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                                              2019 مايو /أيار 16 يوم                                              NCP GB8-023- Post-2020 Biodiversity Framework الرقم:

 إشعار 

 2020تطوير اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد المشاركة في 

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 
انتباهكم إلى العملية الجارية لتطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام  لفت الغرض من هذا اإلخطار هو

، من أجل العملية لمعاهدة وممثليها فيلاالتصال الوطنية  جهات ، وتشجيع مشاركةيي تنسقه اتفاقية التنوع البيولوجالذ 2020
  .هاوأولويات أهداف المعاهدةمراعاه  ضمان

 
 :فإنه الصادر عن الدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية 9/2017بموجب القرار 

تتيح فرصة لزيادة االتساق والتعاون بين  2022-2011أشار إلى أن متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
المعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، وشدد على أهمية الحفاظ على أهداف الموارد الوراثية النباتية 

 […]لألغذية والزراعة، وتعزيزها 

 

في وحة العضوية مفت مجموعة عمل، أنشأ مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 14/34المقرر  موجبب

 العمل مرتين أومجموعة جتمع تسو. 2020دعم إعداد إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام بغية  بين الدوراتفترة ما 

إلى االجتماع الخامس عشر لمؤتمر  2020ما بعد عام خصوص رح بلتقديم اإلطار المقت اتثالث مرات في فترة ما بين الدور

في  اسيعقد أول اجتماع لهومن الهيئات الفرعية. الواردة ، باالعتماد على المدخالت راف في اتفاقية التنوع البيولوجياألط

 .متاح اآلن وجدول األعمال المؤقت، في نيروبي، كينيا 2019 آب/أغسطس 30إلى  27الفترة من 

 

( تلخص وتحلل اإلسبانيةو الروسيةو الفرنسيةو اإلنجليزيةو الصينيةو العربية)باللغات وثيقة مناقشة  أُتيحت لقد

 أُتيحتكما .2020  كخطوة أولى في تطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام، األولية لألطراف والمراقبيناآلراء 

بما في ذلك جدول زمني مفصل  2020عملية ما بعد  بشأنتوليف جميع التقديمات. مزيد من المعلومات ل اعالميةوثيقة 

 https://www.cbd.int/post2020ومحدث لألحداث متاح على الموقع 

 

جهات االتصال الوطنية على االتصال والتواصل مع نظرائهم في اتفاقية التنوع حث ، يتم للمساهمة في هذه العملية

التفاقية التنوع البيولوجي متاحة على جهات االتصال الوطنية  ت ذات الصلة لهذه العملية. قائمةبيولوجي لتوفير المدخالال

 tmlhttp://www.cbd.int/information/nfp.sh :الموقع

 

، بما في ذلك أمانة والمراقبين والهيئات األخرى المتعاقدة من األطراف العروض الورادة العملية مفتوحة لتقديم

 المعاهدة الدولية ومنظمة األغذية والزراعة.

                                                                                                                                 ../.. 

 

 

 

 حول ، سيشارك خمسة أعضاء من مكتب المعاهدة الدولية في ورشة عملعملية التشاور المكثفة هذهسياق  في

، سويسرا ، والتي ستعقد في برن 2020لما بعد االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

 .2019 حزيران/يونيو 12إلى  10من من 

 

https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-01/documents
https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-01/documents
https://www.cbd.int/doc/c/259c/1e55/6a997b81cefdcdf48249a8c9/post2020-prep-01-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/259c/1e55/6a997b81cefdcdf48249a8c9/post2020-prep-01-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3ab7/1346/ff22d98a1bb87ea15832523e/post2020-prep-01-01-zh.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3ab7/1346/ff22d98a1bb87ea15832523e/post2020-prep-01-01-zh.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/d431/b38f/3d580bb73e7c2b5aaa286310/post2020-prep-01-01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/d431/b38f/3d580bb73e7c2b5aaa286310/post2020-prep-01-01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/16cd/983f/34c972e91124f51d15a6a89d/post2020-prep-01-01-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/16cd/983f/34c972e91124f51d15a6a89d/post2020-prep-01-01-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/811f/0e36/992d76c1804753884c30dc3d/post2020-prep-01-01-ru.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/811f/0e36/992d76c1804753884c30dc3d/post2020-prep-01-01-ru.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/dd5d/e5bd/e1f869b5632529d79f79937e/post2020-prep-01-01-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/dd5d/e5bd/e1f869b5632529d79f79937e/post2020-prep-01-01-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/de9c/8c12/7c0cb88a47f9084e5d0b82eb/post2020-prep-01-inf-01-en.pdf
https://www.cbd.int/post2020/
http://www.cbd.int/information/nfp.shtml


 

 

لى ع مأسئلتكإلي إرسال  ميمكنكوها بخصوص هذه العملية. ونمعلومات إضافية قد تحتاج ةلتقديم أي أبقى في الخدمة

  Treaty@fao.org-PGRFA العنوان االلكتروني

 

  م... والسالم عليكواالحترام عبارات التقدير بقبول أسمى رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

                                                                                                                      

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

 أمين

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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