
 CPM 2023/31 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 3-19 البند هم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدراتأن حيل حمل   األعضاء ومن ميكن

 4من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 هم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدراتاألعضاء ومن ميكن أن حيل حمل  
 من جدول األعمال 3-19البند 

 (النبااتتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية )

 املقد مة

 )اللجنة( جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ،(2017يف دورهتا الثانية عشأأأأأأأأأأأأ   ) ،أنشأأأأأأأأأأأأريت ليحة تدابا ال أأأأأأأأأأأأ ة النباتية )ا يحة( [1]
املنفذ  تقد م اسأأتاتيجيات مأأاملة وتشأأ ب علا بجلا األعمال للتسأأاعد ا يحة يف مجلاجلة قضأأات التنفيذ وتنمية القدرات، و 

 يف لذا اجملال. 

 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وعملية استبدال األعضاء يف اخت اصات اللجنة والئ تها الداخلية.  تشكيلةوت د تفاصيل  [2]

 معلومات حمد ثة عن عضوية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

 لوقاية النبااتتوالئ تها الداخلية، وجه ت أمانة االتفاقية الدولية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وفًقا الخت أأأأأأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأات  [3]
. ووج هت لذه الدعو  اللتماس ت مأأأأأأأأأأأي ات املمثل  2022لجنة لجلام الدعو  لتمأأأأأأأأأأأي  األعضأأأأأأأأأأأاء يف  (االتفاقية الدولية)

 واإلقليمية لوقاية النبااتت.  القط ية( من املنظمات  األعضاء البديللجنة )ابإلضافة إىل الاإلقليمي  واخلرباء يف 

السأأأأأأأأأأأبجلة جنة وإحالتها إىل األقاليم اللالكاملة للممثل  اإلقليمي  يف ولية بتجميع التمأأأأأأأأأأأي ات مانة االتفاقية الدأوقامت  [4]
من األعضاء و  من كل    األقاليم إج اءاته اخلاصة الختيار ممثليه اإلقليمي  لشغل مناصبلذه من إقليم  منظمة. وات بع كل  لل

االتفاقية الدولية ابمل مأأأأأأأأأ   اإلقليمي  الذين وقع عليهم االختيار النهائ  يف اللجنة. ومت إبالغ أمانة هم ميكن أن حيل حمل  
 مكتب ا يحة.  إقليم يفكل عن ط يق الجلضو املمثل ل

فقد مج جلت أمانة االتفاقية الدولية التمي ات الوارد  وابم ت بجلملية الختاذ ق ار ب ور   ،لجنةاليف  أما ابلنسبة إىل اخلرباء [5]
 لجنة. الاألعضاء يف مكتب ا يحة إىل اختيار مخسة خرباء استناًدا إىل خرباهتم الفنية ذات ال لة بجلمل  يةعاد ،إلكتونية

وابإلضافة إىل مؤل الت األعضاء املبي نة يف اخت اصات اللجنة والئ تها الداخلية، نظ  املكتب أيًضا يف مهارات املمثل   [6]
 خلرباء اخلمسة ليكونوا تكملة  م، فضاًل عن خباين اثن  بديل  حمتمل .اإلقليمي  السبجلة املختارين وجتارهبم الختيار ا

 هبذه الوثيقة. 1وت د عضوية اللجنة احملد ثة يف امل فق  [7]

 وإن  ا يحة مدعو  إىل القيام مبا يل : [8]

.1، علا الن و الوارد يف امل فق همومن ميكن أن حيل حمل  أعضاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات،  أتكيد (1)



1امل فق  هم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدراتاألعضاء ومن ميكن أن حيل حمل      

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 4من  2الصفحة 

 هم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدراتاألعضاء ومن ميكن أن حيل حمل   -1املرفق 
 األعضاء يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات :1اجلدول 

 الوالية/املدة االسم البلد اإلقليم/الوظيفة
 أفريقيا

 ممثل إقليم 
 Lucien KOUAMÉ السيد كوت ديفوار

KONAN 

 الوالية األوىل/ثالث سنوات
2023-2026 

 آسيا
 ممثل إقليم 

 Xiaoliang WANG السيد ال  
 الوالية األوىل/ثالث سنوات

2023-2026 
 أورواب

 ممثل إقليم 
 Ringolds ARNITIS السيد التفيا

 الوالية األوىل/ثالث سنوات
2021-2024 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب
 ممثل إقليم 

