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 MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN 
 

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT 
HEALTH 2020 (IYPH 2020) 

 Decyzja/Deklaracja 
podjęta przez CPM-10 

(2015) 

Inicjatywy i działania 
podejmowane przez 

państwa-sygnatariuszy 
IPPC 



IDEA MIĘDZYNARODOWEGO ROKU 
ZDROWIA ROŚLIN (IYPH 2020) 

Cel ogólny 
 

„Wydarzenia związane z 

Międzynarodowym Rokiem Zdrowia 

Roślin powinny podnieść 

świadomość znaczenia zdrowia roślin 

w kontekście spraw rozpatrywanych 

na forum globalnym, takich jak głód, 

ubóstwo, zagrożenia dla środowiska i 

rozwoju gospodarczego" 

 



IDEA  IYPH 2020 

Cele szczegółowe 
  

A. Podniesienie świadomości 

opinii publicznej i osób 

podejmujących decyzje (np. 

polityków) co do znaczenia 

zdrowia roślin na poziomie 

globalnym, regionalnym i 

krajowym, oraz roli zdrowia 

roślin w kontekście: 



IDEA  IYPH 2020 

Cele szczegółowe 

A1.  

ochrony zrównoważonego 

rolnictwa i dzięki temu 

podniesienia bezpieczeństwa 

żywnościowego na poziomie 

globalnym poprzez 

zapobieganie 

rozprzestrzenianiu organizmów 

szkodliwych dla roślin 



IDEA  IYPH 2020 

Cele szczegółowe   

A2.  

ochrony środowiska, lasów oraz 

bioróżnorodności przed 

organizmami szkodliwymi, a 

zatem wkładu do zapobiegania 

stratom w ekosystemach 



IDEA  IYPH 2020 

Cele szczegółowe   

A3.  

wprowadzaniu udogodnień w 

rozwoju gospodarczym i 

wymianie handlowej poprzez 

promowanie globalnie 

zharmonizowanych i 

uzasadnionych naukowo 

środków fitosanitarnych 



IDEA  IYPH 2020 

Cele szczegółowe   

B. Promowanie i wzmacnianie 

wysiłków podejmowanych na 

poziomie globalnym, 

regionalnym i krajowym wobec 

intensyfikacji wymiany 

handlowej i pojawiających się 

nowych zagrożeń 

fitosanitarnych, także tych 

związanych z globalnym 

ociepleniem 



IDEA  IYPH 2020 

Cele szczegółowe   

C. Mobilizacja szeroko 

rozumianego globalnego, 

regionalnego i krajowego 

poparcia politycznego dla 

kwestii związanych ze zdrowiem 

roślin. 



IDEA IYPH 2020 

Cele szczegółowe   

D. Podniesienie nakładów 

ponoszonych na systemy 

zdrowia roślin i służby ochrony 

roślin na poziomie globalnym, 

regionalnym i krajowym. 



SPODZIEWANE  REZULTATY  IYPH 2020 (1) 
• Podniesienie poziomu świadomości opinii 

publicznej o znaczeniu zdrowia roślin 
(liczne publikacje popularno-naukowe, 
artykuły prasowe, itp.) 

• Uzyskanie większego wsparcia 
politycznego dla państwowych organizacji 
ochrony roślin (NPPOs) 

• Poprawa kompetencji państwowych 
organizacji ochrony roślin poprzez 
realizację projektów związanych ze 
zdrowiem roślin 

• Uzyskanie zobowiązań dotyczących 
trwałego finasowania krajowych 
systemów zdrowia roślin 

• Większy udział krajów rozwijających się w 
handlu międzynarodowym 



SPODZIEWANE  REZULTATY  IYPH 2020 (2) 

• Zwiększenie zobowiązań darczyńców co 
do finansowania kompetencji i rozwoju 
IPPC i państwowych organizacji ochrony 
roślin 

• Wzrost zainteresowania kwestiami 
zdrowia roślin, np. na poziomie nauczania 
akademickiego 

• Większy udział podmiotów w krajowych 
procesach decyzyjnych związanych ze 
zdrowiem i ochroną roślin 

