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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 الخامسةالدورة 

 7107مارس /آذار 01-7 ،أدلانيا، بون
 *من جدول األعمال ادلؤقت )ح( 6البند 

برنامج عمل المنبر: االتصاالت وإشراك أصحاب 
 المصلحة والشراكات االستراتيجية

 )د(( 4والشراكات االستراتيجية )الناتج  أصحاب المصلحةإشراك و  االتصاالت
 مذكرة من األمانة

 مقدمة
ادلذكرة يف جزء منها إىل الواليات اليت تتضمنها اسًتاتيجية االتصاالت والتوعية ادلعتمدة تستند ىذه  -0
وادلبينة يف  لمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةل

هبا يف ذلك ادلقرر، إىل جانب مشروع اسًتاتيجية إشراك  أحاطت األمانة علماً واليت  3/4 - ادلقرر م.ح.د
العام يف ادلقرر نفسو )ادلرفق الثاين(. وتأخذ ادلذكرة يف  االجتماعأصحاب ادلصلحة ادلنقح الذي رحب بو 

، (IPBES/4/INF/15) أصحاب ادلصلحةإشراك بشأن االتصاالت واسًتاتيجيات مذكرة األمانة  االعتبار أيضاً 
اليت أوردت معلومات زلدَّثة عن مشروع تنفيذ اسًتاتيجية االتصاالت والتوعية، ومذكرَة األمانة اليت وىي ادلذكرة 
لمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي شبكة أصحاب ادلصلحة ل’’ربمل عنوان 

العضوية مفتوحة شاملة شبكة م وىيكلة : معلومات زلدَّثة عن التقدم احملرز يف تنظيوخدمات النظم اإليكولوجية
بالتقدم  الذي أخذ فيو االجتماع العام علماً  4/4- وادلقرر م.ح.د ((IPBES/4/INF/16‘‘ صحاب ادلصلحةأل
 العام.جتماع منذ الدورة الثالثة لال صحاب ادلصلحةالعضوية ألشبكة مفتوحة حرز يف إنشاء ـ  ادل
، قررةوالتوعية وإشراك أصحاب ادلصلحة ادلنجزة وادل تإىل تقدمي حملة عامة عن أنشطة االتصاال إضافةً و  -7
الصادرة ات هوالتوجياليت ازبذىا ادلكتب ذات الصلة قرارات البشأن العام  لالجتماعىذه ادلذكرة معلومات وفر ت

 يف اجتماعو الثامن. وعن

                                                      
*
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الفرع الثالث من مقرره يف ، فقد طلب االجتماع العام الشراكات االسًتاتيجيةأما فيما يتعلق ب -3
أمانات فرادى االتفاقات البيئية ذكرات التعاون بني دلاللمسات األخرية  وضع إىل األمني التنفيذي 4/4- م.ح.د

االجتماع وتقدمي تقرير إىل  ادلتعددة األطراف ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وأمانة ادلنرب
د التوجيو العام والتعاون مع اذليئات الدولية األخرى ذات الصلة. وير  عية التو ن أنشطة يف دورتو اخلامسة عالعام 

 .3/4- م.ح.در ر من ادلقالشراكات االسًتاتيجية والًتتيبات التعاونية األخرى يف ادلرفق الثالث بشأن إقامة 
 االتصاالت واستراتيجية التوعية - أوالا 
 تصاالت عل  أسا  يومياال –ألف 

مانة دراسة أصلزت األ الطبيعة حلفظاالرباد الدويل مو بفضل الدعم العيين الذي قدَّ  ربليل االحتياجات. -4
كل ن  دبا يف ذلك اآلثار ادلًتتبة عنتائجها،  رد موجز  يَ  أصحاب ادلصلحة الحتياجاتربليلية مفصلة استقصائية 

 .IPBES/5/INF/16 ةادلصلحة، يف الوثيقمن االتصاالت وإشراك أصحاب 
أصحاب الدراسة االستقصائية التحليلية الحتياجات على نتائج  تأسيساً . اسًتاتيجية العالمة التجارية -5

