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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الدورة السابعة

 3293 آذار/مارس 32 - 91 ،روما

 األعضاء ومن ميكن أن حيّل حملهم يف األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصحة النباتية

 املؤقتمن جدول األعمال  3-91والبند  1-15البند 

 

 املقدمة- أواًل

 

جلنة املعايري : ، جهازين فرعيني، وهما6002، يف دورتها األوىل (اهليئة)تدابري الصحة النباتية   أنشأت هيئة -1

وميكن االطالع على الالئحة الداخلية والصالحيات املعتمدة للجنة املعاايري يف املرفاق    .واجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات

 (6002)مااان تقريااار الااادورة الرابعاااة للهيئاااة  12ويف املرفاااق ( 6002)الثالااان مااان تقريااار الااادورة األوىل للهيئاااة 

قيااااة كمااااا وردت أيضااااا  يف دلياااال اإلجاااارا ات لالتفا    .بالنساااابة للجهاااااز الفرعااااي لتسااااوية املنازعااااات    

)https://www.ippc.int/index.php?id=159891( . 

 

على األعضا  ومان ميكان أن  ال حملاهم يف     ( 6011)أكدت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها السادسة - 6

أشرفت واليات بعض األعضا  على االنتها  وقد تربز احلاجة إىل إعاادة النظار يف وضاع بعاض      وقد. اجلهازين الفرعيني

األعضا  اآلخرين لضمان أّنهم ما يزالون يتمتعون باألهلية الالزمة باالستناد إىل الالئحة الداخلياة والصاالحيات املعتمادة    

ألعضا  الذين ستنتهي والياتهم، والاذين يتمتعاون   وال بد من ترشيحات جديدة للمناصب الشاغرة أو ل. هلذين اجلهازين

 . باألهلية الالزمة ما يسمح بتجديد والياتهم

 

  

https://www.ippc.int/index.php?id=159891
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 أعضاء جلنة املعايري ومن ميكن أن حيل حملهم- ثانيا

 

  :للجنة املعايري على أنه" الالئحة الداخلية"تنص - 3
 

لنباتات، الذين تسميهم األطراف املتعاقادة  ينبغي أن يكون األعضا  من كبار مسؤولي املنظمات القطرية لوقاية ا"

يف جمال وقاية النباتات، وتتوافر لاديهم خاربة   ( أو ما يعادله)وتكون لديهم مؤهالت يف ختصص أحيائي علمي 

  :ومهارات يف اجملاالت التالية على وجه اخلصوص
 

 خربة عملية يف أحد األنظمة القطرية أو الدولية للصحة النباتية؛ 

 نظمة القطرية أو الدولية للصحة النباتية؛إدارة أحد األ 

 [".1مقتطف من املادة ] .تطبيق تدابري الصحة النباتية فيما يتعلق بالتجارة الدولية 
 

 وجياب  .وجيوز لكل إقليم من أقاليم املنظمة أن يضع إجرا ات خاصة باه الختياار أعضاائه يف جلناة املعاايري     "

أمسااههم علاى هيئاة تادابري       إخطار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باألعضا  املختاارين الاذين ترعار     

  [.1مقتطف من املادة . ]الصحة النباتية من أجل إقرارهم
 

يرشح كل إقليم من أقاليم املنظمة، متبعاا اإلجارا ات اخلاصاة باه، أعضاا  جاددا يف جلناة املعاايري ويعار           "

ومتاى   إقارار عضاويتهم، تبقاى عضاوية مان        .أمسا هم على هيئة تدابري الصحة النباتية لكي تقار عضاويتهم  

وينبغاي أن يكاون هاؤال     . 3 تمل أن  ل حملهم صاحلة لنفس الفرتات الزمنياة الان نّصات عليهاا املاادة      

ويرحادد كال إقلايم مان أقااليم      . ئحاة األعضا  البدال  احملتملون مستوفني ملؤهالت العضاوية املبّيناة يف هاذه الال   

وإذا رشّ ح إقليم عضوين، جياب علياه أن يوّضاح الرتتياب الاذ       . املنظمة عضوين بديلني حمتملني كحد أقصى

