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الهدف العام للسنة الدولية للصحة النباتية

IYPH)النباتيةللصحةالدوليةللسنةالعامالهدفإن القرارصانعيلدىالوعيمستوىرفعهو(2020

األممأهدافتحقيقفيالنباتصحةمساهمةحولوالوطنيةواإلقليميةالعالميةالمستوياتعلىالسياسي

:سيماوال،المستدامةللتنميةالمتحدة

الجوعإنهاء •

الفقرمن الحد •

حماية البيئة•

التجارة اآلمنة والتنمية االقتصاديةتعزيز •
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2020لمحة عن إعالن السنة الدولية للصحة النباتية 

اتية، النبفي الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة : 2015-04•

.للصحة النباتيةاقترحت فنلندا إنشاء سنة دولية 

منظمة األغذية اعتمدت الدورة األربعون لمؤتمر : 2017-07•

.اقتراح فنلنداوالزراعة لألمم المتحدة 

ة تدابير الصحفي الدورة الثالثة عشر من هيئة : 2018-04•

نة الدولية الستمت الموافقة على اقتراح مبدئي لبرنامج النباتية 

.والتكاليف التقديرية المرتبطة بهاللصحة النباتية 

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار األمم : 2018-12•

السنة 2020الذي أعلن عام ، A / RES / 73/252المتحدة 

والزراعة، ودعوة منظمة األغذية للصحة النباتية، الدولية 

عملية تنفيذ لقيادةالنباتات، بالتعاون مع االتفاقية الدولية لوقاية 

.للصحة النباتيةالسنة الدولية 
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رومافي إطالق السنة الدولية للصحة النباتية : 2019كانون األول / ديسمبر2•

نيويوركفي إطالق السنة الدولية للصحة النباتية : 2019كانون األول / ديسمبر2•

الدولية التصوير الخاصة بالسنة مسابقة : 2020كانون األول/ديسمبر–2019كانون األول/ديسمبر•

النباتيةللصحة 

في  CPM-15لهيئة تدابير الصحة النباتية الخامسة عشر الدورة : 2020نيسان /أبريل3-آذار/مارس30•

(2020نيسان/أبريل2الوزاري في اإلعالن )روما 

هلسنكيالمؤتمر الدولي حول صحة النبات في : 2020تشرين األول  /أكتوبر5-8•

(تؤكد الحقًا)يركز على صحة النبات الغذاء العالمي يوم : 2020أكتوبر 16•

رومافي الدولية للصحة النباتية الحدث الختامي للسنة : 2021كانون الثاني /يناير•

(األنشطة)الترويج للسنة الدولية للصحة النباتية عالميًا 
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لألمم المتحدة أنشأت منظمة األغذية والزراعة : 2019أيار /مايو•

.للصحة النباتيةتوجيه دولية للسنة الدولية لجنة 

حدة أعضاء منظمة األغذية والزراعة لألمم المتتتألف اللجنة من •

ة وممثلين عن مجتمع االتفاقية الدولية لوقايأقاليم، 7من 

اقية الدولية االتفسكريتاريا من وبدعم المعنيين، والشركاء النباتات، 

.النباتاتلوقاية 

نة واإلشراف على أنشطة للسعمل، وضع خطة : المهام الرئيسية•

.الميةالموارد والنشاطات اإلعوتعبئة النباتية، الدولية للصحة 

(التنظيم)الترويج للسنة الدولية للصحة النباتية عالميًا 
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.موقع مخصص للسنة الدولية للصحة النباتية مع الوصول إلى المعلومات والموارد والحقائق األساسية•

.ودليل توجيهى يتضمن بعض األفكارمجموعة أدوات االتصاالت •

.البصريةلغات وإرشادات الهوية 6في للسنة الدولية للصحة النباتية شعار •

.أخرىصحيفة وقائع ومنشورات إعالنية، نشرة ،النباتيةالدولية للصحة كتيب حول السنة •

.والوطنيالمستوى العالمي واإلقليمي لألنشطةعلى الزمني الجدول •

.النباتية، إلخللسنة الدولية للصحة والحقائب والقبعات المخصصة اإلعالمية مثل األكوابإلنشاء األدوات ملفات •

