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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 والدعوة في مجالي التواصل 2018وخطة العمل لعام  2017األنشطة الرئيسية لعام 
 2018ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في عام 

 من جدول األعمال 1-12البند 

 الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية 
 
 املتعلقة بالتواصططططططططلاقية( هذه الوثيقة إىل اإلبالغ عن أنشطططططططط ة أمانة االتداقية الدولية لوقاية النباتات  االتد دفهت -1

يف جمايل التواصططططططططططططططل والدعوة، ضططططططططططططططمن إطار خ ة عمل  2018عمل لعام ، وإىل عرض خ ة 2017خالل عام والدعوة 
 1(.2016اليت أيدهتا الدورة احلادية عشرة للهيئة   2020-2016االتداقية الدولية للتواصل والدعوة للدرتة 

 
 قية الدوليةموجز عن أنشطة التواصل والدعوة التي اضطلعت بها أمانة االتفا - أوال

 2017عام  في
 
، واملكلف بتنسيق مبادرات التداقية الدوليةا مانةالتابع أل املعين بالتواصل والدعوة فريق املهام قام ،2017يف عام  -2

إدارة التواصططططططل والدعوة واملعلومات، بإريططططططاد دلية عمل جديدة خا فيها وضططططططع خ ة عمل وايططططططتعراضططططططها خالل اجتماعات  
  العادية.

                                                      
 لتقرير الدورة احلادية عشرة للهيئة: 12نظر امللحق ا  1
 https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs-revised.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs-revised.pdf
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 يةصططططحة النباتالاملوضططططوس السططططنوي لالتداقية أي   وقد نّظمت أمانة االتداقية الدولية يططططلسططططلةش من األنشطططط ة حول -3
جلسططططططة خاصططططططة حول موضططططططوس الت ارة  قدم  أمني منظمة اجلمارك العاملية، وع  خ اباش افتتاحياش قدّ  مشلتوتيسططططططري الت ارة  

الدورة ونظام إصطططططدار الشطططططهادات اإللكرتونية للصطططططحة النباتية خالل  ،لكرتونية، واجتماعاش جانبياش بشطططططأن تيسطططططري الت ارةإلا
إجرادات الصطططحة  واتداقية( يف مجهورية كوريا؛ واالجتماس اجلانيب املشطططرتك بني االتداقية الدولية 2017الثانية عشطططرة للهيئة  

كما مت إخراج يطططتة أةطططرطة فيديو حول املوضطططوس وه  متاحة يسطططري الت ارة الذي عقد يف جنيف.  والصطططحة النباتية بشطططأن ت
 ظيم ثالث حلقات درايططية حضططرها. وجرى تن2على البوابة الدولية للصططحة النباتية املوضططوساملخصططصططة  ذا على الصططدحة 

 3ةخصاش. 260البالغ عددهم  كافةش   نو شاركامل
 
بإبرام املعاهدة الذي مت  ف رى االحتدالامس والسطططططططتني لالتداقية الدولية. كذلك العيد اخل  2017وصطططططططادف عام  -4

ةريط فيديو إخراج ةعار و  ابتكارمن أنش ة التواصل، خا يف ذلك من خالل يلسلة  1952يف الثالث من أبريل/نيسان 
اجملموعة املعنية  لقادشططططططون وخالل تيف إن تدابري الصططططططحة النباتية يئةقبال خالل الدورة الثانية عشططططططرة  وتنظيم حدالت ايططططططت

دائمني الدولية واملمثلني ال االتداقيةبالتخ يط االيرتاتي   يف روما، مع مشاركة األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة يف 
الدولية  اإللكرتونية صطططططططدحة خاصطططططططة بعيدها على البوابة إنشطططططططادتداقية الدولية بكما قامت أمانة اال  للمنظمة وإدارهتا العليا.

