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هيئة تدابري الصحة النباتية



الدورة العاشرة
روما 02-61 ،مارس/آذار 0262

األعضاء ومن ميكن أن حيلّ حملهم يف األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصحة النباتية
البند  61من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات


أوالً -املقدمة


 -1أنشأت هيئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) ،يف دورتها األوىل ( ،)6002جهازين فرعيني ،وهما :جلنة
املعايريواجلهازالفرعيلتسويةاملنازعات .كمااعتمدتاهليئة،يفدورتهااألوىل( ،)6002االختصاصات والالئحة
الداخليةللجنةاملعايري 1 اللتنيمتمواءمتهمامنقبلجلنةاملعايرييفنوفمرب/تشرينالثاني،26002حسبماطلبته
اهليئةيف دورتها الثالثة ( .)6002وواصلت اهليئة تنقيح الالئحةالداخلية واعتمدتهايف دورتها الثامنة (.3)6012
واعتمدتاهليئةالالئحةالداخليةللجهازالفرعيلتسويةاملنازعاتيفدورتهاالرابعة(.4)6002 

1انظراملرفق2منتقريرالدورةاألوىلللهيئة(.)6002
2انظراملرفق4منتقريرجلنةاملعايري،نوفمرب/تشرينالثاني.6002
3انظراملرفق2منتقريرالدورةالثامنةللهيئة()6012ودليلإجراءاتوضعاملعايري. 
()https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual
4انظراملرفق12منتقريرالدورةالرابعةللهيئة()6002ودليلإجراءاتاالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتات 
()https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual

طُبععددحمدودمنهذهالوثيقةمنأجلاحلدّمنتأثرياتعملياتاملنظمةعلىالبيئةواملساهمةيفعدمالتأثريعلىاملناخ.ويرجىمنالسادة
املندوبنيواملراقبنيالتكرّمبإحضارنسخهممعهمإىلاالجتماعاتوعدمطلبنسخإضافيةمنها.ومعظموثائقاجتماعاتاملنظمةمتاحةعلىاإلنرتنت
علىالعنوانالتالي:www.fao.org
MM714/A
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وأكدتاهليئةيفدورتهاالتاسعة()6014األعضاءومنميكنأنحيلحملهميفهذيناجلهازينالفرعيني.
لكن  واليات بعض األعضاء أشرفت على االنتهاء وباتت بعض الوظائف شاغرة ورمبا يتعني استعراض وضع أعضاء
آخرينلضمانأنّهؤالءاألعضاءاليزالوايتمتعونباألهليةالالزمةباالستنادإىلالالئحةالداخليةوالصالحياتاخلاصة
بهذيناجلهازين. 

-6

ويتعنيتقديمترشيحاتجديدةللمناصبالشاغرةأولألعضاءالذينستنتهيواليتهمواملؤهلنيلواليةجديدة.

ويتعنيتقديم  مجيعالرتشيحاتمنجانبكلإقليممنخاللاآلليةاملنشأةلكلإقليمأومنخاللرئيساجملموعة
اإلقليميةللفاو.واملهلةاألخريةلتقديمالرتشيحاتإىلأمانةاالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتات ()ippc@fao.orgهي 
 60فرباير/شباط  .6012وينبغي أن تكون الرتشيحات للجنة املعايري مشفوعة ببيان االلتزام املوقَّع بوضع املعايري،
واملتاحعلىالبوابةالدوليةللصحةالنباتية.5وأمّاالرتشيحاتللجهازالفرعيلتسويةالنزاعاتفينبغيأنتُرفَقببيان
االلتزاماملوقَّع،واملتاحعلىالبوابةالدوليةللصحةالنباتية.6



ثانيا -أعضاء جلنة املعايري ومن ميكن أن حيل حملهم


تنص"الالئحةالداخلية"للجنةاملعايريعلىأنه :

 -2

"ينبغيأنيكوناألعضاءمنكبارمسؤولياملنظماتالقطريةلوقايةالنباتات،الذينتعينهماألطراف املتعاقدةوتكون
لديهممؤهالتيفختصصأحيائيعلمي(أومايعادله)يفجمالوقايةالنباتات،وتتوافرلديهمخربةومهاراتيف
اجملاالتالتاليةعلىوجهاخلصوص: 

 التشغيلالعمليلنظاموطينأودوليللصحةالنباتية؛
 إدارةنظاموطينأودوليللصحةالنباتية؛
 تطبيقتدابريالصحةالنباتيةاملتعلقةبالتجارةالدولية".

