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ويرجىمنالسادةعددحمدودمنهذهالوثيقةمنأجلاحلّدمنتأثرياتعملياتاملنظمةعلىالبيئةواملساهمةيفعدمالتأثريعلىاملناخ.ُطبع
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 www.fao.orgعلىالعنوانالتالي:

MM714/A 

A 



 النباتية الصحة تدابري هيئة


 الدورة العاشرة

 0262مارس/آذار  02-61روما، 

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

 من جدول األعمال 61البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 



 املقدمة -أواًل



هيئة-1 أنشأت األوىل دورتها يف )اهليئة(، النباتية الصحة جلنة(6002)تدابري وهما: فرعيني، جهازين ،

املنازعات الفرعيلتسوية اعتمدتاهليئة،.املعايريواجلهاز األوىلكما والالئحةختصاصاتالا،(6002)يفدورتها

 املعايريالداخلية املعايرييفنوفمرب/تشرينالثاني1للجنة منقبلجلنة 6002اللتنيمتمواءمتهما
طلبته2 ،حسبما

) الثالثة دورتها يف اهليئة6002اهليئة وواصلت )(. الثامنة دورتها يف واعتمدتها الداخلية الالئحة .3(6012تنقيح

.4(6002يفدورتهاالرابعة)لجهازالفرعيلتسويةاملنازعاتةلواعتمدتاهليئةالالئحةالداخلي



                                                      
 (.6002)لهيئةلمنتقريرالدورةاألوىل2انظراملرفق1

 .6002نوفمرب/تشرينالثاني،منتقريرجلنةاملعايري4انظراملرفق2

(ودليلإجراءاتوضعاملعايري.6012للهيئة)منتقريرالدورةالثامنة2انظراملرفق3

(https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual) 

(ودليلإجراءاتاالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتات6002منتقريرالدورةالرابعةللهيئة)12انظراملرفق4

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

https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual
https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
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(األعضاءومنميكنأنحيلحملهميفهذيناجلهازينالفرعيني.6014وأكدتاهليئةيفدورتهاالتاسعة)

أعضاءلكن وضع استعراض يتعني ورمبا شاغرة الوظائف بعض وباتت االنتهاء على أشرفت األعضاء بعض واليات

آخرينلضمانأّنهؤالءاألعضاءاليزالوايتمتعونباألهليةالالزمةباالستنادإىلالالئحةالداخليةوالصالحياتاخلاصة

اجلهازين.بهذين



.ةجديدواليةلمناصبالشاغرةأولألعضاءالذينستنتهيواليتهمواملؤهلنيلترشيحاتجديدةليتعنيتقديمو-6

مجيعالرتشيحاتمنجانبكلإقليممنخاللاآلليةاملنشأةلكلإقليمأومنخاللرئيساجملموعةتعنيتقديموي

لوقا الدولية االتفاقية الرتشيحاتإىلأمانة لتقديم األخرية واملهلة للفاو. النباتاتاإلقليمية ippc@fao.org)ية هي(

ت6012شباط/فرباير60 أن وينبغي . كون املعايري للجنة الرتشيحات املعايري،مشفوعة بوضع املوقَّع االلتزام ببيان

رَفقببياننبغيأنُتأّماالرتشيحاتللجهازالفرعيلتسويةالنزاعاتفيو.5واملتاحعلىالبوابةالدوليةللصحةالنباتية

6تزاماملوقَّع،واملتاحعلىالبوابةالدوليةللصحةالنباتيةاالل
. 



