
 
  

 

نظمة عل  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  السااراتامللدى  ونالدائم املمثلون  -
 

 خمتارة. ترسل هذه الدعوة أيضا إىل رؤساء منظمات دولية

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy Fax: +39 0657053152 Tel: +39 0657051 www.fao.org 
 

Our Ref.: C/X/AGP-813     2018آذار /  13  مارس

 
 

 احلكومية الدولية  ةالعمل الاني جلماعة التاسعةيف الدورة  لمشاركةلدعوة 
 لألغذية والزراعة النباتيةاملعنية باملوارد الوراثية 

 
 2018 متوز يوليو  27-25روما، إيطاليا، 

 
 2018 أبريل نيسان 11يرج  الرد قبل 

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

العمـل الانيـة احلكوميـة  جلماعـة التاسـعةبـنن يعلـن أن الـدورة ( املنظمـة)يتشـرف املديـر العام ملنظمة األغذية والزراعـة لألمـم املتحـدة  
إىل  25 مـن رومـايف  نظمـة األغذيـة والزراعـةالرئيسـ  ملقـر املعقــد يف ، ست  العمـل( مجاعة) لألغذية والزراعة النباتيةالدولية املعنية باملوارد الوراثية 

 .2018 متوز يوليو  25 األربعاء من صباح يوم 10.00. وستبدأ اجللسة االفتتاحية يف متام الساعة 2018 متوز يوليو  27
 

اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصـينية  وقائعهـا باللاـات نهـذه الـدورة يف إرـار المنـامع العـادن للمنظمـة. وسـت ر ت عقـد و  
 .والعربية والارنسية

 
اجملتمعيــة يف كــبكة عامليــة إلدارة املــوارد الوراثيــة النباتيــة  البــذورعــن مســابات بنــو  وسيســبا انعقــاد الــدورة حــوار غــ  رمســ   

يف املقـر   2018يوليو متـوز  24مزيـد مـن املعلومـات عـن احلـوار غـ  الرمسـ  الـذن سـيعقد يـوم  وسـتتاحلألغذية والزراعة داخل املزرعـة.   الرئيس  للمنظمة يف الوقت املناسب عل  املوقع اإللكرتوين جلماعة العمل )أنظر الرابط أدناه(. 
 

. 1997 أيـار مايواليت عقدهتا يف كهر  السابعةالعمل يف دورهتا  مجاعةأنشنت قد )اهليئة( هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  كانتو  
 :2017كهر يناير كانون الثاين عشرة يف  السادسةالعادية اهليئة يف دورهتا  الذين انتخبتهمواألعضاء املناوبون العمل  مجاعةأعضاء  يف ما يل و 

 
 أناوال، أوغندا، اجلزائر، مجهورية أفريقيا الوسط ، غانا  أفريقيا:

 مدغشقر: العضو املناوب األول
 الني ر: العضو املناوب الثاين

 
 أفاانستان، بوتان، ماليزيا، نيبال، اليابانآسيا: 

 اهلند: العضو املناوب األول
  مجهورية الو الدميقرارية الشعبية: العضو املناوب الثاين

 
 ، فنلندا، النرويع، هولندااتشيكيإيطاليا،  أوروبا:

  السويد: العضو املناوب األول
  فرنسا: العضو املناوب الثاين

./. 
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 إكوادور، المازيل، جامايكا، كيل ، كوستاريكا أمريكا الالتينية والبحر الكارييب:
  املكسيك: العضو املناوب األول
 األرجنتني: العضو املناوب الثاين

 
  ، لبنان، اململكة العربية السعوديةمجهورية مصر العربيةمجهورية إيران اإلسالمية،  األدىن:الشرق 

 األردن: العضو املناوب األول
  السودان: العضو املناوب الثاين

 
 الواليات املتحدة األمريكيةكندا،   أمريكا الشمالية:

 
  سامواكو ، جزر   جنوب غرب احمليط اهلادئ:
 بابوا غينيا اجلديدة: األولالعضو املناوب 

  في  : العضو املناوب الثاين
 

العمــل،  ـــل األعضـــاء املنـــاوبون، بالتسلســـل الــوارد يف القائمـــة أعـــاله،  ـــل  أن عضـــو يقـــدم  ماعـــةعلـــ  النظـــام األساســـ  جل وبنــاءً  . أو عـدم مشـاركتهم فيـ  العمـل مجاعـةجتمـا  غ األمانـة بـذلك. ويتعـني علـ  األعضـاء أن ي كـدوا لألمانـة خطيـاً مشـاركتهم يف ابل ـياسـتقالت  و 
،  ـل   ـل  هـذا العضـو يف الوقـت املناسـب أحـد كالعمـل حضـور االجتمـا ، وإذا أبلـغ األمانـة بـذل مجاعـةويف حال تعذ ر عل  أحد أعضاء  مـن دون إبـالا األمانـة  االجتمـا  رالعمـل عـن حضـو  مجاعـةاألعضاء املناوبني املنتخبني لتمثيـل اإلقلـيم عينـ . ويف حـال  ل ـ  أحـد أعضـاء 

