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 الغاباتللجنة  نيوالعشر الثالثةالدورة ضور حلدعوة 

 للغابات اخلامسواألسبوع العاملي 
 

 2016 متوز/يوليو 22-18يطاليا، إروما، 

 2016 حزيران/يونيو 17يرجى الرد يف موعد أقصاه 

--------------------------------------- 

 

 الغاباتللجنة والعشرين  الثالثةبأن يوجه الدعوة حلضور الدورة )الفاو( يتشرف املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  

 10.00 ُتفتتح الدورة يف متام الساعـــة. وس2016 متوز/يوليو 22إىل  18من خالل الفرتة ا ــلمنظمة يف رومالرئيســي لقر املاليت ستعقد يف 

واعتبارا  من  متوز/يوليو 17األحد من يوم  14.00 الساعة . وسيبدأ تسجيل املشاركني اعتبارا  منمتوز/يوليو 18 االثننيوم ــيمن صباح 

 .A يف مركز التسجيل يف قاعة تركيا، املبنى متوز/يوليو 18من صباح يوم االثنني  8.00الساعة 

 

دور للغابات الذي سريّكز على  اخلامسألسبوع العاملي الرئيسي خالل ا احلدثوالعشرون للجنة الغابات  الثالثةوستكون الدورة  

جلنة انعقاد دورة ، إضافة إىل وسيتخّللهواتفاق باريس  2030الغابات يف تنفيذ القرارات العاملية الرئيسية، ال سيما خطة التنمية لعام 

 .عدد من الفعاليات برعاية شركاء املنظمة واألعضاء فيهاالغابات، 

 

وتتحمل . من دستور املنظمة، وهي مفتوحة ألعضاء اللجنة وكذلك للمراقبني 6-5أحكام املادة  وجبالدورة مبهذه عقد وُت 

 .إليها ذه الدورة وسفرهمهلضور املمثلني واملراقبني ح تكاليفاحلكومات أو املنظمات املعنية 

 

 .الفرنسيةو العربيةو الصينيةوالروسية و اإلنكليزيةو جتري وقائع الدورة باللغات اإلسبانيةسوف و 

 

األخرى، مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت  قـــوثائال تنزيلن ــوميك .املؤقــتال ـــدول األعمـــج هطي رفـــقوم  ...

 ./ar57758http://www.fao.org/forestry//: اإللكرتوني التاليع ــــن املوقـــم وأي معلومات إضافية،
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عضوية اللجنة، املفتوحة لكل الدول األعضاء يف املنظمة، من الدول اليت تبلغ املدير العام كتابة برغبتها يف أن تصبح  وتتألف 

عضوا  يف اللجنة وبعزمها على املشاركة يف أعماهلا. وجيوز تقديم اإلخطار بذلك يف أي وقت، والعضوية املكتسبة على هذا األساس تبقى 

فد العضو املعين ممثال  عنـه لدورتني متتاليتني للجنة أو ما مل ُيبلغ عن انسحابه منها. ومرفق طيا  إخطار بطلب صاحلة إال يف حال مل يو

 .2016 متوز/يوليو 8ة والعشرين للجنة الغابات هو لثواملوعد احملدد لتقديم اإلشعارات للدورة الثا العضوية.

 

والعشرين.  ةلثالثااملعينني حلضور الدورة  مثلنيبأمساء امل ،6201 حزيران/يونيو 17، يف موعد أقصاه ويرجو املدير العام موافاته 

احملمي بواسطة كلمة مرور على العنوان التالي: بوابة األعضاء يف املنظمة من خالل متاحا  وسيكون التسجيل على شبكة اإلنرتنت 

gateway/home/en/-http://www.fao.org/members التعليمات للتسجيل على شبكة اإلنرتنت من املوقع اإللكرتوني  تنزيل. وميكن

 .رقمية حديثة جواز سفرحتميل صورة يقتضي التسجيل على شبكة اإلنرتنت  . ويرجى التنّبه إىل أّناملذكور

 

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

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

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

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

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

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

كي لثة أسابيع على األقل، بلد آخر من بلدان اتفاق شنغن. وجيب أن حتصل املنظمة على هذه املعلومات قبل وصول املشاركني بثال

. ولن تسمح السلطات اإليطالية بالدخول إىل إيطاليا للمشاركني الذين يتخلفون مطار روما يفاستصدار تأشريات الدخول للمنظمة يتسّنى 

 عن االلتزام بالقواعد املذكورة أعاله.
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