
 
  

 ، وفقاً لقنوات االتصال الرمسية يف املنظمة على النحو التايل:جهات املراسلة للدول املدعوة األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة وللدول غري األعضاء فيهاترسل هذه الدعوة إىل 
 

 :إجراء/للعلم، حسب المقتضىالتخاذ 
 ؛جهات املراسلة الرئيسية )وزراء اخلارجية أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت ختتارها احلكومات(  -
 املمثلون الدائمون لدى املنظمة/ السفارات.  -
 

 .خمتارة أيضاً إىل رؤساء منظمات دولية الدعوةترسل هذه 
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 دعوة حلضور
 عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة السابعةالدورة العادية 

 
 9201 فرباير/شباط 22-18روما، إيطاليا، 

 
 

ـــــــــة األغذية والزراعـــــة لألم  املتحدة   ـــــــــرام املدير العاغ ملنظمـ ـــــ عشرة هليئة  السابعةبتوجيه الدعوة حلضور الدورة العادية )املنظمة( يتشـ
. 2019فرباير/شــــــــــــــبـاط  22إىل  18املوارد الوراثيـة لألغذية والزراعة اليت ســــــــــــــتئعقـد يف املقر الرئيســــــــــــــ  ملنظمـة األغذية والزراعة يف روما من 

ــــــة يف  اغ الساعة  وستبدأ ـــــــ ــــــوغ االثن   10.00اجللسة االفتتاحيـ ـــــــ إقليمية  مشاوراتويسبق انعقاد الدورة  .2019 فرباير/شباط 18من صباح يـ
 .2019 شباط/فرباير 17 يف
 

وتتألف من دســــــــتور املنظمة، وه  مفتوحة جلميا أعضــــــــاء اهليئة وللمراقب  أيضــــــــاً.  1-6وتئعقد هذه الدورة مبوجب أحكاغ املادة  
ـــــا يف  هذه ــــــ ـــــب املدير العاغ كتابة برغبتهـ ــــــ ـــــن الدول اليت تبلـ ــــــ ـــــة. اهليئة، املفتوحة لكل الدول األعضاء يف املنظمة، مـ ــــــ ـــــا عضواً يف اهليئـ أن تصبـ
وقد أئرفقت طياً الالئحة الداخلية للهيئة وقائمة بأعضـــــــــــــائها  أعباء مالية على احلكومة. ترتتاب على االنضـــــــــــــماغ إىل عضـــــــــــــوية اهليئة أ  وال

ـــــــــــن واملراقب  هذه الدو  ـــــ  إليها.احلالي . وتتحمل احلكومات أو املنظمات املعنية املصروفات النامجــــــة عن حضور املمثليـ ــــــ  رة وتكاليف سفرهـ
ويســـرا املنظمة أن تدعو الدول األعضـــاء فيها من غري األعضـــاء يف اهليئة إىل تقدض طلب لالنضـــماغ إىل العضـــوية من خالل ملء االســـتمارة 

 املرفقة طياً وإعادهتا إليها، وإىل اعتبار هذه الرسالة مبثابة دعوة إىل حضور الدورة.
  
 اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.باللغات عشرة للهيئة  السابعةالعادية وستجر  وقائا الدورة   

 
 ويرد مرفقاً طيه جدول األعمال املؤقت. وميكن تنزيل أ  وثائق إضافية فور توافرها من املوقا اإللكرتوين للهيئة:  ...

 
cgrfahttp://www.fao.org/  

املائية األعضاء، لدى تشكيل وفوده ، يف أن يأخذوا بع  االعتبار بأنا حمور تركيز الدورة املقبلة سينصبا على: املوارد  وقد يرغب 
واحلصـــول على املوارد وتقاســـ  منافعها؛ وامعلومات التســـلســـل  ؛غذية والزراعة يف العاملحالة التنوع البيولوج  لألومتابعة ؛ واحلرجية والنباتية

من  2-وجتدر اإلشــارة إىل املادة اخلامســة .واســتعراع برنامع عمل اهليئة املتعدد الســنواتالرقميةا؛ واســتعراع عمل اهليئة يف لال التغذية؛ 
الكفاءات  أن يكون أعضاء اهليئة ممثل ، قدر اإلمكان، بوفود تتألف من كبار املسؤول  ذو  الالئحة الداخلية للهيئة اليت تنص على ضرورة

 العالية لإلسهاغ بفعالية يف حبث املواضيا املدرجة على جدول أعمال اهليئة من منظار متعدد االختصاصات.
./. 

http://www.fao.org/nr/cgrfa


C/CBD -725 - 2 - 

  
نواب للرئيس. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يكون األعضاء  وجيدر تذكري األعضاء بأنا اهليئة ستنتخب يف هناية الدورة الرئيس وستاة

 مهيئ  النتخاب األعضاء يف مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املنبثقة عنها.
 

