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 إشعار 

 في الموقع  األقارب المحصولية البرية واصفات لوضع قائمة استراتيجية عالمية من أجل  لخبراءإلكترونية ل شاورةم

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 

لجوازات  من الواصفات موجزة ألدنى عددقائمة لوضع  إلكترونياستبيان  عبرلخبراء اشاورة مافتتاح األمانة أن تعلن عن  يسر  

 البرية.المحصولية قارب ألالصيانة في الموقع ل عنتبادل المعلومات بغية  السفر االستراتيجية

 

" الذي  في الموقع البرية المحصولية قارباألتوثيق ل وليادمتفق عليها واصفات وضع قائمة "مشروع الينتمي هذا النشاط إلى 

الهدف من هذا المشروع هو تطوير لغة دولية لبيانات وه في إطار برنامج عمل نظام المعلومات العالمي للمعاهدة الدولية. صميمتم ت

تمكين البلدان من تجميع وتبادل البيانات التي تحتفظ بها مختلف المنظمات الوطنية بغية في الموقع ة صونالمالبرية  المحصولية األقارب

 البحوث المتقدمة والهيئات األخرى المعروفة بحيازة البيانات ذات الصلة.والدولية ومعاهد 

 

والنباتات  لالقارب المحصولية البريةقع في المو الصيانةتشجيع )" 5المادة : المعاهدة الدوليةأحكام دعم هذا المشروع تنفيذ ي

 عملال)االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية( وبرنامج  6؛ المادة بما في ذلك في المناطق المحمية"(، غذيةالبرية إلنتاج األ

 .17 ادةالمالمشار إليه في 

 

مختلف  قامت بتطويرها ،االقارب المحصولية البريةموحد بشأن نتيجة بحث وعمل  ستبيانالواصفات المقترحة في اال تُعدو

 v.1 ارب المحصولية البريةفي الموقع لألقصيانة لاألساسية ل الواصفاتوقد اتخذت كنقطة انطالق  ،المبادرات في جميع أنحاء العالم

مصادر المعلومات  العديد من عتبارفي اال ستبيانااليأخذ و. Bioversity International المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي التي نشرتها

أيًضا  عتمداألساسية. ويالمشورة المقدمة من المجموعة االستشارية عالوة على المتاحة حاليًا عن األقارب المحصولية البرية والبيانات 

، والتي شارك فيها خبراء من في برازيليا 2019 أيلول/في سبتمبر Embrapa-Cenargenنتائج ورشة العمل التي عقدت في  على

 . (Farmers’ Pride) المزارعين ةفخرمالتعليقات الواردة من شركاء مشروع على و ،منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 

 الدعوة موجهة لكم، بصفتكم جهة تنسيق، ولكن م اختيارهم من جميع أنحاء العالمخبير ت 300أكثر من تبيان سااليستهدف و

 عميمه من خالل الشبكات وجهات االتصال ذات الصلة.وسيع تتبغية ة، وطني

 

 https://www.surveymonkey.com/r/descriptorsCWR :ستبيانالرابط لال

 2020آذار  مارس/ 16 الموعد النهائي:

 

  Adriana Alerciaبالسيدة رجى االتصال ، يُ مزيد من المعلوماتلب للحصول على ألي استفسار أو طو

(Adriana.Alercia@FAO.org( حاطة ولإل Treaty@fao.org-PGRFA) 

  م... والسالم عليكواالحترام بقبول أسمى عبارات التقدير السيد/ السيدةحضرة وتفضلوا 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

 أمين

 الزراعةغذية ووراثية النباتية لألالمعاهدة الدولية بشأن الموارد ال
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