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 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

  
االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 

  وخدمات النظم اإليكولوجية
  الدورة الثانية
  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٤- ٩، أنطاليا، تركيا

  *من جدول األعمال المؤقت(أ)  ٧البند 
 االتصاالت وإشراك أصحاب المصلحة:

  المتعلقة باالتصاالت والتواصل االستراتيجية

  المتعلقة باالتصاالت االستراتيجيةمشروع 
  مذكرة من األمانة

  معلومات أساسية  -أوالً 
 احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي للمنربمت اإلقرار يف اجتماعات سابقة   -١

  اجملاالت املشرتكة بني العلوم والسياسات تعتمد إىل درجةأن قدرة املنرب على تدعيم  وخدمات النظم اإليكولوجية
ا على أنشطته يف جمال االتصاالت. املنرب ذاته  داتيبالنظر إىل تعق معيناً  ومن شأن ذلك أن خيلق حتدياً  ال بأس 

والقضايا العلمية وقضايا السياسات اليت يعاجلها، وبالنظر إىل احلاجة إىل إقامة حوار بشأن تلك القضايا مع 
  نطاقات متعددة. يفأصحاب مصلحة متعددين 

وإىل احلني، قام برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة   -٢
يف جمال االتصاالت  ألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأنشطة مشرتكةاألمم املتحدة لمنظمة و 

منفردة يف جمال االتصاالت. ومثة أدوات أساسية موضع  األمم املتحدة جهوداً ت منظمات بشأن املنرب. كما قدم
دفها املنرب، وكانت مفيدة يف تأمني اهتمام استخدام يف الوقت احلايل لالخنراط مع كل اجلماهري اليت يسته

إىل نتائج رصد التغطية، فإن املنرب لديه صحافة معقولة، ولكن  اجلمهور األساسي الذي له دراية باملنرب. واستناداً 
لالتصاالت من أجل بناء مستوى جيد من الثقة  قويةمن املهم مع بدء املنرب ألنشطته أن يتم وضع اسرتاتيجية 

والتخفيف من حدة أزمات االتصاالت يف املستقبل. كما أن من احليوي أن جيري العمل  منذ البداية يف املنرب
على كفالة تقييم أفضل حلاجات االتصاالت الفعلية وتوقعات كل مجاعات أصحاب املصلحة ذوي الصلة 

  الوثيقة باملنرب، وكفالة جناحها وفعالية تكاليفها.
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بشأن االتصاالت مع بدء املنرب لعمله،  قويةمبكان أن يتم اتباع اسرتاتيجية  منا بأن من األمهية وإدراكاً   -٣
على إنشاء جلنة  ،٢٠١٣فقد وافق املكتب يف اجتماعه األول املعقود يف بريغني بالنرويج يف حزيران/ يونيو 

  التصاالت.بعملية وضع االسرتاتيجية املتعلقة با فرعية لالتصاالت يرأسها أحد نواب الرئيس للدفع قدماً 
أنظر الفرع ومن مث مت استيفاء املبادئ اخلاصة باتصاالت املنرب وخطوطها التوجيهية وإطار عملها (  -٤

إىل مشروع االسرتاتيجية املتعلقة باالتصاالت لفرتة استهالل عمل املنرب ولربنامج عمله األويل  ) استناداً ثانياً 
لطرائق يف الدورة الثانية لالجتماع العام من أجل حتديد ا )UNEP/IPBES.MI/2/INF/4(املقدم كوثيقة معلومات 

والرتتيبات املؤسسية بشأن قيام منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
دف املذكرة احلالية ٢٠١٢اإليكولوجية، واليت عقدت يف بنما سييت يف عام   إطار ريتوف إىل. ولذلك، 

املنرب، وتتألف من مبادئ وخطوط توجيهية تستخدم كوثيقة تأسيسية جلميع اسرتاتيجيات  التصاالت
  االتصاالت املقبلة وكأساس إلحاطة الشركاء واملتعاقدين احملتملني باملعلومات املوجزة.

من زاي أدناه عملية لوضع أول اسرتاتيجية للمنرب متعلقة باالتصاالت تتض -  يف الفرع ثانياً  كما تقرتح  -٥
للشركاء اخلارجيني احملتملني أو  للحاجات، ومشاورات تستهدف تسخري أفضل املمارسات، وحتديداً  تقييماً 

الشركاء االسرتاتيجيني لرسم أول اسرتاتيجية لالتصاالت للمنرب. وستصمم االسرتاتيجية حبيث تدعم برنامج 
موالفتها مع اسرتاتيجية إشراك أصحاب العمل الذي وافق عليه االجتماع العام يف دورته الثانية، وستجري 

حاجات الشراكات االسرتاتيجية احملتملة يف جمال االتصاالت. كما أن مثة حاجة إىل أن  املصلحة، وستخدم
  يصدق االجتماع العام على شعار املنرب املقدم يف املرفق الثالث.

حاء  -  سرتاتيجية يف الفرع ثانياً كما ترد ميزانية سنوية مقرتحة التصاالت املنظمة من أجل تنفيذ اال  -٦
  أدناه.

ولقد استعرض أعضاء املكتب جوهر املذكرة احلالية يف اجتماعهم الثاين الذي عقد يف كيب تاون   -٧
. وقد أدجمت التعليقات الواردة ٢٠١٣آب/ أغسطس حىت أول أيلول/ سبتمرب  ٣١جبنوب أفريقيا يف الفرتة من 

  امها وتقدميها إىل االجتماع العام يف دورته الثانية.متإأثناء االجتماع يف الوثيقة قبل 
يف مشروع االسرتاتيجية املتعلقة باالتصاالت يف سياق مشروع اسرتاتيجية إشراك  وينبغي النظر أيضاً   -٨

ومشروع املبادئ التوجيهية الستحداث  )IBPES/2/13(أصحاب املصلحة من أجل تنفيذ برنامج عمل املنرب 
  .)IPBES/2/14(يجية الشراكات االسرتات

  المبادئ الخاصة باتصاالت المنبر ومبادئها التوجيهية وإطار عملها  -  ثانياً 
  مقدمة  - ألف

