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 المقدمة  - أولا 
 

يف القطاعات  عمليات تقييم عاملية حلالة املوارد الوراثيةعلى أشرررررفئ هيئة املوارد الوراثية لةغذية والزراعة )ا(يئة(  -1
الوراثية  إىل اعتماد خطط أعمال متفق عليها على الصعيد الدويل متصلة باملوارد ما أّدى، املائيةو النباتية واحليوانية واحلرجية 

النباتية واحليوانية واحلرجية. وقد رّكزت عمليات التقييم العاملية هذه إىل حّد كبري على مسامهات املوارد الوراثية ضمن قطاع 
صيل واستدامة نتاجية قطاع احملاصيل، وسبل عيش منتجي احملاإة املوارد الوراثية النباتية يف ، مثل مسامهيف هذا القطاع حمّدد

اإلنتاج احملصررويل يف األجل الطويل. وأّما التفاعالت على صررعيد التنوع البيولوجي يف قطاعات ةتلفة فقد حظيئ باهتمام 
تربية األحياء املائية أو و  أقل، كأمهية التآزرات ضرررررمن النظم املختلطة )مثالا بص احملاصررررريل وتربية احليوانات، وبص احملاصررررريل

احلراجة الزراعية( أو املنافع احملتملة لنُرُهج متكاملة إزاء إدارة التنوع البيولوجي على مسررررتوى النظام اإليكولوجي أو املشرررراهد 
 الطبيعية، أو على مستوى السياسات والتنمية املؤسسية.

 
لتنوّع البيولوجي ال  ة لأجرهتررررا ا(يئررررة على الفئررررات املختلفررررحىت اليوم، مل ترّكز عمليررررات التقييم العررررامليررررة ال   -2
تشررّكل األهداا الرئيسررية لةدارة أو احلصرراد يف قطاعات احملاصرريل، أو تربية احليوانات، أو الغابات أو مصررايد األمسا   ال

امللّقحات ار إلنتاج، على غر يف اإلنتاجية، والقدرة على الصرررررمود واسرررررتدامة نظم ا ة األحياء املائية رغم أهنا تسررررراهمأو تربي
توفري األغذية رض غفإن األنواع الربية ال  يتم مجعها أو صرريدها لكن الرتبة. وعالوةا على ذلك، واألجسررام الدقيقة ال  تسرر

 1أو ألغراض أخرى مل تكن أيضاا من بص األهداا الرئيسية لعمليات التقييم العاملية.
 
ه إىل  عن)التقرير( الذي تُعَرض نسرررررررررررررخة أوىلبيولوجي لةغذية والزراعة يف العامل حالة التنوع الوالتقرير األول عن  -3

، ق إىل مسرررررررررررررألة التنوّع البيولوجي يف مجيع قطاعات األغذية والزراعة )احملاصررررررررررررريل، وتربية احليواناتطرّ الدورة احلالية للهيئة يت
السرررررررررررررابقة.  لعامليةا كّونات ال  تناولتها عمليات التقييماملائية(، مبا يف ذلك امل ة األحياءوالغابات، ومصرررررررررررررايد األمسا  وتربي

غطيها عمليات التقييم ال  ت البيولوجيأن الرتكيز األسررررراسررررري يتم على التفاعالت بص القطاعات، وعلى مكّونات التنوّع  غري
 القطاعية. العاملية

 
آخر املعلومررات عن إعررداد التقرير، مبررا يف ذلررك عن إعررداد التقررارير القطريررة، واملعلومررات ال  وتوفّر هررذه الوثيقررة  -4

ال  ُأجريئ لتقاسررررم املعلومات بشررررأن احلاجات واإلجراءات  الرمسيةغري وردت من مصررررادر أخرى، واملشرررراورات اإلقليمية 
 و مسررررررررتدام، واديد هذه احلاجات واإلجراءات.املمكنة لصررررررررون التنوّع البيولوجي لةغذية والزراعة واسررررررررتخدامها على ح

الة التنوع البيولوجي حأخرياا، تلّخص هذه الوثيقة الوضع احلايل للتقرير وتناقش كيفية إجنازه. ويرد التقرير يف الوثيقة بعنوان "
 2مسودة التقرير. - لةغذية والزراعة يف العامل

  

                                                      
ة ال  يغطيها ومعظم أشجار الغابات وغريها من األنواع اخلشبيتغطي عمليات التقييم األقارب الربية للمحاصيل وتربية احليوانات بدرجات ةتلفة.   1

 ن حدود الوالية الوطنية.مالتقييم العاملي للموارد الوراثية احلرجية هي برية. ويشمل تركيز تقييم املوارد املائية األقارب الربية لةنواع الربية املستزرعة ض
 .Inf.17/16-CGRFA/10الوثيقة   2
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 أساسيةمعلومات   - ثانياا 

 
، عدداا من النواتج واملعامل الرئيسررررية ال  2007اعتمدت ا(يئة يف دورهتا العادية احلادية عشرررررة، ال  انعقدت عام  - 5

  3ها يف برنامج عملها املتعدد السنوات، مبا يف ذلك عرض التقرير يف الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة.أن تعاجل جيب
 
، ا(يكلية املقرتحة للتقرير وحمتواه، وشررّددت 2013الرابعة عشرررة، ال  انعقدت عام  وأقّرت ا(يئة يف دورهتا العادية - 6

نظمات من م واردة التقارير القطرية، وعلى دراسررررررررات مواضرررررررريعية وتقارير منأن يسررررررررتند إىل معلومات واردة  ضرررررررررورةعلى 
وإثر انعقاد الدورة العادية الرابعة عشررررررة للهيئة، دعئ الفاو  4.أصرررررحاب شرررررأن آخرين ذات الصرررررلةدولية، ومدخالت من 

البلدان إىل املشرررررررررررررراركة يف إعداد التقرير من خالل تعيص جهات اتصررررررررررررررال وطنية، وتقدحب التقارير القطرية إىل الفاو  لول 
 6القطرية. أعّدت الفاو اخلطوط التوجيهية لدعم عملية إعداد التقاريرقد و  2014.5ديسمرب/كانون األول  31
 
