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 باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛ ميكن االطالع على هذه الوثيقة 
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A 

 المؤقت األعمال جدول من 21 البند

 الرئاسي للجهاز السابعة الدورة

 2017 الثاني تشرين/نوفمبر 3 – األول تشرين/أكتوبر 30 رواندا، كيغالي،

 لمعاهدة الدوليةلتااال  االاستراتيجية 

  
 

 موجز
 

 اسيااتيجية وضيع األمانية مين الرئاسيي للجهاز السابعة الدورة مكتب طلب ،2017 آذار/مارس يف الثاين يف اجتماعه 
 .الدورة هذه اجلهاز الرئاسي يف على تعرضل الدولية للمعاهدة اتصاالت

 
 أكثيير اتصياالت تطيوير يف الدوليية املعاهييدة لتوجييه اسيااتيجية أداة تيويرهيو  هييذه االتصياالت اسيااتيجية مين الغيرض 
 لتطيييوير منتجيييات اسيييكا  ومت اتسييياقا   أكثيييرا  االسيييااتيجية إطيييار تيييوير  أن املتوقيييع ومييين. ييهيييا املصيييلحة أصيييحا  ميييع انتظاميييا  
 االتصاالت. وخدمات

 التوجيها  الملتمسة
 

 للمعاهيدة االتصياالت واملصادقة على اسااتيجية الوثيقة هذه يف الواردة املعلومات يف النظر إىل اجلهاز الرئاسي مدعو 
 .سااتيجيةذه االالفّعال هل للتنفيذ مناسبة يعتربها أخرى توجيهات أية وتقدمي الدولية
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 مقدمة -أوالا 
 
 أحناء يف الدول لتمكني 2001 عام يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية املعاهدة مدتاعت    -1

 وقد. ومنصفة عادلةاستفادة  الوراثية املادة من ةستدامامل واالستفادة للمحاصيل البيولوجي التنوع على احملايظة من العامل
، عرب اآلن حىتإىل االن يّسرت املعاهدة و . متعاقدا طريا   144 تشمليغدت  إنشائها منذ كبرا    منوا   الدولية املعاهدةمنت 
 النباتية الوراثية املواردمن ماليني عّينة  4 من أكثر نقل ،هامنايع وتقاسمعلى املوارد  للحصول األطراف املتعدد نظامها
 املستدام هاواستخدام والزراعة لألغذية النباتية الوراثية ملواردا حفظيف  ومريب النباتات املزارعني ودعمت والزراعة لألغذية

 .العامل أحناء مجيع يف ناميا   بلدا   55 يف تنفذ مشروعا   61 خالل من
 

 أصييحا  طييالعإ لضييمانت اتصيياال اسييااتيجية إىل حاجيية وهنييا  ل،حتييوّ  مرحليية يف اآلن الدولييية املعاهييدة أصييبحت 
 .املستقبلية والربامج واإلجنازات التطورات آخر على بانتظام املصلحة

 
 منظمةومها ، الدولية ملعاهدةاراعيا ذلك  يف مبا ،على نطاق واسع الدولية املنظماتأقّرت  ،األخرة السنوات يف -2

. املكّرس هلذه االسااتيجية تنفيذأمهية الو  تالتصاالل اسااتيجيةوضع أمهية  ،البيولوجي التنوع واتفاقية والزراعة األغذية
 وحىت. التصاالتل التنظيمية ططاخلو  سياساتال تنفيذمهمتها  تتصااللال خمصصةاآلن يرق  ظماته املنى هذولد
 منتجات تقدميمكّرسة ل موارد ختصص مل أهنا كما  ،سقةمت تاتصاال اسااتيجية الدولية ملعاهدةلدى ا كني مل اآلن،
 مكتبوناقش  أقرّ يف أحدث تطور بشأن هذه املسألة، و . اسااتيجية خطة إطار يف رةاتصاالت مستم أنشطةالقيام بو 

 وضعبضرورة  التمويل، باسااتيجية املعنية املخصصة االستشارية اللجنة وكذلك الرئاسي، للجهاز السابعة الدورة
 إىل األمانة كتبامل دعا الثاين، اجتماعه ويف 1.سااتيجيةهذه اال تنفيذة ر بضرو و  الدولية للمعاهدة اتصاالت اسااتيجية

 هذا سياق ويف. 2017تشرين األول /أكتوبر يف السابعةته دور يف  جلهاز الرئاسيا ييها نظريل تاتصاال اسااتيجية وضع
 .ت هذهاالتصاال اسااتيجيةضعت و   ،الطلب

 

 النطاق والغرض -ثانياا 
 

 اتصاالتإقامة  يف الدولية املعاهدة لتوجيه اسااتيجية أداة توير هو االتصاالت اسااتيجية مناألساسي  الغرض 
 .ييها املصلحة أصحا  مع ومستمرة وواضحة منتظمة

 
. املناسب الوقت يفو  املناسبة األدوات باستخدام املناسب اجلمهور إىل الوصول هو ةالالفعّ  صاالتمفتاح االت -3

 أومن الناس  كبرة  جمموعة إىل رسالة نقلة املعنية ترمي إىل املؤسسسواء كانت  ،األمهية حاسم الوالفعّ  الواضحواالتصال 
 الدعم بناءلو . مرئية غر حىت أو ا  استغالال  كايي ستغلةم   غرالالمعة  واإلجنازات الربامج تظل قد ذلك، دون. واحد يرد إىل

ريع درجة و  املصلحة، أصحا  مع بفعاليةاالخنراط  مواصلة الدولية املعاهدة وأمانةاجلهاز الرئاسي  على عليه، واحلفاظ
 قدر بأكرب ذلك حتقيق وميكن. ةيقبلستامل لألنشطة الدعم وحشد ةاملعري وتقاسم اإجنازاهتإبراز و  الدولية باملعاهدة الوعي
 .املستقبل يف اتصاالتومواد  أنشطةتطوير ل دليال  تكون  تاتصاال اسااتيجيةعرب  الفعالية من

                                                           

 .BS764e.pdf-http://www.fao.org/3/a تقرير االجتماع التاسع للجنة املخصصة املعنية باسااتيجية التمويل، متاح على: 1 
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 ومنتجاهتا الدوليةملعاهدة ا اتصاالت عمليات لتعزيز إطار توير هو هذه االتصاالت اسااتيجية من الغرض  -4
 2.يف هذا الشأن التوجيهيةخطوطها و  لالتصاالتوالزراعة  ذيةاألغ منظمة اتسياس مع يتسق مبا وخدماهتا، وأنشطتها

 
.  واسااتيجية منتظمةت اتصاال ومواد أنشطة ونشرتطوير  بشأن توجيهات هذه االتصاالت اسااتيجية توير  -5

