
 
  

 

 :التالي النحو على نظمةامل يف الرمسية االتصال لقنواتمجيع األعضاء يف املنظمة الذين هم أيضًا أعضاء يف هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وفقًا  إىل الدعوة هذه ترسل
 

 :إجراء/للعلم، حسب املقتضى الختاذ

 ؛جهات املراسلة الرئيسية )وزراء اخلارجية أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت اختارتها احلكومات(  -
 .نظمة  السااراتامللدى  ونالدائم املمثلون  -
 

 خمتارة. ترسل هذه الدعوة أيضا إىل رؤساء منظمات دولية
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  احلكومية الدولية ةالعمل الاني جلماعة الثامنةيف الدورة  ةلمشاركلدعوة 
 لألغذية والزراعة النباتيةاملعنية باملوارد الوراثية 

 
  2016 حزيران يونيو 10-8روما، إيطاليا، 

 
 2016 أبريل نيسان 1يرجى الرد قبل 

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

 
العمـل الانيـة احلكوميـة     الثامنة جلماعـة بأن يعلن أن الدورة ( الااو)يتشـرف املديـر العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  

 رومـا يف  نظمـة األغذيـة والزراعـة   الرئيسـي مل قـر  املعقــد يف  سُت ،العمـل(  مجاعـة ) لألغذية والزراعة النباتيةالدولية املعنية باملوارد الوراثية 
 .2016 حزيران نيويو 8 األربعاء من صباح يوم 10.00  . وستبدأ اجللسة االفتتاحية يف متام الساعة 2016 حزيران يونيو 10إىل  8 من
 

 .واإلسبانية الارنسيةو اإلنكليزيةو العربية وقائعها باللغات يهذه الدورة يف إطار الربنامج العادي للمنظمة. وستجرُتعقد و 
 

إقامة شبكات عاملية لصون املوارد الوراثية النباتيـة  وسيسبق انعقاد الدورة حوار غري رمسي متعدد أصحاب املصلحة بشأن  
 . 2016يونيو حزيران  7و 6. وسُيقام هذا احلوار يف روما يومي لألغذية والزراعة يف موقعها وإدارتها داخل املزرعة

 
الـيت عقـدتها يف شـهر     السـابعة العمـل يف دورتهـا    مجاعـة أنشـأت  قـد  )اهليئـة(  هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  كانتو 

شـهر يناير كـانون   عشـرة يف   اخلامسةاهليئة يف دورتها  مانتخبته ذينالواألعضاء املناوبون العمل  مجاعةأعضاء تأّلف يو .1997 أيار مايو
 من الدول التالية: 2015الثاني 

 
 تشاد، إريرتيا، املغرب، موزامبيق، السنغال أفريقيا:

 مالوي: العضو املناوب األول
 إثيوبيا: العضو املناوب الثاني

 الالبنيآسيا: بوتان، كمبوديا، اليابان، منغوليا، 
 : ماليزياالعضو املناوب األول
  : اهلندالعضو املناوب الثاني

 إسبانيا، هنغاريا، هولندا أملانيا،اجلمهورية التشيكية،  أوروبا:
  فرنسا: العضو املناوب األول

./. 
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  سويسرا: العضو املناوب الثاني
 جامايكاغيانا، شيلي،  األرجنتني، الربازيل، أمريكا الالتينية والبحر الكارييب:

  كوستاريكا: العضو املناوب األول
 : باراغوايالعضو املناوب الثاني

   لبنان، اليمنالكويت،  مجهورية مصر العربية، :ىاألدن الشرق
 السودان: العضو املناوب األول
   سلطنة ُعمان: العضو املناوب الثاني

 الواليات املتحدة األمريكية، كندا أمريكا الشمالية:
  كوك، فيجيجزر  جنوب غرب احمليط اهلادئ:
 ساموا: العضو املناوب األول
  تونغا: العضو املناوب الثاني

 
العمل، حيل األعضاء املناوبون، بالتسلسـل الـوارد يف القائمـة أعـاله، أـلع أي عضـو يقـدم         ماعةعلى النظام األساسي جل وبناًء

. أو عـدم مشـاركتهم فيـه    العمـل  مجاعـة غ األمانة بذلك. ويتعني على األعضاء أن يؤكدوا لألمانة خطيًا مشاركتهم يف اجتماع بّلياستقالته و
، حيلع ألع هذا العضـو يف الوقـت املناسـح أحـد     كالعمل حضور االجتماع، وإذا أبلغ األمانة بذل مجاعةحال تعذعر على أحد أعضاء  ويف

مـن دون إبـالا األمانـة     االجتمـاع  رالعمل عن حضـو  مجاعةاألعضاء املناوبني املنتخبني لتمثيل اإلقليم عينه. ويف حال ختّلف أحد أعضاء 
العمل، بالتشاور مع اإلقليم، استبدال هذا العضو يف تلك احلالة احملددة بأحد أعضاء اهليئة من اإلقليم عينه  ماعةز جل، جيوبذلك مسبقًا

 احلاضر يف االجتماع. 
 