حالة إعداد التقرير، وطلبئ إىل األمانة  2015استعرضئ ا(يئة يف دورهتا األخرية املنعقدة يف يناير/كانون الثاين و  - 7

ذلك  ، وتقدحب مسررررودة عنه لتنظر فيها ا(يئة يف دورهتا العادية املقبلة، مبا يفة العمل لوضررررع اللمسررررات األخرية عليهمواصررررل
شررركرت ا(يئة البلدان ال  رفعئ تقاريرها ومّددت كما   7اإلعداد بكاملها، رهناا بتوفر التمويل الضرررروري.تقرير يبّص عملية 

 بنسرررررررررختهاكون سرررررررررودة التقرير قد ال تأن ممع العلم ، 2015سررررررررربتمرب/أيلول  30 املهلة الزمنية لتقدحب التقارير القطرية حىت
على الدورة العادية السرررررادسرررررة عشررررررة للهيئة. كذلك، دعئ ا(يئة اجلهات املاحة واملنظمات الدولية  االكاملة لدى عرضررررره

ذات الصررررررلة إىل توفري موارد مالية من خارج امليزانية، باإلضررررررافة إىل تقدحب الدعم العير إلعداد التقرير العاملي، مبا يف ذلك 
ن رية، وطلبئ إىل الفاو تقدحب الدعم الفر إىل البلدان، مبا يف ذلك ممن أجل عقد مشرراورات إقليمية وإعداد التقارير القط

 8خالل عقد ندوات وحلقات تدريب.
 

 إعداد التقارير القطرية - ثالثاا 
 
، وهي املهلة الزمنية املمّددة ال  اعتمدهتا ا(يئة يف دورهتا األخرية، كان أحد عشرررر بلداا 2015سررربتمرب/أيلول  30يف  - 8

بلداا  71، كان 2016سبتمرب/أيلول  30قد أقّر التقارير رمسياا، فيما كانئ سبعة بلدان أخرى قد قدمئ مسودة تقاريرها. ويف 
 ر إقرارها رمسياا.تقريراا بشكل مسودة بانتظا 14دحب  ذلك، ّم تق(. وإضافةا إىل1قد أقّر رمسياا التقارير القطرية )اجلدول 

 
. ورغم 2016عوامل سررررررررررررررامهئ يف هذه الزيادة املطردة يف عدد التقارير القطرية املقّدمة خالل عام  قد تكون عدة - 9

ل الوطنية على تقدحب ، اسرررتمرت الفاو يف تشرررجيع جهات االتصرررا2015سررربتمرب/أيلول  30انقضررراء املهلة الزمنية احملّددة برررررررررررررررر
وم اإلبقاء على اتصررررررراالت منتظمة وبصرررررررورة متواترة مع البلدان طوال هذه العملية ملسررررررراعدهتا على االنتهاء من التقارير. 

                                                      
 Report07/11-CGRFA/ بالتقرير امللحق هاء  3
 Report13/14-CGRFA/القسم ثانياا من التقرير   4
 C/NRD-4تعميم موجه إىل الدول،   5
 /http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/enمتاح على املوقع   6
 Report15/15-CGRFA/من التقرير  11الفقرة   7
 Report15/15-CGRFA/من التقرير  13الفقرة   8
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سرررراعدت  2016غري الرمسية ال  ُأجريئ يف النصررررو األول من عام  اإلقليمية تقاريرها. إضررررافةا إىل ذلك، فإن املشرررراورات
ة ال  مل تقدم التقارير بعد على إعدادها أو إجنازها. كما أن األموال من خارج امليزانية ال  تلقتها جهات االتصال الوطني

الفاو ملسرراعدة البلدان يف إعداد تقاريرها، من خالل توفري الدعم املايل مثالا الجتماعات وطنية متعددة أصررحاب الشررأن 
 زيادة أنشطة وعدد التقارير القطرية.وملشاورات إقليمية غري رمسية، اضطلعئ بدور أساسي يف 

 
 ي العالمف حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةالتقارير القطرية الواردة في مسودة التقرير عن  1الجدول 

 البلدان اإلقليم 

بوركينا فاسو، الكامريون، تشاد، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غينيا، كينيا، مايل،  (12أفريقيا )
 مجهورية تنزانيا املتحدة، زامبيا.السنغال، 

 ئ ناميأفغانستان، بنغالديش، بوتان، ا(ند، نيبال، سري النكا، في (7آسيا )

بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، إسرررررررتونيا، فنلندا، فرنسرررررررا، أملانيا، هنغاريا، إيرلندا،  (19أوروبا وآسيا الوسطى )
سرررويسررررا،  إسررربانيا، السرررويد،هولندا، النرويج، بولندا، سرررلوفاكيا، سرررلوفينيا، 

 تركيا، اململكة املتحدة

تاريكا، إكوادور، السررررررررررررررلفادور، غرينادا،  (14أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ) األرجنتص، جزر الباهاما، كوسرررررررررررررر
 غويانا، جامايكا، املكسيك، نيكاراغوا، بنما، بريو، سانئ لوسيا، سورينام

مصرررررر، العراق، األردن، لبنان، عمان، السرررررودان، اإلمارات العربية املتحدة،  (8الشرق األدىن ومشال أفريقيا )
 اليمن

 الواليات املتحدة األمريكية (1أمريكا الشمالية )

ر ، باالو، بابوا غينيا اجلديدة، ساموا، جز ، ناوروس، كرييباجزر كو ، فيجي (10) ا(ادئجنوب غرب احمليط 
 سليمان، توجنا

 
، ُعقدت 2013ديسررررررررررررررمرب/كانون األول  12ووفّرت أمانة ا(يئة الدعم طيلة فرتة تقدحب التقارير وما بعدها. ويف  - 10

جلسرررة تدريب يف شررركل ندوة عرب اإلنرتنئ لعرض اخلطوط التوجيهية وتوفري املسررراعدة على اسرررتخدامها يف إعداد التقارير 
 9مهنيص معنيص بإعداد التقارير القطرية.القطرية. وحضر الندوة جهات اتصال وطنية وغري ذلك من 

 
، وفّرت الفاو أيضرررراا الدعم الفر للبلدان، إثر مسرررر  تفصرررريلي لتقييم احلاجات. ويف 10إىل طلب ا(يئة واسررررتجابةا  - 11

، مّتئ اسرررررتشرررررارة مجيع جهات االتصرررررال الوطنية املعّينة يف ذلك الوقئ بشرررررأن نوع التدريب أو الدعم 2015فرباير/شرررررباط 
 الذي قد يكون مفيداا (ا يف إعداد تقاريرها الوطنية. فأشررررررررررررررارت عدة بلدان إىل حاجتها إىل دعم مايل فيما طلبئ الفر

   بلدان أخرى دعماا فنياا فردياا وةصصاا.

