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أولا -مقدمة

 -1رحبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،يف دورهتا األخرية ،مبشروع التقرير عن حالة التنوع البيولوجي
1
لألغذية والزراعة يف العامل (التقرير) وأوصت منظمة األغذية والزراعة بأن تضعه يف صيغته النهائية يف عام .2018
تبعررا لررذل يف التنرروع البيولرروجي يف قيررع قطاعررات األغذيررة والزراعررة (ا اصرريل
-2
ينظررر التقريررر النهررائي الررذو وضررع ا
والثررروة اويوانيررة والغابررات ومصررايد األيرراأل وتربيررة األحيرراال املائيررة) .وهررو ال يتنرراول فحس ر ا اصرريل والثررروات اويوانيررة
املدجنررة ال ر يربيهررا املزارعررون ومرب رو املاشررية ،واألشررجار ال ر يزرعهررا وسصرردها سرركان الغابررات واألن رواع املائيررة ال ر جينيهررا
عددا ال سصى من األنواع األخرى من النباترات واويوانرات والكائنرات
أو يربيها الصيادون ومربو األحياال املائية ،بل ا
أيضا ا
اوية الدقيقة ال تدعم اإلنتاج ،سواال كان ذل بتكوين الرتبة الصحية واوفاظ عليها وتلقيح النباتات وتنقية امليراه وتروفري
اوماية من الظواهر اجلوية املتطرفة ومتكني اويوانات اجملرتة من هضم املواد النباتية الليفية أو بتقدمي أو خدمرة مرن جمموعرة
أيضرا األنرواع الييرة (غرري األنرواع املائيرة املصريدة وأشرجار الغابرات الر سربق
من اخلدمات اويوية األخرى .ويشرمل التقريرر ا
أخريا ،يشمل التقرير الكائنات اوية الدقيقرة الر تحسرتخدم يف جهيرز األغذيرة
ذكرها) ال حُتصد للغذاال وألغراض أخرى .و ا
ويف العمليررات الصررناعية-الزراعيررة املختلفررة .غررري أن الرتكيررز الرئيسرري هررو علررى التفرراعالت بررني القطاعررات وعلررى مكونررات
2
التنوع البيولوجي غري املشمولة يف التقييمات العاملية القطاعية ال جريها اهليئة.
عاما لألنشطة ال أجريت منذ الدورة العاديرة
-3
تعرض هذه الوثيقة بإجياز بعض النتائج الرئيسية للتقرير واستعر ا
اضا ا
السادسررة عشرررة لوضررع الصرريغة النهائيررة للتقريررر .وت روفر أحررد املعلومررات عررن إعررداد التقررارير القطريررة ،وتعرررض املصررادر
األخرى للمعلومات ال استخدمت يف وضع التقرير وتصف مراجعة التقريرر ونسرخته املروجزة ووضرع كرل منهمرا يف صريغته
النهائية .وسجرو إطالق كل من التقرير ونسخته املوجزة خالل الدورة العادية السابعة عشرة.

