
 CPM 2023/27 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 2-19البند  يف جلنة املعايري التابعة هليئة تدابري الصحة النباتيةاألعضاء ومن ميكن أن حيلّ حمّلهم 
 

 

 9 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 األعضاء ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف جلنة املعايري التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية
 من جدول األعمال 2-19البند 

 (الدولية لوقاية النبااتت من إعداد أمانة االتفاقية)
 

الدولية لوقاية النبااتت، وهو:  فرعًيا لالتفاقية(، جهازًا 2006تدابري الصحة النباتية )اهليئة(، يف دورهتا األوىل ) أنشأت هيئة [1]
  1وحّددت اهليئة أيًضا اختصاصات جلنة املعايري والئحتها الداخلية. جلنة املعايري.

 (، على أعضاء هذا اجلهاز الفرعي واألعضاء البديلني احملتملني.2022السادسة عشرة ) األخرية وصادقت اهليئة، يف دورهتا [2]

غري أنّه مثة بعض املناصب الشاغرة وقد تتعني إعادة النظر يف حالة بعض األعضاء اآلخرين للتأكد من أهنم ال يزالون مؤهلني 
  والئحتها الداخلية.وصاحلني لالنتخاب، وذلك استناًدا إىل اختصاصات اللجنة 

ويتعنّي على كل إقليم تقدمي الرتشيحات من خالل اآللية املوضوعة  وينبغي تقدمي الرتشيحات اجلديدة مللء املناصب الشاغرة. [3]
وآخر مهلة لتقدمي الرتشيحات إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  لكل إقليم أو بواسطة رئيس اجملموعة اإلقليمية يف املنظمة.

وجيب أن ترفق ابلرتشيحات للجنة املعايري السرية الذاتية للمرشحني  .2023آذار مارس/ 3( هي ippc@fao.orgالنبااتت )
  2وتعّهد موّقع لوضع املعايري متاح على البوابة الدولية للصحة النباتية.

 وتشري الالئحة الداخلية للجنة املعايري حتديًدا إىل ما يلي: [4]
اء من كبار مسؤويل املنظمات القطرية لوقاية النبااتت، الذين تعينهم األطراف املتعاقدة وتكون "ينبغي أن يكون األعض

لديهم مؤهالت يف ختصص بيولوجي علمي )أو ما يعادله( يف جمال وقاية النبااتت، وتتوافر لديهم خربة ومهارات يف اجملاالت 
 التالية على وجه اخلصوص:

 أو دويل للصحة النباتية؛خربة عملية يف تشغيل نظام وطين  -
 وإدارة نظام وطين أو دويل للصحة النباتية؛ -
 وتطبيق تدابري الصحة النباتية املتعلقة ابلتجارة الدولية. -

توافق األطراف املتعاقدة على أن يكّرس أعضاء جلنة املعايري ما يلزم من وقت للمشاركة بصفة منتظمة ومنهجية 
  االجتماعات." يف

                                                      
 https://www.ippc.int/en/publications/1107/ اختصاصات جلنة املعايري والئحتها الداخلية:  1
 commitment-statement-https://www.ippc.int/en/publications/ippc/ التايل:يرجى تنزيل التعّهد اخلاص بلجنة املعايري من املوقع   2

https://www.ippc.int/en/publications/1107/
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-statement-commitment/


CPM 2023/27 األعضاء ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف جلنة املعايري التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 9من  2الصفحة 

 [.1]مقتطف من املادة  [5]
جيوز لكل إقليم من أقاليم املنظمة أن يضع إجراءات خاصة به الختيار أعضائه يف جلنة املعايري. ويتم إخطار أمانة االتفاقية "

 ".الدولية لوقاية النبااتت ابألعضاء املختارين الذين تُعرض أمساؤهم على هيئة تدابري الصحة النباتية من أجل إقرارهم
 [.2]مقتطف من املادة  [6]

ح كل إقليم من أقاليم املنظمة، تبًعا لإلجراءات اخلاصة به، أعضاء بديلني حمتملني ألعضاء جلنة املعايري ويعرض أمساءهم " يُرشِّّ
وتبقى عضوية األعضاء البديلني احملتملني، مىت مت إقرار عضويتهم، صاحلة لنفس الفرتات  على اهليئة لكي تُقر عضويتهم.

