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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
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النظم اإليكولوجية
الدورة الثالثة

بون ،أملانيا 21-21 ،كانون الثاين/يناير 1122
*
البند ( 8أ) من جدول األعمال املؤقت
االتصاالت وإشراك أصحاب المصلحة:
االستراتيجية المتعلقة باالتصاالت والتواصل

مشروع استراتيجية االتصاالت والتواصل :الناتج ( 4د)
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
تستند هذه املذكرة إىل املبادئ واملبادئ التوجيهية الواردة يف مشروع اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل
-2
اليت قُدمت للدورة الثانية لالجتماع العام ( )IPBES/2/12واليت كانت ترمي إىل هتيئة إطار اتصاالت للمنرب
احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وتكون مبثابة الوثيقة
التأسيسية لكل اسرتاتيجيات االتصاالت املقبلة.
وبعد مناقشة أولية يف دورته الثانية ،طلب االجتماع العام يف مقرره م ح د 9/1-من األمانة أن تعد،
-1
بإشراف املكتب وبالتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،مشروع اسرتاتيجية لالتصاالت والتواصل لينظر
فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة .وأُعدت هذه املذكرة استجابة لذلك الطلب .ويف مقرره م ح د،9/1-
طلب االجتماع العام جمدداً من األمانة أن تضع وتنفذ ،بالتشاور مع املكتب ،اسرتاتيجية الستخدام شعار املنرب
(أنظر .)IPBES/3/INF/9

* .IPBES/3/1
K1403343

271114

IPBES/3/15

ثانياً  -السياق
سيكون اهلدف من كل أنشطة االتصاالت هو ضمان االعرتاف باملنرب بوصفه حمفالً يتسم باملصداقية،
-3
واألمهية ،واالستقاللية ،واملشروعية ،ويفضي إىل إنتاج منتجات معرفية ذات صلة بالسياسات ،ولكنها ال ُُتلي
هذه السياسات ،ويساعد يف بناء القدرات الستخدام املعرفة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية يف عملية اختاذ القرارات.
وبصورة أكثر حتديداً ،سرتمي أنشطة االتصاالت إىل تعزيز عمل املنرب يف أوساط اجلمهور الرئيسي،
-4
وتنسيق أنشطة التوعية بشأن نتائج تقييمات املنرب .وسيكون اهلدف من هنج اتصاالت املنرب وأنشطته ضمان
وصول املعلومات املناسبة التوقيت واملالئمة إىل اجملال العام على حنو استباقي لإلبالغ بشأن التقارير ،وبشكل
تفاعلي استجابة لألسئلة والنقد.
ويف حني أن اسرتاتيجية االتصاالت ينبغي أن تركز على تعزيز عمل املنرب يف أوساط اجلمهور الرئيسي،
-2
ينبغي أن تركز اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصلحة على تشجيع مشاركة أصحاب املصلحة يف عمل املنرب .وترد
اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصلحة يف املشروع املنقح هلذه االسرتاتيجية املقدم كوثيقة منفصلة
( .)IPBES/3/16وسرتكز اسرتاتيجية االتصاالت الواردة يف هذه املذكرة على جمالني رئيسيني ،مها( :أ) االتصاالت
اليومية؛ (ب) وإصدار تقارير التقييم.
ويف سياق وضع االسرتاتيجية ،أُخذت يف االعتبار بعض العوامل اليت ميكن أن تعوق جهود
-6
االتصاالت فيما بني اجلمهور .مثل اختالف اللغات ،وأساليب االتصاالت اخلاصة بكل ثقافة .وملعاجلة هذه
التحديات ،ستُوفر مواد اتصاالت باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة ،حيثما تسىن ذلك .ويف سياق أنشطته
لالتصاالت والتواصل ،سيويل املنتدى أيضاً االهتمام إىل السياق اخلاص ملختلف البلدان .ويربز هذا مفهوم أن
احتياجات البلدان النامية ميكن أن تكون خمتلفة من احتياجات البلدان املتقدمة النمو ،ورمبا تتطلب أنشطة
توعية حسب الطلب.
ولضمان تنسيق اتصاالت املنرب واتساقها ،ستعمل األمانة مع كل هيئات املنرب ،أي املكتب ،وفريق
-1
اخلرباء املتعدد التخصصات ،ووحدات الدعم التقين ،واملؤلفني الرئيسيني القائمني على التنسيق وغريهم حسب
االقتضاء .وميكن أيضاً أن تُقيم األمانة االتصاالت يف إطار املنرب ،وأن تقدم تقريراً لالجتماع العام يشمل نوع
ونطاق التوعية والتغطية اإلعالمية .وينبغي أيضاً تقدمي تقارير التقييم للمكتب والفريق يف فرتات منتظمة.
ويشمل مشروع اسرتاتيجية االتصاالت العناصر التالية :األهداف والغايات ،واجلمهور ،والتحليل،
-8
والرسائل ،وجماالت األنشطة ،والتقييم .وألغراض اإلجياز ،سريكز مشروع اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل على
النقاط الرئيسية فقط ،ولن يكون مبثابة قائمة جامعة لكل الرسائل ،واألدوات ،واجلمهور ،وأنشطة التواصل اليت
ستُستخدم لتنفيذ أنشطة االتصاالت والتواصل.

