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  اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق

 الدورة اخلامسة والثالثون

 2020مارس/آذار  4-2مسقط، سلطنة ُعمان، 

 2020السنة الدولية للصحة النباتية لعام 
 

  املوجز

دولية . وتعترب السنة ال(السنة الدولية) السنة الدولية للصحة النباتية 2020أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 
ىل األمن الغذائي الذي متثله اآلفات واألمراض النباتية ابلنسبة إسيم االنتباه إىل التهديد اجلفت فرصة فريدة من نوعها ل

الدويل يف جمال منع  وإبراز أمهية العمل التعاوين تالعامل، ولتعزيز أنشطة وقاية النباات والتغذوي والتنمية االقتصادية يف
مكافحة  كللتاملعرفة الفنية والعلمية الالزمة لضمان يف طياهتا السنة الدولية حمل انتشار اآلفات واألمراض. وست

لدولية صلحة. وهتدف أنشطة السنة اعلى خمتلف مستو�ت مشاركة أصحاب املابلنجاح اآلفات واألمراض النباتية 
إىل إقناع صناع السياسات والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع املدين ابملسامهة يف مكافحة اآلفات واألمراض 

 النباتية على الصعيد العاملي واعتماد ممارسات مستدامة لوقاية النبااتت.

http://www.fao.org/
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 املؤمتر اإلقليمياإلجراءات اليت يقرتح اختاذها من جانب 

  :التوصيات التالية رفع إىل املؤمتر اإلقليميتُ 

 ؛ابلسنة الدولية ااألخذ علمً  -1

ة لوقاية النبااتت واالتفاقية الدولي (املنظمة) اإلقرار أبمهية الصحة النباتية والدور األساسي ملنظمة األغذية والزراعة -2
 يف ضمان الصحة النباتية؛(االتفاقية الدولية) 

نظمة خالل الفرتة املؤدية إىل السنة الدولية واإلجراءات املقررة للسنة املابإلجراءات اليت اختذهتا  اعلمً  األخذ -3
 ؛2020الدولية لعام 

 تشجيع املؤسسات املعنية يف البلدان األعضاء على املشاركة بنشاط يف األنشطة املقررة للسنة الدولية؛ -4

، مبا يف ذلك دعم ختصيص يوم عاملي 2020لسنة الدولية لعام تشجيع البلدان على احلفاظ على إرث دائم ل -5
 للصحة النباتية؛ 

حث احلكومات على ز�دة االستثمار يف بناء القدرات والبحث والتوعية يف جمال الصحة النباتية. كما يتعني  -6
 شرية واملالية؛البعلى احلكومات تعزيز املؤسسات املعنية ابلصحة النباتية وتزويدها مبا يكفي من املوارد 

 قيام احلكومات والشركاء بتعزيز القدرات الفنية وحتسني البنية التحتية للمؤسسات املعنية ابلصحة النباتية. -7

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 أمانة املؤمتر اإلقليمي

FAO-RNE-NERC@fao.org 
 

 معلومات أساسية -أوالً 

السنة الدولية للصحة النباتية  2020، سنة 2018أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف ديسمرب/ كانون األول  -1
(السنة الدولية). وهذه السنة فرصة مهمة لرفع مستوى الوعي يف العامل ابلطريقة اليت تساعد هبا وقاية الصحة النباتية 

إىل  اخرً لبيئة وتنشيط التنمية االقتصادية. وأشارت تقديرات املنظمة مؤ يف القضاء على اجلوع واحلد من الفقر ومحاية ا
 ابسبب اآلفات واألمراض النباتية؛ وهو ما يلحق أضرارً  ابملائة من احملاصيل الغذائية سنو�ً  40إىل  فقدان ما يصل

  نعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. ال عرضةجسيمة ابلزراعة ويرتك ماليني األشخاص 

وستسّلط  وهتدف السنة الدولية إىل التشديد على أمهية وقاية النبااتت واحلؤول دون انتشار اآلفات واألمراض النباتية. -2
الضوء على الدور الذي تقوم به املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت واملؤسسات العلمية والبحثية وشركات القطاع 

ن اخلسائر ية اإلنتاج الزراعي مالربح من أجل محاليت ال هتدف إىل ااخلاص واملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية 
فة إىل ذلك، ترغب السنة الدولية يف اإلقرار أبمهية تطبيق ُ�ج مبتكرة وابإلضا اليت تنجم عن اآلفات واألمراض.

