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، باعتمادها برنامج العمل املتعدد السنوات خالل دورتها )اهليئة( وافقت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -1

. 1)التقريار(  حالة التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاامل ، على إعداد تقرير عن 2221العادية احلادية عشرة عام 

. 2لعادية السادساة عشارة  وطلبت اهليئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة إىل الفاو إعداد التقرير لتنظر فيه خالل دورتها ا

 .3ووافقت اهليئة على عملية إعداد التقرير وأقّرت هيكليته وحمتواه

 

وتوّفر هذه الوثيقة معلومات بشأن التقّدم احملرز يف إعداد التقرير منذ الدورة األخرية للهيئة وتعرض اخلطاوات   -2

للمسات األخرية على التقريار ضضاريًا للادورة السادساة     التالية الواجب اختاذها واملوارد البشرية واملالية الالزمة لوضع ا

 عشرة للهيئة. 

 

 العملية التحضريية -ثانيًا

 

شددت اهليئة يف دورتها األخرية على ضرورة ارتكاز العملية الرامية إىل إعداد التقريار علاى معلوماات واردة يف     -3

خارين ذو   اآلصلحة املوتقارير صادرة عن منظمات دولية ومدخالت من أصحاب  التقارير القطرية والدراسات املواضيعية

يف البلادان النامياة.    ذلك مراكاز االمتيااز  الصلة، وعلى ضرورة االستفادة بشكل كامل من مصادر املعلومات القائمة مبا يف 

املتعاددة القطاعاات ماع     وشددت على أن التقرير جيب أن يرّكز علاى أوجاه التفاعال باق القطاعاات، وعلاى املساائل       

يلقي هذا القسم الضاو  علاى   . و4االستفادة بصورة كاملة من مصادر املعلومات القائمة مبا يف ذلك عمليات التقييم القطاعية

 األنشطة اليت ُأطلقت يف ضو  العملية التحضريية.

 

 إعداد التقارير القطرية

 

 عداد التقارير القطريةاخلطوط التوجيهية إل

 

حالاة التناّوع البيولاوجي    اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية اليت تساهم يف بلورة التقريار عان   ُوضعت  -4

)اخلطوط التوجيهية( بعد عملياة تشااورية شااملة ماع خانا  مان الفااو ومان خارجهاا ومان  ياع             5لألغذية والزراعة

القطاعات املعنياة بنطااا التقريار. وخاالل هاذه املشااورات، ُوضاع تصانيف لانظم اإلنتااج و  اساتخدامه يف اخلطاوط             

                                        
 CGRFA-11/07/Reportمن الوثيقة  املرفق ها   1

 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  14الفقرة   2

 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  11الفقرة   3

 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  14الفقرة   4

 /http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/ar :ميكن االطالع على اخلطوط التوجيهية على العنوان التالي  5
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ت مباا يشامل الكائناات الدقيقااة    ومان تتلاف القطاعااا   املعلوماات عاان التناوع البيولاوجي   التوجيهياة كأسااجل عماع    

والثدييات املوجودة يف نظم اإلنتاج وحوهلا واليت غالباًا   النمائية والزواحف والطيور والنباتات ريات واحليواناتاوالالفق

ما توّفر خدمات مهمة من النظام اإليكولوجي مبا يدعم اإلنتااج الذاذائي والزراعاي. وقاد   التشاديد أيضاًا علاى أهمياة         

ة علاى  مشاركة أصحاب املصلحة واخلنا  من تتلف القطاعات )مبا يف ذلك أصاحاب املصالحة ذوو املعاارل التجريبيا    

 غرار املزارعق والرعاة وسكان الذابات والصيادين( لضمان عملية تعاونية ترمي إىل إعداد التقارير القطرية. 