PlantHealth#استخدم -مواد التواصل االجتماعي الجاهزة لالستخدام •

(.تمويلهفي حال تم تأمين )كتاب أنشطة لألطفال •

www.fao.org/plant-health-2020: للسنة الدولية للصحة النباتيةجميع الموارد ستكون متاحة على الموقع اإللكتروني •

iyph@fao.orgأخرى، فأرسلوا بريد إلكتروني إلى مواد بلغات أو إذا كنتم بحاجة إلى أسئلة لديكم أية كانت إذا •

(اإلتصاالت)الترويج للسنة الدولية للصحة النباتية عالميًا 

http://www.fao.org/plant-health-2020
mailto:iyph@fao.org
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(اإلتصاالت)الترويج للسنة الدولية للصحة النباتية عالميًا 

:الهوية البصريةإرشادات 
https://bit.ly/2KKxPnU

بريد لشعارات السنة الدولية للصحة البناتية إرسال
iyph@fao.org: الكتروني إلى

https://bit.ly/2KKxPnU
mailto:iyph@fao.org
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(التواصل)الترويج للسنة الدولية للصحة النباتية عالميًا 
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(األنشطة)إقليميًا الدولية للصحة النباتية للسنة الترويج

تنفيذ األنشطة في ة المبادرستعمل المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات عن كثب مع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات وستأخذ 

:على المستوى اإلقليمي مثل

.2020العام في مؤتمرات إقليمية تنظيم •

.النباتحول المواضيع المتعلقة بصحة ورش عمل إقليمية تنظيم •

.حول اآلفات الناشئةبرامج إقليمية لتنمية القدرات إنشاء •

في مية للمنظمة المؤتمرات اإلقلياإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة لتنظيم األحداث الجانبية في التنسيق مع المكاتب •

.2020العام 

.أعمالهافي المجاالت ذات الصلة إلدراج صحة النبات في جداول المؤسسات اإلقليمية مع التنسيق •

في أمريكا الشماليةستستضيف المكسيك االجتماع السنوي الرابع واألربعين لمنظمة وقاية النباتات: سبيل المثالعلى •

(NAPPO) وسيتم التركيز خالل اإلجتماع على السنة الدولية للصحة النباتية2020في العام.
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(مالتنظي)إقليميًا للسنة الدولية للصحة النباتية الترويج

شطة على المستوى ستعمل المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات عن كثب مع المنظمات القطرية لوقاية النباتات لتنسيق األن

:اإلقليمي من خالل

.للصحة النباتيةللسنة الدولية تنسيق إقليمية إنشاء لجان •

.الدولية للصحة النباتيةحول السنة مجموعات خبراء االتصاالت إنشاء •

.ورش العمل والمبادرات اإلقليميةتنسيق •

من خبراء في موضوع االتصاالت من المؤلفة ،NAPPO Expert Group on IYPHمجموعة : مثال

.كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية

.
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(اإلتصاالت)إقليميًا للسنة الدولية للصحة النباتية الترويج

ادرة في ستعمل المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات عن كثب مع المنظمات القطرية لوقاية النباتات وستأخذ زمام المب

:االتصاالت على المستوى اإلقليمي مثل

منتجات والنقل النباتات على سبيل المثال حول أهمية النظر في المخاطر عند -الحمالت اإلعالمية تنفيذ •

.الحدودالنباتية عبر 

.اإلقليميةومواد االتصال الفيديوهات تطوير •

.اإلقليميةوالمبادراتالمعارضتنسيق •

جميع النباتية في للصحةلنقل الرسائل والمواد ذات الصلة بالسنة الدولية " حافلة الصحة النباتية"تمويل : مثال•

.أنحاء المنطقة
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(طةاألنش)على الصعيد الوطني للسنة الدولية للصحة النباتية الترويج

