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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الرابعة عشرة
روما 5-1 ،أبريل/نيسان

2019

تقرير اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية  -التقرير والتوصيات
الصادرة عن اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية
التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
البند  1-12من جدول األعمال
من إعداد  Ralf Lopianبمساهمة من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أوال -مقدمة
ً
قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثالثة والس بببعن املنعقدة بتاري  20ديس ببمنوكااوو األو
-1
باإلعالو رمسيًا عن السنة الدولية للصحة النباتية لعام ( 2020السنة الدولية).

2018

ومنذ الدورة الثالثة عش ب ببرة ديئة تدابة الص ب ببحة النباتية (اديئة) (ُ ،)2018عقد اجتماعاو للجنة التوجيهية للس ب ببنة
-2
الدولية (اللجنة التوجيهية) .فقد ُعقد االجتماع الرابع للجنة التوجيهية مباشب ببرة عقب الدورة الثالثة عشب ببرة للهيئة ،يف الفرتة
من  23إىل  25أبريلوايس ب ب ب ب ب بباو  1 2018فيما عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعها اخلامس يومي  14و 15فنايروش ب ب ب ب ب بببا
 .2019وق ببد ُعق ببد االجتم بباع بباو يف روم ببا .وهت ببد الفص ب ب ب ب ب ببو الت ببالي ببة إىل تق ببد معلوم ببات عن ات ببائ االجتم بباعن،
فضالً عن اقرتاح إجراءات للدورة الرابعة عشرة للهيئة تتعلق بتخطيط تنفيذ السنة الدولية.
1

اا بظببر ت بق بريببر االج بت بم ب ب بباع ال برابببع ل بل بج بنب ب ببة ال بتببوج بي به بي ب ب ببة

https://www.ippc.int/static/media/uploads/iyph/2018/05/17/Report_IPPC-

IYPHStC_Fourth_Meeting-2018-05-16.pdf

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )(QR؛
وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org

للبيئة .
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ثانيًا -استكمال عملية اإلعالن
اظرت اللجنة التوجيهية خال اجتماعها الرابع يف خطة االتص ب ب ب بباالت اخلا ب ب ب ببة بالس ب ب ب ببنة الدولية ويف اإلجراءات
-3
الواجب اختاذها لدعم اإلعالو عن السب ب ببنة الدولية خال الدورة الثالثة والسب ب بببعن للجمعية العامة لألمم املتحدة .وعملت
بوجه خاص على استكما منشور إعالمي بشأو فوائد السنة الدولية والصحة النباتية .وفضالً عما تقدم ،اغت اللجنة
التوجيهية كذلك مواد وثائقية ألجل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات لألطرا املتعاقدة لكي تتص ب ب ب ب ب ببل بو ارات اخلارجية
لدى كل منها لتعلمها عن السنة الدولية .ويف هذا السياق ،استكملت اللجنة التوجيهية ما يلي


كتيبًا متعدد اللغات حو السنة الدولية؛



ووثائق تروجيية للسنة الدولية موجهة إىل ااعي القرار؛



و 4بيااات منوذجية للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأو السنة الدولية؛



وبياو حفي منوذجي موجه إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات.

وقد أرسلت كل تلك املواد اإلعالمية إىل مجيع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات لكي تيسر تعاطيها مع سلطاهتا
-4
املختص ببة املس ببشولة عن ش ببشوو األمم املتحدة .وفضب بالً عن ذلك ،أاتجت أمااة االتفاقية الدولية شب بريطًا مص ببورا خر يرو
للس ب ب ببنة الدولية ،وش ب ب بباركت يف املناقش ب ب ببات بش ب ب ببأو القرار املتعلق بالس ب ب ببنة الدولية لدى اللجنة الثااية للجمعية العامة لألمم
ودعما لإلعالو عن الس ب ب ب ب ب ببنة الدولية ،اظمت حكومة فنلندا يف ةثليتها الدائمة لدى األمم
املتحدة .وعالوةً على ذلكً ،
كبةا يف الرتوي للسنة الدولية.
املتحدة يف ايويورك حفل استقبا يف أكتوبروتشرين األو  2018حقق ً
جناحا ً
-5

بلدا قد شارك يف رعاية قرار األمم املتحدة.
وكاات اتيجة هذا الرتكيز على عملية اإلعالو إجيابيةً للغاية مبا أو ً 95

