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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة اخلامسة عشرة

 2021أبريل/نيسان  1ومارس/آذار  18و 16 اجتماع افرتاضي،

 أتكيد األعضاء ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصحة النباتية 
 مكتب اهليئة - )مبا يف ذلك اختيار رئيس جديد هليئة تدابري الصحة النباتية(

 من جدول األعمال 17البند 

 تفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن إعداد أمانة اال
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مكتب  يف األعضاء احلاليني(، على 2019، يف دورهتا الرابعة عشرة )(اهليئة) تدابري الصحة النباتيةهيئة  صادقت -1
 يف العامل وإر اء عقد الدورة اخلامسييييية عشيييييرة للهيئة  19-. ونظرًا إىل تفشيييييح  اوحة    يد ومن ميكن أن حيّل حمّلهماهليئة 

، قييا  مكتييب اهليئيية ةلنيييابيية عن هييمد األمرية، بتيييدؤييد مييدة عضيييييييييييييي ؤيية ه  ء 2020اليت  ييان من امعمع عقييدهييا يف عييا  
، مدة عا  إضييييييايف، ويلا إييييييعًيا إىل ضيييييييان اإييييييتيرارؤة العيل.  ري أّن و ؤة بع  2020األعضيييييياء، اليت تنتهح يف عا  

وقد تتعني إعادة النظر يف حالة بع  األعضيييياء  ،األعضيييياء قد تييييار ت الي   على هاؤتها وهنان بع  امناصييييب الشييييا رة
 ، ويلا اإتناًدا إىل الالوحة الداملية مكتب اهليئة.مت ا رؤناآلمرؤن للتأ د من أهم   ؤعال ن م هلني و 

ة النباتية واخلط ط الت  يهية للتناوب على تيييييييييي ل ووضييييييييييعت اهليئة الالوحة الداملية مكتب هيئة تدابري الصييييييييييح -2
 (.1على الت ايل ةلالوحة الداملية للهيئة 2و 1منصب رويس اهليئة وانوب الرويس )املحقان 

( أن تنتخب مكتًبا  دؤًدا هلا على اعتبار أّن ال  ؤة احلالية 2021وؤتعني على اهليئة يف دورهتا اخلامسييييية عشيييييرة ) -3
( للهيئة. وإيييي يف 2021الرويس وأعضيييياء امكتب إيييي يف تنتهح يف هاؤة الدورة اخلامسيييية عشييييرة )ومدهتا إيييينتان لكل من 

ؤتأّلف امكتب اجلدؤد للهيئة من رويس وانوب للرويس وأي أعضييييييييييييياء إضيييييييييييييا يني  يث تك ن  يع أقاليم امنظية   لة يف 
( للهيئة وتنتهح مع انتهاء دورهتا 2021امكتب. وإيييييييييييي يف تبدأ و ؤة امكتب اجلدؤد   رًا بعد الدورة اخلامسيييييييييييية عشييييييييييييرة )

 (.2023السابعة عشرة )
 أمساء األعضاء احلاليني يف مكتب اهليئة وأقاليم امنظية اليت مي ل ها، ةإلضا ة إىل مدة و ؤتهم. 1وترد يف اجلدول  -4
 األعضيياء اآلمرون ومن مثّ  وتتّم العيلية ا نتخابية على مراحل منفصييلة حيث ؤتنتخب الرويس وانوب الرويس أوً   -5

 يف مكتب اهليئة من أقاليم امنظية اليت   مي لها أي من الرويس وانوب الرويس.
ا على اهليئة يف دورهتا  -6 وعياًل ةمادة الرابعة من الالوحة الداملية مكتب اهليئة )اإيييييتبدال األعضييييياء(، ؤتعني أؤضيييييً

أمساء األعضييييياء البدؤلني احلاليني يف  2وؤبنّي اجلدول  ( أن تنتخب األعضييييياء البدؤلني يف امكتب.2021اخلامسييييية عشيييييرة )
 مكتب اهليئة.