نتم جاهزون؟أهل . للصحة النباتيةستتولى المنظمات القطرية لوقاية النباتات الريادة في الترويج للسنة الدولية 

.حول أهمية الصحة النباتيةالوعي لرفع تنظيم فعاليات •

.للصحة النباتيةيوم وطني تنظيم •

ية وفعاليات جمع والعروض الموسيقللسنة الدولية للصحة النباتية مثل المسيرات الوطنية تنظيم المؤتمرات واألحداث •

.Telethonمثل الـالتبرعات 

.العلميةاللقاءات والمؤتمرات تنظيم •

.بهااألشجار والعناية زراعة •

.الزراعيةالحدائق ودور الحضانة والمدارس مخصصة للسنة الدولية للصحة النباتية في أيام تنظيم •

النبات، ية لصحة منح دراسوالثانوية، إنشاء ملف تعليمي حول صحة النبات للمدارس االبتدائية )في التعليم االستثمار •

(.علوم المواطن

.السنة الدولية للصحة النباتيةحتى نتمكن من إضافتها إلى تقويم إعالمنا بأنشطتكم من تأكدوا •

.المؤتمر الوطني لوقاية النباتات والبيت المفتوح التابع لوزارة الزراعة في تايالند: مثال•
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(نظيمالت)للسنة الدولية للصحة النباتية على الصعيد الوطني الترويج

نتم جاهزون؟هل أ. ستتولى المنظمات القطرية لوقاية النباتات الريادة في الترويج للسنة الدولية للصحة النباتية

.وطنيةإنشاء لجان توجيهية •

.للصحة النباتيةاجتماعات تحضيرية لفرق العمل استعداًدا للسنة الدولية عقد •

وانئ مذكرات تفاهم بين الوكاالت المعنية مثل مصلحة الجمارك وسلطة المطارات وسلطة الماقتراح •

.اإلنترنت، إلخومكاتب البريد ومقدمي الخدمات اللوجستية والموردين عبر 

ات لتنسيق أنشأت المنظمة القطرية لوقاية النباتات في بلجيكا مجموعة عمل مشتركة بين الوزار: مثال•

وكذلك لدراسة التعاون الجديد والمحّسن بين السلطات، 2020للصحة النباتية مبادرات السنة الدولية 

.الوطنية المختصة في مجال صحة النبات على جميع المستويات
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(تاإلتصاال)للسنة الدولية للصحة النباتية على الصعيد الوطني الترويج

نتم جاهزون؟هل أ. ستتولى المنظمات القطرية لوقاية النباتات الريادة في الترويج للسنة الدولية للصحة النباتية

.  النباتيةإعداد موقع وطني للسنة الدولية للصحة •

.إشراك المشاهير•

جرة والمطارات المترو والحافالت وسيارات األووضعها على للسنة الدولية للصحة النباتية ترويجية الفتات إنتاج •

.والموانئ

.باللغة المحليةللصحة النباتيةالدولية للسنة (Jingle)أو أغنيةدبوس إنتاج طابع وطني، عملة، •

فات الموارد المقدمة من القيام بتطوير وإنتاج مواد اتصال للسنة الدولية للصحة النباتية باللغات المحلية استناًدا إلى مل•

...(.الفيديووالملصق واألدوات ومقاطع الكتيب مثل )أمانة للسنة الدولية للصحة النباتية

.النباتيةالسنة الدولية للصحة لألحداث الوطنية ومشاركتها مع أمانة برنامج /إنشاء تقويم•

.البلدية/المحليةحمالت شهرية حول النباتات تنظيم •

والمنتجات لمقاالت في مجالت شركات الطيران وتضمين نصوص في التذاكر حول مخاطر جلب النباتاتالترويج •

.النباتية

.يةللسنة الدولية للصحة النباتالبصرية يورو لها تتضمن الهوية 2بتطوير عملة تقوم بلجيكا : سبيل المثالعلى •
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آلخرينمن قبل أصحاب المصلحة اللصحة النباتية الترويج للسنة الدولية 

