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Our Ref.:

دعوة للمشاركة يف الدورة االستثنائية األوىل للجهاز الرائسي
للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 7و 8ديسمرب/كانون األول

2021

يرجى الرد يف موعد أقصاه  5نوفمرب/تشرين الثاين 2021
__________________________________________________________

يتش ر اررمل املدير العان ملنظمة األغذية والزراعة لألممل املت دة ناملنظمةن ين يوجل الدعوة رض ررور الدورة االس ررتثنائية
األوىل للجه رراز الرائسر ر ر ر ر ر رري للمع رراه رردة ال رردولي ررة بش ر ر ر ر ر ر ر ررأن املوارد الوراثي ررة النب رراتي ررة لألغ ررذي ررة والزراع ررة اليت سر ر ر ر ر ر رتعق ررد يومي
 7و 8ديسرمرب/كانون األول  .2021وسريبدأ االجتما يف اان السراعة  12:00نبتوقيت وسر أوروا ،توقيت غرينتش1+ن
يون الثالاثء ،املوافق  7ديسمرب/كانون األول .2021
وجتدر اإلش ررارة إىل أن دورات اجلهاز الرائس رري تعقد مبوجب أحكان املادة  19من املعاهدة الدولية وإىل أن املش رراركة
فيها مفتوحة أمان مجيع األطرامل املتعاقدة يف املعاهدة الدولية وأمان املراقبني .وستعقد الدورة االستثنائية بشكل افرتاضي ،وف ًقا
للتوجيهات الصادرة عن مكتب الدورة التاسعة للجهاز الرائسي.
وستجري أعمال الدورة اللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية
...

والفرنسية.

وقد أرفق طيال جدول األعمال املؤقت ،وستتاح واثئق العمل األخرى على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة الدولية:

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

./.

ترسل هذه الدعوة إىل جهات املراسلة للبلدان األعضاء يف املنظمة ،وفقاً لقنوات االتصال الرمسية يف املنظمة.
ترسل هذه الدعوة أيضا إىل رؤساء منظمات دولية خمتارة وإىل مراقبني آخرين.
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ويرج ر ر ر ر ررو املدي ر ر ر ر ررر العان إبالغل ،يف أقرب وقت ممكن ،يمساء املمثلني املعيانني للمشاركة يف هذه الدورة ،ووظائفهمل
الرمسية وعناوينهمل وعناوين بريدهمل اإللكرتوين .وإبمكان البلدان التسر ررجيل إلكرتونيًا من خالل بوابة أعضر رراء املنظمة ا مية
بكلمة مرور .http://www.fao.org/members-gateway/en/ :كما ميكن تنزيل إرشر ررادات التسر ررجيل اإللكرتوين من
البوابة ذاهتا .واجلدير الذكر أن إاان عملية التس ررجيل اإللكرتوين يقتض رري إدراج عنوان بريد إلكرتوين يف اس ررتمارة االعتماد.
ريتعني إدراج عنوان
وس رريتاح الراب للنفاذ إىل االجتما الذي يعقد بش رركل افرتاض رري فور تل اقي املعلومات املذكورة أعاله وس ر ا
الربيد اإللكرتوين نفسل يف استمارة التسجيل اخلاصة بتطبيق  Zoomملنح املمثلني إمكانية النفاذ إىل منصة االجتما .
ويرجى من املراقبني املعينني رضر ر ر ررور االجتما  ،مبا يف ذلك املنظمات الدولية ،إرسر ر ر ررال أمسائهمل ووظائفهمل الرمسية
وعناوينهمل بواسطة الربيد اإللكرتوين إىل.PGRFA-Treaty@fao.org :
ويرجى من كر ررل طرمل من األطرامل املتعر رراقر رردة تقر رردض أوراو تفوين املنر رردوب ناملنر رردوبنين واملنر رردوب املنر رراوب
ناملندوبني املناوبنين واخلبري ناخلرباءن واملس ر ررتش ر ررار ناملس ر ررتش ر ررارينن املعيانني رض ر ررور الدورة ،إىل أمانة املعاهدة الدولية بش ر ررأن
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،قدر املس ر ررتطا  ،قبل  5نوفمرب/تش ر ررين الثاين  .2021وجيب أن حتدد أوراو تفوين
الوفود الوطنية أي عضررو هو املندوب واملندوب املناوب واملسررتشررار ناملسررتشررارونن ،وينبغي تقدض أوراو التفوين إىل أمانة
املعاهدة الدولية عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:
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

وجتدر اإلشارة إىل أ ان أوراو تفوين األعضاء واألعضاء املنتسبني يف املنظمة تكون صارة يف اراالت

التالية:

ن1ن إذا كررانررت حتمررل توقيع إحرردى السر ر ر ر ر ر ررلطررات الترراليررة أو إذا كررانررت موقاعررة نيررابررة عنهررا :رئي الرردولررة ،رئي
اركومة ،وزير اخلارجية أو الوزير املختص؛
ن2ن وإذا كانت خطاات موقاعة من قبل سفري أو رئي بعثة أو قائمل األعمال وتتضمن عبارة تؤكد أهنمل يعملون
بناءً على توجيهات حكومتهمل؛
ن3ن وإذا كانت "تكليف مبهان" يف حال تضر ر ارمنت إشر ررارة اددة إىل الدورة ارالية وإذا كانت حتمل توقيع الوزير
املختص؛
ن4ن وإذا كانت مذكرات شفهية؛
ن5ن وإذا كانت صورة منسوخة عن أوراو التفوين

األصلية.
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وجتدون مرف ًقا طيل منوذج عن أوراو التفوين إلحاطتكمل.
مفتوحا أمان مجيع
وعمالً يحكان املادة  27من املعاهدة الدولية ،سيكون اب االنضمان إىل املعاهدة الدولية ً
أعضاء املنظمة وأمان أي من الدول غري األعضاء يف املنظمة ولكن أعضاء يف األممل املت دة أو أي من وكاالهتا املتخصصة
صك االنضمان.
أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ويرفق طيل منوذج عن ا
ض ر را توجيل أي اس ر ررتفس ر ررارات أو طلبات لل ص ر ررول على معلومات إىل أمانة املعاهدة الدولية بش ر ررأن املوارد
وينبغي أي ً
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل عنوان الربيد اإللكرتوين املذكور أعاله.