، لعالمات التجاريةمهنية لذبارية، وبدعم من وكالة لعالمة  أجريت من مراجعة  عناصر تتضمن  يت، الادلصلحة
 .دلنربالعالمة التجارية اخلاصة با، مشروع 7107على ادلكتب، قبل هناية عام  األمانة   ًتحقستَ 
من أجل  7107قبل هناية عام للمنرب الشبكي سيتم إجراء مراجعة كاملة للموقع . الشبكي وقعادل -6

 وربديد نطاق العمل ادلطلوب يف ادلرحلة ادلقبلة من تطوير ادلوقع. وووظائف ىيكلواستعراض 
ال حيمل الغالف األمامي ، وقرر أدلنربادلكتب سياسة استخدام شعار ا. أوضح استخدام الشعار اسةيس -7
شركاء األمم ادلتحدة األربعة شعارات على أن تظهر ، ادلنرب شعار   سوىالفنية ادلستقبلية  ادلنرب منشوراتميع جل

كاء. وباإلضافة إىل وىؤالء الشر ادلنرب نص يصف االرتباط ادلؤسسي بني  اخللفي برفقة فغالى العلادلتعاونني 
 باستخدام ثالثةيسمح لألطراف الحلصول على إذن اتشمل طلبات حبيث  العامة نطاق السياسة وسيعذلك، مت ت

حاالت على كل حالة من أن توافق األمانة  خطيا جيب و . ايف أمسائه (IPBES) اخلاص بادلنرب رختصدلا
سوى فيها ال يكون للمنرب اليت غري اخلاضعة لتحكم ادلنرب أو اإلذن يف احلاالت  منح فض، وسري  ىذهاالستخدام 

 .فيها ظهريددة للشعار والسياقات اليت ساحملستخدامات على اال زلدودربكم 
العالمة التجارية توحيد األمانة ألغراض  قدمتوعلى اقًتاح بناء  ،. وافق ادلكتب(IPBES)ادلنرب  سلتصر -8

ي نطق سالشائع،  لغويالعرف المع  . وسبشياً (IPBES)ختصر منطق مشًتك للعلى اعتماد ، يهاوالتعرف عل
 كما يف ادلفردة اإلصلليزية  (ip)قطع اللفظي األول حبيث ينطق ادل ،‘‘إبيس’’على النحو التايل:  ختصر رمسياً ادل
(hip) وادلقطع اللفظي الثاين (bes)   كما يف ادلفردة(best). 

كتب )انظر ادل وافق عليوو للمنرب دليل األسلوب البصري وضع . مت البصرياألسلوب دليل  -9
IPBES/5/INF/15). 

األسلوب البصري للمنرب، دليل ب مسًتشدة ،ستقوم األمانة، 7107يف عام . ادلساعدة التسويق مواد -01
شمل ذلك، على سبيل يوس. ةمهنيبطريقة اجلديدة  ادلواد التسويقية والتنظيمية ادلساعدةرلموعة من وضع وإنتاج ب

للمنرب فريدة صبغًة و ، وسائط اإلعالم نشرات  لصحائف الوقائع و مناذج و ات، نشر الو ، للعروض ادلثال، مناذج
حدات ، ووَ ري تنظيمو من فعالياتتتعلق دبا جي، ومواد إىل جانب نشرات إعالمية، لتعلم اإللكًتوينخاصة با

 .اً خاص ربمل ومساً عرض 



IPBES/5/9 

3 

 الفيديو مقاطعسلسلة من وضع تصوُّر متقن ل 7107قبل هناية عام  سيجري. ويفيدأشرطة ال  -00
كما سيجري وضع النصوص ادلرافقة ذلا وإنتاجها   دقائق، 7إىل  5منها كل مدة   ، للتوعية بادلنرب ادلخصصة

الرئيسية،  ية واإلقليميةالعادليف األنشطة و  اإلعالم االجتماعيط منصات وسائعرب ، ادلنربالستخدامها على موقع 
 غراض تعبئة ادلوارد.ألأصحاب ادلصلحة و لتوعية وكذلك 

وسائط التواصل بادلنرب، من بني التوعية أنشطة سًتكز ، 7107يف عام  .االجتماعيتواصل ال طوسائ -07
زيادة كبرية ؛ و تويًت مدفوعة األجر دماتخبذلك االستعانة شمل يوس(، تويًت)يف ادلقام األول على ، االجتماعي