ا تضمن تأييداً  يعتمد جناح املنرب إىل حد ما  -٩ للمنرب ذاته،  عاماً  على أنشطته يف جمال االتصاالت. إذ أ
ه، وتضمن احلد األقصى من نشر العلم بنواتج من جانب أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف عمل وتكفل اخنراطاً 

  املنرب، وتدعم جهود تعبئة املوارد.
دات املنرب ذاته والقضايا العلمية وقضايا السياسات يبالنظر إىل تعق معيناً  حتدياً ومن شأن ذلك أن خيلق   - ١٠

متعددين يف نطاقات  اليت يعاجلها، وبالنظر إىل احلاجة إىل إقامة حوار بشأن تلك القضايا مع أصحاب مصلحة
  متعددة.
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ى لالتصاالت من أجل بناء مستو  قويةومن املهم مع بدء املنرب ألنشطته أن يتم وضع اسرتاتيجية    - ١١
والتخفيف من حدة أزمات االتصاالت يف املستقبل. كما أن من احليوي أن  جيد من الثقة يف املنرب منذ البداية

ت االتصاالت الفعلية وتوقعات مجاعات أصحاب املصلحة ذوي جيري العمل على كفالة تقييم أفضل حلاجا
  مع املنرب، وكفالة جناحها وفعالية تكاليفها. الصلة
  ينبغي التصاالت املنرب أن تكون:  - ١٢

  مع مبادئ عمل املنرب وترتيباته املؤسسية؛ وافقةمت  (أ)
  خالقة؛  (ب)
روسها املستفادة، مبا يف ذلك تلك بنية على أفضل ممارسات املنظمات واملبادرات األخرى ودم  (ج)

  القائمة خارج نطاق منظومة األمم املتحدة وتعمل يف اجملاالت اإلنسانية واإلمنائية.
ينبغي متويل عمل اتصاالت املنرب على الوجه املالئم والسماح بالدعم من املشتغلني اخلارجيني   - ١٣

  باالتصاالت ووسائط اإلعالم.
لتوفري املبادئ اخلاصة باتصاالت املنرب ومبادئها التوجيهية وإطار  ة خصيصاً املذكرة احلالي وقد وضعت  - ١٤

عملها، وأن توجه وضع اسرتاتيجيات اتصاالت تدعم عمل املنرب يف خمتلف العمليات ويف تنفيذ برامج عمله 
  املتتالية.

  األهداف الخاصة باتصاالت المنبر  - باء
  يما يلي:تتمثل األهداف الرئيسية لالسرتاتيجية ف  - ١٥

يستند املنرب على اجلهود اجلارية بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية املعرتف   (أ)
ا هامة لرفاه البشرية والتنمية املستدامة، ويضيف إىل قيمتها، مع الرتكيز على وجه اخلصوص على البلدان  بأ

ا مبرحلة انتقالالنامية والبلدان اليت   مهور العام يف خمتلف أحناء العامل؛واجل  متر اقتصادا
يئة املنرب وحتديده من قبل أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم واجلمهور العام،   (ب)

ا بالفعل يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  على أنه منرب يضيف قيمة لألعمال اليت جيري القيام 
  اإليكولوجية لدعم رسم السياسات؛

واملالءمة، واالستقاللية والشرعية وينتج معارف  ةعرتاف باملنرب على أنه منرب يتسم باملصداقياال  (ج)
) ويبين القدرة على تقوية استخدام التنوع البيولوجي وخدمات النظم ةتقريري لسياسات (ولكنها ليستلمالئمة 

  اإليكولوجية واملعارف يف جمال صنع القرارات؛
واسع بني أصحاب املصلحة ذوي الصلة بالفرص املتاحة الخنراطهم  جيري التعريف على نطاق  (د)

  لالسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة؛ الكامل يف املنرب واملسامهة يف عمله وتأثريه، دعماً 
توفري أدوات لدعم عمل املنرب ككل، عالوة على أنشطة خمتلف هيئاته وأجهزته جيري   (ه)

  والتنسيق فيما بينها.
  الجماهير الرئيسية  - جيم

سيكون املنرب موضع اهتمام نطاق واسع من أصحاب املصلحة املنخرطني يف جماالت حفظ التنوع   - ١٦
البيولوجي وإدارة وتنمية املوارد الطبيعية، على كافة املستويات. ومن املتوقع أن يعمل أصحاب املصلحة هؤالء  

ائيني لنواجته.   كمسامهني يف املنرب ومستخدمني 
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تساهم االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة يف املنرب يف حتديد أصحاب املصلحة هؤالء   - ١٧
وتقرتح التعريف التايل يف سياق تنفيذ برنامج العمل. أصحاب املصلحة هم مؤسسات أو منظمات أو مجاعات 

  ميكن أن:
م وسعة   (أ) م طالعهم اتساهم يف أنشطة برنامج العمل من خالل خربا ومعارفهم وبيانا
م؛   ومعلوما

  تستفيد من نواتج برنامج العمل؛  (ب)
  تشجع وتيسري وتدعم مشاركة األفراد ذوي الصلة يف أنشطة املنرب.  (ج)

املرفق األول للمذكرة احلالية القائمة الراهنة ألنواع الفعاليات اليت ينبغي إشراكها يف املنرب ويتضمن   - ١٨
  تعلقة بإشراك أصحاب املصلحة.مع االسرتاتيجية امل متشياً 
  ، ينبغي هلذا التعريف أن:معينةيف سياق اتصاالت املنرب، وعند تصميم أنشطة   - ١٩

  هلم دور يف عمليات صنع قرارات املنرب؛الذين أصحاب املصلحة  يتسع ليتضمن  (أ)
اجلماهري مييز بني اجلمهور العام الذي يلتمس معلومات أساسية من املنرب، من ناحية، وبني   (ب)

  يف عملياته ونواجته؛وثق بشكل أأن تنخرط ، أو اليت ينبغي تهواملنخرطة بشكل أوثق يف أنشط املنرب بعملامللمة 
يضم اجلمهور العام ووسائط اإلعالم، عالوة على مجهور حمدد بشكل جيد، يف اتصاالت   (ج)

