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 هيئة تدابير الصحة النباتية

 الدورة األولى
 7/4/2006-3روما، 

 الالئحة الداخلية لهيئة تدابير الصحة النباتية

 المؤقت األعمال جدول من 4 البند

 

 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، توافق األطراف المتعاقدة على إنشاء هيئة 1-11طبقًا للمادة  - 1
 . في إطار منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةتدابير الصحة النباتية

وتيسيرًا ألنشطة هيئة تدابير الصحة النباتية ومداوالتها في المستقبل، أعّدت األمانة مشروع  - 2
الالئحة "وتستند هذه الالئحة إلى  ).1في الملحق " (الالئحة الداخلية لهيئة تدابير الصحة النباتية"

وأدخلت  .التي أقّرتها الهيئة المؤقتة في دورتها األولى" لتدابير الصحة النباتيةالداخلية للهيئة المؤقتة 
هيئة تدابير "بعبارة " الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية"تعديالت عليها بحيث استبدلت عبارة 

 بحيث آما جرى تعديل األحكام المتعلقة بالعضوية في هيئة تدابير الصحة النباتية ".الصحة النباتية
نّصت على أّن األطراف المتعاقدة فقط في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يمكنهم أن يصبحوا أعضاء 

ويبرز هذا التغيير أيضًا في عدد من األحكام مثل ما يتعلق منها  .في هيئة تدابير الصحة النباتية
وأخيرًا، أضيفت فقرات لشرح  .بالمراقبين وبجدول األعمال وبالوثائق فضًال عن السجالت والتقارير

 .وتستند تلك الفقرات إلى الالئحة العامة للمنظمة .وظائف الرئيس

 :أن النباتية الصحة تدابير هيئة من ويرجى - 3
 .على الالئحة الداخلية لهيئة تدابير الصحة النباتية 

 
 
 
 
 
 

 1الملحق 

  لهيئة تدابير الصحة النباتيةالالئحة الداخليةمشروع 
 
 األولىالمادة 

 العضوية
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 في األطراف المتعاقدةجميع ") الهيئة"في ما يلي (تدابير الصحة النباتية  عضوية هيئة شملت -1

 .")االتفاقية"في ما يلي  (االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
في ما يلي (طرف من األطراف المتعاقدة يقوم آل قبل افتتاح آل دورة من دورات الهيئة،  -2
األغذية والزراعة لألمم لمنظمة ") المدير العام"في ما يلي  (بتبليغ المدير العام") العضو في الهيئة"

رئيس الوفد، فضًال عن األعضاء المناوبين (بأسماء جميع األشخاص ") المنظمة"في ما يلي (المتحدة 
.  الدورة المذآورة أعالهالذين عّينهم العضو المعني في الهيئة لتمثيله خالل) والخبراء والمستشارين

 . ألغراض هذه الالئحة األشخاص المعينون بهذه الصفة" المندوبين"رة اوتعني عب
 

 الثانيةالمادة 
 هيئة المكتب

 
هيئة "يشار إليهم في ما بعد باسم (تنتخب الهيئة رئيسا وما ال يزيد عن نائبين للرئيس  -1

لن يحمل صفة األهلية أي مندوب دون موافقة  أنه المندوبين؛ ومن المعلوم، ومقررا من بين ")المكتب
يجرى انتخاب هيئة المكتب في نهاية آل دورة عادية، وتظل في منصبها لمدة  و.رئيس الوفد المعني

 غيابه، ويباشر اجتماعات الهيئة، أو أحد أعضاء هيئة المكتب في حالةجميع يرأس الرئيس  و.سنتين
ويتمتع نائب الرئيس الذي يتولى رئاسة الهيئة . ل عمل الهيئة لتسهيأعمال الهيئةأيضا ما يلزم من 

 .بنفس السلطات والواجبات التي يتمتع بها الرئيس
 
وهو من يدير النقاش في .  يعلن الرئيس إفتتاح آل من االجتماعات العامة في الدورة واختتامها-2

 ويطرح األسئلة ، في الكالم ويمنح الحق،االجتماعات العامة ويحرص خاللها على التقّيد بالالئحة
ويعود له القرار بالنسبة إلى النقاط النظامية وهو المسؤول بالكامل عن . ويعلن عن القرارات المتخذة

وله، في سياق مناقشة أي بند من البنود، أن يقترح . مجريات أي من االجتماعات طبقًا لهذه الالئحة
عدد مرات الكالم المسموح بها بالنسبة إلى أي على الهيئة تحديد الوقت المخصص لطالبي الكالم و

