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جملموعة العمل الفنية املخصصة بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية اجللسة األوىل 

 والزراعة وتقاسم املنافع املرتتبة عليها

 

 ، النرويج(سفالبارد)لونغيارباين 

 2112أيلول /سبتمرب 11-11

 

 ترتيبات االجتماع   - 1

 

 ومكان االجتماعتاريخ 

ستعقد اجللسة األوىل جملموعة العمل الفنية املخصصة بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -  1

، (سفالبارد) Longyearbyen kulturhus لونغيارباينيف بيت الثقافة يف ( جمموعة العمل)وتقاسم املنافع املرتتبة عليها 

 the Radissonن على مقربة من فندق يويقع بيت الثقافة يف لونغياريا. 2312أيلول /سبتمرب 13إىل  11النرويج من 

Blu Polar Hotel   على مقربة من مكتب الربيد، واملصرف، واملتاجر، وأماكن أخرى ذات أهميةومن مركز اجلامعة  .

 .العاشرة صباحًا يف 2312 أيلول/سبتمرب 11وسُتعقد اجللسة االفتتاحية يوم الثالثاء 

 

 االتصاالت

 :التالي على النحوينبغي توجيه مجيع املراسالت املتعلقة باالجتماع إىل أمانة اهليئة -  2
Ms Linda Collette  
Secretary  
Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture  
Food and Agriculture Organization of the United Nations  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome  
Italy  
E-Mail: cgrfa@fao.org  
Tel: +39 06 5705 4986  

 استقبال املشاركني

 :أعضاء جمموعة العمل كما اختارتهم اهليئة يف دورتها العادية الثالثة عشرة هم-  3

 . ريرتيا، وتوغو، وتونس، وزامبياإالكامريون، و: أفريقيا

 . وتايلند، (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)، والو وإندونيسيابنغالدش، وبوتان، : آسيا

 .املتحدة واململكة، رويج، وإسبانيا، وسويسرا، وهولنداالن :أوروبا

 .كوادور، وغويانا، وباراغوايإالربازيل، وشيلي، و: الالتينية والبحر الكارييب أمريكا

 . واليمن ، ولبنان،(اجلمهورية اإلسالمية)إيران : الشرق األدنى

 .األمريكيةكندا، والواليات املتحدة : الشمالية أمريكا

 .أسرتاليا، وجزر كوك: جنوب غرب احمليط اهلادئ



CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.1  4 

ميكن ألعضاء اهليئة الذين ليسوا أعضاء يف جمموعة العمل أن يشاركوا يف عمل اجملموعة بعد تقدميهم طلبًا -  1

اخلرباء،  دعوةلعمل، أو ملكتب اهليئة نيابة عن جمموعة العمل وميكن جملموعة ا. ألمانة اهليئة باعتبارهم مراقبني

 .وكذلك ممثلي املنظمات الدولية املتخصصة حلضور االجتماع من أجل تقديم إسهامات جملموعة العمل

 

مساء، واأللقاب الرمسية، األ، على 2312حزيران /يونيه 15ويتمنى املدير العام احلصول، يف مهلة أقصاها -  5

ممثلي جمموعة العمل أو، يف حال مل يكونوا أعضاء يف جمموعة العمل، األمساء، واأللقاب الرمسية، وعناوين وعناوين 

فاكس، الاتف ورقم اهلعنوان، وال، واللقب الرمسي، واالسموينبغي إرسال . املراقبني الذين عينوا حلضور االجتماع

 .والعنوان اإللكرتوني لكل من املمثلني إىل أمانة اهليئة

 

 التسجيل 

ويبدأ . يف لونغيارباين the Radisson Blu Polar Hotelمكتب التسجيل الواقع يف فندق  لدىجيري التسجيل -  6

من الساعة الثالثة من بعد الظهر حتى الرابعة والنصف من بعد الظهر،  2312أيلول /سبتمرب 13التسجيل يوم االثنني 

وعلى . حتى الواحدة ظهرًا، ومن الثانية من بعد الظهر حتى اخلامسة مساء ويستمر يف األيام التالية من التاسعة صباحًا

، إبراز بطاقة عند التسجيلوعلى مجيع املشاركني، . عند وصوهلم إىل لونغيارباين يسجلوا أمسائهممجيع املشاركني أن 

 .ركة يف هذه الدورةهوية أو جواز سفر، أو رسالة، حسب احلاجة، مكتوبة على ورقة رمسية تؤكد تعيينهم للمشا

