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A 

 جلنة الزراعة
 

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30 - 26روما، 

احلكومي  من جانب املنرب امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذيةموجز عن التقييم املواضيعي حول 

 ع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةيف جمال التنّو للعلوم والسياساتالدولي 

 

 قّدمةامل -أّواًل
 

يولربويي  للعلربوم والسياسربات جم لربال التنربولع الب     احلكربومي الربدولي  املنرب   وضع لطلبات احلكومات،  استجابًة -1

حات، والتلقيح، وإنتربا   تقييمًا مواضيعيًا حول امللّقيشمل  2018-2013برنامج عمل للفرتة وخدمات النظم اإليكولويية 

 األغذية. 

 

احلكومي الدولي للعلوم والسياسات جم لال التنولع البيولربويي وخربدمات الربنظم    للمن  وعرضت اجللسة العامة  -2

علربى مربويز نربانعي السياسربات      تألغذية، ووافقرب قيح، وإنتا  المًا للملّقحات، والتاإليكولويية، جم دورته الرابعة، تقيي

جم  ي نصربو  التقيربيم  ملعربدل  االيتمرباع الثالرب   التقييم. وأسهمت منظمة األغذيربة والزراعربة جم التقيربيم، واستتربافت     بشأن 

 . 2015يوليو/متوز 
 

، على حنو فعلال أعداد امللّقحاتعلى لموعة من السبل اليت تتيح نون التوء  والتلقيحامللّقحات تقييم  ويسلط -3

املسرباعدة علربى تنويربع املنرباطق الطبيعيربة الزراعيربة،       من بني مجلة أمور أخرى، بتعزيز الزراعة املستدامة بغرض  يويون

 كجزء ال يتجزأ من إنتا  األغذية. العمليات اإليكولويية واستخدام 
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 الدولية بشأن امللقحات املبادرة -ثانيًا
 

 التلقربيح ويربثثلر  لتربمان األمربن الغربذائي والتغذيربة.     األغذيربة و إلنتربا   أساسربية  خدمات امللّقحربات والتلقربيح   تعت   -4

مربن إنتربا    جم املائربة   35علربى   (الفقاريربات اخلفافيش، وغريها مربن  الطيور، و احلشرات وإمنا أيتًامبا جم ذلك ) احليواني

وإقربرارًا برتايربع امللّقحربات وأثربر ذلربك      جم العامل. من احملانيل الغذائية الرائدة  87نواتج مبا يزيد احملانيل جم العامل، 

، جم مثمترهربا  2000 جم عربام اتفاقيربة التنربولع البيولربويي     أطلقت، وتنولع النظم اإليكولويية الزراعية اإلنتا  الزراعيعلى 

 )املعروفربة أيترباً   امللّقحات واستخدامها املستدامنون بشأن املبادرة الدولية ، )مثمتر األطراف اخلامس( اخلامس لألطراف

، الدوليربة بشربأن امللّقحربات   املبربادرة  . وتلحرب   (الثاني ، القسمV/5( )قرار مثمتر األطراف حاتالدولية بشأن امللّق باملبادرة

الربيت  حربدل اثثربار السربلبية    اليت تقّلل إىل أدنى  التكيلفيةممارسات اإلدارة حتديد احلاية إىل على سبيل املثال ال احلصر، 

املناطق الطبيعيربة الالزمربة لتربوفري    وتنولعها، واحلفاظ على امللّقحات، وتعزلز نون امللقحات األنلية على  نساناإلخيّلفها 

 وغريها من النظم ال ية.  النظم اإليكولويية الزراعيةجم  ،وإحيائها على أكمل ويهخدمات امللّقحات 

 

وقربد  املبربادرة الدوليربة بشربأن امللّقحربات،     جم تيسربري وتنسربيق   بدور رائربد   )الفاو( منظمة األغذية والزراعةوتتطلع  -5

ملنظمربة الفرباو   العرباملي  العمربل  إطربال   وتشمل بعض األمثلربة  لموعة من اإليراءات لتحقيق ذلك.  2000منذ عام  اختذت

 حربول التنربولع البيولربويي   اتفاقيربة   جم مربثمتر األطربراف  إىل ، ورفع تقارير بشأن خدمات التلقيح من أيل الزراعة املستدامة

للمبربادرات  الربوط  والربدولي، وتربوفري الربدعم     على املستويني  ، واملشاركة جم فعالياتبشأن امللّقحاتالدولية تنفيذ املبادرة 