ثانياا -حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم
رتخداما
-4
إن اسررتخدام التنرروع البيولرروجي الررذو يرردعم الزراعررة واوراجررة ومصررايد األيرراأل وتربيررة األحيرراال املائيررة اسر ا
مستداما أمر حيوو للجهود املبذولرة لتلبيرة احتياجرات البشررية املتزايردة مرن الغرذاال واألعرالف واألليراف والوقرود ،باإلضرافة
ا
إىل محايررة كوك ر األرض لألجيررال القادمررة .كمررا يرروفر التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة جمموعررة مررن اخلرردمات اوايررة
األمهية ،كالتلقيح ومكافحة اآلفات وصحة الرتبة وتوفري املوائل ،وأمور أخرى غريها كثرية .وعالوة على ذل  ،جيعل التنروع
البيولوجي نظم اإلنتاج وسبل املعيشة أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات والضغوط ،مبا يف ذل تغري املناخ ،مثالا من
خررالل ترروفري موائررل هامررة ملصررايد األيرراأل ،كغابررات امل رانغروف ال ر ُتمرري مررن األح روال اجلويررة املتطرفررة ،وترروفري سررالالت
حيوانات وأنواع نباتات أكثر مقاومة للجفاف.
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التقرير عن "حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة يف العرامل" خطروة أساسرية يف عررض صرورة شراملة والرة هرذا
-5
أساس را قوي را لتصررميم ترردخالت فعالررة تسررتهدف ترروفري نظررم أغذيررة أكثررر اسررتدامة
التنرروع البيولرروجي واسررتخدامه ،مررا يرروفر ا
وقدرة على الصمود .وقد شارأل يف وضع التقرير ،الذو استغرق مخس سنوات من العمل ،أكثر من  150مؤلف ومراجع،
اسررتندوا يف ُتلرريلهم إىل  91تقرير اررا قطريرا أعررده أكثررر مررن  1 300مسرراهم .ويحشرركل هررذا التقريررر الشررامل والتشرراركي عالمررة
بارزة يف عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي.
يررورد التقريررر بالتفصرريل الفوائررد العديرردة ال ر جيلبهررا التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة ويبح ر كيررف شرركل
-6
املزارعون والرعاة وسكان الغابات وصريادو األيراأل التنروع البيولروجي وحرافظوا عليره وسردد القروى الدافعرة الرئيسرية للتغيرري
الر ينبغرري تناوهلررا .كررذل سرردد التقريررر اإلجرراالات البشررية الر مررا زالررت تقلر وبسرررعة التنرروع البيولرروجي يف نظررم إنترراج
األغذيررة والزراعررة علررى املسررتوى الرروراثي ومسررتويي األن رواع والنظ رام اإليكولرروجي .ف رالتغريات يف اسررتخدام األراضرري وامليرراه
والتلو واالستغالل املفرط وتغري املناخ وتزايد السكان من بني أكي العوامل ال تساهم يف فقدان هذا التنوع البيولوجي.
يقردم التقريرر أمثلررة عديردة علررى سياسرات وسارسرات ُتقررق نترائج .واألهررم أنره يسرل ط الضروال علرى السياسررات
-7
واملمارسات واخليارات ال ُتس ن االستخدام املستدام ل لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة ،فيتعرزز برذل األمرن الغرذائي
والتغذيررة ،وتتعررزز الررنظم اإليكولوجيررة الو يفيررة ،واإلنتاجيررة واالسررتدامة ،والقرردرة علررى الصررمود وسرربل العرري اآلمنررة.
وينبغي توسيع نطاق هذه املمارسات وتكرارها يف قيع أحناال العامل لي ستخدم التنوع البيولوجي لألغذيرة والزراعرة وجررو
ا افظة عليه.
يواجرره االسررتخدام املسررتدام للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واوفرراظ عليرره العديررد مررن التحررديات .ويسررلط
-8
التقري ررر الض روال عل ررى االحتياج ررات واألولوي ررات ال ر ح ررددهتا البل رردان يف م ررا يتعل ررق بتقي رريم ورص ررد وإدارة التن رروع البيول رروجي
لألغذية والزراعة وعلى األطر التمكينية ال ينبغي إنشاؤها أو تعزيزها.
-9

