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من السادة  من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ى املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

  www.fao.org  اإلنرتنت على العنوان التالي:
MP934/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

أنشطة االتصاالت والدعوة وخطة عمل أمانة  - 2016خطة العمل السنوية لالتصاالت لعام 

 (2020-2016االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )

 من جدول األعمال 2-1-11البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

انة االتفاقية يكمن الغرض من هذه الوثيقة يف تقديم معلومات حمدثة عن أنشطة االتصاالت والدعوة اخلاصة بأم -1

الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية( إىل جانب اقرتاح خطة عمل بهذا الشأن على هيئة تدابري الصحة النباتية 

 )اهليئة( للنظر فيها واملوافقة عليها.

 

 طة ومن الضروري التوّصل إىل خطة متينة لالتصاالت من أجل تعزيز الغاية من االتفاقية الدولية واألنش -2

اليت تضطلع بها أمانتها واألطراف املتعاقدة فيها بهدف تنفيذها. وسيضمن وضع مثل هذه اخلطة وتنفيذها أن تقّدم 

األوساط املعنية بالصحة النباتية دعمًا عامًا وسياسيًا مستدامًا لتحسني التمويل املستدام ألنشطة االتفاقية الدولية مبا 

 عاقدة فيها.يصب يف مصلحة أمانتها واألطراف املت

 

وباإلضافة إىل ذلك، مثة حاجة إىل الرتكيز على جناح "السنة الدولية للصحة النباتية" )السنة الدولية(  -3

من حيث الرتويج والتخطيط هلا. ومن شأن سنة دولية للصحة النباتية أن تتيح فرصة ممتازة  2020املقرتحة لعام 

ب السنة الدولية بذل قدر كبري من العمل واجلهود ليس من جانب أمانة لتعزيز الوعي بشأن االتفاقية الدولية. وستتطل

 االتفاقية الدولية فحسب بل من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني باالتفاقية الدولية كذلك األمر. وعلى الرغم 
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لعمل العامة من أن السنة الدولية تشّكل نشاطًا حمددًا حبد ذاتها، جيب أن متّثل أيضًا جزءًا ال يتجزأ من خطة ا

 املتعلقة باالتصاالت يف االتفاقية الدولية.

 

 ، شهدت األمانة جتديدات أّدت إىل:2015وأثناء وضع خطة العمل يف عام  -4
 

  من أجل حتسني قابلية النفاذ  للصحة النباتية )البوابة الدولية( الصفحة الرئيسية للبوابة الدوليةتنقيح

بعد الدورة احلادية عشرة إليها واستخدامها وتوسيع نطاق الوصول إىل املعلومات اليت سيتم نشرها 

 للهيئة؛

  حتسني جودة العناوين اإلخبارية الرئيسية بشأن االتفاقية الدولية ووتريتها ومالءمتها عرب املوقع

 ؛اإللكرتوني

  إدراج سلسلة من الندوات عن االتفاقية اليت يتم بثها عرب شبكة االنرتنت، وإن عدد املشاركني فيها يزداد

 رويدًا رويدًا؛

 أكثر تواترًا وتنظيمًا مع األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  اتصاالت

 عن طريق زيادة انتظام رسائل الربيد اإللكرتوني واألنباء والنشرات؛

 زيادة عدد الذين يتابعون أمانة االتفاقية الدولية عرب قنوات التواصل االجتماعي؛ 

  تنافسية يف جمال التصوير )فريق تنمية القدرات( حققت زيادة يف مستويي املشاركة إدراج مباريات

 والوعي؛

  زيادة استخدام حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية من أجل إشراك األطراف املتعاقدة والتواصل معها 

 من خالل توسيع نطاق حلقات العمل لتغطية مجيع جماالت عملنا، وليس فقط إبداء التعليقات 

عن مشاريع املعايري الدولية للصحة النباتية، وتعزيز هذه األنشطة من خالل البوابة الدولية والصحافة 

 حينما أمكن؛

  استخدام رسالة إخبارية خاصة باالتفاقية الدولية إلشراك األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية

 ت؛النباتات وغريها من أصحاب املصلحة وتزويدها باملعلوما

  لتعزيز بروز االتفاقية الدولية على الصعيد العاملي مكتب االتصاالت يف املنظمةزيادة التفاعل والتعاون مع. 

