
 

 

جلسة الخاصة لمجلس منظمة األغذية والزراعة في ديسمبر/ كانون عن ال مذكرة مفاهيمية
 2019األول 

 
 حدث إطالق السنة الدولية للصحة النباتية

 
 2018اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبببنعيي في دبسبببمنون ااول  ا و  

سنة  سنة الدولية للصحة النناتية. وبدعل قوار ا مم المتحدة  2020قواًرا تعلي فيه   A/RES/73/252ال
بالتعاو  مع االتفاقية الدولية للقابة النناتات إلى تللّي قيادة )المنظمة( منظمة ا غذبة والزراعة 

 جهلد االحتفا  بالسنة الدولية.
 

ا غذبة والزراعة في إ ار جلسبببة وسبببيعحد حدط إ ال السبببنة الدولية في المحو الوميسبببي لمنظمة 
دبسببببببمنونااول  ا و .  2لمجلس المنظمة في  بعد المامة خاصبببببببة خا  الدورة الثالثة والسببببببتيي

 وسيشمل هذا الحدط فوبحًا رفيع المستلى ومعوًضا وحفل استحنا . 
 

تية وآثارها وبتمثل الهدف الوميسي مي السنة الدولية للصحة النناتية في التلعية بأهمية الصحة الننا
معالجة الحضببببببابا الهامة عالمًياف بما في جلع الجلق والفحو والتهدبدات المحدقة بالنيتة والتنمية  في

 االقتصادبة.
 

 وتتمثل ا هداف المحددة للسنة الدولية للصحة النناتية في ما بلي: 
 

  واإلقليمية تلعية صاوعي الحوارات في الحطاعيي العام والسياسي على المستلبات العالمية
 والل نية بشأ  الصحة النناتية.

  ية  ودعموتعزبز نات حة الن عالمية المنذولة في مجا  الصبببببب ية واإلقليمية وال الجهلد الل ن
والملارد الموتنطة بها في ضببببببلا ومل التجارة وبوور مفا و آفات جدبدة بسببببببن  ت يو 

 المناخ.

  الصحة النناتية. في مجا وتثحيف الوأي العام وربادة معارفه 

 .وتعزبز الحلار وإشواك أصحاب المصلحة في مجا  الصحة النناتية 

 .وربادة المعللمات عي حالة وقابة النناتات في العالم 

 .وتيسيو إقامة شوااات بشأ  الصحة النناتية على المستلبات الل نية واإلقليمية والعالمية 
 

ا أ  تسببببهم السببببنة الدولية للصببببح ة النناتية في التلعية بأهمية النناتات الصببببحية ومي المتلقع أبضببببً
 2)الحضبببباا على الفحو(ل والهدف  1لتححيق العدبد مي أهداف التنمية المسببببتدامة بما بشببببمل الهدف 

)تعزبز النمل االقتصادي وتلفيو العمل الامق للجميع(ل والهدف  8)الحضاا على الجلق(ل والهدف 
)الحياة في النّو(ل  15)العمل المناخي(ل والهدف  13والهدف )االسببتهاك واإلوتاا المسببتداما (ل  12

 )عحد الشوااات لتححيق ا هداف(. 17والهدف 
 

سنة الدولية للصحة النناتية  سابق مي هذا العامف أوشأت منظمة ا غذبة والزراعة أماوة ال وفي وقت 
الدولية للقابة النناتاتف التي تتألف مي ممثليي عي شببببببعنة الشببببببوااات في المنظمة وأماوة االتفاقية 

 وشعنة اإلوتاا النناتي ووقابة النناتات ومكت  االتصاالت في المنظمة.
 

و ا ماوة عملية تنفيذ أوشببطة السببنة الدولية للصببحة النناتية ضببمي المنظمة بالتعاو  مع اللجنة  وتيسببّ
 اب المصلحة.التلجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النناتية المؤلفة مي العدبد مي أصح



 

 

 
وتعحد اجتماعات اللجنة التلجيهية الدولية للسببنة الدولية للصببحة النناتية بصببلرة منتظمة ل شببواف 
على بووامج الفعاليات العالمية واقتواح خطة عمل للسنة الدولية للصحة النناتية. ومي بيي الفعاليات 

نناتيةف وذاو أحداط إ ال السببنة الوميسببية العالمية المدرجة في خطة عمل السببنة الدولية للصببحة ال
ية المحتوح عحدها في  لدول في المحو الوميسببببببي لمنظمة ا غذبة  2019دبسببببببمنون ااول  ا و   2ا

 والزراعة في روما وفي ويلبلرك في ملعد الحق.
 