                                                      
9  http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/webinar/en/ 
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وعلى ضوء هذه االستجابات، قّدمئ الفاو الدعم الفر جلهات االتصال الوطنية على أساس فردي، من خالل  - 12
ت إضرررافية بشرررأن اخلطوط التوجيهية، وتوضررري  العملية أو اسرررتعراض مسرررودة التقارير وإبداء التعليقات عليها. توفري معلوما
 نظمةّكنئ املاملكاتب القطرية للفاو، مت مسرررامهاتنرويج وإسررربانيا، و أملانيا وال عم من خارج امليزانية الذي وفرتهوبفضرررل الد

صررحاب شررأن يف إعداد التقارير القطرية مبا مس  إشرررا  أبلداا نامياا،  25ن طلبات الدعم الفر الواردة ممن االسررتجابة إىل 
 واملشاورات ذات الصلة.

 

 المصادر اإلضافية للمعلومات  - رابعاا 

 
ومنذ بدء  11.رير على دراسرات مواضريعيةعة عشررة على ضررورة أن يعتمد التقشرّددت ا(يئة يف دورهتا العادية الراب - 13

ين مسررامهات أصررحاب شررأن آخر على عملية اإلعداد، شررّددت ا(يئة أيضرراا على أمهية التقارير الواردة من منظمات دولية و 
ودعئ ا(يئة املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، مبا يف ذلك  12يف البلدان النامية. مراكز التمّيزذات الصررررررررررلة، مبا يف ذلك 
ويل يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ومبادرات أخرى مثل اقتصررررررررراديات منهاج العمل احلكومي الد

وشّددت ا(يئة على ضرورة أن يستفيد التقرير  13النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، إىل املشاركة يف العملية التحضريية.
 14يم القطاعية.بالكامل من مصادر املعلومات املوجودة ومن بينها عمليات التقي
 

 الدراسات المواضيعية
 

طلبئ األمانة إجراء ثالث دراسررررات مواضرررريعية تعاع املواضرررريع الواردة أدناه. ومن شررررأن هذه الدراسررررات أن متّد  - 14
 التقرير النهائي باملعلومات على أن تكون متاحة معه.

 
 ؛لةغذية والزراعة واستخدامه مسامهة منظمات اجملتمع املدين واإلجراءات لدعم صون التنوع البيولوجي 

 مسامهة التنوع البيولوجي لةغذية والزراعة يف قدرة النظم االجتماعية اإليكولوجية على الصمود؛ 

 .مسامهة التنوع البيولوجي يف التكثيو املستدام إلنتاج األغذية 
 

 مصادر أخرى للمعلومات

 
ا املتصلة يف دورهتا األخرية عن براجمها، وأنشطتها وسياساهتقامئ منظمات دولية عديدة بتقدحب تقارير إىل ا(يئة  - 15

، دعئ الفاو املنظمات الدولية 2016وإضافةا إىل ذلك، يف مارس/آذار  15بوالية ا(يئة، مبا يف ذلك املتصلة بإعداد التقرير.
ير عن نظمة تقار إىل توفري مزيد من املدخالت من خالل اسرررررتكمال اسرررررتبيان إلكرتوين موّحد. وقّدمئ سرررررئ وعشررررررون م

 (، وسوا تظهر ردودها يف التقرير النهائي.2أنشطتها )اجلدول 
 

                                                      
 Report13/14-CGRFA/من التقرير  14الفقرة   11
 Report14/14-CGRFA/ من التقرير 14الفقرة   12
 Report14/14-CGRFA/ من التقرير 16الفقرة   13
 Report14/14-CGRFA/ التقرير من 14 الفقرة  14
 Inf.15/15-CGRFA/32و Inf.15/15-CGRFA/30و Inf.15/15-CGRFA/8 الوثائق  15
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التقارير و  وتأخذ مسودة التقرير أيضاا يف االعتبار مصادر أخرى للمعلومات، مبا يف ذلك قواعد البيانات الدولية، - 16
العاملية )مبا يف ذلك تلك الصرررررررادرة عن الفاو(، واملؤلفات العلمية والتقارير الوطنية واالسررررررررتاتيجيات الوطنية بشرررررررأن التنوع 

 .اتفاقية التنوع البيولوجيتنفيذ البيولوجي وخطط العمل املعّدة لدعم 
 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة: المنظمات الدولية التي قدمت تقارير عن أنشطتها في مجال 2الجدول 

  التغطية الجغرافية اسم المنظمة

 أفريقيا مركز األرز يف أفريقيا 

 أفريقيا إدارة االقتصاد والزراعة يف املناطق الريفية  مفوضية االااد األفريقي،

 أفريقيا مكتب االااد األفريقي للموارد احليوانية

 العامل البيولوجياملنظمة الدولية للتنوع 

 البحر الكارييب معهد البحوث الزراعية والتطوير يف بلدان الكارييب 

 العامل الدويل للزراعة والعلوم البيولوجيةاملركز 

 العامل املمارسة العاملية يف جمال األغذية والزراعة، البنك الدويل

 العامل الصندوق االستئماين العاملي للتنوع احملصويل

 األمريكيتان التعاون يف جمال الزراعة يف البلدان األمريكيةمعهد 

 العامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 العامل  املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة

 العامل املركز الدويل للزراعة االستوائية

 أفريقيا املركز الدويل لفسيولوجيا وإيكولوجيا احلشرات

 العامل حلركات الزراعة العضويةالدويل االااد 

 العامل املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية

 العامل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 أفريقيا جنوب الصحراء املعهد الدويل للزراعة االستوائية

