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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 

 الدورة التاسعة

 4134أبريل/نسان  4-مارس/آذار 13روما، 

 األعضاء ومن يحّل محلّهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 4-31و 3-31البندان 

 النباتات لوقايةمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية 

 
 مقدمة -أوالا 

 
( جهازين فرعيين هما: لجنة 6002أنشأت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها األولى ) -1

اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها . وتسوية النزاعاتلالمعايير والجهاز الفرعي 
من جانب  مواءمتهاجرى التي ، و1اختصاصات لجنة المعايير ونظامها الداخلي( 6002األولى )

6002لجنة المعايير في نوفمبر/تشرين الثاني 
على طلب الدورة الثالثة لهيئة تدابير الصحة  بناء  ، 2

يئة واعتمدتها ه اختصاصات لجنة المعايير ونظامها الداخلي(. كما جرت مراجعة 6002النباتية )
جهاز الفرعي لتسوية لا اختصاصات. وتّم اعتماد 3(6012تدابير الصحة النباتية في دورتها الثامنة )

 .4(6002) في دورتها الرابعة هيئة تدابير الصحة النباتيةمن جانب  ونظامه الداخلي النزاعات
 
هذين الجهازين  ُعضويّة( 6012) لثامنةهيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها ا أّكدت -6

غير أن فترة عضوية بعض األعضاء قد أشرفت على . الفرعيين واألعضاء البديلين المحتملين
وقد تكون هناك حاجة إلى إعادة النظر في وضع أعضاء  ، وبعض المناصب شاغرة،االنتهاء

لهذين  المعتمد لالختصاصات والنظام الداخليآخرين لضمان أنهم ال زالوا مؤهلين للعضوية طبقا  
 الجهازين.

 
وتدعو الحاجة إلى ترشيحات جديدة للمناصب الشاغرة أو لألعضاء الذين ستنتهي واليتهم  -2

 المنشأةلية اآلوالمؤهلين لتجديدها. ويجب أن تُقدَّم جميع الترشيحات من جانب كل إقليم من خالل 

                                                      
 (6002من تقرير هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها األولى ) 2 المرفقأُنظر   1
 6002من تقرير لجنة المعايير، نوفمبر/تشرين الثاني  4المرفق أنظر   2
 لوضع المعايير  ي( والدليل اإلجرائ6012النباتية في دورتها الثامنة )تقرير هيئة تدابير الصحة من  2أُنظر المرفق   3

(https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual) 
( والدليل اإلجرائي لالتفاقية الدولية 6002تقرير هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الرابعة )من  12أُنظر المرفق   4

 النباتات لوقاية
https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual 

http://www.fao.org/
https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual
https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
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لفاو. والمهلة األخيرة لتقديم الترشيحات إلى أمانة لأو من خالل رئيس المجموعة اإلقليمية لكل إقليم 
 ( ippc@fao.orgاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )

ع بوضع . وينبغي أن تترافق الترشيحات للجنة المعايير ببيان االلتزام الموقَّ 6014مارس/آذار  2هي 
جهاز الفرعي لتسوية أّما الترشيحات لل .5للصحة النباتية ةالدولي البوابةالمعايير، والمتاح على 

 .6للصحة النباتية ةالدولي البوابةع، والمتاح على فيجب أن يُرفَق ببيان االلتزام الموقَّ  النزاعات
 

 البديلون المحتملون  هاأعضاءولجنة المعايير  عضويّة -ثانياا 
 
 :على أنه" للجنة المعايير النظام الداخلينص "ي -4
 
ينبغي أن يكون األعضاء من كبار مسؤولي المنظمات القطرية لوقاية النباتات، تسميهم األطراف "

علمي )أو ما يعادله( في مجال وقاية  بيولوجيص المتعاقدة وتكون لديهم مؤهالت في تخصّ 
 :النباتات، وتتوفر لهم خبرة ومهارات في المجاالت التالية على وجه الخصوص