وينبغي هلؤالء األعضاء البديلني احملتملني استيفاء مؤهالت العضوية املنصوص عليها يف  .3دة الزمنية اليت تنص عليها املا
وحيثما يرشَّح إقليم عضوين اثنني،  وحُيدد كل إقليم من أقاليم املنظمة عضوين بديلني حمتملني كحد أقصى. هذه الالئحة.

 هذه املادة."ينبغي له أن يوّضح الرتتيب الذي سيعمالن به كبديلني مبوجب 
 [.2]مقتطف من املادة  [7]

 "يشغل العضو البديل منصبه حىت انتهاء مدة والية العضو األصلي، وجيوز ترشيحه لوالايت إضافية".
 [.3]مقتطف من املادة  [8]

يف وال جيوز لألعضاء أن يشغلوا أكثر من واليتني كحد أقصى إال  "يشغل أعضاء جلنة املعايري واليتهم ملدة ثالث سنوات.
حال تقّدمت إحدى األقاليم بطلب إعفاء إىل هيئة تدابري الصحة النباتية للسماح ألحد األعضاء يف إقليمها بشغل والية 

كما وجيوز لألقاليم تقدمي طلبات إلعفاءات إضافية للعضو  فيجوز يف هذه احلالة أن يشغل العضو والية إضافية. إضافية.
 الوالايت اجلزئية اليت يشغلها األعضاء البديلون والية كاملة ألغراض هذه الالئحة." وال حُتسب نفسه يف كل والية على حدة.

قرارات هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن  :4( هليئة تدابري الصحة النباتية، املرفق 2012]مقتطف من تقرير الدورة السابعة ) [9]
 [.21حتسني عملية وضع املعايري، القرار 

لصحة النباتية أن تسمح برتتيب والايت أعضاء جلنة املعايري، كما يتوجب على األقاليم تشجيع "جيب على هيئة تدابري ا
  هذه اخلطوة، لضمان استمرارية اخلربة".

ا من (، على أن مدة والية أعضاء جلنة املعايري تنتهي، اعتبارً 2013وجتدر اإلشارة إىل أن اهليئة وافقت، يف دورهتا الثامنة ) [10]
 اجتماع جمموعة العمل املؤلفة من سبعة أعضاء التابعة للجنة املعايري، والذي يُعقد عادة يف شهر مايو/أاير.، بعد 2014عام 

أو ال تزال مناصبهم  2022تنتهي واليتهم يف عام  يف جلنة املعايري أعضاء بديلني حمتملني أربعةويتعنّي على اهليئة أتكيد  [11]
 (:ابء-1امللحق نظر شاغرة )ا

 عضو واحد من إقليم آسيا؛ -
 وعضو واحد من إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ -
  وعضو واحد من إقليم احمليط اهلادئ؛ -
 من إقليم الشرق األدىن؛واحد  وعضو -



CPM 2023/27  التابعة هليئة تدابري الصحة النباتيةاألعضاء ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف جلنة املعايري 

 9 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

على أساسه دعوة ا على الرتتيب الذي ستتم وابإلضافة إىل املصادقة على األعضاء البديلني، ينبغي للهيئة أن تصادق أيضً  [12]
يف جلنة املعايري الذين شارفت  احلاليني ا أبن األعضاءوينبغي للهيئة أن أتخذ علمً  األعضاء البديلني احملتملني يف كل إقليم.

 تهم لوالية اثنية.يمؤهلون لتسم االنتهاءواليتهم األوىل على 
 هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: وإنّ  [13]

ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف جلنة  ألف 1امللحق ابألعضاء احلاليني يف جلنة املعايري كما هو مبني يف  علمًا األخذ (1)
 .ابء 1امللحق املعايري كما هو مبني يف 

  مناسب.على األعضاء اجلدد ومن ميكن أن حيّل حمّلهم، حسبما هو  املصادقة (2)
 على الرتتيب الذي ستتم على أساسه دعوة األعضاء البديلني ابلنسبة إىل كل إقليم. املصادقة (3)



