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 مقدمة -أولا 
التنوع البيولوجي حالة عن  مبشروع التقرير حبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا األخرية،ر  -1

 2018.1يف عام صيغته النهائية يف عه ضبأن تعة منظمة األغذية والزراوأوصت )التقرير(  لألغذية والزراعة يف العامل
 
يف التنرروع البيولرروجي يف قيررع قطاعررات األغذيررة والزراعررة )ا اصرريل لررذل   الررذو وضررع تبعارراينظررر التقريررر النهررائي  -2

اويوانيرررة ات والثرررو ا اصرريل فحسرر  والثررروة اويوانيررة والغابررات ومصررايد األيرراأل وتربيررة األحيررراال املائيررة(. وهررو ال يتنرراول 
جينيهررا واألشررجار الرر  يزرعهررا وسصرردها سرركان الغابررات واألنررواع املائيررة الرر   ،املاشررية واملزارعررون ومربرر يربيهرراالرر   نررةاملدج  
 والكائنراتال سصى من األنواع األخرى من النباترات واويوانرات  اعددا  أيضاابل األحياال املائية، بو مر و يربيها الصيادون  أو

وتنقية امليراه وتروفري  وتلقيح النباتاتعليها  واوفاظ رتبة الصحيةتكوين الكان ذل  بال  تدعم اإلنتاج، سواال  ة الدقيقاوي ة 
جمموعرة مرن خدمرة تقدمي أو ب وة من هضم املواد النباتية الليفية أومتكني اويوانات اجملرت   اوماية من الظواهر اجلوية املتطرفة
الر  سربق  وأشرجار الغابراتة املصريداألنرواع املائيرة غرري األنرواع الييرة ) أيضاراالتقريرر  ويشرملمن اخلدمات اويوية األخرى. 

صد ( ال  ذكرها األغذيرة هيرز سرتخدم يف جتح الر  دقيقرة الاوي ة  كائناتالالتقرير يشمل  ،اللغذاال وألغراض أخرى. وأخريا ُتح
الزراعيررة املختلفررة. غررري أن الرتكيررز الرئيسرري هررو علررى التفرراعالت بررني القطاعررات وعلررى مكونررات -ويف العمليررات الصررناعية

 2.ال  جريها اهليئة العاملية القطاعية تقييماتالالتنوع البيولوجي غري املشمولة يف 
 
منذ الدورة العاديرة أجريت ال  لألنشطة  اا عاما تائج الرئيسية للتقرير واستعراضا تعرض هذه الوثيقة بإجياز بعض الن -3

صررادر املعرررض تإعررداد التقررارير القطريررة، و املعلومررات عررن أحررد  وف ر تررالسادسررة عشرررة لوضررع الصرريغة النهائيررة للتقريررر. و 
يف صريغته  كرل  منهمرا  ووضرع ةاملروجز نسرخته و صف مراجعة التقريرر تلتقرير و ت يف وضع استخدمال  ا لمعلوماتاألخرى ل
 .العادية السابعة عشرة الدورةخالل  ةاملوجز نسخته من التقرير و  كل    إطالقجرو سو النهائية. 

 
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم -ثانياا

 
 ااسررتخداما اسررتخدام التنرروع البيولرروجي الررذو يرردعم الزراعررة واوراجررة ومصررايد األيرراأل وتربيررة األحيرراال املائيررة إن  -4

باإلضرافة  ،املبذولرة لتلبيرة احتياجرات البشررية املتزايردة مرن الغرذاال واألعرالف واألليراف والوقرودأمر حيوو للجهود  مستداماا
اوايررة محايررة كوكرر  األرض لألجيررال القادمررة. كمررا يرروفر التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة جمموعررة مررن اخلرردمات إىل 
التنروع عل جيعالوة على ذل ، و . ةكثري غريها  أمور أخرى و  ،التلقيح ومكافحة اآلفات وصحة الرتبة وتوفري املوائلك،  األمهية

من  مثالا لصدمات والضغوط، مبا يف ذل  تغري املناخ، اأمام قدرة على الصمود نظم اإلنتاج وسبل املعيشة أكثر البيولوجي 
سررالالت ترروفري و  ،املتطرفررةاجلويررة األحرروال الرر  ُتمرري مررن  فنغرو ااملررغابررات ك  ،موائررل هامررة ملصررايد األيرراأل خررالل ترروفري

