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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الرابعة عشرة
روما 5-1 ،أبريل/نيسان 2019

تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات في مجالي التواصل والدعوة -
تقرير وخطة عمل أمانة االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات في مجال التواصل والدعوة
البند  1-14من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات
هتدف هذه الوثيقة إىل اإلبالغ عن أنشطة أمانة االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات (االتفاقيّة) املتعلقة بالتواصل
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والدعوة خالل عام  ،2018وإىل عرض خطة عمل لعام  2019يف جمايل التواصل والدعوة ،ضمن إطار خطة عمل االتفاقيّة
الدوليّة للتواصل والدعوة للفرتة  2020-2016اليت وافقت عليها الدورة احلادية عشرة للهيئة (.1)2016

 1أنظر املرفق  12من تقرير الدورة احلادية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية:
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs-revised.pdf

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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أوالً – األنشطة التي اضطلعت بها أمانة االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات في مجالي التواصل
والدعوة خالل عام 2018
نسق فريق الدعم والتكامل يف أمانة االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات (االتفاقيّة) سلسلة من
-2
يف عام ّ ،2018
مبادرات التواصل والدعوة وإدارة املعلومات يف إطار املوضوع السنوي لالتفاقية بشأن "صحة النباتات ومحاية البيئة" 2ويف
املسار حنو إعالن السنة الدوليّة لصحة النباتات يف عام .3 2020
ومشلت األنشطة املتعلقة باالحتفال باملوضوع السنوي كلمة افتتاحية ألقاها األمني التنفيذي التفاقية التنوع
-3
البيولوجي ،وجلسة خاصة باملوضوع واجتماعا جانبيا عن املوضوع السنوي خالل الدورة الثالثة عشرة للهيئة
(أبريل/نيسان  ،)2018وندوة خاصة باالتفاقيّة يف أكتوبر/تشرين األول  2018حضرها  90مشاركا .4ونشرت أمانة االتفاقيّة
 3فيديوهات و 31مقابلة عن املوضوع السنوي ،متت مشاهدهتا  20ألف مرة على حسايب منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة (املنظمة) واالتفاقيّة.
كما أطلق املوضوع السنوي لالتفاقية شراكات تواصل متجددة مع االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،ال سيّما
-4
اتفاقيّة التنوع البيولوجي واتفاقية التجارة الدوليّة بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض ،ومعاهدة احملافظة على
األنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية ،واملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
ومهد
اإليكولوجيّة ،واملعاهدة الدوليّة بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبةّ .
اجتماع موظفي شؤون اإلعالم يف هذه االتفاقيات الطريق حلملة عاملية جديدة بشأن التنوع البيولوجي.
ويف عام  ،2018عملت أمانة االتفاقيّة مع مكتب االتصاالت يف املنظمة من أجل زيادة جودة اتصاالهتا ومدى
-5
وصوهلا إىل اجلمهور.
وتضمنت املطبوعات اجلديدة اليت تلتزم مبعايري املنظمة التقرير السنوي لالتفاقية لعام  ،2017وكتيبني ،وأربع
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صحائف وقائع ،ورزنامة عام  .5 2018ومت توزيع هذه املطبوعات على نطاق واسع يف اجتماعات االتفاقيّة على مدار
السنة ،ومت تبادهلا عرب صفحة مطبوعات املنظمة ،والنشرات اإلخبارية األسبوعية للمنظمة ،ودليل مطبوعات املنظمة
لعام .2018
وأسفرت اتصاالت االتفاقيّة عن تعزيز املكانة اليت حيتلها مدى وصول وسائل اإلعالم (مع مقاالت نُشرت يف
-7
أخبار األمم املتحدة ،والصفحة الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة ،و ،Reutersو ،Ansaو ،Daily Mailو،ReliefWeb
وغريها) ،وحتسني جودة العناوين الرئيسية لألخبار ،اليت صدرت بطريقة تستحق النشر .وبلغت األخبار الرئيسية الصادرة
عن االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات يف عام  105 ،2018أخبار مع  68إعالنا.
وأُحرز تقدم حنو نقل البوابة الدوليّة للصحة النباتية إىل موقع  ،FAO.orgمع هيكل مقرتح أكثر وظيفية وجداول
-8
زمنية جديدة جيري التفاوض بشأهنا مع ال ُشعب املعنية يف املنظمة .وقامت أمانة االتفاقيّة بتجديد بعض حمتويات البوابة
https://www.ippc.int/en/themes/environment-protection/ 2
https://www.ippc.int/en/iyph/ 3
https://www.ippc.int/en/who-we-are/ippc-seminars/ 4

