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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 عشرة السادسةالدورة 

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

 ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف جلنة املعايري التابعة هليئة تدابري الصحة النباتيةاألعضاء 

 من جدول األعمال 2-18البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن إعداد 
 

 األعضاء يف جلنة املعايري ومن ميكن أن حيّل حمّلهم -اًل أوّ 
 
التف ق   الد ل   لوق ي  ل  ا فرع   وىل جه ز  2006تدابري الصأأأأأأأأأأأأأا  ال(، ت   راا   وىل )       ا    ر أنشأأأأأأأأأأأأأ        -1

  1   اا    أيض   اختص ص   جل(  املع يري  الئاته  الداخل  . حد   جل(  املع يري. ال(، ات ىل   و:
 
وىل على أعضأأأأأأأأ ه   ا اجله ز الفرعء  ا عضأأأأأأأأ ه ال،ديل  2021عشأأأأأأأأر  ر اخل مسأأأأأأأأ  صأأأأأأأأ  ق  اا   ىل )        -2

الشأأ غر   قد تتع  اع    ال( ر ) غري أن   الي  بعض ا عضأأ ه قد رأأ  ف  على ه يته    ( ض بعض امل( صأأ   .احملتمل 
ختصأأأ صأأأ   االمل أهم ال يزالون مؤ ل   صأأأ ل  لالنت، وىل   لس ااأأأت(   ا ا   دح ل  بعض ا عضأأأ ه ايخريل للت  

 الداخل  . لوائحال  
 
 ي(،غء تقدمي الرترأأأأأأ ا   اجلديد  ملاه امل( صأأأأأأ  الشأأأأأأ غر  أ  لوعضأأأأأأ ه ال يل رأأأأأأ  ف   اليتهم على االنته ه  -3

 يتع   على  ا اقل م تقدمي الرترأأأأأأأأأأأأ ا   مل خالو ايل   املويأأأأأأأأأأأأوع  ل ا اقل م أ    املؤ ل  لالنت، و لوالي  جديد .
 آخر مهل  لتقدمي الرترأأأأأأأأأأأأ ا   ا  أم ن  االتف ق   الد ل   لوق ي  ال(، ات   بوااأأأأأأأأأأأأع   ئ ل ايموع  انقل م   ) امل( م .

 جي  أن ترفق ابلرترأأأأ ا   للا(  املع يري السأأأأري  ال ات   للمررأأأأا   .2022فرباير/شببببا   16و  ء ippc@fao.orgر
  2 تعه د موق ع لويع املع يري مت ح على ال،واب  الد ل   للصا  ال(، ت  .

                                                      
  https://www.ippc.int/ar/publications/1107#/ اختص ص   جل(  املع يري  الئاته  الداخل  :  1
 commitment-statement-https://www.ippc.int/en/publications/ippc/يرجى ت(زيا التعه د اخل ص بلا(  املع يري مل املوقع الت يل:   2

https://www.ippc.int/ar/publications/1107/
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-statement-commitment/
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ا ا  م  يلء: -4   تشري الالئا  الداخل   للا(  املع يري حتديد 
 
لوق ي  ال(، ات ىل ال يل تع (هم ا طراف املتع قد   القعري "ي(،غء أن ي ون ا عضأأأأأ ه مل  ،   مسأأأأأؤ يل امل( م    -5

 ت ون لديهم مؤ ال  ) ختصأأأأأأأأأ  ب ولوجء علمء رأ  م  يع  لوو )   و  ق ي  ال(، ات ىل  تتوافر لديهم خت   مه  ا  
 ) اي ال  الت ل   على  جو اخلصوص:

 
 خت  عمل   ) تشغ ا ن  م  طين أ    يل للصا  ال(، ت  ؛ 
 ا ا   ن  م  طين أ    يل للصا  ال(، ت  ؛  
 .  تع، ق تدابري الصا  ال(، ت   املتعلق  ابلتا    الد ل  

 
توافق ا طراف املتع قد  على أن ي ر س أعضأأأ ه جل(  املع يري م  يلزم مل  ق  للمشأأأ     بصأأأف  م(ت م   م(ها    -6

  ) االجتم ع  ."
 