ثالثًا -الدور المستقبلي للجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية حتى عام

2020

تبلغت اللجنة التوجيهية للس ببنة الدولية يف اجتماعيها الرابع واخلامس بأو املنظمة س ببتنش ببي جلنةً توجيهية جديدة
-6
للس ببنة الدولية .وس ببتُدعى هذه اللجنة اجلديدة ةاللجنة التوجيهية الدولية للس ببنة الدولية للص ببحة النباتيةة (اللجنة التوجيهية
الدولية) .وس ب ب ببتتألا عض ب ب ببويتها من س ب ب بببعة مندوبن من أقاليم منظمة األغذية والزراعة ( ائد  7أعض ب ب بباء مناوبن) فضب ب ب بالً
عن أعضب بباء من أوسب ببا البحو وأوسب ببا األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية .واقرتحت اللجنة
التوجيهي ب ب ببة يف اجتم ب ب بباعه ب ب ببا الرابع ب ب ب ببأو يكوو ك ب ب ببل من رئيس اللجن ب ب ببة التوجيهي ب ب ببة ا ب ب ببالي ب ب ببة وا ب ب ببائ ب ب ببب رئيسب ب ب ب ب ب بهب ب ببا
(أي السيد  Ralf LOPIANوالسيدة  )Kyu-ock YIMعضوين يف اللجنة التوجيهية الدولية اجلديدة لضماو االستمرارية
وإتاحة اخلنة فنيةو العلمية .وقد جرت ب ب ب ببياغة ةاختص ب ب ب ببا ب ب ب بباتة اللجنة التوجيهية الدولية من قبل أمااة االتفاقية الدولية
وش ب ب ب ببعبة الشب ب ب ب براكات لدى املنظمة ،بالتش ب ب ب بباور مع اللجنة التوجيهية .فضب ب ب ب بالً عن ذلك ،اقرتحت اللجنة التوجيهية ا الية
بأهنا ستتابع عملها بوتةة خمفضة ،بصفة جمموعة استشارية فنية ،حر ً ا على إدرا اجلوااب ذات الصلة باالتفاقية الدولية
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ض ببمن التخطيط للس ببنة الدولية .أما املهام ا ددة دذه اجملموعة االس ببتش ببارية املعنية بالس ببنة الدولية فس ببتكوو بوجه خاص
كالتايل


تقد الدعم الفين واملشورة ،حبسب املقتضى ،من جااب اللجنة التوجيهية الدولية اليت أاشأهتا املنظمة



والعمل كلجنة براام وجلنة حترير للمشمتر الدويل للصحة النباتية



والعمل كلجنة حترير للمطبوعات الرئيسية للسنة الدولية.



والعمل كجها تنسيقي لالتفاقية الدولية يف ما خص السنة الدولية.



ودعم تقييم السنة الدولية يف عام .2021

رابعا -برنامج األنشطة خالل السنة الدولية للصحة النباتية لعام
ً

2020

ااقش االجتماع اخلامس للجنة التوجيهية األاش ب ب ب ببطة الواجب تنفيذها خال الس ب ب ب ببنة الدولية .ويف هذا الص ب ب ب ببدد،
-7
مت تناو املسائل التالية

املشمتر الدويل للصحة النباتية
أحيطت اللجنة التوجيهية علما بأو و ارة الزراعة والغابات الفنلندية قد أعلنت عن رعايتها املشمتر الدويل للص ببحة
-8
النباتية ،ودعت املنظمة واالتفاقية الدولية واجملتمع الدويل املعين بالصببحة النباتية إىل فنلندا يف أكتوبروتشبرين األو .2020
وقد اوقش مش ب ب ب ببروع براام املشمتر وكاو العنواو التمهيدي للمشمتر هو ةمحاية الص ب ب ب ببحة النباتية يف عا متغةة .وأاش ب ب ب ببأت
اللجنة التوجيهية للس ب ببنة الدولية جلنة براام س ب ببتتخذ القرار بش ب ببأو براام مفص ب بل للمشمتر فض ب بالً عن املتحدثن واملقدمن
ا تملن .ومن املخطط له أو يس ببتقبل املشمتر بن  500و 700مش ببارك وأو يض ببم برااجمه منتديات وحلقات عمل متزامنة،
ااهيك عن فعاليات للجمهور ولإلعالم .ورأت اللجنة التوجيهية أو النصب ب ب ببوص املختصب ب ب ببرة للعروض ولنتائ املشمتر ووثائقه
الرئيسية جيب أو تنشر.

