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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 األعضاء ومن ميكن أن حيّل حملهم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

 من جدول األعمال 3-81البند 

  ية لوقاية النبااتتإعداد أمانة االتفاقية الدولمن 
 

 مقدمة -اًل أوّ 

جل د  ةت ف ذ لب م د  ةقريث ي (جل د   1ر2017أنشأأأهي ة تد بري ال  ة أأأبد  ة )اب د ( يف تدر ا الثاا  ةعان د  شأأأ   ( -1
 ةت ف ذر ةتسأأا ري  يف تد ا اجلاجلد اايأأات  ةت ف ذ لب م د  ةقريث يق لبقريسرت  يأأا ب ا اي وأأاا د لبشأأ ا   ا اجل     ما  

 ا ةذ   جملا . لابةتايل مت حلس  ة ا د  ةسااقد  ةيت كانت بؤاي اهاًاا اشاهبدق ل ملجل لفد ابيم جل د ب م د  ةقريث ي. 

  2.ت أأأأأأاصأأأأأأاي  ة ا د لليبتها  ةري    دلب ا بفاصأأأأأأ ل  ايأأأأأأفيد جل د  ةت ف ذ ل م  د  يأأأأأأت)ري      ايأأأأأأا  ا    -2
 .CPM 2022/04لبجل ض ةذه  ةس د   ت اصاي  ة ا د لليبتها  ةري    د   ا  يف تد ةت ق بها ا  ةفث قد 

 معلومات حمّدثة عن عضوية جلنة التنفيذ -اثنًيا

لصأأأااات    هم  يف تد ا الثاا  سااسأأأد  شأأأ    2020  تاث اكتب  يف تد أ ايأأأا  جل د  ةت ف ذ  ياة   ا  ارت  -3
ر. لل يفجري يأأأأأأأفر بس ل ثي سأأأأأأأ  ل حري ا  ايأأأأأأأفيد جل د  ةت ف ذ ليجل ض   ا  يف تد ا الثاا  ةسأأأأأأأاايأأأأأأأد  شأأأأأأأ   2021(
 Ringolds ألثلاب  ةس ريسمست ف(إيتفن ار ان  ة ا دق  Olga LAVRENTJEVAةقري  يتقاةت  ةس ري  ل ر. 2022(

                                                      
بأأأأأأأأأأأأأأأأأقأأأأأأأأأأأأأأأأأ يأأأأأأأأأأأأأأأأأ   ةأأأأأأأأأأأأأأأأأريلث   ةأأأأأأأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأد  شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   يفأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأأأأأأأد بأأأأأأأأأأأأأأأأأري اأأأأأأأأأأأأأأأأأل  ة أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأأأأأأأأأأأد  ةأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأ)أأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأد    1

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/09/CPM_12_REPORT_withISPMS_Arabic-2017-08-02.pdf. 
 /https://www.ippc.int/en/publications/85672   ت اصاي جل د  ةت ف ذ لليبتها  ةري    د   2
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ARNITIS   ةجلايأأأأأأأأأأأأأأفين  ة)ريي    لثلابق ة بلس اكااا ا أأأأأأأأأأأأأأفد  ملمعل   ا  م   لثلاب ا جل د (لبف ار  ةذي كان ألس 
( ملم كد  ملتبري ر  Matthew EVERATT ةت ف ذ لذةك لفًقا ل ت أأأأأأأاصأأأأأأأاي  ة ا د لليبتها. لدست ألثلاب  ةسأأأأأأأ ري 

. لب ا  ايأأأأأأأأفيد  ة ا د 2021اكتب  يف تد   ا ةذه  ةتسأأأأأأأأم اي ا ااث / ذ ث ا  ألثلاب  ايأأأأأأأأًف  ارييً. ونً ا. لل ف   عل
  حملريسثد ا  مل ف  هبذه  ةفث قد.

