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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 الثامنةالدورة 

 1223 نيسان/أبريل 21 - 8 ،روما
 جدول األعمال التفصيلي المؤقت

 من جدول األعمال 2-1البند 

 14:00 اعتباراً من الساعة 2013 نيسان/أبريل 8

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 

 

 افتتاح الدورة -1

 اعتماد جدول األعمال- 2

 جدول األعمال المؤقت 1-2
 بيان االختصاصات المقدم من االتحاد األوروبي 2-2

 انتخاب المقرر- 3

 إنشاء لجنة أوراق التفويض- 4

 تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية- 5

 تقرير األمانة - 6

 الحوكمة- 7

 هيئة تدابير الصحة النباتية 1-7 

 الالئحة الداخلية لهيئة تدابير الصحة النباتية 7-1-1  

 تسمية واختيار وتناوب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية ونائب الرئيس 7-1-2 
 
 المكتب 7-2

 الالئحة الداخلية لمكتب هيئة تدابير الصحة النباتية 7-2-1 
 المراقبون 7-3
 الالئحة الداخلية لمجموعة التخطيط االستراتيجي 7-4

 المعايير الدولية وتنفيذهاوضع برنامج - 8

 وضع المعايير 8-1
 تقرير عن أنشطة لجنة المعايير 8-1-1
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 اعتماد المعايير الدولية 8-1-2

استخدام المصطلحات  المقترحة لتصحيح التفاوت في حبريّةالتعديالت ال 8-1-3
 المعتمدةفي المعايير 

 قائمة بمواضيع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-1-4

  (007-2008)الحركة الدولية للحبوب 
  (001-2008)الحّد من حركة اآلفات عبر الحاويات البحرية 

 ويةاللغمراجعة المجموعات  8-1-5

 التغييرات المقترحة في الالئحة الداخلية للجنة المعايير  8-1-6

المعايير الممكنة للمساعدة في تحديد ما إذا كان االعتراض الرسمي  8-1-7
 مبرراً من الناحية الفنية

 المسائل المتصلة بعملية وضع المعايير  8-1-8

 آخر المعلومات عن تطبيق العملية الجديدة لوضع المعايير 
  العالقة بين المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية والمعايير

 منظمات أخرىالصادرة عن 
  طلب لجنة المعايير صدور قرار عن هيئة تدابير الصحة النباتية

 بشأن مسائل التنفيذ
 اتفاقات النشر المشترك 

 التنفيذ 8-2

 15حالة تنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  8-2-1

 ePhytoبرنامج  8-2-2
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