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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 الدورة األولى للجهاز الرياسي

 16/6/2006-12سبانيا، امدريد، 

 مذآرة اعالمية للمشارآين
 

 بيان المحتويات

 15-1 ترتيبات االجتماع -1
 2-1 موعد ومكان انعقاد المؤتمر •
 5 االتصاالت •
 9-6 ينقبول المشارآ •
 12-10 التسجيل •
 15-13 الوثائق •

 21-16  الدخولةطلب تأشير: اجراءات الدخول الى اسبانيا -2
 25-22 النقلوسائل  -3
 30-26  والمرافقاالقامة فى الفنادق -4

 Auditorium Madrid  26-27الحجز فى فندق ترتيبات  •
 Auditorium Madrid 28-30معلومات عامة حول فندق  •

 35-31  من البلدان الناميةمشارآة األطراف المتعاقدةدعم  -5
 36 مواد ترويجية -6
 40-37 األحداث الجانبية -7
 46-41 معلومات محلية مهمة -8

 42-41 األحوال الجوية والتوقيت المحلى •
 44-43 العمالت األجنبية والتسهيالت المصرفية •
 45 التيار الكهربائى •
 46 االسعافات األولية •

 47 11/6/2006لزيارات الثقافية في يوم األحد الموافق ا -9
 50 تنويه -10
  

  مخطط مرافق المؤتمر :1الملحق 
  معلومات بشأن تأشيرة الدخول : 2الملحق
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  نص رسالة الدعوة :3الملحق
  نموذج ألوراق التفويض :4الملحق
  نموذج طلب عقد األحداث الجانبية :5الملحق
  الزيارات السياحية والثقافيةعالمى عن انموذج  :6الملحق
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 ترتيبات االجتماع -1
 

 موعد ومكان االجتماع
 
ة        -1 ة النباتي وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي ي للمعاه از الرياس ى للجه دورة األول تعقد ال س

ال ا   . 16/6/2006 الى   12لألغذية والزراعة، فى مدريد، اسبانيا خالل الفترة         وم    وستفتتح أعم دورة ي ل
 . فى الساعة العاشرة صباحا2006 /12/6االثنين الموافق 

 
  Auditorium Madrid Hotel: وسيعقد المؤتمر في -2
 

Auditorium Madrid Hotel 
Avenida de Aragón, 400  

Madrid 28022  
Tel: +34 91 400 44 44 

Fax: +34 91 400 44 49  
       Web-site: www.hotelauditorium.com 

 
 9أما االجتماعات االقليمية غير الرسمية لألطراف المشارآة فستعقد يومي الجمعة والسبت          -3

 . وفى نفس المكان10/6/2006و 
 
ق    -4 د المواف يكون األح و11وس وم  /  يولي وز ي تراحتم رأ. ةاس م نظ ارات  9 القس أن الخي  بش

 .الثقافيةيارات المتاحة للز
 

 االتصاالت
 
ة                -5 ة النباتي ينبغي أن توجه آافة المراسالت المتعلقة باالجتماع الى أمانة هيئة الموارد الوراثي

 :لألغذية والزراعة على العنوان التالي
     The Secretary  
     Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture  
     FAO 
     Viale delle Terme di Caracalla  
     00100 Roma  
     Italy  
     Tel: +39 06 57054986  
     Fax: +39 06 57053057  
     E-mail: cgrfa@fao.org  

 
 قبول المشارآين

 
 األطراف المتعاقدة

 
د ( الممثلين المخولين لكافة األطراف المتعاقدة       لمشارآةسيكون االجتماع مفتوحا     -6 ول التي   ال

دير              . )2-28انضمت فعليا الى االتفاقية طبقًا للمادة        ة من م دعوة الموجه الة ال وآما هو وارد فى رس
 :وينبغي على آل طرف متعاقد) 3أنظر الملحق رقم ( عام المنظمة

االت  • يل االتص ماء وتفاص ال أس اآس (ارس ف والف ام الهوات اوين، أرق ك العن ى ذل ا ف بم
راء والمس   ولوفود والممثلين   باالخاصة   )وعناوين البريد االلكتروني    تشارين المناوبين والخب

  .28/4/2006الى أمانة هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، فى موعد أقصاه 
ة والزراعة              اعتمادأوراق  ارسال  و • ة لألغذي ة النباتي  الممثلين الى أمانة هيئة الموارد الوراثي

وم  ل ي ن وقب ا يمك رع م لية   . 28/4/2006 بأس ر أص خة غي ال نس ة ارس ى حال ن أوراق موف
اد  د   االعتم ي تق اآس، ينبغ طة الف ن أوراق   ي أو بواس لية م خة األص د م النس اد وعن  االعتم
 ). صادرة عن وزير الخارجيةاالعتمادنموذج ألوراق  2فى الملحق  ويرد. التسجيل
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الى الهيئة، تقديم  من ذى قبلم وسيطلب من الممثلين الذين لم ترد أسماؤهم وأوراق اعتماده -7
ال            اعتمادهم  أوراق   ين تسميتهم للمشارآة فى أعم ى تب ائل الرسمية الت عند التسجيل أو ابراز الرس
 .الدورة

 
 الدول من غير األطراف المتعاقدة

 
دة      -8 ا     ،يمكن للدول من غير األطراف المتعاق م المتحدة ووآاالته ة  الالمتخصصة و واألم وآال

