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 جلنة الزراعة
 والعشرون السابعةالدورة 

 2020 تشرين األول/أكتوبر 2 - سبتمرب/أيلول 28

 معلومات حمدثة عن االحتفال ابلسنة الدولية للصحة النباتية

 املوجز
منذ إطالقها رمسًيا  2020تتضــــــــــمن هذه الوثيقة معلومات حمدثة عن االحتفال ابلســــــــــنة الدولية للصــــــــــحة النباتية لعام 

وتتناول الوثيقة  .2020وبر�مج العمل وخطة العمل واملبادرات الراهنة خالل ســنة  2019ديســمرب/كانون األول  2يف 
راءات الفورية املتصلة ابلسنة الدولية للصحة النباتية اليت واإلج 19-آخر املستجدات يف أعقاب تفشي جائحة كوفيد

ســـــــــــــــارع القّيمون على االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومنظمة األغذية والزراعة إىل اختاذها ملؤازرة اجلهود اجلارية ملنع 
لتوجيهية الدولية دومنا وقد عملت أمانة الســـــــنة الدولية للصـــــــحة النباتية واللجنة ا انتشـــــــار اجلائحة على نطاق أوســـــــع.

انقطاع لضـــمان االســـتمرارية والتحديثات املنتظمة واملدخالت ألصـــحاب املصـــلحة كافة خالل األزمة الصـــحية العاملية 
 الراهنة. 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Mirko Montuoriالسيد 

 النباتية)املسؤول عن املشاريع (الّسنة الدولية للصحة 
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 )+39( 06 5705 3806 :اهلاتف
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 معلومات أساسية -أّوًال 

الســـــــــنة الدولية للصـــــــــحة النباتية ابإلمجاع (قرار اجلمعية العامة  2020أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ســـــــــنة  -1
اإلمجايل للســـــــــــــــنـة الدوليـة يف توعيـة الرأي العـام وصــــــــــــــــانعي القرارات ). ويتمثـل اهلدف A/RES/73/252لألمم املتحـدة 

الســــــياســــــية على املســــــتو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية مبســــــامهة الصــــــحة النباتية يف حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة اليت 
يز التجــارة اآلمنــة والتنميــة وضـــــــــــــــعتهــا األمم املتحــدة وحتــديــًدا القضــــــــــــــــاء على اجلوع، واحلــد من الفقر، ومحــايــة البيئــة، وحتف

، إىل كل 2020وقد طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل إعالن السنة الدولية للصحة النباتية لعام  االقتصادية.
تيســـــــــــــري االحتفال هبذه الســـــــــــــنة  (االتفاقية الدولية) واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت (املنظمة) من منظمة األغذية والزراعة

 الدولية. 

ظمة اللجنة التوجيهية الدولية للســــــنة الدولية للصــــــحة النباتية ابلتعاون مع االتفاقية ومبشــــــاركة نوعليه، أنشــــــأت امل -2
عضو ممثل واحد عن كل من اجملموعات اإلقليمية السبع يف املنظمة وممثلني اثنني عن األطراف املتعاقدة يف االتفاقية وسبعة 

وتتوىل اللجنــة التوجيهيــة الــدوليــة إعطــاء توجيهــات  أصـــــــــــــــحــاب املصـــــــــــــــلحــة غري احلكوميني. ممثلني عن خمتلف جمموعــات
 .2019عقدت اجتماعات منتظمة هلا منذ إنشــائها يف يونيو/حزيران  وهيومســاعدة عامة بشــأن االحتفال ابلســنة الدولية 

أمانة  تتألف من أربع وحدات يف املنظمة:وتســـاند أمانة الســـنة الدولية للصـــحة النباتية عمل اللجنة التوجيهية الدولية وهي 
فرع االتصــــــال  -)، مكتب االتصــــــاالت يف املنظمة NSPاالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت (

)OCCO) والشــــــراكات والتعاون مع األمم املتحدة (PSU اليت تتعاون مًعا من أجل تنفيذ خطة العمل اخلاصــــــة ابلســــــنة (
 لدولية ودعم خطة التواصل ذات الصلة. ا

 األنشطة واملبادرات الرئيسية منذ إطالق السنة الدولية للصحة النباتية رمسًيا -ااثنيً 

 أطلق املــدير العـــام ملنظمـــة األغــذيــة والزراعــة الســـــــــــــــنـــة الــدوليـــة للصـــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة يف املقر الرئيســـــــــــــــي للمنظمـــة  -3
. وقد جتاوب اجملتمع الدويل بشـــكل جيد للغاية مع املبادرات املنفذة على غرار إصـــدار 2019ديســـمرب/كانون األول  2يف 

يورو وعملة تذكارية من جانب إيطاليا حتمالن اهلوية البصــــرية للســــنة الدولية للصــــحة النباتية، إضــــافة إىل  2بلجيكا عملة 
صحة النباتية وتشكيل جلان توجيهية وطنية للسنة التزام أكثر من عشرين بلًدا إبصدار طابع بريدي خاص ابلسنة الدولية لل

 الدولية تتوىل التوعية هبا. 

