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لسادة ا طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
لى عاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.orgاإلنرتنت على العنوان التايل: 
MS489/A 
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 

 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 األعضاء في لجنة المعايير والجهاز الفرعي لتسوية النزاعات ومن يمكن أن يحّل محلهم

 من جدول األعمال 3-19و 2-19 انالبند

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن 
 

 المقدمة - أوالا 
 

مها: جلنة املعايري واجلهاز يف جهازين فرعيني  2006تدابري الصأأ ة النباتية هلائيئة يف يف دور ا اىلوىل هل أنشأأأت هيئة -1
 1يف االختصاصات والالئ ة الداخلية للجنة املعايري 2006كما اعتمدت ائيئةيف يف دور ا اىلوىل هل  .نزاعاتالفرعي لتسوية ال

 . 2008يف حسأأأأبما طلبتي ائيئة يف دور ا ال ال ة هل20082يف نوفمرب/تشأأأأرين ال ا  باملواءمة بينهما جلنة املعايري  قامتاللتني 
الالئ ة االختصأأأأأاصأأأأأات و . واعتمدت ائيئة 3 2013 دور ا ال امنة هلوواصأأأأألت ائيئة تنقيئ الالئ ة الداخلية واعتمد ا يف

 . 4 2009يف دور ا الرابعة هل نزاعاتالداخلية للجهاز الفرعي لتسوية ال
 
  اىلعضأأأأاء ومن أكن أن لل حملهم يف هذين اجلهازين الفرعيني. لكن 2015هل العاشأأأأرةوأكدت ائيئة يف دور ا  -2

واليات بعض اىلعضأأأأاء أشأأأأرفت على االنتهاء وباتت بعض الورائو شأأأأانيرة وررا يتعني اعأأأأتعران وضأأأأع أعضأأأأاء  خرين 

                                                      
  .2006بتقرير الدورة اىلوىل للهيئة هل 3انظر املرفق   1
 .2008بتقرير جلنة املعايرييف نوفمرب/تشرين ال ا   4انظر املرفق   2
   ودليل إجراءات وضع املعايري. 2013بتقرير الدورة ال امنة للهيئة هل 3انظر املرفق   3
  https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manualهل
   ودليل إجراءات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2009بتقرير الدورة الرابعة للهيئة هل 16انظر املرفق   4
  https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-procedure-manualهل

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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 هأأازيناجل ذينئأأيتمتعون بأأاىلهليأأة الالزمأأة بأأاالعأأأأأأأأأأأأأأتنأأاد إىل الالئ أأة الأأداخليأأة  نلضأأأأأأأأأأأأأأمأأان أّن هلالء اىلعضأأأأأأأأأأأأأأأاء ال يزالو 
 . واختصاصا ما

 
ويتعني تقدمي ترشي ات جديدة للمناصب الشانيرة أو لألعضاء الذين عتنتهي واليتهم وامللهلني لوالية جديدة.  -3

ويتعني تقدمي مجيع الرتشأأأأأأأأأأأأأي ات من جانب كل إقليم من خالة اكلية املنشأأأأأأأأأأأأأأة لكل إقليم أو من خالة رئي  ا موعة 
 لتقأأأدمي الرتشأأأأأأأأأأأأأأي أأأات إىل أمأأأانأأأة االتفأأأاقيأأأة الأأأدوليأأأة لوقأأأايأأأة النبأأأاتأأأاتحتأأأديأأأد  خر مهلأأأة قأأأد جر  اإلقليميأأأة للفأأأاو. و 

. وينبغي أن تكون الرتشأأأأي ات للجنة املعايري مشأأأأفوعة ببيان االلتزام املوق ع 7201فرباير/شأأأأبا   24يف   ippc@fao.orgهل
. وأّما الرتشأأأأأأأي ات للجهاز الفرعي لتسأأأأأأأوية النزاعات 5البوابة الدولية للصأأأأأأأ ة النباتيةوضأأأأأأأع املعايرييف واملتا  على اخلاص ب

 .6فينبغي أن تُرَفق ببيان االلتزام املوق عيف واملتا  على البوابة الدولية للص ة النباتية
 

