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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الثانية عشرة
إنتشون ،جمهورية كوريا 11-5 ،أبريل/نيسان

2017

يحل محلهم
األعضاء في لجنة المعايير والجهاز الفرعي لتسوية النزاعات ومن يمكن أن ّ
البندان  2-19و 3-19من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أوالا  -المقدمة
أنشأأأت هيئة تدابري الص أ ة النباتية هلائيئة يف يف دور ا اىلوىل هل 2006يف جهازين فرعيني مها :جلنة املعايري واجلهاز
-1
الفرعي لتسوية النزاعات .كما اعتمدت ائيئةيف يف دور ا اىلوىل هل 2006يف االختصاصات والالئ ة الداخلية للجنة املعايري1
اللتني قامت جلنة املعايري باملواءمة بينهما يف نوفمرب/تش أ أرين ال ا 22008يف حس أأبما طلبتي ائيئة يف دور ا ال ال ة هل. 2008
وواص أ أألت ائيئة تنقيئ الالئ ة الداخلية واعتمد ا يف دور ا ال امنة هل .3 2013واعتمدت ائيئة االختص أ أأاص أ أأات والالئ ة
الداخلية للجهاز الفرعي لتسوية النزاعات يف دور ا الرابعة هل.4 2009
وأكدت ائيئة يف دور ا العاش أأرة هل 2015اىلعض أأاء ومن أكن أن لل حملهم يف هذين اجلهازين الفرعيني .لكن
-2
واليات بعض اىلعض أأاء أش أأرفت على االنتهاء وباتت بعض الورائو ش أأانيرة وررا يتعني اع أأتعران وض أأع أعض أأاء خرين
1
2
3

انظر املرفق  3بتقرير الدورة اىلوىل للهيئة هل. 2006
انظر املرفق  4بتقرير جلنة املعايرييف نوفمرب/تشرين ال ا .2008
انظر املرفق  3بتقرير الدورة ال امنة للهيئة هل 2013ودليل إجراءات وضع املعايري.

هلhttps://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual
4

انظر املرفق  16بتقرير الدورة الرابعة للهيئة

هل2009

ودليل إجراءات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

هلhttps://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على
اإلنرتنت على العنوان التايلwww.fao.org :
MS489/A
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لضأ أ أ أ أ أ أمأأان أ ّن هلالء اىلعضأ أ أ أ أ أ أأاء ال يزالون يتمتعون بأأاىلهليأأة الالزمأأة بأأاالع أ أ أ أ أ أأتنأأاد إىل الالئ أأة الأأداخليأأة ئأذين اجلهأأازين
واختصاصا ما.
ويتعني تقدمي ترشي ات جديدة للمناصب الشانيرة أو لألعضاء الذين عتنتهي واليتهم وامللهلني لوالية جديدة.
-3
ويتعني تقدمي مجيع الرتش أ أ أ أ أ أأي ات من جانب كل إقليم من خالة اكلية املنش أ أ أ أ أ أأأة لكل إقليم أو من خالة رئي ا موعة
اإلقليمي أأة للف أأاو .وق أأد جر حت أأدي أأد خر مهل أأة لتق أأدمي الرتش أ أ أ أ أ أأي أأات إىل أم أأان أأة االتف أأاقي أأة ال أأدولي أأة لوق أأاي أأة النب أأات أأات
هل ippc@fao.orgيف  24فرباير/شأ أأبا  .2017وينبغي أن تكون الرتشأ أأي ات للجنة املعايري مشأ أأفوعة ببيان االلتزام املوقع
اخلاص بوض أ أ أأع املعايرييف واملتا على البوابة الدولية للصأ أ أ أ ة النباتية .5و ّأما الرتش أ أ أأي ات للجهاز الفرعي لتس أ أ أأوية النزاعات
فينبغي أن تُرفَق ببيان االلتزام املوقعيف واملتا على البوابة الدولية للص ة النباتية.6

ثاني ا  -األعضاء في لجنة المعايير ومن يمكن أن يحل محلهم
-4

تنص الالئ ة الداخلية للجنة املعايري على أني:

"ينبغي أن يكون اىلعضأ أ أ أأاء من كبار مسأ أ أ أألويل املنظمات القارية لوقاية النباتاتيف الذين تعينهم اىلطرا املتعاقدة وتكون
لديهم ملهالت يف ختص أ أ أ أ أ أأص بيولوجي علمي هلأو ما يعادلي يف جماة وقاية النباتاتيف وتتوافر لديهم خربة ومهارات يف
ا االت التالية على وجي اخلصوص:




التشغيل العملي لنظام وطين أو دويل للص ة النباتية؛
إدارة نظام وطين أو دويل للص ة النباتية؛
تابيق تدابري الص ة النباتية املتعلقة بالتجارة الدولية.