العمل، بالتشـاور مـع اإلقلـيم، اسـتبدال هـذا العضـو يف تلـك احلالـة احملـددة بنحـد أعضـاء اهليئـة مـن اإلقلـيم عينـ   ماعة، جيوز جلبذلك مسبقاً 
 احلاضر يف االجتما . 

 
العمل بصاة مراقـب بنـاء علـ  رلـب يقـدم  مجاعةالعمل املشاركة يف أعمال  مجاعةأعضاء يف ذين ليسوا وجيوز لألعضاء يف اهليئة ال

حضــور اجتماعاهتــا إىل  ،اخلــماء ولثلــ  املنظمــات الدوليــة املتخصصــة دعــوةعنهــا،  العمــل أو للمكتــب نيابــةً  ماعــةجلإىل أمانــة اهليئــة. وجيــوز 
 بصاة مراقب.

 
 العمـل أن تعقـد اجتماعـاً هلـا قبـل الـدورة العاديـة املقبلـة للهيئـة مجاعـة أنـ  يتعـني علـ عشـرة  السادسـةاهليئة يف دورهتا العادية  قررتو 

(ms565a.pdf-http://www.fao.org/3/a). خطة العمل العاملية الثانية للمـوارد تنايذ يف التقدم احملرز  (1: )وسوف تستعرض مجاعة العمل
مبــا يف ذلــك التقيــيم النهــائ  لتنايــذ خطــة  (http://www.fao.org/docrep/015/i2624a/i2624a00.htm) لألغذيــة والزراعــةالوراثيــة النباتيــة 

وسـوف . الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة يف العـامالتقريـر الثالـع عـن حالـة املـوارد ( إعـداد 2و)؛ 2014-2012العمل العاملية الثانيـة للاـرتة 
ناف األنوا  صـصـون األأيًضا مجاعة العمل حالة السياسات اخلاصة بالبذور واجتاهاهتـا ومشـرو  اخلطـول التوجيهيـة املنقحـة بشـنن تستعرض 

( الصـون يف 1إقامـة الشـبكات العامليـة مـن أجـل )األصلية للمزارعني واسـتخدامها علـ  املسـتوى الـورمل واملـذكرات املااهيميـة املنقحـة بشـنن 
( إدارة املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة داخــل املزرعــة. وبنــاء علــ  رلــب اهليئــة، ســوف تعــا  مجاعــة العمــل أيًضــا 2املوقــع الطبيعــ  و)

ا ومعلومـات التسلسـل الرقميـة ومسـابة املـوارد الوراثيـة عل  غرار احلصول عل  املوارد الوراثية وتقاسم منافعهـ القضايا املشرتكة بني القطاعات
وسوف تقوم مجاعة العمل أيًضا باستعراض مشرو  خطة العمل للعمل يف املستقبل مـن تا  املناخ والتاذية. التكي   مع يف األمن الاذائ  و 

الــيت تعــمل قطــا  املــوارد الوراثيــة النباتيــة  حنــو مســتداموصــو ا علــ   أجــل اســتخدام املــوارد الوراثيــة مــن الكائنــات احليــة الدقيقــة والالفقاريــات
  (.2027-2018الارع ، فضاًل عن مشرو  اخلطة االسرتاتي ية املراجعة للهيئة )

 
علــ  املنــاخ، علــ  البيئــة وإســهاماً يف عــدم التــنث  املنظمــة وانســ اماً مــع ســع  املنظمــة إىل احلــد قــدر املســتطا  مــن تــنث  عمليــات  

أن أن اسـتخدام النسـا الورقيـة سـيكون  ـدوداً للاايـة يف مجيـع مراحـل االجتمـا .  ،دورة موفرة للـورق العمل جلماعة التاسعة ستكون الدورة
وقــد أرفــا ري ــ  جــدول ويرجــ  مــن الســادة املشــاركني أن  ضــروا معهــم وثــائقهم اخلاصــة إىل االجتماعــات لعــدم تــوافر نســا مطبوعــة منهــا. 

