
August 2016  COAG/2016/15  

 

   

 ؛االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحةميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 

 وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حّد من أثرها البيئي، ولتعزيز اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 . www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع 

 

 

 

A 

 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 السنة الدولية للصحة النباتية

 

 

 املوجز

 

اليت تؤثر على النباتات  1اتــاء على اآلفـغالبًا ما تعترب الصحة النباتية االختصاص الذي يتعلق بالوقاية والقض

واملنتجات النباتية، مبا يف ذلك تنظيم الواردات والصادرات من خالل جمموعة من التدابري الرامية إىل الوقاية والقضاء 

وهي  على اآلفات اليت تنتشر إىل مناطق جديدة، وخاصة من خالل التجارة الدولية والسياحة واملساعدات الغذائية.

الزيادة الكبرية يف سد ، ولضمان سبل العيش. وجتالريفسرتاتيجية للقضاء على اجلوع والفقر يف عامل أساسي يف أي ا

ىل آثار تغري املناخ، زيادة كبرية يف خماطر إدخال اآلفات، وتشكل إ، باإلضافة باملنتجات الزراعية التجارة الدولية

بالطلب ، 2016ام ــدا، يف عــفنلن قامتالشواغل،  ذهـة هـلصحة النباتية. وملعاجلبالنسبة إىل احتديات جديدة هائلة 

 . 2020البحث يف إعالن سنة دولية للصحة النباتية يف عام )املنظمة(  ة والزراعةـة األغذيـًا من منظمــرمسي
 

، ناقش اجلهاز الرئاسي )هيئة تدابري الصحة النباتية( لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2016و 2015 يويف عام

خالل الدورة التاسعة  ،سنة دولية للصحة النباتية، مت دعمه بقوة بتوافق اآلراء. وقدمت فنلنداختصيص اقرتاح 

هذا يف فنلندا املضي قدما عزم وعن  النباتاتتفاقية الدولية لوقاية عن مناقشات اال معلوماتنظمة، املوالثالثني ملؤمتر 

 . (C 2015/REP من الوثيقة 60الفقرة العديد من الوفود )جانب دعم واسع من وحظيت باملوضوع، 
 

                                                      
  

1
من الكائنات النباتية أو احليوانية أو أي عامل ممرض  حيويعبارة "اآلفة" يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إىل "أي نوع أو ساللة أو منط  تشري 

 .أو مؤذ للنباتات أو املنتجات النباتية". ويشمل ذلك مجيع احلشرات، ومسببات األمراض، واألعشاب الضارة، اليت تضّر بالنباتات
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وسرتفع سنة دولية للصحة النباتية مستوى الوعي بشأن أهمية قضايا الصحة النباتية ذات األهمية العاملية، مبا يف ذلك 

ة التحديات ـإىل معاجل بشكل خاصة والتنمية االقتصادية، وآثارها. وستهدف ـوالتهديدات على البيئوع والفقر ـاجل

اجلديدة والناشئة للصحة النباتية، مبا يف ذلك آثار تغري املناخ، والزيادة الكبرية يف التجارة الدولية، والفقدان السريع 

جارة اإللكرتونية، من خالل تطوير سياسات وهياكل وآليات للتنوع البيولوجي، واملسارات اجلديدة لآلفات، مثل الت

 وطنية وإقليمية وعاملية أكثر كفاءة.

