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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة اخلامسة عشرة

 2020أبريل/نيسان  3 –مارس/آذار  30روما، 

  ة لوقاية النبااتت يف جمايل التواصل والدعوة تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولي

 من جدول األعمال 1-12البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
      

هتدف هذه الوثيقة إىل اإلبالغ عن أنشطة أمانة االتفاقّية الدولّية لوقاية النبااتت )االتفاقّية( املتعلقة ابلتواصل  -1
يف جمايل التواصل والدعوة، ضمن إطار خطة عمل االتفاقّية  2020، وإىل عرض خطة عمل لعام 2019والدعوة خالل عام 

 .1(2016)اليت وافقت عليها الدورة احلادية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية  2020-2016الدولّية للتواصل والدعوة للفرتة 

جمايل  يفاليت اضطلعت هبا أمانة االتفاقّية الدولّية لوقاية النبااتت  عن األنشطةتقرير  -أّوالا 
 2019التواصل والدعوة خالل عام 

، نّسق فريق الدعم والتكامل يف أمانة االتفاقّية الدولّية لوقاية النبااتت )االتفاقّية( سلسلة من مبادرات 2019يف عام  -2
ملسار حنو ويف ا 2التواصل والدعوة وإدارة املعلومات يف إطار املوضوع السنوي لالتفاقية بشأن "صحة النبااتت ومحاية البيئة"

 .3 2020إعالن السنة الدولّية لصحة النبااتت يف عام 

                                                      
 :للهيئة عشرةتقرير الدورة احلادية  من 12املرفق  انظر1

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs-
revised.pdf 

 development-https://www.ippc.int/ar/themes/capacity/املرجع 2
 /health-www.fao.org/plantand  https://www.ippc.int/en/iyph-2020/ املرجع 3

http://www.fao.org/
https://www.ippc.int/ar/themes/capacity-development/
http://www.fao.org/plant-health-2020/home/ar/
https://www.ippc.int/ar/iyph/
https://www.ippc.int/ar/iyph/
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ومشلت األنشطة املتعلقة ابالحتفال ابملوضوع السنوي كلمة رئيسية ألقاها مدير عام الصحة وسالمة األغذية يف  -3
عشرة للهيئة  املفوضية األوروبية، وجلسة خاصة ابملوضوع واجتماًعا جانبًيا عن املوضوع السنوي خالل الدورة الرابعة

ونشرت أمانة االتفاقّية  .4مشارًكا 90حضرها  2019(، وندوة خاصة ابالتفاقّية يف أكتوبر/تشرين األول 2019)أبريل/نيسان 
 آالف مرة على قنوات االتفاقّية. 7متت مشاهدهتا  2019سبعة فيديوهات يف عام 

ع مكتب االتصاالت يف املنظمة من أجل زايدة ، عمل فريق الدعم والتكامل يف أمانة االتفاقّية م2019ويف عام  -4
 جودة اتصاالهتا ومدى وصوهلا إىل اجلمهور.

؛ وكتّيب عن إصدار 2018وتضمنت املطبوعات اجلديدة اليت تلتزم مبعايري املنظمة التقرير السنوي لالتفاقية لعام  -5
اإللكرتونية للصحة النباتية وأدلّة ومواد  الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية؛ وسبع صحائف وقائع عن إصدار الشهادات

تدريبية بشأن التنفيذ وتنمية القدرات، حول الصحة النباتية ومحاية البيئة والصحة النباتية وتنمية القدرات؛ وثالثة أدلّة جديدة 
ية النبااتت؛ وملّفني؛ عن املراقبة، واإلبالغ عن خماطر اآلفات واملناطق اخلالية من اآلفات؛ وشعار االتفاقية الدولية لوقا

ولية للصحة النباتية ابإلضافة إىل مواد االتصاالت اليت جرى إعدادها يف صدد السنة الد 2020،5و 2019ورزانمتني للعامني
توزيع هذه املنشورات على نطاق واسع يف اجتماعات االتفاقّية على مدار السنة، وت تبادهلا عرب صفحة  وتّ  .2020لعام 

 .  2019منشورات املنظمة، والنشرات اإلخبارية األسبوعية للمنظمة، ودليل مطبوعات املنظمة لعام 
االت ُنشرت يف أخبار األمم املتحدة، وأّدت اتصاالت االتفاقّية إىل تعزيز مكانتها يف وسائل اإلعالم )من خالل مق -6

(، ذلك ، وغريRelief Web، وDaily Mail، وAnsa، وReutersوالصفحة الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة، ووكاالت 
وبلغت األخبار الرئيسية الصادرة عن  .لنشرلوحتسني جودة العناوين الرئيسية لألخبار، اليت صدرت بطريقة أكثر مالءمة 

