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 4102 /نيسانأبريل 8                                                              األول  اإلجتماع – مجاعة العمل  -   GB6-014الرقم:

 

 النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع  أداءاملفتوحة العضوية املعنية بتعزيز  املخصصة جلماعة العملإلجتماع األول ا

 4141مايو/ أيار  41 -41، (سويسرا)جنيف 

 

 حضرة السيد/ السيدة،

 حتية طيبة وبعد،

 

تعزيز أداء اليظام املتعدد األطراف للحصول على عيية بملاجلماعة العمل املخصصة املفتوحة العضوية اإلجتماع األول أن  إبالغكم شّرفيني

. وجيري اختاذ ترتيبات للسماح للميدوبني 4102مايو/أيار  01ىل إ 02بسويسرا، من يوم  ، سيعقد يف جييف)مجاعة العمل( املوارد وتقاسم امليافع

 . 4102مايو/ أيار  01عقد مشاورات إقليمية وبني األقاليم يوم  وأصحاب املصلحة

 

يف  اليباتية لألغذية والزراعة،للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية  اجلهاز الرئاسي الختصاصات اليت اعتمدهالوسيعقد اإلجتماع وفقًا 

. وميكن االطالع على القائمة 1تيفيذ االسرتاتيجية املالية للمعاهدة الدولية ،4/4101، مبوجب القرار 4101 يلولأيف سبتمرب/دورته اخلامسة 

  /http://www.planttreaty.org/node/5838:على املوقعاملستكملة ألعضاء مجاعة العمل 

 
وجيوز لألطراف املتعاقدة اليت ليس هلا ممثلني يف مجاعة العمل أن تشارك، بياء على طلبها لألمانة، يف أعمال مجاعة العمل بصفة 

املصلحة التالية: ميظمات صحاب صل اىل ممثلني اثيني من جمموعات أاملكتب ما ي سيدعومراقب. وخبصوص اإلجتماع األول جلماعة العمل، ف

وجيب على غريهم من (. CGIARومراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ) اجملتمع املدني، وصياعة البذور، وميظمات املزارعني،

 املهتمني حبضور هذا اإلجتماع املفتوح العضوية تقديم طلب إىل األمانة.

 

 زية والفرنسية واالسبانية والعربية. اإلجتماع باللغات اإلجنلي وقائع جريوست

 

 

                                                                                                                             .../... 
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وغريها من الوثائق، حييما اختصاصات مجاعة العمل فضاًل عن جدول األعمال املؤقت لإلجتماع األول وميكن حتميل 

  /http://www.planttreaty.org/node/5852 للمعاهدة الدولية:اإللكرتوني  من املوقع تصبح متاحة،

اليت هي إن املشاركني مسؤولون عن اختاذ ترتيبات السفر اخلاصة بهم، باستثياء أولئك املمثلني من البلدان اليامية 

مية. أعضاء يف مجاعة العمل. وسيتم تقديم الدعم ملشاركة املمثلني املعييني من قبل أعضاء مجاعة العمل والذين هم من البلدان اليا

  .عضو يف مجاعة العمل ملمثل كل بلد نام إلقامةاليفقة الكاملة لوسيغطي الدعم تكاليف السفر  و

 رجى االتصال بأمانة املعاهدة الدولية على الربيد اإللكرتوني: وألي استفسار أو طلب معلومات إضافية، ُي
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 الدكتور شكيل بهاتي

 األمني

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية اليباتية لألغذية والزراعة

 ميظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

 روما، إيطاليا 11001

 6347 5705 06 39+رقم الفاكس:    441 57053 06 39+رقم اهلاتف: 

 

 أمسى عبارات التقدير.بقبول تي ديسيدي/ سوتفضوا 

 

 

 
Dr. Shakeel Bhatti 

 األمني 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية اليباتية لألغذية والزراعة
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