توافق اىلطرا املتعاقدة على أن يكرس أعضأأاء جلنة املعايري ما يلزم من وقت للمشأأاركة بصأأفة منتظمة ومنهجية
يف االجتماعات".
"جيوز لكل إقليم من أقاليم الفاو أن يضع إجراءات خاصة بي الختيار أعضائي يف جلنة املعايري .ويتم إخاار أمانة االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات باىلعض أ أ أ أ أ أأاء املختارين الذين تُعرن أةاتهم على هيئة تدابري الصأ أ أ أ أ أ أ ة النباتية من أجل إقرارهم".
[مقتاو من املادة .]1
"يُرشأئ كل إقليم من أقاليم الفاويف متبعا اإلجراءات اخلاصأأة بييف بدالء حمتملني ىلعضأأاء جلنة املعايري ويعرن أةاءهم على
ائيئة لكي تُقر عضويتهم .وتبقى عضوية البدالء احملتملنييف مىت مت إقرار عضويتهميف صاحلة لنف الفرتات الزمنية اليت تنص
عليها املادة  .3وينبغي ئلالء اىلعضأ أ أأاء البدالء احملتملون اعأ أ أأتيفاء ملهالت العضأ أ أأوية املنصأ أ أأوص عليها يف هذه الالئ ة.

5

يرجى تنزيل بيان االلتزام اخلاص بلجنة املعايري على العنوان التايل:

https://www.ippc.int/publications/statement-commitment-standard-setting
 6يرجى تنزيل بيان االلتزام اخلاص باجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات على العنوان التايلhttps://www.ippc.int/en/publications/47 :
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ض أئ
ُ
ولدد كل إقليم من أقاليم الفاو عضأأوين بديلني حمتملني ك د أقصأأى .وحي ما يرش أئ إقليم عضأأوينيف ينبغي لي أن يو ّ
الرتتيب الذي عيعمالن بي كبديلني روجب هذه املادة[ ".مقتاو من املادة .]2
"يش أ أ أ أ أ أأغل العض أ أ أ أ أ أأو البديل منص أ أ أ أ أ أأبي حىت ان تهاء مدة والية العض أ أ أ أ أ أأو اىلص أ أ أ أ أ أألييف وجيوز ترش أ أ أ أ أ أأي ي لواليات إض أ أ أ أ أ أأافية".
[مقتاو من املادة .]2
"خيدم أعضاء جلنة املعايري يف مدد عضوية قدرها ثالث عنوات .وال جيوز أن يتجاوز عدد مدد العضوية مدتني اثن ِيت ِِِنيف
إال إذا ق ّدم إقليم طلبا إىل هيئة تدابري الص أ أ أ أ ة النباتية لل ص أ أ أأوة على إعفاء من أجل الس أ أ أأما لعض أ أ أأو من داخل ذل
اإلقليم بأن خيدم ملدة عضأأوية إضأأافية .ويف تل احلالة جيوز أن خيدم العضأأو ملدة عضأأوية إضأأافية .وجيوز لألقاليم أن تقدم
طلبات لل صأوة على إعفاءات إضأافية لنف العضأو على أعأاس كل مدة عضأوية على حدة .وال ُحتسأب كمدة عضأوية
يف إطار هذه الالئ ة مدد العضوية اجلزئية اليت خيدم فيها أعضاء جدد حمل أعضاء أصليني[ ".مقتاو من املادة .]3
"وجيب على هيئة تدابري الصأ أ ة النباتية أن تس أأمئ برتتيب مدد عض أأوية أعض أأاء جلنة املعايرييف كما يتوجب على
-5
اىلقاليم تشأأجيع هذه اخلاوةيف لضأأمان اعأأتمرارية اخلربة"[ .مقتاو من تقرير الدورة السأأابعة هل 2012ئيئة تدابري الص أ ة
النباتيةيف املرفق  :4قرارات هيئة تدابري الص ة النباتية بشأن حتسني عملية وضع املعايرييف القرار .]21
وجتدر اإلشأ أ أأارة إىل أن ائيئة وافقتيف يف دور ا ال امنة هل 2013يف على أن مدة والية أعضأ أ أأاء جلنة املعايري تنتهييف
-6
اعتبارا من عام 2014يف بعد اجتماع جمموعة العمل املللفة من ع أ أ أأبعة أعض أ أ أأاء التابعة للجنة املعايرييف والذي يُعقد عادة يف
شهر مايو/أيار.
وينبغي للهيئ أ أأة املصأ أ أ أ أ أ أ أ أأادق أ أأة على مخسأ أ أ أ أ أ أ أ أأة أعضأ أ أ أ أ أ أ أ أأاء يف جلن أ أأة املع أ أأايري تنتهي والي أ أأا م يف ع أ أأام
-7
هلانظر املل ق  -1ألو :




