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 إشعار 

 في الموقع الطبيعي األقارب البرية للمحاصيل توثيقلواصفات بشأن الجديد مشروع الموافقة على 

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 

( GLIS)العالمي األمانة أن تعلن عن الموافقة على مشروع جديد في إطار برنامج العمل بشأن نظام المعلومات  يسر  

 ".الطبيعي في الموقع المصونة للمحاصيلالبرية األقارب  توثيقلدوليا متفق عليها  واصفات بعنوان "وضع قائمة

 

ستخدام االل والفعا  صون األمن الغذائي العالمي من خالل ال حسينللمشروع الذي مدته عام واحد هو تالهدف الرئيسي 

القدرة على استخدام  تعزيزعمل على كما سي، الطبيعي في الموقعاألقارب البرية للمحاصيل  المستبدة من موادللمتزايد لا

له حكومة ألمانيا من ، الذي تمو  المشروع الجديد سهموسوف ي واستخدامها المستدام. الموادتلك صون دعم بغية المعلومات 

 المعاهدة الدولية. من 5و 17، تنفيذ المادتين دراليةارة األغذية والزراعة الفخالل وز

 

 حتى يتسنى الطبيعي في الموقعاألقارب البرية للمحاصيل سيتم تطوير لغة دولية لبيانات من خالل المشروع و

ئات األخرى مختلف المنظمات الوطنية والدولية ومعاهد البحوث المتقدمة والهي من الواردة تجميع وتبادل البيانات لخبراءل

 في جميع انحاء والتماس المساهماتسيقوم المشروع بمراجعة الواصفات الحالية وصلة. المعروفة بامتالكها لبيانات ذات 

في وترويجها تعزيز المعايير العالمية لطق مختلف المحاصيل والمنا مختصين فيخبراء الل مسح والتشاور مع العالم من خ

 مجال العمل هذا.

 

على المدى المتوسط والطويل  ا  إيجابي ا  ، تأثير2020 أيار/مايو غايةل سيدوم، الذي من المتوقع أن يكون للمشروعو

، بما في ذلك إلنتاج الغذاء الصالحة خرىاأل والنباتات البريةاألقارب البرية للمحاصيل  في الموقع الطبيعي صوناألجل على 

 بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية. 6في المناطق المحمية. كما سيسهم في تنفيذ المادة 

 

 :العنوان رجى االتصال بأمانة المعاهدة الدولية على، ي  لب للحصول على مزيد من المعلوماتألي استفسار أو طو
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  م... والسالم عليكواالحترام التقدير بقبول أسمى عبارات السيد/ السيدةحضرة وتفضلوا 
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