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  2017 /آذارمارس 21يوم                                                                           :NCP GB7-021 GLIS Workshop NENAالرقم

 إشعار

 

 إعالن عن ورشة عمل في إقليم الشرق األدنى

 بشأن الموارد الوراثية النباتية في إطار النظام العالمي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية قوميةالقدرات ال تعزيز

 جهة االتصال الوطنية إلقليم الشرق األدنى، حضرة

 تحية طيبة وبعد،

 

 ة بشأن الموارد الوراثية النباتية في إطارقوميعنوان"تعزيز القدرات التحت يسّر أمانة المعاهدة الدولية اإلعالن عن تنظيم ورشة عمل 

 .2017مايو/أيار  11إلى  9من يوم  ،وستعقد في الجيزة، بمصر ،"النظام العالمي لإلعالم

 

رق البحوث الزراعية في الش ؤسساتالتنسيق مع اتحاد مبنات الوطني المصري ويلقد تم تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع بنك الج

 .(ICARDAالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )( وAARINENAاألدنى وشمال افريقيا )

 

الموارد الوراثية  بخصوص( GLISبشأن النظام العالمي لإلعالم )ل هو تقديم لمحة عامة عن برنامج العمالغرض من هذه الورشة إن 

ة توثيق الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعمن أجل ارية إلنشاء آلية تنسيق إقليمية الجالنباتية لألغذية والزراعة، والمساهمة في الجهود 

(PGRFA)  عنهاوتبادل المعلومات. 

 

، فضالً عن الوراثةعلماء ومي بنوك الجينات، ومربيي النباتات، إلى دعم عمل قيّ ( GLISدف أنشطة النظام العالمي لإلعالم )وته

وتبادل  (PGRFA) توثيق الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةعلى  ذين يشرفوناألقارب البرية للمحاصيل، ال/ األصلي الخبراء في الموقع

ماً الفرصة للمضي قدمن نوعها األخصائيين في اإلعالم. وستتيح هذه الورشة األولى  عالوة علىالمعلوماتية الحيوية، عن ها أو المعلومات عن

 المؤقت. الورشة لاعمة اإلنجليزية. ويرفق بطيه جدول أاالحتياجات الحالية. وستجري وقائع اإلجتماع باللغو ،في تقييم القدرات واألنشطة القائمة

 

ح أمانة المعاهدة تصبوف ، سالسخية حكومة ألمانياهذا، وبفضل مساهمة  من بلدكم. متنين لو تفضلتم بتعيين مشاركين إثنينسنكون مو

ي المرشحين وتفاصيل بتغطية مصاريف السفر واإلقامة وبدل اإلقامة اليومي. ويُرجى إرسال إسموذلك ، أحد المشاركينقادرة على تمويل 

 .2017مارس/آذار  31يوم قبل  مع توضيح المشارك الذي سيتم تمويله treaty@fao.org-pgrfaإلى العنوان االتصال الخاصة بهما 

 
 .. والسالم عليكم.بقبول أسمى عبارات التقدير رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

 

 

 
 

Kent Nnadozie 

 

 األمين بالوكالة                                                             

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية                                                        

 ة والزراعةلألغذي                                                           
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