 .للجفافمقاومة أكثر حيوانات وأنواع نباتات 
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صرورة شراملة والرة هرذا عررض خطروة أساسرية يف  "حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة يف العرامل"التقرير عن  -5
ررهواسررتخدام التنرروع البيولرروجي أكثررر اسررتدامة ترروفري نظررم أغذيررة تسررتهدف الررة لتصررميم ترردخالت فع   ا قويرراا ، مررا يرروفر أساسا

مؤلف ومراجع،  150مخس سنوات من العمل، أكثر من  ، الذو استغرقالتقريروضع يف شارأل وقد . قدرة على الصمودو 
عالمررة والتشرراركي الشررامل ويحشررك ل هررذا التقريررر  مسرراهم. 1 300أعررده أكثررر مررن  يرراا قطر  تقريررراا 91إىل اسررتندوا يف ُتلرريلهم 

 .للتنوع البيولوجيعقد األمم املتحدة  بارزة يف
 
ل كيرررف شرررك  ويبحررر   يرررورد التقريرررر بالتفصررريل الفوائرررد العديررردة الررر  جيلبهرررا التنررروع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررة   -6

الرئيسرية للتغيرري  ةدافعرى القرو املزارعون والرعاة وسكان الغابات وصريادو األيراأل التنروع البيولروجي وحرافظوا عليره  وسردد ال
بسرررعة التنرروع البيولرروجي يف نظررم إنترراج و تقل رر  مررا زالررت اإلجررراالات البشرررية الرر  التقريررر سرردد كررذل    .تناوهلررانبغرري ي  الرر

التغريات يف اسرررتخدام األراضررري وامليررراه فرررم اإليكولررروجي. ااألنرررواع والنظرررمسرررتويي و الررروراثي  ىاألغذيرررة والزراعرررة علرررى املسرررتو 
 .يف فقدان هذا التنوع البيولوجيال  تساهم أكي العوامل بني والتلو  واالستغالل املفرط وتغري املناخ وتزايد السكان من 

 
ط الضرروال علرى السياسررات علررى سياسرات وسارسرات ُتقررق نترائج. واألهررم أنره يسرل  عديردة يقردم التقريرر أمثلررة  -7

األمرن الغرذائي برذل  عرزز تيفلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة، لن االستخدام املستدام ات واخليارات ال  ُتس  واملمارس
. اآلمنرررة عررري العلرررى الصرررمود وسررربل والقررردرة الرررنظم اإليكولوجيرررة الو يفيرررة، واإلنتاجيرررة واالسرررتدامة، تتعرررزز والتغذيرررة، و 

جررو ستخدم التنوع البيولوجي لألغذيرة والزراعرة و لييف قيع أحناال العامل وتكرارها مارسات هذه امل ينبغي توسيع نطاقو 
 عليه.افظة ا 
 
ط يسرررل  و لتنررروع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعررة واوفررراظ عليررره العديرررد مرررن التحرررديات. املسرررتدام لسرررتخدام االيواجرره  -8

تقيررريم ورصرررد وإدارة التنررروع البيولررروجي يتعلرررق بمرررا  يفالتقريرررر الضررروال علرررى االحتياجرررات واألولويرررات الررر  حرررددهتا البلررردان 
 لألغذية والزراعة وعلى األطر التمكينية ال  ينبغي إنشاؤها أو تعزيزها.

 
 ن التقرير من األجزاال اخلمسة التالية.يتكو   -9
 

. سرتخدمةاملرئيسرية التعراريف الفراهيم و امليصرف الفصرل األول سرياق التقيريم ويقرد م  :نظرة عامةة - ألف الجزء
للمسررامهات الرر  يقرردمها التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة يف ترروفري خرردمات  مرراا عا اعرضارر الثرراي م الفصررليقررد  و 

لتكثيررف املسررتدام لجنترراج الغررذائي او علررى الصررمود  ل املعيشررة وقرردرة نظررم اإلنترراجبسرر ويف، النظررام البيئرري املتعررددة
 والزراعي واألمن الغذائي والتغذية.

