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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org يل:اإلنرتنت على العنوان التا
 MV663/A 
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 األعضاء في لجنة المعايير ومن يمكن أن يحّل محّلهم

 من جدول األعمال 2-18البند 

 لوقاية النباتات من إعداد أمانة االتفاقية الدولية
 
وحددت  وهو جلنة املعايري. الفرعياجلهاز  )2006أنشـــــأت هيئة تدابري الصـــــحة النباتية (اهليئة) يف دورهتا األوىل ( -1

 .1اهليئة أيًضا اختصاصات جلنة املعايري والئحتها الداخلية
 
  ضـــــــــاء البديلني احملتملني.الفرعي واألع) العضـــــــــوية يف هذا اجلهاز 2017وأّكدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشـــــــــرة ( -2

  إعادة النظر يف حالة غري أّن والية بعض األعضـــــــاء قد شـــــــارفت على �ايتها وهناك بعض املناصـــــــب الشـــــــاغرة وقد تتعني
 ا إىل اختصــــــــــاصــــــــــات من أ�م ال يزالون مؤهلني وصــــــــــاحلني لالنتخاب، وذلك اســــــــــتنادً  دبعض األعضــــــــــاء اآلخرين للتأك

  الداخلية. تلك األجهزة ولوائحها
 
وينبغي تقدمي الرتشــــــيحات اجلديدة مللء املناصــــــب الشــــــاغرة أو لألعضــــــاء الذين شــــــارفت واليتهم على االنتهاء  -3

 ويتعّني على كل إقليم تقدمي الرتشــــــــــــــيحات من خالل اآللية املوضــــــــــــــوعة لكل إقليم  واملؤهلني لالنتخاب لوالية جديدة.
نظمة. وآخر مهلة لتقدمي الرتشــــــيحات إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو بواســــــطة رئيس اجملموعة اإلقليمية يف امل

)ippc@fao.org وجيب أن ترفق بالرتشيحات للجنة املعايري السرية الذاتية للمرشحني وتعّهد 2018فرباير/شباط  5) هي .
 .2ة الدولية للصحة النباتيةموّقع لوضع املعايري متاح على البواب

 
                                                      

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

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/en/publications/1107/
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-statement-commitment/
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  وتشري الالئحة الداخلية للجنة املعايري حتديًدا إىل ما يلي: -4
 

نهم األطراف املتعاقدة وتكون "ينبغي أن يكون األعضــــــــاء من كبار مســــــــؤويل املنظمات القطرية لوقاية النباتات، الذين تعي
 ديهم خربة ومهــارات لــوقــايــة النبــاتــات، وتتوافر  لــديهم مؤهالت يف ختصــــــــــــــص بيولوجي علمي (أو مــا يعــادلــه) يف جمــال

  يف اجملاالت التالية على وجه اخلصوص:
 

 خربة عملية يف تشغيل نظام وطين أو دويل للصحة النباتية؛ •
 إدارة نظام وطين أو دويل للصحة النباتية؛و  •
 وتطبيق تدابري الصحة النباتية املتعلقة بالتجارة الدولية. •

 
 املتعاقدة على أن يكّرس أعضــــــــــــــاء جلنة املعايري ما يلزم من وقت للمشــــــــــــــاركة بصــــــــــــــفة منتظمة ومنهجية توافق األطراف "

 يف االجتماعات."
 

"جيوز لكل إقليم من أقاليم املنظمة أن يضــــــــــع إجراءات خاصــــــــــة به الختيار أعضــــــــــائه يف جلنة املعايري. ويتم إخطار أمانة 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باألعضــــــــــــــاء املختارين الذين تُعرض أمساؤهم على هيئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية من أجل 

 ].1إقرارهم." [مقتطف من املادة 
 

ح كل إقليم من أقاليم املنظمة، تبًعا لإلجراءات اخلاصــــــة به، أعضــــــاء بديلني حمتملني ألعضــــــاء جلنة املعايري ويعرض "يُرشــــــِّ 
أمساءهم على اهليئة لكي تُقر عضويتهم. وتبقى عضوية األعضاء البديلني احملتملني، مىت مت إقرار عضويتهم، صاحلة لنفس 

وينبغي هلؤالء األعضــــاء البديلني احملتملني اســــتيفاء مؤهالت العضــــوية املنصــــوص  .3الفرتات الزمنية اليت تنص عليها املادة 
ح إقليم  عليها يف هذه الالئحة. وُحيدد كل إقليم من أقاليم املنظمة عضـــــــــوين بديلني حمتملني كحد أقصـــــــــى. وحيثما يرشـــــــــَّ

 ].2[مقتطف من املادة  ادة."عضوين اثنني، ينبغي له أن يوّضح الرتتيب الذي سيعمالن به كبديلني مبوجب هذه امل
 

