.org/3/nc444ar/nc444ar.pdf
https://www.nature.com/articles/s41893-021-00717-3.
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التقدم احملرز يف حتقيق أهداف وغايت  -29 التقارير اليت يرفعها األعضاء عن  املقبل، ميكن تيسري  العقد  وعلى مدى 
من خالل تدفقات البياانت اليت مجعتها منظمة األغذية والزراعة وإبرازها من قبل اتفاقية    2020اإلطار العاملي ملا بعد عام  

تق يف  املثال  سبيل  )على  البيولوجي  ابلتنوع  التنوع  املتعلقة  االتفاقية  عن  الصادر  البيولوجي  للتنوع  العاملية  التوقعات  ارير 
(، إذا مت دمج الُنهج العاملية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل تعميم التنوع البيولوجي )مبا يف ذلك  21البيولوجي 

ا النظم اإليكولوجية( واإلحصاءات املوجزة ذات  املتعلقة ابهلدف  يف استخدام هنج  التقارير  من أهداف   14لصلة، )مثل 
والردود على االستبيان اخلاص مبدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية    22التنمية املستدامة؛ 

بية األحياء  وخطة تنفيذه مع اتفاقات مصايد األمساك وتر   2020والزراعة(. ويتطلب ذلك مواءمة صياغة إطار ما بعد عام 
 ا، وتعميم التنوع البيولوجي وممارساته الراسخة يف اإلبالغ عن البياانت.املائية املتفاوض عليها دولي  

وتضع املعاهدة املتعددة األطراف التفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض ضوابط  -30
انت املدرجة يف مرفقاهتا. وتتعاون منظمة األغذية والزراعة واتفاقية االجتار الدويل أبنواع جتارية ملزمة على النبااتت واحليوا

تيسر تبادل املعارف بشأن األنواع املقرتح    2006عام  يف    23احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض مبوجب مذكرة تفاهم
الجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض إدراجها يف القائمة، قبل أن تصوت األطراف يف اتفاقية ا

الربية املعرضة لالنقراض. اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت  التعديالت املدخلة على مرفقات  وإن    24على 
احلي اتفاقية االجتار الدويل أبنواع  هبا مقرتحات  تتم  اليت  العملية  املهددة ابالنقراض الشواغل بشأن  الربية  والنبااتت  واانت 

اتفاقية االجتار    25وعملية اإلدراج،  الدعوة إىل اختاذ قرارات اإلدراج يف  ومدى مالءمة املقاييس اليت تؤخذ يف االعتبار يف 
 حلفظ الطبيعة وتدابري  الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، مبا يف ذلك القائمة احلمراء لالحتاد الدويل

اللجنة    وثيقة اتفاقية األنواع املهاجرة، هو حمور تركيز مستمر لعمل منظمة األغذية والزراعة، وينعكس ذلك بشكل جيد يف  
   26.(COFI:FT/XVIII/2022/7 الوثيقةالفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك )

املتحدة  -31 اتفاقية األمم  املفاوضات يف املؤمتر احلكومي الدويل املعين بوضع صك دويل ملزم قانوان مبوجب  وتتواصل 
الوالية الوطنية واستخدامه املستدام   الواقعة خارج نطاق  املناطق  البحري يف  البيولوجي  التنوع  البحار بشأن حفظ  لقانون 

 (.72/249ة الوطنية، قرار اجلمعية العامة )مفاوضات املناطق الواقعة خارج نطاق الوالي
خطة التنمية  وتكّلف اجلمعية العامة لألمم املتحدة املبادرات العقدية اهلادفة ابملسامهة يف حتقيق املقاصد احملددة يف   -32

. وينطوي العديد من هذه البنود على مسائل متعّلقة بتعميم التنوّع البيولوجي. ومن األمثلة على ذلك  2030املستدامة لعام  
اللجنة األوقيانوغرافية    تتوىل تنسيقه، الذي  203027-2021عقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات من أجل التنمية املستدامة  

بقيادة منظمة األغذية    203028-2021حدة إلصالح النظم اإليكولوجية  احلكومية الدولية التابعة لليونسكو، وعقد األمم املت
أو تشارك يف قيادة العملية التحضريية لكل منها، فضال عن متثيلها   املنظمةوالزراعة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة. وتساعد  

اآللية املالية لتحقيق هذه اجلداول الزمنية  ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف هذه املنتديت، مما سيسهل ضمان ارتباط 

 
21 www.cbd.int/gbo/   
22 www.fao.org/3/CA0465EN/ca0465en.pdf  
23 e.pdf-CITES-cites.org/sites/default/files/eng/disc/sec/FAO.   
24 https://cites.org/eng/meetings/cop  
25 .com/doi/full/10.1111/faf.12411https://onlinelibrary.wiley؛ 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2021.631556/full 
26 www.fao.org/3/cb9409ar/cb9409ar.pdf.  
27 decade-https://en.unesco.org/ocean  
28 storation.org/arwww.decadeonre. 

http://www.cbd.int/gbo/
http://www.fao.org/3/CA0465EN/ca0465en.pdf
https://cites.org/eng/meetings/cop
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12411؛
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2021.631556/full
https://www.fao.org/3/cb9409ar/cb9409ar.pdf
https://en.unesco.org/ocean-decade
https://www.decadeonrestoration.org/ar


10 COFI/2022/8 

 

 

 COFI/2020/8 الوثيقة العشرية ارتباطا وثيقا ابالحتياجات القطاعية ذات الصلة )انظر 

29.) 

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية  - رابعاا
 ومشروع خطة العمل لتنفيذها 

لعام   -33 والزراعة  األغذية  منظمة  مؤمتر  التنوع    2013رحب  لتعميم  للعمل كمنصة  املنظمة  مببادرة  األربعني  دورته  يف 
وطلب من املنظمة ابلتعاون مع شركائها أن تدمج بطريقة منظمة ومتماسكة إجراءات حلفظ التنوع البيولوجي   30البيولوجي، 

طاعات الزراعية. وأدى ذلك إىل اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن واستخدامه املستدام وإدارته واستعادته عرب الق 
 .31تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية 

منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات   احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجيةويرد وصف للتقدم   -34
.  للمنظمة  التابعة  الزراعة  للجنة  والعشرين   الثامنة  الدورة  على   عروضةامل   يف الوثيقة  2023-2021وخطة عملها للفرتة    الزراعية

، يف حني  2023-2021يف تنفيذ خطة العمل للفرتة    2022  متوز/يوليو   حىتحملة عامة عن التقدم احملرز    1وترد يف امللحق  
  والتوجيه   ، وكالمها لالستعراض2يف امللحق    2027-2024تعرض اإلجراءات اجلديدة اليت جيري صياغتها خلطة العمل للفرتة  

 من قبل اللجنة.
 
 

 
29 www.fao.org/3/ne735ar/ne735ar.pdf . 
 . FIAP/R1249 الوثيقة 30

 . املرفق ،CL 163/11 Rev1 لوثيقةا 31

https://www.fao.org/3/ne735ar/ne735ar.pdf
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لتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات  2023-2021 للفرتة خلطة العمل 2022 يوليو/متوز حىت: حالة التنفيذ 1امللحق 
 )إجراءات ذات أمهية خاصة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية مظللة ابللون الرمادي الفاتح(.  الزراعية

 
 يشار بعالمة * إىل املنجزات املتفق عليها يف واثئق املشاريع.   32

 يتعلق ببعض املشاريع القطرية، مل يالحظ وجود قرارات صادرة عن األجهزة الرائسية أو الدستورية. يف ما 33

 تعميم التنوع البيولوجي : الدعم املقدم إىل األعضاء، بناء على طلبهم، لتعزيز قدرهتم على 1الناتج 

جمالت  
العمل  

 الرئيسية 

الوظائف 
الرئيسية  

 للمنظمة # 

اإلجراءات  
 الرئيسية 

 32املنجزات 

مواعيد  
اإلجناز 
 املؤقتة

 مالحظات احلالة 33اإلشارات إىل القرارات 

دعم عمل  
البلدان يف  

وضع وتنفيذ  
الصكوك 
املعيارية  
ووضع 

املواصفات 
املتصلة 
ابلتنوع  

 البيولوجي

1 

دعم البلدان يف  
تنفيذ اإلطار العاملي 
للتنوع البيولوجي ملا  

 2020بعد عام 

حتليل اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي  
هبدف حتديد اإلجراءات اليت جيب أن  

 ا للتنفيذ القطري تتخذها املنظمة دعم  

2023 

   C 2021/21 الوثيقة  
 (؛ الوثيقة 73)الفقرة 

COFO/2020/REP     
)د((؛ 17)أ( و10)الفقراتن 
 ITPGRFA الوثيقة.  

Res.11/2019 
(؛ الوثيقة  3)الفقرة 

CGRFA/17/19/Report 
 (.  45)الفقرة 

 

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم أعضاء هيئة  
املوارد الوراثية  

لألغذية والزراعة يف  
وضع وتنفيذ خطط  

وضع استجابة سياساتية للتقرير عن حالة  
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف  

العامل واعتماد خطة عمل عاملية للموارد  
الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقدمي 

 الفين للتنفيذ والرصد الدعم 

2023 
الوثيقة  

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

على املسار  
 الصحيح 

www.fao.org/3/nh331ar/nh331ar.pdf  

https://www.fao.org/3/nh331en/nh331en.pdf
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عمل على املستوى  
دعم البلدان يف تنفيذ خطط العمل  العاملي  

املوارد الوراثية العاملية املتفق عليها بشأن 
 احليوانية والنباتية واحلرجية 

التنفيذ  
 جار  

الوثيقة  
CGRFA/17/19/Report 

والوثيقة  
COFO/2018/REP  

 (( 2-)د 14)الفقرة 
 

على املسار  
 الصحيح 

www.fao.org/3/ng598ar/ng598ar.pdf 
www.fao.org/3/ng831ar/ng831ar.pdf 
www.fao.org/3/ng677ar/ng677ar.pdf  

وتدعيم  دعم البلدان يف تعزيز الوعي 
األطر القانونية اليت متّكن وتدمي نظم 

اإلنتاج اليت تدعم التنوع البيولوجي املرتبط 
 هبا وتستفيد منه 

2023 

اتفق عليه خالل مشاورة  
األعضاء بشأن خطة  

مع   متاشي االعمل و 
اسرتاتيجية املنظمة بشأن  

 تعميم التنوع البيولوجي 

على املسار  
 الصحيح 

 

احلد  دعم البلدان يف 
من اآلاثر السلبية  

لسوء استخدام  
املبيدات اخلطرة 

على التنوع  
 البيولوجي

برانمج ورشة العمل التفاقية روتردام  
بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن 
علم على بعض املواد الكيماوية اخلطرة 
واملبيدات املتداولة يف التجارة الدولية، 

واليت مّت توسيعها جبلسة واحدة على  
األقل حول بدائل املبيدات اخلطرة، 

وجلسة واحدة حول آاثر املبيدات على  
البيولوجي وما يقدمه من خدمات  التنوع 

 النظام اإليكولوجي  

 مكتبة الندوات اإللكرتونية التفاقية روتردام  أجنز عرب القطاعات الزراعية  2021

النظر يف خطة عمل عاملية بشأن القضاء 
 على خماطر املبيدات العالية اخلطورة

2021 

قرارات املؤمتر الدويل الرابع  
املعين إبدارة املواد 

 الكيميائية

 أتخر
أرجئ املؤمتر الدويل اخلامس املعين إبدارة املواد الكيميائية  

  آخر()حىت إشعار 

تيسري احلوار حول 
السياسات على  

املستويني القطري أو 
اإلقليمي للمصادقة 

إجراء مشاورات وطنية/إقليمية لتعزيز 
 املصادقة والتنفيذ 

2023 
املواقع اإللكرتونية اخلاصة 

 هبذه الصكوك

على املسار  
 الصحيح 

www.ippc.int/en  
treaty/ar-www.fao.org/plant 

https://www.fao.org/3/ng598en/ng598en.pdf
https://www.fao.org/3/ng831en/ng831en.pdf
https://www.fao.org/3/ng677en/ng677en.pdf
http://www.pic.int/Implementation/TechnicalAssistance/WebinarsLibrary/tabid/4212/language/en-US/Default.aspx
https://www.ippc.int/en/
https://www.fao.org/plant-treaty/en/
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على اتفاقيات  
املنظمة املتصلة  

ابلتنوع البيولوجي  
وتنفيذها، مثل 

املعاهدة الدولية 
للموارد الوراثية  
النباتية لألغذية  

والزراعة، واالتفاقية 
الدولية لوقاية 

 النبااتت.

مشاركة البلدان يف  
تطوير واعتماد 
وتنفيذ املعايري 
الدولية لتدابري  
الصحة النباتية  
وتوصيات هيئة  
تدابري الصحة  

 النباتية.

يتضمن اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية  
(  2030-2020النبااتت )الدولية لوقاية 

الذي اعتمدته هيئة تدابري الصحة  
النباتية، عدة بنود من جدول األعمال  

اإلمنائي اليت ستنفذ على امتداد السنوات  
العشر املقبلة، مبا يف ذلك إدارة التجارة  

اإللكرتونية )األنواع الدخيلة الغازية املتجر 
هبا( وتعزيز نظم اإلنذار بتفشي اآلفات  

ة هلا، وتقييم أتثريات تغري املناخ  واالستجاب
 على الصحة النباتية وإدارهتا.  

التنفيذ  
نص االتفاقية الدولية لوقاية   جار  

(، املادة 1997النبااتت )
 ؛ 10

  CPM  2018/28 الوثيقة
 

على املسار  
 الصحيح 

-and-activities/standards-www.ippc.int/en/core
-and-standards-topics-for-implementation/call

mplementationi/  

البلدان يف عملية وضع املعايري تشارك 
لضمان متّكن املعايري املعتمدة من محاية 

التنوع البيولوجي للنبااتت، وحتسني  
 الصحة النباتية وتعزيز األمن الغذائي.

التنفيذ  
 جار  

على املسار  
 الصحيح 

www.ippc.int/en/core-activities/standards-

setting / 

دعم البلدان  
واآلليات اإلقليمية  

إبالغ الدورة اخلامسة والثالثني للجنة  
 2023مصايد األمساك ابلعناصر الرئيسية 

  C 2021/23 الوثيقة 
 )هـ((  15)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/
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 ( 2010التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية: مذكرة مفاهيمية ثالثية )  34

يف إجراءات صون 
التنوع البيولوجي يف  

املناطق الواقعة خارج 
 الوالية الوطنية 

للمفاوضات املتصلة بقطاع مصايد  
 األمساك    

دعم البلدان يف  
إجراء وحتديث  

تقييمات املخاطر 
بشأن األمراض 

املعدية الناشئة، مبا 
يشمل مراعاة عوامل 

أو مسببات  
املخاطرة/احلماية 

املتصلة ابلتنوع  
 البيولوجي

دعم البلدان يف تقييم خماطر األمراض  
املعدية الناشئة على مستوى الرتابط بني  

احلياة الربية والثروة احليوانية والبشر،  
ابستخدام أدوات املنظمة وأدوات 

)كالتقييم املشرتك  34املنظومة الثالثية
للمخاطر مثال( والنظر يف النتائج ضمن  

 األطر التنظيمية. 

التنفيذ  
 جار  

الوثيقة  
COFO/2020/REP 

 )ج((  17)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

extranet.who.int/sph/jra  

-www.fao.org/ethiopia/news/%20detail
events/ru/c/1396120/ 

www.fao.org/publications/card/en/c/CB8748EN  
www.fao.org/documents/ card/en/c/cb7140en 
www.fao.org/documents/ card/en/c/cb7141en 
www.fao.org/3/cb8932ar/cb8932ar.pdf 

https://extranet.who.int/sph/jra
https://www.fao.org/ethiopia/news/%20detail-events/ru/c/1396120/
https://www.fao.org/ethiopia/news/%20detail-events/ru/c/1396120/
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB8748EN
https://www.fao.org/documents/%20card/en/c/cb7140en
https://www.fao.org/documents/%20card/en/c/cb7141en
https://www.fao.org/3/cb8932en/%20cb8932en.pdf
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دعم البلدان يف تعزيز األطر 
القانونية الكفيلة بتمكني 

اإلدارة املستدامة للحياة الربية  
لضمان األمن الغذائي واحلد 
من الفقر وتفادي األنشطة 
غري الشرعية ابلتماشي مع  

تنفيذ قرار اتفاقية التنوع  
البيولوجي بشأن اإلدارة  
املستدامة للحياة الربية. 

 ةقالوثي
(CBD/COP/DEC/14/7) 

 حسب االقتضاء

توفري التقييم والدعم لتحسني امتثال  
اإلطار القانوين الوطين لألطر 
القانونية الوطنية واالتفاقيات  

والصكوك الدولية املتصلة ابحلياة 
الربية لدى البلدان التجريبية لربانمج  

اإلدارة املستدامة للحياة الربية )ما ال  
 بلد ا*(    14يقل عن 

2023 

 لوثيقة  ا

CBD/COP/DEC/14/7 ؛
  COFO/2020/REPالوثيقة و 

((؛ 3-)ب 10)الفقرة 
  والوثيقة

AFWC/2020/REP 
 
 

على املسار  
 الصحيح 

hub-programme.info/web/guest/legal-https://swm  

تقرير حتليلي مشرتك بني البلدان يرفع  
اتفاقية التنوع البيولوجي  توصيات إىل 

بشأن األطر املعيارية واملعايري  
الواجب تطويرها/تعزيزها، من أجل 

متكني اإلدارة املستدامة للحياة الربية، 
 ويعمم ملوافقة األطراف عليه. 

   الوثيقة 2023

CBD/COP/DEC/14/7 

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم البلدان يف تعزيز األطر 
القانونية اليت متّكن اإلدارة 
املستدامة للغاابت وإنتاج  

اخلشب لغايت التخفيف  
من الفقر، ابلتماشي مع 

أهداف اتفاقية التجارة  
الدولية أبنواع احليواانت  
والنبااتت الربية املهددة  
ابالنقراض وااللتزامات 
الوطنية إبنفاذ القوانني  

ارة يف قطاع  واحلوكمة والتج

توفري الدعم لتعزيز تنفيذ األطر  
القانونية الوطنية وما يتصل هبا من  

صكوك بشأن إنتاج األخشاب  
ابلتماشي مع االلتزامات الوطنية 

لإلنتاج القانوين لألخشاب واالجتار  
 بلد ا*( 15هبا )ما ال يقل عن 

2023 
  COFO/24/REPوثيقة لا

 )ب(( 22)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

https://swm-programme.info/web/guest/legal-hub
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الغاابت والشروط الدولية 
  .ابألخشابللتجارة 

البلدان يف جتميع  دعم 
املعلومات املتصلة 

ابلتنوع البيولوجي يف  
جمال صنع القرارات  
 وحتليلها واستخدامها 

 

2 

جتميع وحتليل ونشر البياانت  
واملعلومات لرصد حالة التنوع  

البيولوجي على مجيع  
املستويت مبا يف ذلك  

البياانت املفصلة حبسب نوع  
 اجلنس، حسب املقتضى.

