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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة الثامنة

 1122نيسان /أبريل 21-8روما، 

واخلطوط التوجيهية  التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية هليئة تدابري الصحة النباتية

 وتسميتهم  املكتب لتناوب رئيس اهليئة ونائبه والختيار أعضاء

 من جدول األعمال 2-7و 2-1-7و 21-7 ودالبن

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من

 

، ناقش أصدقاء الرئيس املسائل املتعلقة (3112 -اهليئة )خالل الدورة الثامنة هليئة تدابري الصحة النباتية -  1

 .باللوائح اليت تنّظم تناوب رئيس اهليئة ونائبه، وتلك املتعلقة باملراقبني وبالالئحة الداخلية ملكتب اهليئة
 
وأشارت وثائق عّدة إىل هذه املواضيع وتشرح هذه املقدمة للمرفقني األول والثاني بإجياز االقرتاحات اليت تقّدم -  3

 . بها أصدقاء الرئيس
 
مةع  ( 3112)يف دورتهةا الثانيةة    حة الداخليةة للهيئةة امةا اعتمةدتها هةذه األخةرية      ويتضّمن املرفق األول الالئ-  2

واانت املادة السابعة مةن الالئحةة   . اإلشارة إىل التغيريات اليت اقرتحها أصدقاء الرئيس باخلط املائل وبوضع خّط حتتها

وُأدرجت ضمن الالئحة الداخلية للهيئة وهي تتضّمن أيضًا عةددًا   CPM 2013/31قد ُعرضت يف الوثيقة للهيئة الداخلية 

شري باخلط املائل وبوضع خّط حتت املادة السابعة رغم عرضها ُأتسهياًل للفهم، ليه، وع. من التغيريات اإلضافية الطفيفة

 .مسبقًا
 
الالئحة الداخليةة ملكتةب اهليئةة امةا ورد يف     ( أي باملرفق الثاني)بالالئحة الداخلية للهيئة  1ويتضمن امللحق -  4

 .إبرازها يف النص، مع إدراج التغيريات املقرتحة لكن من دون CPM 2013/23الوثيقة 
 
وقةد  . ويتضمن املرفق الثاني خطوطًا توجيهية لتناوب رئيس اهليئة ونائبه والختيار أعضةاء املكتةب وتسةميتهم   -  5

 .وأجرى أصدقاء الرئيس التعديالت الالزمة فيها CPM 2013/22ُعرضت اخلطوط التوجيهية يف الوثيقة 
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 املرفق األول

 

 هليئة تدابري الصحة النباتية الداخليةالالئحة التعديالت املقرتحة على 
 

 الالئحة الداخلية هليئة تدابري الصحة النباتية

 

 العضوية: األوىلاملادة 
 
يف االتفاقية الدولية  األطراف املتعاقدةمجيع "( اهليئة"يف ما يلي )تدابري الصحة النباتية عضوية هيئة  شملت- 1

 ."(االتفاقية"يف ما يلي ) لوقاية النباتات

 

"( العضو يف اهليئة"يف ما يلي )طرف من األطراف املتعاقدة يقوم ال قبل افتتاح ال دورة من دورات اهليئة، - 3

بأمساء مجيع "( املنظمة"يف ما يلي )األغذية والزراعة لألمم املتحدة ملنظمة "( املدير العام"يف ما يلي ) بتبليغ املدير العام

الذين عّينهم العضو املعين يف اهليئة لتمثيله ( اء املناوبني واخلرباء واملستشارينرئيس الوفد، فضاًل عن األعض)األشخاص 

 . ألغراض هذه الالئحة األشخاص املعينون بهذه الصفة" املندوبني"وتعين عبارة . خالل الدورة املذاورة أعاله

 

 هيئة املكتب: الثانيةاملادة 
 

 

املندوبني ليشكلوا معًا مكتب اهليئة املؤلف من من بني وأشخاصًا آخرين  للرئيس ونائبًانتخب اهليئة رئيسا ت -1

ومن . وتنتخب اهليئة مقررًا لكل دورة عادية من بني املندوبني. سبعة أشخاص حبيث متثل فيه ال من أقاليم املنظمة

اهليئة طبقًا لقواعد  مكتب جيرى انتخابو .لن حيمل صفة األهلية أي مندوب دون موافقة رئيس الوفد املعيناملعلوم أنه 

، جيوز انتخاب أعضاء اإلقليمورهنًا مبوافقة  .ظل يف منصبه ملدة سنتنيييف نهاية ال دورة عادية، و ولوائح املنظمة

وجيوز يف حاالت استثنائية ألي إقليم من أقاليم املنظمة تقديم طلب إىل اهليئة . املكتب لواليتني إضافيتني متتاليتني