 مفيدة توجيهيةخطوط  تقدميب الوطينعلى املستوى  التنفيذللمنخرطني يف و جلهات التنسيق الوطنية  الدعم قدمت كما
 وتنفيذها دعمهاوضمان  الدولية لمعاهدةأيضل ل يهم ضمان على بدوره ذلك وسيساعد. تاالتصاال جمال يف جلهودهم

 للحوار مةقيّ  مدخالت توير على هذه تاالتصاال اسااتيجية تنفيذ سيساعد ذلك، على وعالوة. أيضل حنو على
 التنمية خبطة املتعلقة اجلارية األنشطة يف واملسامهة 3البيولوجي، للتنوع املتحدة األمم عقد أنشطةحول إدامة  اجلاري

 5.الدولية للمعاهدة املوارد تعبئة جهود دعمت موادتقدمي و  2030،4 لعام املستدامة
 

 األهداف -ثالثاا 
 
 :هي تاالتصاال السااتيجية الرئيسية األهداف -6
 

 والنتائج والربامج نشطةحول األ الرئيسيةهيئاهتا  مع املعلومات تبادلب - عالء شأهناإو  الدولية املعاهدة رازبإ زيادة
  املناسب؛ الوقت ويف واضحة بطريقة

 
 .اإلجيابية واإلجنازاتاإلجيايب  األثربتبيان  – الدولية للمعاهدة واملستقبلية احلالية لربامجل الدعم حشدو 

 
 أحد ،والزراعة غذيةاأل منظمةعلى مستوى  االتصاالت واسااتيجية الراهنة العاملية التنمية قضايا تبارأخذا  باالع -7

 املستدامة التنمية وخطة والزراعة األغذية ومنظمة الدولية املعاهدة بني الواضحة الصلةهو إبراز  اهلامة الثانوية األهداف
 :التالية املستدامة التنمية أهداف سيما وال ،2030

 
  6؛املستدامة الزراعة وتعزيز اجلوع على لقضاءا 2 الهدف

  
 7.البيولوجي التنوع يقدان وقف 15 الهدفو 

 
 :التالية املستدامة التنمية أهدافبني و  الدولية املعاهدة أنشطة بني الربطا  أيض ميكن ذلك، إىل باإلضاية -8
 

 8،الفقر على لقضاءا 1 الهدف

                                                           
 2 http://www.fao.org/docrep/x1200e/x1200e02.htm#P0_0. 
 .(https://www.cbd.int/2011-/2020) .2020-2011يساهم عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي يف تنفيذ اخلطة االسااتيجية للتنوع البيولوجي  3 
 .13واهلدف  5واهلدف  1، ولكن أيضا  اهلدف 15من أهداف التنمية املستدامة واهلدف  2خاصة اهلدف  4 
 .BS764e.pdf-http://www.fao.org/3/a :2017يونيو/ حزيران  ،تقرير اللجنة املخصصة املعنية باسااتيجية التمويل 5 

 .https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2 .القضاء على اجلوع وتوير األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة 6 

وتعزييز اسيتخدامها عليى حنيو مسيتدام، وإدارة الغابيات عليى حنيو مسيتدام، ومكايحية التصيحر، ووقيف تيدهور محاية النظم اإليكولوجية الربيية وترميمهيا  7 
 .https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15 .األراضي وعكس مساره، ووقف يقدان التنوع البيولوجي

http://www.fao.org/docrep/x1200e/x1200e02.htm#P0_0
https://www.cbd.int/2011-2020/
http://www.fao.org/3/a-BS764e.pdf
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  9،اجلنسني بني املساواة حتقيق 5 الهدف
 
 10.املناخ لتغر للتصدي إجراءات ختاذا 13 الهدفو 

 
 التنمية أهدافأن  التاسع، اجتماعها يف التمويل باسااتيجية املعنيةاملؤقتة  املخصصة اللجنةأوضحت كما  -9

اجلهاز الرئاسي قيام  ضرورة على اللجنةوقد أّكدت  11.الدولية للمعاهدة" السياسيالوجه " لتعزيز يرصةتوير  املستدامة
 استكشاف إىل باإلضاية ،"والتوعية تاالتصاال زيادة"و املستدامة التنمية أهداف مع" املشاكة الروابط تعزيز زيادةب"

 12.والتغذية العامة الصحةو  البيولوجي والتنوع والبيئة الزراعية والتنمية املناخ تغر مثلمن  تنمية قضايا مع احملتملة الصالت
 .إضايية ثانوية ا  أهداي األهداف هذه كل  اعتبار وميكن

 

 المستهدف الجمهور -رابعاا 
 

 تاتصياال منتجيات تصيميم يف األوىل اخلطيوات بيني مين املسيتهدية اجلماهر/الرئيسييني املصيلحة أصحا  حتديد 
 .الةيعّ 
 
 )اجلماهر( اجلمهور أو الرئيسيني املصلحة أصحا تعريف و  حتديد املهم من ،تاتصاال منتجات تصميم قبل -10

 املصلحة أصحا  الرئيسيةاجلماهر  تشمل الدولية، للمعاهدة تاالتصاال اسااتيجية وألغراض. )املستهدية( املستهدف
 :واحملتملني احلاليني

 
 األساس المنطقي الوصف الجمهور الرئيسي

 الصييييييعيدين علييييييى السياسييييييات صييييييانعو طراف املتعاقدة األ
علييى املسييتوى  وزراءاليي والييدويل، الييوطين
 والشيييييييييؤون والبيئييييييييية الزراعييييييييية) اليييييييييوطين
 وطنييييية،ال تنسيييييقالجهييييات  ،(اخلارجييييية

 ويف رومييييييييييا، يف) دائموناليييييييييي مثلييييييييييونامل
 ويودال ،(من األمكنة وغرها العواصم

. ارئيسيييشكل هؤالء مجهورا  مستهديا  
ي ذمتخيييييييييي إىل الوصييييييييييول املهييييييييييم ميييييييييين
 واملمثليني السياسيات وصيانعي اتالقرار 

 أنشييييطة تنفيييييذ يف ودعمهييييم الييييوطنيني،
 .الدولية ةاملعاهد وبرامج

                                                                                                                                                                                     
 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1 ،القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان 8 

 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5 ،والفتيات النساء كل  ومتكني اجلنسني بني املساواة حتقيق 9 

  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 ،اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغر املناخ وآثاره 10 

 fBS764e.pd-http://www.fao.org/3/a :2017يونيو/ حزيران  ،املخصصة املعنية باسااتيجية التمويلتقرير اللجنة  11 

 املرجع نفسه. 12 
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 املعاهييدة إىل بعيد تنضييم ملالي   بليدانال املتعاقدةغر األطراف 
 الدولية

 باالنضيمام البلدانكاية   إقناعمن املهم 
الشييمولية  تحقيييقل الدولييية املعاهييدة إىل

 البيولييوجي للتنيوع احملتمليية املنيايع وزييادة
 الغيييييييييييذائي واألمييييييييييين العييييييييييياملي النبييييييييييياي
 .ياملستقبل