يتكون التقرير من األجزاال اخلمسة التالية.
الجزء ألف  -نظرة عامةة :يصرف الفصرل األول سرياق التقيريم ويقردم املفراهيم والتعراريف الرئيسرية املسرتخدمة.
عرضرا عامرا للمسررامهات الر يقرردمها التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة يف ترروفري خرردمات
ويقرردم الفصررل الثرراي ا
النظررام البيئرري املتعررددة ،ويف سربل املعيشررة وقرردرة نظررم اإلنترراج علررى الصررمود والتكثيررف املسررتدام لجنترراج الغررذائي
والزراعي واألمن الغذائي والتغذية.
الجةةزء بةةاء – القةةو الدافعةة والوضة الحةةالي والتجاهةةات :ينرراق الفصررل الثالر القرروى الدافعررة إىل التغيررري
الرئيسررية الر تررؤثر علررى التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة .ويقرردم الفصررل الرابررع ُتلرريالا لوضررع واجاهررات التنرروع
البيولوجي لألغذية والزراعة ،مبا يف ذل حب حالة املعرفة يف هذا امليدان.
الجة ةةزء جة ةةيم  -حالة ةةة اةدارة :ينظ ررر الفص ررل اخل ررامس يف حال ررة اس ررتخدام التن رروع البيول رروجي لألغذي ررة والزراع ررة،
مب ررا يف ذلر ر املناقش ررات بش ررأن حُن ررج املش ررهد الطبيع رري واملش ررهد البح رررو والنظ ررام اإليكول رروجي ،والتنوي ررع يف نحظ ررم
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اإلنترراج ،وسارسررات اإلدارة ال ر تسررتخدم التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة أو ال ر يحعترري أُنررا تشررجع اوف ر
أيضا أدوار الكائنات اوية الدقيقة يف جهيز األغذية ،ويف املمارسرات
واالستخدام املستدام .ويتناول هذا الفصل ا
رريا ،يتضررمن الفصررل حبثارا يف أنشررطة التوليررد
الصررناعية-الزراعيررة ،ويف العمليررات اهلضررمية للحيوانررات اجملرررتة .وأخر ا
(التحسني الروراثي) ملختلرف فئرات التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة .ويعرا الفصرالن السراد والسرابع ،علرى
التوايل ،حالة جهود توصيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واوفاظ عليه.
الجةةزء دال  -األط ةةر التم يني ةةة :يصررف الفصررل الثررامن حالررة السياسررات واملؤسسررات والقرردرات ال ر ترردعم
اوفاظ على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام.
الج ةةزء ه ةةاء  -الس ةةتنتاجات :يس ررتعرض الفص ررل التاس ررع االحتياج ررات والتح ررديات يف إدارة التن رروع البيول رروجي
لألغذية والزراعة.

ثالثاا -إعداد التقارير القطرية
 -10رحبررت اهليئررة يف دورهتررا األخرررية مبشررروع التقريررر 3ودعررت البلرردان ال ر مل تقررم ب رذل بعررد إىل تقرردمي تقاريرهررا أو
تعررديالهتا علررى التقررارير املقدمررة حبلررول  30يونيررو/حزيران  4.2017وحبل رول ذل ر الترراري  ،قحردم  20تقرير اررا قطري ر ا إضررافي ا،
فأصبح جمموع التقارير القطرية املصادق عليها ريي ا  91تقر ايرا (اجلدول .)1
 -11وا بت األمانة خالل هذه العملية علرى اتصراالت متكرررة ومنتظمرة مرع البلردان ملسراعدهتا علرى إعرداد تقاريرهرا.
دعمرا مالير ا أتراح هلرا إشرراأل أصررحاص املصررلحة يف
وبتمويررل مررن أملانيررا والنرررويج وإسرربانيا ،تلقررى مررا جمموعرره  25بلر اردا نامير ا ا
إعداد التقارير القطرية واملشاورات ذات الصلة .وبدعم من خارج امليزانية وبدعم عير مرن أملانيرا وإسربانيا ،نظمرت املنظمرة
كا مرن  88بل اردا و10
يف الفرتة ما بني مار /آذار ومايو/وأيار  2016مشراورات إقليميرة يف  6منراطق ،حضررها  154مشرارا
منظمات إقليمية ودولية.

رابعا -المصادر اةضافية للمعلومات
ا
 -12يس ررتند التقري ررر إىل املعلوم ررات الر رواردة يف التق ررارير القطري ررة ،وتق ررارير حال ررة الع ررامل يف قطاع ررات النب ررات واوير روان
والغابررات وامل روارد املائيررة الوراثيررة 5وأوراق دراسررات املعلومررات األساسررية املختلفررة ال ر أجريررت مبوج ر توجيهررات اهليئررة،
ودراسات مواضيعية ،وتقارير مقدمة من منظمات دولية ،وتقارير توليفية إقليمية ،وغري ذل من مصادر املعلومات.