حفرب   " العرباملي احلجربم   شربروع امليربة، وتنسربيق   وتوفري أدوات ووثربائق توييه ، ووضع أدوات و/أو التوانل معهااإلقليمية 

 العامليربة مرفربق البيئربة    حيظربى بربدعم  الذي " اإليكولوييةحات ألغراض الزراعة املستدامة من خالل نهج النظم وإدارة امللّق

 برنامج األمم املتحدة للبيئة.  توّلى تنفيذهوي

 

وبرنربامج   ةرفق البيئة العامليرب مل املشروع العاملي للتلقيح وال سيلما من خاللووّلدت اجلهود جم إطار العمل العاملي،  -6

سبعة بلدان شريكة واسربتخدمت مربن    مع ، لموعة من املعارف اليت أعدلتاألمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة

طائفربة مربن األدوات    أيترباً وأعربدلت  ( وغريها. وينوب أفريقيايانبها )ال ازيل، غانا، اهلند، كينيا، نيبال، باكستان، 

خمرباطر  حتديربد  تتربيح  خلدمات التلقربيح،   ألغراض التقدير االقتصادي ،املثال ال احلصرعلى سبيل  ،والوثائق التوييهية

التقيربيم االيتمرباعي واالقتصربادي    كذلك نقص التلقيح جم احملانيل، وتقييم ، وكشف والنحل ال يعلى مبيدات اثفات 

كربذلك ورقربة حتليربل سياسرباتي بشربأن       1وأعربدلت مللقحربات.  التمعات ، ورند للملقحات غري التارة بالبيئةللممارسات 

 . روجيية()وكالة البيئة الناإلدما  من خالل مشروع مدعوم من حكومة النرويج 
 

وبرنربامج األمربم    ةمرفربق البيئربة العامليرب   مشربروع  بشأن امللّقحات، وعرب   للمبادرة الدولية الداعمة  األنشطةومن بني  -7

واسربتخدم جم   ،جم احملانربيل نقربص امللّقحربات   لكشربف وتقيربيم   ضع بروتوكربول  ، ُواملتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة

– وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعربة  ةضمن املشروع العاملي للتلقيح ملرفق البيئة العامليالبلدان السبعة 

جم نشربرت مربثخرًا ورقربة     ،وبنرباء علربى ذلربك   . النربرويج من خربالل متويربل مربن حكومربة      2توسلع ليشمل ستة بلدان أخرىو

                                                      
 

 ./http://www.fao.org/pollination/enانظر   1
2
 ..http://www.fao.org/3/a-i1929e.pdfانظر    

http://www.fao.org/pollination/en/
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ecnSicS األقربرباليم املتناسربربق علربربى مسربربتوى  لال وتوكربربوو الورقربربة، باسربربتخدام معربربدل حربربدلدو 3.اسربربتخدمت هربربذه املنهجيربربة

يعتمربد  محانيل لل ًانظام 33حقاًل من  344الغالل جم على حتسني  وغناهاكثافة امللقحات تعزيز ، مدى قدرة واحملانيل

وبالنسبة إىل احلقول الربيت تقربل مسرباحتها    كا الالتينية. ريجم أفريقيا، وآسيا، وأمجم مزارع متوسطة وك ى على امللقحات 

جم  24ميكربن أن ينرباهز    الفعليربة( اإلنتايية احملتملة واإلنتاييربة  )الفار  بني أنل الثغرات جم الغالل ويدوا عن هكتارين، 

جم فقربط  ت ز هربذه املنربافع   وجم ما يتعّلق باحلقول األوسع نطاقًا، األزهار.  حشراتزيادة كثافة من خالل  جم املتوسط املائة

امللّقحربات ميكربن أن   ع  تعزيز إليكولويي الدراسة بالتالي أنل التكثيف اوأظهرت حشرات األزهار. ارتفاع خصوبة حالة 

 هم جم حتقيق األمن الغذائي والتغذية. يس

 

  املنرب احلكومي الدولي للعلوم والسياسات لتقييماالستنتاجات الرئيسية  ملخص -ثالثًا

 4امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذيةحول  ةيف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

 

 قيم امللّقحات والتلقيح

 

وعلى الصعيد العرباملي،  يثدي التلقيح احليواني دورًا حيويًا بونفه خدمة منّظمة للنظام اإليكولويي جم الطبيعة.  -8

 باتات ال ية املزهرة على نقل احليوانات للقاح، أقّله بصورة يزئية. أنواع النجم املائة من  90يعمد زهاء 

 

العاملية إىل حدل ما على التلقيح احليربواني للغربالل   األنواع الرائدة للمحانيل الغذائية  ويعتمد أكثر من ثالثة أرباع -9

 و/أو اجلودة. 