 العامل املركز الدويل لتحسص الذرة والقم 

 العامل الدويل لبحوث األرز املعهد

 العامل االااد الدويل حلفظ الطبيعة

 ا(ادئجزر احمليط  ا(ادئمجاعة التجارة العضوية واألخالقية يف احمليط 

 العامل تفاقية التنوع البيولوجيأمانة ا

 العامل مؤسسة تذوق األغذية 

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب مركز البحوث الزراعية االستوائية والتعليم العايل

 العامل لرصد الصيانة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة العاملياملركز 

 العامل املركز العاملي للحراجة الزراعية
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 المشاورات اإلقليمية غير الرسمية  - خامساا 
 
ي ذالعير ال، ومتاشررررررررررررررياا مع طلب ا(يئة ومع األموال من خارج امليزانية والدعم 2016بص مارس/آذار ومايو/أيار  - 17

، ُأجريئ مشاورات إقليمية غري رمسية بشأن حالة التنوع البيولوجي لةغذية والزراعة يف مجيع األقاليم باستثناء 16وفّرته أملانيا
أمريكا الشررررررمالية. وضررررررّم املشرررررراركون جهات االتصررررررال الوطنية ال  كانئ قد قّدمئ تقاريرها القطرية، وجهات االتصررررررال 

ور إعداد تقاريرها، وجهات االتصررررررررررررررال الوطنية ال  ّم تعيينها مؤخراا وعلى وشررررررررررررررك أن تبدأ بإعداد الوطنية ال  هي يف ط
تقاريرها. وقد مسحئ املشرررررررررررررراورات غري الرمسية جلهات االتصررررررررررررررال الوطنية تقاسررررررررررررررم املعارا واملعلومات عن حالة التنوع 

يولوجي ة واإلجراءات املمكنة يف جمال صررررون التنوع الباحلاجات اإلقليميالبيولوجي لةغذية والزراعة يف أقاليمها، ومناقشررررة 
احلاجات  - التنوع البيولوجي لةغذية والزراعةلةغذية والزراعة واسرررررررررررتخدامه على حو مسرررررررررررتدام. كما أن الوثيقة بعنوان "

 تلّخص احلاجات واإلجراءات املمكنة ال  عرّبت عنها البلدان خالل املشاورات اإلقليمية. 17"واإلجراءات املمكنة
 
كانئ املشرررررررررراورات اإلقليمية غري الرمسية، ال  ّم تنظيمها بالشررررررررررراكة مع املكاتب اإلقليمية للفاو واملنظمات وقد   - 18

االنتهاء و  الوطنية يف إعداد، ومراجعة تقاريرها القطريةالشرررررريكة اإلقليمية أو العاملية، مفيدةا يف مسررررراعدة جهات االتصرررررال 
وُدعيئ جهات االتصررررال الوطنية ال  مل تسررررّلم بعد التقارير القطرية )املسررررودة أو النهائية( إىل إعداد تقارير موجزة، . منها

ن بلداا تقارير ة وعشررررررررو قبل املشررررررراورات اإلقليمية، تكون مسرررررررتندةا إىل جمموعة من اخلطوط التوجيهية املبسرررررررطة. وقّدم أربع
موجزة، اّول ثالثة منها الحقاا إىل تقارير كاملة. كما ّم إقرار تسرررعة عشرررر تقريراا بشررركل رمسي، وُأخذت بعص االعتبار يف 

 مسودة التقرير.
 
 دوقد مسحئ املشررراورات اإلقليمية غري الرمسية جلهات االتصرررال الوطنية بتقاسرررم املعلومات واخلربات بشرررأن إعدا - 19

تقاريرها القطرية، مبا يف ذلك التحديات ال  تواجهها على صرررررررررررعيد مجع املعلومات املطلوبة وفقاا للتصرررررررررررنيو املقرتح لنظم 
نظر يف كيفية والاإلنتاج، وإشرررا  أصررحاب الشررأن يف بلداهنا. كما أن املشرراورات توفّر أيضرراا فرصررةا ملناقشررة مسررائل حمددة 

 ية إعداد التقارير القطرية.اسص استيعاب املفاهيم وتسهيل عمل
 
تيحئ جلميع أُ إعداد تقارير توليفية إقليمية  وهبدا تسررررررررررررررهيل املناقشررررررررررررررات حول حاجات األقاليم وأولوياهتا، مّ  - 20

ال  قدمتها  (التقارير اليالا أّولياا للتقارير القطرية )املسرررودة والنهائية هذه جهات االتصرررال الوطنية قبل املشررراورات. ووفّرت
لدان قبل املشرررررررررررراورات اإلقليمية. كذلك، وفّرت هذه التقارير جلهات االتصررررررررررررال الوطنية أمثلةا ملموسررررررررررررة عن أقاليمها، الب

وساعدت يف اديد الثغرات واحلاجات يف جمال رصد التنوع البيولوجي لةغذية والزراعة والسياسات املتصلة به، وتقييمه، 
تُرفق  مسررررراندةق وتُتاح بشررررركل وثائ مل التقارير التوليفية اإلقليمية. وسررررروا ُتسرررررتكحفظهواسرررررتخدامه على حو مسرررررتدام و 

 بالتقرير النهائي.
 
تماع متاحة . كما أن تقارير االجواجلهات املسؤولة عن تنظيمها ترد أدناه مواعيد املشاورات اإلقليمية غري الرمسية - 21

 بشكل وثائق معلومات.
 