 5أحدث منشورات االتفاقية اليت تتعلق بالدعوة متاحة على العنوان

التايلhttps://www.ippc.int/en/publications/ :
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الدوليّة للصحة النباتية ،مبا يف ذلك ندوات االتفاقيّة ،والتعاون اخلارجي ،واملطبوعات ،وصفحات السنة الدوليّة لصحة
النباتات.
واستخدم عدد قياسي بلغ  91طرفا متعاقدا وشريكا يف االتفاقيّة نظام التعليق اإللكرتوين على اإلنرتنت يف
-9
عام  .2018وهذه عالمة واضحة على زيادة املشاركة يف عملية وضع املعايري لالتفاقية الدوليّة لوقاية النباتات .ومن خالل
نظام التعليق اإللكرتوين على اإلنرتنت ،متكنت األطراف املتعاقدة يف االتفاقيّة والشركاء املعنيني من إرسال تعليقاهتم على
مشاريع املعايري وغريها من النصوص ،مبا يف ذلك اإلطار االسرتاتيجي اجلديد لالتفاقية .ومت تطوير أدوات جديدة ،مبا يف
ذلك وحدة التعلّم اإللكرتوين .6 InforMEA
 -10كما وصلت احملتويات اليت أنتجتها أمانة االتفاقيّة إىل مجهور أوسع بفضل زيادة االلتزام بوسائل التواصل
االجتماعي لالتفاقية .ووصلت املشاركات يف حسابات وسائل التواصل االجتماعي لالتفاقية إىل أكثر من  800ألف
مستخدم على  ،Twitterوأكثر من  25ألف مستخدم على  ،Facebookوزاد عدد متابعي وسائل اإلعالم االجتماعية
بنسبة  20يف املائة على  ،LinkedInو 50يف املئة على  ،Twitterو 30يف املائة على  Facebookعلى التوايلّ .أما البوابة
الدوليّة للصحة النباتيّة ،فقد متت زيارة صفحتها من قبل  250ألف مستخدم خالل عام .2018
-11

وعملها.

كما ساهم املسار حنو إعالن السنة الدوليّة لصحة النباتات يف تعزيز الوعي باالتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات

 -12ومت إثراء املسار حنو إعالن السنة الدوليّة لصحة النباتات بالعديد من األحداث ،مبا يف ذلك حفل استقبال حضره
حشد واسع من املشاركني لدى البعثة الفنلندية لدى األمم املتحدة يف نيويورك ،وحدث جانيب خالل انعقاد املؤمتر الرابع عشر
لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي.
 -13واستفادت اتصاالت االتفاقيّة من املشروع املشرتك بني الدستور الغذائي واالتفاقيّة بشأن "مواءمة السياسات
الوطنية يف تنفيذ اإلطار املعياري لتعزيز سالسل اإلنتاج والقيمة" يف جمموعة األنديز .وأدى املشروع إىل تغطية إعالمية
7
إقليمية وافرة وزيادة الوعي لدى صانعي السياسات وممثلي الصناعة بشأن أمهية املعايري الدوليّة.
 -14وعموما ،زاد تأثري االتصاالت يف االتفاقيّة من حيث النطاق العددي وجودة املنتجات واملبادرات اليت أصبحت
اآلن متوافقة متاما مع سياسات املنظمة ومعايريها.

