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Our Ref.: C/X/AGP-813      6 2102 حزيران/يونيو  

 
 وليةجلماعة العمل الفنية احلكومية الد سادسةلمشاركة يف الدورة اللدعوة 

 املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 2102 تشرين الثاني/نوفمرب 06 – 04يطاليا، إروما، 

 
 2102 آب/أغسطس 24موعد أقصاه  يفيرجى الرد 

____________________________________ 
 

جلماعـة العمل الفنيـة احلكومية الدولية  سادسةملنظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة بـأن يعلــن أن الــدورة اليتشـرف املديـر العام  

 06 إىل 04يف روما من " الفاو"نظمة الرئيسي مل قرامل، ستعقـد يف (مجاعة العمل) املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 .2102 تشرين الثاني/نوفمرب 04 ربعا األمن صباح يوم  9.31الساعة  متام وستبدأ اجللسة االفتتاحية يف. 2102 ثانيتشرين ال/نوفمرب

 

  .العربيةليزية والفرنسية وكواإلناإلسبانية باللغات  هاتجري وقائعسو. الربنامج العادي للمنظمة يف إطارهذه الدورة  عقدوُت 

 

 ييل ما يفيرد و. 0991أيار /لألغذية والزراعة قد أنشأت مجاعة العمل يف دورتها السابعة املنعقدة يف مايووكانت هيئة املوارد الوراثية  

  :2100متوز /يف يوليوالثالثة عشرة دورتها  يفأعضا  مجاعة العمل الذين انتخبتهم اهليئة 

 

 .مالي، املغربمجهورية تنزانيا املتحدة، أنغوال، مجهورية الكونغو الدميقراطية، : أفريقيا 

 .اهلند، اليابان ؛فييت نام الفلبني، سري النكا،: آسيا 

 هنغاريا  النرويج، ؛تركيابولندا، إسبانيا، : أوروبا 

 غواتيماال ؛ مجهورية فنزويال البوليفارية جامايكا، األرجنتني، إكوادور،: أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 .ربية، قطر، اليمنمجهورية مصر الع: الشرق األدنى 
 .الواليات املتحدة األمريكيةو كندا: أمريكا الشمالية 
 .تونغا وجزر كوك: ئجنوب غرب احمليط اهلاد 

 
 

 
 
 

على  "الفاو"لقنوات االتصال الرمسية يف منظمة  وفقًا ترسل هذه الدعوة إىل جهات املراسلة لدول الفاو األعضا  يف هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 :النحو التالي

 
 :للعلم، حسب املقتضى/الختاذ إجراء

 ؛(وزرا  اخلارجية أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت اختارتها احلكومات)جهات املراسلة الرئيسية   -

 .السفارات"/ الفاو"املمثليات الدائمة لدى منظمة   -
 

 كما ترسل هذه الدعوة إىل رؤسا  منظمات دولية خمتارة 
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 إىلبصفة مراقب بنا  على طلب يقدم  مجاعة العمليف مجاعة العمل املشاركة يف أعمال الذين ليسوا أعضا  ألعضا  يف اهليئة ل وجيوز

 .بصفة مراقب هاضور اجتماعاتحلجلماعة العمل أو للمكتب نيابة عنها، أن تدعو اخلربا  وممثلي املنظمات الدولية املتخصصة  وجيوز .أمانة اهليئة

 

إىل مجاعة العمل أن تعقد اجتماعها قبل قد طلبت  (2100متوز /يوليو 22–01روما، )اهليئة يف دورتها الثالثة عشر العاديةكانت و 

نية العاملية الثاالدورة العادية املقبلة للهيئة للنظر يف الغايات واملؤشرات، مبا يف ذلك املؤشرات األرفع مستوى بغية تفعيل مراقبة تنفيذ خطة العمل 

وطلبت كذلك إىل مجاعة العمل وضع . املساِندة لتنفيذ اخلطة" الفاو"للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ورفع تقرير مرحلي عن أنشطة منظمة 

