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هوىة تدابري الصحة النياتوة

ذ

الدورة العاشرة
روما 02-61 ،مارس/آذار 0265
األعضاء ومن حيلّ حملّهم يف األجهزة الفرعوة هلوىة تدابري الصحة النياتوة-

انًخاب األعضاء يف مكًب هوىة تدابري الصحة النياتوة
اليند  61من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقوة الدولوة لوقاوة النياتات
ذ

أوالً -انًخاب األعضاء يف مكًب هوىة تدابري الصحة النياتوة

ذ

-1ذ تؼرتحذأعاغةذاالتػاضقةذاظدوظقةذظقضاؼةذاظـؾاتااتذ(االتػاضقاةذ)،ذباظؿعااونذعاعذعؽؿابذاظنااونذاظؼاغقغقاةذيفذعـظؿاةذ
األشذؼةذواظزراسةذ(اظػاو)،ذاغؿخابذاألسضاءذيفذادلؽؿبذباظـدؾةذإىلذاألضاظقؿذاظيتذملذؼعدذظدؼفاذأسضاءذيفذادلؽؿب،ذواغؿخابذ
األسضاءذاجلددذيفذادلؽؿبذدلاذتؾؼكذعـذوالؼاتذأدالصفؿ.ذوػذاذعاذدرجتذسؾقفذادلـظؿةذعـذذدـقاتذسدؼادةذ،ذوؼُؼارتحذذظاؽذ
تدفقالًذظؾعؿؾذ سؾكذاسؿؾارذأنّذتنؽقؾذعؽؿبذتؿػاوتذصقفذوالؼاةذاألسضااءذضادذؼؿداؾبذلنااطؾذيفذادلداؿؼؾؾ،ذخا اةذيفذ
سؿؾقةذاظؿـاوب.ذذ
ذ

رؾعذسددذحمدودذعـذػذهذاظقثقؼة عـذأجؾذاحلدّذعـذتأثرياتذسؿؾقاتذادلـظؿةذسؾكذاظؾقؽةذوادلداػؿةذيفذسدمذاظؿأثريذسؾكذادلـاخ.ذوؼرجكذعـذاظدادةذ
ادلـدوبنيذوادلراضؾنيذاظؿؽرّمذبإحضارذغدخفؿذععفؿذإىلذاالجؿؿاساتذوسدمذرؾبذغدخذإضاصقةذعـفا.ذوععظؿذوثائؼذاجؿؿاساتذادلـظؿةذعؿاحةذسؾكذاإلغرتغتذ
سؾكذاظعـقانذاظؿاظل:ذwww.fao.org
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ألف -إقلوم الشرق األدنى
ذ

-2ذ أُبؾغتذأعاغةذاالتػاضقةذباظقصاةذادلػاجؽةذظؾدقدذحمؿدذرصعتذرمسلذسؾادذذاحلؿقادذ(عصارذ)ذوػاقذسضاقذلـاؾذإضؾاقؿذ
اظنرقذاألدغكذيفذعؽؿبذػقؽةذتدابريذاظصحةذاظـؾاتقةذ(اهلقؽة).ذوأبؾغذاظدقدذأبقذبؽرذاظؼرضقتلذ(ظقؾقا)،ذوػقذاظعضقذاظؾادؼؾذ
ادلـؿخبذسـذإضؾقؿذاظنرقذاألدغك،ذاألعاغةذبؿعذّرذتأدؼؿفذهلذاذاظدورذطعضقذسـذاظنارقذاألدغاكذيفذعؽؿابذاهلقؽاذة.ذوؼؿعاقّـذ
باظؿاظلذسؾكذ إضؾقؿذاظنرقذاألدغكذاغؿخابذسضقذجدؼدذيفذاهلقؽاةذظؾػارتةذادلؿؾؼقاةذعاـذوالؼاةذاظداقدذحمؿادذرصعاتذرمسالذذ
سؾدذاحلؿقدذ(عصر)ذاظيتذتـؿفلذيفذاظدورةذاحلادؼةذسنرةذظؾفقؽةذ(.)2116ذذ
ذ