-8

2017

عضو واحد من إقليم أفريقيا؛
عضوان اثنان من إقليم أوروبا؛
عضوان اثنان من إقليم جنوب نيرب احمليط ائادئ.

وإن اىلعضاء يف جلنة املعايري الذين شارفت واليتهم اىلوىل على االنتهاء ملهلون لوالية ثانية.

ويتعني على ائيئة أن تُص أأادى على مثانية أعض أأاء بديلني يف جلنة املعايري تنتهي واليتهم يف عام  2017أو ال تزاة
-9
مناصبهم شانيرة هلانظر املل ق  -1باء :





عضو واحد من إقليم أفريقيا؛
عضوان اثنان من إقليم أوروبا؛
عضو واحد من إقليم أمريكا الالتينية والب ر الكارييب؛
عضوان اثنان من إقليم الشرى اىلدىن؛
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عضأ أ أ أ أأوان اثنان من إقليم جنوب نيرب احمليط ائادئ؛ مم ل واحد من أع أ أ أ أ أرتاليا أو نيوزيلندا ومم ل واحد من
جزر احمليط ائادئ.

 -10وباإلض أأافة إىل املص أأادقة على اىلعض أأاء البديلنييف ينبغي للهيئة أن تص أأادى أيض أأا على الرتتيب الذي ع أأتتم على
أع أأاع أأي دعوة اىلعض أأاء البديلني يف كل إقليم .وينبغي للهيئة أن تأخذ علما بأن اىلعض أأاء يف جلنة املعايري الذين ش أأارفت
واليتهم اىلوىل على االنتهاء ملهلون لتعيينهم لوالية ثانية.
-11

وإن هيئة تدابري الص ة النباتية مدعوة إىل:
هل1
هل2
هل3

لل
اإلحاطة علما باىلعض أ أأاء احلاليني يف جلنة املعايري كما هو مبني يف املل ق  - 1ألو ورن أكن أن ّ
حملّهم يف جلنة املعايري كما هو مبني يف املل ق  - 1باء.
لل حملّهميف حسبما هو مناعب.
املصادقة على اىلعضاء اجلدد ومن أكن أن ّ
املصادقة على الرتتيب الذي عتتم على أعاعي دعوة اىلعضاء البديلني بالنسبة إىل كل إقليم.

يحل محلّهم
ثالثا  -األعضاء في الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات ومن يمكن أن ّ
-12

تنص الالئ ة الداخلية للجهاز الفرعي لتسوية النزاعات على أن:

أت عأأنوات ك د أقصأأى إال يف حاة تق ّدمت إحد اىلقاليم بالب إعفاء إىل هيئة
"تكون مدة والية اىلعضأأاء عأأنتني وعأ ّ
تدابري الصأ أ ة النباتية للس أأما ىلحد اىلعض أأاء يف إقليمها بش أأغل والية إض أأافية .فيجوز يف هذه احلالة أن يش أأغل العض أأو
والية إض أ أأافية .كما وجيوز لألقاليم تقدمي طلبات إلعفاءات إض أ أأافية للعض أ أأو نفس أ أأي يف كل والية على حدة .وال ُحتس أ أأب
الواليات املتجزأة اليت يشغلها أعضاء بديلون والية كاملة ىلنيران هذه الالئ ة[ ".مقتاو من املادة .]1
"وينبغي أن يتوافر لد [اىلعضاء]:





خربة يف جماة أنظمة الص ة النباتية؛
معرفة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايري الدولية لتدابري الص ة النباتية؛
اخلربة يف جماة اللوائئ/التشريعات؛
يفض أ أ أ أ أ أ أ أأل معرفأ أأة وملهالت و/أو خربة على و مأ أأا يف تس أ أ أ أ أ أأويأ أأة النزاعأ أأات أو حأ أأل الصأ أ أ أ أ أ أراعأ أأات".
[مقتاو من املادة ]4