                                                      
 Report15/15-CGRFA/من التقرير  13الفقرة   16
  CGRFA-4/17/16الوثيقة   17
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 املكتب اإلقليمي و  أفريقياا(يئة، واملكتب اإلقليمي للفاو يف : ّم تنظيم االجتماع بالشررررررررررررررراكة بص أمانة 18أفريقيا
املعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية يف  2016مايو/أيار  26إىل  24شرق أفريقيا. وقد انعقد يف الفرعي للفاو يف 

 بلداا وثالث منظمات دولية. 19ثلون مشاركاا مي 32يف أديس أبابا، إثيوبيا. وحضر االجتماع 
 

 شررررررررار  يف تنظيمها كل من أمانة ا(يئة واملكتب اإلقليمي للمنظمة يف آسرررررررريا انعقدت املشرررررررراورة، ال   :19آسيييييييا
يف بانكو ، تايلند. وحضرررررررررر االجتماع  2016أبريل/نيسررررررررران  28إىل  26واحمليط ا(ادئ خالل الفرتة املمتدة من 

 ن.، ومنظمتان دوليتابلداا  16مشاركاا ميثلون  25
 

  انعقدت املشرررررررراورة، ال  شررررررررار  يف تنظيمها كل من أمانة ا(يئة واملكتب اإلقليمي  :20أوروبا وآسيييييييا الوسييييييط
إىل  18للمنظمة يف أوروبا وآسرررررررريا الوسررررررررطى واملكتب االاادي األملاين للزراعة واألغذية خالل الفرتة املمتدة من 

 ن.بلداا، ومنظمتان أوروبيتا 14اركاا ميثلون مش 29ملانيا. وحضر االجتماع يف بون، أ 2016أبريل/نيسان  20
 

 الرذي شررررررررررررررار  يف تنظيمره كرل من أمرانرة ا(يئرة واملكتب  انعقرد االجتمراع :21أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
يف  2016مرارس/آذار  10إىل  8اإلقليمي للمنظمرة يف أمريكرا الالتينيرة والبحر الكرارييب خالل الفرتة املمتردة من 

 بلداا ومنظمة إقليمية واحدة. 19مشاركاا ميثلون  32بنما سي ، بنما. وحضر االجتماع 
 

 إىل  5املشرراورة للشرررق األدىن ومشال أفريقيا خالل الفرتة املمتدة من  انعقدت :22الشييرا األدن  وشييمال أفريقيا
ل من أمانة ا(يئة واملكتب اإلقليمي للمنظمة يف يف روما، إيطاليا. وشرررررررار  يف تنظيمها ك 2016أبريل/نيسررررررران  7

 بلدان ومنظمة دولية واحدة. 10مشاركاا ميثلون  18الشرق األدىن ومشال أفريقيا. وحضر االجتماع 
 

  يف نرررادي، فيجي.  2016مرررايو/أيرررار  5إىل  3خالل الفرتة املمتررردة من انعقرررد االجتمررراع  : 23الهيياد المحيط
حضررررررررر االجتماع و  وشررررررررار  يف تنظيمه كل من أمانة ا(يئة واملكتب اإلقليمي الفرعي للمنظمة يف احمليط ا(ادئ.

 بلدان ومنظمة إقليمية واحدة. 10مشاركاا ميثلون  18

 
 جدول أعمال التنوع البيولوجي العالمي  - سادساا 

 
منرذ انعقراد الردورة األخرية للهيئرة، اإلفرادة عن إعرداد التقرير يف االجتمراعرات الردوليرة ذات واصررررررررررررررلرئ األمرانرة،  - 22

الصرررررلة، هبدا ضرررررمان أن يسررررراهم يف جدول أعمال التنوّع البيولوجي العاملي وأن يتّم اإلقرار بأنه يشررررركل جزءاا منه. وقد 
ذلك  ه وعملية إعداده يف مناسرررررررررررررربات ةتلفة، مبا يفوفّرت األمانة معلومات عن أهداا التقرير، وإطاره املفاهيمي، ونطاق

، ومؤمتر تروندهاحب الثامن بشررررررأن التنوّع 2015خالل املنتدى بشررررررأن أعمال اتفاقية التنوّع البيولوجي والتنوع البيولوجي عام 

                                                      
 Inf.17/16-CGRFA/1.11.الوثيقة   18
 Inf.17/16-CGRFA/2.11.الوثيقة   19
 Inf.17/16-CGRFA/3.11.الوثيقة   20
 Inf.17/16-CGRFA/4.11.الوثيقة   21
 Inf.17/16-CGRFA/5.11.الوثيقة   22
 Inf.17/16-CGRFA/6.11.الوثيقة   23
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او ومنظمات فيف ال قاد اجتماعات حكومية دولية ةتلفة، وخالل أحداث جانبية نُّظمئ مبناسبة انع2016البيولوجي عام 
 إىل تزايد الوعي إزاء العملية اجلارية. 24دولية أخرى. وتشري تقارير االجتماع وغريها من املطبوعات

 
مناسررررررررربات عدة على أوجه التكامل بص عملية تقدحب التقارير الوطنية بشرررررررررأن اتفاقية التنوع وّم إلقاء الضررررررررروء يف  -23

ريرها وقد اسررتخدمئ جهات االتصررال الوطنية املعلومات ذات الصررلة الواردة يف تقالتقرير. التحضررريية ل عمليةالالبيولوجي و 
املقردمرة إىل اتفراقيرة التنوّع البيولوجي يف إطرار إعرداد تقراريرهرا القطريرة، كمرا تُعترب بع  اجلوانرب يف عمليرة تقردحب و الوطنيرة 
تّم اإلقرار أيضاا باملسامهة ا(امة اتفاقية التنوّع البيولوجي. ويلعملية رفع التقارير املتصلة ب مفيدةا  لوضع التقرير العاملي التقارير

 يف وأحيطئ جهات االتصررررررررررررررال الوطنية لدى اتفاقية التنوع البيولوجي علماا  25للتقارير القطرية يف تقييم غايات آيشرررررررررررررري.
ركة نشررررررررطة يف ىل ضررررررررمان مشررررررررابل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إبعملية إعداد التقرير وم دعوهتا من ق   2016مارس/آذار 

 .26العملية التحضريية الوطنية

 
ورة الواجب تقدميه إىل الدورة العشرررررررررين للهيئة الفرعية للمشرررررررر وفّرت املنظمة أيضرررررررراا املعلومات عن إعداد التقريرو  - 24

ة والحقاا ا(يئة الفرعية املعنيوأحاطئ ا(يئة الفرعية علماا،  27العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي.
يئة وجلنة الزراعة التابعتص (ا إىل دعوة الفاو وا(بوأوصررررئ  28بالتنفيذ التابعة التفاقية التنوّع البيولوجي، بالعملية التحضررررريية

 القيام مبا يلي:
 