 وإقفال قائمة المتحدثين وتعليق اإلجتماع أو إرجائه أو إرجاء النقاش عن البند موضوع البحث ،مسألة
 .أو إقفاله

 
 ال يحّق التصويت للرئيس أو لنائب الرئيس الذي ينوب عن الرئيس بل يجوز له أن يعّين مناوبًا أو -3

 .ارًا من وفده للتصويت عنهمزامًال أو مستش
 . يبقى الرئيس في سياق ممارسته لمهامه خاضعًا لسلطة الهيئة-4
 

 الثالثةالمادة 
 أمين الهيئة

 
مسؤوال عن تنفيذ األنشطة التي تسند إلى األمين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يكون أمين  -1

 .ة بشأن األنشطة التي أسندت إلى األمينويقدم األمين تقريرا إلى الهيئ. وفقا لسياسات الهيئة
 

 الرابعةالمادة 
 الدورات

 
وتعقد دورات خاصة إذا ما ارتأت . تعقد الهيئة من حيث المبدأ دورة عادية واحدة آل عام -1

 .الهيئةفي عضاء األ يقدمه ما ال يقل عن ثلث خطيالهيئة ضرورة ذلك أو بناء على طلب 
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 .ورات الهيئة بعد التشاور مع المدير العاميدعو رئيس الهيئة إلى عقد د -2
 
يرسل اإلخطار الخاص بموعد آل دورة ومكان انعقادها إلى آافة أعضاء الهيئة قبل موعد  -3

 .انعقاد آل دورة بشهرين على األقل
 
 قد يرافقه ، رئيس الوفد، الذيلكل عضو في الهيئة أن يمثل في دورات الهيئة بمندوب واحد -4

 ولن يكون لهؤالء الحق فى التصويت باستثناء الحالة التي . واحد أو أآثر أو مستشارخبيرأو مناوب 
 .رئيس الوفدأي منهم محل فيها يحل 

 
 .تكون جلسات الهيئة علنية ما لم تقرر الهيئة غير ذلك -5
 
 .يكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء الهيئة -6
 

 الخامسةالمادة 
 جدول األعمال والوثائق

 
 .المدير العام جدول أعمال مؤقت بالتشاور مع رئيس الهيئةيعد  -1
 
 .يكون موضوع البند األول من جدول األعمال المؤقت الموافقة على جدول األعمال -2
 
يجوز ألي عضو من أعضاء الهيئة أن يطلب من المدير العام إدراج بنود محددة في جدول  -3

 .األعمال المؤقت
 
لعادة توزيع جدول األعمال المؤقت، قبل شهرين على األقل من انعقاد يتولى المدير العام في ا -4

 .لحضور الدورةوعلى جميع المراقبين المدعوين الدورة، على جميع أعضاء الهيئة 
 
 بعد توزيع جدول األعمال المؤقت، بإدراج ، وللمدير العام تقديم اقتراح،ألي عضو في الهيئة -5

تدرج البنود يجب أن و. ا يتعلق بالقضايا ذات الطابع العاجلبنود معينة في جدول األعمال في م
المقترحة ضمن قائمة إضافية ويتولى المدير العام إذا ما سمح الوقت بذلك إرسالها قبل افتتاح الدورة 

 .إلى آافة أعضاء الهيئة، ويقدمها في حال تعذر إرسالها إلى الرئيس لتقديمها إلى الهيئة
 
 الموافقة على جدول األعمال، بأغلبية ثلثي األصوات المعطاة، جدول للهيئة أن تعدل، بعد -6

وال يمكن استبعاد أي موضوع أحيل إلى الهيئة .  واإلضافة أو بتعديل أي بند من بنودهفاألعمال بالحذ
 .من مجلس المنظمة أو مؤتمرها

 
الوثائق المقدمة  ب والمراقبين المدعوين إلى الدورة أعضاء الهيئةجميعيزود المدير العام  -7

 .لدورات الهيئة فى نفس وقت إرسال جدول األعمال أو فى أسرع وقت ممكن بعد ذلك
 
تقدم االقتراحات الرسمية ذات الصلة ببنود جدول األعمال والتعديالت التي أدخلت عليه خالل  -8

 .مندوبينال، وتسلم للرئيس الذى يرتب لتعميم نسخ منها على جميع خطيًادورة من دورات الهيئة 
 

  السادسةالمادة
 إجراءات التصويت
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 . من دستور المنظمة، صوت واحد2لكل عضو في الهيئة، وفقا ألحكام المادة  -1
 
فإذا . تبذل الهيئة آل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل باالتفاق العام في اآلراء -2

