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هيئة تدابري الصحة النباتية



الدورة احلادية عشرة
روما 8-4 ،أبريل/نيسان 2016

األعضاء يف جلنة املعايري واجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات ومن ميكن أن حي ّل حملهم
البند  2-15من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات


أوالً  -املقدمة

أتهيئةتدابريالصحةالنباتية(اهليئة)،يفدورتهااألوىل(،)2006جهازينفرعينيهما:جلنةاملعاايري

 -1أنش
واجلهازالفرعيلتسويةالنزاعات.كمااعتمدتاهليئة،يفدورتهاااألوىل(،)2006االختصاصااتوالالئحاةالداخلياة
للجنةاملعايري1اللتنيقامتجلنةاملعايريباملواءمةبينهماايفنوفمرب/تشارينالاااني،22008حسابماطلبتاااهليئاةيف
دورتهاالاالاة(.)2008وواصلتاهليئةتنقيحالالئحاةالداخلياةواعتمادتهايفدورتهااالاامناة(.3)2013واعتمادت
اهليئةاالختصاصاتوالالئحةالداخليةللجهازالفرعيلتسويةالنزاعاتيفدورتهاالرابعة(.4)2009 


1انظراملرفق3بتقريرالدورةاألوىلللهيئة(.)2006
2انظراملرفق4بتقريرجلنةاملعايري،نوفمرب/تشرينالااني.2008
3انظراملرفق3بتقريرالدورةالاامنةللهيئة()2013ودليلإجراءاتوضعاملعايري. 
()https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual
4انظراملرفق16بتقريرالدورةالرابعةللهيئة()2009ودليلإجراءاتاالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتات 
()https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual

 طُبععددحمدودمنهذهالوثيقةمنأجلاحلدّمنتأثرياتعملياتاملنظمةعلىالبيئةواملساهمةيفعدمالتأثريعلىاملناخ.ويرجىمنالسادة
املندوبنيواملراقبنيالتكرّمبإحضارنسخهممعهمإىلاالجتماعاتوعدمطلبنسخإضافيةمنها.ومعظموثائقاجتماعاتاملنظمةمتاحةعلىاإلنرتنت
علىالعنوانالتالي:www.fao.org
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 -2وأكدتاهليئةيفدورتهاالعاشرة()2015األعضاءومنميكنأنحيلحملهميفهاذيناجلهاازينالفارعيني.
لكنوالياتبعضاألعضاءأشرفتعلىاالنتهاءوباتتبعاضالوااائششاا رةوريااياتعنياضاتعراأوضاعأعضااء
آخرينلضمانأنّهؤالءاألعضاءاليزالونيتمتعونباألهليةالالزماةباالضاتنادإىلالالئحاةالداخلياةهلاذيناجلهاازين
واختصاصاتهما. 

 -3ويتعنيتقديم ترشيحاتجديدةللمناصبالشا رةأولألعضاءالذينضتنتهيواليتهمواملؤهلنيلواليةجديادة.
ويتعنيتقديممجيعالرتشيحاتمنجانبكلإقليممنخاللاآلليةاملنشأةلكلإقليمأومانخااللرئايااوموعاة
اإلقليميااةللفاااو.وقاادجااري دياادآخاارمهلااةلتقااديمالرتشاايحاتإىلأمانااةاالتفاقيااةالدوليااةلوقايااةالنباتااات
()ippc@fao.orgيف22فرباير/شباط.2016وينبغيأنتكونالرتشيحاتللجنةاملعايريمشفوعةببيانااللتزاماملوقَّع
اخلاصبوضعاملعايري،واملتاحعلىالبوابةالدوليةللصحةالنباتية.5وأمّاالرتشيحاتللجهازالفرعيلتسويةالنزاعاات
فينبغيأنتُرفَقببيانااللتزاماملوقَّع،واملتاحعلىالبوابةالدوليةللصحةالنباتية.6


ثانياً  -األعضاء يف جلنة املعايري ومن ميكن أن حيل حملهم

تنصالالئحةالداخليةللجنةاملعايريعلىأنا :





-4

"ينبغيأنيكوناألعضاءمنكبارمسؤولياملنظماتالقطريةلوقايةالنباتات،الذينتعيانهماألطارا املتعاقادةوتكاون
لديهممؤهالتيفختصصبيولوجيعلمي(أومايعادلا)يفجمالوقايةالنباتات،وتتاوافرلاديهمخاربةومهااراتيف
اواالتالتاليةعلىوجااخلصوص :


 التشغيلالعمليلنظاموطينأودوليللصحةالنباتية؛
 إدارةنظاموطينأودوليللصحةالنباتية؛
 تطبيقتدابريالصحةالنباتيةاملتعلقةبالتجارةالدولية.