باء-

إقلوم جنوب غرب احملوط اهلادئ

ذ

-3ذ أُبؾغتذاألعاغةذعاخراًذبادؿؼاظةذاظدقدذ Peter Thomsonذ(غققزؼؾـدا)،ذاظعضقذاظاذ ذلـاؾذإضؾاقؿذجـاقبذشاربذ
احملقطذاهلادئذيفذعؽؿبذاهلقؽةذ(وطانذأؼضاًذغائبذرئقسذاهلقؽة).ذصاتصؾتذأعاغةذاالتػاضقةذباظدقدةذ Vanessa Findlayذ
(أدرتاظقا) ،ذاظعضقذاظؾدؼؾذادلـؿخؾةذيفذاهلقؽةذسـذإضؾقؿذجـقبذشربذاحملقطذاهلاد ،ذوأبؾغتذاألعاغةذأغافذؼؿعاذرذسؾقفااذ
تأدؼةذػذاذاظدورذطعضقذيفذادلؽؿبذسـذإضؾقؿذجـقبذشربذاحملقطذاهلادئذوادؿؼاظتذعـذػذاذادلـصب.ذوؼؿعنيذباظؿاظلذسؾكذ
إضؾقؿذجـقبذشربذاحملقطذاهلادئذاغؿخابذسضقذجدؼدذيفذعؽؿبذاهلقؽةذوغائبذظرئقسذاهلقؽةذظؾػرتةذادلؿؾؼقاةذعاـذوالؼاةذ
اظدقدذPeter Thomsonذ(غققزؼؾـدا)ذاظيتذتـؿفلذيفذاظدورةذاحلادؼةذسنرةذظؾفقؽةذ(.)2116ذذذ
ذ
-4ذ وسرضذإضؾقؿذجـقبذشربذاحملاقطذاهلاادئذترذاق ذذاظداقدةذ Lois Ransomذ(أدارتاظقاذ)ذالغؿخابفااذطعضاذقذيفذ
عؽؿبذاهلقؽةذسـذإضؾقؿذجـقبذشربذاحملقطذاهلادئذوطـائبذظرئقسذاهلقؽةذدلاذتؾؼكذعـذوالؼةذاظداقدذPeter Thomsonذ
(غققزؼؾـدا)ذاظيتذتـؿفلذيفذاظدورةذاحلادؼةذسنرةذظؾفقؽةذ(.)2116ذذ
ذ
-5ذ وتؿاحذاظالئحةذاظداخؾقةذاحلاظقةذدلؽؿبذاهلقؽةذواخلطقطذاظؿقجقفقةذظؾؿـاوبذباظـدؾةذإىلذرئاقسذاهلقؽاةذوغائابذ
اظرئقسذوتدؿقةذأسضاءذادلؽؿبذطؿالحؼذباظالئحةذاظداخؾقةذظؾفقؽةذوػلذعـنقرةذسؾاكذادلقضاعذاإلظؽرتوغالذظؾؾقاباةذاظدوظقاةذ
ظؾصحةذاظـؾاتقة.1ذوتردذأمساءذاألسضاءذاحلاظقنيذيفذعؽؿبذاهلقؽةذواظقزاائػذاظنااشرةذيفذاجلادو ذ1ذ(األسضااءذيفذعؽؿابذ
اهلقؽة)ذواجلدو ذ2ذ(عـذحيؾذحمؾذاألسضاءذيفذعؽؿبذاهلقؽة).ذذ
ذ
-6ذ وؼـؾغلذتؼدؼؿذمجقعذاظرتذقحاتذبقادطةذاآلظقةذاحملددةذعـذضؾؾذطؾذإضؾقؿ.ذويفذحا ذسدمذإبالغذأعاغةذاالتػاضقةذ
رمسقاًذبفا،ذظـذتُؼؾؾذاظرتذقحاتذإالذاظقاردذعـفاذعـذرئقسذطؾذجمؿقسةذعـذاجملؿقساتذاإلضؾقؿقةذيفذاظػااذو.ذوآخارذعفؾاةذ