التغيررري الدافعررة إىل القرروى الثالرر  : ينرراق  الفصررل والتجاهةةاتالحةةالي الوضةة  و  ةدافعةةال قةةو ال – الجةةزء بةةاء
التنرروع واجاهررات لوضررع يقرردم الفصررل الرابررع ُتلرريالا . و التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةالرئيسررية الرر  تررؤثر علررى 
 .امليدانحالة املعرفة يف هذا حب  ، مبا يف ذل  البيولوجي لألغذية والزراعة

، التنرررروع البيولرررروجي لألغذيررررة والزراعررررةاسررررتخدام حالررررة يف اخلررررامس  الفصررررلينظررررر  حالةةةةة اةدارة: -الجةةةةزء جةةةةيم 
رررج املشرررهد  بشرررأنناقشرررات املذلررر   يف مبرررا ظرررم نح يف تنويرررع الالنظرررام اإليكولررروجي، و و البحررررو املشرررهد الطبيعررري و ُنح
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ع اوفررر  تشرررج  عتررري أُنرررا يح أو الررر   لألغذيرررة والزراعرررةالتنررروع البيولررروجي اإلنتررراج، وسارسرررات اإلدارة الررر  تسرررتخدم 
يف املمارسرات و األغذية، هيز ة الدقيقة يف جأدوار الكائنات اوي   أيضاايتناول هذا الفصل و املستدام. خدام واالست

 التوليررردأنشررطة يف  احبثاررالفصرررل تضررمن ي ،اة. وأخررريا ويف العمليرررات اهلضررمية للحيوانررات اجملررررت   ،الزراعيررة-الصررناعية
علرى  والسرابع،. ويعرا  الفصرالن السراد  التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة)التحسني الروراثي( ملختلرف فئرات 

 .واوفاظ عليه تنوع البيولوجي لألغذية والزراعةلاتوصيف جهود حالة  التوايل،
حالرررة السياسرررات واملؤسسرررات والقررردرات الررر  تررردعم  الثرررامن: يصرررف الفصرررل يةةةةطةةةر التم يناأل -الجةةةزء دال 

 املستدام. هواستخدام البيولوجي لألغذية والزراعة على التنوع اوفاظ
تنررروع البيولررروجي الالحتياجرررات والتحرررديات يف إدارة االتاسرررع عرض الفصرررل سرررتي السةةةتنتاجات: -هةةةاء  الجةةةزء

 .لألغذية والزراعة
 

 التقارير القطريةإعداد  -ثالثاا
 

أو  تقاريرهرراذل  بعررد إىل تقرردمي قررم بررتودعررت البلرردان الرر  مل  3يف دورهتررا األخرررية مبشررروع التقريررراهليئررة بررت رح   -10
 ،إضرررافياا اا قطريررر تقريرررراا 20د م قحررر، ول ذلررر  التررراري لررروحب 2017.4 حزيرانيونيرررو/ 30مرررة حبلرررول تعرررديالهتا علرررى التقرررارير املقد  

 (.1)اجلدول  تقريراا 91 ريياا عليها صادق امل ةقطريالارير التقجمموع فأصبح 
 
إعرداد تقاريرهرا. علرى متكرررة ومنتظمرة مرع البلردان ملسراعدهتا  علرى اتصراالتخالل هذه العملية األمانة وا بت  -11
رر ناميرراا  ابلرردا  25مررا جمموعرره  ، تلقررىمررن أملانيررا والنرررويج وإسرربانياتمويررل بو  ا إشررراأل أصررحاص املصررلحة يف ح هلررا تررأماليرراا  ادعما

نظمرة املمرت ير  مرن أملانيرا وإسربانيا، نظ  بدعم عإعداد التقارير القطرية واملشاورات ذات الصلة. وبدعم من خارج امليزانية و 
 10ا وبلردا  88ن ا مرمشراركا  154حضررها  ،منراطق 6مشراورات إقليميرة يف  2016مايو/وأيار و  آذار/يف الفرتة ما بني مار 
 منظمات إقليمية ودولية.

 
 معلوماتللضافية اةمصادر ال -رابعاا

 
وتقررررارير حالررررة العررررامل يف قطاعررررات النبررررات واويرررروان  القطريررررة،التقررررارير يف يسررررتند التقريررررر إىل املعلومررررات الررررواردة  -12

، يئرررةتوجيهرررات اهلمبوجررر  أجريرررت الررر  ختلفرررة امل ساسرريةاألعلومرررات املدراسرررات ق اور أو  5والغابررات واملررروارد املائيرررة الوراثيرررة
 من مصادر املعلومات.ذل   وغري ،إقليميةتوليفية وتقارير مقدمة من منظمات دولية، وتقارير ، مواضيعيةودراسات 
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 اةقليميعها نظرة عامة على التقارير القطرية وتوزي -1الجدول 