توافقاألطرا املتعاقدةعلىأنيكرسأعضاءجلنةاملعايريمايلزممنوقتللمشاركةبصفةمنتظمةومنهجية
يفاالجتماعات ".

" جيوزلكلإقليممنأقاليمالفاوأنيضعإجراءاتخاصةبااالختياارأعضاائايفجلناةاملعاايري.وياتمإخطاارأماناة
االتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتاتباألعضاءاملختارينالذينتُعرأأمساؤهمعلىهيئةتدابريالصاحةالنباتياةمانأجال
] .
إقرارهم".[مقتطشمناملادة 1

5يرجىتنزيلبيانااللتزاماخلاصبلجنةاملعايريعلىالعنوانالتالي :
 https://www.ippc.int/publications/statement-commitment-standard-setting
6يرجىتنزيلبيانااللتزاماخلاصباجلهازالفرعيلتسويةالنزاعاتعلىالعنوانالتالي :
 https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
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"يُرشِّحكلإقليممنأقاليمالفاو،متبعاًاإلجراءاتاخلاصةبا،بدالءحمتملنيألعضاءجلنةاملعاايريويعارأأمسااءهم
علىاهليئةلكيتُقرعضويتهم.وتبقىعضويةالبادالءاتاتملني،متاىقإقارارعضاويتهم،صااحلةلانفاالفارتات
الزمنيةاليتتنصعليهااملادة.3وينبغيهلؤالءاألعضاءالبدالءاتتملوناضتيفاءمؤهالتالعضاويةاملنصاوصعليهاا
يفهذهالالئحة.ويُحددكلإقليممنأقاليمالفاوعضوينبديلنيحمتملنيكحدأقصى.وحياماايرشحاحإقلايمعضاوين،
] .
ينبغيلاأنيوضّحالرتتيبالذيضيعمالنباكبديلنييوجبهذهاملادة."[مقتطشمناملادة 2

" يشااغلالعضااوالبااديلمنصااباحتااىانتهاااءماادةواليااةالعضااواألصاالي،وجيااوزترشاايحالوالياااتإضااافية" .
] .
[مقتطشمناملادة 2

"خيدمأعضاءجلنةاملعايرييفمددعضويةقدرهاثالثضنوات.والجيوزأنيتجاوزعددمددالعضويةمدتنياثنتايِِِِْْنن،
إالإذاقدّمإقليمطلباإىلهيئةتدابريالصحةالنباتيةللحصولعلىإعفاءمنأجلالسماحلعضومنداخلذلا اإلقلايم
بأنخيدمملدةعضويةإضافية. ويفتل احلالةجيوزأنخيادمالعضاوملادةعضاويةإضاافية.وجياوزلألقااليمأنتقادم
طلباتللحصولعلىإعفاءاتإضافيةلنفاالعضوعلىأضاسكلمدةعضويةعلىحدة.والتُحسبكمادةعضاويةيف
] .
".[مقتطشمناملادة 3
إطارهذهالالئحةمددالعضويةاجلزئيةاليتخيدمفيهاأعضاءجددحملأعضاءأصليني 

"وجيبعلىهيئةتدابريالصحةالنباتيةأنتسمحبرتتيبمددعضويةأعضااءجلناةاملعاايري،كماايتوجاب
علىاألقاليمتشجيعهذهاخلطوة،لضماناضتمراريةاخلربة".[مقتطشمنتقريرالدورةالسابعة()2012هليئةتادابري
الصحةالنباتية،املرفق:4قراراتهيئةتدابريالصحةالنباتيةبشأن سنيعمليةوضعاملعايري،القرار .]21

 -5وجتدراإلشارةإىلأناهليئةوافقت،يفدورتهاالاامناة(،)2013علاىأنمادةوالياةأعضااءجلناةاملعاايري
تنتهي،اعتبارامنعام،2014بعداجتماعجمموعةالعملاملؤلفةمنضبعةأعضاءالتابعةللجنةاملعايري،والذييُعقاد
عادةيفشهرمايو/أيار .