  املنرب.
  ة كأساس لتحديد مجاهري املنرب.كما ميكن أن تستخدم القائمة التالية لنوع أصحاب املصلح  - ٢٠

  األساسيةالجماهير   -  ١
صناع السياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على مجيع   (أ)
  املستويات؛

وزارات البيئة والطاقة والصناعة والتخطيط واملالية والشؤون اخلارجية والزراعة، إىل آخره، من   (ب)
  لدولية، واملفاوضون يف االجتماعات العامة للمنرب؛املستويات احمللية إىل ا

ا ور   (ج) ا االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة واجلهات املكونة هلا وأمانا ؤساء هيئا
بوصفها وخاصة اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية العلمية االستشارية: 

أنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة  يف الدويل جتاراإل(اتفاقية رامسار)، واتفاقية  ئيةور املاطيلًال لموئ
يف البلدان  واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،قية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرةاواتف ،باالنقراض

، واتفاقية الرتاث العاملي، واملعاهدة الدولية ريقياسيما يف أف اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر ال
  ؛بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

برنامج األمم يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية: هيئات األمم املتحدة املتصلة بالتنوع الب  )د(
الكيانات األخرى اليت هلا و  دة اإلمنائياملتحدة للبيئة واليونسكو ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتح

  دور يف معاجلة الصالت بني خدمات النظم اإليكولوجية ورفاه البشرية والتنمية؛
املنظمات العلمية الدولية واإلقليمية العاملة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم   )ه(
  اإليكولوجية؛
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يف إدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك أصحاب املصلحة ذوو الصلة اآلخرون املنخرطون   )و(
املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية، واجملتمع العلمي، واجلمهور وقطاع اإلنتاج اخلاص، 

  والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، وخالفهم.
  الجماهير الثانوية  -  ٢

  املاحنون احملتملون؛  (أ)
  وسائط اإلعالم؛  (ب)
  لعام، مبا يف ذلك الشباب واملرأة.ا اجلمهور  (ج)

اية املطاف، يتعني االستفادة من ا  - ٢١ مثل توليفة من اجلماهري العامة  - جملموعات ذات البنية املرنة ويف 
وتلك اليت لديها دراية بعمليات املنرب أو حزمة من شىت الفعاليات تبعا لدورها بالنسبة لعمل املنرب. وسيتم حتديد 

(أنظر الفرع دال أدناه).  عينةلكل هدف معني من أهداف االتصاالت وتصميم الرسائل امل اً وفقموعات اجمل
  وعلى سبيل املثال:

ميكن تشاطرها فيما بني مجيع فئات  نفس الرسالة العامة املتعلقة بقيمة املنرب املضافة ودوره  (أ)
  أصحاب املصلحة ممن ليست هلم دراية بعمليات املنرب؛

 معينةإشراك اخلرباء العلميني يف تقييمات املنرب، يتم استحداث رسائل  عند النظر يف  (ب)
  تستهدف اجملتمع العلمي على الصعيد ذي الصلة؛

عندما جيري تشاطر معلومات تفصيلية بشأن االجتماع الوشيك لالجتماع العام، يتم   (ج)
ا، بنوع أكثر ختصيصاً استهداف املفاوضني يف احلكومة واملراقبني، بشكل مستقل عن نوع املنظمة ا   .ليت ميثلو

والرسائل يف ضوء املناقشات اليت جتري حول اخنراط أصحاب موعات كما سيجري حتسني اجمل  - ٢٢
  وحنو ذلك.، واللغات، فيهاسيعملون نطاقات اليت املصلحة بشأن حتليل احلاجات املقرتحة، مبا يف ذلك حتليل ال

  الرسائل الرئيسية  - دال
على غرار اخلطوط التالية لدى تنفيذ االسرتاتيجية املتعلقة باتصاالت  معينةث رسائل سيجري استحدا  - ٢٣

  املنرب:
البناء على ما هو موجود بالفعل يف النطاق املشاع وحماولة تشكيل شراكات مع منظمات أو   (أ)

هامني لرفاه  ، وما الذي جيعلهماةمبادرات أخرى، لشرح ماهية التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي
البشرية وما الذي يتهددمها، عالوة على دور العلوم والسياسات يف تفهم وإدارة هذه التهديدات والكيفية اليت 

ا اجملاالت املشرتكة بني العلوم والسياسات يف هذا الصدد؛   ميكن أن تساعد 
ملبادرات الراهنة وما الذي دعى إىل إنشاء املنرب، وكيف ميكن له أن يضيف قيمة إىل نطاق ا  (ب)

، وكيف ميكن له أن يدعم القرارات الرامية إىل معاجلة ةبشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي
  ؛ةخسارة التنوع البيولوجي وتردي خدمات النظم اإليكولوجي

ل ورسائل رئيسية متصلة بربنامج عمل املنرب: كيف يعمل املنرب (وظائفه األربع، والنهج الشام  (ج)
  )، ومبوجب أي مبادئ؛عينةواحلوكمة، واختصاص كل من هيئاته امل
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وكيف ميكن إشراك شىت أصحاب املصلحة يف عمل املنرب: كيف ميكن أن يتعلموا املزيد عن   (د)
  املنرب، وكيف هلم أن ينخرطوا على مستوى صنع القرارات، وكيف يسامهون يف برنامج عمله، إىل آخره؛

، بشأن بناء اب املصلحة أن يستفيدوا من أنشطة املنرب (فمثالً وكيف ميكن لشىت أصح  (ه)
  وفرص التعلم)؛العمل يف إطار شبكات القدرات، وفرص 

ج موجه حنو مجاهري   (و) : ما هي هذه معينةواستثارة الوعي بالنواتج الرئيسية للمنرب باتباع 
دم التيقن بشأن املعلومات العلمية)، وما هي النواتج الرئيسية، وكيف يتم استحداثها (مبا يف ذلك إبراز مواطن ع

ا الرئيسية، وكيف ميكن االستفادة منها، وكفالة أن تتاح هذه النواتج بسهولة لألطراف املعنية (املتصلة  استنتاجا
  بقضايا النسق واملضمون واللغة والنربة، إىل آخره)؛ مثالً 

عداد من أجل اجتماعات االجتماع لكفالة سالسة املشاركة واالستمعينة تشاطر معلومات   (ز)
  العام وغريها من االجتماعات (معلومات عن املكان والتواريخ، والوثائق اليت ستقدم واللوجستيات، إىل آخره).