للمصيد   احلاسويبحتديث النظام 
 ( FISHSTAT) السمكي يف العامل

التنفيذ  
 جار  

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

 أجنز

www.fao.org/fishery/en/topic 166235/ 

www.fao.org/fishery/statistics-query/en/home 
www.fao.org/fishery/static/FishStatJ/FishStatJ_4.0
1.5-Manual.pdf  

نشر التقرير عن املسح العاملي  
 للغاابت بواسطة االستشعار عن بُعد 

  COFO/2016/REP  الوثيقة 2021

   )أ((17)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

www.fao.org/3/cb7449en/cb7449en.pdf  

التسجيل والرصد املتواصالن  
للبياانت بشأن التنوع امليكرويب  

كمعلومات عن األمراض من خالل 
 EMPRES-i نظام

التنفيذ  
 جار  

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
املشاورات بني خالل 

 األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

https://empres-i.apps.fao.org  

صياغة التقرير العاملي الصادر كل  
سنتني عن حالة مصايد األمساك  

وتربية األحياء املائية يف العامل، قبل 
والثالثني انعقاد الدورة اخلامسة 
 للجنة مصايد األمساك 

2022 
   C 2021/23   الوثيقة

 ( 9)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

إطالق األداة اجلوالة لدعم مجع  
البياانت ذات الصلة عن املصيد  

 والتجارة يف األمساك 

2023 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم القدرات وبناؤها يف جمال مجع  
البياانت والنمذجة ورصد حالة  

املراعي وال سيما يف بلدان املنطقة 
 اجلافة

2023 

  C 2021/21 الوثيقة  

 (؛ والوثيقة 102)الفقرة 
CL 165/Rep  

 )أ(( 19)الفقرة 
  
  

على املسار  
 الصحيح 

 

https://www.fao.org/fishery/en/topic/166235
https://www.fao.org/fishery/statistics-query/en/home
https://www.fao.org/fishery/static/FishStatJ/FishStatJ_4.01.5-Manual.pdf
https://www.fao.org/fishery/static/FishStatJ/FishStatJ_4.01.5-Manual.pdf
http://www.fao.org/3/cb7449en/cb7449en.pdf
https://empres-i.apps.fao.org/
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إطالق قاعدة البياانت العاملية عن  
املرتوكة أو املفقودة أو  معدات الصيد 

املهملة ملعاجلة هذه املعدات واملصيد 
غري املقصود املرتبط هبا وانطالق 

 عملية مجع البياانت 

2023 
  C 2021/23 الوثيقة  

 )و( و)ز(( 16)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

نشر اخلطوط التوجيهية الفنية 
للمنظمة بشأن املنهجيات واملؤشرات 

املتعلقة بتقييم حجم الصيد غري  
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، 

 وأتثريه  

2023 
)الفقرة   C 2021/23   الوثيقة

 )ي(( 14

على املسار  
 الصحيح 

 

حتديث التقرير السنوي لربانمج األمم  
جمال خفض  املتحدة للتعاون يف 

االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت  
وتدهورها وعن الضماانت البيئية  

 ونظم املعلومات الرقابية 

2023 
  COFO/25/REPالوثيقة 

    (2-))ب10)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم األعضاء بواسطة أدوات  
ومنهجيات لتوليد أدلة أفضل  

على مسامهة الغاابت يف  
االستخدام املستدام للتنوع  

 وصونه.  البيولوجي 

إاتحة أدوات ومنهجيات لإلبالغ  
عن الغاابت االبتدائية واحمللية  

ومعاجلة الثغرات احلالية على مستوى 
 البياانت 

2022 
  COFO/2020/REPالوثيقة 

 )د(( 13)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

إنتاج بياانت ومنتجات معرفية ذات  
صلة بربانمج اإلدارة املستدامة  

للغاابت بشأن سالسل إمدادات  
 حلوم الطرائد واستهالكها

2023 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

 

مساعدة البلدان يف الوفاء  
ابلتزاماهتا الوطنية ابإلبالغ 

نشر معلومات على موقع االتفاقية  
الدولية لوقاية النبااتت بشأن اإلبالغ  

التنفيذ  
 جار  

نص االتفاقية الدولية لوقاية  
 13(، املادة 1997النبااتت )

على املسار  
 الصحيح 

www.ippc.int/en/core-activities/information-

exchange/nro / 

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
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 .1-6-15، و2-4-15، و1-3-15، و1-2-15، و1-1-15، و1-ج-14، و1-ب-14، و1-7-14، و1-6-14، و1-4-14، و1-3-12، و2-5-2، و1-5-2، و1-4-2أهداف التنمية املستدامة  35

املنصوص عليها يف االتفاقية  
 الدولية لوقاية النبااتت.  

الوطين عن االمتثال لاللتزامات 
الوطنية لالتفاقية الدولية، مبا يف ذلك  

توفري املعلومات بشأن آفات  
النبااتت وتفشيها، من أجل تيسري  

تبادل املعلومات واالستجاابت  
املبكرة للمشاكل الناشئة املتعلقة 

 النباتية  ابلصحة 

دعم البلدان يف تنمية  3
مجع  القدرات يف جمال 

البياانت ألهداف التنمية  
املستدامة، إلاتحة رصد  
مؤشرات أهداف التنمية 

املستدامة، وخباصة املؤشرات  
 35املتصلة ابلتنوع البيولوجي 

نشر اإلحصائيات يف قاعدة البياانت  
اإلحصائية للمنظمة عن تغيري الغطاء 

 الربي ابلنسبة إىل مجيع البلدان   

 www.fao.org/3/cb8133en/cb8133en.pdf زأجن A/res/71/313 القرار   2021

حتديث املواقع اإللكرتونية اخلاصة  
 أبهداف التنمية املستدامة 

التنفيذ  
 جار  

 A/res/71/313 القرار 
على املسار  

 الصحيح 
goals/ar-development-www.fao.org/sustainable 

   مجع وحتليل البياانت عن اهلدف

من أهداف التنمية   2-4-1
املستدامة، مع تقرير يشري إىل  

معدالت استجابة البلدان وتفاصيل 
االستجابة للمؤشر الفرعي للتنوّع  

 البيولوجي

 A/res/71/313 القرار  2023
على املسار  

 الصحيح 
 

https://www.fao.org/3/cb8133en/cb8133en.pdf
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/


COFI/2022/8 19 

 

 

 

 
ية وبيئية حادة ميكن مالحظتها خالل فرتة زمنية قصرية بعد التعرض هلا ملرة واحدة أو لعدة مرات، يف ظروف مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة هي مواد كيميائية خمصصة الستخدامها كمبيدات لآلفات وتُعرف أبهنا ترّتب أتثريات صح 36

فات الشديدة اخلطورة، إما بسبب مشاكل على صحة اإلنسان أو  من اتفاقية روتردام، فإّن أي طرف هو بلد من البلدان النامية أو بلد مير اقتصاده يف مرحلة انتقالية ويعاين من مشاكل بسبب مبيدات اآل   6االستخدام. ومبوجب املادة  
من امللحق الرابع ابالتفاقية، ابإلمجاع مجع أي معلومات إضافية على غرار تلوث    1كيبة ضمن امللحق الثالث. وإضافة إىل املعلومات املطلوبة واحملددة يف اجلزء  مشاكل بيئية على أراضيه، جيوز له التقدم ابقرتاح إىل األمانة إلدراج هذه الرت 

 مات على األمانة عن طريق السلطات املختصة يف البلد املعين.الرتبة واملياه وتسمم الطيور والثدييات وتسمم امللقحات مبا يؤثر بشكل واضح على التنوع البيولوجي وعرض تلك املعلو 

  

وضع نظام لرصد تنوّع  
 حنل العسل املستأنس   

وضع نظام لرصد تنوّع حنل العسل اخلاضع  
لإلدارة يف نظام معلومات التنوع الوراثي  

 للحيواانت املستأنسة لألغذية والزراعة

2021 

-CGRFA الوثيقة 

17/19/Report  
 ( 92 )الفقرة

 /www.fao.org/dad-is/bees-data-sheet/en أجنز

تعزيز القدرات الوطنية 
على حتسني إدماج  
املعلومات املتصلة 
ابلتنوع البيولوجي  

 وحتليلها وعرضها    

دمج التنوع البيولوجي يف أبعاد البياانت  
اجلغرافية املكانية واملادية البيولوجية للبياانت  
 ويف واثئق التخطيط ملبادرة العمل يد ا بيد   

2023 
 CL 166/9 الوثيقة 

 ( 12 )الفقرة

على املسار  
 الصحيح 

 

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

 روتردام   

مجيع األطراف اليت تنّفذ مشاريع حول  
تركيبات مبيدات اآلفات شديدة اخلطورة 

البياانت املتصلة ابلتأثري على البيئة يف  تقّدم 
 36االستمارة اخلاصة هبذه الرتكيبات

2021 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

 مكتبة الندوات اإللكرتونية التفاقية روتردام  أجنز

https://www.fao.org/dad-is/bees-data-sheet/en/
http://www.pic.int/Implementation/TechnicalAssistance/WebinarsLibrary/tabid/4212/language/en-US/Default.aspx
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 2021مارس/آذار  اعتمدت جلنة األمم املتحدة اإلحصائية نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية للتنوع البيولوجي يف دورهتا الثانية واخلمسني املنعقدة يف 37

دعم احملاسبة للنظم  
اإليكولوجية على 

 37أساس طوعي

مباشرة بلدين اثنني* على األقل إبجناز  
مشاريع لتنفيذ نظام احملاسبة البيئية  

االقتصادية املتصلة ابلتنوع البيولوجي يف  
الغاابت ومصايد األمساك )إنتاج احملاصيل  

والثروة احليوانية؛ واستخدام األراضي 
 والغطاء األرضي(  

2023 

 الوثيقة  

E/CN.3/2021/L.3 ؛
؛ القرار  CL 165 والوثيقة  

8 

  أتخر

إاتحة التدريب وبناء  
  يف ماقدرات البلدان 

خيص مجع البياانت  
عن مواردها النباتية، 
واحليوانية، واحلرجية  

واملائية وتقييمها 
واإلبالغ عنها، ويف  

توثيق اجلهود املبذولة  
لصون هذه املوارد 

الوراثية وتنميتها 
واستخدامها على حنو  
مستدام، مبا يف ذلك  

لتمكني رصد املؤشرين 
ألهداف   6-15و 2-5

التنمية املستدامة مبا 

إعداد أدلة عملية ملعايري بنوك اجلينات  
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

 إبشراف هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

2021 

 الوثيقة 
  CGRFA-

17/19/Report     
 ( 65 )الفقرة

  www.fao.org/3/ng975en/ng975en.pdf أجنز

حتديث قاعدة بياانت املوارد الوراثية بصورة 
منتظمة )نظام معلومات التنوع الوراثي  
للحيواانت املستأنسة، والنظام العاملي 

للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد  
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة(، ابلتنسيق  

 مع قواعد البياانت األخرى ذات الصلة   

التنفيذ  
 جار  

-CGRFA ة الوثيق

17/19/Report 

على املسار  
 الصحيح 

 

تقدمي تقارير الرصد عن حالة التنفيذ الوطين  
خلطط العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية 

واحليوانية إىل هيئة املوارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة يف دورهتا العادية الثامنة  

 عشرة

 أجنز 2021
www.fao.org/3/ng621en/ng621en.pdf  

www.fao.org/3/ng681ar/ng681ar.pdf  

https://www.fao.org/3/ng975en/ng975en.pdf
https://www.fao.org/3/ng621en/ng621en.pdf
https://www.fao.org/3/ng681en/ng681en.pdf
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يشمل البياانت  
املفصلة حبسب نوع  

 اجلنس. 

تطوير نظم عاملية جديدة للمعلومات بشأن  
 احلرجية املوارد الوراثية 

2023 

-CGRFA الوثيقة 

17/19/Report  الفقرة(
79  ) 

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم البلدان يف جمال بناء القدرات ودعم  
وسائل مجع البياانت ورصد التنوع  
البيولوجي املرتبط هبا على املستوى 

 امليكرويب، مبا يشمل البكتريي والفطريت   

2023 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

 

تقدمي تقارير عن رصد حالة تنفيذ خطة   
العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية احلرجية  

على املستوى الوطين إىل هيئة املوارد الوراثية 
النباتية لألغذية والزراعة يف دورهتا العادية  

 التاسعة عشرة  

2023 
-CGRFA الوثيقة 

17/19/Report 
 ( 78 )الفقرة

على املسار  
 الصحيح 

 

تطوير نظام عاملي للمعلومات بشأن األنواع 
املستزرعة للموارد الوراثية املائية،  
 واستخدامها يف التقارير القطرية 

-CGRFA الوثيقة  2023

17/19/Report 

على املسار  
 الصحيح 

 

حتديث النظام العاملي لإلعالم عن املوارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار  

من املعاهدة الدولية للموارد  17املادة 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ابلتوازي  

مع النظام العاملي للمعلومات واإلنذار  
املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  

ة وغري ذلك من قواعد البياانت ذات  والزراع
 الصلة   

2023 

قرار املعاهدة الدولية بشأن  
املوارد الوراثية النباتية  

  4/2019لألغذية والزراعة 
)الفقرة   11/2019والقرار 

-CGRFA والوثيقة (؛ 3

17/19/Report   الفقرة(
66) 

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم تنمية  
القدرات يف جمال  

4 
دعم البلدان يف تنمية   

القدرات من أجل 
ضم األطر القانونية بشأن األمسدة يف قاعدة  

SoiLEX 
2021 

اخلطوط التوجيهية الطوعية  
الصادرة عن منظمة 

  /portal/soilex/en-https://www.fao.org/soils أجنز

https://www.fao.org/soils-portal/soilex/en/


22 COFI/2022/8 

 

 

تعميم التنوع  
 البيولوجي

وضع أطر سياساتية  
وقانونية متسقة تدمج 

التنوع البيولوجي  
داخل خمتلف 

 القطاعات وعربها  
 
 

األغذية والزراعة لإلدارة  
 املستدامة للرتبة   

نشر الدليل العملي عن التشريع لنهج  
اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك،  النظام 

وعقد ورشيت عمل إقليميتني يف أفريقيا لدعم  
 تنفيذ الدليل العملي 

2021 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

  بني األعضاء

 أجنز

www.fao.org/3/cb2945en/cb2945en.pdf  

www.fao.org/3/cb2945fr/cb2945fr.pdf 

www.fao.org/3/cb2945pt/cb2945pt.pdf h 

-services/news/news-www.fao.org/legal
detail/en/c/1412921/ 

cb6750en/cb6750en.pdfwww.fao.org/3/  

elearning.fao.org/course/view.php?id=753h 

-services/news/news-www.fao.org/legal
detail/en/c/1412930/h 

-sservices/news/new-www.fao.org/legal
detail/en/c/1412926/h 

www.fao.org/3/cb8234en/cb8234en.pdf  

-services/news/news-www.fao.org/legal
cdetail/en//1412924/  

-services/news/news-www.fao.org/legal
detail/en/c/1419124/  

-services/news/news-alwww.fao.org/leg
detail/en/c/1457369/  

www.fao.org/3/cb1906en/cb1906en.pdf 

دعم األعضاء يف صياغة خطة العمل 
الوطنية ملكافحة الصيد غري القانوين دون 

 إبالغ ودون تنظيم وتنفيذها 

التنفيذ  
 جار  

 C 2021/23 الوثيقة  

 )ي(( 11)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

مساعدة البلدان يف بناء القدرات يف جمال  
تقييم خدمات النظم اإليكولوجية مبا يف  

ذلك نظم اإلنتاج والتنوع البيولوجي املرتبط 
 هبا

2023 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

 

https://www.fao.org/3/cb2945en/cb2945en.pdf
https://www.fao.org/3/cb2945fr/cb2945fr.pdf
https://www.fao.org/3/cb2945pt/cb2945pt.pdf
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1412921/
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1412921/
https://www.fao.org/3/cb6750en/cb6750en.pdf
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=753
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1412930/
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1412930/
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1412926/
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1412926/
https://www.fao.org/3/cb8234en/cb8234en.pdf
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1412924/
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1412924/
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1419124/
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1419124/
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1457369/
https://www.fao.org/legal-services/news/news-detail/en/c/1457369/
https://www.fao.org/3/cb1906en/cb1906en.pdf
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بناء على طلب من جلنة مصايد األمساك،  
تعزيز النقاش بني أعضاء اللجنة حول 

مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن  
 تنظيم ورصد ومراقبة عمليات املسافنة  

2023 
 C 2021/23 الوثيقة  

 )ح(( 14)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم األعضاء، بناء على طلبهم، من أجل  
تكييف سياساهتم ملراعاة مدونة السلوك  
الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا  

 على حنو مستدام   

2023 
    C 2019/REP   الوثيقة

 )ب(( 49)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم البلدان يف تنمية  
القدرات على اعتماد  

اسرتاتيجيات وأطر  
قانونية حلماية التنوع  

البيولوجي احمللي وإبراز 
 قيمته    

تنفيذ اإلطار القانوين حلماية التنوع  
البيولوجي احمللي وإبراز قيمته يف أربعة  

بلدان* على األقل )بريو والسنغال  
 وموزامبيق والنيجر(

2021 

االتفاق على هذا  مت 
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

 أجنز

-www.fao.org/geographical
gis/en-indications/projects/supporting  

-dont-nigeriens-produits-www.anp.ne/article/4
labellises-niger-tchoukou-et-niger-klichi  

-https://profonanpe.org.pe/proyectos/gestion
-y-agrobiodiversidad-la-de-lesostenib
-en-vulnerables-ecosistemas-de-ecuperacionr

sipam-andina-region-al 
  19-جائحة كوفيد ألنشطة يف بريو بسبب تدابريأتخر ا

 وإعادة تنظيم أنشطة املشروع 
 

ابلنسبة إىل البلدان التجريبية لربانمج اإلدارة  
بلد ا على   14اة الربية )املستدامة للحي

جتميع التشريعات ذات الصلة  األقل( 
واملالمح القانونية الوطنية اليت جتري حتليال   
ملواطن القوة والفجوات ومواطن الضعف  
املتصلة ابألطر املعيارية اليت تتيح اإلدارة  

املستدامة للحياة الربية )مبا يف ذلك  
استخدام احلياة الربية ألغراض استهالكية أو  

اين وصحة غري استهالكية، واإلنتاج احليو 

2023 
 الوثيقة  

AFWC/2020/REP     

على املسار  
 الصحيح 

 

https://www.fao.org/geographical-indications/projects/supporting-gis/en
https://www.fao.org/geographical-indications/projects/supporting-gis/en
http://www.anp.ne/article/4-produits-nigeriens-dont-klichi-niger-et-tchoukou-niger-labellises
http://www.anp.ne/article/4-produits-nigeriens-dont-klichi-niger-et-tchoukou-niger-labellises
https://profonanpe.org.pe/proyectos/gestion-sostenible-de-la-agrobiodiversidad-y-recuperacion-de-ecosistemas-vulnerables-en-la-region-andina-sipam
https://profonanpe.org.pe/proyectos/gestion-sostenible-de-la-agrobiodiversidad-y-recuperacion-de-ecosistemas-vulnerables-en-la-region-andina-sipam
https://profonanpe.org.pe/proyectos/gestion-sostenible-de-la-agrobiodiversidad-y-recuperacion-de-ecosistemas-vulnerables-en-la-region-andina-sipam
https://profonanpe.org.pe/proyectos/gestion-sostenible-de-la-agrobiodiversidad-y-recuperacion-de-ecosistemas-vulnerables-en-la-region-andina-sipam
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احليوان، وسالمة األغذية( متاح على  
 اإلنرتنت

خص البلدان املعنية بربانمج إنفاذ   يف ما
القوانني واحلوكمة والتجارة يف قطاع الغاابت  

بلد ا*(: استعراض األطر   15)ما ال يقل عن 
القانونية املتصلة إبنتاج األخشاب واالجتار  
هبا لتحديد مواطن القوة والثغرات ومواطن  
الضعف املتصلة ابألطر املعيارية اليت متّكن 

 ة للغاابت اإلدارة املستدام

2023 
 COFO/24/REP الوثيقة 

 )ب((  22)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم األعضاء يف  
تنمية القدرات على  

تعبئة املوارد من أجل  
تعميم التنوع  

البيولوجي 
واالستثمارات يف هنج  
الزراعة املستدامة اليت  

تساهم مسامهة أفضل  
يف االستخدام  
املستدام للتنوع  

البيولوجي وصونه، مبا 
يف ذلك التمويل من 
 مرفق البيئة العاملية.  