 يتم اخع      أن يضأأأع اجراها  خ صأأأ  بو الخت    أعضأأأ ئو ) جل(  املع يري."جيوز ل ا اقل م مل أق ل م امل( م  -7

أم ن  االتف ق   الد ل   لوق ي  ال(، ات  اب عضأأأأ ه امل،ت  يل ال يل ت عرا أم ع م على      تدابري الصأأأأا  ال(، ت   مل أجا 
 [.1]مقتعف مل امل     اقرا  م."

 
ح  ا اقل م مل أق ل م امل( م -8  ىل ت،ع   لإلجراها  اخل صأأأأأ  بوىل أعضأأأأأ ه بديل  ءتمل   عضأأأأأ ه جل(  املع يري "ي ررأأأأأ  

 ت،قى عضوي  ا عض ه ال،ديل  احملتمل ىل مىت مت اقرا  عضويتهمىل ص ل    يعرا أم ه م على اا    ل ء ت قر عضويتهم.
ل  احملتمل  ااأأأأأأأأأأأت ف ه مؤ ال  العضأأأأأأأأأأأوي   ي(،غء اؤاله ا عضأأأأأأأأأأأ ه ال،دي .3ل(فل الفرتا  الزم(   اليت ت(  عل ه  امل    

د   ا اقل م مل أق ل م امل( م  عضأأويل بديل  ءتمل   اد أقصأأى. امل(صأأوص عل ه  )   ا الالئا . ح   ُي   ح ثم  يررأأ 
 [.2]مقتعف مل امل     اقل م عضويل اث( ىل ي(،غء لو أن يوي ح الرتت   ال ي ا عمالن بو  ،ديل  مبوج    ا امل   ."

 
]مقتعف مل  "يشأأغا العضأأو ال،ديا م(صأأ،و حىت انته ه مد   الي  العضأأو ا صأألءىل  جيوز تررأأ او لوال   ايأأ ف  ". -9

 [.2امل    
 

 ال جيوز لوعضأأأأ ه أن يشأأأأغلوا أ ثر مل  اليت   اد  "يشأأأأغا أعضأأأأ ه جل(  املع يري  اليتهم ملد  ثال  اأأأأ(وا . -10
بعل  اعف ه ا       تدابري الصا  ال(، ت   للسم ح  حد ا عض ه ) اقل مه   أقصى اال ) ح و تقد م  احدى ا ق ل م

 م   جيوز لوق ل م تقدمي طل،   نعف ها   ف اوز )   ا ال ل  أن يشأأأغا العضأأأو  الي  ايأأأ ف  . بشأأأغا  الي  ايأأأ ف  .
سأأأأأ  الوال   اجلزئ   اليت يشأأأأأغل ايأأأأأ ف   للعضأأأأأو نفسأأأأأو )  ا  الي  على حد . ه  ا عضأأأأأ ه ال،ديلون  الي    مل   ال حت 

 [.3]مقتعف مل امل      غراا   ا الالئا ."
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" جي  على      تدابري الصا  ال(، ت   أن تسمح برتت    ال   أعض ه جل(  املع يريىل  م  يتوج  على ا ق ل م  -11
و ا    تدابري الصأأا  ال(، ت  ىل 2012ر ]مقتعف مل تقرير الد    السأأ بع  تشأأا ع   ا اخلعو ىل لضأأم ن ااأأتمرا ي  اخلت ".

 [.21قرا ا       تدابري الصا  ال(، ت   بش ن حتس  عمل    يع املع يريىل القرا   :4املرفق 
 

وىل على أن مد   الي  أعضأأأأأأ ه جل(  املع يري ت(تهءىل 2013 جتد  انرأأأأأأ    ا  أن اا     افق ىل )       الث م(  ر -12
)  العما املؤلف  مل اأأأأأأأأأأأ،ع  أعضأأأأأأأأأأأ ه الت بع  للا(  املع يريىل  ال ي ي عقد ع     مج ع  ىل بعد اجتم ع 2014ا مل ع م اعت،    

 رهر م يو/أ  .
 