 جمي عة   لّ   إقليم أو ب اإييييييييطة رويس إقليم تقدمي الرتتيييييييييحا  من مالل اآللية ام ضيييييييي عة لكلّ  وؤتعنّي على  لّ  -7

 ( ippc@fao.org)إقلييييية يف امنظييية. وممر مهليية لتقييدمي الرتتيييييييييييييييحييا  إىل أمييانيية ا تفيياقييية الييدولييية ل قيياؤيية النبييا   

. وجيب أن تك ن الرتتييييييييحا  مشيييييييف عة بتعّهد م ّقع متاا على الب ابة الدولية للصيييييييحة 2021 رباؤر/تيييييييباط  14هح يف 
  2النباتية.

 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدع ة إىل القيا  مبا ؤلح: -8
 رويس مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية. انتخاب (1)
 ة تدابري الصحة النباتية.انوب رويس مكتب هيئ انتخاب (2)
 األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية من أقاليم امنظية اليت   مي لها أي من الرويس وانوب الرويس. انتخاب (3)
 يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية. األعضاء البدؤلني انتخاب (4)

 

                                                      
1  /procedure-fo-rules-activities/governance/cpm/cpm-https://www.ippc.int/en/core  
2  /manual-procedure-activities/governance/ippc-https://www.ippc.int/ar/core 

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-rules-of-procedure/
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 النباتية واألعضاء البديلني احملتملني: انتخاب األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة 1اجلدول 
 العضوية يف مكتب اهليئة

 )تشري األسطر ابللون الرمادي إىل ضرورة اختاذ إجراء بصددها(
الوالية احلالية  التعيني / إعادة التعيني االسم البلد إقليم املنظمة

 املدة /
 انتهاء الوالية

أ رؤقيا )انوب 
 الرويس(

 Lucien KOUAMEالسييييييييييييييد      دؤف ار

KONAN 
(، 2012الدورة السيييييييييييييييابعة للهيئة )
(، 2014الدورة التاإيييييييييييييييعة للهيئة )

اليييييدورة احليييييادؤييييية عشيييييييييييييييرة للهيئييييية 
( واليييدورة ال يييال ييية عشيييييييييييييييرة 2016)

 (2018للهيئة )

ال  ؤيية الرابعيية/ 
 إنتان

2021 
بسيييييييييييييييبييييييب  يييييياوحيييييية 

 19-   يد

ال  ؤييية األوىل/  (2018الدورة ال ال ة عشرة للهيئة ) Fuxiang WANGالسيد  الصني مإيا
 إنتان

2021 
بسيييييييييييييييبييييييب  يييييياوحيييييية 

 19-   يد

ال  ؤييية األوىل/  (2018الدورة ال ال ة عشرة للهيئة ) Marica GATTالسيدة  مالطة أوروة
 إنتان

2021 
بسيييييييييييييييبييييييب  يييييياوحيييييية 

 19-   يد

أميييييييييييييرؤييييييييييييكييييييييييييا 
الييييييالتييييييييييييينييييييييييييييية 
والييييييييييييبييييييييييييحيييييييييييير 
الييييييييييكييييييييييارؤيييييييييي  

 )الرويس(

 Francisco Javierالسيييييييييييييييييييييييييد  امكسيا

TRUJILLO ARRIAGA 
اليييييدورة احليييييادؤييييية عشيييييييييييييييرة للهيئييييية 

( واليييدورة ال يييال ييية عشيييييييييييييييرة 2016)
 (2018للهيئة )

ال  ؤيية ال ييانيية/ 
 إنتان

2021 
بسيييييييييييييييبييييييب  يييييياوحيييييية 

 19-   يد

ال  ؤييية األوىل/  (2018الدورة ال ال ة عشرة للهيئة )  يل أن ر حميد رمضانالسيد  اليين الشرق األدىن
 إنتان

2021 
بسيييييييييييييييبييييييب  يييييياوحيييييية 

 19-   يد

أميييييييييييييرؤييييييييييييكييييييييييييا 
 الشيالية

ال  اي  امتحييييييييدة 
 األمرؤكية

 حيّل حملّ  John GREIFERالسيد 
 Greg WOLFFالسيد 

 (2018الدورة ال ال ة عشرة للهيئة )

