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ويرجى من السادة  .من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
على اإلنرتنت  ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة .املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 

 الدورة الثامنة

 1122نيسان /أبريل 21-8روما، 

 التغيريات املقرتحة يف املادة السابعة من الالئحة الداخلية هليئة تدابري

 املراقبون: الصحة النباتية

 من جدول األعمال 2-7البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

من دليلل اإلجلراتات اصلاه بهيئلة تلدابري ال ل ة        السابعةتعرض هذه الوثيقة التغيريات املقرتحة يف املادة - 1

 .النباتية بالنسبة إىل املراقبني

 

 :وإّن هيئة تدابري ال  ة النباتية مدعّوة إىل -2
 

 .السابعةالتغيريات املقرتحة يف املادة  استعراض (1)
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 املراقبون: السابعةاملادة 
 
جيوز للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات املعرتف بها من قبل اهليئة مبوجب املادة التاسعة من االتفاقية - 1

 .الدولية لوقاية النباتات املشاركة ب فة مراقب يف مجيع اجتماعات اهليئة

 

 :للبلدان املشاركة ب فة مراقب يف اجتماعات اهليئة على الن و التالي ميكن -2
 

 ي بلد لي  طرفا  متعاقدا  بل عضوا  يف الفلاوو ويف األملم املت لدة أيضلا و ويف أ ي ملن وكاالتهلا       جيوز أل (1)

ت املتخ  ة ويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية املشاركة ب فة مراقلب يف اجتماعلات اهليئلة و للا بنلا     

 .على طلب يقّدم إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبعد إقراره من قبل مكتب اهليئة

 ي بلد لي  عضوا  يف الفاو أو طرفا  متعاقدا  يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولكنلع عضلو يف   جيوز أل (2)

دولية للطاقة الذريلة أن يدلدعا للمشلاركة    األمم املت دة أو يف أ ي من وكاالتها املتخ  ة أو يف الوكالة ال

ا بنات على طلب يقدم إىل املدير العام للفاو ومع مراعلاة األحكلام  ات ال للة    ليف اجتماعات اهليئة و 

 .من الن وه األساسية للمنظمة

دوليلة  أ ي بلد لي  عضوا  يف الفاو أو يف األمم املت دة أو يف أ ي من وكاالتها املتخ  لة أو يف الوكاللة ال   (3)

 . للطاقة الذرية لن يدسمح لع بإيفاد مراقبني إىل اجتماعات اهليئة

 

جيوز للمنظمات الدوليةو سوات أكانت منظمات حكومية دولية أو غري حكوميةو املشاركة يف اجتماعات اهليئة  -3

قات مع املنظمة املعنية مع وينّظم املدير العام للفاو العال. مع مراعاة األحكام  ات ال لة من الن وه األساسية للمنظمة

 .مراعاة توجيهات اهليئة بهذا ال دد

 

 :املنظمات احلكومية الدولية (1)
 

جيب أن تكون قد أنشئت : جيب أن تستويف املنظمة احلكومية الدولية املعايري التالية (أ)

جيب أن يكون و؛ (اتفاقية تكون األطراف فيها من الدول)مبوجب اتفاقية حكومية دولية 

جيب أن يكون م در واجلهاز الرئاسي لالتفاقية مؤلفا  من أعضات تعّينهم احلكومات؛ 

 .إيرادات املنظمة بشكل رئيسيو إن مل يكن ح ريا و من مساهمات احلكومات

جيوز للمنظمات احلكومية الدولية اليت تربطها عالقات رمسية بالفاو املشاركة ب فة مراقب  (ب)

هليئة و لا بنات على طلب يقّدم إىل أمني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف اجتماعات ا

 .وبعد إقراره من قبل مكتب اهليئة

جيوز للمنظمات احلكومية الدولية اليت ال تربطها عالقات رمسية بالفاو املشاركة ب فة  (ج)

الدولية لوقاية  ب يقّدم إىل أمني االتفاقيةلمراقب يف اجتماعات اهليئة و لا بنات على ط
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النباتات وإ ا ارتأى أمني االتفاقية الدولية ومكتب اهليئة أّن مثة أسبابا  ملموسة تسمح هلا 

 .باملشاركة إلعطات دفع لعمل اهليئة

 

 املنظمات غري احلكومية الدولية (2)
 

جيوز للمنظمات غري احلكومية الدولية اليت من تها الفاو صفة رمسية أن تشارك يف  (أ)

 .اجتماعات اهليئة

املشاركة ب فة  جيوز للمنظمات غري احلكومية الدولية اليت مل متن ها الفاو صفة رمسية (ب)

مراقب يف اجتماعات اهليئة و لا بنات على طلب يقّدم إىل أمني االتفاقية الدولية لوقاية 

ملموسة تسمح هلا النباتات وإ ا ارتأى أمني االتفاقية الدولية ومكتب اهليئة أّن مثة أسبابا  

 .باملشاركة إلعطات دفع لعمل اهليئة

يدنظر يف املنظمات غري احلكومية الدولية اليت مل متن ها الفاو صفة رمسية يف ضوت املعايري  (ج)

جيب أن تتمتع ب فة دولية من حيث هيكلها ونطاق عملها وأن متّثل جمال : التالية

ئل تغطي جمال عمل اهليئة بأكملع أو االخت اه الذ ي تعمل فيع؛ وجيب أن تدعنى مبسا

جزتا  منع؛ وجيب أن تسعى إىل حتقيق غايات وأهداف متماشية مع االتفاقية الدولية لوقاية 

وجيب أن يكون لديها جهاز إدار ي دائم وأمانة وممثلون معتمدون وإجراتات  النباتات؛

ن قد مضت ثالث منتظمة وآليات للتواصل مع أعضائها يف خمتلف البلدان؛ وجيب أن تكو

 .سنوات على األقل على تأسيسها قبل أن يتسنى هلا طلب املشاركة يف اجتماعات اهليئة

 

املشاركة يف املناقشات شرط موافقة رئي  اهليئة ومن دون أن حيّق ( 1: )جيوز للمراقبني يف اجتماعات اهليئة -4

وتعميم آرات املنظمة أو البلد الذ ي متّثلعو من ( 3)تلقي الوثائق خبالف تلا احملدودة التوزيع؛ ( 2) هلم بالت ويت؛

وحيدد كل . تكون اجتماعات مكتب اهليئة مفتوحة أمام املراقبني. دون إجيازهاو حول بنود معّينة من جدول األعمال

ات جهاز من األجهزة الفرعية للهيئة لوائ ع اصاصة بالنسبة إىل املراقبني على أن متتثل لالئ ة الراهنة وألحكام  

 .ال لة من الن وه األساسية للفاو

 

 .تكون اجتماعات مكتب اهليئة مفتوحة أمام املراقبني -5

 

وحيدد كل جهاز من األجهزة الفرعية للهيئة لوائ ع اصاصة بالنسبة إىل املراقبني على أن متتثل لالئ ة  -6

 .الراهنة وألحكام  ات ال لة من الن وه األساسية للفاو


