
 

 

 ترسل هذه الدعوة إىل األعضاء يف املنظمة وغري األعضاء املدعوين، وفقا لقنوات االتصال الرمسية يف املنظمة.
 وترسل هذه الدعوة أيضًا إىل رؤساء منظمات دولية خمتارة.
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 دعوة حلضور
 الدورة العادية الثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 2021أكتوبر/تشرين األول  1 -سبتمرب/أيلول  27

__________________________________________________________ 
 

ئة يتشـــّرف املدير العام ملنظمــة األغذية والزراعـة لألمم املتحدة )املنظمة( بتوجيه الدعوة حلضور الدورة العادية الثامنة عشرة هلي 
أكتوبر/تشــــــرين األول  1ســــــبتمرب/أيلول إىل  27املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت ســــــتصعقد بصــــــورة اففاةــــــية ن ل ال فة املمتدة من 

 27 ،من صــــــــــــبا  يوم ا ثنن 1(TSCE بتوقيت أوروبا الوســــــــــــ  ) 00:10وســــــــــــتبدأ ايل ــــــــــــة االفتتا ية يف  ام ال ــــــــــــاعة  .1202
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وإطار التنوع ليوم وا د عن  . وســــــــــــي ــــــــــــبمي الدورة ا عقاد  د  نا   تدّ 2021ســــــــــــبتمرب/أيلول 

 .2021سبتمرب/أيلول  22، إةافة إىل مشاورات إقليمية يف 2021سبتمرب/أيلول  21وذلك يف  2020البيولوجي العاملي ما بعد عام 
 

ا. 1-6وتصعقد هذه الدورة مبوجب أ كام املادة    من دســـــــــــتور املنظمة، وهي م تو ة يميئ أعضـــــــــــاء اهليئة وللمراقبن أيضـــــــــــً
 ة.يف اهليئ اهــــــا يف أب تصبـــ  عضوً املدير العام كتابة برغبت الدول اليت تبلغيف املنظمة، مــــــن  يميئ األعضاءوتتألف هذه اهليئة، امل تو ة 

ه ال ئحة الدانلية للهيئة وقائمة بأعضـــائها وقد أصرفقت طيّ  وال تفّتب عل  اال ضـــمام إىل عضـــوية اهليئة أء أعباء مالية عل  احلكومة.
األعضـــاء فيها من غري األعضـــاء يف اهليئة إىل تقدل طلب ل  ضـــمام إىل العضـــوية من ن ل وي ـــّر املنظمة أب تدعو الدول  احلالين.

 ملء االستمارة املرفقة طيه وإعادهتا إليها، وإىل اعتبار هذه الرسالة مبثابة دعوة إىل  ضور الدورة.
 

 والروسية والصينية والعربية وال ر  ية.وستجرء وقائئ الدورة العادية الثامنة عشرة للهيئة باللغات ا سبا ية وا  كليزية  
 

 :وقد أصرفمي طّيه جدول األعمال املؤقت. و كن تنزيل الوثائمي ا ةافية، فور جهوزها، من املوقئ ا لكفوين للهيئة  ...
http://www.fao.org/cgrfa/ar 

./. 
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ال ئحة الدانلية للهيئة اليت تنص عل  ةــــــــرورة أب يكوب أعضــــــــاء اهليئة من من املادة اخلام ــــــــة  2وتل ت العناية إىل ال قرة 
ممثلن، قدر امل ـــت اع، من جا ب وفود تضـــّم كبار امل ـــؤولن من ذوء املؤه ت الرفيعة للم ـــا ة بشـــكل فاعل يف الدراســـة املتعددة 

وقد يرغب األعضـــــاء، لدني تعين وفودهم، يف مراعاة تركيز الدورة املقبلة  عل  جدول أعمال اهليئة.التخصـــــصـــــات للمواةـــــيئ املدرجة 
قيقـــة عل  مـــا يلي: التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة واملوارد الوراثيـــة املـــائيـــة، واحلرجيـــة، واحليوا يـــة، والنبـــاتيـــة، وللكـــائنـــات احليـــة الـــد

