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 وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
MQ185/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

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

  للصحة دولية سنة عن اإلعالن سبيل يف املبذولة اجلهود عن املستجدات آخر

 2020 عام يف النباتية

 األعمال جدول من 3-1-11 البند

 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة إعداد من

 

 مقدمة   -أواًل

 

 للصحة دولية سنة إقامة فنلندا اقرتحت ،"(اهليئة)" النباتية الصحة تدابري هليئة العاشرة الدورة انعقاد خالل -1

 سنة إقامة إىل السعي تقررو للهيئة العاشرة الدورة جانب من قويًا دعمًا االقرتاح هذا لقي وقد. 2020 عام يف النباتية

 .فنلندا بقيادة ،2020 عام يف النباتية للصحة دولية

 

 للصحة الدولية للسنة الرتويج من أجل متعددة أنشطة نفذت ،2015 عام يف للهيئة العاشرة الدورة انعقاد منذو -2

 باألنشطة اضطلع وقد. بها والسري عنها اإلعالن عملية ودعم والدولي، الوطين املستويني على 2020 عام يف النباتية

 فنلندا، يف والغابات الزراعة ووزارة"( الدولية االتفاقية)" النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة من كل رئيسية بصورة

 .املوارد وحشد واإلعالمية اإلجرائية األعمال على رئيسية بصورة األنشطة تلك ركزت وقد. املتطوعني فرادى من وعدد
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  السنة عن اإلعالن صعيد على التقدم أجل من اإلجرائية األنشطة   -ثانيًا

 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية
 

 الفاو تعتمد أن الضروري من أصبح ،2015 عام يف للهيئة العاشرة الدورة اختذته الذي اإلجيابي القرار عقب -3

 عام يف الفاو ملؤمتر األربعني الدورة انعقاد خالل وذلك ،2020 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة عن لإلعالن قرارًا

 الزراعة جلنة مثل الفاو أجهزة من عدد استشارة جيب مؤمترها، انعقاد لدى هذا الفاو لقرار اإلعداد أجل منو. 2017

 واجلمعية املتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي اجمللس إىل املسألة حتال الفاو، عن القرار صدور وبعد. الفاو وجملس

 أجل من التالية اإلجرائية األنشطة نفذت وقد. 2018 عام يف بصددها نهائي قرار اختاذ أجل من املتحدة لألمم العامة

 :ُقُدمًا هذه اإلعالن عملية دفع
 

 الفاو ملؤمتر والثالثون التاسعة الدورة 2015 حزيران/يونيو

 لصحةل" خمصصة" سنًة 2020 عام تعيني أجل ومن الفاو مؤمتر حتضري أجل من

 خالل 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة مسألة فنلندا أثارت ،يةتالنبا

 انعقاد وخالل. 2015 حزيران/يونيو يف الفاو ملؤمتر والثالثني التاسعة الدورة أعمال

 من للفاو العام املدير إىل رمسي بطلب التقدم تنوي بأنها فنلندا صرحت الفاو، مؤمتر

 جانب من هذا ملسعاها قويًا دعمًا فنالت. النباتية للصحة الدولية السنة إقامة أجل

 لوقاية الوطنية املنظمات من عدد إبالغ جرى وقد. الفاو لدى آخرين أعضاء عدة

 بدعم الوطنيني للمنسقني السماح أجل من املؤمتر انعقاد قبل فنلندا نوايا عن النباتات

 .فنلندا طرحتها اليت باملبادرة املؤمتر فرّحب. املسألة هذه

 النباتية الصحة تدابري هيئة ومكتب االسرتاتيجي بالتخطيط املعنية اجملموعة 2015 األول تشرين/أكتوبر

 قامت النباتات، لوقاية الدولية االتفاقية أمانة قدمتها اليت املناقشة وثائق إىل استنادًا

 النباتية الصحة تدابري هيئة ومكتب االسرتاتيجي بالتخطيط املعنية اجملموعة

 الدولية للسنة التخطيط وهيكلية واحملددة الرئيسية واألهداف املمكن النطاق مبناقشة

 إىل الصدد هذا يف مقرتحات تقديم اهليئة مكتب فقرر. 2020 عام يف النباتية للصحة

 (CPM2016/34 الوثيقة) للهيئة عشرة احلادية الدورة

 للصحة الدولية السنةب االحتفال أجل من الفاو إجراءات مبباشرة الرمسي الطلب  2016 الثاني كانون/يناير

