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 2022 نيسان /بريلأ 22 يوم                                                                        NCP GB9  Invitationلرقم: ا

 إشعار  

 

 سي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ائللجهاز الر   التاسعةلدورة  ا
 

 2022  أيلول/سبتمرب  24إىل    19  –نيو دهلي، اهلند  
 
 

 حضرة السيد/ السيدة 
 حتية طيبة وبعد، 
 

وستسبقها مشاورات    2022أيلول  /سبتمرب   24إىل    19الدورة التاسعة للجهاز الرائسي ستُعقد يف نيو دهلي، اهلند، يف الفرتة من  أن  يشرفين إبالغكم  
 . 2022أيلول  /سبتمرب   18و  17إقليمية وأقاليمية يومي  

 
من املعاهدة الدولية واملشاركة فيها مفتوحة أمام مجيع األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية وأمام   19وتُعقد دورات اجلهاز الرائسي مبوجب أحكام املادة 

األجهزة الفرعية، فضًال عن املصروفات اليت يتكّبدها املراقبون أثناء   األطراف املتعاقدة، عند حضور دورات اجلهاز الرائسي أواملراقبني. واملصروفات اليت يتكّبدها ممثلو  
اف املتعاقدة  ذلك، فقد أُتيحت لألمانة أموال من خارج امليزانية لغرض دعم مشاركة ممثل واحد عن األطر  الدورات، تتحملها حكوماهتم أو املنظمات التابعني هلا. ومع

، وأن تتيح اسم املمثل  2022يونيو/حزيران    30طُلب منها ذلك. وعلى البلدان الراغبة يف االستفادة من هذا الدعم أن تُبلغ األمانة بذلك قبل   من البلدان النامية، إذا
 والتفاصيل الكاملة لالتصال به. 

 
تتاح واثئق  وف  وس طيه جدول األعمال املؤقت،   رفقوقد أ.  ليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية الدورة ابللغات اإلسبانية واإلجن   وسوف جتري أعمال

   detail/ar/c/1259571/-treaty/meetings/meetings-https://www.fao.org/plantالعمل واملعلومات األخرى على موقع املعاهدة الدولية:  

)، واملندوب املناوب (املندوبني املناوبني)، واخلبري  ، ابســــــــــــم (أو أمساء) املندوب (املندوبني2022يونيو/حزيران    30ويرجــــــــــــو املديــــــــــــر العام موافاتــــــــــــه، قبل   
ملراقبني) ابلنســـــــبة إىل غري (اخلرباء)، واملســـــــتشـــــــار (املســـــــتشـــــــارين) الذين اختريوا من كل طرف من األطراف املتعاقدة للمشـــــــاركة يف الدورة، أو ابســـــــم (أمساء) املراقب (ا

ــر  ــاشــــــــــــ مبـــ ــة اإلنرتنـــــت  ــبكـــ ا على شــــــــــــ ــً ــاحـــ التســــــــــــــجيـــــل متـــ ــيكون  ــة مرور:األطراف. وســــــــــــ ــة بكلمـــ ــة احملميـــ ــة والزراعـــ ــذيـــ ــة األغـــ ــة أعضـــــــــــــــــــاء منظمـــ   ة من خالل بوابـــ
gateway/en/-http://www.fao.org/members  ــارة ــه. وجتدر اإلشـ ــر على اإلنرتنت من املوقع اإللكرتوين نفسـ ــادات التســـجيل املباشـ . كما ميكن تنزيل إرشـ

 أنّه يتعّني، إلمتام عملية التسجيل املباشر على اإلنرتنت، حتميل صورة شخصية رقمية حديثة حبجم صورة جواز السفر. إىل

  الربيد اإللكرتوين إىل:ويرجى من املراقبني، مبا يف ذلك املنظمات الدولية، املعينني حلضـور االجتماع أن يرسـلوا أمساءهم ووظائفهم الرمسية وعناوينهم بواسـطة   
Treaty@fao.org-PGRFA  .إضافة إىل صورة رقمية حديثة حبجم صورة جواز السفر 