ثالثاً  -األهداف والغايات

اهلدف الرئيسي للمنري هو تعزيز الرتابط بني العلم والسياسات يف جماالت التنوع البيولوجي وخدمات
-9
النظم اإليكولوجية ،ورفاه اإلنسان على املدى الطويل ،والتنمية املستدامة .وستستند اجلهود يف جمال االتصاالت
إىل مبدأ مفاده أن املنرب سيكون له صلة بالسياسات دون أن ُميلي هذه السياسات .ولن يشارك املنرب يف الدعوة،
ولن يقدم توصيات يف جمال السياسة العامة.
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 -21وميكن أن يتيح حتديد أهداف حمددة من منظور االتصاالت عملية تقييم منذ البداية .وستكون هذه
األهداف كما يلي:
(أ) التأكيد جمدداً على مسعة املنرب كهيئة حكومية دولية ذات مصداقية ،وشفافية ،واستقاللية،
ومشروعية هتدف إىل تعزيز عملية صنع القرارات ،واتاحة واجهة معرفية بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية؛
(ب) إبالغ نتائج التقييم ،وتقدمي معلومات واضحة ومتوازنة عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،مبا يف ذلك املخاطر ،وحاالت عدم اليقني العلمي دون املساس بالدقة؛
(ج) إذكاء الوعي بشأن وظائف املنرب ،اليت تتجاوز التقييمات ،وتدعم خلق املعارف ،وبناء
القدرات ،وحتديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات؛
(د) شرح طريقة عمل املنرب ،وكيفية اختيار املؤلفني واملراجعني العاملني معه ،وكيفية إعداد تقاريره
من أجل تعزيز الفهم لعمله؛
(ه) وضع املنري موضع اجلهة اليت تضفي قيمة مضافة على العمل الذي جيري إجنازه بالفعل يف
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لدعم عملية تقرير السياسات؛
(و)

اعتماد االتصال املزدوج بني املنرب ومجاهريه من أجل حتسني منتجات املنرب ورسائله.

رابعاً  -تحليل الجمهور
 -22ينبغي حتديد مجهور اسرتاتيجية االتصاالت بصورة جيدة من أجل أن تكون االسرتاتيجية أفضل تركيزاً.
واملنرب له والية توفري املعلومات العلمية والتقنية عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ملقرري
السياسات الذين هم يف حاجة إىل معلومات عالية املصداقية واالستقاللية ليتمكنوا من اعتماد السياسات احمللية
والوطنية والدولية اليت من شأهنا معاجلة التحديات يف جمال فقدان التنوع البيولوجي ،وتدهور خدمات النظم
اإليكولوجية .وبناء على ذلك ،ينبغي توجيه اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل حنو املستفيدين الذين يستهدفهم
برنامج عمل املنرب ،وهم :احلكومات ،ومقررو السياسات على كل املستويات ،ويشمل ذلك الدول األعضاء يف
املنرب ،واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف.
 -21ويف حني أن اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصلحة ينبغي أن جتد السبل لتعزيز مشاركة أصحاب
املصلحة يف برنامج عمل املنرب ونواجته ،ينبغي تصميم اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل مع أخذ املستفيدين
املستهدفني يف االعتبار .ومع الرتكيز على املستفيدين الذين يستهدفهم عمل املنرب ،سيكون من األسهل التمييز
بني اجلمهور األساسي واجلمهور العريض.
 -23وفيما يلي اجلمهور األساسي واجلمهور العريض املقرتحان لالستفادة من نواتج املنرب .وألغراض اإلجياز،
فإن القائمة ليست جامعة:
(أ)

