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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7 روما،

 مخاوف آسيا بشأن تشكيل لجنة المعايير
  من جدول األعمال المؤقت2-1-6البند 

 
اب                       -1 ايير فى أعق ة المع ة لجن ا الرابع ة في دورته أنشأت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي

ايير من      . ثةقراراتها في دورتها الثال    ة المع ّون لجن ووافقت الهيئة على وجه الخصوص على أن تتك
ثالثة ممثلين من آل من األقاليم السبعة في منظمة األغذية والزراعة، باستثناء أمريكا الشمالية التي     

وفى ذلك الوقت أعرب األعضاء من إقليم آسيا عن مخاوفهم بشأن التمثيل الوافى  . يكون لها ممثالن  
يم  ايير لإلقل ة المع ي لجن ة      . ف كيل لجن ي تش ة ف ا الخامس ي دورته ر ف ة النظ د الهيئ وا أن تعي وطلب
 .المعايير

 
ى أساس                -2 وقفهم إل ناد م ديل وإس راح ب ديم اقت يا تق يم آس ي إقل ى األعضاء ف وطلبت األمانة إل

رارات الصادرة          . منطقي آي تنظر فيه الهيئة     ى الق يا إل يم آس يس إقل عن  وفي هذا الصدد، أشار رئ
ة                  دة الدولي ة للمعاه ة المؤقت االجتماع األول لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بوصفها اللجن

رة          ي الفت ي  11/10/2002-9بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، الذي عقد في روما ف  ف
ة الموحدة ل           ام االتفاقي ا بشأن أحك واد  ما يتعلق بمجموعة الخبراء التابعة له ل الم ق   . نق وينص المرف

 :دال بتقرير االجتماع على ما يلي
 

أربعة أعضاء من آل من :  عضوا، على الوجه التالي24تتكون مجموعة الخبراء من 
عضوين من أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، والشرق األدنى، و

ويتولى آل إقليم تعيين عدد مماثل من . آل من أمريكا الشمالية وجنوب غرب المحيط الهادي
. الخبراء االستشاريين ضمن أعضاء مجموعة الخبراء باإلضافة إلى األعداد السابق ذآرها

والمقترح أن يكون من بين هؤالء الخبراء االستشاريين ممثلون عن الحكومات، والصناعة، 
 .ات األآاديمية، والمجتمع المدنيوالجه

وجرى إبالغ الهيئة باالقتراح الذي تقّدم به األعضاء في إقليم آسيا والذي يقضي بأن تعتمد  -3
الهيئة هذه الصيغة لتشكيل لجنة المعايير عوضًا عن الصيغة التي اعتمدتها الهيئة في دورتها 

 .الرابعة
 :ويرجى من الهيئة أن -4

 .لذي قّدمه األعضاء في إقليم آسيا االقتراح اتدرس -1
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 .ال م تغيير تشكيل لجنة المعايير بناء على هذا االقتراح أتقرر قيما اذا آان ينبغى -2
 