 لجنة المعايير ومن يمكن أن يحل محلهمفي عضاء األ - ثانياا 
 

 تنص الالئ ة الداخلية للجنة املعايري على أني: -4
 

"ينبغي أن يكون اىلعضأأأأأأأأاء من كبار مسأأأأأأأألويل املنظمات القارية لوقاية النباتاتيف الذين تعينهم اىلطرا  املتعاقدة وتكون 
 يفعلمي هلأو ما يعادلي  يف جماة وقاية النباتاتيف وتتوافر لديهم خربة ومهارات  بيولوجيلديهم ملهالت يف ختصأأأأأأأأأأأأأأص 

  ا االت التالية على وجي اخلصوص:
 

 التشغيل العملي لنظام وطين أو دويل للص ة النباتية؛ 
 إدارة نظام وطين أو دويل للص ة النباتية؛ 
 .تابيق تدابري الص ة النباتية املتعلقة بالتجارة الدولية 

 
ومنهجية  للمشأأاركة بصأأفة منتظمة توافق اىلطرا  املتعاقدة على أن يكرس أعضأأاء جلنة املعايري ما يلزم من وقت 

 "يف االجتماعات.
 

"جيوز لكل إقليم من أقاليم الفاو أن يضع إجراءات خاصة بي الختيار أعضائي يف جلنة املعايري. ويتم إخاار أمانة االتفاقية 
 "ن أجل إقرارهم.مالدولية لوقاية النباتات باىلعضأأأأأأأأأأأأأاء املختارين الذين تُعرن أةاتهم على هيئة تدابري الصأأأأأأأأأأأأأ ة النباتية 

 [.1]مقتاو من املادة 
 

ئ كل إقليم من أقاليم الفاويف متبعا   ى اإلجراءات اخلاصأأة بييف بدالء حمتملني ىلعضأأاء جلنة املعايري ويعرن أةاءهم عل "يُرشأأ 
ص ائيئة لكي تُقر عضويتهم. وتبقى عضوية البدالء احملتملنييف مىت مت إقرار عضويتهميف صاحلة لنف  الفرتات الزمنية اليت تن

 ة. الت العضأأأأأأوية املنصأأأأأأوص عليها يف هذه الالئفاء ملهي. وينبغي ئلالء اىلعضأأأأأأاء البدالء احملتملون اعأأأأأأت3عليها املادة 

                                                      
 يرجى تنزيل بيان االلتزام اخلاص بلجنة املعايري على العنوان التايل:  5

setting-standard-commitment-https://www.ippc.int/publications/statement 
 https://www.ippc.int/en/publications/47 اص باجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات على العنوان التايل:يرجى تنزيل بيان االلتزام اخل  6

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/publications/statement-commitment-standard-setting
https://www.ippc.int/en/publications/47
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ئ  ئ إقليم عضأأوينيف ينبغي لي أن يوضأأّ وُلدد كل إقليم من أقاليم الفاو عضأأوين بديلني حمتملني ك د أقصأأى. وحي ما يرشأأ 
 [.2]مقتاو من املادة  "الرتتيب الذي عيعمالن بي كبديلني روجب هذه املادة.

 
 ."تهاء مدة والية العضأأأأأأأأأأأأأو اىلصأأأأأأأأأأأأألييف وجيوز ترشأأأأأأأأأأأأأي ي لواليات إضأأأأأأأأأأأأأافيةيشأأأأأأأأأأأأأغل العضأأأأأأأأأأأأأو البديل منصأأأأأأأأأأأأأبي حىت ان"

 [.2املادة  ]مقتاو من
 

نيف  ."خيدم أعضاء جلنة املعايري يف مدد عضوية قدرها ثالث عنوات  ِ ِِ وال جيوز أن يتجاوز عدد مدد العضوية مدتني اثنيِت
إعفاء من أجل السأأأأأأأأما  لعضأأأأأأأأو من داخل ذل   إال إذا قّدم إقليم طلبا إىل هيئة تدابري الصأأأأأأأأ ة النباتية لل صأأأأأأأأوة على

ويف تل  احلالة جيوز أن خيدم العضأأو ملدة عضأأوية إضأأافية. وجيوز لألقاليم أن تقدم  .اإلقليم بأن خيدم ملدة عضأأوية إضأأافية
طلبات لل صأوة على إعفاءات إضأافية لنف  العضأو على أعأاس كل مدة عضأوية على حدة. وال حُتسأب كمدة عضأوية 

