
 
  

 

 تعاقرلج جاالتفاقياجاملر ملياجملسقا اجامل بااتأل،ججأطرافترسللللللللللللللل جهاتجاملراسلج لجى األجااراسللللللللللللللواجملراجا اللللللللللللللللا ج ج    اجا  ا اج امل  اااجاملا  جه ج
جملق ساألجاالتصالجاملرمسياج جاا   ا.  فقًا
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ج
جهليئاجترابريجاملصحاجامل باتياجاشرلجاملسابعاداسلجملو شا كاج جاملر  لج

ج
ج2023 ا س/آذا جج31-27   ا،ج  طامليا،ج

ج____________________________________________
ج

نج سىهجاملراسلجأباالتفاقياجاملر ملياجملسقا اجامل بااتألج جأبنج شللللللريج ل(جاا   ا)جأل  جااتحرلفجاار رجاملعامجا   اجا  ا اج امل  اااجمل تشللللللر ج
جاملرئيسيجملو    اج ج   اجخاللجاملفرتلجاا ترلج  جامللللللللللللللللر  لجهاتجعقرجت جسسفج ج.جهليئاجترابريجاملصحاجامل باتياجاشرلجاملسابعااملر  لججلس حل  جااقر 
ج.ج2023 ا س/آذا جج31 لجج27
ج

ج طرافج يعجاجل فتس للللاججي(ج ه1997  جاالتفللللاقيللللاجاملللللر مليللللاجملسقللللا للللاجامل بللللااتألج)ج11عقللللرجهللللاتجاملللللر  لجملسىلللل جأ  للللامجااللللادلج ت ج
ججااتعاقرلج جاالتفاقيا.

ج
ج املصي ياج املعربياج املفرنسيا. املر سياجاإلسبانياج اإلن وي  اجاملر  لجابملوغاألججلأا اجيجترجسسفج ج

ج
:جاملبسابللللاجاملللللر مليللللاجملوصلللللللللللللحللللاجامل بللللاتيللللاجا للللاجاو  تللللا خراج اثئقجاملع لللل ج سللللللللللللللت سنججااؤقلللل ىللللر لجا ا للللالججهفقجطيلللل ج جقللللرجأ ج ج  …

/https://www.ippc.int/ar. 
ج

جاملرئيسيجملو    ا. مل  ،ج ذاج امل جامل ر فجاملسائرلجنتيجاجىائحاج    جااقر جأنجت عقرجهاتجاملر  لجابحللس جاملشخصيج جااقر 
  رى ج  ج ا رجانعقادجاملر  لجد نجاقرجاالىت اااألجابحللس جاملشخصي،جست عقرجا رهاجابملسسائ جاالفرتاضياج جااسارجنفسه.ج19-كسفير

ج2023ج ا س/آذا ج13 سلليجريج بال   ج ج سارجأقصللاتج املسللادلجااشللا كذجأخاجذملنيجبعذجاالاتبا جا رج تامجترتيباألجاملسللفرجاما للاج  .
 ابملسسائ جاالفرتاضيا.ج ج الجانعقادجاالىت اع

./. 
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  ظائف  جاملرمسياج ا ا     ج ا ا   ججاملر  لهاتججحللس جذااعيلللل  جاا ثويلللل جأبمسا ج جأقربج ق جمم    رىللللسجاار للللرجاملعامج سافاتللللهج
  جخاللجبساباجأالللللا ج    اجا  ا اج امل  اااجا  ياجب و اججاو جشللللب اجاإلنرتن ج باشللللرلجاملتسللللجي ج تاً ا سللللي سنجبر ره جاإلمل رت ين.ج

جااسقعجاإلمل رت ين  ججك اجمي  جت    ج  شلللللاداألجاملتسلللللجي جااباشلللللرجاو جاإلنرتن .gateway/en-http://www.fao.org/members/ج: ر  
  ي ج س لج ق ياج ر ثاجحبج ج س لجىسازجاملسفر.جاإلنرتن جحت املتسجي جاربج  ستسى ج تامجا ويا.جنفسه
ج

