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مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصاالت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجامًا مع 
 www.fao.org وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة مراعاة للبيئة.
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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة اخلامسة عشرة

 2020أبريل/نيسان  3 –مارس/آذار  30روما، 

 2020السنة الدولية للصحة النباتية لعام 

 من جدول األعمال 2-12البند 

 Ralf Lopianمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت والسّيد 
  الدولية للصحة النباتيةالتوجيهية للسنة  اللجنة رئيس

      
يوم  2020أطلق السيد شو دونيو، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة السنة الدولية للصحة النباتية لعام  -1

وقد حضر هذا احلدث الذي مت الرتويج له بصفته جلسة خاصة  ديسمرب/كانون األول يف املقر الرئيسي للمنظمة. 2 االثنني
رفيع املستوى، وقد استدعى اهتماًما كبيًا لدى اجملتمع العاملي للصحة النباتية، ووسائل اإلعالم  كبي    ور  املنظمة مجه جمللس

كمل حدث إطالق السنة الدولية مبعرض عن الصحة النباتية مت إعداده مبشاركة منظمات وأ   .1ووسائط التواصل االجتماعي
، ابإلضافة إىل حفل استقبال ابستضافة أمانة االتفاقية (Conlegno) كونلينيويرلندية واإليطالية واحتاد  آلوقاية النبااتت ا

 الدولية لوقاية النبااتت.
شرت ثالث مقاالت إخبارية على موقع االتفاقية فيما ن   2وقد أصدرت املنظمة إخطارًا إعالمًيا وبياانت صحفية -2

 .4ذه املناسبةهب رسالةً  António Guterresالسيد وأرسل األمني العام لألمم املتحدة،  .3الدولية لوقاية النبااتت

                                                      
ماليني مستخدم على منشورات املنظمة على مواقع التواصل االجتماعي حول إطالق السنة الدولية للصحة النباتية ابتداء من  1.7اطّلع  1
 . 2019األول  ديسمرب/كانون 4
 http://www.fao.org/news/story/ar/item/1253683/icode/الصحفي الصادر عن املنظمة:  البيان 2

the-of-event-launch-official-.ippc.int/ar/news/thewww//ttps:h-اإلخبارية على موقع االتفاقية الدولية للصحة النباتية:  املقاالت 3

international-year-of-plant-health, https://www.ippc.int/ar/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-italy-at-the-
international-year-of-plant-health-launch-event وhttps://www.ippc.int/ar/news/reception-marks-the-launch-event-of-the-

international-year-of-plant-health/ 
the-message-generals-02/secretary-12-https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-:املتحدة لألمم العامل األمني رسالة 4

launch-of-the-international-year-of-plant-health 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1253683/icode/
https://www.ippc.int/ar/news/the-official-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/ar/news/the-official-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/ar/news/the-official-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/ar/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/
https://www.ippc.int/ar/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/
https://www.ippc.int/ar/news/reception-marks-the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/ar/news/reception-marks-the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/ar/news/reception-marks-the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health
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، مت إطالق املوقع اإللكرتوين اجلديد للسنة الدولية للصحة النباتية 2019ويف الثاين من ديسمرب/ كانون األول  -3
يتضّمن هذا املوقع قسًما خاًصا ابلفعاليات املتصلة ابلسنة . و  www.fao.org/plant-health-2020على العنوان التايل:

وتقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت جبمع املعلومات حول هذه  الدولية للصحة النباتية على املستوايت كافة.
 الفعاليات.

، 5ا للدعوة اليت وّجهت هلاوتقوم أيًضا أمانة االتفاقية جبمع قصص هتّم اإلنسان وذات صلة بصحة النبااتت وفقً  -4
  .6يونيو/ حزيران 15ولغاية  2019ديسمرب/ كانون األول  2 وأطلقت ايًضا مسابقة يف فّن التصوير من

 ومت إعداد املواد اإلضافية التالية: -5
 7نشرة عن السنة الدولية للصحة النباتية

  
 8دليل التواصل بشأن السنة الدولية للصحة النباتية 
  9السنة الدولية للصحة النباتيةفيديو تروجيي عن 
  منصةTrello (االجتماعي التواصل وسائط على محتوايتلل)10  

مجيع املواد الصورية واملنشورات اخلاصة ابلسنة الدولية للصحة النباتية متاحة للجمهور مبا يشمل مناذج الشعارات  -6
 .11مبختلف اللغات

ت والتوصيات الرئيسية للجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية خالل االجتماعني اوتشمل القرار  -7
  نوفمرب/ تشرين الثاين( ما يلي: 29وأكتوبر/ تشرين األول  11األخيين هلا )يف 

  ستكون مبثابة "وثيقة املوافقة على خطة عمل السنة الدولية للصحة النباتية اليت تشمل األحداث الرئيسية هلا، واليت
 حية" جيري حتديثها حسب االقتضاء.