 

يقربدلر أنل  متفاوتربة،  بربدريات  حات تعولل على التلقيح احليربواني  امللّقوبالنظر إىل أنل احملانيل اليت تعتمد على  -10

تربرتاوح   يواني، مع قيمربة سربوقية سربنوية   يعزى مباشرة إىل التلقيح احلإلنتا  العاملي الراهن للمحانيل اجم املائة من  5-8

 . على مستوى العامل 5(كيةري، بالدوالرات األم2015)جم عام يكي رأم مليار دوالر 577ومليار دوالر أمريكي  235بني 
 

 بني احملانيل، وبالتالي بني اقتصاديات احملانيل اإلقليمية.  وختتلف أهمية التلقيح احليواني إىل حدل كبري -11

 

ة ربة البشريرب ربالغذائيرب م ربي النظرب ربفرب  ةربورة هامرب رببصرب ات ربد علربى امللّقحرب  ربربرب الربيت تعتم ة ربربرب ات الغذائيربرباملنتجوتسهم  -12

 ة.ربوجم التغذية ربربالصحي

 

مربن النحربل، وبعربض أنربواع      نوع 20 000ية، وهي تشمل أكثر من وتعت  األغلبية الساحقة ألنواع امللّقحات بر -13

الطيور، واخلفربافيش، وغريهربا مربن الفقاريربات.     الرتبس، وحشرة والدبابري، واخلنافس، والفراشات، والع ، الذباب، و

(، وحنل العسل الشربرقي  Apis melliferaحنل العسل الغربي )وتدار أنواع قليلة من النحل على نطا  واسع، مبا فيها 

                                                      
3
   Garibaldi et al (2016) .     تنولع امللّقحات ذات املنافع املتبادلة ونواتج الغربالل احملصربولية جم املربزارع الصربغرية والوسربطى .Science.351 (6271) 

 . 391-388 الصفحات
4
   IPBES/4/19. 

5
 .مع مراعاة التتخلم فقط 2015يكية لعام رحدلدت القيمة بالدوالرات األم   
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(Apis ceranaوبعض ،) وتربوّفر تربيربة النحربل    االنفربرادي النحل ، والقليل من غري الالسعالنحل النحل الطنان و أنواع .

 مهمًا للدخل للعديد من السبل املعيشية الريفية. مصدرًا 

 

امللقحات ال ية والربيت تربدار علربى السربواء بربأدوار مهمربة عامليربًا جم تلقربيح احملانربيل، بربالرغم مربن أنل            وتتطلع  -14

وفربرة امللقحربات    علربى كربلل مربن   يودتها و/أو  وتعتمد غالل احملانيلوفقًا للمحصول واملوقع. النسبية ختتلف مساهماتها 

 وتنولعها. 

 

باألغذيربة، حيرب  تسرباهم مباشربرة جم      التمربوين وتشّكل امللّقحات مصربدرًا متعربدد املنربافع للسربكان، مبربا يتخّطربى        -15

د البنرباء )األخشرباب(، واثالت املوسربيقية، والفنربون واحلرفيربات، واألنشربطة       والوقود احليوي، واأللياف، وموا العقاقري،

 والتعليم.  ،والتكنولوييا ،والتقاليد ،والدين ،واألدب ،واملوسيقى ،م للفنالرتفيهية، وكمصادر إهلا

 

 العامليربة  األهميربة  جم الربرتا  ذي حياة الكثري من السربكان علربى األدوار املسربتمرة للملّقحربات     يودة  حسن عتمديو -16

االيتماعية، وبالنسرببة إىل التثقيربف   مناطق وحيوانات مهمة من الناحية اجلمالية، وجم العالقات بونفها رموزًا للهوية، و

 نظربم مربن حيرب  تنفيربذ مبربادرة     ويكتسي التلقيح وامللقحات أهمية بالغربة  وجم أويه التفاعل املرتبطة باحلوكمة.  ،والرتفيه

 الرتا  الزراعي ذات األهمية العاملية. 

