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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 عشرة السادسةالدورة 

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 جدول األعمال املؤقت

 من جدول األعمال 3البند 

 ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 
 افتتاح الدورة -1

 الكلمات الرئيسية -2

 اعتماد جدول األعمال -3

 االختصاصات املقدم من االحتاد األورويببيان  3-1

 انتخاب املقرر -4

 أوراق التفويض بشأنتقرير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية  -5

 تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية -6

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتتقرير أمانة  -7

 احلوكمة واالسرتاتيجية -8

 تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي  8-1

ترخيص هيئةة تداب  الصةةةةةةةةةةةةةةبةة الة ةاتيةة ملاتة  اهيئةة ال مةع ايةابة عةاةا لعةاية اا قةاد دور ا ال ةةةةةةةةةةةةةةاب ةة ع ةةةةةةةةةةةةةةر   8-2
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 إطار امل اي  والتةفيذ 8-3

 الة ااتت يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية تت وية الةزاعااخلاصة ب تةقيح اإلجراءات 8-4

 أمااة االتفاقية الدولية لوقاية الة ااتت وهنج صبة واحد  8-5

 اعتماد الة خة املراج ة من اختصاصات جلةة التةفيذ وتةمية القدرات والئبتاا الداخلية 8-6

االتفاقية الدولية لوقاية الة ااتت إىل تقدمي املواضةةةةةي  ل ام   دعو املدرجة يفاملواضةةةةةي  ب ةةةةة ن توصةةةةةيات اريا املاام  8-7
 : امل اي  والتةفيذ2021

 جمموعات الرتكيز التاب ة هيئة تداب  الصبة الة اتية 8-8

 ها توصيات وتقرير جمموعة الرتكيز التاب ة هيئة تداب  الصبة الة اتية ب  ن اظم اإلاذار بتف ي اآلاات واالستجابة  8-8-1

 م لومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التاب ة هيئة تداب  الصةةةةةةةةةةةةةةبة الة اتية: تةفيذ اإلطار االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجي ل تفاقية 8-8-2
 2030-2020الدولية لوقاية الة ااتت للفرت  

 م لومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التاب ة هيئة تداب  الصبة الة اتية: تع  املةاخ وم ائع الصبة الة اتية 8-8-3

 م لومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التاب ة هيئة تداب  الصبة الة اتية: االتصاالت 8-8-4

م لومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التاب ة هيئة تداب  الصةةةةةةةةةبة الة اتية ب ةةةةةةةةة ن التمويع امل ةةةةةةةةةتدام للبّع اخلا   8-8-5
 ل تفاقية الدولية ال اادات اإللارتواية للصبة الة اتيةإبصدار 

 م روع اختصاصا ااقرتاح إا اء جمموعة تركيز اتب ة هيئة تداب  الصبة الة اتية وم ةية ابحلاوايت ال برية و  8-8-6

 وضع املعايري  -9

 (ام  ق   م ّجعتقرير من جلةة امل اي  ) 9-1

 اعتماد امل اي  الدولية لتداب  الصبة الة اتية  9-2

 توصيات جلةة امل اي  إىل هيئة تداب  الصبة الة اتية: 9-3

 اعتماد قائمة مواضي  م اي  االتفاقية الدولية لوقاية الة ااتت (1)

 عملية وض  امل اي  لتي   عملية وض  م اجلات الصبة الة اتية الت دي ت على (2)

مةاق ةةةة حوو موضةةةوع ةامل واة العذائية ون ها من امل وست اإلا ةةةااية يف سةةةياا الصةةةبة الة اتيةة واقرتاح إلا ةةةاء  (3)
 جمموعة تركيز اتب ة هيئة تداب  الصبة الة اتية

 الصحة النباتيةتوصيات هيئة تدابري  -10

اعتماد توصةةةةةةةةةةية هيئة تداب  الصةةةةةةةةةةبة الة اتية ب ةةةةةةةةةة ن ةاحلد من حاالت اإلصةةةةةةةةةةابة ابآلاات امللوثة املرت طة ابملواد  10-1
 (ة002-2019) الة اتية وتي   التجار املوارد اخلاض ة للوائح ون  اخلاض ة ها من أجع محاية 

 يئة تداب  الصبة الة اتية )إضااة عملية(إدراج أي مواضي  أخرى قدمتاا األطراف املت اقد  يف برسمج عمع ه 10-2
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 التنفيذ وتنمية القدرات -11

 (م ّجع م  ق اتقرير جلةة التةفيذ وتةمية القدرات ) 11-1

 االلتزامات املت لقة برا  التقارير الوطةية 11-2

 اريا املاام امل ين ابحلاوايت ال برية 11-3

 جماو الصبة الة اتية لقدرات يفاتقييم عمليات  11-4

 اظام االست راض ودعم التةفيذ  11-5

 امل اري  اليت تتوىل أمااة االتفاقية الدولية لوقاية الة ااتت إدار ا 11-6

 التقرير املايل وامليزانية  -12

 2021التقرير املايل ألمااة االتفاقية الدولية لوقاية الة ااتت ل ام  12-1

 2022خطة عمع أمااة االتفاقية الدولية وميزاايتاا ل ام  12-2

 ابآلفات الناشئة اخلاصةمعلومات حمّدثة عن األنشطة  -13

 معلومات حمّدثة عن األنشطة إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية  -14

 الدولية للصحة النباتية السنةالنتائج املوروثة عن  -15

 الدويل األوو للصبة الة اتيةم لومات حمّدثة عن املؤمتر  15-1

 عن اليوم الدويل للصبة الة اتية م لومات حمّدثة 15-2

 التعاون اخلارجي  -16

 م لومات حمّدثة عن الت اون الدويل 16-1

 تقارير خطية من املةظمات الدولية 16-2

 أنشطة شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -17

 اإلقليمية لوقاية الة ااتت تقرير عن الت اون الفين بني املةظمات 17-1

 2021م لومات حمّدثة عن حلقات ال مع اإلقليمية ل تفاقية الدولية لوقاية الة ااتت ل ام  17-2

األعضاااام ومن  كن أن  ّل حمّله  ك مكتب هيئة تدابري الصاااحة النباتية وعنة املعايري وعنة التنفيذ وتنمية  -18
 القدرات التابعتني للهيئة 

 األعضاء ومن ميان أن حيّع حمّلام يف مات  هيئة تداب  الصبة الة اتية 18-1
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 األعضاء ومن ميان أن حيّع حمّلام يف جلةة امل اي  التاب ة هيئة تداب  الصبة الة اتية 18-2

 األعضاء ومن ميان أن حيّع حملام يف جلةة التةفيذ وتةمية القدرات 18-3

 ما يستجد من أعمال -19

 القادمةموعد ومكان انعقاد الدورة  -20

 اعتماد التقرير -21

 اختتام الدورة -22

 


