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البند  21من جدول األعمال المؤقت
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر/تشرين األول –  3نوفمبر/تشرين الثاني

2017

استراتيجية االتااال للمعاهدة الدولية
موجز
يف اجتماعه الثاين يف مارس/آذار  ،2017طلب مكتب الدورة السابعة للجهاز الرئاسيي مين األمانية وضيع اسيااتيجية
اتصاالت للمعاهدة الدولية لتعرض على اجلهاز الرئاسي يف هذه الدورة.
الغيرض مين اسيااتيجية االتصياالت هييذه هيو تيوير أداة اسيااتيجية لتوجييه املعاهييدة الدوليية يف تطيوير اتصياالت أكثيير
انتظام ييا م ييع أص ييحا املص ييلحة ييه ييا .وم يين املتوق ييع أن ت ييوير االس يااتيجية إط ييارا أكث يير اتس يياقا ومتاس ييكا لتط ييوير منتج ييات
وخدمات االتصاالت.

التوجيها الملتمسة
اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة واملصادقة على اسااتيجية االتصياالت للمعاهيدة
الفعال هلذه االسااتيجية.
الدولية وتقدمي أية توجيهات أخرى يعتربها مناسبة للتنفيذ ّ

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان التايل:
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أوالا-

مقدمة

اعتمدت املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف عام  2001لتمكني الدول يف أحناء
-1
العامل من احملايظة على التنوع البيولوجي للمحاصيل واالستفادة املستدامة من املادة الوراثية استفادة عادلة ومنصفة .وقد
يسرت املعاهدة حىت اآلن ،عرب
منت املعاهدة الدولية منوا كبرا منذ إنشائها يغدت تشمل  144طريا متعاقدا .وإىل االن ّ
نظامها املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منايعها ،نقل أكثر من  4ماليني عيّنة من املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ودعمت املزارعني ومريب النباتات يف حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام
من خالل  61مشروعا نفذت يف  55بلدا ناميا يف مجيع أحناء العامل.
أصييبحت املعاهييدة الدولييية اآلن يف مرحليية حتي ّيول ،وهنييا حاجيية إىل اس يااتيجية اتصيياالت لضييمان إطييالع أصييحا
املصلحة بانتظام على آخر التطورات واإلجنازات والربامج املستقبلية.
أقرت املنظمات الدولية على نطاق واسع ،مبا يف ذلك راعيا املعاهدة الدولية ،ومها منظمة
-2
يف السنوات األخرةّ ،
املكرس هلذه االسااتيجية.
األغذية والزراعة واتفاقية التنوع البيولوجي ،أمهية وضع اسااتيجية لالتصاالت وأمهية التنفيذ ّ
ولدى هذه املنظمات اآلن يرق خمصصة لالتصاالت مهمتها تنفيذ السياسات واخلطط التنظيمية لالتصاالت .وحىت
مكرسة لتقدمي منتجات
اآلن ،مل يكن لدى املعاهدة الدولية اسااتيجية اتصاالت متسقة ،كما أهنا مل ختصص موارد ّ
أقر وناقش مكتب
والقيام بأنشطة اتصاالت مستمرة يف إطار خطة اسااتيجية .ويف أحدث تطور بشأن هذه املسألةّ ،
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي ،وكذلك اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسااتيجية التمويل ،بضرورة وضع
اسااتيجية اتصاالت للمعاهدة الدولية وبضرورة تنفيذ هذه االسااتيجية 1.ويف اجتماعه الثاين ،دعا املكتب األمانة إىل
وضع اسااتيجية اتصاالت لينظر ييها اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة يف أكتوبر/تشرين األول  .2017ويف سياق هذا
الطلب ،وضعت اسااتيجية االتصاالت هذه.

ثانيا-

النطاق والغرض

الغرض األساسي من اسااتيجية االتصاالت هو توير أداة اسااتيجية لتوجيه املعاهدة الدولية يف إقامة اتصاالت
منتظمة وواضحة ومستمرة مع أصحا املصلحة ييها.
الفعالة هو الوصول إىل اجلمهور املناسب باستخدام األدوات املناسبة ويف الوقت املناسب.
-3
مفتاح االتصاالت ّ
الفعال حاسم األمهية ،سواء كانت املؤسسة املعنية ترمي إىل نقل رسالة إىل جمموعة كبرة من الناس أو
واالتصال الواضح و ّ
إىل يرد واحد .دون ذلك ،قد تظل الربامج واإلجنازات الالمعة غر مستغلة استغالال كاييا أو حىت غر مرئية .ولبناء الدعم
واحلفاظ عليه ،على اجلهاز الرئاسي وأمانة املعاهدة الدولية مواصلة االخنراط بفعالية مع أصحا املصلحة ،وريع درجة
الوعي باملعاهدة الدولية وإبراز إجنازاهتا وتقاسم املعرية وحشد الدعم لألنشطة املستقبلية .وميكن حتقيق ذلك بأكرب قدر
من الفعالية عرب اسااتيجية اتصاالت تكون دليال لتطوير أنشطة ومواد اتصاالت يف املستقبل.
 1تقرير االجتماع التاسع للجنة املخصصة املعنية باسااتيجية التمويل ،متاح على:

.http://www.fao.org/3/a-BS764e.pdf
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الغرض من اسااتيجية االتصاالت هذه هو توير إطار لتعزيز عمليات اتصاالت املعاهدة الدولية ومنتجاهتا
-4
وأنشطتها وخدماهتا ،مبا يتسق مع سياسات منظمة األغذية والزراعة لالتصاالت وخطوطها التوجيهية يف هذا الشأن2.
توير اسااتيجية االتصاالت هذه توجيهات بشأن تطوير ونشر أنشطة ومواد اتصاالت منتظمة واسااتيجية.
-5
كما تقدم الدعم جلهات التنسيق الوطنية وللمنخرطني يف التنفيذ على املستوى الوطين بتقدمي خطوط توجيهية مفيدة
جلهودهم يف جمال االتصاالت .وسيساعد ذلك بدوره على ضمان يهم أيضل للمعاهدة الدولية وضمان دعمها وتنفيذها
على حنو أيضل .وعالوة على ذلك ،سيساعد تنفيذ اسااتيجية االتصاالت هذه على توير مدخالت قيّمة للحوار
اجلاري حول إدامة أنشطة عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي 3،واملسامهة يف األنشطة اجلارية املتعلقة خبطة التنمية
5
املستدامة لعام  4،2030وتقدمي مواد تدعم جهود تعبئة املوارد للمعاهدة الدولية.

