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 .1خلفية
تعنى مبادرة األمم املتحدة ( )UN-REDDبخفض اإلنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات في البلدان النامية ،بينما تمض ي
الرد  )REDD+ ( +إلى أبعد من إزالة وتدهور
استراتيجيات برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
الغابات ليشمل الحفاظ على الغابات وإدارتها املستدامة وتعزيز مخزونات كربون الغابات في خفض اإلنبعاثات في البلدان النامية.
فهي فمبادرة األمم املتحدة ( )UN-REDDآلية عاملية معنية بتخفيف آثار تغير املناخ الناجم عن إزالة الغابات أو تدهورها
واستقطاب املوارد املالية للتنمية االجتماعية واالقتصادية في بلدان الغابات.
إن املعدل الحالي املرتفع إلزالة وتدهور الغابات (من أجل الطاقة وزراعة املحاصيل والرعي وغير ذلك من احتياجات كسب العيش)
من شأنه جعل قطاع الغابات يتصدر املرتبة األولى في سلم األولويات في السودان وذلك ملساهمته في التخفيف من آثار تغير املناخ
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الرد  )REDD+( +أحد املجاالت ذات أولوية لتنمية وإدارة موارد الغابات
على الصعيد العاملي .لذا ،تعتبر جمهورية السودان برنامج ِ
واملراعي في البالد.
لقد تلقت جمهورية السودان منحة في فبراير 2015م عبر برنامج مرفق الشراكة للحد من إنبعاثات كربون الغابات ( )FCPFالتابع
للبنك الدولي لدعم البالد في سياق االستعداد لتنفيذ برنامجه الوطني للتأهب لخفض اإلنبعاثات الناجمة من إزالة وتدهور الغابات.
تمكن املنحة السودان من إدارة مستدامة ألراضيه وغابات واالستفادة من دعم مستقبلي لخدمات النظم البيئية املتعلقة ببرنامج
الرد .)REDD+( +
ِ
الرد  )REDD+( +في السودان هو تعزيز قدرة السودان على تصميم
إن الهدف اإلنمائي لبرنامج التأهب "الجاهزية" لبرنامج ِ
الرد  )REDD+( +والتي ينبغي أن تكون سليمة اجتماعيا وبيئيا .وتشدد اإلستراتيجية على امللكية
استراتيجية وطنية لبرنامج ِ
القطرية عبر مشاركة فاعلة لجميع أصحاب املصلحة .وتحقيقا لهذه الغاية ،فينبغي تنوير الجمهور وأصحاب املصلحة اآلخرين حول
الرد  )REDD+( +استقطابهم لدعم اآللية .وإطالع أصحاب املصلحة على نحو مستمر حول التقدم املحرز نحو التأهب
برنامج ِ
"الجاهزية" للبرنامج .
اضطلعت وحدة اإلرشاد بالهيئة القومية للغابات ووسائط اإلعالم الجماهيري على املستوى االتحادي والوالئي واملحليات حتى اآلن
الرد  )REDD+( +في السودان .ومع ذلك ،فإن االتجاه نحو ضمان مشاركة مجدية من قبل
ببعض أنشطة االتصال بشأن برنامج ِ
الرد  )REDD+( +لم يتحقق بعد .يتطلب ذلك
جميع أصحاب املصلحة من خالل اإلعالم والدعوة ملناصرة وتأييد برنامج ِ
استراتيجية اتصال من شأنها توفير إطار استراتيجي إلدارة وتنسيق حزمة واسعة من أنشطة اتصال تغطي جميع مراحل تنفيذ
البرنامج.
الرد  )REDD+( +في السودان .سيسترشد باستراتيجية
تهدف هذه الوثيقة لتقديم استراتيجية اتصال إلذكاء الوعي واإلملام برنامج ِ
االتصال في التشاور مع جميع أصحاب املصلحة املعنيين وضمان مشاركتهم في املشاورات على نحو مستنير وفاعل واملشاركة.
ستوفر اإلستراتيجية خارطة طريق لجميع أنشطة االتصال من أجل لتحقيق أهداف البرنامج واملساهمة في إنجاحه.
شملت آلية إعداد استراتيجية االتصال استعراض مكتبي واجتماعات تمهيدية وورشة تدريبية تشاورية مع أصحاب املصلحة .ومن
الرد  )REDD+( +ووحدة اإلرشاد بالهيئة القومية للغابات ووسائط
بعد رفعت مسودة اإلستراتيجية للمرة األولى إلى أمانة برنامج ِ
اإلعالم الجماهيري إلخضاعها للمراجعة وإبداء املالحظات األولية عليها .ثم عقدت ورشة مراجعة ليوم واحد لعرض استراتيجية
االتصال على أصحاب املصلحة املعنيين وإلتماس مداخالتهم حولها ومن ثم أخرجت اإلستراتيجية في صيغتها النهائية.
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 .2السياق
الرد  )REDD+( +على الصعيد الدولي
 1.2آلية برنامج ِ
لقد باشر مرفق برنامج الشراكة للحد من إنبعاثات كربون الغابات التابع للبنك الدولي ( )FCPFعمله في يونيو 2008م كمنصة
الرد  )REDD+( +وجهود
شراكة عاملية تقدم مساعدة تقنية تدعم بلدان الغابات النامية في إعداد استراتيجيات آلياتها لبرنامج ِ
الرد  )REDD+( +عبر
التنفيذ الالحقة الستراتيجيات تنفيذها الالحقة .يقدم الدعم إلى البلدان للمشاركة في أنشطة برنامج ِ
صندوق مرفق الشراكة للحد من إنبعاثات كربون الغابات وصندوق التأهب "الجاهزية" ( )Fund Readinessوصندوق الكربون
(.)Carbon Fund
الرد  )REDD+( +هو آلية من ثالث مراحل على النحو التالي:
إن تنفيذ برنامج ِ
المرحلة األولى:

التأهب "الجاهزية"
• أنش ث ث ثثطة االس ث ث ثثتعداد والتأه ث ث ثثب
" الجاهزي ث ث ث ث ث ث ث ثثة" مث ث ث ث ث ث ث ث ثثل وض ث ث ث ث ث ث ث ثثع
اس ث ث ث ثثتراتيجيات/خط ث ث ث ثثط عم ث ث ث ثثل
وسياس ث ث ث ث ثثات وت ث ث ث ث ثثدابير وطني ث ث ث ث ثثة
لبرن ث ث ث ث ثثامج ال ث ث ث ث ث ِثرد)REDD+( +
وبناء القدرات الوطنية.
• مدعوم ث ث ثثة بم ث ث ثثن م ث ث ثثن ص ث ث ثثندوق
الجاهزية .

المرحلة الثانية :مرحلة
التنفيذ

المرحلة الثالثة :اإلجراءات
القائمة على النتائج

• تنفيث ثثذ السياسث ثثات والتث ثثدابير
الوطني ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثة
واستراتيجيات/خطط العمثل
الوطني ث ث ث ث ثثة لبرن ث ث ث ث ثثامج ال ث ث ث ث ث ِثرد+
( )REDD+التث ثثي يمكث ثثن أن
تنطث ثثوي علث ثثى مزيث ثثد مث ثثن بنث ثثاء
القث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثدرات وتطث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثوير
التكنولوجيا/نقلها واألنشطة
اإليض ث ث ث ثثاحية القائم ث ث ث ثثة عل ث ث ث ثثى
النتائج.
• بدعم من صندوق الكربون

• مواصث ثثلة تنفي ث ثثذ اس ث ثثتراتيجية
لبرنثثامج الث ِثرد )REDD+( +
ينط ثثوي عل ثثي إج ثراءات قائم ثثة
عل ث ثثى النت ث ثثائج ينبغ ث ثثي قياس ث ثها
قياس ث ث ثثا تام ث ث ثثا واإلب ث ث ثثال عنه ث ث ثثا
والتحقق منها.
• س ث ث ثثتدفع البل ث ث ثثدان املتقدم ث ث ثة
حوافز مالية للبلدان النامية

المرحلـة األولـى :مرحلـة التأهـ "الجاهزيـة" :حيث يضثثطلع بلثثد مثثا بأنشثثطة التأهثثب/االسثثتعداد ،مثثثل وضثثع اسثثتراتيجيات أو
خطثثط عمثثل وسياسثثات وتثثدابير وطنيثثة لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +وبنثثاء القثثدرات الوطنيثثة .وتثثدعم هثثذه املرحلثثة املثثن املقدمثثة مثثن
صندوق التأهب .ويشمل الدعم املقدم في إطار صندوق التأهب ما يلي:
الرد .)REDD+( +
) (1وضع سيناريو مرجعي وطني لبرنامج ِ
الرد  )REDD+( +من شأنها خفض االنبعاثات واملحافظة في الوقثثت
) (2اعتماد استراتيجية وطنية سليمة اجتماعيا وبيئيا لبرنامج ِ
نفسه على التنوع الحيوي وتعزيز سبل كسب عيش السكان املعتمدين على الغابات وغيرهم من سكان الغابات.
الرد .)REDD+( +
) (3وضع إطار إلدارة التنفيذ من أجل التنفيذ الفعال والكفؤ لبرنامج ِ
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) (4تصثثميم وتنفيثثذ قياسثثات دقيقثثة ونظثثم للرصثثد والتحقثثق لتمكثثين البلثثدان مثثن اإلبثثال عثثن االنبعاثثثات الناتجثثة عثثن إزالثثة وتثثدهور
الغابات.
الرد  )REDD+( +تنفيذ البرامج واألنشطة املقترحة بدون أن تتسبب فثثي آثثثار اجتماعيثثة وبيئيثثة ضثثارة مثثع
وينبغي أن تكفل آلية برنامج ِ
السعي في الوقت نفسه إلى تعزيز املنافع التي تعود على املجتمعات املحلية والبيئة.
المرحلة الثانيـة :مرحلـة التنفيـذ :تنفيثثذ السياسثثات والتثثدابير الوطنيثثة واالسثثتراتيجيات أو خطثثط العمثثل الوطنيثثة التثثي يمكثثن أن
تنطوي على مزيد من بناء القدرات وتطوير التكنولوجيا/نقلهثثا واألنشثثطة التجريبيثثة وااليضثثاحية (البيثثان بالعمثثل) القائمثثة علثثى النتثثائج.
ويدعم صندوق الكربون هذه املرحلة من خالل :
(أ) املن أو الدعم املالي اآلخر لبناء القدرات والسياسات والتدابير التمكينية.
(ب) املدفوعات مقابل خفض االنبعاثات (املدفوعات القائمة على األداء لصالح برنامج خفض االنبعاثات).
المرحلة الثالثة :اإلجراءات القائمة على تحقيق النتائج :مواصلة تنفيذ استراتيجية برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +والتثثي تنطثثوي
علثثى إجثراءات قائمثثة علثثى النتثثائج ينبغثثي قياسثثها واإلبثثال عنهثثا والتحقثثق منهثثا بالكامثثل فثثي سثثياق التنميثثة منخفضثثة الكربثثون واملثثدفوعات
مقابل خفض وإزالة االنبعاثات املتحقق منها.
ومثثن املحتمثثل أن تسثثتفيد جميثثع املراحثثل الثثثالث مثثن مصثثادر تمويثثل مختلفثثة مثثثل صثثندوق املنثثاخ األخضثثر( )GCFومبثثادرة النثثرويج
الدولية املعنية باملناخ والغابات ( )Norway’s International Climate and Forest Initiativeواالستفادة بمعناها األوسع من
مرفق/صندوق البيئة العاملية (.)GEF
وتهثثدف اسثثتراتيجيات برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +إلثثى عثثدم املسثثاس بالغابثثات لتكثثون مثثوردا للعائثثدات املاليثثة بثثدون قطعهثثا وذلثثك مثثن
خالل العائد املالي الذي يدره الكربون َ
املخزن في األشجار .وبمجرد تقيثثيم هثثذا الكربثثون وتحديثثده كميثثا ،فثثإن املرحلثثة النهائيثثة مثثن لبرنثثامج
الرد  )REDD+( +تتضمن قيام الدول املتقدمة بدفع تعويضات الكربون للدول النامية مقابثثل صثثون غاباتهثثا مثثن القطثثع واإلزالثثة أي
ِ
سثثتتلق البلثثدان الناميثثة حثثوافز ماليثثة مثثن البلثثدان املتقدمثثة نظيثثر خفثثض معثثدل إزالثثة الغابثثات وتثثدهورها والحفثثاظ علثثى الغابثثات مثثن
خالل اإلدارة املستدامة وزيادة رقعة املساحات الواقعة تحت الغطاء الغابي.

 2.2السياق القُطري
يقع السودان في شمال شرق أفريقيا مشاطئا البحر األحمر .وهو ثال أكبر بلد في أفريقيا ويقدر عدد سكانه ِب  42مليون نسمة.
تعتمثثد سثثبل كسثثب العثثيش فثثي السثثودان اعتمثثادا كبيثرا علثثى مثثوارد التربثثة وامليثثاه والنباتثثات شثثأنه فثثي ذلثثك شثثأن جميثثع البلثثدان السثثاحلية
األخثثرى.وتشثثير التقثثديرات إلثثى أن الزراعثثة بشثثقيها النبثثاتي والحيثثواني (املحاصثثيل واملاشثثية والغابثثات) تسثثاهم بنسثثبة  %40 – 35مثثن
الناتج املحلي اإلجمالي (حي تمثل املاشية  %50من اإلنتاج) وتوظف أكثر من  %80من مجمثثوع السثثكان .وتسثثتأثر الزراعثثة التقليديثثة
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بنسثثبة  %70 – 60مثثن النثثاتج الزراعثثي وهثثي تشثثكل إلثثى حثثد كبيثثر إنتاجثثا معيشثثيا قائمثثا علثثى الزراعثثة املتنقلثثة وتربيثثة املاشثثية .إن غالبيثثة
السكان (حوالي ) %70هم من املناطق الريفية والعديد منها يعتمد على الغابات (على سبيل املثثثال مثثن خثثالل امثثتال الخشثثب كمصثثدر
رئيس ي للطاقة واعتمادا على األخشاب واألعمدة املستديرة في البناء).
يتعثثرض قطثثاع الغابثثات للتقليثثل مثثن شثثأنه فثثي املسثثاهمة فثثي االقتصثثاد الثثوطني حيث تشثثير الحسثثابات الوطنيثثة الرسثثمية إلثثى سثثوء تقثثدير
مساهمة قطاع الغابات في الناتج املحلي اإلجمالي في حدود  .%3وقثثد أكثثدت دراسثثة اسثثتهال الطاقثثة لعثثام  1994أن نصثثيب الفثثرد مثثن
اسثثتهال حطثثب الوقثثود هثثو  0.7م  3سثثنويا وإذا مثثا تثثم تحويلثثه إلثثى طثثن متثثري مثثن مكثثاف الثثنفط يمكثثن تقثثدير قيمتثثه بنحثثو  2مليثثار دوالر
أمريكي .وعالوة على ذلك ،فإن منتجات الغابات غير الخشبية مثل الصثثم العربثثي متنوعثثة وتسثثهم إسثثهاما كبيثرا فثثي سثثبل كسثثب العثثيش
على مستوى األسر املعيشية واالقتصاد الوطني.
وهنثثا تسثثليم كثثاف بالثثدور الحيثثوي ألنشثثطة اسثثتخدام األراضث ي بمثثا فثثي ذلثثك قطاعثثات الغابثثات واملراعثثي فثثي التنميثثة املسثثتدامة فثثي
السثثودان حيث تثثدعم هثثذه القطاعثثات سثثبل كسثثب العثثيش ألكثثثر مثثن  %70مثثن السثثكان و وتثثوفر مثثوئال للحيثثاة البريثثة واملثثواد العلفيثثة
للقطيع القومي من املاشية .صدر تقرير مؤخرا بدعم من البنك األفريقي للتنمية يسلط الضوء على أنشطة اسثثتخدام األراضث ي بمثثا فثثي
ذلثثك مثثوارد الغابثثات واملراعثثي بوصثثفها جثثزءا مثثن القطاعثثات ذات األولويثثة العليثثا الداعمثثة ألنشثثطة التخفيثثف واسثثتراتيجية التنميثثة
منخفضة الكربون في السودان.
وقثثد أدى التبثثاين الكبيثثر فثثي األمطثثار والتربثثة إلثثى جعثثل السثثودان يضثثم مجموعثثه متنوعثثة مثثن الغابثثات وأنثثواع النباتثثات ذات الصثثلة.
ولألسثثف ،ال يوجثثد تقيثثيم رسث ي للغطثثاء الغثثابي وتغيثثر الغطثثاء الغثثابي بعثثد انفصثثال جنثثوب السثثودان .غيثثر أن تقثثديرات الهيئثثة القوميثثة
للغابثثات تشثثير إلثثى أن الغطثثاء الغثثابي الحثثالي يبلث حثثوالي  19.2مليثثون هكتثثار .وتبلث هثثذه النسثثبة مثثا يزيثثد قلثثيال علثثى  %10مثثن األراضث ي
الوطنيثثة ،ويبلث معثثدل إزالثثة الغابثثات  174 415هكتثثار سثثنويا ( %0.9مثثن الخسثثائر) .وتشثثير تقثثديرات الهيئثثة القوميثثة للغابثثات إلثثى أن
األراضث ي املعمثثرة األخثثرى تشثثكل  20.7مليثثون هكتثثار اضثثافية مثثع معثثدل إزالثثة الغابثثات  186,610هكتثثار سثثنويا (خسثثارة  .)%0.9وهكثثذا
فقد تم فقدان أكثر من  4مليون هكتار من الغابات منذ  ، 1990منها أكثر من872,000 ( %21هكتار) منذ . 2010

 3.2الدوافع واألسباب الرئيسة إلزالة وتدهور الغابات في السودان هي:
❖

التوســا الاراعـ (الاراعــة المطريــة ا ليــة والتقليديــة والاراعــة المرويــة) :تحويثثل الغابثثات الطبيعيثثة إلثثى أراضث ي

زراعية ورعوية.
❖

االحتطــاال الســتالط الطا ــة :حطثثب الوقثثود والفحثثم لألسثثر املعيشثثية والخثثدمات ومصثثدر الطاقثثة الصثثناعية .وقثثد ازداد

الطلثثب علثثى وقثثود الخشثثب فثثي السثثنوات األخيثثرة بسثثبب النمثثو السثثكاني السثثريع والتوسثثع الحضثثري والثثنق
األخرى من الطاقة.
❖
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االحتطاال للستخدامات األخرى :تشمل سبل كسب العيش والبناء والصيانة وخشب األثاث.