وبلغ عدد اإلعالانت رقًما قياسًيا قدره  ،خربًا 118رقًما قياسًيا قدره  2019االتفاقّية الدولّية لوقاية النبااتت يف عام 
 إعالاًن. 68
ا اجلديدة مع بنيته 2019ديسمرب/ كانون األول  20ت إطالق النسخة املنقحة للبوابة الدولية للصحة النباتية يف  -7

 الصفحة الرئيسية املنقحة لالتفاقية فضالً  إنّ  وحمتوايهتا املتجددة اليت تضمن سهولة القراءة والوصول إىل خمتلف أقسام املوقع.
ة النبااتت يعن األخبار واالعالانت متاحة اآلن ابللغات الرمسية السّت. وت إسناد عملية إعادة أتهيل االتفاقية الدولية لوقا

 . (2019)بات املستخدم والنموذج الذي عرضته أمانة االتفاقية خالل الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية إىل تعقي
ت حتديث أيًضا نظام التعليق اإللكرتوين اجلديد لالتفاقية الدولية إىل نسخة جديدة من غري أن ينجم عن ذلك  -8

من  2019ا يف االتفاقّية نظام التعليق اإللكرتوين على اإلنرتنت يف عام طرفًا متعاقًدا وشريكً  82واستخدم  .6أي تكاليف
أجل إبداء تعليقاهتم حول مشاريع املواصفات واملعايري ومشاريع اخلطوط العريضة ومشروع اإلعالن الوزاري عن الصحة 

  النباتية.
ووصلت  االجتماعي إىل مجهور أوسع.كما وصلت احملتوايت اليت نشرهتا أمانة االتفاقّية على وسائل التواصل  -9

)أي Twitterمستخدم على  1 800 000املشاركات يف حساابت وسائل التواصل االجتماعي لالتفاقية إىل أكثر من 
)أي بزايدة نسبتها  Facebookمستخدم على  670 000(، وأكثر من 2018يف املائة مقارنة بعام  125بزايدة نسبتها 

                                                      
 //:seminars-are/ippc-we-www.ippc.int/ar/whohttps/ :املرجع 4
 https://www.ippc.int/ar/publications/ترد أحدث منشورات االتفاقية على الصفحة التالية:  5

online-ippc-the-of-version-new-https://www.ippc.int/ar/news/a-: اإللكرتوين التعليق نظام وحتديث ابالتفاقية املتصلة لألخبار املرجع 6

comment-system-launched-today-for-opening-of-2019-consultations// 

https://www.ippc.int/ar/who-we-are/ippc-seminars/
https://www.ippc.int/ar/publications/
https://www.ippc.int/ar/news/a-new-version-of-the-ippc-online-comment-system-launched-today-for-opening-of-2019-consultations/
https://www.ippc.int/ar/news/a-new-version-of-the-ippc-online-comment-system-launched-today-for-opening-of-2019-consultations/
https://www.ippc.int/ar/news/a-new-version-of-the-ippc-online-comment-system-launched-today-for-opening-of-2019-consultations/
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)أي  LinkedInعلى  امستخدمً  640( وبلغ عدد متابعي وسائل اإلعالم االجتماعية 2018عام يف املائة مقارنة ب 2 580
أّما  .7على التوايل Facebookعلى  امستخدمً  8 376، وTwitterمستخدم على  4 100ويف املائة(  39بزايدة نسبتها 

أّما  يف املائة. 34بنسبة  WeChatعلى  ارتفعت املشاركاتيف املائة فيما  10فقد ازدادت بنسبة  Weiboاملشاركات على 
يف املائة  42)أي بزايدة بنسبة  2019خالل عام  امستخدمً  354 111البوابة الدولّية للصحة النباتّية، فقد زارها صفحتها 

 (.2018مقارنة بعام 
عزز أيًضا الذي  2019ديسمرب/ كانون األّول  2وعقد حدث إطالق السنة الدولية للصحة النباتية يف روما يف  -10

 التوعية بشأن االتفاقية.
وعموًما، زاد أتثري االتصاالت يف االتفاقّية من حيث النطاق العددي وجودة املنتجات واملبادرات اليت أصبحت  -11

 اآلن متوافقة متاًما مع سياسات املنظمة ومعايريها.

اصل والدعوة لعام خطة عمل أمانة االتفاقّية الدولّية لوقاية النبااتت يف جمايل التو  –اثنياا 
2020 

على املستوايت العاملية  2020جرى التخطيط لعدد كبري من املبادرات مبناسبة السنة الدولية للصحة النباتية لعام  -12
 .8وترد القائمة الكاملة للفعاليات واملواد اإلعالمية على موقع السنة الدولية للصحة النباتية واإلقليمية والوطنية.