اجتماعات مجيع يرأس الرئيس و .(أو أاثر)هذه املادة والسماح لعضو من األعضاء بأن خيدم لوالية إضافية إلعفائه من 

ويتمتع نائب . لتسهيل عمل اهليئة أعمال اهليئةيف حالة غيابه، ويباشر أيضا ما يلزم من  نائب الرئيساهليئة، أو 

والغرض من إنشاء مكتب اهليئة  .يتمتع بها الرئيسبنفس السلطات والواجبات اليت  ينوب عن الرئيسالرئيس الذي 

هو إعطاء توجيهات إىل اهليئة عن التوجه االسرتاتيجي وإدارة أنشطتها من الناحيتني املالية والتنفيذية بالتعاون مع 

أ من وترد الالئحة الداخلية للمكتب بالتفصيل يف امللحق الذي يشكل جزءًا ال يتجّز. جهات أخرى حسبما أقرته اهليئة

 .هذه الالئحة الداخلية
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تقوم بتوجيه مناقشات اجتماعات /ويقوم. يعلن الرئيس افتتاح واختتام ال اجتماع جلسة عامة من الدورة -3

. وضمان احرتام هذه الالئحة يف هذه االجتماعات، وإعطاء حق الكالم وطرح األسئلة وإعالن القرارات. اجللسة العامة

هلا /وجيوز له. النظام، مع مراعاة هذه الالئحة، وله التحكم الكامل على مداوالت أي اجتماعتقرر بشأن نقاط /ويقرر

أثناء مسار مناقشة بند من البنود، أن يقرتح على اهليئة تقييد الوقت املسموح به للمتكلمني، وعدد املرات اليت جيوز 

يق أو تأجيل االجتماع، أو تأجيل أو إنهاء املداوالت فيها لكل وفد التكلم بشأن أية مسألة، وقفل قائمة املتكلمني، وتعل

 .بشأن بند قيد املناقشة

 

ال حيق للرئيس، أو نائب الرئيس بصفته قائم مبنصب الرئيس، التصويت ولكن له أن يعني مناوبا، مرافق أو - 2

 .وفدها ليحل حمله/مستشار من وفده

 

 .حتت سلطة اهليئةوظائفها /يبقى الرئيس، فيما يتعلق مبمارسة وظائفه -4

 

 أمني اهليئة: الثالثةاملادة 
 
وفقا لسياسات  األمانةمسؤوال عن تنفيذ األنشطة اليت تسند إىل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يكون أمني - 1

 .األمانةويقدم األمني تقريرا إىل اهليئة بشأن األنشطة اليت أسندت إىل . اهليئة

 

 الدورات: الرابعةاملادة 
 
وتعقد دورات خاصة إذا ما ارتأت اهليئة ضرورة ذلك أو بناء على . تعقد اهليئة دورة عادية واحدة ال عام- 1

 .اهليئةيف عضاء األيقدمه ما ال يقل عن ثلث  مكتوبطلب 
 
 .يدعو رئيس اهليئة إىل عقد دورات اهليئة بعد التشاور مع املدير العام- 3

 

دورة ومكان انعقادها إىل اافة أعضاء اهليئة قبل موعد انعقاد ال دورة يرسل اإلخطار اخلاص مبوعد ال - 2

 .بشهرين على األقل
 
خبري أو قد يرافقه مناوب  ، رئيس الوفد، الذيلكل عضو يف اهليئة أن ميثل يف دورات اهليئة مبندوب واحد- 4

رئيس أي منهم حمل فيها اليت حيل ولن يكون هلؤالء احلق فى التصويت باستثناء احلالة  .واحد أو أاثر أو مستشار

 .الوفد

 

 .تكون جلسات اهليئة علنية ما مل تقرر اهليئة غري ذلك- 5
 
 .يكتمل النصاب حبضور أغلبية أعضاء اهليئة- 6
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 جدول األعمال والوثائق:اخلامسةاملادة 
 
 .يعد املدير العام جدول أعمال مؤقت بالتشاور مع رئيس اهليئة- 1

 

 .البند األول من جدول األعمال املؤقت املوافقة على جدول األعماليكون موضوع - 3

 

 .جيوز ألي عضو من أعضاء اهليئة أن يطلب من املدير العام إدراج بنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت- 2

 

، على يتوىل املدير العام يف العادة توزيع جدول األعمال املؤقت، قبل شهرين على األقل من انعقاد الدورة- 4

 .حلضور الدورةوعلى مجيع املراقبني املدعوين مجيع أعضاء اهليئة 

 