فثثي إمثثدادات األشثثكال

❖

َ
زيادة الطلب على الماشية :السثثودان بوصثثفه ثثثاني أكبثثر ثثثروة حيوانيثثة فثثي القثثارة ونظثثام رعثثي مفتثثوح فقثثد شثثكل الرعثثي الجثثائر

عقبة كؤود في سبيل تجديد املخزون الطبيعي للغابات.
❖

وتشمل الدوافع واألسباب األخرى إلزالة الغابات:
❖ الجفاف والتصحر.
❖

الضغط الناجم عن تدفقات الالجئين والنازحين.

❖

السياسة الغابية السيئة (مثل عدم وجود خطط للتشجير).

❖

عدم اهتمام القطاعات األخرى بموارد الغابات (مثل الزراعة والطاقة والتعدين).

يشثثكل تغيثثر املنثثاخ تحثثديات كبيثثرة للسثثودان .ولثثن يتثثأثر العديثثد مثثن الثثنظم البيئيثثة واملثثوارد الطبيعيثثة الهامثثة فحسثثب ،بثثل سثثيواجه
مزارعثثوه ورعاتثثه املنتشثثرون علثثى آالف القثثرى مثثن املنثثاطق الصثثحراوية الشثثمالية إلثثى الغابثثات الجنوبيثثة صثثعوبة متزايثثدة فثثي انتثزاع سثثبل
كسثثب العثثيش فثثي ظثثل ظثثروف اإلجهثثاد الحثراري املتصثثاعد وحثثاالت الجفثثاف املتكثثرر .حيث أنثثه فثثي معظثثم أرجثثاء الثثبالد ،املثثوارد املائيثثة
محثثدودة وتثثدني خصثثوبة التربثثة وشثثيوع حثثاالت الجفثثاف .وتتفثثاقم هثثذه الظثثروف الكامنثثة بفعثثل مجموعثثة مثثن الضثثغوطات البشثثرية ممثثا
تخلق حالة يكون فيها السودان معرضا بشدة للصدمات املناخية املتكررة وبصرف النظر عن اتخثثاذ تثثدابير التكيثثف الالزمثثة فسيصثثب
أكثر عرضة في مواجهة تغيرات املناخ املستقبلية.

ظثثل السثثودان يسثثعى بهمثثة عاليثثة إلثثى تعمثثيم مفهثثوم التكيثثف مثثع تغيثثر املنثثاخ مثثن خثثالل اسثثتراتيجيته القوميثة الشثثاملة للسثثنوات العشثثر
( )2002 - 1992واالسثثتراتيجية القوميثثة ربثثع القرنيثثة الشثثاملة والتثثي تتطلثثب ادراج قضثثايا املنثثاخ والضثثعف فثثي سياسثثات التنميثثة .وهنثثا
العديد من عمليات السياسات القومية الجارية ذات األهداف موازية للتكيف مع تغير املناخ مثثثل اسثثتراتيجية الحثثد مثثن الفقثثر وبثرامج
حصثثاد امليثثاه إلث  ..مثثن املفهثثوم لثثدى الحكومثثة أن السثثودان يحتثثاج إلثثى تثثدابير للتكيثثف والتخفيثثف علثثى حثثد سثثواء مثثن أجثثل مكافحثثه تغيثثر
املناخ.

 4.2برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالــة وتــدهور الغابــات (برنــامج الـ ِـرد  )REDD+( +فــي
إطار السياق السوداني
سثثيعزز التحضثثير لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +قثثدرة السثثودان علثثى املسثثاهمة فثثي التخفيثثف مثثن آثثثار تغيثثر املنثثاخ باإلضثثافة إلثثى تعزيثثز
الرد  )REDD+( +إرساء األسس الالزمة إلدارة أكثر استدامة للغابثثات
اإلدارة املستدامة لغاباته .ومن شأن أنشطة التحضير لبرنامج ِ
تلبثثي األهثثداف القوميثثة للسثثودان ممثثا يثثوفر فثثي نهايثثة املطثثاف فوائثثد ملاليثثين النثثاس الثثذين يعتمثثدون علثثى الغابثثات فثثي معيشثثتهم ورفثثاههم.
كمثثا أن الحمايثثة طويلثثة األجثثل للغابثثات والتخطثثيط األفضثثل السثثتخدام األراضث ي واملمارسثثات والحوكمثثة واستصثثالح األراضث ي املتثثدهورة
وتحسين سبل كسب العيش املحلية والقثثدرة علثثى الصثثمود ستسثثهم أيضثثا فثثي تحقيثثق األهثثداف التنمويثثة والبيئيثثة واملتعلقثثة بتغيثثر املنثثاخ
األوسع نطاقا.
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شثثرعت حكومثثة السثثودان فثثي اطثثالق املبثثادرة املعثثززة لخفثثض االنبعاثثثات الناتجثثة عثثن إزالثثة وتثثدهور الغابثثات بالتعثثاون مثثع برنثثامج األمثثم
املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) فثثي عثثام . 2009ومنثثذ ذلثثك الحثثين ،بثثدأت
في وضع مقترح االستعداد والتأهب"الجاهزيثثة" ( )RPPمثثن خثثالل آليثثة تتسثثم بطثثابع تشثثاوري رفيثثع املسثثتوى .وعلثثى إثثثره أختيثثر السثثودان
فثثي عثثام  2012كبلثثد مشثثار فثثي مرفثثق الشثراكة للحثثد مثثن انبعاثثثات كربثثون الغابثثات ضثثمن املبثثادرة املعثثززة لخفثثض االنبعاثثثات الناتجثثة
عثثن إزالثثة وتثثدهور الغابثثات .ويثثن

املقتثثرح السثثوداني بشثثأن االسثثتعداد والتأهثثب"الجاهزيثثة" ( )RPPأن السثثودان يهثثدف إلثثى تحقيثثق

التأهثثب "الجاهزيثثة" لبرنثثامج الث ِثرد )REDD+( +بنهايثثة 2017م .ويعثثرض مقتثثرح االسثثتعداد والتأهثثب"الجاهزيثثة" جميثثع األنشثثطة التثثي
الرد  .)REDD+( +لقد تمت املوافقة علثثى مقتثثرح
يتوخى أن تضطلع بها حكومة السودان من أجل تحقيق التأهب" الجاهزية "لبرنامج ِ
االسثثتعداد والتأهثثب" الجاهزيثثة "السثثوداني فثثي ليمثثا فثثي يوليثثو  2014بتكلفثثة تنفيثثذ تبلث حثثوالي  8مليثثون دوالر أمريكثثي .وقثثد قثثدم البنثثك
الدولي أحد أمناء مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربونات الغابات مبلث  3.8مليثثون دوالر أمريكثي لتنفيثثذ األنشثثطة الرئيسثثة التثثي تثثم
تحديثثدها بالتشثثاور مثثع أصثثحاب املصثثلحة املعنيثثين ببرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +فثثي السثثودان .وفثثي هثثذا السثثياق ،سثثتمول منحثثة مرفثثق
الشراكة للحد من انبعاثات كربونات الغابات املرحلة األولى من أنشطة االستعداد والتأهب"الجاهزية".
الرد  )REDD+( +في سبتمبر  2015م .ويشمل األنشطة التالية:
وقد تم تدشين برنامج التأهب لبرنامج ِ
❖

الرد .)REDD+( +
وضع استراتيجية أو خطة عمل وطنية لبرنامج ِ

❖

التشاور مع أصحاب املصلحة ومشاركتهم.

❖

الرد :)REDD+( +
دعم الترتيبات املؤسسية واإلدارية لبرنامج ِ

❖

بناء القدرات.

❖

وضع املستويات املرجعية.

❖

وضع نظام وطني لرصد الغابات.

❖

تحليل الضمانات االجتماعية والبيئية.

ولكي يصب أي بلد جثثاهزا لبرنثثامج الث ِثرد  ،)REDD+( +يتعثثين عليثثه أن يضثثع اسثثتراتيجية وطنيثثة لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +مثثن شثثأنها
أن تكفثثل التشثثاور واملشثثاركة الفعالثثة لجميثثع أصثثحاب املصثثلحة بمثثا فثثي ذلثثك املؤسسثثات الحكوميثثة ومنظمثثات املجتمثثع املثثدني والقطثثاع
الخاص واملؤسسات األكاديمية والبحثية فضال عن املجتمعات املحلية (ال سيما السكان األصثثليين واملجتمعثثات املعتمثثدة علثثى الغابثثات
والفئات الضعيفة).
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 .3تحليل الموقف

الرد  )REDD+( +في السودان
 1.3السياق المؤسسي برنامج ِ

لقثثد أقثثر السثثودان بأهميثثة وضثثع ترتيبثثات مؤسسثثية فعالثثة متعثثددة القطاعثثات وشثثاملة لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +حتثثى يتسثثنى قيثثادة
عمليثثة التنسثثيق واإلدارة والرصثثد الخاصثثة ببرنثثامج الث ِثرد  .)REDD+( +وفيمثثا يلثثي الترتيبثثات املؤسسثثية علثثى النحثثو املبث َثين فثثي مثثذكرة
تقييم مقترح االستعداد والتأهب "الجاهزية" من قبل البنك الدولي:
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الرد  )REDD+( +في السودان
الترتيبات المؤسسية لتنفيذ برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
لجن ا ااة التس ا ااي ر الوطني ا ااة لبرن ا ااامج ال ا ا ِارد )REDD+( +املتع ا ااددة القطاع ا ااات

بر اسة وزارة البيئة والتنمية العمر انية (.)MoEFPD
مستوى السياسات

اإلبالغ

التوجيه

اللجنة االستشارية الفنية املتعددة القطاعات )(TAC

مستوى البرنامج

اإلبالغ

التوصيات الفنية
طلبات املشورة الفنية

التوجيه

الرد )REDD+( +
الفرق العاملة الفنية لبرنامج ِ

التوصيات الفنية

الهيئة القومية للغابات
الرد )REDD+( +
وحدة إدارة برنامج ِ

الفرق

الفرق

الفرق

العاملة

العاملة

العاملة

املنسق
منصة منظمات املجتمع املدني
األ صا يون
الفنيون

اإلدارة املالية/
املشتريات

مساعد
إداري

اإلبالغ وتبادل الخبرات

منبر متعدد القطاعات على املستوى الوالئي
(التنسيق القطاعي)

االتصاالت
اإلرشاد
التواصل//
اإلرشاد

التواصل والتعاون
التوجيه

التواصل والتعاون

نقاااإ إتصااال برنااامج الا ِارد )REDD+( +علااى
املسا ا ا ا ااتوى الا ا ا ا ااوالئي واال صا ا ا ا ااا يون الفنيا ا ا ا ااون
اإلقليميون (الهيئة القومية للغابات)

منصة منظمات املجتمع
املدنيدون القومي/الوالئي
التواصل والتعاون

التعاون الوثيق وتبادل املعلومات
املصدر:مذكرة تقييم مقترح االستعداد والتأهب "الجاهزية "من قبل البنك الدولي فبر اير 2015.
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ويتألف الهيكل اإلداري الحكومي في السودان من حكومة اتحادية و 18واليثثة و 176مجلثثس حكثثم محلثثي (محلثثي) .وألغثراض هثثذا الهيكثثل
املؤسسث ي ،تثثم تصثثنيف واليثثات السثثودان الثمثثاني عشثثرة وإدراجهثثا فثثي خمسثثة أقثثاليم جغرافيثثة هثثي (الشثثمالي والشثثر ي واألوسثثط وكردفثثان
ودارفور).
الرد  ،)REDD+( +فهي على النحو التالي:
هنا ثالثة مستويات رئيسية لصنع القرار واملشاركة لعملية التأهب "الجاهزية" لبرنامج ِ
❖

املستوى القومي

❖

املستوى دون القومي/املستوي املحلي (الوالئي).

❖

مستوى البرنامج.

يوجثثد مقثثر الوحثثدة اإلداريثثة لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +ضثثمن مبثثاني الهيئثثة القوميثثة للغابثثات والتثثي تتبثثع مباشثثرة لثثوزارة الزراعثثة
والغابثثات ،الجثثدير بالثثذكر أن وحثثدة برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +وهثثي الجهثثة التنفيذيثثة الحكوميثثة الوحيثثدة املسثثؤولة عثثن املحافظثثة
الرد  )REDD+( +مسثثؤولة عثثن تسثثيير وإدارة العمليثثات اليوميثثة إلثثى
على الغطاء الغابي في السودان .كما أن األمانة العامة لبرنامج ِ
جانب توفير الدعم اللوجستي ألنشطة االستعداد والتأهب "الجاهزية".
تشثثرف علثثى برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +عثثدة لجثثان هثثي :لجنثثة التسثثيير القوميثثة واللجنثثة االستشثثارية الفنيثثة والفثثرق العاملثثة الفنيثثة
املختصة .هذه هثثي الهياكثثل املسثثؤولة عثثن قيثثادة عمليثثة تنفيثثذ برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +والتخطثثيط االسثثتراتيجي لهثثا وتثثوفير املثثدخالت
والتوجيهات الفنية.
وعلثثى املسثثتوى القثثومي ،تقثثوم وحثثدة اإلرشثثاد ووسثثائط اإلعثثالم التابعثثة للهيئثثة القوميثثة للغابثثات بالتنسثثيق والتواصثثل بثثين وحثثدة إدارة
رنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +بشثثأن إدارة ورصثثد أنشثثطة اتصثثاالتها .وعلثثى املسثثتوى دون القثثومي ،توجثثد ترتيبثثات تنفيثثذ ال مركزيثثة علثثى
املستوى الوالئي .حي لكل والية نقطة اتصال م َ
عينة من قبل الهيئة القومية للغابات بينما لكل قطاع نقطة اتصال قطاعية.
يعثثد رنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +آليثثة متعثثددة األطيثثاف تسثثتهدف قطاعثثات الغابثثات والطاقثثة واألراضث ي والزراعثثة .ويشثثمل الهيكثثل الحثثالي
للتنسيق القطاعي ما يلي:
❖

منبر القطاعات املتعددة على املستوى الوالئي.

❖

منبر منظمات املجتمع املدني.

الرد )REDD+( +
 2.3الترتيبات المؤسسية المقترحة لتنفيذ أنشطة اتصال برنامج ِ
حي يتم تجميع أصحاب املصلحة املستهدفين على املستوى االتحادي والوالئي واملحليات واملجتمعات املحلية فثثي الفئثثات/املجموعثثات
التالية:
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❖

املؤسسات الحكومية

❖

منظمات املجتمع املدني (منظمات غير حكومية ومنظمات أهلية).

❖

املجتمعات املحلية (املجتمعات املعتمدة على الغابات والشعوب األصلية واملجموعات املستضعفة).

❖

القطاع الخاص.

❖

الشركاء اإلنمائيون/املانحون.

❖

املؤسسات األكاديمية والبحثية.

الحكومة
املؤسسات
املجتمعات
املحلية

وسائل اإلعالم

البرنامج الوطني للرد +
منظمات املجتمع املدني

(:)REDD+

(املنظمات غ ر الحكومية)

القطاع الخاص

املؤسسات األكاديمية
والتعليمية والبحثية

الشث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثركاء
اإلنمائيون/املانحون

ويمكثثن اسثثتخدام الهيكثثل املؤسسث ي الحثثالي لتنفيثثذ أنشثثطة اتصثثاالت التأهثثب "الجاهزيثثة" الخاصثثة ببرنثثامج الث ِثرد  .)REDD+( +ومثثع
ذلثثك ،فمثثن أجثثل تحسثثين الترتيبثثات املؤسسثثية املتعلقثثة بالتنفيثثذ الفعثثال والكفثؤ ألنشثثطة اتصثثال برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +نقتثثرح مثثا
يلي:
❑

تشثثكيل فريثثق تنسثثيق اتصثثال علثثى املسثثتويات القوميثثة والوالئيثثة واملحليثثة علثثى أن يضثثم الفريثثق ممثلثثين عثثن مجموعثثات

أصحاب املصلحة من الواليات حكوميين وغير حكوميين ومن منظمات املجتمع املدني املوصوفة أعاله.
❑

الرد  )REDD+( +في كل محلية.
تعيين نقاط اتصال لبرنامج ِ

❑

تحديثثد اختصاصثثات وصثثالحيات ومسثثؤوليات واضثثحة لنقثثاط االتصثثال القطاعيثثة علثثى املسثثتوى الثثوالئي واملحليثثات .ويقتثثرح

أن تضثثطلع نقثثاط االتصثثال بالواليثثات واملحليثثات بجميثثع األنشثثطة ذات الصثثلة باالتصثثال ،بينمثثا يجثثب علثثى نقثثاط االتصثثال
القطاعية االضطالع بالدور التنسيقي.
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❑

ينبغثثي ضثثمان املشثثاركة الفعالثثة للمجتمعثثات املحليثثة علثثى مسثثتوى املحليثثات حيث يمكثثن تحقيثثق ذلثثك بإشثرا زعمثثاء

املجتمعات املحلية ولجان التنمية املجتمعية واملنظمات املجتمعية مثل النساء واملجموعات الشبابية إل ..
❑

وهنا حاجة إلى بناء قدرات فريق االتصال القومي على املستويات القومية ودون القومية (الوالئي).

الرد )REDD+( +
 3.3الوضع الراهن لالتصال ضمن برنامج ِ
الجثثدير بالثثذكر أن آليثثة اتصثثال برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +فثثي السثثودان قثثد سثثلكت مختلثثف السثبل مثثن خثثالل املسثثتويات االتحاديثثة
والوالئيثثة واملحليثثة واملجتمعيثثة .جثثرى تعمثثيم مخرجثثات جلسثثات اإلحاطثثة الخاصثثة بالتواصثثل واالتصثثال مثثن قبثثل وحثثدة إدارة برنثثامج
الث ِثرد  )REDD+( +بالهيئثثة القوميثثة للغابثثات عبثثر وسثثائط التواصثثل االجتمثثاعي واإلنترنثثت واالتصثثال املباشثثر .وقثثد تثثم تأسثثيس موقثثع
الكترونثثي علثثى اإلنترنثثت مخصث

لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +فثثي السثثودان .ومثثع ذلثثك ،يجثثب تحسثثين املوقثثع وتحديثثثه بصثثفة

منتظمثثة .وقثثد تثثم إنتثثاج بعثثض املثثواد الترويجيثثة وتشثثمل شثثعار البرنثثامج وترويسثثة املطبوعثثات واملظثثاريف إلث  ...باإلضثثافة إلثثى ذلثثك،
قامت وحدة اإلرشاد ووسائط التواصل االجتماعي بالهيئة القومية للغابات على املستوى االتحادي بدور رئيسث ي فثثي تنسثثيق األنشثثطة
املتعلقثثة بالتوعيثثة واالتصثثال والتعريثثف ببرنثثامج الث ِثرد  .)REDD+( +وقثثد أشثثركوا بنجثثاح مثثوظفي اإلرشثثاد علثثى مسثثتوى الثثوالئي
الالمركثثزي داخثثل وحثثدات وسثثائط اإلعثثالم الجمثثاهيري باسثثتخدام وسثثائل اتصثثال مختلفثثة وقنثثوات للقيثثام بأنشثثطة التوعيثثة
واملشثثاورات وللعمثثل كحلقثة تغذيثثة راجعثثة .حتثثى اآلن ،ظثثل اسثثتخدام وسثثائط التواصثثل االجتمثثاعي واإلذاعثات املحليثثة والرسثثائل
االخبارية والكتيبات والرسوم التوضيحية املحلية إلث للتواصثثل والتثثرويج لبرنثثامج الث ِثرد  .)REDD+( +ستواصثثل الوحثثدة االضثثطالع
بدور رائد في املساعدة على تنسيق وإدارة نشر املعلومات وجمع التعليقات الصادرة عن أصحاب املصلحة بطريقة مركزية.