األكاديميا

اءوإنشالنباتيةالصحةمناهجاعتماد•

.الدراسيةالمنح

مواضيعحولمؤتمراتتنظيم•

.اتالنباتبصحةالمتعلقةالمستجدة

للطالبوجوائزمفتوحةدعوات•

أفضلأوالمجالهذافيالمتقدمين

.الموضوعهذاحولمقال

ايةلوقالدوليةاالتفاقيةخبراءدعوة•

والزراعةاألغذيةومنظمةالنباتات

والتدريبالدروسإلعطاء

.والمحاضرات

المجتمع المدني

يوميةملموسةإجراءاتاتخاذ•

.النباتاتصحةعلىللمحافظة

عندالنباتاتصحةلمخاطرالوعي•

.السفر

ةالدوليالسنةمبادراتفيالمشاركة•

نشرفيوالمساهمةالنباتلصحة

للصحةالدوليةالسنةحولرسائل

.اإلنترنتعبرالنباتية

لألطفالالموجهةالموادتطويردعم•

.والمراهقين

القطاع الخاص

ةللسنالبصريةالهويةإرشاداتاستخدام•

.ونشطصحيحبشكلالنباتيةللصحةالدولية

الخاصةاالتصاالتأدواتوتوزيعإنتاج•

.النباتيةللصحةالدوليةبالسنة

لصحةلالدوليةللسنةالرئيسيةالرسائلدمج•

خاصةالاالتصالاستراتيجياتفيالنباتية

.مجتمعاتهمإلشراكأنشطةوتنظيمبهم

.لبيئةلالصديقةوالممارساتالمنتجاتتعزيز•
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للحصول على فعالية أفضلالعمل مع الشركاء 

إنشاءذلكيفبما)الشركاءونشاطاتمبادراتفيالنباتيةللصحةالدوليةالسنةعلىالتركيز•

.(الجانبيةواألحداثالمقصورات

.والبحثيةاألكاديميةالبرامجمعالتعاون•

.(والمسارحالمدارسمع)التعليميةالبرامجتنفيذ•

.النباتوقايةحولمنتدىإلنشاءاإلعالميينشركاءمعالعمل•

راتوالنشاإللكترونيةالمواقععلىالنباتيةللصحةالدوليةالسنةحولمعلوماتمشاركة•

.للشركاءالتابعةاإلعالمية

ذاتتماعاتاالجفيالمشاركةإلىوالشركاءالنباتاتلوقايةالدوليةاالتفاقيةسكريتاريادعوة•

.الصلة

.لمستوياتاجميععلىالنباتيةللصحةالدوليةبالسنةالمتعلقةاألنشطةتمويلفيالمساهمة•
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الموارد

.دوالر أمريكي857000: 2020العام النفقات المخططة لألنشطة العالمية في •

.أمريكيدوالر 000562(: المعلنةبالنظر إلى جميع التبرعات )الواجب ملؤها الفجوة •

الفجوة؟كيفية ملء •

o (المالية، البرنامج، العينية)في إرسال المساهمات النظر

o الموارد على الصعيدين الوطني واإلقليميحشد
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!بأنشطتكمعلى اطالع ابقونا 

PlantHealth#استخدموا على مواقع التواصل اإلجتماعي •

.اضيفوا نشاطاتكم إلى قائمة أنشطة السنة الدولية للصحة النباتية•

o قائمة أنشطة السنة الدولية للصحة زوروا
(/https://www.ippc.int/en/iyph/chronology/list/2)النباتية

o موا نشاط النباتية المتعلق بكمالسنة الدولية للصحة قّدِّ
o أو تواصلوا معنا عبر البريد اإللكترونيIYPH@fao.org

https://www.ippc.int/en/iyph/chronology/list/2/
mailto:IYPH@fao.org
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:مفتوحةمناقشة

لنجاح السنة ما هي اإلجراءات التي ستتخذها 

مي المستوى العالللصحة النباتية على الدولية 

واإلقليمي والوطني؟
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IPPC Secretariat

Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO)

Tel.: +39 06 57054812

Email: ippc@fao.org

Web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

إتصل بنا

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
mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020

