
 االحتفال بيوم التربة العالمي
 أوقفوا انجراف التربة، احفظوا مستقبلنا" "

9102 (00:11-00:11)    5  كانون أول ديسمبر    

 مركز الشيخ زايد، مقر الفاو/روما، ايطاليا 

 

 التربة ، منظمة األغذية والزراعة العالمية مدير الجلسة: السيدة إيزابيل فيربيك ، الشراكة

 سوف يتم تقديم المرطبات التايالندية مقدمة من قبل
00:11إلى الساعة  09:01مملكة تايالند من الساعة    

 سيتم توفير الترجمة الفورية باللغات العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية

  األجندا 

: االنسة ماريا هيلينا سميدو نائب المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة المعني االفتتاح
 بالمناخ والموارد الطبيعية

13:05 - 13:00 

 كلمة االفتتاح فيكتور فاسيلييف ، الممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى الفاو والسيد

 ثاناوات تيانسين ، رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي والممثل الدائم لمملكة تايالند لدى

 الفاو

13:15 - 13:05 

االنسة ماريا إلى السيد "د. شو مينغ قانغ " من قبل   Glinkaتسليم جائزة التربة العالمي 

 والسيد فيكتور فاسيلييفهيلينا سميدو 

13:25 - 13:15 

 13:25 - 13:40 9102خطاب للدكتور شو مينغ قانغ ، الحائز على جائزة غلينكا للتربة في العالم 

 13:40 -  13:45 فيديو "أوقفوا انجراف التربة ، واحفظوا مستقبلنا" وإطالق أطلس فقدان التربة في مالوي

إعادة كربون التربة العالمية" ، السيد إدواردو منصور ، مدير قسم   RECSOILإطالق "

 األراضي والمياه ، منظمة األغذية والزراعة

13:55 - 13:45 

 13:55 - 14:00 )بالفيديو( 9102جائزة الملك بوميبول للتربة العالمية لعام 

 14:00 - 14:10 اختتام الحدث مع جوقة أوالد بياتزا فيتوريو

بة  ن مستقبل الغذاء. لكن انجراف التر ب لها أهمية قصوى لتأمي  ب هي من أساسيات الحياة عىل األرض. إن حماية هذه التر التر

بة  بة والذي هو التهديد األول لتر بة السطحية شديدة الخصوبة. إن انجراف التر يعرض أرضنا المنتجة للخطر من خالل إزالة التر

بة يحدث  ات والمحيطات. إن انجراف التر بة السطحية وجرفها إىل أسفل األنهار والجداول والبحت 
الكوكب يؤدي إىل إزالة التر

ية غت  المستدامة تزيد بشكل كبت  من المعدالت الطبيعية لهذا االنجراف. نظًرا ألن  ي كل مكان لكن األنشطة البشر
ن
بشكل طبيعي ف

ي الغذاء55
ن
بة لذا فإن التخفيف من انجرافها هو أمر حاسم لعالم مستدام وآمن ف ي من التر

ر
 .٪ من األغذية تأت

بة العالمي إطالق وبشكل رسمي الـ  ب العالمية، وهو استجابة RECSOILسيتم خالل االحتفال بيوم التر : إعادة الكربون التر

بة وجائزة الملك Glinka Worldمستدامة وفعالة لتغت  المناخ. كما سيتم منح جائزة  للجهود المبذولة لتعزيز    Bhumibolللتر

بة العالمي  ي يوم التر
ن
ا الذي تم تنظيمه ف

ً
بة والحدث األكتر بروز  .8102اإلدارة المستدامة للتر