 أعضاء جلنة املعايري ومن ميكن أن حيل حملهم -ثانيا



تنص"الالئحةالداخلية"للجنةاملعايريعلىأنه:-2


املتعاقدةوتكوناألطرافعينهم"ينبغيأنيكوناألعضاءمنكبارمسؤولياملنظماتالقطريةلوقايةالنباتات،الذينت

ومهاراتيف يعادله(يفجمالوقايةالنباتات،وتتوافرلديهمخربة لديهممؤهالتيفختصصأحيائيعلمي)أوما

اجملاالتالتاليةعلىوجهاخلصوص:


 التشغيلالعمليلنظاموطينأودوليللصحةالنباتية؛ 

 إدارةنظاموطينأودوليللصحةالنباتية؛ 

 باتيةاملتعلقةبالتجارةالدوليةالصحةالنتطبيقتدابري." 


توافقاألطرافاملتعاقدةعلىأنيكرسأعضاءجلنةاملعايريمايلزممنوقتللمشاركةبصفةمنتظمةومنهجية

يفاالجتماعات.


                                                      
ريعلىالعنوانالتالي:لجنةاملعاياخلاصبببيانااللتزاميرجىتنزيل5
https://www.ippc.int/publications/statement-commitment-standard-setting
علىالعنوانالتالي:جلهازالفرعيلتسويةالنزاعاتاخلاصباببيانااللتزاميرجىتنزيل6
https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual

https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manual
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إخ" ويتم املعايري. أعضائهيفجلنة بهالختيار أنيضعإجراءاتخاصة الفاو منأقاليم لكلإقليم أمانةجيوز طار

االتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتاتباألعضاءاملختارينالذينُتعرضأمساؤهمعلىهيئةتدابريالصحةالنباتيةمنأجل

[.1مقتطفمناملادة]إقرارهم.



أمساءهمُيرشِّحكلإقليممنأقاليمالفاو،متبعااإلجراءاتاخلاصةبه،بدالءحمتملنيألعضاءجلنةاملعايريويعرض"

الفرتات لنفس صاحلة عضويتهم، إقرار مت متى احملتملني، البدالء عضوية وتبقى عضويتهم. ُتقر لكي اهليئة على

فاءمؤهالتالعضويةاملنصوصعليهاي.وينبغيهلؤالءاألعضاءالبدالءاحملتملوناست2الزمنيةاليتتنصعليهااملادة

ليمالفاوعضوينبديلنيحمتملنيكحدأقصى.وحيثمايرشَّحإقليمعضوين،يفهذهالالئحة.وُيحددكلإقليممنأقا

[.6مقتطفمناملادة]ينبغيلهأنيوّضحالرتتيبالذيسيعمالنبهكبديلنيمبوجبهذهاملادة.



واليةالعضواألصلي،وجيوزترشيحهلوالياتإضافية" البديلمنصبهحتىانتهاءمدة منمقتطف]."يشغلالعضو

[.2املادة



مددالعضويةمدتنياثنتي  ِِْن،والجيوزأنيتجاوزعدد.خيدمأعضاءجلنةاملعايرييفمددعضويةقدرهاثالثسنوات"

إالإذاقّدمإقليمطلباإىلهيئةتدابريالصحةالنباتيةللحصولعلىإعفاءمنأجلالسماحلعضومنداخلذلكاإلقليم

عضويةإضافية ملدة أنتقدم.بأنخيدم لألقاليم إضافية.وجيوز عضوية ملدة العضو أنخيدم ويفتلكاحلالةجيوز

لعلىإعفاءاتإضافيةلنفسالعضوعلىأساسكلمدةعضويةعلىحدة.والُتحسبكمدةعضويةيفطلباتللحصو

"[.2مقتطفمناملادة]إطارهذهالالئحةمددالعضويةاجلزئيةاليتخيدمفيهاأعضاءجددحملأعضاءأصليني.