النظر يف عملية إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الصياغة النهائية للمسودة احملدثة ملعايري بنوك اجلينات؛ و

د ُأرفق وق. فعهايف العامل فضاًل عن تقرير مجاعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منا

 .ورة السادسة جلماعة العملللد جدول األعمال املؤقت طيًا

 

على البيئة وإسهامًا يف عدم التأثري على " الفاو"وانسجامًا مع سعي املنظمة إىل احلد قدر املستطاع من تأثري عمليات منظمة  

مجيع مراحل  املناخ، ستكون الدورة السادسة جلماعة العمل دورة موفرة للورق، أي أن استخدام النسخ الورقية سيكون حمدودًا للغاية يف

وستكون مجيع . ويرجى من السادة املشاركني أن حيضروا معهم وثائقهم اخلاصة إىل االجتماعات لعدم توافر نسخ مطبوعة منها. االجتماع

 : ليوثائق االجتماع ووثائق املعلومات األساسية، مبا يف ذلك الوثائق الصادرة أثنا  الدورة، متاحة على شبكة اإلنرتنت على العنوان التا

 
pgr/itwg/en/-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core 

 

وألقابهم الوظيفية  الدورةاملعينني حلضور  بأمسا  املمثلني ،2102 آب/أغسطس 24اه ـــموعد أقص يف ،ر العام موافاتهـــو املديـــويرج  

يكون التسجيل متاحًا على شبكة اإلنرتنت مباشرة على املوقع اإللكرتوني للممثلني الدائمني لدى املنظمة احملمي بواسطة كلمة مرور س و. وعناوينهم

حديثة من أجل إمتام عملية شخصية ويرجى التنّبه إىل أّنه يتعّين حتميل صورة رقمية . //:org/.faopermrepshttp.: على العنوان التالي

ويتعني على ممثلي املنظمات الدولية املعينني حلضور االجتماع بصفة مراقب إرسال أمسائهم وعناوينهم  .التسجيل على شبكة اإلنرتنت مباشرة

 .مشفوعة بصورة رقمية شخصية حديثة PGRFA@fao.org-ITWG: إىلالرمسية وعناوينهم بواسطة الربيد اإللكرتوني 

 

على املشاركني الذين حيتاجون إىل تأشريات دخول أن حيصلوا عليها من القنصلية اإليطالية أو البعثة الدبلوماسية املختصة يف يتعّين   

عني تقديم طلبات احلصول على تأشريات الدخول قبل فرتة طويلة من موعد السفر، ذلك أّن إصدار تأشريات ويت. مابلدانهم قبل مغادرتهم إىل رو

واملشاركون الذين يبدأون الرحلة إىل روما من بلد ال توجد فيه قنصلية إيطالية أو بعثة  .الدخول إىل إيطاليا حيتاج إىل فرتة قد تصل إىل ثالثة أسابيع

هم وحدهم، وعلى سبيل احلصر، الذين جيوز هلم احلصول على تأشريات الدخول الالزمة عند وصوهلم إىل روما،  دبلوماسية خمتّصة أخرى

لرحلة شريطة إبالغ أمانة االجتماع بامسهم بالكامل وتاريخ ومكان ميالدهم وجنسيتهم ورقم جواز سفرهم، وتاريخ صدروه وانتها  صالحيته، ورقم ا

وجيب أن حتصل املنظمة على . ومسارها بالكامل، على أال ميّر هذا األخري عرب أي بلد آخر من بلدان اتفاق شنغناجلوية وتاريخ وساعة وصوهلا 

. روما هذه املعلومات قبل وصول املشاركني بثالثة أسابيع على األقل، كي يتسّنى الوقت الكايف لفرع املراسم الستصدار تأشريات الدخول من مطار

 .الية بالدخول إىل إيطاليا للمشاركني الذين يتخلفون عن االلتزام بالقواعد املذكورة أعالهولن تسمح السلطات اإليط

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/en/
http://permreps.fao.org/
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