 البلدان اةقليم

غامبيرا، غينيرا، كينيرا، مرايل، النيجرر، ثيوبيرا، غرابون، أأنغوال، بوركينرا فاسرو، الكرامريون، تشراد، إيسرواتي ،  (19فريقيا )أ
 رواندا، السنغال، سرياليون، توغو، قهورية تنزانيا املتحدة، زامبيا، زمبابوو

 نام تيأفغانستان، بنغالدي ، بوتان، الصني، اهلند، ماليزيا، نيبال، سرو النكا، في (9)7 ،6آسيا

يرلنرردا، آجورجيررا، أملانيررا، اجملررر،  8، اسررتونيا، فنلنرردا، فرنسررا،لررداكرألاكرواتيررا، بلجيكررا، بلغاريررا، بيالروسرريا،   (23)أوروبا ووسط آسيا 
 .سبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، اململكة املتحدةإ، هولندا، النرويج، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ةمالط

أمريكررررررررررا الالتينيررررررررررة ومنطقررررررررررة 
 (16)البحر الكارييب 

كوسرررررتاريكا، إكررررروادور، السرررررلفادور، غرينرررررادا، غيانرررررا، جامايكرررررا،   9ل،األرجنترررررني، جرررررزر البهامرررررا، اليازيررررر
 املكسي ، نيكاراغوا، بنما، باراغواو، بريو، سانت لوسيا، سورينام

الشرررررق األدىن وأررررال أفريقيررررا 
(13) 

اجلزائررررر، مصررررر، العررررراق، األردن، لبنرررران، املغرررررص، عحمرررران، قطررررر، اململكررررة العربيررررة السررررعودية، السررررودان، 
 لعربية السورية، اإلمارات العربية املتحدة، اليمناجلمهورية ا

 الواليات املتحدة االمريكية (1)مريكا الشمالية أ

 جزر كوأل، فيجي، كرييبايت، ناورو، نيوو، باالو، بابوا غينيا اجلديدة، ساموا، جزر سليمان، تونغا (10) ا يط اهلادئ

 
 الدراسات المواضيعية

 
اإللكررتوي  وقرعاملنشرر علرى تح  وهرياملواضريع املدرجرة أدنراه، تتناول مخس دراسات مواضيعية، إجراال ف األمني كل   -13
 :على اإلنرتنت حال توفرهاهيئة لل
 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي
 على نطاق صغري مزودو األغذيةوجهات نظر : التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 على الصمود نظم اإلنتاجقدرة يف  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مسامهات
 مسامهات التنوع البيولوجي يف التكثيف املستدام إلنتاج األغذية

 ةدراسة عن الروابط بني املناطق ا مية وحف  التنوع البيولوجي لألغذية والزراع
 

 تقارير من منظمات دولية
 

منظمررة دوليررة إىل تقرردمي تقررارير عررن أنشررطتها املتعلقررة  55راعررة ز وال األغذيررةدعررت منظمررة  ،2016نيسرران /يف أبريل - 14
قرد مت سرت وعشررون منظمرة تقرارير فاسرتبيان موحرد إلعرداد تقاريرهرا. زودهترا ببإدارة التنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة و 

                                                      
من هذا وتعرض  .(5220-5120ينامج الوط  وخطة العمل الثانية للتنوع البيولوجي الزراعي )القد مت قهورية الو الدميقراطية الشعبية كتقرير قطرو   6

 منتقاة.معلومات التقرير 
 .2018عام الذو قدمته معلومات منتقاة من التقرير القطرو لليابان  تحعرض 7
 .قدمت فرنسا مشروع تقرير  8
 ا كامالا علومات من اليازيل من تقرير موجز. وقدمت اليازيل يف وقت الحق تقريرا املأخذت   9
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أدوار املررأة يف إدارة التنروع البيولروجي "بعنروان  تقريررااوباإلضافة إىل ذل ، قدمت منظمرة أوكسرفام طواعيرةا  10.عن أنشطتها
ضرم دراسرات حالرة مرن برريو ي، "لتنوع البيولوجيالنا  لمن الدرو  إىل املمارسة والتأثري: توسيع نطاق املسارات يف إدارة 

 نام وزمبابوو. تيوفي
 

 إقليميةتوليفية تقارير 
 

 إقلريمإعداد تقريرر تروليفي إقليمري لكرل  2016ألت سلسلة من املشاورات اإلقليمية غري الريية عقدت يف عام  -15
وليفية نشر التقارير التمصدر للتقرير. وتح ادة كموليفية  حمتويات هذه التقارير الت تاستخدموقد شاورات. هذه املعحقدت فيه 

