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دة عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السا ُطبع
اإلنرتنت ى املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org على العنوان التالي:
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 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة العاشرة

 0262مارس/آذار  02-61روما، 

 خطة العمل املتعلقة باالتصاالت

 من جدول األعمال 6-61البند 

 1من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املتعلقة باالتصاالت -أوال 

 

تعلقة امليتمثل الغرض من هذه الوثيقة يف تقديم خطة عمل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية(  - 1

على االتفاقية، من أجل تعظيم فعاليتها،  وجيب. املواردإىل حني توافر املزيد من باالتصاالت لكي تنظر فيها اهليئة 

ها وخططها وأنشطتها ونتائجها بشكل مستمر. وال تستطيع االتفاقية تأمني دعم سياسي مستدام من غرضلالرتويج ل

خالل اعتماد نهج االتصاالت وأنشطة الدعوة واملناصرة. وستستفيد مجيع برامج االتفاقية زيادة التمويل املستدام إاّل من ل

 رنامج فعال للدعوة والتوعية.من ب

فمن شأن ذلك أن يتيح فرصة ة النباتية". وجيب أن يكون هناك تركيز إضايف يف املستقبل على "سنة للصح - 2

د من خارج األمانة، ولكن جيب أن يكون ذلك وممتازة لزيادة الوعي باالتفاقية. وهذا يتطلب قدرا كبريا من العمل واجله

 خطة العمل املتعلقة باالتصاالت .  أيضا جزءا ال يتجزأ من 

                                        
 .2112فرباير/شباط  22( بناء على ذلك يف 11أضيفت قرارات هيئة تدابري الصحة النباتية وصدرت النسخة املعدلة األوىل )  1



CPM 2015/04 Rev.01  2 

 

 

التفاقية، تاله مشروع ل، تقييم لالحتياجات املتعلقة باالتصاالت بالنسبة 2112وقد أجري، يف أوائل عام  - 3

ويف إطار متابعة تقييم االحتياجات،  لموافقة عليه.لخطة عمل أولي، يتم هنا عرض نسخة أكثر تفصياًل منه على اهليئة 

 تندرج إجراءات املتابعة حتت ثالث فئات:  

 إجراء حبوث إضافية؛ (1)

 تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت؛  (2)

 إعادة تصميم املوقع على اإلنرتنت.   (3)

 

وقع على وقد بدأت بالفعل بعض األنشطة ذات الصلة بهذه الفئات، وعلى وجه التحديد إعادة تصميم امل - 2

 اإلنرتنت.  

ويف الوقت الذي يدعو فيه مشروع خطة العمل إىل معاجلة هذه الفئات الثالث بالرتتيب الصحيح، كان هناك  - 2

ضطالع إقرار بأن عملية إعادة تصميم املوقع على اإلنرتنت تكتسي أهمية حامسة لعدد من األسباب. ومن ثم البد من اال

 ون هناك فرصة لزيادة حتسني املوقع على اإلنرتنت حسب االقتضاء.  وستكبالعمل الالزم على الفور. 

وفيما يتعلق بالفئة األوىل من خطة العمل، إجراء حبوث إضافية، حدد تقييم االحتياجات بعض النقاط اليت  - 2

 يتعني إجراء حبوث إضافية بشأنها: 

 لألمم الست ت أخرى غري اللغات الرمسية التحقيق فيما إذا كان هناك طلب كبري على منشورات االتفاقية بلغا

 .املتحدة

 .استكشاف آليات لتيسري الرتمجة وحتسينها 

  التحقيق يف قنوات االتصال املالئمة بالنسبة ألصحاب املصلحة الذين يفتقرون إىل إمكانية وصول موثوقة إىل

 اإلنرتنت.

 .استكشاف قابلية طبع النسخ الورقية بناء على الطلب 

  حتديد األسباب الكامنة وراء عدم استخدام موقع االتفاقية على اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي

 والنشرات اإلخبارية اإللكرتونية ذات الصلة بشكل روتيين كقنوات اتصال.

  حتديد أسباب تواصل بعض املنظمات الوطنية /املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات مع أصحاب املصلحة أكثر

 من غريها، وما هو أثر ذلك. 

  توفري بيانات أساسية بشأن الصحة النباتية، ميكن استخدامها بشكل أكثر فعالية يف النهوض باتصاالت

 االتفاقية أو الوصول إليها.

  إنشاء شبكات االتصاالت الرئيسية اليت ميكن استخدامها لتنفيذ أنشطة االتفاقية املتعلقة باالتصاالت والوصول

 ى حنو أكثر فعالية.إليها عل
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وعندما تعاجل النقاط اآلنفة الذكر، ميكن خلطة العمل االنتقال إىل تنفيذ اسرتاتيجية االتفاقية املتعلقة  - 7

 باالتصاالت.   