توافقاألطرافاملتعاقدةعلىأنيكرسأعضاءجلنةاملعايريمايلزممنوقتللمشاركةبصفةمنتظمةومنهجية
يفاالجتماعات .


5يرجىتنزيلببيانااللتزاماخلاصبلجنةاملعايريعلىالعنوانالتالي :
 https://www.ippc.int/publications/statement-commitment-standard-setting
6يرجىتنزيلببيانااللتزاماخلاصباجلهازالفرعيلتسويةالنزاعاتعلىالعنوانالتالي :
 https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
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" جيوزلكلإقليممنأقاليمالفاوأنيضعإجراءاتخاصةبهالختيارأعضائهيفجلنةاملعايري.ويتمإخطارأمانة
االتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتاتباألعضاءاملختارينالذينتُعرضأمساؤهمعلىهيئةتدابريالصحةالنباتيةمنأجل
] .
إقرارهم.[مقتطفمناملادة 1

" يُرشِّحكلإقليممنأقاليمالفاو،متبعااإلجراءاتاخلاصةبه،بدالءحمتملنيألعضاءجلنةاملعايريويعرضأمساءهم
على اهليئة لكي تُقر عضويتهم .وتبقى عضوية البدالء احملتملني ،متى مت إقرار عضويتهم ،صاحلة لنفس الفرتات
الزمنيةاليتتنصعليهااملادة.2وينبغيهلؤالءاألعضاءالبدالءاحملتملوناستيفاءمؤهالتالعضويةاملنصوصعليها
يفهذهالالئحة.ويُحددكلإقليممنأقاليمالفاوعضوينبديلنيحمتملنيكحدأقصى.وحيثمايرشَّحإقليمعضوين،
] .
ينبغيلهأنيوضّحالرتتيبالذيسيعمالنبهكبديلنيمبوجبهذهاملادة.[مقتطفمناملادة 6

" يشغلالعضوالبديلمنصبهحتىانتهاءمدةواليةالعضواألصلي،وجيوزترشيحهلوالياتإضافية" .[مقتطف من 
] .
املادة 2

"خيدمأعضاءجلنةاملعايرييفمددعضويةقدرهاثالثسنوات.والجيوزأنيتجاوزعددمددالعضويةمدتنياثنتيِِْن،
إالإذاقدّمإقليمطلباإىلهيئةتدابريالصحةالنباتيةللحصولعلىإعفاءمنأجلالسماحلعضومنداخلذلكاإلقليم
بأنخيدمملدةعضويةإضافية . ويفتلكاحلالةجيوزأنخيدمالعضوملدةعضويةإضافية.وجيوزلألقاليمأنتقدم
طلباتللحصو لعلىإعفاءاتإضافيةلنفسالعضوعلىأساسكلمدةعضويةعلىحدة.والتُحسبكمدةعضويةيف
] ".
إطارهذهالالئحةمددالعضويةاجلزئيةاليتخيدمفيهاأعضاءجددحملأعضاءأصليني.[مقتطفمناملادة 2


 -4"و جيبعلىهيئةتدابريالصحةالنباتيةأنتسمحبرتتيبمددعضويةأعضاءجلنةاملعايري،كمايتوجب
علىاألقاليمتشجيعهذهاخلطوة،لضماناستمراريةاخلربة".[مقتطفمنتقريرالدورةالسابعة()6016هليئةتدابري
الصحةالنباتية،املرفق:4قراراتهيئةتدابريالصحةالنباتيةبشأنحتسنيعمليةوضعاملعايري،القرار .]61

 -2وجتدراإلشارةإىلأناهليئةوافقت،يفدورتهاالثامنة( ،)6012علىأن مدةواليةأعضاءجلنةاملعايري
تنتهي،اعتبارامنعام،6014بعداجتماعاجملموعةاملؤلفةمنسبعةأعضاءالتابعةللجنةاملعايري ،عادةيفشهر
مايو/أيار .

 -2وينبغي للهيئة املصادقة على  12عضواً من جلنة املعايري تنتهي والياتهم يف عام  6012(انظر 
امللحق-1ألف) :

 اثنانمنإقليمأفريقيا
 ثالثةمنإقليمآسيا
 اثنانمنإقليمأوروبا
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اثنانمنإقليمأمريكاالالتينيةوالبحرالكارييب
ثالثةمنإقليمالشرقاألدنى
واحدمنإقليمأمريكاالشمالية
اثنانمنإقليمجنوبغرباحمليطاهلادئ


أعضاءجلنةاملعايريالذينتنتهيفرتةواليتهماألوىلمؤهلونلكييعادتعيينهم .