 

 وميكن االطالع على اإلجنازات املفّصلة اليت حققها برنامج االتصاالت والدعوة اخلاص باالتفاقية الدولية  -5

 (.2016فاقية ووزعته على الدورة احلادية عشرة للهيئة )الذي أعدته أمانة االت 2015يف التقرير السنوي لعام 

 

 بهذه الوثيقة عماًل بطلب اهليئة  1وترد خطة عمل االتفاقية الدولية بشأن االتصاالت والدعوة يف املرفق  -6

جانب األمانة وأصحاب  (. وتستند خطة العمل إىل األنشطة اجلاري تنفيذها بالفعل من2015يف دورتها العاشرة )
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 املصلحة. وحتدد خطة العمل التطلعات للسنوات اخلمس املقبلة يف سياق التخطيط ملستقبل "االتفاقية الدولية 

 " والسنة الدولية للصحة النباتية اليت قد يتم اعتمادها.2020حتى عام 

 

ل سنوية متكاملة وأكثر على مخس سنوات تعدياًل سنويًا وسُتوّفر خطة عم ليت تنفذاوستتطلب خطة العمل  -7

 تفصياًل إىل اللجنة يف املستقبل. وستضطلع أمانة االتفاقية الدولية مبهمة اإلشراف على العمل، وسُيرفع تقرير سنوي 

 عن التقدم احملرز إىل اهليئة.

 

، إىل حتقيق املواءمة مع سياسات الفاو وخطوطها التوجيهية 2017-2016وستسعى األمانة، خالل الفرتة  -8

 ملتعّلقة باالتصاالت اليت تتضمن ما يلي:ااجلديدة 
 

  تغيري العالمة التجارية لالتفاقية الدولية لتشمل عالمة الفاو التجارية أي شعارها والبيان اخلاص حبقوق

 النشر، وإدراجها يف مجيع منتجات االتفاقية الدولية يف املستقبل؛

 املتعّلقة باالتصاالت  االتفاقية الدوليةأنشطة إشراف مكتب االتصاالت يف املنظمة على بعض  زيادة

 والدعوة؛

   املوجللللودة علللللى العنللللوان    اإللكرتونيللللةحتويللللل الصللللفحاتwww.ippc.int/ar/ إىل العنللللوان 
www.fao.org/home/ar/   

 

جارية لضمان  وعلى الرغم من البدء بالفعل بتنفيذ هذا العمل )أي تغيري العالمة التجارية(، ما زالت املفاوضات -9

 إحداث أدنى أثر مالي وبشري ممكن على األطراف املتعاقدة وعلى أمانة االتفاقية الدولية.

 

كما جتري هذه املناقشات أيضًا يف إطار أمانة االتفاقية الدولية باعتبارها جهازًا من األجهزة املنشأة مبوجب  -10

بالتقّدم احملرز واألنشطة اجلارية وسوف تزّود اهليئة . وسوف حياط مكتب اهليئة علمًا بصورة منتظمة 14املادة 

 مبعلومات حمّدثة على حنو سنوي.

 

 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعّوة إىل: -11
 

 .2020-2016املوافقة على خطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املتعّلقة باالتصاالت والدعوة للفرتة  (1)
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 1 املرفق

 (2020 - 2016خطة العمل املتعّلقة باالتصاالت والدعوة )

 بدعم من اجلهة املسؤولة  مؤشرات األداء املوعد النهائي املهمة العدد

 2018مارس/آذار  لالتفاقية الدولية اإللكرتونيحتسني املوقع  -1
 اإللكرتونيحتسني قابلية استخدام املوقع 