 2020 عام يف الدولية

  فنلندا، يف والبيئة الزراعة وزير اقرتح ،2016 الثاني كانون/يناير يف

 جوزيه غرازيانو دا سيلفا السيد للفاو العام املدير على ،Kimmo Tiilikainen السيد

 العام املدير إىل فنلندا وطلبت. النباتية للصحة دولية كسنة 2020 عام عن يعلن أن

  قرار اعتماد بهدف للفاو املعنية اهليئات أعمال جدول على املسألة توضع أن للفاو

 .2017 عام يف الفاو ملؤمتر األربعني االجتماع خالل الصدد هذا يف
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 الزراعة جلنة مكتب عن الصادر التأييد  2016  شباط/فرباير

 وافيق  الزراعية،  للجنية  املقبلية  اليدورة  إعيداد  إىل الراميي  اللجنة مكتب اجتماع خالل

" النباتيية  للصيحة  دوليية  سنة" 2020 عام جعل إىل الدعوة اقرتاح إدراج على باملكت

 30-26 رومييا،) للجنيية والعشييرين اخلامسيية للييدورة املؤقييت األعمييال جييدول علييى

 عليى  يطيرح  فسيوف  االقيرتاح  عليى  اللجنية  وافقيت  حال ويف(. 2016 أيلول/سبتمرب

 األول كيانون /ديسيمرب  9-5 روما،) الفاو جمللس املائة بعد واخلمسني اخلامسة الدورة

 مليؤمتر  األربعيني  اليدورة  إىل االقيرتاح  اجملليس  حييل ذلك، وبعد. فيه للنظر( 2016

 إىل للفياو  العيام  امليدير  يرفيع  ثيم  ومين . لتأيييده ( 2017 متوز/يوليو 8 إىل 3 من) الفاو

 مين  املقرتحية  الدوليية  السينة  بشيأن  بالتيداول  يقضيي  طلبياً  املتحدة لألمم العام األمني

 عيام  أواخير  من املمتدة الفرتة يف املتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي اجمللس جانب

 .2018 عام مطلع إىل 2017

 

  الدولية السنة عن اإلعالن دعم أجل من اإلعالمية األنشطة   -ثالثًا

 2020 عام يف النباتية للصحة

 

  النباتية للصحة الدولية السنة برنامج تنفيذ يف والحقًا الفعلي، اإلعالن عملية صلب يف التواصل يقع -4

 للصحة الدولية السنة أهداف عن اإلبالغ على أنشطتها من الكثري الدولية االتفاقية أمانة ركزت وبالتالي. 2020 عام

 فنلندا، وقامت. للفاو الداخلية األوساط عن فضاًل والدولية الوطنية للجماهري منافعها وعن 2020 عام يف النباتية

 األنشطة كافة تعداد يستحيلو. الفاو ملؤمتر والثالثني التاسعة للدورة دعم مواد بوضع كندا، من متطوعني من مبساعدة

 :كالتالي الرئيسية األنشطةكانت  ولكن الوطنية، واخلدمات الدولية االتفاقية أمانة نفذتها اليت اإلعالمية
 

 لالتفاقية منتظمة دراسية حلقات بعقد تقضي ممارسة الدولية االتفاقية أمانة أرست جديدة، سياسة من كجزء 

 ختص اليت النباتية الصحة جمال يف اهلامة املواضيع عن والفاو الدولية االتفاقية موظفي إبالغ أجل من الدولية

 السنة باقرتاح املتعلقة اجلهود تناولتو حزيران/يونيو 24 يف األوىل الدراسية احللقة ظمتُنو. الدولية االتفاقية

 .هذه العمل حبلقة الفاو موظفو ورّحب. 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية

 العمل حلقة" انعقاد خالل 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية للسنة بالرتويج الدولية االتفاقية أمانة قامت 

 املواشي وتربية الزراعة حلماية الربازيلية املؤسسة نظمتها اليت" النباتية للصحة املهددة العوامل بشأن الدولية

 الربازيل باولو، ساو يف

 معرض يف عقد مؤمتر لدى 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية ةللسن بالرتويج الدولية االتفاقية أمانة قامت 