ما يلي: التقرير السنوي لالتفاقية الدولية  2020وتشمل خطة منشورات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  -13
، وتنقيح الكتّيبات اليت تتضمن حملة عامة عن االتفاقية وإجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية؛ 2019لوقاية النبااتت لعام 

وتنفيذها وتنمية القدرات؛ واإلطار  املعايريحوكمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت؛ وضع : يف ما يلي اإلجرائية املتعلقةواألدلة 
؛ ومخس صحائف وقائع )يف ما يتعلق مثاًل إبصدار 2030-2020االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 

تنفيذ؛ والصحة النباتية وتغري املناخ، واحلاوايت البحرية الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية؛ ونظام االستعراض ودعم ال
وقائمة أدلّة التنفيذ ومواد التدريب اخلاصة ابالتفاقية الدولية(؛ ومخسة أدلّة جديدة أو منّقحة )بشأن حالة اآلفات، ومراقبة 

ابلدراسات االستقصائية حول احلاوايت  اآلفات النباتية، والرصد والتقييم جملتمع االتفاقية الدولية، واخلطوط التوجيهية اخلاصة
البحرية املوّجهة للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت، وسالسل إمدادات احلاوايت البحرية والنظافة(؛ فضاًل عن شريطني 

 لغات فيديو اثنني على األقل؛ وتنظيم ندوة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت؛ ابإلضافة إىل ترمجة املنشورات املوجودة إىل
 منظمة األغذية والزراعة واملواد اإلضافية املخطط إعدادها يف إطار السنة الدولية للصحة النباتية.

  وتُبذل جهود متزايدة إلنتاج أخبار غنية ابملعلومات، سواء أكان ذلك على موقع االتفاقّية أو على موقع املنظمة. -14
 Facebookو Twitterخالل حساابت االتفاقّية على  وسيستمر العمل على مستوى وسائل التواصل االجتماعي من

 .WeChatو FAO Weibo، وعلى حساابت LinkedInو
 2020وسيتواصل العمل لتوحيد إجراءات التواصل والدعوة واملواد واألدوات اليت تستخدمها أمانة االتفاقية يف عام  -15

فريق الدعم والتكامل يف أمانة االتفاقّية مجع املعلومات وسيواصل  ابلتنسيق مع فريق الدعم والتكامل يف أمانة االتفاقّية. 

                                                      
 :االجتماعية االعالم وسائل على ةاالتفاقي حساابت مراجع 7

 https://twitter.com/ippcnews, https://www.facebook.com/ippcheadlines/, 
https://www.linkedin.com/groups/3175642/ 

 health-http://www.fao.org/plant-2020 السنة الدولية للصحة النباتية:  موقع 8

https://twitter.com/ippcnews
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
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حول األنشطة اليت تضطلع هبا األطراف املتعاقدة واجلهات الشريكة يف جمايل التواصل والدعوة ونشرها، من أجل زايدة 
 وضوح هذه األنشطة واملساعدة يف تعزيز التوعية.

، تعّهدت أمانة االتفاقية إبعداد 2018ابالتصاالت يف عام  اخلاصة الدوليةومع انقضاء مدة اسرتاتيجية االتفاقية  -16
ويف  ابلتعاون مع مكتب االتصاالت يف املنظمة. 2020اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابلسنة الدولية للصحة النباتية لعام 

ولية لوقاية النبااتت، يف املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي التابعة لالتفاقية الد نظرت اجملموعة، 2019أكتوبر/ تشرين األول 
، استناًدا إىل 2020إعداد اسرتاتيجية اتصاالت جديدة لالتفاقية، واقرتحت الشروع يف إعداد هذه االسرتاتيجية بعد عام 

  الدروس اليت سيجري استخالصها من السنة الدولية للصحة النباتية.
 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -17

 .2019ابلتقرير عن أنشطة التواصل والدعوة اليت اضطلعت هبا أمانة االتفاقّية الدولّية يف عام ا علمً اإلحاطة  (1)
 2020خبطة عمل أمانة االتفاقّية الدولّية لوقاية النبااتت يف جمايل التواصل والدعوة لعام  ااإلحاطة علمً و  (2)
والنظر  2025-2021على وضع اسرتاتيجية اتصاالت جديدة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  املوافقةو  (3)

 2020طلب مساعدة اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي يف االجتماع املزمع عقده يف أكتوبر/ تشرين األول  يف
 ملناقشة العناصر األساسية لالسرتاتيجية اجلديدة.

ف املتعاقدة على مواصلة رفع التقارير عن األنشطة على املستوى الوطين واليت ابإلمكان اإلعالن األطرا تشجيعو  (4)
 عنها من خالل قنوات التواصل لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

من املتخصصني يف التواصل على املستوى الوطين على املشاركة مع أمانة االتفاقّية الدولّية لوقاية النبااتت  تشجيعو  (5)
 أجل تعزيز أثر اتصاالت االتفاقّية الدولّية لوقاية النبااتت.


