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الدولي للعلوم حكومي المنبر للاالجتماع العام 
التنوع البيولوجي والسياسات في مجال 

  ةوخدمات النظم اإليكولوجي
  الثانيةالدورة 

  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٤  - ٩يا، أنطاليا، ترك
  *من جدول األعمال املؤقت (ب) ٧البند 

االتصاالت وإشراك أصحاب المصلحة: االستراتيجية 
  المتعلقة بإشراك أصحاب المصلحة

  ج عمل المنبرحة لدعم تنفيذ برناممشروع استراتيجية إلشراك أصحاب المصل

  مذكرة من األمانة
والسياسات يف جمال التنوع  االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ادع ١/٢ املنرب رمقر  يف - ١

(االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد  االحتاد العاملي لصون الطبيعة ،البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
ذلك الشعوب  يفحة املختصني، مبا واجمللس الدويل لالحتادات العلمية إىل العمل مع أصحاب املصل الطبيعية)

بالتشاور مع املكتب وفريق اخلرباء املتعدد و  األصلية واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص، ومع األمانة،
بإشراك أصحاب املصلحة لدعم تنفيذ برنامج العمل، وطلب املتعلقة سرتاتيجية شروع االإلعداد  ،التخصصات
وتقدمي نسخة  ،بشأن مشروع اسرتاتيجية لإلشراكنطاق عامة وواسعة الملية تشاور باب عفتح إىل األمانة 

 . للنظر فيهاُمنقحة إىل الدورة الثانية لالجتماع العام 

دويل واجمللس ال واملوارد الطبيعية الطبيعةالدويل حلفظ عمل االحتاد  ،وبناء على طلب االجتماع العام - ٢
 على إعداد املشروع األويلاملختصني واملعنيني  ةاملصلح أصحابلالحتادات العلمية بالتعاون مع األمانة ومع 

مفتوحة حبيث تكون بإشراك أصحاب املصلحة. وقد حتقق ذلك بواسطة عملية ُمصممة املتعلقة لالسرتاتيجية 
 وشفافة وتشتمل على: 

                                                      
* IPBES/2/1.  
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تقريراً  ٣١٤ة من أصحاب املصلحة (ومت تلقى جمموعة واسعأرسلت إىل دخالت طلب مُ   )أ(
  دعوة)؛  ١٥٠٠استجابة لـ 

  ، باريس)؛ ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٣٠-٢٩صدار مشروع أويل حلقة تدريب عملي أساسية إل  (ب)
ويل من جانب مجيع املشاركني املدعوين إىل حلقة التدريب العملية، مبا استعراض املشروع األ  (ج)

  تعليقاً)؛ ١٨٠استعراضاً،  ٢٣دعوة،  ٥٥على املشاركة ( نذلك أولئك غري القادري يف
تب استعراض املشروع األويل للتأكد من مراعاته للتعليقات الواردة، يتلوه تقرير يُقدم إىل املك  )د(

 خصصات. وإىل فريق اخلرباء املتعدد الت

حزيران/يونيه  يف اجتماعهم األول املعقود يفقام أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات  - ٣
أتاحت  ،١/٢املنرب مبوجب مقررو ذلك،  بعد. و وتنقيحها أثناء االجتماع باستعراض الوثيقة الناجتة ٢٠١٣
؛ وورد ٢٠١٣متوز/يوليه  ٢٨- حزيران/يونيه  ١٧ يف( عرب اإلنرتنتبصورة مفتوحة الستعراضها الوثيقة  األمانة
واجمللس الدويل واملوارد الطبيعية الطبيعة  حلفظواالحتاد العاملي قاً). وحدث بعد ذلك أن أدرجت األمانة تعلي ٨١

نقحة احلالية، لكي  يف عرب اإلنرتنتلالحتادات العلمية التعليقات اليت وردت أثناء االستعراض املفتوح 
ُ
الوثيقة امل

، وذلك قبل ٢٠١٣آب /أغسطس  يفم ااجتماع يفاء املتعدد التخصصات وفريق اخلرب املكتب  ينظر فيها
يف مرفق هذه املذكرة مشروع االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة ويرد  .وضع اللمسات النهائية عليها