 النبات وتربية النباتية الصحة تواجهها اليت التحديات: الغذائي واألمن املناخ تغري" عنوان حتت ميالنو

 ."الوراثية واملوارد
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 للصحة الدولية السنة حول مواقف حتديد وثائق بصياغة كندا، من متطوعني من مبساعدة فنلندا، قامت 

 ملؤمتر والثالثني التاسعة الدورة النعقاد حتضريًا للفاو الوطنية املرجعيات إبالغ من أجل ،2020 عام يف النباتية

 لدعم بطلب مرفقًة النباتات لوقاية الوطنية املنظمات من الكثري إىل تلك املواقف حتديد وثائق أبلغت وقد. الفاو

 .الفاو مؤمتر خالل 2020 عام يف النباتية للصحة الوطنية السنة

 عام يف النباتية للصحة الدولية بالسنة خاصة إلكرتونية صفحة وإنشاء بتخصيص الدولية االتفاقية أمانة وقامت 

 اإللكرتونية الصفحة حتتويو .h/https://www.ippc.int/en/iyp النباتية للصحة الدولية البوابة ضمن 2020

 املواد من وغريها مصورة وأفالمًا تفسريية وعروضًا إخبارية مقاالت 2020 لعام النباتية للصحة الدولية للسنة

 مواد النباتية للصحة الدولية بالسنة اخلاصة العمل أدوات وحتتوي. الوقت مع إنتاجها جرى اليت اإلعالمية

 للسنة الرتويج املصلحة ابأصح من وغريها النباتية للصحة الوطنية للمنظمات تتيح اليت األساسية املواد مثل

 .2020 عام يف النباتية للصحة الدولية

 النباتية للصحة الدولية للسنة عمل وخطة داخلية إعالمية اسرتاتيجية الدولية االتفاقية أمانة وضعت وقد  

 . اهليئة ملكتب وأبلغتها 2020 عام يف

 ملنظمة السنوي االجتماع أمام 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة عن تفسرييًا عرضًا اهليئة رئيس قدم 

 .2015 عام يف الشمالية أمريكا يف النباتات وقاية

 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة عن تفسرييًا عرضًا الدولية، االتفاقية أمانة عن نيابة فنلندا، وقدمت 

 .2015 عام يف املتوسط والبحر أوروبا يف النباتات وقاية ملنظمة السنوي االجتماع أمام 2020

 جمللس العاملة الفرقة أمام 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة عن تفسرييًا عرضًا فنلندا وقدمت 

 .2015 عام يف اتللنبات الصحية اخلدمات موظفي رؤساء من املكونة األوروبي االحتاد

 املشاورات أمام 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة بشأن تفسرييًا عرضًا الدولية االتفاقية أمانة قدمت 

 .الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات ومجيع النباتات لوقاية اإلقليمية املنظمات بني ما الفنية

 النباتية للصحة الدولية للسنة الرتويج أجل من االجتماعي التواصل لوسائل اسرتاتيجية املتطوعني أحد وضع 

 . 2020 عام يف

 حول تدريبية دورة خالل 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة عن تفسرييًا عرضًا املتطوعني أحد قدم 

" أمانًا أكثر غذاء أجل من أفضل تدريب" مبادرة بني باالشرتاك الكامريون ياوندي، يف نظمت النباتية الصحة

 .األفريقي لالحتاد التابع النباتية للصحة األفريقي لساجمل وبني األوروبي لالحتاد

 

 للسنة بالرتويج وفنلندا والتفيا ديفوار وكوت األرجنتني من األطراف وممثلو الدولية االتفاقية أمانة قامت 

 املتعلقة االتفاقيات بني التآزرات حول العمل حلقة" انعقاد مبناسبة 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية

 االتفاقيات بني والتنسيق التعاون الدولية االتفاقية ممثلو واقرتح. 2016 عام جنيف يف" البيولوجي بالتنوع

 للتنوع املتحدة األمم عقد مع متاشيا دولية فعاليات تنظيم بشأن مجيعها البيولوجي بالتنوع املتعلقة السبع

https://www.ippc.int/en/iyph/
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 جانب من قويًا دعمًا االقرتاح هذا لقي وقد. 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة مثل البيولوجي،