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

 وال جيوز لألعضـــــاء أن يشـــــغلوا أكثر من واليتني كحد أقصـــــى  "يشـــــغل أعضـــــاء جلنة املعايري واليتهم ملدة ثالث ســـــنوات.
ل تقّدمت إحدى األقاليم بطلب إعفاء إىل هيئة تدابري الصــــــــــحة النباتية للســــــــــماح ألحد األعضــــــــــاء يف إقليمها إال يف حا

بشــــغل والية إضــــافية. فيجوز يف هذه احلالة أن يشــــغل العضــــو والية إضــــافية. كما وجيوز لألقاليم تقدمي طلبات إلعفاءات 
يات اجلزئية اليت يشـــــغلها األعضـــــاء البديلون والية كاملة إضـــــافية للعضـــــو نفســـــه يف كل والية على حدة. وال ُحتســـــب الوال

 ].3ألغراض هذه الالئحة." [مقتطف من املادة 
 
 "جيب على هيئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية أن تســــــــــــــمح برتتيب واليات أعضــــــــــــــاء جلنة املعايري، كما يتوجب و -5

) هليئة تدابري 2012تقرير الدورة الســــــابعة ( [مقتطف من على األقاليم تشــــــجيع هذه اخلطوة، لضــــــمان اســــــتمرارية اخلربة".
 ].21قرارات هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن حتسني عملية وضع املعايري، القرار  :4الصحة النباتية، املرفق 
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)، على أن مدة والية أعضـــــــاء جلنة املعايري تنتهي، 2013وجتدر اإلشـــــــارة إىل أن اهليئة وافقت، يف دورهتا الثامنة ( -6
 ، بعد اجتماع جمموعة العمل املؤلفة من ســــــــــــــبعة أعضــــــــــــــاء التابعة للجنة املعايري، والذي يُعقد عادة 2014اعتبارا من عام 

 يف شهر مايو/أيار.
 
 ):ألف -1امللحق (انظر  2018وينبغي للهيئة املصادقة على عشرة أعضاء يف جلنة املعايري تنتهي والياهتم يف عام  -7
 

 عضوان اثنان من إقليم أفريقيا؛ •
 وثالثة أعضاء من إقليم آسيا؛ •
 وعضوان اثنان من إقليم أوروبا؛ •
 وعضوان اثنان من إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ •
 وعضو واحد من إقليم أمريكا الشمالية.  •

 
 وجيوز انتخاب األعضاء احلاليني يف جلنة املعايري الذين شارفت واليتهم األوىل على االنتهاء لوالية أخرى.  -8
 
أو ال تزال مناصـبهم شـاغرة  2018ويتعّني على اهليئة تأكيد مخسـة أعضـاء بديلني حمتملني تنتهي واليتهم يف عام  -9
 ): باء-1امللحق  نظرا(
 

 عضو واحد من إقليم آسيا؛ •
 عضو واحد من إقليم أوروبا؛و  •
 عضوان اثنان من إقليم الشرق األدىن؛و  •
 عضو واحد من إقليم جنوب غرب احمليط اهلادئ؛ من جزر احمليط اهلادئ. و  •

 
 وباإلضـــــــافة إىل املصـــــــادقة على األعضـــــــاء البديلني، ينبغي للهيئة أن تصـــــــادق أيضـــــــاً على الرتتيب الذي ســـــــتتم  -10

وينبغي للهيئة أن تأخذ علما بأن األعضــــــاء يف جلنة املعايري  على أســــــاســــــه دعوة األعضــــــاء البديلني احملتملني يف كل إقليم.
 الذين شارفت واليتهم األوىل على االنتهاء مؤهلون لتسمتهم لوالية ثانية.

 
 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -11
 

 ميكن أن حيّل حمّلهم من و  ألف - 1امللحق باألعضــــــــــــــاء احلاليني يف جلنة املعايري كما هو مبني يف  علماً  اإلحاطة )1(
 .باء - 1امللحق يف جلنة املعايري كما هو مبني يف 

 على األعضاء اجلدد ومن ميكن أن حيّل حمّلهم، حسبما هو مناسب. املصادقة )2(

 على الرتتيب الذي ستتم على أساسه دعوة األعضاء البديلني بالنسبة إىل كل إقليم. املصادقة )3(
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 في لجنة المعايير ومن يمكن أن يحّل محلهم األعضاء -ألف
 طر باللون الرمادي إلى ضرورة اتخاذ إجراء بصددها)العضوية في لجنة المعايير (تشير األس -ألف -1الملحق 

 
 التعيني / االسم البلد إقليم املنظمة

 إعادة التعيني
الواليــة احلــاليــة / 

 املدة
انــــــتــــــهــــــــاء  

الـــــــــــواليـــــــــــة 
 احلالية

 أفريقيا

 Alphonsineالسيدة  اجلزائر
LOUHOUARI 
TOKOZABA 

 Nadiaعضــــو بديلة عن الســــيدة  
HADJERES 
 )2015للهيئة (الدورة العاشرة 

 2018  استبدال

 ) 2014الدورة التاسعة للهيئة ( Esther KIMANIالسيدة  كينيا
 ) 2017الدورة الثانية عشرة للهيئة (

