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ويرجىمنالسادةُطبععددحمدودمنهذهالوثيقةمنأجلاحلّدمنتأثرياتعملياتاملنظمةعلىالبيئةواملساهمةيفعدمالتأثريعلىاملناخ.
عظموثائقاجتماعاتاملنظمةمتاحةعلىاإلنرتنتوماملندوبنيواملراقبنيالتكّرمبإحضارنسخهممعهمإىلاالجتماعاتوعدمطلبنسخإضافيةمنها.

 www.fao.orgعلىالعنوانالتالي:

MP491/A 

A 



 النباتية الصحة تدابري هيئة


 احلادية عشرة الدورة 

 2016 نيسان/أبريل 8-4روما، 

 ومن ميكن أن حيّل حملهميف جلنة املعايري واجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات األعضاء 

 من جدول األعمال 2-15البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات



 املقدمة - أواًل



هما:جلنةاملعاايري،جهازينفرعيني(2006)تدابريالصحةالنباتية)اهليئة(،يفدورتهااألوىلأتهيئةأنش-1

والالئحاةالداخلياةاالختصاصاات،(2006)يفدورتهاااألوىلكمااعتمدتاهليئة،.نزاعاتواجلهازالفرعيلتسويةال

2008يفنوفمرب/تشارينالااانيبينهمااباملواءمةجلنةاملعايريقامتاللتني1للجنةاملعايري
،حسابماطلبتاااهليئاةيف2

.واعتمادت3(2013تنقيحالالئحاةالداخلياةواعتمادتهايفدورتهااالاامناة)(.وواصلتاهليئة2008دورتهاالاالاة)

.4(2009يفدورتهاالرابعة)نزاعاتلجهازالفرعيلتسويةالالالئحةالداخليةلاالختصاصاتواهليئة



                                                      
 (.2006بتقريرالدورةاألوىلللهيئة)3انظراملرفق1

 .2008رب/تشرينالاانيبتقريرجلنةاملعايري،نوفم4انظراملرفق2
(ودليلإجراءاتوضعاملعايري.2013بتقريرالدورةالاامنةللهيئة)3انظراملرفق3

(https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual) 
(ودليلإجراءاتاالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتات2009بتقريرالدورةالرابعةللهيئة)16انظراملرفق4

(https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual) 

https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual
https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
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(األعضاءومنميكنأنحيلحملهميفهاذيناجلهاازينالفارعيني.2015)العاشرةوأكدتاهليئةيفدورتها-2

لكنوالياتبعضاألعضاءأشرفتعلىاالنتهاءوباتتبعاضالوااائششاا رةوريااياتعنياضاتعراأوضاعأعضااء

اجلهاازينذينهلاالزماةباالضاتنادإىلالالئحاةالداخلياةيتمتعونباألهليةالنآخرينلضمانأّنهؤالءاألعضاءاليزالو

.واختصاصاتهما



.ةجديادواليةترشيحاتجديدةللمناصبالشا رةأولألعضاءالذينضتنتهيواليتهمواملؤهلنيليتعنيتقديمو-3

لرئايااوموعاةمجيعالرتشيحاتمنجانبكلإقليممنخاللاآلليةاملنشأةلكلإقليمأومانخاالتعنيتقديموي

لتقااديمالرتشاايحاتإىلأمانااةاالتفاقيااةالدوليااةلوقايااةالنباتاااتقاادجااري دياادآخاارمهلااةاإلقليميااةللفاااو.و

(ippc@fao.org)ملوقَّعببيانااللتزامامشفوعةالرتشيحاتللجنةاملعايريكون.وينبغيأنت6201شباط/فرباير22يف

أّماالرتشيحاتللجهازالفرعيلتسويةالنزاعااتو.5وضعاملعايري،واملتاحعلىالبوابةالدوليةللصحةالنباتيةاخلاصب

6رَفقببيانااللتزاماملوقَّع،واملتاحعلىالبوابةالدوليةللصحةالنباتيةنبغيأنُتفي
. 