 لالتفاقية وزيادة حركة الدخول إليه.
  األمانة

 
إعادة تصميم صفحة رئيسية جديدة للبوابة  1-1

 الدولية للصحة النباتية وتدشينها
 2016مايو/أيار 

صفحة رئيسية جديدة بلغات الفاو الستة 

 مع حتسني قابلية استخدامها 
  األمانة

 
 - اإللكرتونيصفحات منقحة ملوقع االتفاقية  1-2

 صفحة يف ست لغات( 60حوالي 
  األمانة صفحات منّقحة بلغات الفاو الستة 2017مارس/آذار 

 
حتويل الصفحات إلكرتونية من العنوان  1-3

www.ippc.int/ar  إىل العنوان
www.fao.org/home/ar/  

  2018مارس/آذار 

تواجد االتفاقية على اإلنرتنت على املوقع 

www.fao.org/home/ar/  من دون خسارة

 الوظائف أو اخلدمات

  األمانة، الفاو

 

إعادة تطوير طريقة إدخال البيانات عن االتفاقية  1-4

إدارة عمل املوقع الدولي للصحة النباتية على  وأدوات

مثل تقييم  /www.ippc.int/arالعنوان التالي: 

القدرات يف جمال الصحة النباتية وإدخال البيانات 

عن التزامات رفع التقارير الوطنية ونظام إبداء 

 .اإلنرتنتلتسجيل عرب التعليقات عرب اإلنرتنت وا

ديسمرب/كانون األول 
2018 

أدوات جديدة إلدخال البيانات وإدارة 

 برنامج العمل
  األمانة

 
 www.phytosanitary.infoصيانة املوقع  1-5

 تطويرهواالستمرار يف 
ديسمرب/كانون األول 

2020 
 توافر معلومات حمدثة وموارد جديدة

األمانة: وحدة 

التنفيذ والتيسري 

والفريق املعين 

 بالتكامل والدعم

 

https://www.ippc.int/ar/
https://www.ippc.int/ar/
https://www.ippc.int/ar/
https://www.ippc.int/ar/
https://www.ippc.int/ar/
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 بدعم من اجلهة املسؤولة  مؤشرات األداء املوعد النهائي املهمة العدد

     الدعوة -2

 2017مارس/آذار  تنقيح النشرات والكتيبات وصحائف الوقائع 2-1 
النشرات والكتيبات وصحائف الوقائع 

 2015املنّقحة لعام 
 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

 

 مواد جديدة للدعوة )ما ال يقل  وضع 2-2

الشهادات إصدار مطبوعات جديدة سنويًا( مثل  4عن 

واإلشراف واألمن الغذائي  ة للصحة النباتيةاإللكرتوني

 التقارير الوطنية. قديمتوالتزامات 

 األمانة أربعة مطبوعات جديدة سنويًا على األقل   2020يناير/كانون الثاني 

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

 

 ما ال يقل  -إعداد أشرطة الفيديو الرتوجيية  2-3

سنويًا يتعّلق واحد منهما على األقل باملوضوع  2عن 

 ملزيد من التفاصيل( 1-3السنوي )أنظر 

  2020يناير/كانون الثاني 
شريطان فيديو جديدان على األقل سنويًا، 

 أحدهما حول املوضوع السنوي.
 األمانة

املنظمات الوطنية 

قاية واإلقليمية لو

 النباتات

 
إعداد التقرير السنوي ألمانة االتفاقية الدولية  2-4

 وتوزيعه

األّول من مارس/آذار من 

 كل سنة
  األمانة تقرير سنوي يقّدم إىل اهليئة سنويًا.

 

حضور اجتماعات فنية دولية لزيادة الوعي حول  2-5

ما  -أنشطة االتفاقية الدولية وإجنازاتها واحتياجاتها 

 سنويًا. 2يقل عن ال 

  األمانة حضور اجتماعني فنيني دوليني سنويًا. 

     االتصاالت -3

 
العمل السنوية اخلاصة باملواضيع  وضع خطط 3-1

 – 2017األمن الغذائي،  -2016التالية وتنفيذها: 

 - 2019محاية البيئة،  - 2018تيسري التجارة، 

يناير/كانون الثاني من 

 كل عام

للموضوع السنوي عن طريق ندوة  الرتويج

واحدة على األقل لكل موضوع، وإعداد 

 كتّيب واحد أو نشرة واحدة على األقل 

 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

 النباتات
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 بدعم من اجلهة املسؤولة  مؤشرات األداء املوعد النهائي املهمة العدد

السنة الدولية للصحة  - 2020بناء القدرات، 

 النباتية.