لألغذية والزراعة من أجل األمن الغذائي والتغذية وصــــحة ا   ــــاب؛ ودور املوارد الوراثية لألغذية وال فقاريات؛ ودور التنوع البيولوجي 
والزراعة يف التخ يف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه؛ واحلصـــول عل  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاســـم منافعها؛ وامعلومات 

وســوف  ية من أجل صــوب املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســتخدامها عل  سو م ــتدام.الت ــل ــل الرقميةا؛ والتكنولوجيات البيولوج
 .تنظر اهليئة أيًضا يف تنظيم عملها ن ل ال فة ال اصلة ما بن الدورات يف امل تقبل

 
وع وة عل  ذلك،  ويرج  تذكري ال ـــــادة األعضـــــاء بأّب اهليئة ســـــوف تنتخب الرئيا و وايف الرئيا ال ـــــتة يف  اية الدورة. 

 .العمل ال نية احلكومية الدولية التابعة للهيئة جمموعاتجيدر باألعضاء أب يكو وا مهيئن ال تخايف األعضاء يف 
 

 واألعضـــاء املنت ـــبن غري األعضـــاء يف اهليئة موافاة املدير العام، يف موعد أقصـــاه واألعضـــاءويرج  من ال ـــادة أعضـــاء اهليئة  
اء ممثليهم واملمثلن املناوبن واملنت ـــــــبن وامل ـــــــتشـــــــارين املعينن حلضـــــــور دورة اهليئة، وو ائ هم الرمسية بأمس 2021أغ ـــــــ ا/ يف  31

 .وعناوينهم وعناوين بريدهم ا لكفوين
 

من ن ل بوابة أعضـــاء  نـــرق تقدل ترنـــي  رمسي بذلك وســـيكوب الت ـــجيل متاً ا لألعضـــاء عل  نـــبكة ا  ف ت مبانـــرة 
كمــا  كن .  gateway/en-http://www.fao.org/members/: لزراعــة ايميــة بكلمــة مرور عل  العنواب التــايمنظمــة األغــذيــة وا

 ت تدوين بيا ات تنزيل إرنادات الت جيل املبانر عل  ا  ف ت من املوقئ ا لكفوين    ه. ويت لب إ ام عملية الت جيل عرب ا  ف 
االتصال وعنواب الربيد ا لكفوين يف استمارة االعتماد. ومن الضرورء إتا ة عنواب بريد إلكفوين وا د لكل عضو من أعضاء الوفد. 

 .Zoom وفور تلقي املعلومات املذكورة أع ه، ســــــتقوم األما ة بت ــــــجيل املمثلن تلقائًيا للمشــــــاركة يف االجتماع االففاةــــــي بواســــــ ة
ســــل إىل املمثلن يف الوقت املناســــب قبل االجتماع روابك ناصــــة بكل منهم للن اذ إىل منصــــة االجتماع االففاةــــي عل    ا وســــفص 

 .عنواب الربيد ا لكفوين املذكور ن ل عملية الت جيل عرب ا  ف ت
 

إىل املنظمة واملنظمات الدولية املعينن حلضـــــور االجتماعات  ناملنت ـــــبويتعن عل  ممثلي الدول غري األعضـــــاء أو األعضـــــاء  
بصـــ ة مراقب إرســـال ترنـــي  ن ي رمسي ملمثليهم، يتضـــمن أمساءهم وو ائ هم الرمسية وعناوينهم وعناوين بريدهم ا لكفوين بالكتابة 

لكفوين وا د لكل من املمثلن. وفور تلقي الفنــــــــــــــي  الرمسي، ســــــــــــــتقوم األما ة . وينبغي إتا ة عنواب بريد إcgrfa@fao.orgإىل 
 بن يف ت. وسفسل إىل ممثلي غري األعضاء أو األعضاء املنZoomبت جيل املمثلن تلقائًيا للمشاركة يف االجتماع االففاةي بواس ة 

صة بكل منهم للن اذ إىل منصة االجتماع االففاةي عل    ا املنظمة واملنظمات الدولية يف الوقت املناسب قبل االجتماع روابك نا
 عنواب الربيد ا لكفوين املذكور ن ل عملية الت جيل عرب ا  ف ت.
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