البلدان، إدراج تعميم التنوع  بناء  على طلب 
البيولوجي يف برامج التعاون التقين، 

والربانمج التعاوين بني املنظمة واحلكومات، 
ومرفق البيئة العاملية، والصندوق األخضر 

للمناخ، وغري ذلك من مشاريع ثنائية  
ومتعددة األطراف، ابلتماشي مع أطر 
 الربجمة القطرية للمنظمة ولألمم املتحدة

2023 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

 

إنشاء ما ال يقل عن جمالني برجميني اثنني  
للعمل على تعميم التنوع البيولوجي، 
ابالستناد إىل املزاي النسبية للمنظمة 
وابالتساق مع أولويت جمال الرتكيز 

املتمحور على التنوع البيولوجي ملرفق البيئة  
العاملية، كي ختتار البلدان منها وتفصلها  

 على مقاسها     

2023 
سار  على امل

 الصحيح 
 

مساعدة األعضاء يف  
تنمية القدرات على  

بناء  على طلب البلدان، دعم صياغة خطط  
رئيسية للثروة احليوانية ترتقي إىل أقصى حد  

2023 
على املسار  

 الصحيح 
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إدماج منظور التنوع  
البيولوجي، مبا يف  

ذلك اسرتاتيجيات  
املساواة بني اجلنسني 

ذات الصلة،  
والشعوب األصلية 
واجملتمعات احمللية 

واملعارف التقليدية، يف 
صكوك التخطيط 

ذات صلة، مبا فيها  
أطر الربجمة القطرية 
للمنظمة واملبادرات 

اإلقليمية واخلطط  
الوطنية للقطاعات 

الزراعية واخلطط  
الوطنية لألمن الغذائي 

 والتغذية

ممكن مبسامهة قطاع الثروة احليوانية يف النمو  
االقتصادي واحلد من الفقر واملساواة بني 
اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية، مبوازاة  
إدارة خفض انبعااثت غازات االحتباس  

تغري املناخ وصون  احلراري والتكيف مع 
 التنوع البيولوجي

مساعدة البلدان يف تعزيز تربية األنواع اليت  
يتم مجعها من النطاق الربي، والتشجيع  
على إكثارها من أجل تدجني احملاصيل  

 اجلديدة، حبسب املقتضى   

2023 

قرار املعاهدة الدولية بشأن  
املوارد الوراثية النباتية  

لألغذية والزراعة  
 9)الفقرات من   11/2019

  4/2019(؛ والقرار 15إىل 
(؛ وخطة العمل  6)الفقرة 

العاملية لصون املوارد الوراثية  
النباتية لألغذية والزراعة 
 واستخدامها املستدام   

على املسار  
 الصحيح 

 

مساعدة األعضاء،  
بناء على طلبهم، يف  
حتسني قدرهتم على  

وضع وتكييف وتنفيذ  
تدابري احلصول على  

املوارد وتقاسم  
منافعها، من أجل 
إدراك أمهية املوارد  

الوراثية لألغذية 
والزراعة ودورها 

تنفيذ مسح للتدابري الوطنية للحصول على  
املوارد وتقاسم منافعها يهدف إىل تكييف 
اخلصائص املميزة للموارد الوراثية لألغذية 

والزراعة، وقيام هيئة املوارد الوراثية لألغذية 
 والزراعة ابلنظر يف توصيات املتابعة   

2023 

-CGRFA الوثيقة 

17/19/Report   الفقرة(
19(2 )) 

سار  على امل
 الصحيح 

 

البحث يف موضوع األقارب الربية  
 للمحاصيل يف إطار املعاهدة الدولية

2023 

قرار املعاهدة الدولية بشأن  
املوارد الوراثية النباتية  

  11/2019لألغذية والزراعة 
 (؛  15إىل  9الفقرات من )

على املسار  
 الصحيح 
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اخلاص على صعيد  
األمن الغذائي ومساهتا 

 املميزة.  

الفقرة  ) 4/2019والقرار 
  2/2019(؛ والقرار 6

(؛ والقرار  5)الفقرة 
 ( 6و 5الفقراتن ) 7/2019

دعم البلدان يف بناء  
القدرات لرصد اإلدارة  

املستدامة للتنوع  
البيولوجي، مبا يف  
ذلك هُنُج النظام  

 اإليكولوجي 

 2021 أداة لرصد تنفيذ اإلدارة املستدامة للرتبة

-GSPPA الوثيقة 

VIII/20/Report   البند(
8-2) 

www.fao.org/fileadmin/user_upload//GSP/SS أجنز
M/SSM_Protocol_EN_006.pdf  

األداة ودليل املستخدم لرصد تنفيذ هنج  
 النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك 

2022 

هذا  مت االتفاق على 
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

www.fao.org/publications/card/en/c/CB8268E
N  

www.fao.org/3/cb2229es/cb2229es.pdf 

أدوات ومؤشرات التدفقات البيئية لدعم  
 التنوّع البيولوجي للمياه العذبة 

2022 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

 

حلقات عمل إقليمية بشأن إدارة  عقد 
معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو  

املهملة والتلوث الصلب، خباصة القمامة 
 البالستيكية

2022 
  C 2021/23 الوثيقة  
 ( 16)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

تنمية القدرات على املستويني اإلقليمي  
خيص اخلطوط التوجيهية  يف ماوالوطين 

 الطوعية بشأن وسم معدات الصيد 

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

على املسار  
 الصحيح 

 

تقارير فنية تعرض أمثلة عن تطبيق اخلطوط  
التوجيهية للمنظمة لتقييم وأداء الثروة  

خص   يف ما احليوانية على الصعيد البيئي 
تقييمات التنوع البيولوجي؛ وتقرير فين  

2021 
  C 2021/21 الوثيقة  

 ( 14و 13)الفقراتن 

املسار  على 
 الصحيح 

www.fao.org/partnerships/leap/applications/en  

https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/SSM/SSM_Protocol_EN_006.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/SSM/SSM_Protocol_EN_006.pdf
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB8268EN
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB8268EN
https://www.fao.org/3/cb2229es/cb2229es.pdf
https://www.fao.org/partnerships/leap/applications/en


COFI/2022/8 27 

 

 

 

  

يستعرض مؤشرات إدارة التنوع البيولوجي  
 يف الربازيل

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

 مستدام

2022 
   C 2019/REP الوثيقة  
 )ب((  49)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

وضع قاعدة بياانت للمختربات الوطنية اليت  
 جتري عمليات تقييم جلودة األمسدة  

2021 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

 أجنز

-partnership/red-soil-www.fao.org/global
-fertilizantes-de-analisis-de-internacional

nfa/esi  
-soil-www.fao.org/global

-the-of-meeting-partnership/infa/second
-analysis-fertilizers-on-network-nternationali

nfa/eni  

خطوط توجيهية وأدوات لرصد إدارة الصيد  
املستدام ابالستناد إىل اختبار ميداين يف  

البلدان التجريبية لربانمج اإلدارة املستدامة 
 للحياة الربية

2023 
على املسار  

 الصحيح 
 

دعم البلدان يف تفعيل  
إطار العناصر العشرة  
للزراعة اإليكولوجية 

وسواها من هنج 
مستدامة، من مبتكرة 

أجل تيسري تعميم  
التنوع البيولوجي عرب  

 القطاعات الزراعية 

نشر دليل عملي بشأن تفعيل العناصر  
العشرة للزراعة اإليكولوجية، وعقد حلقيت  

عمل إقليميتني يف أفريقيا دعم ا لتنفيذ  
 الدليل العملي

2022 

  CL 163/REP الوثيقة  
  15)ح( و10)الفقراتن 

 )ج((؛ والوثيقة 
  C 2019/21 Rev.1 

 (؛ والوثيقة  13)الفقرة 
 C 2019/REP   القرار(

 ( 15والفقرة  2019/7
 

على املسار  
 الصحيح 

 

https://www.fao.org/global-soil-partnership/red-internacional-de-analisis-de-fertilizantes-infa/es
https://www.fao.org/global-soil-partnership/red-internacional-de-analisis-de-fertilizantes-infa/es
https://www.fao.org/global-soil-partnership/red-internacional-de-analisis-de-fertilizantes-infa/es
https://www.fao.org/global-soil-partnership/infa/second-meeting-of-the-international-network-on-fertilizers-analysis-infa/en
https://www.fao.org/global-soil-partnership/infa/second-meeting-of-the-international-network-on-fertilizers-analysis-infa/en
https://www.fao.org/global-soil-partnership/infa/second-meeting-of-the-international-network-on-fertilizers-analysis-infa/en
https://www.fao.org/global-soil-partnership/infa/second-meeting-of-the-international-network-on-fertilizers-analysis-infa/en
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دعم البلدان يف بناء نظمها  
يف جمال الصحة النباتية  
الكفيلة حبماية النبااتت  
املزروعة والربية على حد  

 سواء 

إجراء تقييمات للقدرات يف جمال  
الصحة النباتية تساعد يف حتديد مواطن 

القوة والتحديت يف النظم الوطنية 
 للصحة النباتية   

التنفيذ  
 جار  

ت  اسرتاتيجية تنمية القدرا
الوطنية يف جمال الصحة 
النباتية التابعة لالتفاقية  
الدولية لوقاية النبااتت  

، والنسخة املنقحة 2010)
2012) 

على املسار  
 الصحيح 

-activities/capacity-www.ippc.int/en/core
-capacity-development/phytosanitary

valuatione  

صياغة اسرتاتيجيات وطنية لتنمية  
الصحة النباتية  القدرات يف جمال 

ستساعد يف محاية التنوع البيولوجي  
للنبااتت وحتسن الصحة النباتية وتعزز  

 األمن الغذائي

التنفيذ  
 جار  

على املسار  
 الصحيح 

-activities/capacity-orewww.ippc.int/en/c
-building-capacity-development/ippc

trategys  

إنتاج مواد تدريبية تدعم تنفيذ االتفاقية  
الدولية لوقاية النبااتت واملعايري الدولية  
لتدابري الصحة النباتية وتوصيات هيئة  
تدابري الصحة النباتية، تساعد يف بناء  
نظم وطنية للصحة النباتية أكثر قوة،  

وتُقّدم الدورات التدريبية من خالل  
إقليمية سنوية، ودورات   حلقات عمل

التعليم اإللكرتوين ومن خالل استخدام  
املواد التدريبية األخرى مثل املعلومات 

املصّورة وأشرطة الفيديو والتعليم 
 اإللكرتوين     

التنفيذ  
 جار  

على املسار  
 الصحيح 

-activities/capacity-www.ippc.int/en/core
-training-and-development/guides

aterialsm  

حتسني تقاسم  
وتطبيق املعارف، 

والتكنولوجيات 
واملمارسات 

5 

دعم البلدان يف بناء  
القدرات على صعيد  

املمارسات اجليدة يف جمال  

حلقة عمل إقليمية بشأن وضع خطط  
طوارئ لفاشيات األنواع الغازية 

للغاابت يف الغاابت يف أورواب وآسيا 
 الوسطى  

2021 
 EFC/2019/14 الوثيقة. 

Rev.1   ( 5و 4)الفقراتن 
 أجنز

-www.reufis.org/download/webinar
-warning-early-and-plans-contingency

-protect-help-they-can-how-ystemss
orestsf    

https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ippc-capacity-building-strategy
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ippc-capacity-building-strategy
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ippc-capacity-building-strategy
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials
http://www.reufis.org/download/webinar-contingency-plans-and-early-warning-systems-how-can-they-help-protect-forests
http://www.reufis.org/download/webinar-contingency-plans-and-early-warning-systems-how-can-they-help-protect-forests
http://www.reufis.org/download/webinar-contingency-plans-and-early-warning-systems-how-can-they-help-protect-forests
http://www.reufis.org/download/webinar-contingency-plans-and-early-warning-systems-how-can-they-help-protect-forests
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اجليدة من جانب  
البلدان لتعميم  

 التنوّع البيولوجي

رصد األنواع الغازية والوقاية 
 منها وإدارهتا واستئصاهلا 

تقييم إقليمي بشأن أتثري تغرّي املناخ يف  
األنواع الغازية يف الغاابت لدى إقليم  

خالل آسيا واحمليط اهلادئ، من 
الشبكة اإلقليمية لألنواع الغازية 

 احلرجية 

2021 

 الوثيقة  

APFC/2019/REP   الفقرة(
20) 

 أجنز

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/NFO/E
TANNN3wwpJBhwEDyjzf9VoBgLyktF

onJ6vrfdpjS7Q?e=j7tXOx-_A  
netwww.apfisn.     

صياغة وتعميم دراسة إقليمية بشأن  
نظم اإلنذار والعمل املبكر املتعلقة 

ابألنواع الغازية احلرجية )اآلفات 
مرضات( 

ُ
احلشرية والنبااتت الغازية وامل

والوقاية من تفشيها والتخفيف من 
 وطأهتا يف اإلقليم 

2021 
 الوثيقة 

NEFRC/2017/REP      
 أجنز

https://www.fao.org/forestry/51295/ar  
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/NFO/

Mq26MswMBVlwzEbS3RWkoCxdKodt
oqBOAmGGRAa_HZjfTw?e=rfVyvd 

استعراض دليل تطبيق معايري الصحة  
 النباتية يف احلراجة

2022 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

 

العمل مع اتفاقية التجارة الدولية أبنواع  
احليواانت والنبااتت الربية املهددة  
ابالنقراض بشأن التجارة ابألنواع 

 الغازية 

التنفيذ  
 جار  

)الفقرة   C 2021/23 الوثيقة  
)د( 15والفقرة  1-)أ(11

و)و((؛ ومذكرة التفاهم بني 
منظمة األغذية والزراعة 

واتفاقية التجارة الدولية أبنواع  
احليواانت والنبااتت الربية  

املهّددة ابالنقراض اليت ُوقعت  
 . 2006يف عام 

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم البلدان يف تنفيذ التبادل الرقمي  
لشهادات الصحة النباتية )نظام إصدار  

الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية  

التنفيذ  
 جار  

ابري الصحة املعيار الدويل لتد
 CPM ؛ والوثيقة 12النباتية 

R-06  (2017  ) 

على املسار  
 الصحيح 

www.ippc.int/en/ephyto  

https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/NFO/ETANNN3wwpJBhwEDyjzf9VoBgLyktF_A-onJ6vrfdpjS7Q?e=j7tXOx
https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/NFO/ETANNN3wwpJBhwEDyjzf9VoBgLyktF_A-onJ6vrfdpjS7Q?e=j7tXOx
https://unfao.sharepoint.com/:b:/s/NFO/ETANNN3wwpJBhwEDyjzf9VoBgLyktF_A-onJ6vrfdpjS7Q?e=j7tXOx
https://www.apfisn.net/
https://www.fao.org/forestry/51295/ar
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/NFO/EbS3RWkoCxdKodtMq26MswMBVlwzoqBOAmGGRAa_HZjfTw?e=rfVyvd
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/NFO/EbS3RWkoCxdKodtMq26MswMBVlwzoqBOAmGGRAa_HZjfTw?e=rfVyvd
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/NFO/EbS3RWkoCxdKodtMq26MswMBVlwzoqBOAmGGRAa_HZjfTw?e=rfVyvd
https://www.ippc.int/en/ephyto
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التابع لالتفاقية الدولية( والتوصيات  
اخلاصة بتنظيف املستوعبات وابآلفات  

امللوثة، الصادرة عن هيئة تدابري الصحة  
 النباتية 

مساعدة البلدان يف إرساء آليات  
ملكافحة انتشار اآلفات امللوثة للبيئة يف  

 مسارات جتارة السلع غري النباتية   

2023 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم البلدان يف احلد من اآلاثر السلبية  
للتداعيات اخلطرية لألنواع الغازية 

 الدخيلة، وال سيما يف املوائل اهلشة     

2023 
على املسار  

 الصحيح 
 

إدراك البلدان لكيفية استخدام  
التوصيات الصادرة عن االتفاقية  

الدولية لوقاية النبااتت واملعايري الدولية  
لتدابري الصحة النباتية وهيئة تدابري  

الصحة النباتية، يف التعاطي مع  
منظماهتا الوطنية لوقاية النبااتت والنفاذ 
إىل النظم الوطنية لتدابري الصحة النباتية  

كن استخدامها لوقاية احلياة اليت مي
النباتية لديها من األنواع الغازية 

الدخيلة )مثل حتليل املخاطر ونظم 
املراقبة وإجراءات االستئصال ومراقبة  

 (  .وغريهااحلدود 

التنفيذ  
 جار  

اسرتاتيجية تنمية القدرات  
الوطنية يف جمال الصحة 
النباتية التابعة لالتفاقية  

النبااتت  الدولية لوقاية 
، والنسخة املنقحة 2010)

2012) 

على املسار  
 الصحيح 

-activities/capacity-www.ippc.int/en/core
-building-capacity-development/ippc

trategys  

تؤدي تقييمات القدرات يف جمال  
الصحة النباتية إىل وضع اسرتاتيجيات  
وطنية لتنمية القدرات يف جمال الصحة  

التنفيذ  
 جار  

على املسار  
 الصحيح 

-activities/capacity-www.ippc.int/en/core
-building-capacity-development/ippc

trategys  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ippc-capacity-building-strategy
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ippc-capacity-building-strategy
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ippc-capacity-building-strategy
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ippc-capacity-building-strategy
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ippc-capacity-building-strategy
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ippc-capacity-building-strategy


COFI/2022/8 31 

 

 

النباتية، تنطوي على مكّون يتعلق 
بكيفية التصدي للمخاطر املرتبطة 

ابألنواع الغازية الدخيلة املضرّة  
 ابلنبااتت  

دعم البلدان يف بناء قدراهتا  
على تعميم التنوع  

البيولوجي يف إطار هنج  
 "الصحة الواحدة"

دراسة مشرتكة بني منظمة األغذية 
والزراعة وحتالف صحة النظم  

اإليكولوجية بشأن دوافع ظهور  
 األمراض احليوانية املنشأ من احلياة الربية  

2021 
 الوثيقة  

COFO/2020/REP  
 )ج((  22)ج( و17)الفقراتن 

  أتخر

دعم البلدان يف تنفيذ خطة عمل  
املنظمة بشأن مقاومة مضادات 

 امليكروابت

التنفيذ  
 جار  

 C 2021/21 الوثيقة  

 (27إىل  23)الفقرات من 

على املسار  
 الصحيح 

 

تدريب البلدان، عند املقتضى، على  
إدراج مراقبة احلياة الربية واجلوانب  

األخرى املتعلقة ابلتنوع البيولوجي، يف  
منصات هنج "الصحة الواحدة" ويف  

 مساعيه

2023 

 الوثيقة 

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

 C 2021/21  ( 74)الفقرة 
 

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم تشجيع اإلدارة املستدامة للحياة  
الربية، مبا يف ذلك هنج "الصحة 

الواحدة" للحؤول بصورة أفضل دون 
خماطر األمراض احليوانية املصدر،  

 )برانمج اإلدارة املستدامة للحياة الربية( 

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

  www.fao.org/3/cb1503en/cb1503en.pdf أجنز

دعم استخدام األمسدة  
 وإدارهتا على حنو مستدام 

تقرير عن إدارة الرتبة من أجل الزراعة 
 املستدامة اليت تعزز التغذية  

2023 
اخلطوط التوجيهية الطوعية  

الصادرة عن منظمة األغذية  
على املسار  

 الصحيح 
 

http://www.fao.org/3/cb1503en/cb1503en.pdf
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والزراعة لإلدارة املستدامة 
 للرتبة 

  

دعم وتعزيز تقاسم وتعميم  
املعارف والتكنولوجيات 

واملمارسات اجليدة بشأن  
 إدارة امللقحات  

دعم التنفيذ الوطين واإلقليمي للعناصر  
ذات الصلة للمبادرة الدولية 

وبرانمج عمل هيئة   2.0للملقحات 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصل 

 هبا   

2023 

 الوثيقة  

CBD/COP/DEC/14/6 ؛
 الوثيقة 

CGRFA/17/19/Report  
 )املرفق هاء(  

على املسار  
 الصحيح 

 

دعم االستخدام املستدام  
للموارد السمكية مبا يف  

ذلك من خالل هنج النظام  
إدارة  اإليكولوجي إزاء 

 مصايد األمساك 

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

2023 
)الفقرة   C 2021/23 الوثيقة  

 )ز(( 9

على املسار  
 الصحيح 

 

اعتماد اخلطوط التوجيهية الفنية للوقاية  
من املصيد العرضي للثدييات البحرية  

 مصايد األمساك يف 

2021 
)الفقرة   C 2021/23 الوثيقة  

 )ز(( 17
  أتخر

نشر دليل خاص عن أمساك النطاق  
 البحري األوسط يف احمليط األطلسي

2021 
)الفقرة   C 2021/23 الوثيقة  

 )ج(( 9
 أجنز

www.fao.org/documents/card/en/c/cb036
5en  

www.fao.org/documents/card/en/c/cb858
4en  

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

2021 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

www.fao.org/publications/card/en/c/CB6 أجنز
635EN  

اعتماد تعديلني على معدات الصيد  
للحّد من الصيد غري املقصود من 

 جانب بلدين انميني على األقل 

  أتخر  2021

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0365en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0365en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8584en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8584en
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB6635EN
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB6635EN
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للخرباء حول الدروس   حلقة عملعقد 
املستمدة واملمارسات اجليدة إلدارة 

مصايد األمساك تتماشى مع هنج النظام  
اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك،  

 ووضع تقرير يوّلف النواتج

2022 
)الفقرة   C 2021/23 الوثيقة  

 )ز(( 9
  https://doi.org/10.4060/ca9348en أجنز

تنفيذ املرحلة الثالثة من   
برانمج االتفاقيات البيئية 
املتعددة األطراف لبلدان 

أفريقيا ومنطقة البحر 
 الكارييب واحمليط اهلادئ: 

املرحلة الثالثة من برانمج االتفاقات  
البيئية املتعددة األطراف املشرتك بني 
االحتاد األورويب وجمموعة دول أفريقيا 

واحمليط اهلادئ املنفذ  والبحر الكارييب 
يف بلدان أفريقيا والبحر الكارييب  

 واحمليط اهلادئ: 