 القرار -اثلثًا

  ا ي  مب  ةق ارتلإنس  يف تد اري فس  إىل  -4
  ا أدا  أ ايأأأأأأأأأا  جل د  ةت ف ذ لب م د  ةقريث يق فايأأأأأأأأأً.  ن    ايأأأأأأأأأا   مل الا  ل ة)ريي  ق   ا  ة بف   ةتهك ري ر1(

  ةف ثا ا  مل ف  هبذه  ةفث قد.
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 عضوية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ق:املرف
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف عضاءاأل

                                                           
 .2020يف نوفمرب/ تشرين الثاين  (2023-2020)لألعضاء يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  اجلديدةبدأت الوالايت   1

 الفرتة /1الوالية احلالية  الربيد اإللكرتوينعنوان  االسم، املنظمة، العنوان، رقم اهلاتف البلد  اإلقليم/الوظيفة

 أفريقيا
 

 كينيا
 

 Faith NDUNGEالسيدة 
  KEPHIS .التجارة واملعايريمكتب  -كبرية املفتشني 

P.O. Box 49592, 00100 Nairobi  
Kenya 
  722697674 254 اهلاتف:

 
ndungeq@yahoo.com 

 

fdunge@kephis.org 

 

 الوالية الثانية
(2020 - 2023) 

 آسيا
 

 مجهورية كوراي
 

 Kyu-Ock YIMالسيدة 
  للنبااتتإدارة احلجر الصحي  -شعبة إدارة الصادرات  -ابحثة أوىل 

 وكالة احلجر الصحي للحيواانت والنبااتت
 وزارة الزراعة واألغذية والشؤون الريفية

 مجهورية كوراي
 7665-420-31-82 اهلاتف:

 

koyim@korea.kr 
 

 

 الوالية األوىل

(2020 - 2023) 

 Ringolds ARNITIS السيد التفيا أورواب
  –كبري املستشارين 

 اهليئة احلكومية لوقاية النبااتت
Lielvardes 36, Riga, LV-1036  

Latvia  
  26647626-371+ اهلاتف:

 

 

 ringolds.arnitis@hotmail.com 

 

 األوىلالوالية 

(2021 - 2024) 

mailto:koyim@korea.kr
mailto:ringolds.arnitis@hotmail.com
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 الوالية احلالية / الفرتة الربيد اإللكرتوينعنوان  املنظمة، العنوان، رقم اهلاتفاالسم،  البلد  اإلقليم/الوظيفة

أمررريرركررررررا الرررترريررنرريررررررة والرربرر ررر 
 الكارييب

 

 Francisco Adrian GUTIERREZالسيد  بليز
  املدير الفين لشؤون الصحة النباتية

  هيئة الصحة الزراعية يف بليز
Corner Hummingbird Highway / Forest Drive, Belmopan,  

Belize 
  0319-604-501 اهلاتف:

 

francisco.gutierrez@baha.org.bz 
 

 

 
 الوالية الثانية

(2020 - 2023) 

 هللا عبد املطلب عبد السيد أمحد م. مجهورية مصر العربية الشرق األدىن ومشال أفريقيا
قسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب وقاية النبات واحلجر الزراعيل وزارة البلدايت  -مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحة نباتية 

 ل الدوحةل1966 ص.ب. والبيئة.
 قطر

 97433262779+ اهلاتف:

 

bidoeng@yahoo.com 
 

bidoeng@gmail.com 
 

 

 الوالية األوىل

(2020 - 2023) 

 كندا  أمريكا الشمالية
 )رئيس جلنة التنفيذ(

 Dominique PELLETIERالسيد 
  مسؤوة دويل عن معايري  حة النبااتت

  الوكالة الكندية لتفتيش األغذية
1400, Merivale Rd, Tower 1, Room 307,  

Ottawa, ON, K1A 0Y9  
Canada 
 6492-773-613 اهلاتف:

 

 dominique.pelletier@inspection.gc.ca 

 
 الوالية الثانية

(2020 - 2023) 

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
 

 Nilesh Ami CHANDالسيد  فيجي
  كبري موظفي وقاية النبااتت
  فيجيهيئة األمن البيولوجي يف 

G. P. O. Box 18360, Suva 
Fiji  

 8960580  - 595 9967 679+ اهلاتف:
 

 

pranavrchand@hotmail.com 
 

nachand@baf.com.fj 

 
 الوالية األوىل

(2020 - 2023) 

mailto:francisco.gutierrez@baha.org.bz
mailto:bidoeng@yahoo.com
mailto:bidoeng@gmail.com
mailto:dominique.pelletier@inspection.gc.ca
mailto:pranavrchand@hotmail.com
mailto:nachand@baf.com.fj
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 الوالية احلالية / الفرتة الربيد اإللكرتوينعنوان  االسم، املنظمة، العنوان، رقم اهلاتف البلد  اإلقليم/الوظيفة

 أسرتاليا خبري
 )انئب رئيس جلنة التنفيذ(

 Christopher John DALE السيد
  مساعد مدير قسب مراقبة وتشخيص الصحة النباتية

  وزارة الزراعة واملياه والبيئة
7 London Circuit, Canberra ACT 2601  

Australia 
  466459129 61+  -  262725192 61+ اهلاتف:

 

chris.dale@agriculture.gov.au 
 

 

 الوالية الثانية
(2020 - 2023) 

 Ruth AREVALO MACIAS السيدة شيلي ةخبري 
 لوائح الصحة النباتية وإ دار الشهاداتأخصائية يف قسب 

Paseo Bulnes 140, Piso 3, Santiago 
Chile 
  56223451246 اهلاتف:

 

ruth.arevalo@sag.gob.cl 
 

 
 الوالية األوىل

(2020 - 2023) 

 Magda GONZALEZ ARROYOالسيدة  كوستاريكا خبرية
 قسب املعايري واللوائح التنظيميةلرئيسة 

Servicio fitosanitario del estado Sabana Sur, contiguo a edificio 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José 

Costa Rica 
 25493600(506) اهلاتف:

 

mgonzalez@sfe.go.cr 
 

 
 الوالية الثانية

(2020 - 2023) 

 Thorwald GEUZE السيد هولندا خبري
هيئة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمة األغذية واملنتجات  -مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة أوة يف تاة الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحة النباتية 

  االستهتكية
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 

The Netherlands 
 51290267-6(0)-31+ اهلاتف:

 

 

t.geuze@nvwa.nl 
 

 
 الوالية األوىل

(2020 - 2023) 

mailto:chris.dale@agriculture.gov.au
mailto:ruth.arevalo@sag.gob.cl
mailto:mgonzalez@sfe.go.cr
mailto:t.geuze@nvwa.nl
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 .قد يتغري املمثل الذي جرت تسميته من وقت آلخر حبسب ما حتدده جلنة املعايري  2
 .للمنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت الفنيةقد يتغري املمثل الذي جرت تسميته من وقت آلخر حبسب ما حتدده املشاورة   3

 الوالية احلالية / الفرتة الربيد اإللكرتوينعنوان  االسم، املنظمة، العنوان، رقم اهلاتف البلد  اإلقليم/الوظيفة

 Lalith Bandula KUMARASINGHEالسيد  نيوزيلندا خبري
  النباتية والبيئةخمترب الصحة 

  خدمات التشخيص واملراقبة
  وزارة الصناعات األولية

231 Morrin Road, St. Johns. Aucklan 
New Zealand  

  9095713 29 (64)اجلواة: اهلاتف  - 9095713 9 (64) اهلاتف:

 

Lalith.kumarasinghe@mpi.govt.nz 
 

 

 الوالية األوىل
(2020 - 2023)  

 Álvaro SEPÚLVEDA LUQUEالسيد    2ممثل عن جلنة املعايري

 مهندس زراعي/ رئيس قسب االسترياد
 شعبة الزراعة والثروة احليوانية
 إدارة احلماية الزراعية واحلرجية

Av. Bulnes No. 140, 3er. Piso. Santiago de Chile 
Chile 
  1203 2345 2 56+الفاكس:  - 23451454 2 56+ اهلاتف:

alvaro.sepulveda@sag.gob.cl 
 

asepulvedal@hotmail.com 

 

 الثانيةالوالية 
(2021 - 2024) 

 عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
للمنظمؤؤؤؤات  الفنيؤؤؤؤةاملشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاورة 

 3اإلقليمية لوقاية النبااتت

 يفمنظمؤؤؤؤة وقؤؤؤؤايؤؤؤؤة النبؤؤؤؤااتت 
 أمريكا الشمالية

 

 Stephanie BLOEM السيدة
 أمريكا الشمالية يفمنظمة وقاية النبااتت أمانة  املديرة التنفيذية

1730 Varsity Drive, Suite 145, Raleigh, North Carolina 27606  
United States of America  

  4761 480 919 + اهلاتف اجلواة: - 4040 617 919 + اهلاتف:

;stephanie.bloem@nappo.org 
 

tita.bloem@gmail.com 

 

 ةالثاني الوالية

(2020 - 2023) 
 

mailto:Lalith.kumarasinghe@mpi.govt.nz
mailto:alvaro.sepulveda@sag.gob.cl
mailto:asepulvedal@hotmail.com
mailto:stephanie.bloem@nappo.org
mailto:tita.bloem@gmail.com
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 األعضاء املناوبون والبديلون للجنة التنفيذ وتنمية القدرات

 الوالية احلالية / الفرتة الربيد اإللكرتوينعنوان  االسم، املنظمة، العنوان، اهلاتف البلد اإلقليم

