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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة السادسة عشرة
اجتماع افرتاضي 5 ،و 7و 21أبريل/نيسان 2022

جدول األعمال املؤقت
البند  3من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية
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توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية

 1-10اعتماد توص ة ة ة ةةية هيئة تداب الص ة ة ة ةةبة الة اتية ب ة ة ة ة ة ن ةاحلد من حاالت اإلص ة ة ة ةةابة ابآلاات امللوثة املرت طة ابملواد
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 -18األعض ااام ومن كن أن ّل حملّه ك مكتب هيئة تدابري الص ااحة النباتية وعنة املعايري وعنة التنفيذ وتنمية
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