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 8102 يوليو/متوز 82                                                                 ثانيال  اإلجتماع – مجاعة العمل  -   GB6-020الرقم:

 

 النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع  أداءاملفتوحة العضوية املعنية بتعزيز  املخصصة جلماعة العمل لثانيإلجتماع اا

 4112ديسمرب/كانون األول   11-8  (سويسرا)جنيف 

 

 حضرة السيد/ السيدة،

 حتية طيبة وبعد،

 

تعزيز أداء اليظام املتعدد األطراف للحصول على عيية بملاجلماعة العمل املخصصة املفتوحة العضوية  ثانياإلجتماع الأن  إبالغكم شّرفيني

رتتيبات للسماح للميدوبني ال . وجيري اختاذ8102ديسمرب  00ىل إ 9بسويسرا، من يوم  جييف ، سيعقد يف)مجاعة العمل( املوارد وتقاسم امليافع

 . 8102ديسمرب  2عقد 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 ،8/8102، مبوجب القرار 8102 يلولأيف سبتمرب/دورته اخلامسة 

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

 

أن الرتتيبات ملشاركة املراقبني يف اجتماعاتها الالحقة ييبغي أن تكون مماثلة لتلك  ،قررت مجاعة العمل املخصصة، يف اجتماعها األول

ني واملراقب ،جمموعات أصحاب املصلحةواف املتعاقدة، األطر اجلة الطلبات يف املستقبل: مراقيبالتالية ملعالفئات  مت متييز. واملتبعة يف االجتماع األول

 . )مبا يف ذلك األطراف غ ر املتعاقدة وامليظمات اكحكومية الدولية والقطاع األكادميي(الصامتني

 

 اإلجتماع باللغات اإلجنليزية والفرنسية واالسبانية والعربية.  وقائع جريوست

 

 

                                                                                                                             .../... 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 تاح على: ُم 8/8102 القرار   1

-22013-http://www.planttreaty.org/content/resolution

treaty-international-strategy-funding-implementation 

 

http://www.planttreaty.org/node/5838/
http://www.planttreaty.org/content/resolution-22013-implementation-funding-strategy-international-treaty
http://www.planttreaty.org/content/resolution-22013-implementation-funding-strategy-international-treaty


 

 للمعاهدة الدولية:اإللكرتوني  املوقع ستكون الوثائق اخلاصة باالجتماع الثاني متاحة على

 6114/http://www.planttreaty.org/node 

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 إلقامةالسفر  واليفقة الكاملة لوسيغطي الدعم تكاليف 

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

Treaty@fao.org-PGRFA 

 الدكتور شكيل بهاتي

 األمني

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية اليباتية لألغذية والزراعة

 ميظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

 روما، إيطاليا 11002

 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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