فعاليات إطالق السنة الدولية للصحة النباتية لعام  2020يف ايويورك وروما
سببتقوم اللجنة التوجيهية الدولية اجلديدة بالتخطيط لإلطالق الرمسي للسببنة الدولية وبتنظيمها .وسببتسبباعد اللجنة
-9
التوجيهية ا الية يف هذا التخطيط عن تقد مشروع براام مبدئي إىل املنظمة.

مسابقتا التصوير الفوتوغرايف والتصوير بالفيديو
 -10خال الدورة الثالثة عش ب ب ب ب ب ببرة للهيئة ( ،)2018متت املوافقة على اديكل األس ب ب ب ب ب بباس ب ب ب ب ب ببي لناام الس ب ب ب ب ب ببنة الدولية
الذي تضببمن خططًا ملسببابقيت تصببوير فوتوغرايف وتصببوير بالفيديو .وبعد مناقشببة مفص بلة يف اللجنة التوجيهية ،مت االعتبار
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بأو تنظيم مس ب ب ب ب ب ببابقة تص ب ب ب ب ب ببوير بالفيديو قد ال يكوو جمديًا إذ قد يتعذر على غة ا رتفن إاتا مواد فيديو عالية اجلودة.
فاقرتحت اللجنة التوجيهية تشببكيل جلنة حتكيم ملسببابقة التصببوير الفوتوغرايف تتألا من أشببخاص يتمتعوو نة فنية لتقييم
ض ب ب ب ب با إاشب ب ب ب بباء فئات خمتلفة مع من جائزة لكل فئة وللفائز
الصب ب ب ب ببور ،باإلضب ب ب ب ببافة إىل اخلنة يف محاية النباتات .واقرتحت أي ً
أخةا ،اعتنت اللجنة التوجيهية أاه من املهم اختيار الصور املرشحة للمراتب النهائية من قبل اجلمهور
على الفئات كلها .و ً
الختاذ القرار بشأو الفائز.

ياغة مطبوعات علميةوفنية حو السنة الدولية للصحة النباتية لعام  2020واشرها
 -11ااقش ب ببت اللجنة التوجيهية للس ب ببنة الدولية إمكااية ب ببياغة مطبوعات علميةوفنية واش ب ببرها خال الس ب ببنة الدولية.
وقد كاو هناك عدد ال بأس به من التقارير أو املطبوعات الفنية اليت ارتبطت بالس ببنوات الدولية املنص ببرمة ،وجيب التس ببا
عما إذا كاو يتوجب إعداد مطبوعات مش ب ببا ة دا خال الس ب ببنة الدولية للص ب ببحة النباتية لعام  .2020وعالوة على ذلك،
مشخرا من قبل بعض املشسب بس ببات أو املنظمات غة ا كومية إلاتا مطبوع رئيس ببي بعنواو ةالعبء العاملي
افذت أاش ببطة ً
لآلفات النباتيةة ،يندر تقريبًا يف الفئة افس ببها ملطبوعات قد س بببق اش ببرها أو يف س ببياق التحض ببة ملطبوع ةالعبء العاملي
لألمراض املنقولة بواسب ب ببطة األغذية (باالش ب ب برتاك بن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصب ب ببحة العاملية)ة أو ةالعبء العاملي
تباعا.
لألمراض ا يوااية (املنظمة العاملية لصحة ا يواو)ةً ،
 -12وقد اعتنت اللجنة التوجيهية إاه ميكن االسب ب ب ببتعااة ناء خارجين أو مشس ب ب ب بسب ب ب ببات خارجية ذات شب ب ب ببهرة دولية
ٍ
كنتيجة ألعما الس ب ببنة
من أجل إاتا تلك املطبوعات .ووافقت على وجوب ب ببياغة مطبوع أو مطبوعن علمينو فنين
الدولية .وعلى أحد هذين املطبوعن أو يكوو مبثابة مراجعة علمية عن ةالص ب ب ب ب ب ببحة النباتية وتغة املناخة .ووافقت اللجنة
أيضا على أاه ينبغي ألمااة االتفاقية الدولية أو تنظر يف إمكاو التنسيق مع مشسسات أخرى بشأو إاتا مطبوع
التوجيهية ً
رئيس ببي بعنواو ةالعبء العاملي لآلفات النباتيةة .ويف هذا الس ببياق ،من الض ببروري اإلش ببارة إىل ا اجة إىل أموا من خار
امليزااية لتنفيذ هذا العمل.