العمل بصاة مراقح بناء على طلح يقدم  مجاعةالعمل املشاركة يف أعمال  مجاعةأعضاء يف ذين ليسوا وجيوز لألعضاء يف اهليئة ال
حضـور  إىل  ،ممثلـي املنظمـات الدوليـة املتخصصـة    أيضـًا  اخلـرباء و  دعـوة عنها،  العمل أو للمكتح نيابًة ماعةجلإىل أمانة اهليئة. وجيوز 
 .اجتماعاتها بصاة مراقح

 
العمل أن تعقد اجتماعًا هلـا قبـل الـدورة العاديـة املقبلـة       مجاعة أنه يتعني علىاهليئة يف دورتها العادية اخلامسة عشرة  قررتو

( مشـروع اخلطـوا التوجيهيـة الانيـة إلدارة األنـواع األصـلية واألقـارب الربيـة للمحاصـيل؛          1: )وسوف تستعرض مجاعة العمل .للهيئة
ــذ   (2) ــرز لتنايـــ ــدم احملـــ ــة   التقـــ ــة لألغذيـــ ــة النباتيـــ ــوارد الوراثيـــ ــة للمـــ ــة الثانيـــ ــل العامليـــ ــة العمـــ ــة خطـــ  والزراعـــ
(.htm00a2624a/i2624/i015http://www.fao.org/docrep/(؛ و)إعداد 3 )    التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة

بالنسـبة إىل القطـاع   احلصول علـى املـوارد وتقاسـم منافعهـا     يف مسائل  وطلبت اهليئة كذلك من جمموعة العمل البحث. والزراعة يف العامل
 استعراض برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات. الارعي للموارد الوراثية النباتية، فضاًل عن 

 
علـى املنـا ،   علـى البيئـة وإسـهامًا يف عـدم التـأثري      املنظمة وانسجامًا مع سعي املنظمة إىل احلد قدر املستطاع من تأثري عمليات  

أي أن استخدام النسخ الورقية سيكون أدودًا للغاية يف مجيع مراحل االجتمـاع.   ،دورة موفرة للورق العمل الثامنة جلماعة ستكون الدورة
خ مطبوعـة منهـا. وسـتكون مجيـع وثـائق      ويرجى من السادة املشاركني أن حيضروا معهم وثائقهم اخلاصة إىل االجتماعات لعدم توافر نسـ 

  :التالياملوقع اإللكرتوني  علىمتاحة  ، مبا يف ذلك الوثائق الصادرة أثناء الدورة،االجتماع ووثائق املعلومات األساسية
 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/8th/en/ 
 

  
 
 

./. 
 

http://www.fao.org/docrep/015/i2624a/i2624a00.htm
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/8th/en/
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بأمساء املمثلني املعينني حلضور الدورة ووظائاهم الرمسيـة وعنـاوينهم.    ،6201 نيسان أبريل 1قبل ويرجو املدير العام موافاته، 
احملمـي بكلمـة مـرور     البوابة اخلاصة باألعضاء يف املنظمةموقع التسجيل على شبكة اإلنرتنت مباشرة على  باإلمكان إمتام عمليةسيكون و

التنبعـه إىل أنعـه يتعـيعن لميـل صـورة شخصـية رقميـة         يرجـى و.  gateway/en-http://www.fao.org/members على العنوان التالي: 
ويتعـيعن علـى ممثلـي املنظمـات الدوليـة املعيـنني حلضـور االجتمـاع         حديثة من أجل إمتام عملية التسجيل على شبكة اإلنرتنت مباشـرة.  

مشاوعة بصـورة   ITWG-PGRFA@fao.orgالرمسية وعناوينهم بواسطة الربيد اإللكرتوني إىل:  وظائاهمإرسال أمسائهم و ،مراقح بصاة
 شخصية رقمية حديثة.

 

يتعيعن على املشاركني الذين حيتاجون إىل تأشـريات دخـول أن حيصـلوا عليهـا مـن القنصـلية اإليطاليـة أو البعثـة الدبلوماسـية           
تقديم طلبات احلصول على تأشريات الدخول قبل فرتة طويلة من موعد السـار، ذلـك    املختصة يف بلدانهم قبل مغادرتهم إىل روما. ويتعني

 أنع إصدار تأشريات الدخول إىل إيطاليا حيتاج إىل فرتة قد تصل إىل ثالثة أسابيع. واملشاركون الـذين يبـدأون الرحلـة إىل رومـا مـن بلـد ال      
وحدهم، وعلى سبيل احلصر، الذين جيوز هلم احلصـول علـى تأشـريات     توجد فيه قنصلية إيطالية أو بعثة دبلوماسية خمتصعة أخرى هم

الدخول الالزمة عند وصوهلم إىل روما، شريطة إبالا أمانـة االجتمـاع بـامسهم بالكامـل وتـاريخ ومكـان مـيالدهم وجنسـيتهم ورقـم جـواز           
ارها بالكامل، على أال ميرع هذا األخري عرب أي سارهم، وتاريخ صدروه وانتهاء صالحيته، ورقم الرحلة اجلوية وتاريخ وساعة وصوهلا ومس

بلد آخر من بلدان اتااق شنغن. وجيح أن لصل املنظمة على هذه املعلومات قبـل وصـول املشـاركني بثالثـة أسـابيع علـى األقـل، كـي         
تسمح السلطات اإليطالية بالدخول إىل إيطاليـا للمشـاركني الـذين     . ولنرومايتسنعى الوقت الكايف للااو لطلح إصدار تأشرية دخول يف مطار 

 يتخلاون عن االلتزام بالقواعد املذكورة أعاله.

http://www.fao.org/members-gateway/en/