 . للنظر فيهاالثانية لالجتماع العام عرضها على الدورة ل

وضح االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة ألجل أن هذه الوثيقة توعلى الرغم من اإلقرار ب - ٤
الصالت أبرزت الكثري من املباشر دعم تنفيذ برنامج العمل، فإن التعليقات اليت وردت أثناء عملية االستعراض 

 يف، و ما حيققه من نتائجوضع برنامج عمل، وتوصيل  يفبني هذا النشاط وبني إشراك أصحاب املصلحة 
 ذلك القضايا التالية:  يفمبا  ،عمليات صنع القرار األخرى التابعة للمنرب

  تنظيم أصحاب املصلحة حتضرياً لدورت االجتماع العام؛   (أ)
  عمليات التفاعل بني أصحاب املصلحة وهيئات املنرب املختلفة؛   (ب)
صلحة واسرتاتيجية االتصال أوجه التآزر الضرورية بني االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب امل  (ج)
  التابعة للمنرب؛ 
غري مباشر على تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب شراكات اسرتاتيجية ذات تأثري  أيإقامة   (د)

  . املصلحة
سياق مشروع  يفينبغي النظر إىل مشروع االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة أيضًا  - ٥

ومشروع التوجيهات بشأن إقامة شراكات اسرتاتيجية  (IBPES/2/12) اصلاسرتاتيجية االتصال والتو 
(IPBES/2/14). 
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  المرفق
  مشروع االستراتيجية المتعلقة بإشراك أصحاب المصلحة

 إشراك أصحاب المصلحة استراتيجيةأهداف   -أوالً 

نجاح الكلي أمهية، وفعالية، ومصداقية ال يفاملصلحة على أنه العنصر الرئيسي أصحاب عرف إشراك يُ  - ١
الوظائف األربع للمنرب ومبادئه التشغيلية وترتيباته املؤسسية، يكون  ومع، ١/٢ للمنرب. ومتشيًا مع مقرر املنرب

 اهلدف العام هلذه االسرتاتيجية هو دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب بأسلوب تشاركي، وشامل وشفاف. 

ز وتيسر إشراك أصحاب املصلحة بصورة ولتحقيق هذا اهلدف، صيغت هذه االسرتاتيجية حبيث تُعز  - ٢
مستخدمني له، مع  وأاملنرب  يفبصفتهم مسامهني سواء تنفيذ برنامج العمل،  يفنشطة وفعالة وطويلة األجل 

وضمان أن حتظى الوظائف  ،املنابر الدولية يفالناقص  التمثيلإيالء اهتمام خاص إىل أصحاب املصلحة ذوى 
 وازنة.األربع للمنرب بالدعم بصورة مت

 إىل حتديد: ةوترمى هذه االسرتاتيجي - ٣

واالستفادة من وتقدمي تنفيذ برنامج العمل،  يفاملبادئ التوجيهية إلشراك أصحاب املصلحة   )أ(
   ؛قيمة مضافة إىل مبادرات أصحاب املصلحة ذات الصلة

 يفاليت ميكن استخدامها لتوسيع نطاق مشاركة أصحاب املصلحة الُنهج االسرتاتيجية   (ب)
  األنشطة املتعلقة مبصاحلهم؛ 

أنشطة برنامج  يفاإلشراك الفعال ألصحاب املصلحة على الوسائط والعمليات اليت ُتساعد   (ج)
  العمل واليت تُغطي الوظائف األربع للمنرب. 

االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة إىل املزيد من االستعراض والتحديث حسبما تاج حتقد  - ٤
 جرد بدء تنفيذ برنامج عمل املنرب. يتناسب، مب

 أصحاب المصلحةحديد ت  - ثانياً 

فإن أصحاب املصلحة يكونون هم املؤسسات واملنظمات أو  ،إطار تنفيذ برنامج العمل يفو  - ٥
 اجملموعات اليت ميكنها أن: 

ا ودرايتها واملعارف املتوافرة لديها و  يفتسهم   (أ) البيانات أنشطة برنامج العمل من خالل خربا
  واملعلومات؛ 

 د من نتائج برنامج العمل؛يستفتستخدم أو ت  (ب)

   .أنشطة املنرب يفدعم، مشاركة األفراد ذوى الصلة تتشجع، وتيسر و   (ج)
 المبادئ التوجيهية  - ثالثاً 