 
 ية في أحد األنظمة القطرية أو الدولية للصحة النباتية؛خبرة عمل 
 إدارة أحد األنظمة القطرية أو الدولية للصحة النباتية؛ 
 .تطبيق تدابير الصحة النباتية المتعلقة بالتجارة الدولية  

 
توافق األطراف المتعاقدة على أن يكّرس أعضاء لجنة المعايير ما يلزم من وقت للمشاركة  

 ."ومنهجية في االجتماعات بصفة منتظمة
 
 .يجوز لكل إقليم من أقاليم الفاو أن يضع إجراءات خاصة به الختيار أعضائه في لجنة المعايير"

ويتم إخطار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باألعضاء المختارين الذين تُعرض أسماؤهم على 
 [.1هيئة تدابير الصحة النباتية من أجل إقرارهم" ]مقتطف من المادة 

 
اإلجراءات الخاصة به، بدالء محتملين ألعضاء لجنة  "يُرشِّح كل إقليم من أقاليم الفاو، متبعا  

وتبقى عضوية البدالء المحتملين، متى  .ر ويعرض أسماءهم على الهيئة لكي تُقر عضويتهمالمعايي
. وينبغي لهؤالء 2تم إقرار عضويتهم، صالحة لنفس الفترات الزمنية التي تنص عليها المادة 

األعضاء البدالء المحتملين استيفاء مؤهالت العضوية المنصوص عليها في هذه الالئحة. ويُحدد 
وحيثما يرشح إقليم عضوين، ينبغي  .يم من أقاليم الفاو عضوين بديلين محتملين كحد أقصىكل إقل

 .[6]مقتطف من المادة  .له أن يوّضح الترتيب الذي سيعمالن به كبديلين بموجب هذه المادة"
 
يشغل العضو البديل منصبه حتى انتهاء مدة والية العضو األصلي، ويجوز ترشيحه لواليات "

 [.6]مقتطف من المادة  .إضافية"
 

وال يجوز أن تتجاوز مدة والية األعضاء  ."تكون مدة والية أعضاء لجنة المعايير ثالث سنوات
للحصول على إعفاء من أجل  تدابير الصحة النباتية هيئةإال إذا تقّدم إقليم بطلب إلى  واليتين اثنتين،

 .لة، يجوز أن يخدم العضو لوالية إضافيةوفي تلك الحا .السماح لعضو منه بأن يخدم لوالية إضافية
ويجوز لألقاليم أن تقدم طلبات للحصول على إعفاءات إضافية لنفس العضو على أساس كل والية 

وال تُحسب الواليات الجزئية التي يخدمها األعضاء البدالء على أنها والية بموجب هذه  .على حدة
 [.2الالئحة" ]مقتطف من المادة 

 

                                                      
 يُرجى تحميل بيان االلتزام للجنة المعايير على الموقع:   5

https://www.ippc.int/publications/statement-commitment-standard-setting 
 على الموقع: تسوية النزاعاتلللجهاز الفرعي يُرجى تحميل بيان االلتزام   6

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

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
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رارية الخبرة، على هيئة تدابير الصحة النباتية أن تسمح بتدّرج مدد عضوية "لضمان استم -5
( 6016)مقتطف من تقرير الدورة السابعة ]أعضاء لجنة المعايير، وعلى األقاليم أن تشّجع ذلك". 

: قرارات هيئة تدابير الصحة النباتية بشأن تحسين عملية 4لهيئة تدابير الصحة النباتية، المرفق 
 [.61ايير، القرار وضع المع

 
( قد وافقت على 6012وتجدر اإلشارة إلى أن الدورة الثامنة لهيئة تدابير الصحة النباتية ) -2

، تنتهي مدة والية أعضاء لجنة المعايير بعد االجتماع السابع لمجموعة عمل 6014أنه بدءا  من عام 
 لجنة المعايير، عادة في شهر مايو/أيار.