3
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الجدول  -1نظرة عامة على التقارير القطرية وتوزيعها اةقليمي
اةقليم

البلدان

أفريقيا ()19

أنغوال ،بوركينرا فاسرو ،الكرامريون ،تشراد ،إيسرواتي  ،أثيوبيرا ،غرابون ،غامبيرا ،غينيرا ،كينيرا ،مرايل ،النيجرر،
رواندا ،السنغال ،سرياليون ،توغو ،قهورية تنزانيا املتحدة ،زامبيا ،زمبابوو

آسيا)9(7 ،6

أفغانستان ،بنغالدي  ،بوتان ،الصني ،اهلند ،ماليزيا ،نيبال ،سرو النكا ،فييت نام

أوروبا ووسط آسيا ()23

بلجيكررا ،بلغاريررا ،بيالروسرريا ،كرواتيررا ،الررداكرأل ،اسررتونيا ،فنلنرردا ،فرنسررا 8،جورجيررا ،أملانيررا ،اجملررر ،آيرلنرردا،
مالطة ،هولندا ،النرويج ،بولندا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،تركيا ،اململكة املتحدة.

أمريك ر ر ر ررا الالتيني ر ر ر ررة ومنطق ر ر ر ررة
البحر الكارييب ()16

األرجنت ر ررني ،ج ر ررزر البهام ر ررا ،اليازي ر رل 9،كوس ر ررتاريكا ،إك ر روادور ،الس ر ررلفادور ،غرين ر ررادا ،غيان ر ررا ،جامايك ر ررا،
املكسي  ،نيكاراغوا ،بنما ،باراغواو ،بريو ،سانت لوسيا ،سورينام

الش رررق األدىن وأ ررال أفريقي ررا
()13

اجلزائ ررر ،مص ررر ،الع ر رراق ،األردن ،لبن رران ،املغ رررص ،حعم رران ،قط ررر ،اململك ررة العربي ررة الس ررعودية ،الس ررودان،
اجلمهورية العربية السورية ،اإلمارات العربية املتحدة ،اليمن

أمريكا الشمالية ()1

الواليات املتحدة االمريكية

ا يط اهلادئ ()10

جزر كوأل ،فيجي ،كرييبايت ،ناورو ،نيوو ،باالو ،بابوا غينيا اجلديدة ،ساموا ،جزر سليمان ،تونغا

الدراسات المواضيعية
 -13كلف األمني إجراال مخس دراسات مواضيعية ،تتناول املواضريع املدرجرة أدنراه ،وهري تحنشرر علرى املوقرع اإللكررتوي
للهيئة على اإلنرتنت حال توفرها:

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة :وجهات نظر مزودو األغذية على نطاق صغري
مسامهات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف قدرة نظم اإلنتاج على الصمود
مسامهات التنوع البيولوجي يف التكثيف املستدام إلنتاج األغذية
دراسة عن الروابط بني املناطق ا مية وحف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

تقارير من منظمات دولية
 - 14يف أبريل/نيسرران  ،2016دعررت منظمررة األغذيررة والزراعررة  55منظمررة دوليررة إىل تقرردمي تقررارير عررن أنشررطتها املتعلقررة
بإدارة التنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة وزودهترا باسرتبيان موحرد إلعرداد تقاريرهرا .فقردمت سرت وعشررون منظمرة تقرارير
 6قدمت قهورية الو الدميقراطية الشعبية كتقرير قطرو الينامج الوط وخطة العمل الثانية للتنوع البيولوجي الزراعي ( .)2025-2015وتعرض من هذا
التقرير معلومات منتقاة.
 7تحعرض معلومات منتقاة من التقرير القطرو لليابان الذو قدمته عام .2018
 8قدمت فرنسا مشروع تقرير.
 9أخذت املعلومات من اليازيل من تقرير موجز .وقدمت اليازيل يف وقت الحق تقر ايرا كامالا
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عن أنشطتها 10.وباإلضافة إىل ذل  ،قدمت منظمرة أوكسرفام طواعيرةا تقري اررا بعنروان "أدوار املررأة يف إدارة التنروع البيولروجي
من الدرو إىل املمارسة والتأثري :توسيع نطاق املسارات يف إدارة النا للتنوع البيولوجي" ،يضرم دراسرات حالرة مرن برريو
وفييت نام وزمبابوو.

تقارير توليفية إقليمية
 -15ألت سلسلة من املشاورات اإلقليمية غري الريية عقدت يف عام  2016إعداد تقريرر تروليفي إقليمري لكرل إقلريم
حعقدت فيه هذه املشاورات .وقد استخدمت حمتويات هذه التقارير التوليفية كمادة مصدر للتقرير .وتحنشر التقارير التوليفية
اإلقليمية النهائية على املوقع اإللكرتوي للهيئة على اإلنرتنت حال توفرها.