يتوجبو"-4 جيبعلىهيئةتدابريالصحةالنباتيةأنتسمحبرتتيبمددعضويةأعضاءجلنةاملعايري،كما

(هليئةتدابري6016]مقتطفمنتقريرالدورةالسابعة)".علىاألقاليمتشجيعهذهاخلطوة،لضماناستمراريةاخلربة

[.61اراتهيئةتدابريالصحةالنباتيةبشأنحتسنيعمليةوضعاملعايري،القرار:قر4الصحةالنباتية،املرفق



إىلأن-2 اإلشارة وافقت،يفوجتدر دوراهليئة املعايريعلىأن،(6012الثامنة)تها واليةأعضاءجلنة مدة

 يفشهرعادة،للجنةاملعايريالتابعةأعضاءسبعةاملؤلفةمنموعةاجمل،بعداجتماع6014منعامتنتهي،اعتبارا

مايو/أيار.



-2 على املصادقة للهيئة 12وينبغي عام يف والياتهم تنتهي املعايري جلنة من )انظر6012عضوًا

ألف(:-1امللحق


 اثنانمنإقليمأفريقيا 

 ثالثةمنإقليمآسيا 

 اثنانمنإقليمأوروبا 
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 كاالالتينيةوالبحرالكارييبيرمنإقليمأماثنان 

 ثالثةمنإقليمالشرقاألدنى 

 واحدمنإقليمأمريكاالشمالية 

 اثنانمنإقليمجنوبغرباحمليطاهلادئ 



أعضاءجلنةاملعايريالذينتنتهيفرتةواليتهماألوىلمؤهلونلكييعادتعيينهم.وإن-7



أو6012علىمخسةأعضاءبديلنيمنجلنةاملعايريتنتهيواليتهميفعامويتعنيعلىاهليئةأنُتصادق-2

باء(:-1مناصبهمالزالتشاغرة)انظرامللحق


 منإقليمأوروباواحد 

 اثنانمنإقليمالشرقاألدنى 

 ؛ليحلحملالوالياتاملتحدةاألمريكيةواحدمنإقليمأمريكاالشمالية 

 زيلندا؛ليحلحملأسرتالياأونيومنإقليمجنوبغرباحمليطاهلادئواحد 



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

أعضاءجلنةاملعايريوينبغيللهيئةأنتأخذعلمابأنلكلإقليم.منميكنأنحيّلحمّلاألعضاءسيطلبعلىأساسه

 لكييعادتعيينهم.الذينتنتهيفرتةواليتهماألوىلمؤهلون



يئةمدعوةإىل:وإناهل-10


 ألفومبنميكنأنحيّلحمّلهم-1املعايريكماهومبنييفامللحقباألعضاءاحلالينيللجنةتأخذعلمًاأن

 باء.-1يفجلنةاملعايريكماهومبنييفامللحق

 علىاألعضاءاجلددومنميكنأنحيّلحمّلهم،حسبماهومناسب.تصادقأن 

 علىالرتتيبالذيستدعومبوجبهمنميكنأنحيّلحمّلاألعضاءبالنسبةلكلإقليم.تصادقأن 



  حيّل حمّل األعضاءميكن أن  أعضاء اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات ومن -ثالثًا



الداخلية"للجهازالفرعيلتسويةاملنازعاتعلىأن:تنص"الالئحة-11



إىلهيئة" تكونمدةواليةاألعضاءسنتنيوسّتسنواتكحدأقصىإاليفحالتقّدمتإحدىاألقاليمبطلبإعفاء

احلالةأنيشغلا بشغلواليةإضافية.فيجوزيفهذه لعضوتدابريالصحةالنباتيةللسماحألحداألعضاءيفإقليمها
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والُتحسب علىحدة. نفسهيفكلوالية للعضو طلباتإلعفاءاتإضافية تقديم لألقاليم وجيوز كما إضافية. والية

".[1مقتطفمناملادة]اليتيشغلهاأعضاءبديلونواليةكاملةألغراضهذهالالئحة.املتجزأةالواليات



