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ما تم إنجازه، وما تبقى: خلفية السنة الدولية للصحة النباتية

مناقشة إرث السنة الدولية للصحة النباتية
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2020السنة الدولية للصحة النباتية 

.[. ]..كما هو الحال مع صحة اإلنسان أو الحيوان ، فإن الوقاية في صحة النبات أفضل من العالج"

".ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتأمين صحة النبات 

2019كانون األول / ديسمبر 2شو دونيو، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ، 
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اهداف السنة الدولية للصحة النباتية

لمتحدة زيادة الوعى لدى صناع القرار العام والسياسي بأهمية الصحة النباتية لتحقيق أجندة األمم ا•

2030.

.التأكد من أن الناس على دراية بالمخاطر التي يشكلها سلوك كل شخص على صحة النبات•

.زيادة الموارد المخصصة لصحة النبات•

.تعزيز الممارسات الجيدة والمعرفة والبحوث والشراكات•
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ة المبادرات العالمية الرئيسية للسنة الدولية للصح
النباتية

(Dec. 2019 2)حفل االفتتاح 

اجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية
(March 2021?)

(Oct. 2020 16)اليوم العالمي للغذاء

المؤتمر الدولي لصحة النبات
(28 June-1 July 2021)

مؤتمر األمم المتحدة للتنوع الحيوي 

(April 2021)؟

5 of 13

http://www.fao.org/plant-health-2020
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ةوسائل التواصل حول السنة الدولية للصحة النباتي
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http://www.fao.org/plant-health-2020
NICORA
Sticky Note
-IYPH website in 6 languages.-IYPH logo in 35+ languages.-IYPH communications toolkit: get started, brochure, communications guide, activity book, video, social media board and visual materials.-IYPH art and drawing competition.-IYPH photo contest.-IYPH friends and events pages constantly updated.-Social media campaigns.-IYPH newsletter (first issue in June 2020).-IYPH ambassadors.
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لنباتيةالمبادرات الوطنية واإلقليمية للسنة الدولية للصحة ا
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NICORA
Sticky Note
-Outreach initiatives like trams branded with the IYPH visual identity (photo taken in Milan).-IYPH flags waving in the Republic of Korea (many gadgets like bags, pens, pins, notebooks also produced).-Coins (2 EUR by Belgium, 5 EUR by Italy).-Many stamps being produced by countries (11 as of June 2020, with at least 3 more planned).
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نباتية مناقشه حول اإلرث العالمي للسنة الدولية للصحة ال
(3من 1)

. IDPHتأسيس اليوم العالمي للصحة النباتية 1.

ن مع توصيات السياسة العامة الصادرة ع)وقائع المؤتمر الدولي لصحة النبات 2.

(.مناخ ، إلخالمؤتمر بشأن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وصحة النبات وتغير ال

.دراسة عن تأثير صحة النبات على تغير المناخ3.

.حملة المسافرين حول السنة الدولية للصحة النباتية4.
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صري مثل الطاعون الم)مجموعة من المجاعات التاريخية وتأثير اآلفات على صحة النبات 

(.، المجاعة األيرلندية ، صدأ األرز في بنغالديش

.يتبعها إنشاء آلية تنسيق،Euphrescoنشر ورقة تنسيق أبحاث الصحة النباتية مع

.كتاب نشاط لألطفال حول السنة الدولية للصحة النباتية

.مسابقة التصوير والفن والرسم

نباتية مناقشه حول اإلرث العالمي للسنة الدولية للصحة ال
(3من 2)
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.والبيانات التي تم جمعهاالهوية المرئية 

.حول السنة الدولية للصحة النباتيةالتقرير النهائي 

.إقرار الشباب حول صحة النبات من قبل طالب الجامعة

ر الصحة على سبيل المثال بإضافة بند دائم على جدول أعمال هيئة تدابي: تضمين المزارعين

.النباتية يتعلق بالحياة اليومية العملية للمزارعين، إنتاج مدونة سلوك للمزارعين

.الحجر الزراعي/ مؤتمر دوري حول الصحة النباتية 

أخري؟

نباتية مناقشه حول اإلرث العالمي للسنة الدولية للصحة ال
(3من 3)

10 of 13



31/05/2018

إقليمي اإلرث العالمي للسنة الدولية للصحة النباتية؟/ كيف ستدعم بلدي 

ة إقليمي الحفاظ عليها إلرث السنة الدولي/ ما هي الخطط األخرى التي يجب على بلدي 

(يمكن اختيار عروض تقديمية من دولتين)للصحة النباتية ، 

ت إرث السنة الدولية للصحة النباتية على المستويا
الوطنية واإلقليمية
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ال تنسي المشاركة

استخدم وشارك شعار ومواد السنة الدولية للصحة النباتية1.

.الترويج لمسابقة التصوير والفن والرسم2.

استخدم الوسم ! كن نشًطا على وسائل التواصل االجتماعي3.

.4PlantHealth IYPH2020# و   #

اتيةاقتراح أحداث عبر اإلنترنت لتقويم السنة الدولية للصحة النب5.

.حضور ندوات السنة الدولية للصحة النباتية على الويب6.

.التفاعل مع أمانة السنة الدولية للصحة النباتية7.
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ة أمانة االتفاقية الدولية لوقاي

النباتات

Food and Agriculture 

Organization 

of the United Nations (FAO)

Email: ippc@fao.org

Web:

www.fao.org

www.ippc.int

www.fao.org/plant-health-2020

للتواصل

mailto:mirko.montuori@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC

