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 والزراعة وفًقا لقنوات االتصال الرمسية يف املنظمة. ترسل هذه الدعوة إىل جهات املراسلة لدى مجيع األعضاء املدعوين يف املنظمة الذين هم أيضًا أعضاء يف هيئة املوارد الوراثية لألغذية 
 سل هذه الدعوة أيضًا إىل رؤساء منظمات دولية خمتارة.وتر 
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 دعوة للمشاركة يف الدورة احلادية عشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية 
 املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 
 2023أبريل/نيسان  20-18روما، إيطاليا، 

 
 2023يناير/كانون الثاين  31يرجى الرد يف موعد أقصاه 

___________________________________________________________________ 

 

يتشـــــــــــرل املديـــــــــــر العاا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املت دة عاملنظمةر ان يوج  الدعوة حلضور الدورة احلادية عشرة جلماعة العمل  
ــد يف املقر الرايس  ملنظمة األغ   ابملوارد الفنية احلكومية الدولية املعنية  ذية والزراعة يف  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عمجاعة العملر، اليت سُتعقــــــــــ

 .  2023أبريل/نيسان    18من صباح يوا الثالاثء  10:00  . وستبدأ اجللسة االفتتاحية يف متاا الساعة 2023أبريل/نيسان    20إىل    18روما من  
 

إطار الربانمج العادي للمنظمة. وســـــــــتهري وقااعها ابللنات ااســـــــــبانية واانكليزية والروســـــــــية والصـــــــــينية   وتعقد هذه الدورة يف  
 والعربية والفرنسية. 

 

ومن املقرر أن تنعقد هذه الدورة ابحلضــور الشــيفصــ  يف املقري الرايســ  للمنظمة. لكن، إاا حال  الظرول الســاادة نتيهة جاا ة  
عند انعقاد الدورة دون عقد االجتماعات ابحلضور الشيفص ، ستنعقد عندها ابلوساال االفرتاضية يف املوعد نفس . ويرجى من  19-كوفيد

 2023مارس/آاار  10الســادة املشــاركذ ألذ الني بعذ االعتبار عند إمتاا ترتيبات الســفر اماصــة رم. وســيهري إبالغهم يف موعد أقصــاه  
 ابلوساال االفرتاضية. يف حال انعقاد االجتماع 

 

وكان  هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة عاهليئةر قد أنشـــــــــلت مجاعة العمل يف دورةا الســـــــــابعة اليت عقدةا يف  ـــــــــهر مايو/أ ر   
الــتـــــــا  1997 الــعــنــوان  عــلــى  لــلــهــيــئـــــــة  االــكــرتوين  املــوقــع  عــلــى  الــعــمـــــــل  جلــمـــــــاعـــــــة  ــ   األســـــــــــــــــــــاســـــــــــــ الــنــظـــــــاا  عــلــى  االطــالع  وميــكــن   . 

https://www.fao.org/3/I8947AR/i8947ar.pdf 
./. 
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ل ويف ما يل  أعضاء مجاعة العمل واألعضاء املناوبون الذين انتيفبتهم اهليئة يف دورةا العادية الثامنة عشرة يف  هر أكتوبر/تشرين األو  
2021   

 
 بكينيا، املنر   جنوب أفريقيا، تونس،، أفريقيا  أوغندا

   انميبيا العضو املناوب األول
   زامبياالعضو املناوب الثاين

 الياابن ماليز ، ، بننالديش، اتيلندآسيا  إندونيسيا، 
 الفلبذ   العضو املناوب األول
   اهلندالعضو املناوب الثاين

 النرويج فرنسا،  أملانيا،  أاربيهان،، أورواب  االحتاد الروس 
   تشيكيا العضو املناوب األول
   سويسراالعضو املناوب الثاين

 كوستاريكا    يل ،، بريوالربازيل، أمريكا الالتينية والب ر الكارييب  إكوادور، 
   كوابالعضو املناوب األول
   األرجنتذالعضو املناوب الثاين

 الكوي ، اململكة العربية السعوديةمجهورية مصر العربية، الشرق األدىن  األردن، 
 اليمن   العضو املناوب األول