عن املوضوع السنوي، وضمان إعداد نشرة 

صحفية واحدة على األقل لكل موضوع 

 سنويًا.  

 
ية الدولية لوقاية سلسلة ندوات عن االتفاق 3-2

 النباتات

ديسمرب/كانون األول من 

 كل سنة

سنويًا على األقل )ندوة واحدة ندوات  3

 على األقل بشأن املوضوع السنوي(
 الفاو األمانة

 
استخدام نظام الفاو لالتصاالت، مبا يف ذلك  3-3

 النشرات الصحفية 

ذات صلة باألحداث 

 الرئيسية والفرص املتاحة

الصحفية بشأن االتفاقية عدد من النشرات 

الدولية عن طريق الفاو، مستوى مشاركة 

 الفاو يف وسائل اإلعالم االجتماعية

 الفاو األمانة

 
( حتضريًا للسنة 2019-2016توفري الدعم ) 3-4

 2020الدولية للصحة النباتية لعام 

نشاط واحد على األقل 

 أشهر 4كل 

السنة الدولية اليت تقوم  تعزيز أنشطة دعم

بها املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

النباتات والفاو ومنظمات 

 دولية أخرى

 
وضع خطة العمل اخلاصة بالسنة الدولية للصحة  3-5

 وتنفيذها 2020النباتية لعام 
2020 

عن السنة الدولية للصحة  انظر الوثيقة

 النباتية
 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

النباتات والفاو ومنظمات 

 دولية أخرى

 على مدار السنة مقاالت إخبارية 3-6 

عنوانًا إخباريًا رئيسيًا على األقل  70

االتفاقية الدولية وحتسني  عنسنويًا 

اإلحصاءات املتعّلقة بالقارئني. رسالة 

إخبارية شهرية عن االتفاقية الدولية 

وتوسيع نطاق توافر األخبار عن املنظمات 

 الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات.

 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

 النباتات
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 بدعم من اجلهة املسؤولة  مؤشرات األداء املوعد النهائي املهمة العدد

 

الفنية، مبا يف ذلك تلك اليت ُتنتج من  املطبوعات 3-7

سنويًا  3 -خالل املشاريع التابعة لالتفاقية الدولية 

 على األقل.

  األمانة ثالث منشورات رئيسية يف السنة. سنويًا

 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتحسني  3-9

 الوعي بشأن إجنازات االتفاقية الدولية وأنشطتها، 

 نظم الفاو للتواصل االجتماعي. مبا يف ذلك من خالل

 
ما ال يقل عن ثالث مواد جديدة موّثقة 

 عرب وسائل التواصل االجتماعي.
 الفاو األمانة

 
مباريات تنافسية سنوية يف جمال التصوير  3-10

 الشعارات مثاًل.التطبيقات ووأشرطة الفيديو و
  األمانة منافسة واحدة يف السنة على األقل سنويًا

     الرصد والتقييم: -4

 سنويًا قياس فعالية أنشطة االتصاالت والدعوة 4-1 
مسح سنوي لإلحصاءات/ املشاركة اخلاصة 

 بأصحاب املصلحة واملستخدمني املختارين.
 الفاو األمانة 

 
التابعة لالتفاقية  اإللكرتونيةتقييم فعالية املواقع  4-2

 الدولية وقابلية استخدامها
 سنويًا

توفري ردود فعل املستخدمني والتحليالت 

اإلحصائية، والتعديالت لتحسني قابلية 

 االستخدام والفعالية

 الفاو األمانة

 
تعديالت على برنامج االتصاالت والدعوة  4-3

 لتحسني الفعالية والكفاءة حسب االقتضاء.
 سنويًا

حتسينات سنوية لربنامج االتصاالت 

 والدعوة.
 الفاو األمانة

 