 ينبغي إلشراك أصحاب املصلحة:  - ٦

ئه التشغيلية أثناء تنفيذ دعم املنرب على تشجيع وتسهيل االلتزام الكامل مبباد يفأن يساعد   (أ)
  برنامج العمل؛ 
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أن يكون شامًال وأن يضم خمتلف نُظم املعارف، والتخصصات، واملنظورات، وكذلك التنوع   (ب)
ذلك األبعاد اجلنسانية، مع مالحظة أن أصحاب املصلحة لديهم طُرق خمتلفة  يفاالجتماعي والثقايف، مبا 

ُج متنوعة تشمل   وسائط متعددة ومرنة للمشاركة؛  للمشاركة وحيتاجون إىل 
ُحمتمل ضارب ت أيجيب أن يكون هذا اإلشراك شفافاً، وأن يشتمل على االلتزام باإلعالن عن   (ج)

  ؛نْرب املصاحل اليت يُطبقها املِ ضارب ملصاحل وذلك متشياً مع سياسات وإجراءات تَ ا يف
ات األخرى، واالستفادة من مراعاة اخلربات ذات الصلة املوجودة لدى املنظمات والعملي  (د)

  املبادرات واُألطر احلالية؛ و 
م.  يفضمان التمثيل املتوازن   (هـ)   مشاركة أصحاب املصلحة على اختالف مشار

 الُنهج االستراتيجية  -  رابعاً 

تنفيذ برنامج العمل وتناول  يفإلشراك أصحاب املصلحة أن يشتمل على العناصر التالية  يينبغ - ٧
 :ربع للمنربلوظائف األا

ا املنرب   (أ) املبادرة إىل حتديد أصحاب املصلحة املعنيني بالنسبة لكل نشاط وعملية يضطلع 
ُعرَّ 
املرفق األول هلذه االسرتاتيجية (حتديد أصحاب  يففة وذلك متشيًا مع املعايري اليت من قبيل تلك املعايري امل

  ؛املصلحة)
ُج موجهة لتلبية احتياجات أص  (ب) متطوير     ؛حاب املصلحة احملددين وتيسري مسامها
حسنة يؤدى بتكوين فهم مشرتك بشأن الكيفية اليت   (ج)

ُ
لتنوع البيولوجي وخدمات لاملعرفة امل

  عن طريق أنشطة االتصال والتواصل؛ وذلك ال بني العلوم والسياسات الفعَّ التالقي إىل دعم اإليكولوجية الُنظم 
تعزيز ملكيتهم  يفلفعالة من جانب أصحاب املصلحة للمساعدة كفالة املشاركة النشطة وا  (د)

  ؛ موخربا مللمنرب ولكفالة استفادة املنرب من درايته
ُج أفضل   (هـ) السعي إلجياد طُرق ُمبتكرة لزيادة إشراك أصحاب املصلحة وذلك عن طريق 

  ؛ ياملمارسات واالتصال التجديد
  ؛املنرب يفملشاركة على اتقلة تشجيع أصحاب املصلحة بصورة نشطة ومس  (و)
  تنفيذ برنامج عمل املنرب؛  يفحتديد وتوصيل املنافع إلشراك أصحاب املصلحة   (ز)
احلاالت اليت يتحدد فيها ضرورة وتناسب ذلك (انظر الوثيقة  يفإقامة شراكات اسرتاتيجية   (ح)

  التوجيهية بشأن تطوير شراكات اسرتاتيجية).
  التنفيذ  -  خامساً 

األنشطة اليت تُتخذ لتنفيذ برنامج عمل املنرب إىل إشراك طائفة واسعة ومتنوعة من تاج سوف حت - ٨
، وإشراك، وضم خمتلف خطارإقامة عمليات خمتلفة من أجل التواصل، وإلزاماً أصحاب املصلحة، وسوف يكون 

املرفق األول هلذه  يفردة أصحاب املصلحة، وهى األمور اليت سوف تتحدد بناًء على معايري على غرار املعايري الوا
وذلك لضمان أن تتوافر جلميع أصحاب املصلحة ذوى الصلة فرص   ،االسرتاتيجية (حتديد أصحاب املصلحة)

  .كافية للمشاركة
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سوف يتم تطوير خطة تنفيذ لتفعيل هذه االسرتاتيجية املعنية بإشراك أصحاب املصلحة. وسوف  - ٩
ددة، اليت سيجرى استعراضها وحتديثها بصورة منتظمة مع تقدم تشمل تلك اخلطة جمموعة من بنود العمل احمل

