
 CPM 2023/30 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 1-19البند  األعضاء ومن ميكن أن حيّل حملهم يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 4 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 األعضاء ومن ميكن أن حيّل حملهم يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية
 من جدول األعمال 1-19البند 

 (النبااتت)من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 
 

على التوايل ابلالئحة الداخلية  2و 1الالئحة الداخلية ملكتب اهليئة )امللحقان  )اهليئة( ضعععهي هيئة تدابري الصعععحة النباتيةو  [1]
ووفًقا للخطوط التوجيهية للتناوب على شعععععصل منصعععععب  ئيئ اهليئة و ئب الائيئ )الا اعتمد ا اهليئة يف دو  ا  (.1للهيئة

(، سععييات تهيا الائيئ التايل من إقليم أمايكا الاععمالية و ئب الائيئ التايل من إقليم الاععا  األد  يف 2(2013الثامنة )
  املنظمة.

( أن تنتخب مكتًبا جديًدا هلا على اعتبا  أّن الوالية احلالية ومد ا 2023ويتها على اهليئة يف دو  ا السععععععععععععابهة عاععععععععععععا  ) [2]
وسعععععوه يت ّل   ( للهيئة.2023سعععععوه تنتها يف ااية الدو   السعععععابهة عاعععععا  )سعععععنتان لكل من الائيئ وأعضعععععاء املكتب 

املكتب اجلديد للهيئة من  ئيئ و ئب للائيئ وأت أعضععععععععاء إضععععععععافيا ليم تكون ةيمم أقاليم املنظمة  ثلة يف املكتب. 
انتهاء دو  ا التاسعععهة عاعععا   ( للهيئة وتنتها ممم2023وسعععوه تبدأ والية املكتب اجلديد فو ًا بهد الدو   السعععابهة عاعععا  )

(2025.) 
 أل  أمساء األعضاء احلاليا يف مكتب اهليئة وأقاليم املنظمة الا ميثلواا، ابإلضافة إىل مد  واليتهم.-1وتاد يف امللحق  [3]
إذا وتنص املاد  الثانية من الالئحة الداخلية للهيئة بوضععععععوأ على أنن ال ميكن انتخاب أت شععععععخص عضععععععًوا يف املكتب إالّ  [4]

وينبصا كذلك أن حيصععععععل الاععععععخص امله  على موافقة  ئيئ  يئة الا جتات فيها االنتخاابت.اهلالل دو   خ احاضععععععاً كان 
 الوفد الذت ينتما إلين من أجل انتخابن.

ومن مثّ األعضاء اآلخاون يف مكتب  اًل وتتّم الهملية االنتخابية على مااحل منفصلة حيم يُنتخب الائيئ و ئب الائيئ أوّ  [5]
 اهليئة من أقاليم املنظمة الا ال ميثلها أت من الائيئ و ئب الائيئ.

ا على اهليئة يف دو  ا السععععععابهة  [6] وعماًل ابملاد  الاابهة من الالئحة الداخلية ملكتب اهليئة )اسععععععتبدال األعضععععععاء(، يتها أيضععععععً
لرتشعععععععععي   مهي املكتب، وجيد  بكل إقليم من أقاليم املنظمة أن يكون  ( أن تنتخب األعضعععععععععاء البديلا يف2023عاعععععععععا  )

هؤالء األعضعععاء البديلا يف مسعععتهّل اجللسعععة الهامة األوىل ليم ُتسعععتكمل الهملية االنتخابية خالل الدو   السعععابهة عاعععا  
  ء أمساء األعضاء البديلا احلاليا يف مكتب اهليئة.اب-1ويبّا امللحق  (.2023للهيئة )

                                                      
 /80395https://www.ippc.int/en/publications/: 2و 1الالئحة الداخلية هليئة تدابري الصحة النباتية، امللحقان   1
(: 35، الصفحة 6الثاين يف املافق  امللحقاخلطوط التوجيهية للتناوب )تقايا الدو   الثامنة للهيئة،    2

014.pdfhttps://assets.ippc.int/static/media/files/publications/2014/03/04/final_report_ar_2013_mi150_revised_03_04_2 

https://www.ippc.int/en/publications/80395/
https://assets.ippc.int/static/media/files/publications/2014/03/04/final_report_ar_2013_mi150_revised_03_04_2014.pdf


CPM 2023/30  األعضاء ومن ميكن أن حيّل حملهم يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 4من  2الصفحة 

ويتهّا على كل إقليم تقدمي الرتشعععععععععععيحات من خالل اآللية املوضعععععععععععوعة لكل إقليم أو بواسعععععععععععطة  ئيئ كّل  موعة إقليمية  [7]
( ippc@fao.orgوآخا مهلععععة لتقععععدمي الرتشععععععععععععععيحععععات إىل أمععععانععععة االتفععععاقيععععة الععععدوليععععة لوقععععايععععة النبععععااتت ) املنظمععععة. يف
  3وجيب أن تكون الرتشيحات مافوعة بتهّهد موّقمم متاأ على البوابة الدولية للصحة النباتية. .2023آذار  مارس/ 3 ها

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعّو  إىل القيام مبا يلا: [8]
  ئيئ مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية. انتخاب (1)
  ئب  ئيئ مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية. انتخاب (2)
يف مكتب هيئة تدابري الصععععععععععععععحة النباتية من أقاليم املنظمة الا ال ميثلها أت من الائيئ و ئب األعضععععععععععععععاء  انتخاب (3)

 الائيئ.
 األعضاء البديلا يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية. انتخاب (4)

                                                      
 /manual-procedure-activities/governance/ippc-https://www.ippc.int/ar/coreبيان التهّهد:   3

https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/ippc-procedure-manual/


