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MG156/A 

 :والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع 

 استعراض آفاق املستقبل

 
 ندوة إعالمية خاصة

 3131 نيسان/أبريل 31

 احلمراء القاعة

 

 واألحياء املزرعة وحيوانات احملاصيل وتشكل. األرض موارد أهم من والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع يعترب 

 شبكة – وراثي تنوع من عليه تنطوي مبا األنواع وآالف - والالفّقاريات الدقيقة والكائنات الغابات وأشجار املائية

 .العامل يف والزراعة األغذية إنتاج عليها يعتمد اليت اإليكولوجية النظم يف البيولوجي التنوع

، 3112يف عام  ،التابعة ملنظمة األغذية والزراعة (اهليئة) والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئةقررت وقد  

 التنوع حالة بشأن نوعه من تقرير أولمن أجل إصدار  العامل يف والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع حالةتقييم 

 اعوصن والعلماء اتاحلكوم ملليوتتيح هذه الندوة اإلعالمية مل. 3132 عام يف العامل يف والزراعة لألغذية البيولوجي

 همساهماتو البيولوجي التنوعبشأن حالة  اآلراء لتبادلالفرصة  اآلخرين املصلحة وأصحاب املدني واجملتمع السياسات

 لتنوعها صون اواجهي اليت لتحدياتخبصوص او واالستدامة، اإلنسان ورفاه ي،ووالتغذ الغذائي األمنحتقيق  يف

 .املستدام واستخدامه البيولوجي

 مكونات ذلك يف مبا أشكاله، ختل مب والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع قيمة أيضا نواملشاركوسيناقش  

 استكشاف ذلك ويشمل. ككل للمجتمع فوائد توفري يف ،اليت غالبا ما جيري إهماهلا والزراعة ألغذيةل البيولوجي التنوع

 .بينها واملفاضالت التآزرأوجه و والتفاعالت لمكوناتل شكركةامل ساهمةامل

 لألغذية البيولوجي التنوع حالة بشأن نوعه من تقرير أول إعدادب املتعلقة التحديات الندوةتعاجل سكما  

 .ومتابعته العامل يف والزراعة

 اإلنكليزية والفرنسية واألسبانية والعربية: وسيتم توفري الكرمجة الفورية من اللغات التالية وإليها

 الربنامج

 التسجيل  0011-31011

 وتقديم ترحيب 31011-31031

 العامل والزراعة يف لألغذية البيولوجي التنوع حالة -3 اجلزء

31031-31011 

 ة العامليةيلتحديات البيئاو العامل والزراعة يف لألغذية البيولوجي التنوع
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 Braulio Ferreira de Souza Dias، البيولوجي التنوع تفاقيةال التنفيذي األمني 

 والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع ىلإ خاصشكل ب اإلشارة مع البيولوجي للتنوع االقتصادية القيمة

 Pavan Sukhdev ،البيولوجي والتنوع اإليكولوجية النظم اقتصاديات 

  العيش كسبسبل و اإليكولوجية والنظم والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع

 Maryam Rahmanian، والبيئة املستدامة التنمية مركز 

 العاملية التقييمات وأهمية املعرفة قيمة

 Robert Watson، انغليا جامعة إيست البيئية، العلوم أستاذ (East Anglia) 

 ومناقشة أسئلة

 استعراض الوضع السائد: والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع مساهمة -3اجلزء 

31011- 30011 

 :واإلجنازات والتحديات اخلصوصيات - والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع مكونات ختل معامل بارزة مل

 (منظمة األغذية والزراعة – Irene Hoffmann) احليوانية الوراثية املوارد -

 (INIAP يف إكوادور الزراعية البحوث مركز - César Tapia) النباتية الوراثية املوارد -

 الدولية احلكومية الفنية العمل جمموعة ةرئيس - Lolona Ramamonjisoa) احلرجية الوراثية املوارد -

 (احلرجية الوراثية باملوارد املعنية

 (منظمة األغذية والزراعة - Devin Bartley) املائية الوراثية املوارد -

 والتحديات الفرص: والزراعة لألغذية البيولوجي التنوعاملتعلقة ب املعلوماتإدراج 

 Ashley Du Val ، والزراعة األغذية منظمة 

 واملؤشرات اإليكولوجي مالنظا خدماتو البيولوجي التنوع

 Matt Walpole، املتحدة األمم برنامج) والشراكات والسياسات ياتاالقتصادو العلوماإلدارة املعنية ب رئيس 

 (الطبيعة حفظ لرصد العاملي املركز - للبيئة

 ومناقشة أسئلة

 
 والزراعة لألغذية البيولوجي لتنوعلاملتاحة  والفرص التحديات -1 اجلزء

 العامل يف والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع وإصدار حالة

30011- 31011 

 مستديرة مائدة ةومناقش أسئلة

 

 ختامية مالحظات