 ل حملهمجلنة املعايري ومن ميكن أن حييف عضاء األ - ثانيًا



تنصالالئحةالداخليةللجنةاملعايريعلىأنا:-4


األطارا املتعاقادةوتكاونعيانهم"ينبغيأنيكوناألعضاءمنكبارمسؤولياملنظماتالقطريةلوقايةالنباتات،الذينت

ربةومهااراتيفعلمي)أومايعادلا(يفجمالوقايةالنباتات،وتتاوافرلاديهمخابيولوجيلديهممؤهالتيفختصص

اواالتالتاليةعلىوجااخلصوص:


 التشغيلالعمليلنظاموطينأودوليللصحةالنباتية؛ 

 إدارةنظاموطينأودوليللصحةالنباتية؛ 

 باتيةاملتعلقةبالتجارةالدوليةتطبيقتدابريالصحةالن. 


يلزممنوقتللمشاركةبصفةمنتظمةومنهجيةتوافقاألطرا املتعاقدةعلىأنيكرسأعضاءجلنةاملعايريما

"يفاالجتماعات.

جيوزلكلإقليممنأقاليمالفاوأنيضعإجراءاتخاصةبااالختياارأعضاائايفجلناةاملعاايري.وياتمإخطاارأماناة"

ةالنباتياةمانأجالاالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتاتباألعضاءاملختارينالذينُتعرأأمساؤهمعلىهيئةتدابريالصاح

[.1مقتطشمناملادة]"إقرارهم.


                                                      
اخلاصبلجنةاملعايريعلىالعنوانالتالي:بيانااللتزاميرجىتنزيل5
https://www.ippc.int/publications/statement-commitment-standard-setting
علىالعنوانالتالي:جلهازالفرعيلتسويةالنزاعاتاخلاصبابيانااللتزاميرجىتنزيل6
https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
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اإلجراءاتاخلاصةبا،بدالءحمتملنيألعضاءجلنةاملعاايريويعارأأمسااءهمُيرشِّحكلإقليممنأقاليمالفاو،متبعًا"

الفارتاتعلىاهليئةلكيُتقرعضويتهم.وتبقىعضويةالبادالءاتاتملني،متاىقإقارارعضاويتهم،صااحلةلانفا

فاءمؤهالتالعضاويةاملنصاوصعليهااي.وينبغيهلؤالءاألعضاءالبدالءاتتملوناضت3الزمنيةاليتتنصعليهااملادة

يفهذهالالئحة.وُيحددكلإقليممنأقاليمالفاوعضوينبديلنيحمتملنيكحدأقصى.وحياماايرشحاحإقلايمعضاوين،

[.2مقتطشمناملادة]"يعمالنباكبديلنييوجبهذهاملادة.ينبغيلاأنيوّضحالرتتيبالذيض

."يشااغلالعضااوالبااديلمنصااباحتااىانتهاااءماادةواليااةالعضااواألصاالي،وجيااوزترشاايحالوالياااتإضااافية"

[.2املادةمنمقتطش]

دالعضويةمدتنياثنتايِِِِْْنن،والجيوزأنيتجاوزعددمد.خيدمأعضاءجلنةاملعايرييفمددعضويةقدرهاثالثضنوات"

إالإذاقّدمإقليمطلباإىلهيئةتدابريالصحةالنباتيةللحصولعلىإعفاءمنأجلالسماحلعضومنداخلذلا اإلقلايم

ويفتل احلالةجيوزأنخيادمالعضاوملادةعضاويةإضاافية.وجياوزلألقااليمأنتقادم.بأنخيدمملدةعضويةإضافية

لىإعفاءاتإضافيةلنفاالعضوعلىأضاسكلمدةعضويةعلىحدة.والُتحسبكمادةعضاويةيفطلباتللحصولع

[.3مقتطشمناملادة]."إطارهذهالالئحةمددالعضويةاجلزئيةاليتخيدمفيهاأعضاءجددحملأعضاءأصليني


ءجلناةاملعاايري،كماايتوجابجيبعلىهيئةتدابريالصحةالنباتيةأنتسمحبرتتيبمددعضويةأعضااو"

