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                                              2019 ونيو/حزيراني 26 يوم                                         NCP GB8-26-GB8 Invitationلرقم: ا

 إشعار 

 سي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةئالدورة الثامنة للجهاز الر ادعوة للمشاركة في 
 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16-11إيطاليا، روما، 
 

 حضرة السيد/ السيدة
 حتية طيبة وبعد،
 
عرب قنوات  نن رسائل الدعوة قد نرسلتاآلن  نن نبلكمم ييسر    يناير/اانون الثاي،يف للجهاز الرئاسيالدورة الثامنة  تواريخنشر لحلاقًا إ

 االتصال الرمسية.
ا وستسبقه 2019وفمرب/تشرين الثاي  ن 16ىل إ 11روما خالل الفرتة املمتدة من الرئيسي للمنظمة يف قر املوسوف تعقد هذه الدورة يف 

من  10:00. وستبدن اجللسة االفتتاحية يف متام الساعة 2019نوفمرب/تشرين الثاي  10و 9نقاليمية ونحداث ذات الصلة يومي قليمية و ت إمشاورا
  . 2019نوفمبرب/تشرين الثاي  11صباح يوم االثنني 

 
من املوقع ملؤقت ا الفرنسية. وميمن تنزيل جدول األعمالوسوف جتري نعمال الدورة باللكات اإلسبانية واإلجنليزية والروسية والصينية والعربية و 

detail/en/c/1111365/-meetings/meetingstreaty/-http://www.fao.org/plant 

 
من املعاهدة الدولية واملشاراة فيها مفتوحة نمام مجيع األطراف املتعاقدة يف املعاهدة  19مبوجب نحمام املادة  وتُعقد دورات اجلهاز الرئاسي

فضاًل عن املصروفات  ،ممثلو األطراف املتعاقدة، عند حضور دورات اجلهاز الرئاسي نو األجهزة الفرعية دهاواملصروفات اليت يتمب  الدولية ونمام املراقبني. 
مليزانية لكرض دعم نموال من خارج احت لألمانة يمات التابعني هلا. ومع ذلك، فقد نتيتمب دها املراقبون نثناء الدورات، تتحملها حموماهتم نو املنظاليت 

بل  األمانة نن تُ راغبة يف االستفادة من هذا الدعم لى البلدان الإذا طُلب منها ذلك. وع اف املتعاقدة من البلدان النامية،مشاراة ممثل واحد عن األطر 
 ونن تتيح اسم املمثل والتفاصيل الماملة لالتصال به.  ،2019أغسطس/آب  20بذلك قبل 

 
( نيري )اخلرباء(، واملستشار )املستشار وب املناوب، واخلبباسم )نو نمساء( املندوب، واملند ،2019 آبسطس/أغ 20 قبلونرجو موافاتنا، 
 النسبة اىل غري األطراف. يف الدورة، نو باسم )نمساء( املراقب )املراقبني(، بة للمشاراة تعاقدامل من األطراف الذين اختريوا من ال طرف

 
ضاء عإمتام عملية التسجيل إلمرتونيًا من خالل احلي ز املخصص احملمي بملمة مرور على البوابة اخلاصة بأ  األعضاء في المنظمةن وبإمما

املباشر على إرشادات التسجيل  اما ميمن تنزيل.gateway/home/en/-ww.fao.org/membershttp://wالتايل املنظمة على العنوان 
جم شخصية رقمية حديثة حب ورة ميل صعلى اإلنرتنت حتالتسجيل املباشر  ، إلمتام عمليةننه يتعني   ىلشارة إجتدر اإلو اإلنرتنت من املوقع اإللمرتوي نفسه. 

نمام مجيع نعضاء املنظمة ونمام  من املعاهدة الدولية، سيمون باب االنضمام إىل املعاهدة الدولية مفنوحاً  27وعماًل بأحمام املادة   .سفرالصورة جواز 
وذج املتخصصة نو الواالة الدولية للطاقة الذرية. وميمن تنزيل مني من وااالهتا من األعضاء يف األمم املتحدة نو نني من الدول غري األعضاء يف املنظمة ل

 .treaty/countries/en/-http://www.fao.org/plantمن صك االنضمام من املوقع 

                                                                                               ../.. 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
http://www.fao.org/members-gateway/home/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/countries/en/


 

 

 
 
 

مبا يف ذلك املنظمات الدولية، املعينني حلضور االجتماع ارسال نمسائهم ووظائهم الرمسية وعناوينهم بواسطة الربيد  ،المراقبينويُرجى من 
 رقمية حديثة حبجم صورة جواز السفر.  مشفوعة بصورة Treaty@fao.org-PGRFAاإللمرتوي اىل 
 