ثالث ا  -األهداف
-6

األهداف الرئيسية السااتيجية االتصاالت هي:
زيادة إبراز املعاهدة الدولية وإعالء شأهنا  -بتبادل املعلومات مع هيئاهتا الرئيسية حول األنشطة والربامج والنتائج
بطريقة واضحة ويف الوقت املناسب؛
وحشد الدعم للربامج احلالية واملستقبلية للمعاهدة الدولية – بتبيان األثر اإلجيايب واإلجنازات اإلجيابية.

أخذا باالعتبار قضايا التنمية العاملية الراهنة واسااتيجية االتصاالت على مستوى منظمة األغذية والزراعة ،أحد
-7
األهداف الثانوية اهلامة هو إبراز الصلة الواضحة بني املعاهدة الدولية ومنظمة األغذية والزراعة وخطة التنمية املستدامة
 ،2030وال سيما أهداف التنمية املستدامة التالية:
الهدف  2القضاء على اجلوع وتعزيز الزراعة املستدامة؛
والهدف  15وقف يقدان التنوع البيولوجي.
-8

6

7

باإلضاية إىل ذلك ،ميكن أيضا الربط بني أنشطة املعاهدة الدولية وبني أهداف التنمية املستدامة التالية:
الهدف  1القضاء على الفقر،

8

.http://www.fao.org/docrep/x1200e/x1200e02.htm#P0_0 2
 3يساهم عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي يف تنفيذ اخلطة االسااتيجية للتنوع البيولوجي .)https://www.cbd.int/2011-2020/( .2020-2011
 4خاصة اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة واهلدف  ،15ولكن أيضا اهلدف  1واهلدف  5واهلدف .13
 5تقرير اللجنة املخصصة املعنية باسااتيجية التمويل ،يونيو /حزيران .http://www.fao.org/3/a-BS764e.pdf :2017
6
احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2 .
القضاء على اجلوع وتوير األمن الغذائي والتغذية ّ
 7محاية النظم اإليكولوجية الربيية وترميمهيا وتعزييز اسيتخدامها عليى حنيو مسيتدام ،وإدارة الغابيات عليى حنيو مسيتدام ،ومكايحية التصيحر ،ووقيف تيدهور
األراضي وعكس مساره ،ووقف يقدان التنوع البيولوجي.https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15 .
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الهدف  5حتقيق املساواة بني اجلنسني،

9

والهدف  13اختاذ إجراءات للتصدي لتغر املناخ.

10

كما أوضحت اللجنة املخصصة املؤقتة املعنية باسااتيجية التمويل يف اجتماعها التاسع ،أن أهداف التنمية
-9
املستدامة توير يرصة لتعزيز "الوجه السياسي" للمعاهدة الدولية 11.وقد أ ّكدت اللجنة على ضرورة قيام اجلهاز الرئاسي
"بزيادة تعزيز الروابط املشاكة" مع أهداف التنمية املستدامة و"زيادة االتصاالت والتوعية" ،باإلضاية إىل استكشاف
الصالت احملتملة مع قضايا تنمية من مثل تغر املناخ والتنمية الزراعية والبيئة والتنوع البيولوجي والصحة العامة والتغذية12.
وميكن اعتبار كل هذه األهداف أهدايا ثانوية إضايية.

رابعا -الجمهور المستهدف
يعالة.
ّ

حتديد أصحا املصيلحة الرئيسييني/اجلماهر املسيتهدية مين بيني اخلطيوات األوىل يف تصيميم منتجيات اتصياالت

 -10قبل تصميم منتجات اتصاالت ،من املهم حتديد وتعريف أصحا املصلحة الرئيسيني أو اجلمهور (اجلماهر)
املستهدف (املستهدية) .وألغراض اسااتيجية االتصاالت للمعاهدة الدولية ،تشمل اجلماهر الرئيسية أصحا املصلحة
احلاليني واحملتملني:
الجمهور الرئيسي
األطراف املتعاقدة

الوصف
ص ي ييانعو السياس ي ييات عل ي ييى الص ي ييعيدين
الييوطين والييدويل ،ال يوزراء علييى املسييتوى
ال ي ي ي ييوطين (الزراع ي ي ي يية والبيئ ي ي ي يية والش ي ي ي ييؤون
اخلارجي يية) ،جه ييات التنس يييق الوطني يية،
املمثلي ي ي ي ييون ال ي ي ي ي يدائمون (يف رومي ي ي ي ييا ،ويف
العواصم وغرها من األمكنة) ،الويود

األساس المنطقي
يشكل هؤالء مجهورا مستهديا رئيسييا.
م ي ي ي يين امله ي ي ي ييم الوص ي ي ي ييول إىل متخ ي ي ي ي يذي
القرارات وصيانعي السياسيات واملمثليني
ال ييوطنيني ،ودعمهي ييم يف تنفي ييذ أنشي ييطة
وبرامج املعاهدة الدولية.

مكانhttps://sustainabledevelopment.un.org/sdg1 ،

 8القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل
 9حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتياتhttps://sustainabledevelopment.un.org/sdg5 ،
 10اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغر املناخ وآثارهhttps://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 ،
 11تقرير اللجنة املخصصة املعنية باسااتيجية التمويل ،يونيو /حزيران http://www.fao.org/3/a-BS764e.pdf :2017
 12املرجع نفسه.
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البليدان الي مل تنضييم بعيد إىل املعاهييدة من املهم إقناع كاية البلدان باالنضيمام
إىل املعاهييدة الدولييية لتحقيييق الشييمولية
الدولية
وزييادة املنيايع احملتمليية للتنيوع البيولييوجي
النب ي ي ي ي يياي الع ي ي ي ي يياملي واألم ي ي ي ي يين الغ ي ي ي ي ييذائي
املستقبلي.