 -6وينبغاايللهيئااةاملصااادقةعلااىضااتةأعضاااءيفجلنااةاملعااايريتنتهاايوالياااتهميفعااام2016(انظاار 
امللحق-1ألش) :

 عضوواحدمنإقليمأفريقيا
 عضوواحدمنإقليمآضيا
 عضواناثنانمنإقليمأمريكاالالتينيةوالبحرالكارييب
 عضواناثنانمنإقليمالشرقاألدنى

 -7وإناألعضاءيفجلنةاملعايريالذينشارفتواليتهماألوىلعلىاالنتهاءمؤهلونلواليةثانية .
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 -8ويتعنيعلىاهليئةأنتُصادقعلىضاتةأعضااءباديلنييفجلناةاملعاايريتنتهايوالياتهميفعاام2016أو
ال تزالمناصبهمشا رة(انظرامللحق-1باء) :

 عضوواحدمنإقليمأفريقيا
 عضوواحدمنإقليمآضيا
 عضوواحدمنإقليمأوروبا
 عضوواحدمنإقليمأمريكاالالتينيةوالبحرالكارييب
 عضوواحدمنإقليمالشرقاألدنى
 عضوواحدمنإقليمجنوب رباتيطاهلادئ؛ليحلحملأضرتالياأونيوزيلندا

 -9وباإلضافةإىلاملصادقةعلىاألعضاءالبديلني،ينبغيللهيئةأنتصادقأيضاًعلىالرتتيابالاذيضاتتمعلاى
أضاضادعوةاألعضاءالبديلنييفكلإقليم.وينبغيللهيئةأنتأخذعلمابأناألعضااءيفجلناةاملعاايريالاذينشاارفت
واليتهماألوىلعلىاالنتهاءمؤهلونلتعيينهملواليةثانية.

 -10وإنهيئةتدابريالصحةالنباتيةمدعوةإىل :

 اإلحاطةعلماًباألعضاءاحلالينييفجلنةاملعايريكماهومبنييفامللحق1-ألاشويانميكانأنحيا ّل
حملّهميفجلنةاملعايريكماهومبنييفامللحق1- 
باء.
 املصادقةعلىاألعضاءاجلددومنميكنأنحيلّحملّهم،حسبماهومناضب.
 املصادقةعلىالرتتيبالذيضتتمعلىأضاضادعوةاألعضاءالبديلنيبالنسبةإىلكلإقليم.


ثالثاً  -األعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات ومن ميكن أن حيلّ حملّهم


علىأن :

 -11تنصالالئحةالداخليةللجهازالفرعيلتسويةالنزاعات

" تكونمدةواليةاألعضاءضنتنيوضتّضنواتكحدأقصىإاليفحالتقادّمتإحادياألقااليمبطلابإعفااءإىلهيئاة
تدابريالصحةالنباتيةللسماحألحداألعضاءيفإقليمهابشغلواليةإضاافية.فيجاوزيفهاذهاحلالاةأنيشاغلالعضاو
واليةإضافية.كماوجيوزلألقاليمتقديمطلباتإلعفاءاتإضاافيةللعضاونفساايفكالوالياةعلاىحادة.والتُحساب
الوالياتاملتجزأةاليتيشغلهاأعضاءبديلونواليةكاملةأل راأهذهالالئحة."[مقتطشمناملادة.]1 


وينبغيأنيتوافرلدي[األعضاء]: 

"

 خربةيفجمالأنظمةالصحةالنباتية؛
 معرفةباالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتاتواملعايريالدوليةلتدابريالصحةالنباتية؛
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 اخلربةيفجمالاللوائح/التشريعات؛
 يفضااالمعرفاااةوماااؤهالتو/أوخاااربةعلاااىةاااوماااايفتساااويةالنزاعااااتأوحااالالصاااراعات" .
[مقتطشمناملادة]4


" جيوزلكلإقليممنأقاليماملنظمة،تبعاًلإلجراءاتاخلاصةبا،أنيرشّحعضواًبديالًممكناًعاناألعضااءيفاجلهااز
الفرعيلتسويةالنزاعاتوأنيعرضاعلىهيئةتدابريالصحةالنباتيةللمصاادقةعلياا.وبعاداملصاادقة،تصابحوالياة
األعضاءالبديلنيصااحلةلانفااملادةالزمنياةاملشاارإليهاايفاملاادة.1وجيابأنيساتويفأولئا األعضااءالباديلني
اتتملنيمؤهالتالعضويةاليتنصّتعليهاهذهالالئحة".[مقتطشمناملادة .]2

 -12وكماهواحلالبالنسبةإىلجلنةاملعايري،جيوزلكلإقليممنأقااليمالفااوأنيضاعاإلجاراءاتاخلاصاةباا
الختيارأعضائايفاجلهازالفرعيلتسويةالنزاعات،ويتمإخطارأمانةاالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتاتينوقععليهم
االختياروتُعرأأمساؤهمعلىاهليئةللمصادقةعليهم .