 
ينبغي على هيئة تدابير الصحة النباتية إقرار ستة أعضاء من لجنة المعايير تنتهي مدد  -7

 ألف(: 1)أُنظر الملحق  6014عضويتهم عام 
 

 ،واحد من إقليم أفريقيا 
 ،إثنان من إقليم أوروبا 
 ،واحد من إقليم الشرق األدنى 
  الشمالية أمريكاواحد من إقليم، 
  ئالهادواحد من إقليم جنوب غرب المحيط. 

 
 أعضاء لجنة المعايير الذين تنتهي فترة واليتهم األولى مؤهلون لكي يُعاد تعيينهم. -2
 
لجنة المعايير  منعلى هيئة تدابير الصحة النباتية أن تُصادق على أربعة أعضاء بديلين  -2

 باء(: 1ما زالت شاغرة )أُنظر الملحق  ابمنصالأو تكون  6014تنتهي واليتهم عام 
 

  من إقليم أفريقياواحد 
 واحد من أقاليم آسيا 
 من إقليم الشرق األدنى واحد 
 عضو بديل عن كندا.أمريكامن إقليم شمال  واحد : 

 
أن  تدابير الصحة النباتية وباإلضافة إلى المصادقة على األعضاء البديلين، ينبغي لهيئة -10

  طلب على أساسه األعضاء المحتملون لكل إقليم.تقوم أيضا بالمصادقة على الترتيب الذي سيُ 
الذين تنتهي  للجنة المعايير الحاليين المحتملين أن تلحظ أن األعضاء البديلين الهيئةوينبغي على 

 مدتهم األولى مؤهلون ألن يُعاد ترشيحهم. 
 
 وهيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى: -11
 

ألف  1ن في الملحق باألعضاء الحاليين للجنة المعايير كما هو مبيّ  تأخذ علما  أن  (1)
  .باء 1وباألعضاء البديلين المحتملين لهذه اللجنة كما هو مبين في الملحق 

 .األعضاء الجدد واألعضاء البديلين المحتملين الجدد، حسبما هو مناسب تقرّ أن  (6)
 .البديلين المحتملين لكل إقليم الترتيب الذي ستدعو بموجبه العضوين تقرّ أن  (2)

 
 أعضاء الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات وأعضاؤه البديلون المحتملون -ثالثاا 

 
   تنص "الالئحة الداخلية" للجهاز الفرعي لتسوية النزاعات على أن: -16
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إلى هيئة م أحد األقاليم إذا تقدّ  "فترة العضوية سنتان، على أن يكون الحد األقصى ست سنوات إالّ 
وفي  .تدابير الصحة النباتية بطلب إعفاء للسماح ألحد األعضاء الممثلين إلقليمه بشغل فترة إضافية

ويجوز لألقاليم أن تقدم طلبات للحصول  .يجوز أن يخدم العضو فترة عضوية إضافية ،تلك الحالة
عضوية في إطار  وال تُحسب كفترة .على إعفاءات إضافية لنفس العضو على أساس فترة إثر فترة

]مقتطف من  ".هذه الالئحة مدد العضوية الجزئية التي يخدمها أعضاء بديلون محل أعضاء أصليين
 .[1المادة 

 
 : "ينبغي أن يتوفر لـ ]األعضاء[

 
 الخبرة في مجال أنظمة الصحة النباتية؛ 
 النباتية؛ المعرفة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية لتدابير الصحة 
 الخبرة في مجال اللوائح/التشريعات؛  
  ُل توفر بعض المعرفـة أو المؤهـالت و/أو الخبرة في تسويـة النزاعـات أو حل فضَّ ي

 [4الصراعـات." ]مقتطـف من المادة 
 

، تبعا  لإلجراءات الخاصة به، أن يرشح عضوا  بديال  محتمال  في الفاويجوز لكل إقليم من أقاليم "
ومتى  .الفرعي لتسوية النزاعات ويعرضه على هيئة تدابير الصحة النباتية إلقرار عضويتهالجهاز 

