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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

تقرير املشاورة التقنية الثالثة  -بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت املشاورة التقنية تقرير عن 
 املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت بنيوالثالثني 

 من جدول األعمال 1-17البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومنظمة وقاية النبااتت يف احمليط اهلادئ
 
انعقدت املشاااااااااااااالثا اة قالث اةناةنث لاةنات ا قل املا لات اة الللث ة  املث اةا الت ناملشاااااااااااااالثا اة قالث  قشااااااااااااا    -1

 . 2022لفرباملر/ش اط  2021افرتاضي يف تاث جاسات يف أك  قر/تشرملن األلل لن فلرب/تشرملن اةناين 
لن رت املشااااااالثا اة قالث يف اةملاف لاملام املقدال ان االاتث اي  لااااااا ملث ةدلل لرص أفرملقلا ة لاااااا   املا لث  -2

اة الللث احلا ملث تشاارا ة  املث اةا التو لأجرت اداليت قشاارا ترص ت عاالث تا  دلبث تداقة اةلااتث اةا اتلث نا لبث  يف 
حتت ث اي  لااا ملث ةدلل لرص أفرملقلا كلا لث ل الللث ة  املث اةا الت  لثهتا اةسااا  ااث تشاارا ةاللااا  ث تا  عاف االات

 لعاث ايتفا لث اةدلةلث ة  املث اةا الت.
ا لجراًل ا لافقت تالا ا لبث املت  ث ة داقة اةلاتث اةا اتلث  اة قالثها املشاالثا  لات عت املعاملة اةيت ا ا ددا -3 ا ا عراضا 

اةشاتلا اةقان نلث يف املا لثو لتقلللات ملا لاا   ف و لىل جانف ت جلهات مل2002يف تام نا لبث املت  ث  يف  لثهتا اةراقعث 
كانت املا لث اة الللث ة  املث اةا الت املرتق ث تساااااااا  يف اومل ط اة  جلهلث اواعااااااااث إليترتاي إلملا لات اة الللث ة  املث 

اااا لاا كاااا دل اا  االاااتااث  اة الللااث ة  اااملااث اةا ااالت يفاةا ااالت اةلاااااااااااااااا ثا تن ا لبااث املت  ااث. لن رت  ل  املا لااات 
اي  لااااا ملث ةدلل لرص أفرملقلا لأنشاااامل ها للساًفها تساااا  يف املعلاث اة ه تاا تالها د ج اومل ط اة  جلهلث إلةاساااا ث لىل 

 اا لث ل الللث ة  املث اةا الت:
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  قغلث حتقلت أدداي ايتفا لث اةدلةلث ة  املث  ة  املث اةا الت يف اة الم املعين ة عالثاتاساااااااااااااالت أنشااااااااااااااملث املا لات
  ؛1997اةا الت ن

  ت حلد تداقة اةلتث اةا اتلث؛ل 
 لاملشاثكث يف األنشملث اةراالث لىل اةرتلملج ألدداي ايتفا لث اةدلةلث ة  املث اةا الت؛ 
 .ل   املعا اات لنشردا  

ء. لة ن لاة لث املا لات اة الللث ة  املث اةا الت لىل ت افت يف اآلثا اة قالثليف د ا اةلاااد و ت ت  عااا  املشاااالثا  -4
ترى أا االاتث اي  لااااا ملث ةدلل لرص أفرملقلا تساااا  يف املعاملة اةدنلا اةيت حد هتا ا لبث املت  ث. لتا  د ا اةات و ت عااااي 

لا قلااااااف ها املا لث أبا تعرتي ا لبث يف  لثهتا اةسااااااا  ااااااث تشاااااارا إلالاتث اي  لااااااا ملث ةدلل لرص أفرملق اة قالثاملشااااااالثا 
 اة الللث احلا ملث تشرا ة  املث اةا الت يف لعاث ايتفا لث اةدلةلث ة  املث اةا الت. 

