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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الرابعة عشرة
روما 5-1 ،أبريل/نيسان

2019

جدول األعمال التفصيلي
البند  3من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
-1

افتتاح الدورة
1-1

افتتاح الدورة من قبل منظمة األغذية والزراعة

2-1

بيان وزير الزراعة يف املكسيك

-2

الكلمة الرئيسي ي ي ي ييية عن الصي ي ي ي ييحة النباتية وتنمية ال درات يلقيهااا ماادير عااام الصا ا ا ا ا ا ا ااة وس ا ا ا ا ا ااالمااة األغااذيااة
يف املفوضية األوروبية

-3

اعتماد جدول األعمال
1-3

بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب

-4

انتخاب الم رر

-5

إنشاء لجنة أوراق التفويض

-6

ت رير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية

-7

ت رير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

-8

الحوكمة واالستراتيجية
1-8

موجز عن تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي لعام

2018

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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2030-2020

2-8

اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة

3-8

خطة االستثمار اخلمسية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

4-8

جمموعة الرتكيز املعنية مبعايري السلع األساسية ومساراهتا

5-8

تيسري التجارة اآلمنة للنباتات واملنتجات النباتية  -خطة العمل

6-8

اخلطة االسا ا ا ا ا ارتاتيجية اخلمس ا ا ا ا ااية للش ا ا ا ا ااهادات اإللكرتونية للصا ا ا ا ا ا ة النباتية االنتقال من املش ا ا ا ا اااريع
إىل األعمال املعتادة

7-8

خطة العمل وامليزانية املقرتحتان ملشاريع التجارة اإللكرتونية يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

8-8

املفهوم اخلاص باآلفات الناشئة والقضايا املستجدة

9-8

مقاومة مضادات امليكروبات

10-8

توصيات هيئة تدابري الص ة النباتية

التعاون في مجالي وضع المعايير وتنفيذها
1-9

فريق املهام املعين باملواضيع والدعوة إىل اقرتاح مواضيع يف عام

2-9

حتليل املشروع التجرييب بشأن املراقبة

3-9

اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها

2018

املعايري وتنفيذها

 -10وضع المعايير
 1-10تقرير جلنة املعايري
 2-10اعتماد املعايري الدولية لتدابري الص ة النباتية
 3-10توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الص ة النباتية
 4-10الت ديات املفاهيمية يف جمال وضع املعايري من حيث التنفيذ
 -11التنفيذ وتنمية ال درات
 1-11تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
 2-11اقرتاح منح صفة مستقلة إىل فريق املهام املعين باحلاويات الب رية
 3-11حالة تسجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الص ة النباتية رقم
 -12السنة الدولية للصحة النباتية في عام

15

2020

 1-12تقرير اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للص ة النباتية
 2-12خطة العمل وامليزانية للسنة الدولية للص ة النباتية
 -13أنشطة شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 1-13تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام
 2-13املشاورة التقنية الثالثون بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

2018
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 -14االتصال والتعاون الدولي
 1-14تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف جمايل التواصل والدعوة
 2-14تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف جمال التعاون الدويل
 3-14تقارير خطية من املنظمات الدولية املعنية
 4-14مناقشة لفريق اخلرباء عن تنمية القدرات والص ة النباتية من منظمات دولية خمتارة (املركز الدويل للزراعة
والعلوم البيولوجية ،اتفاقية التنوع البيولوجي ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،مرفق وض ا ا ا ا ا ااع املعايري وتنمية
التجارة ،منظمة التجارة العاملية)
 -15الت رير المالي والميزانية
 1-15التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام

2018

 2-15تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن تعبئة املوارد يف عام
 3-15خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام

2018

2020

 4-15مبادرة التمويل املستدام  -الدعم لربنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من خالل زيادة الربنامج
العادي ملنظمة األغذية والزراعة
 -16النجاحات والتحديات في مجال تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 -17جلسة لمناقشة مواضيع خاصة بشأن الصحة النباتية وتنمية ال درات
1-17

حملة عامة عن دعم تنمية القدرات يف جمال الص ة النباتية

2-17

مسامهة التعاون بني بلدان اجلنوب يف منظمة األغذية والزراعة يف تنمية القدرات يف جمال الزراعة

3-17

دور تقييم قدرات الص ة النباتية يف تدعيم املنظمات الوطنية لوقاية النباتات

4-17

أخذ العينات القائمة على املخاطر يف جمال الص ة النباتية اخلطوات التالية

 -18السنة الدولية للصحة النباتية :الترويج للسنة الدولية للصحة النباتية وإحياؤها  -تبادل األفكار
يحل محلّهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية
 -19تأكيد األعضاء ومن يمكن أن ّ
حيل حملّهم
 1-19األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الص ة النباتية ومن ميكن أن ّ
حيل حملّهم
 2-19األعضاء يف جلنة املعايري ومن ميكن أن ّ

 -20ما يستجد من أعمال

 -21موعد ومكان انع اد الدورة ال ادمة
 -22اعتماد الت رير
 -23اختتام الدورة