دعوة     .  النووية المشارآة بصفة مراقب فى أعمال الدورة للطاقة الدولية الة ال وآما هو وارد فى رس
ة     ام للمنظم دير الع ن الم ة م ق (الموجه ي ل)3الملح ؤالء ا ، ينبغ ون  ه ذين يرغب راقبين ال ى لم ف

ا                ة والزراعة، وابالغه المشارآة بأعمال الدورة مخاطبة أمانة هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذي
م               باسم ذين سيشارآون وتفاصيل االتصال به ك     ( أو بأسماء ال ا فى ذل ام       بم ة وأرق اوين البريدي  العن

نهم              و ).الهواتف والفاآس والبريد االلكتروني    االت سيطلب م راد أو الوآ راقبين األف عند تسجيل الم
د تسميتهم        االت وتؤآ ة من األطراف أو الوآ ائل الرسمية الموجه ديم الرس فى بصفة مشارآين   تق

 .عمال الدورةأ
 

 األجهزة أو الوآاالت األخرى
 
ى           -9 ة ف ة، مؤهل ر حكومي ت أم غي ة آان ة حكومي از أو وآال ارآة أى جه ن مش ن الممك وم

ى نحو                      ة والزراعة واستخدامها عل ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي المجاالت ذات الصلة بصيانة الم
يئة لرسالة رسمية من الجهاز    ه أمانة ال  وقبول هؤالء المراقبين مشروط بتلقى    . مستدام بصفة مراقب  

ة  يِّن أو الوآال دورةتب اح ال ل افتت ا قب دبين عنه ما،المنت مية ء تتضمن أس ائفهم الرس اوين وظ هم وعن
وسيطلب ). أرقام الهواتف والفاآس وعناوين البريد االلكترونيبما فى ذلك (وتفاصيل االتصال بهم 

د    االت عن زة أو الوآ ن األجه راقبين ع ن الم ة  م الة مدون راز رس جيل، اب مية  التس ة رس ى ورق عل
  . فى هذه الدورةللمشارآةصادرة عن الجهاز أو الوآالة تؤآد تعيينهم 

 
 
 
 

 التسجيل
 

انظر (سيكون المكان المخصص للتسجيل فى الطابق األرضي مقابل مدخل مرآز المؤتمر             -10
، من الساعة   8/6/2006 الموافق سوسيبدأ التسجيل يوم الخمي   ). 1مخطط مرآز المؤتمر فى الملحق      

ى الساعة   14.00 ة من الساعة    يستمر ، و17.00 ال ام الالحق ى الساعة   9:00 فى األي  13.00 صباحا ال
وم األحد الموافق           18.00 الى الساعة    15.00ومن الساعة    دا ي ا ع و 11 م ران  /  يوني ، حيث  2006حزي

اً  جيل مغلق ز التس يكون مرآ ارآين التس . س ة المش ي لكاف ى وينبغ د وصولهم ال ورا بع دقجيل ف   فن
Auditorium Madrid . 

 
أنظر  (أن يقدم آافة المشارآين بطاقة التعريف الشخصية أو جواز السفر              ينبغى  لتسجيل  ول -11

 .ونسخة من الرسالة الرسمية التى تؤآد تسميتهم للمشارآة فى أعمال الدورة) القسم الخاص بالقبول
 

اء     -12 دورة وستصدر أثن ة م   ال ة بأسماء المشارآين، و       قائم د الضرورة،       ؤقت ا عن  يجرى تنقيحه
 . القائمةعلي تطرأ ويرجى ابالغ أمانة الهيئة بأي تصويبات أو اضافات

 
 الوثائق



3  IT/GB-1/06/Inf.14 

Docs\2006\meetings\CGRFA\J7605a 

 
ل  -13 ائق العم دورةالخاصة ُترسل وث ة بال ى آاف دة ال دعوةاألطراف المتعاق ات الم .  والمنظم

  .htm.1gb/cgrfa/ag/org.fao.www://http وستكون متاحة أيضا على شبكة االنترنت
 

ل        -14 يهم قب يرجى من آافة السادة المشارآين أن يجلبوا معهم نسخا من الوثائق التى وزعت عل
ا  ا فيه دورة، بم ائق الال ةوث دواعي االقتصاد، . االعالمي دةستحصلول ط األطراف المتعاق ى   فق عل

 .نسخة واحدة من الوثائق لكل وفد مشاركتتضمن مجموعة 
 

انظر ( أثناء انعقاد الدورة ستكون متوافرة فى قسم توزيع الوثائق           سيتم اعدادها الوثائق التي    -15
 )1مخطط مرآز المؤتمر فى الملحق 

 
  الدخولةطلب تأشير: اجراءات الدخول الى اسبانيا -2

 
ة سفر        تتطلب اجراءات الدخول الى اسبانيا بأ    -16 ن يكون المشارك حامًال لجواز سفر أو وثيق

ل          تؤآد هوية المسافر وتكون صالحة لالستخدام ضمن معايير االتفاقيات الدولية الموقع عليها من ِقَب
 .الى اسبانيا المشارك ممنوعا من الدخول ناسبانيا على أال يكو

 
ة               -17 ة االقتصادية األوروبي دول األعضاء فى المنطق اد        ا(مواطنو ال دول األعضاء فى االتح ل

والفيدرالية السويسرية، لهم حق التنقل بحرية على آافة        ) يختنشتاين والنرويج ل و يسلندوآاألوروبي،  
بانيةاألراضى  ريطة التعريف االس ة تعريف شخصية  ش فر أو بطاق واز س ن خالل ج اتهم م  بهوي
 .صالحين