ورفع مستوى االعالم االجتماعي؛  طسائيف إطار و شراكات والتوسُّع يف إبرام  ؛الصوت والفيديوعناصر يف 
و سيجري، رغم أنو . لإلدارة ادلهنيةحساب عن استحداث  ؛ فضالً قوائم تويًتلاستخدام اإلدارة االسًتاتيجية 

يف صدارة أولويات كون تلن  ااس أسبوعي، فإهنعلى أس الفيسبوكادلنرب على صفحة بصورة منتظمة، ربديث 
على تعزيز حضور ادلنرب على  أيضاً  كي ينصبل 7107الًتكيز يف عام إذ سينتقل عالم االجتماعي، اإل طوسائ

يوتيوب و اخلرباء وادلهنيني(؛ مجاعات أصحاب ادلصلحة، وخاصة إىل لوصول ل) (LinkedIn)‘‘ لنكد إن’’
(YouTube)،  ساوند كالود’’و(؛ اليت ينتجها ادلنرب الفيديومواد )الستضافة ‘‘(SoundCloud)  الستضافة ادلواد(

واد ادلكتوبة(. ادلوغريىا من ادلنرب )الستضافة مقاالت  (Medium)‘‘ ميديوم’’(؛ واليت ينتجها ادلنرب السمعية
والتوعية  تخطة لالتصاال وتنفيذ وضعلالستفادة منها يف  عالم االجتماعياإل طوسائإجراء مراجعة لم تيوس

وبني وإشراك أصحاب ادلصلحة  تأنشطة االتصاالادلواءمة بني من أجل  شهراً  07ية ادلتكاملة دلدة الرقم
 تعبئة ادلوارد.ادلقررة لسًتاتيجية اال

جهات االتصال اإلعالمية  افةسيتم توحيد ك، 7107حبلول منتصف عام . اإلعالم التقليدية طوسائ -03
 خاصة بوسائط اإلعالم يف إطار احلوسبةمركزية يف قاعدة بيانات وتوسيعها رعايتها و ادلوجودة لدى ادلنرب 

دبا يف  ة للمنرب،شريكالموعة من الكيانات جمل اق التعاون مع وحدات االتصاالتة. وسيتم توسيع نطيالسحاب
دلتحدة للبيئة، ومنظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة، برنامج األمم اذلك، من بني كيانات أخرى، 

وحدة ادلعلومات ادلشًتكة لألمم و وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، ، ألغذية والزراعةل ألمم ادلتحدةاومنظمة 
وادلوارد حلفظ الطبيعة  االرباد الدويلو ادلتحدة يف بون، ومركز األمم ادلتحدة لإلعالم اإلقليمي يف بروكسل، 

وتكمن ، وأمانة اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. الطبيعية
لنشرات اإلعالمية الرئيسية لإلصدار ادلتبادل لوإبرام اتفاقات متبادلة للمنرب الشبكة اإلعالمية  توسيعاألىداف  يف 

عناصر من اسًتاتيجية العالمة ذبمع بني وتنفيذىا،  شهراً  07 هتامية مدواإلعالنات. وستوضع خطة توعية إعال
يف وإشراك أصحاب ادلصلحة  تواسًتاتيجيات االتصاال اإلعالم االجتماعي طالتجارية، وخطة عمل وسائ

وقادة الرأي يف رلال العلوم  وسائط اإلعالم الرئيسيةعلى سيما  ال، ادلنربربسني أثر اتصاالت سبيل 
بيانات اللتوفري ‘‘ ألخبار العاجلةا’’ واألسبوعية والرصد اإلعالمي اليومية والسياسات. وسيتم شراء خدمات 

مدى و فيها امسو،  رداحلاالت اليت ي، و على وساط إعالم ادلنرب‘‘ النقرات’’البيانات اآلنية عن عدد و  يةساساأل
 .ادلنرببربنامج عمل ادلتعلقة األخبار اليت تتصدر همة ادلتطورات بالمانة تنبيو األإىل جانب ، هتأثري 
ربديد القضايا على ، ادلنرباألمانة، دبساعدة خرباء بأن تعمل على اقًتاح  ادلكتب. وافق مقاالت الرأي -04