منظومية  وأسيرة والزراعية ألغذييةا منظمة
 األكرب املتحدة ألمما

األمييييييم  التووكييييييا تييييييانالراعي اناملنظمتيييييي
 ىمسييييييييتو  علييييييييى -األخييييييييرى  املتحييييييييدة

 قليمييياإلاملسييتويات و  ةالرئيسييي اتاملقيير 
 واحمللي قليمياإل ودون

 وثيقيني وتعاون تنسيقب لعملمن املهم ا
والزراعييية  ذييييةاألغ منظمييية وحيييدات ميييع
 مييييييع اتشييييييراكإلقاميييييية و  الصييييييلة، ذات

ال و  األخييييرى، املتحييييدة األمييييم وكيييياالت
 جمييييييييياالت يفاملنخرطييييييييية  تليييييييييك سييييييييييما
 .الرئيسية النشاط

 التنييوع اتفاقيية مثيل شيقيقة،ال نظمياتامل أخرى دولية منظمات
 البيولوجي

 ميع سييما ال شيراكات، إقامية املهم من
 البيولييوجي التنييوعاملنخييرطني يف أنشييطة 

يييؤدي  مييا الدولييية، والتنمييية للمحاصيييل
 .والفهم الوضوحمزيد من إىل 

 مراكيز ذليك يف مبيا ،شريكةال نظماتامل شركاءال
 الزراعيييية للبحيييوث االستشيييارية اجلماعييية
 احلكومييييييييية غيييييييير واملنظمييييييييات الدولييييييييية

 والقطييييييياع امليييييييدين اجملتميييييييع ومنظميييييييات
 وامليييراقبني امليييزارعني وجمموعيييات اخليييا 
 .اآلخرين

 جهيودامتيداد  ملضياعفة يرصا   هذه توير
 يزييد ميا الدوليية، لمعاهدةل تاالتصاال

 .والفهم وضوحال من

 االحتييييييييياد ،ميييييييييثال  ) ونحلييييييييياليا وناملييييييييياحن وناملاحن
 مثييييييييل) وناحملتمليييييييي ونوامليييييييياحن( األورويب
 والقطييييياعاملاحنييييية  واملؤسسيييييات البليييييدان
 (اخلا 

 وإظهييارإبييراز  مسييتوى زيييادة املهييم ميين
تييييييييييييييييؤدي  أن ميكن/تييييييييييييييييؤدي كيييييييييييييييييف
 جهييودودعيم  إجيييايب أثيرإىل  املسيامهات
 .التمويل

 واملؤسسيييييييييييات ألكادميييييييييييييةألوسييييييييييياط اا  يةبحثالؤسسات امل
 الصلة ذات البحثية

 وتطيييييييييوير اليييييييييوعي زييييييييييادة هيييييييييممييييييييين امل
 رييييع يف للمسييياعدة احملتملييية الشيييراكات
 واألنشطة الربامج ويعالية مستوى

 هيذه وتشيمل. املختلفية اإلعالم وسائل الصحاية
 واملتخصصييييية العامييييية اإلعيييييالم وسيييييائط
 واإلقليمييييييي، الييييييدويل الصييييييعيدين علييييييى

 احمللية اإلعالم وسائطوكذلك 

 .زو رب الو  الفهمزيادة 

 نو عيادي أشيخا  هومني. العام اجلمهور اجلمهور العام
ومن ال خربة تقنية حمددة ومن ميتلكون 

  خربة كهذه لكونميت

تعزييييز و  الدوليييية باملعاهيييدة اليييوعي زييييادة
 .يهمها
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مييع  ،لكيل مجهييور معينّي  خصيصييا مصيممة رسيائلب ةخمتلفيي ةمسيتهديمجيياهر  إىل الدوليية املعاهييدةينبغيي أن تصيل  -11
 ولكيي. الفعاليية مين قصيىاأل قيدرال لتحقييق املسيتخدمة اإلعيالم وسيائطتنوييع و  الشياملة الرئيسيية لرسائلا باالعتبار األخذ
 ذلييك ويشييمل. واملناسييبة للجمهييورا  تبعيي تكييفهيياينبغييي  ،يعيياال   نشييرها ووسييائل ومضييموهنا الرسييائل شييكلكييل ميين   نيكييو 
 .الرئيسية هاورسائل الدولية للمعاهدة البصرية اهلوية على احلفاظ مع والعاملي، والوطين واإلقليمي احمللي اتالسياق

 

 والمسؤوليا  األدوار -خامساا 
 

 يف املباشرة مشاركتهاضمان و  الرئيسية الفاعلة اجلهات من توقعامل ما توضيح على واملسؤوليات األدوار حتديد يساعد 
 الصلة ذات ضاياللق مشا  يهممنطلق  من اجلميع يعمل أنذاته  لقدربا املهم ومن. تاالتصاال اسااتيجية تنفيذ

 .اجلمهور هلا ويهماملعاهدة ز و بر  تعزيز يفية مسامهتهم فلكيو  الدولية، باملعاهدة
 

 :الدولية للمعاهدة تاالتصاال اسااتيجية تنفيذ يف حمددة بأدوار التالية اجملموعاتقيام  املتوخى من -12
 

 املوارد تويرضامنا  و  اتالتوجيه ا  قدمم سنتني، كلمرة   تاالتصاال اسااتيجيةمبراجعة  الجهاز الرئاسي سيقوم (1)
 .ااتيجيةهذه االس لتنفيذ الكايية

 
 وخدمات منتجات ذلك وسيتضمن. سنوية تاتصاال خطة وضعب تاالتصاال اسااتيجية األمانة ستنفذ (2)
 املصلحة وأصحا  املتعاقدة األطراف واحتياجات اجلهاز الرئاسي من الواردة التوجيهاتعلى أساس  نتجتو  صممت

 .الرئيسيني
 

 تفصيلية سنوية تاتصاال خطة وتنفيذ وضع على التوعيةو  تاالتصاال جمال يف موظف/أخصائي سيشرف 
 .األمانة موظفي مندخالت ومب الدولية املعاهدة أمني من بتوجيه واألنشطة للمنتجات

 
 الاكيزاألخذ باالعتبار  مع السنوية،االتصاالت  خلطة منتظمة ومراجعة مدخالت الفنيون املوظفونوير سي 

 .املصلحة أصحا  واحتياجات املواضيعي
 

  الرئيسية تواالتصاال اإلعالم وأنشطة منتجات ونشر تبادل على األمانة مع الدولية املعاهدة شركاء سيعمل (3)
 13.األخرى التواصل وأنشطة يعاليات يف للمشاركة ير  وتوير

 

                                                           
 .وترتيبات التعاون الشراكاتأدناه عن  ثامنا  أنظر القسم  13
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 الرئيسية والرسائل العالما  التجاريةوضع  -سادساا 
 