مصادر أخر للمعلومات
أيضا باالعتبار مصادر أخررى للمعلومرات ،مبرا يف ذلر قواعرد البيانرات الدوليرة 11،والتقرارير العامليرة
 -16يأخذ التقرير ا
(مبررا يف ذلر تلر الصررادرة عررن منظمررة األغذيررة والزراعررة) ،واألدبيررات العلميررة ،والتقررارير الوطنيررة واالسررتاتيجيات وخطررط
العمررل الوطنيررة للتنرروع البيولرروجي املعرردة لرردعم تنفيررذ اتفاقيررة التنرروع البيولرروجي .ويرررد يف التقريررر أكثررر مررن  1 500إحالررة إىل
مراجع خمتلفة ،ما يشري إىل اتساع عملي املراجعة والتحليل اللتني أجريتا.

خامسا -عملية المراجعة ووض الصيغة النهائية
ا
 -17طلبر ررت اهليئر ررة يف دورهتر ررا األخر رررية ،ال ر ر انعقر رردت يف يناير/كر ررانون الثر رراي  ،2017مر ررن األمانر ررة أن تتر رريح حبلر ررول
 1مرار /آذار  2018مشررروع التقريررر املررنقح ومسررودة نسررخة مروجزة عنرره وأن ترردعو األعضرراال واملرراقبني إىل إبررداال تعليقرراهتم
12
رتنادا إىل ُتليررل  91تقرير اررا قطري ر ا ومصررادر
حبلررول  16يونيررو/حزيران  .2018فأعرردت املنظمررة مشررروع التقريررر املررنقح ،اسر ا
للمعلومررات أخرررى وبالتعرراون مررع خ رياال خررارجيني ومنظمررات ش رريكة ،مررا أررل مررا يزيررد عررن  150فررردا سررامهوا كم رؤلفني
ومسامهني ومراجعني .وستحذكر مسامهاهتم يف قسم الشكر والتقدير يف التقرير.
 -18دعررا األمررني ،مررن خررالل الرسررالة الدوريررة للحكومررات  C/CBD-8املؤرخررة يف  28فياير/شررباط  ،2018األعضرراال
واملراقبني إىل تقدمي تعليقاهتم على مشروع التقرير املنقح وعلرى الفصرول املختلفرة الر بردأت يف  1مرار /آذار  2018تتراح
على موقع إلكرتوي حممي بكلمة مرور .وأصبح مشروع النسخة املوجزة من التقرير متا احرا للمراجعرة علرى املوقرع اإللكررتوي
 10متاح على /http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/international-organizations/en
 11علررى وج رره اخلص ررو  ،قاعرردة البيان ررات اإلحص ررائية لرردى منظم ررة األغذي ررة والزراعررة  ،FAOSTATوقاع رردة بيان ررات تركيبررة األغذي ررة ألغ رراض التن رروع
البيولوجي املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والشبكة الدولية لنظم البيانات اخلاصرة باألغذيرة ،ونظرام معلومرات التنروع الروراثي للحيوانرات املستأنسرة،
والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،والقائمة اومراال لألنواع املهرددة براالنقراض الر أصردرها االُتراد
الدويل وف الطبيعة.
 12الفقرة  12من الوثيقة CGRFA-16/17/Report Rev.1
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نفس ره يف أكتوبر/تش ررين األول  .2018وق ررد ق رردمت  15دول ررة ومنظمت ران دوليت ران تعليق ررات عل ررى مش ررروع التقري ررر امل رنقح
ومشروع النسخة املوجزة.
 -19بنرراالا علررى طل ر اهليئررة 13،وضررعت املنظمررة الصرريغة النهائيررة للتقريررر يف عررام  ،2018آخررذة باالعتبررار التعليقررات
املقدمررة مررن البلرردان األعضرراال وامل رراقبني وامل رراجعني الررداخليني واخلررارجيني .وحررني إعررداد هررذه الوثيقررة ،كرران التقريررر خيضررع
للمراحررل األخرررية مررن ترردقيق الطباعررة والتصررميم والتخطرريط ،ك رري يحطلررق خررالل الرردورة العاديررة السررابعة عشرررة للهيئ ررة يف
فياير/شباط .2019

