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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ة على املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاح

 www.fao.orgاإلنرتنت على العنوان التايل: 
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 ة عشرةلثالدورة الثا

 2018أبريل/نيسان  20-16، روما

 التفصيليجدول األعمال 

 من جدول األعمال 3البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
 افتتاح الدورة -1

 افتتاح الدورة من قبل منظمة األغذية والزراعة 1-1
 الفيديو(وزير الزراعة يف أسرتاليا )عرب  بيان 1-2

 وحماية البيئة يةصحة النباتالالكلمة الرئيسية عن  -2
 األعمالاعتماد جدول  -3

 بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب 3-1
 انتخاب المقرر -4
 إنشاء لجنة أوراق التفويض -5
 تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية -6
 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -7
 الحوكمة -8

 ة إقليمية لوقاية النباتاتالزراعية وسالمة األغذية يف الكارييب على أهنا منظماالعرتاف بوكالة الصحة  8-1
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حبيث  ومراجعة اختصرترترترترترترترترترتاصرترترترترترترترترترتا ا 2017موجز عن تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرترترترترترترترترترترتاتي   لعام  8-2
 تشمل ممثل  املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

 2030-2020اإلطار االسرتاتي   لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة  8-3
 واآللية( التمويل املستدام لربنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )املفهوم 8-4
 اختصاصات جلنة املالية 8-5
 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية 8-6

 ضع المعايير وتنفيذهابين مجالي و التعاون  -9
 ايري وتنفيذها"دعوة القرتاح مواضيع "املع 9-1
 اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها 9-2
 التحديات املفاهيمية اخلاصة بالتنفيذ يف جمال وضع املعايري 9-3
 مشروع جترييب بشأن تنفيذ املراقبة 9-4
 نظام االستعراض ودعم التنفيذ 9-5

 وضع المعايير -10
 تقرير عن أنشطة جلنة املعايري 10-1
 الصحة النباتيةاعتماد املعايري الدولية لتدابري  10-2
 التعديالت املقرتحة على اختصاصات جلنة املعايري والئحتها الداخلية 10-3
 التعديالت احلربيّة على املعايري الدولية املعتمدة لتدابري الصحة النباتية 10-4

 )شهادات الصحة النباتية( 12)مسرد مصطلحات الصحة النباتية( واملعيار  5املعيار  -
 لتدابري الصحة النباتية

 إعادة ترتيب املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اخلاصة بذبابة الفاكهة وتوحيدها -
 وإجراء حتديثات فنية بسيطة فيها

 صيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتيةتو  10-5
 تيسير التنفيذ -11

 أنشطة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 11-1
 االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية 11-2
 15لتدابري الصحة النباتية رقم حالة تس يل رمز املعيار الدويل  11-3
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 الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية 11-4
 يّةفريق املهام املعين باحلاويّات البحر  11-5
 الت ارة اإللكرتونية 11-6
 خطة العمل لتيسري املبادالت الت ارية 11-7

 الدولية لوقاية النباتات في مجالي التواصل والدعوةأنشطة االتفاقية  -12
ألمانة االتفاقية  يف جمايل التواصرترترترترترترترترتل والدعوة 2018وخطة العمل لعام  2017األنشرترترترترترترترترتطة الرئيسرترترترترترترترترتية لعام  12-1

 الدولية لوقاية النباتات
 2020لية للصحة النباتية يف عام السنة الدو  12-2

 التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات الشبكةعن أنشطة تقارير  -13
 2017حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام  13-1
 املشاورة الفنية التاسعة والعشرون بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 13-2

 التعاون الدولي -14
 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-1
 تقارير شفهية من منظمات دولية خمتارة 14-2
 تقارير خطية من املنظمات الدولية املعنية 14-3

 التقرير المالي والميزانية -15
 2017التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  15-1
 2017تعبئة املوارد من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  15-2
 2018خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  15-3
 2019خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  15-4

 الدولية لوقاية النباتات النجاحات والتحديات في مجال تنفيذ االتفاقية -16
 بشأن الصحة النباتية وحماية البيئة خاصةجلسة لمناقشة مواضيع  -17

 الصحة النباتية ومحاية البيئة 17-1
 لتدابري الصحة النباتية 15دودة خشب الصنوبر وتنفيذ املعيار  17-2
 باتية بفعل تغرّي املناخالتفاعل بني الصحة البشرية والن 17-3
 تأثري تغري املناخ يف جزر احمليط اهلادئ على الصحة النباتية 17-4
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 صحة النباتيةتأكيد األعضاء ومن يمكن أن يحّل محّلهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير ال -18
 األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومن ميكن أن حيّل حملهم 18-1
 األعضاء يف جلنة املعايري ومن ميكن أن حيّل حمّلهم 18-2
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