خامسا -دليل االتصال الخاص بالسنة الدولية للصحة النباتية ،بما يشمل هويتها البصرية
ً
 -13قامت املنظمة بإبالغ اللجنة التوجيهية بأهنا س ب ببتشلا ةدليالً لالتص ب بباالت حو الس ب ببنة الدولية للص ب ببحة النباتيةة
أيضا ادوية البصرية (أي الشعار املصور) للسنة الدولية .وذكرت
بالتعاوو مع أمااة االتفاقية الدولية .وسو يتضمن ذلك ً
اللجنة التوجيهية بالض ببرورة امللحة لوض ببع اللمس ببات األخةة الش ببعار املص ببور يف أقرب وقت ةكن للس ببماح مثال للمكاتب
النيدية الوطنية بإاتا الطوابع ذات الصلة يف الوقت املناسب حبلو عام .2020

سادسا -الموارد
ً
 -14ااقش ب ب ب ببت اللجنة التوجيهية اس ب ب ب ببخةً عن الوثيقة  CPM 2019/09اليت تتناو امليزااية اخلا ب ب ب ببة بالس ب ب ب ببنة الدولية.
ووجدت اللجنة التوجيهية أو الوثيقة تبن على الوجه املناسب املوارد املالية املطلوبة للنجاح يف تنفيذ السنة الدولية .ولبلوغ
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هذا املسببتوى من املوارد ،أو ببت اللجنة التوجيهية بأو تقوم األطرا املتعاقدة بدعم االحتفا بالسببنة الدولية ماليًا وعينيًا
على املس ب ب ب ببتويات كافة .وقد مت تش ب ب ب ببجيع األطرا املتعاقدة واملا ن ادخرين على التعهد بتقد موارد لدى الدورة الرابعة
عشرة للهيئة.
 -15وسببيكوو ختطيط السببنة الدولية وتنفيذها عمالً ال يسببتهاو به وسببيتطلب مسببالة اجملتمع العاملي للصببحة النباتية.
وخصب ببو ً ب با داخل أمااة االتفاقية الدولية ،واديئة وأجهزهتا الفرعية ،ينبغي بذ جهود ددة لضب ببماو جناح السب ببنة الدولية.
معيارا للمقاراة س ببيس ببتخدم لتقييم املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية
وس ببيكوو النجاح يف ختطيط الس ببنة الدولية وتنفيذها ً
النباتات وأمااة االتفاقية الدولية يف ما خيص الكفاءة والتأثة يف املس ب ب ب ب ب ببتقبل .وينبغي للمنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية
النباتات وأمااة االتفاقية الدولية أو تبذ أقصببى ما بوسببعها لضببماو حسببن أداء السببنة الدولية ،ألهنا سببتكوو يف املسببتقبل
القريب فر ة فريدة من اوعها للرتوي للصحة النباتية لدى اجملتمع العاملي.
 -16وعلى الص ب ب ب ب ب ببعيببدين الوطين واإلقليمي ،وجببدت اللجنببة التوجيهيببة أو على املنظمببات الوطنيببة واإلقليميببة لوقببايببة
النباتات جتميع املوارد ،والتعاوو مع مجيع أاواع أ ب ببحاب املص ب ببلحة الوطنين واإلقليمين .ولتحقيق أفض ب ببل النتائ املمكنة
للس ب ب ب ب ب ببنة الدولية ،قد حتتا املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات إىل تعديل أولوياهتا بص ب ب ب ب ب ببورة مشقتة وإقامة اظام
بةا لذلك ،أو ببت اللجنة التوجيهية بأو تقيم مجيع املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية
معلومات شببفا يف ما بينها .وتيسب ً
النباتات جلاو تنسيق وطنية وإقليمية ألجل ختطيط أاشطتها املتعلقة بالسنة الدولية وتنفيذها.
 -17من شب ببأو ختطيط السب ببنة الدولية وتنفيذها إجهاد موارد أمااة االتفاقية الدولية واديئة وأجهزهتا الفرعية .وسب ببتكوو
