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 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وفًقا لقنوات االتصال الرمسية يف املنظمة.ترسل هذه الدعوة إىل مجيع األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة الذين هم أيًضا أعضاء يف هيئة 

 
 وترسل هذه الدعوة أيًضا إىل رؤساء منظمات دولية خمتارة.
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Our Ref.: C/X/NSA-712 

 دعوة للمشاركة يف الدورة الثانية عشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية
 الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةاملعنية ابملوارد 

 
 2023يناير/كانون الثاين  20-18روما، إيطاليا، 

 
 2022 كانون األول/ديسمرب 15يرجى الرد يف موعد أقصاه 

___________________________________________________________________ 
 
لفنية يتشــــــــرف املديــــــــر العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) أبن يوجه الدعوة حلضور الدورة الثانية عشرة جلماعة العمل ا 

ـــــد يف  الرئيسي للمنظمة يف روما خالل الفرتة املمتدة  املقراحلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة (مجاعة العمل) اليت سُتعقـ
 .2023يناير/كانون الثاين  18من صباح يــوم األربعاء  10:00. وسُتفتتح الدورة يف متام الساعـــة 2023يناير/كانون الثاين  20إىل  18من 

 
ية واإلنكليزية والروســـــــــية والصـــــــــينية إطار الرب�مج العادي للمنظمة. وســـــــــتجري وقائعها ابللغات اإلســـــــــبان يفوتعقد هذه الدورة  

 والعربية والفرنسية.
 
حالت األوضــــــاع الســــــائدة نتيجة  إذا ومن املرتقب أن تعقد هذه الدورة ابحلضــــــور الشــــــخصــــــي يف املقر الرئيســــــي للمنظمة. لكن، 

عند انعقاد الدورة دون عقد اجتماعات حضــــورية، ســــتعقد الدورة ابلوســــائل االفرتاضــــية يف املوعد نفســــه. لذا يرجى من  19-جائحة كوفيد
يف املشاركني وضع هذا يف احلسبان عند إجراء ترتيبات السفر اخلاصة هبم. وسيتلقون أتكيًدا يف حال انعقاد االجتماع ابلوسائل االفرتاضية 

 . 2022ون األول ديسمرب/كان 15موعد أقصاه 
 
. 1997وكانت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) قد أنشـــــأت مجاعة العمل يف دورهتا الســـــابعة اليت ُعقدت يف مايو/أ�ر  

ـــتـــــــايل:  وميـــكـــن االطـــالع عـــلـــى الـــنـــظـــــــام األســــــــــــــــــــاســــــــــــــــي جلـــمـــــــاعـــــــة الـــعـــمـــــــل عـــلـــى املـــوقـــع اإللـــكـــرتوين لـــلـــهـــيـــئـــــــة عـــلـــى الـــعـــنـــوان ال
https://www.fao.org/3/I8944AR/i8944ar.pdf 
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ويف ما يلي أعضــــــــــــــاء مجاعة العمل واألعضــــــــــــــاء املناوبون الذين انتخبتهم اهليئة يف دورهتا العادية الثامنة عشــــــــــــــرة يف شــــــــــــــهر  

 :2021أكتوبر/تشرين األول 
 

 �ميبيا مالوي، كينيا،  جنوب أفريقيا،، تونس أفريقيا:
 أوغندا العضو املناوب األول: 
 الكامريون العضو املناوب الثاين: 

 اهلند ماليز�، ،الفلبني الصني،، مجهورية كور� آسيا:
 بنغالديش العضو املناوب األول: 
 اتيلند العضو املناوب الثاين: 

 هولندا، النرويج، سويسرا، بولندا، إسبانياأورواب: 
 فرنسا األول:العضو املناوب  
  سلوفينيا العضو املناوب الثاين: 

 كوستاريكابريو،  الربازيل، ، أوروغواياألرجنتني، أمريكا الالتينية والبحر الكارييب: 
 شيلي العضو املناوب األول: 
 كولومبيا  العضو املناوب الثاين: 

 اليمن، العراقاألدىن: األردن، السودان،  الشرق
 اململكة العربية السعوديةالعضو املناوب األول:  
 اجلمهورية العربية السورية العضو املناوب الثاين: 

 أمريكا الشمالية: كندا، الوال�ت املتحدة األمريكية
 فيجي، تونغا جنوب غرب احمليط اهلادئ:

 فانواتو العضو املناوب األول: 
 ساموا العضو املناوب الثاين: 

 
العمل، حيّل األعضاء املناوبون، ابلتسلسل الوارد يف القائمة أعاله، حمّل أي عضو قّدم استقالته وأبلغ وبناًء على النظام األساسي جلماعة  

ى أحد األمانة بذلك. ويتعني على األعضاء أن يؤكدوا لألمانة خطًيا مشاركتهم يف اجتماع مجاعة العمل أو عدم مشاركتهم فيه. ويف حال تعّذر عل
ماع، وإذا أبلغ األمانة بذلك، حيّل حمّل هذا العضــو يف الوقت املناســب أحد األعضــاء املناوبني املنتخبني لتمثيل أعضــاء مجاعة العمل حضــور االجت

ة اإلقليم عينه. ويف حال ختّلف أحد أعضـــــاء مجاعة العمل عن حضـــــور االجتماع من دون إبالغ األمانة بذلك قبل انعقاد االجتماع، جيوز جملموع
 يم، استبدال هذا العضو يف تلك احلالة احملددة أبحد أعضاء اهليئة من اإلقليم عينه احلاضر يف االجتماع.العمل، ابلتشاور مع اإلقل

