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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
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.org على اإلنرتنت على العنوان التايل

MS490/A 
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

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

 األعضاء في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية ومن يمكن أن يحّل محلهم

 من جدول األعمال 1-19البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
  املزيد على ولالطالع. الداخلية الئحتها بتعديل ،(2013) الثامنة دورهتا يف ،(اهليئة) النباتية الصحة تدابري هيئة قامت -1

 .1أدناه الرابط إىل الرجوع يرجى التفاصيل، من
 
 كان  إذا إالّ  كتبامل هيئة يف شخص انتخاب ميكن ال أنه على بوضوح للهيئة الداخلية الالئحة من الثانية املادة وتنص -2

 الوفد رئيس موافقة على حيصل أن املعين للشخص ينبغي ذلك، إىل وباإلضافة. االنتخابات فيها جتري اليت اهليئة دورة خالل حاضرا  
 .خابهانت أجل من إليه ينتمي الذي

 
 عشرة الثانية هتادور  يف اهليئة على أيضا   يتعني ،(األعضاء استبدال) اهليئة ملكتب الداخلية الالئحة من 4 للمادة وطبقا   -3
 للهيئة عشرة لثانيةا الدورة خالل االنتخابية العملية ُتستكمل حىت أوروبا إقليم من املكتب يف بديال   عضوا   تنتخب أن( 2017)
 .املكتب يف احلاليني البديلني األعضاء أمساء 2 اجلدول ويُبنّي (. 2017)
 
  اإلقليمية وعةاجملم رئيس خالل من أو إقليم لكل املوضوعة اآللية خالل من الرتشيحات تقدمي إقليم كل  على ويتعنّي  -4
  )ippc@fao.org( النباتات ةلوقاي الدولية االتفاقية أمانة إىل الرتشيحات لتقدمي مهلة آخر أن إىل اإلشارة وجتدر. املنظمة يف

 .2النباتية لصحةل الدولية البوابة على متاح وهو موّقع، التزام ببيان مشفوعة الرتشيحات تكون أن وجيب. 2017 شباط/فرباير 24 هي
 
 :إىل مدعّوة النباتية الصحة تدابري هيئة وإنّ  -5
 

 .أوروبا إقليم من املكتب يف بديل عضو انتخاب (1)
 

                                                      
1  5/https://www.ippc.int/en/publications/8039 
2  /https://www.ippc.int/en/publications/47 
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https://www.ippc.int/en/publications/47/
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 (العضوية الحالية في مكتب الهيئة )عقب القرارات الصادرة عن الهيئة في دورتها الحادية عشرة -1الجدول 

 
 

  

املرّشح/املرّشح لوالية  االسم البلد اإلقليم
 جديدة

 انتهاء الوالية احلالية الوالية احلالية / املدة

 Lucien KOUAME لسيد ا ديفواروت ك  فريقياأ
KONAN  

 للهيئة السابعة الدورة
(2012( 

 للهيئة التاسعة الدورة
(2014( 

 عشرة احلادية الدورة
 (2016) للهيئة

 2018 الوالية الثالثة/ سنتان

 للهيئة اخلامسة الدورة Kyu-Ock YIM لسيدة ا كورياهورية  مج سياآ
(2010( 

 للهيئة السابعة الدورة
(2012( 

 للهيئة التاسعة الدورة
(2014( 

 عشرة احلادية الدورة
 (2016) للهيئة

 2018 الوالية الرابعة/ سنتان

 Corné VANلسيد ا ولنداه وروباأ
ALPHEN 

 للهيئة التاسعة الدورة
(2014( 

 عشرة احلادية الدورة
 (2016) للهيئة

 2018 الوالية الثانية/ سنتان

بحر لالالتينية وامريكا أ
 الكارييب

 Francisco Javier لسيدا ملكسيكا
TRUJILLO ARRIOGA 

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

كمال الدين عبد احملمود السيد   لسودانا األدىنلشرق ا
 أمني بكر

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

 Marie-Claude لسيدةا نداك الشماليةمريكا أ
FOREST 

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

غرب احمليط نوب ج
 اهلادئ

الدورة احلادية عشرة  Lois RANSOM  ةلسيدا سرتالياأ
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل/ سنتان
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 األعضاء البديلون الحاليون في مكتب الهيئة )عقب القرارات الصادرة عن الهيئة في دورتها الحادية عشرة(
 

 اليةلو  املرّشح/املرّشح االسم البلد اإلقليم
 جديدة

 انتهاء الوالية احلالية الوالية احلالية / املدة

 Francis LEKU السيد الكامريون أفريقيا
AZENAKU 

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

الدورة احلادية عشرة   Wang FUXIANG  دالسي الصني -1  آسيا
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

الدورة احلادية عشرة  Antarjo DIKIN  دالسي إندونيسيا -2
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

 Emmanuelle  ةالسيد فرنسا أوروبا
SOUBEYRAN 

الدورة العاشرة للهيئة 
(2015) 

 2017 الوالية األوىل/ سنتان

 أمريكا الالتينية
 والبحر الكارييب

الدورة احلادية عشرة  Diego QUIROGA  دالسي األرجنتني
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

الدورة احلادية عشرة  السيد إبراهيم إمبايب الشوبكي مصر الشرق األدىن
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

الواليات  أمريكا الشمالية
املتحدة 

 األمريكية

الدورة احلادية عشرة  John GREIFER  دالسي
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

جنوب غرب 
 احمليط اهلادئ

الدورة احلادية عشرة  Kim RITMAN  دالسي سرتالياأ
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية الثانية/ سنتان