وعلى وجه العموم، تشكل اسرتاتيجية االتصاالت أساسا جيدا ميكن االنطالق منه لتنقيح مشروع خطة العمل  - 8

ومثة عامل حة فيها بشكل أفضل. لتسنى هلا تلبية احتياجات أمانة االتفاقية وأصحاب املصالقائم والطموح حتى ي

ينبغي أخذه يف االعتبار يف هذا التنقيح يتمثل يف أنه يف حني أن املشروع السابق خلطة العمل املتعلقة باالتصاالت ركز 

عمليات معينة، مثل استخدام االتصاالت على املنتجات، فإن تقييم االحتياجات قد سلط الضوء على أهمية حتسني 

 لبناء عالقات أقوى ورسائل أكثر تركيزا.

( بالوضوح 2112ويف الوقت الذي يتسم فيه مشروع خطة العمل السابق املقدم إىل اهليئة يف دورتها السابعة ) - 9

ويف غياب فئات مجاهري  ة.بشأن أنواع األنشطة املتوخاة، فإنه ال حيدد فئات اجلماهري اليت تستهدفها هذه األنشط

وبعد كون غري جمدية يف نهاية املطاف. حمددة بوضوح )ال تتجاوز ثالث(، فإن أي جهود يف جمال االتصاالت ست

املناقشة اليت جرت يف املكتب واجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي، مت حتديد فئات اجلماهري الثالث ذات 

 ( املنظمة )على املستوى الداخلي(. 3( واألطراف املتعاقدة يف االتفاقية، )2املاحنة، )( اجلهات 1األولوية  التالية: )

وباإلضافة إىل حتديد فئات اجلماهري، من األهمية مبكان حتديد هدف لكل فئة منها : ما  الذي نرغب يف أن  - 11

 ة االتصاالت.تقوم به نتيجة اتصاالتنا؟ فبدون أهداف،  سيكون من املستحيل رصد فعالية أنشط

وأشار تقييم االحتياجات إىل عناصر وأفكار أخرى جيب معاجلتها يف تنفيذ االسرتاتيجية. وهي، دون أي  - 11

 ترتيب حمدد، تتمثل فى ما يلي:

  استخدام االتصاالت لتعزيز عالقة االتفاقية مع األطراف املتعاقدة )وزارات الزراعة( واملنظمات الوطنية

 لوقاية النباتات. /املنظمات اإلقليمية

  ينبغي للمواضيع املختارة من قبل أصحاب املصلحة، باعتبارها األهم، أن توجه عملية إعداد الرسائل. وتشمل

هذه املواضيع أهمية االتفاقية ومنظمات وقاية النباتات )العالقات العامة( إضافة إىل املعايري وإطار عمل 

 االتفاقية.

 فاقية وشركائها باألمن الغذائي، وهو موضوع حيظى باهتمام كبري من قبل ينبغي للرسائل أن تربط عمل االت

 الناس.

 .تسويق منشورات االتفاقية 

 .االضطالع بأنشطة الدعوة واملناصرة اليت تستهدف اجلمهور العام 

 .استخدام وسائل التواصل االجتماعي للرتويج للرسائل املتوخاة 

 .رصد فعالية اتصاالت االتفاقية وتقييمها 

 .وضع خطة لالتصاالت يف حالة األزمات 
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 .ضمان اتساق الرسائل وسهولة الوصول إليها )عدم استخدام املصطلحات التقنية !( وتصميمها 

 .استخدام وسائل اإلعالم الرئيسية 

  .ختطيط مكون االتصاالت قبل بداية أية مبادرة 

 .ضمان فعالية االتصاالت على املستويني الداخلي واخلارجي 

الواضح أنه سيتعذر اختاذ إجراءات بشأن مجيع هذه املسائل على سبيل األولوية، نظرا إىل أنه ينبغي  ومن - 12

 النظر فيها ومعاجلتها بشكل تدرجيي.

وتتمثل فئة االتصاالت الثالثة اليت يتعني معاجلتها يف إعادة تصميم املوقع اعلى اإلنرتنت.  وقد أنشأت األمانة  - 13

املقرتحة على ، اليت يشكل تصميمها وهيكلها أساس التنقيحات www.phytosanitary.info ة:مؤخرا الصفحة التالي

وتشري التوصيات املقبلة إىل إنشاء ما ال يقل عن جزأين منفصلني ومتميزين للموقع على  البوابة الدولية للصحة النباتية.