ألف 1امللحق   األعضاء يف جلنة املعايري 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 9من  4الصفحة 

  األعضاء يف جلنة املعايري -ألف 1امللحق 

إقليم 
  املنظمة

لوالية ا  التعيني/إعادة التعيني  االسم  البلد
  املدة/احلالية

انتهاء 
الوالية 
  احلالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفريقيا

مجهورية 
 الكونغو

السيدة 
Alphonsine 

LOUHOUARI 

TOKOZABA 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

الوالية الثانية/ 
 ثالث سنوات

2024 

 Davidالسيد  مالوي

KAMANGIRA 
 

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )
عشرة  الرابعةالدورة 
 (2019للهيئة )
عشرة  السادسةالدورة 
 (2022للهيئة )

الوالية الثالثة/ 
 ثالث سنوات
 

2025 

 كينيا
 

 Theophilusالسيد 

Mwendwa 

MUTUI 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2024 

 غاان
 

 Prudenceالسيد 

Tonator 

ATTIPOE 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2024 

 

 

 

 

  آسيا

 اتيلند
 

 Chontichaالسيدة 

RAKKRAI 
 

عشرة  الرابعةالدورة 
 (2019للهيئة )
عشرة  السادسةالدورة 
 (2022للهيئة )

الوالية الثانية/ 
 ثالث سنوات
 

2025 

 Geraldالسيد  الفلبني

Glenn 

F.PANGANIBAN 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2024 

 Masahiroالسيد  الياابن

SAI 
 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 الوالية الثانية/
 ثالث سنوات

2024 



 األعضاء يف جلنة املعايري ألف 1امللحق 

 9 من 5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

 

 Xiaodongالسيد  الصني

FENG 
الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

(2018) 
الدورة اخلامسة عشرة 

 (2021للهيئة )

 الوالية الثانية/
 ثالث سنوات

2024 

 Harryالسيد  بلجيكا  أورواب

ARIJS 
 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021) للهيئة

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات
 

2024 

السيدة  إيطاليا
Mariangela 

CIAMPITTI 
 

الدورة الرابعة عشرة 
  (2019للهيئة )

الدورة السادسة عشرة 
  (2022للهيئة )

 الوالية الثانية/
 ثالث سنوات

2025 

 اململكة املتحدة
 

 Samuelالسيد 

BISHOP 
 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

 الوالية الثانية/
 ثالث سنوات

2024 

 Davidالسيد  إسرائيل

OPATOWSKI 
 

الدورة األوىل للهيئة 
(2006) 

الدورة الرابعة للهيئة 
(2009) 

الدورة الثانية عشرة للهيئة 
(2017) 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

 الوالية الرابعة/
 ثالث سنوات

2024 

أمريكا 
الالتينية 

 Andréالسيد  الربازيل

Felipe C. P. da 

SILVA 
 

الدورة الرابعة عشرة 
 (2019للهيئة )

الوالية الثانية/ 
 ثالث سنوات

2025 



ألف 1امللحق   األعضاء يف جلنة املعايري 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 9من  6الصفحة 

والبحر 
  الكارييب

الدورة السادسة عشرة 
 (2022للهيئة )

 كوستا ريكا
 

 

 Hernandoالسيد 

Morera 

GONZÁLEZ 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

الوالية الثانية/ 
 ثالث سنوات
 

2024 

 Matíasالسيد  األرجنتني

GONZALEZ 

BUTTERA 

الدورة السادسة عشرة 
 (2022للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2025 

 شيلي
 

 Álvaroالسيد 

SEPÚLVEDA 

LUQUE 
 

الدورة العاشرة للهيئة 
(2015) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

 

الثالثة/ الوالية 
 ثالث سنوات

2024 

الشرق 
  األدىن

مجهورية إيران 
 اإلسالمية

 Maryamالسيدة  

Jalili 

MOGHADAM 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2024 

مجهورية مصر 
 العربية

 السيد اندر البدري
 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 سنوات ثالث

2024 

 السودان
 

السيد عبد املنعم 
 إمساعيل عدرا عبد التام

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2024 

 تونس
 

السيد حممد حلبيب بن 
 مجعه

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2024 

أمريكا 
  الشمالية

الوالايت 
املتحدة 
 األمريكية

 