أمااة االتفاقية الدولية ور مجيع األاش ببطة املتعلقة بالس ببنة الدولية .وس ببتتلقى بوتةة مطردة أس ببئلةً وطلبات للمس ببالة الفنية
وللمشب ب ب بباركة يف العديد من الفعاليات الدولية واإلقليمية والوطنية .وبدوو خطة مناسب ب ب بببة حو كيفية تنفيذ تلك األاشب ب ب ببطة
وكيفية ترتيب أولويات أاشب ب ب ب ببطتها ،قد متسب ب ب ب ببي األمااة يف موقع يصب ب ب ب ببعب فيه عليها تنفيذ تلك املهام .وقد اعتنت اللجنة
جددا إذ ال بد من وجود موظفن من ذوي اخلنة ألداء
التوجيهية أاه قد ال يكفي أو تعن أمااة االتفاقية الدولية موظفن ً
تلك األاش ب ب ببطة .ويكفل ذلك إعادة ترتيب أولويات األاش ب ب ببطة داخل األمااة من أجل اس ب ب ببتيفاء ش ب ب ببرو الس ب ب ببنة الدولية.
ولذا تو ب ب ب ببي اللجنة التوجيهية بش ب ب ب ببدة بأو تعلق اديئة الدعوة إىل تقد املواض ب ب ب ببيع لعام  2020وأو تشجلها لس ب ب ب ببنة واحدة
حىت  .2021فإو ذلك س ب ب ببيحرر موارد املوظفن ألمااة االتفاقية الدولية مبقدار  50يوم عمل ،من دوو أو تنجم عن ذلك
أي تداعيات س ب ب ب ب ب ببلبية مبا أو براام العمل اخلاص باملعاية ومواد التنفيذ مش ب ب ب ب ب ببغو بالكامل ،وقادر على حتمل التأجيل
لعبام واحد من دوو أية تداعيبات ملحوظة على براام عمبل جلنبة املعباية وجلنبة التنفيبذ وتنميبة القبدرات (جلنبة التنفيبذ).
وباإلضافة إىل ذلك ،تكرر اللجنة التوجيهية تو يتها من الدورة الثالثة عشرة للهيئة بأو تقوم أمااة االتفاقية الدولية بتحليل
احتيبباجببات املوظفن والتزامبباهتم للسب ب ب ب ب ب بنببة الببدوليببة وبببأو تطلع اللجنببة التوجيهيببة ومكتببب اديئببة على هببذا التحليببل .وبنبباء
على هذا التحليل ،س ب ب ب ببينبغي ملكتب اديئة أو يعيد ترتيب خطة عمل االتفاقية الدولية لعام  2020من أجل الس ب ب ب ببماح دا
بتناو أاشطة السنة الدولية بكفاءة وبفعالية.
كبةا من الطلبات لكي تديل
 -18ورأت اللجنة التوجيهية أو أمااة االتفاقية س ب ب ب ب ب ببتتلقى خال الس ب ب ب ب ب ببنة الدولية ً
عددا ً
بالتعليقات الفنيةوالعلمية .وإو الشببركاء يف السببنة الدولية وغةهم من أ ببحاب املصببلحة سببيطلبوو باسببتمرار من االتفاقية
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الدولية أو تعيد تنفيذ بعض أاش ب ب ب ب ببطتها وبأو ختض ب ب ب ب ببع مطبوعها اخلاص بالس ب ب ب ب ببنة الدولية إىل مراجعة فنية .وقد تغرق أمااة
االتف بباقي ببة حت ببت واب ببل من ه ببذا النوع من الطلب ببات .واعتنت اللجن ببة التوجيهي ببة أا ببه من ا كم ببة تش ب ب ب ب ب ببكي ببل جمموع ببة
من األخص ب ب ببائين املدربن علميًا واجلاهزين ملس ب ب بباعدة األمااة يف هذه املس ب ب ببائل .ويتمتع أعض ب ب بباء جلنة التنفيذ وجلنة املعاية
مبس ب ببتوى عا من االحرتا وهم مدربوو علميًا ما ميكنهم من أو يش ب ببكلوا جمموعة من اخلنات .وبالتايل ،تو ب ببي اللجنة
التوجيهية بأو تقرر اديئة يف دورهتا الرابعة عشب ب ببرة بأو يقوم كل من األجهزة الفرعية بتشب ب ببكيل جمموعة مكواة من أعضب ب ببائه
لتناو املسائل العلميةوالفنية املنبثقة عن السنة الدولية.