 

ويف حني أن البلدان األقل منوًا والنامية ستستفيد أكثر من غريها من السنة الدولية للصحة النباتية بسبب أوجه القصور 

مجيع البلدان مبا يف ذلك اجملتمعات الزراعية لديها يف جمال الصحة النباتية، ميكن أن يعزى بالفوائد على 

 . الصناعيةو

 اء املقرتح اختاذه من قبل اللجنةاإلجر

 

 :لجنة مدعوة إىلالإن 
 
على  2020استعراض االقرتاح املقدم من قبل حكومة فنلندا القاضي بأن حتتفل منظومة األمم املتحدة بسنة  (1)

 حسبما تراه مناسبا؛الالزمة أنها السنة الدولية للصحة النباتية، وتوفري التوجيهات 
 
( ورفع  C 2013/LIM/15مراعاة سياسة املنظمة املتعلقة بإعالن السنوات الدولية واالحتفاء بها )الوثيقة و (2)

توصية بشأن مشروع قرار املؤمتر، على حنو ما هو وارد يف املرفق ألف، وتقديم االقرتاح لينظر فيه اجمللس يف 

(، ومؤمتر املنظمة يف دورته األربعني 2016دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة للمجلس )ديسمرب/كانون األول 

 (.2017)يوليو/متوز 

  

 توجيه أي استفسارات بشأن حمتوى هذه الوثيقة إىل:  ميكن

 Robert Gueiالسيد 

 أمني جلنة الزراعة

 +39 06570 54920اهلاتف: 
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 قدمةامل –أواًل 

 

ينبغي أن تكون محاية الصحة النباتية من آفات النباتات من العوامل األساسية يف أي اسرتاتيجية للقضاء على  -1

املخاطر بشكل متزايد بسبب ارتفاع  . وتواجه إنتاجية احملاصيل الزراعية لالستهالك البشريالريفاجلوع والفقر يف 

نسبة اآلفات. وعلى وجه اخلصوص، ميكن أن يكون لآلفات اليت أدخلت إىل النظم اإليكولوجية اجلديدة آثارًا مدمرة 

بب هذه اآلفات كبرية، وتقدر اخلسائر احملتملة على األمن الغذائي والبيئة. وميكن أن تكون اخلسائر يف احملاصيل بس

 يف املئة على املستوى العاملي. 50النامجة عن آفات النباتات مبا يصل إىل 

 

تضاعفت التجارة العاملية للمنتجات الزراعية ثالث مرات منذ بداية األلفية، ومن املتوقع أن يستمر االزدياد  -2

 التجارة الدولية للسلع الزراعية، فضال عن آثار تغري املناخ، زيادة كبرية يف يف هذا النمو. ومتثل الزيادة اهلائلة يف

خماطر إدخال اآلفات. وتشكل املسارات اجلديدة والظروف البيئية املضطربة الظروف املثالية لألوبئة املستقبلية لآلفات 

 يف النباتات. 

 

ويف حني أن خماطر اآلفات العاملية آخذة يف االزدياد، تنخفض اجلهود الوطنية ملكافحة هذه املخاطر بسبب  -3

اخنفاض موارد الصحة النباتية امللتزم بها، ويف كثري من األحيان بشكل كبري. وإن حبوث الصحة النباتية الوطنية 

اخنفاض املوارد، تواجه خدمات وقاية النبات، وخدمات التصنيف والتشخيص آخذة يف االخنفاض بشكل خاص. ومع 

 يف مجيع أحناء العامل، املزيد واملزيد من خماطر اآلفات.

 

وملعاجلة هذه الشواغل، اقرتحت فنلندا على هيئة تدابري الصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية  -4

واعترب أنه ميكن فقط جلهد دولي كبري لالرتقاء . تيةكسنة دولية للصحة النبا 2020النباتات، البحث يف إعالن سنة 

مبستوى الوعي أن يساعد على التصدي لتحديات احلاضر واملستقبل اليت تطرحها آفات النباتات وحركتها. ويف عام 

، ناقشت اهليئة االقرتاح الذي تقدمت به فنلندا وقررت السعي إىل إعالن سنة دولية للصحة النباتية يف عام 2015

، رمسيًا من Kimmo Tiilikainen، طلب وزير الزراعة والبيئة الفنلندي، السيد 2016ويف يناير/كانون الثاني  .2020

املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، وضع هذا االقرتاح على جدول أعمال أجهزة املنظمة ذات الصلة، بغية اعتماد قرار 

