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 هليئة تدابري الصحة النباتية عشرة ةاخلامسدعوة للمشاركة يف الدورة 
 

 2021 أبريل/نيسان 1مارس/آذار و 18و 16
 

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 ــــ 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 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 ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ 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
 

أن يوجه ببأن يشـــــــــــــري إىل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات و ( املنظمة) ألمم املتحدةاألغذية والزراعة لف املدير العام ملنظمة يتشـــــــــــــر   
ــــــــــــــدورة هذه عقد ت  سوف و . هليئة تدابري الصحة النباتية عشرة اخلامسةالدورة  ضورحلالدعوة   مارس/آذار  18و 16بصورة افرتاضية يف الـ

 . 2021 نيسان/أبريل 1و
 

 مفتو ـــة عميأل األطراف  ي( وه1997من االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لوقـــايـــة النبـــاتـــات ) 11عقـــد هـــذه الـــدورة موجـــة أ  ـــام املـــادة وت   
عقد الدورة اخلامســـــة وبناء على القرارات املتخذة باألغلبية النصـــــابية من األطراف املتعاقدة يف االتفاقية، ســـــوف ت   املتعاقدة يف االتفاقية.
 افرتاضية.عشرة للهيئة بصورة 

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

 
لالتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايـة اإلل رتوين وقأل امل ا ــة علىمتــاألخرى وثــا ق العمــل وســــــــــــــت ون  املؤقــ جــدول األعمــال  هفق طيــ  ر قــد أ  و   ...

 .https://www.ippc.int/ar/النباتات: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../.   
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ووظا فهم الرمسية وعناوينهم  ةالدور هذه يف  مشاركةلل نينــ  املعي نــاملمثلي بأمساء أقرب وق  مم نيف ه ــر العام موافاتــو املديــويرج
من خالل بوابة أعضاء منظمة األغذية  على شب ة اإلنرتن  مباشرة للبلدان التسجيل متا  اوسي ون وعناوين بريدهم اإلل رتوين. 
كما مي ن تنزيل إرشادات التسجيل املباشر .gateway/en-http://www.fao.org/members/ :والزراعة احملمية ب لمة مرور

اإلنرتن  تدوين عنوان الربيد اإلل رتوين يف استمارة  ويستوجة إمتام عملية التسجيل عرب. نفسه املوقأل اإلل رتوينمن  على اإلنرتن 
 تدوين عنوان الربيد ي املعلومات املذكورة أعاله وسوف يتعني  االعتماد. وسيتاح الرابط للنفاذ إىل االجتماع االفرتاضي فور تلق  

 ملنح املمثلني إم انية النفاذ إىل منصة االجتماع االفرتاضي. Zoomاإلل رتوين نفسه يف استمارة التسجيل اخلاصة بتطبيق 
 

إىل أمانة االتفاقية الدولية  باإلضافة إىل أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين (أو املمثلني)وراق تفويض املمثل أإرسال أيض ا وينبغي  
  IPPC@fao.orgالربيد اإلل رتوين: بال تابة على عنوان  لوقاية النباتات

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

 
 التالية أو إذا كان  موق عة نيابة عنها: ر يس الدولة، ر يس احل ومة، وزير اخلارجية  الســـــلطاتإذا كان  حتمل توقيأل إ دى  -1

 ؛ةاملختصالوزارة أو وزير 
 نــاء إذا كــانــ  خطــابــات موق عــة من قبــل ســـــــــــــفري أو ر يس بعثــة أو قــا م بــاألعمــال وتتضـــــــــــــمن عبــارة تؤكــد أ م يعملون بو  -2

 توجيهات   ومتهم؛على 
 عشـــــــــــرة هليئة تدابري الصـــــــــــحة النباتية  اخلامســـــــــــة" يف  ال تضـــــــــــم ن  إشـــــــــــارة  ددة إىل الدورة مهامف يت لإذا كان  "و  -3

 وإذا كان  حتمل توقيأل الوزير املختص؛
 إذا كان  مذكرات شفهية؛و  -4
 وإذا كان  صورة منسوخة عن أوراق التفويض األصلية. -5

 
  وقد أرفق طي ه منوذج عن أوراق التفويض لإل اطة.  ...
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