  [.6مقتطف من املادة ]  .يتعني أن يعمل به هذان العضوان البديالن مبوجب هذه القاعدة
 

وال جيوز أن يتجاوز عدد مدد العضوية مادتني   .سنوات خيدم أعضا  جلنة املعايري يف مدد عضوية قدرها ثالث"

اثنتي  ِِْن، إال إذا قّدم إقليم طلبا إىل هيئة تدابري الصحة النباتية للحصول على إعفا  من أجال السامال لعضاو مان     

. ويف تلك احلالة جيوز أن خيدم العضو ملادة عضاوية إضاافية    .داخل ذلك اإلقليم بأن خيدم ملدة عضوية إضافية

ز لألقاليم أن تقدم طلبات للحصول على إعفا ات إضافية لنفس العضو على أساس كال مادة عضاوية علاى     وجيو

وال ترحسب كمدة عضوية يف إطار هذه الالئحة مدد العضوية اجلزئية الن خيدم فيها أعضا  جادد حمال   . حدة

 " [.3مقتطف من املادة ]  .أعضا  أصليني

 

 6016عضوا  من جلنة املعايري تنتهي واليااتهم عاام    11باتية املصادقة على ينبغي على هيئة تدابري الصحة الن -4

 (:ألف - 3 أنظر امللحق)
 

 اثنان من إفريقيا 

 ثالثة من آسيا 
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 اثنان من أوروبا 

 الكارييبالبحر اثنان من أمريكا الالتينية و 

 ثالثة من الشرق األدنى 

 كا الشماليةيواحد من أمر 

  اهلادئاثنان من جنوب غرب احمليط 

 

  .أعضا  جلنة املعايري الذين تنتهي فرتة واليتهم األوىل مؤهلون لكي يعاد تعيينهم- 1

 

أحادهم مان أفريقياا،    )ة النباتية أن ترصادق على سبعة أعضا  بديلني من جلنة املعاايري  تدابري الصحعلى هيئة - 2

ناان مان جناوب غارب     واثنان من الشرق األدناى، واث وأحدهم من آسيا، وأحدهم من أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، 

وباإلضاافة إىل  . وإّن هناك أربعة مناصب بديلة مفرتضة شاغرة(. با  - 1أنظر امللحق ) 6016تنتهي والياتهم عام ( آسيا

ضاا   البديلني، ينبغي للهيئة أن تقوم أيضا باملصادقة على الرتتيب الذ  سيطلب على أساسه األعاملصادقة على األعضا  

  .أعضا  جلنة املعايري الذين تنتهي فرتة واليتهم األوىل مؤهلون لكي يعاد تعيينهمو  .احملتملون لكل إقليم

 

 :هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل- 7
 

  ألف ومبن ميكن أن  ّل حمّلهم يف جلنة املعايري كما  - 1املعايري كما هو مبني يف امللحق ب تأخذ علما أن

  .با  - 1هو مبني يف امللحق 

  على األعضا  اجلدد ومن ميكن أن  ّل حمّلهم، حسبما هو مناسب تصادقأن.  

  على الرتتيب الذ  ستدعو مبوجبه من ميكن أن  ّل حمّل األعضا  بالنسبة لكل إقليمتصادق أن.  

 

  هاز الفرعي لتسوية املنازعات ومن حيّل حمّل األعضاءأعضاء اجل- ثالثًا

 

   :للجهاز الفرعي لتسوية املنازعات على أن" الالئحة الداخلية" تنص- 8
 

والية األعضا  سنتني، وست سنوات كحد أقصى إال يف حاال تقادم أحاد األقااليم بطلاب إعفاا  إىل هيئاة         مدة"

 ويف تلاك احلالاة جياوز أن خيادم     .تدابري الصحة النباتية للسمال ألحد األعضا  يف إقليمه بشغل والياة إضاافية  

وجيوز لألقاليم أن تقدم طلبات للحصول على إعفا ات إضاافية لانفس العضاو علاى     . العضو ملدة عضوية إضافية

وال ترحسب كمدة عضوية يف إطار هذه الالئحة مادد العضاوية اجلزئياة الان     . أساس كل مدة عضوية على حدة

 ".[1مقتطف من املادة ]  .خيدم فيها أعضا  جدد حمل أعضا  أصليني
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   : [األعضا ]وينبغي أن يتوافر لدى - 2
 

