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 2021 ولتشرين األ/وبرتأك 5 يوم                                                                     NCP GB -Sp1 Invitationلرقم: ا

 إشعار 

 الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةسي للمعاهدة ائللجهاز الر  ستثنائية األوىللدورة االا
 

 2021كانون األول /ديسمرب 7-8
 

 حضرة السيد/ السيدة
 حتية طيبة وبعد،
 
قليمية إ افرتاضية وستسبقها مشاورات ،2021ديسمرب/كانون األول   8و 7 يومي عقدالدورة االستثنائية األوىل للجهاز الرائسي ست  أن  إبالغكم شرفيني

 . 2021 ديسمرب/كانون األول 7( يوم الثالاثء 1+  التوقيت العاملي املتفق عليهبتوقيت وسط أورواب ) 12,00هذا، وسيبدأ االجتماع يف الساعة  .وأقاليمية
 
، اليت كان من املقرر عقدها يف الدورة التاسعة للجهاز الرائسيالعاملية، فقد مت أتجيل  19للظروف اخلارقة للعادة الناشئة عن جائحة كوفيد  نظرا  و 

العتماد  ، اعترب مكتب الدورة التاسعة للجهاز الرائسي أنه من الضروري عقد دورة استثنائية. وبناء  على ذلك2022، إىل مايو/أاير 2021ديسمرب/كانون األول 
 . 2023 -2022د اجلهاز الرائسي امليزانية العادية لفرتة السنتني يعتم حىت، بغية متكني استمرار عمل املعاهدة الدولية وأمانتها 2022ميزانية مؤقتة لعام 

 
من املعاهدة الدولية واملشاركة فيها مفتوحة أمام مجيع األطراف املتعاقدة يف  19جهاز الرائسي مبوجب أحكام املادة لل الدورة االستثنائية األوىل وت عقد

جهاز الرائسي، الدورة التاسعة للمن الالئحة الداخلية للجهاز الرائسي، فإن الدورة ت عقد بدعوة من رئيس  3 – 4ووفقا  للمادة املعاهدة الدولية وأمام املراقبني. 
 .ابالتفاق مع املكتب، وابلتشاور مع املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة واألمني

الدورة  وفقا  للتوجيهات الصادرة عن مكتب افرتاضيا   ، وت عقدسبانيةالروسية واالالفرنسية و واإلجنليزية و العربية والصينية  غاتجتري أعمال الدورة ابلل  وسوف 
  :املوقع علىجدول األعمال املؤقت  وي تاح. لجهاز الرائسيل التاسعة

 detail/ar/c/1397828/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant 

نني للمشاركة الربيد اإللكرتوين للممثلني املعي   تحساابقرب وقت ممكن، ابألمساء والوظائف الرمسية والعناوين و أ، يف الكم على إبالغهة شاكر  األمانةكون تسو 
التايل وقع عضاء املنظمة على املإلكرتونيا  من خالل احلي ز املخصص احملمي بكلمة مرور على البوابة اخلاصة أبإمتام عملية التسجيل وميكن  يف الدورة.

gateway/home/en/-http://www.fao.org/members. اإللكرتوين نفسه. وجتدر اإلشارة إىل أنه من املوقع التسجيل  تعلمياتكما ميكن تنزيل
 ادراج عنوان يتعني  كما أعاله،   طلوبةاالفرتاضي عند استالم املعلومات امل االجتماعاالعتماد. وسيتم توفري رابط الوصول اىل  يف منوذجإلكرتوين عنوان بريد  ادراج يتعني  

 مكني املمثلني من الوصول إىل منصة االجتماع االفرتاضي. لت Zoomالربيد اإللكرتوين نفسه يف استمارة التسجيل على منصة 
  

 الربيدعرب  هبماخلاصة  عناوينالالرمسية و  فوظائالو  ءمسااألضور االجتماع ارسال حل املعي نني، مبا يف ذلك املنظمات الدولية، املراقبنيوي رجى من 
 . Treaty@fao.org-PGRFA العنوان  اإللكرتوين اىل

                                                                            .../... 
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على تقدمي أوراق تفويض املندوب )املندوبني( واملندوب املناوب )املندوبني املناوبني( واخلبري  العمل األطراف املتعاقدةوي رجى من كل من 
يوم راعة، قدر االستطاع، قبل )اخلرباء( واملستشار )املستشارين( املعينني حلضور الدورة إىل أمانة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والز 