 4تيةللصحة النبا
 
مع املعايري  متاةطططططياش وإجراداهتا املتعلقة بامل بوعات تنظيم يطططططيايطططططاهتا  على إعادة االتداقية عملت، 2017ويف عام  -5

اش إىل حتسني أفضل وإىل مراقبة جودة م بوعات االتداقية الدولية، ما أدى أيض فأفضى ذلك إىل تنظيم  املؤيسية للمنظمة. 
 ،2016توزيعها على ن اق وايططططع: التقرير السططططنوي لالتداقية الدولية لعام ملواد التالية و نشططططر ا مت وقد .انتشططططارهاتسططططويقها و 
واملعيار الدويل للصطططططططططحة  Xylella fastidiosaودفة  لوقاية النباتات، وقائع جديدة  االتداقية الدولية حائفصطططططططططويطططططططططت 

السطططططططنة الدولية إلصطططططططدار ةطططططططهادات الصطططططططحة النباتية و ، والصطططططططحة النباتية واألمن الوذائ ، والنظام اإللكرتو  5النباتية رقم 
األطراف من قبل تنديذ اليطططططططططططططتعراض منافع منافع تنديذ االتداقية الدولية: احتليل  ومخسطططططططططططططة أدلة تقنية للصطططططططططططططحة النباتية(؛ 

املسططططططائل العاملية ذ من قبل األطراف املتعاقدة، التندي تقرير عن نتائج: 2016املتعاقدة؛ واملسططططططم العام لالتداقية الدولية لعام 
وطنية لتنمية  يططططرتاتي يةاوإعداد ؛ 2016لية لعام ايططططتبيان حلقات العمل اإلقليمية لالتداقية الدو  الناةططططئة: تقرير عن نتائج

اكات بني األطراف املتعاقدة(؛ تعزيز الشطططططر و املوارد؛ حشطططططد  علىتية؛ ودليل االتداقية الدولية القدرات يف جمال الصطططططحة النبا
 5لالتداقية الدولية وملداهتا وملصقاهتا. والشعار املعدل ،ملكاتب اوالت ااملخصصة لل دران ول 2017زنامات ينة ور 
 
صطططدحة موارد الصطططحة النباتية، أبقت أمانة االتداقية الدولية على البوابة اإللكرتونية الدولية للصطططحة النباتية وعلى  -6

بعض التحسطططينات على الصطططدحات احلالية للبوابة اإللكرتونية، خا يف ذلك تنقيم صطططدحة الوصطططول اخلاصطططة بوضطططع  وأجرت
املعايري، وصطططدحة احللقات الدرايطططية لالتداقية الدولية وتلك اخلاصطططة بالتعاون وبأدوات االتصطططال، كما أوزت مراجعة أولية 

على نظام التعليقات االلكرتو .  جديد التداقية أيضاش بوضع دليل موجزوقامت أمانة ا صدحة اإللكرتونية للسنة الدولية.لل
                                                      

 facilitation-https://www.ippc.int/en/themes/trade/نظر ا  2
 seminars-are/ippc-we-https://www.ippc.int/en/who/نظر ا  3
 nfacilitatio-https://www.ippc.int/en/themes/trade/نظر ا  4
 kit-https://www.ippc.int/en/media/م بوعات الدعوة لالتداقية الدولية على املوقع  على أحدث ميكن االطالس  5

أنظر%20https:/www.ippc.int/en/themes/trade-facilitation/
راجعhttps:/www.ippc.int/en/who-we-are/ippc-seminars/
أنظر%20https:/www.ippc.int/en/themes/trade-facilitation/
https://www.ippc.int/en/media-kit/
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طلب لدعم املسططتخدمني، قد  1 000تلبية أكثر من بدضططل و  ،باالقرتان مع العديد من الدورات التدريبية ،هذا األخري وإنّ 
وقد أطلقت أداة دولية. نصوص االتداقية ال شاريعم( الذين أدلوا بتعليقات على 88ل عدداش قيايياش من املستخدمني  ي ّ 

بدأت أمانة االتداقية أيضططططاش بايططططتخدام ظام جديد للتسطططط يل على اإلنرتنت. و حبث خاصططططة بالصططططحة النباتية، ومت اختبار ن
 . ةبكة اإلنرتنت ملؤمترات علىعقد اوهو األداة املؤيسية اجلديدة لالتصاالت ول Skype for Businessنظام 
 
 زيادة يدل علىما  ،إعالناش  81مع  خرباش  143الطططططططططططططططط 2017دولية يف عام االتداقية ال نشططرهتااليت  األخبار عدد بلغو  -7