 اخلربة يف جمال أنظمة الصحة النباتية؛ 

 املعرفة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛ 

 التشريعات؛/اخلربة يف جمال اللوائح  

 [4من املادة  مقتطف] ". راعاتأو خربة على حنو ما يف تسوية املنازعات أو حل الص/معرفة ومؤهالت و 

 

جيوز لكل إقليم من أقاليم املنظمة، تبعا  لإلجرا ات اخلاصة به، أن يرشح عضوا  بديال  حمتمال  عن األعضا  يف "

وبعاد املصاادقة    اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات وأن يعرضه على هيئة تدابري الصحة النباتية للمصادقة علياه  

وجياب أن يساتويف األعضاا     . 1لبديلون صاحلة لنفس املدة الزمنية املشار إليهاا يف املاادة   تصبح والية األعضا  ا

 ".[6مقتطف من املادة ]". البديلون احملتملون مؤهالت العضوية الن نصت عليها هذه الالئحة

 

وكما هو احلال مع جلنة املعايري، لدى كل إقليم من أقاليم منظمة األغذية والزراعاة إجرا اتاه الختياار أعضاا      - 10

  وجيب إخطار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باألعضا  املختارين الذين ترعار   . اجلهاز الفرعي لفض املنازعات

 .أجل إقرارهمأمساههم على هيئة تدابري الصحة النباتية من 

 

على هيئة تدابري الصحة النباتية أن تصادق على أربعة أعضا  باديلني حماتملني مان اجلهااز الفرعاي لتساوية       - 11

، ليحلوا حمل أولئك الذين (واحد من كل من آسيا، وأوروبا، والشرق األدنى، وجنوب غرب احمليط اهلادئ)املنازعات 

الاذين تنتهاي فارتة والياتهم      اجلهاز الفرعي لفض املنازعات أعضا (.ألف - 6أنظر امللحق ) 6016تنتهي والياتهم عام 

  .مؤهلون لكي يعاد تعيينهمأو الثانية األوىل 

 

على هيئة تدابري الصحة النباتية أن تصادق على ثالثة أعضا  باديلني حماتملني مان اجلهااز الفرعاي لتساوية       - 16

يحلوا حمال أولئاك الاذين تنتهاي     ل( وجنوب غرب احمليط اهلادئدنى، واحد من كل من آسيا، والشرق األ)املنازعات 

أو الذين تنتهي فارتة والياتهم األوىل   اجلهاز الفرعي لفض املنازعات  أعضا (. با  - 6أنظر امللحق ) 6016والياتهم عام 

  .مؤهلون لكي يعاد تعيينهمالثانية 

 

 :هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل- 13
 

  ألف  - 6باألعضا  احلاليني يف اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات كما هو مبني يف امللحق  تأخذ علما أن

  .با  - 6ومن ميكن أن  ّل حمّلهم يف اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات كما هو مبني يف امللحق 

  على األعضا  اجلدد ومن ميكن أن  ّل حمّلهم، حسبما هو مناسب تصادقأن.  
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  9امللحق 

 البدالء احملتملونوعضاء األ: جلنة املعايري
 

 األعضا  يف جلنة املعايري -ألف  1امللحق 
 

 6016األسطر املشار إليها باللون الرماد  تشري إىل األعضا  الذين تنتهي والياتهم عام 

الواليةةةةةةةةةةة  إعادة التسمية/التسمّية االسم  البلد أقاليم املنظمة

   /احلالية

نهايةةةة مةةةدة  

الواليةةةةةةةةةةة 

 احلالية

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري   السيد حلسن أباها املغرب  إفريقيا

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالياااة األوىل

 سنوات 3

2012 

 Olufunke Olusola السااايدة نيجرييا 

AWOSUSI 
الاادورة الثالثااة هليئااة تاادابري   

 (6008)الصحة النباتية 

الدورة السادساة هليئاة تادابري    

 (6011)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2014 

الدورة اخلامساة هليئاة تادابري     Marcel BAKAK السيد الكامريون 

 (6010)الصحة النباتية 

/ الوالياااة األوىل

 سنوات 3

2013 

الااادورة األوىل هليئاااة تااادابري   Mike HOLTZHAUSEN السيد جنوب أفريقيا 

 (6002)الصحة النباتية 

تاادابري الاادورة الرابعااة هليئااة  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2012 