اجلمهور الرئيسي املستهدف:
’ ‘2مقررو السياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على كل
املستويات :ينبغي إطالع الدول األعضاء يف املنرب ،ووزارات البيئة ،والطاقة،
والصناعة ،والتخطيط ،واملالية ،والزراعة ،والسلطات احمللية ،ومستشاري مقرري
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السياسات يف جمال العلوم على أنشطة املنرب لتتمكن كل هذه األطراف من استخدام
املنرب كمصدر للمعارف املستقلة؛
’ ‘1األمم املتحدة ،واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف :بعض برامج األمم املتحدة،
واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف هم عمالء رئيسيون بالنسبة لتقارير املنرب.
وسيعمل املنرب مع هذه األطراف يف إطار أنشطته ،مبا يف ذلك يف أثناء سري أنشطة
التوعية ونشر املعلومات؛
(ب)

اجلمهور العريض:
’ ‘2الدوائر العلمية :يعتمد املنرب على الدوائر العلمية إلعداد تقاريره ،ولذلك فهو
يستهدف هذه الدوائر لزيادة مشاركتها .وميكن استهداف الروابط الدولية للعلماء
كجزء من أنشطة التوعية؛
’ ‘1أصحاب املعارف األصلية واحمللية :حدد املنرب اجملتمعات األصلية واحمللية كجمهور
رئيسي مستهدف؛
’ ‘3األعمال التجارية والصناعة :من املتوقع أن ينظر أصحاب األعمال التجارية
والصناعية املهتمني باملنرب يف تقاريره ملساعدهتم يف إجياد سبل مستدامة لتفادي
إحداث آثار على النظم اإليكولوجية ،أو احلد من هذه اآلثار ،أو درئها؛
’ ‘4املمارسون ،أو املنفذون :ستهتم منظمات كثرية والعديد من األفراد املسؤولني عن
التنفيذ يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الذين ميارسون العمل
امليداين مبعرفة منتجات املنرب ،مثل أدوات دعم السياسات ،وكيفية استخدامها؛

(ج) املنظمات األهلية :ستتأثر كثرياً بعض اجملتمعات احمللية بفقدان التنوع البيولوجي ،ولذلك فهي
يف حاجة إىل معرفة نتائج تقييمات املنرب ،وأدوات دعم السياسات .وميكن أن تعمل أمانة املنرب مع الشبكات
املعنية لنشر مواد االتصاالت على نطاق هذه اجملتمعات؛
(د) املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية :قد تكون هذه املنظمات قادرة على
دعم أهداف املنرب عن طريق توعية اهليئات التابعة هلا ،ويشمل ذلك مقرري السياسات والقطاع اخلاص؛
(ه) وسائط اإلعالم :لن تكن أمانة املنرب يف وضع ميكنها من الوصول مباشرة إىل كل اجلماهري،
ولذلك ستعتمد على العالقات اجليدة مع وسائط اإلعالم للوصول إىل مجهور عريض.
 -24ورغم أن أمانة املنرب نفسها قد ال تكون يف وضع ميكنها من إنتاج منتجات مشتقة تستهدف مجهور
معني ،فقد تعمل مبشاركة منظمات تأخذ عناصر من تقييمات املنرب وتقوم بإيصاهلا يف أشكال تراعي
خصوصيات اجلمهور بقدر أكرب.

