
 
  

 

نظمة على امللقنوات االتصال الرمسية يف مجيع األعضاء يف املنظمة الذين هم أيضاً أعضاء يف هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وفقاً جهات املراسلة لدى ترسل هذه الدعوة إىل 
 النحو التايل:

 
 :، حسب المقتضىلإلحاطةالتخاذ إجراء/

 ؛جهات املراسلة الرئيسية )وزراء اخلارجية أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت اختارهتا احلكومات(  -
 .نظمة/ السفاراتامللدى  ونالدائم املمثلون  -
 

 خمتارة. ترسل هذه الدعوة أيضا إىل رؤساء منظمات دولية
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 احلكومية الدولية  ةالعمل الفني جلماعة العاشرةيف الدورة  لمشاركةلدعوة 
 لألغذية والزراعة النباتيةاملعنية باملوارد الوراثية 
 

 2020 حزيران/يونيو 19-17روما، إيطاليا، 
 
 2020مارس/آذار  30يرجى الرد يف موعد أقصاه 

___________________________________________________________________  
ـــــــر العا  ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( بون يعلن أن الدورة   ـــــــرر املديـ جلماعة العمل الفنية احلكومية  العاشرةيتشـ

إىل  17مجاعة العمل(، سُتعقـــــــــد يف املقر الرئيسا ملنظمة األغذية والزراعة يف روما من الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )
 .2020يونيو/حزيران  17من صباح يو  األربعاء  10.00. وستبدأ اجللسة االفتتاحية يف متا  الساعة 2020يونيو/حزيران  19

 
 16و 15وســــــــــــــيســــــــــــــبي انعقاد الدورة الندوة الدولية األوىل عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ســــــــــــــتعقد يوما  

يف املقر الرئيســــــا ملنظمة األغذية والزراعة. وســــــتعال الندوة مســــــولة صــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  2020يونيو/حزيران 
رهتا داخل املزرعة. وســــــــيتاح مزيد من املعلومات عن الندوة يف الوق  املناســــــــرت على املوقع املك و  جلماعة العمل داخل املوقع وإدا
 .)أنظر الرابط أدناه(

 
 .1997 أيار/مايواليت عقدهتا يف شهر  السابعةالعمل يف دورهتا  مجاعةأنشوت قد )اهليئة( هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  كان و  

 :2019 شباط/فربايرشهر عشرة يف  السابعةالعادية اهليئة يف دورهتا  الذين انتخبتهمواألعضاء املناوبون العمل  مجاعةأعضاء  يف ما يلاو 
 

 اجلزائر، الكامريون، إري يا، السنغال، زامبيا أفريقيا:
 مالوي: العضو املناوب األول
 املغرب: العضو املناوب الثا 

 
 اهلند، إندونيسيا، اليابان، تايلندبنغالديش، آسيا: 

 ماليزيا: العضو املناوب األول
 بوتان: العضو املناوب الثا 

 
 فرنسا، جورجيا، هولندا، االحتاد الروسا، سويسرا أوروبا:

  البوسنة واهلرسك: العضو املناوب األول
 السويد: العضو املناوب الثا 

./. 
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 الربازيل، شيلا، إكوادور، جامايكا، بريو أمريكا الالتينية والبحر الكارييب:
  كوستاريكا:  العضو املناوب األول
 كوبا:  العضو املناوب الثا 

 
 مجهورية مصر العربية، الكوي ، السودان، اليمن الشرق األدىن:

 اململكة العربية السعودية: العضو املناوب األول
 املتحدةاممارات العربية : العضو املناوب الثا 

 
 الواليات املتحدة األمريكيةكندا،   أمريكا الشمالية:

 
  سامواكوك، جزر   جنوب غرب احمليط اهلادئ:
 تونغا: العضو املناوب األول
  فيجا: العضو املناوب الثا 

 
والعربية  والصينيةباللغات امسبانية وامنكليزية والروسية  هاستجري وقائع. وإطار الربنامج العادي للمنظمة وتعقد هذه الدورة يف