 -7وإن

 -2ويتعنيعلىاهليئةأنتُصادق علىمخسةأعضاءبديلنيمنجلنةاملعايريتنتهيواليتهميفعام 6012أو
مناصبهمالزالتشاغرة(انظرامللحق-1باء) :

 واحدمنإقليمأوروبا
 اثنانمنإقليمالشرقاألدنى
 واحدمنإقليمأمريكاالشمالية؛ليحلحملالوالياتاملتحدةاألمريكية
 واحدمنإقليمجنوبغرباحمليطاهلادئ؛ليحلحملأسرتالياأونيوزيلندا

 -2وباإلضافة إىل املصادقة على األعضاء البديلني ،ينبغي للهيئة أن تقوم أيضا باملصادقة على الرتتيب الذي
لكلإقليم.وينبغيللهيئةأنتأخذعلمابأنأعضاءجلنةاملعايري

سيطلبعلىأساسهمنميكنأنحيلّحملّاألعضاء

لكييعادتعيينهم.
الذينتنتهيفرتةواليتهماألوىلمؤهلون

 -10وإناهليئةمدعوةإىل :

 أنتأخذعلماًباألعضاءاحلالينيللجنةاملعايريكماهومبنييفامللحق 1-ألفومبنميكنأنحيلّحملّهم
يفجلنةاملعايريكماهومبنييفامللحق1- 
باء.
 أنتصادقعلىاألعضاءاجلددومنميكنأنحيلّحملّهم،حسبماهومناسب.
 أنتصادقعلىالرتتيبالذيستدعومبوجبهمنميكنأنحيلّحملّاألعضاءبالنسبةلكلإقليم.


ثالثاً -أعضاء اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات ومن ميكن أن حي ّل حملّ األعضاء


 -11تنص"الالئحةالداخلية"للجهازالفرعيلتسويةاملنازعاتعلىأن: 

" تكونمدةواليةاألعضاءسنتنيوستّسنواتكحدأقصىإاليفحالتقدّمتإحدىاألقاليمبطلبإعفاءإىلهيئة
تدابريالصحةالنباتيةللسماحألحداألعضاءيفإقليمهابشغلواليةإضافية.فيجوزيفهذهاحلالةأنيشغلالعضو
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واليةإضافية.كماوجيوزلألقاليمتقديمطلباتإلعفاءاتإضافيةللعضونفسهيفكلوالية علىحدة.والتُحسب
اليتيشغلهاأعضاءبديلونواليةكاملةألغراضهذهالالئحة.[مقتطفمناملادة."]1 

الوالياتاملتجزأة


وينبغيأنيتوافرلدى[األعضاء]: 


 خربةيفجمالأنظمةالصحةالنباتية؛
 معرفةباالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتاتواملعايريالدوليةلتدابريالصحةالنباتية؛
 اخلربةيفجمالاللوائح/التشريعات؛
معرفةومؤهالتو/أوخربةعلىحنومايفتسويةاملنازعاتأوحلالصراعات".[مقتطفمناملادة]4

 يفضل

"جيوزلكلإقل يممنأقاليماملنظمة،تبعاًلإلجراءاتاخلاصةبه،أنيرشّحعضواًبديالًممكناًعناألعضاءيفاجلهاز
الفرعيلتسويةالنزاعاتوأنيعرضهعلىهيئةتدابريالصحةالنباتيةللمصادقةعليه.وبعداملصادقة،تصبحوالية
األعضاء البديلني صاحلة لنفس املدة الزمنية املشار إليها يف املادة  .1وجيب أن يستويف أولئك األعضاء البديلني
احملتملنيمؤهالتالعضويةاليتنصّتعليهاهذهالالئحة".[مقتطفمناملادة .]6

 -16وكماهواحلالبالنسبةإىلجلنةاملعايري،جيوزلكلإقليممنأقاليمالفاوأنيضعاإلجراءاتاخلاصةبه
الختيارأعضائه يفاجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات ،ويتم إخطار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مبن وقع
عليهماالختيارالذينتُعرضأمساؤهمعلىاهليئةمنأجلاملصادقةعليهم .