 

 حالة امللقحات والتلقيح واجتاهاتها  

 

)والوفرة بالنسبة إىل بعض األنربواع( علربى مسربتويات ةليربة      والتنولع من حي  الظهورترايعت امللّقحات ال ية  -17

 يكا الشمالية.  رجم مشال غرب أوروبا وأموإقليمية 

 

األخربرية، بربالرغم مربن تسربجيل     اليا املدارة لنحل العسل الغربي عامليربًا خربالل العقربود اخلمسربة     وارتفع عدد اخل -18

 شمالية إبان الفرتة نفسها.   كا اليخنفاض جم بعض البلدان األوروبية وجم أمرا

 

من جم املائة  16.5إىل أنل للمحافظة على الطبيعة قائمة األنواع املهددة لالحتاد الدولي  أعمال التقييم علىشري تو -19

بالنسرببة إىل األنربواع اجلزريربة(. وال تويربد     جم املائربة   30)بزيادة تصربل إىل  مهدلدة باالنقراض من العامل امللقحات الفقارية 

اإلقليميربة والوطنيربة تلحرب      التقيربيم . إاّل أنل أعمربال  امللقحربات احلشربرية  بحتديربدًا  تعنربى  عاملية لألنربواع املهربددة    تقييمات

 أنواع النحل والفراشات. لبعض من التهديد مستويات مرتفعة 

 

خالل العقود اخلمسربة األخربرية،   جم املائة  300بنسبة إنتا  احملانيل اليت تعتمد على امللقحات  حجموارتفع  -20

واسربتقرارًا  أدنربى  منوًا  شهدلمل هذه احملانيل  أنلغري على توفري التلقيح. تعولل بصورة متزايدة ما يعل سبل املعيشة 

الغربالل جم اهلكتربار الواحربد مربن     من حي  الغالل مقارنة مربع احملانربيل الربيت ال تعتمربد علربى امللقحربات. وازدادت        أقلل

من جم اهلكتار الواحد ة على امللقحات بنسبة أقل، وهي ختتلف من سنة إىل أخرى، مقارنة مع الغالل احملانيل املعتمد

العديربد  تظهر دراسات بشربأن  ليست واضحة، وجم حني أنل ةرلكات هذا االجتاه امللقحات. على احملانيل غري املعتمدة 

 مع ترايع امللقحات. أنل اإلنتا  يرتايع من احملانيل على مستويات ةلية 
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 ةرلكات التغيري، واملخاطر والفر ، والسياسات وخيارات اإلدارة 

 

توّلد خماطر على اجملتمعات والنظم اإليكولويية وفرة امللقحات وتنولعها ونحة وتربوفري  تهدلد ةرلكات مباشرة  -21

التلقيح. وتشمل التهديدات تغيلر استخدام األراضي، واإلدارة الزراعيربة املكثلفربة، واسربتخدام مبيربدات اثفربات، والتلربول        

 واألنواع الغريبة الغازية، واملمرضات، وتغيلر املناخ. البيئي، 

 

والتلقربيح مربن حيرب  الطمربوح واجلربدول      املرتبطة بامللقحات االستجابات االسرتاتيجية للمخاطر والفر   وترتاوح -22

ختفف من املخاطر أو تتحاشاها، واالستجابات الواسعة والطويلربة  واملباشرة نسبيًا اليت  االستجابات الفورية بني ،الزم 

 ة اجملتمع مع الطبيعة.   األيل نسبيًا اليت تهدف إىل حتويل الزراعة أو عالق

 

امللقحات والتلقيح. ويقدلم االنتقربال حنربو زراعربة أكثربر     عدد من مسات املمارسات الزراعية املكثلفة الراهنة يهدلد و -23

برتايربع  رئيسربية للمخرباطر املرتبطربة    اسربتجابات اسربرتاتيجية   تبسربيط املنرباطق الطبيعيربة الزراعيربة     وقلب مسار  ،استدامة

 امللقحات. 

