
February 2022 CPM 2022/16 

 

NI233/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 حمّدثة بشأن اليوم الدويل للصحة النباتيةمعلومات 

 من جدول األعمال 2-15البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن إعداد أمانة 
 
، حكومة زامبيا قدمتقد و لســـنة الدولية للصـــحة النباتية. رياث لمأحد أهم إنشـــاء يوم دويل للصـــحة النباتية  عدّ يُ  -1

 جلنة الزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة إىلللمرة األوىل  ذا االقرتاحه ،لديها النبااتت لوقايةالوطنية  ملنظمةابمدعومة 
نظمة املوجملس جلنة الزراعة  دتوأيّ مايو/ أ�ر من كل ســـــــــــــــنة.  12اجملتمع الدويل يف  إلحياء هذا اليوم من قبل (املنظمة)

ا، مث ُعرض 2020ابإلمجــاع عــام  القرتاحا واملوافقــة عليــه  القرتاحا. وجرت منــاقشــــــــــــــــة 2021مؤمتر املنظمــة عــام  على الحقــً
لألمم املتحدة ، إببالغ األمني العام ، الســـــــيد شـــــــو دونيوللمنظمةوُكّلف املدير العام ، 20211املؤمتر عام دورة ابإلمجاع يف 

 إنشاء يوم دويل للصحة النباتية. قرتاحاب Antonio GUTERRESالسيد 

تناقش أن الذي يقرتح فيه ، 2021يوليو/ متوز  14األمني العام لألمم املتحدة طلب الســــيد شــــو دونيو يف  وتلّقى -2
. وقرر مكتب يف دورهتا الســادســة والســبعنياليوم الدويل للصــحة النباتية  إنشــاء العامة لألمم املتحدة للجمعيةاللجنة الثانية 

بشـــــــــــــــأن األحداث الدولية،  القرتاحاتاعدم عقد دورة من أجل تقييم مجيع اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم املتحدة 
 اقية الدولية لوقاية النبااتت وشـــعبة وقاية النبااتت واإلنتاج النبايتوقامت أمانة االتفعلى غرار اليوم الدويل للصـــحة النباتية. 

 لى جدول أعمالعابلتنسيق مع زامبيا من أجل إدراج القرار نفسه نيويورك يف مكتب االتصال التابع للمنظمة يف املنظمة و 
. ويف حال أُنشـــــئ اليوم الدويل للصـــــحة 2022يف مارس/ آذار الدورة الســـــادســـــة والســـــبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة 

يف دورهتا الســـــادســـــة عشـــــرة أن أول يوم دويل للصـــــحة أن تذكر  (اهليئة) تدابري الصـــــحة النباتيةهيئة  علىســـــيتعني النباتية، 
. هبذه الوثيقة ويرفق مشـــروع مذكرة مفاهيمية يف امللحق األولســـيعقد بشـــكل افرتاضـــي أثناء حدث رفيع املســـتوى. النباتية 

                                                      
 ، تقرير الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة.11، الصفحة 49الفقرة   1
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على تنظيم أحداث مناســــبة بغية الرتويج لليوم الدويل للصــــحة النباتية النبااتت  لوقايةاملنظمات الوطنية واإلقليمية  شــــجعوتُ 
 يف بلدا�ا وأقاليمها.

اجمللس االســـتشـــاري  يتحولأن  (اللجنة) واقرتحت اللجنة التوجيهية الدولية التابعة للســـنة الدولية للصـــحة النباتية -3
لليوم الدويل للصـــــــحة النباتية وأن يتألف من  االســـــــتشـــــــاري الفينإىل اجمللس الســـــــابق للســـــــنة الدولية للصـــــــحة النباتية  الفين

املســـــــــــــتوى على للمنظمة وأصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملمثلني الدائمني  يفاألطراف املتعاقدة 
مناســــبة من أجل مواصــــلة يغدو اليوم الدويل للصــــحة النباتية  إمكانية أنإىل اهليئة مًعا وأشــــارت اللجنة ومكتب . اإلقليمي

