
 

 . ترسل هذه الدعوة إىل جهات املراسلة للبلدان األعضاء يف املنظمة، وفقاً لقنوات االتصال الرمسية يف املنظمة
 إىل رؤساء منظمات دولية خمتارة وإىل مراقبني آخرين. أيضا ترسل هذه الدعوة

 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy Fax: +39 0657053152 Tel: +39 0657051 www.fao.org 

Our Ref.: C/OCB-806(Sp1)       

 

 للجهاز الرائسي  االستثنائية األوىلدعوة للمشاركة يف الدورة 
 للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 2021ديسمرب/كانون األول  8و 7

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

االسرررتثنائية يتشررررامل املدير العان ملنظمة األغذية والزراعة لألممل املت دة ناملنظمةن ين يوجل الدعوة رضرررور الدورة   
 يوميعقرررد  ت  سرررررررررررررر   اليت  راثيرررة النبررراتيرررة لألغرررذيرررة والزراعرررةللجهررراز الرائسرررررررررررررري للمعررراهررردة الررردوليرررة بشرررررررررررررررررأن املوارد الو   األوىل

ن 1توقيت غرينتش+،  توقيت وسر  أوروابن  12:00. وسريبدأ االجتما  يف اان السراعة  2021ديسرمرب/كانون األول   8و 7
 .2021ديسمرب/كانون األول  7 املوافق ،يون الثالاثء
املشررراركة  إىل أن  من املعاهدة الدولية و   19مبوجب أحكان املادة عقد ت  دورات اجلهاز الرائسررري جتدر اإلشرررارة إىل أن  و  

، وفًقا  افرتاضي شكل  الدورة االستثنائية ب عقد وست  فيها مفتوحة أمان مجيع األطرامل املتعاقدة يف املعاهدة الدولية وأمان املراقبني.  
 . الدورة التاسعة للجهاز الرائسي للتوجيهات الصادرة عن مكتب  

 .والروسية والصينية والعربية والفرنسيةوستجري أعمال الدورة اللغات اإلسبانية واإلنكليزية  
املؤقت   ... األعمال  جدول  طيال  أ رفق  وست  وقد  الدولية:  ،  للمعاهدة  اإللكرتوين  املوقع  على  األخرى  العمل  واثئق  تاح 
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 ووظائفهملالدورة،  هذه للمشاركة يف  املعياننياملمثلني  إبالغل، يف أقرب وقت ممكن، يمساء   ويرجررررررررررررو املديررررررررررررر العان 
 ةبوابة أعضرررراء املنظمة ا ميالبلدان التسررررجيل إلكرتونًيا من خالل  وإبمكاناإللكرتوين.    هملوعناوينهمل وعناوين بريد يةالرمس

 من لكرتوين  اإل كما ميكن تنزيل إرشررررادات التسررررجيل.  gateway/en/-http://www.fao.org/members:  بكلمة مرور
 عتماد.االبريد إلكرتوين يف اسرررتمارة  عنوانإدراج  يقتضررري   لكرتويناإل إاان عملية التسرررجيل  اجلدير الذكر أنو .  ذاهتابوابة ال

عنوان  إدراجافرتاضررري فور تلقاي املعلومات املذكورة أعاله وسررريتعنيا  الذي يعقد بشررركل  تاح الراب  للنفاذ إىل االجتما  وسررري  
  .ملنح املمثلني إمكانية النفاذ إىل منصة االجتما  Zoomالربيد اإللكرتوين نفسل يف استمارة التسجيل اخلاصة بتطبيق 

، مبا يف ذلك املنظمات الدولية، إرسررررررررال أمسائهمل ووظائفهمل الرمسية املعينني رضررررررررور االجتما   ويرجى من املراقبني 
  .Treaty@fao.org-PGRFA :اإللكرتوين إىلوعناوينهمل بواسطة الربيد 

املنرررراوب طرمل مويرجى من كررررل    ناملنرررردوبنين واملنرررردوب  ن األطرامل املتعرررراقرررردة تقرررردض أوراو تفوين املنرررردوب 
إىل أمانة املعاهدة الدولية بشرررررأن  ،رضرررررور الدورةنني ناملندوبني املناوبنين واخلبري ناخلرباءن واملسرررررتشرررررار ناملسرررررتشرررررارينن املعيا 

. وجيب أن حتدد أوراو تفوين 2120نوفمرب/تشررررررين الثاين   5لألغذية والزراعة، قدر املسرررررتطا ، قبل  النباتيةاملوارد الوراثية 
أمانة   إىل  أوراو التفوين، وينبغي تقدض ننو دوب املناوب واملسررتشررار ناملسررتشررار الوفود الوطنية أي عضررو هو املندوب واملن

 :ن التايلااملعاهدة الدولية عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل العنو 
 

  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 
  Treaty@fao.org-PGRFAmail: -E 

 
 :وجتدر اإلشارة إىل أنا أوراو تفوين األعضاء واألعضاء املنتسبني يف املنظمة تكون صارة يف اراالت التالية 

 
كررانررت حتمررل توقيع إحرردى السررررررررررررررلطررات الترراليررة أو إذا كررانررت موقاعررة نيررابررة عنهررا: رئي  الرردولررة، رئي   إذا   ن1ن

 اركومة، وزير اخلارجية أو الوزير املختص؛
وإذا كانت خطاات موقاعة من قبل سفري أو رئي  بعثة أو قائمل األعمال وتتضمن عبارة تؤكد أهنمل يعملون  ن2ن

 على توجيهات حكومتهمل؛ بناءً 
وإذا كانت "تكليف مبهان" يف حال تضررررمانت إشررررارة اددة إىل الدورة ارالية وإذا كانت حتمل توقيع الوزير  ن3ن

 املختص؛
 وإذا كانت مذكرات شفهية؛ ن4ن
 .وإذا كانت صورة منسوخة عن أوراو التفوين األصلية ن5ن
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 إلحاطتكمل.  منوذج عن أوراو التفوينطيل  اوجتدون مرفقً   …

 مفتوًحا أمان مجيع إىل املعاهدة الدولية  من املعاهدة الدولية، سيكون اب االنضمان    27يحكان املادة    وعمالً  
 لكن أعضاء يف األممل املت دة أو أي من وكاالهتا املتخصصة  و عضاء املنظمة وأمان أي من الدول غري األعضاء يف املنظمة  أ 
 . منوذج عن صكا االنضمان ، ويرفق طيل  للطاقة الذرية   الدوليةأو الوكالة   …

ا توجيل أي اسرررررتفسرررررارات أو طلبات لل صرررررول على معلومات إىل أمانة املعاهدة الدولية بشرررررأن املوارد    وينبغي أيضرررررً
 املذكور أعاله. الربيد اإللكرتوين الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل عنوان 

 