 .اخلتامية االستنتاجات يف فأدرج العمل حلقة يف املشاركني كافة

 

 بالسنة اخلاصة اإلعالمية باألنشطة حافلتني كانتا قد 2016و 2015 السنتني فإن آنفًا، ذكر ما وحبسب -5

 . هنا كلها ذكرها يتعذر حبيث 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية

 

 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة أجل من املوارد حشد   -رابعًا

 

 امليزانية خارج من املساهمات خالل من وبراجمها الدولية الفعاليات متويل وجوب على الفاو أحكام تنص -6

 للسنة التخطيط أجل من املوارد إتاحة لضمان كثرية جهود بذل ينبغي وبالتالي. العادي الربنامج أموال خالل من وليس

 وأمانة اهليئة مكتب بذل( 2015) للهيئة العاشرة الدورة انعقاد منذو. ولتنفيذها 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية

 :يلي ما مشلت املوارد حلشد جهودًا الدولية االتفاقية
 

 النباتية للصحة الدولية للسنة للمتطوعني برنامج إنشاء 

 

 الدولية السنة خيص للمتطوعني برنامج إقامة على حزيران/يونيو يف املعقود اجتماعه خالل اهليئة مكتب وافقو -7

 بنسبة املتطوعني أول ساهم وقد. متطوعني بصفتهم املوظفني من املوارد حشد منه اهلدف 2020 عام يف النباتية للصحة

 عن اإلعراب اهليئة ومكتب االتفاقية أمانة تود السياق هذا يفو. النباتية للصحة الدولية للسنة الرتويج جهود يف كبرية

 عام يف النباتية للصحة الدولية للسنة الرتويج أجل من مقابل بدون وقتهم خصصوا الذي أمساؤهم التالية لألفراد شكرهما

2020: 
 

 وضع أجل من وقته من أيام بأربعة Montuori السيد تربع (الفاو/إيطاليا) Mirko Montuor السّيد

 االعتيادي عمله جانب إىل االجتماع، التواصل لوسائل اسرتاتيجية

 الفاو لدى

 الفاو مؤمتر أجل من صيغت اليت املواقف حتديد وثائق يف مساهمات (كندا) MariePierre Mignault السيدة

 الفاو مؤمتر أجل من صيغت اليت املواقف حتديد وثائق يف مساهمات (كندا) Brian Double السيد
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 .2016 عام يف النباتية للصحة الدولية للسنة املتطوعني برنامج أنشطة لتكثيف نية هناك -8
 

 ماحنني من امليزانية خارج من متويل على احلصول أجل من النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة جهود 

 حمتملني

 

 عملية لدعم امليزانية خارج من أموال على احلصول أجل من حثيثة جهود ببذل الدولية االتفاقية أمانة قامتو -9

 املاحنني من بعدد االتفاقية أمانة اتصلتو. هلا والتخطيط 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة عن اإلعالن

  آيرلندا تربعت ،2015 األول كانون/ديسمرب يفو. الساعة حتى حمدود جناح سوى حتقق مل ولكنها احملتملني

 أمانة تودو. 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية بالسنة اخلاصة اإلعالمية اجلهود ليلتمو يورو ألف 25 مببلغ

 اآلخرين املاحنني تشجيع ذاته الوقت يف وتودان املساهمة هذه على آيرلندا شكر اهليئة ومكتب الدولية االتفاقية

 .ماليًا 2020 امع يف النباتية للصحة الدولية بالسنة املتعلقة اجلهود دعم على احملتملني

 

 :إىل مدعوة تدابري الصحة النباتية هيئة إنو -10
 

 القيمة الطوعية املساهمات على الثناء (1)

 السخية املالية مساهمتها على آيرلندا شكر (2)

 2020 عام يف النباتية للصحة الدولية للسنة املتطوعني برنامج إىل االنضمام على اآلخرين املتطوعني تشجيع (3)

 عام يف النباتية للصحة الدولية السنة وأهمية لفكرة الرتويج على النباتات لوقاية الوطنية املنظمات تشجيع (4)

 لديها الدائمني الفاو ممثلي خالل ومن عواصمها يف 2020

 للصحة دوليًة سنًة 2020 عام عن اإلعالن إىل الرامية اجلهود دعم على اآلخرين احملتملني املاحنني تشجيع (5)

 .النباتية