 [.3ملادة ]مقتاو من ا ."الالئ ة مدد العضوية اجلزئية اليت خيدم فيها أعضاء جدد حمل أعضاء أصليني يف إطار هذه
 
"وجيب على هيئة تدابري الصأأأ ة النباتية أن تسأأأمئ برتتيب مدد عضأأأوية أعضأأأاء جلنة املعايرييف كما يتوجب على  -5

  ئيئة تدابري الصأأ ة 2012من تقرير الدورة السأأابعة هلاىلقاليم تشأأجيع هذه اخلاوةيف لضأأمان اعأأتمرارية اخلربة". ]مقتاو 
 [.21: قرارات هيئة تدابري الص ة النباتية بشأن حتسني عملية وضع املعايرييف القرار 4النباتيةيف املرفق 

 
 يف على أن مدة والية أعضأأأأأأاء جلنة املعايري تنتهييف 2013وجتدر اإلشأأأأأأارة إىل أن ائيئة وافقتيف يف دور ا ال امنة هل -6

يف عادة  والذي يُعقداملللفة من عأأأأأأأأبعة أعضأأأأأأأأاء التابعة للجنة املعايرييف العمل يف بعد اجتماع جمموعة 2014اعتبارا من عام 
 شهر مايو/أيار.

 
 2017جلنأأأأأأة املعأأأأأأايري تنتهي واليأأأأأأا م يف عأأأأأأام  يف أعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء مخسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة وينبغي للهيئأأأأأأة املصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأادقأأأأأأة على -7

 ألو : -1هلانظر املل ق 
 

 ؛من إقليم أفريقيا عضو واحد 
  ؛أوروبامن إقليم  ان اثنانعضو 
  جنوب نيرب احمليط ائادئاثنان من إقليم عضوان. 

 
 .لوالية ثانيةملهلون  شارفت واليتهم اىلوىل على االنتهاءجلنة املعايري الذين يف عضاء اىلوإن  -8
 
تزاة  الأو  2017ام جلنة املعايري تنتهي واليتهم يف ع يفأعضأأأأاء بديلني  مثانيةويتعني على ائيئة أن ُتصأأأأادى على  -9

 باء : -1مناصبهم شانيرة هلانظر املل ق 
 

 ؛عضو واحد من إقليم أفريقيا 
  أوروبا؛من إقليم  ان اثنانعضو 
  ؛الالتينية والب ر الكارييبواحد من إقليم أمريكا عضو 
  ؛من إقليم الشرى اىلدىن ان اثنانعضو 
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  احد من ومم ل و  أعأأأأأأأأأأرتاليا أو نيوزيلندامم ل واحد من من إقليم جنوب نيرب احمليط ائادئ؛  ان اثنانعضأأأأأأأأأأو
 .جزر احمليط ائادئ

 
عأأأتتم على الذي  على الرتتيب تصأأأادى أيضأأأا  وباإلضأأأافة إىل املصأأأادقة على اىلعضأأأاء البديلنييف ينبغي للهيئة أن  -10

 شأأأأارفتري الذين جلنة املعاييف عضأأأأاء اىلهيئة أن تأخذ علما بأن وينبغي لل كل إقليم.يف   أعأأأأاعأأأأي دعوة اىلعضأأأأاء البديلني
 .لتعيينهم لوالية ثانيةملهلون على االنتهاء واليتهم اىلوىل 

 
 مدعوة إىل: هيئة تدابري الص ة النباتيةوإن  -11
 

ورن أكن أن لّل  ألو - 1نة املعايري كما هو مبني يف املل ق يف جلباىلعضأأأأأاء احلاليني  اإلحاطة علما    1هل
 باء. - 1حمّلهم يف جلنة املعايري كما هو مبني يف املل ق 

 على اىلعضاء اجلدد ومن أكن أن لّل حمّلهميف حسبما هو مناعب. املصادقة  2هل
 ل إقليم.كإىل  بالنسبة  عتتم على أعاعي دعوة اىلعضاء البديلنيعلى الرتتيب الذي  املصادقة  3هل