 

 الوثائق

ويرجى  /http://www.fao.org/nr/cgrfa: التاليوثائق عمل الدورة منشورة على موقع اهليئة على العنوان -  7

 .الدراسات األساسية من املشاركني إحضار نسخ الوثائق اليت صدرت قبل الدورة مبا يف ذلك وثائق املعلومات، وأوراق

 

 إجراءات الدخول    - 2

 

 تأشرية الدخول 

النرويج عضو يف اتفاقية شينجني، وبالتالي ميكن ملواطين . يطلب احلصول على تأشرية دخول شينجني صاحلة-  8

نب الذين وينطبق األمر نفسه على املواطنني األجا. الدول األعضاء يف هذه االتفاقية التنقل حبرية بني الدول األعضاء

إىل منطقة ( يومًا 23حتى )ميلكون إذن إقامة  يف إحدى الدول األعضاء، أو الذين حصلوا على تأشرية دخول زائر 

 .شينجني

 

ينطبق اإلعفاء من احلصول على تأشرية الدخول على مواطين البلدان اليت أبرمت اتفاقات اإلعفاء من تأشريات -  2

 .يومًا 23البلدان اليت أبرمت هذه االتفاقات البقاء يف النرويج حتى مدة وميكن ملواطين . الدخول مع النرويج

 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/
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وردت أمساء البلدان )لقد أبرمت النرويج اتفاقات إعفاء من احلصول على تأشرية دخول مع البلدان التالية -  13

 (:األعضاء يف اتفاقية شينجني باخلط العريض

 
A-  النمسا أسرتاليا، ، أنتيغوا وبربودا، األرجنني،(صية االستدالل األحيائيسفر خباال اتجوازحاملو )أندورا، ألبانيا 

B-  ،سفر خباصية ال اتجوازحاملو )، البوسنة واهلرسك (جواز سفر مواطين األقاليم التابعة لربيطانيا)، برمودا بلجيكاجزر البهاما، بربادوس

 ، الربازيل، بروناي، بلغاريا(االستدالل األحيائي

C- اجلمهورية التشيكية لي، كوستا ريكا، كرواتيا، قربص،كندا، شي 

D- الدامنرك 

E- استونياالسلفادرو ، 

F- فنلندا، فرنسا 

G-  ،غواتيماالأملانيا، اليونان 

H-  هنغاريا ،((وراء البحار)جوازات سفر مواطين بريطانيا جوازات سفر منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة و )هندوراس، هونغ كونغ 

I- إيطاليا، آيرلندا، إسرائيل، سلنداآي 

J- اليابان 

K- مجهورية كوريا 

L-  ،ليتوانيا، لكسمريغخلتنشتاينالتفيا ، 

M-  مالطة،  ، ماليزيا،(سفر خباصية االستدالل األحيائيال اتجوازحاملو )، مقدونيا (جوازات سفر منطقة مكاو كونغ اإلدارية اخلاصة)مكاو

 (سفر خباصية االستدالل األحيائيال اتجوازحاملو )بل األسود ، املكسيك، موناكو، اجلموريشيوس

N- نيوزيلندا، نيكاراغواهولندا ، 

P- ،بولندا، الربتغال باناما، باراغواي 

R- رومانيا 

S-  نت كيتس سا ، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا،، سيشيل، سنغافورة(سفر خباصية االستدالل األحيائيال اتجوازحاملو )سان مارينو، صربيا

 ، السويد، سويسراونيفيس

T-  التايوانية، رقم بطاقة اهلوية سفرال اتجوازحاملو )تايوان 

U- اململكة املتحدة، أوروغواي، الواليات املتحدة األمريكية 

V- الكرسي الرسولي، فنزويال 

 

 (حبسب الرتتيب األجبدي باللغة اإلنكليزية)

 

ت دخول أن يتقدموا بالطلب لدى السفارات النروجيية يف بلدانهم وعلى املشاركني الذين يطلبون تأشريا-  11

  /http://www.norway.info: صلية، أو يف البلد الذي يقيمون فيه على الرابطاأل

 

األعضاء يف اتفاقية  وتعترب تأشرية الدخول ملنطقة شينجني صاحلة كتأشرية دخول للنرويج ولكافة الدول األوروبية

وبالتالي فإّن األشخاص من الدول اليت ُيطلب من مواطنيها احلصول على تأشرية دخول حباجة إىل تأشرية . شينجني