1ذذاغظرذادلؾحؼنيذاألو ذواظـاغلذباظالئحةذاظداخؾقةذهلقؽةذتدابريذاظصحةذاظـؾاتقة:ذhttps://www.ippc.int/en/core-activities/governance/ذ
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ظؿؼدؼؿذاظرتذقحاتذإىلذأعاغاةذاالتػاضقاةذ()ippc@fao.orgذػالذ11ذعاارسذ/آذارذ.2115ذوجيابذأنذتؽاقنذاظرتذاقحاتذ
عنػقسةذبؿعفّدذعقضّعذوعؿاحذسؾكذاظؾقابةذاظدوظقةذظؾصحةذاظـؾاتقة.2ذ
ذ
-7ذ وإنّذػقؽةذتدابريذاظصحةذاظـؾاتقةذعدسقةذإىل:ذ
ذ
 اغؿخابذسضقذجدؼدذيفذعؽؿبذاهلقؽةذس ـذإضؾقؿذاظنرقذاألدغاكذظؾػارتةذادلؿؾؼقاةذعاـذوالؼاةذاظداقدذحمؿادذرصعاتذ
رمسلذسؾدذاحلؿقدذ(عصر)ذاظيتذتـؿفلذيفذاظدورةذاحلادؼةذسنرةذظؾفقؽةذ()2116
 اغؿخابذاظدقدةذ Lois Ransomذ(أدرتاظقا)ذطعضقذجدؼدذيفذعؽؿاذبذاهلقؽاةذذساـذإضؾاقؿذجـاقذبذشارذبذاحملاقطذ
اهلادئذوطـائبذظرئقسذاهلقؽةذظؾػرتةذادلؿؾؼقةذعـذوالؼاةذاظداقدذPeter Thomsonذ(غققزؼؾـاداذ)ذاظايتذذتـؿفاذلذيفذ
اظدورةذاحلادؼةذسنرةذظؾفقؽةذ()2116ذ
ذذ

ذذ ؼرجااكذتـزؼااؾذادااؿؿاراتذاظؿعفّاادذاخلا ااةذباالتػاضقااةذاظدوظقااةذظقضاؼااةذاظـؾاتاااتذسؾااكذاظعـااقانذاظؿاااظلذ:ذhttps://www.ippc.int/en/core-
activities/governance/ippc-procedure-manual/
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الضمومة 6

ذ

اجلدول 6

ذ
األعضاء احلالوون يف مكًب هوىة تدابري الصحة النياتوة (يف  5مارس/آذار )0265
ذ

ذ
ذ

متّذتظؾقؾذادلـا بذاظناشرةذباظؾقنذاظرعاد .ذ

اإلضؾقؿذ

اظؾؾدذ

أصرؼؼقاذ

طقتذدؼػقارذ

آدقاذ

مجفقرؼةذطقرؼاذ

اظدقدةذ Kyu-Ock
YIMذ

أوروباذ

ػقظـداذ

أعرؼؽاذاظالتقـقةذ
واظؾحرذاظؽارؼيبذ

اظدقدذ Cornelis
Antonius Maria
VAN ALPHENذ

األرجـؿنيذ

اظنرقذاألدغكذ

ذ

ذاشرذ

أعرؼؽاذاظنؿاظقةذذ

اظقالؼاتذادلؿحدةذ
األعرؼؽقةذ

اظدقدذ John
GREIFERذ

جـقبذشربذاحملقطذ
اهلادئذ

أدرتاظقاذ

اظدقدةذ Lois
RANSOMذ

ذذ

االدؿذ
اظدقدذ Lucien
KOUAME
KONANذ

اظدقدذ Diego

QUIROGAذ

ترذق /إسادةذترذق ذ
اظدورةذاظدابعةذظؾفقؽةذ
()2112ذ
اظدورةذاظؿادعةذظؾفقؽةذ
()2114ذ
اظدورةذاخلاعدةذظؾفقؽةذ
()2111ذ
اظدورةذاظدابعةذظؾفقؽةذ
()2112ذ
اظدورةذاظؿادعةذظؾفقؽةذ
()2114ذ
اظدورةذاظؿادعةذظؾفقؽةذ
()2114ذ