خامساً  -الرسائل
 -22ينبغي تنسيق خدمة الرسائل ،وبصفة خاصة يف أثناء فرتة إصدار تقارير التقييم اليت يزداد فيها االهتمام
بعمل املنرب .وقبل إصدار التقارير ،ميكن أن تعمل األمانة مع الرسساء املشاركني ،واملؤلفني الرئيسيني املسؤولني
عن التنسيق ،واحملررين املسؤولني عن مراجعة التقارير لضمان اتساق الرسائل املوجهة إىل مقرري السياسات،
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ومستشاريهم يف جمال العلوم ،ووسائط اإلعالم .وينبغي أن تراعي خدمة الرسائل احلدود املنصوص عليها لتقارير
املنرب ،أو ينبغي أن تكون هذه التقارير ذات صلة بالسياسات دون أن ُُتلي هذه السياسات .ولذلك فإن
السجايا األساسية لعمل املنرب هي أن تظل خدمة الرسائل والتقارير حمايدة فيما يتعلق بالسياسات ،وأن حتافظ
على توازهنا العلمي.
 -26عالوة على ذلك ،ينبغي االتفاق بشأن عدد من الرسائل الرئيسية الشاملة اليت تشرح العمل الفعلي
للمنرب ،واستخدامها يف كل املواد املوجهة إىل وسائط اإلعالم ،أو املناسبات اليت حتضرها فئات خمتلفة من
اجلمهور .وسرتكز هذه الرسائل على شرح العملية ومشروعيتها ،مع تسليط الضوء على مفاهيم من قبيل ’’توافق
اآلراء العاملي‘‘ ،و’’استعراض األقران‘‘ ،و’’العلم املتسم بأعلى درجات اجلودة‘‘ ،وغريها من املفاهيم.
 -21ورغم أن القائمة أدناه ليست جامعة بأي حال من األحوال ،فهي تقرتح بعض الرسائل الشاملة اليت
ميكن استخدامها لتوضيح القيمة املضافة للمنرب ،ودوره يف أوساط اجلمهور غري امللم بعملياته:
(أ) املنرب هو اهليئة ذات املرجعية اليت توفر تقارير عن آخر ما توصل إليه العلم بشأن اجلوانب
الرئيسية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية استجابة لطلبات مقرري السياسات؛
(ب) ال يشكل عمل املنري إزدواجية مع العمل اجلاري ،ولكنه يضيف قيمة إىل عمل اجملموعة
الكبرية من املنظمات العاملة بالفعل يف هذا امليدان بسد الثغرات يف عملها واالستناد إليه؛
(ج) واملنرب فريد من حيث أنه يهدف إىل تعزيز القدرات من أجل االستخدام الفعال للعلم يف
عملية اختاذ القرارات على كل املستويات؛
(د) واملنرب مستقل علمياً ،ويضمن املصداقية ،واألمهية ،واملشروعية عن طريق استعراض األقران
لعمله ،والشفافية فيما يتعلق بعمليات اختاذ القرارات بغية تبادل البيانات واملعلومات والتقنيات اليت توفرها
املصادر ذات الصلة ،وتقامسها ،واستخدامها؛
(ه) واملنرب يدرك وحيرتم مسامهة املعارف األصلية واحمللية يف احملافظة على التنوع البيولوجي والنظم
اإليكولوجية واستخدامها املستدام؛
(و) ويسلم املنرب بالطابع الفريد للتنوع البيولوجي واملعرفة العلمية يف املناطق ،وأيضاً احلاجة إىل
املشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامية ،والتمثيل اإلقليمي واملشاركة يف هيكل املنرب وعمله بصورة متوازنة؛
(ز) ويعتمد املنرب هنجاً جيمع بني عدة ختصصات ومتعدد التخصصات تندرج يف إطاره كل فروع
العلم ذت الصلة ،مبا فيها العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية.