منظمة األغذيية والزراعية وأسيرة منظومية املنظمتي ي يان الراعيت ي ييان ووك ي يياالت األم ي ييم
املتح ي ي ييدة األخ ي ي ييرى  -عل ي ي ييى مس ي ي ييتوى
األمم املتحدة األكرب
املقييرات الرئيسييية واملسييتويات اإلقليمييي
ودون اإلقليمي واحمللي
منظمات دولية أخرى

املنظميات الشيقيقة ،مثيل اتفاقيية التنييوع
البيولوجي

الشركاء

املنظمات الشريكة ،مبيا يف ذليك مراكيز
اجلماعيية االستشييارية للبحييوث الزراعييية
الدولي ي ي يية واملنظم ي ي ييات غ ي ي يير احلكومي ي ي يية
ومنظم ي ي ييات اجملتم ي ي ييع امل ي ي ييدين والقط ي ي يياع
اخلييا وجمموع ييات امل يزارعني وامل يراقبني
اآلخرين.
امل ي ي ي يياحنون احل ي ي ي يياليون (م ي ي ي ييثال ،االحت ي ي ي يياد
األورويب) وامل ي ي يياحنون احملتمل ي ي ي يون (مث ي ي ييل
البل ي ييدان واملؤسس ي ييات املاحن ي يية والقط ي يياع
اخلا )
األوسي ي ي ي يياط األكادمييي ي ي ي يية واملؤسسي ي ي ي ييات
البحثية ذات الصلة

املاحنون

املؤسسات البحثية
الصحاية

اجلمهور العام

من املهم العمل بتنسيق وتعاون وثيقيني
م ييع وح ييدات منظم يية األغذي يية والزراع يية
ذات الص ي ييلة ،وإلقام ي يية ش ي ي يراكات م ي ييع
وك يياالت األم ييم املتح ييدة األخ ييرى ،وال
سي ي ي يييما تلي ي ي ييك املنخرطي ي ي يية يف جمي ي ي يياالت
النشاط الرئيسية.
من املهم إقامية شيراكات ،ال سييما ميع
املنخييرطني يف أنشييطة التنييوع البيولييوجي
للمحاصيييل والتنمييية الدولييية ،مييا يييؤدي
إىل مزيد من الوضوح والفهم.
توير هذه يرصا ملضياعفة امتيداد جهيود
االتصاالت للمعاهدة الدوليية ،ميا يزييد
من الوضوح والفهم.

ميين املهييم زيييادة مسييتوى إب يراز وإظهييار
كي ي ي ي ي ي ي ييف ت ي ي ي ي ي ي ييؤدي/ميكن أن ت ي ي ي ي ي ي ييؤدي
املسيامهات إىل أثير إجيييايب ودعيم جهييود
التمويل.
مي ي ي يين امله ي ي ي ييم زي ي ي ي ييادة ال ي ي ي ييوعي وتط ي ي ي ييوير
الش يراكات احملتمل يية للمس يياعدة يف ري ييع
مستوى ويعالية الربامج واألنشطة
وسائل اإلعالم املختلفية .وتشيمل هيذه زيادة الفهم والربوز.
وس ي ييائط اإلع ي ييالم العام ي يية واملتخصص ي يية
عل ي ييى الص ي ييعيدين ال ي ييدويل واإلقليم ي ييي،
وكذلك وسائط اإلعالم احمللية
اجلمهور العام .ومنيه أشيخا عياديون زي ييادة ال ييوعي باملعاه ييدة الدولي يية وتعزي ييز
ومن ميتلكون خربة تقنية حمددة ومن ال يهمها.
ميتلكون خربة كهذه
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 -11ينبغيي أن تصيل املعاهييدة الدوليية إىل مجيياهر مسيتهدية خمتلفية برسيائل مصيممة خصيصييا لكيل مجهييور مع ّيني ،مييع
األخذ باالعتبار الرسائل الرئيسيية الشياملة وتنوييع وسيائط اإلعيالم املسيتخدمة لتحقييق القيدر األقصيى مين الفعاليية .ولكيي
يكييون كييل ميين شييكل الرسييائل ومضييموهنا ووسييائل نشييرها يعيياال ،ينبغييي تكييفهييا تبع يا للجمهييور واملناسييبة .ويشييمل ذلييك
السياقات احمللي واإلقليمي والوطين والعاملي ،مع احلفاظ على اهلوية البصرية للمعاهدة الدولية ورسائلها الرئيسية.

خامسا -األدوار والمسؤوليا
يساعد حتديد األدوار واملسؤوليات على توضيح ما املتوقع من اجلهات الفاعلة الرئيسية وضمان مشاركتها املباشرة يف
تنفيذ اسااتيجية االتصاالت .ومن املهم بالقدر ذاته أن يعمل اجلميع من منطلق يهم مشا للقضايا ذات الصلة
باملعاهدة الدولية ،ولكيفية مسامهتهم يف تعزيز بروز املعاهدة ويهم اجلمهور هلا.
من املتوخى قيام اجملموعات التالية بأدوار حمددة يف تنفيذ اسااتيجية االتصاالت للمعاهدة الدولية:

-12

( )1سيقوم الجهاز الرئاسي مبراجعة اسااتيجية االتصاالت مرة كل سنتني ،مقدما التوجيهات وضامنا توير املوارد
الكايية لتنفيذ هذه االسااتيجية.
( )2ستنفذ األمانة اسااتيجية االتصاالت بوضع خطة اتصاالت سنوية .وسيتضمن ذلك منتجات وخدمات
تصمم وتنتج على أساس التوجيهات الواردة من اجلهاز الرئاسي واحتياجات األطراف املتعاقدة وأصحا املصلحة
الرئيسيني.


سيشرف أخصائي/موظف يف جمال االتصاالت والتوعية على وضع وتنفيذ خطة اتصاالت سنوية تفصيلية
للمنتجات واألنشطة بتوجيه من أمني املعاهدة الدولية ومبدخالت من موظفي األمانة.



سيوير املوظفون الفنيون مدخالت ومراجعة منتظمة خلطة االتصاالت السنوية ،مع األخذ باالعتبار الاكيز
املواضيعي واحتياجات أصحا املصلحة.