(هليئةتادابري2012]مقتطشمنتقريرالدورةالسابعة)".علىاألقاليمتشجيعهذهاخلطوة،لضماناضتمراريةاخلربة

[.21:قراراتهيئةتدابريالصحةالنباتيةبشأن سنيعمليةوضعاملعايري،القرار4الصحةالنباتية،املرفق



مادةوالياةأعضااءجلناةاملعاايريعلاىأن،(2013الاامناة)تهادوراهليئةوافقت،يفىلأنوجتدراإلشارةإ-5

والذيُيعقاد،التابعةللجنةاملعايريأعضاءضبعةاملؤلفةمنالعمل،بعداجتماعجمموعة2014منعامتنتهي،اعتبارا

يفشهرمايو/أيار.عادة



)انظاار2016جلنااةاملعااايريتنتهاايوالياااتهميفعاااميفأعضاااءضااتةوينبغاايللهيئااةاملصااادقةعلااى-6

ألش(:-1امللحق


 منإقليمأفريقياعضوواحد 

 منإقليمآضياعضوواحد 

 كاالالتينيةوالبحرالكارييبياثنانمنإقليمأمرعضوان 

 منإقليمالشرقاألدنىعضواناثنان 



.لواليةثانيةمؤهلونهماألوىلعلىاالنتهاءشارفتواليتجلنةاملعايريالذينيفعضاءاألوإن-7
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أو2016جلناةاملعاايريتنتهايوالياتهميفعااميفأعضااءباديلنيضاتةويتعنيعلىاهليئةأنُتصادقعلى-8

باء(:-1مناصبهمشا رة)انظرامللحقتزال ال


 عضوواحدمنإقليمأفريقيا 

 عضوواحدمنإقليمآضيا 

 أوروبامنإقليمواحدعضو 

 الالتينيةوالبحرالكارييبواحدمنإقليمأمريكاعضو 

 عضوواحدمنإقليمالشرقاألدنى 

 ؛ليحلحملأضرتالياأونيوزيلندامنإقليمجنوب رباتيطاهلادئواحدعضو 



ضاتتمعلاىالاذيعلىالرتتيابتصادقأيضًاوباإلضافةإىلاملصادقةعلىاألعضاءالبديلني،ينبغيللهيئةأن-9

شاارفتجلناةاملعاايريالاذينيفعضااءاألوينبغيللهيئةأنتأخذعلمابأن.كلإقليميفأضاضادعوةاألعضاءالبديلني

 .لتعيينهملواليةثانيةمؤهلونعلىاالنتهاءواليتهماألوىل



مدعوةإىل:هيئةتدابريالصحةالنباتيةوإن-10


 ألاشويانميكانأنحياّل-1املعايريكماهومبنييفامللحقنةيفجلباألعضاءاحلالينياإلحاطةعلمًا

 باء.-1حمّلهميفجلنةاملعايريكماهومبنييفامللحق

 علىاألعضاءاجلددومنميكنأنحيّلحمّلهم،حسبماهومناضب.املصادقة 

 .كلإقليمإىلالنسبةبضتتمعلىأضاضادعوةاألعضاءالبديلنيعلىالرتتيبالذياملصادقة 



  هم حيّل حمّلميكن أن  ومن نزاعاتاجلهاز الفرعي لتسوية اليف عضاء األ - ثالثًا



علىأن:نزاعاتتنصالالئحةالداخليةللجهازالفرعيلتسويةال-11

اءإىلهيئاةتكونمدةواليةاألعضاءضنتنيوضّتضنواتكحدأقصىإاليفحالتقاّدمتإحادياألقااليمبطلابإعفا"

تدابريالصحةالنباتيةللسماحألحداألعضاءيفإقليمهابشغلواليةإضاافية.فيجاوزيفهاذهاحلالاةأنيشاغلالعضاو

واليةإضافية.كماوجيوزلألقاليمتقديمطلباتإلعفاءاتإضاافيةللعضاونفساايفكالوالياةعلاىحادة.والُتحساب