 

. وبهادل ضامان   6وكما أقّرته اهليئة، من املتوقع أن تكون املعلومات أولية وغري كاملة يف عادد مان االااالت    -5

طوط التوجيهية للتشديد على أهمياة تقيايم الفجاوات وتساليض الضاو       ضديد الفجوات املماثلة يف املعلومات، ُوضعت اخل

. وعند الضرورة،   إدراج الدعوات إىل رفع التقارير عن الدروجل املستفادة والتجارب الناجحاة  ةعليها يف التقارير القطري

 وجيهية. يف جمال احلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام لألغذية والزراعة يف اخلطوط الت

 

، 7واستجابة إىل طلب اهليئة بإعطا  األولوية إىل معلومات تكميلياة رئيساية غاري متاوافرة يف املصاادر املوجاودة       -1

متّيز اخلطوط التوجيهية بق املعلومات اليت ميكن إجيادها يف عمليات التقييم القطاعياة وغريهاا مان املعلوماات. ومتّياز      

املعلومات اليت قد ترغب البلدان يف توفريها دعمًا لعمليات التخطيض االسرتاتيجية اخلاصاة  اخلطوط التوجيهية أيضًا بق 

 بها، وبق املعلومات الضرورية إلعداد التقرير )العاملي(.

 

 حالاة التناّوع البيولاوجي لألغذياة والزراعاة يف العاامل      ويندرج استيعاب نهج النظام اإليكولوجي يف التقرير عن  -1

وتشّجع البلدان على توفري، قدر املستطاع، معلومات من منظور النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلاك   .8االستبيانوينعكس يف 

( وبالتنظيم )علاى غارار   الرتبة وتدوير املذذياتبشأن تأمق خدمات النظام اإليكولوجي املتعّلقة بالدعم )على غرار تكوين 

 فيذ نهج قائم على النظام اإليكولوجي. التلقيح ومكافحة اآلفات واألمراض(، إىل جانب تن

 

وهي متوافرة  2213نوفمن/تشرين الثاني  32يف  9وقد ُنشرت اخلطوط التوجيهية على املوقع اإللكرتوني للهيئة -8

و  تشجيع  نسخ للقرا ة فقض وغريها قابلة للمل .تيحت اخلطوط التوجيهية على شكل يف لذات الفاو الست الرمسية. وُأ

 تنظيم املعلومات وفقًا لنظم اإلنتاج احمللية.بعلى استخدام النسخ القابلة للمل  اليت صممت لتسمح هلم البلدان 

 

  

                                        
 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  15الفقرة   6

 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  14الفقرة   7

 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  1من املرفق  1واعدول  CGRFA-14/3/3الوثيقة   8
9  http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/ar/ 
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 تعيق جهات االتصال الوطنية

 

، دعت الفاو البلادان  2213يونيو/حزيران  12يف لصادرة ا C/NRD-4الدورية للحكومات رقم  الرسالةمبوجب  -1

لقياادة عملياة إعاداد تقااريرهم      2213نوفمن/تشارين الثااني    32إىل تعيق جهة اتصال وطنياة بشاكل رمساي للاول     

بهاذه   1املرفاق  بلادا. وتارد يف    15، وردت تعييناات رمسياة مان    2214نوفمن/تشرين الثاني  1من  وابتدا . 10القطرية

ة اتصال وطنية. وميكن احلصول علاى معلوماات مفّصالة بشاأن جهاات االتصاال       الوثيقة قائمة بالبلدان اليت عّينت جه

 .11للهيئة اإللكرتونيالوطنية من املوقع 

 

ديسامن/كانون   31الدورية نفسها، دعيت البلدان إىل تقديم التقارير القطرية يف موعد أقصااه   الرسالةومبوجب  -12

 . 2214األّول 

 

 التوجيهية إلعداد التقارير القطريةاخلطوط دورات التدريب بشأن 

 

لعاارض اخلطااوط  اإلنرتناات، ُعقاادت جلسااة تاادريب يف شااكل ناادوة عاان 2213ديساامن/كانون األول  12يف  -11

التوجيهية وتوفري املساعدة على استخدامها. وحضر الندوة جهات اتصال وطنية وغري ذلك من مهنايق معنايق بإعاداد    

عرض تتلف األقسام اخلاصة اليت ضتاو  عليهاا اخلطاوط التوجيهياة، وتفساري كياف       التقارير القطرية. و  خالهلا 

ميكن استخدامها لتجميع التقرير، واإلجابة على األسئلة الواردة من البلدان. وميكن االطالع علاى تساجيل النادوة عان     

 (.اإلنكليزيةاللذة ب) 12للهيئة اإللكرتونياإلنرتنت على املوقع 

 

 املواضيعيةإعداد الدراسات 

 

تشارت   ووافقت اهليئة على احلاجة إىل قيام الفاو باإلشرال على عملية إعداد عدد من الدراساات املواضايعية    -12

 أمق اهليئاة واستجابة لذلك، طلب  .13يف التقرير كإسهاماملنظمات و/أو اخلنا  املختصق ملعاعة مواضيع حمددة  فيها

مات االتمع املدني واإلجرا ات لدعم صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إعداد دراستق: دراسة عن مساهمة منظ

اإليكولوجياة علاى    االجتماعياة واستخدامه، وأخرى عن مساهمة التناوع البيولاوجي لألغذياة والزراعاة يف قادرة الانظم       

 الصمود. 

