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 النباتية  الصحة تدابري  هيئة

 الدورة اخلامسة عشرة

 2021أبريل/ نيسان   1ومارس/ آذار   18و  16اجتماع افرتاضي،  

 اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية 

 من جدول األعمال 3- 14البند  

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  إعداد أمانةمن 

 
كامتلاد   يةصلةة النباتليف سليا  النلنة اللللية لشلى   مبادرات تنفيذ  2021عام  من الفصل  اولل خالل تواصل  ي -1

، 2020دينللللللللم ا كانو  اولل  2يف  ل   .19-كوفيل  جائةة  جراء تفشللللللللي 2020عام   نفذ يفغري رمسي لألنشلللللللل ة ال    ت
اجمللس اعتمله ما ، على حنو نوات اللللية لىلحيائهاعن النل  اإلعال نظمة بشلن  امليف سلياسلة لد  لابإلشلار  ىل  املاايري اح

بشلللللللللللللللن   67ا1980(، لقرار اجمللس االقتصلللللللللللللللاد  لاالجتملاعي 2012 بالل امللائلة نيونيواحايرا  نيلرابالة لاورباتل  ادلر يف 
يف دلرهتا عة  جلنة الاراالذ  تقلمت ب   نظمة مشرلع قرار املؤمتر املجملس    أقرالننوية،   لاحتفاالت الذكرى الننوات اللللية 

نتيجة كمايوا أاير من ك  عام    12يف   يةدلصللةة النباتلالنللاباة لالاشللرين بشللن  احتفال منظومة اومد املتةل  دبيوم دل  
 .الشن يف هذا بللر رائل  ال  اض لاتزامبيا أخذت بامامها ملبادر  

 
من بني هؤالء اوعضللللللللللللللاء هنا  ملبادر . ل ذه ادعد صللللللللللللللري  هعن   كافة  املنظمةمن أقاليد  عل  أعضللللللللللللللاء  لأعرب  -2

جلمهورية الللمينيكية لاورجنتني لال ازي  ا ملاخالت من لبلعد أيضللا منلالصللني ن  77ىلنللنينلليا نيابة عن جمموعة الللللللللللللللللل 
عن االحتاد أملانيا نيابة  ل اليااب  لمجهورية كوراي لالصني(؛  بلعد أيضا من  ن  سياآل موعة اإلقليميةاجملاتيلنل نيابة عن  ل لبريل(؛  

ىليرا  نيابة عن اجملموعة اإلقليمية للشر  اودىن ل ىلسبانيا(؛  بلعد أيضا من  دللة ن  27اولرليب لدلل  اوعضاء البالغ علدها 
زمبابو  لألغنلا نيابة عن اجملموعة ل النللللللللللويل نيابة عن بللا  الشللللللللللمال؛  ل اململكة الاربية النللللللللللاودية(؛  بلعد أيضللللللللللا من ن

لآيرلنلا اململكة املتةل  ل ي انيا الاظمى ل املكنللللللللللللللي ؛ ل كنلا؛ ل أسلللللللللللللل اليا؛  ل ؛  (غاانبلعد أيضللللللللللللللا من  وفريقيا ناإلقليمية 
 الشمالية؛ لالوالايت املتةل  اومريكية.
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كندا  رئينلللللللللللللليلة املاية اومن ال لذائي   يةصللللللللللللللةلة النبلاتلالوعي ابرفع منللللللللللللللتوى  نظملة كذل  مهييلة  املجملس   أقر  ل  -3
ملايل من اب أمانة االتفاقية اللللية لوقاية النبااتتاليل تد على ضللللرلر  لشللللل  أهلاف التنمية املنللللتلامة، قيق  حتلاملنللللاية يف 

ما لهو ،  بنللنة لاحل  ابلضللب   رمسًيالنللنة اللللية اىلطال  دعمهد بال  عنابإلمجاع  نظمة املأعضللاء جملس لأعرب . اللعد
، امللير الاام شلللو دلنيو   النللليلتل  املناسلللبة، سلللل  لب.  هالىلرثالنلللنة اللللية التنفيذ الناج  ونشللل ة  يف  شلللك  ىلًازًا هاًما  

 املبادراتل عم  جمتمع االتفاقية اللللية ىلقامة صللللللللللللة بني  ، ل يةصلللللللللللةة النباتجمال اللمنظمة، الضلللللللللللوء على أيية الوقاية يف  ل
 .دصةة لاحل هنج دصب ابجتاه تال    لاليلا

 
يف عملية   امهمً ا  شلك  ىلًازً تمع اللل  لتىل  اجملابلننلبة   يةصلةة النباتال  هذه اوحلاث الضلوء على أيية تنلل  ل  -4

من قب   ىلقرارهحتفال بيوم دل  للصلةة النباتية ينتظر المشلرلع القرار ااا  لأ    اومر اقعلل .  اىلضلافيً قتضلي ىلقرارًا ال تاال ت
نظمة للمامللير الاام ةي  ، سللللللللليىلقراره. ليف حال 2021  متوزايف يوليو هاعقلمن املامع   ال  ةالقادميف دلرت  نظمة املمؤمتر 
قل يتد االحتفال ل .  نلبانيلال  النلادسلةيف دلرهتا  جلماية الاامة لألمد املتةل ىل  ا يةصلةة النباتدل  لليوم ختصلي   اق اح 

ا الذكرى النللللللللباني لالتفاقية 2022  أايرامايو  12يف  يةلصللللللللةة النباتلابليوم اللل  اولل املتوقع  ، لالذ  يصللللللللادف أيضللللللللً
 .اللللية لوقاية النبااتت

 
 القيام مبا يلي: هيئة تلابري الصةة النباتية ملعو  ىل ىل   ل  -5
 

 12اومد املتةلل  دبيوم دل  للصللللللللللللللةلة النبلاتيلةد يف منظوملة احتفلال مليلة آبخر املالوملات عن ع خلذ علملًااو (1ن
 .من ك  عام أايرامايو

وم دل  للصلةة النباتية لكذل  املنلتمرين دلف ختصلي  يزامبيا على جهودها لدعمها ىل    شلكرلالتوج  ابل (2ن
 .ذا االق احااكومات ال  أعربت عن دعمها هىل  

اومد املتةل  منظومة احتفال التفاقية اللللية لوقاية النبااتت على دعد اق اح  يف ااوطراف املتااقل   تشجيعل  (3ن
ال  مت التقللم دلا من خالل النظر يف التاهللات  من كل  علام  أايراملايو 12دبيوم دل  للصللللللللللللللةلة النبلاتيلةد يف 

 ينللللللللللللللرينظمة لاجلماية الاامة لألمد املتةل  لتامليف مؤمتر ا مع نظرائهتننلللللللللللللليق  لالاالحتفال دذا االث للعد 
 النهائي. ىلقرارهد