  إلنشاء هوية يريدة:هنا  عنصران ضروريان  

  (واخلطوط لواناألو  صورال) متسقة تصميم عناصر -التجاريةالعالمات  وضع -1

 (املواضيعية اإلجراءات/اجملاالتقائمة على ) واضحة" منجزة " رسائل - رئيسيةال رسائلال -2
 

 ملعاهيييدةتسيييتخدم ا أن املهيييم مييين ،ى هيييذا احلضيييورواحملايظييية عليييللمعاهيييدة الدوليييية  ويرييييد واضيييححضيييور  رسييياءإل -13
 خطيوطو  لالتصياالتوالزراعية  ذييةاألغمنظمية  اسيااتيجية ميع تتسيق متمييزة رئيسيية ورسيائل جتارية" متسيقةعالمة " الدولية
 املنظمية، يف لالتصياالت التوجيهييةاخلطيوط  أحيدث ميعا  متشييو  ،2015 عيام يفميثال ، ي. يف هيذا الصيدد التوجيهيية مةاملنظ
 وقد. املنظمة شعار مع باالقاانييما بعد  دائما   يظهرل ،(واألبيض ألسودوبا باأللوان) الدولية املعاهدة شعار تصميم أعيد
 وواضيييحة ةمركييزّ  رسيييائل تطلييبت ةاليييالفعّ االتصيياالت ي. وضيييع العالمييات التجاريييية للمعاهييدة الدوليييية ميينا  جيييزء هييذا أصييبح
 .ومتسقة

 
 ذلك يف مبا التصميم، لعناصر املتسق االستخدام التجارية اتوضع العالم شملي التجارية: اتوضع العالم -14

 واضحة مرئية هويةاستحداث  على ذلك ويساعد. الفوتوغرايية والطباعية املميزة التفاصيل من وغرها واأللوان الشعارات
 وميكن،. وألوانه الدولية املعاهدة شعار حيث منخصوصا  و  ما، حدّ  إىلبالفعل  ذلكبجرى القيام  وقد. عالمة جتارية أو
مجل و هذه  بني اجلمع خالل من ،والزراعة غذيةاأل ملنظمة التوجيهيةاألخذ باالعتبار اخلطوط  مع ذلك، تعزيز وينبغي، بل

 ضايةإلوبا. ال  تعتمدها املواضيعية الاكيز وجماالت الدولية للمعاهدة الفريدة السمات على الضوء طتسلّ  جذابةمفردة 
مناسبا  ل المشتركة العالما  التجارية وضع في للمشاركة الفر أن تغتنم  الدولية للمعاهدة ميكن ذلك، إىل

 التجارية اتالعالم وضع عناصر بني اجلمع  واملستصو   املفيد من يكون حيث ،اإلقليمية جتماعاتاال مثل محددة،
 للمعاهدة ميكن وهبذا،. احملدداملناسبة  موضوع على الاكيزمع  ،املعنيني شركاءاخلاصة باملعاهدة وتلك اخلاصة بالقائمة ال

 شركاءنفيس أو  وشريك مواضيعي وتركيز إقليمية منطقة مع واضحا   ارتباطا   نفسه الوقت يف ئتنشو  بروزها تزيد أن الدولية
 .(نيحمتمل أو ينموجود)نفيسني 

 
وضع  مع باالقاانهي، و  املواضيعية، الاكيز جماالتعلى أساس  الرئيسية الرسائلتوضع : الرئيسية الرسائل -15

 كبر  حد إىلكون ذلك مديوعا  وسي. الدولية للمعاهدة الفريدة اهلوية إبراز علىتساعد  التجارية البصرية اتالعالم
 السابعة الدورةترّكز مثال ، ي. معينة سنتني ياة ألي العمل وبرنامج موضوع بشأناجلهاز الرئاسي  يتخذها ال  القراراتب

 الضوء تسلط تاتصاال منتجات وضع املناسب من اولذ ،2030 املستدامة التنمية خطة على ا  يعيضامو للجهاز الرئاسي 
من حيث وضع  وأ التجارية اتوضع العالم عناصر حيث من سواء ،2030 خطةيف  الدولية املعاهدة مسامهات على

 .الرسائل
 

 الاكيز جماالت يف ومسامهاهتا الدولية املعاهدة إجنازاتلتسليط الضوء على  الرئيسية الرسائل استخدام ينبغي  -16
 املنايع، تقاسم صندوق ومشاريع ،املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منايعها نظامال: هلا الرئيسية املواضيعية
 الرسائلتظل  أنينبغي  حني ويف. املزارعني وحقوق التكنولوجيا، ونقل املستدام، واالستخدام العاملي، املعلومات ونظام
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 املستدامة التنمية خطة تويرمثال ، ي. أخرى اسااتيجية برسائل استكماهلاقد يلزم  االتصاالت، مجيع يف متسقة األساسية
 وقف إىل الرامية املشاريع دعم خالل من 15 اهلدف حتقيق يف الدولية للمعاهدة اهلامة املسامهة إلبراز ثاليةامل بيئةال 2030
 ةحمدد رهاجلمخصيصا   رئيسية رسائل تصميم املهم من ذلك، إىل وباإلضاية. للمحاصيل البيولوجي التنوع يقدان

أن  كيف  لعرض جيدة يرصة البيولوجي التنوع حفظعن  إقليمية عمل حلقة تويرقد  مثال ،. حمددة أنشطة/وألحداث
 وينبغي ،زمنيا  حمددة  الثانوية الرسائل تكون ماا  وكثر . الوطينعلى املستوى  والتنفيذ القدرات تنميةتدعم  الدولية املعاهدة

 .األساسية هاورسائل الدولية لمعاهدةالعامة لوية اهل عتبارهابا دائما   تضع أن
 

 :الرسائل لتطوير المواضيعية المجاال  على أمثلة
 

 2030 املستدامة التنمية خطةإزاء  الدولية للمعاهدة الرئيسي الدور (1)
 البيوليييوجي تنوعييميييا يتعليييق بيييالوالزراعييية  األغذييييةيف منظمييية مركيييز القييييادة بوصيييفها حتتيييل  الدوليييية املعاهيييدة دور (2)

 الزراعي
 األطراف تعددامل النظام وأمهية منو (3)
 العاملي املعلومات نظام يةلومشو  منو (4)
 التمويل السااتيجيةاجلديد  توجهالو  ديدةاجل رؤيةال (5)
 النامية البلدان يف املزارعني حياة علىتقاسم املنايع  صندوقاريع مش تأثر (6)
 الوراثييية للمييوارد املسييتدام واالسييتخدام املسييتدامة التنمييية جميال يف آخييرين مييعوثيقيية  وشييراكة وثيييق تعيياونب العميل (7)

 والزراعة لألغذية النباتية
 املزارعني حبقوق الوعي مستوى ريع (8)

