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من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه   عدد محدود من النسخ، والمرجوي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فيلدواع
 ومعظم وثائق المنظمة متاحة على شبكة .ال للضرورة القصوىإضافية منهـا إلبوا نسخا وأال يط النسخة أثناء االجتماعات
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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

  رئيس لجنة المعايير واألعضاء في جماعة العمل التابعة للجنة المعايير اختيار

 من جدول األعمال المؤقت 9-8البند 
 
 العمل التابعة تدعو الالئحة الداخلية لجنة المعايير إلى اختيار رئيسها واألعضاء في جماعة           -1

ـ         ). 7مجموعة الـ   (للجنة المعايير    اع مجموعة ال ار أّن اجتم ى اعتب  7ويطرح هذا بعض المشاآل عل
رة                     ذه الم اده ه راهن وسيصادف انعق ي ال ى الجدول الزمن سيعقد في وقت مبكر من السنة استنادًا إل

ـ         وفمبر    20أيضًا قبل اجتماع مجموعة ال ي ن اني   / ف د   . تشرين الث ه يتع   بي ـ       أّن ى مجموعة ال  20ّين عل
تشرين الثاني  /وقد ناقشت لجنة المعايير هذه المسألة في نوفمبر       . 7اختيار األعضاء في مجموعة الـ      

اع          2003  وأوصت بعقد االجتماع األول لكامل األعضاء في لجنة المعايير في أقرب وقت غداة اجتم
ي   20الـ ويمّكن هذا مجموعة . الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية    من اختيار رئيسها واألعضاء ف

 .  واالنتقال إلى مسائل أخرى على جدول األعمال7مجموعة الـ 
 
ي             -2 ا يل ى م ة عل دورات العادي ى ال بة إل ايير بالنس ة المع ا ": وتنّص الالئحة الداخلية للجن م  م  ل

ة  الهيئة تقرر دابير  المؤقت ة  الصحة  لت ك،  خالف  النباتي د  ذل ايير    ل اجتماعات  تعق ة المع ي  جن  شهر  ف
ان  تشرين/نوفمبر تثنائية            . "يالث د دورات اس ة عق ز الالئحة الداخلي ة مكتب      "وتجي بالتشاور مع هيئ

ة       ي إطار            . "الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي اع يصّب ف ي االجتم رح ف ا أّن العمل المقت لكن بم
د ة لت ة المؤقت ق الهيئ ة، يستحسن أن تواف ة للجن اع األنشطة العادي ى االجتم ة عل ابير الصحة النباتي
 . المقترح عقده لكامل األعضاء في لجنة المعايير في دورة عادية

 
 : ويرجى من الهيئة المؤقتة أن -3
 

ة       توافق   اع األول للجن ايير خالل االجتم على الدعوة الموجهة الجتماع آافة األعضاء في لجنة المع
 . 30/4/2004-26المعايير المقرر في الفترة 