 سعياً عن طريق مقاالت الرأي  مةمسامهات قي  ميكن للمنرب أن يقدم فيها وادلناقشات العادلية الرئيسية اليت 
ىذه ادلواد  وضعيتم سو برنامج عملو.  وسيع نطاق وأثر سلرجاتتعن  فضالً  ،توومصداقيادلنرب كانة للنهوض دب

 خرباء ادلنرب الذين يقع عليهم االختيار.األمني التنفيذي، وأعضاء ادلكتب و و ، ادلنرباسم رئيس ب
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وإرشادىم لتوسيع تغلغل عية والتو  تاالتصاالاإلقليميني يف رلال  ادلنربشركاء سيتم ربديد . نو تطوعادل -05
واللغات. وقد بدأت ىذه ادلبادرة ادلنرب حبيث يصل إىل عدد أكرب من ادلناطق وادلناطق دون اإلقليمية اتصاالت 

 سبانية يف منطقة أمريكا الالتينية.اإلبالتوعية باللغة  فعالً 
 8102عام و  8102 عام فيالتقييمات  االستعدادات إلطالق - باء

صالحها الذي من ادلقرر أن يستكملو التقييمات اإلقليمية األربعة وتقييم تدىور األراضي واستبفضل  -06
لتقييم العادلي للتنوع االستكمال ادلتوقع ل عن ، فضالً 7108يف دورتو السادسة، يف عام االجتماع العام 

دروس على وعي بمانة أصبحت األ، 7109ية يف الدورة السابعة، يف البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوج
ت أمهية التخطيط ادلبكر واالستعداداسيما ب ، ال7106يف عام  نيتقييمإطالق أول ادلستفادة من االتصاالت 

 توعية أصحاب ادلصلحة.اإلعالم و  طوسائلتأثري حقيق أقصى لت
 بغرض شحذ الوعي لدىستة الالتقييمات بشأن مجيع  زلددة اذلدفية توعيتم إجراء أنشطة سو  -07

هات االتصال لدى ادلنرب من بني و الصحفيني و وكبار اإلعالم الرئيسية،  طوسائ  ،االجتماعيالتواصل  طسائج 
ادلؤلفني عن اجتماعات  عملية والتحديثات الصادرةإعالمية عن الإحاطات إجراء أمهية ىذه النواتج من خالل ب

 .اإلعالم طوسائوجهة لرفع قدرات ادلعمل وحلقات ال
فريق اخلرباء متعدد  ، وأعضاء  نجزةتقييمات ادللل الرئيسان ادلشاركانيساىم أن  ومن ادلقرر أيضاً  -08

ون يف ادلتطوعشركاء  ادلنرب اإلقليميون ، وكذلك ون يقع عليهم االختيارمسامه وخرباء   ،كتب  ادلو  ،التخصصات
على  ‘‘النقاشية تاجلوال’’يف و بعد دورة االجتماع العام  صدارتاإل يف سلسلة من عية،والتو  تاالتصاالرلال 

التفاقات البيئية الرئيسية وادلؤسبرات األنشطة اليت ذبري على ىامش مؤسبرات القمة ادلستوى اإلقليمي، إىل جانب 
 متعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

 7107عام حيث يبدأ ذلك يف العالقات العامة، و  عالميف اإل متخصصةتتعاقد األمانة مع جهات سو  -09
التصاالت لوالتأثري  فعول، لضمان أقصى قدر من ادل7109و 7108 ويستمر يف عاميرحلة التخطيط دب

 ستة.الإطالق التقييمات بادلتعلقة 
ت االتصاالت إلصدار والكيانات لوضع اسًتاتيجياادلنظمات  منمع شركائها  األمانة أيضاً تعاون وست -71

 .7109-7107تقارير شلاثلة أو ذات صلة خالل الفًتة 
 التنفيذ المرحلي الستراتيجية إشراك أصحاب المصلحة - ثانياا 