.[1مقتطشمناملادة]"بديلونواليةكاملةأل راأهذهالالئحة.اليتيشغلهاأعضاءاملتجزأةالواليات


:وينبغيأنيتوافرلدي]األعضاء["


 خربةيفجمالأنظمةالصحةالنباتية؛ 

 معرفةباالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتاتواملعايريالدوليةلتدابريالصحةالنباتية؛ 
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 اخلربةيفجمالاللوائح/التشريعات؛ 

 أوحااالالصاااراعات".نزاعااااتمعرفاااةوماااؤهالتو/أوخاااربةعلاااىةاااوماااايفتساااويةاليفضااال

 [4مناملادة]مقتطش

جيوزلكلإقليممنأقاليماملنظمة،تبعًالإلجراءاتاخلاصةبا،أنيرّشحعضوًابدياًلممكنًاعاناألعضااءيفاجلهااز"

الصحةالنباتيةللمصاادقةعلياا.وبعاداملصاادقة،تصابحوالياةالفرعيلتسويةالنزاعاتوأنيعرضاعلىهيئةتدابري

.وجيابأنيساتويفأولئا األعضااءالباديلني1األعضاءالبديلنيصااحلةلانفااملادةالزمنياةاملشاارإليهاايفاملاادة

[.2]مقتطشمناملادة."اتتملنيمؤهالتالعضويةاليتنّصتعليهاهذهالالئحة



لبالنسبةإىلجلنةاملعايري،جيوزلكلإقليممنأقااليمالفااوأنيضاعاإلجاراءاتاخلاصاةبااوكماهواحلا-12

نوقععليهمإخطارأمانةاالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتاتيتموي،نزاعاتلتسويةالالختيارأعضائايفاجلهازالفرعي

لمصادقةعليهم.ليئةاهلُتعرأأمساؤهمعلىواالختيار



أوروباا)واحادمانإقلايمنزاعاتلتسويةالييفاجلهازالفرعأربعةأعضاءويتعنيعلىاهليئةأنتصادقعلى-13

تنتهايوواحدمنإقليمالشرقاألدنىوواحدمنإقليمأمريكاالشماليةوواحدمنإقليمجنوب رباتايطاهلاادئ(،

ألش(.-2)انظرامللحق2016واليتهميفعام



عضااءيفاجلهاازالفرعايلتساويةاألميكنأنحيالحمالشخصنياثننينيعلىاهليئةأنتصادقعلىويتع-14

2016يفعاااماتنتهاايواليتهمااذينلااال(،الشاارقاألدنااىوواحاادماانإقلاايمأوروبااا)واحاادماانإقلاايمنزاعاااتال

باء(.-2)انظرامللحق



لكاييشاغلواوالياةمؤهلاوننزاعااتجلهازالفرعايلتساويةالايفاحلالينيعضاءاألبأنمجيعيئةوتذكَّراهل-15

علاىاعتباارأّنالعضاوالباديلقادشاغلاملادةالقصاويالبالغاةضاّتثانية،باضتاناءاألعضاءعنإقليمالشرقاألدنى

علىهذااإلقلايمضنوات.لكنإذاأراداإلقليممتديدواليةالعضوالبديليايتعّدياملدةالقصويالبالغةضّتضنوات،ف

طلبإعفاءبهذاالشأنمنهيئةتدابريالصحةالنباتية.



مدعوةإىل:تدابريالصحةالنباتيةهيئةوإن-16


 ألاش-2كمااهاومابنييفامللحاقنزاعاتباألعضاءاحلالينييفاجلهازالفرعيلتسويةالاإلحاطةعلمًا

 باء.-2كماهومبنييفامللحقنزاعاتسويةالومنميكنأنحيّلحمّلهميفاجلهازالفرعيلت

 علىاألعضاءاجلددومنميكنأنحيّلحمّلهم،حسبماهومناضب.املصادقة
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 من ميكن أن حيل حملهم جلنة املعايري و يف عضاءاأل