 
 من املطبوعات وغرها يف تظهر جذابةمفردة جملة ليتكون كل منها من  الرئيسية الرسائل صقلا  أيض ميكن -17

 يف املواضيعي الرسائل بالاكيز هذه وتتعلق. العالمة التجارية للمعاهدة الدولية وضع من جزءا   تصبح وبذلك املنتجات،
 األمر حيتاج وقد. الدولية للمعاهدة السنوات املتعدد العمل برنامجاملربزة يف املوضوعات  ذلك يف مبا معينة، سنتني ياة أي
 سنتني ياة أي يف ا  استهدايدق أ أخرى رئيسية برسائل تستكمل وأن سنتني، ياة كل  هذه اجلمل البارزة يف تعديل إىل

 .اجلهاز الرئاسي احيددهكما   املواضيعية، الاكيز تتبعا  جملاال معينة،
 

 :المفردةعن الجمل  أمثلة
 

 ديع الزراعة ق دما: للنباتات الدولية املعاهدة (1)
 مستدام ستقبلاألغذية مل اصيلحم حفظ: للنباتات الدولية املعاهدة (2)
 واملزارعني مريب النباتاتمع املستقبل  بناء : للنباتات الدولية املعاهدة (3)
 القادمة ألجيالل بذورال زرع: 2030 لعام املستدامة التنمية وخطة للنباتات الدولية املعاهدة (4)
 عاملنا لتحويل البذور زرع: 2030 لعام املستدامة التنمية وخطة للنباتات الدولية املعاهدة (5)
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 واألدوا  الطرق -سابعاا 
 

 الوقيت يفأن تيأي و رة ومتيّسي صيلة ذاتأن تكيون هو ضمان االتصاالت  وأنشطة منتجات تطوير يف الرئيس االعتبار 
 .املناسب

 
التواصل هو سبيل هلا  الدعم من املزيد ومتكني الدولية ملعاهدةابروز زيادة  أهداف لتحقيق السبل أجنع حدأ -18

. املقبلة واألحداث التطورات وآخر النجاح وقصص اإلجنازاتعلى  اطالعهمو  الرئيسيني املصلحة أصحا  مع املنتظم
 .بذلك للقيام واألدواتالطرق  من جمموعةميكن استخدام و 
 
 والنشرات الكتيبات ذلك يف مبا ،تاالتصاال وأنشطة منتجات منجمموعة متنوعة  األمانةت املاضي، طورّ يف  -19

 يف مبا) الوزارية املستديرة املائدة اجتماعات مثل ، مناخلاصة واملناسبات األنشطة إىل باإلضاية ،طبوعاتوامل الصحفية
 يف املشاركة وتنسيق السنوية ذكرىال واحتفاالتالفنية  عملال وحلقات( املتحدة لألمم العامة اجلمعية يفأحدها  ذلك

 جمموعة تقدمي من األمانة متكنتقد و . العاملي األغذية ويوم البيولوجي للتنوع الدويل اليوماء كالشركال  يقيمها  املناسبات
 انهام انأمر ان وهذ. مستمرة وخطة متسقة اسااتيجية تكن هنا  مللكن و . االتصاالت منتجاتو  خدمات من متنوعة
 .املصلحة أصحا  مع التواصلانتظام و  لرسائلاتوجيه يف  واالتساق االستمرارية لضمان

 
. خمطط منهجيأسلو  ب، بدل أن يكون ذلك ارجتاال   االتصاالت منتجاتنتجت أ   اسااتيجية، خطةغيا   يف -20
 املواد لكن اتصاالت، موادر عنها طوّ كان ميكن أن ت    كثرة  مةقيّ  نتائج عنتقاسم املنايع  صندوق مشاريع أسفرت ،مثال  ي

 من عددينبغي حتديث  ذلك، علىالوة وع. منهجية خطة أو كاف  دعم دون نسبيا   معزولة بطريقة ذتنفّ نتجت أ   ال 
اتصاالت  ودليل ،جلهات التنسيق الوطنيةالتصاالت اأدوات  جمموعةو  اإلعالم وسائط: مثلالتصاالت )ا منتجات
 ديدةمنتجات ج ضايةإل جمالا  دائم وهنا ( إخل للمساندة،ألسبا  الداعية اصندوق تقاسم املنايع، وكتيب  مشاريع

 (.ذلك إىل وماني، املاحنإىل وجهة املواد املو  فيديوالأشرطة و  )بلوغز( املدونات مثل)
 
 يفومتطلباهتييا  املنظمييةوكييذلك سياسيية  اآلخييرين، املصييلحة وأصييحا  املتعاقييدة األطييراف حاجييةباالعتبييار  ا  أخييذ -21
 كيل سينة  الرئيسيية االتصياالت منتجيات مين ا  معيني ا  عيدد وانشير يو  ونالفنيي نو املوظفيأن ينتج  اشااط مثل) االتصاالت جمال

 مبكيان األمهية من 14،(العاملي الصعيد على املنظمةبروز  زيادةو  الرئيسيني املصلحة أصحا  مع شراكات بناء يف للمسامهة
 التواصيل/تاالتصاال جميال يف أخصيائي ذليك عليى يشيرف أن وينبغيي. تنفييذلل وخطيةسقة مت تاتصاال اسااتيجيةامتال  

 تطيويرإىل جانيب  القائميةومنتجيات االتصياالت  قنيوات عليى احلفياظ ذليك بعيد سيتطيعي، كيي األمانيةخمصص من داخيل 
 .جديدة ومنتجات قنوات

 

                                                           
 .املبادرة اإلعالمية لكبار املسؤولني يف املنظمة 14
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 الرئيساية الرساائل لتوصايل املناسيبة واألدوات األسياليب اسيتخدام املهيم مين ،اتاااال  فعاالاة منتجات لتطوير 
 . يناألساسيالمستهدفين تلقين لم  ا إلى

 
 أدوات لييهتكمّ  القيادمتني، املياليتني الفاتيني يف تلالتصياال أساسييية أداة الدوليية للمعاهيدة الشيبكي املوقيع سييظل 
 :مثال   أخرى، ومنتجات

 
 التقليدية اإلعالم وسائل 
 
  االجتماعي عالمإلاوسائط 
 
 توعية مناسبات/أنشطة  
 
 الشراكات من االستفادة 
 
 احلسنة النوايا سفراء استخدام 

 
 ومنتجات اإللكاوين الربيد جانب إىل ،الدولية املعاهدةالتصاالت  رئيسية وسيلة الشبكي الموقع سيظل -22

 األكرب املنظمة موقع من جزءاّ  ليشكل الدولية للمعاهدة اإللكاوين املوقع ترحيل مت ،2016 عام ويف. األخرى تاالتصاال
ا هذيشر  حني ويف. املنظمة وثائق مستودع إىل الدولية املعاهدات وثائق نقل أيضا   ذلك واستتبع. اإلنانت شبكة على
 حتديات بعض أيضا  وّلد  جديدة، مبادرات أياحلال يف  كما،  نهإاّل أ ،حضورهاو  كرباأل املؤسسية اهلوية منو إىل حيلا ال