الواليــــة الثــــانيــــة/ 
 ثالث سنوات

2020 

 Davidالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــد  مالوي
KAMANGIRA 

للهيئـــــة  الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة
)2016 ( 

الــواليــــــــة األوىل/ 
 ثالث سنوات

2019 

 Moses Adegboyegaالســـــيد  نيجرييا
ADEWUMI 

 Aliceعضو بديل عن السيدة 
Ntoboh Sibon 

NDIKONTAR 
 ) 2015الدورة العاشرة للهيئة (

  2018 استبدال 

 آسيا

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئـــــة  HERMAWANالسيد  إندونيسيا
)2016 ( 

الــواليــــــــة األوىل/ 
 ثالث سنوات 

2019  

 Lifengعضــــــو بديل عن الســــــيد  Masahiro SAIالسيد  اليابان
WU 

 ) 2015لدورة العاشرة للهيئة ( 

  2018  استبدال 

 Jayani Nimanthikaالســــــيدة  سري النكا
WATHUKARAGE 

 

عضـــــــــــــــو بـــــــديـــــــل عن الســـــــــــــــيـــــــدة 
Walaikorn 

RATTANADECHAKUL 
 ) 2017الدورة الثانية عشرة للهيئة (

 2018 استبدال 

 )2012الدورة السابعة للهيئة ( Thanh Huong HAالسيدة  فييت نام
 ) 2015الدورة العاشرة للهيئة (

الواليــــة الثــــانيــــة/ 
 ثالث سنوات 

2018  

 أوروبا

ــــــــــــــــــدة  فرنسا  Laurenceالســـــــــــــــــــــــــــــــــي
BOUHOT-DELDUC 

الــواليــــــــة األوىل/  ) 2015الدورة العاشرة للهيئة (
 ثالث سنوات

2018  

 ) 2006الدورة األوىل للهيئة ( David OPATOWSKIالسيد  إسرائيل
 )2009الدورة الرابعة للهيئة (

 ) 2017الدورة الثانية عشرة للهيئة (

الواليــــة الثــــالثــــة/ 
 ثالث سنوات 

 2020 

 Nicolaas Mariaالســـــــــــــــــــــيــــــــد  هولندا
HORN 

 ) 2014الدورة التاسعة للهيئة (
 ) 2017الدورة الثانية عشرة للهيئة (

الواليــــة الثــــانيــــة/ 
 ثالث سنوات 

2020  

 Hildeعضـــــــو بديل عن الســـــــيدة  Samuel BISHOPالسيد  املتحدةاململكة 
Kristin PAULSEN 

 ) 2015الدورة العاشرة للهيئة ( 

  2018 استبدال 
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 التعيني / االسم البلد إقليم املنظمة
 إعادة التعيني

الواليــة احلــاليــة / 
 املدة

انــــــتــــــهــــــــاء  
الـــــــــــواليـــــــــــة 

 احلالية

أمــــــــــــــريــــــــــــــكــــــــــــــا 
الـــــــالتـــــــيـــــــنـــــــيــــــــة 
والـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــر 

 الكارييب

 ) 2013الدورة الثامنة للهيئة ( Ezequiel FERROالسيد  األرجنتني
الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئـــــة 

)2016 ( 

الثــــانيــــة/ الواليــــة 
 ثالث سنوات

2019 

 Jesulindo Nery DEالســـــــــيد  الربازيل
SOUZA JUNIOR 

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئـــــة 
)2016 ( 

الــواليــــــــة األوىل/ 
 ثالث سنوات 

2019  

 Álvaroالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــد  شيلي
SEPÚLVEDA LUQUE 

الــواليــــــــة األوىل/  ) 2015الدورة العاشرة للهيئة (
 ثالث سنوات 

2018  

 Ana Liliaالســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــدة  املكسيك
MONTEALEGRE LARA 

 ) 2012الدورة السابعة للهيئة (
 )2015الدورة العاشرة للهيئة (

الواليــــة الثــــانيــــة/ 
 ثالث سنوات 

2018  

 الشرق األدىن

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئـــــة  السيدة شذى عمر  مجهورية مصر العربية
)2016 ( 

الــواليــــــــة األوىل/ 
 ثالث سنوات 

2019  

 السيد مجيل رمضان  اليمن
 

 عضو بديل عن السيد نظري البدور 
  )2017الدورة الثانية عشرة للهيئة (

  2019 استبدال 

الــواليــــــــة األوىل/  ) 2016الدورة احلادية عشرة ( السيد يوسف املصري  لبنان
 ثالث سنوات 