 ومراعية للبيئة يف مكافحة اآلفات واألمراض النباتية.
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 تتمثل األهداف احملددة للسنة الدولية يف ما يلي: -3

 �تستو رفع مستوى وعي اجلمهور وصناع القرارات السياسية وحتسني مستوى املعرفة ابلصحة النباتية على امل )أ(
 ؛ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي

يف ضوء  هاتدعيمو وتعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية املبذولة يف جمال الصحة النباتية واملوارد املرتبطة هبا  )ب(
 تزايد منو التجارة وبروز خماطر آفات جديدة بسبب تغري املناخ؛

 الصحة النباتية؛وتعزيز احلوار وإشراك أصحاب املصلحة يف جمال  )ج(
 وز�دة املعلومات عن حالة وقاية النبااتت يف العامل؛ )د(
  وتيسري إقامة شراكات بشأن الصحة النباتية على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية. )ه(

 م كل من املنظمة وأمانة االتفاقية الدولية العديد من الفعاليات على املستويني اإلقليميويف هذا السياق، ستنظّ  -4
والوطين يف بلدان إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، مبا يف ذلك املؤمترات واملعارض ومحالت التوعية واملقابالت 

  واملسابقات.

  اإلجراءات املتخذة من قبل املنظمة   -ااثنيً 

ية) من أجل توفري جيهأنشأت املنظمة وأمانة االتفاقية الدولية اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية (اللجنة التو  -5
التوجيه الالزم لوضع خطة العمل اخلاصة ابلسنة الدولية وتنفيذها ولتنشيط احلوار مع الشركاء واملساعدة يف حشد 

، منهم سبعة ممثلني عن سبع اعضوً  18وتضم اللجنة التوجيهية ما يصل إىل  الدعم السياسي واملايل للسنة الدولية.
ابإلضافة إىل سبعة أعضاء بديلني وعضوين اثنني للمجلس االستشاري الفين للسنة جمموعات إقليمية للمنظمة، 

كما تضم اللجنة  الدولية (الرئيس و�ئب الرئيس) وسبعة ممثلني عن وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية.
بااتت واألوساط األكادميية وقاية النالتوجيهية ممثلني عن اجملموعات اجلغرافية واالقتصادية للبلدان واملنظمات اإلقليمية ل

واملنظمات البحثية الزراعية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين ومنظمات املزارعني العاملية والقطاع اخلاص والشركاء يف 
 وعالوة على ذلك، ُتدعى املكاتب اإلقليمية للمنظمة إىل حضور اجتماعات اللجنة التوجيهية بصفة مراقب. املوارد.

يف املقر الرئيسي للمنظمة يف روما،  2019يونيو/ حزيران  14دت اللجنة التوجيهية اجتماعها األول يف وقد عق
 وظلت منذ ذلك التاريخ جتتمع بصورة منتظمة من أجل اإلشراف على تنفيذ خطة عمل السنة الدولية.

كون مبثابة دولية (اجمللس الدويل) ليكما أنشأت املنظمة وأمانة االتفاقية الدولية اجمللس االستشاري الفين للسنة ال -6
ع للمعرفة واخلربات وللعمل بشأن املطبوعات الفنية واملساعدة يف إعداد مواد إعالمية، وللعمل كلجنة برامج جممّ 

أكتوبر/ تشرين األول  8إىل  5للمؤمتر الدويل للصحة النباتية الذي من املقرر أن تستضيفه فنلندا خالل الفرتة من 
 إجراءات تنشأ عن املؤمتر الدويل للصحة النباتية. ، ولوضع2020

وابإلضافة إىل ذلك، أنشأت املنظمة وأمانة االتفاقية الدولية أمانة للسنة الدولية، مؤلفة من ممثلي أربع شعب /  -7
 وحدات يف املنظمة، لدعم أنشطة اللجنة التوجيهية والسنة الدولية ولتنفيذ خطة عمل السنة الدولية كذلك.  

ويتم متويل  مليون دوالر أمريكي. 1قرابة  2020ألنشطة عام واملخصصة يف امليزانية رصودة غ إمجايل املوارد املويبل -8
مجيع األنشطة من خالل مسامهات من خارج امليزانية ترد عرب حساب األمانة متعدد اجلهات املاحنة وخمصصات 
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وجيري السعي إىل أتمني متويل إضايف لتغطية تكاليف مجيع  االتفاقية الدولية ملبادرة الصني "حزام واحد طريق واحد".
 . 2020األنشطة املقرتح تنظيمها يف عام 

ديسمرب/كانون األول  2ونظمت املنظمة وأمانة االتفاقية الدولية مسابقة عاملية للصور الفوتوغرافيـة يف الفرتة من  -9
املصورين اهلواة واحملرتفني من خمتلف أحناء العامل.  املسابقة مفتوحة أمامهذه . و 2020يونيو/حزيران  15إىل  2019

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن هذه املسابقة وغريها من املبادرات الرامية إىل االرتقاء مبستوى الوعي 
 1على املوقع اإللكرتوين للسنة الدولية.