 .دخول واحدة حتى ولو كانوا ينوون زيارة عدة بلدان أعضاء يف اتفاقية شينجني

 

http://www.norway.info/
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وعلى املشاركني من البلدان اليت . ليست كذلك ولكن وفيما تقع النرويج يف منطقة شينجني إاّل أّن سفالبارد-  12

وينبغي أن . حيتاج مواطنوها إىل تأشرية دخول احلصول على تأشرية تتيح هلم الدخول مرتني إىل منطقة شينجني

 .ُيشار إىل ذلك يف الطلب الرمسي للحصول على التأشرية

 

ًا نظرًا إىل أّن عملية النظر يف تأشريات وُينصح املشاركون بتقديم طلب للحصول على تأشرية الدخول مبكر-  13

 .يومًا 33الدخول ملنطقة شينجني قد تستغرق 

 

وينبغي تقديم الطلب باالستعانة باالستمارة الرمسية، وأن ُيرفق جبواز سفر صاحل، وصورة مشسية، ووثيقة -  11

: على العنوان التالي اإلنرتنت وميكن ملواطين بعض البلدان التقدم بطلب على شبكة .تؤكد املشاركة يف االجتماع
https://selfservice.di.no 

 : وميكن تنزيل طلبات احلصول على تأشرية الدخول على العنوان التالي
 geFiles/17602/Visum_engelsk_skrivbart.pdfhttp://www.udi.no/Pa 

 :وميكن احلصول على مزيد من املعلومات بعدة لغات على العنوان التالي
 Visa/-sheet-sheets/Fact-Immigration/Oversiktsider/Fact-of-Directorate-http://www.udi.no/Norwegian 

 

 جواز السفر

ووفقًا لقوانني شينجني ينبغي التحقق من هوية أي مسافر . يتطلب الدخول إىل النرويج إبراز جواز سفر صاحل-  15

ال تقع يف منطقة شينجني فال بد من التحقق من هوية  سفالباردونظرًا إىل أّن . يعرب احلدود اخلارجية ملنطقة شينجني

. وسيتم التحقق من هوية مجيع املسافرين عند الدخول واخلروج. راضي النروجييةاملسافرين املنتقلني بينها وبني األ

، املنطقة االقتصادية األوروبيةأي األفراد الذين خيضعون التفاقية ) واألجانب  النروجيينيوسينطبق ذلك على املواطنني 

  (.الدول األخرى ومواطينواتفاقية الرابطة األوروبية للتجارة احلرة، 

 

. على جوازات السفر، أو بطاقات اهلوية اليت يتم إبرازها أن تليب شروط منطقة شينجني للتحقق من اهلويةينبغي 

 اهلوية، أو بطاقات 1228وميكن للمواطنني النروجييني أن يثبتوا هويتهم عرب إبراز رخصة القيادة الصادرة بعد عام 

 .وجييةاليت تصدرها املصارف، أو بطاقة هوية القوات املسلحة النر

 

 ترتيبات السفر   - 1

 

على املشاركني أن يقوموا برتتيبات السفر بأنفسهم باستثناء املشاركني من الدول النامية األعضاء يف جمموعة -  16

ونظرًا إىل عدد الرحالت احملدود من وإىل لونغيارباين، ُيرجى من املشاركني حجز  .العمل الذين تدعمهم النرويج

مواعيد )أوسلو   -لونغيارباين -فقد مت حجز عدد حمدود من البطاقات لوجهة أوسلو. ممكنرحالتهم يف أسرع وقت 

بعد  2.15الساعة  2312أيلول /سبتمرب 11صباحًا، واجلمعة  2.55الساعة  2312 أيلول/سبتمرب 13االثنني : السفر

https://selfservice.di.no/
http://www.udi.no/PageFiles/17602/Visum_engelsk_skrivbart.pdf
http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Oversiktsider/Fact-sheets/Fact-sheet-Visa/
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األسبقية ألول الواصلني على  مع اعتماد مبدأ 2312حزيران /يونيهوُيمكن حجز الرحالت قبل الثالثني من (. الظهر

 : العنوان التالي

event.html-booking/the-abs-http://www.conferencemanager.dk/wg 
 

 النقل    - 4

 

ويتم نقلهم إىل الفندق باحلافالت،  ،أيلول/ن سبتمربسيجري انتظار املسافرين يف مطار لونغيارباين يف العاشر  م-  17