سابعا -خالصات
ً
 -19إو االتفبباقيببة الببدوليببة واملنظمببات الوطنيببة واإلقليميببة لوقببايببة النببباتببات على وش ب ب ب ب ب ب ببك الببدخو إىل املرحلببة األهم
من التحضببة للسببنة الدولية .و ن اطم من خال السببنة الدولية للصببحة النباتية لعام  2020إىل الرتوي للصببحة النباتية
وعزما وموارد من االتفاقية الدولية
وبالتايل إىل تعزيز اجلهود يف جما الصحة النباتية حو العا  .بيد أو ذلك يتطلب تر ً
كيزا ً
واملنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات .ومن املهم متهيد الطريق لنجاح السنة الدولية ادو.
-20

لذا ،فإو هيئة تدابة الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي

( )1املوافقة على وجوب اسب ب ببتمرار عمل اللجنة التوجيهية ا الية للسب ب ببنة الدولية على شب ب ببكل جها اسب ب ببتشب ب بباري فين
للهيئة ،واللجنة التوجيهية الدولية اجلديدة مع املهام الرئيسية التالية
o
o
o
o
o

تقد الدعم الفين واملشورة ،حبسب املقتضى ،من جااب اللجنة التنفيذية الدولية اليت أاشأهتا املنظمة؛
والعمل كلجنة براام وجلنة حترير للمشمتر الدويل للصحة النباتية؛
والعمل كلجنة حترير للمطبوعات الرئيسية للسنة الدولية؛
والعمل كجها تنسيقي لالتفاقية الدولية يف ما خيص السنة الدولية؛
ودعم تقييم السنة الدولية يف عام .2021

( )2واألخذ علمًا بالتحضةات للمشمتر الدويل للصحة النباتية؛

( )3وشكر حكومة فنلندا على رعاية املشمتر الدويل للصحة النباتية؛
( )4واإلحاطة علمًا حبذ مسابقة التصوير بالفيديو من املخطط األساسي للناام ؛
( )5ودعوة أمببااببة االتفبباقيببة الببدوليببة إىل أو تنس ب ب ب ب ب ببق مع املنظمببات األخرى بش ب ب ب ب ب ب ببأو إاتببا مطبوع رئيس ب ب ب ب ب ب ًبي بعنواو
ةالعبء العاملي لآلفات النباتيةة؛
( )6واختاذ القرار بشأو مراجعة علميةوفنية ملطبوع ةالصحة النباتية وتغة املناخة على أو ينشر يف عام 2020؛
( )7واإل اح يف تشجيع األطرا املتعاقدة واملا ن على توفة موارد مالية وعينية لدعم السنة الدولية على املستويات
كافة (الوطنية واإلقليمية والعاملية)؛
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( )8وتو ب ب ببية املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات بإقامة جلاو تنس ب ب ببيق وطنية وإقليمية معنية بالس ب ب ببنة الدولية،
تباعا ،من أجل تنسيق التخطيط للسنة الدولية وتنفيذها؛
ً

( )9والطلب إىل أمااة االتفاقية الدولية حتليل احتياجات املوظفن والتزاماهتم يف ما خيص الس ب ب ب ب ب ببنة الدولية ،وإطالع
اللجنة التنفيذية ومكتب اديئة على هذا التحليل؛
( )10والطلب إىل مكتب اديئة إعادة ترتيب خطة عمل االتفاقية الدولية لعام  2020للسماح دا بتناو أاشطة السنة
الدولية بكفاءة وبفعالية.
( )11واختاذ القرار بشأو تأجيل دعوة االتفاقية الدولية إىل تقد املواضيع يف عام  2020لسنة واحدة؛
( )12وإ ب ب ببدار تعليماهتا إىل جلنة املعاية وجلنة التنفيذ بأو تشب ب ببكل كل منهما جمموعة اسب ب ببتشب ب ببارية ب ب ببغةة من اخلناء
لكي تساعدا أمااة االتفاقية بشأو املسائل العلمية املنبثقة عن السنة الدولية.