دعم إدماج التدابري من أجل   •
االستخدام املستدام للتنوع  
البيولوجي لألغذية والزراعة  
وصونه، يف أطر السياسات 

واالسرتاتيجيات وخطط العمل 
 على املستوى الوطين

 
دعم تعميم التنوع البيولوجي يف   •

مج اإلرشاد الزراعي على  برا
املستوى الوطين وإضفاء الطابع 

 املؤسسي عليه
 

برامج تدريبية لتمكني املنتجني   •
الزراعيني من اعتماد أفضل  

املمارسات املستندة إىل النظام  

2023 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 اءاألعض

املسار  على 
 الصحيح 

 

https://doi.org/10.4060/ca9348en
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اإليكولوجي وتعزيز التحول إىل 
 اإلنتاج املستدام  

إطالق وتنفيذ املرحلة الثالثة من برانمج  
األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض  

االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت  
وتدهورها يف أقاليم أفريقيا، وآسيا  

 واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية

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

 أجنز

mptf.undp.org/document/download/2707
 7  

-www.unredd.net/documents/foundation
-redd-un-2025-88/2021-documents

-redd-un-documents/17492-oundationf
-2022-and-plan-2025-2022-raftd

budget.html-and-orkplanw  

مواصلة تقدمي الرباهني على  
أن احللول اليت تقيم توازان  

التنوع البيولوجي  بني صون 
للغاابت وبني استخدامه  

املستدام، كاإلدارة 
املستدامة للغاابت  

واالستصالح والزراعة  
احلرجية، ممكنة التنفيذ من 

خالل تقاسم أفضل  
املمارسات، متاشي ا مع  

القدرات واألولويت 
والسياقات الوطنية؛ وأن 
الزراعة واحلراجة ميكنهما 

التآزر لدعم التنمية  
 املستدامة

توجيهات عملية بشأن التخطيط   
 متعدد االستخدامات إلدارة الغاابت 

2022 
 الوثيقة 

COFO/2020/REP  
 (( 4-)ب 10)الفقرة 

املسار  على 
 الصحيح 

 

حتقيق ابتكارات يف إدارة األشجار  
السريعة النمو: ممارسات جديدة يف  

استصالح الغاابت وإعادة تشجريها  
 والبيئةمن أجل سبل معيشة الناس 

2021 

 الوثيقة 

COFO/2020/REP  
(  4-)ب 10)الفقرة 

 )هـ((38و

  www.ipc2020.it أجنز

إصدار موجز عن الزراعة احلرجية 
ابعتبارها حال  ممكن ا لتحقيق نظم  

 غذائية أكثر استدامة 

2022 

  COFO/2020/REP الوثيقة 
 17( و10-)ب 10)الفقرة 

 )هـ((

على املسار  
 الصحيح 

 

جتميع دراسات حالة بشأن إدارة النزاع 
 بني البشر واحلياة الربية

2022 

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

AFWC/2020/REP    

على املسار  
 الصحيح 

www.fao.org/3/cb8759en/cb8759en.pdf  

www.fao.org/3/cb8760en/cb8760en.pdf  

.org/3/cb8761en/cb8761en.pdfwww.fao  

دعم تنفيذ املمارسات  
لإلدارة املستدامة للغاابت  

دعم تنفيذ املمارسات لإلدارة املستدامة  
 بلد ا على األقل    30للغاابت يف 

2023 

 الوثيقة 

COFO/2020/REP  
 )ب(( 33)الفقرة 

املسار  على 
 الصحيح 

 

https://mptf.undp.org/document/download/27077
https://mptf.undp.org/document/download/27077
https://www.unredd.net/documents/foundation-documents-88/2021-2025-un-redd-foundation-documents/17492-un-redd-draft-2022-2025-plan-and-2022-workplan-and-budget.html
https://www.unredd.net/documents/foundation-documents-88/2021-2025-un-redd-foundation-documents/17492-un-redd-draft-2022-2025-plan-and-2022-workplan-and-budget.html
https://www.unredd.net/documents/foundation-documents-88/2021-2025-un-redd-foundation-documents/17492-un-redd-draft-2022-2025-plan-and-2022-workplan-and-budget.html
https://www.unredd.net/documents/foundation-documents-88/2021-2025-un-redd-foundation-documents/17492-un-redd-draft-2022-2025-plan-and-2022-workplan-and-budget.html
https://www.unredd.net/documents/foundation-documents-88/2021-2025-un-redd-foundation-documents/17492-un-redd-draft-2022-2025-plan-and-2022-workplan-and-budget.html
http://www.ipc2020.it/
http://www.fao.org/3/cb8759en/cb8759en.pdf
http://www.fao.org/3/cb8760en/cb8760en.pdf
http://www.fao.org/3/cb8761en/cb8761en.pdf


COFI/2022/8 35 

 

 

وحتسني صون احلياة الربية، 
واستخدامها على حنو  

 مستدام     

دعم آليات حمّسنة حلوكمة الغاابت  
على املستوى الوطين متاشي ا مع  

االلتزامات ابإلنتاج القانوين لألخشاب  
 بلد ا*( 15واالجتار هبا )ما ال يقل عن 

2023 

 الوثيقة 

COFO/2020/REP  
 )ب(( 33)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

االستعراض املشرتك بني منظمة 
األغذية والزراعة ومركز البحوث  

احلرجية الدولية بشأن تعميم التنوع  
 البيولوجي يف قطاع الغاابت   

2022 

 الوثيقة 

COFO/2020/REP  
 )ب(( 17)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

وثيقة مناقشة: ماذا نعين إبدارة احلياة 
اجملتمع  الربية املستدامة القائمة على 

احمللي )برانمج اإلدارة املستدامة للحياة  
 الربية( 

2021 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

 أجنز
www.fao.org/3/cb6486en/cb6486en.pdf  

www.fao.org/3/cb6486fr/cb6486fr.pdf  

أفضل املمارسات لتشخيص إطار إدارة  
 احلياة الربية 

2021 

 الوثيقة 

COFO/2020/REP  
((؛ 3-)ب 10)الفقرة 
 والوثيقة 

AFWC/2020/REP 

  أتخر

حتليل أدوار النساء والرجال يف سالسل  
إمدادات حلوم الطرائد بناء على  

دراسات احلالة لربانمج اإلدارة 
 املستدامة للحياة الربية  

2023 

  COFO/2020/REP الوثيقة 
((؛ 5-)ب 10)الفقرة 
 والوثيقة 

AFWC/2020/REP     

املسار  على 
 الصحيح 

 

مثانية*  توفري البياانت األساسية يف 
بلدان اتبعة لربانمج اإلدارة املستدامة  

للحياة الربية إلدخاهلا يف قواعد  
 البياانت العاملية واإلقليمية والوطنية

2021 

 COFO/2020/REP الوثيقة 
((؛ 3-)ب 10)الفقرة 
 والوثيقة 

AFWC/2020/REP    

  أتخر

https://www.fao.org/3/cb6486en/cb6486en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6486fr/cb6486fr.pdf
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 وبراجمها وأنشطتها: تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة 2الناتج 

تيسري احلوار على  
مستوى السياسات  
حول تعميم التنوّع  

 البيولوجي

3 

تيسري املناقشات حول تعميم التنوّع  
البيولوجي يف اللجان الفنية للمنظمة، 

واملؤمترات اإلقليمية وسائر األجهزة 
 الدستورية

نشر تقارير اجتماعات اللجان الفنية  
مية وسائر للمنظمة، واملؤمترات اإلقلي

 األجهزة الدستورية التابعة هلا

2023 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل 
املشاورات بني 

  األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

 

حتسني تطبيق 
املعارف،  

والتكنولوجيات 
واملمارسات اجليدة 
من جانب املنظمة 

والشركاء لتعميم  
 التنوّع البيولوجي

5 

وضع مبادرة مشرتكة بني الُشعب ملعاجلة 
احملفزات الزراعية إلزالة الغاابت، وتدهور 

األراضي، وفقدان األراضي الرطبة وخسارة 
التنوع البيولوجي املرتبط هبا، كاستجابة  

ملبادرة "عكس مسار إزالة الغاابت" اليت  
تعترب مسعى على نطاق منظومة األمم 

يقوده  املتحدة بطلب من األمني العام، 
برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة 

األغذية والزراعة ابلتعاون مع برانمج األمم  
املتحدة اإلمنائي وإدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية لألمم املتحدة وغريها من  
 الكياانت ذات الصلة.   

إعداد خطة عمل دعم ا لوقف إزالة  
الغاابت، من قبل الشراكة التعاونية 

 الغاابت يف جمال 

2021 

 الوثيقة 

COFO/2020/REP   
(،  2-)ب 10)الفقرة 

 )هـ((   23و)ي( 22و

  www.fao.org/3/cb5687en/cb5687en.pdf أجنز

بني   يف ماإنشاء مبادرة مشرتكة 
شعب منظمة األغذية والزراعة 

تشجع اإلجراءات الرامية إىل حتويل 
النظم الغذائية حسب املقتضى ومع  

مراعاة السياق واألولويت والقدرات 
الوطنية من أجل توفري الغذاء  

للكوكب واحلد من فقدان التنوّع  
البيولوجي وتدهور الُنظم اإليكولوجية 

 يف آن مع ا

2022 
 الوثيقة 

COFO/2020/REP   
 (( 10-)ب 10)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

https://www.fao.org/3/cb5687en/cb5687en.pdf
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 . 1-6-15و 2-4-15، و1-3-15، و1-2-15، و1-1-15، و1-ج-14، و1-ب-14، و1-7-14، و1-6-14، و1-4-14، و1-3-12، و2-5-2، و1-5-2، و1-4-2أهداف التنمية املستدامة  38

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

حتسني الوصول إىل 
البياانت واملعلومات  

عن دور التنوع  
البيولوجي وما 

خدمات  يقدمه من 
النظم اإليكولوجية 

لتحقيق األمن 
 الغذائي والتغذية

2 

توفري آخر املعلومات عن حالة واجتاهات  
املؤشرات املتصلة ابلتنوع البيولوجي اليت  

 38تكون املنظمة راعية هلا أو شريكة فيه.

التقرير السنوي الرقمي للمنظمة عن 
التقدم احملرز يف حتقيق أهداف  

 التنمية املستدامة  

 A/res/71/313 القرار   2023

على  
املسار 

 الصحيح 

 

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

 الغذائي والتغذية

إطالق التقرير عن حالة الغاابت  
قبل انعقاد دورة جلنة  2022لعام 

 الغاابت

2022 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

على  
املسار 

 الصحيح 

 

التقرير عن حالة مصايد  إطالق 
األمساك وتربية األحياء املائية قبل 

انعقاد الدورة اخلامسة والثالثني 
 للجنة مصايد األمساك 

2022 
)الفقرة    C 2021/23 الوثيقة 

 )ج(( 9

على  
املسار 

 الصحيح 

 
www.fao.org/publications/sofia/2022/ar

/   

دعم الرتويج ملعلومات تتصل ابلقيمة  
التغذوية لألنواع الربية الصاحلة 

لألكل من أجل تعزيز مسامهتها يف  
 األمن الغذائي  

2023 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

على  
املسار 

 الصحيح 

 

إطالق التقرير عن حالة املوارد من 
األراضي واملياه يف العامل لألغذية  

 والزراعة 

  www.fao.org/3/cb7654ar/cb7654ar.pdf أجنز 2021

https://www.fao.org/publications/sofia/en
https://www.fao.org/publications/sofia/en
https://www.fao.org/publications/sofia/en
https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb7654en
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تقدمي تقارير بشأن وضع إعداد  
املوارد التقرير الثالث عن حالة 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف  
العامل، والتقرير الثاين عن حالة املوارد 
الوراثية احلرجية يف العامل، إىل الدورة 

 التاسعة عشرة للهيئة 

2023 
 الوثيقة 

CGRFA/17/19/Report 

على  
املسار 

 الصحيح 

 

تقرير عن التقييم العاملي للتنوع  
الثروة احليوانية البيولوجي وقطاع 

ابالستناد إىل منذجة التقييم البيئي  
 املتكامل عاملي ا

2021 
  C 2021/21 الوثيقة 

 ( 14و 13)الفقراتن 
  أتخر

تيسري احلوار على  
مستوى السياسات  

املتصل ابلتنوع  
البيولوجي، وتعزيزه  

ودعمه على 
املستوى العاملي،  

 واإلقليمي والقطري 

3 

عقد اجتماعات عاملية للخرباء، وأحداث  
جانبية وأحداث رفيعة املستوى متصلة  

ابلتنوع البيولوجي وما يتصل به من 
خدمات النظام اإليكولوجي لألمن  

 الغذائي والتغذية والصحة 

الندوة العاملية بشأن التنوع البيولوجي  
 للرتبة

2021 

-GSPPA الوثيقة 

VIII/20/Report  
 (  4-6)البند 

www.fao.org/documents/card/en/c/cb6 أجنز
005en  

الندوة بشأن صون املوارد الوراثية  
 النباتية يف املوقع وإدارهتا يف املزرعة 

2021 

 الوثيقة 

CGRFA/17/19/Report  
 ( 63)الفقرة 

www.fao.org/cgrfa/resources/news/deta أجنز
il-events/fr/c 1377835/ 

الندوة العاملية بشأن الرتبة املتأثرة  
 ابألمالح   

2021 

-GSPPA الوثيقة 

VIII/20/Report  
 ( 5-6)البند 

 

-www.fao.org/events/global أجنز
symposium-on-salt-affected-soils/ar       

 2022 الندوة العاملية بشأن خصوبة الرتبة

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

على  
املسار 

 الصحيح 

 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6005en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6005en
https://www.fao.org/cgrfa/resources/news/detail-events/fr/c/1377835
https://www.fao.org/cgrfa/resources/news/detail-events/fr/c/1377835
https://www.fao.org/events/global-symposium-on-salt-affected-soils/en
https://www.fao.org/events/global-symposium-on-salt-affected-soils/en
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احلوار املتعدد أصحاب املصلحة  
حول دور األغذية والزراعة يف اإلطار  

 العاملي للتنوع البيولوجي

2021 

  CL 166/9 الوثيقة 
)ح((؛   17 )الفقرة

  C 2021/21 والوثيقة  
 ( 73)الفقرة 

 أجنز

www.fao.org/biodiversity/global-
dialogue-biodiversity-food-

agriculture/ar /  

www.fao.org/publications/card/en/c/CB
7030en  
www.fao.org/documents/card/en/c/cb6
844en  

تنظيم أحداث إعالم إقليمية وعاملية 
عن مدونة السلوك الدولية بشأن  

استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو  
 مستدام

2023 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

على  
املسار 

 الصحيح 

 

 2022 املؤمتر العاملي للغاابت

 الوثيقة 

COFO/2020/REP  
 ( 48)الفقرة 

على  
املسار 

 الصحيح 

https://wfc2021korea.org/index.html  

املؤمتر العاملي املشرتك بني منظمة 
األغذية والزراعة وشبكة مراكز تربية 

األحياء املائية يف آسيا واحمليط  
 اهلادئ لرتبية األحياء املائية

2021 

اإلجراء مت االتفاق على هذا 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

  www.aquaculture2020.org أجنز

متثيل املنظمة والقطاعات الزراعية يف  
 األحداث املتصلة ابلتنوع البيولوجي 

توفري القيادة والدعم لتخطيط و/أو  
 تنفيذ األحداث التالية:

   

  أتخر 2021 مؤمتر احمليطات  

-https://foodsystems.community/food أجنز 2021 مؤمتر القمة العاملية للنظم الغذائية    
systems-summit-compendium  

 أجنز 2021 مؤمتر القمة للتغذية من أجل النمو
https://nutritionforgrowth.org/events / 
Tokyo-Compact-on-Global-Nutrition-
for-Growth.pdf  

https://www.fao.org/biodiversity/global-dialogue-biodiversity-food-agriculture/en
https://www.fao.org/biodiversity/global-dialogue-biodiversity-food-agriculture/en
https://www.fao.org/biodiversity/global-dialogue-biodiversity-food-agriculture/en
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7030EN
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7030EN
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6844en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6844en
https://wfc2021korea.org/index.html
http://www.aquaculture2020.org/
https://foodsystems.community/food-systems-summit-compendium
https://foodsystems.community/food-systems-summit-compendium
https://nutritionforgrowth.org/events/
https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/12/%E2%98%8512091700%E3%80%90Full-Ver%E3%80%91Tokyo-Compact-on-Global-Nutrition-for-Growth.pdf
https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/12/%E2%98%8512091700%E3%80%90Full-Ver%E3%80%91Tokyo-Compact-on-Global-Nutrition-for-Growth.pdf
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  https://wpcparis2022.com أتخر 2021 املؤمتر العاملي بشأن الدواجن

املؤمتر العاملي بشأن العلوم الوراثية 
 املطبقة على إنتاج الثروة احليوانية

2022 

على  
املسار 

 الصحيح 

https://wcgalp.com  

 2023 األوروبية لإلنتاج احليواينالرابطة 

على  
املسار 

 الصحيح 

 

املؤمتر العاملي لصون الطبيعة الذي  
 يعقده االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة    

 أجنز 2021

http://sdg.iisd.org/news/world-
conservation-congress-mobilizes-
attention-ahead-of-climate-
biodiversity-cops  

  أتخر 2021 مؤمتر "حميطنا"  

 أجنز 2021 أيم التنمية األوروبية 

https://eudevdays.eu/sites/default/files/
edd21_proceedings_final-v2.pdf    
www.youtube.com/watch?v=N8Xxqcg
FU7k  

 أجنز 2021 املؤمتر العاملي ملصايد األمساك 

www.dropbox.com/s/iv0w46no4zsbeyp
/Characterizing Extinction 
Concern_KimFRIEDMAN_WFC2021.
mp4?dl=0 h 

  أتخر   2021 املرجانية الندوة الدولية للشعاب 

مؤمترات شراكة خدمات النظام  
 اإليكولوجي 

2021-
2023 

على  
املسار 

 الصحيح 

www.espconference.org/africa  2021 

www.espconference.org/mena 2021 

www.espconference.org/europe 22 

متثيل املنظمة يف اجللسات يف اتفاقيات  
التنوع البيولوجي ذات الصلة هبدف حتديد  

املنظمة ابعتبارها املنتدى الرئيسي للتنوع  

املسامهة يف التخطيط لألحداث  
نواجتها، حسب  التالية ويف تنفيذ 

 االقتضاء

   

https://wpcparis2022.com/
https://wcgalp.com/
http://sdg.iisd.org/news/world-conservation-congress-mobilizes-attention-ahead-of-climate-biodiversity-cops
http://sdg.iisd.org/news/world-conservation-congress-mobilizes-attention-ahead-of-climate-biodiversity-cops
http://sdg.iisd.org/news/world-conservation-congress-mobilizes-attention-ahead-of-climate-biodiversity-cops
http://sdg.iisd.org/news/world-conservation-congress-mobilizes-attention-ahead-of-climate-biodiversity-cops
https://eudevdays.eu/sites/default/files/edd21_proceedings_final-v2.pdf
https://eudevdays.eu/sites/default/files/edd21_proceedings_final-v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N8XxqcgFU7k
https://www.youtube.com/watch?v=N8XxqcgFU7k
https://www.dropbox.com/s/iv0w46no4zsbeyp/Characterizing%20Extinction%20Concern_KimFRIEDMAN_WFC2021.mp4?dl=0%20
https://www.dropbox.com/s/iv0w46no4zsbeyp/Characterizing%20Extinction%20Concern_KimFRIEDMAN_WFC2021.mp4?dl=0%20
https://www.dropbox.com/s/iv0w46no4zsbeyp/Characterizing%20Extinction%20Concern_KimFRIEDMAN_WFC2021.mp4?dl=0%20
https://www.dropbox.com/s/iv0w46no4zsbeyp/Characterizing%20Extinction%20Concern_KimFRIEDMAN_WFC2021.mp4?dl=0%20
https://www.espconference.org/africa2021
https://www.espconference.org/mena2021
https://www.espconference.org/europe22
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البيولوجي لألغذية والزراعة، وضمان أن 
تضم االتفاقيات األخرى احتياجات  

 القطاعات الزراعية 

االجتماعان اخلامس عشر   •
والسادس عشر ملؤمتر األطراف  

 يف اتفاقية التنوع البيولوجي

2023 

على  
املسار 

 الصحيح 

 

االجتماعان الرابع عشر   •
واخلامس عشر ملؤمتر األطراف  

املتعاقدة يف اتفاقية رامسار بشأن  
 األراضي الرطبة  

2023 

على  
املسار 

 الصحيح 

 

