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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرةرابعة الدورة ال

 2019 نيسان/أبريل 5-1روما، 

 خطة العمل والميزانية للسنة الدولية للصحة النباتية

 من جدول األعمال 2-12البند 

 لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية 
 

 2020المسؤوليات بالنسبة إلى السنة الدولية للصحة النباتية  -أوالا 
 
، وأعلنتها رمسياً 2020اقرتحت هيئة تدابري الصحح ة النباتية بقيادة لنلندا إعالا السححنة الدولية للصحح ة النباتية عام  -1

 .2018ديسمرب/كانوا األول  21اجلمعية العامة لألمم املت دة يف 
 
، تضححححححححححححححةلع كل من منظمة األغذية والزراعة واالت اقية 1 لألمم املت دة وولقاً للقرار الصححححححححححححححادر عن اجلمعية العام -2

دولية، واألطراف لتيسري عملية تن يذ السنة. ونتيجًة لذلك، سوف تشارك أمانة االت اقية ا مبسؤوليةالدولية لوقاية النباتات 
 ليمية لوقاية النباتات يف االحت االت اخلاصة بالسنة الدولية.املتعاقدة يف االت اقية واملنظمات اإلق

 
، أنشححححححححتت هيئة تدابري الصحححححححح ة النباتية اللجنة التوليهية للسححححححححنة الدولية للصحححححححح ة النباتية  دف 2016ويف عام  -3

التخةيط لألنشحححححةة اخلاصحححححة بالسحححححنة واإلاحححححراف على تن يذها. وقد التمعت اللجنة  و مرات منذ تتسحححححيسحححححها، وتعمل 
ليهية للسححححنة الدولية وثيقًة تتضححححمن النوات  بالتعاوا الوثيق مع أمانة االت اقية الدولية. بصححححورة خاصححححة، ونححححعت اللجنة التو 

التكاليف املرتبةة  ا، لضالً عن مشروع حداث و ألاألّويل ل ربنام الدولية، وقائمة بالشركاء، والاخلاصة بالسنة  ملخرلاتوا
 خةة االتصاالت للسنة الدولية، وقد والقت عليها أيضاً هيئة تدابري الص ة النباتية.
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على ونحححححححححححع وتن يذ ، التصحححححححححححال والدعوةالرع  يف املنظمة مكتب االتصحححححححححححاالتمع  قية الدوليةأمانة االت اوتعمل  -4
اسرتاتيجية االتصاالت للسنة الدولية. وسوف تولّر هذه االسرتاتيجية املعلومات لونع كتّيب اتصاالت، مبا يف ذلك اهلوية 

 الق مبادرات ومواد خاصة باالتصاالت.البصرية للسنة الدولية واخلةوط التوليهية الستخدام الشعار وإط
 
املنظمة أيضاً جلنة توليهية دولية، تتتلف من املمثلني الدائمني للمنظمة وأص اب  تنشئ، سوف 2019ويف عام  -5

املصححل ة ذات الصححلة، وسححوف تت ق على الربنام  النهائي لألحداث وتقّدم اقرتاحات إنححالية. وسححيتم اإلبقاء على اللجنة 
لألحداث بالنيابة عن  على الربنام  العامراف التوليهية للسنة الدولية بوص ها لهازاً استشارياً لنياً، على أا تواصل اإلا

 جمموعة االت اقية الدولية.
 
ونظراً إىل أا األطراف املتعاقدة يف االت اقية الدولية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تشححححكل لزءاً رئيسححححياً من  -6

 ولية للص ة النباتية.جمموعة االت اقية الدولية، لهي مدعّوة إىل املسامهة يف االحت ال بالسنة الد
 

 2020ميزانية السنة الدولية للصحة النباتية  -اثانيا 
 
يرلندا، والواليات املت دة األمريكية/املنظمة الوطنية لوقاية النباتات، آلقد سححححححححححححححامهت بعق األطراف املتعاقدة ) -7

 246.918ومجهورية كوريا والصني( واالحتاد الدويل للبذور حىت اآلا يف ميزانية السنة الدولية للص ة النباتية، البالغة حالياً 
 دوالراً أمريكياً.

 
ومليوين دوالر أمريكي. وحبسحححححححب تقديرات خةة  1.5ولةاملا تراوحت ميزانية السحححححححنوات الدولية يف املانحححححححي بني  -8

التكاليف املرتبةة باالتصححححححححححححححاالت، واملو  ني  ، تبلغ2020و 2019العمل وامليزانية لالت اقية الدولية لوقاية النباتات لعامي 
 مليوا دوالر أمريكي. 1.1النباتية حوايل  واألحداث العاملية اخلاصة بالسنة الدولية للص ة

 
لوقاية النباتات إىل مزيد من املوارد البشرية واملالية للنجاح يف تيسري ودعم املبادرات وحتتاج أمانة االت اقية الدولية  -9