ء، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، يتخذ القرار، استنفدت آافة الجهود للتوصل إلى اتفاق عام في اآلرا
 .الذين أدلوا بأصواتهموآملجأ أخير، بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين 

 
ألغراض هذه الالئحة، األعضاء  "األعضاء الحاضرين والذين أدلوا بأصواتهم"تعني عبارة  -3

ويعتبر األعضاء الذين امتنعوا عن التصويت أو أدلوا . الذين أدلوا بصوت ايجابي أو سلبيفي الهيئة 
 .ببطاقات باطلة، غير مشارآين في التصويت

 
 ويسجل في هذه ،بمناداة األسماءبناء على طلب أي عضو من أعضاء الهيئة يكون التصويت  -4

 . من األعضاءالحالة صوت آل عضو
 
 .كإذا ما قررت الهيئة ذل ييكون التصويت باالقتراع السّر -5
 
 من الالئحة العامة للمنظمة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على 12ق أحكام المادة تطّب -6

 .جميع المسائل التي لم يرد ذآرها على نحو محدد في هذه المادة
 

 السابعةالمادة 
 المراقبون

 
 من وفي األمم المتحدة أيضًا وأي ،ي المنظمةمن األعضاء غير المتعاقدة فيجوز ألي عضو  -1

دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية بصفة  أن تحضر الوآالة الدولية للطاقة الذريةوآاالتها المتخصصة و
تقديم مذآرات والمشارآة في هؤالء المراقبين ويجوز ل. بناء على طلب تقدمه إلى المدير العام مراقب

في المنظمة بل اء أعضاألطراف غير المتعاقدة التي ليست جوز دعوة  وت.المناقشات بدون تصويت
وأي من وآاالتها المتخصصة أو الوآالة الدولية للطاقة الذرية، بناء  ،هي أعضاء في األمم المتحدة

آما يرد في النصوص األساسية على طلبها، ووفقا لألحكام ذات الصلة بمنح صفة المراقب للدول 
الدول إلى تلك ع صفة وتخض. ، لحضور دورات الهيئة أو أجهزتها الفرعية بصفة مراقبللمنظمة

 .لمنظمةفي النصوص األساسية لاألحكام ذات الصلة 
 
 من هذه المادة، للمدير العام، بعد مراعاة التوجيهات الصادرة عن الهيئة، 3رهنا بأحكام الفقرة  -2

لى حضور دورات الهيئة بصفة إ) الحكومية الدولية وغير الحكومية(أن يدعو المنظمات الدولية 
 .ى ممثلو منظمات وقاية النباتات االقليمية إلى حضور جميع دورات الهيئة بصفة مراقبويدع. مراقب

 
تخضع مشارآة المنظمات الدولية في عمل الهيئة وآذلك العالقات بين الهيئة وهذه المنظمات  -3

. وغيرها من نصوص المنظمة األساسية ذات الصلةلألحكام ذات الصلة الواردة في دستور المنظمة 
 .لى المدير العام مهمة التعامل مع جميع هذه العالقات، مع مراعاة التوجيهات الصادرة من الهيئةويتو

 
  الثامنةالمادة

 السجالت والتقارير
 
توافق الهيئة في آل دورة تعقدها على تقرير يشمل آراءها وتوصياتها واستنتاجاتها، بما في  -1

الهيئة في بعض الحاالت االحتفاظ بمثل هذه السجالت وقد تقرر . ذلك عند الطلب بيانا بآراء األقلية
 .الستخداماتها الخاصة
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يقدم تقرير الهيئة، لدى انتهاء أعمال آل دورة، إلى المدير العام الذي يتولى تعميمه على آافة  -2

 ين واألعضاء المنتسبخرين للعلم، وعلى األعضاء اآلوالمراقبين  الممثلين في الدورةأعضاء الهيئة 
 .مالمنظمة بناء على طلبهفي 

 
أو مجلسها بتوصيات الهيئة التي لها انعكاساتها على /ويبلغ المدير العام مؤتمر المنظمة  -3

 .سياسات المنظمة وبرامجها أو ماليتها التخاذ اإلجراء المناسب بشأنها
 
ئة تزويد الهيئة رهنا باألحكام الواردة في الفقرة السابقة، للمدير العام أن يطلب من أعضاء الهي -4

 .بمعلومات عن اإلجراءات التى اتخذت استنادا إلى التوصيات التى صدرت عن الهيئة
 

 التاسعةالمادة 
 األجهزة الفرعية

 
 .للهيئة أن تنشيء ما تراه ضروريا من األجهزة الفرعية من أجل القيام بوظائفها -1
 
 المدير العام للمنظمة خطرونالذين ُيتشمل عضوية هذه األجهزة الفرعية أعضاء الهيئة  -2