جتميع املعارف 
والتكنولوجيات 

واملمارسات اجليدة 
ونشرها والتحسني  

من تطبيقها مبا يبنّي  
الروابط بني التنوّع  
البيولوجي واألمن  

 الغذائي

5 

تشاطر املمارسات اجليدة ووضع األدوات 
اليت تبنّي الروابط بني االستخدام املستدام  
للتنوع البيولوجي واألمن الغذائي والتغذية  

ودعم االنتقال إىل حتقيق زراعة مراعية 
للتنوع البيولوجي والنظم الغذائية  

 املستدامة، حسب االقتضاء 

تبادل اخلطوط التوجيهية وأفضل  
املمارسات واملنتجات املعرفية 

األخرى لربانمج اإلدارة املستدامة 
للحياة الربية، بصورة سنوية كجزء 

من جمموعة األدوات اخلاصة ابإلدارة  
املستدامة للغاابت، على املوقع  

للمنظمة ويف املنتديت   اإللكرتوين
 ذات الصلة   

2023 

 الوثيقة 

COFO/2020/REP  
((؛ 4-)ب 10)الفقرة 
والوثيقة  

AFWC/2020/REP    

على  
املسار 

 الصحيح 

 

من هدف التنمية   7دعم ا للمقصد 
نشر كتاب بشأن   12املستدامة 

املشرتيت العامة لألغذية يتضمن  
فصوال  عدة تتصل بدعم استخدام  

 التنوع الغذائي احمللي   

2021 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

www.fao.org/documents/card/en/c/cb7  أجنز
960en 

إاتحة اخلطوط التوجيهية وأفضل  
املمارسات وإطار لرصد إصالح  
النظام اإليكولوجي، على املوقع 

لعقد األمم املتحدة   اإللكرتوين
 إلصالح النظام اإليكولوجي

2023 

 COFO/2020/REPالوثيقة 
 )هـ((؛ والوثيقة  29)الفقرة 

  C 2021/23   19)الفقرة 
 )ط(( 

 

على  
املسار 

 الصحيح 

 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7960en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7960en
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شبكة دوائر املمارسني اليت مّت 
إنشاؤها من خالل منصة املعرفة  

 املتعلقة ابلزراعة اإليكولوجية 

2021 

  C 2019/REP الوثيقة  
 ( 15)الفقرة 

  www.fao.org/agroecology/home/ar أجنز

اختبار األداة لتقييم أداء الزراعة  
اإليكولوجية يف مجيع األقاليم ووضع  
قاعدة بياانت عاملية لتحسني األدلّة  

على أداء الزراعة اإليكولوجية املتعدد 
أحد النهج  األبعاد، ابعتبار ذلك 

املبتكرة املستدامة املتاحة للتوصل إىل 
 نظم غذائية مستدامة

 www.fao.org/agroecology/tools-tape/ar أجنز 2021

نشر مطبوع عن نظم الزراعة اجلبلية  
بذور للمستقبل. نشر مطبوع عن   –

بذور   –الزراعة اجلبلية نظم 
للمستقبل وهو عبارة عن جتميع  

ألفضل املمارسات يف جمال الزراعة 
اإليكولوجية يف املناطق اجلبلية  

ومسامهاهتا يف التنمية املستدامة  
 للجبال 

2021 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

 أجنز
www.fao.org/family-
farming/detail/ar/c 1415613/ 

إعادة توفري الكربون يف الرتبة حول 
العامل: دليل فين على املمارسات  

 اجليدة يف جمال اإلدارة

2021 
-GSPPA الوثيقة 

VIII/20/Report  1-6البند 
www.fao.org/documents/card/fr/c/cb65 أجنز

95en  

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

2021 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

  www.fao.org/3/nd425ar/nd425ar.pdf أجنز

https://www.fao.org/agroecology/home/en
http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/ar
https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1415613
https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1415613
https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb6595en
https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb6595en
https://www.fao.org/3/nd425en/nd425en.pdf
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اخلطوط التوجيهية للممارسات  
اجليدة يف جمال تربية النحل من أجل  

 تربية مستدامة للنحل    

 أجنز  2021
www.fao.org/family-
farming/detail/ar/c 1442505/ 

تيسري الشراكات  
اليت تدعم تعميم  
التنوع البيولوجي  
بني احلكومات،  

والشركاء يف التنمية، 
واجملتمع املدين  

والقطاع اخلاص 
والشعوب األصلية 

 واجملتمعات احمللية

6 

 

توسيع نطاق عمل الشراكات ذات الصلة 
، األعضاء يف جمموعة األمم املتحدة   )مثال 
لإلدارة البيئية لألراضي؛ والشراكة التعاونية 

الغاابت؛ والشراكة التعاونية بشأن  يف جمال 
اإلدارة املستدامة للحياة الربية؛ والشراكة 
من أجل تنمية املناطق اجلبلية؛ والشراكة 

العاملية من أجل الرتبة وجمموعة اخلرباء  
الفنية احلكومية الدولية املعنية ابلرتبة(  

لزيدة اإلقرار بدور التنوع البيولوجي يف  
 لتغذيةحتقيق األمن الغذائي وا

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

 الغاابت   

2021 

 الوثيقة 

COFO/2020/REP  
 )ي(( 22)الفقرة 

  أتخر

املنتدى حول احلياة الربية الذي 
تنظمه الشراكة التعاونية بشأن 
 اإلدارة املستدامة للحياة الربية

2021 
 الوثيقة  

AFWC/2020/REP    
 أجنز

 https://s3.amazonaws.com/cbddocume

ntspublic-imagebucket-
15w2zyxk3prl8/afda445b0ffb5a4e7e6e
330d21ff0bcf 

https://enb.iisd.org/sites/default/files/20
21-09/cpw_forum_3_summary.pdf  

اجلمعيات السنوية العامة حول  
 الشراكة العاملية من أجل الرتبة 

2021-
2023 

 دائرة الشراكة العاملية للرتبة 

على  
املسار 

 الصحيح 

www.fao.org/global-soil-
partnership/about/plenary-
assembly/ar    
www.fao.org/3/cb7375en/cb7375en.pdf
  

تنظيم جلسات العمل السنوية يف  
جمموعة اخلرباء الفنية احلكومية  

 الدولية املعنية ابلرتبة  

2021-
2023 

 دائرة الشراكة العاملية للرتبة

على  
املسار 

 الصحيح 

www.fao.org/global-soil-
partnership/resources/events/detail/en/c
 1473029/ 

نشر تقرير عن جتارب القطاعات  
الزراعية يف األراضي الرطبة، ابلتعاون 

رامسار بشأن األراضي  مع اتفاقية 
 الرطبة 

2023 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

على  
املسار 

 الصحيح 

www.fao.org/3/cb8247en/cb8247en.pdf
  

بناء على طلب جلنة مصايد  
األمساك، مت تعزيز الدعم املقدم إىل  
املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد  

التنفيذ  
 ر  جا

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

على  
املسار 

 الصحيح 

 

https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1442505
https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1442505
https://s3.amazonaws.com/cbddocumentspublic-imagebucket-15w2zyxk3prl8/afda445b0ffb5a4e7e6e330d21ff0bcf
https://s3.amazonaws.com/cbddocumentspublic-imagebucket-15w2zyxk3prl8/afda445b0ffb5a4e7e6e330d21ff0bcf
https://s3.amazonaws.com/cbddocumentspublic-imagebucket-15w2zyxk3prl8/afda445b0ffb5a4e7e6e330d21ff0bcf
https://s3.amazonaws.com/cbddocumentspublic-imagebucket-15w2zyxk3prl8/afda445b0ffb5a4e7e6e330d21ff0bcf
https://enb.iisd.org/sites/default/files/2021-09/cpw_forum_3_summary.pdf
https://enb.iisd.org/sites/default/files/2021-09/cpw_forum_3_summary.pdf
https://www.fao.org/global-soil-partnership/about/plenary-assembly/en
https://www.fao.org/global-soil-partnership/about/plenary-assembly/en
https://www.fao.org/global-soil-partnership/about/plenary-assembly/en
https://www.fao.org/3/cb7375en/cb7375en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7375en/cb7375en.pdf
https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1473029
https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1473029
https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1473029
https://www.fao.org/3/cb8247en/cb8247en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8247en/cb8247en.pdf
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األمساك ولألجهزة االستشارية  
اإلقليمية ملصايد األمساك وغريها من  
مبادرات إقليمية، على صعيد تعميم  

التنوع البيولوجي يف صون املوارد  
 املائية واستخدامها املستدام 

املسامهة يف فريق االتصال املعين  
ابلتنوع البيولوجي التابع التفاقية  

التنوع البيولوجي )االتفاقية الدولية 
لوقاية النبااتت، واملعاهدة الدولية  

 للنبااتت( 

التنفيذ  
 جار  

الصادر عن   القرار اخلامس
األطراف يف اتفاقية مؤمتر 

 التنوع البيولوجي

على  
املسار 

 الصحيح 

www.cbd.int/doc/c/ecac/ 
b4df/16699be5d100b9e784745176/sbi-
03-inf-38-en.pdf  
www.cbd.int/doc/c/f6ee/2fcd/c5d2bd09
41c83dafb03fa346/sbi-03-inf-39-
en.pdf  

املسامهة يف عمل املنظمات األخرى املعنية 
 بتدابري الصحة النباتية 

مواصلة العمل مع منظمة اجلمارك  
يتعلق ابلتجارة   يف ماالعاملية 

اإللكرتونية واألنواع الغريبة الغازية 
 واملشغلني االقتصاديني املعتمدين

التنفيذ  
 جار  

 الوثيقة 
CPM 2018/28   

اإلطار االسرتاتيجي  
لالتفاقية الدولية لوقاية  

 ( 2030-2020)النبااتت 

 

على  
املسار 

 الصحيح 

 

مواصلة العمل مع املنظمة البحرية  
يتعلق ابآلفات اليت   يف ماالدولية 

 تنتقل على احلاويت البحرية 

التنفيذ  
 جار  

على  
املسار 

 الصحيح 

 

مواصلة العمل مع االحتاد الربيدي 
يتصل ابلتجارة   يف ماالعاملي، 

 اإللكرتونية واألنواع الدخيلة الغازية

التنفيذ  
 جار  

على  
املسار 

 الصحيح 

 

مواصلة العمل مع منظمة التجارة 
يتصل ابتفاق تطبيق   يف ماالعاملية 

التدابري الصحية وتدابري الصحة  
 النباتية 

التنفيذ  
 جار  

على  
املسار 

 الصحيح 

 

https://www.cbd.int/doc/c/ecac/%20b4df/16699be5d100b9e784745176/sbi-03-inf-38-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ecac/%20b4df/16699be5d100b9e784745176/sbi-03-inf-38-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ecac/%20b4df/16699be5d100b9e784745176/sbi-03-inf-38-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/f6ee/2fcd/c5d2bd0941c83dafb03fa346/sbi-03-inf-39-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/f6ee/2fcd/c5d2bd0941c83dafb03fa346/sbi-03-inf-39-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/f6ee/2fcd/c5d2bd0941c83dafb03fa346/sbi-03-inf-39-en.pdf
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املسامهة يف عمل املنرب احلكومي الدويل  
للعلوم والسياسات املعين ابلتنوع  

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

تقدمي مسامهات إىل برانمج عمل  
للعلوم املنرب احلكومي الدويل 

والسياسات املعين ابلتنوع البيولوجي، 
مع إبالغ األجهزة الرائسية للمنظمة  
ابنتظام آبخر املستجدات يف تنفيذ  

 برانمج العمل

التنفيذ  
 جار  

: IPBES-2/8 القرار 
يف  التعاونية ترتيبات الشراكة 

يتعلَّق بعمل املنرب  ما
احلكومي الدويل املعين 

ابلتنوع البيولوجي وخدمات  
 ظم اإليكولوجيةالن
 

على  
املسار 

 الصحيح 

 

املسامهة يف التعاون الثالثي لنهج "الصحة 
الواحدة" )أي منظمة األغذية والزراعة 

ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية 
لصحة احليوان( ومنصات "الصحة 

 الواحدة" األخرى 

مواصلة تعزيز إدارة هنج الصحة  
الواحدة ابلتعاون مع برانمج األمم  
يف  املتحدة للبيئة وغريه من اجلهات، 

يتعلق ابلبيئة والتنوع البيولوجي،  ما
 لتطوير األفرقة والسياسات املناسبة،
بتوجيه من أعضاء منظمة األغذية  

 والزراعة

2021 

 C 2021/21 الوثيقة 

(؛ 74و 28و 25)الفقرات 
 والوثيقة 

COFO/2020/REP  
 )ج(( 17)الفقرة 

 أجنز

www.who.int/news/item/01-12-2021-
tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-
definition-of-one-health  
www.fao.org/newsroom/detail/un-
environment-programme-joins-
alliance-to-implement-one-health-
approach/en  
www.fao.org/3/cb9403en/cb9403en.pdf
  

العمل مع املنظمة العاملية لصحة  
احليوان ومع اتفاقية التجارة الدولية 

أبنواع احليواانت والنبااتت الربية  
املهددة ابالنقراض، بشأن أسواق  
 املنتجات الطازجة للحياة الربية   

2023 

مت االتفاق على هذا اإلجراء 
خالل املشاورات بني 

 األعضاء

على  
املسار 

 الصحيح 

 

أوجه التآزر بني املبادرات املتصلة  النظر يف 
ابملناخ يف القطاع الزراعي وصون التنوع  

البيولوجي واستخدامه املستدام، مع مراعاة  
 الظروف الوطنية 

تطبيق األداة املتكاملة لتقييم التنوع  
( B-INTACTالبيولوجي وحسابه )

عرب مجيع األقاليم وعلى جمموعة 
والربامج يف  خمتلفة من املشاريع 

القطاعات الفرعية اليت تشمل الزراعة  
 والثروة احليوانية واحلراجة 

  أجنز 

https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health
https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health
https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach/en
https://www.fao.org/3/cb9403en/cb9403en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9403en/cb9403en.pdf
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تنفيذ مبادرة إعادة توفري الكربون يف 
الرتبة العاملية، مبا يف ذلك إعداد  

اخلريطة العاملية الحتجاز الكربون  
وإطالق إجراءات العضوي للرتبة 

القياس، واإلبالغ والتحقيق على  
 مستوى املزرعة 

 
-GSPPA الوثيقة 

VIII/20/Report   1-6البند 
 أتخر

www.fao.org/global-soil-
partnership/areas-of-
work/recarbonization-of-global-
soils/en  
www.fao.org/documents/card/en/c/cb2
642en  
www.fao.org/documents/card/en/c/cb8
913en  
www.fao.org/global-soil-
partnership/resources/highlights/detail/
es/c 1308261/ 

تعزيز الدعم املقدم للممارسات التجارية  
املستدامة واملبتكرة، ودعم البلدان يف أن  
تضطلع ابملسؤولية عن خدمات نظامها  

 اإليكولوجي  

تطوير جمموعة من  
املؤشرات/مصفوفة قياس واختبارها  

والرتويج هلا، ابلتعاون مع شركاء من 
القطاع اخلاص، من أجل مساعدة 

قطاع األغذية  الشركات املعنية يف 
والزراعة على قياس أتثريها يف التنوع  
البيولوجي و/أو مساعدة احلكومات 

الوطنية على جتميع املمارسات  
 املؤسسية املتصلة ابلتنوع البيولوجي

2021 

  CL 165/Rep الوثيقة 
 ( 12)الفقرة 

ao.org/documents/card/en/c/cb6www.f أجنز
526en  

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

الكشف عن الكربون، وجملس  
معايري حماسبة االستدامة، من أجل 

تعميم التنوع البيولوجي بشكل  
أفضل يف معايريها وال سيما معايري  

 القطاع املتصلة ابألغذية والزراعة 

www.fao.org/documents/card/en/c/cb6 أجنز 2021
526en  

http://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/recarbonization-of-global-soils/en
http://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/recarbonization-of-global-soils/en
http://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/recarbonization-of-global-soils/en
http://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/recarbonization-of-global-soils/en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2642en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2642en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8913en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8913en
https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/es/c/1308261
https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/es/c/1308261
https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/es/c/1308261
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6526en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6526en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6526en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6526en
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دعم البلدان لتجّنب التأثريات السلبية  
للنظم الزراعية والغذائية على التنوع  

تشجيع املمارسات  البيولوجي من خالل 
 املستدامة

دعم البلدان إللغاء املمارسات  
والسياسات العامة املضرّة ابلتنوع  

البيولوجي مع وضع غايت التنوع  
البيولوجي املتفق عليها من جانب  

خمتلف األطراف نصب العني للحد  
قدر املستطاع من التأثريات السلبية  

أو لتجنبها وتعزيز صون التنوع 
دامه على حنو  البيولوجي واستخ

مستدام، تبع ا للسياق واألولويت 
الوطنية ومتاشي ا مع لوائح منظمة 

التجارة العاملية وغريها من االلتزامات 
 الدولية ذات الصلة  

2023 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل 
املشاورات بني 

 األعضاء

على املسار  
 الصحيح 

 

التوعية بشأن العوامل احملركة خلسارة 
التنوع البيولوجي يف الغاابت وكيفية  

 التصدي هلا  

وثيقة فنية بشأن دور اإلدارة  
املستدامة للثروة احليوانية يف خفض  

وترية إزالة الغاابت وتدهور النظم 
الرعوية احلرجية الزراعية، يف مناطق  

 األراضي اجلافة 

2022 

 الوثيقة 

COFO/2020/REP    
(؛  23و 22)الفقراتن 

 والوثيقة 
  C 2021/21 
 ( 14و 13)الفقراتن  

 

على املسار  
 الصحيح 

 

التوعية بدور التنوع  
البيولوجي وما 

يقدمه من خدمات  
النظم اإليكولوجية 

لتحقيق األمن 

7 

االخنراط يف عقود األمم املتحدة بشأن  
التغذية واملشاركة يف توجيهها؛ وعلوم 

احمليط؛ والزراعة األسرية؛ واملياه؛ وإصالح 
النظام اإليكولوجي، ودعم االحتفال 
ابأليم الدولية/العاملية بشأن البقول  

 احلمالت السنوية: 

اليوم العاملي للبقول    •
 (فرباير/شباط 1)

اليوم العاملي لألراضي الرطبة   •
 فرباير/شباط(  2)

2021-
2023 

قرارات اجلمعية العامة  
لألمم املتحدة ذات  

الصلة بشأن  
 االحتفاالت الرمسية

على املسار  
 الصحيح 

www.fao.org/documents/card/en/c/cb861
8en  
https://www.fao.org/land-
water/events/world-water-day-
celebrations/world-water-day-2021/ar /  

www.fao.org/land-water/events/9th-
world-water-forum/en  

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8618en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8618en
https://www.fao.org/land-water/events/world-water-day-celebrations/world-water-day-2021/en/#:~:text=Celebration%20of%20World%20Water%20Day,sanitation%20for%20all%20by%202030
https://www.fao.org/land-water/events/world-water-day-celebrations/world-water-day-2021/en/#:~:text=Celebration%20of%20World%20Water%20Day,sanitation%20for%20all%20by%202030
https://www.fao.org/land-water/events/world-water-day-celebrations/world-water-day-2021/en/#:~:text=Celebration%20of%20World%20Water%20Day,sanitation%20for%20all%20by%202030
https://www.fao.org/land-water/events/9th-world-water-forum/en
https://www.fao.org/land-water/events/9th-world-water-forum/en
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الغذائي والتغذية يف  
املنتديت ذات  

 الصلة

واألراضي الرطبة واحلياة الربية والغاابت 
والبيئة  واملياه والنحل والتنوع البيولوجي

والتصحر واجلفاف والنظم اإليكولوجية 
لغاابت املانغروف والتوعية ابلفاقد  

واملهدر من األغذية والنفايت والرتبة  
واجلبال وصحة النبااتت والدعوة إىل  
تعميم التنوّع البيولوجي ودور التنوّع  

البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظام  
اإليكولوجي لتحقيق األمن الغذائي 

 لتغذيةوا

 3اليوم العاملي للحياة الربية ) •
 مارس/آذار( 

اليوم الدويل للغاابت   •
 آذار/مارس(  21)

م العاملي للمياه اليو  •
 مارس/آذار(  22)

اليوم العاملي للنحل  •
 مايو/أير( 20)

 اليوم الدويل للتنوّع البيولوجي  •

 مايو/أير( 22 •

اليوم العاملي للبيئة  •
 يونيو/حزيران(  5)

اليوم العاملي للتصحر واجلفاف  •
 يونيو/حزيران(  17)

اليوم الدويل لصون النظام   •
اإليكولوجي لغاابت املانغروف 

 يوليو/متوز(  26)

ن  اليوم الدويل للتوعية بشأ •
واملهدر يف األغذية  الفاقد 

 سبتمرب/أيلول(  29)