 2019 عام أمريكي يف دوالر 40.000، يف نةاق الكل ة اإلنححححالية البالغة 2020املتصححححلة بالسححححنة الدولية للصحححح ة النباتية 
 دوالر أمريكي. 897.000. وأّما امليزانية اإلمجالية الوالب تولريها لهي 2020دوالر أمريكي يف عام  857.000و
 

اليت سحححححححتن ذها أمانة االت اقية الدولية  للصححححححح ة النباتيةة الدولية الن قات املتصحححححححلة بالسحححححححن 2و 1يف اجلدولني  وترد -10
 .2020و 2019ت اقية الدولية لعامي العمل وامليزانية لال ، كما وردت يف خةة2020-2019 لل رتة
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 (2019السنة الدولية للصحة النباتية التي وافقت عليها هيئة تدابير الصحة النباتية ) فقاتن -1الجدول 
 الكلفة اإلطار الزمني ميزانية المنظمة البند في المبادرة الفئة

 65.000.00 2019 العقود  ونع اسرتاتيجية االتصاالت االتصاالت
 دوالر أمريكي

 خححححاصحححححححححححححححححة إنتححححاج مةبوعححححات ومواد االتصاالت
 60.000.00 2019 الن قات التشغيلية العامة دعوةبال

 دوالر أمريكي

 احلدث
التماعات اللجنة التوليهية اخلاصحححة 
بالسححححححححححححححنة الدولية للصحححححححححححححح ة النباتية 

 (2لالت اقية الدولية لوقاية النباتات )

 التشغيلية العامةالن قات 
2019 

5.000.00 
 دوالر أمريكي

 35.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

 احلدث

تنظيم التمحححححاعحححححات ذات الصححححححححححححححلححححة 
للتنسحححححححححيق مع الشحححححححححركاء )مبا يف ذلك 
الحححدورة الرابعحححة عشححححححححححححححرة هليئحححة تحححدابري 
الصحح ة النباتية( واملشححاركة يف  تلف 

 األحداث اليت ينظمها الشركاء

 العامةالن قات التشغيلية 

2019 

5.000.00 
 دوالر أمريكي

 40.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

التتاح السححححنة الدولية للصحححح ة النباتية  احلدث
 يف روما

 الن قات التشغيلية العامة
ديسمرب/كانوا 

 2019األول 

15.000.00 
 دوالر أمريكي

 20.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

النباتية  التتاح السححححنة الدولية للصحححح ة احلدث
 يف نيويورك

 الن قات التشغيلية العامة

ديسمرب/كانوا 
 2019األول 

15.000.00 
 دوالر أمريكي

 25.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

 10.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

 دوالر أمريكي 285.000(: 2019المجموع )
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 (2020وافقت عليها هيئة تدابير الصحة النباتية )السنة الدولية للصحة النباتية التي  فقاتن -2الجدول 
 الكلفة اإلطار الزمني ميزانية المنظمة البند في المبادرة الفئة

 املوارد البشرية املو  وا

حسحححححححححححححاب األمانة  -املو  وا
املتعحححححدد األطراف لالت حححححاقيحححححة 

 2020 الدولية لوقاية النباتات
189.000.00 
 دوالر أمريكي

 130.000.00 العيينالدعم  -املو  وا
 دوالر أمريكي

 خححححاصحححححححححححححححححة إنتححححاج املةبوعححححات ومواد االتصاالت
 170.000.00 2020 العقود الدعوةب

 دوالر أمريكي

 صححححححححححححححورومعرض سحححححححححححححححححابقححححة متنظيم  االتصاالت
 لوتوغرالية

أبريل/نيساا  لن قات التشغيلية العامةا
2020 

15.000.00 
 دوالر أمريكي

 15.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

 احلدث
الدورة اخلامسحححححححححة عشحححححححححرة هليئة تدابري 
الص ة النباتية على املستوى الوزاري 

(2020) 

أبريل/نيساا  اسرتداد التكاليف
2020 

30.000.00 
 دوالر أمريكي

 5.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

 احلدث
ركححة يف التمححاعححات األلهزة املشحححححححححححححححا

ملنظمححة األغححذيححة والزراعححة  الرئححاسححححححححححححححيححة
 واملؤمترات اإلقليمية للمنظمة

 الن قات التشغيلية العامة
2020 

20.000.00 
 دوالر أمريكي

 30.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

 احلدث
تنظيم التماعات تنسحححيق مع احححركاء 
االت حححاقيحححة الحححدوليحححة لوقحححايحححة النبحححاتحححات 

  ة الدولية للص ة النباتيةالسنبشتا 

 التشغيلية العامةالن قات 
2020 

1.000.00 
 دوالر أمريكي

 2.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

التمحححاع اللجنحححة التوليهيحححة للسححححححححححححححنحححة  احلدث
 20.000.00 2020 الس ر الدولية للص ة النباتية

 دوالر أمريكي

املؤمتر الححححححدويل للصحححححححححححححح ححححححة النبححححححاتيحححححة  احلدث
 لنلندا يف