2019  

عضـــــــــــــــو بديل عن الســـــــــــــــيدة مرمي  السيد عبد القادر خضري عباس  العراق
جليلي مقدام والســـــــــــــــيد علي أمني 

 كافو 
 ) 2017الدورة الثانية عشرة للهيئة (

  2019 استبدال 

أمــــــــــــــريــــــــــــــكــــــــــــــا 
 الشمالية

 Rajeshالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــد  كندا
RAMARATHNAM 

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئـــــة 
)2016 ( 

الــواليــــــــة األوىل/ 
 ثالث سنوات 

2019  

الــواليــــــــة األوىل/  ) 2015الدورة العاشرة للهيئة ( Marina ZLOTINAالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية
 ثالث سنوات 

2018  

جــنــوب غــرب 
 احمليط اهلادئ

الــواليــــــــة األوىل/  ) 2017الدورة الثانية عشرة للهيئة ( Bruce HANCOCKSالسيد  أسرتاليا
 ثالث سنوات 

 2020  

 Johnالســــــــــــيد  عضــــــــــــو بديل عن Stephen BUTCHERالسيد  نيوزيلندا

HEDLEY  الدورة احلادية عشــــــــرة
 )2016للهيئة (

  2019 استبدال 

 Lupeomanuالســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــد  ساموا
Pelenato FONOTI 

الــواليــــــــة األوىل/  ) 2017الدورة الثانية عشرة للهيئة (
 ثالث سنوات 

2020  
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شير األسطر باللون الرمادي إلى ضرورة اتخاذ  المحتملون البديلوناألعضاء  -باء  1الملحق  في لجنة المعايير (ت
 إجراء بصددها)

 
الــــتــــعــــيــــني / إعــــــــادة  االسم البلد الرتتيب إقليم املنظمة

 التعيني 
الواليــــة احلــــاليــــة / 

 املدة
انتهاء الوالية 

 احلالية

 أفريقيا
 Lois Antonioالســــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــد  غينيا بيساو 1

TAVARES 
الدورة الثانية عشـــــرة  

 ) 2017للهيئة (
ــــــــة األوىل/  ــــــــوالي ال

  2020 ثالث سنوات 

الدورة احلادية عشــــرة  Eliakim SAKAYOYAالسيد  بوروندي 2
 ) 2016للهيئة (

ــــــــة األوىل/  ــــــــوالي ال
  2019 ثالث سنوات 

 آسيا
 Merle Bautistaالســــــــــــــــــــــــيـــــــــدة  الفلبني 1

PALACPAC 
الدورة احلادية عشــــرة 

 ) 2016للهيئة (
ــــــــة األوىل/  ــــــــوالي ال

  2019 ثالث سنوات 

    شاغر  2

 أوروبا
 Olgaالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــدة  إستونيا 1

LAVRENTJEVA 
الدورة الثانية عشـــــــــرة 

 ) 2017للهيئة (
ــــــــة األوىل/  ــــــــوالي ال

  2020 ثالث سنوات 

    شاغر  2

أمــريــكــــــــا الــالتـيـنـيــــــــة 
 والبحر الكارييب

 Judith Ivetteالســــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــدة  بنما 1
VARGAS AZCÁRRAGA 

التاسعة للهيئة  الدورة
)2014 ( 

الدورة الثانية عشـــــــــرة 
 ) 2017للهيئة (

ــــــانيــــــة/  ــــــة الث الوالي
  2020 ثالث سنوات 

الدورة احلادية عشــــرة  Nelson LAVILLEالسيد  دومينيكا 2
 ) 2016للهيئة (

ــــــــة األوىل/  ــــــــوالي ال
  2019 ثالث سنوات 

 الشرق األدىن
    شاغر  1

    شاغر  2

 أمريكا الشمالية
 Marie-Claudeالســـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــدة  كندا 1

FOREST 
الدورة احلادية عشــــرة 

 ) 2016للهيئة (
ــــــــة األوىل/  ــــــــوالي ال

  2019 ثالث سنوات 

الواليات املتحدة  2
الدورة احلادية عشــــرة  Stephanie DUBONالسيدة  األمريكية

 ) 2016للهيئة (
ــــــــة األوىل/  ــــــــوالي ال

 2019 ثالث سنوات 

جنوب غرب احمليط 
 اهلادئ

1 
ــــــــــًال عــــــــــن  ــــــــــدي ب
نـــــيـــــوزيـــــلـــــنــــــــدا أو 

 أسرتاليا 

ــــــــــدة   Sophie Alexiaالســـــــــــــــــــــــــي
PETERSON 

الدورة الثانية عشـــــــــرة 
 ) 2017للهيئة (

الــواليــــــــة األوىل / 
 2020 ثالث سنوات 

    شاغر  2

 