ورقم  ،2016 خا كانت علي  يفاإلعالنات مقارنة  يف ما خصيف املائة  256و بالنسططططططططططططططبة إىل األخبار،يف املائة  30 قدرها
يف املائة  17يف زيادة بنسبة  ذلكوقد أيهم  وتتبعها.أخبار البوابة الدولية  األخرية منذ أن بدأ نشر 19للسنوات الطططط قياي 

 (. 2016زيارة يف عام  288.970مقارنة بط 338.517لبوابة الدولية  لزيارات اليف عدد 
 
على مواقع التواصطططططططططططططل االجتماع ، األمر الذي  تداقية الدولية بشطططططططططططططكل ملحو اال تزايد وجود، 2017ويف عام  -8

يسططططبوك زيادة مشططططاركة اجملتمع اإللكرتو  لالتداقية الدولية على فيف و  ،يططططاهم أيضططططاش يف زيادة احلركة على البوابة اإللكرتونية
جتماع  الصطططيين وهو موقع التواصطططل اال -يف املائة( ووايبو  43 + إن يف املائة(، ولينكد 34يف املائة(، وتويرت  + 26.3 +

يف املائة منذ أن بدأت االتداقية  24والذي زاد عدد متابعي  بنسططططططططططططبة  2017الذي تسططططططططططططتخدم  أمانة االتداقية الدولية منذ 
على اليوتيوب، بالتماةطط  تداقية الدولية إىل قناة الداو ةططري اش مصططوراش لال 47ومت نقل  يسططبوك.حسططاب ف بايططتخدامدولية ال

 مع يياية املنظمة. 
 
 2020إىل إعالن السططنة الدولية للصططحة النباتية يف  املؤديةأنشطط ة التواصططل  بتنسططيق أمانة االتداقية الدولية قامتو  -9

 مت تقدميهما خالل ، وقدلسططنة الدولية للصططحة النباتيةصططحيدة وقائع واحدة حول اإصططدار عرب إخراج ةططريط فيديو واحد و 
الدنلندية الدائمة لدى  أمانة االتداقية الدولية واملمثلية يف ايططططتضططططافت  تكاةططططرت  لدى املقر الرئيسطططط  للمنظمة ايططططتقبال حدل

ملنظمات الوطنية الرأي  اش ايططططت الع توأطلق ،حت خ ة التواصططططل اخلاصططططة بالسططططنة الدولية للصططططحة النباتيةكما نقّ   املنظمة.
 بشأن صياغة برنامج السنة الدولية للصحة النباتية.  لمعلومات الواردةلواإلقليمية لوقاية النباتات التماياش 

 
الربيد  توقيعاالتداقية الدولية، و  ةطططعاراتوه :  2017عام  يف االتصطططال والدعوة من موادمادة  12وجرى توحيد  -10

ت الرأيطططية، وجدول أعمال االجتماعات، وغالف حماضطططر االجتماعات، وقوذج تقييم وامللدات، والريطططائل ذا ،اإللكرتو 
  األداد ونظام اإلدارة، والعروض التدسططططططططريية بوايطططططططط ة باوربوينت، وب اقات الزيارة والشططططططططهادات واأللقاب الو يدية وهيكلية

I-drive . 
 

مكتب االتصطططططططططططاالت يف املنظمة وإدارة الزراعة لديها، وختاماش، عززت أمانة االتداقية الدولية العمل املشطططططططططططرتك مع  -11
  .اإلعالنات ييما من خالل مشاركتها الناة ة يف جمموعة االتصال التابعة لإلدارة ولوح وال



4 CPM 2018/13 

 

 .2018 لعام عمل أمانة االتفاقية في مجالي التواصل والدعوةخطة  - ثانيا  
 

  الصططحة النباتية واحلماية البيئية املتعلق بطططططططططططططططططلالتداقية الدولية  2018س عام جرى التخ يط لعدة مبادرات ملوضططو  -12
وج ، وجلسططططططططططططة تنظيم ندوتني لالتداقية الدولية وخ اباش افتتاحياش من قبل األمني التنديذي التداقية التنوس البيول يشطططططططططططططمل خا

، فضالش (2018  لثة عشرة للهيئةبشأن املوضوس السنوي لدى الدورة الثا تواصلحول ال اش جانبي اجتماعاش خاصة باملوضوس و 
 عن ت وير الصدحة اخلاصة باملوضوس على املوقع اإللكرتو  لالتداقية الدولية.