حوارات الصـــحة النباتية  ابلنســـبة إىلالســـنة  هذه الســـنة الدولية للصـــحة النباتية واســـتدامة زخم لرتويج لإلرث الذي خّلفتها
فإن وإىل توقيت إنشـــــــــــــاء اليوم الدويل للصـــــــــــــحة النباتية،  19-على الصـــــــــــــعيد العاملي. ونظرًا إىل اســـــــــــــتمرار جائحة كوفيد

 الدورة السابعة عشرة للهيئةانعقاد  ىل حنيإ تّم إرجاؤهيقد اجمللس االستشاري الفين لليوم الدويل للصحة النباتية استحداث 
)2023( . 

 :هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي إنّ و  -4

 ؛احملّدثةابملعلومات اإلحاطة علًما  )1(

 .ملدة سنة واحدةللسنة الدولية للصحة النباتية  االستشاري الفينإنشاء اجمللس  رجاءإعلى  املوافقةو  )2(

  



3 CPM 2022/16 

 مشروع مذكرة مفاهيمية

 ليوم الدويل للصحة النباتيةاص ابخحدث 
 2022مايو/ أ�ر  12

 ابتكارات الصحة النباتية من أجل إنتاج أفضل

 معلومات أساسية -أوًال 

، بغية ضمان سبل املعيشة ومحاية للقضاء على اجلوع والفقريف أي اسرتاتيجية الصحة النباتية عامًال أساسًيا  عدّ تُ  -1
إدخال كبرية يف خماطر آاثر تغري املناخ، ز�دًة   إىل جانب، ابملنتجات الزراعية الدوليةالتجارة يف  اهلائلةومتّثل الز�دة البيئة. 

 اإليكولوجيةوتشـــــــكل املســـــــارات اجلديدة والظروف جســـــــيمة على الصـــــــحة النباتية. جديدة وهي تفرض حتد�ت اآلفات 
 .املضطربة الظروف املثالية لألوبئة املستقبلية لآلفات يف النبااتت

أبمهية الصـــحة النباتية وآاثرها يف فنلندا ابســـتثارة الوعي  يادةقب 2020وجنحت الســـنة الدولية للصـــحة النباتية لعام  -2
هتدف بشـــكل هي و  ، مبا يف ذلك اجلوع والفقر والتهديدات احملدقة ابلبيئة والتنمية االقتصـــادية.هلامة عاملًيامعاجلة القضـــا� ا

للصـــــــــحة النباتية، مبا يف ذلك آاثر تغري املناخ، والز�دة الكبرية يف التجارة  والناشـــــــــئةالتحد�ت اجلديدة  واجهةمخاص إىل 
لكرتونيــة، من خالل تطوير مثــل التجــارة اإل ،الــدوليــة والفقــدان الســـــــــــــــريع للتنوع البيولوجي واملســــــــــــــــارات اجلــديــدة لآلفــات

 .سياسات وهياكل وآليات وطنية وإقليمية وعاملية أكثر كفاءة

 قياألساس املنط -اثنًيا

أثناء يوًما دولًيا للصــــــــحة النباتية، مايو/ أ�ر من كل ســــــــنة  12 يوم إعالناملبادرة إىل أتييد حكومة زامبيا  انتك -3
؛ وحظي 2021مؤمتر املنظمــة عــام أثنــاء ، و 2020يف عــام  (املنظمــة) انعقــاد جلنــة الزراعــة وجملس منظمــة األغــذيــة والزراعــة

علن أٌ حيــث ، 2022اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة يف مــارس/ آذار  لى جــدول أعمــالعدعم ابإلمجــاع وأُدرج لــاب القرتاحا
من يوم دويل  ةالبلدان األقل منًوا والبلدان النامية ستكون أكثر املستفيد. ويف حني أن اليوم الدويل للصحة النباتيةرمسًيا عن 

، مبا يف ذلك اجملتمعات الزراعية كافو  البلدانالصحة النباتية لديها، إال أن املنافع ستعم  سيحسن نظم ونهك  للصحة النباتية
 والصناعية.

