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Our Ref.: C/AGD-806      4 1025 مايو/ايار  

    

 
 

 للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن السادسةدعوة حلضور الدورة 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 1025 تشرين األول/ أكتوبر 9-5، إيطاليا، روما

 
 1025 حزيران/ يونيو 29ُيرجى الرد يف موعد أقصاه 

_____________________________________________________________________ 
 

 

الرئاسي للمعاهدة للجهاز  السادسةيتشّرف املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( بأن يوجه الدعوة حلضور الدورة  

، 1025 تشرين األول/ أكتوبر 9إىل  5خالل الفرتة من  روما، إيطاليا،الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وُتعقد هذه الدورة يف 

يف متام الساعة . وستبدأ اجللسة االفتتاحية 1025 تشرين األول/ أكتوبر 4و 3يف  والفعاليات ذات الصلة على أن يسبقها يومان من املشاورات

  . 1025 تشرين األول/ أكتوبر 5 االثننييوم من  20.00

 

من املعاهدة، واملشاركة فيها مفتوحة أمام مجيع األطراف املتعاقدة يف  29وُيذكر أن دورات اجلهاز الرئاسي ُتعقد مبوجب أحكام املادة  

 اليت يتكبدها ممثلو األطراف املتعاقدة، عند حضور دورات اجلهاز الرئاسي، أو األجهزة الفرعية، فضاًل اريفملصاملعاهدة الدولية وأمام املراقبني. وا

. ومع ذلك، فقد ُأتيحت لألمانة أموال من التابعني هلا نظماتاملكومات أو احلالدورات، تتحملها  خاللاليت يتكبدها املراقبون  اريفعن املص

كة ممثل واحد عن األطراف املتعاقدة من البلدان النامية، إذا ُطلب منها ذلك. وعلى البلدان الراغبة يف االستفادة من هذا خارج امليزانية لدعم مشار

 ، وأن توافيها باسم املمثل والتفاصيل الكاملة لكيفية االتصال به. 1025 حزيران/يونيو 29بلغ األمانة بذلك قبل يوم الدعم أن ُت

 

 اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.وسوف جتري وقائع الدورة باللغات  

 

اإللكرتوني اإلضافية، حال توافرها، من املوقع  األخرى واملعلومات جدول األعمال املؤقت للدورة. وميكن تنزيل الوثائق هوقد أرفق طي  ...

 6http://www.planttreaty.org/content/gb التالي على شبكة االنرتنت:

 
.../. 

 ، وفقًا لقنوات االتصال الرمسية يف الفاو على النحو التالي:الفاوترسل هذه الدعوة إىل جهات املراسلة للدول املدعوة األعضاء يف 

 
 :الختاذ إجراء/للعلم، حسب املقتضى

 ؛املراسلة الرئيسية )وزراء اخلارجية أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت اختارتها احلكومات( جهات  -

 .املمثليات الدائمة لدى الفاو/ السفارات  -
 

 وإىل مراقبني آخرين. كما ترسل هذه الدعوة إىل رؤساء منظمات دولية خمتارة

http://www.planttreaty.org/content/gb6
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، باسم )أمساء( املندوب )املندوبني(، واملندوب املناوب، واخلبري 5102 حزيران/ يونيو 29ويرجو املدير العام موافاته يف موعد أقصاه 

اقبني( من غري )اخلرباء(، واملستشار )املستشارين( الذين اختارهم كل طرف من األطراف املتعاقدة للمشاركة يف الدورة، أو باسم )أمساء( املراقب )املر

يل اإللكرتوني يف املوقع احملمي بكلمة سّر على البوابة اخلاصة باألعضاء يف الفاو على وباستطاعة األعضاء يف املنظمة إمتام عملية التسجاألطراف. 