. 1أُقرت، تبقى العضوية البديلة المحتملة صالحة للفترة الزمنية نفسها التي نّصت عليها المادة 
وينبغي أن يكون األعضاء البديلون المحتملون مستوفين لمؤهالت العضوية المنصوص عليها في 

 .[6]مقتطف من المادة  ".ه اللوائحهذ
 
وضع إجراءات خاصة  الفاوكما هو الحال بالنسبة للجنة المعايير، يمكن لكل إقليم من أقاليم  -12

خطر أمانة االتفاقية وتُ  ،به الختيار األعضاء الممثلين له في الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
أسماؤهم على هيئة تدابير الصحة النباتية  تُعرض ذينال الدولية لوقاية النباتات باألعضاء المختارين

 لإلقرار.
 
على هيئة تدابير الصحة النباتية أن تقّر أربعة أعضاء في الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات  -14

)واحد من إقليم آسيا وواحد من إقليم أوروبا، وواحد من إقليم الشرق األدنى، وواحد من إقليم 
 ألف(. 6نظر الملحق أ) 6014نتهي فترة عضويتهم عام ( ممن تالشمالية أمريكا

 
الجهاز الفرعي  على هيئة تدابير الصحة النباتية أن تقّر ثالثة أعضاء بديلين محتملين في -15

ممن  (آسيا، واحد من إقليم أوروبا، وواحد من إقليم الشرق األدنىواحد من إقليم لتسوية النزاعات )
 (.باء 6)انظر الملحق  6014تنتهي فترة عضويته عام 

 
واألعضاء البديلين  يجب أن تذكر هيئة تدابير الصحة النباتية أن كافة األعضاء الحاليين -12

 .في الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات مؤهلون ألن يعاد ترشيحهم المحتملين
 
 :هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى -17
 

في الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات كما هو مبين  باألعضاء الحاليين تأخذ علما  ن أ (4)
ن في الملحق ألف وباألعضاء البديلين المحتملين لهذا الجهاز كما هو مبيّ  6في الملحق 

 باء؛ 6
 األعضاء الجدد واألعضاء البديلين المحتملين الجدد، حسبما هو مناسب. تقرّ أن  (5)
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 3لملحق ا
 البديلون المحتملون هاأعضاءو لجنة المعاييرعضوية 

 
 األعضاء في لجنة المعايير -ألف 3الملحق 

 
 6014األسطر المظللة تشير إلى األعضاء الذين تنتهي فترة عضويتهم عام 

 

إقليم منظمة 
األغذية 
  والزراعة

 مرشح/معاد ترشيحه اإلسم البلد
فترة العضوية 

 الحالية/المدة

نهاية 
فترة 

العضو
ية 

 الحالية

 أفريقيا

 Alice Ntoboh Sibenالسيدة كاميرونال
NDIKONTAR  

 Kennethتحل محل السيد 
M’SISKA 

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 (6016الصحة النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

6015 

 Ruth WOODEالسيدة  غانا
الدورة الثامنة لهيئة تدابير 

 (6012الصحة النباتية )
 2الفترة األولى/

 سنوات
6012 

 أباها لحسينالسيد  المغرب

الدورة الرابعة لهيئة تدابير 
 (6002الصحة النباتية )

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 (6016الصحة النباتية )

 2الفترة الثانية/
 سنوات

6015 

 Ephrance TUMUBOINE ةالسيد أوغندا

 Olufunkeيحّل محل السيدة 
Olusola AWOSUSI 

 الدورة الثالثة لهيئة تدابير
 (6002الصحة النباتية )

الدورة السادسة لهيئة تدابير 
 (6011الصحة النباتية )

  2الفترة الثانية/
 سنوات

6014 

 آسيا

 Lifeng WUالسيد  الصين

 Mohammad يحّل محّل السيد 
Ayub HOSSAIN 

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 ( 6016الصحة النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

