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Notre Ref.:

دعوة حلضور الدورة اخلامسة للجهاز الرئاس للةعاهدة الدولةة بشأن
املوارد الوراثةة الظنباتةة لألغذية والزراعة
مساط سلطظنة عُةان  32-32سباةرب /أيلول 3102
يُرج الرد يف موعد أقااه  05يولةو /متوز 3102
_____________________________________________________________________
ياشرّف املدير العام ملظنمةة األغذية والزراعة لألمم املاودة (الااو) بأن يوجه الدعوة حلضور الدورة اخلامسة للجهاز الرئاس للةعاهدة
الدولةة بشأن املوارد الوراثةة الظنباتةة لألغذية والزراعة .وتُعاد هذه الدورة يف مساط سلطظنة عُةان خالل الارتة من  32إىل  32سباةرب /أيلول
 3102عل أن يسباها يومان من املشاورات يف  33و 32سباةرب /أيلول  .3102وسابدأ اجللسة اتاقاااحةة يوم الثالثاء  32سباةرب /أيلول
 3102يف متام الساعة  01.11صباحا.
ويُذكر أن دورات اجلهاز الرئاس تُعاد مبوجب أحكام املادة  01من املعاهدة واملشاركة قةها مااوحة أمام مجةع األطراف املاعاقدة يف
املعاهدة الدولةة وأمام املراقبني .واملاروقات اليت ياكبدها ممثلو األطراف املاعاقدة عظند حضور دورات اجلهاز الرئاس أو األجهزة الارعةة قضال
عن املاروقات اليت ياكبدها املراقبون أثظناء الدورات تاوةلها حكوماتهم أو مظنمةاتهم .ومع ذلك قاد أُتةوت لألمانة أموال من خارج املةزانةة
لدعم مشاركة ممثل واحد عن األطراف املاعاقدة من البلدان الظنامةة إذا طُلب مظنها ذلك .وعل البلدان الراغبة يف اتاسااادة من هذا الدعم أن تُبلغ
األمانة بذلك قبل يوم  05يولةو/متوز  3102وأن تواقةها باسم املةثل والاااصةل الكاملة لكةاةة اتاتاال به .وجيب إجراء الاسجةل مسباا عل
موقع اتانرتنت الاال http://www.planttreaty.org/en/civicrm/event/info?reset=1&id=7 :
وسوف جتري وقائع الدورة باللغات اإلسبانةة واإلنكلةزية والروسةة والاةظنةة والعربةة والارنسةة.
وقد أرقق طةا جدول األعةال املؤقت للدورة .وميكن تظنزيل الوثائق اإلاضاقةة حال تواقرها من املوقع الاال عل شبكة اتانرتنت:
http://www.planttreaty.org/content/gb5

.../.

ترسل هذه الدعوة إىل جهات املراسلة للدول املدعوة األعضاء يف املظنمةة وقاا لاظنوات اتاتاال الريمةة يف الااو عل الظنوو الاال :
الختاذ إجراء/للعلم ،حسب املقتضى:
 جهات املراسلة الرئةسةة (وزراء اخلارجةة أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت اخاارتها احلكومات)؛ املةثلةات الدائةة لدى الااو /الساارات.كةا ترسل هذه الدعوة إىل رؤساء مظنمةات دولةة خماارة.
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ويرجو املدير العام مواقاته يف موعد أقااه  05يولةو /متوز  3102باسم (أيماء) املظندوب (املظندوبني) واملظندوب املظناوب واخلبري
(اخلرباء) واملساشار (املساشارين) الذين اخاارهم كل طرف من األطراف املاعاقدة للةشاركة يف الدورة أو باسم (أيماء) املراقب (املراقبني) من غري
األطراف مع بةان عظناويظنهم ماضةظنة أرقام اهلاتف والااكس والربيد اإللكرتون  .ويُاضل إرسال هذه املعلومات عرب الربيد اإللكرتون إىل:
Mr Shakeel Bhatti
Secretary
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Tel: +39 06 5705 2220
Fax: +39 06 5705 2153
E-mail: PGRFA-Treaty@fao.org

ويُرج توجةه أية اسااسارات أو طلبات للواول عل معلومات إىل أمانة املعاهدة الدولةة بشأن املوارد الوراثةة الظنباتةة لألغذية والزراعة
عل العظنوان املذكور أعاله.
كةا يُرج من كل طرف من األطراف املاعاقدة أن يبادر إىل تاديم أوراق تاويض مظندوبه (مظندوبةه) ومظندوبه املظناوب (مظندوبةه املظناوبني)
وخبريه (خربائه) ومساشاره (مساشاريه) املعةّظنني حلضور الدورة إىل أمانة املعاهدة الدولةة بشأن املوارد الوراثةة الظنباتةة لألغذية والزراعة وذلك يف
موعد أقااه  05يولةو /متوز  3102إذا أمكن ذلك.
ومن شأن تاديم أوراق الااويض قبل انعااد اتاجاةاع أن يةسر كثريا عةلةة املواقاة املسباة من قبل األمانة .ويظنبغ أن تكون أوراق
الااويض صادرة عن رئةس الدولة أو وزير اخلارجةة أو الوزير املخاص أو من يظنوب عظنهم أو عن السلطة املخااة يف املظنمةة املعةظنة يف حالة
املظنمةات اإلقلةةةة للاكامل اتاقااادي .أما يف حال تاديم صورة عن أوراق الااويض أو إرساهلا بواسطة الااكس قإنه يظنبغ تاديم الظنسخة األصلةة
عظند إمتام عةلةة الاسجةل يف الدورة .ومرقق طةه لإلحاطة منوذج ألوراق تاويض صادرة عن وزير اخلارجةة.
ويُظناح املشاركون بأن يبادروا إىل اتاسااسار لدى أقرب ساارة أو قظنالةة لسلطظنة عُةان عةا إذا كانت هظناك حاجة لاأشرية دخول إىل
سلطظنة عُةان وذلك قبل يوم  05يولةو /متوز  .3102وسرتسل األمانة إىل احلكومة املضةاة خالل يوم  31يولةو /متوز قائةة باملظندوبني الذين
حيااجون إىل مساعدة للواول عل تأشرية دخول .وميكن احلاول عل مزيد من املعلومات عل املوقع اإللكرتون للةعاهدة:
.http://www.planttreaty.org/content/gb5-meeting-room