جدول األعمال املؤقت، بإدراج بنود معينة  إرسالبعد  ،وللمدير العام تقديم اقرتاح ،ألي عضو يف اهليئةجيوز - 5

ويتوىل  تكميليةتدرج البنود املقرتحة ضمن قائمة جيب أن و. يف جدول األعمال يف ما يتعلق بالقضايا ذات الطابع العاجل

املدير العام إذا ما مسح الوقت بذلك إرساهلا قبل افتتاح الدورة إىل اافة أعضاء اهليئة، ويقدمها يف حال تعذر إرساهلا 

 .اهليئةلعرضها على إىل الرئيس 

 

أعضاء اهليئة احلاضرين للهيئة أن تعدل، بعد املوافقة على جدول األعمال، بأغلبية ثلثي أصوات جيوز - 6

وال ميكن استبعاد أي موضوع . واإلضافة أو بتعديل أي بند من بنوده ف، جدول األعمال باحلذوالذين أدلوا بأصواتهم

 .من جدول األعمال أحيل إىل اهليئة من جملس املنظمة أو مؤمترها

 

بالوثائق املقدمة لدورات اهليئة فى نفس  واملراقبني املدعوين إىل الدورة أعضاء اهليئة مجيعيزود املدير العام - 2

 .أسرع وقت ممكن بعد ذلك يفوقت إرسال جدول األعمال أو 

 

رات ببنود جدول األعمال والتعديالت اليت أدخلت عليه خالل دورة من دو املتعلقةتقدم االقرتاحات الرمسية - 8

 .املندوبنييرتب لتعميم نسخ منها على مجيع  الذي، وتسلم للرئيس خطيًااهليئة 

 

 إجراءات التصويت: السادسة املادة
 
 .من دستور املنظمة، صوت واحد 3أحكام املادة مع مراعاة لكل عضو يف اهليئة، - 1

 

فإذا استنفدت اافة . تبذل اهليئة ال جهد ممكن للتوصل إىل اتفاق بشأن مجيع املسائل باالتفاق العام يف اآلراء- 3

اجلهود للتوصل إىل اتفاق عام يف اآلراء، ومل يتم التوصل إىل اتفاق، يتخذ القرار، املجأ أخري، بأغلبية ثلثي أعضاء 

 .الذين أدلوا بأصواتهمواهليئة احلاضرين 
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الذين أدلوا يف اهليئة ألغراض هذه الالئحة، األعضاء  "األعضاء احلاضرين والذين أدلوا بأصواتهم"تعين عبارة - 2

ويعترب األعضاء الذين امتنعوا عن التصويت أو أدلوا ببطاقات باطلة، غري مشاراني يف . بصوت اجيابي أو سليب

 .التصويت

 

ويسجل يف هذه احلالة صوت ال  مبناداة األمساء،التصويت بناء على طلب أي عضو من أعضاء اهليئة يكون - 4

 .من األعضاء عضو

 

 .إذا ما قررت اهليئة ذلك ييكون التصويت باالقرتاع السّر- 5

 

من الالئحة العامة للمنظمة، بعد إجراء التغيريات الضرورية، على مجيع املسائل اليت  13ق أحكام املادة تطّب- 6

 .مل يرد ذارها على حنو حمدد يف هذه املادة

 

 املراقبون: السابعةاملادة 
 
جيوز للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات املعرتف بها من قبل اهليئة مبوجب املادة التاسعة من االتفاقية - 1

 .الدولية لوقاية النباتات املشاراة بصفة مراقب فقط يف مجيع اجتماعات اهليئة

 

 :ميكن للبلدان املشاراة بصفة مراقب يف اجتماعات اهليئة على النحو التالي -3
 
جيوز ألي بلد ليس طرفًا متعاقدًا بل عضوًا يف الفةاو، ويف األمةم املتحةدة أيضةًا، ويف أي مةن وااالتهةا        (1)

ويف الواالة الدولية للطاقة الذرية املشاراة بصفة مراقةب يف اجتماعةات اهليئةة وذلةك بنةاء      املتخصصة 

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

لنباتات ولكنةه عضةو يف   جيوز ألي بلد ليس عضوًا يف الفاو أو طرفًا متعاقدًا يف االتفاقية الدولية لوقاية ا (3)

األمم املتحدة أو يف أي من وااالتها املتخصصة أو يف الواالة الدولية للطاقة الذريةة أن ُيةدعا للمشةاراة    

يف اجتماعات اهليئة بصفة مراقب وذلك بناء على طلب يقدم إىل املدير العام للفاو ومع مراعاة األحكةام  