أ  ال تزاو م( ص،هم ر غر   2022) ع م ت(تهء  ال  م  أعض ه ) جل(  املع يري ات ي(،غء لله    املص  ق  على    -13
  و:ألف-1ق امللاران ر 

 
 ل اقل م أفريق  ؛عضو  احد م  
 اقل م أا  ؛ ل عضو  احد م 
  اقل م أ   اب؛ل  عضو  احد م 
 ؛ عضوان اث( ن مل اقل م أمري   الالت (    م(عق  ال   ييب  
 مل اقل م احمل ط اا  ئ؛ احد   عضو  

 
 ا    على االنته ه لوالي  أخرى.  جيوز انت، و ا عض ه ال ل   ) جل(  املع يري ال يل ر  ف   اليتهم -14
 

 2022ع م ت(تهء  اليتهم )  ) جل(  املع يري أعضأأأأأأأأأأأأأأ ه بديل  ءتمل  مث ن  املصأأأأأأأأأأأأأأ  ق  على  يتع   على اا     -15
 و:ابه-1امللاق ن ر اأ  ال تزاو م( ص،هم ر غر  ر

 
  مل اقل م أفريق  ؛عضوان اث( ن  
 مل اقل م آا  ؛  احد  عضو 
  مل اقل م أ   اب؛اث( ن  ان عضو 
 اقل م أمري   الالت (    ال،ار ال   ييب؛  احد مل  عضو 
 عضو  احد مل اقل م أمري   الشم ل  ؛   
  مل اقل م احمل ط اا  ئ.  احد عضو 

 
على الرتت   ال ي اأأأتتم على   ل ىل ي(،غء لله    أن تصأأأ  ي أيضأأأ   ابنيأأأ ف  ا  املصأأأ  ق  على ا عضأأأ ه ال،دي -16

 ال ل   ال،ديل  احملتمل    أبن ا عض ه ي(،غء لله    أن أتخ  علم   أا او  عو  ا عض ه ال،ديل  احملتمل  )  ا اقل م.
 ) جل(  املع يري ال يل ر  ف   اليتهم ا    على االنته ه مؤ لون لتسم تهم لوالي  اثن  .
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 القرارات -اثنًيا
 

      تدابري الصا  ال(، ت   مدعو  ا  الق  م مب  يلء: ان   -17
 

 مل مي ل أن ُيا  ءل هم )  ألف-1امللاق اب عضأأأأأأأأأأأ ه ال ل   ) جل(  املع يري  م   و م،  )   انح ط  علم   و1ر
 .ابه-1امللاق جل(  املع يري  م   و م،  ) 

 على ا عض ه اجلد   مل مي ل أن ُيا  ءل همىل حس،م   و م( ا . املص  ق  و2ر
 على الرتت   ال ي اتتم على أا او  عو  ا عض ه ال،ديل  ابل(س،  ا   ا اقل م. املص  ق  و3ر
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 أعضاء جلنة املعايري ومن ميكن أن حيّل حملهم -ألف
 ابللون الرمادي إىل ضرورة اختاذ إجراء( األسطرتشري )أعضاء جلنة املعايري  -ألف -1امللحق 

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

انتهاء 
الوالية 
 احلالية

عضو من 
 أفريقيا

مجهوريّة 
الكونغو 

 الدميقراطية

 Alphonsineالسيدة 
LOUHOUARI 
TOKOZABA 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018 )/ 

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

الوالية الثانية/ 
 2024 ثالث سنوات

عضو من 
 أفريقيا

 كينيا
 Theophilusالسيد 

Mwendwa 
MUTUI 

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

الوالية األوىل/ 
 2024 ثالث سنوات

عضو من 
 أفريقيا

 Davidالسيد  مالوي

KAMANGIRA 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة 
(2019) 

الوالية الثانية/ 
 ثالث سنوات

2022 

عضو من 
 أفريقيا

 غاان
 Prudence السيد

Tonator 
ATTIPOE 

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

الوالية األوىل/ 
 2024 ثالث سنوات

 Chonticha السيدة اتيلند عضو من آسيا

RAKKRAI 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة 
(2019) 