ن، إىل ربديد اآلاليت اكتملت إشراك أصحاب ادلصلحة،  اسًتاتيجيةادلرحلة األوىل من تنفيذ أدت  -70
 مأولوياهتو  هتمرباخلأفضل  فهم  إجراء مسح ذلذه األطراف من أجل و األطراف الفاعلة صاحبة ادلصلحة يف ادلنرب 

ادلسح نتائج عملية وترد . ما يتصل بسجل أصحاب ادلصلحة بادلنربكبرية فيالثغرات ال الوقوف علىو  مواحتياجاهت
 .IPBES/5/INF/16 يف الوثيقة ىذه
للردود على الدراسة التحليلية تعمق ادلتحليل الو  التصنيف الفئوي الثانية التنفيذ مرحلةومشلت  -77

سيما  ال - دلتلقاةلردود اللعناصر الرئيسية لاألولية من األمانة  ادلتابعةو ، يف ادلنربأصحاب ادلصلحة الحتياجات 
وربديد أولويات فئات أصحاب  -ادلنربمل يف عأكثر مسامهة مباشرة يف ادلسامهة  ةرغبالالتعبري عن بفيما يتعلق 

، على الصعيد العادلي ويف كل إقليم من أقاليم بشكل كبري ناقصاً  مثلة سبثيالً ادلو اليت تفتقر إىل التمثيل  ةحلادلص
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عملية رد . وت7107والتوعية يف عام  تاالتصااللي سًتشد هبا يف عمل األمانة يف رلال األمم ادلتحدة اخلمسة، 
 .IPBES/5/INF/16 الوثيقة ربديد األولويات يف

الت توعية زلددة تركز على محإىل تنظيم ، 7107دء ادلرحلة الثالثة من التنفيذ، يف عام بوسيؤدي  -73
االتصاالت  مزجو  أو ناقصة التمثيل،غري ادلمثلة بني الفئات  منذات األولوية أصحاب ادلصلحة فئات 

 خلرباءواكتب ادلو  تعدد التخصصاتادلفريق اخلرباء  ألعضاء ‘‘تروجيية تمحال’’عناصر باإللكًتونية والتقليدية 
ادلنرب الطوعيني على الصعيد اإلقليمي يف شركاء ، ومن بدعم من وحدة الدعم الفين ،الذين وقع عليهم االختيار

بتوافر  رىناً وذلك ، ةاخلمساألقاليم من إقليم يف كل  يف ادلنربوشبكات أصحاب ادلصلحة  ،االتصاالترلال 
عن غريىا من  ، فضالً ذلا ًتويجالو  هاوتوزيعة، والًتمجاإلرشادية ألدلة اإعداد  ادلوارد. وستشمل ادلرحلة الثالثة أيضاً 

 .7107كتوبر عام /أولتشرين األيف جرى دراسة استقصائية للمتابعة ست  و . التوعية اذلادفةمواد 
 أصحاب المصلحةحمالت إشراك متعددة السنوات و الاالتصاالت  - ثالثاا 

أو أكثر بشأن تنظيم محلة واحدة ألمانة لوضع تصور ودراسة جدوى ا قدمتو اقًتاحعلى ادلكتب  وافق -74
وادلنهجية والتنظيمية اضيعية ادلو صياغة رسائل ادلنرب لتنفيذىا اليت جيري  السنواتتعددة ادلمحالت االتصاالت من 
التوعية جلميع أنشطة تصميم ىذه احلمالت لالستفادة من الرسائل و  وجيري. أكثر سباسكاً وحدة متكاملة يف 

ىداف ادلنرب والعمليات واألنتائج برنامج عمل احملرز يف  تقدمَ ال بني مباشرإلحداث ربط ، و ادلنربتقييمات 
 .األوسع نطاقاً  عادليةال حداثواألولويات األو 

 الشراكات االستراتيجية - اا رابع
ادلتعددة األطراف ذات الصلة مانات االتفاقات البيئية أ 3/4- م.ح.ددعا االجتماع العام يف مقرره  -75

كتب بالشكل ادلناسب إلقامة شراكات ادللعمل مع إىل ا بالتنوع البيولوجي وخدمات الن ظم اإليكولوجية
استجابة ذلذا أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. و  مع الشراكة االسًتاتيجي القائممنوذج اتفاق اسًتاتيجية على غرار 