  عن الصحة النباتية ضمن اجملموعات اإلقليمية يف املنظمة  الوزاريإجراء استعراض يف الوقت املناسب لإلعالن
ية )عن طريق ممثلي البلدان األعضاء يف اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية( والنظر يف إمكان

 (.2020إقرار هذا اإلعالن خالل الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابي الصحة النباتية )
  إلغاء حدث إطالق السنة الدولية للصحة النباتية يف نيويورك، واستبداله حبدث آخر يف مقر األمم املتحدة، على

هبذا الشأن  قرار اذواختيف نيويورك  أن تتم مناقشة هذه املسألة مع مكتب االتصال التابع ملنظمة األغذية والزراعة
 خالل االجتماع املقبل للجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية.

                                                      
 http://www.fao.org/3/ca5426en/ca5426en.pdfالدعوة إىل إرسال قصص هتّم اإلنسان وذات صلة بصحة النبااتت:  5
 contest/ar-the-contest/enter-photo/2020-health-http://www.fao.org/plantالصفحة اخلاصة مبسابقة فّن التصوير:  6

 /AR.pdf6992ar/CA6992ca/3http://www.fao.org: النباتية للصحة الدولية السنة عن نشرة 7

 en7186http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca  التواصل بشأن السنة الدولية للصحة النباتية:  ليلد 8

 BU2https://www.youtube.com/watch?v=cmPAwiIK: النباتية للصحة الدولية السنة عن تروجيي يديوف 9

 Trello :health-plant-of-year-https://trello.com/b/3Q6b26IO/international جمموعة من احملتوايت على منصة 10
https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-: النباتية للصحة الدولية ابلسنة اخلاص العمل موقع 11

b3a?dl=0 

http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/3/ca6992ar/CA6992AR.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7186en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7186en
https://www.youtube.com/watch?v=cmPAwiIK2BU&feature=emb_title
https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-b3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-b3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-b3a?dl=0
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  2020إعداد مسّودة رسالة إىل املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة من أجل الربط بني يوم األغذية العاملي لعام 
 والصحة النباتية.

 طلع هبا كل من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ورئيس اللجنة التوجيهية االتفاق على املبادرات اليت ستض
يف ميزانية السنة الدولية للصحة النباتية  تغطية العجزالدولية للسنة الدولية للصحة النباتية لتعبئة املوارد من أجل 

ية لوقاية النبااتت والشركاء، والرسائل ، مبا يشمل الرسائل إىل األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدول2020لعام 
  الشخصية املوجهة إىل مثاين جهات خمتارة غي حكومية.

  2020وضع جدول زمين الجتماعات اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية يف عام. 
 ملشورة الفنية ألمانة السنة الدولية إعادة تنشيط اجمللس االستشاري الفين للسنة الدولية للصحة النباتية، الذي يوفر ا

 للصحة النباتية مبا يف ذلك من خالل العروض والواثئق الفنية واملنشورات اهلادفة إىل التوعية.
 املتعلقة ابألنشطة املوروثة عن السنة الدولية للصحة النباتية يف ما يتعلق جبميع األنشطة  تعزيز االعتبارات

  ابلسنة الدولية.واالتصاالت املستقبلية املتصلة 
  وضع الصيغة النهائية لقائمة سفراء السنة الدولية للصحة النباتية الذين مت اقرتاح أمسائهم وذلك قبل اجتماع اللجنة

 .2020يناير/ كانون الثاين  16التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية املزمع عقده يف 
يوم عاملي للصحة النباتية ابعتباره نشاطًا مورواًث رئيسًيا عن  وجرى كذلك عقد مناقشات أّولية بشأن ختصيص -8

 االفرتاضي، وقد أقرّه مكتب هيئة تدابي الصحة النباتية يف اجتماعه 2020السنة الدولية للصحة النباتية لعام 

 .2020يف ديسمرب/ كانون األول 
وشاركت أيًضا أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف سلسلة من االجتماعات الرامية إىل الرتويج للسنة الدولية  -9

وجرى تقدمي  ، وأمهية الصحية النباتية وال سيما دور جمتمع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.2020لوقاية النبااتت لعام 
لية للصحة النباتية يف األحداث الرئيسية التالية يف الفرتة املمتدة من أكتوبر/ تشرين األول العروض اخلاصة ابلسنة السنة الدو 