 .ذات الصلة من النصوص األساسية للمنظمة

أي بلد ليس عضوًا يف الفاو أو يف األمم املتحدة أو يف أي من وااالتها املتخصصةة أو يف الواالةة الدوليةة     (2)

 . للطاقة الذرية لن ُيسمح له بإيفاد مراقبني إىل اجتماعات اهليئة

 

اهليئة جيوز للمنظمات الدولية، سواء أاانت منظمات حكومية دولية أو غري حكومية، املشاراة يف اجتماعات  -2

وينّظم املدير العام للفاو العالقات مع املنظمة املعنية مع . مع مراعاة األحكام ذات الصلة من النصوص األساسية للمنظمة

 .مراعاة توجيهات اهليئة بهذا الصدد
 



CPM 2013/CRP/05 6 

 

 :املنظمات احلكومية الدولية (1)
 

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

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

اجلهاز الرئاسي لالتفاقية مؤلفًا من أعضاء تعّينهم احلكومات؛ وجيب أن يكون مصدر 

 .إيرادات املنظمة بشكل رئيسي، إن مل يكن حصريًا، من مساهمات احلكومات

حلكومية الدولية اليت تربطها عالقات رمسية بالفاو املشاراة بصفة مراقب جيوز للمنظمات ا  (ب)

يف اجتماعات اهليئة وذلك بناء على طلب يقّدم إىل أمني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 .وبعد إقراره من قبل مكتب اهليئة

املشاراة بصفة جيوز للمنظمات احلكومية الدولية اليت ال تربطها عالقات رمسية بالفاو  (ج)

مراقب يف اجتماعات اهليئة وذلك بناء على طلب يقّدم إىل أمني االتفاقية الدولية لوقاية 

النباتات وإذا ارتأى أمني االتفاقية الدولية ومكتب اهليئة أّن مثة أسبابًا ملموسة تسمح هلا 

 .باملشاراة إلعطاء دفع لعمل اهليئة

 

 :املنظمات غري احلكومية الدولية (3)
 

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

 .اجتماعات اهليئة

جيوز للمنظمات غري احلكومية الدولية اليت مل متنحها الفاو صفة رمسية املشاراة بصفة   (ب)

لوقاية  مراقب يف اجتماعات اهليئة وذلك بناء على طلب يقّدم إىل أمني االتفاقية الدولية

النباتات وإذا ارتأى أمني االتفاقية الدولية ومكتب اهليئة أّن مثة أسبابًا ملموسة تسمح هلا 

 .باملشاراة إلعطاء دفع لعمل اهليئة

ُينظر يف املنظمات غري احلكومية الدولية اليت مل متنحها الفاو صفة رمسية يف ضوء املعايري  (ج)

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

االختصاص الذي تعمل فيه؛ وجيب أن ُتعنى مبسائل تغطي جمال عمل اهليئة بأامله أو 

جزءًا منه؛ وجيب أن تسعى إىل حتقيق غايات وأهداف متماشية مع االتفاقية الدولية لوقاية 

معتمدون وإجراءات  النباتات؛ وجيب أن يكون لديها جهاز إداري دائم وأمانة وممثلون

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

 .سنوات على األقل على تأسيسها قبل أن يتسنى هلا طلب املشاراة يف اجتماعات اهليئة
 
اهليئة ومن دون أن حيّق املشاراة يف املناقشات شرط موافقة رئيس ( 1: )جيوز للمراقبني يف اجتماعات اهليئة- 4

وتعميم آراء املنظمة أو البلد الذي متّثله، من ( 2)تلقي الوثائق خبالف تلك احملدودة التوزيع؛ ( 3)هلم بالتصويت؛ 

وحيدد ال . تكون اجتماعات مكتب اهليئة مفتوحة أمام املراقبني. دون إجيازها، حول بنود معّينة من جدول األعمال
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ية للهيئة لوائحه اخلاصة بالنسبة إىل املراقبني على أن متتثل لالئحة الراهنة وألحكام ذات جهاز من األجهزة الفرع

 .الصلة من النصوص األساسية للفاو

 

 .تكون اجتماعات مكتب اهليئة مفتوحة أمام املراقبني- 5

 

ن متتثل لالئحة وحيدد ال جهاز من األجهزة الفرعية للهيئة لوائحه اخلاصة بالنسبة إىل املراقبني على أ- 6

 .الراهنة وألحكام ذات الصلة من النصوص األساسية للفاو

 

 السجالت والتقارير: الثامنة املادة
 
 ،توافق اهليئة يف ال دورة تعقدها على تقرير يشمل آراءها وتوصياتها واستنتاجاتها، مبا يف ذلك عند الطلب- 1