بأمساء  يف أقرب وقت ممكنويرجو املدير العاغ من أعضاء اهليئة واألعضاء واألعضاء املنتسب  من غري األعضاء يف اهليئة موافاتــه 
والفاكس اهلاتف أرقاغ مثل  واملناوب  واملنتسب  واملستشارين املعينيــن للمشاركة يف هذه الدورة ووظائفه  الرمسيـة وعناوينهـ ، مبا يف ذلك امل
عة احملمية من خالل البوابة اخلاصة باألعضاء يف منظمة األغذية والزراالربيد اإللكرتوين. وميكن إ اغ عملية التسجيل اإللكرتوين  اوينوعن

 بكلمة سرا على العنوان التايل:
 

http://www.fao.org/members-gateway/en/  
شبكة وميكن تنزيل التعليمات اخلاصة بالتسجيل اإللكرتوين من املوقا نفسه. وجتدر اإلشارة إىل أنا عملية التسجيل اإللكرتوين على  

 من حج  الصور املستخدمة يف جوازات السفر. اإلنرتنت تستوجب حتميل صورة شخصية رقمية حديثة
 
ويرجى من ممثل  الدول غري األعضاء أو األعضاء املنتسب  يف املنظمة ومن املنظمات الدولية املعيان  حلضور االجتماع بصفة مراقب  

 ، باإلضافة إىل صورة شخصية رقمية حديثة cgrfa@fao.org ه  بواسطة الربيد اإللكرتوين إىلأن يرسلوا أمساءه  ووظائفه  الرمسية وعناوين
 من حج  الصور املستخدمة يف جوازات السفر.

 
تأشـــرية دخول إىل إيطاليا. ويتع ا على املندوب  أن يتحققوا، قبل ســـفره ، لدى القنصـــلية اإليطالية املختصـــة مما إذا كانوا حباجة إىل  

البلد وجتدر اإلشارة إىل أناه باإلمكان طلب تأشريات الدخول يف البلد املصدر )أ  البلد الذ  حيمل املشارك جنسيته( أو يف بلد اإلقامة )أ  
قنصــــلية إيطالية، فيجوز هل  املشــــاركون الذين ال توجد يف بلداهن   الذ  يقي  فيه املشــــارك عند تقدض طلب احلصــــول على تأشــــرية دخول(. أما

ويتع ا تقدض الطلب لدى القنصلية اإليطالية يف إحدى البلدان اجملاورة أو لدى أ  قنصلية أخرى لبلد من بلدان اتفاقية شنغن أو لبلد أورويب. 
يا. ويتحمال املشاركون شخصًيا تقدض طلبات احلصول على تأشرية الدخول إىل القنصلية اإليطالية قبل شهر واحد من موعد الوصول إىل إيطال

ة مســـؤولية تقدض طلب حصـــوهل  على تأشـــرية دخول وإجراء الرتتيبات الالزمة لتعي  موعد تقدض الطلب ومجيا املســـتندات الالزمة إىل القنصـــلي
فره  صــاحلة ملدة ثالثة أشــهر على اإليطالية. أما املشــاركون الذين ال حيتاجون إىل تأشــرية دخول إىل إيطاليا، فعليه  التأكد من أنا جوازات ســ

إبراز األقلا بعد التاريخ املقرر ملغادرة منطقة شـــــنغن. وقد تطلب الســـــلطات احلدودية يف هذه احلاالت من املشـــــارك ، عند دخوهل  إىل إيطاليا، 
توفر فيها رحالت مباشــــــــــــرة إىل روما يثبت ســــــــــــبب قدومه  إىل إيطاليا ومدة إقامته  فيها. ويتع ا على املشــــــــــــارك  الوافدين من بلدان ال ت ما
 يتأكدوا مما إذا كانوا حباجة إىل تأشرية عبور )ترانزيت( للدخول إىل منطقة العبور )الرتانزيت( يف املطارات الدولية. أن
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