 Ezequiel FERROالسيد  األرجنت 
 الوالية األوىل/ثالث سنوات

2023-2026 

 الشرق األدىن
 ممثل إقليم 

السيد أمحد م. عبدهللا عبد  مجهورية م   الجل بية
  املطلب

 الوالية الثانية/ثالث سنوات
2023-2026 

 أمريكا الشمالية
 ممثل إقليم 

 Dominiqueالسيد  كندا

PELLETIER 

 الثالثة/ثالث سنواتالوالية 
2023-2026 

جنوب غرب احمليط 
 اهلادئ

 ممثل إقليم 
 Ngatoko TAالسيد  جزر كوك

NGATOKO  
 ثالث سنواتلوالية الثانية/ا

2023-2026 

 Francisco Adrian السيد ليزب اسم اخلبري

GUTIERREZ  
 الوالية الثالثة/ثالث سنوات

2023-2026 

  Kyu-Ock YIMالسيدة  مجهورية كورت اسم اخلبري
 ثالث سنوات/الثانيةالوالية 

2023-2026 

 Faith NDUNGEالسيدة  كينيا اسم اخلبري
 الوالية الثالثة/ثالث سنوات

2023-2026 



 هم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدراتاألعضاء ومن ميكن أن حيل حمل   1امل فق 

 4من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 الوالية/املدة االسم البلد اإلقليم/الوظيفة

  Thorwald GEUZEالسيد  لولندا اسم اخلبري
 الوالية الثانية/ثالث سنوات

2023-2026 

 Lalith Bandulaالسيد  نيوزيلندا اسم اخلبري
KUMARASINGHE 

 الوالية الثانية/ثالث سنوات
2023-2026 

ممثل عن جلنة 
 Álvaroالسيد  ميل  1املعايري

SEPÚLVEDA LUQUE 

 الوالية الثانية
2021-2023 

 ممثل عن
املشاورة التقنية بني 
املنظمات اإلقليمية 

 2لوقاية النبااتت

جلنة ال  ة النباتية 
 يف املخ وط اجلنويب

 Melisa Gracielaالسيدة 

NEDILSKYJ 

 الوالية األوىل
2023-2026 

 

  

                                                      
 قد يتغا  املمثل املجل   من وقت إىل آخ  حبسب ما تق ره جلنة املجلايا   1
 قد يتغا  املمثل املجل   من وقت إىل آخ  حبسب ما تق ره املشاور  التقنية ب  املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت  2



1امل فق  هم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدراتاألعضاء ومن ميكن أن حيل حمل     

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 4من  4الصفحة 

 األعضاء البديلون يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات :2اجلدول 

  املدةالوالية احلالية/ االسم  البلد  اإلقليم/الوظيفة

  أفريقيا

 زامبيا

(1) 
 Kambombi السيد

MWEENE 
 الوالية األوىل/ثالث سنوات

2023-2026 
 السودان

 السيد عاهد عبد احلميد صديق (2)
 الوالية األوىل/ثالث سنوات

2023-2026 
  شاغر  آسيا

 أورواب

 اليوانن

(1) 
 Stavroula السيدة

IOANNIDOU 

 الوالية األوىل/ثالث سنوات
2021-2024 

 اململكة املت د 

(2) 
 Matthew السيد

EVERATT 
 الوالية األوىل/ثالث سنوات

2021-2024 
والبحر  أمريكا الالتينية

  شاغر  الكارييب

  الشرق األدىن

 مجهورية م   الجل بية

(1) 
السيد إسالم فرحات عبد العزيز 

 أبو العال
 الوالية األوىل/ثالث سنوات

2021-2024 
 اجلمهورية الجل بية السورية

 الوالية األوىل/ثالث سنوات السيد سلمان حمرز حمرز (2)
2023-2026 

املت د  الوالتت  أمريكا الشمالية
 األم يكية

 .Wendolyn Jالسيدة 

BELTZ 
 ثالث سنوات/الثالثةالوالية 

2023-2026 
جنوب غرب احمليط 

  شاغر  اهلادئ

 KHETARPALالسيد  اتيلند  اسم اخلبري

Ravinder Kumar 
 الوالية األوىل/ثالث سنوات

2023-2026  

 ,McCRUDDENالسيدة  أستاليا  اسم اخلبري

Elizabeth 
 األوىل/ثالث سنوات الوالية

2023-2026  
 


