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 املوجز
 

. زاعنرب السججججججنة الدزلية )السججججججنة الدزلية  السججججججنة الدزلية لل ججججججقة النبااية 2020ععلنت اجلاعية العا ة لأل م اطنقدن عام 
الذي مت له اآلفا  زاي ىاض النبااية ابلنسبة إىل اي ن الغذائي سيم ا ننباه إىل النهدود اجلفت لفىصة فىودن  ن نوعها ل

زإبىاز عمهية العال النعازين الدزيل ي جمال  نب    العامل، زلنععوع عنتجججججججججطة ز اوة النباازالنغذزي زالنناية ا  ن جججججججججا وة ي
 كافقة  لاكل  اطعىفة الفنية زالعلاية الالز ة لضججججججججاا  ي طياهتا السججججججججنة الدزلية قال اننتججججججججام اآلفا  زاي ىاض. ز ججججججججن

 علئ خمنلف  سججججنوش   تججججام ة عصججججقاد اط ججججلقة. زهتدد عنتججججطة السججججنة الدزلية ابلنًاح اآلفا  زاي ىاض النبااية 

زاجملناب اطدين ابطسجامهة ي  كافقة اآلفا  زاطعامعني السجيا جا  زالقطاث اصاو زايز جاأل اي ا ميية  صجناثإىل إ ناث 
 زاي ىاض النبااية علئ ال عيد العاطي زاعناا  ممام ا   سندا ة لو اوة النباا .

 املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها
 
  :النوصيا  النالية ىفب إىل اطؤمتى اإل ليايا  
 

 ؛ا ابلسنة الدزليةايخذ علام  -1
زا افا ية  )اطن اة لأل م اطنقدن  اإل ىام أبمهية ال ججججججججججقة النبااية زالدزم اي ججججججججججا ججججججججججي طن اة ايةذوة زالعماعة -2

 ي ضاا  ال قة النبااية؛)ا افا ية الدزلية  الدزلية لو اوة النباا  
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ن اة خالل الفرتن اطؤ وة إىل السجججججججنة الدزلية زاإلجىاءا  اطقىمن للسجججججججنة اطا ابإلجىاءا  اليت اختذهتا ايخذ علام  -3
 ؛2020الدزلية لعام 

 ام ة بنتاأل ي اينتطة اطقىمن للسنة الدزلية؛اتًيب اطؤ سا  اطعنية ي البلدا  ايعضاء علئ اطت -4
، مبا ي ذلك  عم خت جججيو ووم عاطي 2020اتجججًيب البلدا  علئ اظفال علئ إما  ائم للسجججنة الدزلية لعام  -5

 لل قة النبااية؛ 
اظكو ا  علئ زش ن ا  ججججن اام ي بناء القدما  زالبقث زالنوعية ي جمال ال ججججقة النبااية.  اا ونعني  حث   -6

الوطنية زاإل لياية لو اوة النباا ،  ، مبا فيها اطن اا علئ اظكو ا  اععوع اطؤ سا  اطعنية ابل قة النبااية
 زاعزودها مبا وكفي  ن اطوام  البتىوة زاطالية؛

 ظكو ا  زالتى اء بنععوع القدما  الفنية زحتسني البنية النقنية للاؤ سا  اطعنية ابل قة النبااية. يام ا -7
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 معلومات أساسية -اًل أو  
 
السججنة الدزلية لل ججقة النبااية  2020،  ججنة 2018ععلنت اجلاعية العا ة لأل م اطنقدن، ي  وسججاربك  انو  ايزل  -1

 لىفب  سجججججججججججنول الوعي ي العامل ابلطىوقة  العاى ي زاحدن  ىن إ    اناح  )السجججججججججججنة الدزلية . زهذه السجججججججججججنة فىصجججججججججججة 

 ن الفقى زمحاوة البيجة زانتجججججججججججججي  النناية  اليت اسجججججججججججججاعد ةا ز اوة ال جججججججججججججقة النبااية ي القضجججججججججججججاء علئ اجلوث زاظد  
 اطائة  ن احملاصجججججيل الغذائية  جججججنوشم ي  40إىل  فقدا   ا و جججججلا إىل ا  اطن اة  ؤخىم ا  ن جججججا وة. زعتجججججام  اقدوى 

نعدام   عىضجججججةا جسجججججياة ابلعماعة زورتني  الوني ايتججججج او ولقق عضجججججىامم ذا زه .بسجججججبب اآلفا  زاي ىاض النبااية
  اي ن الغذائي ز وء النغذوة.