 
واطني ا  من    االجراءات فى بعض الحاالت        بوربما تتطل  -18 دول األخرى طلب الحصول       م  ل

 . معلومات طلب الحصول على تأشيرة دخول2وترد فى الملحق رقم . على تأشيرة دخول
 

ى تأشيرات        و -19 وافرة فى السفارات            ال استمارات الحصول عل ينغين مت ة ش دول اتفاقي دخول ل
بانية   ى       يو. والقنصليات االس ذآورة با  ستمارات   الامكن الحصول عل بانية   الم ة  ا/للغات االس النكليزي

 : الفرنسية من خالل الموقع االلكتروني التالي/واالسبانية
http://www.mae.es/NR/rdonlyres/81DCEB8D-2827-40E4-BBC6-AB0D02B9D6E9/0/Svisain.pdf 
http://www.mae.es/NR/rdonlyres/CDAFF6D5-299E-4F80-AA3E-07D467CD87B0/0/Svisafr.pdf 

 
ي  -20 ديمينبغ ا   تق وذج الرسمي مرفق تمارة النم ى اس دخول عل يرة ال ى تأش ب الحصول عل  طل

د المشارآة        بجواز   ة تؤآ  سفر صالح لالستخدام وصورة شخصية بقياس صورة جواز السفر ووثيق
دخول       ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن        . ى الدورة ف ى تأشيرة ال طلبات الحصول عل

 . فى بالدآممن خالل السفارة أو القنصلية
 

ن -21 يرة دخ يرجى م ى تأش ات الحصول عل دموا بطلب ارآين أن يتق ة  المش ى دول اتفاقي ول ال
 .قد تستغرق ثالثة أسابيع على األقل شينغين بوقت آاف حيث أن االجراءات

 
 لنقلوسائل ا  - 3  

 
 . Madrid Barajas Internationalعن طريق مطار  المسافرون جوا يصل المشارآون -22
 

دق  -23 يوفر فن ارAuditorium Madridس ن مط ة م ل مجاني دمات نق  Madrid Barajas  خ
International      ل عشرين شخ ة النق اف  حرك وتت. صا وتسع حافل ة   التح ل آاف زالء   نق ادق آل   ن الفن

ة) 30( افالت  و .دقيق رك الح ن تتح ةم ول الدوقاع ة  الوص الة  )1(لي ة لص ن )2( المقابل ة ، وم قاع
ة وفيما يتعلق بالقادمين عن طريق قاعة الوصول الدولي            ). 5(المقابلة لصالة   ) 2( المحلية   الوصول
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د    .  يرجى االنتباه الى أن محطة حافلة النقل لم تحدد بعد     )4( ُب لتق اك مكت ا يوسيكون هن  تم المعلوم
ارا من          الجماركفى آافة مراآز     وم الخميس   فى آل قاعة وصول اعتب و 8ي ران واألحد  /  يوني  حزي

ة ع               . حزيران/  يونيو 11 شرة  وستعمل تلك المكاتب من الساعة العاشرة صباحا حتىالساعة الحادي
ى             . ليًال ادمون عل ا فسيحصل الق وفيما يتعلق بالقادمين فى أوقات أخرى خارج األوقات المشار اليه

زي مساعدة موظفي المطار الذين يتحدثون لغات عدة، ويمكن التعرف عليهم من خالل               خضر أل ا ال
دخول          وللمز. الذي يرتدونه  ادرة     يد من المعلومات حول تفاصيل السفر يرجى ال ل المغ ى قب ع   ال موق
 .htm.news/cgrfa/ag/org.fao.www://http: المنظمة التالي

 
رحالت      .وقد يتسنى تنظيم عمليات نقل اضافية عند الضرورة         -24 ين    ولمساعدة منظمى ال ، يتع

تمارة    الم، استكمال   على المشارآين الذين يرغبون فى زيارة أماآن معينة        ة فى اس  علومات المطلوب
 .المعنيةطلب التنقالت والزيارات الثقافية واعادتها الى الجهات ) 6النموذج رقم (
 

اوز تال -25 رةتج الت أج رة( المواص يارات األج دق   ) س ى فن دولى ال د ال ار مدري ن مط م
Auditorium Madrid  

ة          20 مبلغ ة السير االعتيادي تئجار سيارات أجرة    ونوصي المشارآي  .  يورو فى ظروف حرآ ن باس
رسمية مرخصة ويمكن التعرف عليها من خالل عالماتها الرسمية وهى بيضاء اللون ذات خطوط               

  .حمراء على جانبيها
 

  والمرافقاالقامة فى الفنادق - 4
 

  Auditorium Madrid فى فندق ترتيبات الحجز
 

ة    دالفنادق ما عدا وفو    اقامتهم فى    بأنفسهم حجز أماآن  ن  و المشارآ السادةيتولى   -26  الدول النامي
ة           . اسبانياالحاصلين على دعم من     من األطراف المتعاقدة     بانيا باتاحة تسهيالت االقام وقد قامت اس

ع نجوم  ( Auditorium Madridلكافة الوفود المشارآة فى فندق  ات الحجز فى      ) أرب دم طلب ى أن تق عل
ل المشارآين فى موعد أقص             ادة المشارآين ارسال     . 7/5/2006اه  الفندق المذآور من ِقَب ويمكن للس

 .com.hotelauditorium.www:  على العنوان االلكترونى اآلتيطلبات الحجز
 

ارآين      -27 ادة المش دورة، نوصي الس ال ال دول أعم ة ج ؤتمر وآثاف اد الم ان انعق النظر لمك وب
دق  ار فن  باختي

Auditorium Madrid مقرا القامتهم. 
 