رمبا موقعني اثنني منفصلني: موقع للجمهور العام واجلهات املاحنة، وآخر لألمانة واألطراف املتعاقدة.  اإلنرتنت أو 

وقد مت بدء هذا العمل، مع اإلقرار بأن املوقع على اإلنرتنت حيقق أهداف اسرتاتيجية االتفاقية املتعلقة باالتصاالت، 

 قتضاء.وبأنه سيخضع لالستعراض والتحديث بشكل مستمر حسب اال

 مشروع خطة العمل  -ثانيا 

ينبغي النظر إىل خطة العمل على أنها وثيقة حية، مع اعتبار التنقيح املنتظم عنصرًا أساسيًا.  وكما هو مشار  - 12

إليه أعاله، مثة توصية بتقليص املنتجات والرتكيز على العمليات. وعندما تصبح هذه العمليات راسخة وفعالة، ميكن 

ه االهتمام إىل املنتجات اليت ينبغي أن تنبثق عن العمليات. ويتضمن اجلدول أدناه بعض األنشطة الناشئة جيبعد ذلك تو

عن مشروع خطة العمل السابق، مع إضافة أنشطة أخرى بالنظر إىل أهميتها. وكل منها عنوان أساسي جملموعة أكثر 

 ائج املنشودة. تفصيال من املهام اليت ستحقق النشاط املنشود واملنتجات والنت

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: - 12

 عليها.إبداء تعليقاتها املقرتحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات و تخطة العمل املتعلقة باالتصاال استعراض 

 خطة العمل املتعلقة باالتصاالت لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. إقرار 
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 اجلدول الزمين املقرتح المالحظات النشاط الخانة

 املوارد

وهي ليست كلها بالضرورة على نفس القدر  ،كما أشري إىل ذلك أعاله، توجد بعض األسئلة اليت ينبغي مواصلة دراستها والتحقيق بشأنها إجراء حبوث إضافية 1

  من األهمية. وينبغي إجراء هذه البحوث على أساس كل حالة على حدة  كجزء من عملية تعزيز العالقات.

 .التحقيق فيما إذا كان هناك طلب كبري على منشورات االتفاقية بلغات أخرى غري اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة 

 ري الرتمجة وحتسينها.استكشاف آليات لتيس 

 .التحقيق يف قنوات االتصال املالئمة بالنسبة ألصحاب املصلحة الذين يفتقرون إىل إمكانية وصول موثوقة إىل اإلنرتنت 

 .استكشاف قابلية طبع النسخ الورقية بناء على الطلب 

 واصل االجتماعي والنشرات اإلخبارية حتديد األسباب الكامنة وراء عدم استخدام موقع االتفاقية على اإلنرتنت ووسائل الت

 اإللكرتونية ذات الصلة بشكل روتيين كقنوات اتصال.

  حتديد أسباب تواصل بعض املنظمات الوطنية/ املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات مع أصحاب املصلحة أكثر من غريها، وما هو

 أثر ذلك. 

 دامها  بشكل أكثر فعالية يف النهوض بأنشطة اتصاالت االتفاقية، أو توفري بيانات أساسية بشأن الصحة النباتية، ميكن استخ

 الوصول إليها.

 .إنشاء شبكات اتصاالت رئيسية ميكن استخدامها يف  تنفيذ اتصاالت االتفاقية  وتقييمها على حنو أكثر فعالية 

 

 ألنشطة.وسيتعني معاجلة بعض هذه املهام أوال حتى يتسنى للمهام األخرى االستفادة من هذه ا

 2112جار  الفصل الرابع  من عام 
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حتديد اجلمهور، والرسائل،  2

 واألهداف

من األهمية مبكان حتديد فئة اجلماهري ذات األولوية  وتوجيه مجيع جهود االتصاالت هلا. ما هي الرسائل اليت ينبغي لكل فئة تلقيها، 

 األمور اليت يطلب من كل فئة القيام بها؟  ىوما ه

 حمتوى األنشطة األخرى. وسيحدد ذلك

( الفاو)على املستوى الداخلي( 3( األطراف املتعاقدة يف االتفاقية، )2( اجلهات املاحنة، )1:  )حتديد ثالث فئات من اجلماهريمت 

 ، ومساندتها.مادياللمشاركة يف أنشطة االتفاقية، ودعمها 

 "انطباع دائم" لدى اجلمهور بشأن حاجة العامل إىل االتفاقية.يف حتسني صورتنا وشكلنا، وترك   وينبغي أن يتمثل اهلدف الشامل