 
 يحّل محّلهم ومن يمكن أن  نزاعاتالجهاز الفرعي لتسوية الفي عضاء األ - ثالثاا 

 
 على أن: نزاعاتتنص الالئ ة الداخلية للجهاز الفرعي لتسوية ال -12
 

"تكون مدة والية اىلعضأأاء عأأنتني وعأأّت عأأنوات ك د أقصأأى إال يف حاة تقّدمت إحد  اىلقاليم بالب إعفاء إىل هيئة 
ىلحد اىلعضأأأأاء يف إقليمها بشأأأأغل والية إضأأأأافية. فيجوز يف هذه احلالة أن يشأأأأغل العضأأأو  تدابري الصأأأأ ة النباتية للسأأأأما 

والية إضأأأأأأافية. كما وجيوز لألقاليم تقدمي طلبات إلعفاءات إضأأأأأأافية للعضأأأأأأو نفسأأأأأأي يف كل والية على حدة. وال حُتسأأأأأأب 
 [. 1]مقتاو من املادة  "اليت يشغلها أعضاء بديلون والية كاملة ىلنيران هذه الالئ ة. املتجزأةالواليات 

 
  :وينبغي أن يتوافر لد  ]اىلعضاء["
 

 خربة يف جماة أنظمة الص ة النباتية؛ 
 معرفة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايري الدولية لتدابري الص ة النباتية؛ 
  اخلربة يف جماة اللوائئ/التشريعات؛ 
  أو حأأأأأل الصأأأأأأأأأأأأأأراعأأأأأات". نزاعأأأأأاتيف تسأأأأأأأأأأأأأأويأأأأأة اليفضأأأأأأأأأأأأأأأأأأل معرفأأأأأة وملهالت و/أو خربة على  و مأأأأأا 

 [4]مقتاو من املادة 
 

ئ عضأأأأأأوا  بديال  ممكنا  عن اىلعضأأأأأأاء يف اجلهاز  "جيوز لكل إقليم من أقاليم املنظمةيف تبعا  لإلجراءات اخلاصأأأأأأة بييف أن يرشأأأأأأّ
دقةيف تصبئ والية اىلعضاء االفرعي لتسوية النزاعات وأن يعرضي على هيئة تدابري الص ة النباتية للمصادقة عليي. وبعد املص

. وجيب أن يسأأتويف أولئ  اىلعضأأاء البديلني احملتملني ملهالت 1البديلني صأأاحلة لنف  املدة الزمنية املشأأار إليها يف املادة 
 [.2العضوية اليت نّصت عليها هذه الالئ ة". ]مقتاو من املادة 
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تيار إقليم من أقاليم الفاو أن يضع اإلجراءات اخلاصة بي الخوكما هو احلاة بالنسبة إىل جلنة املعايرييف جيوز لكل  -13
تيار يف ويتم إخاار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات رن وقع عليهم االخنزاعاتأعضأأأأأأأأائي يف اجلهاز الفرعي لتسأأأأأأأأوية ال

 لمصادقة عليهم.لتُعرن أةاتهم على ائيئة و 
 
 2017واليتهم يف عام  تنتهي نزاعاتلتسوية ال ييف اجلهاز الفرع أعضاء ثالثةويتعني على ائيئة أن تصادى على  -14

 :ألو  - 2هلانظر املل ق 
 

 ؛عضو واحد من إقليم أفريقيا 
 عيا؛من إقليم  واحد عضو  
 عضو واحد من إقليم أمريكا الالتينية والب ر الكارييب. 

 
تسأأأأأوية عضأأأأأاء يف اجلهاز الفرعي لاىلحمل  واأن للّ  همأكن مخسأأأأأة أشأأأأأخاصويتعني على ائيئة أن تصأأأأأادى على  -15
 :باء  - 2هلانظر املل ق  2017تنتهي واليتهم يف عام ذين لاليف نزاعاتال
 

 ؛عضو واحد من إقليم أفريقيا 
  عيا؛عضو واحد من إقليم  
 ؛عضو واحد من إقليم أمريكا الالتينية والب ر الكارييب 
  مشاة أمريكا؛عضو واحد من إقليم 
 من إقليم جنوب نيرب احمليط ائادئ عضو واحد. 