سادساً  -مجاالت النشاط
ألف  -االتصاالت اليومية
 -28ميكن أن توفر أمانة املنرب املعلومات واملعلومات املستكملة املنتظمة عن نواجتها ،واملناسبات ،واألنشطة
عن طريق موقعها الشبكي ،وحساباهتا للتواصل االجتماعي ،والعروض وما إىل ذلك .وميكن االطالع على كل
األنشطة املقرتحة اليت ميكن اإلضطالع هبا ابتداء من عام  1122واجلدول الزمين يف املرفق هبذه املذكرة.
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باء  -صدار تقارير التقييم
 -29سيتم إصدار تقريرين يف الدورة الرابعة لالجتماع العام :األول هو التقييم املواضيعي للتلقيح وامللقحات
ذات الصلة بالغذاء ،والثاين هو التقييم املنهجي لسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية .وستلي ذلك املزيد من تقارير التقييم .وستكون هناك فرتة قصرية ،من احملتمل أن تكون ثالثة
أشهر ،سينصب فيها االهتمام املستمر واملركز على كل واحد من التقريرين يف مجيع أحناء العامل .ومن الضروري
أن يكون املنرب مستعداً لذلك.
 -11وسيكون إصدار تقارير التقييم مبثابة فرتة اهتمام شديد من جانب وسائط اإلعالم ،وصانعي القرارات،
وأصحاب املصلحة اآلخرين يف عمل املنرب .وستكون األهداف االسرتاتيجية الرئيسية للمنرب يف هذه الفرتة اليت
يكون فيها النشاط يف ذورته كما يلي :أوالً االستمرار يف التغطية اإلعالمية املتسمة باحليوية والدقة واالستدامة؛
ثانياً تنسيق ومراقبة خدمة الرسائل اليت ينبغي أن تكون يف حدود صارمة تُوضع لتقارير املنرب ،أي ينبغي أن تكون
هذه الرسائل ذات صلة بالسياسات دون أن ُُتلي هذه السياسات؛ ثالثاً تلبية طلبات املستخدمني النهائيني،
وبصفة خاصة طلبات صانعي القرارات ،واخلرباء من الدوائر العلمية والتقنية يف احلكومات والقطاع اخلاص
ألغراض تنظيم احللقات الدراسية ،وجلسات اإلحاطة ،واالجتماعات.
 -12وبغية تعزيز نتائج تقارير التقييم ،من املهم وضع سياسة توعية ،وتنظيم محلة لتوطيد العالقات مع
وسائط اإلعالم ،مبا يف ذلك إصدار البيانات الصحفية ،واستخدام وسائل التواصل االجتماعي ،واإلعالنات
على شبكة اإلنرتنت ،وتنظيم املؤُترات الصحفية ،واستغالل خدمة الرسائل ،واإلدالء بالكلمات.
 -11ومن أجل حتقيق الفعالية وإحداث األثر املطلوب ،يُوصى بأن يتعاقد املنرب مع شركة استشارية يف جمال
االتصاالت لبعض األشهر قبل إصدار تقارير التقييم للتعامل مع احلجم املتزايد لألنشطة واملنتجات اليت ينبغي
تطويرها ونشرها .وتتماشى هذه التوصية مع املمارسات املماثلة اليت يعتمدها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري
املناخ الذي كان يستعني بالشركات االستشارية يف جمال االتصاالت يف أوقات الذروة .وميكن أن تغطي ميزانية
االتصاالت املخصصة لكل تقييم تكلفة هذا التعاقد مع الشركات االستشارية ،وسيقتصر هذا التعاقد على
فرتات الذروة فقط قبل ،ويف أثناء ،وبعد إصدار تقارير التقييم .وميكن للشركة االستشارية العمل بإشراف املكتب
وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،وبالتعاون مع موظف االتصاالت يف األمانة.
 -13وسيكون إبالغ نتائج تقييمات املنرب مهمة صعبة بسبب مدى تعقيد املسائل العلمية واحلاجة املتزايدة
للوصول إىل مجاهري يتجاوز نطاقها دائرة العلماء واحلكومات .ومبساعدة الشركة االستشارية يف جمال االتصاالت،
ميكن إعداد رسائل واضحة موجهة ملختلف اجلماهري .عالوة على ذلك ،ميكن أن يرتجم الكتاب العلميون
املدربون اللغة التقنية إىل نصوص مناسبة لالتصال اجلماهريي ،أو تصميم صفحات موقع شبكي تشرح املفاهيم
العلمية للجمهور العام دون اساءة تفسري األدلة اليت تستند إليها هذه املفاهيم أو اإلخالل هبا.
 -14ونظراً إىل أن التقييم املواضيعي بشأن التلقيح وامللقحات سيكون واحداً من أول تقريرين يتم صدورمها،
فمن املمكن استخدامه كنموذج لألنشطة واملنتجات املطلوبة قبل وأثناء وبعد كل تقرير تقييم .ويرد أدناه يف
املرفق هبذه املذكرة جدول زمين لألنشطة املقرتحة.
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سابعاً  -التقييم
-12

