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 إشعار 

 يف املوقع الطبيعياملصونة   األقارب الربية للمحاصيلواصفات نشر 
 

 حضرة السيد/ السيدة 
 حتية طيبة وبعد، 

 
الطبيعي  املوقع  يف  املصونة  الربية  احملاصيل  أقارب  لتوثيق  الواصفات  من  عليها  املتفق  القائمة  تشارككم  أن  الدولية  املعاهدة  أمانة    يسر 

)CWRI هذا العام. ) الناجتة عن مشاورة اخلرباء واالستطالع العاملي الذي مت إجراؤه يف نصف السنة األول من 
 

املوقع  قائمة واصفات جواز سفرتشكل   املصونة يف  للمحاصيل  الربة  الربية   CWRI  األقارب  األقارب  بشأن  البيا�ت  لتبادل  أولية حمدودة  قائمة 
البيا�ت متاحة يف مجيع بيا�ت سهلة االستخدام، وينبغي أن تكون  تبادل  القائمة أن تكون أداة  العامل. وسيؤدي    للمحاصيل املصونة يف املوقع. والغرض من  أحناء 

 ريع عملية مجع البيا�ت الالزمة لتوثيق االقارب الربية للمحاصيل املصونة يف املوقع بطريقة متسقة. اعتماد القائمة واستخدامها على نطاق واسع إىل تيسري وتس
 

  http://www.fao.org/3/cb0681en/cb0681en.pdf  املوقع مت نشر القائمة على

األقاليم يف سياق املشاورات واالجتماعات املكثفة اليت أجريت   كافةلتوصل إليه من قبل جمموعة واسعة من اخلرباء من  تعكس الوثيقة التوافق الذي مت او 
 . . ونقدم جزيل الشكر إىل مجيع اخلرباء الذين قدموا تعليقاهتم ومدخالهتم خالل هذه العمليةاملشروعيف إطار 

فيما يتعلق حباالت وطنية خمتارة. وعلى وجه اخلصوص،   2020خالل هذا النصف الثاين من عام كما يسعد� إبالغكم أن مرحلة اختبار جارية 
ا�ت ألقارب احملاصيل سيحدد املشروع تكافؤ الواصفات املتفق عليها عاملًيا مع الواصفات من خمتلف الفهارس وقوائم اجلرد الوطنية هبدف تسهيل إنشاء قواعد بي

 ى املستوى الوطين. الربية املصونة يف املوقع عل

 : العنوان رجى االتصال أبمانة املعاهدة الدولية على، يُ لب للحصول على مزيد من املعلوماتألي استفسار أو طو 
Treaty@fao.org-PGRFA  
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 ...  واالحرتام بقبول أمسى عبارات التقدير السيد/ السيدة حضرة وتفضلوا 

   موالسالم عليك                                                          
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