ومع ذلك ،هنا حاجة إلى استراتيجية اتصال من شأنها توفير إطار إلدارة وتنسيق حزمة واسعة من أنشطة االتصال التي تجثثري أثنثثاء
سير البرنامج .ستكون االستراتيجية بمثابة دليل/خارطة طريق لكافة أنشطة التواصل للمساعدة في تحقيق األهداف العامة للبرنامج.
وعثثالوة علثثى ذلثثك ،فثثإن القثثدرة الوطنيثثة ليسثثت كافيثثة ملعالجثثة الطثثابع الفريثثد واملعقثثد لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +ومتطلباتثثه .حيث
هنثثا حاجثثة إلثثى بنثثاء قثثدرات مثثوظفي االتصثثال علثثى جميثثع املسثثتويات وال سثثيما بوحثثدة اإلرشثثاد ووسثثائل اإلعثثالم الجمثثاهيري .لقثثد تثثم
تحديد الثغرات األولية في القدرة علثثى التواصثثل عقثثب االسثثتعراض املكتبثثي الثثذي أجثراه االستشثثاري وحلقثة العمثثل التشثثاورية ألصثثحاب
املصلحة (املدرجة في املرفق .)1بمجرد تعزيز القدرة الوطنية ،فإنها ستمكن من التنفيثثذ والرصثثد بصثثورة فعالثثة ألنشثثطة اتصثثال برنثثامج
الرد .)REDD+( +
ِ

 4.3تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ( )SWOTفي برنامج االتصال
اسثثتنادا إلثثى تحليثثل الحالثثة الراهنثثة ألنشثثطة اتصثثال برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +ونتثثائج حلقثثات العمثثل التشثثاورية ألصثثحاب املصثثلحة
نخل
14

الرد  )REDD+( +والفرص واملخاطر الخارجية للبرنامج:
إلى أن نقاط القوة والضعف الداخلية لبرنامج ِ

نقاط الضعف
 ض ثثعف البني ثثة التحتي ثثة لالتص ثثال/امل ثثوارد اللوجس ثثتية/وس ثثائلالنقل
-نق

التمويل

نقاط القوة

يتواجد موظفو الهيئة القومية للغابات على املستوى االتحاديوالوالئي

خبرة من املشاريع السابقة-عالقات جيدة مع أصحاب املصلحة

ال يوجد تدريب مستمر للموظفين -االفتقار إلى املعلومات/قاعدة البيانات

-تواجد موظفو اإلرشاد بالهيئة القومية للغابات في جميع الواليات

-انعدام التنسيق بين املستويات االتحادية والوالئية

 عثثدم وضثثوح خطثثوط املسثثؤوليات بثثين نقثثاط اإلرتكثثاز/االتصثثالالقطاعية ومثيالتها الوالئية.

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات SWOT
التهديدات
-التدخل السياس ي

الفرص
-املشاريع القومية والدولية املماثلة

تناقض السياسات بين مختلف القطاعات وحكومات الوالياتوالحكومة االتحادية

-مشاركة السودان النشطة في االتفاقيات الدولية

-الصراعات القبلية

-توعية املجتمعات املحلية بمخاطر إزالة وتدهور الغابات

-انعدام األمن في بعض املناطق

-استخدام وسائل التواصل االجتماعي على نطاق واسع

عدم تكامل التنفيذ بين مختلف القطاعاتشكو الحكومة تجاه املنظمات االجنبيةحيازة األراض ي وقضايا استخدام األراض يالفقر والحاجة إلى مصادر بديلة لكسب العيش-الضغط املستمر على الغابات (من أجل الوقود)

 .4مبررات استراتيجية االتصاالت
الرد  ،))REDD+( +يتعثثين عليثثه وضثثع
لكي يستعد السودان لبرنامج لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
استراتيجية وطنية لهذا البرنثثامج .تركثثز اآلليثثة علثثى امللكيثثة القطريثثة مثثن خثثالل املشثثاركة النشثثطة لجميثثع أصثثحاب املصثثلحة .لثثذا ،تثولي
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االسثثتراتيجية الوطنيثثة لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +اهتمامثثا خاصثثا ملتطلبثثات مرفثثق الشثراكة للحثثد مثثن انبعاثثثات كربثثون الغابثثات
ولبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +مثثن أجثثل إشثرا جميثثع أصثثحاب املصثثلحة ومشثثاركتهم علثثى نحثثو فعثثال بمثثا فثثي ذلثثك املؤسسثثات
الحكوميثثة ومنظمثثات املجتمثثع املثثدني والقطثثاع الخثثاص واملؤسسثثات األكاديميثثة والبحثيثثة فضثثال عثثن املجتمعثثات املحليثثة (ال سثثيما
السكان األصليين واملجتمعات املعتمدة على الغابات والشرائ الضعيفة).

سثثتتحقق هثثذه املشثثاركة عنثثدما يثثتم تنثثوير الجمهثثور وأصثثحاب املصثثلحة بآليثثة برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +متطلبثثات التجهيثثز ملرحلثثة
االسثثتعداد والتأهثثب "الجاهزيثثة" فثثي السثثودان ومتثثى تثثتم تعبئثثتهم واسثثتنفارهم لثثدعم البرنثثامج .بثنفس القثثدر مثثن األهميثثة أن السثثودان
بحاجثثة إلثثى التواصثثل الفعثثال مثثع أصثثحاب املصثثلحة إلحثثاطتهم باملسثثتجدات بانتظثثام بشثثأن التقثثدم املحثثرز نحثثو االسثثتعداد والتأهثثب
"الجاهزيثثة" لبرنثثامج الث ِثرد  .)REDD+( +وهنثثا حاجثثة ماسثثة إلثثى تعزيثثز التوعيثثة الراهنثثة والتصثثدي للتحثثديات الرئيسثثية مثثن خثثالل
التواصل من أجل تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة ودعمهم .لذا ،فإن االسثثتراتيجية واإلجثراءات املقترحثثة ستسثثهل التواصثثل وإذكثثاء
الثثوعي بشثثأن آليثثة برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +التقثثدم املحثثرز إلثثى أصثثحاب املصثثلحة وستسثثتخدم بمثابثثة أداة السثثتنفار أصثثحاب
املصلحة وحثهم على املشاركة في اآللية.
وقثثد وضثثعت اسثثتراتيجية االتصثثاالت كجثثزء ال يتجثزأ مثثن آليثثة مقتثثرح االسثثتعداد والتأهثثب "الجاهزيثثة" فثثي السثثودان وكثثذلك خطثثة
املشثثاركة والتشثثاور ،فعلثثى هثثذا النحثثو ستشثثكل االسثثتراتيجية الوطنيثثة الخاصثثة باالسثثتعداد والتأهثثب "الجاهزيثثة" والتثثي سثثتعد
السثثودان لتنفيثثذ برنثثامج الث ِثرد  .)REDD+( +سثثتوجه اسثثتراتيجية االتصثثال عمليثثة التشثثاور مثثع أصثثحاب املصثثلحة وضثثمان
مشاركتهم .ولذلك فإن االستراتيجية ستسهم في التشاور مع جميع أصحاب املصثثلحة املعنيثثين ومشثثاركتهم علثثى أسثثس شثثاملة وفعالثثة
ومستنيرة.
يتمثثثل الغثثرض مثثن هثثذه الوثيقثثة فثثي وصثثف اسثثتراتيجية االتصثثال التثثي تهثثدف إلثثى زيثثادة الثثوعي واملعرفثثة ببرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +فثثي
السودان .هذا هو وصف األهداف واملخرجات ووسائل االتصال .ستوجه أهداف االتصال نحو تحقيق األهداف العامة للبرنامج.
والهدف من استراتيجية االتصال هو تهيئة الظروف املواتيثثة لنجثثاح برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +فثثي السثثودان .وهثثو بمثابثة دليثثل/خارطثثة
طريق إلدارة وتنسيق جميع أنشطه االتصاالت التي تجري خثثالل مختلثثف مراحثثل تطثثوير البثرامج .ومثثن شثثأن إشثرا عنصثثر االتصثثال فثثي
جميع مراحل وضع البرامج وتنفيذها أن يسهم في تحقيق أهداف البرنامج ويسهم في نهاية املطاف في نجاح البرنامج الشامل.

 .5مقاصد (غايات) وأهداف ونتائج االستراتيجية
 1.5المقاصد/الغايات
تتمثثثل غايثثات ومقاصثثد االسثثتراتيجية فثثي تعزيثثز االتصثثاالت مثثع مختلثثف أصثثحاب املصثثلحة لزيثثادة الثثوعي واملعرفثثة بشثثأن برنثثامج الث ِثرد +
الرد  )REDD+( +في السودان.
( )REDD+من أجل حشد دعم أصحاب املصلحة واملشاركة في برنامج ِ
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 2.5األهـــــــداف
ترمي استراتيجية االتصال إلى تحقيق األهداف التالية:
الرد .)REDD+( +
 )1تعزيز القدرة الوطنية على االضطالع بأنشطة االتصال في إطار برنامج ِ
الرد  )REDD+( +وقضايا تغير املناخ.
 )2تعزيز وعي الجمهور وأصحاب املصلحة وفهمهم لبرنامج ِ
 )3تعزيثثز تبثثادل املعثثارف ونشثثر املعلومثثات واالتصثثاالت بشثثأن برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +مثثع أصثثحاب املصثثلحة الرئيسثثيين
الرد .)REDD+( +
لتعزيز دعمهم ومشاركتهم الكاملة في برنامج ِ

 3.5نتائج استراتيجية االتصال

سيفضي التنفيذ الناجح لالستراتيجية إلى ما يلي:


الرد  )REDD+( +بفعالية وكفاءة.
تعزيز القدرات الوطنية لفريق االتصال وتنفيذ أنشطة االتصال الخاصة ببرنامج ِ



تعزيثثز وعثثي الجمهثثور وأصثثحاب املصثثلحة وفهمهثثم لبرنثثامج الث ِثرد  ، )REDD+( +وإزالثثة الغابثثات وتثثدهور الغابثثات وقضثثايا
تغير املناخ.



الرد  )REDD+( +والحفاظ على الغابات.
وعي الجمهور وأصحاب املصلحة وفهمهم لتقاسم منافع/فوائد برنامج ِ

الرد  )REDD+( +ومشاركتهم اإليجابية فيه.
 دعم أصحاب املصلحة لبرنامج ِ

 .6مكونات/عناصر االتصال
تتألف استراتيجية االتصال من العناصر الر يسية التالية:
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العالقات
اإلعالمية

إذكاء الوعي
الدعوة/املشاركة
الفعال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
ألصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااحا
املصلحة

إدارة االتصث ث ث ث ث ث ث ث ثثال
تش ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثمل إدارة
املخاطر

بناء القدرات

بناء الصور
والعالمات
التجارية

تقاسم وإدارة
املعرفة

 1.6إذكاء الوعي

سيركز إذكاء الثثوعي علثثى إيجثثاد وتعزيثثز الثثوعي والفهثثم القثثائمين بثثين أصثثحاب املصثثلحة الرئيسثثيين وعامثثة الشثثعب السثثوداني بشثثأن برنثثامج
الث ِثرد  )REDD+( +ودور الغابثثات فثثي تغيثثر املنثثاخ والتخفيثثف مثثن حدتثثه وفوائثثده وجثثدواه .كمثثا أن االسثثتفادة مثثن املقثثاالت والتحقيقثثات
الصثثحفية ومقثثاطع الفيثثديو والكتيبثثات/املنشثثورات ومثثواد املوقثثع االلكترونثثي ومثثواد االتصثثال األخثثرى فثثي شثثكل نسث ورقيثثة والكترونيثثة
الرد  )REDD+( +ودور الغابات على املستويين القومي واملحلي.
من شأنها إذكاء الوعي بشأن برنامج ِ

 2.6تأييد المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة
يجب أن تعمل اسثثتراتيجية االتصثثال علثثى صثثياغة برنثثامج توعيثثة يسثثتهدف جميثثع أصثثحاب املصثثلحة الرئيسثثيين لثثديها بمثثا يضثثمن وجاهثثة
وجثثدوى وفهثثم املشثثاركة مثثن قبثثل الجمهثثور الناقثثد مثثن أجثثل تحقيثثق أهثثداف البرنثثامج .سثثيتم ذلثثك مثثن خثثالل الرسثثائل االخباريثثة والحثثوار
التفاعلي واملنتديات وتبادل الزيارات ألصحاب املصلحة إل ..

الفوائثثد التثثي سثثتجنيها كثثل مجموعثثة مثثن مجموعثثات أصثثحاب املصثثلحة مثثن برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +كثثل مجموعثثة مثثن مجموعثثات
أصحاب املصلحة يجب أن تكون متوقعة وعلى نحو واضح ومقنع إذا أريد الحصول على دعمها ومشاركتها بالكامل.
سثثتركز إجثراءات الثثدعوة علثثى إعثثالم القيثثادة وتحفيزهثثا لتهيئثة بيئثثة داعمثثة لتحقيثثق أهثثداف البرنثثامج ومقاصثثده التنمويثثة ولبنثثاء قثثدرات
صثثانعي السياسثثات والقثثدرات اإلداريثثة وغيثثرهم مثثن أصثثحاب املصثثلحة والتثزامهم بزمثثام البرنثثامج .سثثيتم ذلثثك مثثن خثثالل االجتماعثثات
التنويريثثة وإيجثثاز السياسثثات إلث ..اسثثتخدام املجتمثثع املثثدني ووسثثائط اإلعثثالم كمنبثثر للحثثوار بشثثأن السياسثثات واإلصثثالحات القانونيثثة
واملؤسسية التي تعالج شواغل املجتمعات األصلية والتي تعتمد على الغابات بين أصحاب املصلحة اآلخرين.
تحسين الصورة والعلمات التجارية (الاوية اإلعلمية)
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وتحتثثاج االسثثتراتيجية إلثثى خلثثق هويثثة عالمثثة تجاريثثة قويثثة وموثوقثثة لبرنثثامج الث ِثرد )REDD+( +بترسثثي /صثثون صثثورة إيجابيثثة متسثثقة
ومميثثزة .ومثثن شثثأن ذلثثك أن يثثوفر للبرنثثامج هويثثة قويثثة ورؤيثثة واضثثحة لثثدى أصثثحاب املصثثلحة الرئيسثثيين تهيئثثة برنثثامج الث ِثرد +
( )REDD+فثثي سثثياق التنميثثة القوميثثة.سثثيتم اسثثتخدام منتجثثات االتصثثاالت املختلفثثة املصثثممة خصيصثثا ملختلثثف أصثثحاب املصثثلحة
مثل الكتيبات وموقع اإلنترنت واألسئلة املتكررة إل .

 3.6العالقات اإلعالمية
ومثثن املهثثم أن يثثتم بنثثاء الثثوعي اإليجثثابي بثثين جميثثع أصثثحاب املصثثلحة والجمهثثور العثثام مثثن خثثالل وسثثائل اإلعثثالم السثثودانية .وقثثد جثثرى
تنظثثيم هثثذه األنشثثطة علثثى نحثثو يعثثزز العالقثثات املالئمثثة والفعالثثة بثثين وسثثائط اإلعثثالم مثثن أجثثل تعزيثثز جثثدوى املشثثروع .سثثيركز بنثثاء
العالقات على دور وسائل اإلعالم في دعم التوعية واملشاركة الفعالة في تحقيق أهداف البرنامج وضمان حصول جميع وسائل اإلعثثالم
علثثى معلومثثات دقيقثثة ومتوازنثثة عثثن برنثثامج الث ِثرد  .)REDD+( +سثثيتحقق ذلثثك مثثن خثثالل اإلحاطثثات اإلعالميثثة والجثثوالت الصثثحفية
والبيانات الصحفية واإلعالنات التلفزيونية/اإلذاعية والتحقيقات الصحفية إل .