 املرفق الثاين هلذه االسرتاتيجية.  يفخطة التنفيذ وذلك  يفتنفيذ برنامج العمل. ويتم حتديد بعض العناصر احملتملة 

 سوف تشمل خطة التنفيذ، إىل جانب عناصر أخرى ما يلى:  -١٠

اك أصحاب املصلحة بطرق منها الشبكات الدولية األنشطة ذات الصلة بتشجيع وتيسري إشر   (أ)
  أو اهليئات اإلقليمية أو الوطنية، من خالل االستفادة من املبادرات احلالية؛ 

 ميزانية مناسبة لدعم تنفيذ االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة.  (ب)

علق بإشراك املنرب ألصحاب وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي مراعاة االعتبارات العامة التالية فيما يت -١١
 املصلحة: 

املتعلقة اإلجراءات وممارسات العمل اليت يتبعها املنرب متوافقة مع االسرتاتيجية ينبغي أن تكون   (أ)
  بإشراك أصحاب املصلحة؛ 

مل على صالت واضحة تأن تشسرتاتيجيات االتصال والتواصل اليت يتبعها املنرب ينبغي ال  (ب)
  التآزر بني هذه االسرتاتيجيات؛توافر بإشراك أصحاب املصلحة وذلك لكفالة املتعلقة ية االسرتاتيجمع وصرحية 

ينبغي إدراك أن اإلشراك الفعال ألصحاب املصلحة قد يستلزم أنشطة بناء ُقدرات حمددة، بل   (ج)
 لمهارات واملواردلالضروري االكتساب حسبما يتناسب، وذلك لكفالة املشاركة الكافية و أيضًا تمكني الو 

  ؛ وتقامسها
أن تشتمل على اعتبار خاص مبسامهة ينبغي لعمليات االستعراض لكفاءة وفعالية املنرب   (د)

  بإشراك أصحاب املصلحة. املتعلقة أصحاب املصلحة وتنفيذ االسرتاتيجية 
 بأصحاب املصلحة:االسرتاتيجية املتعلقة ل يفعلتطوير وتاالعتبارات التنظيمية التالية مراعاة قرتح يُ و  -١٢

  : بإشراك أصحاب املصلحةاملتعلقة إلشراف على تطوير وتشغيل وتنفيذ االسرتاتيجية لخيارات   (أ)
بإشراك املتعلقة : قيام األمانة باإلشراف على تطوير وتفعيل االسرتاتيجية ١اخليار   ‘١’

وذلك حتت إشراف املكتب، واالجتماع العام، وبدعم من فريق أصحاب املصلحة 
  رباء املتعدد التخصصات ومن أصحاب املصلحة املعنيني؛ اخل

فعالً عاملة أو توجيهية أو فريق عامل أو هيئة أخرى شارية جلنة استتتوىل : ٢اخليار   ‘٢’
وتضم ، بإشراك أصحاب املصلحةاملتعلقة تطوير وتفعيل االسرتاتيجية اإلشراف على 

، ميثلون خمتلف أصحاب ممثلني عن كل من أعضاء املنرب وأصحاب مصلحة آخرين
 املصلحة ويعملون بالتعاون مع األمانة؛

  وآليات تنسيق لتطوير وتفعيل االسرتاتيجية؛  ،ينبغي وضع خطوط واضحة للمسؤولية  (ب)
  إطار االسرتاتيجية؛  يفينبغي وضع مسؤوليات واضحة لألنشطة احملددة   (ج)
لتنفيذ االسرتاتيجية، وبصفة خاصة لدعم  ينبغي حبث صالحية الشركاء االسرتاتيجيني احملتملني  (د)

   .تنفيذ برنامج العمل على النطاقات اإلقليمية
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  المرفق األول

  تحديد أصحاب المصلحة
وأن توىل  ،على الدرايةتأسس ينبغي لعملية حتديد أصحاب املصلحة أن تكون صرحية ومرنة وشاملة وت - ١

 .لةاملساءو االعتبار ملسامهتهم وتكون يسرية االستخدام 

 اآلخر:حمل أحدها حيل قد يشمل حتديد أصحاب املصلحة املعايري التالية مع مالحظة أن املعايري ال  - ٢