 -13ويتعنيعلىاهليئةأنتصادقعلىأربعةأعضاءيفاجلهازالفرعيلتسويةالنزاعات(واحادمانإقلايمأوروباا
وواحدمنإقليمالشرقاألدنىوواحدمنإقليمأمريكاالشماليةوواحدمنإقليمجنوب رباتايطاهلاادئ)،تنتهاي
واليتهميفعام2016(انظرامللحق2-ألش) .

 -14ويتعنيعلىاهليئةأنتصادقعلىشخصنياثننيميكنأنحيالحمالاألعضااءيفاجلهاازالفرعايلتساوية
النزاعااات(واحاادماانإقلاايمأوروباااوواحاادماانإقلاايمالشاارقاألدنااى)،اللااذينتنتهاايواليتهمااايفعااام 2016
(انظرامللحق2-باء) .

 -15وتذكَّراهليئةبأنمجيعاألعضاءاحلالينييفاجلهازالفرعايلتساويةالنزاعااتمؤهلاونلكاييشاغلواوالياة
ت
ثانية،باضتاناءاألعضاءعنإقليمالشرقاألدنى علاىاعتباارأنّالعضاوالباديلقادشاغلاملادةالقصاويالبالغاةضا ّ
ضنوات.لكنإذاأراداإلقليممتديدواليةالعضوالبديليايتعدّياملدةالقصويالبالغةضتّضنوات،فعلىهذااإلقلايم
طلبإعفاءبهذاالشأنمنهيئةتدابريالصحةالنباتية. 


 -16وإنهيئةتدابريالصحةالنباتيةمدعوةإىل :

 اإلحاطةعلماًباألعضاءاحلالينييفاجلهازالفرعيلتسويةالنزاعاتكمااهاومابنييفامللحاق2-ألاش
ومنميكنأنحيلّحملّهميفاجلهازالفرعيلتسويةالنزاعاتكماهومبنييفامللحق2- 
باء.
 املصادقةعلىاألعضاءاجلددومنميكنأنحيلّحملّهم،حسبماهومناضب.
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األعضاء يف جلنة املعايري ومن ميكن أن حيل حملهم

امللحق  - 1ألف :األعضاء يف جلنة املعايري


إقليم املنظمة

أفريقيا

آسيا

أوروبا

تبنياألضطراملظلّلةباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيواليتهميفعام2016
البلد

انا

االسم

السيدةRuth WOODE

الوالية/املدة
احلالية

التعيني/إعادة التعيني

الواليةاألوىل/3
الدورةالاامنةللهيئة()2013
ضنوات
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015 الواليةاألوىل/3
ضنوات 

الدورةالتاضعةللهيئة( )2014الواليةاألوىل/3
ضنوات
اضتبدال
حيلحملالسيدة Alice

اجلزائر

السيدةناديةهجرس

كينيا

السيدةEsther KIMANI

نيجرييا

السيد Moses Adegboyega
ADEWUMI

الصني

السيدLifeng WU

الدورةالعاشرةللهيئة()2015

إندونيسيا

السيدHERMAWAN

مملكةتايلند

السيدة Walaikorn
 RATTANADECHAKUL

حيلّحملّالسيد D.D.K.
SHARMA
الدورةالعاشرةللهيئة()2015

فييتنام

السيدةThanh Huong HA

فرنسا

السيدةLaurence BOUHOT-
DELDUC

هولندا

السيدNicolaas Maria HORN

الدورةالتاضعةللهيئة( )2014

النرويج

السيدة Hilde Kristin
PAULSEN

الدورةالسابعةللهيئة( )2012
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015

بولندا

السيدPiotr WLODARCZYK

الدورةالسابعةللهيئة( )2012 الواليةالاانية/3
ضنوات
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015
الواليةاألوىل/3
الدورةالاامنةللهيئة()2013
ضنوات 
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015 الواليةاألوىل/3
ضنوات 

