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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية . خالمنا

 www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها
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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 الثامنةالدورة 

 1223 نيسان/أبريل 21 - 8، روما

 خطة عمل االتصال الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 جدول األعمالمن  1-22البند 

 لوقاية النباتاتأعدته أمانة االتفاقية الدولية 

 
قددّدمت ارددتراتياية االتادداص الخاتددة باالتداقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات إلددى هيئددة تدددابير  -1

 (CPM 2013/11الوثيقة )الاحة النباتية للنظر فيها واحتماص اعتمادها 
 
التاداص الخاتدة باالتداقيدة الدوليدةا  مدا اوقد طلدب أيضدا مدن انماندة تدياةة ملدة عمدل  -2

 .2112 -2112لتخليط االرتراتياي أن تشمل الخلة الدترة با الاماعة المعنيةطلبت 
 
المتاحددة لدددعم هددذا البرنددام ا مددن ( علددى مسددتوم المددو دين ال ردديما)نظددرا إلددى المددوارد و -2

انرجح أن تحتاج ملة العمل الخاتة باالتااص إلى قدر  بيدر مدن االردتعراع مدع تدوافر الم يدد 
 .من الموارد ومع ا تساب التاارب في اإلبالغ عن أنشلة االتداقية الدولية

 
الكثيددر مددن اننشددلة المددذ ورة عبددارة عددن مبددادرات جديدددة ونرجددو أن يددتم دماهددا فددي  إنو -4

 .برنام  العمل االعتيادي لألمانة
 
رتتولى على الرةم من وجود شخص قيادي في انمانة مسؤوص عن االتااصا فإن انمانة و -2

 .تنديذ البرنام  بكاملها
 
هددو العددام انوص الكامددل لخلددة العمددل الررددمية لالتادداصا ردداد شددعور  2112بمددا أن العددام  -6

باإلضافة إلى ذلك يعتقد أن العام . بوجوب التر ي  على التوعية العالمية والمواد لدعم حشد الموارد
العام الدذي رديتم فيدل علدى المسدتوم الدوطني تقيديم المدواد المتاحدة التدي رديمكن  أيضا  ريكون  2112

 .أورعارتخدامها بشكل 
 
تعتمد النتائ  المرجوة مدن هدذا الاددوص بشدكل  بيدر علدى المدوارد المتاحدةا ال رديما فدي مدا  -7

 .المو دينبيتعلق 
 
 :إن ماموعة التخليط االرتراتياي مدعّوة إلى -8
 

http://www.fao.org/
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بشأن شكل ومحتوم ملة عمل االتااص الخاتة باالتداقية الدوليدة  التوجيهات تقديم (1)
 للدتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة

 ؛2112-2112
حددوص اننشددلة ةيددر الخاتددة بانمانددة التددي تحتدداج إلددى  ةالمحدددد التوجيهددات تقددديم (2)

 .المراقبة واإلبالغ بها
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 2الضميمة 
 1222-1223االتصال للفترة عمل خطة 

 

 النواتج اإلجراء الهدف
 التاريخ المنشود

 المعاونون الرئيسيون
3102 3102 3102 

 الخلوط التوجيهية للشرا ات

 بمساعدة النص مسودة -1
(  وريا جمهورية) Yim السيدة
 (فنلندا) Lopian والسيد

 التوجيهية الخلوط -1
                        

 مثل) الدولية الحكومية المنظمات القلاعا المانحةا الاهات الداوا
 المكتبي النشر -Ozone Sec) 2و البيولوجي التنوع اتداقية

 إلكتروني موقع إنشاء -2
 شريك

                        

                           اللباعة -2

 عن  تيّب إنتاج: الغذائي انمن
 عمل وعن الدقر معدالت مدض

 بشأنل الدولية االتداقية

                          تيّب -1 النص إنتاج -1

ا قسم اإلنتاج النباتي (المكاتب اإلقليمية واللانة الدنية ال ريما)الداو 
ووقاية النباتاتا والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتا والمنظمات 

