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   2020فبراير/شباط  4يوم                                                                     NCP GB9-03- Calendar of meetings  لرقم:ا

                                                 

 إشعار 

 اعة رن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزللمعاهدة الدولية بشأ تينما بين الدورفترة الجدول الزمني الجتماعات 

 2021- 2020للفترة 

 

 دةد/ السي  حضرة السي  

 تحية طيبة وبعد،

 

للمعاهدة الدولية بشأن  تينالفرعية وعمليات ما بين الدور جهزةأن أشاطركم الجدول الزمني المؤقت الجتماعات اال نييسر  

 2021-2020الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للفترة 

 

ستنشر األمانة يجدر التذكير أن انعقاد بعض هذه اإلجتماعت يكون رهن توافر الموارد المالية، ولذلك و .هطي  القائمة مرفقة بإن 

  الوثائق ذات الصلة على موقع المعاهدة الدولية:عالوة على للتواريخ المقترحة  اتتحديث ةأي
/treaty/meetings/en-http://www.fao.org/plant   
 

 على العنوان: بأمانة المعاهدةرجى االتصال ، ي  عن هذه اإلجتماعات لب للحصول على مزيد من المعلوماتأو طي استفسار وأل
 

Mr. Kent Nnadozie 

Secretary, 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

00153 Rome, Italy 

PGRFA-Treaty@fao.org 

  
  م... والسالم عليكواالحترام بقبول أسمى عبارات التقدير دةد/ السي  السي  حضرة وتفضلوا 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

Kent Nnadozie 
 أمين

 الزراعةغذية ووراثية النباتية لألالمعاهدة الدولية بشأن الموارد ال
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 الملحق                                                                                                                                                

 التواريخ 2020يوليو /تموز 

 يوليو / تموز 7-10 (AHTEG-FR-3) اإلجتماع الثالث لفريق الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعين

 يوليو / تموز 21-23 (SCFS-12)   الدائمة استراتيجية التمويل وتعبئة المواردثاني عشر للجنة االجتماع ال

  2020  نوفمبر/ تشرين الثاني

 17لمادة لنظام المعلومات العالمي في إطار ااالجتماع الرابع للجنة االستشارية العلمية 

(SAC-GLIS-4) 

تشرين  نوفمبر/ 12-13

 روما -الثاني 

  2020 ولكانون األ ديسمبر/

 ديسمبر/كانون األول 9-8  استراتيجية تنمية القدراتشأن ب إجتماع الخبراء

 روما

 مؤقت(تاريخ )

  2021شباط  فبراير/

 شباط فبراير/ 3-5 (CC-4)   اإلجتماع الرابع للجنة االمتثال

للجنة الفنية المخصصة المعنية بصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  خامساإلجتماع ال

 (ACSU-5)  واستخدامها المستدام

 فبراير /شباط 18 -16

 يؤكد الحقا  

  2021 مارس/ آذار

 مارس/ آذار 23-26 (AHTEG-FR-4) حقوق المزارعينالمعني باع الرابع لفريق الخبراء التقني المخصص االجتم

 روما

  2021 أبريل /نيسان

 أبريل /نيسان 13-15  (SCFS-13)الدائمة   استراتيجية التمويل وتعبئة الموارد ثالث عشر للجنة االجتماع ال

 يؤكد الحقا  

  2021أكتوبر/ تشرين األول  –سبتمبر/ أيلول 

 الحقا ()يؤكد   للدورة التاسعة للجهاز الرئاسية حضيريالتاإلقليمية جتماعات اال

  2021ديسمبر/ كانون األول 

 ديسمبر/كانون األول 6-11 (GB-9) الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي

 الهند

 )تاريخ مؤقت(

  