ريق االتصال ادلعين باالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ف أعضاءعاون بني مشروع مذكرة تق دِّم ر، قر ادل
االجتماع  عندما نظرو ، ادلرفق األول(. IPBES/4/18)يف دورتو الرابعة للنظر فيو االجتماع العام إىل  ادلنربوأمانة 
واحدة مع أعضاء فريق تعاون مذكرة من وضع  و بدالً أن لة يف تلك الدورة، أصبح واضحاً يف ىذه ادلسأالعام 

من واحدة اتفاقات فردية مع كل ستكون ىناك حاجة إىل االتصال ادلعين باالتفاقيات ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي، 
النظم اإليكولوجية. خدمات تعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي و ادلأمانات االتفاقات البيئية 

األمني إىل  4/4- م.ح.دعن طلب االجتماع العام يف ادلقرر الدورة الرابعة يف اليت جرت دلناقشات سبخ ضت او 
 .ىذه مثل مذكرات التعاونعلى األخرية اللمسات  التنفيذي وضعَ 

احملافظة على األنواع ادلهاجرة من احليوانات معاىدة وأمانات ادلنرب برمت مذكرات تعاون بني أمانة أ  قد و  -76
ادلهددة باالنقراض من احليوانات والنباتات الربية قبل انعقاد احليوانات أنواع بالربية، واتفاقية التجارة الدولية 

اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية، وخاصة بوصفها أمانة أَعربت العام. و الجتماع الدورة اخلامسة ل
وضع اللمسات ومن ادلتوقع ادلنرب. لتعاون مع أمانة با كبري   اىتمام  عن )اتفاقية رامسار(  للطيور ادلائية ئالً مو 

 .7107 تعاون يف ىذا الصدد يف عاماألخرية على مذكرة 
مذكرة تفاىم ت اللمسات األخرية على ضعو  فقد ، سًتاتيجينياالشركاء باقي الأما بالنسبة للتعاون مع  -77
ست وضع مبادرة حبثية بشأن التغري البيئي العادلي واالستدامة العادلية. و وىي ، ‘‘ادلستقبل أرضمبادرة ’’مع 
فريق ادلعين لالتابعة لالتنوع البيولوجي وشبكة رصد علومات التنوع البيولوجي، العادلي دل رفقادلمع  ات موحدةاتفاق
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لبحوث التغري  العادلي، ؤشرات التنوع البيولوجي، ومعهد البلدان األمريكية ادلعنية دبشراكة والاألرض، برصد 
ًا لفرق عمل زلد دة بتوجيو من ادلكتب دعم، وذلك مم ادلتحدةجبامعة األ لالستدامة عهد الدراسات ادلتقدمةوم

 .تابعة للمنرب
بادرة فيما يتعلق دبسيما  الئي، استمرت ادلناقشات ادلتعلقة بالتعاون مع برنامج األمم ادلتحدة اإلمناو  -78

توضيح مواصلة حيث مت إحراز تقدم يف  ،(BES-NET) اإليكولوجيةنظم شبكة خدمات الالتنوع البيولوجي و 
 ادلناقشات جارية أيضاً و بناء القدرات. أنشطة وبببوابتها اإللكًتونية  فيما يتعلق ىذه الشبكة وادلنربالعالقة بني 

أوسع مع مبادرات ومشاريع برنامج األمم  تعاون  الستكشاف أوجو بني األمانة وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي 
ادلنرب فيما يتعلق دعم عمل  قد يكون دبقدورىا اليت‘‘ االستواءخط  ةمبادر ’’سيما  ادلتحدة اإلمنائي األخرى، ال

 ادلعارف األصلية واحمللية.ب
 المقترحةاإلجراءات  - خامساا 

ادلكتب  دلقدم منالتوجيو اببالتقدم احملرز حىت اآلن، و  يط علماً حيأن  يف العاماالجتماع  رغبقد ي -79
ويدعى وإشراك أصحاب ادلصلحة والشراكات االسًتاتيجية.  تالتصاالاإلضافية اخلاصة باطط التنفيذ خبو 

 سائل.إىل تقدمي تعليقات وتوجيهات بشأن ىذه ادل أيضاً االجتماع العام 
____________ 