 4.6تبادل المعارف وإدارتها
ترمثثي االسثثتراتيجية إلثثى تثثوفير معلومثثات متسثثقة ومناسثثبة ومحدثثثة وسثثهلة االسثثتعمال بمثثا يكفثثل توثيثثق املعلومثثات الناتجثثة عثثن أنشثثطة
الرد  )REDD+( +بصثثورة سثثليمة وتقاسثثمها بفعاليثثة مثثع أصثثحاب املصثثلحة املعنيثثين .ويشثثمل تبثثادل املعثثارف
التأهب الخاصة ببرنامج ِ
بشثثأن برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +وتثثدهور الغابثثات الوطنيثثة والتقثثدم املحثثرز إلثثى أصثثحاب املصثثلحة الرئيسثثيين .سثثتجعل إدارة املعثثارف
عمليثثة االطثثالع علثثى املعلومثثات مثثن قبثثل أصثثحاب املصثثلحة الرئيسثثيين علثثى نحثثو أيسثثر منثثاال كمثثا ستسثثهم االتصثثاالت فثثي تسثثهيل هثثذه
العمليثثة عثثن طريثثق التعبئثثة وتطثثوير النثثواتج اإلعالميثثة .سثثتكفل االسثثتراتيجية أنظمثثة فعالثثة إلدارة املعثثارف مثثن أجثثل بنثثاء منظمثثة للثثتعلم
مثثن خثثالل توثيثثق املمارسثثات وتحسثثين ثقافثثة نشثثر الثثدروس املسثثتفادة واملمارسثثات املبتكثثرة .وتحقيقثثا لهثثذه الغايثثة ،ستسثثتخدم التقثثارير
املرحلية والرسالة اإلخبارية الدورية الربع سنوية ومواد االتصال األخرى ورقية أم إلكترونية على السواء .سيوفر موقع برنثثامج خفثثض
االنبعاثثثات الناتجثثة عثثن إزالثثة وتثثدهور الغابثثات السثثودان منصثثة لتبثثادل األخبثثار واملعلومثثات حثثول أنشثثطة البرنثثامج مثثع الجمثثاهير
املسثثتهدفة بمثثا فثثي ذلثثك عامثثة النثثاس .باإلضثثافة إلثثى ذلثثك ،سثثيجري تحثثدي القائمثثة البريديثثة ألصثثحاب املصثثلحة بانتظثثام لتسثثتخدم
إلرسثثال التقثثارير ذات الصثثلة إلثثى أصثثحاب املصثثلحة الرئيسثثيين عثثن طريثثق البريثثد الكترونثثي .سثثيقوم البرنثثامج أيضثثا بالتواصثثل وتيسثثير
تبادل املعارف من خالل االحتفثثاظ بقاعثثدة بيانثثات ألصثثحاب املصثثلحة فثثي برنثثامج خفثثض االنبعاثثثات الناتجثثة عثثن إزالثثة وتثثدهور الغابثثات
يمكثثن اسثثتخدامها فثثي التوعيثثة وتنظثثيم حلقثثات العمثثل ذات الصثثلة وتطثثوير مثثواد االتصثثاالت إلبثراز اتجاهثثات برنثثامج خفثثض االنبعاثثثات
الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات وهي مهمة نتائج واإلنجازات على الصعيد الوطني.
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 5.6بناء القدرات
سثثيركز بنثثاء القثثدرات علثثى تعزيثثز قثثدرات نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +واملثثوظفين الحكثثوميين املعنيثثين ومنظمثثات املجتمثثع
املثثدني ومثثوظفي وسثثائط اإلعثثالم الثثذين سيشثثاركون فثثي أنشثثطة االتصثثال والتوعيثثة بشثثأن برنثثامج الث ِثرد  .)REDD+( +سيسثثتخدم
التدريب على تنمية مهارات االتصال ألصحاب املصلحة ودورات وسائط اإلعالم التوعوية في إدارة االتصاالت.
سثثيعزز هثثذا العنصثثر القثثدرة علثثى االتصثثال واملعرفثثة بشثثأن برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +مثثن خثثالل حلقثثات العمثثل وأنشثثطة التثثدريب
واملسثثاعدة التقنيثثة .وينبغثثي أن يثثدعم البرنثثامج كلمثثا كثثان ذلثثك ممكنثثا مشثثاركة املثثوظفين املحليثثين فثثي التثثدريب اإلقلي ثثي والثثدولي للمبثثادرة
(حلقثثات العمثثل والحلقثثات الدراسثثية واملعثثارف واملناشثثط التعليميثثة إلث  )..لتيسثثير تبثثادل اآلراء وتالقث األفكثثار مثثع البلثثدان األخثثرى التثثي
لديها خبرة واسعة في برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات.

 6.6إدارة االتصاالت
سثثيكون الهثثدف الرئيسث ي إلدارة االتصثثال هثثو الحفثثاظ علثثى االتسثثاق فثثي إيصثثال الرسثثائل واملعلومثثات ذات الصثثلة بكثثل مجموعثثة مثثن
أصثثحاب املصثثلحة مثثن أجثثل تحقيثثق الهثثدف العثثام للبرنثثامج .سثثتمثل اسثثتراتيجية االتصثثال وخطثثة العمثثل هثثذه إطثثارا لتوجيثثه أنشثثطة
الرد  )REDD+( +باإلضافة إلى دليل أسلوب البرامج (الوارد في املرفق).
االتصال الخاصة ببرنامج ِ

 7.6إدارة المخاطر/المسائل الحساسة
ال شثثك أن الطبيعثثة املعقثثدة للبرنثثامج تسثثتلزم تقييمثثا مسثثتمرا ودقيقثثا ملجموعثثة واسثثعة مثثن القضثثايا املرتبطثثة ببرنثثامج الث ِثرد +
( )REDD+مثثع مراعثثاه اآلراء املختلفثثة العديثثدة التثثي أعثثرب عنهثثا مختلثثف أصثثحاب املصثثلحة .تعثثد إدارة االتصثثال فثثي ظثثل املخثثاطر
واألزمات جزءا ال يتجزأ من إدارة االتصال والتي سيتم تحقيقها من خالل الشمولية والشفافية ونشر املعلومات في الوقت املناسب.

 .7الجمهور المستهدف
تم تحديد الجماهير املحتملة وترتيب أولوياتها وتقسيمها إلى مجموعات ذات احتياجات وأفضليات وخصائ

متشابهة .ومثثن املهثثم أن

تستهدف الجماهير النهج والرسائل التي يتعين تصميمها وتكييفها لتحقيق أقص ي قدر من األصداء واألهمية لكل مجموعه بعينها.
وترد في الجدول أدناه الجماهير املستهدفة في استراتيجية/خطة االتصال هذه والغرض من التواصل مع كل مجموعة من الجمهور:
مجموعة/شريحة الجمهور

الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

الغرض من االتصال

مؤسسات حكومية

ص ثثانعو السياس ثثات وص ثثانعو الق ثرارات واملمارس ثثين
بالوزارات املختصة:
وزارة الزراعة والغابات
وزارة البيئة واملوارد الطبيعية والتخطيط العمراني
وزاره الثروة الحيوانية واألسما واملراعي
وزارة املوارد املائية والري والكهرباء

وضثثع وإنفثثاذ السياسثثات والضثثوابط
الرد )REDD+( +
الداعمة لبرنامج ِ
الثثدعم والتشثثاور واملشثثاركة فثثي جميثثع
مراحل البرنامج وضع البرنامج في جثثدول
أعمال الحكومة الوطنية/أولوياتها
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مجموعة/شريحة الجمهور

المجتمعات المحلية

منظمـــات المجتمـــع المـــدني
(المنظمات غير الحكومية)
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الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
وزاره النفط والغاز
وزارة الداخلية
وزارة السياحة واآلثار والحياة البرية
وزاره الرعاية والضمان االجتماعي
وزارة الداخلية
وزارة الصناعة
وزارة التعدين
لجنة األراض ي
وغيرهثثا مثثن الوكثثاالت الحكوميثثة ذات الصثثلة واملؤسسثثات
ذات الصلة على املستوي القومي والوالئي واملحلي.
املستفيدون من املشروع
السكان األصليون
املجتمعات املعتمدة على الغابات
الفئات املهمشة والضعيفة
النساء
الشباب
زعماء املجتمع
الزعماء الدينيون
الرعثثاة واملزارعثثون الثثذين يعتمثثدون علثثى الغابثثات لكسثثب
العيش
املجتمع ثثات املحليثثة املوج ثثودة ف ثثي الغابثثات واملنثثاطق
الزراعية.
اتحاد املزارعين
اتحاد الرعاة
اتحاد إنتاج الفحم
رابطة منتجي الصم العربي
الجمعية السودانية للغابات االجتماعية
الجمعية السودانية لحماية البيئة
منظمة براكتيكال آكشنPractical Action
الشبكة الوطنية للتوازن الجنساني
االتحاد النسائي
جمعية أنصار البيئة
لجان تنمية القرى )(VDCs
املجالس القروية
الجمعيات التعاونية الزراعية
منظمثثات/جمعيثثات/مجموعثثات نسثثوية عل ثثى املسثثتوى
املحلي

الغرض من االتصال

إذكاء الوعي والتعبئة
املوافقة واملشاركة

التوعية املجتمعية والتعبئة
اعتم ث ثثاد مفه ث ثثوم برنث ثثامج الث ث ِثرد +
()REDD+تجريب أفضثثل املمارسثثات.
الضغط على الحكومثثة والثثدعوة برنثثامج
الرد .)REDD+( +
ِ
اقتراح خيارات السياسة املؤيثثدة لبرنثثامج
الرد .)REDD+( +
ِ

مجموعة/شريحة الجمهور

الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

الغرض من االتصال

مجموعات/منظمات/جمعيات شبابية
املنتديات/املعاهد التقليدية والثقافية
الغابات الشعبية
روابط/جمعيات الزعماء التقليديين
الجمعيات املهنية
املنظمات العاملة في ميدان البيئة والتصحر
وكاالت إنفاذ القانون البيئي
منظمثثات املجتمثثع املثثدني األخثثرى ذات الصثثلة (املنظمثثات
غيثثر الحكوميثثة) القوميثثة والدوليثثة واملنظمثثات املجتمعيثثة
والجماعات الشعبية ،والروابط املحلية/املجتمعية.
القطاع الخاص:
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الحطابون الصغار وشركات قطع األشجار األخرى
أصحاب املزارع(مربي املاشية)
منتجو الفحم
املزارعون :صغيرة وكبيرة الحجم
مزارعو األخشاب الصناعية
تجار األخشاب
صناعه الخشب/األخشاب
شركات تجهيز السكر
منتجو املنتجات الغابية غير الخشبية (أي الصم العربثثي
ومنتجو العسل" العسالون وجامعي البذور)
منتجثثو الغابثثات الصثثغيرة واملتوسثثطة األخثثرى والزراعيثثة
الغابية
حطثثب الوقثثود وجمعيثثات الفحثثم (املنتجثثون والنثثاقلون
واملوردون)
جمعيات عمال الخشب
نقابات/جمعيات
اتحاد أصحاب العمل السوداني
مقدمو الخدمات
صناعة التعدين
شثثركات القطثثاع الخثثاص الرئيسثثية (مثثثل شثثركة سثثكر
كنانة ومجموعة دال وشركة حجار إل .).
الشثثركات الخاصثثة التثثي تقثثدم التمويثثل املباشثثر ألنشثثطة
برنثثامج الث ِثرد ( )REDD+( +مثثثال كجثثزء مثثن مسثثؤوليتها
االجتماعية للشركات).
وغيرهثثا مثثن الجهثثات الفاعلثثة فثثي القطثثاع الخثثاص املشثثاركة
فثثي تنميثثة الغابثثات بمثثا فثثي ذلثثك األفثراد/الشثثركات الكبيثثرة

اعتماد ودعم برنثثامج خفثثض االنبعاثثثات
الناتجثثة عثثن إزالثثة وتثثدهور الغابثثات وال
سيما من خالل:
املنثثافع املتبادلثثة املترتبثثة عثثن تقلثثي
إزالة وتدهور الغابات
االستخدام املستدام للغابات
التشجير الجديد
أنشطة بديلة لسبل كسب العيش
الثثدعم املثثالي ألنشثثطة برنثثامج خفثثض
االنبعاثثثات الناتجثثة عثثن إزالثثة وتثثدهور
الغابات

مجموعة/شريحة الجمهور

الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

الغرض من االتصال

التثثي تسثثتثمر فثثي تنميثثة الغابثثات كعمثثل تجثثاري مثثن أجثثل
تحقيثثق أربثثاح مثثن بيثثع الخشثثب ومنتجثثات الغابثثات غيثثر
الخشبية ممثل الصم العربي على وجه الخصوص.
الشركاء اإلنمائيون/المانحون

البنك الدوليWorld Bank

الدعم الفني واملالي

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي UNDP
برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة FAO
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) IFAD
وزارة التنمية الدولية البريطانية DFID

الجهات املانحة ثنائية ومتعددة األطراف
الوكاالت/املؤسسات املالية
املنظم ثثات الدوليثثة األخ ثثرى ذات الص ثثلة واملثثانحون
املحتملون.
المؤسســات األكاديميــة والتعليميــة
والبحثية

املركز الوطني للبحوث
جامعة الخرطوم
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
جامعة الجزيرة
جامعة بحري
جامعة أم درمان األهلية
وغيرهثثا مثثن املؤسسثثات البحثيثثة ذات الصثثلة والجامعثثات
وكليات التدريب ومراكز التدريب املنهي.

مصدر املعلومات
البح واالبتكار
استحداث معارف جديدة ونشرها
الدعوة /املناصرة

وسائل اإلعالم

وكالة السودان لألنباء (سونا)
املركز اإلعالمي السوداني)(SMC
مركز طيبة برس للخدمات اإلعالمية
القنوات التلفزيونية السودانية (السودان والنيل األزرق
و  S24والشروق إل )
محطات  ( FMإف إم) اإلذاعية السودانية
املحلية والقومية وربما الدولية:
التلفزيون
اإلذاعة
املطبوعات :الصحف والدوريات واملجالت إل .
وكاالت األنباء
املراكز اإلعالمية
وسائل اإلعالم اإللكترونية واالجتماعية

الدعايثثة/التوعيثثة العامثثة التثثي تسثثهم فثثي
بنثثاء الثثدعم الجمثثاهيري لبرنثثامج الث ِثرد +
( )REDD+وفهمه.
الضثثغط والتثثأثير علثثى الحكومثثة إلسثثناد
الرد )REDD+( +
برنامج ِ
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مجموعة/شريحة الجمهور
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الغرض من االتصال

عامة الناس

الجمهور السوداني (النساء والرجال والشباب واألطفال)

رفع مستوى الوعي العام

 .8الرسائل الرئيسة
تهثثدف املراسثثلة إلثثى تثثوفير معلومثثات ذات صثثلة ودقيقثثة ومتسثثقة للجمهثثور املسثثتهدف مثثن أجثثل تحقيثثق أهثثداف التواصثثل واألهثثداف
االسثثتراتيجية لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +فثثي نهايثثة املطثثاف .ومثثن الواضثثح أن احتياجثثات التوعيثثة واالتصثثال بشثثأن برنثثامج الث ِثرد +
( )REDD+تختلثثف بثثين مجموعثثات الجمهثثور ممثثا تتطلثثب رسثثائل مختلفثثة .يجثثب تصثثميم وتكييثثف الرسثثائل علثثى نحثثو خثثاص يالئثثم
مجموعة جمهور محددة .بينما هنا بعض النقاط املشتركة للجميع وهنا أيضا عناصر املحتوى الرئيسية الخاصة بكل مجموعة.
فيما يلي عناصر املحتوى الرئيسية/مواضيع الرسائل ملجموعة الجمهور املستهدف:

مجموعة/شريحة الجمهور
مؤسسات حكومية

المجتمعات المحلية

منظمات المجتمع المدني (المنظمات
غير الحكومية)

القطاع الخاص

الشركاء اإلنمائيون /المانحون
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مواضيع الرسائل الرئيسية

لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +رؤيثثة واضثثحة ويحقثثق فوائثثد كبيثثرة وملموسثثة وبيئيثثة
واقتصادية واجتماعية للسودان ويسهم في الوقت نفسه في التزام البالد بالقيام بدورها
في التخفيف من حدة تغير املناخ.
الرد .)REDD+( +
األهمية والحاجة إلى دعم الحكومة لبرنامج ِ
يعمثثل البرنثثامج مثثع املجتمعثثات املحليثثة/املجتمثثع لتلبيثثة احتياجثثات السثثكان املحليثثين وال
سثثيما السثثكان األصثثليين ممثثا يحقثثق فثثي نهايثثة املطثثاف فوائثثد حقيقيثثة وطويلثثة األجثثل لهثثا
معني حقيقي للمجتمعات املحلية وسبل كسب العيش املستدامة للسكان.
الرد  )REDD+( +إلى توفير أقص ي قدر ممكن من الفوائد للمجتمعات
ويهدف برنامج ِ
املحليثثة والشثثعوب األصثثلية حيث تعمثثل ويسثثاعد فثثي تمكثثين النثثاس وتعزيثثز سثثبل العثثيش
املجتمعية.
ويسثثهم برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +فثثي التخفيثثف مثثن آثثثار تغيثثر املنثثاخ مثثع جلثثب املنثثافع
االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات املحلية.
كمثثا يسثثاعد البرنثثامج املجتمثثع املثثدني فثثي بنثثاء القثثدرات ودعثثم التنميثثة فضثثال عثثن تبثثادل
الخبرات.
الرد  )REDD+( +االستقرار واالستدامة الطويلة األجثثل لفائثثدة الجميثثع
يحقق برنامج ِ
بما في ذلك القطاع الخاص وهنا إثبات لدراسة جدوى اقتصادية مشجعة للتعاون في
مجال األعمال.
ويوفر البرنامج املنافع املتبادلة ويتي فرصا تجارية جديدة للقطاع الخاص ويعزز
العالقات مع املجتمعات املحلية.
يسثثاعد البرنثثامج السثثودان فثثي كيفيثثة خفثثض االنبعاثثثات الناتجثثة عثثن إزالثثة وتثثدهور
الغابثثات ،لثثذا سثثيقدم حلثثوال عمليثثة للثثبالد للمسثثاهمة فثثي الجهثثود العامليثثة للتخفيثثف مثثن
آثار تغير املناخ.

مجموعة/شريحة الجمهور

المؤسسات األكاديمية والبحثية

وسائل اإلعالم

مواضيع الرسائل الرئيسية

إن تنفيثثذ برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +مسثثؤول مسثثؤولية كاملثثة عثثن الشثثعب السثثوداني
واملجتمثثع الثثدولي مثثن حيث املالءمثثة والعمليثثة والتمويثثل والنتثثائج املحثثرزة حيث أن
البرنامج ملتزم بضمان الكفاءة والفعالية والشفافية في جميع عملياته.
الفوائثثد املحتملثثة لالسثثتقرار الطويثثل األجثثل وفثثرص التنميثثة االجتماعيثثة واالقتصثثادية
الرد )REDD+( +
لبرنامج ِ
ويسثثاعد البرنثثامج فثثي التخفيثثف مثثن آثثثار تغيثثر املنثثاخ مثثع تثثوفير الفوائثثد البيئيثثة
واالقتصادية واالجتماعية اإليجابية.
أهميثثة مشثثاركة املؤسسثثات البحثيثثة واألكاديميثثة برنثثامج خفثثض االنبعاثثثات الناتجثثة عثثن
إزالثثة وتثثدهور الغابثثات مثثن أجثثل تقثثديم أفضثثل نتثثائج البحثثوث واملمارسثثات للبرنثثامج فثثي
السودان.
يتلقث البرنثثامج الثثدعم مثثن حكومثثة السثثودان والبنثثك الثثدولي وهثثو املصثثدر الرئيسث ي
الرد )REDD+( +في البالد.
للمعلومات املتعلقة بجميع املسائل املتعلقة ببرنامج ِ
ويجلثثب البرنثثامج فوائثثد بيئيثثة واقتصثثادية واجتماعيثثة إيجابيثثة مثثن أنشثثطة برنثثامج الث ِثرد +
( )REDD+إلى السكان السودانيين.
سثثيوفر البرنثثامج منصثثات للنقثثا
ستعتمدها وسائل اإلعالم .