  ونشاط االتصاالت الخاصة بالمنبر المبادئ التي تتبع في تصميم استراتيجية  - هاء
لة األخرى، من احملتمل أن تكون املبادئ التالية هامة بالنظر إىل طابع املنرب وخربة املبادرات ذات الص  - ٢٤
  توصيل املعلومات عن عمل املنرب: يف

ج وأنشطة االتصاالت اخلاصة باملنرب على الدوام مع مبادئه التشغيل  (أ) وترتيباته  يةأن تتم موالفة 
  املؤسسية؛

لدروس املستفادة من على أفضل املمارسات وا سرتاتيجية االتصاالت مبتكرة وتبىنأن تكون ا  (ب)
قبل منظمات ومبادرات أخرى، مبا يف ذلك تلك القائمة خارج منظومة األمم املتحدة وتعمل يف امليادين 

  اإلنسانية واإلمنائية؛
السرتاتيجية املتعلقة باالتصاالت على الشفافية وأن توفر استجابات سريعة ومستندة أن تؤكد ا  (ج)

  اشئة اليت هلا صلة وثيقة بأصحاب املصلحة؛إىل الدالئل لقضايا االتصاالت الن
أن تكون أنشطة االتصاالت حسنة التوقيت ومالئمة عندما يتم تشاطر املعلومات يف النطاق   (د)

ا ينبغي أن تكون تفاعلية أيضاً    استجابة لألسئلة أو االنتقادات؛ العام، إال أ
أمهية حامسة لالعرتاف باستقالل  اإلبالغ على حنو مالئم عن مواطن عدم التيقن العلمية له  (ه)

املنرب وشرعيته ومصداقيته. ويف حالة التقييمات، ميكن حتقيق ذلك بكفالة عكس النطاق الكامل لآلراء أو اللغة 
على النحو املالئم، أو بواسطة شرح عمليات املنرب ومنهجياته عينة املستعملة يف عرض االستنتاج العلمي امل

لتوجيه تفسري تقاريره  ية وإقليمية. ويف حقيقة األمر، ينبغي للمنرب أن يوفر سياقاً بشأن القيام بتقييمات عامل
وكفالة عدم حصول اجلمهور على معلومات متحيزة عنه. ويف حالة أدوات دعم السياسات، ينبغي اإلبالغ 

  ؛بوضوح عن املنهجية املستخدمة وحمدوديات النماذج، مثالً 
لسياسات. با ةبالسياسات وليس بطريقة تقريري ة وثيقة الصلةينبغي تشاطر املعلومات بطريق  (و)

ا عمل املنرب ينبغي أن تظل رسائله وتقاريره حمايدة من ناحية السياسات وأن  إن النوعية األساسية اليت يتصف 
  حتافظ على التوازن العلمي؛
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تصاالت ، على مبادرات االومتيسراً  كلما كان ذلك مالئماً أن يقوم عمل االتصاالت،    (ز)
  الصلة وأن يدعمها؛ذات القائمة يف اجملاالت 

أن تعمل أنشطة االتصاالت اخلاصة باملنرب على دعم االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب   (ح)
  املصلحة يف تنفيذ برنامج العمل وإشراك أصحاب املصلحة على أوسع نطاق يف عمل املنرب بصفة عامة؛

استخدام خمتلف اللغات وعلى مستوى األنشطة من أجل  إيالء الرتكيز بوجه خاص على  (ط)
  التواصل بشكل مالئم مع النطاق الكامل ألصحاب املصلحة يف املنرب؛

  أن تكون أنشطة االتصاالت اخلاصة باملنرب متكاملة وهادفة؛  (ي)
  أن تنظر اتصاالت املنرب يف االستفادة من الشركاء االسرتاتيجيني؛  (ك)
تصاالت اخلاصة باملنرب باحلصول على الدعم من املشتغلني اخلارجيني أن تسمح أنشطة اال  (ل)

  باالتصاالت ووسائط اإلعالم.
  هيكل التنفيذ  - واو

ينبغي أن جيري العمل على حتديد األدوار واملسؤوليات املتعلقة بتصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات املنرب   - ٢٥
  .واضحاً  إىل هذه اخلطوط التوجيهية واألطر حتديداً املتعاقبة املتعلقة باالتصاالت وخطط التنفيذ املستندة 

  ويف غضون ذلك، ينبغي النظر يف دور اهليئات أو اجلماعات التالية:  - ٢٦
االجتماع العام، وهو هيئة صنع القرارات يف املنرب، وينبغي اعتماد إطار ومبادئ توجيهية من   (أ)

  أجل وضع اسرتاتيجيات املنرب املتعلقة باالتصاالت؛
  لوظائفه املتفق عليها؛ املكتب، وفقاً   (ب)
  لوظائفه املتفق عليها؛ فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، وفقاً   (ج)
األمانة، وال سيما األمني التنفيذي املدعوم مبوظف برامج مكرس لالتصاالت وإشراك   (د)

  أصحاب املصلحة ومبساعد برامج؛
مثل رئيس فريق عامل، حال إنشائه؛ واملؤلفون  املمثلون الرئيسيون هليئات املنرب األخرى،  (ه)

الرئيسيون للتقارير العلمية؛ وحلقات االتصال الوطنية اليت قد تكون منخرطة يف أنشطة االتصاالت وطُلب إليها 
  التكلم بالنيابة عن املنرب مبوجب شروط يوافق عليها االجتماع العام.