 Auditorium Madridحول فندق عامة معلومات 
 

دق   -28 و    Auditorium Madridُأفتتح فن ر  وهو مؤهل الستضافة   ،2003تموز  / فى شهر يولي   أآب
 . فاخرة2 شقة صغيرة و28بما في ذلك  غرفة، 870ويحتوى الفندق على . جتماعاتاال
 

ة     الفندق مزودة ب  آافة غرف   و -29 ة و    ADSLخطوط لالتصاالت المجاني -w1 لالتصاالت الهاتفي
f1   ة وقاعات االجتماعات      مع   للربط ويوجد أيضا مقهى االنترنت وهو مخصص            . الشبكات العام

 الملحق   –انظر خريطة موقع المؤتمر      (Cambridgeالستخدامات السادة المشارآين، ويقع فى قاعة       
م  تكون و. )1رق أجهزة حاسوب قاعات االجتماعات المخصصس زودة ب ة م ة للمجموعات االقليمي

 . متصلة باالنترنت
 

باحة ساخن           : وتتوافر فى الفندق خدمات أخرى، من ضمنها       -30 ام س مرآز رياضة شامل وحم
نكم     . ويمكن طلب طبيب من خالل الفندق     . ومرآز أعمال  د من المعلومات يمك وللحصول على مزي

 com.hotelauditorium.www: رنتاالطالع على موقع الفندق على شبكة االنت
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 دان النامية من البلاألطراف المتعاقدة دعم مشارآة  -5
 

ام                    حكومة اسبانيا دعمًا سخيًا      قدمت -31 د ن دين من آل بل دورة شلمت وف من  للمشارآين فى ال
ا   لممن اويشمل الدعم يومين    . األطراف المتعاقدة  ثمن ذهاب شاورات االقليمية وتذاآر سفر مدفوعة ال

ى   ة االقتصادية، باالضافة ال ى الدرج د ف ى مدري ا ال ام وواياب دق الطع ى فن ة ف  Auditoriumاالقام
Madrid. 

 
 : التاليةاالجراءات الدعم يجب مراعاة  هذالحصول على مزايالو -32

ارآة   • راف المش ة األط ى آاف ين عل ايتع ا لم ا ورد وفق ى رس ن  ف ة م دعوة الموجه لة ال
الغ عن   ) 3انظر الملحق   (المدير العام للمنظمة    ة تفاصيل     أاالب سماء المشارآين وآاف

ة          االستشاريينالمندوبين والمناوبين والخبراء     وارد الوراثي ة الم  وارسالها الى أمانة هيئ
 .28/4/2006فى موعد أقصاه لألغذية والزراعة 

دم             ينبغي للبلدان النامية من األطراف       • دعم المق ى ال المتعاقدة التي ترغب بالحصول عل
دوبها أو  اسم   من ِقَبل اسبانيا أن تبلغ أمانة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ب             من

 .28/4/2006فى موعد أقصاه مندوبيها أسماء 
ة        عنيعلى الوفود الم   • ة األغذي ة بالمشارآة االتصال بأقرب فرصة ممكنة بممثليات منظم

ة ب       والزراع ال بمكات ين االتص ا يتع دم وجوده ة ع ي حال دانهم، وف ى بل ودة ف  الموج
 األخرى االتصال   وتفاصيل  ، وتزويدها باألسماء الكاملة     برنامج األمم المتحدة االنمائي   

ي   ( وان االلكترون اآس والعن ف والف ام الهوات دي، أرق وان البري دد و) العن ار المح  المس
 .لسفرل

 
دة    أحيطت ممثليات المنظمة فى      -33 ا  البلدان النامية من األطراف المتعاق االجراءات التي   علم ب

 .يتعين اتباعها
 

دعم ألى         مالحظة، عدم ضرورة اتخاذ المشارآين من      يرجى -34 البلدان النامية المستفيدة من ال
 . حيث ستحجز الغرف نيابة عنهم.اجراء يتعلق بحجز غرف الفنادق

 
يهم أول        -35 دعم،         يتحمل جميع المندوبين، بمن ف ى ال ذين يحصلون عل مسؤولية الحصول     ئك ال

 )2انظر القسم (تأشيرات الدخول على 
 

 مواد ترويجية -6
 

اع  -36 ين ق ة ب احة الواقع اوالت فىالمس ن الط دد م اك ع يكون هن   و  Venecia/Milan تىس
Munich/Bonn)    م ق رق ى الملح ؤتمر ف ط الم ر مخط واد   )1انظ ف الم رض مختل ة لع  مخصص
 .الترويجية

 
 
 
 
 

 األحداث الجانبية -7
 

ق باألحداث الجان        يينبغي تقد  -37 وذج         بم الطلبات التي تتعل ة من خالل النم ذه   5فى الملحق     ي به
ة ذآرة االعالمي د أقصاه الم ك . 7/5/2006، في موع د ذل ى ستصل بع ات الت ر في الطلب د ال ُينَظ وق