 

                                        
10  http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/CSL_SoWBFA/CSL_SoWBFA_a.pdf 
11  http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/nationalfocalpoints/ar/ 
12  http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/webinar/ar/ 
CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  14الفقرة   13



5 CGRFA-15/15/3 

 

باأربع دراساات إضاافية ساُيطلب     و  ضديد املؤلفق احملتملق ويف بعا  احلااالت   االتصاال بهام للقياام       -13

لسب توافر األموال. وستعاجل الدراسات اليت جيار  النظار يف إعادادها ماا يلاي: حالاة املعاارل         2215إعدادها عام 

يف  )مباا يف ذلاك خادمات النظاام اإليكولاوجي(      املتعّلقة مبساهمة التنوع البيولوجي احلالي واملستقبلي لألغذية والزراعاة 

ودور الانامج  ومساهمة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف االستجابة إىل الكوارث والتأهاب هلاا؛    التكثيف املستدام؛

يف دعم احلفاظ على التناوع البيولاوجي لألغذياة والزراعاة واساتخدامه؛ واال اهاات املتوقعاة         الدولية للمناطق احملمية

 خلمسق القادمة.بالنسبة إىل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة للسنوات ا

 

 رسم اخلرائط املتعّلقة مبصادر املعلومات املوجودة

 

البيانات الدولية والتقاارير   قواعدبهدل االستفادة بشكل كامل من مصادر املعلومات املتاحة،   ضديد وتقييم  -14

العاملية )مبا يف ذلك تلك الصادرة عن الفاو(، واملؤلفات العلمية والتقارير الوطنية واالسرتاتيجيات الوطنياة بشاأن التناوع    

البيولاوجي وغريهاا مان املؤلفاات ذات الصالة باعتبارهاا مصاادر         وخطض العمل املعّدة ألغراض اتفاقية التناوع البيولوجي 

 للمعلومات ميكن دجمها يف التقرير. وسُتستخدم مصادر املعلومات احملددة يف األقسام املناسبة من التقرير.إضافية 

 

 جدول األعمال العاملي بشأن التنوع البيولوجي

 

ونطاقاه وعملياة اإلعاداد لاه يف عادد مان        مييالتقرير وأهدافه واإلطار املفاه قّدمت أمانة اهليئة معلومات بشأن -15

لهيئة الفرعياة املعنياة باملشاورة العلمياة     املناسبات مبا يف ذلك خالل حدث جانيب ُعقد مبناسبة االجتماع السابع عشر ل

التابعة التفاقية التنّوع البيولوجي، وخالل حادث جاانيب نّظمتاه أماناة اهليئاة مبناسابة الادورة         والتقنية والتكنولوجية

نّظمتاه   وخالل حادث جاانيب   لمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةامسة للجهاز الرئاسي لاخل

أمانة اهليئة مبناسبة انعقاد دورات  اعات العمل الفنية احلكومية الدولية بشاأن املاوارد الوراثياة للنباتاات والذاباات      

يضًا معلومات عن عمليات عاملياة أخارى مباا يف ذلاك الشاراكة العاملياة مان أجال         التابعة للهيئة. ووفرت أمانة اهليئة أ

 الرتبة. 

 

ورّحب مؤمتر األطرال يف معاهدة التنوع البيولوجي بشكل خاص، خالل اجتماعه الثاني عشر، بإعداد التقرير  -11

 .14حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملعن 

 

  

                                        
 (COP 12الصادر عن مؤمتر األطرال الثاني عشر ) 12/1القرار   14
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 التاليةاخلطوات  -ثالثا

 

ُتشجع البلدان على وضع اللمسات األخرية على تقاريرها القطرية، إذا مل تفعل ذلك بعد، وتقادميها يف أقارب    -11

فرصة ممكنة بهدل إتاحة الوقت الكايف لتحليلها وتلخيص املعلوماات الاواردة فيهاا بهادل إعاداد التقريار بعاد ذلاك.         