 
  .شغلوا والية ثانيةلكي يملهلون  نزاعاتاجلهاز الفرعي لتسوية اليف احلاليني عضاء اىلوتذك ر ائيئة بأن مجيع  -16
 
 مدعوة إىل:تدابري الص ة النباتية وإن هيئة  -17
 

ألو  - 2 كما هو مبني يف املل ق  نزاعاتباىلعضأأاء احلاليني يف اجلهاز الفرعي لتسأأوية ال اإلحاطة علما    1هل
 باء. - 2كما هو مبني يف املل ق   نزاعاتومن أكن أن لّل حمّلهم يف اجلهاز الفرعي لتسوية ال

 على اىلعضاء اجلدد ومن أكن أن لّل حمّلهميف حسبما هو مناعب. املصادقة  2هل
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 لجنة المعايير ومن يمكن أن يحل محلهم في عضاءاأل -ألف 
 

 جلنة املعايرييف عضاء اىلألو:  - 1املل ق 
 

 2017 باللون الرمادي اىلعضاء الذين تنتهي واليتهم يف عام املظّللةتبني اىلعار 
الوالية/المدة  إعادة التعيين/التعيين االسم البلد إقليم المنظمة

 الحالية
 انتهاء

الوالية 
 الحالية

 Alphonsineالسيدة  الكونغو مم لة أفريقيا
LOUHOUARI 

TOKOZABA 

للهيئة  احلادية عشرةالدورة 
  2016هل

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

 3الوالية اىلوىل/   2014الدورة التاععة للهيئة هل Esther KIMANIالسيدة  كينيا 
 عنوات

2017 

للهيئة  احلادية عشرةالدورة  David KAMANGIRAالسيد  مالوي 
  2016هل

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

 Moses Adegboyegaالسيد  نيجرييا 
ADEWUMI 

للهيئة  احلادية عشرةالدورة 
  2016هل

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

 3الوالية اىلوىل/   2015الدورة العاشرة للهيئة هل Lifeng WUالسيد  الصني آسيا
 عنوات

2018 

للهيئة  احلادية عشرةالدورة  HERMAWANالسيد  إندونيسيا 
  2016هل

 3 /ال انيةالوالية 
 عنوات

2019 

 Walaikornالسيدة  مملكة تايلند 
RATTANADECHAKUL 

 

  2015الدورة العاشرة للهيئة هل
 

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2018 

  2012الدورة السابعة للهيئة هل Thanh Huong HAالسيدة  فييت نام 
  2015الدورة العاشرة للهيئة هل

 3الوالية ال انية/ 
 عنوات

2018 

-Laurence BOUHOTالسيدة  فرنسا  أوروبا
DELDUC 

 3الوالية اىلوىل/   2015الدورة العاشرة للهيئة هل
 عنوات

2018 

 3الوالية اىلوىل/   2014الدورة التاععة للهيئة هل Nicolaas Maria HORNالسيد  هولندا  
 عنوات

2017 

 Samuel BISHOPالسيد  النرويج 
 

 لل حمل السيدة
Hilde PAULSEN  

للهيئة  احلادية عشرةالدورة 
  2016هل

 عنوات 3/ اىلوىلالوالية 

 2019 اعتبداة

     شانير 
أمريكأأأأأأأا الالتينيأأأأأأأة 
  والب ر الكارييب

  2013الدورة ال امنة للهيئة هل Ezequiel FERROالسيد  اىلرجنتني
للهيئة  احلادية عشرةالدورة 

  2016هل

 3 /ال انيةالوالية 
 عنوات

2019 

 Álvaro SEPÚLVEDAالسيد  شيلي 
LUQUE 

  2015الدورة العاشرة للهيئة هل
 

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2018 

 Jesulindo Nery DEالسيد  الربازيل 
SOUZA JUNIOR 

للهيئة  احلادية عشرةالدورة 
  2016هل
 

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

 Ana Liliaالسيدة  املكسي   
MONTEALEGRE LARA 

  2012السابعة للهيئة هلالدورة 
  2015الدورة العاشرة للهيئة هل

 3الوالية ال انية/ 
 عنوات

2018 
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الوالية/المدة  إعادة التعيين/التعيين االسم البلد إقليم المنظمة
 الحالية

