
(IPPC)االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

2020:

(IYPH)السنة الدولية للصحة النباتية 

IPPC-ورشة العمل اإلقليمية 



النقاط الرئيسية
األنشطة السابقة•

2020عام ( IYPH)مفهوم السنة الدولية للصحة النباتية •
النطاق•

الهدف الرئيسي•

األهداف المحددة•

المخرجات•

المستفيدين•

( IYPH)اعتبارات البرنامج التمهيدي للسنة الدولية للصحة النباتية •

2020عام 

األنشطة المستقبلية•
2020عام ( IYPH)اإلجراءات إلعالن برنامج السنة الدولية للصحة النباتية •

2020( IYPH)التخطيط للسنة الدولية للصحة النباتية •

2020( IYPH)تمويل برنامج السنة الدولية للصحة النباتية •

•



(  CPM-10)خالل االجتماع العاشر لهيئة تدابير الصحة النباتية 

ولية تم تأييد االقتراح المقدم من فنلندا بشأن السنة الد2015في 

.2020( IYPH)للصحة النباتية 

، (2016-يونيو)39خالل مؤتمر منظمة األغذية والزراعة الدورة 

.IYPH2020تم الترحيب بشأن االقتراح 

IYPHمتابعة ( FAO)طلبت فنلندا من المنظمة 2016في يناير 

2020.

أبلغ المدير العام، لمنظمة األغذية والزراعة، 2016في مارس 

على جدول أعمال لجنة الزراعة IYPHفنلندا أن برنامج 

COAG 2016.

ر اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في اجتماعها الحادي عش

(CPM-11 ) تحديد النطاق وأهداف برنامجIYPH وشكلت ،

اللجنة التوجيهية

األنشطة السابقة

16/ 2015اإلجراءات في 



مفهوم برنامج السنة الدولية للصحة النباتية
(IYPH ) 2020لعام

IYPH2020الهدف الرئيسي من برنامج 

يةالنباتللصحةالدوليةالسنةبرنامجسيساعد"
(IYPH)وآثاربأهميةالوعيمستوىرفععلى

األهميةذاتالقضايامعالجةفيالنباتيةالصحة
التيوالتهديداتوالفقر،الجوع،ذلكفيبماالعالمية،
"االقتصاديةوالتنميةالبيئةلهاتتعرض



لعام ( IYPH)مفهوم برنامج السنة الدولية للصحة النباتية 

2020(3)

IYPH 2020األهداف المحددة بشأن برنامج

المستوياتعلىوالسياسيةالعامةالقراراتصناعلدىالوعيمستوىرفع1.

.النباتيةالصحةحولوالوطنيةواإلقليمية،العالمية،

فيهاومواردالنباتاتلصحةوالعالميةواإلقليميةالوطنيةالجهودتعزيزتشجيع2.

.المناخفيالتغييرعنالناجمةالجديدةاآلفاتومخاطرالتجارةتزايدضوء

.النباتيةبالصحةمعرفتهوزيادةالجمهورتثقيف3.



لعام ( IYPH)مفهوم برنامج السنة الدولية للصحة النباتية 

2020(4)

IYPH 2020األهداف المحددة بشأن برنامج

.اتيةالنببالصحةيتعلقفيماالمصلحةأوالشأنأصحابومشاركةالحوارتعزيز4.

.العالمفيالنباتاتحمايةحالةعنالمعلوماتزيادة5.

ليميةواإلقالوطنيةالمستوياتعلىالنباتيةالصحةبشأنشراكاتإقامةتيسير6.