 الطلب. وسُيواصل تقديم الدعم الفين إىل البلدان لسب

 

السااتعراض التقااارير القطريااة والنظاار يف املسااائل اإلقليميااة وضديااد   اإلقليميااة أساساايةوسااتكون املشاااورات  -18

باإلضافة إىل ذلك، قد تكون املشاورات اإلقليمية مفيادة يف جماال مسااعدة البلادان علاى      و. 15االحتياجات ذات األولوية

التقارير القطرياة   تكملةومن شأن  ع املعلومات على املستوى اإلقليمي  وضع اللمسات األخرية على تقاريرهم وتقدميها.

ستتيح املشاورات اإلقليمياة للبلادان   كما لتبادل املعلومات ومشاركة البلدان اليت مل تعّد تقريرا يف العملية.  ةوإتاحة الفرص

بشاأنها. وكماا    األفكاار فرصة ضديد املسائل واألولويات املتعّلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف اإلقلايم وتباادل   

متاى يكاون ذلاك ممكناا      فيديويةخططت له اهليئة وأقّرته يف األصل، سُتعقد املشاورات يف  يع األقاليم عن مؤمترات 

 سب توافر األموال. ول

 

. وستتضامن األنشاطة معاعاة الدراساات     16وستنّسق األماناة اخلطاوات التالياة مان العملياة كماا ُذكار ساابقاً         -11

املواضيعية وضليل البيانات وتلخيصها وعقد مشاورات إقليمية وإعداد مسوّدة للتعليقات وتنظايم عملياة اساتعراض باق     

لدورة العادية السادسة عشرة للهيئة ووضاع اللمساات األخارية علاى التقريار وامللخاص       األقران ورفع مشروع التقرير إىل ا

 اخلاص به ونشره وإطالقه.

 

 من خارج امليزانية املتطلبات من املوارد -رابعًا

 

تدعو احلاجة إىل توفري موارد بشرية إضافية عمع املعلومات ورسم اخلرائض اخلاصة بها وضليلها وس -22

املستشارين، ستكون من و الفنيةفئة المن وتلخيصها فضاًل عن صياغة التقرير ونشره وتر ته. وإىل جانب املوظفق 

 بق واملتطوعق موضع ترحيب. مساهمة املوظفق الفنيق املعاونق املدعومق من البلدان، واملتدر

 

وقد وردت موارد إضافية من خارج  ؛ن من الننامج العاد  للفاولت عملية إعداد التقرير حتى اآلوقد ُمّو -21

املقّدمة إىل  فيلاتكال تقديراتل مراجعةبهذه الوثيقة  2املرفق والنرويج. وتشّكل امليزانية الواردة يف  إسبانياامليزانية من 

وقد   تنقيحه مبا يتماشى واألولويات احملددة أعاله وعلى ضو  التقدم احملرز. وال ترد  ؛17الدورة األخرية للهيئة

                                        
CGRFA-14/13/3من الوثيقة  11الفقرة   15

 CGRFA-14/13/3من الوثيقة  11الفقرة   16

 CGRFA-14/3/3من الوثيقة  3املرفق   17
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تكاليف إعداد التقارير القطرية يف هذه امليزانية. ومن املقدر أن تبلغ املتطلبات من األموال من خارج امليزانية حوالي 

، رهنًا مبوافقة مؤمتر الفاو على برنامج العمل ملوظفق من الننامج العاد اموارد  رط تأمقشدوالر أمريكي  1 122 222

 .2211 - 2211وامليزانية للفرتة 

 

 التوجيه امللتمس   -خامسًا

 

 قد ترغب اهليئة يف أن تقوم مبا يلي:و -22
 
 اإلقرار بالتقدم احملرز يف إعداد التقرير، (1)

 تقديم تقاريرها القطرية يف أقرب فرصة ممكنة إذا مل تفعل ذلك بعد؛تشجيع البلدان على  (2)

االستمرار يف العمل من أجل وضع اللمسات األخرية على التقرير ورفع مشروع تقرير  أمق اهليئةالطلب إىل  (3)

 لتنظر فيه اهليئة خالل دورتها العادية املقبلة؛

االستمرار يف رفع التقارير بشأن حالة إعداد التقرير خالل االجتماعات الدولية ذات  أمق اهليئةالطلب إىل  (4)