 . 2017ملنظمة يف عام يف هذا الشأن خالل الدورة األربعني ملؤمتر ا
 

 الدولية للصحة النباتية السنةاألساس املنطقي إلعالن  –ثانيًا 

 

، 2016ناقشت هيئة التدابري الصحة النباتية، خالل اجتماعها احلادي عشر الذي عقد يف أبريل/نيسان  -5

تأثريات الصحة النباتية يف رفع مستوى الوعي إزاء أهمية وقررت أن هدف السنة الدولية للصحة النباتية يتمثل يف 

وغالبًا ما . معاجلة قضايا متثل شواغل عاملية، مبا يف ذلك اجلوع والفقر والتهديدات على البيئة والتنمية االقتصادية

اليت تؤثر على النباتات واملنتجات  1تعترب الصحة النباتية االختصاص الذي يتعلق بالوقاية والقضاء على اآلفات
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ذلك تنظيم الواردات والصادرات من خالل جمموعة من التدابري الرامية إىل الوقاية والقضاء على اآلفات النباتية، مبا يف 

   اليت تنتشر إىل مناطق جديدة، وخاصة من خالل التجارة الدولية والسياحة واملساعدات الغذائية.

 

، نظر االجتماع احلادي عشر هليئة تدابري الصحة النباتية يف األهداف احملددة للسنة 2016ويف أبريل/نيسان  -6

 الدولية للصحة النباتية واعتمدها، وهي: 

 

زيادة وعي صانعي القرارات العموميني والسياسيني على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية بشأن  أ()

 .الصحة النباتية

الوطنية واإلقليمية والعاملية املبذولة يف جمال الصحة النباتية واملوارد املرتبطة بها  تعزيز وتدعيم اجلهود ب()

 .يف ضوء منو التجارة وبروز خماطر آفات جديدة بسبب تغري املناخ

 تثقيف عامة الناس وزيادة معارفهم عن الصحة النباتية. ج()

 احلوار وإشراك أصحاب املصلحة يف جمال الصحة النباتية. حتسني د()

 زيادة املعلومات عن حالة الوقاية النباتية يف العامل. هـ()

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

 

ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل دعم عام وسياسي أقوى للصحة النباتية، فضال عن حتسني التنسيق داخل  -7

 األوساط املعنية بالصحة النباتية. 

 

 الفوائد املتوقعة –ثالثًا 

 

ستخلق السنة الدولية للصحة النباتية قوة دفع هائلة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة واألهداف  -8

السرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة، على أساس اإلنتاج الزراعي املستدام، مبا يف ذلك األهداف والنتائج املتوقعة ا

 التالية:

 
 أهداف السنة الدولية للصحة النباتية النتائج املتوقعة للسنة الدولية للصحة النباتية

 الصحة النباتية لضمان اسـتدامة الزراعـة والغابـات،     أهمية

ــاهمة يف     ــارة، واملس ــوير التج ــة، وتط ــنظم البيئي ــوازن ال وت

التخفيف من خمـاطر تغـري املنـاخ علـى الصـحة النباتيـة،       

 واإلبالغ عن الزيادة يف التجارة العاملية بشكل فعال. 

 " اسـتعراض حالـة وقايـة النباتـات يف العـامل     اعتماد ونشر "

 )أ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(. 2 -11ادة )امل

زيادة الوعي لدى منظومة األمم املتحدة، وغريهـا مـن   

ــارة     ــة التج ــل منظم ــية مث ــة الرئيس ــات الدولي املنظم

العامليــة، واحلكومــات الوطنيــة، واجملتمــع املــدني، 

وصانعي القرارات، بشأن الدور احلاسـم الـذي تلعبـه    

 الصحة النباتية.