الدورة اخلامساة هليئاة تادابري     Antarjo DIKIN السيد إندونيسيا آسيا

 (6010)الصحة النباتية 

/ الوالياااة األوىل

 سنوات 3

2013 

الااادورة األوىل هليئاااة تااادابري   Motoi SAKAMURA السيد اليابان 

 (6002)الصحة النباتية 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2012 

 Udorn UNAHAWUTTI السيد تايلند 

 

 Prabhakar . ل حمل السيد

CHANDURKAR 
الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2012 

الااادورة األوىل هليئاااة تااادابري   Fuxiang WANG السيد الصني 

 (6002)الصحة النباتية 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2012 

الاادورة الثالثااة هليئااة تاادابري    Jane CHARD السيدة اململكة املتحدة  أوروبا

 (6008)الصحة النباتية 

الدورة السادساة هليئاة تادابري    

 ( 6011)النباتية الصحة 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2014 
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الواليةةةةةةةةةةة  إعادة التسمية/التسمّية االسم  البلد أقاليم املنظمة

   /احلالية

نهايةةةة مةةةدة  

الواليةةةةةةةةةةة 

 احلالية

 Ebbe NORDBO السيد الدامنرك 

 

الاادورة الثالثااة هليئااة تاادابري   

 (6008)الصحة النباتية 

الدورة السادساة هليئاة تادابري    

 (6011)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2014 

هليئاااة تااادابري الااادورة األوىل  David OPATOWSKI السيد إسرائيل 

 (6002)الصحة النباتية 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2012 

الااادورة األوىل هليئاااة تااادابري   Jens-Georg UNGER السيد أملانيا 

 (6002)الصحة النباتية 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2012 

كااا الالتينيااة  يأمر

  الكارييبالبحر و

 M. Soledad CASTRO السايدة  شيلي

DOROCHESSI 

الدورة اخلامساة هليئاة تادابري    

 (6010)الصحة النباتية 

/ الوالياااة األوىل

 سنوات 3

2013 

 Magda GONZÁLEZ الساايدة ريكاكوستا 

ARROYO 

الااادورة األوىل هليئاااة تااادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2012 

الاادورة الثانيااة هليئااة تاادابري    Beatriz MELCHO السيدة أوروغوا  

 ( 6007)الصحة النباتية 

الدورة اخلامساة هليئاة تادابري    

 (6010)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2013 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري   Guillermo ROSSI السيد األرجنتني  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالياااة األوىل

 سنوات 3

2012 

الااادورة األوىل هليئاااة تااادابري   السيد عبد اهلل الساياني اليمن الشرق األدنى

 (6002)الصحة النباتية 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)النباتية الصحة 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2012 

 Mohammad Reza الساااايد إيران 

ASGHARI 

 Abdul اال حماال الساايد  

Hakim MOHAMMAD 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالياااة األوىل

 سنوات 3

2012 

الااادورة األوىل هليئاااة تااادابري   السيد خضري جربيل موسى السودان 

 (6002)الصحة النباتية 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

  سنوات 3

2012 
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الواليةةةةةةةةةةة  إعادة التسمية/التسمّية االسم  البلد أقاليم املنظمة

   /احلالية

نهايةةةة مةةةدة  

الواليةةةةةةةةةةة 

 احلالية

الدورة السادساة هليئاة تادابري     السيد عماد حّنال لبنان 

 (6011)الصحة النباتية 

/ الوالياااة األوىل

 سنوات 3

2014 

الواليات املتحدة  كا الشماليةيأمر

 كيةياألمر

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري   Julie ALIAGA السيدة

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالياااة األوىل

 سنوات 3

2012 

 Marie-Claude السيدة كندا 

FOREST 

الاادورة الثالثااة هليئااة تاادابري   

 (6008)الصحة النباتية 

الدورة السادساة هليئاة تادابري    

 (6011)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2014 

جنااااوب غاااارب  

 احمليط اهلاد 

الااادورة األوىل هليئاااة تااادابري   John HEDLEY السيد نيوزيلندا

 (6002)الصحة النباتية 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالية الثانية