 لتوكيد املشاركة حبلول املوعد النهائا املطلوب.والفرنسية وفًقا 
 

العمل، حيّل األعضاء املناوبون، بالتسلسل الوارد يف القائمة أعاله، حمّل أي عضو قّد  استقالته  جلماعةوبناًء على النظا  األساسا 
العمل أو عد  مشـــــاركتهم فيه. ويف حال  مجاعةنة بذلك. ويتعني على األعضـــــاء أن ي كدوا لألمانة خطًيا مشـــــاركتهم يف اجتما  وأبلغ األما

تعّذر على أحد أعضــــاء مجاعة العمل حضــــور االجتما ، وإذا أبلغ األمانة بذلك، حيّل حمّل هذا العضــــو يف الوق  املناســــرت أحد األعضــــاء 
إبالغ األمانة بذلك قبل  العمل عن حضـــــور االجتما  من دون مجاعةاملناوبني املنتخبني لتمثيل امقليم عينه. ويف حال ختّلف أحد أعضـــــاء 

العمل، بالتشاور مع امقليم، استبدال هذا العضو يف تلك احلالة احملددة بوحد أعضاء اهليئة من امقليم عينه  جلماعةانعقاد االجتما ، جيوز 
 احلاضر يف االجتما .

 
على طلرت يقد   العمل بصــفة مراقرت بناءً  مجاعةالعمل املشــاركة يف أعمال  مجاعةأعضــاء يف ذين ليســوا وجيوز لألعضــاء يف اهليئة ال

حضــــــــور اجتماعاهتا إىل  ،اخلرباء وممثلا املنظمات الدولية املتخصــــــــصــــــــة دعوةعنها،  العمل أو للمكترت نيابةً  ماعةجلإىل أمانة اهليئة. وجيوز 
 بصفة مراقرت.

 
 أن تعقد اجتماعاً هلا قبل الدورة العادية املقبلة للهيئة العمل اتمجاع أنه يتعني علىعشــــــرة  الســــــابعةاهليئة يف دورهتا العادية  قررتو 

(http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf). خطة العمل العاملية تنفيذ يف التقد  احملرز  (1: )وســــــــــور تســــــــــتعر  مجاعة العمل
وحالة ســـــــــــــياســـــــــــــات ( 2)؛ (http://www.fao.org/docrep/015/i2624a/i2624a00.htm) باتية لألغذية والزراعةالثانية للموارد الوراثية الن
( والقضــــــــــــــايا املشــــــــــــــ كة بني 4؛ )يف العاملحالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ( وإعداد التقرير الثالث عن 3البذور واجتاهاهتا؛ )

 القطاعات املتصـــلة بصـــون املوارد الوراثية النباتية واســـتخدامها املســـتدا ، وا يف ذلك احلصـــول عليها وتقاســـم منافعها و معلومات التســـلســـل
 ني الدورات.الرقمية . وسور تناقش مجاعة العمل أيًضا اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما ب

 
على املناخ، يف عد  التوثري  اعلى البيئة وإســـــــهامً املنظمة مع ســـــــعا املنظمة إىل احلد قدر املســـــــتطا  من توثري عمليات  اوانســـــــجامً  

للغاية يف مجيع مراحل االجتما .  اخدا  النســـل الورقية ســـيكون حمدودً أي أن اســـت ،دورة موفرة للورق العمل جلماعة العاشـــرة ســـتكون الدورة
وقد أرفي طّيه جدول ويرجى من الســــــادة املشــــــاركني أن حيضــــــروا معهم وثائقهم اخلاصــــــة إىل االجتماعات لعد  توافر نســــــل مطبوعة منها. 

 و  اخلاص جبماعة من املوقع املك مجيع وثائي االجتما  ووثائي املعلومات األســــــاســــــيةباممكان تنزيل كون يوســــــاألعمال امل ق  للدورة. 
 pgr/itwg/10th/ar-sitemap/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic/ :التايلالعمل على العنوان 

./. 
 