 إعادةضرورة  إىل أدى ما ،تاالتصاال منتجات بعض" يقدان" ياتهذه التحد أحد وكان. منهابد  ال ال االنتقال 
 الشبكي املوقعصقل  يستمر أن مبكان األمهية من ،لذاو . املوقع يف" طبوعاتوامل التواصل" قسم مثل معينة، عناصر إنشاء

 املوقع، وتطوير صيانة واصلةومل. اآلخرين املصلحة وأصحا  املتعاقدة األطراف احتياجات تلبية ملواصلة وتطويره للمعاهدة
 املوقعيبقى  أن من والتأكد اجلديدة التطورات مواكبة ميكنه توىاحمل إلدارة خمصصمدير  هنا  يكون أن املهم من

 .راهنا الدولية للمعاهدة اإللكاوين
 

 منتجات تطوير يف يوصى الدولية، ةاملعاهديف  املستهدية اجلماهر/املصلحة أصحا طيف  باالعتبارأخذا   -23
 دمخيكل منهما و  مقيّ النوعني  كالي. اجلديدة عالمووسائل اإل ةالتقليدي اإلعالم وسائل من جمموعةبتسخر ت االتصاال
. هايهم سهلي واضحةرسائل ب بصرياّ  جذا  ونظيف جديد منط املنتجات ميعجل يكون أنينبغي و . خاصة ا  أغراض

 وتقدمي الشخصية املشاركة وتشجيع خاصةمناسبات و  تواصل نشطةكون هنا  أت أن املستحسن من ذلك، إىل وباإلضاية
 .املستهدف اجلمهور منتعليقات ومالحظات يورية 

 
 نشيييييوراتوامل والكتيبيييييات الصيييييحفية النشيييييرات مثيييييل) طبوعيييييةامل واداملييييي التقليدياااااة االتاااااااال  منتجاااااا  تشيييييمل  -24
 املتعييددة الوسييائط ومنتجييات( قيياالتاملو  تقدمييييةال عييروضالو  خباريييةاإل نشييراتالو  وقييائعال وصييحائفعلوماتييية امل اترسييومالو 
 خيالل مين اإلنانيت عليىمجيعيا   تويرهياا  أيض ينبغي ال  ،(سمعيةال نتجاتاملو  فيديوال وأشرطة املعلوماتية الرسوماتمثل )
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 نانييت واملييدونات(.إلا شييبكةعلييى  واقييعامل مثييلاإلنانييت ) شييبكة علييى األخييرى املنتجييات إىل باإلضيياية ،اإللكيياوين املوقييع
 15.صحفية نشرة 30 من أكثر ذلك يف مبا األخرة، السنتني ياة يف املنتجات هذه من عدد نتجأ  قد و 
 

 اإلنانييت شييبكة علييى دراسيييةال لقيياتاحل مثييل) تفاعليييةال دواتاأل اجلديييدة االجتماااعي اإلعااال ل وسااائ تشييمل  -25
 إنسييييتاغرام و يليكيييير و يوتييييو  و لينكيييييدين و تييييويا مثييييل) االجتميييياعي اإلعييييالم لوسييييائ ومنصييييات( لكاونيييييةاإل ايييييلاحملو 
 .الشبا  جيللدى  خاصة بشعبية وحتظى واآلراء، للمعلومات الفوري التبادليّسر ت وكلها ،(سبو ييو 
 

 وضمان وإجنازاهتا، الدولية لمعاهدةل لعالمة التجاريةلويج ا لل أخرى يعالة وسيلةهي  التوعيةمناسبا  /أنشطة  -26
 تكون منتظمة اجتماعاتاألنشطة  هذه تشمل أن وينبغي. ةحمدد ةمستهدياهر مج مع املباشرعرب االخنراط  زهاو بر  زيادة
 املخصصة أو الدائمة اللجان واجتماعات التقنية االجتماعات ذلك على األمثلة ومن. الروتينية األمانة أنشطة من جزءا  

 نظاميف  التطوراتتوضيح آخر  أو املزارعني حقوق تنفيذ دعم مثل) القدرات لتنمية تخصصةامل العمل وحلقاتاملؤقتة 
 قبلمثال ، ) روما يف نياملقيم نياملمثل طالعوإ؛ (القدرات تنمية تعزيز أي)عليها  املستخدمنيوتدريب  العاملي املعلومات
 أو السنوية بالذكرى االحتفاالت مثل) أخرى خاصة ناسباتوم ؛(اخلاصة واملناسباتاجلهاز الرئاسي  اجتماعات
 (.نياملاحن مؤمترات أو الوزارية االجتماعات

 
 البيولوجي للتنوع العاملي اليوم مثل اخلاصة، املناسبات من عدد يف شاركت أو/واألمانة  نظمت حني يف -27
 املتحدة لألمم العامة اجلمعية انعقاد أثناء املستوى رييعةال وزاريةال ستديرةامل ائدةاملو ( 2016) العاملي األغذية ويوم( 2017)
املناسبات املتعلقة  من عدديف و  ،(2011) الوزاري بايل واجتماع( 2013) الوزاري مسقط واجتماع( 2014) نيويور  يف

 ةاسااتيجيأكثر  هنج هو واملطلو . ارجتالية إىل هذا احلّد أو ذا  بطريقة متإال أن ذلك  ،بصندوق تقاسم املنايع
 يف مبا ،ةمتوقع توعية مناسبةمتوقع أو نشاط  لكل الصلة ذات الداعمة تاالتصاال منتجات منديق ياايق مع  ،ةومنهجي
 .املوارد تعبئة وجهودتقاسم املنايع  صندوق مشاريع مثل رئيسية بأنشطةعلقة املت األنشطة ذلك

 
 أصحا مع و معها  اومنصاهت الصلة ذات تاالتصاال مواد تقاسم خالل من الشراكا  من االستفادة -28

من  عددضاعفة مل التكلفة حيث من الةيعّ  وسيلة ذلك يكون ماا  وكثر . الصلة ذاتاملناسبات  يف واملشاركةييها  املصلحة
 16.الدولية املعاهدةز و بر  بسرعة يزيد ما، إليهم الوصول ميكن

 
 ستخدمي   ال النهج هذا أن من الرغم وعلى. استكشايهجيدر  لالهتمام مثرا   سبيال   الحسنة النوايا سفراءميّثل  -29
 زيادة على يساعد أن ميكن بارزين حسنة نوايا سفراء إشرا  نإال أ ،والزراعة غذيةاأل منظمةيف  واسع نطاق على حاليا  
 أعمالرواد و  شهرة شخصياتا  أيض ولكن الزراعة، جمال يف معرويني قادة اجملموعة هذه تشمل أن وميكن. والدعمز و الرب 