 -12ويتعنيعلىاهليئةأنتصادقعلىعضويناثننييفاجلهازالفرعيلتسويةاملنازعات(واحدمنإقليمأفريقيا
وواحدمنإقليمأمريكاالالتينيةوالبحرالكارييب)،تنتهيواليتهمايفعام6012(انظرامللحق6-ألف) .

 -14ويتعنيعلىاهليئةأنتصادقعلىأربعةأشخاصميكنأنحيلواحملأعضاءيفاجلهازالفرعيلتسوية
املنازعات(واحدمنإقليمأفريقيا،وواحدمنإقليمأمريكاالالتينيةوالبحرالكارييب،وواحدمنإقليمأمريكاالشمالية
وواحدمنإقليمجنوبغرباحمليطاهلادئ)،تنتهيواليتهميفعام6012(انظرامللحق6-باء) .

 -12وتذكَّراهليئةبأنمجيعأعضاءاجلهازالفرعيلتسويةاملنازعاتاحلالينيومنميكنأنحيلحملهممؤهلون
لكييعادتعيينهميفاجلهازالفرعيلتسويةاملنازعاتاحلالي .

 -12وإناهليئةمدعوةإىل :

 أنتأخذعلماً باألعضاءاحلالينييفاجلهازالفرعيلتسويةاملنازعاتكماهومبنييفامللحق 6 -ألفومن
ميكنأنحيلّحملّهميفاجلهازالفرعيلتسويةاملنازعاتكماهومبنييفامللحق6- 
باء.
 أنتصادقعلىاألعضاءاجلددومنميكنأنحيلّحملّهم،حسبماهومناسب.
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امللحق 6

أعضاء جلنة املعايري ومن ميكن أن حيل حملهم

امللحق  -6ألف :أعضاء جلنة املعايري

إقليم املنظمة

أفريقيا

آسيا

أوروبا

أمريكاالالتينية
والبحرالكارييب 

تبنياألسطراملشارإليهاباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيواليتهميفعام6012
البلد

االسم

التعيني/إعادة التعيني

غانا

السيدةRuth WOODE

املغرب

السيدحلسنأباها

كينيا

السيدةEsther KIMANI

الكامريون

السيدة Alice Ntoboh Siben
NDIKONTAR

الصني

السيدLifeng WU

اهلند

السيدD.D.K. SHARMA

اليابان

السيد Motoi SAKAMURA

فييتنام

السيدThanh Huong HA

هولندا

السيدةNicolaas Maria HORN

النرويج

السيدة Hilde Kristin
PAULSEN

بولندا

السيدPiotr WLODARCZYK

اململكةاملتحدة

السيدةJane CHARD

األرجنتني

السيدEzequiel FERRO

الدورةالثامنةللهيئة()6012

الربازيل

السيد Alexandre MOREIRA
PALMA

الدورةالسابعةللهيئة
( )6016


الوالية/املدة
احلالية

الدورةالثامنةللهيئة( )6012الواليةاألوىل/2
سنوات
الدورةالرابعةللهيئة( )6002 الواليةالثانية/2
الدورةالسابعةللهيئة( )6016 سنوات 
الدورةالتاسعةللهيئة( )6014الواليةاألوىل/2
سنوات
حتلحملالسيد  Kennethالواليةالثانية/2
 M’SISKA
سنوات
الدورةالسابعةللهيئة()6016
الواليةاألوىل/2
حيلحملالسيد
Mohammad
Ayub
سنوات
 HOSSAIN
الدورةالسابعةللهيئة()6016
الدورةالثامنةللهيئة( )6012 الواليةاألوىل/2
سنوات
الدورةاألوىلللهيئة( )6002 الواليةالثالثة/2
الدورةالرابعةللهيئة( )6002 سنوات
الدورةالسابعةللهيئة()6016
الدورةالسابعةللهيئة( )6016الواليةاألوىل/2
سنوات
الدورةالتاسعةللهيئة( )6014 الواليةاألوىل/2
سنوات
الدورةالسابعةللهيئة( )6016 الواليةاألوىل/2
سنوات
الدورةالسابعةللهيئة( )6016 الواليةاألوىل/2
سنوات
الدورةالثالثةللهيئة( )6002 الواليةالثالثة/2
سنوات
الدورةالسادسةللهيئة
( )6011
الدورةالتاسعةللهيئة( )6014
الواليةاألوىل/2
سنوات 
الواليةاألوىل/2
سنوات 