النصف الثاين  الن قات التشغيلية العامة
 2020لعام 

70.000.00 
 دوالر أمريكي

 130.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

اليوم العححححححاملي لألغححححححذيححححححة املركز على  احلدث
 الص ة النباتية

اللولستية والس ر )املت دثوا 
 الرئيسيوا/الس راء(

16 
أكتوبر/تشرين 

 2020األول 
10.000.00 
 دوالر أمريكي

الدولية للصححح ة النباتية اختتام السحححنة  احلدث
 يف روما

ديسمرب/كانوا  الن قات التشغيلية العامة
 2020األول 

يناير/كانوا  أو
 2021الثاين 

10.000.00 
 دوالر أمريكي

 10.000.00 الس ر
 دوالر أمريكي

 دوالر أمريكي 857.000(: 2020المجموع )
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 2020خطة العمل للسنة الدولية للصحة النباتية  -ثالثاا 
 

يتضحححمن الربنام  العام لألحداث اليت ونحححعتها ووالقت عليها هيئة تدابري الصححح ة النباتية يف دورةا الثالثة عشحححرة  -11
(2018:) 

  (2019األحداث املنظمة إلطالق السنة الدولية للص ة النباتية يف نيويورك وروما )ديسمرب/كانوا األول 

 أبريل/نيساا  3 -مارس/آذار 30اتية على املستوى الوزاري )الدورة اخلامسة العشرة هليئة تدابري الص ة النب
 يف روما( 2020

 )ًاملؤمتر الدويل للص ة النباتية الذي تستضي ه لنلندا )يُقرر موعده الحقا 

 ( رهناً مبوالقة املدير العام 2020أكتوبر/تشرين األول  16اليوم العاملي لألغذية املركز على الص ة النباتية ،
 ة والزراعة(ملنظمة األغذي

 (2020)خالل األحداث اليت سُتنظَّم عام  مسابقة ومعرض صور لوتوغرالية 

  (2021ح ل االختتام يف روما )ديسمرب/كانوا األول أو يناير/كانوا الثاين 

متتثل مجيع املواد واملبادرات اخلاصححححة باالتصححححاالت  وية العالمة التجارية للسححححنة الدولية للصحححح ة النباتية واخلةوط  -12
لة اليت ونححححححححححححححعتها املنظمة بالتعاوا مع أمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات، واملتاحة يف كتّيب  التوليهية ذات الصحححححححححححححح

 االتصاالت للسنة الدولية.
 

ُتشححححححححححححححّجع األطراف املتعححاقححدة يف االت ححاقيححة الححدوليححة لوقححايححة النبححاتححات واملنظمححات اإلقليميححة لوقححايححة النبححاتححات على  -13
نااحححححححححط يف االحت االت اخلاصحححححححححة بالسحححححححححنة الدولية للصححححححححح ة النباتية من خالل إنشحححححححححاء جلاا أو آليات  االنحححححححححةالع بدور

وطنية/إقليمية مسححححححححححؤولة عن تنسححححححححححيق االحت االت يف بلدا ا/أقاليمها، عن طريق نححححححححححماا التزام هذه املبادرات بتوليهات 
داث السحححححححنة الدولية للصححححححح ة النباتية كما والقت املنظمة، وختصحححححححيد أو حشحححححححد املوارد املالئمة لتن يذ الربنام  األويل ألح

 عليها هيئة تدابري الص ة النباتية.
 

 هيئة تدابري الص ة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: إاّ  -14
 

 .2020باملسؤوليات، وامليزانية وخةة العمل للسنة الدولية للص ة النباتية لعام  اإلحاطة علماً  (1)

ولنلندا إلعالا السححححححنة الدولية للصحححححح ة  Ralf Lopianباملسححححححامهات الرئيسححححححية اليت قّدمها كل من  اإلقرارو (2)
دولة تشحححححححارك يف رعاية  93النباتية، إنحححححححالًة إىل الدول األعضحححححححاء األخرى يف األمم املت دة والبالغ عددها 

  اقية الدولية لوقاية النباتات.قرار السنة الدولية، واألعضاء يف اللجنة التوليهية للسنة الدولية وأمانة االت

 جلاا أو آليات وطنية/إقليمية مسؤولة عن تنسيق االحت االت يف بلدا ا/أقاليمها. إنشاءو (3)

أا تلتزم املبادرات املتصلة بالسنة الدولية للص ة النباتية اليت تكوا اهليئة مسؤولة عنها بتوليهات  نمااو (4)
 تّيب االتصاالت للسنة الدولية. منظمة األغذية والزراعة الواردة يف ك

 بدعم االحت ال بالسنة الدولية للص ة النباتية على الصعيدين الوطين واإلقليمي. االلتزامو (5)

 مالياً وعينياً يف األحداث العاملية للسنة الدولية للص ة النباتية. املسامهةو (6)