 جلنة املعايرييف عضاء األ :ألف - 1امللحق 



 2016باللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيواليتهميفعاماملظّللةتبنياألضطر

 /املدة الوالية إعادة التعيني/التعيني االسم البلد املنظمة إقليم

 احلالية

 انتهاء

الوالية 

 احلالية

3الواليةاألوىل/ (2013لهيئة)لالاامنةالدورة Ruth WOODEةالسيد  انا فريقياأ

 ضنوات

2016 

(2015لهيئة)لالعاشرةالدورة ناديةهجرسةالسيد اجلزائر 



3/األوىلالوالية

ضنوات

2018 

3الواليةاألوىل/ (2014لهيئة)لالتاضعةالدورة Esther KIMANIةالسيد كينيا 

 ضنوات

2017 

 Moses Adegboyegaالسيد نيجرييا 

ADEWUMI 

 Aliceةلحملالسيدحي

Ntoboh Sibon 
NDIKONTAR 

 2018 اضتبدال

3الواليةاألوىل/ (2015لهيئة)لالعاشرةالدورة Lifeng WUالسيد الصني آسيا

 ضنوات

2018 

 .D.D.Kحيّلحمّلالسيد HERMAWANالسيد إندونيسيا 

SHARMA 
 2016 اضتبدال

 Walaikornةالسيد مملكةتايلند 

RATTANADECHAKUL
 

(2015لهيئة)لالعاشرةالدورة

 

3/األوىلالوالية

 ضنوات

2018 

(2012لهيئة)لالسابعةالدورة Thanh Huong HAةالسيد نامفييت 

 (2015لهيئة)لالعاشرةالدورة

3/الاانيةالوالية

 ضنوات

2018 

-Laurence BOUHOTالسيدة فرنسا أوروبا

DELDUC 

3/األوىلالوالية(2015لهيئة)لالعاشرةالدورة

 ضنوات

2018 

3/األوىلالوالية(2014لهيئة)لالتاضعةالدورة Nicolaas Maria HORNالسيد هولندا 

 ضنوات

2017 

 Hilde Kristinةالسيد النرويج 

PAULSEN 

 

(2012لهيئة)لالسابعةالدورة

(2015لهيئة)لالعاشرةالدورة

3/الاانيةالوالية

 ضنوات

2018 

(2012لهيئة)لالسابعةالدورة Piotr WLODARCZYKالسيد بولندا 

(2015لهيئة)لالعاشرةالدورة

3/الاانيةالوالية

 ضنوات

2018 

كاااالالتينيااةيأمر

 الكارييبالبحرو

3الواليةاألوىل/ (2013لهيئة)لالاامنةالدورة Ezequiel FERROالسيد األرجنتني

ضنوات

2016 

 Álvaro SEPÚLVEDAالسيد شيلي 

LUQUE 

(2015لهيئة)لالعاشرةالدورة



3/األوىللواليةا

ضنوات

2018 

 Guillermo SIBAJAالسيد ريكاكوضتا 

CHINCHILLA 

 Mariaحيلحملالسيدة

Soledad CASTRO 
DOROCHESSI

 2016 اضتبدال

 Ana Liliaةالسيد املكسي  

MONTEALEGRE LARA 

(2012لهيئة)لالسابعةالدورة

 (2015لهيئة)لالعاشرةالدورة

3/الاانيةالوالية

 ضنوات

2018 
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 /املدة الوالية إعادة التعيني/التعيني االسم البلد املنظمة إقليم

 احلالية

 انتهاء

الوالية 

 احلالية

مجهوريااةمصاار الشرقاألدنى

 العربية

 لحملالسيد شذيعمرةالسيد
Mohammad Reza 

ASGHARIفداءعليوالسيدة

 روابضيا

 2016اضتبدال

اجلمهورياااااااة 

 اليمنية

3الواليةاألوىل/ (2013لهيئة)لاامنةلالدورةا حممدرمضانرالسيدمجيلأنو

 ضنوات

2016 

إ  يارانمجهورية

اإلضالمية

 Maryam JALILIالسيدة

MOGHADAM
3الواليةاألوىل/(2015الدورةالعاشرةللهيئة)

