
:التايل النحو على نظمةامل يف الرمسية االتصال لقنوات وفقا   ،غري األعضاء فيهاللدول و األغذية والزراعة جهات املراسلة للدول املدعوة األعضاء يف منظمة  إىل الدعوة هذه ترسل

 :إجراء/للعلم، حسب المقتضى التخاذ
؛تارها اكحوومات ختجهات املراسلة الرئيسية )وزراء اخلارجية أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت   -
.لدى املنظمة/ السفارات املمثلون الدائمون  -

.خمتارة إىل رؤساء منظمات دولية أيضا   الدعوةترسل هذه 
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 ضوركحدعوة 
عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة السادسةالعادية الدورة 

7120 فرباير/شباط 3 – كانون الثاين/يناير 30يطاليا، إروما، 

يئة املوارد الوراثية عشرة هل السادسةالعادية ضور الدورة كحه الدعوة يوجبتة لألمم املتحدة ـة األغذية والزراعــف املدير العام ملنظمر  ـــيتش 
. 2017فرباير/شباط  3إىل  الثاينكانون /يناير 30يف روما من   املنظمةاألغذية والزراعة )نظمة الرئيسي ملقر املعقد يف لألغذية والزراعة اليت ست  
الدورة اجتماع خاص انعقاد سبق يو  .2017كانون الثاين /يناير 30وم االثنني ــمن صباح ي 10.00ة يف متام الساعة ــوستبدأ اجللسة االفتتاحي

ومشاورات إقليمية  2017يناير/كانون الثاين  28 السبت يوم مسامهة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف القدرة على الصمودليوم واحد عن 
. 2017يناير/كانون الثاين  29 األحد يوم

تألف وتأيضــــــــا .  أعضــــــــاء اهليئة وللمراقبني عمفتوحة جلمي ي، وهاملنظمةمن دســــــــتور  1-6أحوام املادة  بمبوج ةالدور  ههذعقد وت  
ـــــ، املفتوحة لول الدول األعضاء يف املنظمة، ماهليئةهذه  ــــــ ـــــالدول اليت تبلن ـ ــــــ ـــــغ املدير العام كتابة برغبتهـ ــــــ ـــــا يف أن تصبـ ـــــيئيف اهل ح عضوا  ـ ــــــ  .ةـ

 أعباء مالية على اكحوومة. يوال ترتت ب على االنضمام إىل عضوية اهليئة أ
ة عن حضور ـالنامج املعنية املصروفات تأو املنظما تاكحووما لوتتحمللهيئة وقائمة بأعضائها اكحاليني.  الالئحة الداخليةطيا   ترفقأ  وقد  ...

 .إليها مــسفره فن واملراقبني هذه الدورة وتواليــاملمثلي
ملء االستمارة  لأن تدعو الدول األعضاء فيها من غري األعضاء يف اهليئة إىل تقدمي طلب لالنضمام إىل العضوية من خال ةويسر  املنظم ...

حضور الدورة.إىل  دعوةمبثابة  ةهذه الرسال رتبااملرفقة طيا  وإعادهتا إليها، وإىل اع

 .الفرنسيةو  بيةالعر و  الصينيةو  الروسيةو  اإلنوليزيةو  اإلسبانية اللغاتبلهيئة لعشرة  السادسةالعادية وقائع الدورة  يتجر سو 

 :هيئةلل اإللورتوين املوقعأي وثائق إضافية فور توافرها من نزيل ميون تو املؤقت. جدول األعمال  هطي ا  مرفقيرد و  ...
http://www.fao.org/nr/cgrfa
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ملوارد اكحيوانية ا: ىعل سينصب  الدورة املقبلة  تركيزحمور  بأن   عني االعتباروفودهم، يف أن يأخذوا ب تشويللدى  ،األعضاءوقد يرغب  
الة التنوع البيولوجي لألغذية ح التقريرين العامليني االثنني عنوإعداد لالفقاريات؛ افضال  عن املوارد الوراثية اجلرثومية و اكحرجية والنباتية واملائية و 

برنامج عملها اخلاص و  واستعراض برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات؛ وحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل والزراعة يف العامل
 يوونأن  ضرورةللهيئة اليت تنص على  الالئحة الداخليةمن  2-وجتدر اإلشارة إىل املادة اخلامسةبتغري املناخ وتنفيذ الغايات واملؤشرات. 