   لبنان املناوب الثاينالعضو 
 أمريكا الشمالية  كندا، الوال ت املت دة األمريكية 
 جنوب غرب احمليط اهلادئ  جزر كوك، ساموا

   توننا العضو املناوب األول
   فيه  العضو املناوب الثاين

 

القاامة أعاله، حملي أي عضـــــــو قديا وبناًء على النظاا األســـــــاســـــــ  لموعة العمل، الي األعضـــــــاء املناوبون، ابلتســـــــلســـــــل الوارد يف  
اســـــتقالت  وأبلا األمانة بذلني. ويتعذ على األعضـــــاء أن ينكدوا لألمانة لطًيا مشـــــاركتهم يف اجتماع عموعة العمل أو عدا مشـــــاركتهم في . 

يف الوق  املناســـــ  أحد ويف حال تعذير على أحد أعضـــــاء مجاعة العمل حضـــــور االجتماع، وإاا أبلا األمانة بذلني، الي حملي هذا العضـــــو  
األعضـــــاء املناوبذ املنتيفبذ لتمثيل ااقليم عين . ويف حال ألي  أحد أعضـــــاء عموعة العمل عن حضـــــور االجتماع من دون إبال  األمانة 

أعضـــاء اهليئة من  بذلني قبل انعقاد االجتماع، جيوز لموعة العمل، ابلتشـــاور مع ااقليم، اســـتبدال هذا العضـــو يف تلني احلالة احملددة احد
 ااقليم عين  احلاضر يف االجتماع.

 

ــفة مراق  بناء على طل     ــاركة يف أعمال مجاعة العمل بصــ ــاء يف مجاعة العمل املشــ ــوا أعضــ ــاء يف اهليئة الذين ليســ وجيوز لألعضــ
نظمات الدولية املتيفصـــصـــة، إىل حضـــور  يقدا إىل أمانة اهليئة. وجيوز جلماعة العمل أو للمكت  نيابًة عنها، دعوة امرباء وأيضــًـا يثل  امل 

 اجتماعاةا بصفة مراق . 
./. 
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ــرة أن  يتعذ على مجاعات العمل أن تعقد اجتماًعا هلا قبل الدورة العادية املقبلة للهيئة   وقررت اهليئة يف دورةا العادية الثامنة عشــــــــــــ

(https://www.fao.org/3/nh331ar/nh331ar.pdf  )ــتعر) مجاعة العمل  ع  التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتيةر  1وســـــــول تســـــ
العــــام  لألغــــذيــــة تنفيــــذ  ر والتقــــدا احملر 2؛ عوالزراعــــة يف  النبــــاتيــــة لألغــــذيــــة والزراعــــةز يف  الوراثيــــة  للموارد  الثــــانيــــة  العــــامليــــة  العمــــل   لطــــة 

(http://www.fao.org/docrep/015/i2624a/i2624a00.htm)  ، مبـا يف الـني تطبيم معـايري بنـني اجلينـات امـاصـــــــــــــــة ابملوارد الوراثيـة النبـاتيـة
ا من مجاعة العمل النظر يف القضــا  املشــرت  كة بذ لألغذية والزراعة وأتثري الســياســات والقوانذ واألنظمة اماصــة ابلبذور. وطلب  اهليئة أيضــً

ــم مـنافعهـا، و معلومـات  القطـاعـات على غرار دور املوارد الوراثـية يف التيففي  من و  طـلة تنري املـناو والتكي  معـ ، والنفـاا إىل املوارد وتقـاســــــــــــ
 التسلسل الرقم  ، إضافة إىل استعرا) امطة االسرتاتيهية للهيئة. 

