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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة السادسة عشرة

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

 معلومات حمّدثة عن املؤمتر الدويل األول للصحة النباتية

 من جدول األعمال 1-15البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن إعداد 
 

نتّخطةّع لّالسمممممنةّال للصةّلالمممممةةّالنم تصةّتناصدّا األوّال ل ّاطلقّعاصّا النّلالمممممةةّالنم تصةّ ّتضممممم ّ  -1
ّدوفص ّهعق ّتسممممثّ الذيّملّل2022ّنوف رب/ّتشممممولثّال   ّ ّاقرتحتّالاجنة،2021ّل ّلولصو/ّحزلوانّ .19-بسمممممئّة كةة

13ّإىل9ّّمثّعقمم ّاممذاّا األوّ ّاط مممممممممممممممو ّّ)الاجنممةّالتوةصهصممة ّلاسممممممممممممممنممةّالمم للصممةّلالممممممممممممممةممةّالنممم تصممةّالمم للصممةالتوةصهصممةّ
ّالتوةصهصةّالاجنةفن قشممممممممممتّ ،ّابلتزامثّمعّاالحتف قّا وتقئّلا وةّاطلىلّابلصومّال ل ّلالممممممممممةةّالنم تصة.2022م لو/ّأايرّ

صّأربعةّأايمّللتضممممم ثّةاسمممممةّع مةّلاح ةّلومص  ّل ل ّمشمممممول ّبوملممتّا األوّال ل ّاطلقّلالمممممةةّالنم تصةّالذيّ ت  ّعا
صّ،ّللافقتّعالماألواتّصة فصةّلومصةّا ننيّ)فنصةّلعا صةّلتناص صة ،ّاب ض فةّإىلّح  نيّة نمصنيةاس تّموازلةّلومص  ّ

ّ.مشول ّالربملممت

ّدوفص ل ّغضونّذلك،ّانس -2 ّدما ّمضصفّبسمئّة كةة ةّاطخوىّ،ّلشوعتّاطاوافّا تع ق 19-ةمتّفنان ا
مثّلا ت وتّا ف لض تّ ال ل .ّعق ّا األومف لض تّغريّرمسصةّمعّأم نةّاالتف قصةّال للصةّهب فّ ّاالتف قصةّال للصةّ ّ

ّطممم نصممم ّالعا صّلالولنممم اّالشمممممممممممممم ممم لصمممةّ  تّا  اكمممةّا تةممم ةّلربل،ّلأدمممّ 2021إىلّدلسمممممممممممممم رب/دممم نونّاطلقّّلولصو/ّألوز
ّد نونّال   12ّّ لد نّالّب ّمثّأتةصلّ ا تع ادا ّال تض فةّأل قّماألوّدل ّعاصّا النّلالةةّالنم تصة.2022ّلن لو/

لمتّ ،ّ ّلن ن.2022 مممممممت رب/ّألاوق23ّّإىل21ّّموع ّا األوّبسمممممممئّضممممممص ّالوقت،ّلابتّمثّا قورّعق هّ ّالفرتةّمثّ
بصومّلاح ،ّمعّاالحتف ظّابلمنصةّا قرتحةّنفسممه ّلزايدةّمواعص ّاطح ا ّان نمصة.ّللتعتزمّعق ّّا قرتحّم ةّالربملممتتقلممريّ

ّدة  ّخمتاط،ّتش ركّمنا ةّاطغذلةّلالزراعةّ ّا تض فته.  ا األو

ّ
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لأخممذتّأممم نممةّاالتفمم قصممةّالمم للصممةّعا مم  ّبقوارّالاجنممةّالتوةصهصممةّلقواراتّاصتممةّتمم ابريّاللممممممممممممممةممةّالنممم تصممةّ ّدلر م ّ -3
ا شمممممموافّعاصّع اصةّّمه   تهاخل مسممممممةّعشمممممموةّ ع دةّتشممممممكصلّوا ّا ممممممتشمممممم ريّفمّلاصومّال ل ّلالممممممةةّالنم تصة،ّمثّ

فلمممممملّا األوّال ل ّلالممممممةةّالنم تصةّعثّعاصّةّاالتف قصةّال للصةّللكث ّالاولفّالواانةّق ّأةربتّأم ن التةضممممممريّلا األو.
ّعاصّاصتةّت ابريّاللممةةّالنم تصةّالمتّ  ّد نّمقور اّ ّاطصممل،ّلابلت  ّلتعني  ّد   ّد نّّالصومّال ل ّلالممةةّالنم تصة  ّم ّإذا

 ةّا شمممموافّعاصّا األوّال ل ّلالممممةةّعاصّاجملا ّاال ممممتشمممم ريّالفمّا عمّابلصومّال ل ّلالممممةةّالنم تصةّاالحتف ظّ ه
ّد نّلتعنيّفلمممممملّاو  نيّألّيفعه  ّ ّا سممممممتقمل. شممممممعمةّلتشمممممم لرتّأم نةّاالتف قصةّال للصةّمعّ النم تصةّأمّال،ّل ّم ّإذا

فّمعتّالربلتودوقّاحمل دّلا األواتّا قاص صةّلا نا ة،ّمعّمواع ةّم ّلقتضمممممصهّاختلخ م تّاالةت  ع تّ ّا نا ة،ّلاتّ 
لتقومّّأعضممم مّمثّالما ّا ضمممصفّلأم نةّاالتف قصةّال للصةّهب فّدعدّتنفصذّاذاّاو  .ّاو ق،ّإبنشممم مّأم نةّلا األوّتضمممدّ 

ّعئّاطخوىّا عنصةّ ّا نا ةّهب فّعق ّاذاّا األو.أم نةّاالتف قصةّال للصةّألض  ّابلتنسص ّمعّالشّت

وّال ل ّلالمممةةّ تّحىتّالصومّاب سممم يفةّ ّا األال للصةّألّتعهّ ا تع ق ةّ ّاالتف قصةّمثّاطاوافّل ممم ادّع دّ -4
ّدورايّلا  اكمممة1ّّدلالرّأمولكي000ّ400ّّالنمممم تصمممةّ ماهّقص تمممهّحوا  لايّيفهورلمممةّفنانممم اّليفهورلمممةّالولنممم ا،ّليفهورلمممة

ّلورل.000ّ300ّإىلّقص تهّللّتا تة ة.ّللس ادّاالحت دّاطلرليبّمثّخلقّالصةّلات وللّا شرتكّ ماهّ

 اهلصتةّم عو ةّإىلّالقص مّ  ّلاي:ّإنّ  -5
ّا ح اةّعا   ّهبذهّالو صقة.  1)
التوة هّابلشمممممممكوّإىلّا  اكةّا تة ةّعاصّا مممممممتضممممممم فته ّلا األوّال ل ّاطلقّلالمممممممةةّالنم تصة،ّليفهورلةّفنان اّّل  2)

ّدورايّلاالحت دّاطلرليبّعاص ّال عدّا   ّهلذاّاو  .ّتوفريّليفهورلةّالولن ا،ّليفهورلة
 تشجصعّاطاوافّا تع ق ةّ ّاالتف قصةّال للصةّعاصّدعدّا األوّال ل ّلالةةّالنم تصة.ّل  3)

                                                      
ل تق مّأم نةّاالتف قصةّال للصةّمعاوم تّحم   ةّعثّا واردّاليتّمتّ ق ّادت ل.2021ّ ّلقتّصص غةّاذاّالتقولو،ّملّلكثّاال تعواضّا   ّلع م1ّّّ

ّحش ا ّمثّأةلّا األوّال ل ّلالةةّالنم تصة.


