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 إشعار 

 2020لتنوع البيولوجي لما بعد العالمي لإلطار ل ةاألولي سودةنشرالم

 

 حضرة السيد/ السيدة
 تحية طيبة وبعد،

 
البيولوجي لما بعد عام  العالمي للتنوعإلطارل ةاألولي المسودة هو لفت انتباهكم إلىالغرض من هذا اإلخطار  
يشجع هذا اإلخطار مشاركة جهات التنسيق الوطنية  . كمالجهاز الرئاسي  في دورته الثامنةواإلرشادات المقدمة من ا 2020

 أهداف وأولويات المعاهدة الدولية. في الحسبان األخذ وممثلي المعاهدة في هذه العملية، من أجل ضمان
 

على اإلنترنت باللغة ة متاح 2020لتنوع البيولوجي العالمي لما بعد لإلطار العالمي سودة األولية لني أن أبلغكم أن المسر  يو

  ar.pdf-03-02-https://www.cbd.int/doc/c/3979/14f0/951cf6c5cbf42c89d31f3e91/wg2020 :عربيةال

 العضوية  امل المفتوحالع الفريققوم سي. و ,中文 ,Русский Français, Español,English لغات أخرى متوفرة على:و

، اجتماعه الثاني في كونمينغ بالنظر فيها خالل 2020لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالميإلطارسودة األولية لالمعني بالم
 .2020فبراير/شباط  29إلى  24الصين في الفترة من 

  
دت على أهمية توطيد التعاون بين المعاهدة شد  " الدورة الثامنة للجهاز الرئاسيفإن ، 11/2019القرار  بموجب 

اإلطار العالمي  ما يتعلق بوضع ومع االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي في الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي
  وأصدرت التوصيات التالية": وتنفيذه، 2020لما بعد عام  للتنوع البيولوجي 

 

 للتنوع بالمســــاهمة المباشــــرة وغير المباشــــرة  2020 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ينبغي أن يقر
وأن  ،وسـبل العيش المسـتدامة والقضـاء على الفقر في األمن الغذائي والتغذية والتكيف مع تغير المناخ، البيولوجي

 يشمل الغايات التي تربط التنوع البيولوجي الزراعي باألمن الغذائي والزراعة المستدامة؛

 بما في ذلك من خالل االعتماد  ،ينبغي الحفاظ على أهداف الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها
 على نظم الرصــــد المتاحة من خالل عمليات اإلبالغ التابعة للمعاهدة الدولية وهيئة الموارد الوراثية لألغذية 

من أهداف التنمية المســـــتدامة. وينبغي أال تتناول  5-2، والخبر ة المكتســـــبة في رصـــــد الهدف والزراعة
 يضاً استخدامه المستدام؛أبل  ،التنوع الوراثي فحسب األهداف حفظ هذه

 تقاســم العادل والمنصــف للمنافع الناشــئة حصــول على الموارد الوراثية والينبغي أن تأخذ األهداف المتعلقة بال
ى الموارد صـــــراحة المعاهدة الدولية ونظامها المتعدد األطراف للحصـــــول عل عن اســـــتخدامها بعين االعتبار

، وينبغي أن يعتمد رصدها، في جملة أمور، على نظم الرصد المتاحة من خالل نظم اإلبالغ التابعة وتقاسم منافعها
 للمعاهدة الدولية؛ 

  على مســـــاهمات وقيادة العديد من  2020ينبغي أن يعتمد تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
التابعة لألمم المتحدة، وبالتالي ينبغي تصـــميمه مع مراعاة ذلك. ويعتزم الجهاز الرئاســـي للمعاهدة المؤســـســـات 

، وأيضـا النظر في 2020الدولية، في دورته القادمة، النظر في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .المتعدد السنواتإجراءات المتابعة لدعم تنفيذ اإلطار ودمجها في برنامج عمله 
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 حول في ورشة عمل الدورة التاسعة، سيشارك خمسة أعضاء من مكتب المكثفة هذهعملية التشاورسياق  في

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

 
، من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي لدىيين الوطن معلى المشاركة في عملية التشاور من خالل ممثليككم ونحث  

 في دورته الثامنة. الجهاز الرئاسيضمان مراعاة أهداف وأولويات المعاهدة الدولية والتوجيهات المقدمة من 
 

 مإرسال أسئلتك ميمكنكوبخصوص هذه العملية.  اجة لهاحكونون بمعلومات إضافية قد ت ةلتقديم أي أبقى في الخدمة
  Treaty@fao.org-PGRFA لكترونيالعنوان اإللى عإلي 

 
  ... والسالم عليكمواالحترام بقبول أسمى عبارات التقدير رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

                                                                                                                      
 
 

 
 

 
Kent Nnadozie 

 

 أمين
 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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