
 
  

 
النباتات، وفقاً لقنوات االتصال الرمسية يف  ترسل هذه الدعوة إىل جهات املراسلة للدول األعضاء يف املنظمة، الذين هم من األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية

 :الفاو على النحو التايل
 

 :التخاذ إجراء/للعلم، حسب المقتضى
 جهات املراسلة الرئيسية )وزراء اخلارجية أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت اختارهتا احلكومات(؛  -
 املمثليات الدائمة لدى الفاو/ السفارات.  -
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 هليئة تدابري الصحة النباتية عشرة رابعةالدعوة للمشاركة يف الدورة 

 
 2019 أبريل/نيسان 5 - 1روما، إيطاليا، 

ــ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 

أن يوجه الدعوة ببأن يشري إىل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات و )الفاو(  ألمم املتحدةملنظمة األغذية والزراعة لف املدير العام يتشر   
 الفرتة من خالليف روما  للفاو الرئيسي قر  املالـدورة يف هذه عقد ت  سوف و . هليئة تدابري الصحة النباتية عشرة رابعةالالدورة  ضورحل
 . 2019 نيسان/أبريل 5 إىل 1 

 
مفتوحة جلميع األطراف املتعاقدة يف  ي( وه1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 11عقد هذه الدورة مبوجب أحكام املادة وت   

 االتفاقية.
 

 والصينية والعربية والفرنسية.والروسية اإلسبانية واإلنكليزية الدورة باللغات  أعمال يجتر سوف و  
 

 :للصحة النباتية البوابة الدوليةموقع  احة علىمتاألخرى وثائق العمل وستكون  املؤقتجدول األعمال اً رفق طي  قد أ  و   ...
.https://www.ippc.int/  

املعيــ ن للمشاركة يف الدورة الثالثة عشرة.  املمثليــن(املمثل )أو باســم )أو أمساء(  أقرب وقت ممكنويرجــو املديــر العام موافاتــه يف  
وميكن التسجيل على شبكة اإلنرتنت من خالل البوابة اخلاصة بأعضاء املنظمة احملمية بكلمة سر على العنوان التايل: 

/gateway/home/en-http://www.fao.org/members . وميكن تنزيل التعليمات اخلاصة بعملية التسجيل على شبكة اإلنرتنت
مباشرة من هذا املوقع. ويرجى التنب ه إىل أن التسجيل املباشر على اإلنرتنت يقتضي حتميل صورة شخصية رقمية حديثة حبجم صورة 

 .جواز السفر
 

إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  باإلضافة إىل أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين (أو املمثلني)إرسال أوراق تفويض املمثل وينبغي  
  على العنوان التايل: النباتات

 
Secretariat of the IPPC 
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Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 

 4812 5705 (06 39+) اهلاتف:

  IPPC@fao.org الربيد اإللكرتوين:
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 وجتدر اإلشارة إىل أن  أوراق تفويض األعضاء واألعضاء املنتسبني يف املنظمة تكون صاحلة يف احلاالت التالية: 

 
 إذا كانت حتمل توقيع إحدى اجلهات التالية أو إذا كانت موق عة نيابة عنها: رئيس الدولة، رئيس احلكومة، وزير اخلارجية  -1

 أو وزير الوزارة املختصة؛
 وإذا كــانــت خطــابــات موق عــة من قبــل ســـــــــــــفري أو رئيس بعثــة أو قــائم بــاألعمــال وتتضـــــــــــــمن عبــارة تؤكــد أ م يعملون بنــاء  -2

 كومتهم؛على توجيهات ح
 عشـــــــــرة احلالية هليئة تدابري الصـــــــــحة النباتية  ت إشـــــــــارة لددة إىل الدورة الرابعة" يف حال تضـــــــــم نف مبهاميتكلوإذا كانت " -3

 وإذا كانت حتمل توقيع الوزير املختص؛
 وإذا كانت مذكرات شفهية؛ -4
 وإذا كانت صورة منسوخة عن أوراق التفويض األصلية. -5

 
النســــخة األصــــلية  إبرازويف حال مت  إرســــال نســــخة من أوراق التفويض، ينبغي وقد مرفق طي ه منوذج عن أوراق التفويض لإلحاطة.   ...

 عند التسجيل. 
 

يتعني  على املســــافرين أن يتحققوا، قبل ســــفرهم، لدى القنصــــلية اإليطالية املختصــــة مما إذا كانوا حباجة إىل تأشــــرية دخول إىل إيطاليا. 
يف بلد اإلقامة )أي  وجتدر اإلشـــارة إىل أن ه باإلمكان طلب تأشـــريات الدخول يف البلد املصـــدر )أي البلد الذي كمل املشـــار  جنســـيته( أو

توجد يف بلدا م قنصــــــلية إيطالية،  البلد الذي يقيم فيه املشــــــار  عند تقدا طلب احلصــــــول على تأشــــــرية دخول(. أما املشــــــاركون الذين ال
تقدا الطلب لدى القنصــلية اإليطالية يف إحدى البلدان اواورة أو لدى أي قنصــلية أخرى لبلد من بلدان اتفاقية شــنغن أو لبلد  فيجوز هلم

ل إىل إيطاليا. ويتحم ل و أورويب. ويتعني  تقدا طلبات احلصــول على تأشــرية الدخول إىل القنصــلية اإليطالية قبل شــهر واحد من موعد الوصــ
ًيا مسؤولية تقدا طلب حصوهلم على تأشرية دخول وإجراء الرتتيبات الالزمة لتعيني موعد تقدا الطلب ومجيع املستندات املشاركون شخص

كتاجون إىل تأشرية دخول إىل إيطاليا، فعليهم التأكد من أن  جوازات سفرهم صاحلة  املشاركون الذين ال الالزمة إىل القنصلية اإليطالية. أما
ر على األقل  بعد التاريخ املقرر ملغادرة منطقة شــــنغن. وقد تطلب الســــلطات احلدودية يف هذه احلاالت من املشــــاركني، عند ملدة ثالثة أشــــه

تتوفر فيها  دخوهلم إىل إيطاليا، إبراز ما يثبت ســــــــبب قدومهم إىل إيطاليا ومدة إقامتهم فيها. ويتعني  على املشــــــــاركني الوافدين من بلدان ال
للدخول إىل منطقة العبور )الرتانزيت( يف املطارات   روما أن يتأكدوا مما إذا كانوا حباجة إىل تأشــــــــــــــرية عبور )ترانزيت(رحالت مباشــــــــــــــرة إىل

 الدولية. 
 


