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ويرجى من السادة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ.   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

  www.fao.org على العنوان التالي: 

MQ102/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

نطاق السنة الدولية  - 2020تقرير عن األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للصحة النباتية يف عام 

 للصحة النباتية وأهدافها وهياكلها

 من جدول األعمال 3-1-11البند 

 الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية 

 

 مقدمة -اًلأّو

 

اقرتحت فنلندا خالل الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة( إعالن سنًة دولية للصححة النباتيحة    -1

سحنًة   2020السحعي إىل إعحالن عحام    . واستأثر االقرتاح بدعم قوي من الدورة العاشرة للهيئحة الحق قحررت    2020يف عام 

 ( بقيادة فنلندا.2020للصحة النباتية )السنة الدولية لعام  دولية

 

 يف رومحا خحالل الفحرتة    يف دورته التاسحعة والحثالثني   منظمة األغذية والزراعة )الفاو( وأبلغ الوفد الفنلندي مؤمتر -2

وأححا  علمحًا    2020السحنة الدوليحة يف عحام     عحالن ، باملقرتح الذي قّدمه إىل اهليئة إل2015يونيو/حزيران  13إىل  6من

عاشرة للهيئة قد أّيدت هذا االقرتاح تأييدًا قويحًا. وحظحي التحدّخل باسحتتابات إةابيحة جحدًا محن العديحد         الدورة البأن

 .2020الوفود. ورّحب مؤمتر الفاو بالتالي باقرتاح إنشاء سنة دولية للصحة النباتية يف عام من

 

إىل املدير العام للفاو إلدراج مسحألة   ، طلبًا رمسيًا2016ووجه وزير الزراعة والغابات يف فنلندا، يف فرباير/شبا   -3

على جدول أعمال اجتماعات الفاو ذات الصلة من أجل اعتمحاد قحرار    2020إعالن السنة الدولية للصحة النباتية يف عام 

 .2017داعم لذلك خالل الدورة األربعني ملؤمتر الفاو يف عام 
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أنه ةب التخطحي  بصحورة ملموسحة للسحنة      ماملقّدويعين الرد اإلةابي من جانب مؤمتر الفاو والطلب الرمسي  -4

 2016وحتديححد أهححدافها ونتائتهححا وعنالححرها الربانيححة لتكححون جححاهزة لححدورة ا لحح  يف عححام  2020الدوليححة لعححام 

والجتماعات اللتان األخرى للفاو املعنية بالتحضري للمتل  واملؤمتر. وسيتعّين اختاذ القحرارات خحالل الحدورة احلاديحة     

 وأهدافها وهياكلها. 2020يئة يف ما خيّص نطاق السنة الدولية لعام عشرة لله

 

 نطاق السنة الدولية -ثانيًا

 

قررت اهليئة السعي إىل إعالن سنة دولية للصحة النباتية من دون فهم واضح ملا تنطوي عليه الصحة النباتيحة.   -5

يوعًا يشري إىل اإلطار العلمحي والتنظيمحي   فهناك العديد من التفسريات للصحة النباتية على الرغم من أن التفسري األكثر ش

 وجود آفات وممرضات قد تكون غازية. احتمال لفحص الواردات النباتية من أجل الكشف عن

 

ونظرًا إىل توافر طرق خمتلفة لتفسري ما تعنيه الصحة النباتية، من املهم توضيح معناها يف سياق السنة الدوليحة.   -6

ومكحامن تركيزهحا.    2020شحطة اااريحة يف سحياق السحنة الدوليحة لعحام       ومن شأن ذلك أن يساعد على حتديد نطحاق األن 

وناقش مكتب اهليئة وا موعة املعنية بالتخطي  االسحرتاتيتي التابعحة لالتفاقيحة الدوليحة لوقايحة النباتحات )االتفاقيحة        

نباتيحة. وأقحّر مكتحب    ، واستنتج كل منهما أنه ةب حماولة إةاد تعريف للصحة ال2015الدولية( هذا املوضوع يف عام 