 أفريقيا
 

 Raymonda JOHNSON السيدة سرياليون
وزارة الزراعة املنظمة الوطنية لوقاية النبااتتل  -رئيسؤؤؤة قسؤؤؤب حملاية ا ا ؤؤؤيل 

 والغاابت
,Building Youyi Floor st1 

 Brookfields  
Sierra Leone 

  23276271030+ اهلاتف:

 

raymonda.johnson@yahoo.com 
 

raymonda.johnson.rj@gmail.com 
 

 

 الوالية األوىل

(2019 - 2022) 

    منصب شاغر   آسيا

 Stavroula IOANNIDOUة السيد (1) اليوانن أورواب
 خبرية يف اللوائح الوطنية للصحة النباتية

 وزارة التنمية الريفية واألغذية
150 Sygrou Av. 17671 

Kalithea, Athens 
Greece 
 9287133 210 30+اهلاتف: 

 6973794664 30+اهلاتف اجلواة: 

 

stioannidou@minagric.gr 

 

 الوالية األوىل
(2021 - 2024) 

 Matthew EVERATTالسيد  (2اململكة املتحدة ) 
 كبري مديري خماطر اآلفات النباتية )كبري املسؤولني التنفيذيني(

8 Freemens Court, 
Water Lane, York, 

YO30 6PU 
United Kingdom 

 07896201770 :اهلاتف

 

Matthew.Everatt@defra.gov.uk 

 

 الوالية األوىل 
(2021-2024) 

 Wendolyn J. BELTZ السيدة  الوالايت املتحدة األمريكية أمريكا الشمالية
 مديرة العمليات امليدانية الوطنيةل وقاية النبااتت واحلجر الصحي

 

Wendolyn.beltz@usda.gov 
 

 الوالية الثانية

mailto:raymonda.johnson@yahoo.com
mailto:raymonda.johnson.rj@gmail.com
mailto:stioannidou@minagric.gr
mailto:Matthew.Everatt@defra.gov.uk
mailto:Wendolyn.beltz@usda.gov
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 الوالية احلالية / الفرتة الربيد اإللكرتوينعنوان  االسم، املنظمة، العنوان، اهلاتف البلد اإلقليم

 وزارة الزراعة األمريكية
2150 Centre Ave., Bldg. B, Fort Collins, CO 80526  

United States of America  
  7564-494-970 اهلاتف:

 (2020 - 2023) 
  

أمريكرررا الرتينيرررة والب ر 
 الكارييب

 Melisa Graciela NEDILSKYJ السيدة  األرجنتني
 حمللة متخصصة يف وقاية النبااتت.

 اهليئة الوطنية للصحة وجلودة األغذية الزراعية
Lago Alumine 2358, Lomas de Zamora. 1832 Buenos Aires, 

Argentina.  
 54193856(54911+)اجلواة: اهلاتف - / 42984981 (5411+)اهلاتف:

 

mnedilsk@senasa.gob.ar 
melisanedilskyj@yahoo.com.ar 

 

 الوالية األوىل
(2021 - 2024) 

الشررررررررررررق األدىن ومشرررال 
 أفريقيا

 السيد إسرم فرحات عبد العزيز أبو العر مجهورية مصر العربية
 وحدة حتليل خماطر اآلفاتل مشرف وخبري ابلصحة النباتية ووقاية النبااتت

  اجليزة -الدقي  -د ميشيل ابخوم  شارع 6 املركزية للحجر الزراعيل اإلدارة

 العربيةمجهورية مصر 
 201007054480+ اجلواة:اهلاتف  - 2037608575+ اهلاتف:

 

 islam.gene@gmail.com 
 

 الوالية األوىل
(2021 - 2024) 

جررررنرررروب غرررررب احملرررريررررط 
 اهلادئ

 

 Ngatoko TA NGATOKOالسيد  جزر كوك
 الزراعةل حكومة جزر كوكمدير دائرة األمن البيولوجي لدى وزارة 

P.O. BOX 96, Rarotonga, Cook Islands Government 
Cook Islands 

  (hm) 20377ل (wk) 28711 (682) اهلاتف:

 

 ngatoko.ngatoko@cookislands.gov.ck 
 

 

 الوالية األوىل
(2020 - 2023) 

 

 

mailto:mnedilsk@senasa.gob.ar
mailto:melisanedilskyj@yahoo.com.ar
mailto:islam.gene@gmail.com
mailto:ngatoko.ngatoko@cookislands.gov.ck