، كما وجيب أن حتدد أوراق تفويض الوفود الوطنية أي عضو هو املندوب واملندوب املناوب واملستشار )املستشارين( .2021 ثاينتشرين ال /نوفمرب 5
 :لكرتوين اىل العنوان التايلجيب إرساهلا إىل أمانة املعاهدة الدولية عرب الربيد اإل

 
Mr. Kent Nnadozie 

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 
E-mail: PGRFA-Treaty@fao.org 

 
 واألعضاء املنتسبني يف املنظمة تكون صاحلة يف احلاالت التالية:وجتدر اإلشارة إىل أن أوراق تفويض األعضاء 

وزير اخلارجية، أو الوزير إذا كانت حتمل توقيع إحدى السلطات التالية أو إذا كانت موقعة نيابة عنها: رئيس الدولة، رئيس احلكومة،  (1)
 املختص؛

ابألعمال وتتضمن عبارة تؤكد أهنم يعملون بناء على توجيهات موق عة من قبل سفري أو رئيس بعثة أو قائم وإذا كانت خطاابت  (2)
 حكوماهتم؛

 يف حال تضم نت إشارة إىل الدورة احلالية وإذا كانت حتمل توقيع الوزير املختص؛"تكليف مبهام" أوراق وإذا كانت  (3)
 رات شفهية؛وإذا كانت مذك   (4)
 وإذا كانت صورة منسوخة عن أوراق التفويض األصلية. (5)

 . لعلمكموراق التفويض ألج منوذ  بطيه وي رفق
 

إال  أعضاء يف املنظمة  غري أخرى دول ةمنظمة األغذية والزراعة وأي يف عضاءالدول األ املعاهدة الدولية النضمام مجيع حتت ف، 27وفق ا للمادة 
 النضمام.اصك لمنوذج  ويرفق بطيه. النوويةلطاقة الوكالة الدولية لأو أي من وكاالهتا املتخصصة أو  ،أعضاء يف األمم املتحدةأهنا 

 
اعة على وجيب أيضا  توجيه أي استفسار أو طلب للحصول على معلومات إىل أمانة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزر 

   عنوان الربيد اإللكرتوين املوضح أعاله.
                                                                                                                    

 :سوف تنشر أمانة املعاهدة الدولية معلومات إضافية عن الرتتيبات اللوجيستية فور توافرها على املوقع اإللكرتوينو 
detail/ar/c/1397828/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant 

  م... والسالم عليكواالحرتام بقبول أمسى عبارات التقدير رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 
 
 
 

 
 

Kent Nnadozie 

 أمني

 الزراعةوراثية النباتية لألغذية و املعاهدة الدولية بشأن املوارد ال

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/ar/c/1397828/


 أوراق التفويض

 )منوذج( 

 

 )اسم الوزارة( 

 وزير خارجية )الدولة(  

 

للجهاز الرائسي للمعاهدة الدولية بشأن  الدورة االستثنائية األوىلأخذا يف االعتبار أن من املرغوب فيه أن متثل )الدولة( يف 
 ، 2021ديسمرب/كانون األول  8إىل  7يف الفرتة من  بصورة افرتاضية عقدت  س اليتاذية والزراعة النباتية لألغاملوارد الوراثية 

 
 قرر 

 تعيني وفد خيول له االشرتاك يف االجتماع املذكور واختيار:  

 )املنصب(   – )اإلسم( 

   ممثلا 

 )املنصب(   – )اإلسم( 

 لٌ مناوبا ممث

 )املنصب(   – )اإلسم( 

 )املنصب(   – سم( )اإل

 مستشارين/ خبريين

 

 واخلامت )املكان والتاريخ(التوقيع 

 وزير اخلارجية



 

 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 نموذج صك االنضمام
 

 
، اليت أقرها ةبأن تشري إىل املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع ]اسم البلد[تتشرف حكومة 

ظمة األغذية ، وأن تبلغ املدير العام ملن2001تشرين الثاين /رته احلادية والثالثني يف نوفمرباملؤمتر العام للمنظمة يف دو 
من  27مبوجب هذا إىل املعاهدة املذكورة وفقاً ملا نصت عليه املادة  ]تنضم[ ]داسم البل[دة أن حوالزراعة لألمم املت

 .املعاهدة، وتتعهد بأن تلتزم بأحكامها
 
 
 ]التاليةالوطنية من السلطات  واحدتوقيع [                                               ]التاريخ[

 أو ةرئيس الدول -
 أو رئيس احلكومة -
 أو وزير الشؤون اخلارجية -
 وزير الوزارة املعنية -

 
 ]الختم[
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