 اليوم العاملي للرتبة  •
 كانون األول/ديسمرب(   5)

اليوم الدويل للجبال   •
    (كانون األول  /ديسمرب 11)

www.fao.org/new-
york/events/detail/en/c 1476665/ 
www.fao.org/agroecology/database/detai
l/ar/c 1395794/ 
www.fao.org/platform-food-loss-
waste/news/detail/en/c 1415582/ 

www.fao.org/3/cb8634en/cb8634en.pdf  
www.fao.org/international-mountain-
day/theme/2021/en  
www.hwctf.org/case-studies  
ww.fao.org/forestry/news/99727/en  
https://sdg.iisd.org/commentary/guest-
articles/stakeholder-engagement-is-
crucial-for-successful-species-recovery   

 . ب19، الفقرة CL 165/REP الوثيقة 

https://www.fao.org/new-york/events/detail/en/c/1476665
https://www.fao.org/new-york/events/detail/en/c/1476665
https://www.fao.org/agroecology/database/detail/ar/c/1395794
https://www.fao.org/agroecology/database/detail/ar/c/1395794
https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/news/detail/en/c/1415582
https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/news/detail/en/c/1415582
https://www.fao.org/3/cb8634en/cb8634en.pdf
https://www.fao.org/international-mountain-day/theme/2021/en
https://www.fao.org/international-mountain-day/theme/2021/en
https://www.hwctf.org/case-studies
https://www.fao.org/forestry/news/99727/en
https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/stakeholder-engagement-is-crucial-for-successful-species-recovery
https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/stakeholder-engagement-is-crucial-for-successful-species-recovery
https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/stakeholder-engagement-is-crucial-for-successful-species-recovery
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 رهن ا مبوافقة مؤمتر منظمة األغذية والزراعة واجلمعية العامة لألمم املتحدة. 39

اليوم الدويل للصحة النباتية   •
  39)حيدد الحق ا(

إطالق وتنفيذ االسرتاتيجية لعقد  
األمم املتحدة إلصالح النظم  

  (2030-2021اإليكولوجية )

2021 

قرار اجلمعية العامة  
 لألمم املتحدة  

A/RES/73/284 ؛
 والوثيقة 

  C 2021/23   
 )ط((  19)الفقرة 

 أجنز

www.decadeonrestoration.org/strategy  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle
/20.500.11822/31813/ERDStrat.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y  

االسرتاتيجية لعقد األمم املتحدة  
التنمية لعلوم احمليطات من أجل 

عقد  -( 2030-2021املستدامة )
 تنفيذ اخلطة

2023 
 C 2021/23 الوثيقة 
 )ح(( 17)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

استعراض منتصف املدة لعقد األمم  
 املتحدة للعمل من أجل التغذية

2021 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل 
املشاورات بني 

 األعضاء

 أجنز

https://cdn.who.int/media/docs/default-
source/nutritionlibrary/departmental-
news/mid-term-review---un-decade-of-
action-on-nutrition 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/093/7
7/PDF/N 2009377 

 2021 السنة الدولية للفواكه واخلضروات

قرار اجلمعية العامة  
لألمم املتحدة ذو  

 الصلة   

-www.fao.org/fruits-vegetables أجنز
2021/resources/ar  

السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية  
 األحياء املائية احلرفية  

 

  أجنز 2022

https://www.decadeonrestoration.org/strategy
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31813/ERDStrat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31813/ERDStrat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31813/ERDStrat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/nutritionlibrary/departmental-news/mid-term-review---un-decade-of-action-on-nutrition/nutrition-decade-mtr-foresight-paper-en.pdf?sfvrsn=c3c14085_41
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/nutritionlibrary/departmental-news/mid-term-review---un-decade-of-action-on-nutrition/nutrition-decade-mtr-foresight-paper-en.pdf?sfvrsn=c3c14085_41
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/nutritionlibrary/departmental-news/mid-term-review---un-decade-of-action-on-nutrition/nutrition-decade-mtr-foresight-paper-en.pdf?sfvrsn=c3c14085_41
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/nutritionlibrary/departmental-news/mid-term-review---un-decade-of-action-on-nutrition/nutrition-decade-mtr-foresight-paper-en.pdf?sfvrsn=c3c14085_41
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/093/77/PDF/N2009377.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/093/77/PDF/N2009377.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/093/77/PDF/N2009377.pdf?OpenElement
https://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/resources/en
https://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/resources/en
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 : تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه4الناتج 

تعزيز قدرات  
املنظمة يف املسائل 

املتصلة ابلتنوع  
 البيولوجي  

4 

 

تشكيل جمموعة عمل داخلية على نطاق  
املنظمة معنية ابلتنوع البيولوجي، مبا يف  

ذلك، حسبما هو مالئم، جمموعات  
عمل فرعية مواضيعية لتبادل املعارف 

 بشأن مسائل التنوع البيولوجي   

إقامة جمموعة عمل على نطاق  
 املنظمة 

2021 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل 
املشاورات بني 

 اءاألعض

  أجنز

إاتحة القائمة احملّدثة جلهات  
االتصال املعنية ابلتنوع البيولوجي  

 للمنظمة على اإلنرتنت 

2021 
على املسار  

 الصحيح 
 نشاط مستمر حيث يتم إجراء حتديثات ابنتظام.

بناء القدرات لتنسيق التنوع  
البيولوجي يف املنظمة، وتوفري الدعم 

 املشرتكة املتسق جملاالت العمل 

التنفيذ  
 جار  

على املسار  
 الصحيح 

 

جمموعة العمل املعنية ابلغاابت  
والنظم الزراعية املختلطة ابلغاابت  

 واملراعي يف األراضي اجلافة  

التنفيذ  
 جار  

الوثيقة  
COFO/2020/REP 

 ( 39)الفقرة 

على املسار  
 الصحيح 

 

حتسني تطبيق 
املعارف،  

والتكنولوجيات 
واملمارسات اجليدة 

املتصلة ابلتنوع  
البيولوجي يف  

سياسات  
 وإجراءات املنظمة 

 

5 

استعراض عمليات دورة املشروع،  
والضماانت البيئية واالجتماعية من أجل 

التصدي للمستويت الثالثة للتنوع  
البيولوجي بشكل أفضل عرب مجيع  

 القطاعات الزراعية 

سرين الضماانت البيئية واالجتماعية 
 املراجعة للمنظمة  

2021 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل 
املشاورات بني 

 األعضاء

-www.fao.org/environmental-social أجنز
standards/en  

التنوع البيولوجي )ابتباع مثل وضع مؤشر 
 املؤشر اجلنساين( للمشاريع

تنفيذ مؤشر التنوع البيولوجي يف  
 تصميم املشروع واملوافقة عليه 

2023 
على املسار  

 الصحيح 
 

إدراج مؤشر التنوع البيولوجي يف  
التقارير القطرية السنوية ملنظمة  

 األغذية والزراعة   

  أجنز 2021

https://www.fao.org/environmental-social-standards/en
https://www.fao.org/environmental-social-standards/en
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ضّم املسائل املتصلة ابلتنوع البيولوجي إىل  
إدارة املخاطر يف املشاريع واملوافقة احلرة، 

 واملسبقة واملستنرية 

ضّم التنوع البيولوجي إىل أدوات  
 املشاريع إدارة املخاطر يف 

 أجنز 2021

https://www.fao.org/fileadmin/user_uplo
ad/faoweb/2021/Indigenous/FINAL_PS
UI-
FAO_Indigenous_Peoples_Unit_Annual
_Report_2021__1_.pdf  

  

وضع خطوط توجيهية جديدة  
للمشرتيت أتخذ يف االعتبار الشواغل  

 املتصلة ابلتنوع البيولوجي 

استعراض حالة التنوع البيولوجي يف  
 مشرتيت املنظمة  

2021 

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل 
املشاورات بني 

 األعضاء

  أجنز

تعزيز التعاون مع 
املنظمات ذات 

 الصلة

6 

حتديد التنوّع البيولوجي كمجال رئيسي  
للتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة  

ومع اجملتمع املدين واجلهات الفاعلة يف  
القطاع اخلاص والشعوب األصلية 

 واجملتمعات احمللية     

عكس التنوع البيولوجي يف اتفاقيات  
اجلديدة واحملدثة )مثل التعاون 

 مذكرات التفاهم(

  أجنز 2021

https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/2021/Indigenous/FINAL_PSUI-FAO_Indigenous_Peoples_Unit_Annual_Report_2021__1_.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/2021/Indigenous/FINAL_PSUI-FAO_Indigenous_Peoples_Unit_Annual_Report_2021__1_.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/2021/Indigenous/FINAL_PSUI-FAO_Indigenous_Peoples_Unit_Annual_Report_2021__1_.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/2021/Indigenous/FINAL_PSUI-FAO_Indigenous_Peoples_Unit_Annual_Report_2021__1_.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/2021/Indigenous/FINAL_PSUI-FAO_Indigenous_Peoples_Unit_Annual_Report_2021__1_.pdf
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لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم   2027-2024: مشروع خطة العمل للفرتة 2امللحق 
 التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية

 مقدمة -أولا 

العمل(   لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية )خطة  2027-2024خطة العمل للفرتة  
للمنظمة   االسرتاتيجي  اإلطار  به  الذي يسرتشد  السرد االسرتاتيجي  مع  املؤمتر    2031-2022متسقة  أقرها  اليت  ابلصيغة 

: التحول إىل ُنظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوال  وقدرة على الصمود واستدامة من أجل إنتاج  2021يونيو/حزيران   يف
املتوسطة األجل    املنظمة وتشري خطة    40ة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحيا

مجيع    2025- 2022 على  البيولوجي  للتنوع  املهم  الدور  وينعكس  واالسرتاتيجية،  البيولوجي  التنوع  تعميم  إىل  صراحة 
 41األفضليات األربع.

وأتخذ  2023.42، واليت ستنتهي يف هناية عام  2023-2021وتعكس خطة العمل اخلربات املكتسبة من تنفيذ خطة العمل  
  44الذي أقرته هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(   43يف االعتبار إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، 

، بعد اعتماده يف االجتماع  2020وسيتم مواءمتها مع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام    2021.45واجمللس يف عام  
 .2022 ديسمرب/كانون األول اخلامس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي الذي سيعقد يف 

 نواتج السرتاتيجية  -ااثنيا 

تفعيل   على  الراهنة  العمل  خطة  الزراعية  تستند  القطاعات  خمتلف  عرب  البيولوجي  التنوع  لتعميم  املنظمة  اسرتاتيجية 
ولكّل من النواتج األربعة يف االسرتاتيجية، حتّدد خطة العمل اإلجراءات الرئيسية للمنظمة، واملنجزات    46)االسرتاتيجية(.

 يلي نواتج االسرتاتيجية:  يف ماومواعيد اإلجناز. و 
 إىل األعضاء، بناء على طلبهم، لتعزيز قدراهتم لتعميم التنوع البيولوجي. الدعم املقّدم : 1الناتج 
 تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها. : 2 الناتج

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

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

 األغذية والزراعة. )متاح على الرابط.  روما، منظمة 2031-2022. اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2021منظمة األغذية والزراعة.  40

www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf.) 
 .CL 168/3ابلوثيقة  1امللحق  41

اتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع البيولوجي  لتنفيذ اسرت  2023- 2021. خطة العمل للفرتة 2021منظمة األغذية والزراعة. منظمة األغذية والزراعة.  42
 Rome .https://doi.org/10.4060/cb5515en  يف القطاعات الزراعية.

 . Report-CGRFA/18/21 املرفق جيم من الوثيقة 43

 . Report-GRFA/18/21 من الوثيقة 51لفقرة ا 44

 . CL 168/REP من الوثيقة 38الفقرة  45

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية وخطة عملها للفرتة . 0202منظمة األغذية والزراعة.  46
 https://doi.org/10.4060/ca7722en  .روما .2021-2023

https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
https://doi.org/10.4060/cb5515en
https://doi.org/10.4060/ca7722en
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 الوظائف الرئيسية للمنظمة وجمالت العمل الرئيسية يف السرتاتيجية  -اثلثا 

االسرتاتيجية وفق ا للوظائف السبع جيري جتميع اإلجراءات الرئيسية الواردة يف خطة العمل ابلنسبة إىل كل انتج من نواتج 
 47: الرئيسية للمنظمة

الصلة   (1) ذات  اجملاالت  يف  عليها  احلصول  فرص  وحتسني  ورصدها  وحتليلها  واملعلومات  البياانت  جتميع 
احملركة   العوامل  لتحديد  اآلخرين  اإلمنائيني  والشركاء  البلدان  مع  ابلتنسيق  والعمل  املنظمة؛  ابختصاصات 

ات يف السياسات واالستثمار، وتعزيز املنابر املشرتكة، واستخدام األدوات التكنولوجية  للمستهلكني، والثغر 
 الناشئة.

تيسري ودعم البلدان والشركاء اآلخرين يف وضع وتنفيذ أدوات معيارية وأدوات لوضع املعايري من أجل نظم   (2)
زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشولية وقدرة على الصمود واستدامة، مثل االتفاقات الدولية ومدوانت قواعد 

   ية واملمارسات اجليدة وغريها. السلوك واملعايري التقنية والتكنولوجيات ذات الصلة واألدوات الرقم
تيسري وتعزيز ودعم احلوار بشأن سياسات النظم الزراعية والغذائية على املستويت العاملية واإلقليمية والقطرية،   (3)

   مبا يف ذلك االعرتاف الصريح ابملقايضات والنظر فيها.  
إلعداد السياسات والربامج    دعم املؤسسات على مجيع املستويت، مبا يف ذلك من خالل تنمية القدرات،  (4)

 .القائمة على األدلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها، واالستفادة من االستثمارات
تيسري الشراكات واالئتالفات من أجل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوال وقدرة على الصمود واستدامة   (5)

ذلك مع احلكومات والشركاء اإلمنائيني    اليت تعاجل أوجه عدم املساواة وال ترتك أحد ا خلف الركب، مبا يف 
 ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.

إسداء املشورة ودعم األنشطة اليت جتمع وتنشر وحتسن استيعاب املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة  (6)
 يف جماالت والية املنظمة.

معارف   مبا يف ذلك للمستهلكني، واالستفادة من  الدعوة والتواصل على املستويت الوطنية واإلقليمية والعاملية، (7)
 املنظمة وبياانهتا وموقعها كوكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة ودورها املوثوق به كوسيط حمايد.

 .1وترتجم خطة العمل الوظائف الرئيسية للمنظمة إىل جماالت عمل رئيسية، كما يبيّنه اجلدول  
 للمنظمة وجماالت العمل الرئيسية يف االسرتاتيجية: الوظائف الرئيسية 1اجلدول 

الوظائف الرئيسية ملنظمة  
 األغذية والزراعة

 جمالت العمل الرئيسية يف السرتاتيجية  

 الدعم املقدم إىل األعضاء، بناء على طلبهم، لتعزيز قدرهتم على تعميم التنوع البيولوجي 1الناتج 
 املعلومات املتصلة ابلتنوع البيولوجي يف جمال صنع القرارات وحتليلها واستخدامها دعم البلدان يف جتميع  1
 دعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات املتصلة ابلتنوع البيولوجي 2
 دعم تنمية القدرات يف جمال تعميم التنوع البيولوجي  4

 
 www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf. روما .2031-2022اإلطار االسرتاتيجي  .2021منظمة األغذية والزراعة.  47

https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
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الوظائف الرئيسية ملنظمة  
 األغذية والزراعة

 جمالت العمل الرئيسية يف السرتاتيجية  

 للمعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة ذات الصلة بتعميم التنوّع البيولوجي حتسني تطبيق البلدان  6

 تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها  2الناتج 
 تيسري احلوار على مستوى السياسات حول تعميم التنوّع البيولوجي 3
 والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة من جانب املنظمة والشركاء لتعميم التنوّع البيولوجي حتسني تطبيق املعارف،  6

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

واملعلومات عن دور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية حتسني الوصول إىل البياانت  1
 لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

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

التنوع البيولوجي بني احلكومات والشركاء يف التنمية واجملتمع املدين والقطاع  تيسري الشراكات اليت تدعم تعميم  5
 والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية    اخلاص

جتميع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة ونشرها والتحسني من تطبيقها مبا يبنّي الروابط بني التنوّع   6
 البيولوجي واألمن الغذائي

ية بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف  التوع 7
 املنتديت ذات الصلة 

 تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه 4الناتج 
 تعزيز قدرات املنظمة يف املسائل املتصلة ابلتنوع البيولوجي  4
 تعزيز التعاون مع املنظمات ذات الصلة  5
حتسني تطبيق املعارف، والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة املتصلة ابلتنوع البيولوجي يف سياسات   6

 وإجراءات املنظمة
 

 البيولوجي اإلجراءات الرئيسية بشأن التنوّع  -ا رابعا 

عرب خمتلف   ترمي خطة العمل هذه إىل تعزيز عمل املنظمة وشركائها، ابلتشاور مع األعضاء، من أجل تعميم التنوع البيولوجي
خطة   وال ينبغي لإلجراءات والنواتج املذكورة يف  لعمليات التقارب بني السياسات.وهي ال تشكل أساس ا  القطاعات الزراعية.  

كل إجراء رئيسي يف مشروع خطة  و يذها يف نطاق واليتهم الوطنية.  حتظى بتأييد أعضاء ال يطلبون تنف  العمل أن تعترب صكوك ا 
ا أو أنشطة متعددة حمّددة يف االسرتاتيجية يف ظّل النواتج املختلفة )امللحق  (.1 العمل جيّسد و/أو حيّدد أيض ا نشاط ا واحد 

وجيري جتميع اإلجراءات الرئيسية ضمن جماالت عمل رئيسية تتماشى مع إحدى الوظائف الرئيسية السبعة للمنظمة. وتشمل  
جماالت العمل الرئيسية جمموعات من اإلجراءات الرئيسية الواجب اختاذها لتنفيذ األنشطة املقررة يف االسرتاتيجية هبدف 
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زراعية، مع مراعاة العمل اجلاري الذي تقوم به املنظمة مع شركائها. واإلجراءات  تعميم التنوّع البيولوجي يف القطاعات ال
 الرئيسية ليست شاملة للعمل املقرر للمنظمة. وحُتدد خطة العمل املنجزات ومواعيد اإلجناز ابلنسبة إىل كل إجراء رئيسي.  

)توفري الدعم للبلدان األعضاء،    1تتصل ابلناتج  اإلجراءات الرئيسية املذكورة يف خطة العمل، ال سيما تلك اليت   لن تنفذو 
ت  مع األولوي  وابلتماشييف البلدان اليت حتتاج إليها،    إالبناء على طلبها، لتحسني قدرهتا على تعميم التنوع البيولوجي(  

لد فيتم احلصول عليها أما املعلومات بشأن حالة التنوع البيولوجي ضمن نطاق الوالية الوطنية للباليت حتّددها البلدان نفسها.  
البلد، وتُ  الوطنية يف هذا  الوكاالت  البلد نفسه للنظر فيها قبل نشرها، حبيث ميكن تصحيح ابلدرجة األوىل من  رفع إىل 

 البياانت عند املقتضى.

 الرصد  - اخامسا 

جيري رصد تنفيذ خطة العمل من خالل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، اليت تستخدم وفق ا إلطار النتائج املستكمل  
 جماالت األولوية الرباجمية. ضمنلقياس األثر يف إطار األفضليات األربع ولقياس النواتج  48  2025 -2022للمنظمة للفرتة 

 الستعراض والتحديث -سادساا 

 .   2027و 2024عامي سيتم تنفيذ خطة العمل بني 
وعند إعداد خطة العمل املقبلة، ستؤخذ يف االعتبار التطورات واالتفاقات اجلديدة، مبا يف ذلك تلك اليت مت التوصل إليها  

التنوع البيولوجي، واهليئة، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة(، وكذلك  يف إطار اتفاقية 
.اخلربات املكتسبة يف تنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل 

 
 . C 2021/3 الوثيقة  48
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)إجراءات ذات صلة خاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية مظللة   2027-2024واعيد املؤقتة للتنفيذ يف خطة العمل للفرتة : جماالت العمل الرئيسية، والوظائف الرئيسية للمنظمة، واإلجراءات الرئيسية، واملنجزات وامل2اجلدول 
 ابللون الرمادي الفاتح(. 