لبصرية كتب اإلقليمي) ابلرتويج الستخدام اهلوية اوقام مكتب املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا (امل  -10
للسنة الدولية يف العديد من الفعاليات اليت شارك يف تنظيمها مع الشركاء، ومنها االجتماع اإلقليمي لالتفاقية الدولية 

حلقة العمل و يف بريوت، لبنان؛ والدورة التدريبية حول دودة احلشد اخلريفية يف الطائف، اململكة العربية السعودية؛ 
االستهاللية يف دمشق، اجلمهورية العربية السورية؛ والدورة التدريبية على املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية يف 

وابإلضافة إىل ذلك، يساهم مكتب املنظمة اإلقليمي يف املؤمتر العريب الثالث عشر لعلوم وقاية  اخلرطوم، السودان.
النباتية لغذاء آمن وسليم"، الذي تنظمه اجلمعية العربية لوقاية النبات، والذي من النبات حول موضوع "الصحة 

  .2020نوفمرب/ تشرين الثاين  6إىل  1املقرر عقده يف احلمامات، تونس، خالل الفرتة من 

إلقليمي واملنظمات اويعتزم املكتب اإلقليمي إنشاء جلنة تنسيقية إقليمية للسنة الدولية، ستتألف من ممثلني من املكتب  -11
جلنة منظمة وقاية النبااتت يف الشرق األدىن وممثلني إقليميني عن جلنة املعايري و خاصة و  –اإلقليمية لوقاية النبااتت 

  التنفيذ وبناء القدرات التابعتني لالتفاقية الدولية إضافة إىل عدد من اخلرباء والشركاء.

املكتب  اقية الدولية اليت انعقدت يف بريوت، لبنان، اقرتح املشاركون يفوخالل حلقة العمل اإلقليمية السنوية لالتف -12
 اإلقليمي األنشطة التالية للرتويج للسنة الدولية يف اإلقليم:

اقرتح إطالق السنة الدولية من خالل عرض شعار السنة على املعامل  الرتويج للسنة الدولية يف بلدان خمتلفة: )أ(
اجليزة يف مجهورية مصر العربية وصخرة الروشة يف لبنان وصومعة حسان يف  األثرية الوطنية، مثل أهرامات

 املغرب وبرج خليفة يف اإلمارات العربية املتحدة ومركز اململكة يف اململكة العربية السعودية.
 امة، من املمثلنيسيكون السفري شخصية عو  .قليم الشرق األدىن ومشال أفريقياتعيني سفري للسنة الدولية من إو  )ب(

 أو املطربني أو امللحنني أو الصحفيني على سبيل املثال.
تنظيم مؤمترات إقليمية هتدف إىل إقامة شبكة إقليمية ملواجهة اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود. و  )ج(

ويدعى خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت واخلرباء والباحثون وشركات 
 اع اخلاص اليت تقوم أبنشطة يف جمال الصحة النباتية. القط

 ستشمل حلقات عمل حول إصدار الشهادات. و تنظيم حلقات عمل إقليمية حول مواضيع الصحة النباتيةو  )د(
 اإللكرتونية للصحة النباتية.

فتيش لتيشمل ذلك دورات تدريبية على او  .ية القدرات بشأن اآلفات املستجدةتنظيم برامج إقليمية لتنمو  )ه(
وسة النخيل احلمراء ية املنتشرة يف اإلقليم (مثل سواملراقبة والتشخيص ابلنسبة إىل بعض اآلفات واألمراض النبات

                                                           
. 2020-health-www.fao.org/plantRef. IYPH website:  1 

http://www.fao.org/plant-health-2020
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احلمضيات  اخضرارومرض  )Xylella fastidiosa( � زيليال فاستيديوزاري ودودة احلشد اخلريفية وبكت
 واألعشاب املائية وغريها).

