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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 2020السنة الدولية للصحة النباتية في عام 

 من جدول األعمال 2-12البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 
 

 مةمقدّ  -ًال وّ أ
 
)، ختصــيص ســنة دولية للصــحة 2015اقرتحت فنلندا، خالل الدورة العاشــرة هليئة تدابري الصــحة النباتية (اهليئة) ( -1

 . وأيـدت اهليئـة، يف دورهتـا العـاشــــــــــــــرة، بشــــــــــــــكـل قوي هـذا االقرتاح، وتقّرر الســــــــــــــعي إىل االحتفـاء 2020النبـاتيـة يف عـام 
 حتت قيادة فنلندا. 2020 عام بالسنة الدولية للصحة النباتية (السنة الدولية) يف

 
)، نطاق تعريف بالنســـــبة إىل "الصـــــحة النباتية" يف ســـــياق الســـــنة 2016واعتمدت اهليئة، يف دورهتا احلادية عشـــــرة ( -2

الدولية للصـــحة النباتية وحّددت معايري املســـائل اليت ســـتغطيها الســـنة الدولية. وباإلضـــافة إىل ذلك، اعتمدت اهليئة يف دورهتا 
عشـــــرة األهداف الرئيســـــية واحملّددة للســـــنة الدولية وأنشـــــأت جلنة توجيهية معنية بالســـــنة الدولية تابعة لالتفاقية الدولية احلادية 

ما يلي "اللجنة التوجيهية للســنة الدولية"). واســتعرضــت جلنة الزراعة، يف دورهتا اخلامســة والعشــرين  لوقاية النباتات (تســمى يف
، االقرتاح الذي تقّدمت به فنلندا وقّررت إحالة مشــروع قرار إىل جملس املنظمة يف دورته 2016اليت انعقدت يف ســبتمرب/أيلول 

 ) الذي أقر أيضا مشروع القرار.2016اخلامسة واخلمسني بعد املائة (ديسمرب/كانون األول 
 



2  CPM 2018/32 

 

وشــــــــّجعت األطراف  ) املخرجات والنتائج املتوخاة للســــــــنة الدولية.2017واعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشــــــــرة ( -3
املتعاقدة على تقدمي مســــــامهات من خارج امليزانية للتمّكن من تنفيذ أنشــــــطة تروجيية لدعم عملية اإلعالن عن الســــــنة الدولية 

 والقرتاح فعاليات وأنشطة حمتملة خاصة بالسنة الدولية على ممثليهم اإلقليميني يف اللجنة التوجيهية للسنة الدولية.
 

 2020باتية في عام الترويج إلعالن السنة الدولية للصحة الن األنشطة الرامية إلى -اانيً ث
 
، حفل حضـــــــــــره عدد كبري من الناس دعماً لإلعالن عن الســـــــــــنة الدولية مبشـــــــــــاركة 2017يوليو/متوز  4نُظم، يف  -4

، مــدير Aulikki HULMI، وزير الزراعــة يف مجهوريــة آيرلنــدا؛ والســــــــــــــيــد Andrew DOYLEمتحــدثني، وهم: الســــــــــــــيــد 
، أمني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ Jingyuan XIAالدولية يف وزارة الزراعة والغابات يف فنلندا؛ والســــــــــــــيد العالقات 
 ، جهــة اتصـــــــــــــــال االتفــاقيــة الــدوليــة بــالنســــــــــــــبــة إىل فنلنــدا، وإدارة املنظمــة واملمثلني الــدائمني. Ralf LOPIANوالســــــــــــــيــد 

 تروجيي بشأن السنة الدولية.ويف هذه املناسبة، ُعرض للمرة األوىل شريط فيديو 
 
، على االقرتاح املقّدم من حكومة فنلندا لالحتفاء 2017يوليو/متوز  5ووافق مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني يف  -5

 يف منظومة األمم املتحدة وأقّر مشــــــــــروع قرار املؤمتر، طالباً من املدير العام إحالة هذا القرار  2020بالســــــــــنة الدولية يف عام 
 2020األمني العام لألمم املتحدة بغية جعل اجلمعية العامة لألمم املتحدة تنظر خالل دورهتا املقبلة يف إعالن ســــــــــــــنة  إىل

 الســــــــــــــنة الدولية للصــــــــــــــحة النباتية. ومن املتوقع أن يعرض القرار، الذي ســــــــــــــتقرتحه حكومة فنلندا على األمم املتحدة، 
 .2018حدة من أكتوبر/تشرين األول إىل نوفمرب/تشرين الثاين على اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم املت

 
 االجتماعان الثاني والثالث للجنة التوجيهية للسنة الدولية  -اثً لاث

 النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتللصحة 
 
أبريل/نيســـان  13و 12 وميي يفانعقد االجتماع الثاين للجنة التوجيهية للســـنة الدولية يف إنشـــون، مجهورية كوريا،  -6