 :لىية ابوينبغي أن تعنون الطلبات المتعلقة باألحداث الجان. التاريخ
     Álvaro Toledo 
     Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture  
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     FAO  
     Viale delle Terme di Caracalla  
     00100 Roma  
     Italy  
     e-mail: Alvaro.Toledo@fao.org 
     Tel. (39) 06 570 54497  

     Fax.(39) 06 570 53057 
 

ة  -38 ة أحداث جانبي تبرمج أربع داء وس رة الغ ك خالل فت وم وذل ى 13.15من الساعة (آل ي  ال
د           حيث تخصص لها  حزيران  /  يونيو 16يوم الجمعة   ما عدا    )14.45الساعة   د الظهر وبع ا بع رة م  فت

دورة  ال ال اء أعم اعة (انته اعة 18.15من الس ى الس د ). 19.45 ال د عن الح ات تزي واذا آانت الطلب
 ن، فستقرر األمانة أي من الطلبات يمكن قبولهاالممك

 
لعروض  ( LCD مزودة بجهاز عرض وهى لألحداث الجانبية  تخصصغرف  ستتاح مجانا    -39

Powerpoint(   ا يتاح مجان ا س وى   ج، آم رض عل از ع ا ا أم.Overhead projectorه ة الطلب  ت آاف
 .مسعرةاألخرى فستكون 

 
الجهاز انبية يمكن اعادة جدولتها لغرض تسهيل متطلبات يرجى االنتباه الى أن األحداث الج -40

 .الرياسى
 

  مهمةمعلومات محلية -8
 

 األحوال الجوية والتوقيت المحلى
 

وتصل درجة .  مستوى سطح البحرفوق مترًا 680تقع مدريد فى وسط اسبانيا وعلى ارتفاع  -41
ى   ار ال اء النه رارة أثن ى  ج در27الح ل ال ى اللي بط ف ة وته ة15ة مئوي ة مئوي ى .  درج والطقس ف

دفء   حزيران  / منتصف شهر يونيو   ل نحو ال ة لفصل        و. يمي داء مالبس خفيف ك ننصح بارت ى ذل عل
ل         ألوف هطول األمطار                و. الربيع فى النهار وارتداء أآثر دفئا فى اللي يس من الم ذا الفصل ل في ه

 . ممكنةالمطر ولكن بعض زخات 
 

 . ساعةGMT +1يعادل توقيت التوقيت المحلي  -42
 
 

 العمالت األجنبية والتسهيالت المصرفية
 

ورو  0.84= مريكي   األدوالر  ال  ،2006آذار  / صرف في شهر مارس      السعر  بلغ   -43 ومعظم  .  ي
 .بطاقات االئتمان المصرفية مقبولة

 
دق          -44 ي فى الفن دق أيضا خدمات صرف معظم العمالت              . هناك جهاز مصرفي آل دم الفن ويق

 . الرئيسية
 

 لكهربائىالتيار ا
 

 . فولت220التيار الكهربائى فى مدريد  -45
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 االسعافات األولية
 

 االسعافات األولية متوافرة فى مكان االجتماع طوال مدة انعقاده  -46
 

 2006 حزيران/  يونيو11يوم األحد الموافق في الزيارات الثقافية  -9
 

 11حة أمام السادة المشارآين للقيام بزيارات ثقافية يوم األحد الموافق       هنالك عدة فرص متا    -47
 :، وهيحزيران/ يونيو

 . اسبانياجولة سياحية موجهة لمرآز عاصمة تنظيم -مدريد: )1(الخيار  •
ة  مل الجول ارة وتش ة    زي د القديم ة مدري دام لمدين ى األق  ”Madrid de los Austrias“عل
ة     القصر الملكي، وبعد زيارة  و تأخذ الحافل د، س ة مدري تناول طعام الغداء التقليدى لمدين

 .المشارآين فى جولة لمشاهدة معالم مدريد
 

دو   جولة سياحية  تنظيم   – توليدو): 2 (لخيارا • ثالث      - لمدينة تولي ات ال ة الثقاف ع   - مدين  وتق
ة       ال، وتشتمل    Tajoعلى ضفاف نهر     المدينة   ى جول ارة عل ة     فى   زي ة القديم وسط المدين

ي   ربالت ا الع  بناه
)El Acazar ( كاتدرائيةالوقالعها، اضافًة الى. 

 
ار  • يم -Segovia): 3(الخي فه     تنظ ع تص ى موق كونيا، وه ى س ياحية ال ة س ة جول  منظم

 .اليونسكو جزءا من االرث العالمي
ةوتتضمن ا  ارة لجول ى  ل زي ي ف ع الملك ى   ، La Granjaلموق ك القصر الملك ى ذل ا ف بم

د الظهر     . ئق فيرساى وحدائقه التى تناظر حدا    ة  تستمر وبع ة       الجول الم المدين  لتشمل مع
 .وآاتدرائيتها وقالعها

 
ك   يورو، بما في   60 المقترحة   الجوالت من   جولة آل   تكاليفبلغ  وت -48 داء       ذل ة الغ ورسوم   وجب

ياحية   ع الس ى المواق دخول ال اليف ال دأ او. تك والتب اعة  لج ى الس دود  9.15ت ف ي بح باحا وتنته  ص
 .بعة أو السابعة والنصف مساًءالساعة السا

ى    آل جولةعدد المشارآين في، اذا وصل  الثالث آل جولة من الجوالت  بدأت -49  مشارآا  40ال
دق ومكتب            ى من الجوالت  للحجز في أ  و .على األقل   المشار اليها، يجب ابالغ قسم التسجيل في الفن