 على اإلنرتنت حال توفرها. هيئةللاإللكرتوي وقع على املاإلقليمية النهائية 
 

 للمعلومات أخر مصادر 
 

والتقرارير العامليرة  11عتبار مصادر أخررى للمعلومرات، مبرا يف ذلر  قواعرد البيانرات الدوليرة،باال أيضااأخذ التقرير ي -16
وخطررط والتقررارير الوطنيررة واالسرررتاتيجيات  ،العلميررةاألدبيررات (، و منظمررة األغذيررة والزراعررة)مبررا يف ذلرر  تلرر  الصررادرة عررن 

إحالررة إىل  1 500أكثررر مررن يف التقريررر يرررد و  .لتنرروع البيولرروجي املعررد ة لرردعم تنفيررذ اتفاقيررة التنرروع البيولرروجيلالوطنيررة العمررل 
 .لتني أجريتاوالتحليل الراجعة املعملي  إىل اتساع ما يشري  ،خمتلفةمراجع 

 
 الصيغة النهائيةعملية المراجعة ووض   -اخامسا 

 
حبلررررول أن تترررريح مررررن األمانررررة  ،2017كررررانون الثرررراي /يف يناير تنعقررررد  ايف دورهتررررا األخرررررية، الرررراهليئررررة طلبررررت  -17
األعضرراال واملررراقبني إىل إبررداال تعليقرراهتم ترردعو أن ح ومسررودة نسررخة مروجزة عنرره و مشررروع التقريررر املررنق   2018 آذار/مرار  1

قطريرراا ومصررادر  تقريررراا 91إىل ُتليررل  ا، اسررتنادا حمشررروع التقريررر املررنق  نظمررة املت أعررد  ف 2018.12 حزيران/يونيررو 16حبلررول 
فرررداا سررامهوا كمرررؤلفني  150مررا يزيررد عررن ، مررا أررل معلومررات أخرررى وبالتعرراون مررع خررياال خررارجيني ومنظمررات شررريكةلل

 الشكر والتقدير يف التقرير.مسامهاهتم يف قسم  وستحذكرومسامهني ومراجعني. 
 

األعضرراال ، 2018 شررباط/فياير 28يف  املؤرخررة C/CBD-8 الرسررالة الدوريررة للحكومرراتمررن خررالل  ،دعررا األمررني -18
تتراح  2018آذار /مرار  1يف الر  بردأت الفصرول املختلفرة علرى و  املنق حالتقرير شروع واملراقبني إىل تقدمي تعليقاهتم على م

رامن التقرير متا املوجزةأصبح مشروع النسخة و موقع إلكرتوي حممي بكلمة مرور. على   اإللكررتوي للمراجعرة علرى املوقرع حا

                                                      
 /organizations/en-http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/internationalمتاح على   10
قاعررردة بيانرررات تركيبرررة األغذيرررة ألغرررراض التنررروع و  ،FAOSTATاألغذيرررة والزراعرررة قاعررردة البيانرررات اإلحصرررائية لررردى منظمرررة  ،علرررى وجررره اخلصرررو   11

 ،ونظرام معلومرات التنروع الروراثي للحيوانرات املستأنسرة ،دولية لنظم البيانات اخلاصرة باألغذيرةوالشبكة المنظمة األغذية والزراعة البيولوجي املشرتكة بني 
االُتراد والقائمة اومراال لألنواع املهرددة براالنقراض الر  أصردرها  ،بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر

 الطبيعة.الدويل وف  
 Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  12الفقرة   12
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نق ح التقريرررر املرررشرررروع تعليقرررات علرررى م نادوليتررر اندولرررة ومنظمتررر 15قرررد مت قرررد و . 2018 تشررررين األول/يف أكتوبر هنفسررر
 .وجزةاملومشروع النسخة 

 
التعليقررات  رباالعتبررا ةخررذآ، 2018لتقريررر يف عررام لالصرريغة النهائيررة نظمررة وضررعت امل 13،اهليئررةعلررى طلرر   بنرراالا  -19

خيضررع  التقريررركرران الوثيقررة،  إعررداد هررذه حررني و املقدمررة مررن البلرردان األعضرراال واملررراقبني واملررراجعني الررداخليني واخلررارجيني. 
يف هيئرررة السرررابعة عشررررة للخرررالل الررردورة العاديرررة كررري يحطلرررق   والتخطررريط،والتصرررميم  الطباعرررة خررررية مرررن تررردقيقاأل للمراحرررل
 .2019 شباط/فياير

