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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة اخلامسة عشرة

 2021أبريل/نيسان  1مارس/آذار و 18و 16 اجتماع افرتاضي،

 جدول األعمال املؤقت

 من جدول األعمال 3البند 

 لوقاية النبااتت ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتيةمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية 
 

 ، الفرتة الصباحية)2021مارس/آذار  16اجللسة األوىل ( -أّوًال 

 افتتاح الدورة -1

 الكلمة الرئيسية (تسجيل مسبق)  -2

 اعتماد جدول األعمال -3
 بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب 3-1

 انتخاب املقرر -4

 تقرير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية عن أوراق التفويض  -5

عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري  حمّدثةتقرير رئيس هيئة تدابري الصــــــحة النباتية (مبا يف ذلك معلومات  -6
 ية بشأن تعزيز نظم اإلنذار واالستجابة حلاالت تفشي اآلفات) تالصحة النبا

عن حلقـات العمـل اإلقليميـة  حمـّدثـةتقرير أمـانـة االتفـاقيـة الـدوليـة لوقـايـة النبـااتت (مبـا يف ذلـك معلومـات  -7
 لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت) 

 احلوكمة واالسرتاتيجية -8
 2030-2020اعتماد اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  8-1
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 ة املراجعة من اختصاصات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحتها الداخلية اعتماد النسخ 8-2
 تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي 8-3

 اعتماد النسخة املراجعة من اختصاصات جمموعة التخطيط االسرتاتيجي  •
إنشـــــاء جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصـــــحة النباتية بشـــــأن خطط تنفيذ اإلطار االســـــرتاتيجي لالتفاقية الدولية  •

 2030-2020لوقاية النبااتت للفرتة 
 التصاالت معنية ابإنشاء جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية  •
 تأثريات تغري املناخ على صحة النبااتت معنية بإنشاء جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية  •

 ث للمعايري والتنفيذ إقرار اإلطار احملدّ  8-4

 ، فرتة بعد الظهر) 2021مارس/آذار  16اجللسة الثانية ( -ااثنيً 

 احلوكمة واالسرتاتيجية (تكملة)  -8

 وضع املعايري -9
 تقرير من جلنة املعايري (تسجيل مسبق) 9-1
 ةلتعديالت احلربيّ اإلحاطة اباعتماد املعايري و  9-2
 توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية (مبا يف ذلك اعتماد قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية) 9-3
 

 الصباحية)، الفرتة 2021مارس/آذار  18الثالثة ( اجللسة -ااثلثً 

 (تكملة) وضع املعايري -9

 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية -10
 اعتماد مشروع توصية هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن "املعونة الغذائية" 10-1
 املوافقة على توصية هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن "اآلفات امللوِّثة" ألول جولة تشاور بشأ�ا 10-2
أي مواضـــــــــــــيع أخرى أحالتها األطراف املتعاقدة يف بر�مج عمل هيئة تدابري الصـــــــــــــحة النباتية (مع إمكانية إدراج  10-3

 للكيا�ت") صالرتخيإدراج اقرتاح بشأن "

 التنفيذ وتنمية القدرات -11
 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات (تسجيل مسبق)  11-1
 وتنمية القدراتاعتماد قائمة املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ  11-2
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 عن فريق املهام املعين ابحلاوّ�ت البحريّة حمّدثةمعلومات  11-3

 التقرير املايل وامليزانية -12
 ) 2020و 2019التقرير املايل من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ( 12-1
  2021ام مانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعبر�مج العمل وامليزانية أل 12-2

 ، فرتة بعد الظهر) 2021مارس/آذار  18اجللسة الرابعة ( -ارابعً 

 إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية -13
 االستدامة املالية يف األجل الطويل  13-1

 أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املتعلقة ابالتصاالت -14
 عن االتصاالت يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حمّدثةمعلومات  14-1
 عن السنة الدولية للصحة النباتية حمّدثةمعلومات  14-2
 عن اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية  حمّدثةمعلومات  14-3

 التعاون اخلارجي -15
 عن التعاون الدويل  حمّدثةمعلومات  15-1
 ة من املنظمات الدولية تقارير خطيّ  15-2

 أنشطة شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -16
 عن التعاون الفين بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت (تسجيل مسبق)  حمّدثةمعلومات  16-1

يف ذلك اختيار أتكيد األعضاء ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصحة النباتية (مبا  -17
 يد هليئة تدابري الصحة النباتية)رئيس جد

 ما يستجد من أعمال -18

  2021هيئة تدابري الصحة النباتية ملكتب اهليئة العمل نيابة عنها خالل سنة  ترخيص -19

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -20

 ، الفرتة الصباحية) 2021أبريل/نيسان  1اجللسة اخلامسة ( -اخامسً 

 وضع اللمسات األخرية على البنود العالقة (إذا دعت احلاجة)  -21
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 ، فرتة بعد الظهر) 2021أبريل/نيسان  1اجللسة السادسة ( -اسادسً 

 اعتماد التقرير -22

 اختتام الدورة -23