عامة الناس

حثثول قضثثايا برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +التثثي

ويساعد البرنامج في التخفيف من اثار تغير املناخ مع توفير املنثثافع البيئيثثة واالقتصثثادية
واالجتماعية اإليجابية للجميع.

وتجثثدر اإلشثثارة إلثثى أن مثثا ورد أعثثاله هثثو مجثثاالت مواضثثيعية عامثثة (مواضثثيع الرسثثائل) يمكثثن أن تشثثكل مصثثدرا تسثثتمد منثثه الرسثثائل
صثثياغتها وإعثثدادها.ستصثثا رسثثائل محثثددة فثثي مرحلثثة الحقثثة وينبغثثي أن تكثثون محثثددة السثثياق بالنسثثبة لألحثثداث ومنتجثثات االتصثثال
وشرائ معينثثة مثثن الجمهثثور.سثثيكون مطلوبثثا مثثن موظثثف االتصثثال بالتعثثاون مثثع نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +علثثى مسثثتوى
صدر رسائل دقيقة وفي الوقت املناسب موجهة إلى كل مجموعة على حده من الجمهور.
الوالية واملحلية أن ي ِ
عنثثد صثثياغة الرسثثائل ،مثثن األهميثثة بمكثثان أن تكثثون واضثثحة ومقنعثثة ومتسثثقة وتتسثثم باملصثثداقية (رسثثائل رئيسية)مصثثممة خصيصثثا
للجمهثثور املسثثتهدف .يجثثب أن تنبثثع الرسثثالة بصثثورة منطقيثثة مثثن األهثثداف املعلنثثة لالتصثثال والتغييثرات املنشثثودة علثثى مسثثتوى كثثل
مجموعثثة مسثثتهدفة مثثع املراعثثاة التامثثة للمعثثارف واملواقثثف واملمارسثثات .وينبغثثي أن تفهثثم الجمثثاهير املسثثتهدفة الرسثثائل وأن تراعثثي
احتياجثثات مختلثثف الفئثثات مثثن املعلومثثات علثثى كثثل مسثثتوى .فعلثى سثثبيل املثثثال ،عنثثد مخاطبثثة املجتمعثثات املحليثثة ينبغثثي التشثثديد علثثى
وضثثوح وبسثثاطة الرسثثائل باسثثتخدام اللهجثثات املحليثثة عنثثد الضثثرورة لتوصثثيل فحثثوى الرسثثائل.ومثثن ناحيثثة أخثثرى ،عنثثد مخاطبثثة
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الحكومة ،من املهم التفريق بين صانعي السياسات وصانعي القرارات واملمارسين .يجب أن تكون الرسائل الرئيسثثية مصثثممة خصيصثثا
لكل مجموعة على حده من الجمهور وإيصالها بصوت موحد يتناسب مع كل مستوى.

 .9قنوات وأدوات االتصال
قنثثاة االتصثثال هثثي أفضثثل وسثثيلة للوصثثول بشثثكل فعثثال إلثثى الجمهثثور املسثثتهدف إليصثثال الرسثثائل الرئيسثثية .يمكثثن اسثثتخدام قنثثوات
االتصال املختلفة الستهداف جمهور محدد .فمن األجدى استخدام مجموعة متنوعة/مزيج من قنوات االتصال فثثي نفثثس الوقثثت أو فثثي
وقثثت واحثثد للوصثثول إلثثى أفضثثل الجمهثثور املسثثتهدف.يمكثثن أن يكثثون االتصثثال" داخليثثا :بثثين مثثوظفي البرنثثامج و "خارجيثثا" بثثين مثثوظفي
البرنامج وأصحاب املصلحة اآلخرين.
وفيما يلي قنوات االتصال واألدوات التي سيتم استخدامها للوصول إلى مجموعات الجمهور املستهدف:

 9.1وسائط اإلعالم الجماهيري
وتشثثمل وسثثائط اإلعثثالم الجمثثاهيري أي وسثثيلة اتصثثال تصثثل إلثثى عثثدد كبيثثر مثثن النثثاس .ومثثن أجثثل تعزيثثز التغطيثثة اإلعالميثثة سثثتتعزز
العالقات اإلعالمية في البداية من خالل ما يلي:


البيانثثات الصثثحفية واإلحاطثثات اإلعالميثثة والصثثحافة وحثثوار املحثثررين وجلسثثات التوجيثثه اإلعالمثثي والثثرحالت امليدانيثثة
والجوالت الصحفية واملقابالت الشخصية.



إعداد وتوزيع حزمة املعلومات/مجموعه املواد الصحفية.



الرد .)REDD+( +
تعيين سفراء وسائط إعالمية( )Assign media ambassadors for REDD+لبرنامج برنامج ِ

سثثيتم اسثثتخدام وسثثائل اإلعثثالم إلذكثثاء مسثثتوى الثثوعي لثثدى الجمهثثور وأصثثحاب املصثثلحة حثثول برنثثامج خفثثض االنبعاثثثات الناتجثثة عثثن
إزالة وتدهور الغابات وتشمل وسائل اإلعالم الورقية واإللكترونية.
وسائل اإلعالم الورقيــة :الصثثحف واملجثثالت والثثدوريات واملجثثالت إلث  .يمكثثن أن تصثثل بسثثرعة إلثثى جمهثثور واسثثع ملثثم بثثالقراءة والكتابثثة
.املقثثاالت والتحقيقثثات الصثثحفية املنشثثورة ومقثثاالت الثرأي االفتتاحيثثة واملالحثثق الصثثحفية واإلعالنثثات التنويريثثة فثثي الصثثحف واملجثثالت
الرامية لتعزيز الوعي وتقديم معلومات فنية محددة أو القص

املثيرة لالهتمثثام التثثي تتنثثاول التجثثارب اإلنسثثانية واملثثواد اإلخباريثثة التثثي

تبث ِثرز أنشثثطة برنثثامج الث ِثرد  .)REDD+( +سثثيتم تشثثكيل شثثبكة صثثغيرة مثثن الصثثحفيين الرئيسثثيين وخاصثثة الصثثحفيين البيئيثثين
واإلنمائيين وربطهم بفريق تنسيق االتصال إلذكاء الوعي.
الوســائط اإللكترونيــة  :وتشثثمل البث (التلفزيثثوني واإلذاعثثي) ومقثثاطع الفيثثديو .بوسثثع التلفزيثثون واإلذاعثثة الوصثثول إلثثى جمهثثور أكبثثر فثثي
وقت واحد.
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 البث اإلذاع هثثو الخيثثار األمثثثل للوصثثول إلثثى جمثثاهير أوسثثع نطاقثثا وال سثثيما فثثي املنثثاطق الريفيثثة بمثثن فثثيهم األميثثين .وهثثذا يشثثمل
بثرامج مجلثثة برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +وبثرامج املناقشثثة واألناشثثيد والتحقيقثثات اإلذاعيثثة عبثثر محطثثات  FMالقوميثثة
واإلقليمية والريفية واملجتمعية.
 التلفايــون  :وه ثثذا يش ثثمل األف ثثالم الوثائقي ثثة لبرن ثثامج الث ِثرد )REDD+( +وب ثرامج املناقشثثة والرسثثائل الخاطف ثثة (Flash

 )Messagesالتثثي تظهثثر علثثى شاشثثات الهواتثثف املتحركثثة بثثدون حفث وإبثراز القصث

اإلخباريثثة الخاصثثة ببرنثثامج الث ِثرد+

(.)REDD+
كما ستصدر إعالنات الخدمة العامة وتب على القنوات التلفزيونية واإلذاعية.
مقــاطع الفيــديو واألفــالم الوثائقيــة :سثثيتم بث مقثثاطع الفيثثديو التمهيديثثة التثثي تغطثثي أنشثثطة التأهثثب لبرنثثامج الث ِثرد )REDD+( +فثثي
السثثودان علثثى شاشثثة التلفزيثثون .سيسثثتخدم الفيثثديوهات الوثائقيثثة أيضثثا فثثي العثثروض املباشثثرة للجمهثثور أثنثثاء سثثير ور

العمثثل

والحلق ثثات الدراس ثثية (الس ثثمنارات) .س ثثيتم االض ثثطالع بثثاألفالم الوثائقيثثة والتغطيثثة الص ثثحفية (املطبوع ثثة وااللكتروني ثة)
لألحداث/األنشطة املختلفة.

 2.9التواصل بين األشخاص
إن التواصثثل بثثين األشثثخاص يعنثثي تبثثادل املعلومثثات التثثي تنطثثوي علثثى التفاعثثل بثثين شثثخ

وآخثثر أو ضثثمن مجموعثثة صثثغيرة مثثع تبثثادل

املعلومثثات بثثين أعضثثااها .ستسثثتخدم اجتماعثثات وجهثثا لوجثثه مثثع مقثثرري السياسثثات وكبثثار املسثثؤولين الحكثثوميين وغيثثرهم مثثن أصثثحاب
املصثثلحة لتحديثثد احتياجثثات بنثثاء القثثدرات وزيثثادة الثثوعي بثثين الجمثثاهير الرئيسثثية وتيسثثير الضثثغط والثثدعوة .ولضثثمان تلقثثي املعلومثثات
و/أو الرسثثائل املتعلقثثة بأنشثثطة برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +بصثثورة جيثثدة وفهمهثثا باسثثتمرار ،سثثتنظم بعثثض أنشثثطة التوعيثثة .وتشثثمل
ذلثثك عقثثد اجتماعثثات مثثع أصثثحاب املصثثلحة علثثى املسثثتوى القثثومي ودون القثثومي فثثي إطثثار برنثثامج الث ِثرد ،)REDD+( +بمثثا فثثي ذلثثك
املجتمعات املحلية والفئات الضعيفة.
وتشثثمل التواصثثل بثثين األشثثخاص وتشثثمل :مختلثثف االجتماعثثات ومثثداوالت املائثثدة املسثثتديرة وور العمثثل واملثثؤتمرات واملنتثثديات
والثثدورات التدريبيثثة والحلقثثات الدراسثثية/السثثمنارات والتوعيثثة التثقيفيثثة وتبثثادل الزيثثارات والحثثوار التفثثاعلي بثثين أصثثحاب املصثثلحة.
وقد ثبتت فعالية االستعانة باملعلمين والزعامات الدينية والقبلية كوسيلة ناجعة إليصال الرسثثائل فثثي البيئثثات الريفيثثة والحضثثرية علثثى
حد سواء.
املناسبات العامة مثل:
❖

املشاركة في املعارض.

❖

املشثثاركة فثثي االحتفثثال باملناسثثبات الخاصثثة املناسثثبات األخثثرى التثثي تحتفثثل بهثثا األمثثم املتحثثدة مثثثل األيثثام الدوليثثة املخصصثثة
للبيئة والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر ويوم الغابات الذي يحتفل به في  21مارس من كل عام.
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❖

ويقتثثرح أن تخصثثي

يثثوم فثثي العثثام لنطلثثق عليثثه "الياو الاوطني" لبرناامج فا

االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور

الرد ))REDD+( +والتي ستنطلق فعاليات هذا اليوم االحتفالي في السودان لتشمل:
الغابات (برنامج ِ

الـرد :)REDD+( +اسثثتحداث منصثثات ملناقشثثة قضثثايا برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +والتثثي سثثيتم
منتدى برنـامج ِ



تقاسمها.


الرد )REDD+( +للطرق البرية عبر البالد/املسيرات.
برنامج ِ



المنافسة :مسابقات إلشرا عامة النثثاس وخاصثثة الشثثباب .ويمكثثن تنظثثيم مسثثابقات للكتابثثة والصثثور وامللصثثقات
الرد )REDD+( +في السودان.
للصحفيين وأطفال املدارس وطالب الجامعات بشأن برنامج ِ

 9.3المطبوعات/مواد االتصال الورقية المطبوعة

تضثثم الوسثثائط املطبوعثثة واملثثواد البصثثرية النصثثوص والصثثور والرسثثوم التخطيطيثثة مثثن أجثثل إيصثثال معلومثثات دقيقثة وواضثثحة.
وتشمل املطبوعات املنشورات والفواتير اليدوية ونشرات االخبثثار وصثثحائف الوقثثائع والكتيبثثات وألثثواح الفثثواتير ومثثوجزات السياسثثات
والتقارير املطبوعة وتقارير التحليل والكتب وامللصقات وما إلى ذلك.يمكن إنتاجها باللغتين العربية واإلنجليزية ،حسب االقتضاء.
الرد ،" )REDD+( +مع التركيز على خلفية البرنامج التي سيتم إعدادها.
مطويات/مطبقات ( بروشور ) Brochureعن" برنامج ِ
النشـرة االعالنيـة لألسـئلة المتكـررة ( :)FAQ flyerسثثيتم إنتثثاج األسثثئلة املتداولثثة حثثول برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +وقضثثايا تثثدهور
الغابات وإزالة الغابات وتغير املناخ.
منشثثورات تلخثثي

النقثثاط الرئيسثثية للحثثدي أو الشثثرح بالبيثثان العملثثي أو تقثثديم معلومثثات تفصثثيلية ال يمكثثن تثثذكرها ببسثثاطة عثثن

طريق االستماع إليها.
الرسالة اإلخبارية ( : )Newsletterسيتم إصدار رسالة إخبارية على أساس ربع سنوي لتبادل املعلومات مع التركيز على التقدم املحرز
في البرنامج وذلك الطالع القراء حول أحدث التطورات واألحداث ومواد االتصال والتقارير التي تم إعدادها مثثن خثثالل أنشثثطة البرنثثامج.
سثثيتم حث املثثوظفين الفنيثثين الرئيسثثيين فثثي البرنثثامج علثثى رفثثد النشثرات اإلخباريثثة بمقثثاالتهم .سثثتعمم الرسثثالة اإلخباريثثة بنسثثختيها
الورقية واإللكترونية.

الملصـقات (البوسـترات .)Posters/تسثثتهدف األشثثخاص األميثثين وذوي املسثثتويات املتدنيثثة مثثن اإلملثثام بثثالقراءة والكتابثثة حيث يثثتم
تصثثميمها باسثثتخدام الصثثور والرسثثومات التوضثثيحية.امللصثثقات األكثثثر فعاليثثة هثثي تلثثك التثثي تتميثثز بنقثثل رسثثالة بسثثيطة وجاذبثثة النتبثثاه
الناس ويسهل تفسيرها.
إيجاز المعلومات والسياسات( .)Policy & Information Briefsتشمل املعلومات والتوصيات الفنية وال سيما التقثثارير والدراسثثات
الفنية التي يصدرها البرنامج ويتم تعميمها على وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب املصلحة املعنيين.
صحف الحقائق( :)Fact sheetsتلخ
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نتائج البحوث والدراسات التي أجريت في إطار البرنامج.

التقارير :التقارير املرحلية والتقارير التحليلية والتقرير الشهري بأحدث املستجدات إل .
المجلـة المصـورة نصـف السـنوية ( :)Bi-annual Pictorial Magazineالصثثور والتقثثارير املرحليثثة القصثثيرة التثثي يثثتم تجميعهثثا
الرد.)REDD+( +
وتحريرها وإنتاجها كمجلة مصورة من شأنها تسليط الضوء على إنجازات برنامج ِ
المواد المطبوعة األخـرى ،مثثثل( )REDD+ Glossaryمسثثرد مصثثطلحات برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +سثثيتم تبادلهثثا وتشثثاركها بغثثرض
إذكاء الوعي وتوفير املزيد من املعلومات حول البرنامج.
عثثالوة علثثى ذلثثك ،املثثواد الترويجيثثة( )Promotional Materialsمثثثل امللصثثقات والبوسثثترات والشثثارات واإلسثثتيكرات والتقثثاويم
وقمصثثان تثثي شثثيرت إلث ( . )Posters, Badges, Stickers, Calendars, T- Shirts, etc.وعليهثثا شثثعار البرنثثامج ( Programme
 )Logo and Sloganسثثيتم إنتثثاج الشثثعار وتوزيعثثه لتعزيثثز العالمثثة املميثثزة وبنثثاء الصثثورة لبرنثثامج الث ِثردto enhance ( )REDD+( +

.)the branding and image building of the REDD+ Programme

 4.9وسائط التواصل الرقمي واالجتماعي
يتضثثمن املحتثثوى الرق ثثي مثثثل الفيثثديوهات والنصثثوص والصثثور واملقثثاطع الصثثوتية التثثي يمكثثن إرسثثالها عبثثر اإلنترنثثت أو الكمبيثثوتر أو
شثثبكات الهواتثثف املتحركثثة..سثثيتم اسثثتخدام اإلنترنثثت املتوسثثطة لالتصثثال عبثثر اإلنترنثثت .تعتبثثر اإلنترنثثت هثثي وسثثيلة جماهيريثثة جديثثدة
قويثثة أصثثبحت جثثزءا ال يتجثزأ مثثن وسثثائل اإلعثثالم األخثثرى فضثثال عثثن وسثثائل اإلعثثالم الداعمثثة للصثثناعات والعالقثثات العامثثة واإلعثثالن.
تعتبر هذه القناة مناسبة للجماهير املتعلمة ويمكن استخدامها في املقام األول الستهداف الشباب.
الموقـع اإللكترونـي( :)Websiteيلعثثب املوقثثع دورا هامثثا مثثع قدرتثثه علثثى تبثثادل املعلومثثات لجمهثثور أوسثثع وتثثوفير الفثثرص لالسثثتخدام
التفثثاعلي.وقثثد تثثم بالفعثثل تطثثوير موقثثع برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +السثثوداني ) (reddsudan.orgولكنثثه بحاجثثة إلثثى تحسثثين وتحثثدي
بانتظثثام (علثثى األقثثل كثثل أسثثبوعين) .يجثثب أن يستضثثيف املوقثثع شثثتى أنثثواع املثثواد اإلعالميثثة واملرئيثثة والسثثمعية والفيثثديوهات والرسثثوم
املتحركة والعروض التقديمية ويوفر خيارات للتعليقثثات والبحثثوث .بشثثكل عثثام ،إن املوقثثع اإللكترونثثي بحاجثثة أن يكثثون بسثثيطا وسلسثثا
الرد )REDD+( +في السثثودان بثثاملواقع الشثثبكية الرئيسثثية ألصثثحاب املصثثلحة التثثي تشثثير
وجذابا للمتصف  .وينبغي ربط موقع برنامج ِ
إلثثى أدوارهثثم فثثي البرنثثامج.وينبغثثي النظثثر إليثثه باعتبثثاره منبثرا آخثثر للتواصثثل مثثع شثثبكة برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +فثثي السثثودان .يجثثب أن
تتسثثم الرسثثائل والثثروابط علثثى الصثثفحة الرئيسثثية والصثثفحات األخثثرى بالبسثثاطة قثثدر اإلمكثثان .باإلضثثافة إلثثى ذلثثك ،ينبغثثي أن يتضثثمن
املوقع ما يلي:
❖

مركز معلومات إلكترونـي ( :)On-line Information Centreوإذ تضثثع فثثي االعتبثثار أن معظثثم معلومثثات النثثاس الخاصثثة
بهثثم مصثثدرها اإلنترنثثت ،لثثذا ينبغثثي أن يثثوفر البرنثثامج مصثثدرا محثثددا علثثى اإلنترنثثت يتضثثمن تحثثديثات منتظمثثة وأخبثثار
واألحثثداث املاضثثية والقادمثثة والنشثرات الصثثحفية الجاريثثة واملؤرشثثفة وأمثلثثة علثثى التغطيثثة اإلعالميثثة الجيثثدة واملقثثاالت
الصحفية املميزة واألقوال املأثورة إل .
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❖

معـرض الصـور ومكتبـة الفيـديو( :)Photo Gallery and Video Libraryيجثثب رفثثع الصثثور الفوتوغرافيثثة ومقثثاطع
الفيديو والرسوم البيانية ألنشطة البرنامج على شبكة اإلنترنت.