  احلقوق، واملعارف واملهارات واخلربة واملؤهالت ذات الصلة؛   (أ)
  القدرة على اختاذ التدابري (مثال توليد املعارف، ووضع السياسات)؛   (ب)
ا؛  النطاقات اجلغرافية اليت يعمل  (ج)   فيها أصحاب املصلحة واللغات اليت يستخدمو
  تنفيذه؛  يفالشرتاك لمدى اهتمام أصحاب املصلحة بربنامج العمل أو استعدادهم   (د)
  عدٍد كاٍف.بلني الرتكيز على إشراك أصحاب املصلحة املناسبني وغري املمثَ   (هـ)
  يكولوجية. عالقة أصحاب املصلحة بالتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإل  (و)

دعم تنفيذ برنامج العمل قد يشمل، وإن كان ال يقتصر على  يفنطاق أصحاب املصلحة الضالعني  - ٣
 تتداخل): أن لفئات وميكن ل(بالرتتيب األجبدي، 

  حمافل التعليم األكادميي؛   (أ)
، نو م، واملستثمر جذلك املشروعات املتوسطة والصغرية احل يفدوائر األعمال والصناعات (مبا   (ب)

  واملنظمات املالية، ومنظمات التجارة)؛ 
  تنظيمات املستهلكني؛   (ج)
  املؤسسات والصناديق االستئمانية؛   (د)
اجملاالت ذات الصلة كالبيئة، والتنمية، والتخطيط،  يفواملنظمات العاملة احلكومية الوكاالت   (هـ)

  واالستثمار، واملالية، والصحة، والزراعة؛ 
  ميادين مثل العدالة االجتماعية واملساواة)؛  يفة واإلمنائية (املنظمات اإلنساني  (و)
  الشعوب األصلية؛   (ز)
  ذات الصلة؛ امليادين  يفاملنظمات احلكومية الدولية العاملة   (ح)
   (ط)

ُ
  ك؛ الَّ امل

  السلطات احمللية؛   (ى)
  اجملتمعات احمللية؛   (ك)
 ،ووسائل االتصال االجتماعياهريي، وسائل االتصال اجلمل اوسائل اإلعالم واالتصال (مث  (ل)

  الذين خيدمون اجلماهري على اختالف أشكاهلم)؛ ن و واملرتمج
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  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛   (م)
  امليادين ذات الصلة؛  يفاملنظمات غري احلكومية العاملة   (ن)
مثل شبكة التقييم ، لةامليادين ذات الص يفشبكات وأمانات املبادرات ذات الصلة العاملة   (س)

  العاملية؛ -دون
  امليادين ذات الصلة؛  يفاملنظمات غري اإلرباحية العاملة   (ع)

(ف) املنظمات ذات الصلة بالزراعة، وتربية األحياء املائية، ومصايد األمساك: (مثل املزارعني، وصيادي 
  األمساك، والرعاة، واحلرجيني)؛ 

  املنظمات العلمية والتكنولوجية؛   (ص)
  وكاالت أو برامج األمم املتحدة؛   )(ق
  املرأة؛   (ر)

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

  ية لخطة تنفيذ دشار اإل العناصر
تنفيذ برنامج  يفبإشراك أصحاب املصلحة متعلقة خطة للتنفيذ استناداً إىل اسرتاتيجية  أيينبغي تطوير  - ١

 العمل.

خلطة تنفيذ إشراك أصحاب املصلحة. وقد وضعت اإلرشادية ايل قائمة بالعناصر ويقدم اجلدول الت - ٢
بإشراك أصحاب املصلحة املتعلقة باريس بشأن االسرتاتيجية  يفهذه القائمة أثناء انعقاد احللقة التدريبية العملية 

نيسان/أبريل  ٣٠-٢٩(اليت عقدها كل من االحتاد العاملي لصون الطبيعة واجمللس الدويل لالحتادات العلمية 
 ). ٢٠١٣/يوليه متوز ٢٨ – حزيران/يونيه ١٧كملت مبقرتحات وردت أثناء مشاورة مفتوحة ()، واستُ ٢٠١٣

وينبغي التحديد الواضح للمسؤوليات املتعلقة بتنفيذ هذه االسرتاتيجية فيما بني هيئات املنرب وشركائه،  - ٣
اللجان االستشارية األمانة، والشركاء االسرتاتيجيني، و ، املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، و بني أي