وبود في الملحق بهذه المذاوة المفاهيمية جدو  أعما  هذا الحدط إل ال السبببببنة الدولية للصبببببحة 
 لمدرا في جدو  أعما  مجلس المنظمة اجلسة خاصة.النناتية ا

 
سة االفتتاحية وحلحة النحاش( معوض عي الصحة النناتية  وسيحام إلى جاو  النووامج الوسمي )الجل

تضببببببمي ملاد بحدّمها مكت  االتصببببببباالت في المنظمة والمنظمتا  بفي النهل الوميسببببببي للمنظمة 
 النناتاتف وحفل استحنا  في اافيتوبا المنظمة.الل نيّتا  اإلبولندبة واإلبطالية للقابة 

 
وبحظى هذا الحدط بدعم أماوة السببببببنة الدولية للصببببببحة النناتية إلى جن  اللجنة التلجيهية الدولية 
للسببببببنة الدولية للصببببببحة النناتية المؤلفة مي أعضبببببباا مي جميع المجملعات اإلقليمية في المنظمة 

 والمنظمات الشوبكة.
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 الجهة المنظمة البرنامج الساعة

السبببببببببببباعببببببة 
17:45–18:00 

افتتاح المدبو العام لمنظمة ا غذبة والزراعة لمعوض 
 الصببببببببببببببببببحببببببببببببة الببببببببببببنببببببببببببنبببببببببببباتببببببببببببيببببببببببببة 

 في النهل الوميسي

ية  لدول نة ا وة السبببببب ما أ
 للصحة النناتية

 

 المتحدث المداخالت الساعة

 الجلسة االفتتاحية
 Roberto RIDOLFI السيدميّسر: ال

السبببببببببببباعببببببة 
18:00-18:50 

 الدولية للصحة النناتية السنة فيدبل عيشوبط 

نة  إ ال المدبو العام لمنظمة ا غذبة والزراعة للسبببببب
 الدولية للصحة النناتية ومواسم افتتاحها

  شل دوويل دالسي

 António السبببببببببببيبببببد رسالة مي ا ميي العام لألمم المتحدة
GUTERRES 

حدمها ماحظات ية في  ب وربو الزراعة والثووة الحيلاو
 ويكاراغلا

 Edward السببببيدمعالي 
CENTENO GADEA 

وربو الببدولببة في ورارة ا غببذبببة  بحببدمهببا ماحظببات
 والزراعة والنحوبة في آبولندا 

 Andrew السبببيدمعالي 
DOYLE 

ا مينببة الببداممببة في ورارة الزراعببة  تحببدمهببا ماحظببات
 وال ابات في فنلندا

-Jaana HUSUة  السببيد
KALLIO 

للرارة النيتة وا غذبة  ةالدامم ةا مين تحدمها ماحظات
والشببببؤو  الوبفية في المملكة المتحدة لنوبطاويا العظمى 

 وآبولندا الشمالية

 Tamaraة السبببببببببببيبببببد
FINKELSTEIN 



 

 

 الجهة المنظمة البرنامج الساعة

 حلقة النقاش
 Hans DREYER السيدميّسر: ال

السبببببببببببباعببببببة 
18:50-19:45 

إلدارة الزراعة  ماحظات افتتاحية للمدبو العام المساعد
 وحمابة المستهلع في المنظمة

 Bukar TIJANI السيد

للسببببببنة الدولية للصببببببحة  الدولية رميس اللجنة التلجيهية
 النناتية

 Ralf LOPIAN السيد

المببدبو التنفيببذي للعمليببات العببالميببة في المواز الببدولي 
 للزراعة والعللم النيلللجية 

 Ulrich السبببببببببببببيبببببببد
KUHLMANN 

 Michael السبببببببببببيبببببد العام لاتحاد الدولي للنذورا ميي 
KELLER 

الدولية للصبببببحة  السبببببنة أمييحدّمها بخاصبببببة الجلسبببببة 
 النناتية 

 Jingyuan XIA السيد

 

 الجهة المنظمة البرنامج الساعة

 19:45السبباعة 
– 21:00 

ية  حفل استحنا  على الشوفة لدول نة ا وة السبببببب ما أ
 للصحة النناتية

 