البريـد اإللكترونـي( :)Emailingيجثثب إرسثثال تنبيهثات/رسثثائل البريثثد اإللكترونثثي إلثثى جميثثع قائمثثة اتصثثال برنثثامج الث ِثرد)REDD+( +
حثثول املثثواد/املنشثثورات الجديثثدة و/أو أي فعاليثثات قادمثثة/حديثثة .يجثثب اطثثالع أصثثحاب املصثثلحة الرئيسثثيين واملنافثثذ اإلعالميثثة ذات
الصلة على جميع املنشورات واإلعالنات.
الهواتف  :الرسائل النصية القصيرة و رسائل" الواتساب".
وسائط التواصـل االجتمـاعي :سثثيتم تعزيثثز البرنثثامج الثثوطني للثثرد )REDD+( +مثثن خثثالل قنثثوات التواصثثل االجتمثثاعي (تثثويتر وفيسثثبو
واملدونات اليوتيوب إل  )Twitter, Facebook, blog, YouTube, etc.وسوف تستخدم في املقام األول لجذب العديثثد مثثن النثثاس
إلثثى املوقثثع اإللكترونثثي لبرنثثامج الث ِثرد )REDD+( +فثثي السثثودان وجعثثل البرنثثامج أسثثهل للعثثثور علثثى نتثثائج مثثن محركثثات البحث  .يسثثتخدم
التواصل اإللكتروني للوصول إلى الشباب على وجه الخصوص.

 5.9التدخالت/المبادرات المجتمعية
تشثثمل التثثدخالت /املبثثادرات املص ثثممة ليثثتم تنفيثثذها م ثثن أج ثثل تعبئثثة واس ثثتنفار املجتمع ثثات املحليثثة وإذك ثثاء الثثوعي إل ث  .تش ثثمل املس ثثارح
املحليث ثثة واألغ ث ثثاني والث ثثدراما واإلذاع ث ثثة أو التلفزيث ثثون املجتمع ث ثثي والفعاليث ثثات املجتمعيث ثثة والح ث ثثوار املجتمع ث ثثي والرياض ث ثثة وروايث ثثة القص ث ث
التفاعليث ثثة واملوس ث ثثيقي والفي ث ثثديوهات واملناقش ث ثثة الجماعي ث ثثة ووح ث ثثدات الفيث ثثديو املتنقل ث ثثة واألحادي ث ث وور العم ث ثثل والزي ث ثثارات املنزلي ث ثثة
والحمالت املدرسية وكذلك الرحالت والزيارات امليدانية.

 6.9التواصل الداخلي
االتصثثال الثثداخلي هثثو التواصثثل بثثين مثثوظفي البرنثثامج مثثع التركيثثز علثثى دعثثم فريثثق تنفيثثذ البرنثثامج فيمثثا يتعلثثق باملسثثائل اإلداريثثة
واالتجاهثثات والتهديثثدات املسثثتجدة والتخطثثيط والتنسثثيق بثثين الفريثثق علثثى املسثثتوى القثثومي والثثوالئي واملحلثثي ضثثمانا لثثألداء الفعثثال
لتنفيذ البرنامج .من شأن االتصال الداخلي تمكين املوظفين من تبادل املعثثارف والخبثرات والثثدروس املسثثتفادة/أفضثثل املمارسثثات ومثثن
ثم تعزيز نوعية وكفاءة تنفيذ املشاريع من خثثالل تحسثثين الثثتعلم واالتصثثال الثثداخلي .كمثثا يمكثثن مثثوظفي املشثثاريع مثثن التفاعثثل بفعاليثثة
مع أصحاب املصلحة اآلخرين على أساس تقاسم املعثثارف وااللتزامثثات وتشثثمل األدوات الرسثثائل اإلخباريثثة الداخليثثة والتقثثارير الشثثهرية
وربثثع السثثنوية ولوحثثات اإلعالنثثات واالجتماعثثات املباشثثرة( وجهثثا لوجثثه )واإلنترانثثت واملناقشثثات املفتوحثثة ،واملوائثثد املسثثتديرة وجلسثثات
اإلحاطة الخاصة التي يتم تنظيمها بين الفينة واألخرى إلبقاء املوظفين على علم بإنجازات البرامج الرئيسية إل .

 7.9القنوات الموجهة نحو جمهور محدد

فيما يلي موجز لوسائل االتصال لكل جمهور مستهدف:
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وسائل االتصال (قنوات وأدوات)

مجموعة الجمهور المستهدف

المؤسسات الحكومية

العثثروض التقديميثثة ومقثثاطع الفيثثديو وصثثحيفة الحقثثائق واملثثواد الورقيثثة املطبوعثثة
(الكتيبثثات وإحاطثثات السياسثثات واملعلومثثات والتقريثثر الشثثهري بأحثثدث املسثثتجدات
والتقثثارير املرحليثثة وامللصثثقات إل ث  )..والنش ثرات اإللكترونيثثة (اإلخباريثثة) )واملوقثثع
اإللكتروني والفعاليات( املؤتمرات وحلقات العمل إل .).

منظمات المجتمع المدني
(المنظمات غير الحكومية)

املثثؤتمرات وحلقثثات العمثثل والتثثدريب ومجموعثثات االجتماعثثات واملناقشثثات واملطبوعثثات
(املنشورات وامللصقات إل ) واملوقع اإللكتروني ووسائط التواصل االجتماعي .

المجتمعات المحلية

القطاع الخاص

الشركاء اإلنمائيون/المانحون

المؤسسات األكاديمية والبحثية
وسائل اإلعالم

عامة الناس

الكوميثثديا والثثدراما واألغثثاني واملسثثرح املحلثثي ووحثثدات الفيثثديو املتنقلثثة واالجتماعثثات
الرسثثمية وغيثثر الرسثثمية واملناقشثثة التفاعليثثة/الحثثوار والصثثور واألمثثثال واالسثثتعارات
والبيثثان العمثثل و املناشثثط الرياضثثية والثقافيثثة والرسثثائل والتقثثويم واألفثثالم وامللصثثقات
البيئيثثة )التعلثثيم و حمثثالت للمثثدارس واإلذاعثثة املجتمعيثثة والهواتثثف املتحركثثة والرسثثائل
النصية( في بعض املجاالت).
املثثؤتمرات وحلقثثات العم ثثل واالجتماعثثات وجلسثثات اإلحاط ثة والحلقثثات الدراسثثية
والسهرات الخاصة في مكان القطاع الخاص (اتحاد رجثثال األعمثثال و اتحثثاد املثزارعين إلث )
املواد املطبوعة (منشورات ،ملصقات إل ) املوقع الشبكي ،وسائل التواصل االجتماعي.
املثثواد املطبوع ثثة (املنش ثثورات ،م ثثوجز السياس ثثات ،التح ثثدي الش ثثهري ،التق ثثارير املرحليثثة،
وم ث ثثا إل ث ثثى ذلث ثثك) ،النش ث ثثرة اإلخباريث ثثة املطبوع ث ثثة واإللكترونيث ثثة ،املوق ث ثثع الش ث ثثبكي ،املث ثثؤتمرات،
حلقات العمل ،وسائط التواصل االجتماعي.
حلقات عمل وحلقات دراسية ومحاضرات ومجموعات مناقشة وعروض ويثثوم مفتثثوح فثثي
الجامعات واملنافسة واملطبوعات واملوقع الشبكي ووسائل التواصل االجتماعي.
جلس ث ثثات إحاط ث ثثة إعالميث ثثة ،وفيث ثثديو كليث ثثب ،وم ث ثثؤتمرات (مثث ثثل املث ثثؤتمر الص ث ثثحفي) ،وبيث ثثان
صحفي ،ومذكرات إحاطة صحفية ،ومجموعة مواد صحفية.
وسثثائل اإلعثثالم الجمثثاهيري (الصثثحف والتلفزيثثون واإلذاعثثة) ومثثواد اإلعثثالم والتثقيثثف
واالتصثثال بمثثا فثثي ذلثثك املنشثثورات الورقيثثة واإللكترونيثثة .املناسثثبات العامثثة واملعثثارض
والالفتات/الرايات في األماكن العامة واملوقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي.

 .10التنفيذ
يسترشد في تنفيذ استراتيجية االتصال بخطة العمل السنوية لالتصال من خالل ترتيبات التنفيذ التالية:
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 10.1تشكيل فريق تنسيق االتصال
مثثن األهميثثة بمكثثان وضثثع ترتيبثثات مؤسسثثية فعالثثة متعثثددة األطيثثاف وشثثاملة لبرنثثامج الث ِثرد )REDD+( +لقيثثادة عمليثثة التنسثثيق
واإلدارة والرصثثد الخاصثثة ببرنثثامج الث ِثرد)REDD+( +فثثي السثثودان .ولثثذلك ،يوصث ى بتكثثوين فريثثق لتنسثثيق االتصثثال منثثذ بدايثثة البرنثثامج.
وينبغي أن يضم الفريق ممثلين من مجموعات أصحاب املصلحة فثثي الواليثثات/حكوميثثة وغيثثر حكوميثثة /منظمثثات املجتمثثع املثثدني .تكمثثن
أهميثثة هثثذا الفريثثق فثثي توجيثثه توجهثثات االسثثتراتيجية فضثثال عثثن القيثثام بثثدور أساسث ي فثثي بنثثاء واسثثتدامة الشثراكات طثثوال عمثثر البرنثثامج.
حيث ينبغثثي تكثثوين مجموعثثة مماثلثثة فثثي كثثل واليثثة/محليثثة وتنسثثيقها مثثن قبثثل نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +علثثى املسثثتوى
الثثوالئي /املحلثثي .وعلثثى صثثعيد املجتمثثع املحلثثي ،ينبغثثي للبرنثثامج أن يسثثتفيد مثثن الهياكثثل القائمثثة وأن يضثثطلع بتنسثيقه وكثثالء اإلرشثثاد
املجتمعي.

يجثثب أن يكثثون الفريثثق متعثثدد القطاعثثات وأن يضثثم ممثلثثين عثثن أصثثحاب املصثثلحة الرئيسثثيين والشثثركاء فثثي البرنثثامج بمثثا فثثي ذلثثك
املؤسسثثات الحكوميثثة ذات الصثثلة والقطثثاع الخثثاص واملنظمثثات غيثثر الحكوميثثة الرائثثدة واملجتمعثثات املحليثثة وممثلثثي وسثثائط اإلعثثالم
واملثثانحين وشثثركاء التنميثثة االسثثتفادة مثثن املنثثابر الرسثثمية وغيثثر الرسثثمية علثثى الصثثعيدين القثثومي والثثوالئي .يجثثب أن يعقثثد الفريثثق
الرد.)REDD+( +
اجتماعاته بصورة منتظمة كئن أن يكون شهريا لتنسيق وإدارة أنشطة اتصال برنامج ِ

 2.10وضع خطة عمل االتصال
ضثثمانا للتخطثثيط السثثليم لتنفيثثذ اسثثتراتيجية االتصثثال ،يجثثب وضثثع خطثثة للتنفيثثذ/العمثثل حيث توضثثع الخطثثة علثثى أسثثاس سثثنوي
وينبغثثي أن تكثثون مدفوعثثة باالسثثتراتيجية .ستصثثف خطثثة عمثثل االتصثثال السثثنوية األنشثثطة الرئيسثثية علثثى الصثثعيدين القثثومي ودون
الثثوطني ،فضثثال عثثن املثثوارد املطلوبثثة واألشثثخاص املسثثؤولين واإلطثثار الزمنثثي .سثثتكون الخطثثة وثيقثثة عمثثل /قابلثثة للتعثثديل مثثن شثثأنها أن
تتغير مع تغير احتياجات االتصال الخاصة بالبرنامج .وباستخدام استراتيجية االتصال وخطة العمل هذه كوثائق معلومثثات أساسثثية،
يمكثثن تنقثثي الخطثثة حسثثب وعنثثد الحاجثثة مثثع مراعثثاة املثثوارد املتاحثثة والظثثروف املحليثثة لكثثل واليثثة .عنثثد تنفيثثذ خطثثة العمثثل ،مثثن املهثثم
وضع األولويات وتنفيذها على مراحل .خطة العمل السنوية املفصلة باملرفق. 2

 10.3الهيكل التنظيمي لتنفيذ أنشطة اتصال برنامج خفض االنبعاثات الناتجـة عـن إزالـة وتـدهور الغابـات
الرد)REDD+( +
(برنامج ِ

يمكثثن اسثثتخدام الهيكثثل املؤسسث ي الحثثالي علثثى النحثثو املبثثين فثثي القسثثم  1.3مثثن هثثذه الوثيقثثة لتنفيثثذ أنشثثطة االتصثثال الخاصثثة ببرنثثامج

الرد .)REDD+( +ومع ذلك ،يقترح ما يلي لتحسين الترتيبات املؤسسية ألنشطة اتصال:
ِ
إنشاء فريق تنسيق االتصال على املستويات القومية والوالئية واملحلية على النحو املبين أدناه.
علثثى مسثثتوى البرنثثامج ،سيضثثطلع موظثثف االتصثثال بوحثثدة إدارة البرنثثامج بأنشثثطة االتصثثال اليوميثثة حيث سثثيكون مسثثؤوال عثثن إدارة
وتنسيق أنشطة االتصال الخاصة بالبرنامج.
32

وعلى الصعيد االتحادي ،ستضطلع وحدة اإلرشاد ووسائط اإلعالم الجماهيري في إطثثار الهيئثثة القوميثثة للغابثثات بثثدور ريثثادي فثثي ضثثمان
التنسيق السلس واإلدارة الفعالة ألنشطة االتصال.
وعلثثى الصثثعيد دون القثثومي/علثثى مسثثتوى الواليثثات ،سثثتكون نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +مسثثؤولة عثثن تنفيثثذ أنشثثطة
االتصثثال وتنسثثيقها ورصثثدها بالتعثثاون مثثع أصثثحاب املصثثلحة املعنيثثين فثثي الواليثثات املعنيثثة .سيسترشثثدون بوحثثدة اإلرشثثاد ووسثثائط
اإلعثثالم بالهيئثثة القوميثثة للغابثثات علثثى املسثثتوى االتحثثادي لضثثمان التنفيثثذ والتنسثثيق السثثليمين ألنشثثطة االتصثثاالت .وعثثالوة علثثى ذلثثك،
سيساعدهم فريق تنسيق االتصال الذي سيتشكل فثثي كثثل واليثثة لتنسثثيق أنشثثطة االتصثثال باملشثثاريع .وعلثثى النحثثو املبثثين أعثثاله ،سيضثثم
الفريق ممثلين عن أصحاب املصلحة املعنيين على املستوى الوالئي.
وعلثثى املسثثتوى املحلثثي ،يقتثثرح تعيثثين نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +فثثي كثثل محليثثة لالضثثطالع بأنشثثطة االتصثثال وجمثثع ردود
فعثثل أصثثحاب املصثثلحة علثثى املسثثتوى املحلثثي .سثثيكون لهثثم اتصثثال مباشثثر مثثع املجتمعثثات املحليثثة مثثن أجثثل ضثثمان مشثثاركتهم الفعالثثة.
ويمكثثن تيسثثير ذلثثك بإشثرا زعمثثاء املجتمعثثات املحليثثة ولجثثان التنميثثة املجتمعيثثة واملنظمثثات املجتمعيثثة مثثثل النسثثاء واملجموعثثات
الشبابية إل ..