 النباا  زاظؤزل  ز  اننتججججججججججام اآلفا  زاي ىاض النبااية.تججججججججججدود علئ عمهية ز اوة زهتدد السججججججججججنة الدزلية إىل الن   -2

ز نسل   الضوء علئ الدزم الذي اقوم به اطن اا  الوطنية لو اوة النباا  زاطؤ سا  العلاية زالبق ية زتى ا  
 ماعي وججة اإلننججاز الع الىبح  ن عجججل محججاليت   هتججدد إىل االقطججاث اصججاو زاطن اججا  الوطنيججة زاإل ليايججة زالججدزليججة 

زابإلضجججججافة إىل ذلك، اىةب السجججججنة الدزلية ي اإل ىام أبمهية اطبيق   ن اصسجججججائى اليت انًم عن اآلفا  زاي ىاض.
ج  بنكىن ز ىاعية للبيجة    كافقة اآلفا  زاي ىاض النبااية. عندُن 

 انا ل ايهداد احملد ن للسنة الدزلية ي  ا ولي:ز  -3
 

 ةزاإل لياي ةالعاطي ش القىاما  السججججيا ججججية ابل ججججقة النبااية علئ اطسججججنو  زصججججناثمفب  سججججنول زعي اجلاهوم  )ع 
 ؛ةزالوطني

  هازادعيازاععوع اجلهو  الوطنية زاإل لياية زالعاطية اطبذزلة ي جمال ال ججججججججججججججقة النبااية زاطوام  اطىابطة ةا   د)

 ي ضوء اعاود منو النًامن زبىزز خماطى آفا  جدودن بسبب اغري اطناخ؛
 النبااية؛ ابل قة  عىفنه زحتسني اجلاهوم ا قيفز   ز)

 اععوع اظوام زإتىاني عصقاد اط لقة ي جمال ال قة النبااية؛ز    )
 ززش ن اطعلو ا  عن حالة ز اوة النباا  ي العامل؛  ه)
  زايسري إ ا ة تىا ا  بتأ  ال قة النبااية علئ اطسنوش  الوطنية زاإل لياية زالعاطية.  ز)

 
م  ل  ن اطن اة زع انة ا افا ية الدزلية العدود  ن الفعاليا  علئ اطسجججججججنووني اإل لياي زي هذا السجججججججيا ،  جججججججنن    -4

  زالوطين، مبا ي ذلك اطؤمتىا  زاطعامض زمحال  النوعية زاطقابال  زاطسابقا .
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 اإلجراءات املتخذة من قبل املنظمة -ااثنيً 
 
ا افا ية الدزلية اللًنة النوجيهية الدزلية للسجججججججنة الدزلية )اللًنة النوجيهية   ن عجل اوفري عنتجججججججأ  اطن اة زع انة  -5

النوجيه الالزم لوضب خطة العال اصاصة ابلسنة الدزلية زانفيذها زلننتي  اظوام  ب التى اء زاطساعدن ي حتد 
ا،  نهم  بعة مم لني عن  بب عضوم  18 ل إىل زاضم اللًنة النوجيهية  ا و الدعم السيا ي زاطايل للسنة الدزلية.

جماوعا  إ لياية للان اة، ابإلضججافة إىل  ججبعة ععضججاء بدولني زعضججوون اثنني للاًلر ا  ججنتججامي الفين للسججنة 
 اا اضججججججججججم اللًنة  الدزلية )الىئير زانئب الىئير  ز ججججججججججبعة مم لني عن ز ا   اي م اطنقدن زاطن اا  الدزلية.