 

ة، باإلنتربا   وميكن أن تكون املمارسات القائمة على املعارف األنلية واحمللية مصربدر حلربول للتحربديات الراهنرب     -24

 من خالل دعم وفرة امللقحات وتنولعها. واملشرتك مع العلوم، 

 

ية ومسربتوى التعربرلض، خيتلربف    مزيج مربن السربمل   عني تطرحه مبيدات اثفات على امللقحات الذاخلطر  ويتأتى -25

ثبت أنل مبيربدات اثفربات،   ة. وُأربربواملوائل جم املنطقة الطبيعي ،وحجم إدارة األراضياملستخدمة  باتحبسب املرّكفيًا يغرا

اختباريربة  جم ظربروف  امللقحربات  علربى  ودون املميتربة  املميتربة  ة من اثثار ربة واسعرب، هلا لموعاحلشرات وال سيلما مبيدات

  خاضعة للمراقبة.  
 

عرب  البحرب  عربن    ، هربذه املبيربدات  وميكن احلدل من تعرلض امللقحات ملبيدات اثفات من خالل خفض استخدام  -26

طائفة من املمارسات التطبيقية احملدلدة، مبربا جم ذلربك التكنولوييربات الراميربة إىل     د واعتما ،أشكال بديلة ملكافحة اثفات

تعزيز اإلدارة املتكاملة  ،إىل احلدل من استخدام مبيدات اثفاتاإليراءات اثيلة اجنراف مبيدات اثفات. وتشمل تقليص 

 تثقيف املزارعني، والزراعة العتوية، والسياسات الرامية إىل خفض االستخدام الشامل. اليت تدعم عن طريق لآلفات 

 

من . واحلشراتمقاومة مسات لتحملل مبيدات األعشاب أو على  وراثيااحملولرة معظم األيسام الزراعية  وتنطوي -27

معظم احملانربيل الربيت تتحملربل مبيربدات األعشرباب، مربا يفتربي إىل تربدنلي         أنواع احلشائش اخنفاض صاحب أن ياملريلح 

 املوارد الغذائية للملقحات.  

 

ومتثلربل  جم حنل العسل الغربي والشرقي. فاروا ال ةعثطائفة واسعة من الطفيليات، مبا جم ذلك من ويعاني النحل  -28

 والنحربل االنفربرادي،   الطنربان، حنربل العسربل، والنحربل    لصربحة   هامًاتهديدًا األمراض الناشئة وتلك اليت تظهر من يديد 

 دار ألغراض جتارية. خانة حني ي
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 )مثاًل النحل الطنان والفراشربات(  ووفرتها وأنشطتها املومسية ت مستويات بعض أنواع امللقحات ال يةتغيلروقد  -29

املسربتمر علربى امللقحربات    آثار التغيلر املناخي  تكونقد ال امللحوظ خالل العقود األخرية. وجم العموم، تغيلر املناخ ل استجابًة

تشربمل  تربأخر االسربتجابة جم الربنظم اإليكولوييربة. و    ظاهرة على حنو كامل لعقربود عديربدة بفعربل    للزراعة وخدمات التلقيح 

ا ربه وإدارتهرب ربربرب ة، ونون املوائل املويلربزارع اإلقليميربتنولع املو لربولع احملانيربزيادة تن ،اخربلتغيلر املنة رباالستجابات التكيلفي

 .  إعادة إحيائهاأو 
 

ال ية واليت تربتمل إدارتهربا بفعاليربة أكرب  مربن خربالل حتسربني        وميكن تنفيذ العديد من اإليراءات لدعم امللقحات  -30

 احلوكمة. 

 

 زراعةاالنعكاسات على عمل منظمة األغذية وال    -رابعًا

 

 والتكنولوييربة  والفنيةاملع  باملشورة العلمية  التفاقية التنولع البيولويي الفرعيلجهاز اعتمد االيتماع العشرون ل -31

(SBSTTA 20)6بشأن 7 الدورة الثالثة عشرة ملثمتر األطراف جم اتفاقية التنولع البيولوييسرتفع إىل تونياتموعة ، ل 

املن  احلكربومي الربدولي للعلربوم والسياسربات جم لربال      لملقحات، والتلقيح، وإنتا  األغذية من يانب املواضيعي لتقييم ال

وأونربى مربثمتر    8.وهي ذات نلة بالنسرببة إىل منظمربة األغذيربة والزراعربة    ، ةالتنوع البيولويي وخدمات النظم اإليكولويي

 األطراف الثال  عشر، من بني مجلة أمور أخرى، مبا يلي:

 

 مبيدات األعشاب جم ذلكاحلدل من املخاطر املتأتية عن مبيدات اثفات، مبا 

 

وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنيربة، وإقليميربة حسربب االقتترباء، للحربدل مربن خمرباطر مبيربدات اثفربات           )أ( 

 ؛ وتالفيها
 

تكاملربة  احلدل من استخدام مبيدات اثفات التارة للملقحربات، مربن خربالل اعتمرباد ممارسربات اإلدارة امل      )ب( 

بشربأن  مدولنة السربلوك الدوليربة   لآلفات واملكافحة البيولويية، على سبيل املثال، مع األخذ جم االعتبار 

 األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية؛   الصادرة عن منظمة إدارة مبيدات اثفات

 

 البحو  والرند والتقييم

 

شرتاك مع منظمة األغذيربة  باالوالطلب من األمني التنفيذي التفاقية التنولع البيولويي، رهنًا بتوّفر املوارد،  )أ(

بشأن نون امللّقحات واستخدامها ، وبالتعاون مع شركاء آخرين، استعراض تنفيذ املبادرة الدولية والزراعة

بنرباء القربدرات، علربى أسربات التقيربيم       مبسلربطة، مبربا جم ذلربك   و ةدثة، وإعداد مشروع خطة عمل املستدام

                                                      
6
   UNEP/CBD/SBSTTA/20/9. 

7
   UNEP/CBD/SBSTTA/20/REC/XX/9. 

8
   IPBES UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/9  والسياسات جم لال التنوع البيولويي وخربدمات  املن  احلكومي الدولي للعلوم انعكاسات تقييم

  حول امللقحات والتلقيح وإنتا  األغذية بالنسبة إىل عمل االتفاقية. ةالنظم اإليكولويي
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املعرب  باملشربورة    التفاقية التنولع البيولويياجلهاز الفرعي  يانبمن  لبحثها ،أحد  املعارف يشمل ومبا

 الرابع عشر ملثمتر األطراف؛ قبل االيتماع عقد جم ايتماع  والتكنولويية والفنيةالعلمية 
 

، مربع  خيتلربف بربني األقرباليم   حالة واجتاهات امللقحات والتلقيح أنل حجم املعلومات بشأن  باإلشارة إىل )ب(

جم القدرة على حتديد ورند وإدارة امللقحات، جم العديربد  ويود ثغرات هامة جم البيانات، وكذلك قيود 

 البلربدان الربيت   وجممن البلدان النامية، ال سيلما البلدان األقل منوًا، والدول اجلزرية الصربغرية الناميربة،   

املنرب   مربع  جم مرحلة حتولل، الطلب من األمني التنفيذي بأن يقوم مبا يلربي، بالتعرباون    اقتصاداتهامتر 

منظمربة  احلكومي الدولي للعلوم والسياسات جم لال التنولع البيولويي وخدمات النظم اإليكولوييربة، و 

ملربربوارد وتالفيربربًا رهنربربًا بتربربوّفر ااملنظمربربات ذات الصربربلة، وغريهربربا مربربن األغذيربربة والزراعربربة لألمربربم املتحربربدة، 

 الزدوايية اجلهود:   
 

 اجلهربود الراميربة إىل معاجلربة الثغربرات جم البيانربات والقربدرة علربى رنربد حالربة واجتاهربات            تعزيز

 امللقحات والتلقيح جم البلدان النامية، ال سيلما جم أفريقيا، بونفها أولوية؛

 

  بامللقحربات والتلقربيح، وكربذلك تقييمربات إقليميربة      مقرتحات لتوطيد القدرات املتعّلقة ووضع حتديد

للمبربادرة الدوليربة بشربأن     واملبسلربطة  احملدثربة جم خطة العمربل   إلدمايهاتكميلية، خانة ألفريقيا، 

 نون امللقحات واستخدامها املستدام؛ 

 

 اخلالصة    -خامسًا
 

املع  باملشربورة   التفاقية التنولع البيولويي الفرعيلجهاز لااليتماع العشرين عن التونيات الصادرة عند اعتماد  -32

واملرفوعة إىل مثمتر األطراف الثال  عشر، يتعيلن على منظمة األغذية والزراعة أن تبحرب    ،والتكنولويية والفنيةالعلمية 

ال امللقحربات،  جم لبغرض توييه عمل املنظمة األمني التنفيذي التفاقية التنولع البيولويي، القرار، والدعوة املتوّقعة من 

 والتلقيح، وإنتا  األغذية. 

 
 

 