اهليئة بضرورة أن ترّكز السنة الدولية على األهداف واألنشطة املنّفذة عرب االتفاقية الدولية واحلكومات الوطنيحة، ولكنحه   

على هذه األنشطة. وبناء علحى ذلحك، اقتححرح تعريحف مصحطلح       2020السنة الدولية لعام رأى أنه ةب أال يقتصر نطاق 

 على النحو التالي: 2020سنة الدولية لعام "الصحة النباتية" ألغراض ال

 

غالبًا ما ُتعترب الصحة النباتية االختصاص الذي يستخدم ُنهجًا رمسية أو تشريعية ملنع    الصحة النباتية

الكائنات املسببة لآلفات واألمراض من االنتشعار يف منعا م مهعددة، ال اعيما معن خع ل       

 التفاعل البشري مثل التجارة الدولية.

 

ويف هذا السياق، ةب توضيح أن هذا التعريف لي  من تعريفات مسرد مصطلحات الصححة النباتيحة اصحا      -7

باالتفاقية الدولية وأنه ةب عدم استخدام مصطلحات هذا التعريحف سسحب معناهحا الحوارد يف املعيحار الحدولي للصححة        

لعحام   ن أجل توضيح ما تنطوي عليحه السحنة الدوليحة   . فهذا التعريف نّرد تفسري ملعنى الصحة النباتية م5النباتية رقم 

 القرارات الدوليني والوطنيني.  لانعيبالنسبة إىل  2020

 

 2020اهلدف األاااي للسنة الدولية للصحة النباتية لعام  -ثالثًا

 

يتمّثل اهلدف الشامل والعام للسنة الدولية يف حتديد غاية واضحة ملحا يحوّد ا تمحع الحدولي املعحين بالصححة        -8

يف االرتقححاء تسححتوى الححوعي  2020لعححام  ت الفكححرة األساسححية للسححنة الدوليححة هححذا ا ححال. ومتّثلححالنباتيححة حتقيقححه يف
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الصحة النباتية على املستوى الدولي ويف فئات ا تمع الق ال تحدرك غالبحًا محا هحي السياسحات املتعّلقحة بالصححة        عن

وع وأولحت بحأن أفضحل وسحيلة لزيحادة      النباتية ومنافعها. وناقشت ا موعة املعنية بالتخطي  االسرتاتيتي هحذا املوضح  

الوعي الدولي تكمن يف إظهار تأثري الصحة النباتية على تنفيذ األهداف الدولية على غرار احلد من ااوع والفقر ومحاية 

 على النحو التالي: 2020لعام البيئة. وبناء على ذلك، يحقرتح حتديد اهلدف الرئيسي للسنة الدولية 

 

وف ترف  مستوى الوعي إزاء أهمية تعثثريات الصعحة النباتيعة يف معاقعة ق عايا      السنة الدولية للصحة النباتية ا"

 والتهديدات على البيئة والتنمية االقتصادية." والفقر متثل شواغل عاملية، مبا يف ذلك اقوع

 

 2020األهداف احملددة للسنة الدولية لعام  -رابعًا

 

ية واملسحائل الحق تسحتدعي اختحاذ إجحراءات      سرتّكز األهداف احملددة للسنة الدولية بشكل أساسي على التوع -9

بشأنها، وستؤدي بالتالي إىل تقديم دعم عام وسياسي أقوى لقضايا الصحة النباتية إىل جانحب حتسحني التنسحيق داخحل     

، 2015األوسا  املعنية بالصحة النباتية. وناقشت ا موعة املعنيحة بحالتخطي  االسحرتاتيتي، يف أكتوبر/تشحرين األول     

وخلصت إىل أن األهحداف احملحددة السحتة التاليحة قحد تكحون        2020السنة الدولية لعام يف  ميكن اعتمادهاحمددة أهدافًا 

 مالئمة هلا:
 

      زيادة وعي لانعي القرارات العموميني والسياسيني على املستويات العاملية واإلقليميحة والوطنيحة بشحأن الصححة

 النباتية.

