رعاية البذور التي تغذي العالم
يجتمع الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في مقر المنظمة.
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كم مرة توقفت فيها للتفكير في مصدر الطعام المتوفر في صحنك؟ هناك احتمال كبير
بأن كل ما هو في طبقك للعشاء قد يكون إما أصله بذرة إما أنه ناتج عن بذور
مستخدمة أو ضرورية لتحضيره.
تشكل الموارد الوراثية النباتية األساس لكل غذائنا المستمد من النباتات .ويعتبر
معظمنا هذا المورد الثمين أمرا ً مفروغا ً منه ،ولكن االمر غير ذلك .لماذا ؟ ألن تنوع
هذه الموارد القيمة إما يعاني من التقلص أو أنه على وشك االختفاء.
لقد اختفت اآلالف من أنواع النباتات الغذائية ونحن على قيد الحياة .وهذا يعني أن
المصادر المتنوعة من النباتات لطعامنا في حالة استنفاذ ،بينما عددنا في تزايد .لقد
أصبح هذا وضع غير مطاق.
تسعى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،والتي تدخل
عامها الخامس عشر هذه السنة ،في جميع أنحاء العالم لوضع حد لفقدان التنوع
البيولوجي الزراعي .ومن خالل هذا االتفاق العالمي ،تعمل الدول األعضاء معًا
لصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الثمينة عالمياً ،واستخدامها على
نحو مستدام.
في الفترة من  11إلى  16نوفمبر/تشرين الثاني ،في مقر المنظمة بروما ،سيعقد
الجهاز الرئاسي للمعاهدة دورته الثامنة ،والتي تضم مندوبين من  146دولة عضوا،
باإلضافة إلى الخبراء والمراقبين والمنظمات غير الحكومية والعلماء وممثلي
المزارعين والمنظمات الدولية األخرى.

المصادر
موقع االنترنت للجهاز الرئاسي
http://www.fao.org/planttreaty/eighth-governingbody/en/
موقع االنترنت للمعاهدة الدولية
http://www.fao.org/planttreaty/en/
موقع االنترنت للمنظمة
www.fao.org
المتابعة على تويتر

@PlantTreaty, @FAO,
@FAOnews, @FAOClimate,
@FAOknowledge,
#GB8
#PlantGeneticResources,
#InternationalTreaty,
#FoodSecurity #BenefitSharing,
#Seeds #FAO

اعتماد وسائل االعالم

سيتخذ المندوبون من الجهاز الرئاسي م ًعا سلسلة من القرارات لمستقبل عمل وأنشطة
المعاهدة الدولية.
وسيلقي المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة  Qu Dongyuخطابا ً في حفل افتتاح
الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي ،والذي سيبدأ في الساعة  10.00يوم االثنين 11
نوفمبر/تشرين الثاني .2019
الحفاظ على البذور التي تغذي العالم ،وتبادلها ورعايتها
من بين المشاركين الرئيسيين هناك:







 146طرفا متعاقداً ،ومنظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني ،إلخ.
سعادة  Qu Dongyuالمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
معالي  ،Narendra Singh Tomarوزير الزراعة والمساعدة االجتماعية
للمزارعين في الهند
السير  ،Robert Watsonالمتحدث الرئيسي،
السيدة  ،Evalyne Adhiambo Okoth,مزارعة صغيرة من كينيا
رئيسة الجهاز الرئاسي ،السيدة  ،Christine Dawsonالواليات المتحدة
األمريكية

يجب أن يتم اعتماد وسائل االعالم في
موعد أقصاه يوم  7نوفمبر/تشرين الثاني
في الساعة  ،17:00ويُرجى ارسال:
 نسخة من بطاقة صحفية
صالحة أو خطاب مهمة في
قرطاسية الشركة
 نسخة من وثيقة هوية صالحة
(جواز سفر بطاقة هوية) إلى
العنوان
FAO-newsroom@fao.org
ادراج "اعتماد الصحافة" في سطر
الموضوع
 يُرجى حمل كل وثائق
التعريف هذه للدخول الى
مباني المنظمة
للمزيد من المعلومات يُرجى االتصال :
مكتب وسائل االعالم للمنظمة
(+39) 06 570 53625
FAO-Newsroom@fao.org

 15سنة من الحفاظ والتبادل
سثُتاح ترجمة فورية إلى العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية خالل هذه الدورة.
ستكون مراسم االفتتاح واالختام والجلسات العامة مفتوحة أمام وسائل اإلعالم.
سيتم البث الشبكي المباشر ليوم االفتتاح على الموقع
أين ومتى 16 - 11 :نوفمبر/تشرين الثاني  / 2019يوم االفتتاح :قاعة الجلسات العامة  16 - 12 ،نوفمبر//تشرين الثاني
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