ات  م     (المعلوم ق رق ى الملح ؤتمر ف ط الم ر مخط اد )  1انظ ث الس جيل  ونح ارآين علىتس ة المش
ذ    د وصولهم          لجو  ا هاسمائهم فى ه ة بع أقرب فرصة ممكن ين           .الت ب  ومن أجل تسهيل عمل الُمَنظِّم

ة فى            أى من الجوالت  فعلى الراغبين بالمشارآة فى      تيفاء المعلومات المطلوب ذآورة، اس  الثقافية الم
 ).6 الملحق(ة نماذج الطلب واعادتها الى ادارة معلومات السفر والزيارات الثقافي

 
 تنويه -10

 
أمين الطبى و                -50 ق بالت ا يتعل ة أي مسؤولية فيم أمين   ال تتحمل المنظم اء      الت ضد الحوادث وأثن

فقد األمتعة الشخصية أو تلفها وال فيما يتعلق بفقد أى أو اة أو العجز، فحالة الوللتعويض فى   السفر،  
رة المشارآة          دورة    شيء أثناء السفر أو خالل فت أن            و.  في ال ذا الصدد، يوصى المشارآون ب في ه

 .الدورةيرتبوا تأمينا طبيا قبل السفر يكون ساريًا خالل المشارآة فى 
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 ى الفندقمكتب تسجيل المشترآين والمعلومات ف - 10 1 اجتماعات الدورة ومجموعة العمل -فينيسيا وميالنقاعتا  - 1
 المدخل الى مرآز المؤتمرات - 11  والصين77، مجموعة الـ 2 مجموعة العمل –قاعة روما  - 2
  اقليم جنوب غرب المحيط الهادى–دن يزقاعة در - 12  المنظمات غير الحكومية-قاعة فرانكفورت - 3
 يةأمريكا الشمال اقليم –قاعة بادن بادن  - 13  اقليم آسيا–قاعة ميونيخ  - 4
  اقليم الشرق األدنى– مقاعة بوتسدا - 14  اقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبى–سلدروف ديقاعة  - 5
  اقليم أوروبا–قاعة برلين  - 15  اقليم أفريقيا–قاعة آولونيا  - 6
  الفطور والغداء والعشاء–قاعة مدريد  - 16  األمانة–قاعة بون  - 7
  حفل االفتتاح– Auditorium A - 17 نمكتب تسجيل المندوبي - 8
 المقصف  - 18 مكتب الوثائق  - 9
 المدخل الرئيسى للفندق - 19  
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 2الملحق 
 

 
 ول خمعلومات بشأن تأشيرة الد

 
 

 األخرى التى يعفى  مواآنوها من تأشيرة الدخول اذا آان بحوزتهم البلدانقائمة  –ألف 
 .جوازات سفر عادية

 
تين، استراليا، بولفيا، البرازيل، برونى دار السالم، بلغاريا، آندا، شيلى، أندورا، األرجن

، هندوراس، اسرائيل، اليابان، رسوليآوستاريكا، آرواتيا، السلفادور، غواتيماال، الكرسى ال
ماليزيا، المكسيك، موناآو، نيوزيلندا، نيكاراغوا، باناما، باراغواى، جمهورية آوريا، 
آذلك .  فنزويال أوروغوايو، سنغافورة، الواليات المتحدة األمريكية،رومانيا، سان مارين

يستثنى حاملو جوازات السفر الصادرة عن االدارة الخاصة لمنطقتى هونغ آونغ ومكاو 
 ).جمهورية الصين الشعبية(
 

األشخاص الذين يحملون جوازات سفر عادية والذين لم ترد أسماء بلدانهم أعاله يخضعون 
 .خوللتأشيرة الد

 
قائمة البلدان الذين يعفى مواطنوها من تأشيرة الدخول اذا آانوا يحملون جوازات سفر  -باء

  ازات خدمةدبلوماسية أوجو
 

، )د(، المغرب )د خ (ابقةسجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية ال،)د خ(، اآوادور )خد (آولومبيا 
ستثنى جميع المواطنين الواردة ي، آذلك )د خ(ترآيا ) د(، تونس )د خ(، الفلبين )د خ(بيرو 

 .باستثناء الواليات المتحدة األمريكية) ألف(أسماء بلدانهم فى القائمة 
 
 )جوازات سفر ادارية: جوازات سفر دبلوماسية،  خ: د(

 
 من بقية السفر االداريةتطلب تأشيرة الدخول من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات 

  .البلدان
 

  اصدار تأشيرة الدخول بشأنتمعلوما
 

 أو من خالل الممثلية المعتمدة صيًاينبغى تقديم طلب الحصول على تأشيرة لدخول شخ 
 تمثيل وفى حالة عدم وجود. الطلبلدى السفارة أو القنصلية االسبانية فى بلد اقامة صاحب 

فارة أو دبلوماسى أو قنصلى اسبانى فى البلد المذآور، ينبغى لطالب التأشيرة طلبها من س
 .قنصلية بلد عضو فى االتحاد األوروبى الذى يمثل اسبانيا، على النحو الوارد أدناه

 
، )فرنسا(، بنغالديش )فرنسا(، البحرين )فرنسا(، أذربيجان )ايطاليا(، أرمينيا )فرنسا(ألبانيا 