 .الستخداماتها اخلاصةأخرى سجالت بوقد تقرر اهليئة يف بعض احلاالت االحتفاظ . بيانا بآراء األقلية

 

تقرير اهليئة، لدى انتهاء أعمال ال دورة، إىل املدير العام الذي يتوىل تعميمه على اافة أعضاء اهليئة  حيال- 3

 .ميف املنظمة بناء على طلبه نيواألعضاء املنتسب ينخرللعلم، وعلى األعضاء اآل واملراقبني املمثلني يف الدورة

 

على سياسات املنظمة وبراجمها  تبعاتهاأو جملسها بتوصيات اهليئة اليت هلا /ويبلغ املدير العام مؤمتر املنظمة - 2

 .أو ماليتها الختاذ اإلجراء املناسب بشأنها

 

رهنا باألحكام الواردة يف الفقرة السابقة، للمدير العام أن يطلب من أعضاء اهليئة تزويد اهليئة مبعلومات عن - 4

 .صدرت عن اهليئة اليتاختذت استنادا إىل التوصيات  اليتاإلجراءات 

 

 األجهزة الفرعية: التاسعةاملادة 
 
 .ما تراه ضروريا من األجهزة الفرعية من أجل القيام بوظائفها تنشئللهيئة أن - 1

 

 .حتدد اهليئة اختصاصات األجهزة الفرعية وإجراءات عملها- 3

 

تتألف عضوية هذه األجهزة الفرعية من أعضاء خمتارين من اهليئة أو أفراد يعينون بصفتهم الشخصية، وفقا  -2

 .ملا حتدده اهليئة
 
 .األجهزة الفرعية من بني األخصائيني يف جماالت أنشطة األجهزة الفرعية املعنيةيكون اختيار ممثلي  -4

 



CPM 2013/CRP/05 8 

 

. بتوافر األموال الضرورية يف الباب املناسب من امليزانية املعتمدة للمنظمة مرهونًايكون إنشاء األجهزة الفرعية - 5

اء مثل هذه األجهزة، تقرير من املدير وسيعرض على اهليئة قبل اختاذ أي قرار ترتتب عليه مصاريف يف ما يتعلق بإنش

 .العام يتضمن األعباء اإلدارية واملالية املرتتبة على ذلك

 

 .هؤالء األعضاء بتعيني هيئة مكتبه، ما مل تقم اهليئة أعضاء ينتخب ال جهاز فرعي- 6

 

 وضع املعايري الدولية واملوافقة عليها: العاشرةاملادة 
 
الالئحة الداخلية  بهذه 1مستقلة يف امللحق ترد اإلجراءات اخلاصة بوضع املعايري الدولية واملوافقة عليها - 1

 .وتشكل جزءا ال يتجزأ منها

 

، إذا مل يتسن التوصل إىل اتفاق عام يف اآلراء بشأن مقرتح بإقرار معيار يعرض 3-6أحكام املادة  مع مراعاة- 3

حيال املعيار املقرتح إىل اجلهاز املناسب من األجهزة التابعة للهيئة مصحوبا بتعليقاتها بشأنه على اهليئة للمرة األوىل، 

 .للنظر فيه مرة أخرى، ما مل تقرر اهليئة غري ذلك

 

 املصروفات: احلادية عشرةاملادة 
 
اهليئة أو أجهزتها الفرعية، إىل  مندوبيها دوراتتتحمل احلكومات أو املنظمات املعنية مصروفات حضور - 1

وجيوز ملندوبي البلدان النامية أن يطلبوا مساعدات مالية . جانب حتملها نفقات املراقبني الذين حيضرون الدورات

 .حلضور دورات اهليئة أو أجهزتها الفرعية

 

اسبة يف الالئحة املالية ختضع اافة العمليات املالية اليت تقوم بها اهليئة وأجهزتها الفرعية لألحكام املن- 3

 .للمنظمة

 

 اللغات: الثانية عشرةاملادة 
 
اللغات الرمسية نفسها هي وأجهزتها الفرعية لغات اهليئة من الالئحة العامة للمنظمة، تكون  42طبقًا للمادة - 1

 .ملنظمةيف ا

 

 .إحدى لغات اهليئة يوفر أي ممثل يستخدم لغة من غري اللغات الرمسية للمنظمة الرتمجة الفورية إىل- 3
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 تعديل الالئحة وإيقاف العمل بها: الثالثة عشرةاملادة 
 
جيوز تعديل بنود الالئحة الداخلية أو إضافة مواد جديدة بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة احلاضرين والذين أدلوا - 1