ثانيًا – خطة عمل أمانة االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات في مجالي

التواصل والدعوة لعام 2019

 -15من املقرر تنفيذ عدة مبادرات تتعلق باملوضوع السنوي لالتفاقية لعام  2019بشأن "الصحة النباتية وتنمية
القدرات" ،مبا يف ذلك تنظيم ندوة واحدة لالتفاقية ،وكلمة رئيسية من قبل ممثل عن االحتاد األورويب ،وجلسة خاصة
باملوضوع ،وحدث جانيب بشأن املوضوع السنوي يف الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( ،)2019باإلضافة إىل
8
تطوير الصفحة اخلاصة باملوضوع على املوقع اإللكرتوين لالتفاقية.
https://elearning.informea.org/course/view.php?id=43 6
https://www.ippc.int/en/news/strengthening-cooperation-on-international-plant-health-and-food-standards-in-the-andes/ 7
https://www.ippc.int/en/themes/capacity-development/ 8
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 -16وستشمل أعمال الدعوة يف عام  2019إصدار التقرير السنوي لالتفاقية لعام  ،2018وكتيّب جديد لالتفاقية،
وما ال يقل عن ثالثة صحائف وقائع ،وشريطي فيديو ،باإلضافة إىل املواد املخطط هلا للسنة الدوليّة لصحة النباتات.
 -17وتُبذل جهود متزايدة إلنتاج أخبار غنية باملعلومات ،سواء أكان ذلك على موقع االتفاقيّة أو على موقع املنظمة.
وسيستمر العمل يف جمال التواصل االجتماعي من خالل حسابات االتفاقيّة على  Twitterو Facebookو.LinkedIn
وسوف يُستأنف التواجد على منصة وسائل اإلعالم االجتماعية الصينية .Weibo
 -18وستواصل أمانة االتفاقيّة العمل مع مكتب االتصاالت يف املنظمة حول عملية نقل املوقع اإللكرتوين لالتفاقية
الدوليّة إىل موقع  .FAO.orgوقد تأخرت هذه العملية ألن املنظمة تعمل على ترحيل موقعها على شبكة اإلنرتنت إىل
نظام جديد إلدارة احملتويات .وبالتوازي مع ذلك ،تعمل األمانة على بنية جديدة تضمن سهولة القراءة والوصول إىل خمتلف
أقسام املوقع.
 -19ومع األحداث املخطط هلا إلطالق السنة الدوليّة لصحة النباتات يف ديسمرب/كانون األول  ،2019تركز معظم
جهود التواصل والدعوة اليت تبذهلا أمانة االتفاقيّة على التحضري لالحتفال بالسنة الدوليّة .ويشمل ذلك تنظيم اجتماعني
للجنة التوجيهية للسنة الدوليّة لصحة النبات وتوفري الدعم هلما ،وتنظيم اجتماع ألصحاب املصلحة للسنة الدوليّة لصحة
النباتات يف أبريل/نيسان  ،2019والتنسيق الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة ،ووضع اسرتاتيجية وخطة للتواصل
للسنة الدوليّة لصحة النباتات وتنفيذمها.
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االتفاقيّة.
-21

وسيستمر توحيد اإلجراءات واملواد واألدوات يف عام  2019بتنسيق من فريق املهام املعين بالتواصل والدعوة يف

وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:
()1
()2
()3

اإلحاطة علما بالتقرير عن أنشطة التواصل والدعوة اليت اضطلعت هبا أمانة االتفاقيّة الدوليّة يف عام
وخبطة العمل لعام .2019
اإلبالغ بشكل متواصل عن األنشطة على املستوى الوطين اليت ميكن اإلعالن عنها من خالل قنوات التواصل
التابعة لالتفاقية الدوليّة لوقاية النباتات.
تشجيع املتخصصني يف التواصل على املستوى الوطين على املشاركة مع أمانة االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات
من أجل تعزيز أثر اتصاالت االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات.
2018