اضتبدال
حيلحملالسيدة Maria

أمريكاااالالتينيااة األرجنتني
والبحرالكارييب 
شيلي

السيدEzequiel FERRO
السيد Álvaro SEPÚLVEDA
LUQUE

كوضتاريكا

السيد Guillermo SIBAJA
CHINCHILLA

املكسي 

السيدة Ana Lilia
MONTEALEGRE LARA

Ntoboh Sibon
NDIKONTAR

الواليةاألوىل/3
ضنوات
اضتبدال


الدورةالسابعةللهيئة( )2012
الدورةالعاشرةللهيئة()2015
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015

Soledad CASTRO
 DOROCHESSI

الواليةاألوىل/3
ضنوات
الواليةالاانية/3
ضنوات
الواليةاألوىل/3
ضنوات
الواليةاألوىل/3
ضنوات
الواليةالاانية/3
ضنوات

الدورةالسابعةللهيئة( )2012 الواليةالاانية/3
ضنوات
الدورةالعاشرةللهيئة()2015

انتهاء
الوالية
احلالية
2016
2018
2017
2018
2018
2016
2018
2018
2018
2017
2018

2018
2016
2018
2016

2018

CPM 2016/03

إقليم املنظمة

الشرقاألدنى

أمريكاالشمالية

7

البلد

التعيني/إعادة التعيني

االسم

لحملالسيد

مجهوريااةمصاار السيدةشذيعمر
العربية

اضتبدال 

2016

Mohammad Reza
ASGHARIوالسيدةفداءعلي

اجلمهورياااااااة السيدمجيلأنورحممدرمضان
اليمنية
مجهوريةإياران السيدة Maryam JALILI
 MOGHADAM
اإلضالمية 
السيدكمالالدينعبداتمود
السودان 
أمنيبكر 
السيدة Marie-Claude
كندا 
FOREST

السيدة Marina ZLOTINA

الوالياتاملتحدة
األمريكية
السيد Jan Bart ROSSEL
جنااااوب اااارب أضرتاليا
اتيطاهلادئ

بااااابوا ينيااااا
اجلديدة
السيد Stephen BUTCHER
نيوزيلندا 

الوالية/املدة
احلالية

انتهاء
الوالية
احلالية

السيد Pere KOKOA



روابضيا
الدورةالاامنةللهيئة()2013

الواليةاألوىل/3
ضنوات
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015 الواليةاألوىل/3
ضنوات
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015 الواليةاألوىل/3
ضنوات
الدورةالاالاةللهيئة( )2008 الواليةالاالاة/3
ضنوات
الدورةالسادضةللهيئة
( )2011
الدورةالتاضعةللهيئة( )2014
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015الواليةاألوىل/3
ضنوات
الواليةالاانية/3
الدورةالسادضةللهيئة
ضنوات
( )2011
الدورةالتاضعةللهيئة( )2014
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015الواليةاألوىل/3
ضنوات
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015 الواليةاألوىل/3
ضنوات

2016
2018
2018
2017

2018
2017

2018
2018
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امللحق  -1باء :من ميكن أن حيل حمل األعضاء يف جلنة املعايري


تبنياألضطراملظلّلةباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيوالياتهميفعام2016أوأصبحمنصبهمشا را 
الرتتيب

إقليم املنظمة

االسم

البلد

التعيني/إعادة
التعيني

الوالية/املدة
احلالية

الدورةالعاشرة
للهيئة()2015

الواليةاألوىل/3
ضنوات

انتهاء
الوالية
احلالية

أفريقيا

1

زامبيا

شا ر

2

آضيا

1

اليابان

أوروبا

اململكةاملتحدة

أمريكاااالالتينيااة
والبحرالكارييب

السيدSamuel BISHOP

ترينيااااااااااداد
وتوبا و
بنما

2

السيدAnthony St. HILL

السيدة Judith Ivette
VARGAS AZCÁRRAGA

ضلطنةعُمان
الشرقاألدنى

الدورةالاامنة
للهيئة()2013
الدورةالتاضعة
للهيئة()2014
الدورةالعاشرة
للهيئة()2015

الواليةاألوىل/3
ضنوات
الواليةاألوىل/3
ضنوات
الواليةاألوىل/3
ضنوات

2016

2017

2018

شا ر
السيدBrian DOUBLE

الدورةالتاضعة
للهيئة()2014

الواليةاألوىل/3
ضنوات

2017

ليحااالحمااالمماااال الوالياااااااااات
الوالياااااتاملتحاااادة املتحااااااااااادة السيدJohn GREIFER
األمريكية
األمريكية

