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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
على اإلنرتنت ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الثامنةالدورة 

 1223 نيسان/أبريل 21 - 8، روما

 اخلاصة باالتصالاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  اسرتاتيجية

 من جدول األعمال 2-22البند 

 الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية 

 

هيئة على  (االتصال اسرتاتيجية)االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اخلاصة باالتصال  اسرتاتيجيةرضت ُع -1

 .تها السابعة إلبداء تعليقات عامة عليهادوريف  (اهليئة) تدابري الصحة النباتية
 
وأسرتاليا واالحتاد األوروبي   اهليئة مكتب اقدمهعليقات جوهرية بعد تللتنقيح االتصال  اسرتاتيجيةخضعت و- 2

 .املتوسطاألبيض أوروبا والبحر  منظمة وقاية النباتات يفو
 
 تبادل املعلوماتل (االتفاقية الدولية)لوقاية النباتات  االتفاقية الدوليةالتعديالت الرئيسية إزالة برنامج وتشمل - 3

 االتفاقيةمبوجب طرا  املتعاقدة بالنسبة لألتزامات ال هلتضمننظرا تركيز خاص إىل تا  حيألنه  االتصال اسرتاتيجيةمن 

 .الدولية
 
 .وضوح عناصرهلضمان عن قصد باإلجياز النص ويتسم - 4
 
 .2114-2113للفرتة  االتصالاملتعلقة باالتفاقية الدولية عمل خطة وترد التفاصيل يف - 5
 
 2112 تشرين األول/وثيقة يف أكتوبرال التابعة لالتفاقية الدولية االسرتاتيجيالتخطيط وقد استعرضت جمموعة - 6

 .لتنقيح كبري مقدمة الوثيقةادا إىل تعليقات هذه اجملموعة، خضعت واستن. بشأنها وقدمت تعليقات
 
 :ويطلب من اهليئة ما يلي -7
 

  .1على حنو ما هو وارد يف املرفق  اعتمادها، ويف حال املوافقة عليها، االتصال اسرتاتيجيةيف  النظر (1)
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  2املرفق 
 

 األهداف- أوال

 

 :يف ما يلي االتصال سرتاتيجيةالاألهدا  األربعة تتمثل  
 

الوعي العاملي بأهمية االتفاقية رفع من خالل لالتفاقية الدولية  دعم أهدا  اإلطار االسرتاتيجي اجلديد (1)

 ؛للعاملبالنسبة  من اآلفات الدولية واألهمية احليوية حلماية النباتات

الصحة املعنية بوضع معايري الوحيدة  صفتها املنظمة الدوليةباالتفاقية الدولية تسليط الضوء على دور  (2)

إىل بدورها ستؤدي النباتية بهد  املساعدة على ضمان التجارة اآلمنة للنباتات واملنتجات النباتية، واليت 

 ور الصحة النباتية؛لوصول إىل األسواق من منظا نيحتس

 ؛حتسني تنفيذ املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةعلى ملساعدة ا (3)

 .تعبئة املواردل االتفاقية الدوليةدعم أنشطة برنامج  (4)

 

 لالتصال اسرتاتيجيةالسبب الكامن وراء وضع - ثانيا

 

ثر فعالية، من بطريقة أك هاوجناحاتاالتفاقية الدولية هدا  ككل الرتويج أل جملتمع الصحة النباتيةميكن  

أحناء خمتلف آلفات يف النامجة عن انتقال ا ةاحملتملاخلطرية  لآلثار السلبيةتفسريات علمية ومنطقية قديم خالل ت

ىل كل فعال إبشهذه الرسالة ينبغي نقل كبرية كل يوم، ولكن اليف هذا اجملال هذه اآلثار السلبية ويرى العاملون . العامل

اآلفات الذي تشكله التهديد هظهار إل( واملاليةية السياس) اتالقرار يعاناجلماهري الرئيسية مثل احلكومات الوطنية وص

 ستداماملناسب واملدعم ال يأولوية وطنية وعاملية تربر تلقذلك كونه ميثل لزراعة والتنوع البيولوجي، وأهمية بالنسبة ل

 .وحتظى به

 

 :إىل ما يلي االتصال اسرتاتيجيةتنفيذ سيؤدي و 
 

التعاون بني الدول يف جمال محاية من خالل تأمني  هاواملشاركة في أنشطة االتفاقية الدولية زيادة فعالية (أ)

والتنوع  من أجل احلفاهظ على األمن الغذائي انتقاهلاو يةاملوارد النباتية العاملية من انتشار اآلفات النبات

 .جارةالتيسري وت البيولوجي
 

املتوسط  األجلنيعلى الصحة النباتية ب، وخلق الوعي (1كما يف الشكل )خمتلف أصحاب املصلحة إشراك  (ب)