 سنوات 3

2012 

الدورة السادساة هليئاة تادابري     Jan Bart ROSSEL السيد أسرتاليا 

 (6011)الصحة النباتية 

/ الوالياااة األوىل

 سنوات 3

2014 

 Ngatoko NGATOKO السيد جزر كوك 

 

  ل حمل السيد
Timothy TEMUKON 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

/ الوالياااة األوىل

 سنوات 3

2012 
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 األعضاء البديلون يف جلنة املعايري: باء -9امللحق 
 

 6016األسطر املشار إليها باللون الرماد  تشري إىل األعضا  الذين تنتهي والياتهم عام 

نهايةةةةة مةةةةدة   الوالية احلالية إعادة التسمية/التسمّية االسم البلد الرتتيب أقاليم املنظمة

 الوالية احلالية

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري   Fanta DIALLO السيدة مالي 1 أفريقيا

 (6002)النباتية الصحة 

 6016 سنوات 3/ الوالية األوىل

 

هليئاة تادابري    السادساة الدورة  Rober KARYEIJA السيد أوغندا 2

 (6011)الصحة النباتية 

 6014 سنوات 3/ الوالية األوىل

الدورة اخلامساة هليئاة تادابري     Ahmad TASNEEM السيد باكستان 1 آسيا

 (6010)الصحة النباتية 

 6013 سنوات 3/ الوالية األوىل

     شاغر 2 

الاادورة الثالثااة هليئااة تاادابري    Piotr WŁOdarczyk السيد بولندا 1 أوروبا

 (6008)الصحة النباتية 

الدورة السادساة هليئاة تادابري    

 (6011)الصحة النباتية 

 6014 سنوات 3/ الوالية الثانية

 

هليئااة تاادابري  الاادورة الثالثااة   Birol AKBAS السيد تركيا 2

 (6008)الصحة النباتية 

الدورة السادساة هليئاة تادابري    

 (6011)الصحة النباتية 

 6014 سنوات 3/ الوالية الثانية

أمريكا الالتينياة  

 الكارييبوالبحر 

 Jaime SOSA الساااايد غواتيماال 1

LEMUS 

الااادورة األوىل هليئاااة تااادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

تاادابري الاادورة الرابعااة هليئااة  

 (6002)الصحة النباتية 

 6016 سنوات 3/ الوالية الثانية

 
الدورة اخلامساة هليئاة تادابري     Mario FORTUNE السيد ترينيداد وتوباغو 2

 (6010)الصحة النباتية 

 6013 سنوات 3/ الوالية األوىل

     شاغر 1 الشرق األدنى

     شاغر 2 

ليحل حمال ثثال    كا الشماليةيأمر

 كندا

الدورة السادساة هليئاة تادابري     Steve CÔTÉ السيد كندا

 (6011)الصحة النباتية 

 6014 سنوات 3/ الوالية األوىل

ليحل حمال ثثال    

الواليااات املتحاادة  

 كيةياألمر

الواليااات املتحاادة  

 كيةياألمر

الاادورة الثانيااة هليئااة تاادابري   Narcy KLAG السيد

 (6007)الصحة النباتية 

هليئاة تادابري   الدورة اخلامساة  

 (6010)الصحة النباتية 

 6013 سنوات 3/ الثانيةالوالية 
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نهايةةةةة مةةةةدة   الوالية احلالية إعادة التسمية/التسمّية االسم البلد الرتتيب أقاليم املنظمة

 الوالية احلالية

جناااوب غااارب  

 احمليط اهلاد 

ليحل حمال ثثال   

أسااااااااااارتاليا أو 

  نيوزيلندا

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري   Stephen BUTCHER السيد نيوزيلندا

 (6002)الصحة النباتية 

 6016 سنوات 3/ الوالية األوىل

 

ليحل حمال ثثال   

احملااااايط  جااااازر

  اهلاد

     شاغر
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 3امللحق 

 أعضاء اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات ومن حيّل حمّل األعضاء
 

  األعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات: ألف -3امللحق 
 

 6016األسطر املشار إليها باللون الرماد  تشري إىل األعضا  الذين تنتهي والياتهم عام 

نهاية مدة الوالية    /الوالية احلالية إعادة التسمية/التسمية االسم البلد أقاليم املنظمة