للصـــــحة النباتية  ةزخم الســـــنة الدوليىل االســـــتفادة من إاليوم الدويل للصـــــحة النباتية األول على اإلطالق  محطوي -4
ا  ط الضـــوءالذي يســـلّ يف املنظمة،  ووقاية النبااتت اإلنتاج النبايتيف نفس الوقت ابملوضـــوع الســـنوي لشـــعبة  االرتباطو  أيضـــً

 عاًما على االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. 70حتفال مبرور على اال

 األهداف -اثلثًا

مهية الصحة النباتية من أجل األمن الغذائي ومحاية البيئة أب التوعيةمواصلة يهدف اليوم الدويل للصحة النباتية إىل  -5
 :على وجه التحديد حيث يسعى إىل حتقيق األهداف الستة التاليةوتسهيل التجارة، 
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 من أجل توواضـــــعي الســـــياســـــات بشـــــأن أمهية احلفاظ على صـــــحة النبااتز�دة التوعية يف صـــــفوف العامة  )1(
 وأهداف التنمية املستدامة؛اهلدف املتمثل ابلقضاء على اجلوع حتقيق 

 التجارة والسفر؛ طريق نع يةفات النباتآلامن أجل احلد من خطر انتشار محالت  تنظيمو  )2(

 لمعايري الدولية للصحة النباتية؛لأكرب بقدر متثال الا على تحفيزالو  )3(

 تكاملة لآلفات؛املدارة إلاعن طريق احلفاظ على صحة النبااتت ومحاية البيئة يف آن مًعا و  )4(

 ؛الصحية للنبااتت والبحوث والتوعيةيف جمال قدرات التنمية  تشجيع االستثمار يفو  )5(

 .تعزيز نظم الرصد واإلنذار املبكر حلماية النبااتت والصحة النباتيةو  )6(

 املنشودةالنتائج  -رابًعا

العامة ويف صـــفوف  اجملتمع الدويل لى مســـتوىع تصـــحة النبااتب التوعيةاليوم الدويل للصـــحة النباتية إىل  عىســـي -6
 جانب اهتماًما متجدًدا مناليوم الدويل للصـــــــحة النباتية  يوّلدفضـــــــًال عن واضـــــــعي الســـــــياســـــــات. كما أنه من املتوخى أن 

واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ابألنشـــــــــطة املتعلقة ابلصـــــــــحة النباتية، وعلى وجه التحديد ابملســـــــــائل األوســـــــــاط األكادميية 
املنظمة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. كما يسعى اليوم الدويل للصحة ودور  2030عام ل لتنمية املستدامةا خبطةاملرتبطة 

املعايري تعزيز الوقاية يف جمال الصـــــــــــــــحة النباتية عن طريق تنفيذ  ن أجلمالنبااتت  لوقايةالنباتية إىل دعم املنظمات الوطنية 
 ســـــــــــــتقطابايهدف اليوم الدويل للصـــــــــــــحة النباتية إىل الدولية للصـــــــــــــحة النباتية من أجل التجارة. ابإلضـــــــــــــافة إىل ذلك، 

تنمية القدرات يف جمال الصــــــــحة النباتية وتعزيز املمارســــــــات اجليدة واملعايري الدولية على غرار لاســــــــتثمارات جديدة وبرامج 
 واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية.اإلدارة املتكاملة لآلفات 

 اإلجراءات الرئيسية -خامًسا

 وستستخدم من أجل محالت التوعية. املعارف: سيجري مجع األدلة والبيا�ت بشأن أمهية الصحة النباتيةتوليد  •
 تنظيم محالت يف وسائل التواصل االجتماعي هبدف التوعية بدور الصحة النباتية. •
 عاله.الدور اهلام الذي تؤديه الصحة النباتية كما ذكر أالتواصل والتوعية من أجل تعزيز إجراء أنشطة  •
تسليط الضوء على موضوع وإخبارية بشأن الصحة النباتية من أجل  يديويةفمواد صحيفة وقائع و إنشاء احملتوى:  •