البيولوجي يف  الَتنوُّعمواصررررررلة دعم تطوير وتنفيذ التدابري واإلرشررررررادات واألدوات الالزمة لتشررررررجيع تعميم " )أ(
قطاعات احملاصيل، والثروة احليوانية، واألغذية والتغذية، بقصد دعم البلدان األعضاء يف جمال التحّول إىل 

 النظم املستدامة لةغذية والزراعة؛
 النظر يف وضع خطة عمل عاملية على أساس تقرير حالة التنوع البيولوجي لةغذية والزراعة يف العامل؛ )ب(
 29تقدحب املعلومات عن التقدم احملرز إىل األجهزة ذات الصلة يف إطار االتفاقية؛" )ج(

  

                                                      
 .with  –Analysis of the national reporting processes in agreements relevant for biodiversity . 2016Wiedmer Eأُنظر مثالا   24

emphasis on the CBD. Bern (UNEP/CBD/SBI/1/INF/39). 
25  en.pdf)-39-inf-01-/information/sbi01-(available at https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi 39/INF/1UNEP/CBD/SBI/ 
26  en.pdf-agriculture-030-2016-https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf 
27  .42/INF/20UNEP/CBD/SBSTTA/ 
28   )5/13(UNEP/CBD/COP/ 16/20UNEP/CBD/SBSTTA/ 14/1  ،/24، الرررررررررفرررررررررقررررررررررة 20/15، الرررررررررتررررررررروصرررررررررررررررررررررررريرررررررررةUNEP/CBD/SBI/

(UNEP/CBD/COP/13/6) ، 33، الفقرة 1/4التوصية. 
29   )5/13(UNEP/CBD/COP/ 16/20UNEP/CBD/SBSTTA/ 14/1  ،/25، الرررررررررفرررررررررقررررررررررة 20/15، الرررررررررتررررررررروصرررررررررررررررررررررررريرررررررررةUNEP/CBD/SBI/

(UNEP/CBD/COP/13/6 ) 34، الفقرة 

https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf-2016-030-agriculture-en.pdf
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 حالة إعداد التقرير والستنتاجات األولية  - سابعاا 
 
، وغريها من مصرررررادر املعلومات، 1تقريراا قطرياا، كما هو وارد يف اجلدول  71إىل اليل  30تسرررررتند مسرررررودة التقرير -25

، فإن مسررررودة التقرير، بوصررررفه نتيجة التأخري يف تقدحب معظم التقارير القطرية، 31أعاله. وكما اسررررتبقته ا(يئةوفقاا للوصررررو 
 .نشرهل العاملي غري مكتملة ومن الضروري إجراء مزيد من العمل لوضع اللمسات األخرية على التقرير

 
من اإلطار االسرتاتيجي  2(دا االسرتاتيجي على صعيد املنظمة، سوا يساهم التقرير يف اقيق ا اا وبوصفه منتج -26

يساهم  سواو  من الزراعة والغابات ومصايد األمسا  بطريقة مستدامة. زيادة واسص توفري السلع واخلدماتاملراجع للفاو: 
. وتشرررررررار  إدارات ذات الصرررررررلة قطاعات اإلنتاج عربظام اإليكولوجي أيضررررررراا يف تعميم خدمات التنوّع البيولوجي والن التقرير

الفاو للزراعة ومحاية املسرررتهلك، ومصرررايد األمسا  وتربية األحياء املائية، والغابات، والتنمية االقتصرررادية واالجتماعية يف إعداد 
 واستعراضه. واستعراض التقرير. وإضافةا إىل ذلك، يشار  خرباء خارجيون يف إعداد التقرير

 

 الستنتاجات األولية

 
دمات النظام ، ضيييرورت لتقديم العديد من خلمرافقاالتنوع البيولوجي  ول سييييماالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، 

ونات تلقي البلدان الضرررررررررروء على األدوار احليوية ال  تؤديها مك. يسييييييييتند إليها إنتا  األغذية والزراعةاإليكولوجي التي 
م اإلنتاج الطبيعيص ألنواع اآلفات يف احملاصرررررررررريل وحو(ا، ويف الثروة احليوانية، ونظ التنوع البيولوجي مثل امللقحات واألعداء

املائية واحلرجية. وتشرررررّدد أيضررررراا على أمهية تعميم أو زيادة التنوع البيولوجي داخل هذه النظم كوسررررريلة لتعزيز سررررربل العيش 
  املنا..على الصمود يف وجه التحديات مثل تغري ، وتوطيد االستدامة والقدرةن الغذائي والتغذيةالريفية، واسص األم

 
ليم النظام اإليكولوجي واألغذية البرية بين إق ، وخدماتفقالمر االبيولوجي التنوع تختلف المعارف بشييييييييييي ن حالة 

باا ما تكون غير مكتملة  قرراريرراتالالفإن العررديررد من األنواع املوجودة يف نظم اإلنترراج وحو(ررا، و رراصرررررررررررررررة . وآخر، وغال
و، كما أن ومائفها ضرررررمن النظم اإليكولوجية تبقى غري مفهومة بشررررركل جيد. واأل جسرررررام الدقيقة، مل ُتسرررررّجل أو ُتوصرررررّ

دة ألنواع عديدة بشركل جيد، وحيث اري مشراريع  ث عدي النامية، حيث يتم رصرد اااهات األعداد وحىت يف البلدان
وجزة فقط عن حالة األنواع م غالباا ما توفّر البيانات املتاحة حملةا  تنظر يف الروابط بص التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة،

 الفردية )أو اجملموعات الوميفية أو التصنيفية لةنواع( يف نظم إنتاج أو موائل أو مناطق جغرافية حمددة.

