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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 لهماألعضاء في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية ومن يمكن أن يحّل مح

 من جدول األعمال 1-18البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 
 
 أعّدت هيئة تدابري الصـــــــــــــحة النباتية (اهليئة) الالئحة الداخلية ملكتب اهليئة واخلطوط التوجيهية بشـــــــــــــأن التناوب  -1

). وطبًقا للخطوط 1على التوايل بالالئحة الداخلية للهيئة 2و 1الرئيس (امللحقان  ونائبعلى شـــــــغل منصـــــــب رئيس اهليئة 
الرئيس املقبل من إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف منظمة  تســــــــــــميةالتوجيهية اخلاصــــــــــــة بالتناوب، ســــــــــــوف يتعّني 

 األغذية والزراعة (املنظمة) ونائب الرئيس املقبل من إقليم أفريقيا يف املنظمة.
 
اعتبار أّن الوالية احلالية ومدهتا  تنتخب مكتباً جديداً هلا على ) أن2018ويتعني على اهليئة يف دورهتا الثالثة عشـــرة ( -2

ئة. وســـوف يتأّلف املكتب ) للهي2018ســـنتان لكل من الرئيس وأعضـــاء املكتب ســـوف تنتهي يف �اية الدورة الثالثة عشـــرة (
لة يف املكتب. وســوف تبدأ ممث اجلديد للهيئة من رئيس ونائب للرئيس وأي أعضــاء إضــافيني حبيث تكون مجيع أقاليم املنظمة

 ).2020دورة اخلامسة عشرة للهيئة () للهيئة وتنتهي مع انتهاء ال2018والية املكتب اجلديد فورًا بعد الدورة الثالثة عشرة (
 
 ثلو�ا، باإلضافة إىل مدة واليتهم.أمساء األعضاء احلاليني يف مكتب اهليئة وأقاليم املنظمة اليت مي 1وترد يف اجلدول  -3
 
ي شــخص عضــًوا يف املكتب أوتنص املادة الثانية من الالئحة الداخلية للهيئة بوضــوح على أنه ال ميكن انتخاب  -4

ت. وينبغي كذلك أن حيصل الشخص إالّ إذا كان حاضراً خالل دورة هيئة تدابري الصحة النباتية اليت جتري فيها االنتخابا
 ه من أجل انتخابه.املعين على موافقة رئيس الوفد الذي ينتمي إلي
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 اآلخرون ومن مثّ األعضـاء وتتّم العملية االنتخابية على مراحل منفصـلة حيث يُنتخب الرئيس ونائب الرئيس أوالً  -5

 يف مكتب اهليئة من أقاليم املنظمة اليت ال ميثلها أي من الرئيس ونائب الرئيس.
 
ضـــاً على اهليئة يف دورهتا الثالثة تبدال األعضـــاء)، يتعني أيمن الالئحة الداخلية ملكتب اهليئة (اســـ 4وطبقاً للمادة  -6

لرتشــــــيح هؤالء  مهيأكون يف املكتب وجيدر بكل إقليم من أقاليم املنظمة أن ي بديلني) أن تنتخب أعضــــــاء 2018عشــــــرة (
الثة عشـــــرة للهيئة الل الدورة الثاألعضـــــاء البديلني يف مســـــتهّل اجللســـــة العامة األوىل حبيث ُتســـــتكمل العملية االنتخابية خ

 أمساء األعضاء البديلني احلاليني يف مكتب اهليئة. 2). ويبّني اجلدول 2018(
 
ويتعّني على كل إقليم تقدمي الرتشــــــــــــيحات من خالل اآللية املوضــــــــــــوعة لكل إقليم أو بواســــــــــــطة رئيس اجملموعة  -7

 ) ippc@fao.orgالــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات ( اإلقليميــة يف املنظمــة. وآخر مهلــة لتقــدمي الرتشــــــــــــــيحــات إىل أمــانــة االتفــاقيــة
د موّقع متــــاح على البوابــــة الــــدوليــــة  .2018فرباير/شــــــــــــــبــــاط  5يف   وجيــــب أن تكون الرتشــــــــــــــيحــــات مشــــــــــــــفوعــــة بتعهــــّ

   2.للصحة النباتية
 
 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -8
 

 النباتية.رئيس مكتب هيئة تدابري الصحة انتخاب  )1(

 نائب رئيس مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية.انتخاب  )2(

ثلها أي من الرئيس ونائب مياألعضــــــاء يف مكتب هيئة تدابري الصــــــحة النباتية من أقاليم املنظمة اليت ال انتخاب  )3(
 الرئيس.