6015 

 D.D. K. SHARMAالسيد  الهند
الدورة الثامنة لهيئة تدابير 

 (6012الصحة النباتية )
 2الفترة األولى/

 سنوات
6012 

 Motoi SAKAMURAالسيد  اليابان

الدورة األولى لهيئة تدابير 
 ( 6002الصحة النباتية )

الدورة الرابعة لهيئة تدابير 
  (  6002الصحة النباتية )

تدابير الدورة السابعة لهيئة 
 (6016الصحة النباتية )

 2الفترة الثالثة/
 سنوات

6015 

 Thanh Huong HAالسيدة  فيت نام
الدورة السابعة لهيئة تدابير 

 (6016الصحة النباتية )
 2الفترة األولى/

  سنوات

 
6015 

 

 

 أوروبا

 Ebbe NORDBOالسيد  ركالدانم

الدورة الثالثة لهيئة تدابير 
  (6002الصحة النباتية )

الدورة السادسة لهيئة تدابير 
 (6011الصحة النباتية )

 2الفترة الثانية/
 سنوات

6014 

 Hilde Kristin PAULSENالسيدة  النرويج
الدورة السابعة لهيئة تدابير 

 (6016الصحة النباتية )
 2الفترة األولى/

 سنوات
6015 

 Piotr WLODARCZYKالسيد  بولندا
الدورة السابعة لهيئة تدابير 

 (6016الصحة النباتية )
 2الفترة األولى/

 سنوات
6015 

المملكة 
 المتحدة

 Jane CHARDالسيدة 

الدورة الثالثة لهيئة تدابير 
  (6002الصحة النباتية )

الدورة السادسة لهيئة تدابير 
 (6011الصحة النباتية )

 2الفترة الثانية/
 سنوات

6014 
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إقليم منظمة 
األغذية 
  والزراعة

 مرشح/معاد ترشيحه اإلسم البلد
فترة العضوية 

 الحالية/المدة

نهاية 
فترة 

العضو
ية 

 الحالية

 أمريكا
الالتينية 
والبحر 
 الكاريبي

 Ezequiel FERROالسيد  األرجنتين
الدورة الثامنة لهيئة تدابير 

 (6012الصحة النباتية )
 2الفترة األولى/

 سنوات
6012 

 Alexandre MOREIRAالسيد  البرازيل
PALMA 

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 (6016الصحة النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

6015 

 Maria Soledad CASTROالسيدة  شيلي
DOROCHESSI 

الدورة الخامسة لهيئة تدابير 
 ( 6010الصحة النباتية )

الدورة الثامنة لهيئة تدابير 
 (6012الصحة النباتية )

 2الفترة الثانية/
 سنوات

6012 

 Ana Liliaالسيدة  المكسيك
MONTEALEGRE LARA 

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 (6016الصحة النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

6015 

الشرق 
 األدنى

 Mohammad Rezaالسيد  إيران
ASGHARI 

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 (6016الصحة النباتية )

الدورة الثامنة لهيئة تدابير 
 (6012الصحة النباتية )

 2الفترة الثانية/
  سنوات

6012 

  عماد نحال السيد لبنان
الدورة السادسة لهيئة تدابير 

 ( 6011) الصحة النباتية
 2الفترة األولى/

 سنوات
6014 

 ليبيا
  أمين كافو يأحمد عل يعل السيد

 

باسم  يحّل محل السيد
الدورة السابعة  مصطفى خليل

لهيئة تدابير الصحة النباتية 
(6016) 

 2الفترة األولى/
 سنوات

6015 

  جميل أنور رمضان السيد اليمن
الدورة الثامنة لهيئة تدابير 

 ( 6012) الصحة النباتية
 2الفترة األولى/

 سنوات
6012 

 أمريكا
 الشمالية

 Marie-Claude FORESTالسيدة  كندا

ة لهيئة تدابير الدورة الثالث
  ( 6002الصحة النباتية )

الدورة السادسة لهيئة تدابير 
 (6011الصحة النباتية )

 2الفترة الثانية/
 سنوات

6014 

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

 Julie ALIAGAالسيدة 

الدورة الرابعة لهيئة تدابير 
  ( 6002الصحة النباتية )