 

http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2624a/i2624a00.htm
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/itwg/10th/ar/
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بــومســاء املمثلني املعينني حلضــــــــــــــور الــدورة وونــائفهم الرمسيــة وعنــاوينهم.  ،2020 آذار/مــارس 30قبــل ويرجو املــدير العــا  موافــاتــه،  
احملما بكلمة مرور  موقع البوابة اخلاصـــة باألعضـــاء يف املنظمةالتســـجيل على شـــبكة امن ن  مباشـــرة على  باممكان إمتا  عمليةســـيكون و 

وميكن تنزيل امرشــــــادات اخلاصــــــة بعملية التســــــجيل املك و  . gateway/en-http://www.fao.org/members/ على العنوان التايل:
من أجل إمتا  حبجم صورة جواز السفر لكّل من املشاركني يرجى التنّبه إىل أنّه يتعنّي حتميل صورة شخصية رقمية حديثة و من املوقع نفسه. 

 عملية التسجيل على شبكة امن ن  مباشرة. 
 

الرمسية وعناوينهم  ونائفهمإرســـال أمسائهم و  ،مراقرت املنظمات الدولية املعينني حلضـــور االجتما  بصـــفةاملشـــاركني من ويتعنّي على 
 .حبجم صورة جواز السفر مشفوعة بصورة شخصية رقمية حديثة PGRFA@fao.org-ITWGبواسطة الربيد املك و  إىل 

 
جة إىل توشــــــرية دخول إىل إيطاليا. أن يتحققوا، قبل ســــــفرهم، لدى القنصــــــلية اميطالية املختصــــــة مما إذا كانوا حبا املشــــــاركنييتعنّي على  

يف بلد امقامة )أي البلد  وجتدر امشــــارة إىل أنّه باممكان طلرت توشــــريات الدخول يف البلد املصــــدر )أي البلد الذي حيمل املشــــارك جنســــيته( أو
بلداهنم قنصلية إيطالية، فيجوز هلم تقدمي توجد يف  الذي يقيم فيه املشارك عند تقدمي طلرت احلصول على توشرية دخول(. أما املشاركون الذين ال

 تقدمي الطلرت لدى القنصــــــلية اميطالية يف إحدى البلدان اأاورة أو لدى أي قنصــــــلية أخرى لبلد من بلدان اتفاقية شــــــنغن أو لبلد أورو . ويتعنّي 
ىل إيطاليا. ويتحّمل املشاركون شخصًيا مس ولية طلبات احلصول على توشرية الدخول إىل القنصلية اميطالية قبل شهر واحد من موعد الوصول إ

لية. تقدمي طلرت حصـــــوهلم على توشـــــرية دخول وإجراء ال تيبات الالزمة لتعيني موعد تقدمي الطلرت ومجيع املســـــتندات الالزمة إىل القنصـــــلية اميطا
جوازات ســـــفرهم صـــــاحلة ملدة ثالثة أشـــــهر على األقّل بعد حيتاجون إىل توشـــــرية دخول إىل إيطاليا، فعليهم التوكد من أّن  املشـــــاركون الذين ال أما

ب  ســبرت التاريل املقرر ملغادرة منطقة شــنغن. وقد تطلرت الســلطات احلدودية يف هذه احلاالت من املشــاركني، عند دخوهلم إىل إيطاليا، إبراز ما يث
تتوفر فيها رحالت مباشـــــــرة إىل روما أن يتوكدوا مما إذا كانوا  دان القدومهم إىل إيطاليا ومدة إقامتهم فيها. ويتعنّي على املشـــــــاركني الوافدين من بل

 حباجة إىل توشرية عبور )ترانزي ( للدخول إىل منطقة العبور )ال انزي ( يف املطارات الدولية.

http://www.fao.org/members-gateway/en/
mailto:ITWG-PGRFA@fao.org

