
 

 CPM 2023/12 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 11البند  هيئة تدابري الصحة النباتيةتوصيات 

 2من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 
 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة
 هيئة تدابري الصحة النباتيةتوصيات 
 من جدول األعمال 11البند 

 )من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت(
 

 مقدمة
إّن أي توصيييية صيييادهي عن هيئة تدابري الصيييحة النباتية )انيئة( هم نّ  تئةمدش انيئة ب يييةن معيييا اب محمة مةئّ  ة  لصيييحة  [1]

اختاذ إجراءات ب ةن معةلة حمددي مةص ة  لصحة النباتية أو ملئاجلة معةلة ذات نطاق  ل ة جيع ع ىالنباتية أكان ذلك 
ت تةمةع ب ييييةملا املن مات الو نية أو امق يمية لوقاية النبااتت ببئن النفوذ أو وتةناول الةوصييييية معييييا اب أو إجراءا أوسييييع 

العييييييي طة أو الصيييييييكمية ملئاجلةحا  كما ت ّدة توجيحات عم ية والدعا لةحعيييييييع تنفيو االتفاقية أو مئياه دو  حمدد لةدابري 
  الصحة النباتية أو جمموعة من هوش املئايري

  1 سنوات عديديوتئةمد انيئة توصياهتا منو  [2]
وجيوز لطرف من األ راف املةئيياقييدي أو ألمييانيية االتفيياقييية الييدولييية لوقيياييية النبييااتت )األمييانيية(  بنيياء  ع ى الئم ييية ا يياصييييييييييييييية  [3]

  قرتاح موضوع لوضع توصية ب ةنه وعرضه ع ى انيئةا 2بةوصيات انيئة واملئايري املةفق ع يحا 
إىل انيئة لكم تن ر  ت دميهح احلاجة إليه و حيئة م يفوع ا سعيوّأ أو م ه يوضيل وينبغم إعداد م يروع أو  ل ةوصيية امل رتمة  [4]

(  وسيييةعيييةغرق فرتي امل ييياوهي  ق مال واف   انيئة ippc@fao.org)االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت فيه من خكل أمانة 
   اة الةئ ي ات املكرتوينيوليو/متوز من ت ك العنة عن  ريق ن  1تبدأ ق  ثكثة أشحر االقرتاح ع ى 

 استعراض توصيات اهليئة يف برانمج العمل
 ("R-06احلاوايت البحرية )توصية اهليئة بشأن  "مراجعة

 اعُةمدتاليت   3(R-06) احلاوايت البحريةيئة ب ييةن ان( ع ى مراجئة توصييية 2022)العييادسيية ع ييري انيئة ق دوههتا   واف  [5]
وأُقّر أبنه   مئنية  حلاوايت البحرية ناجمموعة تركيز اتبئة إن اء يئة انال راه الوي اختوته نةج عن   و 2017ق األصاب ق عاة 

كنحج   النباتية أوإما كنحج مؤق  قباب وضييييييع مئياه دو  لةدابري الصييييييحة  ومراجئةحا  R-06يئة انامب اء ع ى توصييييييية  ينبغم
 ملا م 
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CPM 2023/12 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 2من  2الصفحة 

  سيييواء  ووضيييئ ع ى مد   مضيييوهاي  و   لوسيييا اب االفرتاضيييية  2022خكل عاة  اجةماعات ناالرتكيز عدي  جمموعة ع دتو  [6]
 ةوصييياتال ع ى أُدخ  لةغيريات اجلوهرية اليت إىل ان ر ا و (  R-06يئة ب ييةن احلاوايت البحرية )انم ييروع مراجئة لةوصييية 

  ت ز الةغيرياتال  وثي ةهبوش ال 1  فإن النعخة امل دمة كم حق احلالية ل حيئة
 الدوهي العابئة ع ري ل حيئة ت دمي م روع الن  إىلق الوق  احلاضر ويةا  R-06ةوصية السواجئة الرتكيز  جمموعة  قامو  [7]

  CPM 01_2023/12 الوثي ة فرتي امل اوهي  ع ى النحو الواهد قع ى ل مواف ة 
  CPM 01_2023/12  لوثي ة 1 املرفق ق املوكوهن ري ع ى النحو ا أيض  الرتكيز  جمموعة وأعدت [8]

 
 قراراتال

 :مدعّوي إىل ال ياة سا ي م ق دوههتا العابئة ع ري إّن هيئة تدابري الصحة النباتية [9]
 يحا املواف ة ع و  الئماب إدهاجحا ق برانمج يةئعيئة اليت قد ب ةن توصيات انجديدي  اقرتاماتأي  مناق ة (1)
 يئة ب ةن ان روع مراجئة توصية واملةئ  ة س 2023يوليو/متوز  1اليت تبدأ ق  فرتي امل اوهي مناق ة (2)

 يحا املواف ة ع و  CPM 01_2023/12  لوثي ة(" الواهد ق R-06) احلاوايت البحرية"