سادسا -جدول أعمال التنوع البيولوجي العالمي
ا
 -20طلبررت اهليئررة ،يف دورهتررا األخرررية ،مررن األمانررة عرررض التقريررر النهررائي يف االجتماعررات الدوليررة ذات صررلة لتنرروير
جرردول األعمررال العرراملي اخلررا بررالتنوع البيولرروجي واملسررامهة فيرره ،ال سرريما يف مررا يتعلررق بتنفيررذ أهررداف التنميررة املسررتدامة
14
ذات الصلة.
 -21واصررلت األمانررة ،منررذ انعقرراد الرردورة األخرررية للهيئررة ،اإلفررادة عررن إعررداد التقريررر يف االجتماعررات الدوليررة ذات
الصلة ،هبدف املسامهة يف جدول أعمال التنوع البيولوجي العاملي وضمان اإلقرار بأنه يشكل جرزالاا مرن هرذا اجلردول .وقرد
عرضرت رسرائل رئيسرية مرن التقريرر النهرائي يف نشراط جرانيب عقرد مبناسربة االجتمراع الرابرع عشرر ملرؤمتر األطرراف يف اتفاقيررة
التنرروع البيولرروجي .وأعرررص م رؤمتر األط رراف ،باعتمرراده الق ررار 15،XIV/30عررن تقررديره للتعرراون الفع رال بررني املنظمررة واتفاقيررة
أيضرا يف قرراره املتعلرق بعمليرة إعرداد إطرار
التنوع البيولوجي ،ورح بالتقدم ا رز يف إعرداد التقريرر .وأشرار مرؤمتر األطرراف ا
التنرروع البيولرروجي العرراملي ملررا بعررد عررام  2020إىل أن "تقررارير حالررة العررامل والتقررارير التقييميررة األخرررى ال ر أعرردهتا منظمررة
األغذية والزراعة لألمرم املتحردة" تشركل "مصرادر رئيسرية للمعلومرات ستسرتخدم يف إعرداد الوثرائق املتعلقرة بعمليرة مرا بعرد
عررام  2020وتنرروير األنشررطة املنفررذة" .وكرران مرؤمتر األطرراف قررد دعررا بالفعررل يف اجتماعرره الثالر عشررر اهليئررة إىل النظررر يف
16
وضع خطة عمل عاملية على أسا تقرير "حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل".

13
14
15
16

الفقرة  13من الوثيقة
الفقرة  14من الوثيقة CGRFA-16/17/Report Rev.1
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سابعا -التوجيهات المطلوبة
ا
-22

قد ترغ اهليئة يف القيام مبا يلي:
(أ)

الرتحي بالتقرير

(ص)

الطل من األمانة:
-1

نشر وتعميم التقرير على نطاق واسع وإيصال رسائله الرئيسية إىل أصحاص املصرلحة املعنيرني،
مبا يف ذل من خالل اولقات الدراسية اإلقليمية (حسبما تتيح األموال املتوفرة)

-2

وتقرردمي التقريررر إىل األمنرراال التنفيررذيني التفاقيررة التنرروع البيولرروجي واملنظمررات والصرركوأل الدوليررة
األخرى ،لنشره وتعميمه

-3

وعرض التقريرر النهرائي يف االجتماعرات الدوليرة ذات الصرلة لضرمان أن ينرور جردول األعمرال
العرراملي اخلررا بررالتنوع البيولرروجي ويسرراهم فيرره ،ال سرريما يف مررا يتعلررق بتنفيررذ أهررداف التنميررة
املستدامة ذات الصلة.

(ج)

دعوة اوكومات واجلهات املاحنة إىل توفري املوارد املالية الالزمة لرتقة التقرير ونسخته املوجزة ونشرمها

(د)

ودع رروة البل رردان إىل االس ررتجابة إىل اس ررتنتاجات تقاريره ررا القطري ررة ،م ررن خ ررالل وض ررع سياس ررات وب ررامج
وأنشطة مالئمة على املستويني الوط واإلقليمي ،كما هو مناس .