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 (6016الصحة النباتية )

 2الفترة الثانية/
 سنوات

6015 

جنوب 
غرب 
المحيط 
 الهادئ

 

  Jan Bart ROSSELالسيد  أستراليا
الدورة السادسة لهيئة تدابير 

 (6011الصحة النباتية )
 2األولى/الفترة 
 سنوات

6014 

 Ngatoko NGATOKOالسيد  جزر كوك
الدورة السابعة لهيئة تدابير 

 (6016الصحة النباتية )
 2الفترة األولى/

 سنوات
6015 

 John HEDLEYالسيد  نيوزيلندا

الدورة األولى لهيئة تدابير 
 (6002الصحة النباتية )

الدورة الرابعة لهيئة تدابير 
  (6002الصحة النباتية )

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 (6016الصحة النباتية )

 2الفترة الثالثة/
 سنوات

6015 
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 األعضاء البديلون المحتملون في لجنة المعايير -باء  3الملحق 
 

أو حيث يكون المنصب  6014األسطر المظللة تشير إلى األعضاء الذين تنتهي فترة عضويتهم عام 
 شاغرا

 
إقليم منظمة 

 األغذية
 والزراعة

 اإلسم البلد الترتيب
مرشح/معاد /

 ترشيحه
فترة العضوية 

 الحالية/المدة

نهاية فترة 
العضوية 
 الحالية

 أفريقيا
 Moses Adegboyegaالسيد  نيجيريا 1

ADEWUMI 

الدورة الثامنة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6012النباتية )
 

 2الفترة األولى/
 سنوات

6012 

     شاغر 6

 آسيا
 Walaikornالسيدة  تايلندمملكة  1

RATTANADECHAKUL 

الدورة الثامنة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6012النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

6012 

     شاغر 6

 أوروبا

 Nicolaas Maria HORNالسيد  هولندا 1
الدورة السابعة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6016النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

6015 

 Ralf Lothar LOPIANالسيد  فنلندا 6
الدورة السابعة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6016النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

6015 

 أمريكا
الالتينية 
والبحر 
 الكاريبي

 Guillermo SIBAJAالسيد  ريكاكوستا 1
CHINCILLA 

الدورة السابعة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6016النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

6015 

 Anthony St. HILLالسيد  ترينيداد وتوباغو  6
الدورة الثامنة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6012النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

6012 

 الشرق األدنى
اإلمارات  1

 العربية المتحدة
 سعيد العواش اليماحي السيد

الدورة الثامنة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6012النباتية )

 2الفترة األولى/ 
 سنوات

6012 

     شاغر 6

 أمريكا
 الشمالية

يحل محل 
 كندا

  Steve CÔTÉالسيد  كندا
الدورة السادسة 
لهيئة تدابير الصحة 

 (6011النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

6014 

يحل محل ل
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 Lottie ERIKSONالسيدة 
الدورة الثامنة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6012النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

 
6012 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

 

ليحل محل 
أستراليا أو 
 نيوزيلندا

 Stephen BUTCHERالسيد  نيوزيلندا

الدورة الرابعة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6002النباتية )
الدورة السابعة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6016النباتية )

 2الفترة الثانية/
 سنوات

 
6015 

ليحل محل 
جزر 

المحيط 

جزر المحيط 
 الهادئ

 Pere KOKOA السيد
الدورة الثامنة لهيئة 
تدابير الصحة 

 (6012النباتية )

 2الفترة األولى/
 سنوات

 
6012 
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 الهادئ
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 4الملحق 
 المحتملون األعضاء واألعضاء البديلون :الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات

 
 ألف: أعضاء الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات 4الملحق 

 
 6014األسطر المظلّلة تشير إلى األعضاء الذين تنتهي فترة عضويتهم عام 

 
إقليم منظمة 

األغذية 
  والزراعة

 مرشح/معاد ترشيحه اإلسم البلد
فترة العضوية 

 الحالية/المدة

نهاية فترة 
العضوية 
 الحالية

 George Similioالسيد  ندسوازيل أفريقيا
MAVIMBELA 

الدورة السادسة لهيئة تدابير 
 ( 6011الصحة النباتية )

