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 عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا ي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فيلدواع
 ومعظم وثائق المنظمة .ال للضرورة القصوىإضافية منهـا إوأال يطلبوا نسخا  بهذه النسخة أثناء االجتماعات

 على شبكة االنترنتمتاحة 
 www.fao.org على العنوان
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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 
 ةخامسالدورة ال

 2003نيسان /أبريل 11-7روما، 
 2003الجدول الزمني المؤقت لعام 

  من جدول األعمال المؤقت10-8البند 

وضعت جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية التابعة  -1
دابير   ة لت ة المؤقت وبر   للهيئ ي أآت ا ف ي اجتماعه ة، ف حة النباتي رين األول /الص روع 2002تش ، مش

ة  ( ليعرض على الهيئة المؤقتة 2003برنامج عمل لعام  امج   ). ICPM 03/23أنظر الوثيق ويشمل برن
تراتيجية      طابقة لكل توجه  م العمل اجتماعات وأنشطة ومبادرات    ات االس ة      من التوجه ة المؤقت  للهيئ

ود   الهذا باإلضافة إلى األنشطة الجارية مثل اجتماعات لجنة المعايير و         . وأهدافها وأولوياتها  ي  بن الت
ام                 . حددتها األمانة في برنامج العمل     ل ع امج عم ي مؤقت لبرن الي جدول زمن ويرد في الجدول الت

 . استنادًا إلى توصيات جماعة العمل2003
 *2003ة النباتية لعام الجدول الزمني المؤقت لبرنامج عمل الهيئة المؤقتة لتدابير الصح

 
 أنشطة أخرى وضع المعايير 2003
ايير    شباط/فبراير تعراض المع طلحات واس ة المص قائم

 الدولية لتدابير الصحة النباتية
ر   ب فيما يتعلق تحليل مخاطر اآلفات     اآلفات غي

 الحجرية الخاضعة للوائح

 

   آذار/مارس
ة    نيسان/أبريل ة المؤقت ة للهيئ دورة الخامس ال

 ابير الصحة النباتيةلتد
وية   ي بتس ي المعن از الفرع الجه

 النزاعات
  جماعة العمل التابعة للجنة المعايير أيار/مايو
 1استعراض المعيار الدولي رقم  حزيران/يونيو

 
 ماعة دعم تبادل المعلوماتج

وجهين جماعة    انتشار اآلفاتانخفاض مستوى تموز/يوليو يم   ل الم درات التقي ي  ق  ف
  الصحة النباتيةمجال
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 أنشطة أخرى وضع المعايير 2003
اورة  آب/أغسطس اورات(مش أن   ) مش ة بش ة إقليمي فني

مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
ة  ات(حلق يم ) حلق أن تقي ل بش عم

 حة النباتيةالصمجال   فيقدراتال
ات   منهجية التفتيش أو مراقبة تقّرح الحمضيات أيلول/سبتمبر ين المنظم ة ب اورة فني مش

 اإلقليمية لوقاية النباتات
وبر رين /أآت تش
 األول

اعدة   2استعراض المعيار الدولي رقم  تراتيجي والمس يط االس التخط
 الفنية

وفمبر رين /ن تش
 الثاني

  لجنة المعايير

مبر  انون  /ديس آ
 األول

ة           دورة السادسة للهيئ ائق لل إعداد الوث
 المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

2004   
اير  انون /ين آ
 الثاني

  التكافؤ

  جماعة العمل المعنية بقائمة المصطلحات شباط/فبراير
   آذار/مارس
ة    نيسان/أبريل ة المؤقت ة للهيئ دورة السادس ال

 لتدابير الصحة النباتية
ّل   ا ي بح ي المعن از الفرع لجه

 النزاعات
وارد      * الل م ن خ ا م ة دعمه ع األمان ة تتوق طة ذات األولوي ى أنش امق إل ود الغ ط األس ير الخ  يش

 .بينما يشير الخط المائل إلى أنشطة رئيسية هامة. البرنامج العادي
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -2

 .2003ة المقترحة لبرنامج العمل لعام  باألنشط
وارد           ل والم امج العم ي برن ررة ف ات المق وء األولوي ى ض ت عل ي المؤق دول الزمن  الج

 .المتاحة
ل         امج العم طة برن ي أنش ة ف رات المطلوب اة التغيي ع مراع ة م ديالت الالزم ال التع  بإدخ

 .وأولوياته
 .يغته المعّدلة على الجدول الزمني المؤقت بص

 . إلى األمانة بتنفيذ برنامج العمل استنادًا إلى الجدول الزمني المؤقت قدر المستطاع

 . األعضاء على إبداء اهتمامهم في المشارآة في أنشطة برنامج العمل أو المساعدة فيها