( )3سيعمل شركاء املعاهدة الدولية مع األمانة على تبادل ونشر منتجات وأنشطة اإلعالم واالتصاالت الرئيسية
كة يف يعاليات وأنشطة التواصل األخرى13.
وتوير ير للمشار

 13أنظر القسم ثامنا أدناه عن الشراكات وترتيبات التعاون.
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سادسا -وضع العالما التجارية والرسائل الرئيسية
هنا عنصران ضروريان إلنشاء هوية يريدة:
-1

وضع العالمات التجارية -عناصر تصميم متسقة (الصور واأللوان واخلطوط)

-2

الرسائل الرئيسية  -رسائل "منجزة " واضحة (قائمة على اجملاالت/اإلجراءات املواضيعية)

 -13إلرسيياء حضييور واضييح ويريييد للمعاهييدة الدولييية واحملايظيية عل يى هييذا احلضييور ،ميين املهييم أن تسييتخدم املعاهييدة
الدولية "عالمة جتارية" متسيقة ورسيائل رئيسيية متمييزة تتسيق ميع اسيااتيجية منظمية األغذيية والزراعية لالتصياالت وخطيوط
املنظمة التوجيهيية يف هيذا الصيدد .يميثال ،يف عيام  ،2015ومتشييا ميع أحيدث اخلطيوط التوجيهيية لالتصياالت يف املنظمية،
أعيد تصميم شعار املعاهدة الدولية (باأللوان وباألسود واألبيض) ،ليظهر دائما ييما بعد باالقاان مع شعار املنظمة .وقد
الفعال ية تتطلييب رسييائل مركي ّيزة وواضييحة
أصييبح هييذا جييزءا ميين وضييع العالمييات التجارييية للمعاهييدة الدولييية .ياالتصيياالت ّ
ومتسقة.
 -14وضع العالمات التجارية :يشمل وضع العالمات التجارية االستخدام املتسق لعناصر التصميم ،مبا يف ذلك
الشعارات واأللوان وغرها من التفاصيل الفوتوغرايية والطباعية املميزة .ويساعد ذلك على استحداث هوية مرئية واضحة
أو عالمة جتارية .وقد جرى القيام بذلك بالفعل إىل ح ّد ما ،وخصوصا من حيث شعار املعاهدة الدولية وألوانه .وميكن،
بل وينبغي ،تعزيز ذلك ،مع األخذ باالعتبار اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة ،من خالل اجلمع بني هذه ومجل
مفردة جذابة تسلّط الضوء على السمات الفريدة للمعاهدة الدولية وجماالت الاكيز املواضيعية ال تعتمدها .وباإلضاية
إىل ذلك ،ميكن للمعاهدة الدولية أن تغتنم الفر للمشاركة في وضع العالما التجارية المشتركة لمناسبا
محددة ،مثل االجتماعات اإلقليمية ،حيث يكون من املفيد واملستصو اجلمع بني عناصر وضع العالمات التجارية
القائمة اخلاصة باملعاهدة وتلك اخلاصة بالشركاء املعنيني ،مع الاكيز على موضوع املناسبة احملدد .وهبذا ،ميكن للمعاهدة
الدولية أن تزيد بروزها وتنشئ يف الوقت نفسه ارتباطا واضحا مع منطقة إقليمية وتركيز مواضيعي وشريك نفيس أو شركاء
نفيسني (موجودين أو حمتملني).
 -15الرسائل الرئيسية :توضع الرسائل الرئيسية على أساس جماالت الاكيز املواضيعية ،وهي ،باالقاان مع وضع
العالمات التجارية البصرية تساعد على إبراز اهلوية الفريدة للمعاهدة الدولية .وسيكون ذلك مديوعا إىل حد كبر
بالقرارات ال يتخذها اجلهاز الرئاسي بشأن موضوع وبرنامج العمل ألي ياة سنتني معينة .يمثال ،ترّكز الدورة السابعة
للجهاز الرئاسي مواضيعيا على خطة التنمية املستدامة  ،2030ولذا من املناسب وضع منتجات اتصاالت تسلط الضوء
على مسامهات املعاهدة الدولية يف خطة  ،2030سواء من حيث عناصر وضع العالمات التجارية أو من حيث وضع
الرسائل.
 -16ينبغي استخدام الرسائل الرئيسية لتسليط الضوء على إجنازات املعاهدة الدولية ومسامهاهتا يف جماالت الاكيز
املواضيعية الرئيسية هلا :النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منايعها ،ومشاريع صندوق تقاسم املنايع،
ونظام املعلومات العاملي ،واالستخدام املستدام ،ونقل التكنولوجيا ،وحقوق املزارعني .ويف حني ينبغي أن تظل الرسائل
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األساسية متسقة يف مجيع االتصاالت ،قد يلزم استكماهلا برسائل اسااتيجية أخرى .يمثال ،توير خطة التنمية املستدامة
 2030البيئة املثالية إلبراز املسامهة اهلامة للمعاهدة الدولية يف حتقيق اهلدف  15من خالل دعم املشاريع الرامية إىل وقف
يقدان التنوع البيولوجي للمحاصيل .وباإلضاية إىل ذلك ،من املهم تصميم رسائل رئيسية خصيصا جلماهر حمددة
وألحداث/أنشطة حمددة .مثال ،قد توير حلقة عمل إقليمية عن حفظ التنوع البيولوجي يرصة جيدة لعرض كيف أن
املعاهدة الدولية تدعم تنمية القدرات والتنفيذ على املستوى الوطين .وكثرا ما تكون الرسائل الثانوية حمددة زمنيا ،وينبغي
أن تضع دائما باعتبارها اهلوية العامة للمعاهدة الدولية ورسائلها األساسية.
أمثلة على المجاال المواضيعية لتطوير الرسائل:
()1
()2

الدور الرئيسي للمعاهدة الدولية إزاء خطة التنمية املستدامة
دور املعاهييدة الدولييية بوصييفها حتتييل مركييز القيييادة يف منظميية األغذييية والزراعيية ييمييا يتعلييق بييالتنوع البيولييوجي
2030

الزراعي

( )3منو وأمهية النظام املتعدد األطراف
( )4منو ومشولية نظام املعلومات العاملي
( )5الرؤية اجلديدة والتوجه اجلديد السااتيجية التمويل
( )6تأثر مشاريع صندوق تقاسم املنايع على حياة املزارعني يف البلدان النامية
( )7العميل بتعيياون وثيييق وشيراكة وثيقيية مييع آخيرين يف جميال التنمييية املسييتدامة واالسييتخدام املسييتدام للميوارد الوراثييية
النباتية لألغذية والزراعة
( )8ريع مستوى الوعي حبقوق املزارعني

