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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

  - 2017خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن التواصل والدعوة لعام 
 اتاتالنبملخص أنشطة التواصل والدعوة المقررة من جانب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 2017لعام 

 من جدول األعمال 2-11البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
يكمن الغرض من وراء إعداد هذه الوثيقة يف تقدمي ملخص ألنشططططططططصة التواوططططططططل والدعوة املقررة من جانب أمانة  -1

لكي تأخذ هيئة تدابري الصططططططططططططططهلة النباتية )ا يئة( علما  ا   2017 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية( لعام
اليت وافقت عليها ا يئة يف  2020-2016للفرتة االتفاقية الدولية املتعّلقة باالتصططططططططططططاالت والدعوة ضططططططططططططمن إطار خصة عمل 

 .1(2016دورهتا احلادية عشرة )
 
نسطيق املبادرات نة االتفاقية الدولية )فريق املهام( يف توسطيسطتمر فريق املهام املعب بالدعوة واالتصطاالت التابع ألما -2

ؤية ر باجتاه  يف تقدمي خمرجات إجيابيةاخلاوطططططة باالتصطططططاالت والدعوة وإدارة املعلومات على املسطططططتويني الداخلي واخلارجي  و 
فريق املهام   لغرضدولية". وسطططططططيواوطططططططل فريق املهام العمل باالسطططططططتناد إىل  لية عمل أنشطططططططئت التفاقية "وحدة العمل يف اال

 ذلك تنظيم اجتماعات منتظمة وتوزيع حماضر االجتماعات. يف مبا
 

                                                      
 تقرير الدورة احلادية عشرة للهيئة 12انظر املرفق   1
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لدولية ليكون حتت املوقع الشطططططططططططططبكي ل تفاقية ا ترحيلويف ما يتعلق بإدارة املعلومات  فإن األولوية األوىل تتمثل يف  -3
وات جديدة  اقية الدولية على اسططتهلداأ أدهذه  سططتعمل أمانة االتف الرتحيلاملوقع الشططبكي للمنظمة. وعندما تنتهي عملية 

 أدواهتا املوجودة. إىل حتسني مبا يف ذلك نظام للتسجيل اإللكرتوين ومرفق للبهلث عن معاجلات الصهلة النباتية  إضافة  
 
النباتية وتيسري  الصطهلةب املتعلق  من املقرر تنفيذ عدة مبادرات بشطأن املوضطوا السطنو  االتصطاالتويف ما خيص  -4

مبا يشططمل تنظيم حلقتني دراسططيتني إىل ث أ حلقات ل تفاقية الدولية  و لمة رئيسططية خ ر الدورة الثانية عشططرة  التجارة 
للهيئة  وإعداد الصفهلة املواضيعية ذات الصلة على املوقع الشبكي ل تفاقية الدولية. وستبذر جهود متزايدة بشأن إعداد 

 دعلى املوقع الشطططططططبكي ل تفاقية الدولية واملوقع الشطططططططبكي للمنظمة على ح أخبار االتفاقية الدولية ذات الصطططططططلة  ونشطططططططرها
 .LinkedInالتواول االجتماعي من خ ر حسابات تويرت وفيسبوك و لسواء. وسيستمر العمل بشأن وسائ

 
ة يف بالتصططططططططططديق على االتفاقيُيهلتفل الذ رى السططططططططططنوية السططططططططططتني ل تفاقية الدولية. وسطططططططططط 2017ويصططططططططططاد  عام  -5
ا يف ذلك   مبالتواوليف حفل يقام خ ر الدورة الثانية عشرة للهيئة ومن خ ر سلسلة من أنشصة  1952أبريل/نيسان  3

. وتشطططجع أمانة االتفاقية الدولية أيضطططا 2017وضطططع رطططعار وتنظيم حلقة دراسطططية وإعداد قسطططم خاس للتقرير السطططنو  لعام 
لى رفع تقارير عن األنشطططططططططصة املضطططططططططصلع  ا على املسطططططططططتوى الوطب  واليت  كن الرتوي   ا ع  قنوات األطرا  املتعاقدة ع
 االتصار اخلاس  ا.

 
إعداد التقرير السطططططنو  ل تفاقية الدولية ووطططططهليفتني إىل ث أ  2017وسطططططيشطططططمل العمل يف  ار الدعوة يف عام  -6

مسي للمنظمة من خ ر النظام الر  ألور مرة   على أن يتم جتهيزهاوهلائف وقائع عن االتفاقية الدولية ومواضيعها السنوية
 اخلاس بتدفق العمل.  ما سيتم إعداد ررائط فيديو عن املوضوا السنو .

 
وع وة على ذلك  تشططططططططارك أمانة االتفاقية الدولية باسططططططططتمرار يف اجلهود الرامية إىل إع ن سططططططططنة دولية للصططططططططهلة  -7

األمانة تقدمي الدعم إىل اجتماعات اللجنة التوجيهية املعنية بالسططططططنة الدولية للصططططططهلة  النباتية. ويف هذا اإلطار  سططططططتواوططططططل
النباتية  وضمان التنسيق مع املنظمة  مبا يشمل إمكانية تنظيم حدأ جانيب أثناء مؤمتر املنظمة  وتنسيق التهلديثات ذات 

 ة.صفهلة السنة الدولية على اإلنرتنت واألدوات اإللكرتونياخلاوة بالصلة 
 
لزيادة  املنظمة يف  تعتزم أمانة االتفاقية الدولية تعزيز العمل املشطططططرتك مع مكتب االتصطططططاالت وإدارة الزراعة وأخريا   -8

 مكانة االتفاقية الدولية على الصعيد العاملي.
 
 وإن هيئة تدابري الصهلة النباتية مدعّوة إىل القيام مبا يلي: -9
 

 .2017تنفيذها من جانب أمانة االتفاقية يف عام  األخذ علما  بأنشصة التواول والدعوة املقرر (1)
واوططططططططططل لجهود اليت تبذ ا أمانة االتفاقية الدولية يف  ايل التتقدمي دعم فعار لودراسططططططططططة السططططططططططبل الكفيلة ب (2)

 املشار ة يف أنشصة السنة الدولية للصهلة النباتية. تزايد والدعوة  بالنظر  ذلك إىل 
 