 
 2018 إنتاج التقرير السطططططططططططططنوي لالتداقية الدولية لعام 2018ويطططططططططططططوف يتضطططططططططططططمن العمل املتعلق بالدعوة يف عام  -13
 زنامة للمكاتب. وقائع وةري   فيديو ور  حائفص 3ن يقل ع ال وما
 

كل من موقع االتداقية   لدىملعلومات عن االتداقية الدولية إنتاج أخبار غنية با من أجل جهود متزايدة ُتبذلو  -14
ويططططيسططططتمر العمل على ويططططائل التواصططططل االجتماع  من خالل حسططططاباتنا على تويرت  لية وموقع املنظمة اإللكرتونيني.الدو 
 إن ووايبو.  يسبوك ولينكدوف
 

وهذا النظام اجلديد املزمع إطالق   ام تسطط يل على اإلنرتنت واختباره.نظ مت إريططادرة املعلومات، ما خص إدا ويف -15
املشططططططططططاركني يف اجتماعات  يف تسطططططططططط يلعبارة عن أداة إلكرتونية جديدة لتحسططططططططططني عمل األمانات  ،2018يف م لع عام 
تتبع املشططاركني املسطط لني يف االجتماعات، في مع وهو يسططاعد يف حمل العمليات اليدوية القدمية.  يحلل ،االتداقية الدولية

وميكن للنظام أيضاش إصدار  ةهادات  األخ اد البشرية. حدوث تبعداش بالتايلبصورة تلقائية قوائم املشاركني واألعضاد، مس
 وائم املواضيع.م قاعدة بيانات لقويتضمن النظا ت وإىل داعم  االتداقية الدولية.تقدير  تريل إىل املشاركني يف االجتماعا

ويططططوف تتابع أمانة االتداقية العمل مع مكتب االتصططططاالت يف املنظمة حول عملية نقل املوقع اإللكرتو  لالتداقية الدولية 
تسطططاقها مع باإلضطططافة إىل ذلك، يطططيتم حتسطططني صطططدحة موارد الصطططحة النباتية من أجل ضطططمان او  .FAO.ORG جمال إىل

ديث صططططططدحات البوابة اإللكرتونية خا فيها الصططططططدحة اإللكرتونية للسططططططنة الدولية للصططططططحة يططططططيتم حتكما البوابة اإللكرتونية،  
 النباتية من أجل ضمان يهولة قرادهتا والوصول إىل األقسام املختلدة للموقع اإللكرتو . 

 
. 2020يف  دولية للصطططططططحة النباتية وتضططططططط لع أمانة االتداقية بصطططططططورة متواصطططططططلة يف اجلهود املؤدية إىل إعالن يطططططططنة -16
ة الدولية للصطططططططحة النباتية، للسطططططططنلل نة التوجيهية  اجتماعني يف العام ودعم تسطططططططتمر األمانة يف تنظيمهذا اإلطار، يططططططط ويف

 . تواصلمواد اليف التحديثات ذات الصلة على الصدحة اإللكرتونية للسنة الدولية و  تنّدذالتنسيق مع املنظمة و  فتضمن
 

   املهام املعين بالتواصل والدعوة بتنسيق من فريق 2018توحيد اإلجرادات واملواد واألدوات يف عام  ستمرويي -17
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 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعّوة إىل: -18
 

 2017األخذ علماش خوجز أنشطططططططط ة التواصططططططططل والدعوة اليت اضطططططططط لعت ةا أمانة االتداقية الدولية يف عام  (1 
 . 2018وخب ة العمل لعام 

وأيضاش من أجل  بدعالية، جهود التواصل والدعوة من قبل أمانة االتداقية الدوليةوالنظر يف أياليب لدعم  (2 
 زيادة املشاركة يف أنش ة السنة الدولية للصحة النباتية. 

اليت ميكن اإلعالن عنها من خالل قنوات و  ،عن األنشطططططططططط ة على املسططططططططططتوى الوطين واإلبالغ املتواصططططططططططل (3 
 التواصل التابعة لالتداقية الدولية. 