املدرجة على  اضيعملو ا، قدر اإلموان، بوفود تتألف من كبار املسؤولني ذوي الوفاءات العالية لإلسهام بفعالية يف حبث ممثلني أعضاء اهليئة
 من منظار متعدد االختصاصات. جدول أعمال اهليئة

 
ب أن يوون األعضاء جيباإلضافة إىل ذلك، وجيدر تذكري األعضاء بأن  اهليئة ستنتخب يف هناية الدورة الرئيس وست ة نواب للرئيس. و 

 والنباتية.املائية واكحرجية و واملعني ة باملوارد الوراثية اكحيوانية  املنبثقة عنهامجاعات العمل الفنية اكحوومية الدولية يف عضاء مهيئني النتخاب األ
 

 بأمساء وقت ممون يف أقرب هــفاتمواأعضاء اهليئة واألعضاء واألعضاء املنتسبني من غري األعضاء يف اهليئة من ويرجو املدير العام 
ا يف ذلك رقم اهلاتف وعنوان الربيد ، مبمـوعناوينه ةـالرمسي ووظائفهميف هذه الدورة  مشاركةعينيــن للامل واملستشارين نتسبنيواملناوبني وامل املمثلني

 ولمة منظمة األغذية والزراعة احملمية بيف عضاء اخلاصة باألبوابة المن خالل لورتوين اإلوميون إمتام عملية التسجيل اإللورتوين. 
 :سر  على العنوان التايل

 
http://www.fao.org/members-gateway/en/ 

 
شبوة رتوين على . وجتدر اإلشارة إىل أن  عملية التسجيل اإللونفسه التعليمات اخلاصة بالتسجيل اإللورتوين من املوقعنزيل وميون ت 

 حجم الصور املستخدمة يف جوازات السفر. نم رقمية حديثة خصيةشصورة اإلنرتنت تستوجب حتميل 
 

اع بصفة مراقب الدولية املعي نني كحضور االجتم تاملنظما منو  املنظمةيف  املنتسبنيمن ممثلي الدول غري األعضاء أو األعضاء  ىويرج 
  رقمية حديثة شخصية، باإلضافة إىل صورة cgrfa@fao.orgأن يرسلوا أمساءهم ووظائفهم الرمسية وعناوينهم بواسطة الربيد اإللورتوين إىل 

 .من حجم الصور املستخدمة يف جوازات السفر
 

  املختصةالدبلوماسية  أو البعثة اإليطالية دخول أن حيصلوا عليها من القنصلية ةعلى املشاركني الذين حيتاجون إىل تأشري يتعني  و  
إصدار ذلك أن  ، لسفراقبل فرتة طويلة من موعد الدخول  ةما. ويتعني تقدمي طلبات اكحصول على تأشري يف بلداهنم قبل مغادرهتم إىل رو 

الذين يبدأون الرحلة إىل روما من بلد ال توجد فيه  املشاركونو  .أو أكثر سابيعفرتة تصل إىل ثالثة أحيتاج إىل قد  الدخول إىل إيطاليا ةتأشري 
الدخول الالزمة عند  ةل على تأشري و صخمتص ة أخرى هم وحدهم، وعلى سبيل اكحصر، الذين جيوز هلم اكحأو بعثة دبلوماسية إيطالية قنصلية 

ره و خ صدوتاري، مورقم جواز سفره موجنسيتهميالدهم وتاريخ وموان  بالوامل مامسه، شريطة إبالغ أمانة االجتماع بإىل روما موصوهل
ن بلدان اتفاق بلد آخر م مير  هذا األخري عرب أيبالوامل، على أال  مسارهاو  اوتاريخ وساعة وصوهلاجلوية  ةرحلالورقم وانتهاء صالحيته، 

ستصدار اطلب  لمنظمةلتسّن  حىت ي بثالثة أسابيع على األقلقبل وصول املشاركني على هذه املعلومات صل املنظمة شنغن. وجيب أن حت
 بالقواعد  عن االلتزامون تخلف. ولن تسمح السلطات اإليطالية بالدخول إىل إيطاليا للمشاركني الذين يالدخول من مطار روما ةتأشري 

 املذكورة أعاله.