    وضع تشريعات فعالة للصحة النباتية على املستوى الـوط

 (.األقل منوًاالبلدان )وال سيما يف البلدان النامية و

    حتسني سياسات التعاون اإلقليمي ووضع إطـار اسـرتاتيجي

وضــع سياســات حمّســنة للصــحة النباتيــة علــى      

 .املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية
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 .عاملي جديد للصحة النباتية

 .زيادة الوعي العام والسياسي بشأن فوائد الصحة النباتية 

  اإلقليميـة والعامليـة الـيت    و الوطنيـة  زيادة املوارد للمنظمـات

 تعنى بوقاية النباتات.

        زيادة قاعدة اجلهـات املاحنـة، وكـذلك وضـع آليـة ماليـة

 أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. جديدة لتطوير

رد املالية املستدامة وغريها من املـوارد  زيادة توافر املوا

للصحة النباتية علـى املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة     

 والعاملية.

      انعكاس أكرب لقضايا الصـحة النباتيـة يف املنـاهج التعليميـة

الوطنيــة. وبشــكل مثــالي، ســيؤدي ذلــك أيضــًا إىل زيــادة  

مشاركة أصحاب املصلحة يف وضع سياسات الصحة النباتية 

 اجها يف إجراءات الصحة النباتية.وإدم

    ــى ــام عل ــني القطــاعني اخلــاص والع ســتزداد الشــراكات ب

 املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية بشكل كبري.

حتســني الــروابط بــني الســلطات الوطنيــة واإلقليميــة  

واألوســـاط   املعنيـــة بالصـــحة النباتيـــة    والعامليـــة

األكادميية، ومعاهد البحوث، وغريهـا مـن أصـحاب    

 .املصلحة املهنيني

       تكثيف التنسيق الدولي بشـأن الصـحة النباتيـة عـن طريـق

 وضع املعايري.

         زيادة املسـاعدة للبلـدان الناميـة واألقـل منـوًا لتطبيـق هـذه

 املعايري.

  األنشطة  بنيحتديد أوجه التآزر احملتملة من خالل اجلمع

ــدة    الت ــرتاتيجيات اجلدي ــع االس ــدرات م ــاء الق ــة لبن قليدي

 للتنفيذ، والنهج املتعدد التخصصات لوقاية النباتات.

جتارة دولية أكثر أمانًا، وزيادة يف فرص الوصـول إىل  

األســوام مــن خــالل تنســيق مكثــف وتطبيــق أفضــل  

 للمعايري الدولية.

 أوجــه التــآزر بــني االتفاقيــات والســلطات املعنيــة   دحتديــ

  .لتنوع البيولوجيبا

        حتسني التعـاون مـع املنظمـات املعنيـة بـالتنوع البيولـوجي

 وتغري املناخ، على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

زيادة الروابط بني املؤسسات ذات الصلة بالبيئة، مثل 

التنــوع البيولــوجي وتغــري املنــاخ، وســلطات الصــحة 

 النباتية.

 

 التنفيذ -رابعًا 

 

ستنفذ منظمة األغذية والزراعة السنة الدولية للصحة النباتية عمومًا يف إطار السلطة الفنية لالتفاقية الدولية  -9

بالشراكة مع املنظمات اإلقليمية والوطنية لوقاية النباتات. وستلعب هيئة تدابري الصحة النباتية ولوقاية النباتات، 

هداف املقرتحة هلذه السنة الدولية للصحة النباتية. ولتنفيذ السنة الدولية وشركاؤها دورًا حموريًا يف تسهيل وتنفيذ األ

للصحة النباتية، ستضطلع منظمات العلوم، والتكنولوجيا، واألوساط األكادميية، والصناعة، واملزارعني، واملنظمات 

 الدولية األخرى، مجيعها بدور هام.