، بورآينا فاصو )ألمانيا (، برونى)فرنسا(، بوتسوانا )فرنسا(، بينان )فرنسا(وس الربي
، جمهورية أفريقيا )البرتغال (، آاب فيردى)فرنسا(، آمبوديا )بلجيكا(، بوروندى  )فرنسا(

، جمهورية )بلجيكا(، جمهورية الكونغو  )فرنسا(، جزر القمر )فرنسا(تشاد ، )فرنسا(الوسطى 
، )فرنسا(، فيجى )ألمانيا(، اريتريا )فرنسا(، جيبوتى )ألمانيا(آوريا الديمقراطية الشعبية 
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، الوس )ألمانيا(، قيرغيزستان )البرتغال(بيساو –، غينيا )فرنسا(، غينيا )ألمانيا(جيا جور
، مالوى )فرنسا(، مدغشقر )فرنسا(، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )ألمانيا(
، منغوليا )فرنسا(، موناآو )فرنسا(، موريشيوس )فرنسا(، مالطة )فرنسا(، مالى )ألمانيا(
، )فرنسا(، عمان )فرنسا(، النيجر )ألمانيا(، ينوزيلندا )فرنسا(، نيبال )فرنسا(انمار ، مي)ألمانيا(

، سان )فرنسا(، سانت لوسيا  )ألمانيا(، رواندا )فرنسا(، قطر )فرنسا(بابوا غينيا الجديدة 
، )فرنسا(، سرى النكا )فرنسا(، سيشيل )البرتغال(، ساو تومى وبرنشيبى )ليااايط(مارينو 

، ترينيداد وتوباغو )فرنسا(، توغو )ألمانيا(، طاجيكستان )هولندا(، سورينام )فرنسا(السودان 
، اليمن )فرنسا(، فانواتو )ألمانيا(، أوزبكستان )فرنسا(، أوغندا )ألمانيا (، ترآمانستان)فرنسا(
 .)فرنسا(ا بيزام، )فرنسا(
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 3الملحق 

 
 

 ةنص رسالة الدعو
 

غذية والزراعة لألمم المتحدة بدعوتكم إلى حضور الدورة يتشّرف المدير العام لمنظمة األ 
األولى للجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

  Auditorium Madridوستعقد الدورة في فندق  .وذلك بدعوة آريمة من حكومة مملكة أسبانيا
وتفتتح . 2006حزيران / يونيو16 إلى 12 في مدريد من 400رقم  Avenida de Aragónالكائن في 

. 2006حزيران / يونيو12 من صباح يوم اإلثنين الواقع فيه 10:00الدورة في تمام الساعة 
 .2006حزيران / يونيو10  و9ويسبق الدورة يومان من المشاورات اإلقليمية في 

 
 المعاهدة الدولية بشأن  من19وينعقد اجتماع الجهاز الرياسي هذا بموجب المادة   

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمشارآة فيه مفتوحة أمام جميع األطراف 
  .المتعاقدة في المعاهدة الدولية وللمراقبين أيضًا

 
العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية جري وقائع الدورة باللغات وست 

لتسهيالت الالزمة لعقد دورات موازية إذا ما قرر الجهاز الرياسي آما ستتاح ا .واألسبانية 
 .ذلك، نظرًا إلى العدد الكبير من القضايا التي سينكّب الجهاز الرياسي على دراستها

 
 بقية وثائق الدورة حال االنتهاء من وسترسل .ويرفق طيا جدول األعمال المؤقت  

 الرياسي من موقع المنظمة على الويب على آما يمكن الحصول على وثائق الجهاز .إعدادها
 .htm.1gb/cgrfa/ag/org.fao.www://http: العنوان

 
أو (المندوب، المندوب المناوب، الخبير ) أو أسماء(ويرجو المدير العام موافاته باسم  

كّل من األطراف المتعاقدة أو بالنسبة إلى غير ل) أو المستشارين(والمستشار ) الخبراء
الذي اختير للمشارآة في الدورة، وذلك في ) أو المراقبين(المراقب ) أو أسماء(األطراف باسم 

الرسمية ) أو الوظائف(والوظيفة ) أو األسماء(أما اإلسم  .2006نيسان / أبريل28موعد أقصاه 
البريد ) أو عناوين(الهاتف والفاآس وعنوان ، بما في ذلك أرقام )أو العناوين(والعنوان 

اإللكتروني لكل من المندوبين والمندوبين المناوبين والخبراء والمستشارين لألطراف المتعاقدة 
 :ولكل من المراقبين بالنسبة إلى غير األطراف، فترسل إلى

The Secretary 
Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italy 
Tel: +39 06 5705 4986 
Fax: +39 06 5705 3057 
E-mail: cgrfa@fao.org 

 

ويمكن الكتابة إلى أمين هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة على العنوان  
 .ه ألي استفسارات أو لطلب أي معلومات إضافيةالمذآور أعال
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ويجدر بكل طرف من األطراف المتعاقدة تقديم أوراق تفويض المندوب والمندوب  
الذين اختارهم لحضور ) أو المستشارين(والمستشار ) أو الخبراء(المناوب والخبير 

 28أقصاها االجتماع إلى أمين هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في مهلة 
وتجدر اإلشارة إلى أّن تقديم أوراق التفويض قبل انعقاد .  إذا أمكن ذلك2006أيار /مايو

وينبغى أن  .االجتماع سوف يسّهل إلى حد آبير عملية الموافقة لمسبقة من جانب األمانة
تصدر أوراق التفويض من قبل أو نيابة عن رئيس الدولة أو الحكومة ووزير الخارجية 