التنسيق مع املكاتب الُقطرية للمنظمة من أجل تنظيم أحداث جانبية على هامش املؤمترات وحلقات العمل و  )و(
 .2020اإلقليمية والوطنية للمنظمة يف عام 

إعداد أشرطة فيديو ومواد إعالمية عن مشاكل الصحة النباتية، مثل اخلطر الذي ميثله محل الفاكهة واخلضار و  )ز(
 املستهلكون يف احلد من خماطر انتشار ذاببة الفاكهة.لدور الذي يضطلع به يف حقائب املسافرين أو ا

نباتية حلماية مهية الصحة الأتنسيق وتنظيم أكشاك يف املعارض والفعاليات لتوزيع مواد توعية وتبيان و  )ح(
) 2020يف القاهرة (سبتمرب/ أيلول  2020االستثمارات الزراعية، مثل معرض صحارى الزراعي الدويل لعام 

) واملعرض الدويل للفالحة يف 2020يف ديب (مارس/ آذار ) AgraME(ومعرض الشرق األوسط الزراعي 
 .2020املغرب يف عام 

إعداد وثيقة عن االبتكارات يف جمال الصحة النباتية خالل االجتماع اإلقليمي لالبتكار يف الر�ض، و  )ط(
ض لوجيات املستخدمة ملكافحة اآلفات واألمراالوثيقة أن تستكشف أحدث التكنو هذه السعودية. ومن شأن 

دقيقة األقمار الصناعية اجلغرافية املكانية واملتعددة األطياف والزراعة ال النباتية، مبا يشمل اإلنذار املبكر وصور
 وأدوات اإلرشاد القائمة على شبكة االنرتنت وغري ذلك من أنواع الذكاء االصطناعي يف جمال الزراعة. 

مقاالت يف اجلرائد واجملالت وإجراء مقابالت على القنوات التلفزيونية واإلذاعية إلبراز قضا� الرتويج للو  )ي(
 الصحة النباتية.

 النتائج املتوقعة للسنة الدولة للصحة النباتية -ااثلثً 

 من املتوقع أن يؤدي إحياء السنة الدولية إىل حتقيق مخس نتائج هامة، وهي: -13

 الصحة النباتية يف اإلسهام يف حتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.رفع مستوى الوعي أبمهية  )أ(
تسفر عن ز�دة الوعي أبمهية الصحة النباتية من أجل حتقيق خطة األمم املتحدة للتنمية سفالسنة الدولية 
ة، خاصة م. وتسهم الصحة النباتية على حنو مباشر يف سبعة أهداف للتنمية املستدا2030املستدامة لعام 

(العمل الالئق والنمو  8 (القضاء التام على اجلوع) واهلدف 2(القضاء على الفقر) واهلدف  1اهلدف 
(احلياة  15(العمل املناخي) واهلدف  13(االستهالك واإلنتاج املستدامان) واهلدف  12) واهلدف ياالقتصاد

  ؛)(عقد الشراكات لتحقيق األهداف 17يف الّرب) واهلدف 
والرتويج للمعرفة والبحث والشراكات بشأن الصحة النباتية على املستويني الوطين واإلقليمي. ومن املتوقع أن  )ب(

تستمر املنظمات الوطنية واإلقليمية املعنية بوقاية النبااتت وغريها من املؤسسات املعنية ابلصحة النباتية، 
لناجح أجل ضمان اإلقرار بدور االتفاقية الدولية والتنفيذ االقيام ابألدوار األساسية امللقاة على عاتقها من  يف

 ؛2030-2020لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 
ابملخاطر  رايةد، ينبغي أن يصبح املواطنون على 2020وإقرار الناس أبمهية الصحة النباتية. فعلى مدار عام  )ج(

 ؛منها إىل أدىن حد ممكن من خالل اختاذ إجراءات مناسبة املتعلقة ابلصحة النباتية واإلسهام يف التقليل
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وتقدمي الدعم املستدام لقضا� الصحة النباتية. وكإرث للسنة الدولية، يكمن هدف املنظمة وجمتمع االتفاقية  )د(
الدولية األوسع يف اإلقرار أبمهية االتفاقية الدولية والصحة النباتية؛ وضمان امتالك املعنيني حبماية الصحة 

ارد حصول االتفاقية الدولية للدعم املستدام، من املو النباتية لألدوات والقدرات الالزمة لالضطالع أبدوارهم و 
 املالية والبشرية على السواء. 

 والدعوة إىل ختصيص يوم عاملي للصحة النباتية حتتفل به أسرة األمم املتحدة كل سنة؛ )ه(

م األحداث يوجيوز تكرار األنشطة والفعاليات الكربى العاملية على املستويني اإلقليمي والوطين، مبا يف ذلك تنظ -14
ة فعاليات واالستثمار يف األنشطة التعليمية وإصدارة مواد تروجيية وإقامللمنظمة ؤمترات اإلقليمية املاجلانبية على هامش 
 تعريفية ومؤسسية. 
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