 الوطنية لوقاية النباتات والماموعات االقتاادية اإلقليمية

                         تحافي بيان -2 انقران ارتعراع -2

 المكتبي النشرمواد /مادة -2
 ل )مقاص تحافي  -2

 (شهرين
                        

                         (أشهر 2 ل )"افتتاحية" -4 إنتاج فيلم ماور -4

العمل مع معاوني الداو  -2
 واالتداقية الدولية للتوزيع إلخ

 نموذج للتعلم اإللكتروني -2
                        

                         ماور فيلم -6  

درارة حالة عن انمن الغذائي 
 واالتداقية الدولية

التعاقد مع مؤلف لكتابة  -1
 درارة الحالة هذه

 نشرة -1
                        

                         ماور فيلم -2 للمقاص المكتبي النشر -2 أفراد

                           التعاقد إلنتاج فيلم ماور -2

التاارة عبر اإلنترنتا : البيئة
التعلم اإللكتروني لمو دي 
الحراجة واتداقية التنوع 

 البيولوجي

                          تيّب -1 النص إنتاج -1

وشعبة اإلنتاج النباتي ووقاية ( المكاتب اإلقليمية ال ريما)الداو 
النباتات واتداقية التنوع البيولوجي واالتحاد الدولي لحدظ اللبيعة  

والمنظمات الوطنية   Forestry Orgو  والاندوق العالمي لللبيعة
 واإلقليمية لوقاية النباتات والماموعات االقتاادية اإلقليمية

                         تحافي بيان -2 ارتعراع انقران -2

 المواد/النشر المكتبي -2
 ل ) تحافي مقاص -2

 (شهرين
                        

                         (أشهر 2 ل " )افتتاحية" -4 إنتاج فيلم ماور -4

العمل مع معاوني الداو  -2
 .واالتداقية الدولية للتوزيع إلخ

 نموذج للتعلم اإللكتروني -2
                        

                         ماور فيلم -6  

 أفراد                         نشرة -1التعاقد مع مؤلف لكتابة  -1درارة حالة عن البيئة واالتداقية 
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 النواتج اإلجراء الهدف
 التاريخ المنشود

 المعاونون الرئيسيون
3102 3102 3102 

 درارة الحالة هذه الدولية

                         ماور فيلم -2 النشر المكتبي للمقالة -2

                           إلنتاج فيلم ماور التعاقد -2

الشحن  حاويات: التاارة
البحريا الشهادات اإللكترونية 
 للاحة النباتيةا اآلفات الاديدة

                          تيّب  -1 النص إنتاج -1

ا شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية (ال ريما المكاتب اإلقليمية)الداو 
بالحراجةا المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتا المنظمات المعنية 

النباتاتا المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتا الماموعات االقتاادية 
 اإلقليميةا القلاع

                         تحافي بيان -2 انقران ارتعراع -2

  المكتبي النشرمواد /مادة -2
 ل ) تحافي مقاص -2

 (شهرين
                        

                         (أشهر 2 ل " )افتتاحية" -4 إنتاج فيلم ماور -4

العمل مع معاوني الداو  -2
 واالتداقية الدولية للتوزيع إلخ

 نموذج التعلم اإللكتروني -2
              

          

                         ماور فيلم -6  

درارة حالة بشأن التاارة 
 واالتداقية الدولية

التعاقد مع مؤلف لكتابة  -1
 درارة الحالة هذه

 نشرة -1
              

          
                         ماور فيلم -2 النشر المكتبي للمقالة -2 أفراد

                           التقاعد إلنتاج فيلم ماور -2

 جديد شعار

 شعارإقامة مسابقة البتكار  -1
 جديد لالتداقية الدولية

إعادة إطالق االتداقية  -1
 ها الاديدشعارالدولية مع 

              

المنظمات اإلقليمية الامهورا المنظمات الوطنية لوقاية النباتا           
 لوقاية النباتا الداو