الزراعة أو، فى حالة المنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، من قبل السلطة أو وزير 
وفى حال تقديم أوراق التفويض فى شكل نسخة أو عن  . المختصة في المنظمة المعنية

ويرفق لعلمكم نموذج ألوراق تفويض  .طريق الفاآس، ينبغى تقديم األصل عند التسجيل
 .صادرة عن وزير الخارجية

 
اجتماع وزاري خالل دورة الجهاز الرياسي بمبادرة مشترآة بين وسيخصص  

وسيكون هذا االجتماع الوزاري مفتوحًا أمام وزراء  .حكومة مملكة أسبانيا والمنظمة
 .األطراف المتعاقدة

 
ووافقت حكومة مملكة أسبانيا مشكورة على دعم مشارآة األطراف المتعاقدة من  

مال عقد اجتماعات موازية، سوف تتحّمل تكاليف السفر ومع مراعاة احت .البلدان النامية
وينبغي  .واإلقامة لمندوب واحد أو اثنين من آل من األطراف المتعاقدة من البلدان النامية

ألطراف المتعاقدة من البلدان النامية الراغبة في االستفادة من هذا الدعم إبالغ أمين هيئة ل
لى العنوان السالف الذآر، برغبتها في االستفادة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، ع

 .2006نيسان / أبريل28من هذا العرض وبأسماء المشارآين في مهلة أقصاها 
 

 اذا عما أسبانية قنصلية أو سفارة أقرب من االستفسار المشارآين السادة من ويرجى 
 على يوما بثالثين االجتماع موعد قبل وذلك أسبانيا الى دخول تأشيرة الى يحتاجون آانوا
 .األقل
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 4الملحق 

 
 

 االعتمادأوراق 
 )نموذج(

 
[Name of Ministry] 
 
 
THE MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF [STATE] 
 
Considering that it is desirable that the Government of [State] will be represented at the First 
Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture, to be convened in Madrid, Spain, from 12 to 16 June 2006, 
 
HAS DECIDED 
 
To appoint a delegation which shall be entitled to take part in the above-mentioned meeting and 
to designate as: 
 
Delegate 
 
[Name] – [Position] 
 
Alternate 
 
[Name] – [Position] 
 
 
Adviser(s)/ expert(s) 
 
[Name] – [Position] 
 
[Name] – [Position] 
 
 
 

Signed and sealed at [place and date] 
 
 

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 
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______________________________________________________________________________ 
 

 5الملحق 
 

 
  طلب عقد األحداث الجانبيةاستمارة

 

 
 :التالية) 8الى  1(يرجى التأآد من استيفاء جميع البيانات المطلوبة فى النقاط 

 
1. Event title: ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Name of Organiser: _________________________________________________________ 
 
3. Full name + acronym of organization: _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4. Expected number of Participants: _____ 
 
5. Preferred date and time: 
 
   First Choice: __/06/2006 time:  12:15- 13:45  18.15 – 19.45 

   Second choice: __/06/2006 time:  12:15- 13:45  18.15 – 19.45 

   Third choice: __/01/2006 time:  12:15- 13:45  18.15 – 19.45 

6. Requirements (Please indicate if either of the following, which are provided at no cost, is 
required.) 
 
   LCD Projector (for PowerPoint presentations) 
 
   Overhead Projector (for transparencies) 
 
7. Additional requirements (Any requirements for additional equipment, or for food to be made 
available to participants, will be subject to a charge. Please indicate below any such additional 
requirements. You will be informed as to the charge.) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8. Date of submission: DD/MM/YY 
 
9. Comments: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

 6الملحق 
 

 
 الزيارات السياحية والثقافية الخاصة بمعلومات استمارة ال

 
 ميع السادة المشارآين استكمال المعلومات المطلوبة أدناه وهىيرجى من ج

 السياحية والثقافية ضرورية لمنظمى الزيارات
 

Personal Details 
 

NAME ........................................................................................................................................... 
NATIONALITY............................................................................................................................ 
ORGANIZATION ........................................................................................................................ 
 
Travel Plans 
 
To facilitate the provision of adequate transport from Madrid Barajas International Airport to the 
Auditorium Madrid Hotel, you are requested to provide the following information: 
 
 
 
 
 
 
 
Cultural Visit Preference 
 
To facilitate the organization of the cultural visits, please provide the information below. 

 
 
 
 
 

I do not wish to participate in the cultural visits.      
 
I would like to participate in the following cultural visit (please indicate): 
 
Option 1: Madrid - A guided tour of the center of Spain’s capital.  
Option 2: Toledo - A guided tour of Toledo, the “City of the three cultures”.  
Option 3: Segovia - A guided tour of Segovia, a UNESCO World Heritage Site.  

 
Please return the completed form to: 

 
 Pilar Villalba 
  E-mail: pvillalb@mapya.es  
 Fax: ? 
 Telephone: 0034 91 347 51 14 

 

PLEASE NOTE THAT YOU MUST FORMALLY BOOK YOUR CHOSEN VISIT AS 
SOON AS POSSIBLE AFTER YOUR ARRIVAL IN MADRID (SEE SECTION 9)

I will arrive on (date): .................................

Flight Number:  .......................................... 

Flight arrival time: ...............................

I will depart on (date): ................................

Flight Number:  .......................................... 

Flight departure time: ........................... 


