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السنة الدولية للصحة النباتيةمفهوم •

oالنطاق

oالمخرجات

oالنتائج

oعملية الموافقة

oالمستفيدون

2016ردود ورش العمل اإلقليمية •

oعلى المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

األنشطة المستقبلية•

oاللجنة التوجيهية

oبرامج األنشطة الوطنية

المحتويات
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نطاق السنة الدولية للصحة النباتية



المخرجات المتوقعة للسنة الدولية للصحة النباتية

راتالقراوصانعيالسياسيينمنالمزيدتوعية•
النباتاتصحةمجالحول

النباتاتصحةحولالجمهورتوعية•

العالمياليومديسمبر/األولكانون6يومإعتماد•
النباتيةللصحة

فةكاعلىالنباتاتبصحةالخاصةالمواردزيادة•
المستويات

صحةمجالفيالقدراتتنميةأنشطةتعزيز•
النباتات

النباتاتصحةمجاالتتعزيز•



النتائج المتوقعة للسنة الدولية للصحة النباتية

يفالضروريةالمعرفةالجمهورإكتساب•
النباتاتبصحةيتعلقما

مالعاالقطاَعينبينالشراكةتقوية•
ةكافعلىالنباتاتصحةحولوالخاص

المستويات

علىالنباتاتصحةحولشراكاتإقامة•
والوطنيواإلقليميالعالميالمستوى

اتالنبوقايةوضعحولمعلوماتتوافر•
العالمفي



عملية الموافقة على السنة الدولية للصحة النباتية

إعالن هيئة تدابير الصحة النباتية/قرار

المجلس/اللجنة المالية/البرنامج/لجنة الزراعة-الفاو

مدير عام الفاو–يتخذ القرار من قبل مؤتمر الفاو 

األمين العام لألمم المتحدة

يّتخذ القرار من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة
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المستفيدون من السنة الدولية للصحة النباتية



القطرية لوقاية النبات  /المنظمات الوطنية: المستفيدون
(NPPOs)

ي وضع أفضل من ناحية صحة النباتات ف•
البالد

زيادة الرؤية لدى الحكومة المحلية•

إمكانية للحصول على تمويل أفضل•

ل حيازة مركز أعلى في التنسيق في مجا•
الصحة والصحة النباتية على المستوى

الوطني

تعاون أفضل من قبل الجمهور•

فهم أفضل من قبل أصحاب المصلحة•

دولية دور أقوى في شؤون الصحة النباتية ال•



مناوبين عنهم7أعضاء من األطراف المتعاقدة و7•

(RPPOs)أعضاء من اللجان الدولية المنسقة والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 5-7•

والفاو( IPPC)عضو من األمانة العامة لإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات •

ممثلين عن مانحين أساسيين3•

مجموعة عمل حول التواصل والشراكات مجموعة عمل حول المسائل المالية

اللجنة التوجيهية

اللجنة التوجيهية للسنة الدولية لوقاية النباتات



تعرف على أعضاء اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية

• Africa: Kenneth Kajarayekha MSISKA (Zambia), 

Abdoulaye Moussa ABDERAMAN (Chad)

• Asia: Kyu-Ock YIM (Republic of Korea)

• Europe: Ralf LOPIAN (Finland), Christine HERMENING 

(Germany)

• Latin America and Caribbean: Álvaro SEPÚLVEDA 

LUQUE (Chile), Ryan ANSELM (Dominica)

• Near East and North Africa: Pauline EID (Lebanon), 

Gamil Anwar Mohammed RAMADHAN (Yemen)

• North America: Eric ROBINSON (Canada), Stephanie 

DUBON (USA)

• South West Pacific: Viliami KAMI (Tonga), Lois 

RANSOM (Australia)

• RPPOs: Stephanie Bloem (NAPPO), Mekki CHOUIBANI 

(NEPPO)

• Bureau: Lucien KOUAME KONAN; SC: Shaza OMAR 

(Jesulindo NERY DE SOUZA JUNIOR); 

• IPPC Secretariat: Craig FEDCHOCK

https://www.ippc.int/static/medi
a/uploads/iyph/2017/06/30/IYPH
SteeringCommittee_Membership
List_2017-04-18.pdf

https://www.ippc.int/static/media/uploads/iyph/2017/06/30/IYPHSteeringCommittee_MembershipList_2017-04-18.pdf


المستوى الدولي-2016ردود ورش العمل اإلقليمية في العام 

:مقترحات األنشطة

عالإبالغ الوزراء للحصول على الدعم للسنة الدولية للصحة النباتية على مستوى•

2020تنظيم أسبوع الصحة النباتية في العام •

2020النظر في أنشطة أخرى بعد عام •

المؤتمر الدولي للسنة الدولية للصحة النباتية•

في موقع مختلف( سنوات5على سبيل المثال كل )معرض عالمي يعقد بصفة دورية •

معسكر الصحة النباتية مع مشاركين من جميع األطراف المتعاقدة•

حمالت توعية عامة•

معرض تفاعلي نّقال بين األطراف المتعاقدة•

(اوالف)إعداد مواد تواصل وتوعية بجميع لغات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة •

موقع الكتروني خاص بالسنة الدولية للصحة النباتية•

تطويرعملة، ختم، شعار، دبوس ولحن مخصص للسنة الدولية للصحة النباتية•

مسابقات التصوير الفوتوغرافي•



وضع برنامج نشاط إقليمي

ن المنظمات إمكانية إنشاء هيكلية تنسيق إقليمي للسنة الدولية للصحة النباتية م•

ات اإلقليمية، اإلقليمية لوقاية النباتات، والمكاتب اإلقليمية لمنظمة الفاو، والمؤسس

:تحديد الشركاء المحتملين في أنشطة التنسيق•

oالجماعات االقتصادية اإلقليمية

oأصحاب المصلحة المهنيون، أي رابطات التجارة والمزارعين؛

oصانعي القرارات وحكومات المنطقة

oالجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى؛ المنظمات البحثية
oوسائل اإلعالم



...(صحة النباتات و )اقتراحات لمواضيع المؤتمرات 

بيئة نظيفة•

مناطق محمية•

الوصول إلى األسواق•

األمن غذائي•

التجارة•

بدائل مبيدات اآلفات•

الزراعية الصغيرةزات االحي•

النمو اإلقتصادي•

الصحة حيوانية والصحة البشرية•

السياحة وانتشار اآلفات•

تجارة اإلنترنت•

جيل األلفية•

المكافحة الحيوية•

ضغوط الكائنات المعدلة وراثيا-التكنولوجيا الحيوية / السالمة األحيائية •

التكنولوجيات الجديدة•

سالمة الغذاء•

الطرق البديلة لحماية النبات والصحة•

الموضوع الذي سيتم تحديده-2020تنظيم المؤتمرات الدولية في عام 



المستوى اإلقليمي-2016ردود ورش العمل اإلقليمية في العام 

ي مثل منتدى مدراء الصحة النباتية ف)إشراك الوزراء وكبار صانعي القرارات •

(منطقة البحر الكاريبي

إشراك الصناعة•

مية إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة، بما في ذلك المؤتمرات اإلقلي•

لمنظمة الفاو والمكاتب اإلقليمية األخرى

يع االتفاقية المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات للمشاركة في تخطيط وتنفيذ مواض•

2020الدولية لوقاية النباتات حتى عام 
الفتة عن COSAVEعلى سبيل المثال، وضعت )تطوير أنشطة تواصل اقليمية •

(صحة النبات وتيسير التجارة على موقعها على شبكة اإلنترنت

شأن إنشاء نقطة اتصال إقليمية للعمل مع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ب•
.ةالقرارات التي اتخذتها اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتي



الوطني/ المستوى اإلقليمي -2016ردود ورش العمل اإلقليمية في العام 

2020وضع خطة وطنية لألنشطة الخاصة بالسنة الدولية للصحة النباتية •

واللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية ( IPPC)إعالم األمانة العامة لإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات •
بالخطط الموضوعة، وتقديم الئحة محدثة باألنشطة

2020إنشاء لجنة توجيهية وطنية للسنة الدولية للصحة النباتية •

التأكد من أن كل وزير على علم ويدعم السنة الدولية للصحة النباتية•

، والتشاور مع خبراء في مجال اإلعالم2020تحديد الشركاء ألنشطة السنة الدولية للصحة النباتاية •

تأمين التمويل•

استخدام وسائل اإلعالم مثل التلفزيون واإلذاعة والصحف والمجالت•

استخدام المعارض والندوات الوطنية، والبرامج الزراعية والتجارية والنشاطات الثقافية•

ايام علمية في الحدائق، المشاتل، والمدارس الزراعية•

يز على اللجان البيئية في المدارس للترك/ وحدة محددة في المدارس حول صحة النباتات : األنشطة التعليمية•

2020ية الزماالت في مجال وقاية النبات خالل السنة الدولية للصحة النبات/ الصحة النباتية؛ المنح الدراسية 

2020مشروع العلوم المواطنة المشتركة خالل السنة الدولية للصحة النباتية •

إشراك المشاهير الوطنيين كسفراء للسنة الدولية للصحة النباتية•

ت الحضور أسبوع السنة الدولية للصحة النباتية في كل بلد، مع عروض تجارب وزيارات ميدانية وتقديم شهادا•

ألفضل المزارعين

باص الصحة النباتية•



تطوير برنامج النشاط الوطني

تحديد الشركاء لألنشطة الوطنية، على سبيل المثال:

أصحاب المصلحة المهنيون، أي رابطات التجارة والمزارعين؛

صناع القرار السياسي

صناع القرار في الوزارات أو السلطات األخرى، على سبيل المثال وزير البيئة

الجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى؛ المنظمات البحثية

وسائل اإلعالم

 لوقاية النباتاتلجنة وطنية للتخطيط للسنة الدولية إنشاء

 2020للسنة الدولية لصحة النباتات وضع خطة لألنشطة الوطنية

إبحث عن التمويل•

 التواصلخطط أنشطة وقنوات

صحة النباتاتلالدولية لوقاية النباتات واللجنة التوجيهية للسنة الدولية األمانة العامة لإلتفاقية إبالغ 



التخطيط إبدأوا

ألنشطتكم

!اآلن



IPPC Secretariat

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org
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