الوظائف 
الرئيسية  
 للمنظمة 

جمالت العمل  
 الرئيسية  

 2027-2024املنجزات  اإلجراءات الرئيسية 

مواعيد  
اإلجناز 
 املؤقتة

 اإلحالت إىل القرارات 

جمالت  
األولوية  
 الرباجمية  

 أهداف التنمية املستدامة 

 : الدعم املقدم إىل األعضاء، بناء على طلبهم، لتعزيز قدرهتم على تعميم التنوع البيولوجي 1الناتج 

1 

دعم البلدان يف  
جتميع  

املعلومات 
املتصلة ابلتنوع  

البيولوجي يف  
جمال صنع  

القرارات 
وحتليلها  

 واستخدامها 

 

جتميع وحتليل ونشر البياانت واملعلومات لرصد حالة  
التنوع البيولوجي على مجيع املستويت مبا يف ذلك  

البياانت املفصلة حبسب نوع اجلنس، حسب  
 املقتضى. 

للمصيد السمكي يف العامل   احلاسويبحتديث منتظم للنظام 
(FISHSTAT  وقاعدة البياانت اإلحصائية املوضوعية يف )

والنظام العاملي ملعلومات األمراض  (FAOSTAT) املنظمة 
 ( وقواعد البياانت األخرى ذات الصلة  EMPRES-iاحليوانية )

 التنفيذ جار  

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
 حبياة أفضل

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 2-3 ،5-4 ، 

 ج -5أ، -5

دعم األعضاء بواسطة أدوات ومنهجيات لتوليد أدلة  
أفضل على مسامهة الغاابت يف االستخدام املستدام  

 وصونه. للتنوع البيولوجي 

   حيدد الحقا   حيدد الحقا  
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6   

الوطنية  مساعدة البلدان على الوفاء ابلتزاماهتا 
املتعلقة ابإلبالغ احملددة يف االتفاقية الدولية لوقاية  

 النبااتت 

نشر معلومات على موقع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  
بشأن اإلبالغ الوطين عن االمتثال لاللتزامات الوطنية  

لالتفاقية الدولية، مبا يف ذلك توفري املعلومات بشأن آفات  
ل تيسري تبادل املعلومات النبااتت وتفشيها، من أج

واالستجاابت املبكرة للمشاكل الناشئة املتعلقة ابلصحة  
 النباتية 

 التنفيذ جار  
نص االتفاقية الدولية لوقاية  

(، املادة 1997النبااتت )
13 

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6   

القدرات يف جمال مجع  دعم البلدان يف جمال تنمية 
البياانت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
لتمكني رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، 

وال سيما مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة 
 ابلتنوع البيولوجي 

 A/res/71/313القرار   التنفيذ جار   حتديث املواقع اإللكرتونية اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6   
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تعزيز القدرات الوطنية على حتسني إدماج املعلومات 
 املتصلة ابلتنوع البيولوجي وحتليلها وعرضها    

دمج التنوع البيولوجي يف أبعاد البياانت اجلغرافية املكانية 
واملادية البيولوجية للبياانت ويف واثئق التخطيط ملبادرة العمل 

 يد ا بيد   

  حيدد الحقا
   CL 166/9الوثيقة 

 ( 12لفقرة )ا

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6   

دعم البلدان يف تنفيذ املرصد العاملي لصحة الرتبة  
 والتنوع البيولوجي للرتبة 

تعطي البلدان املعززة األولوية لرصد صحة الرتبة والتنوع  
الغذائي وتدهور البيولوجي للرتبة كوسيلة ملعاجلة انعدام األمن 

 الرتبة

  التنفيذ جار  
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6   

ضّم طلبات بياانت خاصة متصلة ابلتنوع البيولوجي  
إىل عملية مجع البياانت املتعلقة مببيدات اآلفات  

 واليت جتري يف إطار اتفاقية روتردام  

إجراء   25تقدم األطراف يف اتفاقية روتردام ما ال يقل عن  -1
 ر مبيدات اآلفات أو تقييدها بشدةا حلظا هنائي  تنظيمي  

مبيدات   5ينظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام يف  -2
 املرفق الثالث التفاقية روتردام لآلفات إلدراجها يف 

بلدان يف رصد األثر البيئي   5تساعد أمانة اتفاقية روتردام  -3
 ملبيدات اآلفات املثرية للقلق 

 

2025 
 

2025 
 

2027 

الوثيقة.  
UNEP/FAO/RC/COP.

:  RC-10/3؛ املقرر 10/28
برانمج العمل املؤقت 

وميزانيات اتفاقية روتردام  
 2022لعام 

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

دعم احملاسبة املتعلقة ابلنظم اإليكولوجية على أساس  
 [6]طوعي 

املباشرة مبشروع لتنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية  
لقطاعات الزراعة والغاابت ومصايد األمساك يف بلدين على  

 األقل 

2024-
2025 

   2023-2021خطة العمل 
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

خيص   يف ماإاتحة التدريب وبناء قدرات البلدان 
مجع البياانت عن مواردها النباتية، واحليوانية، 

واحلرجية واملائية وتقييمها واإلبالغ عنها، ويف توثيق  
اجلهود املبذولة لصون هذه املوارد الوراثية وتنميتها 

واستخدامها على حنو مستدام، مبا يف ذلك لتمكني 
ألهداف التنمية   6-15و 5-2رصد املؤشرين 

املستدامة مبا يشمل البياانت املفصلة حبسب نوع  
 اجلنس. 

قواعد بياانت املوارد الوراثية، والنظام العاملي للمعلومات  
واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  
ونظام معلومات املوارد الوراثية املائية ونظام املعلومات بشأن 

وارد الوراثية احلرجية الذي يتم حتديثه ابنتظام، ابلتنسيق مع  امل
 قواعد البياانت األخرى ذات الصلة 

 التنفيذ جار  

-CGRFAالوثيقة 

17/19/Report 
-CGRFAالوثيقة 

18/21/Report 

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
 حبياة أفضل

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
 ج -5، أ-5، 5-4، 2-3

2 

 

دعم عمل  
البلدان يف  

دعم البلدان يف تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع  
 2020البيولوجي ملا بعد عام 

حتليل اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي هبدف حتديد  
ا للتنفيذ  تتخذها املنظمة دعم  اإلجراءات اليت جيب أن 

 التنفيذ جار  
 Cمن الوثيقة  73الفقرة 

أ -10؛ الفقراتن 2021/21
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 



58  COFI/2020/8 

 

وضع وتنفيذ  
الصكوك 

املعيارية ووضع 
املواصفات 

املتصلة ابلتنوع  
 البيولوجي 

  

من الوثيقة   د-17و القطري 
COFO/2020/REP  ؛

من الوثيقة   3الفقرة 
ITPGRFA 

Res.11/2019   ؛ الفقراتن
من الوثيقة  54و 53

CGRFA/18/21/Report    

دعم أعضاء هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  
 وضع وتنفيذ خطط عمل على املستوى العاملي  

دعم أعضاء هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف وضع  
 وتنفيذ خطط عمل على املستوى العاملي 

 التنفيذ جار  

الوثيقة  
CGRFA/17/19/Report 

من   2-د-14؛ الفقرة 
الوثيقة  

COFO/2018/REP    

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

احلد من املخاطر اليت تشكلها  دعم البلدان يف 
مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة على التنوع  

 البيولوجي

دعم احلد من خماطر مبيدات اآلفات، مبا يف ذلك التخلص  
 التدرجيي من مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة 

 التنفيذ جار  
املؤمتر الدويل الرابع املعين  

 إبدارة املواد الكيميائية

اخلاص  3اجملال 
يئة أفضل،  بب

اخلاص  1اجملال 
 إبنتاج أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
 ـ،  15-6، 15-4
2-3 ،2-4 ،6-4 ،15-2 

تيسري احلوار حول السياسات على املستويني 
القطري أو اإلقليمي للمصادقة على اتفاقيات  

املنظمة املتصلة ابلتنوع البيولوجي وتنفيذها، مثل  
للموارد الوراثية النباتية لألغذية  املعاهدة الدولية 

 والزراعة، واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

 التنفيذ جار   إجراء مشاورات وطنية/إقليمية لتعزيز املصادقة والتنفيذ
املواقع اإللكرتونية اخلاصة 

 هبذه الصكوك

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

مشاركة البلدان يف تطوير واعتماد وتنفيذ املعايري  
الدولية لتدابري الصحة النباتية وتوصيات هيئة تدابري  

 الصحة النباتية.

تشارك البلدان يف عملية وضع املعايري لضمان متّكن املعايري 
املعتمدة من محاية التنوع البيولوجي للنبااتت، وحتسني الصحة  

 ائيالنباتية وتعزيز األمن الغذ

 التنفيذ جار  

نص االتفاقية الدولية لوقاية  
(، املادة 1997النبااتت )

الوثيقة  ؛ 10
CPM  2018/28 

 

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

دعم البلدان واآلليات اإلقليمية يف إجراءات صون 
التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج الوالية  

 الوطنية 

   ا حيدد الحق    ا حيدد الحق   
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/02/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/02/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/02/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/02/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
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دعم البلدان يف إجراء وحتديث تقييمات املخاطر  
بشأن األمراض املعدية الناشئة، مبا يشمل مراعاة  

عوامل أو مسببات املخاطرة/احلماية املتصلة ابلتنوع  
 البيولوجي 

دعم البلدان يف تقييم خماطر األمراض املعدية الناشئة على  
مستوى التفاعل بني احلياة الربية والثروة احليوانية والبشر،  

ابستخدام أدوات املنظمة وأدوات املنظومة الثالثية )كالتقييم 
 املشرتك للمخاطر( والنظر يف النتائج ضمن األطر التنظيمية. 

 التنفيذ جار  
الوثيقة  

COFO/2020/REP 
 )ج(( 17)الفقرة 

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

دعم البلدان يف تعزيز األطر القانونية الكفيلة بتمكني 
اإلدارة املستدامة للحياة الربية لضمان األمن الغذائي  

واحلد من الفقر وتفادي األنشطة غري الشرعية 
ابلتماشي مع تنفيذ قرار اتفاقية التنوع البيولوجي  

  اإلدارة املستدامة للحياة الربيةبشأن 
(CBD/COP/DEC/14/7) 

البياانت والتحليالت القانونية اخلاصة بقطاعات حمددة  قاعدة 
ذات الصلة ابإلدارة املستدامة لألحياء الربية متاحة للجمهور  

بلدان جديدة يف منطقة أفريقيا   5خيص  يف ماعلى اإلنرتنت  
 )برانمج اإلدارة املستدامة للحياة الربية(

بلدان على األقل يف منطقة أفريقيا خيارات   5توجد يف 
وسياسات قطاعية حمددة ومشاريع صكوك قانونية تدعم  
اإلدارة املستدامة لألحياء الربية )برانمج اإلدارة املستدامة 

 للحياة الربية(

2027 CBD/COP/DEC/14/7 
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

دعم البلدان يف تعزيز األطر القانونية اليت متّكن 
اإلدارة املستدامة للغاابت وإنتاج اخلشب لغايت  

التخفيف من الفقر، ابلتماشي مع أهداف اتفاقية  
التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية  

املهددة ابالنقراض وااللتزامات الوطنية إبنفاذ 
ارة يف قطاع الغاابت  القوانني واحلوكمة والتج

 ابألخشاب.  والشروط الدولية للتجارة 

   احيدد الحق   احيدد الحق  
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

دعم البلدان يف تنفيذ خطة العمل املستكملة 
للمبادرة الدولية حلفظ التنوع البيولوجي يف الرتبة  

 املستدامواستخدامه 

حتديد وتعزيز البلدان اليت تعترب التنوع البيولوجي وصحة الرتبة  
 حال قائما على الطبيعة ملواجهة التحديت البيئية العاملية.

  التنفيذ جار  
اخلاص  3 اجملال

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

4 

دعم تنمية  
القدرات يف  
جمال تعميم 

التنوع  

دعم البلدان يف تنمية القدرات من أجل وضع أطر  
سياساتية وقانونية متسقة تدمج التنوع البيولوجي  

 داخل خمتلف القطاعات وعربها  

دعم األعضاء يف صياغة خطة العمل الوطنية ملكافحة الصيد  
 غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وتنفيذها 

 التنفيذ جار  

 الوثيقة 
 C 2021/23   11)الفقرة 

 )ي(( 

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  2اجملال 
 إبنتاج أفضل  

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
،  2-ـ2، 1-ـ 2، 15-6، 15-4
،  7-14، 6-14، 4-14، 2-ـ14
 ج -ـ14، ب-14

file:///C:/Users/belangerj/Downloads/Draft%202024%20Action%20Plan%20INPUTS.xlsx%23RANGE!_ftn3
file:///C:/Users/belangerj/Downloads/Draft%202024%20Action%20Plan%20INPUTS.xlsx%23RANGE!_ftn3
file:///C:/Users/belangerj/Downloads/Draft%202024%20Action%20Plan%20INPUTS.xlsx%23RANGE!_ftn3
file:///C:/Users/belangerj/Downloads/Draft%202024%20Action%20Plan%20INPUTS.xlsx%23RANGE!_ftn3
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تنمية قدرات البلدان لتحديد تدابري الصون الفعالة  البيولوجي
املناطق يف القطاعات  األخرى احملتملة القائمة على 

 الزراعية، مبا يف ذلك مصايد األمساك والغاابت 

   ا حيدد الحق    احيدد الحق  
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

دعم البلدان يف تنمية القدرات على اعتماد  
اسرتاتيجيات وأطر قانونية حلماية التنوع البيولوجي  

 احمللي وإبراز قيمته    

   ا حيدد الحق    احيدد الحق  
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

دعم األعضاء يف تنمية القدرات على تعبئة املوارد  
من أجل تعميم التنوع البيولوجي واالستثمارات يف  

هنج الزراعة املستدامة اليت تساهم مسامهة أفضل يف  
االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وصونه، مبا يف  

ذلك اجلهود الرامية إىل أتمني التمويل من مرفق البيئة  
 العاملية.  

   ا حيدد الحق    ادد الحق  حي
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

مساعدة األعضاء يف تنمية القدرات على إدماج  
منظور التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات  

املساواة بني اجلنسني ذات الصلة، والشعوب 
واملعارف التقليدية، يف  األصلية واجملتمعات احمللية 

صكوك التخطيط ذات صلة، مبا فيها أطر الربجمة  
القطرية للمنظمة واملبادرات اإلقليمية واخلطط  

الوطنية للقطاعات الزراعية واخلطط الوطنية لألمن 
 الغذائي والتغذية

وقدمت السلطات الوطنية الدعم يف تنفيذ وإعمال حقوق 
 من املعاهدة الدولية. 9املزارعني، على النحو املبني يف املادة 

مواصلة اجلهود اليت يبذهلا املركز العاملي املعين ابلنظم الغذائية  
للشعوب األصلية للتأثري على مناقشة السياسات املتعلقة  

حتالف قمة األمم املتحدة  حبفظ التنوع البيولوجي، من خالل
للنظم الغذائية املعين ابلنظم الغذائية للشعوب األصلية  

وجمموعة روما ألصدقاء الشعوب األصلية، ومبا أهنا متجذرة  
 يف مبدأ املوافقة احلرة املسبقة املستنرية 

 2027 

 IT/GB  2019/6القرار - 

، حقوق 9تنفيذ املادة 
 املزارعني؛ 

 من الوثيقة  39الفقرة 
 C 2021/21 

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
 حبياة أفضل

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
 ج -5، أ-5، 5-4، 2-3

مساعدة األعضاء، بناء على طلبهم، يف حتسني  
قدرهتم على وضع وتكييف وتنفيذ تدابري احلصول 
على املوارد وتقاسم منافعها، من أجل إدراك أمهية  

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص على 
 املميزة.  صعيد األمن الغذائي ومساهتا 

ول على املوارد حلقات عمل وتنمية القدرات يف جمال احلص
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها ومعلومات التسلسل  

الرقمي، وتقدمي تقرير عن التطبيق العملي للتدابري القطرية 
للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على القطاعات الفرعية  

 املختلفة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. 

املؤسسات الوطنية واملستعملني اآلخرين يف استخدام  مساعدة 

 التنفيذ جار   

من   )و(26، )ج(38الفقرة 
-CGRFAالوثيقة 

18/21/Report، 

IT/GB  2/2019القرار - 
تنفيذ النظام املتعدد  

األطراف للحصول على 

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
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 للحصول على املنافع وتقامسها  وتنفيذ النظام املتعدد األطراف

 تنفيذ الدورة اخلامسة لصندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة

املوارد وتقاسم منافعها 
 وتشغليه

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

 اإليكولوجي 

وضع واعتماد أدوات لرصد اإلدارة املستدامة للتنوع  
البيولوجي، مبا يف ذلك هنج النظم اإليكولوجية )مثل تقييم 

قواعد   وأداء الثروة احليوانية على الصعيد البيئي، ومدونة
السلوك الدولية بشأن االستخدام واإلدارة املستدامني  

 لألمسدة، وما إىل ذلك(

 التنفيذ جار  

من  14و 13الفقراتن  
،   C 2021/21الوثيقة 
ب من الوثيقة  --49والفقرة 

C 2019/REP وغري ،
 ذلك.

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

البلدان يف تفعيل إطار العناصر العشرة للزراعة  دعم 
اإليكولوجية وسواها من هنج مبتكرة مستدامة، من 
أجل تيسري تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات  

 الزراعية

تعزيز عمليات االنتقال إىل استدامة التنوع البيولوجي 
  حلدا- مسرتشدة ابلعناصر العشرة إلطار الزراعة اإليكولوجية 

من تدهور النظم اإليكولوجية والتصحر وإزالة الغاابت يف  
 بلدان على األقل(  10األراضي اجلافة وعكس اجتاهها )

   التنفيذ جار  

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
 إبنتاج أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
 2-15، و4-6، و4-2، و2-3

نظمها يف جمال الصحة النباتية  دعم البلدان يف بناء 
الكفيلة حبماية النبااتت املزروعة والربية على حد  

 سواء 

إجراء تقييمات للقدرات يف جمال الصحة النباتية تساعد يف  
حتديد مواطن القوة والتحديت يف النظم الوطنية للصحة  

 النباتية   
صياغة اسرتاتيجيات وطنية لتنمية القدرات يف جمال الصحة  

تية ستساعد يف محاية التنوع البيولوجي للنبااتت وحتسن  النبا
 الصحة النباتية وتعزز األمن الغذائي 

إنتاج مواد تدريبية تدعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  
واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وتوصيات هيئة تدابري  

ة النباتية  الصحة النباتية، تساعد يف بناء نظم وطنية للصح
  حلقات عملأكثر قوة، وتُقّدم الدورات التدريبية من خالل 

إقليمية سنوية، ودورات التعليم اإللكرتوين ومن خالل 
استخدام املواد التدريبية األخرى مثل املعلومات املصّورة 

 وأشرطة الفيديو والتعليم اإللكرتوين    

 التنفيذ جار  

اسرتاتيجية تنمية القدرات  
الوطنية يف جمال الصحة 
النباتية التابعة لالتفاقية  
الدولية لوقاية النبااتت  

، والنسخة املنقحة 2010)
2012) 

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
 

https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCCapacityDevelopmentStrategy-en.pdf
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6 

حتسني تطبيق 
البلدان  

للمعارف 
والتكنولوجيات 

واملمارسات 
اجليدة ذات 

الصلة بتعميم  
التنوّع  

 البيولوجي
 

دعم البلدان يف بناء القدرات على صعيد املمارسات  
اجليدة يف جمال رصد األنواع الغازية والوقاية منها 

 وإدارهتا واستئصاهلا  

دعم البلدان يف تنفيذ التبادل الرقمي لشهادات الصحة النباتية  
)نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية التابع  

يات اخلاصة بتنظيف املستوعبات  لالتفاقية الدولية( والتوص
 وابآلفات امللوثة، الصادرة عن هيئة تدابري الصحة النباتية  

إدراك البلدان لكيفية استخدام التوصيات الصادرة عن  
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملعايري الدولية لتدابري الصحة  

ماهتا  النباتية وهيئة تدابري الصحة النباتية، يف التعاطي مع منظ
الوطنية لوقاية النبااتت والنفاذ إىل النظم الوطنية لتدابري  

الصحة النباتية اليت ميكن استخدامها لوقاية احلياة النباتية  
لديها من األنواع الغازية الدخيلة )مثل حتليل املخاطر ونظم 

 املراقبة وإجراءات االستئصال ومراقبة احلدود وغريها(  
جمال الصحة النباتية إىل وضع  تؤدي تقييمات القدرات يف 

اسرتاتيجيات وطنية لتنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية، 
تنطوي على مكّون يتعلق بكيفية التصدي للمخاطر املرتبطة 

 ابألنواع الغازية الدخيلة املضرّة ابلنبااتت. 
وتدعم منظمة األغذية والزراعة من خالل أنشطة يف برامج 

ي ملكافحة دودة احلشد اخلريفية،  عاملية مثل العمل العامل
البلدان لبناء قدراهتا يف جمال إقرار واعتماد ممارسات الرصد  

والوقاية واإلدارة املستدامة لألنواع الغازية اليت تعمل كآفات أو  
 أمراض على احملاصيل.   