 انتهاء
الوالية 
 الحالية

مجهورية مصأأأأأأأأأأأأأر  الشرى اىلدىن
 العربية

للهيئة  احلادية عشرةالدورة  السيدة شذ  عمر
  2016هل
 

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

اململكأأة اىلردنيأأة  
 ائامشية

للهيئة  عشرةاحلادية الدورة   نظري البدورالسيد 
  2016هل
 

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

 لييجل ميمر لّل حمل السيدة  علي أمني كافو السيد ليبيا 
 مقدم

للهيئة  احلادية عشرةالدورة 
  2016هل

 عنوات 3الوالية اىلوىل/ 
 

 2019 اعتبداة

للهيئة  احلادية عشرةالدورة  يوعو املصريالسيد  لبنان 
  2016هل

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

 كندا أمريكا الشمالية
 

 Rajeshالسيد 
RAMARATHAM  

للهيئة  احلادية عشرةالدورة 
  2016هل

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات  
املأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأدة 

 اىلمريكية

 3الوالية اىلوىل/   2015الدورة العاشرة للهيئة هل Marina ZLOTINAالسيدة 
 عنوات

2018 

نيأأأأأأأأرب جأأأأأأأأنأأأأأأأأوب 
 احمليط ائادئ

 Bruce HANCOCKالسيد  أعرتاليا
 

 Jan Bartلّل حمل السيد 
ROSSEL 

  2014للهيئة هل التاععةالدورة 
 عنوات 3/ ال انيةالوالية 

 

 2017 اعتبداة

     شانير 
 نيوزيلندا 

 
 John  لّل حمل السيد  Stephen BUTCHERالسيد 

HEDLEY 
 للهيئة احلادية عشرةالدورة  

  2016هل
 عنوات 3/ ال ال ةالوالية 

 2019 اعتبداة
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 باء: من أكن أن لل حمل اىلعضاء يف جلنة املعايري -1املل ق 
 

 أو أصبئ منصبهم شانيرا 2017عام  يف باللون الرمادي اىلعضاء الذين تنتهي واليا م املظّللةاىلعار  تبني
 

إعادة /التعيين االسم البلد الترتيب إقليم المنظمة
 التعيين

الوالية/المدة 
 الحالية

 انتهاء الوالية
 الحالية

 أفريقيا
     شانير 1

 Eliakimالسيد  بوروندي 2
SAKAYOYA 

 احلادية عشرةالدورة 
  2016للهيئة هل

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

  عيا
لدورة العاشرة ا Masahiro SAIالسيد  اليابان 1

  2015للهيئة هل
 3الوالية اىلوىل/ 
 2018 عنوات

 Merle Bautistaالسيدة  الفلبني 2
PALACPAC 

 احلادية عشرةالدورة 
  2016للهيئة هل

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

     شانير 1 أوروبا
     شانير 2

أمريكأأأأأأا الالتينيأأأأأأة 
 والب ر الكارييب

1 
 Judith Ivette ةالسيد مابن

VARGAS 
AZCÁRRAGA 

 التاععةالدورة 
  2014للهيئة هل

 3الوالية اىلوىل/ 
 2017 عنوات

 احلادية عشرةلدورة ا Nelson LAVILLE السيد دومينيكا 2
  2016للهيئة هل

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

 الشرى اىلدىن
1 

 شانير
    

     شانير 2

 أمريكا الشمالية

 Marie-Claude ةالسيد كندا لي ل حمل مم ل كندا
FOREST 

 احلادية عشرةالدورة 
  2016للهيئة هل

 3الوالية اىلوىل/ 
 عنوات

2019 

لأأأأيأأأأ أأأأأأأأل حمأأأأأأأأل ممأأأأ أأأأأأأأل 
الأأأأأواليأأأأأأأأات املأأأأأتأأأأأ أأأأأأأأدة 

 اىلمريكية

الأأأأأأأأأأأأأأأأأأواليأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
املأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأدة 

 اىلمريكية
لدورة العاشرة ا Stephanie DUBON ةالسيد

  2015للهيئة هل
 3الوالية اىلوىل/ 
 2018 عنوات

جأأأأأأأأنأأأأأأأأوب نيأأأأأأأأرب 
 احمليط ائادئ 

ا لي ل حمل مم ل أعرتالي
 أو نيوزيلندا

     شانير

لي أأأل حمأأأل مم أأأل جزر 
     شانير احمليط ائادئ
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 : األعضاء ومن يمكن أن يحّل محّلهمنزاعاتالجهاز الفرعي لتسوية ال
 