املوقع  . وميكن تنزيل التعليمات اخلاصة بالتسجيل على اإلنرتنت منgateway/home/en/-http://www.fao.org/membersالعنوان التالي: 

 اإللكرتوني نفسه. وجتدر اإلشارة إىل أّن عملية التسجيل على اإلنرتنت تقتضي حتميل صورة جواز سفر رقمية حديثة. 

 

 ويرجى من املراقبني، مبا فيهم املنظمات الدولية، املعينني حلضور االجتماع إرسال أمسائهم ووظائفهم الرمسية وعناوينهم بواسطة الربيد 

 ، مصحوبة بصورة جواز سفر رقمية حديثة. Treaty@fao.org-PGRFA اإللكرتوني إىل

 

كما ُيرجى من كل طرف من األطراف املتعاقدة أن يبادر إىل تقديم أوراق تفويض مندوبه )مندوبيه( ومندوبه املناوب )مندوبيه املناوبني(  

،كما هو مستشاريه( املعّينني حلضور الدورة إىل أمانة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوخبريه )خربائه( ومستشاره )

وجيب حتديد املندوب واملندوب املناوب واملستشار )املستشارين( على إذا أمكن ذلك.  5102 حزيران/ يونيو 29، وذلك يف موعد أقصاه وارد أدناه

 يض اخلاصة بالوفود الوطنية. أوراق التفو
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راعة وُيرجى توجيه أية استفسارات أو طلبات للحصول على معلومات إىل أمانة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والز 

 على العنوان املذكور أعاله. 

 

مانة. وينبغي أن تكون أوراق عملية املوافقة املسبقة من قبل األ كثريًا يسّهلومن شأن تقديم أوراق التفويض قبل انعقاد االجتماع أن  

أو من ينوب عنهم، أو عن السلطة املختصة يف املنظمة  ،أو وزير اخلارجية أو الوزير املختص أو رئيس اجلمهورية التفويض صادرة عن رئيس الدولة

 إبرازرساهلا بواسطة الفاكس، فإنه ينبغي املعينة يف حالة املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي. أما يف حال تقديم صورة عن أوراق التفويض أو إ

 النسخة األصلية عند إمتام عملية التسجيل يف الدورة. ومرفق طيه، لإلحاطة، منوذج ألوراق تفويض صادرة عن وزير اخلارجية. ...

 

  
 

./. 
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الدبلوماسية  البعثة عليها من القنصلية اإليطالية أو يتعّين على املشاركني الذين حيتاجون إىل تأشريات دخول أن حيصلوا 

الدخول قبل فرتة طويلة من موعد السفر، ذلك املختصة يف بلدانهم قبل مغادرتهم إىل روما. ويتعني تقديم طلبات احلصول على تأشريات 

واملشاركون الذين يبدأون الرحلة من بلد ال  .أو أكثر أّن إصدار تأشريات الدخول إىل إيطاليا حيتاج إىل فرتة قد تصل إىل ثالثة أسابيع

وز هلم احلصول على تأشريات توجد فيه قنصلية إيطالية أو بعثة دبلوماسية خمتّصة أخرى هم وحدهم، وعلى سبيل احلصر، الذين جي

الدخول الالزمة عند وصوهلم إىل روما، شريطة إبالغ أمانة االجتماع بامسهم بالكامل وتاريخ ومكان ميالدهم وجنسيتهم ورقم جواز 

خري عرب أي سفرهم، وتاريخ صدروه وانتهاء صالحيته، ورقم الرحلة اجلوية وتاريخ وساعة وصوهلا ومسارها بالكامل، على أال ميّر هذا األ

هذه املعلومات قبل وصول املشاركني بثالثة أسابيع على األقل، كي  ىبلد آخر من بلدان اتفاق شنغن. وجيب أن حتصل املنظمة عل

إىل إيطاليا للمشاركني  لاإليطالية بالدخو تالسلطا حولن تسم من مطار روما لالدخو تالستصدار تأشريا للمنظمةيتسّنى الوقت الكايف 

 عن االلتزام بالقواعد املذكورة أعاله. نتخلفوي نالذي

 
 
 

 