 -17ميكن أيضا صقل الرسائل الرئيسية ليتكون كل منها من جملة مفردة جذابة تظهر يف املطبوعات وغرها من
املنتجات ،وبذلك تصبح جزءا من وضع العالمة التجارية للمعاهدة الدولية .وتتعلق هذه الرسائل بالاكيز املواضيعي يف
أي ياة سنتني معينة ،مبا يف ذلك املوضوعات املربزة يف برنامج العمل املتعدد السنوات للمعاهدة الدولية .وقد حيتاج األمر
إىل تعديل هذه اجلمل البارزة يف كل ياة سنتني ،وأن تستكمل برسائل رئيسية أخرى أدق استهدايا يف أي ياة سنتني
معينة ،تبعا جملاالت الاكيز املواضيعية ،كما حيددها اجلهاز الرئاسي.
أمثلة عن الجمل المفردة:
()1
()2
()3
()4
()5

املعاهدة الدولية للنباتات :ديع الزراعة قدما
املعاهدة الدولية للنباتات :حفظ حماصيل األغذية ملستقبل مستدام
املعاهدة الدولية للنباتات :بناء املستقبل مع مريب النباتات واملزارعني
املعاهدة الدولية للنباتات وخطة التنمية املستدامة لعام  :2030زرع البذور لألجيال القادمة
املعاهدة الدولية للنباتات وخطة التنمية املستدامة لعام  :2030زرع البذور لتحويل عاملنا
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سابعا -الطرق واألدوا
ومتيسيرة وأن تيأي يف الوقيت
االعتبار الرئيس يف تطوير منتجات وأنشطة االتصاالت هو ضمان أن تكيون ذات صيلة ّ
املناسب.
 -18أحد أجنع السبل لتحقيق أهداف زيادة بروز املعاهدة الدولية ومتكني املزيد من الدعم هلا هو سبيل التواصل
املنتظم مع أصحا املصلحة الرئيسيني واطالعهم على اإلجنازات وقصص النجاح وآخر التطورات واألحداث املقبلة.
وميكن استخدام جمموعة من الطرق واألدوات للقيام بذلك.
طورت األمانة جمموعة متنوعة من منتجات وأنشطة االتصاالت ،مبا يف ذلك الكتيبات والنشرات
 -19يف املاضيّ ،
الصحفية واملطبوعات ،باإلضاية إىل األنشطة واملناسبات اخلاصة ،من مثل اجتماعات املائدة املستديرة الوزارية (مبا يف
ذلك أحدها يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة) وحلقات العمل الفنية واحتفاالت الذكرى السنوية وتنسيق املشاركة يف
املناسبات ال يقيمها الشركاء كاليوم الدويل للتنوع البيولوجي ويوم األغذية العاملي .وقد متكنت األمانة من تقدمي جمموعة
متنوعة من خدمات ومنتجات االتصاالت .ولكن مل تكن هنا اسااتيجية متسقة وخطة مستمرة .وهذان أمران هامان
لضمان االستمرارية واالتساق يف توجيه الرسائل وانتظام التواصل مع أصحا املصلحة.
 -20يف غيا خطة اسااتيجية ،أنتجت منتجات االتصاالت ارجتاال ،بدل أن يكون ذلك بأسلو منهجي خمطط.
طور عنها مواد اتصاالت ،لكن املواد
يمثال ،أسفرت مشاريع صندوق تقاسم املنايع عن نتائج قيّمة كثرة كان ميكن أن ت ّ
ال أنتجت ن ّفذت بطريقة معزولة نسبيا دون دعم كاف أو خطة منهجية .وعالوة على ذلك ،ينبغي حتديث عدد من
منتجات االتصاالت (مثل :وسائط اإلعالم وجمموعة أدوات االتصاالت جلهات التنسيق الوطنية ،ودليل اتصاالت
مشاريع صندوق تقاسم املنايع ،وكتيب األسبا الداعية للمساندة ،إخل) وهنا دائما جمال إلضاية منتجات جديدة
(مثل املدونات (بلوغز) وأشرطة الفيديو واملواد املوجهة إىل املاحنني ،وما إىل ذلك).
 -21أخييذا باالعتبييار حاجيية األط يراف املتعاقييدة وأصييحا املصييلحة اآلخ يرين ،وكييذلك سياسيية املنظميية ومتطلباهتييا يف
جمال االتصاالت (مثل اشااط أن ينتج املوظفيون الفنييون وينشيروا عيددا معينيا مين منتجيات االتصياالت الرئيسيية كيل سينة
للمسامهة يف بناء شراكات مع أصحا املصلحة الرئيسيني وزيادة بروز املنظمة على الصعيد العاملي) 14،من األمهية مبكيان
امتال اسااتيجية اتصاالت متسقة وخطية للتنفييذ .وينبغيي أن يشيرف عليى ذليك أخصيائي يف جميال االتصاالت/التواصيل
خمصص من داخيل األمانية ،كيي يسيتطيع بعيد ذليك احلفياظ عليى قنيوات ومنتجيات االتصياالت القائمية إىل جانيب تطيوير
قنوات ومنتجات جديدة.

 14املبادرة اإلعالمية لكبار املسؤولني يف املنظمة.
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فعالاة ،مين املهيم اسيتخدام األسياليب واألدوات املناسيبة لتوصايل الرساائل الرئيساية
لتطوير منتجات اتاااال ا
إلى المتلقين المستهدفين األساسيين.
تكملييه أدوات
سييظل املوقيع الشيبكي للمعاهيدة الدوليية أداة أساسييية لالتصياالت يف الفاتيني املياليتني القيادمتنيّ ،
ومنتجات أخرى ،مثال:


وسائل اإلعالم التقليدية



وسائط اإلعالم االجتماعي



أنشطة/مناسبات توعية



االستفادة من الشراكات



استخدام سفراء النوايا احلسنة

 -22سيظل الموقع الشبكي وسيلة رئيسية التصاالت املعاهدة الدولية ،إىل جانب الربيد اإللكاوين ومنتجات
االتصاالت األخرى .ويف عام  ،2016مت ترحيل املوقع اإللكاوين للمعاهدة الدولية ليشكل جزءاّ من موقع املنظمة األكرب
على شبكة اإلنانت .واستتبع ذلك أيضا نقل وثائق املعاهدات الدولية إىل مستودع وثائق املنظمة .ويف حني يشر هذا
الاحيل إىل منو اهلوية املؤسسية األكرب وحضورها ،إالّ أنه ،كما احلال يف أي مبادرات جديدة ،ولّد أيضا بعض حتديات
االنتقال ال ال بد منها .وكان أحد هذه التحديات "يقدان" بعض منتجات االتصاالت ،ما أدى إىل ضرورة إعادة
إنشاء عناصر معينة ،مثل قسم "التواصل واملطبوعات" يف املوقع .ولذا ،من األمهية مبكان أن يستمر صقل املوقع الشبكي
للمعاهدة وتطويره ملواصلة تلبية احتياجات األطراف املتعاقدة وأصحا املصلحة اآلخرين .وملواصلة صيانة وتطوير املوقع،
من املهم أن يكون هنا مدير خمصص إلدارة احملتوى ميكنه مواكبة التطورات اجلديدة والتأكد من أن يبقى املوقع
اإللكاوين للمعاهدة الدولية راهنا.
 -23أخذا باالعتبار طيف أصحا املصلحة/اجلماهر املستهدية يف املعاهدة الدولية ،يوصى يف تطوير منتجات
االتصاالت بتسخر جمموعة من وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم اجلديدة .يكال النوعني قيّم وكل منهما خيدم
أغراضا خاصة .وينبغي أن يكون جلميع املنتجات منط جديد ونظيف جذا بصرياّ برسائل واضحة يسهل يهمها.
وباإلضاية إىل ذلك ،من املستحسن أن تكون هنا أنشطة تواصل ومناسبات خاصة وتشجيع املشاركة الشخصية وتقدمي
تعليقات ومالحظات يورية من اجلمهور املستهدف.
 -24تشي ييمل منتجا ااا االتاا اااال التقليديا ااة امل ي يواد املطبوعي يية (مثي ييل النش ي يرات الصي ييحفية والكتيبي ييات واملنشي ييورات
والرسييومات املعلوماتييية وصييحائف الوقييائع والنشيرات اإلخبارييية والعييروض التقدميييية واملقيياالت) ومنتجييات الوسييائط املتعييددة
(مثل الرسومات املعلوماتية وأشرطة الفيديو واملنتجات السمعية) ،ال ينبغي أيضا تويرهيا مجيعيا عليى اإلنانيت مين خيالل
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املوقييع اإللكيياوين ،باإلضيياية إىل املنتجييات األخييرى علييى شييبكة اإلنانييت (مثييل املواقييع علييى شييبكة اإلنانييت واملييدونات).
وقد أنتج عدد من هذه املنتجات يف ياة السنتني األخرة ،مبا يف ذلك أكثر من  30نشرة صحفية15.
 -25تشييمل وسااائل اإلعااال االجتماااعي اجلديييدة األدوات التفاعلييية (مثييل احللقييات الدراسييية علييى شييبكة اإلنانييت
واحملاي ييل اإللكاوني يية) ومنص ييات وس ييائل اإلع ييالم االجتم يياعي (مث ييل ت ييويا و لينكي ييدين و يوت ييو و يليك يير و إنس ييتاغرام
يسر التبادل الفوري للمعلومات واآلراء ،وحتظى بشعبية خاصة لدى جيل الشبا .
وييسبو ) ،وكلها ت ّ
 -26أنشطة/مناسبا التوعية هي وسيلة يعالة أخرى للاويج للعالمة التجارية للمعاهدة الدولية وإجنازاهتا ،وضمان
زيادة بروزها عرب االخنراط املباشر مع مجاهر مستهدية حمددة .وينبغي أن تشمل هذه األنشطة اجتماعات منتظمة تكون
جزءا من أنشطة األمانة الروتينية .ومن األمثلة على ذلك االجتماعات التقنية واجتماعات اللجان الدائمة أو املخصصة
املؤقتة وحلقات العمل املتخصصة لتنمية القدرات (مثل دعم تنفيذ حقوق املزارعني أو توضيح آخر التطورات يف نظام
املعلومات العاملي وتدريب املستخدمني عليها (أي تعزيز تنمية القدرات)؛ وإطالع املمثلني املقيمني يف روما (مثال ،قبل
اجتماعات اجلهاز الرئاسي واملناسبات اخلاصة)؛ ومناسبات خاصة أخرى (مثل االحتفاالت بالذكرى السنوية أو
االجتماعات الوزارية أو مؤمترات املاحنني).
 -27يف حني نظمت األمانة و/أو شاركت يف عدد من املناسبات اخلاصة ،مثل اليوم العاملي للتنوع البيولوجي
( )2017ويوم األغذية العاملي ( )2016واملائدة املستديرة الوزارية الرييعة املستوى أثناء انعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة
يف نيويور ( )2014واجتماع مسقط الوزاري ( )2013واجتماع بايل الوزاري ( ،)2011ويف عدد من املناسبات املتعلقة
بصندوق تقاسم املنايع ،إال أن ذلك مت بطريقة ارجتالية إىل هذا احل ّد أو ذا  .واملطلو هو هنج أكثر اسااتيجية
ومنهجية ،ياايق مع ديق من منتجات االتصاالت الداعمة ذات الصلة لكل نشاط متوقع أو مناسبة توعية متوقعة ،مبا يف
ذلك األنشطة املتعلقة بأنشطة رئيسية مثل مشاريع صندوق تقاسم املنايع وجهود تعبئة املوارد.
 -28االستفادة من الشراكا من خالل تقاسم مواد االتصاالت ذات الصلة ومنصاهتا معها ومع أصحا
يعالة من حيث التكلفة ملضاعفة عدد من
املصلحة ييها واملشاركة يف املناسبات ذات الصلة .وكثرا ما يكون ذلك وسيلة ّ
16
ميكن الوصول إليهم ،ما يزيد بسرعة بروز املعاهدة الدولية.
 -29ميثّل سفراء النوايا الحسنة سبيال مثرا لالهتمام جيدر استكشايه .وعلى الرغم من أن هذا النهج ال يستخدم
حاليا على نطاق واسع يف منظمة األغذية والزراعة ،إال أن إشرا سفراء نوايا حسنة بارزين ميكن أن يساعد على زيادة
الربوز والدعم .وميكن أن تشمل هذه اجملموعة قادة معرويني يف جمال الزراعة ،ولكن أيضا شخصيات شهرة ورواد أعمال
يتمتعون مبصداقية عامة ،يعرف عنهم أهنم مؤيدون لقضايا البيئة والتنمية البشرية ،من مثل قضايا تغر املناخ واحلفاظ على
سلة أغذية األرض (التنوع البيولوجي للمحاصيل).