 .والطويل
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 فاقية الدوليةاالتاليت تتواصل معها  لجماهريلختطيطي  عرض :2الشكل 

 

 اهري االتفاقية الدولية

ا م ور امل    

            

ا  مع املدن 

وسا ل ا عال  أ اد يات 

ال ال 

 ل ملانيون 

الو راء
قادة ا كومات

ا دارات الو نية

I موهظفو

االتفاقية  

الدولية

 األ راف امل  اقد

               

ا ماهري الدا  ية

اخلار يةا ماهري 

ملن مات ا كومية الدولية 

املن مات  

ال  رية  

لوقاية  

النباتات

املن مات 
ا ق يمية  

لوقاية  

النباتات

الفاو  ات املا ةا

 

 

 

 األهداف- ثالثا

 

االتفاقية يف إطار  تهاوإدار هاخاطر الصحة النباتية وحتديدمبالوعي فهم مجاهري االتفاقية الدولية لتزايد ضمان  (ألف)

 :، انظرلتفاصيلعلى ا لالطالع) 2112-2112لالتفاقية الدولية للفرتة  سرتاتيجيةاالاألهدا  بلوغ لغرض الدولية 
2024[showUid]=1&tx_publication_pi3&L=1&no_cache=1110798https://www.ippc.int/index.php?id=

13330&frompage=96 ) 
 

 ال وصيات
 

مع التواصل بوضوح وباستمرار . أثرهاواالتفاقية الدولية بأهمية الصحة النباتية ودور  عامل إقرار بلورة  (2-ألف)

للزراعة بالنسبة اآلفات النباتية الذي تشكله هذا التهديد عل من بطريقة جتالدولية مجيع مجاهري االتفاقية 

 .وحتظى به الدعم املناسب واملستدام يوالتنوع البيولوجي أولوية وطنية وإقليمية وعاملية تربر تلق
 

https://www.ippc.int/index.php?id=1110798&no_cache=1&L=3&tx_publication_pi1%5bshowUid%5d=202496&frompage=13330
https://www.ippc.int/index.php?id=1110798&no_cache=1&L=3&tx_publication_pi1%5bshowUid%5d=202496&frompage=13330
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 روابط بني أنشطة االتصالإقامة د والتكاليف، ووازدواجية اجلهاحلد من حتسني الكفاءة من خالل  (1-ألف)

الوطنية واإلقليمية محالت االتصال االتصال والدعوة، وزيادة التكامل بني مواد الوطنية واإلقليمية، وتبادل 

 .فسهاتنفيذ االتفاقية ننهوض بوالاليت تقوم بها االتفاقية الدولية والدولية 
 

حتى يتسنى املوارد،  مزودة مبا يكفي من ،التصاللالتفاقية الدولية  اصة با   ة عملوضع  (3-ألف)

واألمانة واهليئة  لوقاية النباتاتواملنظمات اإلقليمية ألطرا  املتعاقدة التابعة للمنظمات القطرية لوقاية النباتات ل

 .مشرتكةتقديم رسالة 
 

 (الفاو) األغذية والزراعة الفور، داخل منظمة علىالتعر  عليها ميكن واضحة وبسيطة ووإنشاء عالمة مناسبة  (باء)

، وحتسني االتفاقية الدوليةأهمية عمل ب، لضمان سهولة التعر ، وتيسري الوعي على السواء وعلى الصعيد الدولي

 .ذوي الصلة باالتفاقية الدولية إىل جمموعة واسعة من أصحاب املصلحةاملوجهة اتساق ونوعية الرسائل 
 

  وصياتال
 

 الفكرية؛ تهاوملكيعالمة االتفاقية الدولية /محاية صورةبهد  االضطالع بأنشطة  (2-باء)
 

ة يورقال) االتفاقية الدولية جلميع الوثائقنسق  وربأكبشكل التعر  ميكن وضع شعار جديد و (1-باء)

 ؛(واإللكرتونية
 

 .االتصالعمليات وحتسني االتساق واجلودة جلميع  خاصة باالتفاقية الدولية دعايةمواد  إعداد (3-باء)
 

 .بشكل مالئم االتصال اسرتاتيجيةمعاجلة من حتسني التوهظيف واخلربة داخل األمانة  (جيم)
 

  وصياتال
 

الدعوة  يجماليف  للعمل حمددتنييف االتصاالت وجتربة ربة يتمتعون خب مناسبني تعيني موهظفني (2-جيم)

 .املاحنةاصل مع اجلهات والتو
 

 .هذه اخلربة داخل األمانةاستدامة تعبئة املوارد لضمان  (1-جيم)

 

 االتصالاخلاصة ب االتفاقية الدولية اسرتاتيجيةهيكل - راب ا

 