 .ساعة من النظر يف االقرتاح 34اإلضافة قبل ببأصواتهم شريطة تقديم االقرتاح بالتعديل أو 

 

بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة احلاضرين والذين أدلوا بأصواتهم وقف العمل بأي من مواد الالئحة أن تقرر للهيئة - 3

 3-9واملادة  4و 2-8واملادة  2واملادة  3و 1-6واملادة  6-5واملادة  6و 3-4واملادة  1-1الداخلية أعاله باستثناء املادة 

بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة الذين حضروا الدورة وأدلوا بأصواتهم  14وجيوز تعليق املادة ، 1-12، واملادة 11دة واملا 5و

وجيوز إغفال هذا التبليغ إذا مل . شريطة تقديم تبليغ مسبق باقرتاح الوقف قبل النظر فيه بأربع وعشرين ساعة فيها

 .يعرتض على ذلك أي ممثل من ممثلي أعضاء اهليئة

 

 الالئحة الداخلية سريان: الرابعة عشرةاملادة 
 
 .عليهاللمنظمة تسرى هذه الالئحة وأية تعديالت أو إضافات عليها لدى موافقة املدير العام  -1

 

 2امللحق 

 

 الالئحة الداخلية ملكتب

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 

 الغرض من إنشاء املكتب -2املادة 

 

حةول التوجةه   ( اهليئةة )هةو إعطةاء توجيهةات هليئةة تةدابري الصةحة النباتيةة         إّن الغرض من إنشةاء املكتةب  - 1

 .االسرتاتيجي واإلدارة املالية والتشغيلية ألنشطتها بالتعاون مع جهات أخرى بعد موافقة اهليئة

 

ويةؤّمن املكتةب   . ويعاون أيضًا أعضاء املكتب، حسب املقتضى، اهليئةة يف تأديةة مهامهةا اإلداريةة والتشةغيلية     - 3

االستمرارية يف إدارة اهليئة من خالل متثيل مجيع أقاليم الفاو فيه، وهو يسّهل التعبري عن خمتلف اآلراء حول املسةائل  

 .واإلدارية واإلجرائية بصورة مستمّرة اإلسرتاتيجية
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 وظائف املكتب -1املادة 

 

 :يؤدي املكتب الوظائف التالية- 1
 

 .احلرص على تطبيق برنامج عمل هيئة تدابري الصحة النباتية بفعالية بالتعاون مع األمانة ( أ)

 .رفع توصيات لتحسني إدارة اهليئة وإعطاء توجيهات اسرتاتيجية وتأدية األنشطة املالية والتشغيلية (ب)

 :اهليئة لكي تؤدي مهامها اإلدارية والتشغيلية يف جماالت معّينة منها مثاًلمعاونة  (ج)
 

 تطبيق اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  (1)

 التخطيط واإلدارة املالية  (3)
 

لألجهزة الفرعيةة ولغريهةا مةن األجهةزة بةني       اسرتاتيجية إسداء املشورة وإعطاء إرشادات وتوجيهات (د)

 .، مبا يتوافق مع مقررات اهليئةالدورة العامة واألخرى من دورات اهليئة

 .معاجلة مسائل معّينة توالها إياها اهليئة (هة)

 

 العضوية -2املادة 

 

 . تنتخب هيئة تدابري الصحة النباتية أعضاء املكتب طبقًا ألحكام املادة الثانية من الالئحة الداخلية للهيئة- 1
 
 .وختتار أقاليم املنظمة مرشحيها لعضوية املكتب على أساس اإلجراءات املتفق عليها يف ال إقليم -3

 

 استبدال األعضاء -4املادة 

 

ن أعضةاء املكتةب وتعةرض الرتشةيحات علةى هيئةة تةدابري الصةحة النباتيةة          بةديلني عة   أقةاليم املنظمةة  ُتسمي - 1

اةل   وخيتةار .  ويكون األعضاء البديلون مؤهلني ألن يكونوا أعضاء يف املكتب اما نّصت عليه هةذه اللةوائح  .  لالنتخابات

، أحةد أعضةاء املكتةب   ويف حةال تعةّذر علةى    . النتخابات اهليئةة  إقليم من أقاليم الفاو عضوين بديلني اثنني احد أقصى

وإذا .  حضور اجتماع من االجتماعات، جيوز للعضو البديل أن حيّل حمّلةه يف ذلةك االجتمةاع بعينةه     باستثناء الرئيس،

تعّذر على أحد أعضاء املكتب حضور االجتماعات لفرتة طويلة ألسباب قاهرة أو يف حال استقال من منصةبه وإذا مل يعةد   