.والعالمية



 أعداد من ) زيادة الوعي العام حول الصحة النباتية

(.المطبوعات المألوفة، المقاالت، وغير ذلك

 مزيد من الدعم السياسي للمنظمات القطرية لوقاية

.(NPPOs)النباتات 

 تحسين القدرات من خالل المزيد من المشاريع

.المتعلقة بصحة النباتات

اتية التزامات بشأن التمويل المستدام لنظم الصحة النب

.الوطنية

 المشاركة بشكل أكبر للبلدان النامية في التجارة

.الدولية

( IYPH)مفهوم برنامج السنة الدولية للصحة النباتية 

(5)2020لعام 
2020( IYPH)النتائج األولية بشأن السنة الدولية للصحة النباتية 



 زيادة التزامات الجهات المانحة تجاه االتفاقية

وبناء القدرات ( IPPC)الدولية لوقاية النباتات 

.المتعلقة بالصحة النباتية

تية في زيادة انعكاس المسائل المتعلقة بالصحة النبا

.المناهج الدراسية األكاديمية الوطنية

ر مشاركة أصحاب الشأن أو المصلحة على نحو أكب

في صناعة القرارات الوطنية المتعلقة بالصحة

.النباتية

اتات تعزيز وتقوية المنظمات اإلقليمية لوقاية النب

(RPPOs.)

2021كانون األول /جعل يوم السادس من ديسمبر

.يوماً عالمياً للصحة النباتية

( IYPH)مفهوم برنامج السنة الدولية للصحة النباتية 

(6)2020لعام 
2020( IYPH)النتائج األولية بشأن السنة الدولية للصحة النباتية 



( IYPH)مفهوم برنامج السنة الدولية للصحة النباتية 

(7)2020لعام 
2020( IYPH)المستفيدين من برنامج السنة الدولية للصحة النباتية 

الجمهور

الفائزون فقط

السنة الدولية 

ةللصحة النباتي
(IYPH )2020



 يجب أن يصل برنامج السنة الدولية للصحة النباتية(IYPH ) إلى 2020في عام

:مثل( خاصة الفئات المستهدفة)أوسع قطاع من الجمهور 

أصحاب الشأن أو المصلحة المهنيين، أي الرابطات التجارية وجمعيات المزارعين.

الجمهور، بما في ذلك األطفال.

صناع القرار السياسي.

صناع القرار في المنظمات الدولية األخرى.

الجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى.

المؤسسات والمعاهد البحثية.

وسائل اإلعالم الجماهيرية.

ية للسنة الدولية للصحة النباتالتمهيدي اعتبارات البرنامج 
(IYPH ) (1)2020عام

اعتبارات عامة



ية الدولية للصحة النباتالتمهيدي للسنة اعتبارات البرنامج 
(IYPH ) (2)2020عام

المستوى الدولي: مكونات البرنامج المحتملة

:  المؤتمر الدولي

صحة النبات والتجارة

:المؤتمر الدولي

صحة النبات والتغيرات المناخية

:المؤتمر الدولي

صحة النبات والتنوع البيولوجي

:  المؤتمر الدولي

صحة النبات على الجزر الصغيرة

:المؤتمر الدولي

؟؟؟؟صحة النبات و

:المؤتمر الدولي

؟؟؟؟؟صحة النبات على 

ماهو الموضوع الذي توصي به؟



ية للسنة الدولية للصحة النباتالتمهيدي اعتبارات البرنامج 
(IYPH ) (3)2020عام

المستوى اإلقليمي: مكونات البرنامج المحتملة

مؤتمرات صحة النبات اإلقليمية حول قضايا محددة على 

المستوى اإلقليمي

بمساعدة من المنظمات اإلقليمية )مؤتمرات وزارية إقليمية 
(RPPOsلوقاية النباتات 

ية األحداث اإلقليمية األخرى المتعلقة بصحة النباتات والمعن

بقضايا هامة على المستوى اإلقليمي

مل يرجى، طرح األفكار الجديدة حول األحداث اإلقليمية التي يمكن أن تش
IYPHمكونات برنامج 



يةالنباتللسنة الدولية للصحة التمهيدي اعتبارات البرنامج 
(IYPH ) (4)2020عام

المستوى الوطني: مكونات البرنامج المحتملة

ندوات وطنية حول 

قضايا الصحة النباتية
اجتماعات وطنية ألصحاب الشأن أو 

المصلحة حول صحة النباتات

إصدار عملة وطنية خاصة لالحتفال بـ 

IYPH2020

إصدار نسخ من طابع بريدي وطني 

IYPH2020خاص باالحتفال بـ 

تخصيص أماكن للصحة النباتية في 

المعارض الوطنية للزهور والزراعة 

والتجارة

اإنتاج المواد الوثائقية حول القضاي

ذات الصلة بالصحة النباتية

، يرجى تحديد األنشطة الوطنية IYPHبالنظر إلى النتائج المستثناه لبرنامج 

.وهيكلتها وفقاً للنوع



تية تحديد الشركاء بشأن األنشطة الوطنية لبرنامج السنة الدولية للصحة النبا(IYPH  )

: على سبيل المثال2020لعام 

رار أصحاب الشأن أو المصلحة المهنيين، أي الرابطات التجارية وجمعيات المزارعين وصناع الق
.السياسي

صناع القرار في الوزارات أو السلطات األخرى، على سبيل المثال، البيئة.

الجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى؛ المراكز والمعاهد البحثية.

وسائل اإلعالم.

 تشكيل لجنة وطنية للتخطيط لبرنامجIYPH

 وضع خطة لألنشطة الوطنية لبرنامجIYPH2020

التمويل المضمون

 إبالغ أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(IPPC/) وأمانة برنامجIYPH2020

ةاعتبارات البرنامج التمهيدي للسنة الدولية للصحة النباتي
(IYPH ) (5)2020عام

أنشطة وضع خطة لبرنامج وطني



2020عام ( IYPH)الخطوات المستقبلية إلعالن برنامج السنة الدولية للصحة النباتية 

(CPM)اإلعالن من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية / القرار

المجلس/ مؤسسة التمويل / البرنامج / FAOلجنة الزراعة للمنظمة 
(FAO)القرار لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة 

(ECOSOC)المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

القرار للجمعية العامة لألمم المتحدة

(1)األنشطة المستقبلية 





2020( IYPH)الجدول الزمني إلعالن برنامج السنة الدولية للصحة النباتية 

(2)األنشطة المستقبلية 

هيئة تدابير 
ةالصحة النباتي

(CPM )2015

منظمة األغذية 
والزراعة 

FAO 2017

األمم المتحدة

UN 2018

السنة الدولية 
للصحة النباتية

(IYPH )2020

مناوبين7و( CPs)أعضاء من األطراف المتعاقدة7•

أعضاء من المنظمات الدولية المتعاونة 7إلى 5من •

(RPPOs)والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 

والمنظمة IPPCعضو واحد من أمانة االتفاقية الدولية •

(FAO)

ممثلين للجهات المانحة الرئيسية3•

2017في 4-3و 2016في 2: اجتماعات لجنة التوجيه 





تطوير مجموعة األدوات•

عروض في االجتماعات الدولية•

ة عروض في المنظمات اإلقليمية لوقاي•

(RPPOs)النباتات 

عروض في ورش العمل اإلقليمية•

(4)األنشطة المستقبلية 

االتصاالت وتبادل المعلومات



التنسيق الداخلي في المنظمة•

تعبئة الموارد•

برامج تطوعية-

التماس العطاءات من الجهات المانحة-

االتصال بالشركاء المحتملين•

تحديد أنشطة البرنامج•

عمليات اإلعداد الخاصة بمنظمة األغذية •

(FAO)والزراعة 

(5)األنشطة المستقبلية 



كيف يمكنك المشاركة؟

اإلعالم والتعزيز•

(  IYPH)دعم إعالن برنامج السنة الدولية للصحة النباتية •

2020عام 

وضع األفكار الجديدة م–المشاركة في التخطيط والتنفيذ •

ترحيب

البدء في أنشطة التخطيط على الفور•

حول القضايا IPPCالتعاون مع أمانة االتفاقية الدولية •

المتعلقة بالبرنامج

تقديم العروض في المؤتمرات العلمية•

امج ابحث في طرائق إلصدار طابع أو عملة لالحتفال ببرن•

IYPH 2020عام

إشراك أصحاب الشأن أو المصلحة في البرنامج•

!ابحث اآلن عن تمويل للجزء الخاص بك•



للتواصل

(IPPC)أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

AGDI - FAO,  Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italy. Tel: +39-06-5705-4812

IPPC@fao.org: االلكترونيالبريد 

Ralf.Lopian@mmm.fi: البريد االلكتروني

:المواقع

www.ippc.int

http://www.phytosanitary.info/

mailto:IPPC@fao.org
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http://www.phytosanitary.info/