 
 البيولوجي العالميجدول أعمال التنوع  -سادساا

 
لتنرروير دوليررة ذات صررلة الجتماعررات االاألمانررة عرررض التقريررر النهررائي يف  مررن، يف دورهتررا األخرررية، اهليئررةطلبررت  -20

يتعلررق بتنفيررذ أهررداف التنميررة املسررتدامة  مررا يفجرردول األعمررال العرراملي اخلررا  بررالتنوع البيولرروجي واملسررامهة فيرره، ال سرريما 
 14ذات الصلة.

 
واصرررلت األمانرررة، منرررذ انعقررراد الررردورة األخررررية للهيئرررة، اإلفرررادة عرررن إعرررداد التقريرررر يف االجتماعرررات الدوليرررة ذات  -21

قرد و . هرذا اجلردول مرن ال جرزالا أنه يشك  اإلقرار بضمان و يف جدول أعمال التنو ع البيولوجي العاملي  ةسامهاملالصلة، هبدف 
االجتمراع الرابرع عشرر ملرؤمتر األطرراف يف اتفاقيررة عرضرت رسرائل رئيسرية مرن التقريرر النهرائي يف نشراط جرانيب عقرد مبناسربة 

ال بررني املنظمررة واتفاقيررة عررن تقررديره للتعرراون الفع ررXIV،15/30القرررار أعرررص مررؤمتر األطررراف، باعتمرراده و التنرروع البيولرروجي. 
عمليرة إعرداد إطرار املتعلرق ب قررارهيف  أيضاراأشرار مرؤمتر األطرراف و ورح  بالتقدم ا رز يف إعرداد التقريرر.  ،التنوع البيولوجي

يميررة األخرررى الرر  أعرردهتا منظمررة "تقررارير حالررة العررامل والتقررارير التقي أن إىل 2020عررام  التنرروع البيولرروجي العرراملي ملررا بعررد
"مصرادر رئيسرية للمعلومرات ستسرتخدم يف إعرداد الوثرائق املتعلقرة بعمليرة مرا بعرد  تشرك ل األغذية والزراعة لألمرم املتحردة"

لنظررر يف اإىل وكرران مررؤمتر األطررراف قررد دعررا بالفعررل يف اجتماعرره الثالرر  عشررر اهليئررة . تنرروير األنشررطة املنفررذة"و  2020عررام 
 16."حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل"تقرير عمل عاملية على أسا   وضع خطة

  

                                                      
 Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  13الفقرة   13
 Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  14الفقرة   14
 UNEP/CBD/COP/DEC/XIV/30الوثيقة   15
 UNEP/CBD/COP/DEC/XIII/3الوثيقة   16
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 التوجيهات المطلوبة -اسابعا 
 

 القيام مبا يلي:يف قد ترغ  اهليئة  -22
 

  الرتحي  بالتقرير (أ)
 :الطل  من األمانة (ص)

املصرلحة املعنيرني، التقرير على نطاق واسع وإيصال رسائله الرئيسية إىل أصحاص وتعميم نشر  -1
 ( وفرةاألموال املت حسبما تتيحمبا يف ذل  من خالل اولقات الدراسية اإلقليمية )

تقرردمي التقريررر إىل األمنرراال التنفيررذيني التفاقيررة التنرروع البيولرروجي واملنظمررات والصرركوأل الدوليررة و  -2
  وتعميمه األخرى، لنشره

جردول األعمرال ينرو ر عرض التقريرر النهرائي يف االجتماعرات الدوليرة ذات الصرلة لضرمان أن و  -3
مررا يتعلررق بتنفيررذ أهررداف التنميررة  سرراهم فيرره، ال سرريما يفيالعرراملي اخلررا  بررالتنوع البيولرروجي و 

 .لةالص املستدامة ذات
 التقرير ونسخته املوجزة ونشرمها  دعوة اوكومات واجلهات املاحنة إىل توفري املوارد املالية الالزمة لرتقة (ج)

القطريرررة، مرررن خرررالل وضرررع سياسرررات وبررررامج  هرررادعررروة البلررردان إىل االسرررتجابة إىل اسرررتنتاجات تقارير و  (د)
 اإلقليمي، كما هو مناس .يني الوط  و وأنشطة مالئمة على املستو 


