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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
نسخ إضافية ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب . المناخ

 www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها
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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 السابعة الدورة

 2012 آذار/مارس 23 - 19 ،روما
 الالئحة الداخلية لمكتب هيئة تدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال المؤقت 1-5البند 
 

 
، اتفقت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثانية على أن يعّد مكتب الهيئة 2007في سنة  -1

 . الئحته الداخلية تمهيدًا العتمادها في دورة الحقة من دورات الهيئة
 
وناقش . ، انتخبت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة مكتبًا جديدًا لها2008وفي سنة  -2

الئحته الداخلية استنادًا إلى  2008حزيران /األول الذي عقده في شهر يونيو المكتب في االجتماع
وأحيلت نتائج هذه المناقشات واالقتراحات الخاصة باختصاصات . اقتراح تقدم به رئيس الهيئة

مكتب الهيئة وبالئحته الداخلية، إلى االجتماع العاشر لجماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط 
 .يجي والمساعدة الفنية لمزيد من المناقشةاالسترات

 
بداء مالحظاتها على مشروع إُدعيت الهيئة في دورتها الرابعة إلى ، 2009وفي سنة  -3

اء اختصاصات مكتب الهيئة والئحته الداخلية واعتمادهما، غير أنها لم تتوصل إلى توافق في اآلر
 . 2011سنة  حتىنجاز العمل بهذا الشأن بذل أي جهود بعد ذلك إلولم ت. بشأن اعتماد الوثيقتين

 
، تّم التوافق على 2011تشرين األول /وبعد المناقشات خالل اجتماع مكتب الهيئة في شهر أآتوبر -4

غير أّن أعضاء المكتب أقروا بأّن . اإلقرار بضرورة وجود الالئحة الداخلية لتفعيل عمليات المكتب
الداخلية هو أمر ضروري لكي يتسنى اعتماد هذه  مشروع الالئحةترآيز الجهود على إعداد 

 ). 2013(الالئحة الداخلية في الدورة الثامنة لهيئة تدابير الصحة النباتية 
العتمادها،  2013وبغرض عرض مشروع الالئحة الداخلية على الدورة الثامنة للهيئة في سنة  -5

 : فإّن هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى
 

حزيران إذا أمكن /مجموعة عمل، بالتزامن مع اجتماع المكتب في شهر يونيو إنشاء )1(
 :ذلك، إلعداد الالئحة الداخلية للمكتب مع مراعاة

 
 المناقشات السابقة لهيئة تدابير الصحة النباتية بهذا الخصوص 
 أي اختصاصات أخرى اتفقت عليها هيئة تدابير الصحة النباتية. 