• Wzmocnienie Regionalnych Organizacji 
Ochrony Roślin (RPPOs) 

• Ustanowienie dnia 6 grudnia 2021 roku 
międzynarodowym dniem zdrowia roślin 



IDEA  IYPH 2020 

Beneficjenci IYPH 2020 
 

Ludzkość

Wyłącznie wygrani 

IYPH 
2020 



PLANOWANE  DZIAŁANIA (1) 

Polityka informacyjna 

• Wypracowanie zestawu 

narzędzi komunikacji 

• Prezentacje na 

międzynarodowych 

posiedzeniach 

• Prezentacje na 

poziomie RPPOs 

• Prezentacje na 

warsztatach 

regionalnych 



PLANOWANE  DZIAŁANIA (2) 

• Koordynacja FAO 

• Mobilizacja zasobów 

- ochotnicy 

- wpłaty darczyńców 

• Rozmowy z potencjalnymi 

partnerami 

• Ustanowienie komitetu 

sterującego 

• Identyfikacja programu 

działań 

• Przygotowanie procesu FAO 



 
PROGRAM 2020 – WSTĘPNE PROPOZYCJE (1) 

Międzynarodowa konferencja: 
Zdrowie roślin a wymiana 

handlowa 

  

Międzynarodowa konferencja : 
Zdrowie roślin w obliczu zmian 

klimatycznych  

Międzynarodowa konferencja : 
Zdrowie roślin a 

bioróżnorodność  

Międzynarodowa konferencja: 
Zdrowie roślin na małych 

wyspach  

Międzynarodowa konferencja: 
Zdrowie roślin a gospodarstwa 

małoobszarowe 

Międzynarodowa konferencja: 
Zdrowie roślin  i … ???????   



 
PROGRAM 2020 – WSTĘPNE PROPOZYCJE (2) 

• Posiedzenie CPM na 

poziomie ministerialnym 

• Konferencja darczyńców 

• Regionalne konferencje 

dotyczące zdrowia roślin 

specyficzne dla regionu 

• Patronat nad wydarzeniami 

organizowanymi na forum 

krajowym 

• Regionalne ministerialne 

konferencje przy wsparciu 

RPPOs (EPPO) 



 
PROGRAM 2020 – WSTĘPNE PROPOZYCJE (3) 

Krajowe sympozja związane z 
kwestiami zdrowia roślin 

Krajowe spotkania z podmiotami 
związanymi ze zdrowiem roślin 

Emisja specjalnej monety 
okolicznościowej upamiętniającej 

IYPH 2020   

Emisja specjalnego znaczka 
upamiętniającego IYPH 2020  

Stoiska związane ze zdrowiem 
roślin na wystawach i pokazach 

rolniczych, kwiatowych, itp. 

Produkcja filmów 
dokumentalnych dotyczących 

zdrowia i ochrony roślin 



KOLEJNE KROKI W CELU PROKLAMOWANIA 
IYPH 2020 

Decyzja/Deklaracja CPM 

Program FAO/Finansowanie/Rada FAO 

Decyzja podjęta przez Konferencję FAO 

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ (ECOSOC) 

Decyzja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z PROKLAMOWANIEM IYPH 2020 

 

CPM 
2015 

FAO 2017 UN 2018 
IYPH 
2020 



JAK MOŻEMY PARTYCYPOWAĆ ? 
• Informować i promować ideę 

IYPH 2020 

• Prezentować temat IYPH na 

konferencjach naukowych 

• Wspierać proklamowanie IYPH 

2020 na forum FAO i ONZ 

• Partycypowanie państw-

sygnatariuszy IPPC w 

planowaniu i wdrażaniu – nowe 

pomysły mile widziane 

• Zaangażowanie młodszych 

pokoleń 

• Udzielanie wsparcia finansowego 



Kontakt: 
Sekretariat IPPC  

AGDI - FAO,  Viale delle Terme di Caracalla, 
00153 Rzym, Włochy. Tel: +39-06-5705-4812 

E-mail: Ralf.Lopian@fao.org 

E-mail: IPPC@fao.org 

Websites: 

www.ippc.int  

http://www.phytosanitary.info/   
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