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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

نتخاب هيئة مكتب الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية وعضوية األجهزة ا
 الفرعية

  من جدول األعمال المؤقت1-14البند 

  هيئة مكتب الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية –أوًال 

حة الداخلية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على وجوب انتخاب هيئة مكتب تنّص الالئ -1
تضّم رئيسًا ونائبين للرئيس على األآثر في ختام الدورة العادية للهيئة المؤقتة، على أن يشغل 

وعليه، يجدر إجراء االنتخابات التالية في . األعضاء في هيئة المكتب مناصبهم لوالية تمتد سنتين
 . 2005هاية الدورة العادية في عام ن

  العضوية في لجنة المعايير–ثانيًا 

عمًال بالالئحة الداخلية للجنة المعايير، يشغل األعضاء في اللجنة مناصبهم لسنتين ولمدة  -2
والغرض من ذلك هو استبدال سبعة أعضاء فقط آل سنتين لضمان . أقصاها ست سنوات

وليست هناك أية آلية . بالقرارات التي تتخذها األقاليم في المنظمةإال أّن ذلك رهن . االستمرارية
وقد جرت العادة في . تمنع تلك األقاليم من استبدال آافة أعضائها في لجنة المعايير آل سنتين

األمانة أن تطلب إلى آافة األقاليم في المنظمة إما إعادة ترشيح األعضاء الحاليين الذي شغلوا 
وتعرض آافة الترشيحات على . أو ترشيح عضو جديد)  سنوات6ن ألقّل من لك(منصبهم لسنتين 

وال تنّص الالئحة الداخلية للجنة المعايير على الطريقة التي يتعين على . الهيئة المؤقتة للتأآيد عليها
 علىويخصص بند منفصل . األقاليم في المنظمة اعتمادها الختيار مرشحيها في لجنة المعايير

 .دول األعمال لتأآيد الترشيحات في لجنة المعاييرج

، فإّن عددًا منهم استقال من 2002ومع أّنه جرى تعيين األعضاء في لجنة المعايير عام  -3
ومن . 2003منصبه قبل استكمال مدة السنتين وتم استبدالهم في الدورة الخامسة للهيئة المؤقتة عام 

ي العمل وأن يتوّجب بالتالي تأآيد ترشيح بعض األعضاء المتوقع أن يتواصل اتباع هذا النهج ف
 .الجدد على األقّل في آل دورة من دورات الهيئة المؤقتة

 منازعات العضوية في الجهاز الفرعي لتسوية ال–ثالثًا 
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عمًال بالالئحة الداخلية، يشغل األعضاء في الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات منصبهم  -4
 وهم 2002وقد تم تعيين األعضاء الحاليين سنة . قل وست سنوات على األآثرلفترة سنتين على األ

وقد خصص بند منفصل على جدول األعمال لتأآيد الترشيحات . شغلوا بالتالي مناصبهم لسنتين
 .الواردة للعضوية في الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات

 بالمعلومات الواردة بشأن خذ علمًاتأويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن  -5
 . انتخاب األعضاء في هيئة المكتب والعضوية في األجهزة الفرعية