"جيوز لكل إقليم من أقاليم املنظمةيف تبعا لإلجراءات اخلاصأ أ أأة بييف أن ير ّش أ أ أئ عض أ أ أوا بديال ممكنا عن اىلعضأ أ أأاء يف اجلهاز
الفرعي لتسوية النزاعات وأن يعرضي على هيئة تدابري الص ة النباتية للمصادقة عليي .وبعد املصادقةيف تصبئ والية اىلعضاء
البديلني صأأاحلة لنف املدة الزمنية املشأأار إليها يف املادة  .1وجيب أن يسأأتويف أولئ اىلعضأأاء البديلني احملتملني ملهالت
نصت عليها هذه الالئ ة"[ .مقتاو من املادة .]2
العضوية اليت ّ

5
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 -13وكما هو احلاة بالنسبة إىل جلنة املعايرييف جيوز لكل إقليم من أقاليم الفاو أن يضع اإلجراءات اخلاصة بي الختيار
أعض أ أ أأائي يف اجلهاز الفرعي لتس أ أ أأوية النزاعاتيف ويتم إخاار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات رن وقع عليهم االختيار
وتُعرن أةاتهم على ائيئة للمصادقة عليهم.
 -14ويتعني على ائيئة أن تصادى على ثالثة أعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات تنتهي واليتهم يف عام
هلانظر املل ق  - 2ألو :




2017

عضو واحد من إقليم أفريقيا؛
عضو واحد من إقليم عيا؛
عضو واحد من إقليم أمريكا الالتينية والب ر الكارييب.

 -15ويتعني على ائيئة أن تص أ أأادى على مخس أ أأة أش أ أأخاص أكنهم أن للّوا حمل اىلعض أ أأاء يف اجلهاز الفرعي لتس أ أأوية
النزاعاتيف اللذين تنتهي واليتهم يف عام  2017هلانظر املل ق  - 2باء :






عضو واحد من إقليم أفريقيا؛
عضو واحد من إقليم عيا؛
عضو واحد من إقليم أمريكا الالتينية والب ر الكارييب؛
عضو واحد من إقليم مشاة أمريكا؛
عضو واحد من إقليم جنوب نيرب احمليط ائادئ.

-16

وتذكر ائيئة بأن مجيع اىلعضاء احلاليني يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات ملهلون لكي يشغلوا والية ثانية.

-17

وإن هيئة تدابري الص ة النباتية مدعوة إىل:
هل1
هل2

اإلحاطة علما باىلعضأأاء احلاليني يف اجلهاز الفرعي لتسأأوية النزاعات كما هو مبني يف املل ق  - 2ألو
لل حملّهم يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات كما هو مبني يف املل ق  - 2باء.
ومن أكن أن ّ
لل حملّهميف حسبما هو مناعب.
املصادقة على اىلعضاء اجلدد ومن أكن أن ّ
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ألف  -األعضاء في لجنة المعايير ومن يمكن أن يحل محلهم
املل ق  - 1ألو :اىلعضاء يف جلنة املعايري
تبني اىلعار املظلّلة باللون الرمادي اىلعضاء الذين تنتهي

إقليم المنظمة
أفريقيا

آسيا

أوروبا

البلد

مم لة الكونغو

االسم

السيدة Alphonsine
LOUHOUARI
TOKOZABA

كينيا

السيدة

مالوي

السيد

نيجرييا

السيد Moses Adegboyega
ADEWUMI

Esther KIMANI

واليتهم يف عام 2017
التعيين/إعادة التعيين

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الدورة التاععة للهيئة

هل2012

الوالية ال انية/
عنوات
الوالية اىلوىل3 /
عنوات
الوالية اىلوىل3 /
عنوات
اعتبداة

الصني

السيد

Lifeng WU

إندونيسيا

السيد

HERMAWAN

مملكة تايلند

السيدة Walaikorn
RATTANADECHAKUL

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الدورة العاشرة للهيئة هل2015

فييت نام

السيدة

فرنسا

السيدة Laurence BOUHOT-
DELDUC

الدورة السابعة للهيئة
الدورة العاشرة للهيئة
الدورة العاشرة للهيئة هل2015
هل2015

هولندا

السيد

Nicolaas Maria HORN

النرويج

السيد

Samuel BISHOP

لل حمل السيدة

شانير
أمريكأ أ أأا الالتيني أ أأة اىلرجنتني
والب ر الكارييب

3

2017

هل2014

David KAMANGIRA

الدورة التاععة للهيئة

الوالية اىلوىل/
عنوات

3

2019

الوالية اىلوىل/
عنوات
الوالية اىلوىل3 /
عنوات
الوالية اىلوىل3 /
عنوات
الوالية اىلوىل3 /
عنوات
الوالية ال انية3 /
عنوات
الوالية اىلوىل3 /
عنوات