الدورةالعاشرة
للهيئة()2015

الواليةاألوىل/3
ضنوات

2018

ليحلحملممالكندا
أمريكاالشمالية

السيدضليمانالتوبي

1

2

الدورةالعاشرة
للهيئة()2015

الواليةاألوىل/3
ضنوات

2018

شا ر

2
1

السيدMasahiro SAI

الدورةالعاشرة
للهيئة()2015

الواليةاألوىل/3
ضنوات

2018

شا ر

2
1

السيدKenneth M’SISKA

2018

كندا

شا ر

ليحااالحمااالمماااال

أضرتالياأونيوزيلندا
جناااوب ااارب
اتيطاهلادئ
ليحلحملممالجزر جاازراتاايط السيد Lupeomanu Pelenato
اهلادئ
اتيطاهلادئ
FONOTI

 




الدورةالعاشرة
للهيئة()2015

الواليةاألوىل/3
ضنوات

2018
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CPM 2016/03

اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات :األعضاء ومن ميكن أن حيلّ حملّهم

امللحق  -2ألف :األعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات



تبنياألضطراملظلّلةباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيواليتهميفعام2016أوأصبحمنصبهمشا را
إقليم املنظمة
أفريقيا

البلد
ابون

االسم

التعيني/إعادة التعيني

الوالية/املدة
احلالية

انتهاء الوالية
احلالية

السيدSeraphine MINKO

الدورةالعاشرةللهيئة( )2015 الواليةاألوىل/

ضنتان

2017

آضيا

بنغالديش

السيدMohamed AHSAN ULLAH

الدورةالعاشرةللهيئة( )2015 الواليةاألوىل/

ضنتان

2017

أوروبا 

هولندا

السيدةMennie GERRITSEN-
WIERLARD

الدورةالسابعةللهيئة( )2012 الوالية
الاانية/ضنتان
الدورةالتاضعةللهيئة
()2014

2016

السيدLuis BENAVIDES

الدورةالاامنةللهيئة( )2013 الواليةالاانية/
الدورةالعاشرةللهيئة( )2015 ضنتان

2017

الواليةاألوىل/

ضنتان

2016

أمريكاااالالتينيااةوالبحاار بنما
الكارييب 
الشرقاألدنى
أمريكاالشمالية

اجلمهورياااااة السيدعبداهللالسياني 
اليمنية
كندا

جناااوب ااارباتااايط ضاموا
اهلادي

السيدSteve CÔTÉ

السيدةTalei FIDOW

الدورةالتاضعةللهيئة
()2014

الدورةالسابعةللهيئة( )2012 الوالية
الاانية/ضنتان
الدورةالتاضعةللهيئة
( )2014
الدورةالتاضعةللهيئة
()2014

الواليةاألوىل/
ضنتان 


2016

2016
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امللحق  -2باء :من ميكن أن حي ّل حملّ األعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات


تبنياألضطراملشارإليهاباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيواليتهميفعام 2015
التعيني/إعادة التعيني

الوالية/املدة
احلالية

نهاية الوالية
احلالية

البلد

إقليم املنظمة
أفريقيا

موزامبيق

السيدة Antonia VAZ
TAMBOLANE

الدورةالاامنةللهيئة
()2013

الواليةاألوىل/

ضنتان

2017

آضيا

اليابان

السيدManabu SUZUKI

الدورةالعاشرةللهيئة
()2015

الواليةاألوىل/

ضنتان

2017

أوروبا

فرنسا

السيدBenjamin GENTON

الدورةالعاشرةللهيئة
( )2015

الوالية
الاانية/ضنتان

2016

السيدةMaría Julia PALACIN

الدورةالعاشرةللهيئة
()2015

الواليةاألوىل/

ضنتان

2017

السيدضليمانحمفواالطوبي

الدورةاخلامسةللهيئة
( )2010
الدورةالسابعةللهيئة
( )2012
الدورةالتاضعةللهيئة
()2014

الواليةالاالاة/

ضنتان

2016

الدورةالعاشرةللهيئة
( )2015

الوالية
األوىل/ضنتان

2017

الدورةالاامنةللهيئة
( )2013
الدورةالعاشرةللهيئة
()2015

الواليةالاانية/

ضنتان

أمريكاالالتينيةوالبحار األرجنتني
الكارييب

االسم

الشرقاألدنى

عمان

أمريكاالشمالية

الواليااااتاملتحااادة السيدJohn GREIFER

األمريكية

جنااوب اارباتاايط نيوزيلندا
اهلادئ



السيد Peter THOMSON

2017

