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تستداام السستاام لمسوار  الورايية من أجل االبشأن التنوع البيولوجي في الزراعة برنامج مشترك  -   GB7-025رقم:ال

 النباتية لألغذية والزراعة

 
 إشعار

 
دام المستدام للموارد الستخمن أجل التنوع البيولوجي في الزراعة إعداد برنامج مشترك بشأن اانيات مكستكشاف اا

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

 
 ،ياةالسيا / الس ةحضر

 تحية طيبة وبعا،

 

رون أن الجهاز الرئاتسي لمسعاهاة الاولية بشأن السوار  الورايية النباتية لألغذية والزراعة قا اعتسا في لعمكم تتذك  

تستداام السستاام لمسوار  الورايية النباتية لألغذية شأن االب، برنامج العسل 4/2015رار وجب القبس ورته السا تسة، 

اام السستاام لمسوار  الورايية النباتية المجنة الفنية السدصصة بشأن االتستد من جايا ، واتستاعى1والزراعة ومبا راته الااعسة

 لألغذية والزراعة. 

 

زراعة في اجتساعها الورايية النباتية لألغذية والالتستداام السستاام لمسوار  بشأن القا  عت المجنة الفنية السدصصة 

الاولية إلى اتستكشاف امكانيات إعاا  برنامج مشترك بشأن  أمانة السعاهاة 2(2016الثالث )فيينا، أكتوبر/تشرين األول 

ثل منظسات م وعضمب من أجل االتستداام السستاام لمسوار  الورايية النباتية لألغذية والزراعة التنوع البيولوجي في الزراعة

عية، وهيئة السوار  الورايية التنوع البيولوجي، ومنظسة األغذية والزراعة، والسنتاى العالسي لمبحوث الزرااقية تفأمانة ا

من أجل طرح هذا ، اآلخرين أصحاب السصمحةو لمبحوث الزراعية الاولية، ذية والزراعة، والجساعة االتستشارية لالغ

 الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية في دورته السابعة.  من قبل ظر فيهللنالبرنامج 

 
فضال عن ها، وارتسيأن و ،وأن يوافقوا عميها، السشترك البرنامج هذاوينبغي أن يناقش الشركاء العناصر السحا ة ل

 تنسيةوأهااف ال 2030اعتسا  خطة التنسية السستاامة لعام  أهذاص في االعتباروليات السالية واإل ارية الالزمة لتشغيمها. اآل

ن بصيانة السوار  الورايية والحصول عميها وتقاتسم السنافع الناشئة عن الستعمقي 6-15و 5-2ن السستاامة، وال تسيسا الهافي

 (، 4/2015من القرار  1لسمحق ، ا1في الجاول  عمى النحو الوار اتستداامها، فإن عناصر برنامج العسل الستفق عميه )

 . 2019لى ما بعا عام مهسة وأهااف برنامج العسل الحالي إماة تسايا لألنشطة األولية، بغية لسناتسب ايسكن أن توفر اإلطار 

 
برنامج طويل المدى  إعدادمن خالل لجسيع السنظسات ذات الصمة لجهو  السشتركة ا فإن ،عمى وجه الدصوصو

 : أنيمكنها از الرئاسي في دورته السابعة ظر فيه من قبل الجهللن 2020/2030

 

                                                                                         .../... 

 

 

 

 

 

                                                 
، االتستداام السستاام لمسوار  الورايية النباتية لألغذية 6الصا ر عن الاورة السا تسة لمجهاز الرئاتسي، تنفيذ السا ة  04/2015القرار  1 

 والزراعة 
 صة بشأن االتستداام السستاام تقرير اإلجتساع الثالث لمجنة الفنية السدص 2



  االتستداام السستاام لمسوار  الورايية النباتية لألغذية والزراعة )التي بشأن سجسوعة األ وات ل الساىطول تضسن

 ؛نيابة عن أمانة السعاهاة الاولية االصمي وحفظه هاسوذجن تقوم السنظسة حالياً بتطوير

 اام السستاام لمسوار  الورايية النباتية لتاريب وبناء القارات الستعمقة باالتستداتوفير خيارات وإجراءات ل تقايم

 لألغذية والزراعة وحقوق السزارعين؛

  حتسمة لالقارب البرية لمسحاصيل والسالالت بالقيسة الفعمية والسفيسا يتعمق تعزيز التاابير الرامية إلى زيا ة الوعي

من الغذائي والتنسية بالنسبة لأل هي ذات أهسية محمية وإقميسيةالتي و يغير السستغمة بالقار الكاف عالسحمية واألنوا

 السستاامة.

                                                                                              

لتنوع البيولوجي في الزراعة من أجل االتستداام بشأن امى الساى الطويل، تسوف يوفر البرنامج السشترك وع

فيسا بين السنظسات من أجل جهو  أكبر بذل إلطار والزخم الالزم لالسستاام لمسوار  الورايية النباتية لألغذية والزراعة ا

اإلجراءات، و)جيم( تزويا البماان بعا  أكبر من  )باء( تيسيرافمة، و)ألف( زيا ة التأيير من خالل السعارف والقارات الستك

بصيانة التنوع البيولوجي  هتملموفاء بالتزاماتها، بسوجب الصكوك العالسية واإلقميسية، والوطنية ذات الصمة التي ت الفرص

 . السستاام، فضالً عن التنسية الزراعية السستاامة واألمن الغذائي والتغذوياامه اتستدو

 

سة في البرنامج السشترك السحتسل بشأن االنضسام أو السساهينبغي عمى السؤتسسات والسنظسات التي ترغب في و

غذية والزراعة أن ترتسل تعبيرها عن لتنوع البيولوجي في الزراعة من أجل االتستداام السستاام لمسوار  الورايية النباتية لألا

 :االهتسام بهذا السوضوع إلى 
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 العنوان.بنفس لسزيا من السعمومات، يُرجى اإلتصال ألي اتستفسار أو طمب ا

  
  بقبول أتسسى عبارات التقاير. ياةالس /السيا ةضرحتفضموا و
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 لة بالوكامين األ
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