ألف-1امللحق  هيئة تدابري الصحة النباتية مكتبيف األعضاء    

 4 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 ألف األعضاء احلاليون يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية )بعد دورهتا اخلامسة عشرة(-1امللحق 

 انتهاء الوالية الوالية احلالية / املدة  التعيني / إعادة التعيني  االسم  البلد اإلقليم 

 أفريقيا
 )الائيئ(

 Lucienالسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد  كوت ديفوا 

KOUAMÉ KONAN 
 (2012الدو   السابهة للهيئة )
 (2014الدو   التاسهة للهيئة )

 (2016الدو   احلادية عاا  للهيئة )
 (2018الدو   الثالثة عاا  للهيئة )

 (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة )

 2023 الوالية اخلامسة / سنتان

 (2018عاا  للهيئة )الدو   الثالثة  Fuxiang WANGالسيد  الصا آسيا
 (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة )

 2023 سنتان / الوالية الثانية

املععععععععععمععععععععععلععععععععععكععععععععععة  أورواب
 املتحد 

 ( 2017الدو   الثانية عاا  للهيئة ) Sam BISHOPالسيد 
 (2018الدو   الثالثة عاا  للهيئة )

 (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة )

 سععععععععععععععنتان / الوالية الثانية
)بعععععديعععععل عن السعععععععععععععععيعععععد  

Marica Gatt) 

2023 

أميييييييييرييييييييييكيييييييييا 
اليييييتييييييييينييييييييييية 
والييييييييبييييييييحيييييييير 

 الكارييب

 Diegoالسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد  األ جنتا

QUIROGA 
 (2016الدو   احلادية عاا  للهيئة )
 (2018الدو   الثالثة عاا  للهيئة )

 (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة )

   سعععععععععععنتان / الوالية الثانية
)عضعععو بديل عن السعععيد 
Francisco Javier 

TRUJILLO 

ARRIAGA) 

2023  

ةهو ية مصعععععععا  الاا  األد 
 الهابية

  2023 سنتان / الوالية األوىل (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة ) السيد أمحد كمال العطّار

أميييييييييرييييييييييكيييييييييا 
 الشمالية

) ئععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب 
 الائيئ(

الععععععععععععععععععععععععععععععععوال ت 
املعععععععععععععتعععععععععععععحعععععععععععععد  

 األمايكية

 (2010الدو   اخلامسة للهيئة ) John GREIFERالسيد 
 (2012الدو   السابهة للهيئة )
 (2014الدو   التاسهة للهيئة )

 (2016الدو   احلادية عاا  للهيئة )
 (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة )

  2023 سنتان / الوالية اخلامسة

جنوب غرب 
 احمليط اهلادئ

 Peterالسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد  نيوزيلندا

THOMSON 
 (2014الدو   التاسهة للهيئة )

 (2021عاا  للهيئة )الدو   اخلامسة 
  2023 سنتان / الوالية الثانية



 هيئة تدابري الصحة النباتية يف مكتب األعضاء البديلون احلاليون ابء-1امللحق 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 4من  4الصفحة 

 األعضاء البديلون احلاليون يف مكتب اهليئة )بعد دورهتا اخلامسة عشرة( -ء اب-1امللحق 
 أو إىل شصو  املنصب( 2022تاري األسطا ابللون الامادت إىل األعضاء الذين تنتها واليتهم يف عام 

الوالييييييية احلييييييالييييييية /   التعيني / إعادة التعيني  االسم  البلد  اإلقليم
  املدة

انييييتييييهيييييياء الييييوالييييييية 
  احلالية

جععععععععععنععععععععععوب  1  أفريقيا
  أفايقيا

 Kgaboالسعععععععععععععععععععععععععععععععععيععععععععععععععععععد 

MATLALA  ( 2018الدو   الثالثة عاا  للهيئة)  
  (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة )

 / العععواليععععععععة العععثععععععععانعععيععععععععة
  سنتان

2023  

        شاغا  2

        شاغا  1  آسيا

        شاغا  2

          1  أورواب

 / العععععععععععواليعععععععععععة األوىل  (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة )  Marco TRAAالسيد   هولندا 2
  سنتان

2023  

أمييييييييريييييييييكييييييييا 
الييييتييييييينيييييييييية 
واليييييييبيييييييحييييييير 

  الكارييب

        شاغا  1

 Franciscoالسعععععععععععععععععععععععععععيععععععععععععد   بليز 2

GUTIÉRREZ 
  (2018الدو   الثالثة عاا  للهيئة )

  (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة )
 / العععواليععععععععة العععثععععععععانعععيععععععععة

  سنتان
2023  

الشييييييييييييييييييييير  
  األدىن

 / العععععععععععواليعععععععععععة األوىل  (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة )  السيد حلبيب بن ةهن  تونئ 1
  سنتان

2023  

سعععععععععععععععا  عبد القاد   السعععععععععععععععيد  ليبيا 2
 / العععععععععععواليعععععععععععة األوىل  (2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة )  ها ون

  سنتان
2023  

أمييييييييريييييييييكييييييييا 
  الشمالية

 Gregoryالسعععععععععععععععععععععععععععععيعععععععععععععععد   كندا  1

WOLFF  ( 2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة)  العععععععععععواليعععععععععععة األوىل / 
  سنتان

2023  

        شاغا  2

جييييييييييينيييييييييييوب 
غرب احمليط 

  اهلادئ

 Gabrielleالسععععععععععععععععععععععععععيعععععععععععد   أسرتاليا 1

Vivian SMITH  ( 2021الدو   اخلامسة عاا  للهيئة)  العععععععععععواليعععععععععععة األوىل / 
  سنتان

2023  

        شاغا  2

 