 .أيلول/وسيجري نقلهم الحقًا إىل املطار للمغادرة يف الرابع عشر من سبتمرب

 

 اإلقامة يف الفندق   - 5

 

، Radisson Blu Polar Hotelميكن حجز غرف الفندق والوجبات بالسعر املعتمد لدى املؤمتر يف فندق -  18
-hotel-polar-blu-booking/radisson-abs-http://www.conferencemanager.dk/wg

spitsbergen.html وقد مت التفاوض حول أسعار خاصة . حيث مت حجز عدد حمدود من الغرف بأسعار خاصة

 :جملموعة العمل

 

 . الواحدة كرونة نروجيية لليلة 225 واإلنرتنتغرفة لشخص واحد تشمل وجبة الفطور 

 . كرونة نروجيية  للشخص الواحد لليلة الواحدة 525 واإلنرتنتغرفة لشخصني تشمل وجبة الفطور 

 

 :ميكن العثور على مواقع مفيدة للفنادق األخرى على

el.com/Start/www.spitsbergentrav   و.www.svalbard.net/?set_lang=en  

 

 دعم مشاركة أعضاء جمموعة العمل من البلدان النامية     - 1

 

ويشمل . ركة عضو واحد يف جمموعة العمل من بلد ناٍملقد وافقت احلكومة النروجيية على تغطية نفقات مشا-  12

وُيدعى أعضاء جمموعة العمل . الدعم نفقات السفر، واإلقامة والوجبات ملمثل واحد يف جمموعة العمل عن كل بلد ناٍم

يف تاريخ  املعنيني بإخطار أمانة اهليئة على العنوان الوارد آنفًا حول رغبتهم باالستفادة من هذا العرض، وباسم املمثل

 .حزيران/يونيه 15أقصاه 

 

 األحداث اجلانبية    - 1

 

http://www.conferencemanager.dk/wg-abs-booking/the-event.html
http://www.conferencemanager.dk/wg-abs-booking/radisson-blu-polar-hotel-spitsbergen.html
http://www.conferencemanager.dk/wg-abs-booking/radisson-blu-polar-hotel-spitsbergen.html
http://www.spitsbergentravel.com/Start/
http://www.svalbard.net/?set_lang=en
http://www.svalbard.net/?set_lang=en
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 Radisson Blu Polarميكن أن تعقد األحداث اجلانبية يف مدرج مركز الثقافة يف لونغيارباين و يف فندق -  23

Hotel Spitsbergen .ت هو وآخر موعد لتلقي الطلبا. وينبغي رفع الطلبات لعقد هذه األحداث اجلانبية إىل األمانة

 .2312آب /األول من أغسطس

 

 عشاء  القطب الشمالي   / االستقبال   - 1

 

ُتقام يف متحف   2312أيلول /سبتمرب 13يوم االثنني   سفالباردميكن للمشاركني املشاركة يف جلسة للتعريف ب-  21

ىل حضور حفل االستقبال وتدعو حكومة النرويج مجيع املشاركني إ. من الثالثة وحتى الرابعة والنصف عصرًا سفالبارد

 .ويبدأ حفل االستقبال عند الساعة السابعة مساء وُيقام يف مركز اجلامعة. وعشاء القطب الشمالي الذي ُيقام مساء االثنني

 

 لزيارة أهم يف جولة سياحية  املشاركةقبل املغادرة  2312أيلول /سبتمرب 11وسُيتاح أمام املشاركني يوم اجلمعة -  22

 .املعامل

 

 املعلومات احمللية اهلامة   - 1

 

 الوجبات/ املقاصف

بوفيه غداء ساخن حيث ميكن االختيار، بني  The Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergetيقدم فندق -  23

أطباق اللحوم، واألمساك، واألطباق النباتية من الواحدة حتى الثالثة ظهرًا، باإلضافة إىل بوفيه عشاء من اخلامسة 

وقد مت التفاوض على أسعار خاصة . جمهزةوميكن للمشاركني  طلب وجبة غداء . حتى السابعة والنصف مساءوالنصف و

 :الجتماع جمموعة العمل

 .كرونة نروجيية 223أيلول /سبتمرب 13 السندوتشاتبوفيه 

 .كرونة نروجيية لليوم الواحد  263أيلول /سبتمرب 13، و12، و11بوفيه الغداء 

 .كرونة نروجيية لليوم الواحد 315 أيلول/سبتمرب 13، و12و، 11بوفيه الغداء 

 .كرونة نروجيية للوجبة 122أيلول /سبتمرب 13، و12، و11 اجملهزةوجبة الغداء 

 