 التنفيذ جار  

؛  12املعيار الدويل رقم 
CPM R-06 (2017) ؛

االسرتاتيجية الوطنية لتنمية 
القدرات يف جمال الصحة 

، والنسخة 2010)النباتية 
 ( 2012املنقحة 

خطة العمل العاملية  
ملكافحة دودة احلشد 
 اخلريفية: إطار العمل 

 

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

 5واجملال 
اخلاص إبنتاج  

 أفضل

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 ،1-4  ، 
   8-17، وج-9، وب-5و

دعم البلدان يف بناء القدرات على صعيد املمارسات  
اجليدة يف جمال رصد األنواع الغازية والوقاية منها 

 وإدارهتا واستئصاهلا   

العمل مع اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت  
 الربية املهددة ابالنقراض بشأن التجارة ابألنواع الغازية 

 التنفيذ جار  

   C 2021/23الوثيقة 

والفقرة   1)أ(11)الفقرة 
)د( و)و((؛ ومذكرة 15

التفاهم بني منظمة األغذية  
والزراعة واتفاقية التجارة  
الدولية أبنواع احليواانت  
والنبااتت الربية املهّددة  

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
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ابالنقراض اليت ُوقعت يف  
 .2006عام 

دعم البلدان يف بناء القدرات يف جمال تعميم التنوع  
 البيولوجي يف إطار هنج الصحة الواحدة

دعم البلدان يف تنفيذ خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة 
 مضادات امليكروابت 

 التنفيذ جار  
 C 2021/21الوثيقة 

 (27إىل  23)الفقرات من 

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

 3  واجملال
اخلاص إبنتاج  

 أفضل

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
 8-15، د-3، 1-5

 دعم استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام  

دعم األعضاء يف حتقيق االستخدام األمثل لألمسدة من خالل  
بناء القدرات يف جمال إعادة تدوير املغذيت وإدارة صحة  

الرتبة ونشر أفضل املمارسات على اجلهات الفاعلة على طول 
 سلسلة القيمة اخلاصة ابألمسدة 

   التنفيذ جار  
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

دعم وتعزيز تقاسم وتعميم املعارف والتكنولوجيات 
 واملمارسات اجليدة بشأن إدارة امللقحات  

دعم التنفيذ الوطين واإلقليمي للعناصر ذات الصلة للمبادرة  
وبرانمج عمل هيئة املوارد الوراثية   2.0الدولية للملقحات 

 لألغذية والزراعة املتصل هبا   

من الوثيقة   83الفقرة  التنفيذ جار  
CGRFA-18/21/Report 

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

دعم االستخدام املستدام للموارد السمكية مبا يف  
ذلك من خالل هنج النظام اإليكولوجي إزاء إدارة 

 مصايد األمساك   

   احيدد الحق   احيدد الحق  

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  2اجملال 
 إبنتاج أفضل  

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

1-2، 2-2، 14-2، 14-4،  
 ، ب-14، 14-7، 14-6
 ج -14

بناء القدرات املتصلة ابالتفاقات البيئية املتعددة  
األطراف يف أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب وبلدان  

 احمليط اهلادئ

املرحلة الثالثة من برانمج االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف 
لبلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ املمول 

 من االحتاد األورويب:   
 دعم بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ يف:

ات  تعزيز إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي يف أطر السياس -
 واالسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية. 

تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي وإضفاء الطابع املؤسسي  -
 عليها يف الربامج القطرية لإلرشاد الزراعي 

2024 

برامج التعاون احلكومي  
واالتفاقات املربمة مع 

 البلدان حمط الرتكيز 

اخلاص  1اجملال 
إبنتاج أفضل،  

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

 2-15، 4-6، 4-ـ2، 3-ـ2
2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،

15-4 ،15-6 
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تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية   -
الدورات التدريبية يف املدارس احلقلية للمزارعني لتيسري اعتماد  

لزراعيني للممارسات القائمة على النظم اإليكولوجية  املنتجني ا
 والتعجيل ابلتحول إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة.

مواصلة تقدمي الرباهني على أن احللول اليت تقيم  
توازان  بني صون التنوع البيولوجي للغاابت وبني  

استخدامه املستدام، كاإلدارة املستدامة للغاابت  
واالستصالح والزراعة احلرجية، ممكنة التنفيذ من  

متاشي ا مع القدرات  خالل تقاسم أفضل املمارسات، 
واألولويت والسياقات الوطنية؛ وأن الزراعة واحلراجة  

 ميكنهما التآزر لدعم التنمية املستدامة 

   احيدد الحق   احيدد الحق  

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
 إبنتاج أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
،  4-ـ2، 3-ـ 2، 15-6، 15-4
6-4 ،15-2 

دعم تنفيذ املمارسات لإلدارة املستدامة للغاابت  
وحتسني صون احلياة الربية، واستخدامها على حنو  

 مستدام    

مناذج انجحة تدعم اإلدارة املستدامة للحياة الربية   7مت اختبار 
يف سياقات ومناظر طبيعية خمتلفة، مبا يف ذلك من خالل  

اقها )برانمج  إنتاج بروتينات من مصادر بديلة، ومت توسيع نط
 اإلدارة املستدامة للحياة الربية(.  

2027 CBD/COP/DEC/14/7 

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
 إبنتاج أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
،  4-ـ 2، 3-ـ2، 15-6، 15-4
6-4 ،15-2 

 وأنشطتها : تعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها 2الناتج 

3 

تيسري احلوار على  
مستوى السياسات  
حول تعميم التنوّع  

 البيولوجي

تيسري املناقشات حول تعميم التنوّع البيولوجي  
اللجان الفنية للمنظمة، واملؤمترات/اهليئات   يف

 اإلقليمية وسائر األجهزة الدستورية

 نشر تقارير اجتماعات اللجان الفنية للمنظمة، واملؤمترات 

 اإلقليمية وسائر األجهزة الدستورية التابعة هلا 
  

مت االتفاق عليها خالل  
 مشاورات األعضاء

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

6 

حتسني تطبيق 
املعارف،  

والتكنولوجيات 
واملمارسات اجليدة 

وضع مبادرة مشرتكة بني الُشعب ملعاجلة احملفزات 
الزراعية إلزالة الغاابت، وتدهور األراضي، وفقدان 

األراضي الرطبة وخسارة التنوع البيولوجي املرتبط هبا، 
ة ملبادرة "عكس مسار إزالة الغاابت" اليت  كاستجاب

لدعم وقف إزالة  2024-2021تنفيذ خطة العمل للفرتة 
 الغاابت اليت أعدهتا الشراكة التعاونية املعنية ابلغاابت  

2024 

- 22و، 2-ب-10الفقرات 
 )هـ( من الوثيقة 23، وي

COFO/2020/R 

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
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من جانب املنظمة 
والشركاء لتعميم  
 التنوّع البيولوجي

تعترب مسعى على نطاق منظومة األمم املتحدة  
بطلب من األمني العام، يقوده برانمج األمم املتحدة 

للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة ابلتعاون مع برانمج  
األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة الشؤون االقتصادية  

ريها من الكياانت  واالجتماعية لألمم املتحدة وغ
  .الصلةذات 

 : العرتاف على املستوى العاملي بدور التنوع البيولوجي وما يقدمه من خدمات النظم اإليكولوجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية3الناتج 

1 

حتسني الوصول إىل 
البياانت  

واملعلومات عن 
دور التنوع  

البيولوجي وما 
يقدمه من 

خدمات النظم  
اإليكولوجية 

لتحقيق األمن 
 والتغذيةالغذائي 

توفري آخر املعلومات عن حالة واجتاهات املؤشرات 
املتصلة ابلتنوع البيولوجي اليت تكون املنظمة راعية هلا 

 [ 7]أو شريكة فيها

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

)كل  3الربع 
 عام(

  
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

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

تشمل التقارير الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة جوانب التنوع  
 البيولوجي

   التنفيذ جار  

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
بتغذية أفضل،  

 2  اجملال
اخلاص بتغذية 

 أفضل

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 ،1-3 ،2-1  ،
2-2 ،3-1 ،3-2 ،3-4  ، 

 ب -14، 12-8

3 

تيسري احلوار على  
مستوى السياسات  

املتصل ابلتنوع  
البيولوجي، وتعزيزه  

ودعمه على 
املستوى العاملي  

 واإلقليمي والقطري 

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

وما يتصل هبا من خدمات النظام اإليكولوجي 
 والصحة.  تغذية لألمن الغذائي وال

ندوات واجتماعات ألصحاب املصلحة املتعددين، وما إىل  
 ذلك، بشأن التنوع البيولوجي

   التنفيذ جار  

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
بتغذية أفضل،  

 2 اجملال 
اخلاص بتغذية 

 أفضل

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 ،1-3 ،2-1  ،
2-2 ،3-1 ،3-2 ،3-4 ، 
 ب -14، 12-8 

متثيل املنظمة والقطاعات الزراعية يف األحداث  
 املتصلة ابلتنوع البيولوجي 

منظمة األغذية والزراعة ممثلة يف املؤمترات واملناسبات املتعلقة  
 ابلتنوع البيولوجي 

   التنفيذ جار  
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
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املنظمة يف اجللسات يف اتفاقيات التنوع  متثيل 
البيولوجي ذات الصلة هبدف حتديد املنظمة 

ابعتبارها املنتدى الرئيسي للتنوع البيولوجي لألغذية  
والزراعة، وضمان أن تضم االتفاقيات األخرى  

 احتياجات القطاعات الزراعية 

منظمة األغذية والزراعة ممثلة يف االجتماعات احلكومية 
املتعلقة ابلتنوع البيولوجي )اتفاقية التنوع البيولوجي،  الدولية 
 وغريها(

   التنفيذ جار  
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
 

5 

تيسري الشراكات  
اليت تدعم تعميم  
التنوع البيولوجي  
بني احلكومات،  

والشركاء يف  
التنمية، واجملتمع 

املدين والقطاع 
اخلاص والشعوب  

األصلية واجملتمعات  
 احمللية

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

والشراكة التعاونية بشأن اإلدارة املستدامة للحياة  
ملناطق اجلبلية؛  الربية؛ والشراكة من أجل تنمية ا

والشراكة العاملية من أجل الرتبة وجمموعة اخلرباء  
الفنية احلكومية الدولية املعنية ابلرتبة( لزيدة اإلقرار  

بدور التنوع البيولوجي يف حتقيق األمن الغذائي 
 والتغذية

بناء على طلب جلنة مصايد األمساك، مت تعزيز الدعم املقدم  
رة مصايد األمساك ولألجهزة إىل املنظمات اإلقليمية إلدا

االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك وغريها من مبادرات  
إقليمية، على صعيد تعميم التنوع البيولوجي يف صون املوارد 

 املائية واستخدامها املستدام  
املسامهة يف فريق االتصال املعين ابلتنوع البيولوجي التابع  

ية الدولية لوقاية النبااتت،  التفاقية التنوع البيولوجي )االتفاق
 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة(

 التنفيذ جار  
  C 2021/23الوثيقة 
 )ط(( 17)الفقرة 

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
بتغذية أفضل،  

  اخلاص 2اجملال
 بتغذية أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6، 1-3 ،2-1  ،
2-2 ،3-1 ،3-2 ،3-4  ، 

 ب -14، 12-8

املسامهة يف عمل املنظمات األخرى املعنية بتدابري  
 الصحة النباتية 

مواصلة العمل مع منظمة اجلمارك العاملية )ما يتصل ابلتجارة  
اإللكرتونية واألنواع الغريبة الغازية واملشغلني االقتصاديني 

البحرية الدولية وما يتصل ابنتقال اآلفات  املعتمدين( املنظمة 
بواسطة احلاويت البحرية، واالحتاد الربيدي العاملي ذي الصلة  

األنواع الغريبة والغازية، ومنظمة التجارة  -ابلتجارة اإللكرتونية 
 العاملية ذات الصلة ابتفاق الصحة والصحة النباتية

 التنفيذ جار  

؛   CPM 2018/28الوثيقة 
واإلطار االسرتاتيجي 

- 2020لالتفاقية للفرتة 
2030 

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
 

املسامهة يف عمل املنرب احلكومي الدويل للعلوم  
والسياسات املعين ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم  

 اإليكولوجية 

املنرب احلكومي الدويل للعلوم تقدمي مسامهات إىل برانمج عمل 
والسياسات املعين ابلتنوع البيولوجي، مع إبالغ األجهزة  

الرائسية للمنظمة ابنتظام آبخر املستجدات يف تنفيذ برانمج  
 العمل 

 التنفيذ جار  

 IPBES-2/8  :القرار
ترتيبات الشراكة التعاونية 

يتعلَّق بعمل املنرب   يف ما
احلكومي الدويل املعين 

ابلتنوع البيولوجي وخدمات  
 النظم اإليكولوجية

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
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املسامهة يف التعاون الثالثي لنهج "الصحة الواحدة" 
)أي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 
واملنظمة العاملية لصحة احليوان( ومنصات "الصحة  

 الواحدة" األخرى 

   ا حيدد الحق    ا حيدد الحق   

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

 3 واجملال
اخلاص إبنتاج  

 أفضل

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
د،  -3، 1-5، 15-6، 15-4
15-8 
 

النظر يف أوجه التآزر بني املبادرات املتصلة ابملناخ يف  
القطاع الزراعي وصون التنوع البيولوجي واستخدامه  

 املستدام، مع مراعاة الظروف الوطنية  

   ا حيدد الحق    ا حيدد الحق   

اخلاص  1 اجملال
ببيئة أفضل،  

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

،  ب-13، 13-2، 13-1، 2-4
14-3 ،15-6  ،-5 ،14-4  ،
15-1 ،15-3 ،15-4 ،15-6 
 

تعزيز الدعم املقدم للممارسات التجارية املستدامة  
واملبتكرة، ودعم البلدان يف أن تضطلع ابملسؤولية عن 

 خدمات نظامها اإليكولوجي   

   احيدد الحق   احيدد الحق  

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
 إبنتاج أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 ،2-3 ،2-4  ،
6-4 ،15-2  

دعم البلدان لتجّنب التأثريات السلبية للنظم الزراعية  
والغذائية على التنوع البيولوجي من خالل تشجيع  

 املمارسات املستدامة

دعم البلدان إللغاء املمارسات والسياسات العامة املضرّة  
ابلتنوع البيولوجي مع وضع غايت التنوع البيولوجي املتفق 
عليها من جانب خمتلف األطراف نصب العني للحد قدر  

املستطاع من التأثريات السلبية أو لتجنبها وتعزيز صون التنوع 
للسياق   البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام، تبع ا

واألولويت الوطنية ومتاشي ا مع لوائح منظمة التجارة العاملية 
 وغريها من االلتزامات الدولية ذات الصلة  

   التنفيذ جار  

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
 إبنتاج أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 ،2-3 ،2-4  ،
6-4 ،15-2 

6 

جتميع املعارف 
والتكنولوجيات 

واملمارسات اجليدة 
ونشرها والتحسني  

من تطبيقها مبا  
يبنّي الروابط بني  

تشاطر املمارسات اجليدة ووضع األدوات اليت تبنّي  
الروابط بني االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي  
  واألمن الغذائي والتغذية ودعم االنتقال إىل حتقيق

زراعة مراعية للتنوع البيولوجي والنظم الغذائية  
 املستدامة، حسب االقتضاء 

   التنفيذ جار   ، وغري ذلك.جمتمع املمارسات ،اخلطوط التوجيهية

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،   

اخلاص  1اجملال 
إبنتاج أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
بتغذية أفضل،  

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 ،2-3 ،2-4  ،
6-4 ،15-2 ،1-3 ،2-1 ،2 -
2 ،3-1 ،3-2 ،3-4 ،12-8  ،

 ب -14
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التنوّع البيولوجي  
 واألمن الغذائي

اخلاص  2 اجملال
 بتغذية أفضل 

7 

التوعية بدور التنوع  
البيولوجي وما 

يقدمه من 
خدمات النظم  

اإليكولوجية 
لتحقيق األمن 

الغذائي والتغذية يف  
املنتديت ذات  

 الصلة 

التوعية بشأن العوامل احملركة خلسارة التنوع البيولوجي  
 يف الغاابت وكيفية التصدي هلا  

   ا حيدد الحق    احيدد الحق  
اخلاص  3اجملال 

 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

االخنراط يف عقود األمم املتحدة بشأن التغذية   
وعلوم احمليطات، والزراعة األسرية، واملياه، وإصالح 

النظام اإليكولوجي واملشاركة يف توجيهها، ودعم  
االحتفال ابلسنة الدولية لإلبليات، واملراعي والرعاة، 

ابأليم الدولية/العاملية بشأن البقول،  ودعم االحتفال 
واألراضي الرطبة، واحلياة الربية، والغاابت، واملياه،  

والنحل، والتنوع البيولوجي، والبيئة، والتصحر، 
واجلفاف، والنظم اإليكولوجية لغاابت املانغروف،  
واليوم دويل للتوعية ابلفاقد واملهدر من األغذية، 

اتت، والدعوة إىل تعميم  والرتبة، وصحة اجلبال والنبا
مراعاة التنوع البيولوجي ودور التنوع البيولوجي  
وخدمات نظمه اإليكولوجية يف حتقيق األمن 

 الغذائي والتغذية ضمن هذه اجملاالت 

   التنفيذ جار   عقد احلمالت والعقود ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي

اخلاص  3اجملال 
ببيئة أفضل،  

اخلاص  1اجملال 
بتغذية أفضل،  

اخلاص  2 اجملال
أفضل،   بتغذية

 4 اجملال 
اخلاص بتغذية 

 أفضل

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 ،2-3 ،2-4  ،
6-4 ،15-2 ،1-3 ،2-1 ،2 -
2 ،3-1 ،3-2 ،3-4 ،12-8  ،

 3-12، 2-2، 1-2ب، -14
 

 املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإجنازه: تعزيز تنسيق عمل 4الناتج 

4 

تعزيز قدرات  
املنظمة يف املسائل 

املتصلة ابلتنوع  
 البيولوجي  

تشكيل جمموعة عمل داخلية على نطاق املنظمة 
معنية ابلتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك، حسبما هو  

مالئم، جمموعات عمل فرعية مواضيعية لتبادل  
 املعارف بشأن مسائل التنوع البيولوجي   

بناء القدرات لتنسيق التنوع البيولوجي يف املنظمة، وتوفري 
 ةالدعم املتسق جملاالت العمل املشرتك

إاتحة القائمة احملّدثة جلهات االتصال املعنية ابلتنوع البيولوجي  
 للمنظمة على اإلنرتنت 

 التنفيذ جار  

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
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5 

تعزيز التعاون مع 
املنظمات ذات 

 الصلة

حتديد التنوّع البيولوجي كمجال رئيسي للتعاون مع  
املنظمات الدولية ذات الصلة ومع اجملتمع املدين  

واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص والشعوب  
 األصلية واجملتمعات احمللية    

عكس التنوع البيولوجي يف اتفاقيات التعاون اجلديدة واحملدثة  
 )مثل مذكرات التفاهم(

 التنفيذ جار  

 االتفاق على هذا  مت
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

6 

حتسني تطبيق 
املعارف،  

والتكنولوجيات 
واملمارسات اجليدة 

املتصلة ابلتنوع  
البيولوجي يف  

سياسات  
 وإجراءات املنظمة 

املشروع، والضماانت البيئية  استعراض عمليات دورة 
واالجتماعية من أجل التصدي للمستويت الثالثة  

للتنوع البيولوجي بشكل أفضل عرب مجيع القطاعات  
 الزراعية

 التنفيذ جار   سرين الضماانت البيئية واالجتماعية املراجعة للمنظمة  

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

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

 واملستنرية 

 التنفيذ جار   ضّم التنوع البيولوجي إىل أدوات إدارة املخاطر يف املشاريع 

هذا  مت االتفاق على 
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 

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

إبقاء حالة التنوع البيولوجي يف مشرتيت منظمة األغذية  
 االستعراض والزراعة قيد 

 التنفيذ جار  

مت االتفاق على هذا  
اإلجراء خالل املشاورات  

 بني األعضاء

اخلاص  3اجملال 
 ببيئة أفضل 

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3  ،
15-4 ،15-6 
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