:وينبغيأنيتوافرلدى]األعضاء[


 جمالأنظمةالصحةالنباتية؛خربةيف 

 معرفةباالتفاقيةالدوليةلوقايةالنباتاتواملعايريالدوليةلتدابريالصحةالنباتية؛ 

 اخلربةيفجمالاللوائح/التشريعات؛ 

 [4مناملادة]مقتطفمعرفةومؤهالتو/أوخربةعلىحنومايفتسويةاملنازعاتأوحلالصراعات".يفضل 



يممنأقاليماملنظمة،تبعًالإلجراءاتاخلاصةبه،أنيرّشحعضوًابدياًلممكنًاعناألعضاءيفاجلهازجيوزلكلإقل"

املصادقة،تصبحوالية وبعد عليه. للمصادقة النباتية تدابريالصحة علىهيئة النزاعاتوأنيعرضه الفرعيلتسوية

إلي املشار الزمنية املدة لنفس صاحلة البديلني األعضاء املادة يف البديلني1ها األعضاء أولئك يستويف أن وجيب .

.[6]مقتطفمناملادة."احملتملنيمؤهالتالعضويةاليتنّصتعليهاهذهالالئحة



أنيضعاإلجراءاتاخلاصةبه-16 الفاو هواحلالبالنسبةإىلجلنةاملعايري،جيوزلكلإقليممنأقاليم وكما

اجله يف أعضائه الختيار الفرعي املنازعاتاز لتسوية وي، مبتم النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة وقعإخطار ن

املصادقةعليهم.يئةمنأجلاهلالذينُتعرضأمساؤهمعلىعليهماالختيار



يقياويتعنيعلىاهليئةأنتصادقعلىعضويناثننييفاجلهازالفرعيلتسويةاملنازعات)واحدمنإقليمأفر-12

ألف(.-6)انظرامللحق6012(،تنتهيواليتهمايفعامكاالالتينيةوالبحرالكارييبيرأموواحدمنإقليم



الفرعيلتسوية-14 ويتعنيعلىاهليئةأنتصادقعلىأربعةأشخاصميكنأنحيلواحملأعضاءيفاجلهاز

كاالالتينيةوالبحرالكارييب،وواحدمنإقليمأمريكاالشماليةير،وواحدمنإقليمأمأفريقيااملنازعات)واحدمنإقليم

باء(.-6)انظرامللحق6012يفعاموواحدمنإقليمجنوبغرباحمليطاهلادئ(،تنتهيواليتهم



مؤهلوناحلالينيومنميكنأنحيلحملهمأعضاءاجلهازالفرعيلتسويةاملنازعاتبأنمجيعيئةوتذكَّراهل-12

.احلالياجلهازالفرعيلتسويةاملنازعاتيفلكييعادتعيينهم



يئةمدعوةإىل:وإناهل-12


 ألفومن-6نييفاجلهازالفرعيلتسويةاملنازعاتكماهومبنييفامللحقباألعضاءاحلاليتأخذعلمًاأن

 باء.-6ميكنأنحيّلحمّلهميفاجلهازالفرعيلتسويةاملنازعاتكماهومبنييفامللحق

 علىاألعضاءاجلددومنميكنأنحيّلحمّلهم،حسبماهومناسب.تصادقأن



CPM 2015/13 6 

 

  6امللحق 

 من ميكن أن حيل حملهم جلنة املعايري وأعضاء 


 أعضاء جلنة املعايري :ألف -6امللحق 

 6012تبنياألسطراملشارإليهاباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيواليتهميفعام

 /املدة الوالية التعينيإعادة /التعيني االسم البلد املنظمة إقليم

 احلالية

نهاية 

الوالية 

 احلالية

2الواليةاألوىل/ (6012لهيئة)لالثامنةالدورة Ruth WOODEةالسيد غانا فريقياأ

 سنوات

6012 

(6002لهيئة)لالدورةالرابعة السيدحلسنأباها املغرب 

(6016لهيئة)السابعةلالدورة

2الواليةالثانية/

سنوات

6012 

2الواليةاألوىل/ (6014لهيئة)لالتاسعةالدورة Esther KIMANIةالسيد كينيا 

 سنوات

6017 

 Alice Ntoboh Sibenةالسيد الكامريون 

NDIKONTAR 

 Kennethحتلحملالسيد

M’SISKA
 (6016لهيئة)لالسابعةالدورة

2الواليةالثانية/

 سنوات

6012 

حيلحملالسيد Lifeng WUالسيد الصني آسيا
Mohammad Ayub 

HOSSAIN
 (6016لهيئة)لالسابعةالدورة

2الواليةاألوىل/

 سنوات

6012 

(6012لهيئة)لالثامنةالدورة D.D.K. SHARMAالسيد اهلند 

 

2/األوىلالوالية

 سنوات

6012 

Motoi SAKAMURAالسيد اليابان 

 

(6002لهيئة)لالدورةاألوىل

(6002لهيئة)لالدورةالرابعة

 (6016لهيئة)لالسابعةالدورة

2/الثالثةالوالية

 سنوات

6012 

2/األوىلالوالية (6016لهيئة)لالسابعةالدورة Thanh Huong HAالسيد نامفييت 

 سنوات

6012 

2/األوىلالوالية(6014لهيئة)لالتاسعةالدورة Nicolaas Maria HORNالسيدة هولندا أوروبا

 سنوات

6017 

 Hilde Kristinةالسيد النرويج 

PAULSEN 

 

2/األوىلالوالية(6016لهيئة)لالسابعةالدورة

 سنوات

6012 

2/األوىلالوالية(6016لهيئة)لالسابعةالدورة Piotr WLODARCZYKالسيد بولندا 

 سنوات

6012 

(6002لهيئة)لالدورةالثالثة Jane CHARDالسيدة اململكةاملتحدة 

لهيئةلالدورةالسادسة

(6011)

(6014)لهيئةلالتاسعةالدورة

 

2/الثالثةالوالية

 سنوات

6017 

كاالالتينيةيأمر

 الكارييبالبحرو

2الواليةاألوىل/ (6012لهيئة)لالثامنةالدورة Ezequiel FERROالسيد األرجنتني

سنوات

6012 

 Alexandre MOREIRAالسيد الربازيل 

PALMA 

لهيئةلالسابعةالدورة

(6016)



2/األوىلالوالية

سنوات

6012 
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 /املدة الوالية التعينيإعادة /التعيني االسم البلد املنظمة إقليم

 احلالية

نهاية 

الوالية 

 احلالية

 Guillermo SIBAJAالسيد ريكاكوستا 

CHINCHILLA 

 Mariaحيلحملالسيدة

Soledad CASTRO 
DOROCHESSI

لهيئةلاخلامسةالدورة

 (6010)

(6012لهيئة)لالثامنةالدورة

2الواليةالثانية/

 سنوات

6012 

 Ana Liliaةالسيد املكسيك 

MONTEALEGRE LARA 

2الواليةاألوىل/ (6016لهيئة)لالسابعةالدورة

 سنوات

6012 

حتلحملالسيد فداءعليروابضيهةالسيد األردن الشرقاألدنى
Mohammad Reza 

ASGHARI
 (6012لهيئة)لالثامنةالدورة

2الواليةالثانية/

سنوات

6012 

اإلمارات 

 العربيةاملتحدة

عليأمنيحيلحملالسيد ألواشاليماهيسعيدالسيد

كافوالذيحلحملالسيد

 باسممصطفىخليل

(6016لهيئة)لالسابعةالدورة

2الواليةاألوىل/

 سنوات

6012 

2/الثالثةالوالية (6014لهيئة)لالتاسعةالدورة السيدخضريجربيلموسى السودان 

  سنوات

6017 

2الواليةاألوىل/ (6012لهيئة)لثامنةلالدورةا حممدرمضانالسيدمجيلأنواء اليمن 

 سنوات

6012 

كندا كاالشماليةيأمر

 