 على واحلفاظ املناخ تغرقضايا  مثلمن  البشرية، والتنمية البيئةقضايا ل نو مؤيد أهنمعنهم  يعرف عامة، مبصداقية يتمتعون
 (.للمحاصيل البيولوجي التنوع) األرضأغذية  سلة

 

                                                           
 .نشرة صحفية 38ما ال يقل عن  2017ومنتصف يوليو/ متوز  2015نشر بني عام  15 
 .أدناه بشأن الشراكات وترتيبات التعاون ثامنا  يرجى الرجوع أيضا  إىل القسم  16 
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 ألعمييال دعمهيم وإظهييار شيهادات وتقييدمي خاصية مناسيباتخماطبيية و  حضيورهييؤالء  احلسينة النوايييا سيفراءل ميكين -30
 لمعاهيدةل املسيتوى الرييعية العميل يرقية خيالل مين حميدودعلى نطاق  املفهوم ذاث هحب   قدو املعاهدة الدولية.  مشاريع أو/و

 الرئاسيييي للجهييياز وميكييين 17.بالكاميييلدم سيييتخّ ت   أو بالكاميييلر طيييوّ ت   مل لكنهييياأ طلقيييت  الييي  امليييوارد، بتعبئييية املعنيييية الدوليييية
 .اخليار هذاحبث  املفيد من كان  إذا ييما ينظر أن الدولية للمعاهدة

 

 التعاونترتيبا  و  الشراكا  -ثامناا 
 

 منتجييييات توصيييييلل ومنصييييات الدوليييييةة املعاهييييد رسييييائل زو بيييير  لزيييييادة هاميييية أداة التعيييياونترتيبييييات و  الشييييراكات ويرتيييي 
 .االتصاالت

 
 وخارجها(والزراعة  غذيةاأل منظمة داخل) أخرى مؤسسات مع التعاون اتترتيبو  الشراكات تساعد أن ميكن -31
 واالستفادة ىاألخر  املنظمة وإدارات الشريكة املنظمات مع التعاونيوير و . الدولية ملعاهدةا ورسالة رؤيةل الوعي زيادة على
 جهودمدى  ضاعفةمل الكفاءة وعاليةنسبيا   التكلفة منخفضة أداة االتصاالت جمال يف اوجهوده اأنشطته من

 املصلحة أصحا ال  تنتجها على  االتصاالت ومنتجات الدوليةة املعاهد رسائلبتوزيع  ،للشركاء ميكنو . تاالتصاال
 املصلحة أصحا  مجيع اعتبار أيضا   وميكن. الوعي زيادة إىل يؤدي ما املعلومات، نشر زيادة على يساعدوا أن لديهم

ا  أيض هي الشريكة اإلدارات/املنظمات أنباالعتبار األخذ  املهم من نفسه، الوقت ويف 18".شركاء" املستهدف واجلمهور
 .عليه ظافاحلو  استثماره يتعني مستهدف، مجهور

 
 التنوع جمال يفالعاملة  تلكخاصة و  الدولية، ةللمعاهد الشريكة املنظمات مع التعاون ير كثرة هي    -32

 كاملة  قائمة واستعراض جتميع املفيد من سيكون تقدير، أقل وعلى. أكمل حنو على ااستغالهل ينبغيو  البيولوجي،
. اهلوزيادة الوعي  الدولية باملعاهدةالتعريف  يف املساعدة على قادرين يكونون قد الذين تملنيواحمل   احلاليني بالشركاء

ال  تبذهلا  االتصاالت جهود لزيادة منها واالستفادةاستثمارها  ميكن ال  الشراكات من عينة سوى التالية القائمة ليستو 
 :الدولية املعاهدة

 
 19الدولية  الزراعية للبحوث االستشارية اجلماعة (1)
 20البيولوجي التنوع اتفاقية (2)
  21البيولوجي للتنوع الدولية املنظمة (3)
 22للبيئة األوروبية الوكالة (4)
  23احملاصيل لتنوع العاملي الصندوق (5)

                                                           
 .br578e.pdf-http://www.fao.org/3/a :اخلطة االسااتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم املنايع يف اسااتيجية التمويل 17 

 BS764e.pdf-http://www.fao.org/3/a :تقرير االجتماع التاسع للجنة االستشارية املخصصة املعنية بالتمويل االسااتيجي 18 
 19 http://www.cgiar.org. 

 20 /https://www.cbd.int. 

 21 /https://www.bioversityinternational.org. 

 22 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity. 

 23 /https://www.croptrust.org. 

http://www.fao.org/3/a-br578e.pdf
http://www.fao.org/3/a-BS764e.pdf
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 24العاملي البيئة مريق (6)
  25األغذية سياسات لبحوث الدويل املعهد (7)
 26املستدامة للتنمية الدويل املعهد (8)
 27للبذور الدويل االحتاد (9)
 28البيولوجي  التنوع باتفاقيات املعين االتصال يريق (10)
 (املناخ وتغر والزراعة البيئة) الوطنية الوزارات (11)
 29للبيئة املتحدة األمم برنامج (12)
 30املناخ تغر بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية (13)
 31املتحدة لألمم البيئة حفظ لرصد العاملي املركز (14)
 32األطراف تعددةامل البيئية االتفاقات بشأن املتحدة األمم معلومات منصة (15)

 
 إدارة ذلك يف مبا األخرى،والزراعة  غذيةاأل منظمة وحدات مع التعاونيفيد تعزيز  أن ميكن ،شكل مشابهب -33
 املعلومات تبادل تيسرباملعاهدة  ،تندرج حتتها الدولية عاهدةاملأصبحت ال   واألراضي واملياه البيولوجي والتنوع املناخ
 ،يف املنظمة االتصاالت مكتب على خا  بوجه ذلك وينطبق. املنظمةاملوجودة يف التواصل وقنوات  اخلربة استخدامبو 
يوّسع و . وييسبو  وتويا يوتيو  سيما وال الجتماعي،ااإلعالم  قنواتلخاصة و  ،هايي املركزية تالتصاالا نقطةهو و 

 التعاونيعزز  ذاتهويف الوقت  الدولية،ة املعاهد رسائلتوصيل مدى  الفوراالتصاالت يف املنظمة على  مكتب مع التعاون
 اجلنو  بلدان بنيالتعاون و  الشراكات شعبة مع التعاونيكون تعزيز قد  ،شكل مشابهوب. الداخلية والشراكاتالداخلي 

 .تعبئة املواردل الدولية ملعاهدةاال  تبذهلا  لجهودل مفيدا   تاالتصاال منتجات تطويرجمال  يف ملنظمةيف ا
 

 تااال اال خطة -تاسعاا 
 

 عليى يسياعد أن واألهيداف، االحتياجياتعلى أسياس  واخلدمات، للمنتجات شاملة تاتصاال خطة وضع شأن من 
 .التواصلأنشطة و  تاالتصاال ملواد سنوية" عمل خطة"ذلك  وسيوير. املناسبة تاالتصاال مواد تطوير عمليةتنظيم 

  
 لكيل املواضييعي كييزتأخذ باحلسبان الا  تاتصاال خطة األمانة ستضع ،ت بفعاليةاالتصاالنّفذ اسااتيجية كي ت    -34
 مبثابيية تكييون وأن ا  سيينوي اخلطيية هييذه وضييع وينبغييي. املتاحيية واملييوارد الرئيسيييني املصييلحة أصييحا  واحتياجييات سيينتني ييياة
 واملتطلبيات لالحتياجيات ويقيا   تعيديلهاكيي ميكين   بانتظيام األمانيةاجعها وسيا . تاالتصاال سااتيجيةنفيذ الت" عمل خطة"
 .العام تقدم مع

                                                           
 24 /https://www.thegef.org. 