 
ية ال  يتم واع الرب إن األنالغذائي والتغذية في بلدان عديدة، إنما يزداد خطر خسيييييييييييارتها   األغذية البرية هامة لألمن

هامة ولكن غالباا ما تُغفل كمكّون يف التنوع البيولوجي يف نظم اإلنتاج وحو(ا. هي أنواع حصرررررررررررادها كمصرررررررررررادر لةغذية 
وغالباا ما تكون األغذية الربية أقارب برية لةنواع املسررتأنسررة، وميكن اسررتئناسررها، وتوفّر جمموعة من املوارد الوراثية للتهجص 

ة نظمها املتصررررررررررل داخل وحولنوع من األغذية الربية ال  أفادت البلدان عن وجودها  2400. ومن بص أكثر من واالختيار
 نوع منها على األقل معرضاا للخطر. 500احملاصيل، والثروة احليوانية، والغابات، ونظم إنتاجها املائية واملختلطة، يُعترب ب

                                                      
 Inf.17/16-CGRFA/10.الوثيقة   30
 Report15/15-CGRFA/ من التقرير 11الفقرة و ؛ Report13/14-CGRFA/من التقرير  15الفقرة   31
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لبرامج الرصيييييييييد تعني أن البيانات عن حالة واتجاهات التنوع الحالة غير المتقدمة بشيييييييييك  كاف  ل شييييييييي  في أن 

وفر مسرررررررررررررروحات . تواألغذية البرية، غير مكتملة فقالمر االتنوع البيولوجي البيولوجي لألغذية والزراعة، وبخاصييييييييييية 
ليرة أو الوطنيرة على املسررررررررررررررتويرات احمل فقاملر اي للتنوع البيولوجاألعرداد والتردابري املقرابلرة مؤشررررررررررررررراا عن حرالرة الفئرات الفرديرة 

ةتلطة، إمنا هنا  أسررررررررررررررباب عديدة تدعو إىل القلق بشررررررررررررررأن تراجع  اإلقليمية. وتعطي البيانات من هذا النوع صررررررررررررررورةا  أو
 .لحقاملكّونات الرئيسية للتنوّع البيولوجي امل

 
اا سييلبياا بمجموعة من ت ثر  اقدمهاإليكولوجي التي ياعة وخدمات النظام غالباا ما يت ثر التنوع البيولوجي لألغذية والزر 

العديد من هذه  ارآثأيضاا مصدراا للقدرة عل  الصمود في وجه  قد يشك  التنوع البيولوجي لكنمحفزات التغيير؛ 
بص ي والعاملي، و ترتاوح احملفزات بص املسرررتوى احملللتكييف نظم اإلنتا  مع التحديات المسيييتقبلية   المحفزات وقاعدةا 

التطورات يف التكنولوجيا وممارسرررررررررات اإلدارة ضرررررررررمن قطاع األغذية والزراعة والعوامل البيئية، واالقتصرررررررررادية، واالجتماعية، 
والثقافية والسرررياسرررية األوسرررع نطاقاا. وأفادت البلدان عن أمثلة بشرررأن كيفية اسرررتخدام التنوع البيولوجي لةغذية والزراعة يف 

 تغرّي املنا.، يف مكافحة األنواع الغريبة الغازية ويف اسص االستعداد للكوارث.تكييو نظم اإلنتاج مع آثار 
 

ت اإلفييادة عل  نطيياا واسيييييييييييع عن جهود إلدارة الت ة توفير تعزيز عملييينوع البيولوجي لألغييذييية والزراعيية بهييدف تميي 
 فقاملر اتنوع البيولوجي النوع يف  400. أفرررادت البلررردان أن أكثر من خييدمييات منظميية وداعميية في النظييام اإليكولوجي

لتلقي ، وتوفري اضررع إلدارة ناشررطة للرتويج خلدمات النظام اإليكولوجي. واألهداا األكثر شرريوعاا يف التقارير هي تعزيز خي
 مستلزمات املوائل، وتنظيم انبعاثات غازات الدفيئة وتنظيم مكافحة اآلفات واألمراض.

 
ُأفيد عن تزايد اسيييتخدام مجموعة من ممارسيييات اإلدارة التي تُعتبر مؤاتية لحفو التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

. أفادت عدة بلدان عن اااهات متزايدة يف تنفيذ ممارسررات مثل الزراعة العضرروية، وإدارة واسييتخدامه عل  نحو مسييتدام
ي ة املتكاملة للمغذيات النباتية واإلدارة املتكاملة لآلفات. غري أنه ما زال ينبغالتلقي ، واإلدارة املسررررررررررررررتدامة للرتبة، واإلدار 

 اسص املعرفة بشأن كيفية تأثري هذه املمارسات يف جمال اإلدارة على حالة التنوع البيولوجي لةغذية والزراعة. 
 

، وبخاصة التنوع الزراعةذية و بيولوجي لألغخاص عل  التنوع ال إل  تركيز غالباا ما تفتقر األطر القانونية والسياساتية
البيولوجي   أطراا سياساتية وقانونية تستهدا حفظ التنوع لقد وضعئ معظم البلدانواألغذية البرية   المرافقالبيولوجي 

ككّل واسررررتخدامه على حو مسررررتدام، كما أن السررررياسررررات ال  تتناول إدارة نظم اإلنتاج الغذائية والزراعية تسررررتند بشرررركل 
طاق واسررررررع التدابري على ن هُنج النظام اإليكولوجي، واملشرررررراهد الطبيعية واملشرررررراهد البحرية. إمنا مل تذكر التقارير إىلمتزايد 

وأدوارها يف توفري  ملرافقاالقانونية والسياساتية ال  تستهدا بشكل صري  األغذية الربية أو املكونات يف التنوع البيولوجي 
 .خدمات النظام اإليكولوجي

 
غذية والزراعة حفو التنوع البيولوجي لأليقي د عدد من الحواجز عملية وضيييع وتنفيذ أدوات سيييياسييياتية فعالة تتناول 

أمهية  زاءإتشررمل الصررعوبات ال  ذكرهتا البلدان غياب الوعي لدى صررانعي السررياسررات واسييتخدامه عل  نحو مسييتدام  
واألمن الغذائي. إضررافةا  ، ولسرربل العيشواألغذية الربية ملرافقاالتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي لةغذية والزراعة، و اصررة 



CGRFA-16/17/3 12 

 

إىل ذلك، ذكرت البلدان غياب املعارا التفصرررررررررريلية عن هذه الفئات من التنوع البيولوجي، واألدوار ال  تضررررررررررطلع هبا يف 
نفيذ أحياناا سررررررررياسرررررررراتية القائمة. ويواجه التمبمارسررررررررات اإلدارة والتدابري ال هاتأثر ية تقدحب خدمات النظام اإليكولوجي وكيف

العوائق بفعل عدم توفر املوارد البشررررررررررية واملالية، وغياب الوعي واملعرفة من جانب أصرررررررررحاب الشرررررررررأن وغياب التعاون بص 
 الوكاالت املنّفذة.