ومثثن األهميثثة بمكثثان تحديثثد خطثثوط واضثثحة للمسثثؤوليات واالختصاصثثات لنقثثاط االتصثثال القطاعيثثة والوالئيثثة واملحليثثة لتجنثثب أي
تداخل أو مسؤوليات غير واضحة.
وعالوة على ذلك من الضروري تعزيز قدرة موظفي االتصال املحليين على جميع املستويات لضمان التنفيذ السثثلس فثثي ظثثل إدارة كفثثؤة
الرد.)REDD+( +
ألنشطة اتصال برنامج ِ

 10.4بناء القدرات
وكمثثا ذكثثر آنفثثا ،فثثإن القثثدرة الوطنيثثة ليسثثت كافيثثة ملعالجثثة الطثثابع الفريثثد واملعقثثد لبرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +ومتطلباتثثه .إذ هنثثا
حاجة إلثثى بنثثاء قثثدرات مثثوظفي االتصثثال املحليثثين وال سثثيما وحثثدة اإلرشثثاد بالهيئثثة القوميثثة للغابثثات ووسثثائط اإلعثثالم الجمثثاهيري علثثى
املسثثتويات القوميثثة ودون القوميثثة/الوالئيثثة لالضثثطالع بأنشثثطة االتصثثال فثثي إطثثار برنثثامج الث ِثرد .)REDD+( +ويثثرد فثثي املرفثثق ()1
الثغرات األوليثثة فثثي القثثدرات واالحتياجثثات التدريبيثثة وتشثثمل مجثثاالت التثثدريب مهثثارات االتصثثال والرصثثد والتقيثثيم واإلبثثال إلث  .غيثثر أن
القائمثثة ليسثثت شثثاملة ويمكثثن تحثثديثها أثنثثاء تنفيثثذ البرنثثامج اسثثتنادا إلثثى االحتياجثثات التدريبيثثة املسثثتجدة .وعثثالوة علثثى ذلثثك ،هنثثا
حاجة إلى إجراء تقييم شامل الحتياجات التدريب على املستوى االتحادي والوالئي.
سثثيعزز هثثذا العنصثثر القثثدرة علثثى االتصثثال واملعرفثثة بشثثأن برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +مثثن خثثالل حلقثثات العمثثل وأنشثثطة التثثدريب
واملساعدة التقنية .ويمكن تيسير ذلك عن طريثثق تنفيثثذ برنثثامج تثثدريب املثثدربين ،بحيث يثثتمكن املثثدربون مثثن تثثدريب اآلخثثرين .وينبغثثي أن
يثثدعم البرنثثامج ،كلمثثا أمكثثن ،مشثثاركة املثثوظفين املحليثثين لحضثثور حلقثثات العمثثل التدريبيثثة اإلقليميثثة والدوليثثة والحلقثثات الدراسثثية
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واملعثثارف واألنشثثطة التعليميثثة إلث  .فضثثال عثثن تنظثثيم جثثوالت دراسثثية إلثثى بلثثدان أخثثرى لتعزيثثز تالقث األفكثثار وتبثثادل املعثثارف والخبثرات
الرد.)REDD+( +
مع البلدان األخرى ذات الخبرة الواسعة في برنامج ِ
وعلثثى الثثرغم مثثن أن تثثدخالت/مبثثادرات بنثثاء القثثدرات ينبغثثي أن تركثثز علثثى نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد ،)REDD+( +ينبغثثي أن يشثثمل
التثثدريب أيضثثا كلمثثا أمكثثن ،مثثوظفي االتصثثال مثثن أصثثحاب املصثثلحة الرئيسثثيين واملنظمثثات الشثثريكة وال سثثيما أعضثثاء فريثثق تنسثثيق
االتصثثال الثثذين سيشثثاركون فثثي أنشثثطة االتصثثال والتوعيثثة بشثثأن برنثثامج الث ِثرد ،)REDD+( +وبمجثثرد تعزيثثز القثثدرة الوطنيثثة ،سثثيتي
الرد )REDD+( +واستدامتها.
ذلك التنفيذ الفعال ألنشطة اتصال برنامج ِ

 10.5الموارد المالية واللوجستية
ومثثن املهثثم أن تنفثثذ الخطثثة لكثثي تتثثوفر لهثثا مثثوارد ماليثثة كافيثثة .وعثثالوة علثثى ذلثثك ،مثثن الضثثروري أن تتثثوفر املثثوارد اللوجسثثتية (مثثثل
املركبات إل ) لالضطالع باألنشطة املقترحة.

 10.6التنسيق والشراكة والربط الشبكي
ينبغثثي أن يسثثتغل البرنثثامج أوجثثه التثثآزر مثثع املشثثاريع/البثرامج املماثلثثة التثثي تسثثهم فثثي التنسثثيق الجيثثد بثثين مختلثثف القطاعثثات علثثى
الصثثعيدين القثثومي والثثوالئي علثثى حثثد سثثواء .ومثثن شثثأن ذلثثك أن ييسثثر السياسثثات والتعثثاون التكنولثثو ي ونشثثر املعلومثثات .كمثثا سثثيوفر
الفرص لجميع أصحاب املصلحة للتواصل مع بعضهم البعض لتبادل الخبثرات وعثثرض البثرامج املحليثثة الفعالثثة باسثثتخدام االتصثثاالت
للمسثثاعدة فثثي بنثثاء القثثدرات مثثن خثثالل تبثثادل املعلومثثات ،وتسثثليط الضثثوء علثثى املمارسثثات الجيثثدة التنميثثة املهنيثثة .وينبغثثي أن يؤسثثس
البرنامج شراكات استراتيجية مع منظمات أخرى على املسثثتويات الوطنيثثة واالقليميثثة والدوليثثة وأن يضثثطلع بأنشثثطة مماثلثثة .ومثثن شثثأن
ذلك املساعدة في تبادل املعلومات واالستفادة من الخبرة الفنية وتكرار أفضل املمارسات والدروس املستفادة من املبثثادرات التكميليثثة
مع تجنب إزدواجية الجهود .كمثثا ينبغثثي أن يسثثتفيد البرنثثامج مثثن فثثرص الثثربط الشثثبكي علثثى جميثثع املسثثتويات .ومثثن شثثأن ذلثثك أن يسثثهم
الرد )REDD+( +وتيسير تحقيق أهداف البرنامج.
في التنفيذ السلس وتحسين كفاءة االتصال بشأن برنامج ِ

 .11الرصد والتقييم
يجب أن يكثثون الرصثثد والتقيثثيم جثثزءا ال يتجثزأ مثثن جميثثع أنشثثطة اتصثثال برنثثامج الث ِثرد  .)REDD+( +سثثيتم رصثثد وتقيثثيم تنفيثثذ خطثثة
عمل االتصال من خالل مهام الرصد والتقييم اإلطارية:
 1.11الرصــد .لتتبثثع التقثثدم املحثثرز فثثي أنشثثطة االتصثثال أثنثثاء تنفيثثذ البرنثثامج .حيث يجثثب أن يكثثون الرصثثد عمليثثة مسثثتمرة لتقيثثيم
األداء تشثثمل أنشثثطة الرصثثد الرسثثمية وغيثثر الرسثثمية .سييسثثر ذلثثك أيضثثا اتخثثاذ تثثدابير تصثثحيحية للتحسثثين فضثثال عثثن اإلبثثال عثثن
التقثثدم املحثثرز فثثي تنفيثثذ أنشثثطة االتصثثال .يجثثب تنفيثثذ الرصثثد مثثن قبثثل نقثثط اتصثثاالملحليات والواليثثات لضثثمان جمثثع آراء أصثثحاب
املصلحة بطريقة مركزية .
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 2.11التقيــيم  .تقيثثيم نتثثائج/أثثثر أنشثثطة البرنثثامج وقيثثاس فعاليثثة وكفثثاءة أنشثثطة ونتثثائج االتصثثاالت .يجثثب إجثراء التقيثثيم سثثنويا
للحصثثول علثثى التغذيثثة املرتثثدة والثثدروس املسثثتفادة بشثثأن مثثا يصثثلح ومثثا ال يصثثلح .كمثثا يجثثب إجثراء التقيثثيم النهثثائي فثثي نهايثثة تنفيثثذ
البرنامج ويفضل أن يكون ذلك من قبل خبير استشاري مستقل.
االبـل .سثثيجري تقثثديم تقثثارير منتظمثثة لتحديثثد وقيثثاس التقثثدم املحثثرز علثثى أسثثاس املؤشثرات املحثثددة ولالسترشثثاد بهثثا فثثي اتخثثاذ
القثرارات.يجثثب إعثثداد التقثثارير املرحليثثة علثثى أسثثاس ربثثع سثثنوي باإلضثثافة إلثثى التحثثديثات الشثثهرية .يجثثب إعثثداد تقريثثر سثثنوي لتقيثثيم
األداء وضمان إدراج اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتلبية االحتياجات املتبقية لالتصال في دورة خطة عمل العام املقبل.
ومثثن الضثثروري تعزيثثز نظثثام الرصثثد والتقيثثيم الثثذي يسثثم بقيثثاس أداء االتصثثاالت ألنشثثطة برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +ويسثثم
بالتحسين حسب الحاجثثة .سثثيتم رصثثد وتقيثثيم التقثثدم املحثثرز فثثي تنفيثثذ خطثثة العمثثل باسثثتخدام إطثثار التقيثثيم والرصثثد الثثوارد فثثي املرفثق
(.)3

 .12ميزانية التنفيذ
سيتطلب تنفيذ استراتيجية االتصال وخطة العمل بصفة أساسية تخصي

موارد ملا يلي:

❖

جمع املعلومات/أبحاث االتصال

❖

الرصد والتقييم.

❖

التدريب /بناء القدرات

❖

تطثثوير وإنتثثاج املثثواد املطبوعثثة :املنشثثورات (املطويات/املطبقثثات (البروشثثورات )وإحاطثثات السياسثثات والتقثثارير) واملثثواد
الترويجية (امللصقات والالفتات إل ).

❖

تطوير وإنتاج مواد الب (مثل مقاطع الفيديو).

❖

الفعاليات الخاصة (ور العمل واالحتفاالت واالجتماعات و الرحالت اإلعالمية).

❖

اجتماعات التخطيط والتنسيق املحلية.

❖

الرد )REDD+( +إل .
املوارد البشرية :اخصائي اتصال واستشاريون محليون و حوافز لنقاط اتصال برنامج ِ

❖

لوازم االتصاالت واملواد االستهالكية.

❖

ترجمة مواد االتصال.

❖

تكاليف السفر والنقل.

ومثثن املهثثم مالحظثثة أنثثه سثثتكون هنثثا حاجثثة إلثثى ميزانيثثة مفصثثلة تسثثتند إلثثى كثثل نشثثاط متوقثثع وينبغثثي أن يثثوفر ذلثثك موظثثف االتصثثال
بالتشاور مع وحدة إدارة البرنامج.
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 .13إدارة المخاطر
نثثورد فيمثثا يلثثي وصثثفا للمخثثاطر الرئيسثثية واملسثثائل الحاسثثمة التثثي قثثد تكثثون لهثثا آثثثار مباشثثرة وغيثثر مباشثثرة علثثى التنفيثثذ النثثا ح لبرنثثامج
الرد )REDD+( +فيما يتعلق بأنشطة االتصال:
التأهب لبرنامج ِ

المخاطر /التحديات الرئيسية

تدابير العمل/التخفيف

الرد )REDD+( +بأنثثه تقثثديم معلومثثات متسثثقة وواضثثحة وبسثثيطة عثثن املعلومثثات العامثثة واملسثثائل
يوصف مفهوم برنامج ِ
الفنية.
تجريدي ومعقد ومربك
الرد. )REDD+( +
رسالة واضحة حول دور برنامج ِ
الرغبثثات واالحتياج ثثات املختلف ثثة وتوقع ثثات إدارة التوقعات
أص ثثحاب املص ثثلحة العاليثثة (خاص ثة بثثين رسائل واضحة ومتناسقة
تبادل املعلومات وعملية التشاور بين أصحاب املصلحة املتعددين.
املجتمعات املحلية)
العمل في شراكة مع املنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة.
قلة املوارد املالية
إشرا أصحاب املصلحة لضمان التشاور والعملية التشاركية.
عدم امللكية واالهتمام
الوعي وتبادل املعارف لتعزيز اإلرادة السياسية.
دمج أنشطة البرنامج في الخطط وامليزانيات الحكومية القومية واملحلية.
توفير البرامج التدريبية على املستوى القومي والوالئي
ضعف قدرات املوظفين املحليين
استمرار اهتمام الحكومة ودعمها.
استدامة أنشطة البرنامج
اإلعداد املؤسس ي الوظيفي في املكان.

المرفقات
ANNEXES

المرفق ( :)1احتياجات التدريب األولية المتعلقة بأنشطة اتصال برنامج خفض االنبعاثـات الناتجـة عـن
الرد)REDD+( +
إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
التدريب

الجاة المستادفة

الرد.)REDD+( +
التوجه نحو استراتيجية اتصال برنامج ِ

الرد )REDD+( +والشركاء.
نقاط إرتكاز برنامج ِ
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التدريب

الجاة المستادفة

مهارات االتصال (الكتابة واإلبال والعرض والتحد)

موظثثف اتصثثال وحثثدة إدارة البرنثثامج ونقثثاط إرتكثثاز برنثثامج الث ِثرد+
(.)REDD+
موظثثف اتصثثال وحثثدة إدارة البرنثثامج ووحثثدة اإلرشثثاد واإلعثثالم
الجماهيري بالهيئة القومية للغابات.
موظثثف اتصثثال وحثثدة إدارة البرنثثامج ونقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد +
( )REDD+على مستوى الواليات واملحليات.
موظثثف اتصثثال وحثثدة إدارة البرنثثامج ونقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد+
( )REDD+على مستوى الواليات واملحليات.

تطوير املوقع اإللكتروني وصيانته وإدارة املحتوى
الرصد والتقييم ألنشطة االتصال
الت ثثدريب إلنت ثثاج الفي ثثديوهات األساس ثثية والتص ثثوير
الفوتوغرافي ألنشطة البرنامج
التدريب على التواصل التشاركي
التصميم الجرافيكي
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نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +علثثى مسثثتوى الواليثثات
واملحليات.
موظثثف اتصثثال وحثثدة إدارة البرنثثامج ووحثثدة اإلرشثثاد واإلعثثالم
الجماهيري بالهيئة القومية للغابات.

المرفق ( :)2خطة عمل االتصال السنوية
الرد)REDD+( +
الاــدف ( :)1تعزيز القدرة الوطنية على االضطالع بأنشطة االتصال في إطار برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات برنامج ِ
النشاط
الجماور المستادف
الناتج 1.1
نقاااإ اتصااال برنااامج الث ِثرد +تعيثثين نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد+
وضث ثثع وتشث ثثغيل اإلطث ثثار
املؤسس ث ي لتنفي ثثذ أنش ثثطة ( )REDD+على مسثثتوى ( )REDD+فثثي كثثل محليثثة علثثى
نق ثثاط اتص ثثال برن ثثامج ال ث ِثرد +الواليثثات واملحليثثات وممثثثل حده
( )REDD+علااى املسااتوى أصحاب املصلحة/الشركاء تحديثثد ممثلثثي أصثثحاب املصثثلحة
الرئيسثثيين لفريثثق تنسثثيق الرئيسثثيين وشثثركاء فريثثق تنسثثيق
القومي والوالئي واملحلي .
االتصال.
االتصال
إنشثثاء فريثثق تنسثثيق االتصثثاالت
على املسثثتويات الوطنيثثة والوالئيثثة
واملحلية .
الع ثثروض التقديمي ثثة
تنظيم دورات تعريفية لفريق
ومقاطع الفيديو
تنسيق االتصال
األدوات/المنتجات

تنفيثثذ ب ثرامج تدريبيثثة مل ثثوظفي
االتصثثال علثثى املسثثتوى القثثومي
والوالئي واملحلي .
تنظ ثثيم اجتماع ثثات منتظم ثثة
(شثثهرية علثثى سثثبيل املثثثال) لفريثثق
تنسيق االتصال
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مواد التدريب

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

الرد)REDD+( +
األمانة العامة لبرنامج ِ
الهيئة القومية للغابات

الرد)REDD+( +
األمانة العامة لبرنامج ِ

أصحاب املصلحة الرئيسيين

الرد+
األمانة العامة ونقاط اتصال برنامج ِ
()REDD+
موظف اتصال

مرة واحدة لكل مجموع على
جميع املستويات
حسب الحاجة

الرد)REDD+( +
نقاط اتصال برنامج ِ

مستشار ارجي

شهري

موظف اتصال

الرد)REDD+( +
نقاط اتصال برنامج ِ

الرد )REDD+( +وتغير المناخ.
الاــدف ( :)2إذكاء وعي الجمهور وأصحاب المصلحة وفهم المسائل المتعلقة ببرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج2.1

الجماور المستادف

النشاط

األدوات/المنتجات

تطوير وتحدي قائمة التواصل مع وسائل اإلعالم قائمث ث ث ثثة االتصث ث ث ثثال
مثثن شثثأن العالقثثة بثثين وحثثدة وسا ل اإلعال املحلية
االتص ثثال ووس ثثائط اإلع ثثالم
بالوسائط اإلعالمية
األكثر نفوذا للدعاية املستهدفة واالستباقية.
والقومية:
الس ثثودانية تعزيثثز التغطيثثة
إنشثثاء سثثفراء إعالميثثين للمبثثادرة املعثثززة للتواصثثل
التلفزيون
األوسثثع نطاقثثا لقضثثايا برنثثامج
الرد.)REDD+( +
اإلذاعة
بفعالية بشأن قضايا برنامج ِ
الرد)REDD+( +
ِ
تنظ ث ث ث ث ثثيم دورات تعريفيث ث ث ث ثثة ع ث ث ث ث ثثن برنث ث ث ث ثثامج الث ث ث ث ث ِثرد +مقثثاطع فيثثديو وعثثروض
املطبوعات :
تقديمية ومنشورات
الصحف والدوريات واملجالت ( )REDD+لوسائط اإلعالم
إل .
وكاالت األنباء
وسثثائل اإلعثثالم اإللكترونيثثة
واالجتماعية

كل  4أشهر

موظف اتصال نقاط إرتكاز برنثثامج
الرد)REDD+( +
ِ

إحاطات إعالمية مرتين على
األقل في السنة

األمان ثثة العامث ثثة لبرنث ثثامج الث ث ِثرد+
( )REDD+وموظف االتصال
نق ث ث ث ث ثثاط اتص ث ث ث ث ثثال برنث ث ث ث ثثامج الث ث ث ث ث ِثرد+
()REDD+
أمانثثة برنثثامج الث ِثرد)REDD+( +
وموظثثف االتصثثال ونقثثاط اتصثثال
الرد)REDD+( +
برنامج ِ
أمانثثة برنثثامج الث ِثرد)REDD+( +
وموظف االتصال

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

تنظيم رحالت ميدانية وجوالت دراسثثية ألشثثخاص
مختارين من وسائط اإلعالم.