                           شعارتسايل ال -2

 النظام التحريري

                         مقالتان في الشهر الواحد -1 قائمةوضع  -1

 جهات مختلدة
تحويل الموقع اإللكتروني  -2

الخاص بالعيد الستين إلى 
 مدونة تحريرية 

  
              

          

                           تعيين انمين  مشرف -2

   
       

     
 

منتظمة جديدة مقاالت تحافية 
 بشأن اننشلة

 إنشاء نشرة إمبارية -1
انمبار على البوابة  -1

 الدولية
              

          
 جميع انطراف المستهدفة

                         النشرة اإلمبارية -2 وضع قوائم بريدية -2

                         المرارالت عبر البريد -2 وضع نظام لالشتراك -2
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 النواتج اإلجراء الهدف
 التاريخ المنشود

 المعاونون الرئيسيون
3102 3102 3102 

آمر انمبار عبر الورائط 
 االجتماعية

تكوين جمهور على  -1
 الديسبوك

 فيسبوك -1
              

          
 جميع انطراف المستهدفة

                         تويتر -2 تكوين جمهور على تويتر -2

تكوين محتوم من الاور  -2
 على فليكر

 فليكر -2
                        

                         يوتيوب -4 تكوين محتوم على يوتيوب -4

إشراك المستخدمين في  -2
 لينكدين

 لينكدين -2
              

          

الشحن  حاويات"حملة التوعية بـ
 "البحري

                         إقامة الحملة -1 إقامة حملة للتوعية -1

 ا القلاعا المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتالداو
                         إطالق الحملة -2 إطالق الحملة -2

تلوير الحملة بناء على  -2
التقدم المحرز على تعيد 

 .وضع المعايير وتلبيقها
    

              

          

الشهادات "حملة التوعية بـ
 "اإللكترونية للاحة النباتية

                         إقامة الحملة -1 إقامة حملة التوعية -1

اإلقليمية ا القلاعا المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتا المنظمات الداو
 لوقاية النباتات

                         إطالق الحملة -2 إطالق الحملة -2

تلوير الحملة بناء على  -2
التقدم المحرز على تعيد 

 .وضع المعايير وتلبيقها
    

              

          

 "تلوير القدرات"حملة توعية بـ
تنديذ الحملة بناء على  -1

ناائح من لانة تلوير 
  .القدرات

حملة التوعية بتلوير  -1
 القدرات

              

          
 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتالمنظمات الوطنية لوقاية النباتاتا 

تبادص " جملة التوعية بـ
 "المعلومات

 إقامة الحملة -1 إقامة حملة التوعية -1
                        

المنظمات اإلقليمية ا القلاعا المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتا الداو
 لوقاية النباتات

                         إطالق الحملة -2 إطالق الحملة -2

تلوير الحملة بناء على  -2
التقدم المحرز على تعيد 

 .وضع المعايير وتنديذها الحقا
    

              

          

 "الاهات المانحة"حملة توعية بـ
                         إقامة الحملة -1 توريع نلاق حملة التوعية -1

ا القلاعا المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتا المنظمات اإلقليمية الداو
                         إطالق الحملة -2 إطالق الحملة -2 لوقاية النباتات
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 النواتج اإلجراء الهدف
 التاريخ المنشود

 المعاونون الرئيسيون
3102 3102 3102 

تلوير الحملة بناء على  -2
التقدم المحرز على تعيد 

 .وضع المعايير وتنديذها الحقا
    

              

          

 يدية المساهمة في االتداقية 
 الدولية

تياةة نص للكتيب ولقسم  -1
 انرئلة وانجوبة 

 كتيّبال -1
              

          

 الاهات المانحة والقلاع والمنظمات الوطنية لوقاية النباتات
                         قسم انرئلة وانجوبة -2 تاميم الكتيب -2
إضافة قسم انرئلة  – 2

 وانجوبة
 الادحة على الويب -2

              
  

  
      