عن اجملاوعا  اجلغىافية زا  ن ججججججججججججججا وة للبلدا  زاطن اا  اإل لياية لو اوة النباا  زايز ججججججججججججججاأل  النوجيهية مم لني
 اي جججا مييجججة زاطن اجججا  البق يجججة العماعيجججة الجججدزليجججة ز ن اجججا  اجملناب اطجججدين ز ن اجججا  اطعامعني العجججاطيجججة زالقطجججاث 

اجنااعا  اللًنة النوجيهية ي اية للان اة اطكااب اإل لياتججامني زعالزن علئ ذلك،  اصاو زالتججى اء ي اطوام .
 ب فة  ىا ب.

ب  اا عنتججججأ  اطن اة زع انة ا افا ية الدزلية اجمللر ا  ججججنتججججامي الفين للسججججنة الدزلية )اجمللر  ليكو  مب ابة جما   -6
للاؤمتى   ج لًنة بىاللاعىفة زاصربا  زللعال بتججججأ  اططبوعا  الفنية زاطسججججاعدن ي إعدا   وا  إعال ية، زللعال  

  5خالل الفرتن  ن انعقججججا ه  اطقىم )زالججججذي  ججججا   نالججججدزيل لل ججججججججججججججقججججة النبججججاايججججة الججججذي اسججججججججججججججنضججججججججججججججيفججججه فنلنججججدا 

 ، زلوضب إجىاءا  انتأ عن اطؤمتى الدزيل لل قة النبااية. 2020ع نوبىكاتىون ايزل  8إىل 

ا عنتجججججأ  اطن اة زع انة ا افا ية الدزلية ز  -7  زحدا  عز كزؤلفة  ن مم لي عمبب تجججججعب اطلسجججججنة الدزلية، اع انة عوضجججججم

يذ خطة عال السجججججنة زلننفاجمللر ا  جججججنتجججججامي الفين للسجججججنة الدزلية ي اطن اة، لدعم عنتجججججطة اللًنة النوجيهية 
 الدزلية  ذلك. 

  ز م ع ىوكي.  1) ليو    ىابة 2020ينتججججججطة عام زاط  جججججج ججججججة ي اطيعانية  اليت مت مصججججججدهازوبلغ إمجايل اطوام   -8

نعد  اجلها  اطاحنة اط ن خامز اطيعانية اى  عرب حسججججاد اي انة  متوول مجيب اينتججججطة  ن خالل  سججججامها  زونم 
زجيىي السعي إىل أت ني متوول إضاي لنغطية  زخم  ا  ا افا ية الدزلية طبا من ال ني "حعام زاحد طىوق زاحد".

 . 2020اكاليف مجيب اينتطة اطقرتح ان ياها ي عام 

 وساربك انو  ايزل  2ت اطن اة زع انة ا افا ية الدزلية  سابقة عاطية لل وم الفواوةىافيجججججججججججججججة ي الفرتن  ن زن ا -9
اطسججججابقة  فنوحة ع ام اط ججججومون ارتوان زاحملرتفني  ن خمنلف عحناء هذه  انت . ز 2020وونيوكحعوىا   15إىل  2019

  هذه اطسججججججججججججججابقة زةريها  ن اطبا ما  الىا ية إىل ا ماقاء العامل. زميكن ا طالث علئ اطعود  ن اطعلو ا  بتججججججججججججججأ
 1مبسنول الوعي علئ اطو ب اإللكرتزين للسنة الدزلية.