حول أهمية عمل االتفاقية ) "محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات"( واحلاجة إىل املوارد لضمان   ينبغي أن تتمحور الرسائل

 تاحتها على نطاق واسع.االستمرارية والنجاح.  ينبغي استخدام الصور املتعلقة باألثر لتبسيط الرسائل وإ

 

 

 

 

 

 

  2112جار  الفصل الرابع  من عام 
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 اجلدول الزمين املقرتح املالحظات النشاط اخلانة

 املوارد

مهم للعملية برمتها. من املسؤول عن االتصاالت؟ ما هي القنوات اليت يتم استخدامها؟ من الذي يوفر احملتوى؟ أي نوع من احملتوى؟ ما  نظام التحرير 3

 مدى تواتر ذلك؟

لذلك، جيب على االتفاقية إنشاء نظام حترير ومتكينه   شيءيشكل ذلك صلب االتصاالت االسرتاتيجية، واألولوية األوىل لتحريك كل 

 بأسرع وقت ممكن.

 يتضمن نظام التحرير األنشطة القائمة بشأن وسائل التواصل االجتماعي ومقاالت جديدة منتظمة عن األنشطة.

لك على النحو الصحيح، ال بد من كاتب/حمرر مهين، إضافة إىل النية احلسنة  لألطراف  املتعاقدة لتقديم القصص الالزمة جلهود وللقيام بذ

 فعالة يف جمال االتصاالت.   

 2112الفصل األول/الثاني من عام 

توسط والطويل. وسيكون من املهم وضع أهداف بالنسبة للموقع على حدد التقرير مكاسب سريعة وتغيريات هيكلية أعمق يف األجلني امل املوقع على اإلنرتنت 2

 اإلنرتنت وإنشاء فريق صغري متفان، واستطالع اآلراء والتنفيذ.

 يتم ونسيانه.  عمال يتبع بدؤهمستمر، وليس  عملومن األهمية مبكان اإلقرار بأن املوقع على اإلنرتنت 

 هناك الكثري من العمل اإلضايف الذي يتعني القيام به.   تغيري الشكل العام للموقع ولكن  وجيري حاليا

االنطالقة  2112الفصل الرابع من عام 

 التجريبية للموقع

، 2112الفصل الثالث/ الرابع من عام 

 التغيري الشامل
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 املوقع على اإلنرتنت مستودعا رئيسيا للمحتوى، ولكن الناس حباجة إىل معرفة احملتوى.  مع اجلمهور؟ ميثلكيف ستتواصلون  قنوات االتصال 2

التواصل بشكل وثيق مع نظام  ن تكون عنصرا أساسيا. ويقتضي ذلكوتشكل "قوائم الربيد" عنصرا إضافيا يف خطة العمل احلالية. وينبغي أ

 التحرير ووسائل التواصل االجتماعي.

نرتنت حاسم األهمية ، ولكن ينبغي أن تكون هناك  دفعة إعالمية أوسع نطاقا على املواقع األخرى، ووسائل اإلعالم وإن املوقع على اإل

 املطبوعة،  عالوة على أشرطة فيديو إضافية وغري ذلك. وقد آن األوان أيضا لبدء أنشطة  تواصل مع اجلهات املاحنة غري التقليدية.

 2112الفصل األول من عام 

 اجلدول الزمين املقرتح المالحظات النشاط الخانة

 املوارد

مع حتديد اجلماهري واألهداف، واختاذ قرار بشأن القنوات، ينبغي وضع معايري وأدوات للرصد والتقييم، وينبغي االنتقال إىل التنفيذ.  الرصد والتقييم والتنقيح  2

 وينبغي استخدام النتائج لتنقيح أنشطة االتصاالت.

 ميكن رصد أنشطة االتصاالت بشكل فصلي .

 

وميكن إجراء التقييم على أساس مؤشرات مثل: التغطية اإلعالمية، واستخدام موقع االتفاقية على اإلنرتنت، وردود فعل اجلمهور، والقياس 

 مع مرور الوقت، ونتائج مجع األموال.

 

 تفاقية اخلاصة باالتصاالت. وينبغي استخدام النتائج إلجراء تنقيحات دورية على أنشطة اال

 2112البداية يف الفصل الرابع من عام 

 كجزء ال يتجزأ من أنشطة أخرى.

، تنقيح  خطة 2112الفصل الثاني من عام 

 العمل وحتديثها بالتشاور مع املكتب.

  4102 البداية يف الفصل الرابع  من عام دولية للصحة النباتية" والرتويج هلا واالحتفال بها .  السنة لإنشاء جمموعة عمل للتخطيط  "ل أنشطة أخرى:  7