في األجهزة الفرعية، أو تتكون من عدد مختار من أعضاء الهيئة أعضاء  واصبحي في أن مبرغبته
 .وفقا لما تقرره الهيئة بنفسها أو من أشخاص يعينون بصفتهم الشخصية

 
 األجهزة الفرعية، بقدر اإلمكان، على أساس مستمر ويكونوا من ييكون عمل ممثل -3
 .تخصصين في ميادين النشاط الذي يضطلع به الجهاز الفرعي المعنيالم
 
 .تحدد الهيئة اختصاصات األجهزة الفرعية وإجراءات عملها -4
 
 بتوافر األموال الضرورية في الباب المناسب من مرهونًايكون إنشاء األجهزة الفرعية  -5

أي قرار تترتب عليه مصاريف في ما وسيعرض على الهيئة قبل اتخاذ . الميزانية المعتمدة للمنظمة
يتعلق بإنشاء مثل هذه األجهزة، تقرير من المدير العام يتضمن األعباء اإلدارية والمالية المترتبة على 

 .ذلك
 
 . تلك الهيئةبتعيين ينتخب آل جهاز فرعي هيئة لمكتبه، ما لم تقم الهيئة -6
 
 
 
 

 العاشرةالمادة 
 عليهاوضع المعايير الدولية والموافقة 

 
هذه األول  بملحق الترد اإلجراءات الخاصة بوضع المعايير الدولية والموافقة عليها في  -1

 .الالئحة الداخلية وتشكل جزءا ال يتجزأ منها
 
، إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق عام في اآلراء بشأن مقترح 2-6 أحكام المادة مع مراعاة -2

ألولى، يحال المعيار المقترح إلى الجهاز المناسب من بإقرار معيار يعرض على الهيئة للمرة ا
 .األجهزة التابعة للهيئة مصحوبا بتعليقاتها بشأنه للنظر فيه مرة أخرى، ما لم تقرر الهيئة غير ذلك
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 الحادية عشرةالمادة 

 المصروفات
 
تها  الهيئة أو أجهزمندوبيها دوراتتتحمل الحكومات أو المنظمات المعنية مصروفات حضور  -1

دعوة  وإذا ما وجه المدير العام. الفرعية، إلى جانب تحملها نفقات المراقبين الذين يحضرون الدورات
لخبراء لحضور الدورات التي تعقدها الهيئة وأجهزتها الفرعية بصفتهم الشخصية تتحمل المنظمة إلى ا

 .نفقاتهم، ما لم تقرر الهيئة غير ذلك
 
لتي تقوم بها الهيئة وأجهزتها الفرعية لألحكام المناسبة في تخضع آافة العمليات المالية ا -2

 .الالئحة المالية للمنظمة
 

 الثانية عشرةالمادة 
 اللغات

 
في اللغات الرسمية نفسها لغات الهيئة هي  من الالئحة العامة للمنظمة، تكون 47طبقًا للمادة  -1

 .لمنظمةا
 
مية للمنظمة الترجمة الفورية إلى إحدى لغات يوفر أي ممثل يستخدم لغة من غير اللغات الرس -2

 .الهيئة
 

 الثالثة عشرةالمادة 
 تعديل الالئحة وإيقاف العمل بها

 
يجوز تعديل بنود الالئحة الداخلية أو إضافة مواد جديدة بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين  -1

 ساعة من النظر في 24ة قبل اإلضافبوالذين أدلوا بأصواتهم شريطة تقديم االقتراح بالتعديل أو 
 .االقتراح

 
بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين والذين أدلوا بأصواتهم وقف العمل بأي أن تقرر للهيئة  -2

 2 و1-6 والمادة 6-5 والمادة 6 و 2-4 والمادة 1-1من مواد الالئحة الداخلية أعاله باستثناء المادة 
 بأغلبية 14ويجوز تعليق المادة ، 1-13، والمادة 11 والمادة 5 و 4-9 والمادة 4 و 3-8 والمادة 7والمادة 

 شريطة تقديم تبليغ مسبق باقتراح ثلثى أعضاء الهيئة الذين حضروا الدورة وأدلوا بأصواتهم فيها
ويجوز إغفال هذا التبليغ إذا لم يعترض على ذلك أي . الوقف قبل النظر فيه بأربع وعشرين ساعة

 .ء الهيئةممثل من ممثلي أعضا
 

 الرابعة عشرةالمادة 
  الالئحة الداخليةسريان

 
 .عليهاللمنظمة تسرى هذه الالئحة وأية تعديالت أو إضافات عليها لدى موافقة المدير العام  - 1
 


