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ــر العاا ملنظمة األغذية والزراعة لألم( املتيدة  املنظمةو ةن يعلش أن الدورة العاشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية   ــر  املديـــــــ يتشـــــــ

ــترعقــــــــــــــــــــــــد نصـــــــــورة اف ا ـــــــــية   ل الف ة املمتدة مش   24إىل   22الدولية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  مجاعة العملو، ســـــــ
 ،و مش صـــــــــباال يوا ال   ءUTC+2 نتوقيت وســـــــــل أورواب الصـــــــــيف ،    10:00يف متاا الســـــــــاعة  االجتماع بدأ . وســـــــــي2021يونيو/حزيران  

 .2021يونيو/حزيران   22
 

إطار الربانمج العادي للمنظمة. وســــــــو  تنعقد على شــــــــكل اجتماع اف ا ــــــــ  وســــــــت ري وقا عها ابلل ات  عقد هذه الدورة يفوتر  
العمل  مجاعةاإلسـبانية واإلنكليزية والروسـية والصـينية والعرنية والفرنسـية. وسـو  تتاال يف الوقت املناسـا اإلجراءات اناصـة ابنعقاد اجتماع 

 نصورة اف ا ية.
 

 :جلماعة العملإ افية، فور جهوزها، مش املوقع اإللك وين ؤقت هلذه الدورة. وميكش تنزيل و  ق مال املومرفق طيه جدول األع 
th/en/10pgr/itwg/-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core 

 
وكانت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  اهليئةو قد أنشـــــــــلت مجاعة العمل يف دورةا الســـــــــانعة ال/ عقدةا يف شـــــــــهر مايو/أاير   

 لى املوقع اإللك وين للهيئة على العنوان التايل:العمل ع كش االط ع على النظاا األساس  جلماعة. ومي1997
groups/ar/-working-bodies/sectoral-http://www.fao.org/cgrfa/overview/subsidiary 

  

5.5.2021 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/10th/en/
http://www.fao.org/cgrfa/overview/subsidiary-bodies/sectoral-working-groups/ar/
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ــاء مجاعة العمل  ــبا   ويف ما يل  أعضـ ــهر فرباير/شـ ــرة يف شـ ــانعة عشـ ــاء املناونون الذيش انتهبته( اهليئة يف دورةا العادية السـ واألعضـ

2019: 
 الكامريونو السن ال، و ، وزامبيااجلزا ر، و إري اي، أفريقيا: 

 م وي العضو املناوب األول: 
 امل ربالعضو املناوب ال اين: 

 الياابنو اهلند، و اتيلند، و نن  ديش، و إندونيسيا، آسيا: 
 ماليزايالعضو املناوب األول: 
  نواتنالعضو املناوب ال اين: 

 هولنداو فرنسا، و سويسرا، و جورجيا، و االحتاد الروس ، أورواب: 
 البوسنة واهلرسك العضو املناوب األول:
 السويد العضو املناوب ال اين:

 شيل و جامايكا، و نريو، و الربازيل، و إكوادور، أمريكا ال تينية والبير الكارييب: 
 كوستاريكا  العضو املناوب األول:
 كواب  العضو املناوب ال اين:

 اليمشو الكويت، و السودان، و مجهورية مصر العرنية، الشرق األدىن: 
 اململكة العرنية السعودية العضو املناوب األول:

 اإلمارات العرنية املتيدة ملناوب ال اين:العضو ا
 الوالايت املتيدة األمريكيةو أمريكا الشمالية: كندا، 

 ساموا  و جنوب غرب احمليل اهلادئ: جزر كوك، 
 تون ا العضو املناوب األول:
 في   العضو املناوب ال اين:

 
، حيّل األعضـــــــاء املناونون، ابلتســـــــلســـــــل الوارد يف القا مة أع ه،  ّل أي عضـــــــو قّدا ماعة العملونناًء على النظاا األســـــــاســـــــ  جل 

ــاركته( يف اجتماع   ــاء أن يؤكدوا لألمانة  مًيا مشــــ ــتقالته وأنلن األمانة نذلك. ويتعا على األعضــــ ــاركته( فيه.  مجاعة العملاســــ  أو عدا مشــــ
وإذا أنلن األمانة نذلك، حيّل  ّل هذا العضـــــو يف الوقت املناســـــا أحد  ويف حال تعّذر على أحد أعضـــــاء مجاعة العمل حضـــــور االجتماع،

عش حضـــــــور االجتماع مش دون إن ة األمانة  مجاعة العملاألعضـــــــاء املناونا املنتهبا لتم يل اإلقلي( عينه. ويف حال دّلع أحد أعضـــــــاء 
 دة ةحد أعضــــــــاء اهليئة ســــــــتبدال هذا العضــــــــو يف تلك احلالة احملدّ ، ابلتشــــــــاور مع اإلقلي(، اماعة العملنذلك قبل انعقاد االجتماع، جيوز جل
 مش اإلقلي( عينه احلا ر يف االجتماع.
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وجيوز لألعضـاء يف اهليئة الذيش ليسـوا أعضـاء يف مجاعة العمل املشـاركة يف أعمال مجاعة العمل نصـفة مراقا نناء على طلا يقدا  
كتا نيانًة عنها، دعوة انرباء وأيًضا مم ل  املنظمات الدولية املتهصصة، إىل حضور اجتماعاةا إىل أمانة اهليئة. وجيوز جلماعة العمل أو للم

 نصفة مراقا.
 