  . موعات التوجيهيةألصحاب املصلحة احملتملني أو اجمل

األنشطة ذات 
 ية دشار اإلجراءات اإل  الصلة بالمنبر

المسؤولية 
ية (المقرر دشار اإل

 استكمالها)

ديد أصحاب حت
  املصلحة 

مستعملني أو  تطوير عملية شفافة لتحديد أصحاب املصلحة (بصفتهم
  .موردين) لكل نشاط من أنشطة برنامج العمل

 

   املشاركنيوضع ونشر سجل مفتوح بأمساء أصحاب املصلحة  

    .تنفيذ برنامج العمل يفاقرتاح شراكات اسرتاتيجية ألنشطة حمددة  

ركة فيما بني جمموعات حمددة من حتديد احلوافز واملثبطات احملتملة للمشا االتصال 
ُج تتعاطى مع هذه اجملموعات،  أصحاب املصلحة، ووضع وتنفيذ 
وذلك داخل إطار عمليات املنرب وعن طريق التعزيز األوسع نطاقاً 

 للممارسات اجليدة حسبما يتناسب.

 

املسارعة إىل حتديد أصحاب املصلحة ذوى الصلة، وخباصة أولئك غري 
ة، وذلك عن طريق: يفل الضالعني بالفع   عمليات مشا

نشر صفحة اشرتاكات تطلب إىل كل مشرتك أن يُعني زمالء أو   (أ)
  منظمات شريكة لتقدمي الدعوة إليها؛ 

استخدام املنابر احلالية والشبكات الدولية ذات احملاور الوطنية أو   (ب)
  اإلقليمية.
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األنشطة ذات 
 ية دشار اإلجراءات اإل  الصلة بالمنبر

المسؤولية 
ية (المقرر دشار اإل

 استكمالها)

صحاب املصلحة على جمال إشراك أ يفاالستفادة من اخلربات املكتسبة 
  خمتلف النطاقات اجلغرافية وذلك عن طريق: 

دعم أنشطة التواصل اليت جيري تنظيمها على خمتلف هذه   (أ)
  النطاقات؛ 

اقرتاح ممارسات وخطوط توجيهية لتنظيم املشاورات الوطنية   (ب)
  واإلقليمية. 

 

 الوقت السليم وغري ذلك من فرص يفكفالة توصيل دعوات املشاركة 
  تقدمي املدخالت، وذلك عن طريق: 

استخدام قنوات التوزيع اليت تستخدمها العمليات املعنية بالعلوم   (أ)
  والسياسات األخرى وحتديد قنوات جديدة؛ 

لوصالت لإلعالن عن ادعوة أصحاب املصلحة التابعني للمنرب   (ب)
  موقع املنرب على الشبكة العاملية؛ مع 
إلكرتونية (متد أصحاب املصلحة عرب العامل  إصدار رسائل إخبارية  (ج)

م إىل تقدمي فعاليات باملعلومات املتعلقة بأنشطة و  املنرب ودعو
تعليقات، إىل غري ذلك، واليت ميكن أن تشتمل أيضًا على مسامهات ال

لتشجيعهم على أن يكونوا وذلك من أصحاب مصلحة حمددين 
ليت يتم توزيعها على ااألخرى املوجهة االتصال اقني) ومنتجات سبَّ 

  مجاعة أصحاب املصلحة؛ 
  أنشطة املنرب؛ يفإصدار وثيقة لبيان مزايا املشاركة   (د)
  .أعضاء املنربيتوالها تشجيع وإضافة قيمة إىل عملية التوزيع اليت   (هـ)

 

مشاركة أصحاب املصلحة ذوى الصلة عرب النطاقات اجلغرافية  ءبد
وطين إىل اإلقليمي، واإلقليمي إىل (مثال الوطين إىل الوطين، وال

اإلقليمي، واإلقليمي إىل احمللي) وذلك بوضع وتغذية قائمة باألنشطة 
 هلا وعن يناليت تُتخذ على هذه املستويات، عن طريق الرتويج اإلعال

ا كلما كان ذلك مناسباً.  طريق توفري جماالت للتبادل بشأ

 

املستوى دون العاملي بعدة التشجيع النشط ألنشطة الربط الشبكي على 
الشبكات والعمليات مع  ةلتطوير واحلفاظ على وصْ الأمور من بينها، 

  القائمة واملستجدة.
 