ملنرب)، وعمليات إبالغ وصنع قرارات للبت يف وينبغي استحداث تنسيق واضح (بني شىت أجهزة ا  - ٢٧
قضايا االتصاالت (مبا يف ذلك يف األوقات اليت حتتاج إىل استجابة سريعة الستفهامات عاجلة أو انتقادات). 

جلميع  عينةاألدوار واملسؤوليات امل وميكن استحداث قواعد وإجراءات من أجل هذا الغرض توضح أيضاً 
  األطراف املشمولة.

نبغي وضع مبادئ توجيهية بشأن من ميكن له أن يتكلم بالنيابة عن املنرب يف خمتلف الظروف، وي  - ٢٨
وذلك على سبيل املثال من خالل االحتفاظ بقائمة ألشخاص خمولني معتمدة من املكتب أو االجتماع العام. 

  وينبغي توفري إحاطات موجزة تتضمن رسائل رئيسية لدعم عملهم.
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  تراتيجيات متعاقبة متعلقة باالتصاالت وخطط تنفيذ من أجل المنبرأعمال لوضع اس  -  زاي
دف املذكرة احلالية إىل توفري مبادئ وخطوط توجيهية وإطار التصاالت املنرب، وتوجيه عملية إعداد   - ٢٩

  اسرتاتيجية متعلقة باالتصاالت تدعم عمل املنرب وخمتلف عملياته وتنفيذ برامج عمله املتعاقبة.
لية التالية مقرتحة من أجل وضع أول اسرتاتيجية ما أن يوافق املنرب على إطار وخطوط توجيهية والعم  - ٣٠

  لالتصاالت املتعلقة باملنرب عالوة على ميزانية ألنشطة االتصاالت املتعلقة باملنرب:
  تنظيم حتليل حاجات مجيع اجلماهري الرئيسية للمنرب؛  (أ)

تصاالت احلالية اليت ميكن للمنرب أن يبين عليها االضطالع بتحليل سريع ملبادرات اال  (ب)
  ويدعمها ويكملها؛

ومن املمكن أن يناط باألمانة صياغة اسرتاتيجية حتت إشراف املكتب وبتوجيه حمدد من فريق   (ج)
  اخلرباء املتعدد التخصصات بشأن اإلبالغ عن القضايا العلمية وإشراك اجملتمعات العلمية والتقنية؛

ن يف غضون ذلك إيالء االهتمام بوجه خاص باالستفادة من الشركاء ومن املمك  (د)
االسرتاتيجيني، واختاذ تدابري احتياطية لالستعانة بوكاالت االتصاالت اخلارجية أو خرباء وسائط اإلعالم يف 

  تنفيذ األنشطة؛
ينبغي تسهيل عملية جلمع أفضل املمارسات والدروس املستفادة من قبل منظمات أو   (ه)

درات أخرى، مبا يف ذلك ما هو قائم منها خارج إطار منظومة األمم املتحدة وتعمل يف امليادين اإلنسانية مبا
  واإلمنائية. وينبغي الدعوة إىل تقدمي مدخالت من املنظمات ذات الصلة يف مشروع االسرتاتيجية.

شادية اليت ميكن االضطالع من األنشطة اإلر  واسعاً  ميكن استخدام املرفق الثاين الذي يتضمن نطاقاً   - ٣١
  .ا كجزء من هذه االسرتاتيجيات لدعم هذا العمل

  الرصد والتقييم  - حاء
يف آن واحد للرصد والتقييم من أجل أنشطة املنرب املتعلقة  ينبغي وضع نظام بسيط وفعاالً   - ٣٢

لية وكفاءة االسرتاتيجية باالتصاالت موضع التنفيذ. وينبغي أن يشمل هذا الرصد والتقييم إجراء تقييمات لفعا
  مقاسة على مستوى اجلمهور الرئيسي.

  الميزانية السنوية القصوى اإلرشادية ألنشطة االتصاالت المؤسسية المتعلقة بالمنبر  - طاء
  (بدوالرات الواليات املتحدة)

  امليزانية السنوية  تعليقات  البند
دعم شبكة الويب ووسائط 

  التواصل االجتماعي
 ٤٥ ٠٠٠  دارة التقنية، والصيانة ودعم إدارة املضموناالستضافة، واإل

مقابالت شخصية، وإعالنات خدمات مجاهريية، ومواد   الدعم السمعي البصري
  متهيدية موجزة، والتصوير، ومقاطع مصورة، باللغات املالئمة

١٦٠ ٠٠٠  

حاطات موجزة أجل تنظيم أحداث إعالمية، ووضع إ من  دعم وسائط اإلعالم
ن املواد من أجل وسائط اإلعالم، ومؤمترات وجمموعات م

  صحفية، إىل آخره 

٧٠ ٠٠٠  

مواد اتصاالت وتواصل مطبوعة، 
  فيما عدا التقارير والوثائق الرمسية

نشرات والفتات وملصقات وورقات وقائعية بلغات األمم 
  املتحدة الست، حبسب املالءمة

٩٠ ٠٠٠  

  ٣٦٥ ٠٠٠    المجموع
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  المرفق األول
االستراتيجية المتعلقة بإشراك لمشروع  ع الفعاليات التي ينبغي إشراكها في المنبر وفقاً قائمة بأنوا 

  أصحاب المصلحة
على سبيل املثال ال أن يشمل نطاق أصحاب املصلحة املنخرطني يف دعم تنفيذ برنامج العمل ميكن   -١

  :ما يلي، (برتتيب احلروف األجبدية اإلنكليزية، وجيوز تداخل الفئات)احلصر 
  جمتمعات التعليم األكادميي؛  (أ)

بيوت األعمال والصناعات (مبا يف ذلك املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم، واملستثمرين،   (ب)
  واملنظمات املالية واملنظمات التجارية)؛

  منظمات املستهلكني؛  (ج)
  االستئمانية؛ قاملؤسسات اخلريية والصنادي  (د)
املنظمات العاملة يف ميادين وثيقة الصلة مثل البيئة والتنمية مسؤويل احلكومات، والوكاالت و   (ه)