 األعضاء البديلني يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية. انتخاب )4(
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 العضوية الحالية في مكتب الهيئة (في أعقاب قرارات الدورة الثانية عشرة للهيئة) - 1الجدول 
 

 التعيين / إعادة التعيين االسم البلد اإلقليم
الواليــــة الحــــاليــــة / 

 المدة
ـــة  انتهـــاء الوالي

 الحالية

 كوت ديفوار أفريقيا
 Lucienالســـــــــــــــيــــــد 

KOUAME 
KONAN 

 ) 2012الدورة السابعة للهيئة (
 ) 2014التاسعة للهيئة (الدورة 

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئــــــة 
)2016 ( 

الواليــــــــة الثــــــــالثــــــــة / 
  2018 سنتان

 Kyu-Ockالســـيدة  مجهورية كوريا آسيا
YIM 

 ) 2010الدورة اخلامسة للهيئة (
 ) 2012الدورة السابعة للهيئة (
 ) 2014الدورة التاسعة للهيئة (

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئــــــة 
)2016 ( 

يــــــــة الـــــرابـــــعــــــــة/ الـــــوال
 2018 سنتان

 هولندا أوروبا
 Cornelisالســـــــــــــيد 

Antonius Maria  
VAN ALPHEN 

 ) 2014الدورة التاسعة للهيئة (
الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئــــــة 

)2016 ( 
  2018 الوالية الثانية/ سنتان

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب
 (نائب الرئيس)

 املكسيك
 Franciscoالســـــيد 
Javier 

TRUJILLO 
ARRIAGA 

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئــــــة 
 2018 الوالية األوىل/ سنتان  ) 2016(

 السودان الشرق األدىن
الســـــــــيد كمال الدين 
عــبــــــــد احملــمــود أمــني 

 بكر 

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئــــــة 
 2018 الوالية األوىل/ سنتان ) 2016(

 كندا أمريكا الشمالية
-Marieالســـــــــــــــيـــــدة 

Claude 
FOREST 

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئــــــة 
  2018 الوالية األوىل/ سنتان  ) 2016(

جنوب غرب احمليط 
 اهلادئ

 (الرئيس)
 Loisالســــــــــــــــــــــيــــــــدة  أسرتاليا

RANSOM 

 )2012الدورة السابعة للهيئة (
الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئــــــة 

)2016 ( 
  2018 الوالية الثانية/ سنتان
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األعضـــــــاء البديلون الحاليون في مكتب الهيئة (في أعقاب القرارات الصـــــــادرة عن الهيئة في دورتها  - 2الجدول 
 الثانية عشرة)

 
 الوالية الحالية / المدة التعيين / إعادة التعيين  االسم البلد اإلقليم

ـــة  انتهـــاء الوالي
 الحالية

 أفريقيا

الســــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــد  الكامريون
Edouard 

NYA 

للهيئة الدورة الثانية عشرة 
)2017 ( 

 Francisبــــــــديًال عن الســــــــــــــــيــــــــد 
LEKU AZENAKU 

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئــــــة 
  ) / الوالية األوىل/ سنتان2016(

2018  

    شاغر 

 آسيا

 Wangالســــيد  الصني  1
FUXIANG 

الــــدورة احلــــاديــــة عشـــــــــــــــرة 
 ) 2016للهيئة (

  2018 الوالية األوىل/ سنتان 

الســــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــد  إندونيسيا  2
Antarjo 
DIKIN 

الــــدورة احلــــاديــــة عشـــــــــــــــرة 
 )2016للهيئة (

  2018 الوالية األوىل/ سنتان 

 أوروبا

الســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــدة  مالطة 1
Marica 
GATT 

الدورة الثانية عشرة للهيئة 
)2017 ( 

 Emmanuelleبديلة عن الســـيدة 
SOUBEYRAN 

الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئــــــة 
 ) / الوالية األوىل / سنتان 2016(

2018  

الســــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــد  اململكة املتحدة  2
Samuel 

BISHOP 

الدورة الثانية عشرة للهيئة 
)2017 ( 

 بديالً عن منصب شاغر 
الــــــدورة احلــــــاديــــــة عشـــــــــــــــرة للهيئــــــة 

 ) / الوالية األوىل / سنتان 2016(

2018  

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 Diegoالســــيد  األرجنتني
QUIROGA 

الــــدورة احلــــاديــــة عشـــــــــــــــرة 
 ) 2016للهيئة (

  2018 الوالية األوىل/ سنتان 

    شاغر 

 الشرق األدىن
مجهوريـــــــة مصـــــــــــــــر 

 العربية
الســــــــــــــيــد ابراهيم 

 الشوبكي  إمبايب
الــــدورة احلــــاديــــة عشـــــــــــــــرة 

 ) 2016للهيئة (
 2018 الوالية األوىل/ سنتان

    شاغر 

 أمريكا الشمالية
الواليـــات املتحـــدة 

 األمريكية
 Johnالســــــــــــيد 

GREIFER 
احلــــاديــــة عشـــــــــــــــرة الــــدورة 
 ) 2016للهيئة (

  2018 الوالية األوىل/ سنتان 

    شاغر 

جنوب غرب احمليط 
 اهلادئ

 Kimالســــــــــــــيد  أسرتاليا
RITMAN 

الــــدورة احلــــاديــــة عشـــــــــــــــرة 
 ) 2016للهيئة (

  2018 الوالية األوىل/ سنتان 

    شاغر 

 