.../.  
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ــاوبني) واخلب ــاقـــدة العمـــل على تقـــدمي أوراق تفويض املنـــدوب (املنـــدوبني) واملنـــدوب املنـــاوب (املنـــدوبني املنـ ري (اخلرباء)  ويرجى من كـــل من األطراف املتعـ

.  2022يونيو/حزيران   30ة، قدر املسـتطاع، قبل  واملسـتشـار (املسـتشـارين) املعينني حلضـور الدورة إىل أمانة املعاهدة الدولية بشـأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع
ــاء هو املندوب وأي املندوب املناوب وامل ــارة يف أوراق تفويض الوفود الوطنية بشــــكل واضــــح إىل أي من األعضــ ــتارين) وإحالتها إىل أمانة  ســــ وينبغي اإلشــ ــار (أو املشــ تشــ

 ) إىل عناية:Treaty@fao.org-PGRFAاملعاهدة الدولية بواسطة الربيد اإللكرتوين (
 

 Kent Nnadozieالسيد  
 أمني 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome Italy 

 

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

 الوزير املختص؛ إذا كانت حتمل توقيع إحدى السلطات التالية أو إذا كانت موقّعة نيابة عنها: رئيس الدولة، رئيس احلكومة، وزير اخلارجية أو )1(
 توجيهات حكومتهم؛ ئيس بعثة أو قائم ابألعمال وتتضمن عبارة تؤكد أ�م يعملون بناء علىوإذا كانت خطاابت موقّعة من قبل سفري أو ر  )2(
 وإذا كانت "تكليف مبهام" يف حال تضّمنت إشارة حمددة إىل الدورة احلالية وإذا كانت حتمل توقيع الوزير املختص؛ )3(
 وإذا كانت مذكرات شفهية؛ )4(
 ة.وإذا كانت صورة منسوخة عن أوراق التفويض األصلي )5(

 

. ويف حال تقدمي صــورة عن أوراق التفويض، ينبغي تقدمي األصــل  الطلب  دعن  وفريها خبطاب الدعوة الرمسية منوذج عن أوراق التفويض وميكن توجتدون مرفقً 
 عند التسجيل.
 

اهلند. ويتحّمل   ويتعّني على املشــــــاركني أن يتحققوا، قبل ســــــفرهم، لدى الســــــفارة أو القنصــــــلية اهلندية املختصــــــة ممّا إذا كانوا حباجة إىل أتشــــــرية دخول إىل 
مجيع املســتندات الالزمة إىل الســفارة  املشــاركون شــخصــًيا مســؤولية تقدمي طلب حصــوهلم على أتشــرية دخول مســبًقا وإجراء الرتتيبات الالزمة لتعيني موعد تقدمي الطلب و 

ــلية اهلندية. وإبمكان طاليب أتشـــــــريات الدخول النفاذ إىل النظام اإللكرتوين اخلاص بتقدمي طلبات احلصـــــــول على أتشـــــــريات الدخول م ن خالل الرابط التايل:  أو القنصـــــ
ov.inhttps://indianvisaonline.g  وسـيتم نشـر معلومات إضـافية بشـأن أي ترتيبات خاصـة للمندوبني لطلب احلصـول على أتشـرية دخول للمشـاركة يف .

 مؤمتر، على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة.
 

ولكن أعضــــــــاء يف األمم  ، فإّن ابب االنضـــــــمام إىل املعاهدة الدولية مفتوح أمام مجيع أعضـــــــاء املنظمة وأي دول غري أعضـــــــاء يف املنظمة  27وعمًال أبحكام املادة   
 . عند الطلب   صّك االنضمام  لوكالة الدولية للطاقة الذرية. وميكن توفري املتحدة، أو أي من وكاالهتا املتخصصة أو ا 

 

راعة إىل العنوان  ي أيضـًا توجيه أي اسـتفسـارات أو طلبات للحصـول على معلومات إىل أمانة املعاهدة الدولية بشـأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والز وينبغ 
 املذكور أعاله.