  ، والصحة، والزراعة، إىل آخره؛ةوالتخطيط واالستثمار واملالي
  املنظمات اإلنسانية واإلمنائية (يف نطاقات مثل العدالة االجتماعية واإلنصاف)؛  (و)
  الشعوب األصلية واجملتمعات األصلية؛  (ز)
  الدولية العاملة يف جماالت وثيقة الصلة؛ املنظمات احلكومية  (ح)
  مالك األراضي؛  (ط)
  السلطات احمللية؛  (ي)
  اجملتمعات احمللية؛  (ك)
، وسائط اإلعالم اجلماهريية، ووسائط التواصل وسائط اإلعالم واالتصاالت (مثالً   (ل)

  االجتماعي، واملرتمجني ملختلف اجلماهري)؛
  اف؛االتفاقات البيئية املتعددة األطر   (م)
  املنظمات غري احلكومية العاملة يف ميادين وثيقة الصلة؛  (ن)
الصلة العاملة يف ميادين وثيقة الصلة مثل شبكة التقييم  ذاتت اوالشبكات وأمانات املبادر   (س)
  شبه العاملية؛

  املنظمات غري اهلادفة للربح العاملة يف ميادين وثيقة الصلة؛  (ع)
، الزراع والصيادين د األمساك (مثالً ئتربية األحياء املائية ومصااملنظمات املتصلة بالزراعة و   (ف)

  والرعاة واحلراجيني)؛
  اجملتمعات العلمية والتقنية؛  (ص)
  وكاالت أو برامج األمم املتحدة؛  (ق)
  املرأة؛  (ر)

  العمال والنقابات؛  (ش)
  الشباب واألطفال.  (ت)

  :التالية ضافيةاإلعايري املكما ميكن النظر يف   -٢
  مستوى تناوهلم لقضايا التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛  (أ)

ا.  (ب)   اللغة اليت يستخدمو
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  المرفق الثاني

  باالتصاالت المتعلقةقائمة باألنشطة المحتمل االضطالع بها كجزء من استراتيجية المنبر 
ا لتنفيذ اسرتاتي  -١ جية املنرب املتعلقة باالتصاالت اليت هذه قائمة إرشادية باألنشطة اليت ميكن االضطالع 

  لعمل املنرب. ويتعني االضطالع جبميع عناصر مزيج االتصاالت بطريقة متكاملة ومتضافرة. سيتم وضعها دعماً 
وبغية الوصول إىل مجهور عريض، سيتم إتاحة ترمجة للعناصر الرئيسية لالتصاالت جبميع لغات األمم   -٢

ة إضافية حبسب الضرورة، وحبسب ما هو مبني أدناه. وسيوىل االهتمام بالنسق املتحدة الرمسية الست، وبأي لغ
  واملفردات اللغوية والنربة املستخدمة، وبسهولة االطالع عليها، إىل آخره.

كجزء من االسرتاتيجية   ربط الشبكيكما يتعني إقامة شراكات مع املؤسسات الرئيسية وبعمليات ال  -٣
لحة لكفالة تشاطر املعلومات والنواتج املتصلة باملنرب مع اجلماهري املالئمة، وأن املتعلقة بإشراك أصحاب املص

يكون بإمكان املنرب أن يتلقى تغذية مرتدة من تلك اجملتمعات، مبا يتجاوز إنشاء نظام رمسي الخنراط أصحاب 
  املصلحة مع املنرب.

  التوسيم  - ألف
ميم الرسوم التوضيحية عالوة على مستويات التوسيم سيتم القيام باستحداث سياسة كاملة للمنرب لتص  -٤

ار املنرب، عشبشأن استخدام شعارات شركاء األمم املتحدة باالقرتان مع  من أجل املنرب. وسيشمل ذلك توجيهاً 
  للمقرر املتخذ بشأن ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية مع املنرب. وفقاً 
  .وتصميم شعار جديد التوسيموميكن مناقشة احلاجة إىل إعادة   -٥

  الخدمات باالتصال الحاسوبي المباشر  - باء
  موقع المنبر على شبكة الويب  -  ١

لعمل املنرب وحاجاته من  ينبغي أن يتطور هيكل موقع شبكة الويب ووظائفه ومضمونه تبعاً   -٦
عمل املنرب، وعلى فرص  ، ينبغي للموقع أن يركز بشكل أكرب على تنفيذ برنامجاالتصاالت. ومع املضي قدماً 

  التالية:لطرائق املسامهة يف هذا العمل، وعلى نواتج املنرب، مبا يف ذلك ما يتم من خالل ا
ينبغي أن يوفر صالت مع أي أداة باالتصال احلاسويب املباشر ينشئها املنرب، مثل البيان   (أ)

نية من أجل استعراض النظراء، وشبكة إنرتنت الدينامي املصور للتقييمات، ومنرب لتقدمي التقييمات احمللية والوط
  داخلية حمتملة لتوفري سبل االطالع على البيانات كجزء من أنشطة املنرب يف جمال بناء القدرات، إىل آخره؛

كما ميكن له أن يدعم أنشطة التعليم عن بعد، باستخدام موارد متعددة الوسائط مثل   (ب)
  والتدريب باستخدام تقنية اليوتيوب، على النحو املذكور أدناه؛ )CD-ROM(األقراص املدجمة بذاكرة قراءة فقط 

التواصل بشكل أفضل مع اجلمهور العام ووسائط اإلعالم، إذ ميكن توفري املزيد من املعلومات   (ج)
بشأن أساسيات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والصالت بينهما وبني رفاه البشر من خالل 

والورقات الوقائعية واملقاطع املصورة القصرية والتحقيقات املصورة الشهرية واملقابالت الشخصية مع  املقاالت
  شهري، وغري ذلك من املواد اإلخبارية؛التحقيق الاخلرباء، وأبرز ما جاء يف 

  ميكن له أن يوفر حيز عمل تعاوين لدعم عمل شىت اجلماعات الداخلة يف إطار املنرب؛  (د)
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للموقع أن يعاون الشركاء على تشاطر آرائهم والقيام بتحليل املنرب (منتدى، ومقاالت ينبغي   (ه)
  رأي، ومقابالت شخصية مصورة، ومقاالت، وصالت مع مواقعهم على شبكة الويب، إىل آخره)؛