 ة املبذولة يف نال الصحة النباتية واملوارد املرتبطة بها يف ضوء تعزيز وتدعيم ااهود الوطنية واإلقليمية والعاملي

 منو التتارة وبروز خماطر آفات جديدة بسبب تغري املناخ.

 .تثقيف عامة الناس وزيادة معارفهم عن الصحة النباتية 

 .حتسني احلوار وإشراك ألحاب املصلحة يف نال الصحة النباتية 

 النباتية يف العامل. زيادة املعلومات عن حالة الوقاية 

 .تيسري إقامة شراكات بشأن الصحة النباتية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية 

 للهيئة بشأن وضع أهحداف حمحددة للسحنة الدوليحة لعحام       ةمن املفيد اختاذ قرار من جانب الدورة احلادية عشر

 تا يسمح بالتخطي  بشكل ملموس هلا. 2020

 

 2020السنة الدولية لعام  املرجوة من خمرجات -خامسًا

 

، املخرجحات املمكنحة   2015ناقشت ا موعة املعنية بالتخطي  االسرتاتيتي كحذلك، يف أكتوبر/تشحرين األول    -10

ولكنها مل تتولحل إىل اسحتنتاج بهحذا الشحأن. وباإلضحافة إىل ذلحك، مل يقحرتح مكتحب اهليئحة           2020 لعام للسنة الدولية

ذلك أن جتري اهليئة نقاشًا بشأن املخرجحات احملحددة لبلحوع أعلحى درجحة      خمرجات حمددة. لكنه اقرتح بداًل من أي
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ممكنة من التأييد. وإن املخرجات املؤقتة الواردة يف محا يلحي مسحتخرجة محن الوثحائق الحق ناقشحتها ا موعحة املعنيحة          

 بالتخطي  االسرتاتيتي ومكتب اهليئة، وهي تثابة اقرتاحات:
 

 الق عايا املتصعلة بالصعحة النباتيعة اأععداد املطبوععات الشععبية واملقعاالت         د على إ  ع اقمهور بشكل جّي

 وغريها(.

  2030-2020اعتماد اارتاتيجية جديدة للصحة النباتية يف االتفاقية الدولية للفرتة 

  اأ( من االتفاقية الدولية( 2-11اعتماد ونشر "ااتعراض حالة وقاية النباتات يف العامل" ااملادة 

 عامععًا بعععد التوقيعع   70يومععًا دوليععًا للصععحة النباتيععة ا 2021السععادم مععن ديسععمرب/كانون األول  حتديععد

 االتفاقية الدولية(، وقد يصبح ذلك حدثًا انويًا   على

 إقامة آلية مالية ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 بالصحة النباتية   املتعلقة زيادة التزامات اقهات املاحنة 

  يف جمال التمويل املستدام للنظم الو نية للصحة النباتيةزيادة االلتزامات 

 زيادة انعكام املسائل املتصلة بالصحة النباتية يف املناهج األكادميية الو نية 

 مشاركة أكرب ألصحاب املصلحة يف العمليات الو نية الختاذ القرارات املتصلة بالصحة النباتية 

  الصحة النباتية على املستويات الو نيةاملتصلة ب األااايةحتسني التشريعات والبنى 

 إقامة مناقشات يف جمال السيااات بشثن تنظيم الصحة النباتية واإلدارة املتكاملة لآلفات داخل الفاو 

  اقديدة إلدارة اآلفات النباتية ومكافحتها التقنياتزيادة الوعي بشثن ااتخدام 

 ت املتعّلقة بالصحة النباتيةإشراك جمموعات أصحاب املصلحة غري التقليدية يف اإلجراءا 

 زيادة بروز الصحة النباتية يف جمال الرتبية 

 زيادة الربط بني تغري املناخ والصحة النباتية 

 

وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل النظر يف هحذه االقرتاححات عنحد اختيحار خمرجحات السحنة الدوليحة         -11

 أو وضعها. 2020لعام
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 وتنظيمها 2020 لعام الدولية برنامج العمل إلع ن السنة -ااداًا

 