 Marie-Claudeالسيدة

FOREST 

(6002لهيئة)لالثالثةالدورة

لهيئةلالسادسةالدورة

(6011)

2لثانية/الواليةا

 سنوات

6017 

الواليات 

املتحدة

 كيةياألمر

 Julieحتلحملالسيدة Lottie ERIKSONالسيدة

ALIAGA
 (6016لهيئة)لالسابعةالدورة

2الواليةالثانية/

 سنوات

6012 

جنوبغرب

 ئاحمليطاهلاد

Jan Bart ROSSELالسيد أسرتاليا
 

لهيئةللدورةالسادسةا

(6011)

(6014لهيئة)لالتاسعةالدورة

 

2الواليةالثانية/

 سنوات

2012 

Ngatoko NGATOKOالسيد جزركوك 

 

2الواليةاألوىل/ (6016لدورةالسابعةللهيئة)ا

 سنوات

6012 

نيوزيلندا 

 

(6002لدورةاألوىلللهيئة)ا John HEDLEYالسيد

(6002لهيئة)لالدورةالرابعة

 (6016لدورةالسابعةللهيئة)ا

2/الثالثةالوالية

 سنوات

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


منصبهمشاغراأصبحأو6012تبنياألسطراملشارإليهاباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيوالياتهمعام

نهاية الوالية  احلالية /املدةالوالية التعينيإعادة /التعيني االسم البلد الرتتيب املنظمة إقليم 

 احلالية

 Moses Adegboyegaالسيدة نيجرييا 1 أفريقيا

ADEWUMI 

6012 سنوات2الواليةاألوىل/ (6012)لهيئةلالثامنةالدورة

 

6017 سنوات2الواليةاألوىل/(6014لهيئة)لالتاسعةالدورة ةناديةهجرسالسيد اجلزائر 2

 Walaikornةالسيد مملكةتايلند 1 آسيا

RATTANADECHAKUL 

6012 سنوات2الواليةاألوىل/ (6012)لهيئةلالثامنةالدورة

 6017 سنوات2الواليةاألوىل/ (6014لهيئة)لالتاسعةالدورة HERMAWAN السيد اندونيسيا 2 

 Laurenceةالسيد فرنسا 1 أوروبا

BOUHOT-DELDUC 

6017 سنوات2/األوىلالوالية(6014لهيئة)لالتاسعةالدورة

 
 Ralf Lotharالسيد لندانف 2

LOPIAN 

(6016لهيئة)لالسابعةالدورة

 

6012 سنوات2الواليةاألوىل/

أمريكاالالتينية

 الكارييبوالبحر

6012سنوات2الواليةاألوىل/ (6012)لهيئةلالثامنةالدورة Anthony St. HILLالسيد ترينيدادوتوباغو 1

 
 Judith Ivetteةالسيد بنما 2

VARGAS 
AZCÁRRAGA 

6017 سنوات2الواليةاألوىل/ (6014لهيئة)لالتاسعةالدورة

     شاغر 1 الشرقاألدنى

     شاغر 2 

ليحلحملممثل كاالشماليةيأمر

 كندا

6017 سنوات2الواليةاألوىل/ (6014لهيئة)لالتاسعةالدورة Brian DOUBLEالسيد كندا

ليحلحملممثل 

الوالياتاملتحدة

 كيةياألمر

الوالياتاملتحدة

 كيةياألمر

  شاغر

جنوبغرب

ئاحمليطاهلاد

ليحلحملممثل

أسرتالياأو

 نيوزيلندا

(6002لهيئة)لالدورةالرابعة Stephen BUTCHERالسيد نيوزيلندا

(6016لهيئة)لالسابعةالدورة

 

6012سنوات2/الثانيةالوالية

 