مـن املوقـع اإللكـرتوين اخلـاا ةماعـة  مجيـع وثـائا االجتمـا  ووثـائا املعلومـات األساسـيةباإلمكـان تنزيـل كون يوسـاألعمال امل قت للـدورة. 
  :التايلالعمل عل  العنوان 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/itwg/9th/en/  
./. 

http://www.fao.org/3/a-ms565a.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2624a/i2624a00.htm
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/itwg/9th/en/
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بنمســـاء املمثلـــني املعينـــني حلضــور الـــدورة وووـــائاهم الرمسيـــة وعنـــاوينهم.  ،8201 نيســـان أبريل 11قبــل ويرجــو املـــدير العـــام موافاتـــ ،  
احملمـ  بكلمـة مـرور  موقـع البوابـة اخلاصـة باألعضـاء يف املنظمـةالتسـ يل علـ  كـبكة اإلنرتنـت مباكـرة علـ   باإلمكان إمتـام عمليـةسيكون و 

وميكــن تنزيــل اإلركــادات اخلاصــة بعمليــة التســ يل اإللكــرتوين مــن  .gateway/en-http://www.fao.org/members/ علــ  العنــوان التــايل:
مـن أجـل إمتـام حب ـم صـورة جـواز السـار لكـل  مـن املشـاركني يرجـ  التنب ـ  إىل أنـ   يتعـني   ميـل صـورة كخصـية رقميـة حديثـة و املوقع ناسـ . 

 عملية التس يل عل  كبكة اإلنرتنت مباكرة. 
 

الرمسيـة وعنـاوينهم  ووـائاهمإرسـال أمسـائهم و  ،مراقـب املنظمات الدولية املعينني حلضور االجتما  بصـاةاملشاركني من ويتعني  عل  
 .حب م صورة جواز السار مشاوعة بصورة كخصية رقمية حديثة PGRFA@fao.org-ITWGبواسطة الميد اإللكرتوين إىل 

 
أن يتحققــوا، قبــل ســارهم، لــدى القنصــلية اإليطاليــة املختصــة لــا إذا كــانوا حباجــة إىل تنكــ ة دخــول إىل إيطاليــا.  املشــاركنييتعــني  علــ   

يف بلــد اإلقامــة )أن البلــد  وجتــدر اإلكــارة إىل أن ــ  باإلمكــان رلــب تنكــ ات الــدخول يف البلــد املصــدر )أن البلــد الــذن  مــل املشــار  جنســيت ( أو
توجـد يف بلـدا م قنصـلية إيطاليـة، في ـوز هلـم تقـدمي  عند تقدمي رلب احلصول عل  تنك ة دخول(. أما املشـاركون الـذين ال الذن يقيم في  املشار 

 تقــدمي الطلــب لــدى القنصــلية اإليطاليــة يف إحــدى البلــدان اجملــاورة أو لــدى أن قنصــلية أخــرى لبلــد مــن بلــدان اتااقيــة كــنان أو لبلــد أورو . ويتعــني  
عل  تنك ة الدخول إىل القنصلية اإليطالية قبـل كـهر واحـد مـن موعـد الوصـول إىل إيطاليـا. ويتحم ـل املشـاركون كخصـًيا مسـ ولية  رلبات احلصول

ليــة. تقــدمي رلــب حصــوهلم علــ  تنكــ ة دخــول وإجــراء الرتتيبــات الالزمــة لتعيــني موعــد تقــدمي الطلــب ومجيــع املســتندات الالزمــة إىل القنصــلية اإليطا
بـت سـبب التاريا املقرر ملاادرة منطقة كنان. وقد تطلب السلطات احلدودية يف هذه احلاالت مـن املشـاركني، عنـد دخـوهلم إىل إيطاليـا، إبـراز مـا يث تــاجون إىل تنكــ ة دخــول إىل إيطاليــا، فعلــيهم التنكــد مــن أن  جــوازات ســارهم صــاحلة ملــدة ثالثــة أكــهر علــ  األقــل  بعــد  كون الــذين الاملشــار  أمــا
تتـوفر فيهـا رحـالت مباكـرة إىل رومـا أن يتنكـدوا لـا إذا كـانوا  مهم إىل إيطاليا ومـدة إقـامتهم فيهـا. ويتعـني  علـ  املشـاركني الوافـدين مـن بلـدان القدو 

 حباجة إىل تنك ة عبور )ترانزيت( للدخول إىل منطقة العبور )الرتانزيت( يف املطارات الدولية.

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