، وال سيما اخلطة البيولوجيالصلة وضمان أن يساهم األخري يف جدول األعمال العاملي بشأن التنّوع 

 البيولوجي؛ وأهدال آيشي للتنوع 2222 – 2211االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

دعوة البلدان إىل دمج النتائج الصادرة عن تقاريرهم القطرية، إىل جانب أ  أنشطة من أنشطة املتابعة، يف  (5)

 االسرتاتيجيات وخطض العمل الوطنية بشأن التنّوع البيولوجي؛

 دعوة أصحاب املصلحة إىل مواصلة تقديم إسهامات يف إعداد التقرير؛ (1)

لدولية ذات الصلة إىل توفري املوارد املالية من خارج امليزانية إلعداد دعوة اعهات املاحنة واملنظمات ا (1)

 ة، فضاًل عن توفري الدعم العيين.التقرير، مبا يف ذلك لتنفيذ العملية التشاورية اإلقليمي
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 املرفق األول

 العامل حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف قائمة بالبلدان اليت تضم جهات اتصال وطنية بشأن

 (2214نوفمن/تشرين الثاني  1 اعتبارا من)

 

 أوروبا الشرق األدنى آسيا أفريقيا
أمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب
  مشال أمريكا

 اعزائر

 بنن

 بوركينا فاسو

 بوروند 

 الكامريون

 الرأجل األخضر

 ثيوبياإ

 بيساو -غينيا 

 كينيا

 مدغشقر

 مالي

 موريتانيا

 موريشيوجل

 وبرينسييب ساو تومي

 السنذال

 سيشيل

 توغو

زامبيا

 نيبال

 تايلند

 نام تيفي

 مصر

 األردن

 الكويت

 لبنان

اعمهورية 

العربية السورية

 أرمينيا

 النمسا

 بلجيكا

 كرواتيا

 قنص

 اعمهورية التشيكية

 فنلندا

 فرنسا

 جورجيا

 أملانيا

 هنذاريا

  هورية مولدوفا

 هولندا

 النرويج

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 إسبانيا

 السويد

 سويسرا

اململكة املتحدة

 األرجنتق

دولة بوليفيا املتعددة 

 القوميات

 شيلي

 كوستاريكا

 غرينادا

 املكسيك

 بريو

 سانت لوسيا

 سورينام

 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

 أسرتاليا

 جزر كو 

 فيجي

 جزر مارشال

 نيوزيلندا

 باالو

 ساموا

 جزر سليمان

تونذا
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 املرفق الثاني
 

 خارج امليزانيةمن وارد املمن  املنقحة لتكاليف االحتياجات تقديراتال

 

 الغرض واملالحظات احلساب البنود
التكلفة بالدوالر 

  األمريكي

  املستشارينمن و الفنيةفئة التكاليف املوظفق من 
  4/ ل 3ل شهرًا من درجة  24

 شهرًا  12مستشاران ملدة 

املستشارين للقيام جبمع املعلومات ورسم اخلرائض من ومن الفئة الفنية املوظفق  من فريق

 اخلاصة بها وضليلها وتلخيصها إىل جانب صياغة التقرير. 
525,222

52,522 موظفون من فئة اخلدمات العامة لتوفري الدعم اإلدار   أشهر ملوظفي فئة اخلدمات العامة  1 تكاليف املوظفق

 الدراسات املواضيعية
دوالر أمريكي  42 222كلفة تدراسات ب 4

 للدراسة الواحدة
 112,222توفري الدعم للقيام بالدراسات املواضيعية 

  االجتماعات اإلقليمية
دوالر  122 222كلفة تاجتماعات ب 5

 أمريكي لالجتماع الواحد

اجتماعات الستعراض التقارير القطرية والنظر يف املسائل اإلقليمية وضديد االحتياجات ذات 

 األولوية
522,222

 اسرتاتيجية االتصال
ن وإنتاج املناشري واملوقع ومستشار

 .اإللكرتوني وغري ذلك
12,222 وضع اسرتاتيجية االتصال وتنفيذها لتسهيل نشر النتائج الرئيسية للتقرير 

322,222 وضع اللمسات األخرية على التقرير ونشره  التحرير وتصميم الرسوم والرت ة والنشر  إنتاج التقرير

 005170611     اجملموع الكلي

 