 
ام اإليكولوجي خدمات النظ تقديمتتطلب اإلدارة المسيييييييييييتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتعزيز دوره في 

لدولية . يعرب اسررررررررررررررتخدام التنوع البيولوجي لةغذية والزراعة احلدود اتعاوناا متعدد األطراف بين القطاعات وتعاوناا دولياا 
رة و واحلدود التقليدية بص القطاعات. فأطر التعاون على املسرررررتويات الوطنية، واإلقليمية والدولية يف إدارة املوارد الوراثية متط

نسرررررررررررربياا يف القطاعات الفرعية لةغذية والزراعة. إمنا أفادت التقارير بشرررررررررررركل أقل عن التعاون بص القطاعات واألنشررررررررررررطة 
 واألغذية الربية. ملرافقاالتنوع البيولوجي  تستهداالتعاونية املتعددة األطراا، وال سيما تلك ال  

 
 الخطوات المقبلة  - ثامناا 

 
ياا وتقدميها أخذ يف االعتبار مجيع التقارير القطرية ال  ّم إقرارها رمساجع، تتقرير مر  سررررودةتاح من تُ األمانة أتقرتح  -27
ن واملراقبو ، وأن يُدعى األعضاء 2017ديسمرب/كانون األول  1، على املوقع االلكرتوين للهيئة يف 2017مارس/آذار  31قبل 

. وبعدها، ميكن نشررر التقرير النهائي، 2018فرباير/شررباط  15راجع قبل يف ا(يئة إىل إبداء تعليقاهتم على مشررروع التقرير امل
 .2018مع األخذ يف االعتبار التعليقات الواردة، خالل الفصل األول من عام 

 

 الموارد المطلوبة  - تاسعاا 

 
. ويُقرتح أن حملددمن الضررررروري توفري موارد مالية وبشرررررية مالئمة لضررررمان االنتهاء من التقرير ضررررمن اإلطار الزمر ا -28

. وتتصررررررررررررل املصرررررررررررراريو 1تغطي امليزانية العادية واألموال من خارج امليزانية التكاليو الباقية، كما هو مشررررررررررررار إليه يف امللحق 
 اأمريكي ادوالر  1.238.860الرئيسررررررررية باملومفص، ونشررررررررر التقرير وترمجته وأنشررررررررطة التواصررررررررل. وتُقّدر التكاليو اإلمجالية مببل  

( من برنراجمهرا اأمريكير ادوالر  677 680يف املرائرة من املوارد املطلوبرة ) 55. برإمكران الفراو أن تغطي 2018-2017للسرررررررررررررنتص 
 441.180 دوالر أمريكي، تبل  األموال النرررراقصرررررررررررررررررة 120.000العررررادي. ويف مررررل توفر أموال من خررررارج امليزانيررررة بقيمررررة 

 .اأمريكي ادوالر 
 

 التوجيهات المطلوبة  - عاشراا 

 
  :القيام مبا يلي ترغب اللجنة يف قد -29
 

 اإلحاطة علماا مبشروع التقرير؛ )أ(
 ؛2017مارس/آذار  31دعوة البلدان ال  مل تقدم بعد تقاريرها القطرية إىل تقدميها  لول و  )ب(

 الطلب إىل األمانة:و  )ج(
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 ؛2017ديسمرب/كانون األول  1إعداد مشروع تقرير مراجع  لول  -1
 ؛2018فرباير/شباط  15دعوة األعضاء واملراقبص إىل إبداء التعليقات على مشروع التقرير املراجع قبل و -2
، مع األخذ يف االعتبار 2018لتقرير لنشررررره خالل النصررررو األول من عام لضررررع الصرررريغة النهائية و و  -3

 التعليقات الواردة من األعضاء واملراقبص؛
 الضرورية؛املالية  املوارد، رهناا بتوفر ظمةاملننشر التقرير النهائي جبميع لغات و  -4
 ؛ املنظمةإعداد نسخة موجزة للتقرير ونشرها جبميع لغات و  -5
عرض التقرير النهائي يف االجتماعات الدولية ذات الصررررررررررررررلة لضررررررررررررررمان أن يوفّر املعلومات جلدول و  -6

 لة؛املستدامة ذات الصأعمال التنوع البيولوجي ويساهم فيه، و اصة تنفيذ أهداا التنمية 
 

 وجزة ونشرمها؛ ونسخته امل التقرير دعوة احلكومات واجلهات املاحة إىل توفري املوارد املالية الالزمة لرتمجةو  )د(
دعوة البلدان إىل االستجابة إىل استنتاجات التقارير القطرية، من خالل وضع سياسات وبرامج وأنشطة و  )هر(

 اإلقليمي، كما هو مناسب.مالئمة على املستوى 
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 1 المرفق
 

 لتقرير ونشره بالدولر األمريكيل لوضع الصيغة النهائيةاألنشطة الرئيسية والميزانية المقترحة 
 2018-2017في الفترة 

 المجموع األموال من خار  الميزانية 32البرنامج العادت 

 تنسيق عملية تقدحب التقرير واالتصاالت
 شهراا( 16) 3-فئة ا
 أشهر( 6) 4-ع .فئة 

251.136 0 251.136 

اليل البيانات، ووضررررررع مشررررررروع التقرير 
 واستعراضه واريره واالنتهاء منه

 شهراا( 16) 5-فئة ا
 شهراا( 15) 2-فئة ا

 شهراا( 16املستشارون )

302.544 180.27133 573.724 
 

ترمجرررة التقرير ونسررررررررررررررختررره املوجزة واملواد 
   مس لغات االلكرتونية

12.000 000.135 147.000 

نشر التقرير ونسخته املوجزة، وطباعتهما 
 وتوزيعهما

12.000 130.000 142.000 

 التقرير الثاين إصدار
 )اسرتاتيجية االتصال(

100.000 25.000 125.000 

 1.238.860 561.180 677.680     المجموع
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