 
وجيوز لألعضـــاء يف اهليئة الذين ليســـوا أعضـــاءً يف جمموعة العمل، املشـــاركة يف أعمال مجاعة العمل بصـــفة مراقب بناًء على طلب يُقدم  

اً ممثلي املنظمات الدولية املتخصــــــصــــــة، إىل حضــــــور اجتماعاهتا العمل أو للمكتب نيابًة عنها، دعوة اخلرباء وأيضــــــإىل أمانة اهليئة. وجيوز جلماعة 
 بصفة مراقب.
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أنه يتعني على مجاعة العمل أن تعقد اجتماًعا هلا قبل الدورة العادية املقبلة  2021وقررت اهليئة يف شـــــــــــــهر أكتوبر/تشـــــــــــــرين األول  

). https://www.fao.org/3/a1404e/a1404e.pdf( خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةدم احملرز يف تنفيذ للهيئة الستعراض التق
املوارد وتقاســـــــــــــم منافعها طلبت اهليئة كذلك من مجاعة العمل البحث يف املســـــــــــــائل املشـــــــــــــرتكة بني القطاعات على غرار احلصـــــــــــــول على و 

عملية  و"معلومات التسلسل الرقمي" ودور املوارد الوراثية يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه؛ والكائنات احلية الدقيقة اليت تعين
 لدى اجملرتات، إضافة إىل استعراض اخلطة االسرتاتيجية للهيئة.  اهلضم

 
وقد أُرفق طّيه جدول األعمال املؤقت. وسيكون ابإلمكان تنزيل مجيع واثئق االجتماع وواثئق املعلومات األساسية، فور جهوزها، 

 detail/en/c/1603813-genetics/events/events-://www.fao.org/animalhttps/من املوقع اإللكرتوين اخلاص أبمانة مجاعة العمل: 
 
 كانون األول/ديســمرب 15ويرجى من األعضــاء يف اهليئة واألعضــاء واألعضــاء املنتســبني غري األعضــاء يف اهليئة موافاة املدير العام، قبل  

ويســـتوجب إمتام عملية ، أبمساء املمثلني املعينني للمشـــاركة يف الدورة الثانية عشـــرة ووظائفهم الرمسية وعناوينهم وعناوين بريدهم اإللكرتوين. 2022
. لسفراحلاضرين شخصًيا يف املقر الرئيسي للمنظمة حتميل صورة رقمية حديثة حبجم صورة جواز ا املشاركنيابلنسبة إىل التسجيل عرب اإلنرتنت 

رور وســـيكون إبمكان البلدان إمتام عملية التســـجيل على شـــبكة اإلنرتنت مباشـــرة على موقع البوابة اخلاصـــة ابألعضـــاء يف املنظمة احملمي بكلمة م
 .gateway/en-http://www.fao.org/members/على العنوان التايل: 

 
 

مسائهم ووظائفهم الرمسية وعناوينهم أى من ممثلي املنظمات الدولية املعينني حلضور االجتماع بصفة مراقبني إرسال أمساء منظماهتم و ويرج
 إضافة إىل صورة رقمية حديثة حبجم صورة جواز السفر.  AnGR@fao.org-ITWGوعناوين بريدهم اإللكرتوين بواسطة الربيد اإللكرتوين إىل:

 
ويتعّني على املشاركني، قبل سفرهم، التحقق من شروط احلصول على أتشريات الدخول لدى القنصلية اإليطالية املختصة. وجتدر  

ســـــيته) أو يف بلد اإلقامة (أي البلد اإلشـــــارة إىل أنّه ابإلمكان طلب أتشـــــريات الدخول يف البلد املصـــــدر (أي البلد الذي حيمل املشـــــارك جن
 الذي يقيم فيه املشــارك عند تقدمي طلب احلصــول على أتشــرية دخول). أما املشــاركون الذين ال توجد يف بلدا�م قنصــلية إيطالية، فيجوز هلم

اتفاقية شـــــــنغن أو لبلد أورويب. تقدمي الطلب لدى القنصـــــــلية اإليطالية يف إحدى البلدان اجملاورة أو لدى أي قنصـــــــلية أخرى لبلد من بلدان 
ل إىل إيطاليا. ويتحّمل املشاركون و ويتعّني تقدمي طلبات احلصول على أتشرية الدخول إىل القنصلية اإليطالية قبل شهر واحد من موعد الوص

يع املستندات الالزمة إىل شخصًيا مسؤولية تقدمي طلب حصوهلم على أتشرية دخول وإجراء الرتتيبات الالزمة لتعيني موعد تقدمي الطلب ومج
ســتة القنصــلية اإليطالية. أما املشــاركون الذين ال حيتاجون إىل أتشــرية دخول إىل إيطاليا، فعليهم التأكد من أّن جوازات ســفرهم صــاحلة ملدة 

شــاركني، عند دخوهلم إىل أشــهر على األقّل بعد التاريخ املقرر ملغادرة منطقة شــنغن. وقد تطلب الســلطات احلدودية يف هذه احلاالت من امل
مباشرة إيطاليا، إبراز ما يثبت سبب قدومهم إىل إيطاليا ومدة إقامتهم فيها. ويتعّني على املشاركني الوافدين من بلدان ال تتوفر فيها رحالت 

 .الدولية تيف املطارا للدخول إىل منطقة العبور (الرتانزيت) إىل روما أن يتأكدوا مما إذا كانوا حباجة إىل أتشرية عبور (ترانزيت)
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