 .للغداء وسندوتشاتأطباق سلطة  يف مركز الثقافة يف لونغيارباين Rabalder Cafe ويقدم مقهى

 .ناول وجبة العشاءوهناك جمموعة من املطاعم يف لونغيارباين لت
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 املناخ

وغالبفًا مفا تهفب ريفاح     . أيلول هو صففر، والطقفس متقلفب جفداً    /معدل احلرارة العام يف لونغيارباين يف سبتمرب-  21

وميكنكم التحقق من درجات احلرارة . باردة، أي أّن درجة احلرارة قد تبدو عشر درجات أقل من درجة احلرارة الفعلية

 :على الرابطيوميًا يف لونغيارباين 
http://www.yr.no/place/Norway/Svalbard/Longyearbyen/long.html 

 

 الثياب

 جيب إحضار ثياب دافئة وواقية من الريح، وألبسة داخلية دافئة، وأحذية ثقيلة، وكنزات صوفية، ووشاح،-  25

واملباني، مبا يف ذلك الفندق تتمتع بتدفئة . سفالباردويف ما يتعلق بالزي املعتمد فليس رمسيًا يف . وقبعة، وواٍق لألذنني

ما يسهم يف إبقاء ( مبا يف ذلك الفندق وقاعة االجتماعات)جيدة، ومن املعتاد خلع األحذية عند الدخول إىل املباني  

 .فني، أو أحذية خفيفة هلذا الغرضوميكن إحضار خ. األرض نظيفة وجافة

 

 مراكز تصريف العملة /العملة

املصرف أو من الصراف اآللي يف  منوميكن احلصول عليها (. الكرونة)الكرونة النروجيية  سفالباردتعتمد -  26

ستخدام الكرونة وميكن ا. الطبقة العليا من قسم املغادرة يف مطار أوسلو أو من الصراف اآللي يف مبنى مصرف لونغيارباين

وميكن استخدام بطاقات االعتماد يف معظم . النروجيية يف خمتلف أحناء سفالبارد مبا يف ذلك يف املستوطنات الروسية

 .املتاجر واملطاعم

 

 الكهرباء  

 .وتستخدم الوصالت األوروبية الكهربائية العادية ACفولت،  223-  27

 

 رباينأرقام اهلواتف يف حاالت الطوارئ يف لونغيا

 (مستشفى لونغيارباين)  00 42 02 79 47+ :الطوارئ الطبية-  28

      00 43 02 79 47+( سفالباردمديرية : )الشرطة

 (هاتف حممول) 65 31 40 41 47+ / 22 12 02 79 47 +: هاتف ضابط الشرطة املناوب

 11: خط الطوارئ

 

 الصحة والسالمة

وهناك صيدلية باإلضافة إىل مستشفى . فات الطوارئ طوال فرتة املؤمتر وستوفر إسعا. ميكن شرب ماء الصنابري-  22

 (.1772321233) سفالباردصغري يف  لونغيارباين، 

 

http://www.yr.no/place/Norway/Svalbard/Longyearbyen/long.html
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مشاهدتها  ميكنوقّلما . وهي سريعة جدًا وخطرة. رؤية الدببة القطبية يف أي مكان وأي وقت يف سفالبارد ميكن-  33

وينبغي أاّل تتوجهوا خارج املدينة . بعكس ذلك يتم اإلبالغدينة آمنًا يف حال مل يف لونغيارباين  ويعترب السري يف مركز امل

مايتكم، حبويف الزيارات املنظمة سيكّلف األدالء .  يف أي ظرف من الظروف من غري أن يرافقكم شخص حيمل مسدسًا

القطيب يف سفالبارد وهي غري  والثعلب الرناوقد تشاهدون حيوانات . وسيحملون األسلحة والتجهيزات األخرى الضرورية

 .خطرة

 

 اإلنرتنت

. Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergenتوفر خدمة واي فاي يف مدرج مركز الثقافة يف لونغيارباين و يف فندق -  31

 . متوفرة باإلنرتنت اجملانية واالتصاالتويف مركز الثقافة يف لونغيارباين احلواسيب 

 

 اللغة

 .زية متسعة االنتشار يف النرويج وسفالبارداللغة اإلنكلي-  32