 

 ولية للصحة النباتيةالشركاء احلاليون واحملتملون للسنة الد –خامسًا 
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أجري عدد من املشاورات غري الرمسية بني الداعني للسنة الدولية للصحة النباتية والعديد من املنظمات  -10

 للسنة الدولية للصحة النباتية هي احلكومات الوطنية وتسع منظمات إقليمية نيوالشركاء الدوليني. وإن الشركاء األساسي

ة وقاية النبات يف آسيا واحمليط اهلادئ، وجمموعة األنديز، واللجنة اإلقليمية للصحة قائمة لوقاية النباتات )هيئ

النباتية يف املخروط اجلنوبي، ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط، واجمللس األفريقي للصحة النباتية، 

ريكا الشمالية، واملنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية ومنظمة وقاية النباتات يف الشرم األدنى، ومنظمة وقاية النباتات يف أم

منظمات دولية أخرى يف منظومة األمم  منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلادئ(. وهناكالنباتات والصحة احليوانية، و

املتحدة، أو منظمات تابعة هلا بشكل وثيق، هي أيضًا من الشركاء احملتملني. ومن الشركاء احملتملني أيضًا، اتفاقية 

التنوع البيولوجي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة التجارة العاملية، والبنك الدولي، ومرفق وضع املعايري وتنمية 

 التجارة. 

 

 االعتبارات الرباجمية األولية –سادسًا 

 

لقد بدأ التخطيط لألنشطة التفصيلية للسنة الدولية للصحة النباتية ضمن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.  -11

ية جهودا الرباجمية األولية هي املتوفرة فقط. وسيكرس برنامج السنة الدولية للصحة النباتوبالتالي، فإن االعتبارات 

 جذبكما جيب ه إىل جمموعات خمتلفة معنية بالصحة النباتية ومشلها فيها. كبرية لألنشطة حيث ميكن التوّج

والتجارة، واملنتجني، والسلطات والباحثني،  ، مثل األوساط األكادميية،على قدم املساواة جمموعات مصاحل خمتلفة

، إىل األحداث اليت ُتنّظم خالل السنة الدولية للصحة النباتيةطفال، ، إمنا أيضا اجلمهور العام مبن فيهم األالتنظيمية

تتوقع عقد عدد من األحداث العاملية واإلقليمية أو  وبصورة مستدامة رفع مستوى التوعية للمدى الطويل خططمبا أن 

 دون اإلقليمية باإلضافة إىل اجلهود الوطنية.

 

 السنة الدولية للصحة النباتية ما يلي:ويشمل برنامج رئيسي حمتمل لألحداث يف  -12

 

 اجتماع هليئة تدابري الصحة النباتية على املستوى الوزاري؛ أ()

 مؤمتر للجهات املاحنة؛ ب()

مؤمترات إقليمية للصحة النباتية حول قضايا معينة خاصة بالصحة النباتية، مثل البحوث واملخاطر  ج()

 دان اجلزرية الصغرية؛للبل بالنسبةعلى الصحة النباتية احملددة 

 مؤمترات وزارية إقليمية )مبساعدة من املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات(؛ د()

 رعاية أحداث وطنية حمددة متصلة بالصحة النباتية؛ هـ()

وتغري املناخ، وعلى التجارة  متعدد الوكاالت حول الصحة النباتية وآثارها على التنوع البيولوجيمؤمتر  و()

 النباتية؛والصحة 

 حلقة عمل دولية حول املساعدة يف بناء القدرات والتنفيذ للصحة النباتية. ز()

 

التوعية، وستتم زيادة وجيري التداول حاليًا بشأن أنشطة براجمية أكثر تفصياًل، وال سيما يف جمال التواصل و -13

 .2016إتاحتها حبلول نهاية عام 
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  األغذية والزراعة بشأن إعالن السنوات الدولية سياسة منظمةلاالمتثال  –سابعًا 

 واالحتفال بها

 
، 12و، 8، و2، و1تؤثر الصحة النباتية بشكل كبري على حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة  -14

 .17و، 15و، 13و، 2، وبشكل خاص األهداف 17و، 15و، 13و
 

الصحة النباتية مصدر قلق عاملي حقيقي جلميع الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة، وتوحد بني  وتشكل -15

مصاحل البلدان يف مجيع مراحل التنمية. وقد مت اختاذ قرار هيئة تدابري الصحة النباتية بالبحث يف إعالن السنة الدولية 

 للصحة النباتية بتوافق اآلراء.