   م ... والسالم عليكواالحرتام  بقبول أمسى عبارات التقدير  رة السيد/ السيدةضح وتفضلوا  
 
 
 

 
 

Kent Nnadozie 
 أمني
 الزراعة وراثية النباتية لألغذية و املعاهدة الدولية بشأن املوارد ال
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النباتية لألغذية والزراعة المعاهدة الدولية بشأأأأأأأار الموارث الوراثية -يمكن االطالع على وثائق منظمة األغذية والزراعة 
 1259571detail/ar/c/-treaty/meetings/meetings-https://www.fao.org/plant/: على

NI751/A 

 

 

 

 من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي

 2022سبتمبر/أيلول  24-19نيودلهي، الهند، 

 جدول األعمال المؤقت

 المسائل التنظيمية -أّولً 

 الزمنياعتماث جدول األعمال والجدول  -1

 انتخاب المقرر -2

 تعيين لجنة أوراق التفويض -3

 إنشاء لجنة للميزانية -4

 التقارير والمسائل العامة المتعلقة بالسياسات -ثانيًا

 تقرير رئيس الجهاز الرئاسي -5

 تقرير أمين الجهاز الرئاسي -6

 استراتيجية تنمية القدرات 6-1

  19-تقرير عن تاثيرات كوفيد 6-2

اسأأأأتعرات التقدم المبرز بشأأأأار تبقيق أهداة التنمية الملأأأأتدامة المت أأأألة بالموارث  6-3
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

نبو إطار عالمي شأأأأأام  للتنوع البيولوجي لما بعد عام بُبماة تنوع المباصأأأأأي :  االحتفال -7
2020 

 تنفيذ المعاهدة الدوليّة -ثالثًا

 ة الدوليّةاقتراح إجراء تعدي  في المعاهد -8

 النظام المتعدث األطراة للب ول على الموارث وتقاسم منافعها -9

 تطبيق النظام المتعدث األطراة وعملياته 9-1

 من المعاهدة الدولية  )أ(3-12تنفيذ الماثة  (1)

A 
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معلومات مبدثة عن أي مشأأأأأأأاورات غير رسأأأأأأمية حول تبلأأأأأأين النظام المتعدث  9-2
 األطراة 

 المعاهدة الدوليةاستراتيجية تموي   -10

 نظام المعلومات العالمي -11

 صور الموارث الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها الملتدام -12

 حقوق المزارعين -13

 االمتثال -14

 ملاهمة منظمة األغذية والزراعة في تنفيذ المعاهدة الدولية -15

 التعاور مع ال كوك والمنظمات الدولية -16

 الوراثية لألغذية والزراعةالتعاور مع هيئة الموارث  16-1

 التعاور مع ال ندوق العالمي لتنوع المباصي  16-2

 التعاور مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع لها  16-3

 التعاور مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى 16-4

 برنامج العمل والميزانية والمسائل ذات الصلة -رابعًا

 المتعدث اللنوات للمعاهدة الدوليةبرنامج العم   -17

 استعرات برنامج العم  المتعدث اللنوات للمعاهدة الدولية 17-1

ثراسأأأة لمعلومات التلأأأللأأأ  الرقميّةل بشأأأار الموارث الوراثية بالنلأأأبة إلى أهداة  17-2
 المعاهدة الدولية 

 استعرات األجهزة الفرعية والعمليات ما بين الدورات 17-3

 العم  والميزانيةاعتماث برنامج  -18

 المسائل اإلدارية والمسائل األخرى -خامًسا

تعيين أمين الجهاز الرئاسأأأأأأي للمعاهدة الدولية بشأأأأأأأار الموارث الوراثية النباتية لألغذية  -19
 والزراعة

 تعيين أمين الجهاز الرئاسي 19-1

 ينهاإلجراءات الخاصة بتعيين أمين الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وتجديد تعي 19-2

 انتخاب رئيس الدورة العاشرة ونواب الرئيس -20

 موعد ومكار انعقاث الدورة العاشرة -21

 اعتماث التقرير -22
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