الدورة الثامنة لهيئة تدابير 
 (6012الصحة النباتية )

الفترة الثانية/ 
 سنتان

 
6015 

 Enlin ZHUالسيد  الصين آسيا

الدورة الخامسة لهيئة تدابير 
  (6010الصحة النباتية )

السابعة لهيئة تدابير الدورة 
 (6016الصحة النباتية )

الفترة الثانية/ 
 سنتان

 
6014 

-Mennie GERRISTENالسيدة  هولندا أوروبا
WIERLARD 

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 (6016الصحة النباتية )

الفترة ألولى/ سنة 
 واحدة

 
6014 

الالتينية  أمريكا
والبحر 
 الكاريبي

 Luis BENAVIDESالسيد  بنما
الدورة الثامنة لهيئة تدابير 

 (6012الصحة النباتية )

الفترة األولى/ 
 سنتان

 
6015 

 Charles ZARZOURالسيد  لبنان الشرق األدنى

الدورة الخامسة لهيئة تدابير 
  (6010الصحة النباتية )

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 (6016الصحة النباتية )

الفترة الثانية/ 
 سنتان

 
6014 

 Steve CÔTÉالسيد  كندا الشمالية أمريكا
الدورة السابعة لهيئة تدابير 

 (6016الصحة النباتية )

الفترة األولى/ 
 سنتان

 
6014 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

 Vanessa FINDLAYالسيدة  أستراليا
الدورة الثامنة لهيئة تدابير 

 (6012الصحة النباتية )

الفترة األولى/ 
 سنتان

 
6015 

 
 
 
 
 
 
 

 باء: األعضاء البديلون المحتملون للجهاز الفرعي لتسوية النزاعات 6الملحق 
 

 6014األسطر المظلَّلة تشير إلى األعضاء الذين تنتهي فترة عضويتهم عام 
 

إقليم منظمة 
األغذية 
  والزراعة

 مرشح/معاد ترشيحه اإلسم البلد
فترة العضوية 

 الحالية/المدة

نهاية فترة 
العضوية 
 الحالية

 Séraphine MINKOالسيدة  غابون أفريقيا
الدورة الثامنة لهيئة تدابير 

 (6012الصحة النباتية )

الفترة األولى/ 
 سنتان

 
6015 

 Chusakالسيد  تايلند آسيا
WONGWICHAKORN  6014الفترة األولى/ الدورة السابعة لهيئة تدابير 



CPM 2014/10 10 

 

 سنتان (6016الصحة النباتية )
 

 Benjamin GENTONالسيد  فرنسا أوروبا
الدورة السابعة لهيئة تدابير 

 (6016الصحة النباتية )
الفترة األولى/ 

 سنتان
6014 

الالتينية  أمريكا
 والبحر الكاريبي

-James PAZOالسيد  بيرو
ALVARADO 

الدورة الثامنة لهيئة تدابير 
 (6012الصحة النباتية )

الفترة األولى/ 
 سنتان

6015 

 سليمان الطوبي السيد عمان الشرق األدنى

الدورة الخامسة لهيئة تدابير 
  (6010الصحة النباتية )

الدورة السابعة لهيئة تدابير 
 (6016الصحة النباتية )

الفترة الثانية/ 
 سنتان

6014 

 الشمالية أمريكا
الواليات المتحدة 

 األمريكية
 Lottie ERIKSONالسيدة 

الدورة الثامنة لهيئة تدابير 
 (6012النباتية )الصحة 

الفترة األولى/ 
 سنتان

6015 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

 Peter THOMSONالسيد  نيوزيلندا
الدورة الثامنة لهيئة تدابير 

 (6012الصحة النباتية )
الفترة األولى/ 

 سنتان
6015 

 