 Marinaالسيدة 

ZLOTINA 
 

الدورة العاشرة للهيئة 
(2015) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الوالية الثالثة/ 
 ثالث سنوات

2024 



 األعضاء يف جلنة املعايري ألف 1امللحق 

 9 من 7الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

 Steve CÔTÉالسيد  كندا
 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 سنواتثالث 

2024 

جنوب 
غرب 
احمليط 
  اهلادئ

  

 نيوزيلندا
 

 Joanneالسيدة 

WILSON 
عشرة  الرابعةالدورة 
 (2019للهيئة )

الدورة السادسة عشرة 
 (2022للهيئة )

الوالية الثانية/ 
 ثالث سنوات

2025 

 Sophieالسيدة  أسرتاليا

Alexia 

PETERSON 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021للهيئة )

األوىل/ الوالية 
 ثالث سنوات

2024 

اببوا غينيا 
 اجلديدة

 David Boasالسيد 

TENAKANAI 
الدورة اخلامسة عشرة 

 (2021للهيئة )
الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2024 

 



ابء 1امللحق  يف جلنة املعايرياحملتملون األعضاء البديلون    

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 9من  8الصفحة 

  يف جلنة املعايرياحملتملون األعضاء البديلون  -ابء  1امللحق 

 أو إىل شغور املنصب 2022تشري األسطر ابللون الرمادي إىل األعضاء الذين تنتهي واليتهم يف عام 
 

إقليم 
 املنظمة

لوالية ا التعيني/إعادة التعيني االسم البلد
 املدةاحلالية/

انتهاء 
الوالية 
 احلالية

 Raymondaالسيدة  سرياليون أفريقيا

JOHNSON 

الدورة السادسة عشرة 
 (2022) للهيئة

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2025 

 Benignusالسيد  تنزانيا

Valentine NGOWI 
 الدورة السادسة عشرة

(2022) 

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

 

2025 

 مجهورية آسيا

 كوراي

 الدورة اخلامسة عشرة Mi Chi YEAالسيدة 
(2021) 

األوىل/  الوالية
 ثالث سنوات

2024 

)عضو بديل 
 اثن(
 شاغر

    

االحتاد  أورواب
 الروسي

 Kostantinالسيد 

KORNEV 
 

الدورة الرابعة عشرة 
 (2019) للهيئة

الدورة السادسة عشرة 
 (2022) للهيئة

الوالية الثانية/ 
 ثالث سنوات

2025 

 Martijnالسيد  هولندا

SCHENK 

الدورة السادسة عشرة 
 (2022) للهيئة

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2025 

أمريكا 
الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

 Melisaالسيدة  األرجنتني

Graciela 

NEDILSKYJ 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021) للهيئة

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2024 

)عضو بديل 
 اثن(
 شاغر

    



 يف جلنة املعايرياحملتملون األعضاء البديلون  ابء 1امللحق 

 9 من 9الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

الشرق 
 األدىن

اجلمهوريّة 
العربّية 
 السوريّة

الدورة اخلامسة عشرة  السيد إايد حممد 
 (2021للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2024 

)عضو بديل 
 اثن(

 شاغر

 
   

أمريكا 
 الشمالية

 Rajeshالسيد  كندا

RAMARATHNAM 

الدورة اخلامسة عشرة 
  (2021) للهيئة

الوالية األوىل/ 
 ثالث سنوات

2024 

الوالايت 
املتحدة 
 األمريكية

 Stephanieالسيدة 

DUBON 
 

الدورة احلادية عشرة 
 (2016) للهيئة

الدورة الرابعة عشرة 
 (2019) للهيئة

الدورة السادسة عشرة 
 للهيئة

الوالية الثالثة/ 
 ثالث سنوات

 

2025 

جنوب 
غرب 
احمليط 
 اهلادئ

 

 Susieالسيدة  أسرتاليا

COLLINS 

الدورة اخلامسة عشرة 
 (2021) للهيئة

األوىل/ الوالية 
 ثالث سنوات

2024 

)عضو بديل 
 اثن(
 شاغر

    

 