 على تقدمي نوراق تفويض املندوب )املندوبني( واملندوب املناوب )املندوبني ندناه، العمل، اما هو مبني   اقدةمن ال من األطراف املتعويُرجى 
ذية والزراعة، قدر باتية لألغناملناوبني( واخلبري )اخلرباء( واملستشار )املستشارين( املعينني حلضور الدورة إىل نمانة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية ال

 ارين(.واملندوب املناوب واملستشار )املستش الوفود الوطنية ني عضو هو املندوبتفويض وجيب نن حتدد نوراق  .2019نغسطس/ آب  20االستطاع، قبل 
 

Mr. Kent Nnadozie 
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 صاحلة يف احلاالت التالية:واألعضاء املنتسبني يف املنظمة تمون نن نوراق تفويض األعضاء  وجتدر اإلشارة إىل

ة، نو الوزير وزير اخلارجينو إذا اانت موقعة نيابة عنها: رئيس الدولة، رئيس احلمومة، ات التالية السلطدى توقيع إحإذا اانت حتمل  (1)
 املختص؛

 موق عة من قبل سفري نو رئيس بعثة نو قائم باألعمال وتتضمن عبارة تؤاد نهنم يعملون بناء على توجيهاتابات ذا اانت خطوإ (2)
 حموماهتم؛

 يف حال تضم نت إشارة إىل الدورة احلالية وإذا اانت حتمل توقيع الوزير املختص؛ف مبهام" وإذا اانت "تملي (3)
 ؛رات شفهيةااانت مذ ذا  وإ (4)
 وإذا اانت صورة منسوخة عن نوراق التفويض األصلية. (5)

 
كي تقدمي ويف حال تقدمي صورة عن نوراق التفويض، ينب عند الطلب. هخلطاب الرمسي، وميمن تقدميباعن نوراق التفويض ج منوذ نم ارفاق ي

 األصل عند التسجيل. 
 

وجتدر  .إيطاليا اانوا حباجة إىل تأشرية دخول إىلاملشاراني نن يتحققوا، قبل سفرهم، لدى القنصلية اإليطالية املختصة مما إذا   على ويتعني  
إىل البلد املصدر )ني البلد الذي حيمل املشارك جنسيته( نو يف بلد اإلقامة )ني البلد الذي يقيم فيه دخول الطلب تأشريات ىل ننه باإلممان اإلشارة إ
ل على اراون الذين ال توجد يف بلداهنم قنصلية إيطالية، فيجوز هلم تقدمي طلبات احلصو احلصول على تأشرية الدخول(. نما املش عند تقدمي طلب املشارك
 إىل القنصلية اإليطالية قبل شهر واحد من موعد الوصول إىل إيطاليا. ول دخالتأشرية 

 
لطلب ومجيع املستندات عد تقدمي االالزمة لتعيني مو  م على تأشرية دخول وإجراء الرتتيباتمسؤولية تقدمي حصوهل ويتحم ل املشاراون شخصياً 

نما املشاراون الذين ال حيتاجون إىل تأشرية دخول إىل إيطاليا، فعليهم التأاد من نن جوازات سفرهم صاحلة  ملدة ثالثة الالزمة إىل القنصلية اإليطالية. 
براز  إيطاليا، إاراني، عند دخوهلم إىلهذه احلاالت من املش شهور على األقل بعد التاريخ املقرر ملكادرة منطقة شنكن. وقد تطلب السلطات احلدودية يف

يتأادوا مما  وافدرين من بلدان ال تتوفر فيها رحالت مباشرة إىل روما ننم إىل إيطاليا ومدة إقامتهم فيها. ويتعني  على املشاراني السبب قدومهما يثبت 
 منطقة العبور )الرتانزيت( يف املطارات الدولية.  ىل  تأشرية عبور )ترانزيت( للدخول إإذا اانوا حباجة إىل
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إللمرتوي اعلى املوقع  فور توافرهااحلدث عن معلومات إضافية عن الرتتيبات اللوجيستية و تنشر نمانة املعاهدة الدولية وف وس

body/en/-governing-treaty/eighth-fao.org/planthttp://www. 
                                                                                                                      

  م... والسالم عليمواالحرتام بقبول نمسى عبارات التقدير رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 
 
 
 

 
 

Kent Nnadozie 

 نمني

 الزراعةوراثية النباتية لألغذية و املعاهدة الدولية بشأن املوارد ال

http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/en/