 ضنوات

2018 

السيدكمالالدينعبداتمودالسودان 

أمنيبكر

3الواليةاألوىل/(2015الدورةالعاشرةللهيئة)

 ضنوات

2018 

كندا كاالشماليةيأمر

 

 Marie-Claudeالسيدة

FOREST 

(2008لهيئة)لالاالاةالدورة

لهيئةلالسادضةالدورة

(2011)

(2014لهيئة)لالتاضعةالدورة

3/الاالاةالوالية

 ضنوات

2017 

الوالياتاملتحدة 

 كيةياألمر

3/األوىلالوالية (2015لهيئة)لالعاشرةالدورةMarina ZLOTINAالسيدة

 ضنوات

2018 

جنااااوب اااارب

 ئاتيطاهلاد

Jan Bart ROSSELالسيد الياأضرت
 

لهيئةللدورةالسادضةا

(2011)

(2014لهيئة)لالتاضعةالدورة

 

3الواليةالاانية/

 ضنوات

2017 

بااااابوا ينيااااا 

 اجلديدة

Pere KOKOAالسيد

 

3الواليةاألوىل/ (2015للهيئة)العاشرةلدورةا

 ضنوات

2018 

نيوزيلندا 

 

(2015للهيئة)العاشرةرةلدوا Stephen BUTCHERالسيد

 

3/األوىلالوالية

 ضنوات

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



منصبهمشا راأصبحأو2016عاميفباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيوالياتهماملظّللةتبنياألضطر

إعادة /ينيالتع االسم البلد الرتتيب املنظمة إقليم 

 التعيني

 /املدةالوالية

 احلالية

 انتهاء

الوالية 

 احلالية

 أفريقيا
 Kenneth M’SISKA لسيدا زامبيا 1

العاشرةالدورة

 (2015)لهيئةل

3الواليةاألوىل/

 ضنوات
2018 

    شا ر  2

 آضيا
 Masahiro SAI لسيدا اليابان 1

العاشرةالدورة

 (2015)لهيئةل

3الواليةاألوىل/

 ضنوات
2018 

    شا ر  2

 أوروبا
 Samuel BISHOP لسيدا اململكةاملتحدة 1

العاشرةالدورة

 (2015)لهيئةل

3الواليةاألوىل/

 ضنوات
2018 

    شا ر  2

أمريكاااالالتينيااة

 الكارييبوالبحر

1 
ترينيااااااااااداد

 وتوبا و
 Anthony St. HILL لسيدا

لاامنةاالدورة

 (2013)لهيئةل

3الواليةاألوىل/

 ضنوات
2016 

2 

 بنما
 Judith Ivette لسيدةا

VARGAS AZCÁRRAGA 

لتاضعةاالدورة

 (2014)لهيئةل

3الواليةاألوىل/

 ضنوات

 

2017 

 الشرقاألدنى
1 

 ضلطنةُعمان

 السيدضليمانالتوبي
العاشرةالدورة

 (2015)لهيئةل

3الواليةاألوىل/

 ضنوات
2018 

     شا ر 2

 أمريكاالشمالية

 ليحلحملممالكندا
 كندا

 Brian DOUBLE لسيدا
لتاضعةاالدورة

 (2014)لهيئةل

3الواليةاألوىل/

 ضنوات
2017 

ليحااالحمااالمماااال

الوالياااااتاملتحاااادة

 األمريكية

الوالياااااااااات

املتحااااااااااادة

 األمريكية

 John GREIFER لسيدا
العاشرةالدورة

 (2015)لهيئةل

3الواليةاألوىل/

 ضنوات
2018 

جناااوب ااارب

 اتيطاهلادئ

ليحااالحمااالمماااال

 أضرتالياأونيوزيلندا

 شا ر 
   

ليحلحملممالجزر

 اتيطاهلادئ

اتاايطزرجاا

 اهلادئ
 Lupeomanu Pelenato لسيدا

FONOTI 

العاشرةالدورة

 (2015)لهيئةل

3الواليةاألوىل/

 ضنوات
2018 
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 همحيّل حمّلكن أن ميعضاء ومن األ :نزاعاتاجلهاز الفرعي لتسوية ال



