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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة التاسعة
روما 13 ،مارس/آذار 4 -أبريل/نيسان 0234

اإلجراءات الخاصة باعتماد التوصيات
البند  0-8من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أوالا -معلومات أساسية
تخلل الدورة الثامنة لهيئة تدابير الصحة النباتيةة  )3112تقةديم اقتةراحين يتعلقةان بتويةيات
-1
هيئة تدابير الصةحة النباتيةة الهيئةة) اقتةرا عةن النباتةات المائيةة وعنةر عةن تلةارة النباتةات عبةر
شبكة اإلنترنت التلارة اإللكترونية) .وقد رحّب العديد مةن اططةراا المتعاقةدة بهةاتين التويةيتين
واتفقت من حيث المبدأ على أن تبحثهما المنظمات الوطنية لوقاية النباتات .وكان هناك إجماع علةى
ضرورة توني الحذر لدى اتخاذ أي قرار بهذا الشأن .واعتُبر كذلك أنه من الهام جداً إعطاء إشةعار
مسةةبق بهةةذا النةةوع مةةن االقتراحةةات قبةةل الوقةةت الكةةافي إفسةةاحا ً فةةي الملةةا للتفكيةةر فةةي االقتراحةةات
وللتشاور بشأنها مع أيحاب المصلحة قبل اعتمادها.
وبعةةةةد مناقشةةةةات مستفيضةةةةة فةةةةي اجتمةةةةاع ملموعةةةةة التخطةةةةي االتسةةةةتراتيلي فةةةةي شةةةةهر
-3
أكتوبر/تشرين اطو  3112حو موضوع توييات هيئة تدابير الصةحة النباتيةة اتفقةت الملموعةة
على اقترا ناص بإجراءات محددة زمنيا ً لوضع توييات الهيئة.

ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :
MJ402/A
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اإلجراءات المقترحة العتماد توييات هيئة تدابير الصحة النباتية:
)1
)3
)2
)4
)5
-2

يلوز طي طرا من اططراا المتعاقدة أو لألمانة اقترا موضوع لتويية تصدرها
هيئة تدابير الصحة النباتية وعرضه على الهيئة
ينبغي بحث الحاجة إلى تويية جديدة يادرة عن الهيئة واالتفاق عليها في اجتماع تعقده
الهيئة
ينبغي تعميم مشروع تويية الهيئة ومسوغها المنطقي أو ما يبرر الحاجة إليها إلبداء
المالحظات عليها لمدة ثالثة أشهر بعد انعقاد اجتماع الهيئة
تقوم اطمانة بمراجعة مشروع تويية الهيئة في ضوء ما يرد من مالحظات وتحيل من ث ّم
المشروع المراجع إلى مكتب الهيئة لدراتسة المالحظات ومراجعته إذا دعت الحاجة ورفع
تويية إلى الهيئة العتماده
يُحا مشروع تويية الهيئة إلى الهيئة العتماده
ّ
إن هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى:

 )1اعتماد اإلجراءات المقترحة العتماد توييات هيئة تدابير الصحة النباتية.