حاليًا على أنشطة من شأنها إعالن السنة الدوليحة وعلحى أنشحطة     2020يقتصر برنامج عمل السنة الدولية لعام  -12

أولية متعّلقة بالربنامج واالتصاالت والشراكات والشحؤون املاليحة. وعلحى الحرغم محن أنحه ال ميكحن وضحع خطح  برانيحة           

. 2020 ددة اصالحة بالسحنة الدوليحة لعحام    بنى األساسية للرتكيز على األعمحال احملح  الوقت احلالي، ينبغي تطوير اليف

الضروري إنشاء منتدى يف إطار االتفاقية الدولية لضمان متّكن األطراف املتعاقحدة وممثلحي اإلدارات األخحرى يف الفحاو     ومن

 وتنفيذها. 2020تخطي  للسنة الدولية لعام وغريها من املنظمات الدولية وااهات املاحنة الرئيسية من املساهمة يف ال

 

ومكتحب  يف إطحار اللتنحة املاليحة لالتفاقيحة الدوليحة       2020وجتري حاليًا مناقشات بشحأن السحنة الدوليحة لعحام      -13

 اهليئة. ومع تكثيف األنشطة، تعاني هذه ا موعات من قيود زمنية ومن حيث الرتكيبة تصّعب معااة مجيع املسائل

. وبنححاء علححى ذلححك، يحقححرتح إنشححاء انححة توجيهيححة للسححنة الدوليححة  بشححكل واف 2020املتعلقححة بالسححنة الدوليححة لعححام 

. ومن املقرتح أيضًا أن تضم اللتنة التوجيهية هذه عددًا من اللتان الفرعيحة أو نموعحات معنيحة باألنشحطة     2020لعام

 االت والشؤون املالية والشراكات. الرئيسية على غرار تلك املتعّلقة بالربنامج واالتص

 

وةب أن تضم اللتنة التوجيهية محا يكفحي محن األعضحاء ملعااحة مجيحع املواضحيع املتصحلة بالسحنة الدوليحة            -14

. وأولت ا موعة املعنية بالتخطي  االسرتاتيتي ومكتب اهليئة بأنحه سحيكون مثاليحًا أن تتحألف العضحوية      2020لعام

 من:
 

 7 تعاقدةأع اء من األ راف امل 

 7 أع اء مناوبني من األ راف املتعاقدة 

 5  أع اء من املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات املتعاونة   7إىل 

 ع و واحد من أمانة االتفاقية الدولية والفاو 

  2020ممثلني عن املاحنني واملساهمني الرئيسيني يف السنة الدولية لعام  3ما ال يزيد عن 

 

اهليئة أنه قد يكون محن املفيحد إشحراك بعحم املمحثلني الحدائمني محن األطحراف املتعاقحدة كأعضحاء            ورأى مكتب -15

 مناوبني عنهم يف اللتنة التوجيهية لتنسيق األعمال بشكل كامل مع أجهزة لنع القرار يف الفاو.أو

 

 توقيت األنشطة -اابعًا

 

ةب تنظيم عمل اللتنة التوجيهية للسنة الدولية متاشيًا مع اادول الزمين السحاري إىل ححني انعقحاد السحنة      -16

، 2017-2016للفحرتة   2020. وسيكون ذلك موجهًا بشكل أساسي حنو الرتويج للسنة الدولية لعام 2020الدولية لعام 

 أكثر تفصياًل لألنشطة يف ما يلي: . ويرد جدول زمين2020-2017وللتخطي  العملي لألنشطة للفرتة 
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 األنشطة السنة

2016  دعم الفاو يف علمية إعداد الوثائق واختاذ املواقف خالل ا ل  واملؤمتر 

 وضع االسرتاتيتيات واألنشطة املتعّلقة باالتصال لدعم عملية اإلعالن عن السنة الدولية 

 2020 لعام للسنة الدولية االتصال مع األطراف املتعاقدة بشأن ااوانب الربانية   

 حتديد املنظمات الشريكة احملتملة واالتصال بها 

 تعبئة املوارد 

 
2017  دعم الفاو يف عملية إعداد الوثائق واختاذ املواقف خالل ا ل  واملؤمتر 

   دعم الفاو يف إعداد الوثائق واختاذ املواقف خالل مداوالت ااماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيحا

 واألمم املتحدة

    السححنة الدوليححة وضححع االسححرتاتيتيات واألنشححطة املتعّلقححة باالتصححال لححدعم عمليححة اإلعححالن عححن

 2020لعام

 مع األطراف املتعاقدة بشأن ااوانب الربانية للسنة الدولية  التوالل 

 حتديد املنظمات الشريكة احملتملة واالتصال بها 

 تعبئة املوارد 

 
2018   املواقف خالل مداوالت ااماعة االقتصادية لحدول غحرب   دعم الفاو يف عملية إعداد الوثائق واختاذ

 أفريقيا واألمم املتحدة

  2020السنة الدولية لعام تنفيذ األنشطة املتعّلقة باالتصال لرفع الوعي بشأن  

  2020السنة الدولية لعام االتصال مع األطراف املتعاقدة للتخطي  ألنشطة 

 التعاون مع املنظمات الشريكة الق مت حتديدها لتنظيم األنشطة 

  2020الدولية لعام لسنة لوضع برنامج 

 تعبئة املوارد 

 

2019   مع األطراف املتعاقدة واملنظمات املتعاونة  2020لية لعام السنة الدوتنسيق أنشطة 

  2020السنة الدولية لعام تنفيذ األنشطة املتعّلقة باالتصاالت لرفع مستوى الوعي حول 

  2020الدولية لعام وضع برنامج نهائي للسنة 

 تعبئة املوارد 

 

2020   2020السنة الدولية لعام تنفيذ برنامج 

 تعبئة املوارد 
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2021   2020الدولية لعام أنشطة املتابعة للسنة 

  2020السنة الدولية لعام تقييم 

 "نشر التقرير "حالة وقاية النباتات يف العامل 

 تعبئة املوارد 

 

 2020السنة الدوليحة لعحام   جتدر اإلشارة إىل أن اادول الوارد أعاله هو جدول أولي لألنشطة الق ستؤدي إىل  -17

وهو ال يتضمن وضع إجحراءات برانيحة علحى غحرار إعحداد إطحار اسحرتاتيتي جديحد لالتفاقيحة الدوليحة           وما بعدها فق . 

، عنحد االقتضحاء،   2020الدوليحة لعحام   . وسحيتعّين إدراج أنشحطة االتصحال هحذه املتعّلقحة بالسحنة       2020العتماده يف عام 

 للسنة الدولية. ةهيالتوجيية متى توافق عليها اللتنة خطة العمل السنوية بشأن االتصاالت اصالة باالتفاقية الدوليف

 

 القرارات املقرتح اختاذها من جانب الدورة احلادية عشرة للهيئة -ثامنًا

 

 إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -18
 

 واعتماده 6 تية" على النحو املبني يف الفقرةيف تعريف "الصحة النبا النظر (1)

 8علحى النححو املشحار إليحه يف الفقحرة       2020يف اهلدف الرئيسي من السنة الدولية للصحة النباتيحة لعحام    النظر (2)

 واعتماده

 ؛واعتمادها 9على النحو املشار إليه يف الفقرة  2020يف األهداف احملددة للسنة الدولية لعام  النظر (3)

محع مراعحاة االقرتاححات املشحار إليهحا       واعتمادهحا  2020م املخرجات املتوّقعحة محن السحنة الدوليحة لعحا      مناقشة (4)

 10الفقرة يف

 14كما هو مقرتح يف الفقرة  2020انة توجيهية للسنة الدولية لعام  إنشاء (5)

 15أعضاء اللتنة التوجيهية من األطراف املتعاقدة كما هو مذكور يف الفقرة  اختيار (6)

علحى النححو املشحار إليحه      2020واادول الحزمين املحؤقتني للسحنة الدوليحة لعحام       األعمالجبدول  اإلحاطة علمًا (7)

 .16الفقرة يف

 

 

 