 نزاعاتاجلهاز الفرعي لتسوية اليف عضاء اىلألو:  -2 املل ق
 

 أو أصبئ منصبهم شانيرا 2017باللون الرمادي اىلعضاء الذين تنتهي واليتهم يف عام  املظّللةتبني اىلعار 
 

الوالية/المدة  التعيين/إعادة التعيين االسم البلد إقليم المنظمة
 الحالية

الوالية  انتهاء
 الحالية

  2015للهيئة هل العاشرةالدورة  Seraphine MINKO ةالسيد نيابون أفريقيا
 

الوالية اىلوىل/ 
 عنتان

2017 

  2015الدورة العاشرة للهيئة هل Mohamed AHSAN ULLAHالسيد  بنغالديش  عيا
 

الوالية اىلوىل/ 
 عنتان

2017 

 Olgaالسيدة  عتونياإ أوروبا
LAVRENTIEVA 

للهيئة  احلادية عشرةالدورة 
  2016هل

الوالية اىلوىل/ 
 عنتان

2018 

أمريكأأأأأأأأا الالتينيأأأأأأأأة والب ر 
 الكارييب

  2013الدورة ال امنة للهيئة هل Luis BENAVIDESالسيد  بنما
  2015العاشرة للهيئة هلالدورة 

 

 /ال انيةالوالية 
 نعنتا

2017 

اجلأأأأأأأمأأأأأأأهأأأأأأأوريأأأأأأأأة  الشرى اىلدىن
 اليمنية

  2014الدورة التاععة للهيئة هل السيد عبداهلل السيا 
للهيئة  احلادية عشرةالدورة 

  2016هل

الوالية اىلوىل/ 
 عنتان

2018 

  2012هل الدورة السابعة للهيئة Steve CÔTÉالسيد  كندا أمريكا الشمالية
  2014الدورة التاععة للهيئة هل

للهيئة  احلادية عشرةالدورة 
  2016هل

الوالية 
 ال انية/عنتان

2018 

للهيئة  احلادية عشرةالدورة  Anoano SEUMALII السيد عاموا جنوب نيرب احمليط ائادي
  2016هل

الوالية اىلوىل/ 
 عنتان

2018 
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 نزاعاتاىلعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية ال من أكن أن لّل حملّ باء:  -2املل ق 
 

 2017تبني اىلعار املشار إليها باللون الرمادي اىلعضاء الذين تنتهي واليتهم يف عام 
 

الوالية/المدة  التعيين/إعادة التعيين االسم البلد إقليم المنظمة
 الحالية

نهاية الوالية 
 الحالية

 Antonia VAZالسيدة  موزامبيق أفريقيا 
TAMBOLANE 

الدورة ال امنة للهيئة 
  2013هل

الوالية اىلوىل/ 
 عنتان

2017 

     شانير  عيا

ئة للهي احلادية عشرةالدورة  Clara PACHECO ةالسيد فرنسا أوروبا
  2016هل

الوالية اىلوىل/ 
 عنتان

2018 

أمريكأأا الالتينيأأة والب ر 
 الكارييب

الدورة العاشرة للهيئة  María Julia PALACIN ةالسيد اىلرجنتني
  2015هل

الوالية اىلوىل/ 
 عنتان

2017 

ئة للهي احلادية عشرةالدورة  ة عيلفانا جرج  حّدادالسيد لبنان الشرى اىلدىن
  2016هل

الوالية اىلوىل/ 
 عنتان

2018 

الواليأأأأأأأأات املت أأأأأأأأدة  كا الشماليةير أم
 كيةياىلمر 

للهيئة  العاشرةالدورة  John GREIFERالسيد 
  2015هل

الوالية 
 /عنتاناىلوىل

2017 

جأأأنأأأوب نيأأأرب احملأأأيأأأط 
 ائادئ

الدورة ال امنة للهيئة   Peter THOMSONالسيد  نيوزيلندا
  2013هل

الدورة العاشرة للهيئة 
  2015هل

 /ال انيةالوالية 
 عنتان

2017 

 