ينبغي إتاحة صفحة لالشرتاكات يف الرسالة اإلخبارية وقائمة بأصحاب املصلحة املنخرطني يف   (و)
  املنرب؛

  ينبغي إتاحة جمموعة أدوات إعالمية على املوقع؛  ز)(
ينبغي إيالء االهتمام بكفالة سهولة الدخول إىل املوقع وتنزيل املواد وطباعتها لتيسري تشاطر   (ح)

  املعلومات مع من يعيشون يف مناطق تتصف ببطء سرعة وصالت اإلنرتنت؛
، بواسطة نشر خمتلف املستويات (مثالً الرتكيز بوجه خاص على اإلبالغ عن أنشطة املنرب على   (ط)

ا). عينةقوائم األنشطة على مستويات م   واالحتفاظ 
  الرسالة اإلخبارية  -  ٢

ينبغي حتديث قاعدة بيانات االتصال اخلاصة بالرسالة اإلخبارية للمنرب باستمرار وأن تبعث الرسالة   -٧
  إىل حتليل للحاجات. اإلخبارية بانتظام استناداً 

  يكيبيدياصفحة و   -  ٣
  ينبغي حتديث صفحة ويكيبيديا اخلاصة باملنرب بانتظام.  -٨

  البريد اإللكتروني  -  ٤
  يستخدم عنوان الربيد اإللكرتوين اخلاص باألمانة كنسق أويل لالتصال.  -٩

  شبكات التواصل االجتماعي  -  ٥
االت املنرب بالنظر ينبغي التشجيع على االستفادة الكاملة من شبكات التواصل االجتماعي لدعم اتص  - ١٠

  إىل مردودية تكاليفها.
ينبغي االحتفاظ حبساب املنرب على موقع تويرت لدعم جهود التواصل؛ وميكن إنشاء صفحة على موقع   - ١١

فيسبوك لالخنراط مع أوسع مجهور ممكن؛ وميكن استخدام يوتيوب لنشر مجيع املواد السمعية البصرية املستحدثة 
من  ن أن تدمج بعد ذلك يف موقع الويب وإن كان من املمكن أن تتضمن مواداً من أجل املنرب واليت ميك

مبادرات وثيقة الصلة أخرى وأن تستخدم كمنرب لبناء القدرات، من خالل دورات قصرية باالتصال احلاسويب 
  املباشر عن التقييم وعرض نواتج املنرب األخرى، إىل آخره.

  العروض  -  ٦
من أجل استثارة الوعي باملنرب وتفهمه لكي  فية وجذابة بصرياً سيجري استحداث عروض ِحر   - ١٢

  يستخدمها مجيع األشخاص الذين ميثلون املنرب يف أحداث خارجية:
  سيتم حتديث مظهرها وتأثريها يف حالة إعادة الوسم؛  (أ)

  الصلة؛ذات ينبغي إتاحتها باللغات   (ب)
ل املتكلمني الذين الرئيسية من أجينبغي إعداد مذكرة إحاطة موجزة مشفوعة بالرسائل   (ج)

  يقدمون العروض.
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  بالمنبر المواد المتعلقة بالتعريف  -  ٧
إىل تقييمات احلاجات من أجل  ينبغي أن تنتج املواد املطبوعة اخلاصة باملنرب بشكل اسرتاتيجي استناداً   - ١٣

  املساعدة يف زيادة وضوح العملية وتفهم أغراضها وأهدافها:
  املواد املقرتحة الفتات وملصقات وكراسات؛ ينبغي أن تشمل  (أ)

  الصلة؛ ذاتكما ينبغي إنتاج نسخ بلغات بسيطة من الورقات الوقائعية باللغات   (ب)
(مبا يف ذلك ورقات وقائعية  عينةينبغي استحداث ورقات وقائعية موجهة من أجل مجاهري م  (ج)

استحداث نواجته للجمهور العام؛ وعن فوائد  عامة عن املنرب وعما يعمله؛ واملبادئ الرئيسية لعمله؛ وعن
  االشرتاك مع املنرب كأصحاب مصلحة؛ وكذلك ورقات وقائعية لشىت أصحاب املصلحة، إىل آخره)؛

ذات كما ميكن وضع رسائل رئيسية ووثائق إحاطة موجزة وتشاطرها مع الشركاء واملؤسسات   (د)
  املعلومات؛الصلة ووسائط اإلعالم لكفالة االتساق يف الرتاسل و 

، مبا يف ذلك ما ينتج من أجل عينةأقراص مدجمة متعددة الوسائط موجهة إىل مجاهري م  (ه)
املشتغلني بالتقييم، تشمل أدوات ومنهجيات ومواد لبناء القدرات، أو تستهدف صناع السياسات، وتعرض 

  نواتج املنرب املتاحة هلم، وأدوات صنع السياسات، إىل آخره؛
هذه املواد يف نسق رقمي ولتنزيله من موقع الويب من أجل التوزيع على نطاق  ينبغي إتاحة  (و)

  أوسع.
  المنتجات الترويجية  -  ٨

املفكرات ميكن إنتاج منتجات تروجيية موسومة من أجل املندوبني الذين حيضرون االجتماعات (مثل   - ١٤
ن اجلماهري يف أحداث مستهدفة ، إىل آخره) وللتوزيع على نطاق أوسع مUSBالشخصية واألقالم ومفاتيح 

  (سالسل مفاتيح، وقمصان بدون ياقة، وورقات مصمغة وحقائب، على سبيل املثال).
  المنبرمنتجات   -  ٩

املنرب (مثل تقارير التقييمات، والوثائق املتعلقة بأدوات دعم السياسات، وإطار منتجات سيتم وسم   - ١٥
  الصلة.ذات موقع الويب من أجل سهولة تنزيلها باللغات مشرتك للتقييمات) وتوحيد نسقها وإتاحتها على 