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الدورة العاشرة للهيئة هل2015

Thanh Huong HA

الوالية/المدة
الحالية

هل2014

Hilde PAULSEN

انتهاء
الوالية
الحالية

3

2019
2019
2018
2019
2018

2018
2018
2017
2019

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الوالية اىلوىل 3 /عنوات
السيد

Ezequiel FERRO

شيلي

السيد Álvaro SEPÚLVEDA
LUQUE

الربازيل

السيد Jesulindo Nery DE
SOUZA JUNIOR

املكسي

السيدة Ana Lilia
MONTEALEGRE LARA

هل2013

الدورة ال امنة للهيئة
الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الدورة العاشرة للهيئة هل2015
الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الدورة السابعة للهيئة
الدورة العاشرة للهيئة

هل2012

هل2015

الوالية ال انية/
عنوات

3

2019

3

2018

الوالية اىلوىل/
عنوات
الوالية اىلوىل3 /
عنوات
الوالية ال انية/
عنوات

3

2019

2018
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إقليم المنظمة
الشرى اىلدىن

أمريكا الشمالية

االسم

البلد

التعيين/إعادة التعيين

الوالية/المدة
الحالية

انتهاء
الوالية
الحالية

مجهورية مص أ أ أ أ أ أأر السيدة شذ عمر
العربية

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016

الوالية اىلوىل/
عنوات

3

2019

اململكأأة اىلردنيأأة السيد نظري البدور
ائامشية

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016

الوالية اىلوىل/
عنوات

3

2019

ليبيا

السيد علي أمني كافو

لل حمل السيدة مرمي جليلي
ّ
مقدم
الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الوالية اىلوىل 3 /عنوات

اعتبداة

لبنان

السيد يوعو املصري

كندا

السيد Rajesh
RAMARATHAM

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الدورة العاشرة للهيئة هل2015

الوالية اىلوىل/
عنوات
الوالية اىلوىل3 /
عنوات
الوالية اىلوىل3 /
عنوات

لل حمل السيد Jan Bart
ّ
ROSSEL
الدورة التاععة للهيئة هل2014

اعتبداة

ال أ أ أ أ أ أ أ أ أأوالي أ أ أ أ أ أ أ أ أأات السيدة
امل أ أ أ أ أ أ أت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدة
اىلمريكية
السيد Bruce HANCOCK
جأ أ أ أن أ أ أأوب ني أ أ أأرب أعرتاليا
احمليط ائادئ

Marina ZLOTINA

2019

3

2019
2019
2018

2017

الوالية ال انية 3 /عنوات

شانير
نيوزيلندا

السيد

Stephen BUTCHER

لل
ّ

حمل السيد John
HEDLEY

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
الوالية ال ال ة 3 /عنوات

اعتبداة

2019
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املل ق  -1باء :من أكن أن لل حمل اىلعضاء يف جلنة املعايري
تبني اىلعار املظلّلة باللون الرمادي اىلعضاء الذين تنتهي واليا م يف عام  2017أو أصبئ منصبهم شانيرا
إقليم المنظمة