ليحلحملممثل

جزراحمليط

 ئاهلاد

احمليطجزر

 ئاهلاد

 6012 سنوات2الواليةاألوىل/ (6012)لهيئةلالثامنةالدورة Pere KOKOAالسيد
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 همحيّل حمّلميكن أن عضاء ومن األ : اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات


  ألف: أعضاء اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات -0امللحق 


 6012عاميفاألسطراملشارإليهاباللونالرماديإىلاألعضاءالذينتنتهيواليتهمتبني

 /املدةالوالية التعيني/إعادة التعيني االسم البلد املنظمة إقليم

  احلالية

نهاية الوالية 

 احلالية

 George Similioالسيد سوازيلند أفريقيا

MAVIMBELA 

هيئةلالدورةالسادسةل

(6011)

 (6012هيئة)للالثامنةالدورة

/الثانيةالوالية

 سنتان

6012 

 Chusakالسيد تايلند آسيا

WONGWICHAKORN 

لهيئةلالتاسعةالدورة

(6014) 

الواليةاألوىل/

 سنتان

6012 

-Mennie GERRITSENةالسيد هولنداأوروبا

WIERLARD 

(6016لهيئة)لالسابعةالدورة

لهيئةلالتاسعةالدورة

(6014) 

الوالية

 الثانية/سنتان

6012 

البحرأمريكاالالتينيةو

الكارييب

الواليةاألوىل/ (6012لهيئة)لالثامنةالدورة Luis BENAVIDESالسيد بنما

 سنتان

6012 

لهيئةلالتاسعةالدورةعبداهللالسيانيالسيد اليمن الشرقاألدنى

(6014) 

الواليةاألوىل/

 سنتان

6012 

(6016الدورةالسابعةللهيئة) Steve CÔTÉالسيد كندا كاالشماليةيأمر

لهيئةلالتاسعةالدورة

(6014)

الوالية

 الثانية/سنتان

6012 

جنوبغرباحمليط

 اهلادي

لهيئةلالتاسعةالدورة Talei FIDOWالسيدة ساموا

(6014) 

الواليةاألوىل/

سنتان

6012 
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 األعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات حيّل حمّلميكن أن من باء:  -0امللحق 


6012تبنياألسطراملشارإليهاباللونالرمادياألعضاءالذينتنتهيواليتهميفعام

 /املدةالوالية التعيني/إعادة التعيني االسم البلد املنظمة إقليم

 احلالية

نهاية الوالية 

 احلالية

لهيئةلالثامنةالدورة Séraphine MINKOالسيدة غابون أفريقيا

(6012) 

الواليةاألوىل/

 سنتان

6012 

 Mohamed AHSANالسيد بنغالديش آسيا

ULLAH 
لهيئةتاسعةلالدورةال

(6014) 

الواليةاألوىل/

 سنتان

6012 

لهيئةلالسابعةالدورة Benjamin GENTONالسيد فرنسا أوروبا

(6016)

لهيئةتاسعةلالدورةال

(6014)

الوالية

 الثانية/سنتان

6012 

البحرأمريكاالالتينيةو

 الكارييب

-James PAZOالسيد بريو

ALVARADO 
لهيئةلالثامنةالدورة

(6012) 

الواليةاألوىل/

 سنتان

6012 

لهيئةلالدورةاخلامسة الطوبيحمفوظالسيدسليمان عمان الشرقاألدنى

(6010)

لهيئةلالسابعةالدورة

(6016)

لهيئةتاسعةلالدورةال

(6014) 

/الثالثةالوالية

 سنتان

6012 

الوالياتاملتحدة كاالشماليةيرأم

 كيةيراألم

لهيئةلالثامنةالدورة Lottie ERIKSONةالسيد

(6012)

الوالية

 الثانية/سنتان

6012 

جنوبغرباحمليط

 ئاهلاد

لهيئةلالثامنةالدورة  Peter THOMSONالسيد نيوزيلندا

(6012) 

الواليةاألوىل/

 سنتان

6012 