 25 /http://www.ifpri.org. 
26 http://www.iisd.org. 

 27 /http://www.worldseed.org. 

 28 /https://www.cbd.int/blg. 

 29 /http://www.unep.org. 

 30 /http://newsroom.unfccc.int. 

 31 /wcmc.org-https://www.unep. 
32 https://www.informea.org/en. 
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. شييهرا 12 ييياةعلييى مييدى  االتصيياالت وأنشييطة منتجييات عيين لةمفّصيي عامييةنظييرة  تاتصيياال خطيية وضييع سيييوير -35

 عي،يضيييياو امل اكيزال/رئيسيييييةال( رسيييائلال) رسييييالةالو  نشييياط،/منتج لكييييل املسييييتهدف اجلمهيييور عيييين تفاصييييلاخلطيييية  وسيييتقدم
 املسيتمر، التحيديث خيالل مين باسيتمرار، دينامية اخلطة هذه تكون أن املهم ومن. الرئيسية واملسؤوليات الزمنية، واجلداول
 أنا  أيضي الضيروري مين واخليدمات، نتجياتانسيا  إمدادات امل على وللحفاظ بذلكوللقيام . ومالءمتهاراهنيتها  لضمان
 السينوية،االتصاالت  خطة شخصالهذا ضع سيو . يف جمال االتصاالت والتوعية متخصصموظف /هنا  أخصائي يكون
 .الصلة ذاتاالتصاالت  مواد تطويراإلشراف على  ذلك يف مبا رصدها،يو  ذهانفّ يمث 
 

 الموارد  –عاشراا 
 

 .كايية  ومالية بشرية موارد توير الضروري من ،بفعالية االتصاالت اسااتيجية تنفيذبغية  
 

أشارت  األخرة، السنوات ويف. كايية  موارد توير الضروري منبفعالية  االتصاالت اسااتيجية تنفيذبغية  -36
 .حمدودة ظلت الغرض هلذا املتاحة املواردغر أن  ،االتصاالتمواد  من زيدامل إىل اجةإىل احل املتعاقدة األطراف

 
 املعاهدةك  دويل، كيان  لدى يكون أال كبر  حد إىل املعتاد غر من احلالية، العاملية واملعاير للممارساتا  ويق  -37

 هي الدولية واملعاهدة. تاالتصاال مواد لتطوير ميزانية هلم ختصص نو متفرغ يف جمال االتصاالت اختصاصيون الدولية،
 متخصص األقل على واحد موظفاملوظفني بني طاقم ال  ليس لديها  البيولوجي بالتنوع املتعلقة الوحيدة االتفاقيةا  حالي
 .االتصاالت يف
 

 على مفيدة، منتجات الدولية املعاهدةطّورت  ،تلالتصاال مواردخ صصت  عندما أنه على ةواضح ةدلأ هنا  -38
 .تاالتصاالجمال  بتعزيزاملتواصل  لتزاماال هو املطلو و . أعاله( واألدوات الطرق) سادسا   القسم يف املذكور النحو

 
 يف مبا الدولية، للمعاهدة تاتصاال اسااتيجية تقدمي إىل األمانة الثاين اجتماعه يف السابعة الدورة مكتب دعا -39
 االستشارية اللجنة والحظت 33.اجلهاز الرئاسي اييه لينظر ،امليزانية مشروع يف جديد موظف تعيني على النص ذلك

لتنفيذ ز أدوات التمويل دعما  و بر حتسني و  تحتسني االتصاال إىل احلاجةا  أيض التمويل باسااتيجية املعنيةاملؤقتة  املخصصة
 34.املعاهدة الدولية خالل ياة السنتني

 
 يدعمه ،التوعيةجمال  يف تخصصم موظفأخصائي أو  هنا  يكون أن الضروري من األهداف، هذه لتحقيق -40
 مصممي مثل) احلاجة حسب آخرينمؤقتني  اتصال خرباء إىل باإلضاية كامل،  بدوام املوقع الشبكيعلى  محتوىلل مدير

(. ذلك إىل وما حمايني، ومصورين السمعيةيف الوسائل  ومتخصصني الفيديوحمرري أشرطة و  فيديوال ومصوري الغراييك
ملنصب خمصصات  امليزانية يفليس هنا  و  ،لالتصاالت والتوعية كامل خمصص  بدوامأخصائي /موظف يوجد ال حاليا،و 

                                                           
 33 2/17/Report-IT/GB7/Bureau. 

 34 17/Report-9-IT/ACFS. 
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ت االتصاال ومنتجات أنشطةستظل  كايية،  وبشرية مالية مواردتوير  دونو . املوقع الشبكيعلى  محتوىللمدير 
 .غر منتظمة بطريقةتنفذ  الدوليةللمعاهدة 

 

 استعراض دوري -حادي عشر
 

 .الةويعّ  صلة تذا ظلت أن ضمان على يساعد تاالتصاال السااتيجية املنتظم االستعراض
 

 .ويعاليتها استمرارها ضمان على للمساعدة بانتظام االتصال اسااتيجية استعراض ينبغي -41
 

 احتياجاتاألخذ باحلسبان  مع سنوية، خطط وضع خالل من تاالتصاال اسااتيجية األمانة تنفذ أن ينبغي  -42
 وينبغي. املتاحة واملوارد الناشئة العاملية واألولويات الرئيسيني املصلحة أصحا  من الواردة والتعليقات املتعاقدة األطراف
 .املتاحة واملوارد املصلحة أصحا  الحتياجات استجابة معينة سنة أي يف السنوية ططاخل تعديل

 
 .التنفيذه كايية  موارد ختصيص ويكفل سنتني كل  مرة تاالتصاال اسااتيجيةاجلهاز الرئاسي  يستعرض أن ينبغي -43
 

وذات صلة راهنة  هاوخطط تاالتصاال اسااتيجية تظل أن ضمان على هذه االستعراض آليات ستساعد -44
 .الةويعّ 