اةناةنث لاةناتل لقدتم ان ا  ف اةشاااااااتلا اةقان نلث يف املا لث لأاانث ايتفا لث اةدلةلثو اة قالث لخال املشاااااااالثا  -5
ألثلإل لاة تر امل   اااااااااو لاا لث ل املث اةا الت يف   املث اةا الت يفاألندملز لاا لث ل  اات جمل تث فرتلثو تضااااااااام جمل تث 

ليًت ها  اة قالثملشاااالثا ااةشااارأل األ م لاا لث ل املث اةا الت يف أارمل ا اةشااالاةلقثو ق قدع اشااارلخ تاقل  يخ لااااعاااات 
أل ازملد أه اترتاص املا لات اة الللث ة  املث اةا الت. لات لدت اة تلقث املاقتث  لا الث ة ي مل افت تالهلا ممنا  اةداخ

  ان اة عالقات.
االعلث لتاقت املشاااااااالثا اة قالث اعا اات ندقتث ان أاانث ايتفا لث اةدلةلث قشااااااارا لا انلث اةشاااااااراكث/اة عالا ا   -6

ملت اةضاا ء تا  اةلااات اة لاث قعل  جمل تث تركلز قشاارا تعزملز ن م اةن اث ل اااق  وإلآلفات اةدلةلث ةالعا اات امل عاقث
 لاي  جاقث حلايت تفشي اآلفات اة اقعث ةاهلبث. كلا أعاعت تا  اا أحرزتا جمل تث اةرتكلز ان تقدم.

اة شدلا ان حلث  اتخم رب ث تث ان أاانث ايتفا لث اةدلةلث قشرا ش  اعا اات ندق  اة قالث املشالثاكلا تاقت  -7
. لمت اةا ر يف األف اث اململرلحث خبلااااااااااااا   2030-2020عااااااااااااااا ها ندلل أتلال اة اللث ة عاث اي اااااااااااااارتاتلجي ةافرتا 

اخ لاااعااات ا سم ا اا شاااثه ن ل  تساا عل ايتفا لث اةدلةلث خبدااتاو لكلم س ن مل سم ا اا شاااثه لجراء تقلللات 
  املد ربه.ع  ةدى قعض اةا م اة الللث ةا شدلا ة تال  خم ام امل اث  امل ج  ا إلةف

ا ةالا لات اة الللث ة  املث اةا الت ةعرص اة تد ت اةيت ي تزال ت -8 يف عرتص  اااااااا لاها لأتلتت اةفرعااااااااث أملضاااااااا 
 األ اةلم اة اقعث  او لك ةك لقراز اا حقق ا ان جناح لاا أ اا ا ان شراكات ا رتاتلجلث.

تا   اة قالثلأعا  ًثلس جمل تث اةرتكلز املعالث ق غة املااخ لاسااااااااااااااً  اةلاااااااااااااتث اةا اتلث اة اقعث ةاهلبث املشاااااااااااااالثا  -9
 .2021أملا ل  /   لرباة ض  اةرادن ةعل  جمل تث اةرتكلز اا  لنشاًها يف خبل   تث اعا اات ندق 

ان اا لث ل املث  Visoni TIMOTEاو اةساااااالد إلةشاااااا ر لىل اةًرلس املا هلث ليمل  ثا ممنا  املشااااااالثا اة قاللت جق  -10
 Diegoو لثح  ا ترحل  ا حاث ا إلةًرلس اادملدو اةسااااااااااااالد لاةناتلاةا الت يف اةلو ا ا ئو تا   لا تا املشاااااااااااااالثا اةناةنث 

QUIROGA 2022م لث اةراقعث لاةناتل يف تااان ااث اةلتث اةا اتلث يف املدرلط ااا يبو اة ه  لرتأس املشالثا اة ق. 
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 لىل اةقلام مبا ملاي:  2022نا لبث ادت ا يف  لثهتا اةسا  ث تشرا  للاق  -11
 

 ؛األخ  تال ا إلة قرملر  1ن
لاةا ر يف ت عاااااااااالث املشااااااااااالثا اة قالث امل عاقث قق  ل االاتث اي  لااااااااااا ملث ةدلل لرص أفرملقلا ة   ا املا لث   2ن

 اةدلةلث ة  املث اةا الت. لعاث ايتفا لثحتت اة الللث احلا ملث تشرا ة  املث اةا الت 