 لجأ اناجاحلاضلللللللر  ج جاملر  لججابإلضلللللللافاج لجأمسا جاا ثوذجاا ا بذج ااسلللللللتشلللللللا   ج(أ جاا ثوذ)  اقجتفس ضجاا ث جأ  سلللللللالج   بغيج
 جتر جاإلشللللللللللللللا لج لجأن جأ  اقجتفس ضجا الللللللللللللللا ج.جgIPPC@fao.orاملرب رجاإلمل رت ين:جابمل تاباجاو جا سانججاالتفاقياجاملر ملياجملسقا اجامل بااتأل
جت سنج احلاج جاحلاالألجاملتامليا:ج ا الا جاا تسبذج جاا   ا

ج
جاملتاملياجأ ج ذاجكان ج سق عاجنياباجا  ا:ج ئيسجاملر ملا،ج ئيسجاحل س ا،ج ز رجاما ىياججاملسلللللللللللللوطاأل ذاجكان جحت  جتسقيعج  راجج-1

 ؛اااختصاملسزا لجأ ج ز رج
ج لللا ج ذاجكلللانللل جخطلللاابألج سق علللاج  جقبللل جسلللللللللللللفريجأ ج ئيسجبعثلللاجأ جقلللائ جاب ا لللالج تتلللللللللللللل  جابلللا لجتؤكلللرجأ  ج ع وسنجب جج-2

 تسىي األج  س ت  ؛او ج
جاشلللللللللللللرلجهليئاجترابريجاملصلللللللللللللحاجامل باتياجاملسلللللللللللللابعاج"ج ج الجتلللللللللللللل    ج شلللللللللللللا لج ردلج لجاملر  لجمل امفجيت و ذاجكان ج" جج-3

   ذاجكان جحت  جتسقيعجاملسز رجااختص؛
  ذاجكان ج اكراألجشف يا؛ جج-4
   ذاجكان ج س لج  سسخاجا جأ  اقجاملتفس ضجا  ويا.ج-5

ج
ججمنسذججا جأ  اقجاملتفس ضجملإل اطا.جطي ه قرجأ فقج …

 
جاو جااشا كذ،جقب جسفره ،جاملتحققج  جشر طجاحلصسلجاو جأتشرياألجاملرخسلجملراجاملق صوياجاإل طاملياجااختصا.  جتر ج   تعذ 

اإلشلللللا لج لجأن هجابإل  انجطو جأتشلللللرياألجاملرخسلج جاملبورجااصلللللر ج)أيجاملبورجاملايجت  جااشلللللا إلجى سللللليته(جأ ج جبورجاإلقا اج)أيجاملبورج
أ اجااشللا كسنجاملا  جالجتسىرج جبورا  جق صللوياج  طامليا،جفيجسزجهل ج ا إلجا رجتقرميجطو جاحلصللسلجاو جأتشللريلجدخسل(.املايج قي جفيهجااشلل

 تقرميجاملطو جملراجاملق صلللللوياجاإل طاملياج ج  راجاملبورانجا ا  لجأ جملراجأيجق صلللللوياجأخراجملبورج  جبورانجاتفاقياجشللللل غ جأ جملبورجأ    .
جتقرميجطوباألجاحل   تح   جااشا كسنج لج لج  طامليا.سجصسلجاو جأتشريلجاملرخسلج لجاملق صوياجاإل طاملياجقب جش رج ا رج  ج سارجاملس   تعذ 

شخصًياج سؤ ملياجتقرميجطو ج صسهل جاو جأتشريلجدخسلج  ىرا جاملرتتيباألجاملالز اجملتعيذج سارجتقرميجاملطو ج مجيعجااست راألجاملالز اج لج
شللا كسنجاملا  جالجتتاىسنج لجأتشللريلجدخسلج لج  طامليا،جفعوي  جاملتمكرج  جأن جىسازاألجسللفره ج للاحلاجارلجسللتاجأ اجاا املق صللوياجاإل طامليا.

 قرجتطو جاملسللوطاألجاحلر د اج جهاتجاحلاالألج  جااشللا كذ،جا رجدخسهل ج لج أشلل رجاو جا ق  جبعرجاملتا  اجااقر جاغاد لج  طقاجشلل غ .
جاو جااشا كذجاملسافر  ج  جبورانجالجتتسفرجفي اج  الألج باشرلج     ج لج  طاملياج  رلج قا ت  جفي ا.  طامليا،ج برازج اج ثب جسب جقر   تعذ 

جاملر مليا.جألملورخسلج لج  طقاجاملعبس ج)املرتان   (ج جااطا اج لج   اجأنج تمكر اجمماج ذاجكانساجحباىاج لجأتشريلجابس ج)تران   (
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