 15نشر بني عام  2015ومنتصف يوليو /متوز  2017ما ال يقل عن  38نشرة صحفية.
 16يرجى الرجوع أيضا إىل القسم ثامنا أدناه بشأن الشراكات وترتيبات التعاون.
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 -30ميكين لسيفراء النوايييا احلسينة هييؤالء حضيور وخماطبيية مناسيبات خاصية وتقييدمي شيهادات وإظهييار دعمهيم ألعمييال
و/أو مشاريع املعاهدة الدولية .وقد حبث هذا املفهوم على نطاق حميدود مين خيالل يرقية العميل الرييعية املسيتوى للمعاهيدة
يتخدم بالكام ييل 17.وميك يين للجه يياز الرئاس ييي
الدولي يية املعني يية بتعبئ يية املي يوارد ،ال ي أطلق ييت لكنه ييا مل تط ي ّيور بالكام ييل أو تس ي ّ
للمعاهدة الدولية أن ينظر ييما إذا كان من املفيد حبث هذا اخليار.

ثامن ا  -الشراكا وترتيبا التعاون
ت ي يوير الش ي يراكات وترتيبي ييات التعي يياون أداة هامي يية لزيي ييادة ب ييروز رسي ييائل املعاهي ييدة الدوليي يية ومنصي ييات لتوصي يييل منتجي ييات
االتصاالت.
 -31ميكن أن تساعد الشراكات وترتيبات التعاون مع مؤسسات أخرى (داخل منظمة األغذية والزراعة وخارجها)
على زيادة الوعي لرؤية ورسالة املعاهدة الدولية .ويوير التعاون مع املنظمات الشريكة وإدارات املنظمة األخرى واالستفادة
من أنشطتها وجهودها يف جمال االتصاالت أداة منخفضة التكلفة نسبيا وعالية الكفاءة ملضاعفة مدى جهود
االتصاالت .وميكن للشركاء ،بتوزيع رسائل املعاهدة الدولية ومنتجات االتصاالت ال تنتجها على أصحا املصلحة
لديهم أن يساعدوا على زيادة نشر املعلومات ،ما يؤدي إىل زيادة الوعي .وميكن أيضا اعتبار مجيع أصحا املصلحة
واجلمهور املستهدف "شركاء" 18.ويف الوقت نفسه ،من املهم األخذ باالعتبار أن املنظمات/اإلدارات الشريكة هي أيضا
مجهور مستهدف ،يتعني استثماره واحلفاظ عليه.
 -32كثرة هي ير التعاون مع املنظمات الشريكة للمعاهدة الدولية ،وخاصة تلك العاملة يف جمال التنوع
البيولوجي ،وينبغي استغالهلا على حنو أكمل .وعلى أقل تقدير ،سيكون من املفيد جتميع واستعراض قائمة كاملة
بالشركاء احلاليني واحملتملني الذين قد يكونون قادرين على املساعدة يف التعريف باملعاهدة الدولية وزيادة الوعي هلا.
وليست القائمة التالية سوى عينة من الشراكات ال ميكن استثمارها واالستفادة منها لزيادة جهود االتصاالت ال تبذهلا
املعاهدة الدولية:
()1
()2
()3
()4
()5
17

اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
اتفاقية التنوع البيولوجي20
املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي21
الوكالة األوروبية للبيئة22
الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل23

19

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

 18تقرير االجتماع التاسع للجنة االستشارية املخصصة املعنية بالتمويل
.http://www.cgiar.org 19
.https://www.cbd.int/ 20

.https://www.bioversityinternational.org/ 21
.https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity 22
.https://www.croptrust.org/ 23

االسااتيجيhttp://www.fao.org/3/a-BS764e.pdf :
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()6
()7
()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15

مريق البيئة العاملي
املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية25
املعهد الدويل للتنمية املستدامة26
االحتاد الدويل للبذور27
يريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي 28
الوزارات الوطنية (البيئة والزراعة وتغر املناخ)
برنامج األمم املتحدة للبيئة29
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغر املناخ30
كز العاملي لرصد حفظ البيئة لألمم املتحدة31
املر
منصة معلومات األمم املتحدة بشأن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف32
24

 -33بشكل مشابه ،ميكن أن يفيد تعزيز التعاون مع وحدات منظمة األغذية والزراعة األخرى ،مبا يف ذلك إدارة
املناخ والتنوع البيولوجي واملياه واألراضي ال أصبحت املعاهدة الدولية تندرج حتتها ،املعاهدة بتيسر تبادل املعلومات
وباستخدام اخلربة وقنوات التواصل املوجودة يف املنظمة .وينطبق ذلك بوجه خا على مكتب االتصاالت يف املنظمة،
يوسع
وهو نقطة االتصاالت املركزية ييها ،وخاصة لقنوات اإلعالم االجتماعي ،وال سيما يوتيو وتويا وييسبو  .و ّ
التعاون مع مكتب االتصاالت يف املنظمة على الفور مدى توصيل رسائل املعاهدة الدولية ،ويف الوقت ذاته يعزز التعاون
الداخلي والشراكات الداخلية .وبشكل مشابه ،قد يكون تعزيز التعاون مع شعبة الشراكات والتعاون بني بلدان اجلنو
يف املنظمة يف جمال تطوير منتجات االتصاالت مفيدا للجهود ال تبذهلا املعاهدة الدولية لتعبئة املوارد.