اظقالؼةذاحلاظقة/ادلدةذ

غفاؼةذاظقالؼةذاحلاظقةذ

اظقالؼةذاظـاغقة/دـؿانذ

2116ذ

اظقالؼةذاظـاظـة/دـؿانذ

2116ذ

اظقالؼةذاألوىل/دـؿانذ

2116ذ

اظقالؼةذاألوىل/دـؿانذذ

2116ذ

اظدورةذاظؿادعةذظؾفقؽةذ
()2114ذ
اضؿُرحذخال ذاظدورةذاظعاذرةذ
ظؾفقؽةذ()2115ذتعقنيذ
حؿّكذاغؿفاءذاظقالؼةذ
خؾػذظؾدقدذحمؿدذرصعتذ
رمسلذسؾدذاحلؿقدذ(عصر)ذ
اظدورةذاخلاعدةذظؾفقؽةذ
()2111ذ
اظدورةذاظدابعةذظؾفقؽةذ
اظقالؼةذاظـاظـة/دـؿانذ
()2112ذ
اظدورةذاظؿادعةذظؾفقؽةذ
()2114ذ
اضؿُرحذخال ذاظدورةذاظعاذرةذ
ظؾفقؽةذ()2115ذتعقنيذ
حؿّكذاغؿفاءذاظقالؼةذ
خؾػذظؾدقدذ Peter
Thomsonذ(غققزؼؾـدا)ذذ

2116ذ

2116ذ

2116ذ
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اجلدول 0

ذ
األعضاء اليدالء احلالوون يف مكًب هوىة تدابري الصحة النياتوة (يف  5مارس/آذار )0265
ذ

ذ
ذ

متذتظؾقؾذادلـا بذاظناشرةذباظؾقنذاظرعاد .ذ

اإلضؾقؿذ

اظؾؾدذ

أصرؼؼقاذ

إرؼرتؼاذ

آدقاذ

اظقابانذ

أوروباذ

صـؾـداذ

أعرؼؽاذاظالتقـقةذ

ادلؽدقؽذ

اظنرقذاألدغكذ

ذ

أعرؼؽاذاظنؿاظقةذ

طـداذ

جـقبذشربذاحملقطذ
اهلادئذ

ذ

اظقالؼةذاحلاظقة/ادلدةذ

ترذق /إسادةذترذق ذ
االدؿذ
اظدورةذاظؿادعةذظؾفقؽةذ
اظدقدذ Mesghena
اظقالؼةذاألوىل/دـؿانذ
()2114ذ
TEKLEABذ
اظدورةذاظؿادعةذظؾفقؽةذ
اظدقدذ Masato
اظقالؼةذاألوىل/دـؿانذ
()2114ذ
FUKUSHIMAذ
اظدورةذاظؿادعةذظؾفقؽةذ
اظقالؼةذاألوىل/دـؿانذ
اظدقدذRalf LOPIANذ
()2114ذ
اظدقدذ Francisco
اظدورةذاظؿادعةذظؾفقؽةذ
اظقالؼةذاألوىل/دـؿانذ
Javier
TRUJILLO
()2114ذ
ARRIOGAذ
ذاشرذ

اظدقدذ Gregory

WOLFFذ

ذاشرذ

ذ

ذ
اظدورةذاظؿادعةذظؾفقؽةذ
اظقالؼةذاألوىل/دـؿانذ
()2114ذ
ذ

ذ

غفاؼةذاظقالؼةذاحلاظقةذ
2116ذ
2116ذ
2116ذ
2116ذ
ذ
2116ذ
ذ

