
 
  

 
 

 تصالالا لقنوات وفقاًًًاليت هي عضو أيضًا يف هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،  "الفاو" منظمة يف األعضاءاملدعوة  للدول املراسلة جهات إىل الدعوة هذه ترسل
 :التالي النحو على" الفاو" منظمة يف الرمسية

  
 :حسب املقتضى ،للعلم/إجراء الختاذ

 ؛(احلكوماتجهات املراسلة األخرى اليت اختارتها وزراء اخلارجية أو الزراعة أو )الرئيسية  جهات املراسلة  -
 .السفارات/ "الفاو" لدى منظمة ةالدائم تاملمثليا  -
 

 .رؤساء منظمات دولية خمتارةكما ُترسل هذه الدعوة إىل 
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 2112أيار /مايو 18
 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 املعنية باحلصول املخصصةالدورة األوىل جملموعة العمل الفنية 
 على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 
  2112 أيلول/سبتمرب 11-11، النرويج، (سفالربد) لوجنريباين

 
 2112حزيران /يونيو 11يرجى الرد قبل 

 
--------------------------------------- 

 
األوىل جملموعـة العمـل   بأن يعلن أن الـدورة  ( الفاو)يتشـرف املديـر العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  

سوف تعقـد يف  ( جمموعة العمل)الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 
وستبدأ اجللسة االفتتاحية . بدعوة كرمية من حكومة النرويج 2112أيلول /سبتمرب 11إىل  11من ( سفالربد) لوجنريباين

  . 2112 أيلول/سبتمرب 11 ثالثاءمن صباح يوم ال 11.11  يف متام الساعة 
 
بناء على طلب هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها الثالثـة عشـرة العاديـة الـيت     هذه الدورة ُتعقد و 

 . وطبقًا لالختصاصات اليت اعتمدتها اهليئة يف تلك الدورة 2111متوز /عقدت يف شهر يوليو
 

 :من الدول التاليةالعادية عشرة  لثةاهليئة يف دورتها الثا مانتخبته ذينالعمل ال جمموعةأعضاء تأّلف يو
 

 .امريون، إرتريا، توغو، تونس، زامبياالك: أفريقيا 
 .، تايلند(مجهورية الدميقراطية الشعبية)بنغالديش، بوتان، إندونيسيا، الو : آسيا 
 .هولندا، اململكة املتحدةالنرويج، إسبانيا، سويسرا، : أوروبا 
 .الربازيل، شيلي، إكوادور، غيانا، باراغواي: أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
 .، لبنان، اليمن(اإلسالمية إيرانمجهورية )إيران : ىالشرق األدن 
 .الواليات املتحدة األمريكية، كندا: أمريكا الشمالية 
 .كوكأسرتاليا، جزر : جنوب غرب احمليط اهلادئ 
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العمل بصفة مراقب  جمموعةالعمل املشاركة يف أعمال  جمموعةأعضاء يف ذين ليسوا وجيوز لألعضاء يف اهليئة ال
ممثلـي  أيضـًا  اخلـرباء و  دعـوة العمـل أو للمكتـب نيابـة عنهـا،      موعـة وجيوز جمل. بناء على طلب يقدم إىل أمانة اهليئة

 .لتقديم إسهامات جملموعة العملضور اجتماعاتها حلاملنظمات الدولية املتخصصة 
 

 .الفرنسيةو العربيةو اإلنكليزيةو باللغات اإلسبانية الدورة وقائع يوستجر
 

وميكن حتميل اختصاصات جمموعة العمل والوثـائق األخـرى مـن املوقـع     . وقد أرفق طيًا جدول األعمال املؤقت  ...
  /http://www.fao.org/nr/cgrfa:اإللكرتوني للهيئة على العنوان التالي

 
ووظائفهم  األعضاء يف جمموعة العمل ممثلي أمساءب ،2112حزيران /يونيو 11قبل ويرجو املدير العام موافاته،  

املـراقب  املعيـن  حلضـور الـدورة وعنـاوينهم       غري األعضاء يف جمموعة العمل بأمسـاء أو بالنسبة إىل  الرمسية وعناوينهم
وُترسل األمساء والعناوين الرمسية والعناوين، مبا يف ذلـك أرقـام اهلـاتف والفـاكس وعنـاوين الربيـد       . الرمسية وعناوينهم

 : اإللكرتوني لكل من املمثل  إىل
 

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 

 cgrfa@fao.org: الربيد اإللكرتوني
 4986 5705 06 39+: اهلاتف
 4981 5705 06 39+: الفاكس

 
واحـد مـن أعضـاء جمموعـة العمـل مـن       عضو مشاركة حتمل تكاليف على مشكورة وقد وافقت حكومة النرويج 

ويتمثل هذا الدعم يف تغطية تكاليف السفر وتكاليف اإلقامة بأكملها ألحد ممثلي جمموعة العمل من كـل  . البلدان النامية
الكتابة إىل العنـوان  من خالل  ،ة العمل إبالغ أم  اهليئةويرجى من األعضاء املعني  يف جمموع. بلد من البلدان النامية

 . 2112حزيران /يونيو 11برغبتهم يف االستفادة من هذا العرض وباسم املمثل عنهم وذلك يف مهلة أقصاها  ،املذكور أعاله
 

لنامية األعضاء ويتع  على املشارك  أنفسهم إجراء الرتتيبات الالزمة للسفر، باستثناء املشارك  من البلدان ا
ونظرًا إىل العدد احملدود من الرحالت إىل لوجنريباين ومنها وأماكن . يف جمموعة العمل املستفيدين من دعم النرويج

ولقد مت . يف أسرع وقت ممكن تهماإلقامة احملدودة، يرجى من السادة املشارك  إجراء حجوزاتهم للرحالت وأماكن إقام
 –وعالوة على ذلك، مت حجز عدد حمدود من الرحالت إىل أوسلو . ار خاصةحجز عدد حمدود من الغرف بأسع

أيلول /سبتمرب 11واجلمعة  5.11الساعة  2112أيلول /سبتمرب 11االثن ، : مواعيد اإلقالع)أوسلو  –لوجنريباين 
وميكن حجز الغرف يف الفنادق، مبا يف ذلك الغرف يف مطار أوسلو للمشارك  الذين سيمكثون (. 2.11الساعة  2112
 على أن تكون 2112حزيران /يونيو 11رحلتهم، فضاًل عن الرحالت يف مهلة أقصاها  تابعةيف أوسلو قبل مواحدة ليلة 

 :األولوية ألول طاليب احلجز على املوقع التالي
 

event.html-het/booking-abs-gw/dkger.acemanonferenchttp://www. 
 

وميكـن احلصـول   . وُينصح املشاركون باالستفسار لدى أقرب سفارة أو قنصلية للنرويج حول تأشـريات الـدخول  
ومـع أن  النـرويج جـزء مـن منطقـة      . /http://www.norway.info: على معلومات بهذا اخلصـو  علـى املوقـع التـالي    

لذا، يتعي ن على املشارك  الذين حيتاجون إىل تأشرية دخـول تقـديم طلبـاتهم    . شنغن، إال أن  سفالربد ليست جزءًا منها
 .إىل منطقة شنغن، على أن يشار إىل ذلك بوضوح على استمارة الطلب الرمسية مرت لطلب تأشرية دخول 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/
mailto:cgrfa@fao.org
http://www.conferencemanager.dk/wg-abs-booking/the-event.html
http://www.norway.info/