كما سيتاح عدد حمدود يف نسخ مطبوعة للتواصل مع أوسع نطاق ممكن من اجلماهري. وينبغي مواءمة   - ١٦
ا مع اجلماهري املستهدفة (وعلى سبيل املثال، من املمكن أن يرفق مع تقرير تقييم طويل  نسقها ولغتها ونرب

  فصل لصناع السياسات، وورقة معلومات للجمهور العام، وغري ذلك من العناصر).موجز تنفيذي من
  مواد سمعية بصرية  - ١٠

من املمكن وضع متهيدات موجزة الجتماعات االجتماع العام ومن أجل تقدمي املنرب يف األحداث   - ١٧
مع  صية أقل تفصيالً الصلة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن عمل إعالنات خدمة عامة وإجراء مقابالت شخذات 

رى باللغات ذات الصلة وبتمثيل جغرايف واسع النطاق) للمساعدة أصحاب املصلحة رفيعي املستوى يف املنرب (جتُ 
  يف نشر الرسالة على نطاق أوسع من اجلماهري يف وسائط اإلعالم ويف موقع املنرب على شبكة الويب.
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ولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والصالت بينها ميكن إنتاج مقاطع فيديو قصرية عن التنوع البي  - ١٨
دف إعالم اجلمهور العام، مبا يف ذلك الشباب؛ وعوضاً  يةوبني رفاه البشر  عن ذلك ميكن استخدام  وتوزيعها 

ا. كما  املقاطع املصورة القصرية اليت أنتجتها مبادرات أخرى وعرضها يف األحداث اخلارجية بإذن من أصحا
نفسه إنتاج مقاطع مصورة قصرية عن أنشطة املنرب (مثل احللقات النقاشية لبناء القدرات وأعمال ميكن يف الوقت 

  التقييم) من أجل التدليل من خالل األمثلة احلقيقية على ما يفعله املنرب وكيفية ذلك.
  األحداث والتواصل  - ١١

خالهلا نشر رسائل املنرب سيتم الرتويج ألحداث املنرب؛ كما ستوضع روزنامة لألحداث يتم من   - ١٩
تلك الروزنامات لء الصلة ملذات واالخنراط مع أصحاب املصلحة. وينبغي دعوة أصحاب املصلحة واملنظمات 

  بأحداثها.
وميكن استخدام مذكرات اإلحاطة املوجزة وعروض الشرائح الرقمية واملنتجات السمعية البصرية وغريها   - ٢٠

يفية والرتوجيية أثناء تلك األحداث. وسيدعى أصحاب املصلحة للمسامهة من املواد املتعلقة بالبنود التعر 
بأفكارهم من أجل تعزيز تلك األحداث املسجلة يف الروزنامة من خالل موقع الويب. وينبغي تنظيم عمليات 

داث طرح خاصة لنواتج املنرب الرئيسية وتدابري التدريب احملتملة. ويف هذا السياق، ينبغي نشر روزنامة األح
ا  املتصلة باملنرب على شبكات الشركات، من قبيل ما يتم من خالل مستجدات التنوع البيولوجي اليت يضطلع 

  املعهد الدويل للتنمية املستدامة.
وميكن إنتاج مقصورة دعاية متنقلة (تشمل جهاز تلفزيون لعرض مواد مسعية بصرية وحوامل للمواد   - ٢١

ور املنرب يف األحداث اخلارجية، مثل اجتماعات االتفاقات البيئية املتعددة املطبوعة) من أجل زيادة جالء ظه
األطراف املتصلة بالتنوع البيولوجي. وينبغي بذل اجلهود لكفالة وجود تغطية لالجتماع العام وغريه من 

ة. وباإلضافة إىل االجتماعات األخرى ذات الصلة اليت يعقدها املعهد الدويل للتنمية املستدامة أو اهليئات املناظر 
ذلك، ينبغي تنظيم أحداث جانبية يف اجتماعات املنرب من أجل اخنراط أصحاب املصلحة مع املشرتكني يف 

  االجتماع العام ولعرض أو مناقشة املواضيع املثرية لالهتمام.
  األعمال اإلعالمية  - ١٢

واستخدام اللغات  إلقليميار االنتشاينبغي تنظيم إحاطات إعالمية موجزة، مع األخذ يف االعتبار   - ٢٢
املالئمة. ومن أجل ذلك، ينبغي إعداد حوافظ إعالمية بعدد من اللغات املختلفة، كما ينبغي إنتاج نشرات 
صحفية بشىت اللغات لتشاطر املعلومات بشأن أنشطة املنرب الرئيسية. وينبغي تنظيم مؤمترات صحفية حبسب 

  طة والنواتج الرئيسية.احلاجة لتشاطر املعلومات حول هذه األنش
وينبغي إذاعة إعالنات اخلدمة العامة وظهور أصحاب املصلحة الرئيسيني على شاشات التلفزيون على   - ٢٣

نطاق واسع لكفالة وصوهلا إىل مجهور واسع املدى بقدر اإلمكان. وينبغي إعداد مقاالت منتظمة من أجل 
ومي والشبايب، وكذلك من أجل الصحافة اجلماهريية املنشورات ذات التوجه السياسايت والعلمي وغري احلك

العامة، واستحداث نشرات ورسائل إخبارية توضع على اإلنرتنت من أجل التواصل مع كافة اجلماهري ذات 
  الصلة.
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  المرفق الثالث

  الشعار
  لمنرب:لأعد الشعار التايل 

  
  
  
  

 

  
  
  
  

، يف مجيع وثائق ‘‘م والسياسيات من أجل الناس والطبيعةالعلو ’’وعبارته الرتوجيية، يتعني استخدام شعار املنرب 
ا على خلفية  املنرب الرمسية ومواد االتصاالت اخلاصة به. وميكن استخدام الشعار ومعه العبارة الرتوجيية أو بدو
زرقاء غامقة أو بيضاء، حبسب ما هو مالئم. وسيتم وضع سياسة شاملة للمنرب بشأن استخدام الشعار 

  العام ومعايري التوسيم. شكليلا هموتصمي
        