                         المرارالت عبر البريد -4 توزيع المواد  -4

 درارات ما بعد التخرج

                          تالوج -1 بالدورات الحالية  تالوج -1

 الاامعاتا المنظمات الوطنية لوقاية النباتات

المنه  الدراري للدورات  -2
 الممكنة

 المنه  الدراري -2
              

          

 التقرير -2 درارة جدوم -2
 

                        

 المشروع -4 جمع التبرعات -4
 

                        
تلوير محتوم الدورات -2

 الدرارية
محتوم الدورات  -2

 الدرارية
                        

  
الدورات الدرارية عبر  -6

 اإلنترنت
              

  
        

 لدى توافر المزيد من الموظفين والموارد

                             التقرير السنوي لالتداقية الدولية
 الداو

 ات تيّب
ماموعة وارعة من الكتيبات 

 ذات انوراق اللماعة

الشرا ات بين القلاعين  -1
 العام والخاص

              
          

  

                         اللوائح الدولية -2
التادي للتحديات على  -2

مستوم تلور الاحة 
 النباتية

              

          

الشدافية ومشار ة  -4
 المعارف

              

          

 ارتخدام القوائم البريدية
 وضع قوائم بريدية -1

االرتخدام المنتظم للقوائم  -1
 البريدية

                        
تر يب برمايات تتيح إدارة  -2 جهات مختلدة

 تلك القوائم
              

          

 جهات مختلدة                         منتديات جديدة -1تنقيح المنتديات الحالية  -1 منتديات النقاش
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 النواتج اإلجراء الهدف
 التاريخ المنشود

 المعاونون الرئيسيون
3102 3102 3102 

 للبوابة الدولية

                         وضع جدوص للمناقشات -2

 المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتا المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات                         جريدة لإلبالغ عن اآلفات -1 اإلبالغ عن اآلفات -1 إنشاء جريدة على اإلنترنت

 تحائف للوقائع
تياةتها بحسب حاجة  -1

الشر اء ولإلبالغ ولحمالت 
 التوعية

 تحائف وقائع -1
                        

المانحةا المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتا المنظمات  الاهات
 اإلقليمية لوقاية النباتاتا القلاع

 النباتاتالمنظمات الوطنية لوقاية                          أفالم ماورة -1 مقدمة 01 -1 أفالم ماورة

وضع دورة درارية للتعلم 
 اإللكتروني بشأن االتداقية الدولية

ابتكار مواد للتعلم ذات طابع  -1
 تعريدي/عام جدا

 إلى المقدمة"لـ مواد -1
   "الدولية االتداقية

    

 جميع انطراف                  
ابتكار مواد مخااة  -2

 لإلنترنت
دورة درارية عبر  -2

       اإلنترنت
    

              

 ابتكار تلبيقين في العام -1 تلبيقات/ألعاب
تلبيقات ماتة باالتداقية  -1

       الدولية
  

 الامهورا المنظمات الوطنية لوقاية النباتات                

 مسابقات

إطالق مسابقات للتاوير  -1
 الدوتوةرافي

مسابقات رنوية للتاوير  -1
     الدوتوةرافي

  

      

  

      

  

 جميع انطراف  
إطالق مسابقات لتاميم  -2

 الملاقات
مسابقة رنوية لتاميم  -2

       الملاقات
  

      
  

      
  

 الملاقات

ملاقان في السنة حوص  -1
 االتداقية الدولية

ملاق جديد عند حلوص  -1
   الدال الثاني من  ل عام

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 جميع انطراف

إتاحة مواد لألطراف الثالثة  -2
من مالص موقع إلكتروني 

 للموارد

الوجود على شبكة  -2
   اإلنترنت

                      

العمل مع البلدان والمنظمات  -2
اإلقليمية لوقاية النباتات لتلوير 

 مواد محلية
  

                        

 مواد تثقيدية للشبيبة
ابتكار مواد للتوعية  -1

 وتوزيعها
 مواد للتوعية -1

                        
 الشبيبةا الاامعات

   
      

              

 
 الدترة الخاتة بانعماص الرئيسية  

    
              

 
 مهام متواتلة  

    
               