ى أعضاء املكتب، حيّل عندها العضةو البةديل حمةّل العضةو يف املكتةب للفةرتة املتبقيةة مةن         يستويف املؤهالت املطلوبة لد

جيب أن يكون العضو البديل من نفس اإلقليم الذي ينتمي إليه العضةو يف املكتةب الةذي    . الوالية اليت انُتخب من أجلها

 .يتّم استبداله
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 الرئيس -5املادة 

 

 .النباتية هو نفسه رئيس املكتبيكون رئيس هيئة تدابري الصحة - 1

 

 االجتماعات -6املادة 

 

يتةألف النصةاب   . ُتعقد اجتماعات املكتب بناء علةى دعةوة يوجههةا أمةني االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات        - 1

امةا جيةوز ألمةني االتفاقيةة     . يعقد املكتب اجتماعني اثنني له يف السنة على األقّل. أعضاء املكتب أربعة منالقانوني من 

الدولية لوقاية النباتات أن يدعو إىل عقد اجتماعات للمكتب الما دعت احلاجة إفساحًا يف اجملةال للقيةام بةأي أنشةطة     

 .الصحة النباتية أو االجتماع املقرر للمكتب حمددة ال تزال عالقة قبل انعقاد الدورة التالية هليئة تدابري

 

 .الرئيسويف حال غياب الرئيس، يرأس االجتماع نائب - 2

 

وجيوز للمكتب دعوة اخلةرباء إىل إسةداء املشةورة    . وتكون جلسات املكتب مغلقة إال إذا قرر املكتب خالف ذلك- 2

 ني االتفاقية الدوليةة لوقايةة النباتةات أو مةن يعّينةه     وحيضر اجتماعات املكتب أم. أو إعطاء معلومات عن مواضيع معّينة

 . لتمثيله فيها

 

 صنع القرارات -7املادة 

 

مةع   ُيشار يف تقارير االجتماعات إىل احلاالت اليت يتعةّذر فيهةا التوصةل إىل إمجةاع    .  ُتتخذ القرارات باإلمجاع- 1

 .وُتحال إىل هيئة تدابري الصحة النباتية إلعطاء توجيهاتها واختاذ اإلجراءات الالزمة اإلشارة إىل املواقف مفصّلًة

 

 الوثائق والسجالت والتقارير -8املادة 

 

 .األمانة مسؤولة عن تنسيق أنشطة املكتب وتقديم الدعم اإلداري والفين والتحريري، بناًء على طلب املكتب -1

 

يئة تدابري الصحة النباتية جدول أعمةال مؤقةت الجتماعةات املكتةب ويتيحةه      يعّد األمني بالتعاون مع رئيس ه -3

 .ألعضاء املكتب قبل أربعة أسابيع من بدء ال اجتماع إذا أمكن ذلك

 

 .وتتيح األمانة وثائق االجتماعات ألعضاء املكتب يف أقرب فرصة ممكنة بعد إعداد جدول األعمال املؤقت- 2
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وجيهز التقرير بعد شهر واحد على انعقاد اةل اجتمةاع   .املكتب ومبحاضر اجتماعاتهوحتتفظ األمانة بسجالت - 4

 .وُينشر على البوابة الدولية للصحة النباتية

 

 .ويقدم الرئيس للهيئة تقريرًا سنويًا عن أنشطة املكتب- 5

 

 اللغة -9املادة 

 

 .يؤدي املكتب عمله باللغة اإلنكليزية ما مل يقرر خالف ذلك- 1

 

 التعديالت -21املادة 

 

ُتعتمد هذه اللوائح والتعديالت واإلضافات عليها بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة احلاضرين واملصّوتني، شرط إرسال - 1

  .ساعة على األقّل باقرتاح التعديل أو اإلضافة 34إشعار قبل 
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 رفق الثانيامل

 

 النباتية ونائبه لتناوب رئيس هيئة تدابري الصحةاملقرتحة اخلطوط التوجيهية 

 واختيار أعضاء املكتب وتسميتهم

 

 تناوب رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية ونائبه

 

وجنةوب   ،آسةيا : التةالي سلسةل  بالت هيئة تدابري الصةحة النباتيةة   على رئاسة( 2)السبعة  الفاوأقاليم  بوتتنا- 1

علةى   ،وأوروبةا  ،أمريكا الشمالية، والشرق األدنىوأفريقيا، وغرب احمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، 

وأمريكةا   ،آسيا (:اليت تضم أارب عدد من البلدان األقاليم أي) فحسب األارب( 4)جمموعة تضم األقاليم األربعة  اأن تليه

يكةون نظةام   ف. وهكذا دواليةك  السبعة األوىل الواردة أعاله،األقاليم تعقبها أفريقيا، ، ووأوروبا الالتينية والبحر الكارييب،