عضـــــــــــــوية جمموعة العمل املعنية  وجّددلرئيس لديدة جنائبة (مجهورية كوريا)  Kyu-Ock YIM. وانتخب الســـــــــــــيدة 2017
بالشؤون املالية وجمموعة العمل املعنية باالتصاالت والشراكات. وتضمنت أهم نتائج االجتماع ما يلي: خطة عمل حمّسنة 

ت خاصــة بالســنة الدولية؛ والتقّدم احملرز يف املناقشــة املتعلقة بتعبئة املوارد والشــراكات بالنســبة إىل الســنة الدولية؛ لالتصــاال
 والرتتيبات اخلاصة باحلدث اجلانيب املقرتح تنظيمه للسنة الدولية خالل الدورة األربعني املقبلة ملؤمتر املنظمة.

 
  8من يهية للســـــــــنة الدولية يف املقر الرئيســـــــــي للمنظمة يف روما خالل الفرتة وانعقد االجتماع الثالث للجنة التوج -7

 ممثل . وشـــــــهد هذا االجتماع للمرة األوىل مشـــــــاركة أحد أصـــــــحاب املصـــــــلحة، وهو: 2017نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  10إىل 
، Marcela VILLARREALعن االحتاد الدويل للبذور. كما شــهد االجتماع مشــاركة عضــوين من إدارة املنظمة ومها، الســيدة 

 من مكتب االتصــــاالت  Clara VELEZ FRAGAمديرة شــــعبة الشــــراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، والســــيدة 
 يف املنظمــة. وتوّجهتــا بــالتهنئــة إىل أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة وأعضـــــــــــــــاء اللجنــة التوجيهيــة على التحضــــــــــــــري املبكر. وأكــّدتــا 

 ة، اليت ســـــتنشـــــئها املنظمة بعد اإلعالن عن الســـــنة الدولية، ســـــتســـــتند إىل اللجنة احلالية، على أن اللجنة التوجيهية اجلديد
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 ومن مث ســـــتســـــتفيد من اخلربة املكتســـــبة وخطة العمل اليت تعكف على وضـــــعها اللجنة التوجيهية للســـــنة الدولية. وشـــــّددتا 
نظمات اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة على أمهية تعبئة املوارد من خارج امليزانية وإشــــــــــــراك األوســــــــــــاط األكادميية وم

األخرى يف التخطيط للسنة الدولية واالحتفاء هبا. كما أشري إىل أن املنظمة ستضطلع جبميع األنشطة الالزمة لكي تتكّلل 
 عملية االحتفاء بالسنة الدولية بالنجاح.

 
وخضعت خطة عمل االتصاالت اخلاصة بالسنة الدولية للتنقيح هبدف حشد الدعم لإلعالن عن السنة الدولية  -8

وحتسني سبل كسب العيش  جلوعاوإلطالع أصحاب املصلحة املعنيني على أمهية الصحة النباتية بالنسبة إىل القضاء على 
 . ويشــــمل ذلك ثالثة خمرجات رئيســــية، وهي: 1 2020ة يف عام وتيســــري التجارة ومحاية البيئة بغية االحتفال بالســــنة الدولي

) وتطوير وجود 3) وتطوير وجود الســـــنة الدولية يف وســـــائط اإلعالم؛ (2) بلورة فعاليات ومواد تروجيية للســـــنة الدولية؛ (1(
الســتعراض الســنة الدولية يف وســائل التواصــل االجتماعي. كما ســتخضــع خطة عمل االتصــاالت اخلاصــة بالســنة الدولية ل

 والتحديث باستمرار للسماح بأخذ التطورات واالجتاهات اجلديدة يف جمال االتصاالت بعني االعتبار.
 
ويف ما يتعلق باملســـــــائل املالية، أقّرت اللجنة التوجيهية للســـــــنة الدولية أنه وفقاً لإلجراءات املعمول هبا يف املنظمة  -9

اختاذ الرتتيبات األساسية الالزمة لتمويلها (والذي ينبغي من حيث املبدأ أن يقوم  "ينبغي عدم اإلعالن عن سنة دولية قبل
. وخلصـــت إىل أنه تبعاً لذلك ينبغي عدم متويل أي نشـــاط براجمي للســـنة الدولية مباشـــرة  2على املســـامهات الطوعية)...."

لضـــــروري توفري موارد من خارج امليزانية للرتويج من امليزانية العادية ألمانة االتفاقية الدولية. ويف وقت الحق، ســـــيكون من ا
 إلعالن السنة الدولية وإلعداد برنامج ذي صلة.