 :2019إىل ديسمرب/ كانون األول 
 12الدورة احلادية واألربعون للهيئة األوروبية للزراعة يف بودابست، هنغاراي . 
  13الشمالية يف مونرتايل، كندااالجتماع السنوي الثالث واألربعني ملنظمة وقاية النبااتت يف أمريكا. 
 .الدورة اخلامسة والعشرون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي املناخ يف مدريد، إسبانيا 
 مؤمتر االحتاد األورويب بعنوان "قواعد أكثر ذكاء لضمان سالمة األغذية والصحة النباتية" يف بروكسيل، بلجيكا 

يف الفرتة نفسها يف جامعات  2020ومت تنفيذ مبادرات أخرى للتوعية ذات صلة ابلسنة الدولية للصحة النباتية لعام  -10
 تورينو وفلورنسا وابري مبشاركة مئات الطلبة وتغطية وسائل اإلعالم اجليدة.

 الوزاريواجلزء  2020 وتشمل سائر األنشطة العاملية إىل جانب حدث إطالق السنة الدولية للصحة النباتية لعام -11
  ما يلي: (2020)من الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابي الصحة النباتية 

  2020مارس/آذار  13-12مؤمتر منظمة األغذية والزراعة حول دودة احلشد اخلريفية يف أبيدجان يف. 
                                                      

and-experts-by-sustained-health-https://www.ippc.int/ar/news/plant-الدولية للصحة النباتية:  ابلسنةاإلخبارية املتصلة  املقاالت 12

policy-makers-at-41st-european-commission-on-agriculture// 
 meeting-annual-https://www.nappo.org/english/nappo-2019وقاية النبااتت يف أمريكا الشمالّية  منظمة 13

https://www.ippc.int/ar/news/plant-health-sustained-by-experts-and-policy-makers-at-41st-european-commission-on-agriculture/
https://www.ippc.int/ar/news/plant-health-sustained-by-experts-and-policy-makers-at-41st-european-commission-on-agriculture/
https://www.ippc.int/ar/news/plant-health-sustained-by-experts-and-policy-makers-at-41st-european-commission-on-agriculture/
https://www.nappo.org/english/nappo-annual-meeting-2019
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  حول مرض ذبول املوز الفطريمؤمتر منظمة األغذية والزراعة (TR4) وسيؤّكد التاريخ 2020عقده يف عام  املزمع ،
 الحًقا.

  حدث جانيب من إعداد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وتدابي الصحة والصحة النباتية ومرفق وضع املعايي وتنمية
رة العاملية، التجارة بشأن االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف جلنة تدابي الصحة والصحة النباتية التابعة ملنظمة التجا

 .2020املزمع عقده يف جنيف يف يونيو/ حزيران 
  14 2020 األولأكتوبر/ تشرين  8-5املؤمتر الدويل للصحة النباتية املزمع عقده يف هلسنكي يف. 
  األحداث اجلانبية أو املناقشات خالل مؤمترات املنظمة اإلقليمية ويوم األغذية العاملي والدورة السابعة واألربعني

 .2020األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/ تشرين األول  للجنة
  احلدث املشرتك بني االتفاقية الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي خالل االجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف يف

 .2020اتفاقية التنوع البيولوجي، املزمع عقده يف كومنينغ، الصني يف أكتوبر/ تشرين األول 
 وسيؤّكد املكان والزمان الحًقا. 2020الدولية للصحة النباتية يف ديسمرب/ كانون األول لسنة ل اخلتاميدث احل ، 

 :هيئة تدابي الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يليإّن  -12
 .2020ابلتقرير عن السنة الدولية للصحة النباتية لعام  األخذ علمًا (1)
من أعضاء هيئة تدابي الصحة النباتية إبالغ أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابملبادرات ذات  الطلب (2)

من خالل  2020الصلة ابلسنة الدولية للصحة النباتية اليت هي مسؤولة عنها أو اليت علمت هبا خالل عام 
أو تقدمي االقرتاحات بشأن هذه األحداث مباشرة عن  IYPH@fao.orgإرسال بريد إىل العنوان التايل 

 طريق املوقع االلكرتوين للسنة الدولية للصحة النباتية.
 .2020ختصيص يوم عاملي للصحة النباتية ابعتباره نشاطًا مورواًث عن السنة الدولية للصحة النباتية لعام  إقرار (3)

                                                      
 detail/en/c/1250609-2020/events/events-health-http://www.fao.org/plant/: ابملؤمتر اخلاصة الصفحة 14

mailto:IYPH@fao.org
http://www.fao.org/plant-health-2020/events/events-detail/en/c/1250609/