  نزاعاتاجلهاز الفرعي لتسوية اليف عضاء األألف:  -2امللحق 



 منصبهمشا راأصبحأو2016عاميفباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيواليتهماملظّللةاألضطرتبني

 /املدةالوالية التعيني/إعادة التعيني االسم البلد املنظمة إقليم

  احلالية

الية الو انتهاء

 احلالية

(2015)هيئةلللعاشرةاالدورة Seraphine MINKOالسيد  ابون أفريقيا

 

الواليةاألوىل/

 ضنتان

2017 

(2015)هيئةلللعاشرةاالدورة Mohamed AHSAN ULLAHالسيد نغالديشب آضيا

 

الواليةاألوىل/

 ضنتان

2017 

-Mennie GERRITSENةالسيد داهولنأوروبا

WIERLARD 

(2012لهيئة)لالسابعةالدورة

لهيئةلالتاضعةالدورة

(2014) 

الوالية

 الاانية/ضنتان

2016 

البحاارأمريكاااالالتينيااةو

الكارييب

(2013)هيئةلللاامنةاالدورة Luis BENAVIDESالسيد بنما

(2015)هيئةلللعاشرةاالدورة

 

/لاانيةاالوالية

 نضنتا

2017 

هورياااااةاجلم الشرقاألدنى

 اليمنية

لهيئةلالتاضعةالدورةعبداهللالسيانيالسيد

(2014) 

الواليةاألوىل/

 ضنتان

2016 

(2012الدورةالسابعةللهيئة) Steve CÔTÉالسيد كندا كاالشماليةيأمر

لهيئةلالتاضعةالدورة

(2014)

الوالية

 الاانية/ضنتان

2016 

جناااوب ااارباتااايط

 اهلادي

لهيئةلالتاضعةالدورة Talei FIDOWالسيدة ضاموا

(2014) 

الواليةاألوىل/

ضنتان

2016 
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 نزاعاتاألعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية ال حيّل حمّلميكن أن من باء:  -2امللحق 



2015تبنياألضطراملشارإليهاباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيواليتهميفعام

 /املدةالوالية التعيني/إعادة التعيني ماالس البلد إقليم املنظمة

 احلالية

نهاية الوالية 

 احلالية

 Antonia VAZالسيدة وزامبيقم أفريقيا

TAMBOLANE 
لهيئةلالاامنةالدورة

(2013) 

الواليةاألوىل/

 ضنتان

2017 

لهيئةلالعاشرةالدورة Manabu SUZUKIالسيد ليابانا آضيا

(2015) 

الواليةاألوىل/

 ضنتان

2017 

لهيئةلالعاشرةالدورة Benjamin GENTONالسيد فرنسا أوروبا

(2015)

الوالية

 الاانية/ضنتان

2016 

البحارأمريكاالالتينيةو

 الكارييب

لهيئةلالعاشرةالدورة María Julia PALACINةالسيد ألرجنتنيا

(2015) 

الواليةاألوىل/

 ضنتان

2017 

لهيئةلالدورةاخلامسة الطوبيحمفواالسيدضليمان عمان األدنىالشرق

(2010)

لهيئةلالسابعةالدورة

(2012)

لهيئةتاضعةلالدورةال

(2014) 

/الاالاةالوالية

 ضنتان

2016 

الواليااااتاملتحااادة كاالشماليةيرأم

 كيةياألمر

لهيئةلالعاشرةالدورة John GREIFERالسيد

(2015)

الوالية

 /ضنتانوىلاأل

2017 

جنااوب اارباتاايط

 ئاهلاد

لهيئةلالاامنةالدورة  Peter THOMSONالسيد نيوزيلندا

(2013)

لهيئةلالعاشرةالدورة

(2015) 

/الاانيةالوالية

 ضنتان

2017 