  

                                                           
 .health-www.fao.org/plant-2020: ةاطو ب اإللكرتزين للسنة الدزلي :اطىجب  1

http://www.fao.org/plant-health-2020
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 النتائج املتوقعة للسنة الدولة للصحة النباتية -ااثلثً 
 

 :اتال  ا ولي ، ن اطنو ب ع  وؤ ي إحياء السنة الدزلية إىل حتقيق مخر ننائج ها ة -10
 

 الوعي أبمهية ال ججججقة النبااية ي اإل ججججهام ي حتقيق عهداد اي م اطنقدن للنناية اطسججججندا ة.مفب  سججججنول  )ع 

نسججججفى عن زش ن الوعي أبمهية ال ججججقة النبااية  ن عجل حتقيق خطة اي م اطنقدن للنناية  ججججفالسججججنة الدزلية 
. زاسججهم ال ججقة النبااية علئ حنو  باتججى ي  ججبعة عهداد للنناية اطسججندا ة، خاصججة 2030اطسججندا ة لعام 

)العال الالئق زالناو  8)القضجججججججججججججاء النام علئ اجلوث  زارتدد  2)القضجججججججججججججاء علئ الفقى  زارتدد  1ارتدد 
 15)العال اطناخي  زارتدد  13)ا  جججججججججنهالني زاإلنناز اطسجججججججججندا ا   زارتدد  12  زارتدد يا  ن جججججججججا 

  ؛ )عقد التىا ا  لنققيق ايهداد 17اظيان ي الرب   زارتدد )
 .زالدزلية ةزاإل لياي ةالوطني  زالرتزوج للاعىفة زالبقث زالتججججججىا ا  بتججججججأ  ال ججججججقة النبااية علئ اطسججججججنوش )د 

ابل ججججقة طؤ ججججسججججا  اطعنية و اوة النباا  زةريها  ن الز ن اطنو ب ع  اسججججناى اطن اا  الوطنية زاإل لياية 
اإل ىام بدزم ا افا ية الدزلية القيام ابي زام اي جججججججججججا جججججججججججية اطلقان علئ عااقها  ن عجل ضجججججججججججاا   ي النبااية

 ؛2030-2020زالننفيذ الناجح لإلطام ا  رتاايًي لالافا ية الدزلية للفرتن 
 الدزلية السجججججججججنة عهداد حتقيق ايهم ي وضجججججججججطلعو  ابلدزم فاطواطنو . زإ ىام الناس أبمهية ال جججججججججقة النبااية )ز 

ابط اطى اطنعلقة علٍم علئ ، 2020علئ  دام عام  ،اطواطنو ونبغي ع  و ججججججججججججبح ز  النبااية. ال ججججججججججججقة زمحاوة
 ؛ ن خالل اختاذ إجىاءا   نا بة ممكنٍ  ي النقليل  نها إىل ع ىن حد ٍ  واسهاع  وابل قة النبااية ز 

طن اة زجمناب ا افا ية الدزلية أت ل ا، للسججنة الدزلية إماٍ    النبااية.زاقدمي الدعم اطسججندام لقضججاش ال ججقة  )  
؛ زضجججاا  ا نالني اطعنيني يااوة ال جججقة النبااية لأل زا  زاإل ىام ةا عمهية ال جججقة النباايةزش ن ايز جججب ي 

  النباا  و اوةلزالعاطية  زاإل لياية الوطنية اطن اا زالقدما  الالز ة لالضججججججججججججججطالث أب زامهم زح ججججججججججججججول 

  للعال بنًاح؛ لدعم اطسندامعلئ ا
  نة؛ حتنفل به ع ىن اي م اطنقدن  ل   زالدعون إىل خت يو ووم عاطي لل قة النبااية )ه 

 
عحداا ياي زالوطين، مبا ي ذلك ان يم زجيوز اكىام اينتجججججججججججججطة زالفعاليا  الكربل العاطية علئ اطسجججججججججججججنووني اإل ل -11

زا  جججججججججن اام ي اينتجججججججججطة النعلياية زإصجججججججججدامن  وا  اىزجيية زإ ا ة للان اة ؤمتىا  اإل لياية اطجانبية علئ ها ش 
 .ز ؤ سية فنوحة فعاليا  اعىوفية 


