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Our Ref.: C/X/AGP-729  
 

    
 

 هليئة تدابري الصحة النباتية الثامنةالدورة  للمشاركة يفدعوة 
 

 1223 نيسان/أبريل 21 - 8يطاليا، إروما، 
 

 1223 شباط/فرباير 2موعد أقصاه  يفيرجى الرد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بأن يشري إىل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأن يوجه الدعوة ( الفاو) ةألمم املتحداألغذية والزراعة لف املدير العام ملنظمة يتشرّ 
 الفرتة من خاللروما  يف للفاوالرئيسي  قّرامل يفدورة ـالهذه عقد ُتسوف و. هليئة تدابري الصحة النباتية الثامنةالدورة  حضورإىل 
 .1223نيسان /أبريل 8من صباح يوم االثنني  20:22وستبدأ اجللسة االفتتاحية يف متام الساعة . 1223 نيسان/أبريل 21 إىل 8

 
مفتوحة جلميع األطراف املتعاقدة  يوه( 2991)من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  22املادة أحكام عقد هذه الدورة مبوجب وُت 

 .االتفاقية يف
 

 .الفرنسيةو العربيةو الصينيةووالروسية  اإلنكليزيةو سبانيةاإلالدورة باللغات  أعمال يوجتر 
 

: للصحة النباتية البوابة الدوليةموقع  احة علىمتاألخرى وثائق العمل  ستكونو .املؤقتجدول األعمال  قد أرفق طيا ًًو  ...
www.ippc.int.  

 
اه ـــموعد أقص يف الثامنة ةيف الدور مشاركةلل نــّاملعي (نــاملمثليأو )املمثل ( أو أمساء)م ــباسه ــر العام موافاتــاملديو ــويرج 

على شبكة اإلنرتنت مباشرة على املوقع اإللكرتوني للممثلني الدائمني لدى  يكون التسجيل متاحا ًًوس. 3122 شباط/فرباير 2
وميكن تنزيل التعليمات للتسجيل على . /http://permreps.fao.org: على العنوان التالي سراملنظمة احملمي بواسطة كلمة 

ويرجى التنّبه إىل أّنه يتعّين حتميل صورة شخصية رقمية . شبكة اإلنرتنت مباشرة من املوقع اإللكرتوني للممثلني الدائمني
 .حديثة من أجل إمتام عملية التسجيل على شبكة اإلنرتنت مباشرة

 
إىل أمانة االتفاقية الدولية  باإلضافة إىل أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين (أو املمثلني)ويض املمثل إرسال أوراق تفوينبغي  

  :على العنوان التالي لوقاية النباتات
 

Secretariat of the IPPC 
Plant Production and Protection Division (AGPM) 
Food and Agriculture Organization of the United Nations  
Viale delle Terme di Caracalla 
00133 Rome, Italy 
Tel: (+39 06) 5705 4812 
Fax: (+39 06) 5705 4819 
e-mail: IPPC@fao.org 
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إحدى إما عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية أو وزير الزراعة أو، بالنسبة إىل  التفويضوجيب أن تصدر أوراق   ...
ن أوراق ممنوذج  ،حاطةلإلمع هذه الدعوة، ومرفق . ة، عن السلطة املختصة يف تلك املنظماملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي

النسخة  إبرازأوراق التفويض كنسخة مطبوعة أو بواسطة الفاكس، ينبغي  حال مّت إرسال يفو. التفويض الصادرة عن وزير اخلارجية
 . األصلية عند التسجيل

 
حيتاجون إىل تأشريات دخول أن حيصلوا عليها من القنصلية اإليطالية أو البعثة الدبلوماسية  الذينعلى املشاركني يتعّين  

طلبات احلصول على تأشريات الدخول قبل فرتة طويلة من موعد ويتعني تقديم . مااملختصة يف بلدانهم قبل مغادرتهم إىل رو
واملشاركون الذين يبدأون الرحلة  .السفر، ذلك أّن إصدار تأشريات الدخول إىل إيطاليا حيتاج إىل فرتة قد تصل إىل ثالثة أسابيع
وعلى سبيل احلصر، الذين جيوز  إىل روما من بلد ال توجد فيه قنصلية إيطالية أو بعثة دبلوماسية خمتّصة أخرى هم وحدهم،

هلم احلصول على تأشريات الدخول الالزمة عند وصوهلم إىل روما، شريطة إبالغ أمانة االجتماع بامسهم بالكامل وتاريخ ومكان 
ميالدهم وجنسيتهم ورقم جواز سفرهم، وتاريخ صدروه وانتهاء صالحيته، ورقم الرحلة اجلوية وتاريخ وساعة وصوهلا ومسارها 

وجيب أن حتصل املنظمة على هذه املعلومات قبل . لكامل، على أال ميّر هذا األخري عرب أي بلد آخر من بلدان اتفاق شنغنبا
. وصول املشاركني بثالثة أسابيع على األقل، كي يتسّنى الوقت الكايف لفرع املراسم الستصدار تأشريات الدخول من مطار روما

 .ول إىل إيطاليا للمشاركني الذين يتخلفون عن االلتزام بالقواعد املذكورة أعالهولن تسمح السلطات اإليطالية بالدخ
 




