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

 www.fao.orgعلى العنوان التالي: 

MP492/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 احلادية عشرةالدورة 

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومن ميكن أن حيّل حملهم

 من جدول األعمال 1-15البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

لالطالال   و. بتعديل الئحتها الداخلية ،(2013) يف دورتها الثامنة ،)اهليئة(قامت هيئة تدابري الصحة النباتية  -1

 .1أدناه طالرابعلى املزيد من التفاصيل، يرجى الرجو  إىل 

 

الواليالة  نظالرا إىل أن  أن تنتخالب مكتبالاج جديالداج هلالا      ،(2016) احلادية عشرةيف دورتها  ،ويتعني على اهليئة -2

اديالة عشالرة   ستنتهي يف نهاية الالدورة احل  ،أعضاء املكتب اآلخرينمعظم من الرئيس و مدتها سنتان لكلاليت و ،احلالية

للهيئة. وسيتأّلف املكتب اجلديد للهيئة من رئاليس ونائالب للالرئيس وأع أعضالاء إضالافيني كيال  تكالون ليالع أقالاليم          

تنتهي مع انتهاء الدورة سللهيئة واحلادية عشرة بعد الدورة مباشرة املنظمة ممثلة يف املكتب. وتبدأ والية املكتب اجلديد 

 .2018عشرة للهيئة يف سنة  الثالثة

 

اليت ميثلونها، باإلضالافة إىل  نظمة أمساء األعضاء احلاليني يف مكتب اهليئة وأقاليم امل 1ن اجلدول يبّيو -3

 مدة واليتهم. 

 

                                        
1 /https://www.ippc.int/en/publications/80395 

https://www.ippc.int/en/publications/80395/
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انتخالا  شالخص يف هيئالة املكتالب     ال ميكالن  وتنص املادة الثانية من الالئحة الداخلية للهيئة بوضوح على أنال    -4

أن لشالخص املعال    لينبغالي  باإلضالافة إىل ذلال ،   و يئة اليت رجرع فيهالا االنتخابالات.  اهلإذا كان حاضراج خالل دورة  إاّل

 من أجل انتخاب .الذع ينتمي إلي  موافقة رئيس الوفد حيصل على 

 

األعضالاء  بعد ذلال   والج وأونائب الرئيس ُينتخب الرئيس ستتّم العملية االنتخابية على مراحل منفصلة حي  سو -5

 ن يف مكتب اهليئة من أقاليم املنظمة اليت ال ميثلها الرئيس ونائب الرئيس. واآلخر

 

من الالئحة الداخلية ملكتب اهليئة )استبدال األعضالاء(، يالتعني أيضالاج علالى اهليئالة يف دورتهالا        4وطبقاج للمادة  -6

أن يكون على اسالتعداد   نظمةكل إقليم من أقاليم املنبغي ليلني يف املكتب وي( أن تنتخب أعضاء بد2016)احلادية عشرة 

 احلاديالة ُتستكمل العملية االنتخابية خالل الالدورة  حتى لرتشيح هؤالء األعضاء البديلني يف مستهّل اجللسة العامة األوىل 

 .املكتبيف احلاليني بديلني العضاء أمساء األ 2ن اجلدول بّيوُي(. 2016للهيئة )عشرة 

 

رئاليس امموعالة   مالن خالالل   ويتعّين على كل إقليم تقديم الرتشيحات من خالل اآللية املوضوعة لكل إقليم أو  -7

أمانالة االتفاقيالة الدوليالة لوقايالة النباتالات      إىل آخر مهلالة لتقالديم الرتشاليحات    رجدر اإلشارة إىل أن . ونظمةاإلقليمية يف امل

(ippc@fao.org هي )متالاح  وهالو   ،موّقالع بيالان التالزام   . وجيب أن تكون الرتشيحات مشفوعة ب2016شباط /فرباير 22

 .2على البوابة الدولية للصحة النباتية

 

 :  مدعّوة إىلتدابري الصحة النباتية وإّن هيئة  -8
 

 يئة.اهلرئيس مكتب  انتخا  (1)

 .يئةاهلرئيس مكتب نائب  انتخا  (2)

 اليت ال ميثلها أع من الرئيس ونائب الرئيس. نظمة امليئة من أقاليم اهلأعضاء مكتب  انتخا  (3)

 .يئةاهلأعضاء بديلني ألعضاء مكتب  انتخا  (4)

  

                                        
2  manual-procedure-activities/governance/ippc-en/corehttps://www.ippc.int/ 

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
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 العاشرة()عقب القرارات الصادرة عن اهليئة يف دورتها يئة اهلالعضوية احلالية يف مكتب  -1اجلدول 

 

  

 رّش//امل االسم البلد قليماإل

 رّش/ لوالية جديدةامل

انتهاء الوالية  الوالية احلالية / املدة

 احلالية

 Lucien KOUAMEالسيد  كوت ديفوار أفريقيا 
KONAN 

 (2012لهيئة )ل السابعةالدورة 

 (2014لهيئة )ل التاسعةالدورة 

 

 2016 / سنتانالثانيةالوالية 

 آسيا 

 )الرئيس(

لهوريالالالالالالالة 

 كوريا

 (2010لهيئة )لالدورة اخلامسة  Kyu-Ock YIMالسيدة 

 (2012لهيئة )لالدورة السابعة 

 (2014لهيئة )ل التاسعةالدورة 

 

 2016 / سنتانالثالثةالوالية 

 Cornelis Antonius السيد  هولندا أوروبا

Maria 
VAN ALPHEN 

 

 2016 / سنتاناألوىلالوالية  (2014) ةلهيئل التاسعةالدورة 

 أمريكالالالالالالالالالالالا

الالتينيالالالالالالالالالة 

والبحالالالالالالالالالالالر 

 الكارييب 

 Diego QUIROGA السيد  األرجنتني

 

 2016 / سنتاناألوىلالوالية  (2014) ةلهيئل التاسعةالدورة 

 السيد خضري جربيل موسى  السودان الشرق األدنى 

 إدريس

 (2015لهيئة )ل العاشرةالدورة 

 

/ حيل حمل عضو آخر  

 سنتان

2016 

أمريكالالالالالالالالالالالا 

 الشمالية 

 الواليالالالالالالالات

املتحالالالالالالالالالدة 

 األمريكية

 (2010لهيئة )لالدورة اخلامسة  John GREIFERالسيد 

 (2012لهيئة )لالدورة السابعة 

 (2014) ةلهيئل التاسعةالدورة 

 2016 / سنتانالثالثةالوالية 

جنالالو  بالالر  

احملالالالالالالالالالاليط 

 اهلادئ

)نائالالالالالالالالالالالب 

 الرئيس(

 (2015لهيئة )ل العاشرةالدورة  Lois RANSOM ةالسيد أسرتاليا

 

/ عضو آخر  حيل حمل

 سنة واحدة

2016 
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 )عقب القرارات الصادرة عن اهليئة يف دورتها العاشرة( ن يف املكتبون احلاليواألعضاء البديل -2اجلدول 

 

 / املرّش/ االسم البلد اإلقليم

املرّش/ لوالية 

 جديدة

انتهاء الوالية  الوالية احلالية / املدة

 احلالية

 إريرتيا أفريقيا

 

 asehgseM السيد

BKELKET 

الدورة التاسعة 

 (2014للهيئة )

 2016 الوالية األوىل/ سنتان

 آسيا 

 

 اليابان

 

 aMeMaMالسيد 

AHEHSUKaE 

الدورة التاسعة 

 (2014للهيئة )

 2016 الوالية األوىل/ سنتان

 فرنسا أوروبا

 

 Emmanuelle ةالسيد

SOUBEYRAN 

 العاشرةالدورة 

 (2015للهيئة )

 2017 الوالية األوىل/ سنتان

 أمريكا الالتينية

 والبحر الكارييب

 املكسي 

 

 

 AcMernerM السيد 

rMinsc BLHrKLLT 
ELLKTRE 

الدورة التاسعة 

 (2014للهيئة )

 2016 الوالية األوىل/ سنتان

    TEAEAB  الشرق األدنى

 كندا أمريكا الشمالية

 

 RcshMcGالسيد  

FTLAA  

الدورة التاسعة 

 (2014للهيئة )

 2016 الوالية األوىل/ سنتان

 جنو  بر  احمليط اهلادئ

 

الدورة العاشرة  EnK LKBaEA السيد  اسرتاليا

 (2015)للهيئة 

 

 2016 الوالية األوىل/ سنتان