تاسعا -خطة االتااال
من شأن وضع خطة اتصاالت شاملة للمنتجات واخلدمات ،على أسياس االحتياجيات واألهيداف ،أن يسياعد عليى
تنظيم عملية تطوير مواد االتصاالت املناسبة .وسيوير ذلك "خطة عمل" سنوية ملواد االتصاالت وأنشطة التواصل.
 -34كي تن ّفذ اسااتيجية االتصاالت بفعالية ،ستضع األمانة خطة اتصاالت تأخذ باحلسبان الاكييز املواضييعي لكيل
ييياة سيينتني واحتياجييات أصييحا املصييلحة الرئيسيييني وامل يوارد املتاحيية .وينبغييي وضييع هييذه اخلطيية سيينويا وأن تكييون مبثابيية
"خطة عمل" لتنفيذ اسااتيجية االتصاالت .وسيااجعها األمانية بانتظيام كيي ميكين تعيديلها ويقيا لالحتياجيات واملتطلبيات
مع تقدم العام.
.https://www.thegef.org/ 24
.http://www.ifpri.org/ 25
.http://www.iisd.org 26
.http://www.worldseed.org/ 27
.https://www.cbd.int/blg/ 28
.http://www.unep.org/ 29
.http://newsroom.unfccc.int/ 30
.https://www.unep-wcmc.org/ 31
.https://www.informea.org/en 32
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مفصيلة عيين منتجييات وأنشييطة االتصيياالت علييى مييدى ييياة  12شييهرا.
 -35سيييوير وضييع خطيية اتصيياالت نظييرة عاميية ّ
وس ييتقدم اخلط يية تفاص يييل ع يين اجلمه ييور املس ييتهدف لك ييل منتج/نش يياط ،والرس ييالة (الرس ييائل) الرئيس ييية/الاكيز املواضي ييعي،
واجلداول الزمنية ،واملسؤوليات الرئيسية .ومن املهم أن تكون هذه اخلطة دينامية باسيتمرار ،مين خيالل التحيديث املسيتمر،
لضمان راهنيتها ومالءمتها .وللقيام بذلك وللحفاظ على انسيا إمدادات املنتجيات واخليدمات ،مين الضيروري أيضيا أن
يكون هنا أخصائي/موظف متخصص يف جمال االتصاالت والتوعية .وسيضع هذا الشخص خطة االتصاالت السينوية،
مث ين ّفذها ويرصدها ،مبا يف ذلك اإلشراف على تطوير مواد االتصاالت ذات الصلة.

عاشرا – الموارد
بغية تنفيذ اسااتيجية االتصاالت بفعالية ،من الضروري توير موارد بشرية ومالية كايية.
 -36بغية تنفيذ اسااتيجية االتصاالت بفعالية من الضروري توير موارد كايية .ويف السنوات األخرة ،أشارت
األطراف املتعاقدة إىل احلاجة إىل املزيد من مواد االتصاالت ،غر أن املوارد املتاحة هلذا الغرض ظلت حمدودة.
 -37ويقا للممارسات واملعاير العاملية احلالية ،من غر املعتاد إىل حد كبر أال يكون لدى كيان دويل ،كاملعاهدة
الدولية ،اختصاصيون يف جمال االتصاالت متفرغون ختصص هلم ميزانية لتطوير مواد االتصاالت .واملعاهدة الدولية هي
حاليا االتفاقية الوحيدة املتعلقة بالتنوع البيولوجي ال ليس لديها بني طاقم املوظفني موظف واحد على األقل متخصص
يف االتصاالت.
طورت املعاهدة الدولية منتجات مفيدة ،على
 -38هنا أدلة واضحة على أنه عندما خصصت موارد لالتصاالتّ ،
النحو املذكور يف القسم سادسا (الطرق واألدوات) أعاله .واملطلو هو االلتزام املتواصل بتعزيز جمال االتصاالت.
 -39دعا مكتب الدورة السابعة يف اجتماعه الثاين األمانة إىل تقدمي اسااتيجية اتصاالت للمعاهدة الدولية ،مبا يف
ذلك النص على تعيني موظف جديد يف مشروع امليزانية ،لينظر ييها اجلهاز الرئاسي 33.والحظت اللجنة االستشارية
املخصصة املؤقتة املعنية باسااتيجية التمويل أيضا احلاجة إىل حتسني االتصاالت وحتسني بروز أدوات التمويل دعما لتنفيذ
34
املعاهدة الدولية خالل ياة السنتني.
 -40لتحقيق هذه األهداف ،من الضروري أن يكون هنا أخصائي أو موظف متخصص يف جمال التوعية ،يدعمه
مدير للمحتوى على املوقع الشبكي بدوام كامل ،باإلضاية إىل خرباء اتصال مؤقتني آخرين حسب احلاجة (مثل مصممي
الغراييك ومصوري الفيديو وحمرري أشرطة الفيديو ومتخصصني يف الوسائل السمعية ومصورين حمايني ،وما إىل ذلك).
وحاليا ،ال يوجد موظف/أخصائي بدوام كامل خمصص لالتصاالت والتوعية ،وليس هنا يف امليزانية خمصصات ملنصب

.IT/GB7/Bureau-2/17/Report 33
.IT/ACFS-9-17/Report 34
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مدير للمحتوى على املوقع الشبكي .ودون توير موارد مالية وبشرية كايية ،ستظل أنشطة ومنتجات االتصاالت
للمعاهدة الدولية تنفذ بطريقة غر منتظمة.

حادي عشر -استعراض دوري
ويعالة.
االستعراض املنتظم السااتيجية االتصاالت يساعد على ضمان أن تظل ذات صلة ّ
-41

ينبغي استعراض اسااتيجية االتصال بانتظام للمساعدة على ضمان استمرارها ويعاليتها.

 -42ينبغي أن تنفذ األمانة اسااتيجية االتصاالت من خالل وضع خطط سنوية ،مع األخذ باحلسبان احتياجات
األطراف املتعاقدة والتعليقات الواردة من أصحا املصلحة الرئيسيني واألولويات العاملية الناشئة واملوارد املتاحة .وينبغي
تعديل اخلطط السنوية يف أي سنة معينة استجابة الحتياجات أصحا املصلحة واملوارد املتاحة.
-43

ينبغي أن يستعرض اجلهاز الرئاسي اسااتيجية االتصاالت مرة كل سنتني ويكفل ختصيص موارد كايية لتنفيذها.

-44

ستساعد آليات االستعراض هذه على ضمان أن تظل اسااتيجية االتصاالت وخططها راهنة وذات صلة

ويعالة.
ّ