 .4-2-4-2: التناوب على النحو التالي

 

ملنصةب نائةب    الةذي يةأتي دوره لتةولي الرئاسةة مرشةحاً     لنظام التناوب احملدد أعةاله، يقةرتح اإلقلةيم     وتبعًا- 3

 .ملنصب الرئيس ويف الوالية التالية، يقرتح اإلقليم الذي يتوىل منصب نائب الرئيس مرشحًا. الرئيس

 

 اختيار أعضاء املكتب وتسميتهم

 

. للمشةاراة يف املكتةب   الئمةة يتعّين على األقاليم لدى اختيةار املرشةحني مراعةاة احلاجةة إىل تةوافر مهةارات م      - 1

وينبغي اختيار املرشحني استنادًا إىل مؤهالتهم الشخصية وخربتهم اليت تعين والية اهليئة وحسب املقتضى اسةتنادًا إىل  

 . رئاسة اهليئة قدرتهم على تولي

 

للمكتب أن تنظر يف اخلربة واملهارات الفردية بالنسةبة إىل املسةائل    حاتيتقديم الرتشن على األقاليم لدى ويتعّي- 3

املتصلة باالتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات وبقةدرتهم علةى املسةاهمة يف أنشةطة اهليئةة واملكتةب ويف           الفنية والتشغيلية 

 :وجه التحديد النظر يف ما يتحلى به الفرد منوينبغي على . وظائفهما
 

  معرفة لغاية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأهدافها واسرتاتيجياتها ووظائفها وأدوارها وعملياتها التشغيلية

 .والداخلية

       العامليةة   فهم للمنظمات الدولية املتصلة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتةات، علةى غةرار اتفةاق منظمةة التجةارة

بشأن تطبيق تدابري الصحة والصةحة النباتيةة واألجهةزة التابعةة لةه املعنيةة بوضةع املعةايري واتفاقيةة التنةوع           

 .البيولوجي وما إىل ذلك

 خربة يف جمال اإلدارة املالية. 
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 معرفة للنظم واألنظمة واملمارسات الوطنية يف جمال الصحة النباتية. 

 ليت تقوم بها منظمة أو جهاز رئاسةي مةا يف سةبيل حتقيةق مهمتةه وغاياتةه       خربة لتوجيه أو قيادة العمليات ا

 . وأهدافه

 مهارات يف جمالي التواصل والتعاون مبا يف ذلك القدرة على توخي الوضوح واإلجياز والتوافق يف اآلراء . 

         لتفةاوض  خربة يف رئاسة منتديات موّسعة وتيسري النقةا  فيهةا، مبةا يف ذلةك دعةم عمليةة صةنع القةرارات وا

 . والسعي إىل التوافق يف إطارها

 قدرة على العمل بصورة حيادية وموضوعية . 

 قدرة على العمل مبرونة وحصانة . 

 

 :وُيستحسن مراعاة االعتبارات التالية- 2
 

         يؤدي الرئيس دورًا أساسيًا وجيب ألي مرّشح أن يكون مهيًأ لتكةريس مةا يكفةي مةن الوقةت والطاقةة لتأديةة

وجيدر برّب العمةل إتاحةة الوقةت الكةايف واملةوارد الالزمةة حسةب املقتضةى         . املسؤوليات املرتبطة بهذا الدور

حلةى نةواب الةرئيس بةنفس املهةارات      وجيب أن يت. لتمكني الرئيس من تأدية املسؤوليات املرتبطة بهذا الدور

 . واخلربات اليت يتمتع بها الرئيس، على أنه جيوز هلم امتالك قدر أقّل من اخلربة

  موظفني لةدى إحةدى املنظمةات الوطنيةة     ( مبا فيهم الرئيس ونوابه)جيب أن يكون املرشحون لعضوية املكتب

 . لوقاية النباتات

  على األقّل يف املكتب( سنتان)قد أمضوا والية واحدة جيدر باملرشحني ملنصب الرئيس أن يكونوا. 

 قد يكون من املستحسن بالنسبة إىل الرئيس أن يكون قد توىل سابقًا منصب نائب الرئيس . 

 

وال ُيقصد بهذه اخلطوط التوجيهية أن تشكل سابقة بالنسبة إىل األجهزة األخرى يف الفةاو أو األجهةزة املنشةأة    - 4

بها وال بوزنها الرتجيحي  اإلقرارحتديد أقاليم الفاو املذاورة فيها وال بها اذلك  دمن الدستور وال ُيقص 14مبوجب املادة 

 .يف عملية التناوب

 