وقد جرت ترمجة اهلوية البصـــــــــــرية للســـــــــــنة الدولية للصـــــــــــحة النباتية إىل أكثر من ثالثني لغة يف خمتلف أحناء العامل  -4
ومت إطالق موقع  صــــــــة هبا.ويســــــــتخدمها العديد من أصــــــــحاب املصــــــــلحة على نطاق العامل مبوجب اخلطوط التوجيهية اخلا

إلكرتوين للســــنة الدولية للصــــحة النباتية إضــــافة إىل جمموعة أدوات للتواصــــل تتضــــمن ســــلســــلة مطبوعات ولوحة لوســــائط 
وأعّدت أشــــــرطة فيديو خاصــــــة ابلســــــنة الدولية وجرت ترمجة شــــــريط الفيديو الرتوجيي الرمسي للســــــنة  التواصــــــل االجتماعي.

ووردت مئات الردود للمشــاركة يف  اوهلا على نطاق واســع عرب وســائط التواصــل االجتماعي.الدولية إىل لغات عشــر ومت تد
 سواء.  مسابقة تصوير فوتوغرايف دولية عن الصحة النباتية من جانب مصورين حمرتفني وهواة على حدٍّ 



COAG/2020/INF/12 3 

 

للصحة النباتية  من جانب أمانة السنة الدولية 2020حدث وطين وعاملي خالل سنة  300ومن املقرر إقامة حنو  -5
، أصدرت أمانة السنة الدولية للصحة النباتية 2020وخالل الفصل األول من عام  إضافة إىل أصحاب املصلحة اآلخرين.

 . لعامةا مقالة يف خمتلف الصحف واجملالت وشاركت يف عدد من الفعاليات 20أكثر من 

 2020خطة العمل ملا تبقى من سنة  -ااثلثً 

اللجنة التوجيهية الدولية للســــــنة الدولية للصــــــحة النباتية واألمانة على إعادة تقييم خطة  19-تفشــــــي كوفيدأجرب  -6
 العمل وإرجاء بعض الفعاليات الرئيسية. 

وأدى التوقف املفاجئ لألنشطة واملبادرات اخلاصة ابلسنة الدولية إىل اقرتاح إطالة فرتة بعض من األنشطة العاملية  -7
وجتدر اإلشــارة إىل إرجاء الدورة اخلامســة عشــرة هليئة تدابري الصــحة النباتية والشــق الوزاري منها إىل أجل  .2021إىل ســنة 

 5ومت كذلك إرجاء املؤمتر الدويل للصــــــحة النباتية الذي كان من املقرر عقده يف هلســــــنكي خالل الفرتة من  غري مســــــمى.
ابلتزامن مع احلفــل  2021يوليو/متوز  1يونيو/حزيران إىل  28من  إىل الفرتة املمتــدة 2020أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول  8إىل 

املؤمتر الرفيع املســــتوى عن مكافحة دودة احلشــــد اخلريفية الذي كان من ومت إرجاء  اخلتامي للســــنة الدولية للصــــحة النباتية.
وقد يُعقد  2020م إىل النصــــــــــف الثاين من عا 2020املقرر عقده يف أبيدجان، كوت ديفوار خالل شــــــــــهر أبريل/نيســــــــــان 

تضــيفه املنتدى الســياســي الرفيع املســتوى لعام ســوال تزال مبادرات أخرى على غرار حفل الغداء الذي ســي بصــورة افرتاضــية.
 يف نيويورك ابنتظار أتكيد انعقادها.  2020

تنفيذ عدد من وقد جرى تعديل خطة التواصــــل اخلاصــــة ابلســــنة الدولية للصــــحة النباتية والعمل جاٍر حالًيا على  -8
األنشــــــطة واملبادرات املخطط هلا بصــــــورة افرتاضــــــية على غرار الندوات اإللكرتونية وتكثيف النشــــــر عرب اإلنرتنت ووســــــائط 
التواصل االجتماعي ومحلة عاملية مقررة للمسافرين ومسابقة فنية وللرسم، إضافة إىل التواصل بشأن السنة الدولية للصحة 

ومن بني  خلية يف منظمة األغذية والزراعة ومن خالل أصــحاب املصــلحة على املســتوى العاملي.النباتية ضــمن القنوات الدا
مبادرات التواصــل املقبلة إصــدار "قصــص هامة لإلنســان" تتعلق بصــحة النبااتت وكتّيب األنشــطة اخلاص ابألطفال بشــأن 

لوســـائط الرقمية وتعيني ســـفراء نوااب حســـنة الســـنة الدولية للصـــحة النباتية ورســـم متحّرك الســـتخدامه على نطاق واســـع يف ا
 ومؤثرين للسنة الدولية للصحة النباتية للعمل على الرتويج بقدر أكرب ألهداف السنة الدولية على نطاق العامل ككّل.

 

 