تتألف عملية التقييم من ثالث مراحل ،هي:

(أ) استقصاءات التصورات :سيتم إجراء استقصاء كل سنة يستهدف اجلمهور العريص الرئيسي
من أجل قياس التصورات بشأن املنرب وعمله؛
(ب) مناقشات فريق الرتكيز :لقياس فعالية اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل ،ميكن تنظيم مناقشات
يف إطار فريق الرتكيز يف مراحل رئيسية من مراحل احلملة يف أثناء سري عملها .وميكن إجراء هذه املناقشات يف
أثناء املناسبات الكبرية ،أو ميكن توجيهها لتسهدف مجهور معني ،مثل مجهور صانعي القرارات؛
(ج) رصد حمتوى وسائط اإلعالم :ميكن إجراء رصد مستمر للتغطية الصحفية يف املواقع الشبكية،
والصحف ،واجملالت ،واملنشورات العلمية.
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المرفق
خطة التنفيذ
 -2تقدم خطة التنفيذ املزيد من التفاصيل بشأن األنشطة اليت ميكن تنفيذها يف إطار اجملالني الرئيسيني
لالتصاالت :أوالً االتصاالت اليومية ،وثانياً إصدار تقارير التقييم.
ألف  -االتصاالت اليومية
-1

بدءاً من عام  ،1122تقرتح األمانة استحداث املنتجات التالية ،واالضطالع باألنشطة التالية:

(أ) حتليل االحتياجات :سيتم التحليل كجزء من مشروع اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصلحة
اليت قُدمت لالجتماع العام يف الوثيقة  .IPBES/3/16وستكون نتائج هذا التقييم ذات قيمة ألغراض التخطيط
يف جمال االتصاالت؛
(ب) جتديد املوقع على شبكة اإلنرتنيت :سيكون أحد املشاريع الواسعة النطاق اليت ستضطلع هبا
األمانة جتديد املوقع على شبكة اإلنرتنت .واهلدف من ذلك هو إنشاء موقع شبكي سهل االستعمال وبديهي
يتسم بشكل ومضمون معاصرين وجديدين؛
(ج) أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :ستستخدم األمانة أدوات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت تتيح فرصة للحوار والتواصل مع هيئات املنرب (املكتب ،وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات)
وأفرقة العمل ،وأفرقة اخلرباء .وستساعد أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تقاسم امللفات والتعاون
املباشر على اإلنرتنت باإلضافة إىل خدمات التداول بالفيديو؛
(د) اهلوية البصرية :مبساعدة مصممي الرسوم البيانية املهنيني ،ميكن إنشاء هوية بصرية مؤسسية
ومتسقة لكل منتجات وأنشطة االتصاالت ،مبا يف ذلك املوقع الشبكي ،والعروض ،وصحائف الوقائع،
واملنشورات ،وغريها من النواتج؛
(هـ)
لتعزيز عمل املنرب؛