ال  ؤييية األوىل/ 
 إنتان

2021 
بسيييييييييييييييبييييييب  يييييياوحيييييية 

 19-   يد

  ن ب  رب
احملييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

اهلادئ  

 حيّل حملّ  Peter THOMSONالسيد  ني زؤلندا

 Stephen BUTCHERالسيد 
ال  ؤييية األوىل/ 

 إنتان
2021 
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 يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية األعضاء البديلون احملتملون :2اجلدول 
 إجراء بصددها()تشري األسطر ابللون الرمادي إىل ضرورة اختاذ 

الوالية احلالية /  التعيني / إعادة التعيني االسم البلد إقليم املنظمة
 املدة

 انتهاء الوالية

)عضييييي  بدؤل أّول(  أ رؤقيا
 ه رؤيييييييية الك ن   

 الدميقراطية

اليدورة الرابعية عشيييييييييييييييرة للهيئية  Mamba Mamba DAMASالسيد 
(2019) 

الييييييييييييييييييييييييييي  ؤيييييييييييييييييييييييييية 
 إنتاناألوىل/

2021 

 )عضييييييي  بدؤل  ن(
  ن ب أ رؤقيا

الييدورة ال ييال يية عشيييييييييييييييرة للهيئية  Kgabo MATLALAالسيد 
(2018) 

الييييييييييييييييييييييييييي  ؤيييييييييييييييييييييييييية 
 إنتاناألوىل/

2021 
بسيييييييييييييييبيييب  ييياوحييية 

 19-   يد
    تا ر )عض  بدؤل أّول(  آسيا

    تا ر )عض  بدؤل  ن( 

)عضييييي  بدؤل أّول(  أوروة
 اميلكة امتحدة

للهيئية اليدورة ال يانيية عشيييييييييييييييرة  Samuel BISHOP السيد
( والدورة ال ال ة عشييرة 2017)

 (2018للهيئة )

الييييييييييييييييييييييييييي  ؤيييييييييييييييييييييييييية 
 األوىل/إنتان

2021 
بسيييييييييييييييبيييب  ييياوحييية 

 19-   يد

    تا ر )عض  بدؤل  ن( 

أميييييييييييييرؤييييييييييييكييييييييييييا 
الييييييالتييييييييييييينييييييييييييييية 
والييييييييييييبييييييييييييحيييييييييييير 

 الكارؤ 

)عضييييي  بدؤل أّول( 
 األر نتني

الدورة احلادؤة عشيييييييييييييييرة للهيئة  Diego QUIROGA السيد
( والدورة ال ال ة عشييرة 2016)

 (2018للهيئة )

الييييييييييييييييييييييييييي  ؤيييييييييييييييييييييييييية 
 ال انية/إنتان

2021 
بسيييييييييييييييبيييب  ييياوحييية 

 19-   يد

)عضييييييي  بدؤل  ن( 
  بليع

الييدورة ال ييال يية عشيييييييييييييييرة للهيئية  Francisco GUTIÉRREZ السيد
(2018) 

الييييييييييييييييييييييييييي  ؤيييييييييييييييييييييييييية 
 األوىل/إنتان

2021 
بسيييييييييييييييبيييب  ييياوحييية 

 19-   يد
)عضييييي  بدؤل أّول(  الشرق األدىن

 ليبيا
الييدورة ال ييال يية عشيييييييييييييييرة للهيئية  السيد إامل عبد القادر هارون

(2018) 
الييييييييييييييييييييييييييي  ؤيييييييييييييييييييييييييية 

 األوىل/إنتان
2021 

بسيييييييييييييييبيييب  ييياوحييية 
 19-   يد

)عضييييييي  بدؤل  ن( 
 يهيي رؤيييييييية مصيييييييييييييييير 

 العربية

الييدورة ال ييال يية عشيييييييييييييييرة للهيئية  السيد أمحد العطار
(2018) 

الييييييييييييييييييييييييييي  ؤيييييييييييييييييييييييييية 
 األوىل/إنتان

2021 
بسيييييييييييييييبيييب  ييياوحييية 

 19-   يد

أميييييييييييييرؤييييييييييييكييييييييييييا 
 الشيالية

    تا ر )عض  بدؤل أّول(

    تا ر )عض  بدؤل  ن(

  ن ب  رب
 احملي  اهلادئ

    تا ر )عض  بدؤل أّول(

    تا ر )عض  بدؤل  ن(
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