 احلالية

 Similio George السيد سوازيلند أفريقيا

MAVIMBELA 

الدورة السادساة هليئاة تادابري    

 (6011)الصحة النباتية 

/ الوالياااااة األوىل

  سنتان

2013 

تادابري  الدورة اخلامساة هليئاة     Enlin ZHU السيد الصني آسيا

 (6010)الصحة النباتية 

/ الوالياااااة األوىل

  سنتان

2012 

الاادورة الثالثااة هليئااة تاادابري    Birol AKBAS السيد تركيا أوروبا

 (6008)الصحة النباتية 

الدورة اخلامساة هليئاة تادابري    

 (6010)الصحة النباتية 

الوالياااااااااااااة 

 سنتان/الثانية

2012 

البحاار أمريكااا الالتينيااة و 

 الكارييب

الدورة السادساة هليئاة تادابري     Gloria CONTRERAS السيدة كولومبيا

 (6011)الصحة النباتية 

/ الوالياااااة األوىل

  سنتان

2013 

الدورة اخلامساة هليئاة تادابري     السيد شارل زرزور لبنان الشرق األدنى

 (6010)الصحة النباتية 

/ الوالياااااة األوىل

  سنتان

2012 

الاادورة الرابعااة هليئااة تاادابري   Janet MACDONALD السيدة كندا كا الشماليةيأمر

 (6002)الصحة النباتية 

الدورة السادساة هليئاة تادابري    

 (6011)الصحة النباتية 

 

الوالياااااااااااااة 

 سنتان/الثانية

2013 

جناااوب غااارب احملااايط  

 اهلاد 

الدورة اخلامساة هليئاة تادابري     Lois RANSOM السيدة أسرتاليا

 (6010)الصحة النباتية 

/ األوىلالوالياااااة 

  سنتان

2012 
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 األعضاء البديلون يف اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات: باء -3امللحق 
 

 6016األسطر املشار إليها باللون الرماد  تشري إىل األعضا  الذين تنتهي والياتهم عام 

نهايةةةةةة مةةةةةدة    /الوالية احلالية إعادة التسمية/التسمية االسم البلد أقاليم املنظمة

 الوالية احلالية

 Maiko Rahamatou الساايدة النيجر أفريقيا 

SANDA 
الاادورة السادسااة هليئااة تاادابري    

 (6011)الصحة النباتية 

/ الوالياااااة األوىل

  سنتان

2013 

 Wan Normah WAN السايدة  ماليزيا آسيا

ISMAIL  
الاادورة اخلامسااة هليئااة تاادابري   

 (6010)الصحة النباتية 

/ الوالياااااة األوىل

  سنتان

2012 

 Mennie السااااااااااايدة هولندا أوروبا

GERRITSEN-WIELARD  
الااادورة الرابعاااة هليئاااة تااادابري  

 (6002)الصحة النباتية 

الاادورة السادسااة هليئااة تاادابري    

 (6011)الصحة النباتية 

الوالياااااااااااااة 

 سنتان/الثانية

2013 

أمريكااااا الالتينيااااة 

 الكارييبالبحر و

هليئااة تاادابري  الاادورة السادسااة   Luis BENAVIDES السيد بنما

 (6011)الصحة النباتية 

/ الوالياااااة األوىل

  سنتان

2013 

الاادورة اخلامسااة هليئااة تاادابري    السيد سليمان الطوبي عمان الشرق األدنى

 (6010)الصحة النباتية 

/ الوالياااااة األوىل

  سنتان

2012 

الواليات املتحادة   أمريكا الشماليةة

 األمريكية

الرابعاااة هليئاااة تااادابري الااادورة   John GREIFER السيد

 (6002)الصحة النباتية 

الاادورة السادسااة هليئااة تاادابري    

 (6011)الصحة النباتية 

الوالياااااااااااااة 

 سنتان/الثانية

2013 

جنوب غرب احمليط 

 اهلاد 

الاادورة اخلامسااة هليئااة تاادابري     Peter THOMSON السيد نيوزيلندا

 (6010)الصحة النباتية 

/ الوالياااااة األوىل

  سنتان

2012 

 