الوالية األوىل/ 
 2022 ثالث سنوات

 الفلبني عضو من آسيا
 Gerald السيد

Glenn F. 
PANGANIBAN 

 للهيئة عشرة اخلامسة الدورة
(2021) 

الوالية األوىل/ 
 2024 ثالث سنوات

 عضو من آسيا

جمموعة العمل 
املؤلفة من سبعة 

أعضاء التابعة 
 للجنة املعايري

 Masahiro السيد الياابن

SAI 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018/) 

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

 الوالية الثانية/
 ثالث سنوات

2024 
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الوالية احلالية  التعيني / إعادة التعيني االسم البلد إقليم املنظمة
 املدة/

انتهاء 
الوالية 
 احلالية

 Xiaodong السيد الصني عضو من آسيا

FENG 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018/) 

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

 الوالية الثانية/
 ثالث سنوات

2024 

 Harry السيد بلجيكا عضو من أورواب

ARIJS 

 Olgaحّل حمّل السيدة 

Lavrentjeva 
اخلامسة عشرة للهيئة الدورة 

(2021) 

 الوالية األوىل
 ثالث سنوات

2024 

 إيطاليا عضو من أورواب
 السيدة

Mariangela 
CIAMPITTI 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة 
(2019) 

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2022 

 عضو من أورواب
جمموعة العمل 

املؤلفة من سبعة 
أعضاء التابعة 
 للجنة املعايري

اململكة 
 املتحدة

 Samuel السيد

BISHOP 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

 الوالية الثانية/
 ثالث سنوات

2024 

 Davidالسيد  إسرائيل عضو من أورواب

OPATOWSKI 

 (2006الدورة األوىل للهيئة )
 (2009الدورة الرابعة للهيئة )
للهيئة الدورة الثانية عشرة 

(2017) 
الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 

(2021) 

 الوالية الرابعة/
 ثالث سنوات

2024 

عضو من 
أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 الربازيل
 André السيد

Felipe C. P. da 
SILVA 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة 
(2019) 

الوالية األوىل/ 
 2022 ثالث سنوات
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الوالية احلالية  التعيني / إعادة التعيني االسم البلد إقليم املنظمة
 املدة/

انتهاء 
الوالية 
 احلالية

عضو من 
أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 كوستاريكا
 Hernandoالسيد 

Morera 
GONZÁLEZ 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

 الوالية الثانية/
 ثالث سنوات

2024 

عضو من 
أمريكا الالتينية 

والبحر 
 رئيس /الكارييب

 جلنة املعايري

 Ezequielالسيد  األرجنتني

FERRO 

الرابعة عشرة للهيئة  الدورة
(2019) 

الوالية الثالثة/ 
 2022 ثالث سنوات

عضو من 
أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 شيلي
 Álvaroالسيد 

SEPÚLVEDA 
LUQUE 

 (2015الدورة العاشرة للهيئة )
الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

(2018) 
الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 

(2021) 

 الوالية الثالثة/
 سنواتثالث 

2024 

عضو من 
 الشرق األدىن

مجهوريّة 
إيران 

 اإلسالمية

Maryam السيدة 

Jalili 
MOGHADAM 

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

 الوالية األوىل
 ثالث سنوات

2024 

عضو من 
 الشرق األدىن

مجهوريّة 
مصر 
 العربّية

 السيد اندر البدري
الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 

(2021) 
 األوىلالوالية 

 ثالث سنوات
2024 

عضو من 
 الشرق األدىن

اململكة 
األردنّية 
 اهلامشّية

عماد )حممد السيد 
 عيد( جروح العوض

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

 الوالية األوىل
 ثالث سنوات

2024 

عضو من 
 الشرق األدىن

 احلبيب حممد السيد تونس
 جامع بن

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

 الوالية األوىل
 ثالث سنوات

2024 
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الوالية احلالية  التعيني / إعادة التعيني االسم البلد إقليم املنظمة
 املدة/