 
 التوجيهية للســــــــــــــنة الدولية  ويف ما يتعلق باالحتياجات من املوارد للرتويج إلعالن الســــــــــــــنة الدولية، ترى اللجنة -10

 نظمــة أو غريهــا ث جــانبيــة يف املأنــه ينبغي االضــــــــــــــطالع بعــدد من أنشــــــــــــــطــة االتصـــــــــــــــاالت والــدعوة، مثــل تنظيم أحــدا
دوالر أمريكي  173 000من اجتماعات األمم املتحدة. وتوجد يف الوقت احلايل مســــــــــــــامهات من خارج امليزانية تقارب 

صـــة للســـنة الدولية. وكما أشـــارت إىل ذلك اهليئة يف دورهتا الثانية عشـــرة ( ني رصـــد بعض املوارد املالية )، ســـيتع2016خمصـــّ
 .2018الن عن السنة الدولية حىت عام لدعم عملية اإلع

 
مج أويل لألحــداث وأجرت اللجنــة التوجيهيــة تقــديرات أخرى لتكــاليف الســــــــــــــنــة الــدوليــة من خالل إعــداد برنــا -11

ية الكلية ألنشـــــطة الســـــنة وحتديد تكاليفها بشـــــكل عام. ورأت أن امليزان 2021-2019الرئيســـــية اليت ســـــتنظم خالل الفرتة 
 أمريكي، وتشمل ما يلي:دوالر  600 000) ينبغي أال تقل عن 2021-2019الدولية (الفرتة 

 
 )2019ديســـمرب/كانون األول  - إطالق الســـنة الدولية ومراســـم افتتاحها يف نيويورك و/أو روما (نوفمرب/تشـــرين الثاين )1(

 ؛دوالر أمريكي 75 000التكاليف املقدرة:  -

                                                      
 من التقرير الثالث للجنة التوجيهية للسنة الدولية. 3انظر املرفق   1
 C 2013/LIM/15منظمة األغذية والزراعة، الوثيقة   2
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التكاليف املقدرة  -) 2020طالق مســــابقة الصــــور وأشــــرطة الفيديو املتعلقة بالســــنة الدولية (يناير/كانون الثاين إ )2(
 ؛دوالر أمريكي 200 000املدرجة يف امليزانية العامة اخلاصة باالتصاالت: 

 ؛دوالر أمريكي 100 000التكاليف اإلضافية املقدرة:  -) 2020االجتماع الوزاري للهيئة (أبريل/نيسان  )3(

 التكاليف مدرجة  - )2020أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول  16يوم األغذية العاملي مع الرتكيز على الصــــــــــــــحة النباتية ( )4(
 ؛يف ميزانية االتصاالت

 ؛150 000التكاليف املقدرة:  -) 2020املؤمتر العاملي (نوفمرب/تشرين الثاين  )5(

 دوالر أمريكي. 75 000التكاليف املقدرة:  -) 2021حدث إسدال الستار على السنة الدولية (يناير/كانون الثاين  )6(
 

نة الدولية إىل -12   األطراف املتعاقدة لكي تنظر فيه من خالل مســــــــــــــح متاح وُقدم الربنامج األويل ألحداث الســــــــــــــ
 .2018إىل مارس/آذار  2017من ديسمرب/كانون األول 

 
 يةالتوصيات المرفوعة إلى الدورة الثالثة عشرة لهيئة تدابير الصحة النبات -ارابعً 

 
 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -13
 

نقحة للجنة التوجيهية للســـنة الدولية، مبا يف ذلك خطة العمل املوالثالث الثاين بتقرير االجتماعني  اإلحاطة علماً  )1(
 اخلاصة باالتصاالت والشركاء احملتملني للسنة الدولية؛

 الربنامج األويل ألحداث السنة الدولية والتكاليف املقدرة ذات الصلة؛ املوافقة على )2(

األطراف املتعاقدة على تقدمي مسامهات من خارج امليزانية للتمّكن من االضطالع بأنشطة تروجيية دعماً تشجيع  )3(
 نة الدولية وإعداد برنامج السنة الدولية الحقا؛لعملية اإلعالن عن الس

األطراف املتعاقدة على االتصـــــال بســـــلطاهتا املختصـــــة املســـــؤولة عن الشـــــؤون املتعلقة باألمم املتحدة لدعم  حث )4(
يف اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم  2020االقرتاح اخلاص باالحتفاء بســـــــــــــنة دولية للصـــــــــــــحة النباتية يف عام 

 )؛2018أكتوبر/تشرين األول إىل نوفمرب/تشرين الثاين  املتحدة (من

األطراف املتعاقدة تبادل األنشطة الوطنية واإلقليمية ذات الصلة بالسنة الدولية مع املمثلني اإلقليميني  الطلب إىل )5(
 التابعني هلم يف اللجنة التوجيهية للسنة الدولية.