نهاية
الوالية
احلالية
6012
6012
6017
6012

6012

6012
6012

6012
6017
6012

6012
6017

6012
6012

CPM 2015/13

إقليم املنظمة

الشرقاألدنى

أمريكاالشمالية

جنوبغرب
احمليطاهلادئ

7

البلد

التعيني/إعادة التعيني

االسم

كوستاريكا

السيد Guillermo SIBAJA
CHINCHILLA

املكسيك

السيدة Ana Lilia
MONTEALEGRE LARA

األردن

السيدةفداءعليروابضيه

اإلمارات
العربيةاملتحدة

السيدسعيدألواشاليماهي

السودان

السيدخضريجربيلموسى

اليمن

السيدمجيلأنواءحممدرمضان

كندا 

السيدة Marie-Claude
FOREST

الواليات
املتحدة
األمريكية
أسرتاليا

السيدةLottie ERIKSON

السيدJan Bart ROSSEL

جزركوك

السيد Ngatoko NGATOKO

نيوزيلندا 

السيدJohn HEDLEY



حيلحملالسيدة Maria
Soledad CASTRO
 DOROCHESSI

الوالية/املدة
احلالية

نهاية
الوالية
احلالية

الواليةالثانية/2
سنوات

6012

الدورةاخلامسةللهيئة
()6010
الدورةالثامنةللهيئة( )6012
الدورةالسابعةللهيئة( )6016الواليةاألوىل/2
سنوات
الواليةالثانية/2
حتلحملالسيد
Mohammad Reza
سنوات 
 ASGHARI
الدورةالثامنةللهيئة()6012
الواليةاألوىل/2
حيلحملالسيدعليأمني
سنوات
كافوالذيحلحملالسيد
باسممصطفىخليل
الدورةالسابعةللهيئة( )6016
الدورةالتاسعةللهيئة( )6014الواليةالثالثة/2
سنوات
الدورةالثامنةللهيئة( )6012الواليةاألوىل/2
سنوات
الدورةالثالثةللهيئة( )6002 الواليةالثانية/2
سنوات
الدورةالسادسةللهيئة
( )6011
الواليةالثانية/2
حتلحملالسيدة Julie
 ALIAGA
سنوات
الدورةالسابعةللهيئة()6016
الدورةالسادسةللهيئة
( )6011
الدورةالتاسعةللهيئة( )6014

6012
6012

6012

6017
6012
6017

6012

الواليةالثانية/2
سنوات

2012

الدورةالسابعةللهيئة( )6016الواليةاألوىل/2
سنوات
الدورةاألوىلللهيئة( )6002 الواليةالثالثة/2
الدورةالرابعةللهيئة( )6002 سنوات
الدورةالسابعةللهيئة()6016

6012
6012
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امللحق  -6باء :من ميكن أن حيل حمل األعضاء يف جلنة املعايري


تبنياألسطراملشارإليهاباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيوالياتهمعام6012أوأصبحمنصبهمشاغرا 
إقليم املنظمة
أفريقيا

آسيا

أوروبا

أمريكاالالتينية
والبحرالكارييب

الشرقاألدنى

البلد

الرتتيب

التعيني/إعادة التعيني

االسم

الوالية/املدة احلالية

نهاية الوالية
احلالية

1

نيجرييا

السيدة Moses Adegboyega
ADEWUMI

الدورةالثامنةللهيئة( )6012الواليةاألوىل/2سنوات

 6012

2

اجلزائر

السيدةناديةهجرس

الدورةالتاسعةللهيئة( )6014الواليةاألوىل/2سنوات

 6017

1

مملكةتايلند

السيدة Walaikorn
RATTANADECHAKUL

الدورةالثامنةللهيئة( )6012الواليةاألوىل/2سنوات

 6012

2

اندونيسيا

السيدHERMAWAN

الدورةالتاسعةللهيئة( )6014الواليةاألوىل/2سنوات

6017

1

فرنسا

السيدة Laurence
BOUHOT-DELDUC

الدورةالتاسعةللهيئة( )6014الواليةاألوىل/2سنوات

 6017

2

فنلندا

السيد Ralf Lothar
LOPIAN

الدورةالسابعةللهيئة( )6016الواليةاألوىل/2سنوات

 6012

1

ترينيدادوتوباغو

السيدAnthony St. HILL

الدورةالثامنةللهيئة( )6012الواليةاألوىل/2سنوات 

 6012

2

بنما

السيدة Judith Ivette
VARGAS
AZCÁRRAGA

الدورةالتاسعةللهيئة( )6014الواليةاألوىل/2سنوات

 6017

1

شاغر

2

شاغر

أمريكاالشمالية ليحلحملممثل كندا
كندا
ليحلحملممثل الوالياتاملتحدة
الوالياتاملتحدة األمريكية
األمريكية
جنوبغرب ليحلحملممثل نيوزيلندا
احمليطاهلادئ  أسرتالياأو