العروض :مبجرد وضع دليل األسلوب البصري ،ميكن أيضاً وضع عروض مهنية وجذابة املنظر

(و) صحائف الوقائع :ميكن أيضاً إنشاء صحائف وقائع مكونة من صفحة واحدة تعرض عمل
املنرب باستخدام نفس دليل االسلوب البصري .وستُرتجم منتجات االتصاالت الرئيسية ،كلما أمكن ،إىل اللغات
الرمسية الست لألمم املتحدة؛
(ز) وسائل التواصل االجتماعي :ميكن أيضاً وضع اسرتاتيجية للتواصل االجتماعي لزيادة فرص
املشاركة يف عمل املنرب .وسيتم إنشاء حسابات على فيس بوك () ،)Facebookوتويرت ) ،)Twitterويوتيوب
( )YouTubeتوفر معلومات مستكملة عن عمل املنرب؛
(ح) الصفحة الشبكية لألسئلة اليت كثرياً ما تُطرح :سيتم إنشاء هذه الصفحة على املوقع الشبكي
املجدد حبيث تتاح عليها الرسائل الرئيسيية اليت تشرح أسباب إنشاء املنرب ،وكيف ميكن أن يضيف قيمة إىل
ُ
جمموعة املبادرات احلالية ،وكيف يعمل ووفقاً ألي مبادئ؛
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(ط)
الشبكي اجملدد؛
املتحدة؛

(ي)

املناسبات والتوعية :ميكن أضافة جدول زمين يتضمن املناسبات اليت ينظمها املنرب إىل املوقع
الرتمجة :ستُرتجم منتجات االتصاالت الرئيسية ،كلما أمكن ،إىل اللغات الرمسية الست لألمم

(ك) موسوعة ويكيبيديا ( :)Wikipediaسيتم استكمال صفحة املنرب على موسوعة ويكيبيديا
( )Wikipediaبعد املناسبات الكبرية ،مثل دورات االجتماع العام ،وإصدار تقارير التقييم؛
(ل)

االستقصاء السنوي :سيتم إجراء استقصاء لقياس تصورات أصحاب املصلحة كل سنة.

اجلدول 2

الجدول الزمني ألنشطة االتصاالت
األنشطة

اجلداول الزمنية

تقييم االحتياجات

اإلجناز حبلول نيسان/أبريل 1122

جتديد املوقع على شبكة اإلنرتنيت

كانون الثاين/يناير  -نيسان/أبريل 1122

أدوات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

املشرتيات حبلول نيسان/أبريل 1122

اهلوية البصرية

اإلجناز حبلول حزيران/يونيه 1122

العروض

اإلجناز حبلول ُتوز/يوليه 1122

صحائف الوقائع

اإلجناز حبلول آب/أغسطس 1122

وسائل التواصل االجتماعي

على مدى العام

الصفحة الشبكية لألسئلة اليت كثرياً ما تُطرح

اإلجناز حبلول حزيران/يونيه 1122

املناسبات والتوعية

على مدى العام

الرتمجة

اإلجناز حبلول تشرين الثاين/نوفمرب 1122

موسوعة ويكيبيديا ()Wikipedia

االستكمال بصورة منتظمة

االستقصاء السنوي

يُنجز يف تشرين األول/أكتوبر كل عام

باء  -إصدار تقارير التقييم

 -3نظراً إىل أن التقييم املواضيعي بشأن التلقيح وامللقحات سيكون واحداً من أول تقريرين يتم صدورمها،
فمن املمكن استخدامه كنموذج لألنشطة واملنتجات املطلوبة قبل وأثناء وبعد كل تقرير تقييم .وميكن استخدام
جدول زمين لألنشطة كنموذج إلصدار تقارير التقييم اليت ستصدر بعد ذلك.
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اجلدول 1
الجدول الزمني ألنشطة البداية
األنشطة قبل ،ويف أثناء ،وبعد
التقييم املواضيعي بشأن التلقيح
وامللقحات.

تشرين
األول/أكتوبر
1122

تشرين
الثاين/نوفمرب
1122

املنشورات
مواد الدعم
املنتجات املشتقة
املؤُتر املخصص
املناسبات اخلاصة ،وجلسات
اإلحاطة ،واألحداث اجلانبية
فرص املتحدثني
األسئلة املباشرة على اإلنرتنت
وأجوبة اخلرباء
خطة االستجابة السريعة
الناطقون باسم اهليئات
التدريب يف جمال وسائط
اإلعالم
قائمة بوسائط اإلعالم املؤثرة
رصد وسائط اإلعالم
التسويق
القوائم الربيدية
املؤُترات الصحفية
املقابالت

__________________
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كانون
األول/ديسمرب
1122

كانون
الثاين/يناير
1126

شباط/فرباير
1126

آذار/مارس
1126