 :عنصرين خمتلفنيتضمن تفعالة، ينبغي هلا أن  االتصال اسرتاتيجيةلكي تكون  
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دراسات احلالة، إجراء خبار واألعلى سبيل املثال  ،مع مجيع أصحاب املصلحة تواصل عام:  يادة الوع  (1)

اإلقليمية لوقاية وموحدة خمصصة لألكادمييات واملدارس، واملنظمات القطرية  تدريبية دورةتنظيم واملنشورات، و

 النباتات؛

واملنشورات  ،وامللصقات، وأشرطة الفيديو، اإلعالنية ل الكتيبات، والنشراتمث، مواد دعاية: الدعوة (2)

 .الرئيسية

 

 االتصالاخلاصة ب االتفاقية الدولية اسرتاتيجيةتنفيذ   - امسا

 

سيتم )خطة عمل نشودة، جيب على املواآلثار صالت النتائج واحملبلوغ أهدا  حمددة وسعيا إىل حتقيق  

 :االتصال اسرتاتيجية( سرتاتيجيةاالبعد اعتماد  االتفاقية الدولية املتعلقة باالتصالعمل خطة يف عرض ذلك بالتفصيل 
 

 وعلى الصعيد الدولي الفاو، داخل حدأقصى إىل  التعر  عليها على الفورميكن عالمة مناسبة و استخدام (1)

 ؛(والدعوة ةوعي ال) على السواء
 

 ةوعي ال)األمانة وقت األزمات داخل  التصالل خاصة باالتفاقية الدولية سياسات وإجراءات وضع (2)

 ؛(والدعوة
 

أو نقطة مرجعية جلميع قضايا الصحة " أول ما يتبادر إىل الذهن" تصبححبيث مكانة االتفاقية الدولية تعزيز  (3)

 ؛(والدعوة ةوعي ال) ما تنشأالنباتية عند
 

تفل وحياألزمات، ويستبق يتحدث بصوت واحد عند االقتضاء، االتفاقية الدولية ضمان أن جمتمع  (4)

الصحة موارد الدعوة و)صادر أخرى ملدعاية السلبية يف وسائل اإلعالم أو ستطيع التصدي لتصارات، وياالنب

 ؛(النباتية
 

 هاتوزيعصدارها وعملية إللالتفاقية الدولية و االتصالمواد ودة مجيع إنشاء آلية داخل األمانة لضمان ج (5)

 ؛(والدعوة ةوعي ال)
 

 ؛(والدعوة ةوعي ال) الرئيسية ريهااجلم هاا تفهماتساققديم رسائل أكثر وت واضحةوبسيطة  لغةبالتواصل  (6)
 

املنشورات وأدوات باألساس عرب يتم ذلك : ة حمددريهاقنوات املهيمنة للوصول إىل مجالمن خالل التواصل  (7)

، الشفهية، والتلفزيون، واالتصاالت (وغري ذلك، وبييوتو الشبكي لالتفاقية الدولية، وقعامل وال سيما)اإلنرتنت 

عند االقتضاء  غري ذلك،، واملنشورات العلمية، و(Linked-In مثل الفيسبوك وتويرت و)والشبكات االجتماعية 

 ؛(والدعوة ةوعي ال)
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النجاحات )علومات يف متناول أصحاب املصلحة من خالل تبادل خربات الصحة النباتية وضع امل (8)

 ؛(النباتيةالصحة موارد )أصحاب املصلحة منتدى للدول و/ جتماعلالمكان ة إتاحو( والتحديات
 

االتفاقية ربنامج عمل ل( فشل خمتارةقصص و)قصص النجاح قصص اآلثار البشرية اليت تبّين على التشديد  (2)

 ،(والدعوة ةوعي ال)تحسني األمن الغذائي والوصول إىل األسواق ب االتفاقية الدوليةوتعزيز وعد عالمة  الدولية
 

 (.والدعوة ةوعي ال)واحلمالت والفعاليات ألنشطة متماسكة لتغطية : محلة إعالمية فعالةتنظيم  (11)

 

التالية العناصر قد تساعد و. واالستدامةشرا  الشفافية واإلإىل  سرتاتيجيةاالهذه حتتا  وباإلضافة إىل ذلك،  

 :سرتاتيجيةاالمن هذه ( أعاله انظر القسم أوال)األهدا  على بلوغ 
 

لية توكل إليه املسؤو ،املعلوماتتبادل فريق يف شخص واحد داخل األمانة ينبغي تعيني . االتصال جهة (1)

 (.العديد من املهامضطلعون بسيمجيع أعضاء األمانة أن رغم )االتصال  اسرتاتيجيةالرئيسية عن تنفيذ 
 

، لكن ااالتصاالت مفيد اسرتاتيجيةوتنفيذ خطة من اإلشرا  على حد أدنى قد يكون ضمان . اإلشرا  (2)

 .من أجل توفري أقصى قدر من املرونةيكون اإلشرا  حمدودا ينبغي أن 

 