ــرة أنه يتعا على وقرّ   ــانعة عشــــــــ العمل أن تعقد اجتماًعا هلا قبل الدورة العادية املقبلة للهيئة   مجاعةرت اهليئة يف دورةا العادية الســــــــ
 http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf  مة العمل العاملية ال انية و التقدا احملرز يف تنفيذ 1وسـو  تسـتعرمج مجاعة العمل  و 

و وحالة ســـــــــــــياســـــــــــــات البذور 2 ؛  و/htm00a2624a/i2624i/015http://www.fao.org/docrep.   للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ــ كـة نا القمـاعـات 4؛  التقرير الـ اـلع عش حـاـلة املوارد الوراثـية النـباتـية لألغـذـية والزراعـة يف العـامو وإعـداد 3واجتـاهـاةـا؛   ــااي املشــــــــــــ و والقضــــــــــــ

الوراثية النباتية واسـتهدامها املسـتداا،  ا يف ذلك احلصـول عليها وتقاسـ( منافعها وومعلومات التسـلسـل الرقميةو، ودور املتصـلة نصـون املوارد 
اعة املوارد الوراثية يف التهفيع مش وطلة ت ري املناخ والتكيع معه والتكنولوجيات البيولوجية، يف ع قتها نقماع النبااتت. وســو  تناقش مج

 يارات املتاحة إلعادة تنظي( عمل اهليئة يف املستقبل يف ما نا الدورات.العمل أيًضا ان
 

 موافاة املدير العاا، يف موعد أقصــاه  يف اهليئة الذيش ليســوا أعضــاء يف مجاعة العمل   عضــاء األ و   مجاعة العمل أعضــاء  ويرجى مش الســادة  
التسـ يل ، ةمساء مم ليه( املعينا حلضـور الدورة العاشـرة ووئا فه( الرمسية وعناوينه( وعناويش نريده( اإللك وين. وسـيكون  2021مايو/أاير    15

http://www.fao.org/members-  مش   ل نوانة أعضــــــاء منظمة األغذية والزراعة احملمية نكلمة مرور:   متاًحا على شــــــبكة اإلن نت مباشــــــرة 

ateway/en/g .   ــه. ويتملا إمتاا عملية التســـ يل عرب اإلن نت   وميكش ــة نعملية التســـ يل اإللك وين مش املوقع نفسـ ــادات اناصـ تنزيل اإلرشـ
ــو  ــتمارة االعتماد. ومش الضــــــــــــروري إاتحة عنوان نريد إلك وين واحد لكل عضــــــــــ ــال وعنوان الربيد اإللك وين يف اســــــــــ  تدويش نياانت االتصــــــــــ

ــاء الوفد. وفور تلق  املعل ــاركة يف االجتماع االف ا ـــ  نواســـمة مش أعضـ ــتقوا األمانة نتســـ يل املم لا تلقا ًيا للمشـ ومات املذكورة أع ه، سـ
Zoom ل إىل املم لا يف الوقت املناســا قبل االجتماع روانل  اصــة نكل منه( للنفاذ إىل منصــة االجتماع االف ا ــ  على نف  ســ  . وســ ر

 عملية التس يل عرب اإلن نت.عنوان الربيد اإللك وين املذكور   ل 
 

 اســ( املنظمة ال/ ينتمون إليهاويرجى مش الســادة املشــاركا مش منظمات دولية املعينا حلضــور االجتماع نصــفة مراقا أن يرســلوا  
ينب   إاتحــة عنوان نريــد . و PGRFA@fao.org-ITWG  مســاءه( ووئــا فه( الرمسيــة وعنــاوينه( وعنــاويش نريــده( اإللك وين ابلكتــانــة إىل:وأ

ــ  نواســــ  ــاركة يف االجتماع االف ا ــ ــ يل املم لا تلقا ًيا للمشــ ــتقوا األمانة نتســ ــير الرمس ، ســ مة إلك وين واحد لكّل مم ل. وفور تلق  ال شــ
Zoom االجتماع روانل  اصــــــــة نكل منه( للنفاذ إىل منصــــــــة االجتماع . وســــــــ ســــــــل إىل مم ل  املنظمات الدولية يف الوقت املناســــــــا قبل

 على نف  عنوان الربيد اإللك وين املذكور   ل عملية التس يل عرب اإلن نت. االف ا  
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