انتهاء 
الوالية 
 احلالية

عضو من 
 أمريكا الشمالية

الوالايت 
املتحدة 
 األمريكية

 Marina السيدة

ZLOTINA 

 (2015الدورة العاشرة للهيئة )
الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

(2018) 
الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 

(2021) 

الوالية الثالثة/ 
 2024 ثالث سنوات

عضو من 
 الشماليةأمريكا 

 Steve السيد كندا

CÔTÉ 

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

 الوالية األوىل/
 ثالث سنوات

2024 

عضو من 
جنوب غرب 
 احمليط اهلادئ

 Joanne السيدة نيوزيلندا

WILSON 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة 
(2019) 

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

(0) 
2022 

عضو من 
جنوب غرب 

 اهلادئاحمليط 
 أسرتاليا

 Sophie السيدة

Alexia 
PETERSON 

الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 
(2021) 

 الوالية األوىل/
 ثالث سنوات

2024 

عضو من 
جنوب غرب 
 احمليط اهلادئ

اببوا غينيا 
 اجلديدة

 David Boasالسيد 

TENAKANAI 
الدورة اخلامسة عشرة للهيئة 

(2021) 

 الوالية األوىل/
 ثالث سنوات

2024 
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ابللون الرمادي إىل ضاارورة اختاذ  األسااطراألعضاااء البديلون امتملون جل جلنة املعايري )تشااري  -ابء-1امللحق 
 إجراء بصددها(

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

 املدة

انتهاء 
الوالية 
 احلالية

 أفريقيا
 

 )العضو البديل األّول(
 شاغر

   

 
 )العضو البديل الثاين(

 شاغر
   

 آسيا
 )العضو البديل األّول( مجهورية كوراي

 Mi Chi YEAالسيدة 

 عشرة اخلامسة الدورة
 (2021) للهيئة

الوالية األوىل/ 
 2024 ثالث سنوات

 
 )العضو البديل الثاين(

 شاغر
   

 أورواب
 

 )العضو البديل األّول(
    شاغر

 االحتاد الروسي
 )العضو البديل الثاين(

 Kostantin السيد

KORNEV 

الدورة الرابعة عشرة 
 (2019للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 2022 ثالث سنوات

أمريكا 
الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

  األرجنتني
 )العضو البديل األّول(

 Melisaالسيدة 

 Graciela
NEDILSKYJ  

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

األوىل/ الوالية 
 2024 ثالث سنوات

 
 )العضو البديل الثاين(

 شاغر
   

الشرق 
  السودان األدىن

 )العضو البديل األّول(
السيد عبد املنعم إمساعيل 

  عدرا عبد التام

الدورة اخلامسة عشرة 
  (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 2024 ثالث سنوات

 
اجلمهوريّة العربّية 

 السوريّة

 الثاين()العضو البديل 
 السيد إايد حممد

الدورة اخلامسة عشرة 
  (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 2024 ثالث سنوات
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إقليم 
الوالية احلالية /  التعيني / إعادة التعيني االسم والبلد البلد املنظمة

 املدة

انتهاء 
الوالية 
 احلالية

أمريكا 
  كندا الشمالية

 )عضو بديل عن كندا(
Rajesh  السيد

RAMARATHNAM 

الدورة اخلامسة عشرة 
  (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 2024 ثالث سنوات

 
الوالايت املتحدة 

 األمريكية

)عضو بديل عن الوالايت 
 املتحدة األمريكية(

 Stephanieالسيدة 

DUBON  

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

الدورة الرابعة عشرة 
 (2019للهيئة )

الوالية الثانية/ 
 2022 ثالث سنوات

جنوب 
غرب 
اميط 
 اهلادئ

  أسرتاليا
)بدياًل عن نيوزيلندا أو 

 أسرتاليا(
 Susieالسيدة 

COLLINS 

الدورة اخلامسة عشرة 
  (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 2024 ثالث سنوات

 
 )العضو البديل الثاين(

     شاغر

 

 

 