االستخدام الكامل لوسائل اإلعالم االجتماعية لدعم أنشطة  
   إشراك أصحاب املصلحة.
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األنشطة ذات 
 ية دشار اإلجراءات اإل  الصلة بالمنبر

المسؤولية 
ية (المقرر دشار اإل

 استكمالها)

الطلبات، 
واملدخالت، 
  واملقرتحات

تقدمي الطلبات و اء إبدعملية  يفتيسري مشاركة أصحاب املصلحة 
  املدخالت واملقرتحات اليت ُتعرض على املنرب، وذلك عن طريق: 

تشجيع احلكومات على إقامة مشاورة وطنية ألصحاب املصلحة   (أ)
أثناء عملية صياغتهم للطلبات وذلك لكى تُنشر ويتم تقامسها حسبما 

  يتناسب؛ 
ليمية والعاملية عمليات التنسيق اإلق يفترويج ودعم طرق املشاركة   (ب)

  . تقاريراليت قد ينتج عنها مشاورات مشرتكة أو 

 

تيسري عمليات حتديد النطاق عن طريق دعوة الكيانات القائمة   حتديد النطاق 
واملنابر) واملستِجدة (مثال الربامج، وبرامج العمل، والشبكات، 

، وتصميم وذلك لتوجيه انتباه املنرب إىل املعارف ذات الصلة
  حبيث تشمل أنواع املعارف املختلفة. األدوات

 

واللغات، والبيانات القائمة املعارف املختلفة أنواع تيسري حتديد  التقييمات 
مبا  ،واملمارسات والتجديد املوجود لدى أصحاب املصلحة أنفسهم

 الرمسية وعلوم املواطنني.والتقارير ذلك الوثائق  يف
 

عمليات االستعراض  يف الرتويج الواسع النطاق لفرص املشاركة
 النظري. 

 

حفز توليد 
 املعارف 

تيسري اإلملام بدوائر البحوث، ووكاالت متويل البحوث، وجمتمع 
نتِ 
ُ
متعلقة جة ملعارف جديدة املراقبني وغريهم من اجملموعات امل

 ُثغرات املعرفة اليت حيددها املنرب.ب
 

رات املعرفة املعارف ذوى الصلة وذلك لسد ثُغ مورديتيسري إشراك 
 تلك.

 

م اخلاصة  بناء القدرات  دعوة أصحاب املصلحة إىل تقدمي اآلراء بشأن احتياجا
وكذلك  ،سياق أنشطة برنامج عمل املنرب يفمن القدرات وذلك 

احتياجات بناء القدرات من أجل حتسني التفاعل بني العلوم 
 والسياسات على املستويات املناسبة. 

 

ة إىل حتديد خربات بناء القدرات الفعالة دعوة أصحاب املصلح
 القائمة وتقامسها. 

 

وتشجيع أصحاب نوعية تقاسم خربة بناء القدرات جملموعات 
 املصلحة اآلخرين على حذو حذوهم. 
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األنشطة ذات 
 ية دشار اإلجراءات اإل  الصلة بالمنبر

المسؤولية 
ية (المقرر دشار اإل

 استكمالها)

أصحاب جانب جتميع االحتياجات اليت يتم اإلعراب عنها من 
 املتعلقة بالوصول إىل األدوات اليت يوفرها املنربو املصلحة 

واستعماهلا، وذلك لتخطيط حقائب أو برامج التدريب أو 
 .التثقيف

 

جتميع قصص النجاح، والدروس املستفادة واألدوات لتعزيز التعليم 
 املتبادل فيما بني خمتلف أصحاب املصلحة. 

 

لمنرب لتقدميهم لالتابعني تشجع التنويه بفضل أصحاب املصلحة  
م إىل املنح لتوليد معارف جديدة، مثال ذ لك عن طريق دعو

  .حوارات توفيق وجهات النظر اليت ميكن تنظيمها
 

جمال  يفية باألدوات احلالية لصنع القرار دشار وضع قائمة إ  دعم السياسات 
برنامج العمل، ودعوة أصحاب املصلحة  يفاملوضوعات اليت تتحدد 

 إىل استكماهلا، ومناقشتها، ورمبا اختبارها.
 

        