 

وقد أرفم طي  جدول األعمال املنق  للدورة احلادية عشــرة جلماعة العمل. وســيكون ابامكان تنزيل مجيع واثام االجتماع وواثام  
الـــــتـــــــا   الـــــعـــــنـــــوان  عـــــلـــــى  الـــــعـــــمـــــــل  امـــــــا   ـــــمـــــــاعـــــــة  االـــــكـــــرتوين  املـــــوقـــــع  مـــــن  تـــــوافـــــرهـــــــا  فـــــور  األســـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــيـــــــة   املـــــعـــــلـــــومـــــــات 

 pgr/itwg/11th/ar/-ssitemap/theme/seed-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic  . وانسهاًما مع سع  املنظمة إىل احلد
رة قدر املســـــتطاع من أتثري عمليات املنظمة على البيئة وإســـــهاًما يف عدا التلثري على املناو، ســـــتكون الدورة احلادية عشـــــرة جلماعة العمل دو 

 .موفرة للورق

 

ــور اـلدورة وونـاافهم الرمسـية وعـناوين 2023يـناير/كـانون الـثاين  31ويرجو املـدير العـاا موافـاـت ، قـبل    ، امسـاء املمثلذ املعينذ حلضــــــــــــ
 بريدهم االكرتوين. وسـيكون ابامكان إمتاا عملية التسـهيل على  ـبكة اانرتن  مبا ـرة على موقع البوابة اماصـة ابألعضـاء احملم  بكلمة

ــة بعملية التســـــهيل االكرتوين . gateway/en/-http://www.fao.org/members. العنوان التا   ىمرور عل ــادات اماصـــ وميكن تنزيل اار ـــ
رة  ــيفصــية رقمية حديثة صهم صــورة جواز الســفر لكلي من املشــاركذ من أجل إمتاا املوقع نفســ . ويرجى التنبي  إىل أني  يتعذي حتميل صــو  من

 عملية التسهيل على  بكة اانرتن  مبا رة.
 

ويتعذي على املشــــاركذ من املنظمات الدولية املعينذ حلضــــور االجتماع بصــــفة مراق ، إرســــال أمسااهم ووناافهم الرمسية وعناوينهم  
 مشفوعة بصورة  يفصية رقمية حديثة صهم صورة جواز السفر. PGRFA@fao.org-ITWG االكرتوين إىلبواسطة الربيد 

 

يطالية امليفتصـة. وددر ويتعذي على املشـاركذ، قبل سـفرهم، الت قم من  ـروحل احلصـول على أت ـريات الدلول لدى القنصـلية اا 
اا ـــــارة إىل أني  ابامكان طل  أت ـــــريات الدلول يف البلد املصـــــدر عأي البلد الذي امل املشـــــارك جنســـــيت ر أو يف بلد ااقامة عأي البلد 

طالية، فيهوز هلم الذي يقيم في  املشــارك عند تقدط طل  احلصــول على أت ــرية دلولر. أما املشــاركون الذين ال توجد يف بلداةم قنصــلية إي
تقدط الطل  لدى القنصـــــــلية اايطالية يف إحدى البلدان الاورة أو لدى أي قنصـــــــلية ألرى لبلد من بلدان اتفاقية  ـــــــننن أو لبلد أورو . 

ل املشاركون  ل إىل إيطاليا. ويت مي و ويتعذي تقدط طلبات احلصول على أت رية الدلول إىل القنصلية اايطالية قبل  هر واحد من موعد الوص
 ـيفصـًيا مسـنولية تقدط طل  حصـوهلم على أت ـرية دلول وإجراء الرتتيبات الالزمة لتعيذ موعد تقدط الطل  ومجيع املسـتندات الالزمة إىل 

ة ملدة ســتة القنصــلية اايطالية. أما املشــاركون الذين ال اتاجون إىل أت ــرية دلول إىل إيطاليا، فعليهم التلكد من أني جوازات ســفرهم صــاحل
أ ـــهر على األقلي بعد التاريمل املقرر ملنادرة منطقة  ـــننن. وقد تطل  الســـلطات احلدودية يف هذه احلاالت من املشـــاركذ، عند دلوهلم إىل 

حالت مبا ـرة إيطاليا، إبراز ما يثب  سـب  قدومهم إىل إيطاليا ومدة إقامتهم فيها. ويتعذي على املشـاركذ الوافدين من بلدان ال تتوفر فيها ر 
 للدلول إىل منطقة العبور عالرتانزي ر يف املطارات الدولية. إىل روما أن يتلكدوا يا إاا كانوا صاجة إىل أت رية عبور عترانزي ر
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