أفريقيا

الترتيب

أمريكأ أ أأا الالتيني أ أأة
والب ر الكارييب

البلد

1

شانير

2

بوروندي

السيد Eliakim
SAKAYOYA

1

اليابان

السيد

2

الفلبني

السيدة Merle Bautista
PALACPAC

1

شانير

2

شانير

عيا
أوروبا

االسم

1

2

بنما
دومينيكا

Masahiro SAI

السيدة Judith Ivette
VARGAS
AZCÁRRAGA

السيد

Nelson LAVILLE

التعيين/إعادة
التعيين

الوالية/المدة انتهاء الوالية
الحالية
الحالية

الدورة احلادية عشرة الوالية اىلوىل/
عنوات
للهيئة هل2016

3

الوالية اىلوىل/
عنوات

3

الدورة احلادية عشرة الوالية اىلوىل/
عنوات
للهيئة هل2016

3

الدورة العاشرة
للهيئة هل2015

الدورة التاععة
للهيئة هل2014

الوالية اىلوىل/
عنوات

الدورة احلادية عشرة الوالية اىلوىل/
عنوات
للهيئة هل2016

3

3

2019

2018
2019

2017
2019

شانير
الشرى اىلدىن

1

2

لي ل حمل مم ل كندا

شانير
كندا

السيدة Marie-Claude
FOREST

أمريكا الشمالية لأ أيأ أ أ أ أأل حم أ أ أأل ممأ أ أ أ أأل ال أ أ أ أ أ أ أ أأوالي أ أ أ أ أ أ أ أأات
الأ أأوالي أ أ أأات امل أ أت أ أ أ أ أأدة امل أ أ أ أ أ أ أت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدة السيدة Stephanie DUBON
اىلمريكية
اىلمريكية
لي ل حمل مم ل أعرتاليا شانير
جأ أ أ أن أ أ أأوب ني أ أ أأرب أو نيوزيلندا
احمليط ائادئ
لي أأل حم أأل مم أأل جزر
شانير
احمليط ائادئ

الدورة احلادية عشرة الوالية اىلوىل/
عنوات
للهيئة هل2016

3

الوالية اىلوىل/
عنوات

3

الدورة العاشرة
للهيئة هل2015

2019

2018
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يحل محلّهم
الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات :األعضاء ومن يمكن أن ّ
املل ق  -2ألو :اىلعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات
تبني اىلعار املظلّلة باللون الرمادي اىلعضاء الذين تنتهي واليتهم يف عام  2017أو أصبئ منصبهم شانيرا
إقليم المنظمة

االسم

البلد

أفريقيا

نيابون

السيدة

عيا

بنغالديش

السيد

أوروبا

إعتونيا

السيدة Olga
LAVRENTIEVA

أمريك أ أ أأا الالتينيأ أ أأة والب ر بنما
الكارييب
الشرى اىلدىن

أمريكا الشمالية

السيد

Seraphine MINKO

Mohamed AHSAN ULLAH

Luis BENAVIDES

اجل أ أ أمأ أ أهأ أ أأوريأ أ أأة السيد عبداهلل السيا
اليمنية
كندا

السيد

Steve CÔTÉ

جنوب نيرب احمليط ائادي عاموا

السيد

Anoano SEUMALII

الوالية/المدة
الحالية

انتهاء الوالية
الحالية

التعيين/إعادة التعيين
الدورة العاشرة للهيئة

هل2015

الوالية اىلوىل/
عنتان

2017

الدورة العاشرة للهيئة

هل2015

الوالية اىلوىل/
عنتان

2017

الوالية اىلوىل/
عنتان

2018

الدورة ال امنة للهيئة
الدورة العاشرة للهيئة هل2015

الوالية ال انية/
عنتان

2017

هل2014

الوالية اىلوىل/
عنتان

2018

الدورة السابعة للهيئة هل2012

الوالية
ال انية/عنتان

2018

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016

الوالية اىلوىل/
عنتان

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016
هل2013

الدورة التاععة للهيئة
الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016

هل2014

الدورة التاععة للهيئة
الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016

2018
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حمل اىلعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات
لل ّ
املل ق  -2باء :من أكن أن ّ
تبني اىلعار املشار إليها باللون الرمادي اىلعضاء الذين تنتهي واليتهم يف عام
إقليم المنظمة

البلد

أفريقيا

موزامبيق

عيا

شانير

أوروبا

فرنسا

أمريكأأا الالتينيأأة والب ر اىلرجنتني
الكارييب

االسم
السيدة Antonia VAZ
TAMBOLANE

السيدة

Clara PACHECO

السيدة

María Julia PALACIN

الشرى اىلدىن

لبنان

أمريكا الشمالية

الوالي أ أ أأات املت أ أ أأدة السيد
اىلمريكية

ج أنأأوب نيأأرب احمل أيأأط نيوزيلندا
ائادئ

التعيين/إعادة التعيين

الوالية/المدة
الحالية

نهاية الوالية
الحالية

الدورة ال امنة للهيئة
هل2013

الوالية اىلوىل/
عنتان

2017

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016

الوالية اىلوىل/
عنتان

2018

الدورة العاشرة للهيئة
هل2015

الوالية اىلوىل/
عنتان

2017

الدورة احلادية عشرة للهيئة
هل2016

الوالية اىلوىل/
عنتان

2018

John GREIFER

الدورة العاشرة للهيئة
هل2015

الوالية
اىلوىل/عنتان

2017

Peter THOMSON

الدورة ال امنة للهيئة
هل2013
الدورة العاشرة للهيئة
هل2015

الوالية ال انية/
عنتان

2017

السيدة عيلفانا جرج ح ّداد

السيد

2017