 

ويتم ولية للصحة النباتية إىل إقامة األنشطة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وتدعو السنة الد -16

 التخطيط ألحداث متابعة كبرية على مجيع املستويات يف شكل أنشطة جديدة أو تعزيز لألنشطة القائمة. 

 

ة الدولية لوقاية النباتات، فإن وعلى الرغم من وجود برنامج دولي يتناول مسألة الصحة النباتية، أي االتفاقي -17

ذلك غري كاف بأي حال من األحوال ملواجهة التحديات املستقبلية. وتشكل آثار تغري املناخ، والزيادة الكبرية يف التجارة 

 الدولية، والتدهور السريع للتنوع البيولوجي، حتديات كبرية تتطلب إجراءات دولية عاجلة. 
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 املرفق ألف

 
 املؤمتر مشروع قرار

 

 ، إن املؤمتر

 

واألمن  ،ووظائف النظم اإليكولوجية ،األرض احلياة علىكل أشكال  متثل أساس السليمةإىل أن النباتات إذ يشري 

 الغذائي، وإىل أنها عنصر حيوي الستمرار احلياة على األرض؛

 

بأن الصحة النباتية أساسية للتكثيف املستدام للزراعة من أجل إطعام العدد املتزايد لسكان العامل حبلول سنة  وإذ يقّر

 ؛2050
 

بأن الصحة النباتية أمر حاسم للتصدي للضغوط النامجة عن النمو السكاني، وأن االعرتاف والدعوة والدعم  وإذ يؤكد

مسة إذا ما أراد اجملتمع الدولي ضمان املوارد النباتية لعامل ينعم باألمن ذات أهمية حامسائل للرتويج للصحة النباتية 

 الغذائي استنادًا إىل نظم إيكولوجية مستقّرة ومستدامة؛ 

 

بأن احلفاظ على الصحة النباتية حيمي البيئة والغابات والتنوع البيولوجي من اآلفات النباتية، وقضايا تغري  وإذ يقّر

 املبذولة للحّد من اجلوع وسوء التغذية والفقر؛ املناخ، ويدعم اجلهود

 

ّحة إىل التوعية وتشجيع وتيسري عملية اختاذ إجراءات تكفل اإلدارة املستدامة للصحة النباتية من لباحلاجة امل وإذ يذكّر

 ؛2030أجل املساهمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة املتفق عليها لعام 
 

ويشجع اختاذ وتنفيذ إجراءات للرتويج لألنشطة  منتدىيشكل من شأنه أن يف أن هذا النوع من االحتفال  ثقتهوإذ يضع 

همية الصحة النباتية يف معاجلة أمستوى الوعي بكذلك رفع أن ياملوارد النباتية العاملية واستدامتها، وصون الداعمة ل

 والفقر والتهديدات اليت تواجه البيئة؛القضايا ذات االهتمام العاملي، مبا يف ذلك اجلوع 

 

ألمن الغذائي ووظائف النظم إىل االصحة النباتية بالنسبة  أهميةاملاسة إىل توعية الرأي العام ب احلاجة وإذ يؤكد

 اإليكولوجية؛

 

ء بها من سيتم الوفا أن التكاليف اإلضافية لألنشطة الناشئة عن تنفيذ السنة الدولية للصحة النباتيةعلى وإذ يشدد 

 الطوعية، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص؛ املساهمات

 

ألمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف لعام ال األمنياملدير العام إحالة هذا القرار إىل  إىل يطلب

 السنة الدولية للصحة النباتية. 2020 دورتها املقبلة وتعلن سنة

 