نيوزيلندا
ليحلحملممثل جزراحمليط
اهلادئ
جزراحمليط
اهلادئ

السيدBrian DOUBLE

شاغر

الدورةالتاسعةللهيئة( )6014الواليةاألوىل/2سنوات


 6017



السيدStephen BUTCHER

الدورةالرابعةللهيئة( )6002 الواليةالثانية/2سنوات 
الدورةالسابعةللهيئة( )6016

 6012

السيدPere KOKOA

الدورةالثامنةللهيئة( )6012الواليةاألوىل/2سنوات

6012
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CPM 2015/13

اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات :األعضاء ومن ميكن أن حيلّ حملّهم

امللحق  -0ألف :أعضاء اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات


تبنياألسطراملشارإليهاباللونالرماديإىلاألعضاءالذينتنتهيواليتهميفعام6012
التعيني/إعادة التعيني

الوالية/املدة
احلالية

نهاية الوالية
احلالية

البلد

إقليم املنظمة

االسم

أفريقيا

سوازيلند

السيد George Similio
MAVIMBELA

الدورةالسادسةللهيئة
( )6011
الدورةالثامنةللهيئة()6012

الواليةالثانية/

سنتان

6012

آسيا

تايلند

السيد Chusak
WONGWICHAKORN

الدورةالتاسعةللهيئة
()6014

الواليةاألوىل/

سنتان

6012

أوروبا 

هولندا

السيدةMennie GERRITSEN-
WIERLARD

الدورةالسابعةللهيئة( )6016الوالية
الثانية/سنتان
الدورةالتاسعةللهيئة
()6014

6012

أمريكاالالتينيةوالبحر
الكارييب 

بنما

السيدLuis BENAVIDES

الدورةالثامنةللهيئة( )6012الواليةاألوىل/

سنتان

6012

الشرقاألدنى

اليمن

السيدعبداهللالسياني 

الدورةالتاسعةللهيئة
()6014

الواليةاألوىل/

سنتان

6012

أمريكاالشمالية

كندا

السيدSteve CÔTÉ

الدورةالسابعةللهيئة( )6016الوالية
الثانية/سنتان
الدورةالتاسعةللهيئة
( )6014

جنوبغرباحمليط
اهلادي

ساموا

السيدةTalei FIDOW

الدورةالتاسعةللهيئة
()6014

الواليةاألوىل/
سنتان 


6012

6012
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امللحق  -0باء :من ميكن أن حي ّل حملّ األعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات


تبنياألسطراملشارإليهاباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيواليتهميفعام 6012
البلد

إقليم املنظمة

االسم

التعيني/إعادة التعيني

الوالية/املدة
احلالية

نهاية الوالية
احلالية

أفريقيا

غابون

السيدةSéraphine MINKO

الدورةالثامنةللهيئة
()6012

الواليةاألوىل/

سنتان

6012

آسيا

بنغالديش

السيد Mohamed AHSAN
ULLAH

الدورةالتاسعةللهيئة
()6014

الواليةاألوىل/

سنتان

6012

أوروبا

فرنسا

السيدBenjamin GENTON

الدورةالسابعةللهيئة
( )6016
الدورةالتاسعةللهيئة
( )6014

الوالية
الثانية/سنتان

6012

السيدJames PAZO-
ALVARADO

الدورةالثامنةللهيئة
()6012

الواليةاألوىل/

سنتان

6012

الشرقاألدنى

عمان

السيدسليمانحمفوظالطوبي

الدورةاخلامسةللهيئة
( )6010
الدورةالسابعةللهيئة
( )6016
الدورةالتاسعةللهيئة
()6014

الواليةالثالثة/

سنتان

6012

أمريكاالشمالية

الوالياتاملتحدة
األمريكية

السيدةLottie ERIKSON

الدورةالثامنةللهيئة
( )6012

الوالية
الثانية/سنتان

6012

جنوبغرباحمليط
اهلادئ

نيوزيلندا

السيد Peter THOMSON

الدورةالثامنةللهيئة
()6012

الواليةاألوىل/

سنتان

6012

أمريكاالالتينيةوالبحر بريو
الكارييب