 اليوم الدويل للصحة النباتية.
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 مشروع جدول األعمال

 مواملقدِّ جدول األعمال من بند لا التوقيت
 الكلمات الرئيسيةو القسم ألف: حفل االفتتاح  – ن بعد الظهرم 13:20 الساعة إىل 12:30 الساعةن م

 ، �ئب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعةBeth Bechdol السيدة :ةاملنسق

12:30-12:40 

 شو دونيوالسيد 
 املدير العام

 )يؤكد الحًقالألمم املتحدة ( منظمة األغذية والزراعة

12:40-12:50 

 Reuben Mtolo Phiriالسيد 
 وزير الزراعة

 )يؤكد الحًقامجهورية زامبيا (

12:50-13:00 

 Jari Leppäالسيد 
 وزير الزراعة والغاابت

 مجهورية فنلندا (يؤكد الحًقا)

13:00-13:10 

 George Eusticeالسيد 
 لبيئة واألغذية والشؤون الريفيةلالدولة وزير 

 (يؤكد الحًقا) لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة 

13:10-13:20 

 Lucien Konan Kouaméالسيد 
 تدابري الصحة النباتيةرئيس هيئة 

 النبااتت لوقايةاالتفاقية الدولية 
 القسم ابء: العروض واالستنتاجات – 14:30إىل الساعة  13:20من الساعة 

 ، مدير شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتتJingyuan XIAاملنسق: السيد 

13:20-14:00 

 ابتكارات الصحة النباتية من أجل األمن الغذائي
 Nicola SPENCEالسيدة 

 املسؤولني عن الصحة النباتية ةرئيس
 (يؤكد الحًقا) (اململكة املتحدة) إدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية

13:20-13:30 
 ُ�ج النظم يف جمال الصحة النباتية

 (يؤكد الحًقا) Anna Maria D’Onghiaالسيدة 

13:30-13:40 
 النباتية عد يف جمال الصحةاالستشعار عن بُ 

 (يؤكد الحًقا) Eurisyمجعية  /األوروبية اءضالفكالة و  /Euphrescoشبكة حماضر من 
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13:40-13:50 
 الشهادات االلكرتونية للصحة النباتية

 املنظمة الوطنية لوقاية النبااتت يف نيوزيلندا (يؤكد الحًقا)

13:50-14:00 
 الصحة النباتية وأهداف التنمية املستدامة

 االحتاد الدويل للبذور (يؤكد الحًقا)متحدث من 
 جوبةاألسئلة و ن األمجلسة  14:00-14:25
 مني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتأل تاميةاخلملالحظات ا 14:25-14:30

 
 امليزانية املبدئية (مثال)

 كلفة التقريبيةال األنشطة
 (ابلدوالر األمريكي)

 تكاليف احلدث:
لغــات األمم  ابلنســـــــــــــــبــة إىل اأمريكيًــ  ادوالرً  10 680لحــدث (خالل لفوريــة الرتمجــة لا

عن طريق  اأمريكيً  ادوالرً  450نرتنت (على شــــــــبكة اإلبث احلدث املتحدة الســــــــت). 
 50ودوالر أمريكي)  200( بصــــــــريســــــــمعي والنرتنت) والدعم الخدمات شــــــــبكة اإل

 .وسائل التواصل االجتماعيرب عمن أجل البث  اأمريكيً  ادوالرً 

11 380 

 :لتواصلامواد حتديث وترمجة 
 ، صحيفة وقائعيديويةفمقاطع أخبار اليوم الدويل للصحة النباتية، بيان صحفي، 

4 000 

 مواد وأدوات تواصل جديدة:
 وصحيفة وقائع يديويةفمقاطع 

5 000 

 دوالر أمريكي 20 000 اجملموع
 النبااتتحساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية مصدر التمويل: 


