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

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

 1023 نيسان/أبريل 21 - 8 روما،
 (1022-1021) استبدال أعضاء المكتب

 من جدول األعمال 21البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 
تعدديً   ،7002في دورتها الثانية المعقودة عام ، (الهيئة)اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية  - 1

 :على الئحتها الداخلية عل النحو التالي
 

 هيئة المكتب -المادة الثانية"
 

تنتخب الهيئة رئيسا وما ال يزيد عدن ندائبين للدرئيأ وأصخا دا  نخدرين مدن بدين المنددوبين  -1
. ليشكلوا معا  هيئة المكتب المؤلفة من سبعة أصخاص بحيث تمثدل فيهدا  دل مدن أقداليم المنظمدة

ومدن المعلدوم أندن لدن يحمدل  دفة . وتنتخب الهيئة مقررا  لكل دورة عادية مدن بدين المنددوبين
ويجرى انتخاب هيئة المكتب طبقا  لقواعد . مندوب دون موافقة رئيأ الوفد المعني األهلية أي

ويدرأ  الدرئيأ . ولوائح المنظمة في نهاية  دل دورة عاديدة، وتظدل فدي منصدبها لمددة سدنتين
جميع اجتماعات الهيئة، أو نائب الدرئيأ فدي حالدة بيابدن، ويباصدر أيضدا مدا يلدزم مدن أعمدا  

ويتمتددع نائددب الددرئيأ الددذي ينددوب عددن الددرئيأ بددنفأ السددل ات . يئددةالهيئددة لتسددهيل عمددل اله
والغرض من إنشاء هيئة المكتب هو إع اء توجيهات إلدى . والواجبات التي يتمتع بها الرئيأ

هيئددة تدددابير الصددحة النباتيددة عددن التوجددن االسددتراتيجي وإدارة أنشدد تها مددن الندداحيتين الماليددة 
 ."حسبما أقرتن هيئة تدابير الصحة النباتية والتنفيذية بالتعاون مع جهات أخرى

 
جنوب برب المحيط إقليم مكتب من ال ةممثل ،Lois Ransomالسيدة أحاطت ، 7017في عام و - 7

الدولية في وقدت الحدق بدأن بلغت أمانة االتفاقية أُ و .باستقالتها من المكتب الهيئة علما، مكتب ئالهاد
للفتدرة  Ransomحدل محدل السديدة يل Peter Thomsonقتدر  السديد ي ئجنوب برب المحيط الهدادإقليم 

 .المتبقية من واليتها
 
مدا إاا  اندت أن تتخدذ قدرار بشدأن ( 7013) من الهيئة في دورتها الثامنة ي لب ،ونتيجة لذلك  - 3

 Ransomحل محدل السديدة يل Thomsonخب السيد نتوت ئجنوب برب المحيط الهادإقليم تقبل اقترا  
عدن إقلديم ،  ممثدل 7012في عدام  الدورة التاسعة للهيئة، والتي ستنتهي في للفترة المتبقية من واليتها
 .ئجنوب برب المحيط الهاد

http://www.fao.org/
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ال يمكنن انتاناش صناي هنئ هيئنة المكتنب إال  من المادة الثانية بوضو  أنن  1وتبيّن الفقرة   - 2

 .النباتية التئ تجرى هيها االنتااباتإذا كان حاضراً خالل دورة هيئة تدابير الصحة 
 
 :القيام بما يلي ئة تدابير الصحة النباتيةيرجى من هيو - 5
 

 ئجنوب بدرب المحديط الهدادعن إقليم مكتب الفي  عضو  Peter Thomsonالسيد  انتخاب (1)
 الدورة التاسعة للهيئة في عدام فيالمنتهية ) Lois Ransomالسيدة والية للفترة المتبقية من 

7012.) 