مرتان في العام

تنظثثيم حثثوار املحثثررين لخلثثق وتعزيثثز العالقثثات مثثع
مثثدراء التحريثثر لتعزيثثز الريبورتثثاج عثثن برنثثامج
الرد )REDD+( +
ِ

كل  6أشهر

الناتج2.2

الجماور المستادف

النشاط

تطثثوير ونشثثر بثرامج الثثدعوة
والتوعي ثثة اإلعالمي ثثة بش ثثأن
الرد.)REDD+( +
برنامج ِ

جميثثع الجمه ثثور الرئيس ث ي
/أص ثثحاب املص ثثلحة عل ثثى
املسث ث ث ثثتويات الوطنيث ث ث ثثة
والوالئية واملحلية

وضثثع رسثثائل/معلومثثات واضثثحة ومسثثتنيرة بشثثأن
الرد )REDD+( +وأهميته وإزالة الغابات
برنامج ِ
وتدهور الغابات واالحتبثثاس الحثراري وقضثثايا تغيثثر
املناخ.
عقثثد جلسثثات إحاطثثة إعالميثثة منتظمثثة بشثثأن الع ثثروض التقديميثثة
وم ث ثثذكرات اإلحاط ث ثثة
الرد.)REDD+( +
برنامج ِ
والفيديوهات
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التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

األدوات/المنتجات

موظف اتصال

كل  4أشهر

موظف اتصال
نقث ث ثثاط اتصث ث ثثال برنث ث ثثامج الث ث ث ِثرد+
()REDD+

الرد )REDD+( +وتغير المناخ.
الاــدف ( :)2إذكاء وعي الجمهور وأصحاب المصلحة وفهم المسائل المتعلقة ببرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

تنظثثيم التغطيثثة اإلعالميثثة) الورقيثثة واإللكترونيثثة ( التص ثثري الص ثثحفي
ملختلث ث ث ث ث ثثف أح ث ث ث ث ث ثثداث وأنشث ث ث ث ث ثثطة برنث ث ث ث ث ثثامج الث ث ث ث ث ث ِثرد +والتغطي ثثة اإلعالمي ثثة
الوثائقية
()REDD+
اعداد إعالن الخدمة العامة )التلفزيون واإلذاعة( إعالن
برنامج تلفزيوني
عقد برامج حوارية تلفزيونية

مناقشة إذاعية

تنظثثيم مناقشثثات ومناقشثثات إذاعيثثة السثثتثارة
الفهث ث ث ث ثثم العث ث ث ث ثثام والث ث ث ث ثثوعي بشث ث ث ث ثثأن برنث ث ث ث ثثامج الث ث ث ث ث ِثرد+
()REDD+
التواص ثثل م ثثع املح ثثررين املمي ثثزين م ثثع األفك ثثار التحقيقات الصحفية
اإلبداعيثثة املقترحثثة لجثثذب اهتمثثامهم واملزيثثد مثثن
التغطية املعمقة حول البرنامج.
إصثثدار النشثرات الصثثحفية بشثثكل دوري ملوافثثاة تصري صحفي
وسائل اإلعالم حول أحدث التطورات الجديدة في
الرد)REDD+( +
برنامج ِ
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للفعاليات املختلفة
رسالة إعالمية كل  3أشهر.
علثثى األقثثل كثثل  4أشثثهر وفثثي
املناسبات الخاصة
علثثى األقثثل كثثل  4أشثثهر وفثثي
املناسبات الخاصة
كل  4أشهر
ربثثع س ثثنوية وللمناس ثثبات
املختلفة

موظف اتصال
نقث ث ثثاط اتصث ث ثثال برنث ث ثثامج الث ث ث ِثرد+
()REDD+
شركة خاصة
األمانث ث ث ثثة العام ث ث ث ثثة لبرنث ث ث ثثامج ال ث ث ث ث ِثرد+
( )REDD+وموظف االتصال
نقث ث ثثاط اتصث ث ثثال برنث ث ثثامج الث ث ث ِثرد+
()REDD+
موظف اتصال
نقث ث ثثاط اتصث ث ثثال برنث ث ثثامج الث ث ث ِثرد+
()REDD+
موظف اتصال
نقث ث ثثاط اتصث ث ثثال برنث ث ثثامج الث ث ث ِثرد+
()REDD+
منس ث ث ث ثثق األمانث ث ث ثثة العام ث ث ث ثثة لبرنث ث ث ثثامج
ال ث ث ِثرد )REDD+( +وموظث ث ثثف
االتصال

الرد )REDD+( +وتغير المناخ.
الاــدف ( :)2إذكاء وعي الجمهور وأصحاب المصلحة وفهم المسائل المتعلقة ببرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج3.2

الجماور المستادف

تعزيثثز وعثثي الجمهثثور/أصثثحاب جميث ث ثثع الجمهث ث ثثور
املصث ث ث ث ث ث ثثلحة ببرنث ث ث ث ث ث ثثامج الث ث ث ث ث ث ث ِثرد +الرئيسث ث ث ث ي/أص ث ث ثثحاب
املصثثلحة علثثى املسثثتويات
( )REDD+وفهمهم له.
القومي ث ث ثثة والوالئي ث ث ثثة
واملحلية.
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النشاط

األدوات/المنتجات

التكرار/الجدول الامن

وض ثثع رس ثثائل/معلوم ثثات متس ثثقة وواض ثثحة
وبسثثيطة عثثن التوعيثثة برنثثامج الث ِثرد)REDD+( +
واالحتباس الحراري وقضايا تغير املناخ
إنتثثاج وتجميثثع منتجثثات االتصثثال املبسثثطة مثثثل امللص ثثقات وص ثثحف الحق ثثائق
امللصثثقات وصثثحف الحقثثائق واألسثثئلة املتكثثررة وكتيبات األسئلة املتكررة إل .
إل .
توزي ثثع املنتج ثثات عل ثثى أص ثثحاب املص ثثلحة
املستهدفين

المسؤولية

موظثثف اتصثثال ونقثثاط إرتكثثاز
الرد)REDD+( +
برنامج ِ

نشث ثثر ونشث ثثر كتيث ثثب عث ثثن برنث ثثامج الث ث ِثرد +مطوية ) بروشور(
( )REDD+في السودان

مرة واحدة

إنتثثاج م قثثاطع فيثثديو برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +الفيديو
في السودان

مرة واحدة

إنتثثاج فثثيلم وثثثائقي شثثامل عثثن أنشثثطة برنثثامج فيديو وثائقي
الث ِثرد )REDD+( +والفعاليثثات املختلفثثة فثثي
السودان
تطوير وتحدي املوقع اإللكتروني لبرنامج الث ِثرد  +املوقع اإللكتروني
( )REDD+علثثى شثثبكة اإلنترنثثت بمثثا فثثي ذلثثك
الصثثور ومقثثاطع الفيثثديو والتقثثارير والنشثرات
اإلعالمية إل .
االس ثثتفادة م ثثن وس ثثائل التواص ثثل االجتم ثثاعي
)اإلنترنثثت االجتمثثاعي( الفيسثثبو وفليكثثر وتثثويتر
إلث والرسثثائل النصثثية القصثثيرة مثثن خثثالل

للفعاليات املختلفة
يثثتم تح ثثدي املوقثثع عل ثثى
األقل كل أسبوعين
فثثي الوقثثت الحقيقثثي إذا كثثان
ذلثثك ممكنثثا( ع ثثن طريثثق
إرسثثال املعلومثثات عبثثر تثثويتر

شركة خاصة
برنث ث ثثامج الث ث ث ِثرد)REDD+( +
وموظف االتصال
األمانث ث ث ثثة العامث ث ث ثثة لبرنث ث ث ثثامج الث ث ث ث ِثرد+
( )REDD+وموظف االتصال
نق ث ث ث ثثاط اتص ث ث ث ثثال برن ث ث ث ثثامج ال ث ث ث ث ِثرد+
()REDD+
شركة خاصة
أمانثثة برنثثامج الث ِثرد)REDD+( +
وموظف االتصال
شركة خاصة
أمان ثثة برن ثثامج ال ث ِثرد)REDD+( +
وموظف االتصال
موظف اتصال
نق ث ث ث ثثاط اتص ث ث ث ثثال برن ث ث ث ثثامج ال ث ث ث ث ِثرد+
()REDD+
املوقث ث ثثع الث ث ثثذي سث ث ثثيتم
تطثثويره/تحسثثينه مثثن قبثثل شثثركة
خاصثثة فمثثن ثثثم تحديثثثه مثثن قبثثل
موظف االتصال
موظف اتصال
نق ث ثثاط اتص ث ثثال برن ث ثثامج ال ث ث ِثرد+
()REDD+

الرد )REDD+( +وتغير المناخ.
الاــدف ( :)2إذكاء وعي الجمهور وأصحاب المصلحة وفهم المسائل المتعلقة ببرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج3.2

الجماور المستادف

الناتج4.2

الجماور المستادف

النشاط

األدوات/المنتجات

الهواتف املتحركة

يثثتم إنش ثثاء/تط ثثوير العالم ثثة جميث ث ثثع الجمهث ث ثثور
التجاريثثة/بنثثاء الصثثورة لبرنثثامج الرئيسث ث ث ث ي/أص ث ث ثثحاب
املصثثلحة علثثى املسثثتويات
الث ث ِثرد )REDD+( +ف ث ثثي
السودان التي من شأنها تمكثثين القوميث ثثة والوالئيث ثثة
النثثاس مثثن تحديثثد األهثثداف واملحلية.
وإقرارها بسهولة ويسر.

النشاط

األدوات/المنتجات

التكرار/الجدول الامن

وتحميث ثثل الصث ثثور عبث ثثر
إنسثثتغرام و فيسثثبو )أو
علثثى األقثثل  12سثثاعة بعثثد
الحدث.
التكرار/الجدول الامن

تعزيث ثثز الهويث ثثة البصث ثثرية لبرنث ثثامج الث ث ِثرد +شعار  ،شعار إعالني ودعائي
( )REDD+مثثن خثثالل تطثثوير وتعزيثثز شثثعار
البرنثثامج املشثثتر والشثثارة الدعائيثثة والرؤيثثة
والعثثروض التقديميثثة بع ثثدة لغثثات والنم ثثاذج
والكليش ثثات) ترويس ثثة املكاتب ثثات والف ثثاكس
والبوربوينت إل ).
إنتثثاج وتوزيثثع املثثواد الترويجيثثة) مثثثل الشثثارات االسثثتيكرات والشثثارات واملثثواد حسب الحاجة
الترويجية األخرى
واالستيكرات والتقاويم إل (
امللص ث ثثقات والالفت ث ثثات
والقص املصورة

نش ثثر املثثواد املطبوع ثثة)امللص ثثقات والالفتثثات
والقصث املصثثورة إلث (..حثثول املشثثروع فثثي
رسثثائل بسثثيطة فثثي املنثثاطق العامثثة التثثي يمكثثن
الوصول إليها.
تنظثثيم حملثثة ترويجيثثة/دعائيثثة لتطثثوير العالمثثات ال ث ثثدراما واملس ث ثثرح واألغ ث ثثاني مرتان في العام
التجاريثثة لبرنثثامج الث ِثرد )REDD+( +وتنمثثيط واإلعالنات اإلذاعية والرسائل
الخاطفث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثة
الصور من خالل:
"فال "FlashMessages,
 الدراما واملسرح واألغانيالتلفزيونية
 تقديم البرامج اإلعالنية اإلذاعية -توجياه رساا ل اطفاة" فاال " تلفزيونيااة

Flash Messages on TV
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المسؤولية

المسؤولية

منسثثق األمانثثة العامثثة لبرنثثامج
الث ِثرد )REDD+( +وموظ ثثف
االتصال

الشثثركة الخاصثثة و برنثثامج الث ِثرد+
( )REDD+وموظ ثثف اتص ثثال
ونقث ث ث ثثاط اتصث ث ث ثثال برنث ث ث ثثامج الث ث ث ث ِثرد+
()REDD+
موظف اتصال
نق ث ثثاط اتص ث ثثال برن ث ثثامج ال ث ث ِثرد+
()REDD+
أمانة برنامج الث ِثرد)REDD+( +
وموظف االتصال

الرد )REDD+( +وتغير المناخ.
الاــدف ( :)2إذكاء وعي الجمهور وأصحاب المصلحة وفهم المسائل المتعلقة ببرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج3.2

الجماور المستادف

النشاط

األدوات/المنتجات

تنظث ث ث ث ثثيم يث ث ث ث ثثوم وطنث ث ث ث ثثي سث ث ث ث ثثنوي لبرنث ث ث ث ثثامج الث ث ث ث ث ِثرد +املنتثثدى وع ثثروض الطرق ثثات
واإلنجاز واملعارض
( )REDD+حي تشمل األنشطة:
املنتادى :إلنشثثاء منصثثات حيث سثثيتم تقاسثثمالرد)REDD+( +
قضايا برنامج ِ
العثثروض املصثثاحبة إلختثراق الضثثاحية املروجثثة
الرد.)REDD+( +
لبرنامج ِ
منافسثثه مسثثابقات الكتابثثة والصثثور وامللصثثقات
للصثثحفيين وأطفثثال املثثدارس وطثثالب الجامعثثات
الرد )REDD+( +في السودان.
بشأن برنامج ِ

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

سنويا

أمانثثة /لجنثثة تسثثيير برنثثامج الث ِثرد+
()REDD+
املنسقون

الرد )REDD+( +مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز دعمهم
الاــدف ( :)3تعزيز تبادل المعارف ونشر المعلومات وأنشطة االتصال بشأن برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
الرد)REDD+( +
ومشاركتهم وإشراكهم إشراكا تاما في برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج 1.3

الجماور المستادف

النشاط

إن أصثثحاب املصثثلحة علثثى املؤسس ثثات الحكومي ثثة صثثياغة رسثثائل/معلومثثات واضثثحة عثثن أهميثثة
درايثثة جيثثدة ببرنثثامج الث ِثرد  +ذات الصثثلة علثثى الصثثعيد ومتطلبثثات ومزايثثا مشثثاركة أصثثحاب املصثثلحة فثثي
( )REDD+ومثثا تحثثرزه مثثن القومي ومستوى الواليات برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +وعثثن عمليثثة البرنثثامج
تقدم ودورهم في دعثثم البرنثثامج واملحلي ثثات ومنظم ثثات
والتقدم املحرز.
ثوث
املجتمثثع املثثدني والبحث
بنثثاء قاعثثدة بيانثثات لجميثثع املنظمثثات/املؤسسثثات
واملشاركة فيها بفعالية.
ثة
ث
ي
األكاديم
ثاط
ث
س
واألو
الرد)REDD+( +
املشاركة في برنامج ِ
وشركاء التنمية.
وضثثع سلسثثلة مثثن التقثثارير التوليفيثثة التثثي تثثوفر
معلومات موثوقة لصثثانعي السياسثثات والقثرارات
بشثثان مسثثائل التنميثثة والسياسثثات والتحليثثل
الرد.)REDD+( +
املتعلقة ببرنامج ِ
إعداد التقارير الشهرية
إعداد تقارير مرحليه ربع سنوية
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األدوات/المنتجات

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

الرد)REDD+( +
أمانة برنامج ِ

الرد )REDD+( +وتغير المناخ.
الاــدف ( :)2إذكاء وعي الجمهور وأصحاب المصلحة وفهم المسائل المتعلقة ببرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج3.2

الجماور المستادف

النشاط

األدوات/المنتجات

إعثثداد إحاطثثات مرحليثثة /تقثثارير مرحليثثة بأحثثدث قاعده البيانات
املس ثثتجدات (منش ثثورات ورقيثثة وإلكترونيثثة)
مستقاة من التقارير املرحلية
إعثثداد اإلحاطثثات السياسثثاتية وتوزيعهثثا علثثى التقارير التوليفية
الجمهور املستهدف
إع ثثداد نش ثثرة إخباريثثة ربثثع س ثثنوية ورقيثثة التقرير الشهري
وإلكترونية
عقثثد حلقثثات عمثثل/جلسثثات إحاطثثة ألصثثحاب تقرير مرحلي
املصلحة املستهدفين
تنظثثيم مناقشثثات/منتثثديات ملجموعثثات االتصثثال التحديثات/اإلحاطات
تهثثدف إلثثى تقثثديم نظثثرة ثاقبثثة عثثن الطريقثثة التثثي
تنس ثثجم به ثثا العمليثثة م ثثع األه ثثداف والغايثثات
السياسية الوطنية.

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

فثثي بدايثثة البرنثثامج وأن يثثتم
تحديثها بانتظام

وموظف االتصال
أمانثثة برنثثامج الث ِثرد)REDD+( +
وموظف االتصال

ربع سنوي

أمانثثة /لجنثثة تسثثيير برنثثامج الث ِثرد+
()REDD+
نق ث ث ث ثثاط اتص ث ث ث ثثال برن ث ث ث ثثامج ال ث ث ث ث ِثرد+
()REDD+
الرد)REDD+( +
أمانة برنامج ِ

شهري  ،ربع سنوي

موظف اتصال

شهري

إحاطات السياسات
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الرسالة اإلخبارية
العرض التقدي ي
مقاطع فيديو

ربع سنوي
كل شهرين

املناقشات واملنتديات

4مرات على األقل في السنة

أمانثثة برنثثامج الث ِثرد)REDD+( +
وموظف االتصال
موظف اتصال

األمانث ث ث ثثة العامث ث ث ثثة لبرنث ث ث ثثامج الث ث ث ث ِثرد+
( )REDD+ونقث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاط
اإلرتكاز/االتصال
األمانث ث ث ثثة العامث ث ث ثثة لبرنث ث ث ثثامج الث ث ث ث ِثرد+
( )REDD+ونقث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاط
اإلرتكاز/االتصال

الرد )REDD+( +مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز دعمهم
الاــدف ( :)3تعزيز تبادل المعارف ونشر المعلومات وأنشطة االتصال بشأن برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
الرد)REDD+( +
ومشاركتهم وإشراكهم إشراكا تاما في برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج 2.3

الجماور المستادف

النشاط

تعزيثثز فهثثم السثثكان األصثثليين
واملجتمعثثات املعتمثثدة علثثى
الغاب ث ثثات والتش ث ثثاور معه ث ثثم
ومشاركتهم وموافقتهم

املجتمع ثثات املحليثثة
(الس ثثكان األص ثثليون
واملجتمعثثات املعتمثثدة
علثثى الغابثثات والفئثثات
املهمشث ثثة/الضث ثثعيفة
والنس ثثاء والش ثثباب
وزعم ث ثثاء املجتمث ث ثثع)
واملجتم ث ث ثثع املث ث ثثدني
(املنظم ث ث ثثات غي ث ث ثثر
الحكوميثثة والجمعيثثات
املحلية)

القص ث املص ثثورة
صث ثثياغة رسث ثثائل بسث ثثيطة
وواضحة لخلق الوعي بإمكانثثات وامللص ث ث ث ث ثثقات
وفوائث ث ث ث ث ث ث ث ثثد برنث ث ث ث ث ث ث ث ثثامج ال ث ث ث ث ث ث ث ث ث ِثرد( +البوس ث ث ث ثثترات)
والكتيبات
( )REDD+للمجتمعث ث ثثات
املحلية
إنتثثاج وتجميثثع منتجثثات اتصثثال األغ ثثاني الش ثثعبية
وال ثثدراما واملس ثثرح
مبس ث ثثطة (مثث ثثل القص ث ث
املتنق ثثل والفي ثثديو
املصث ث ث ث ثثورة وامللصث ث ث ث ثثقات
والكتيبات) للمجتمعات املحلية املحمول
تنظثثيم الفعاليثثات املجتمعيثثة
التثثي تشثثمل :األغثثاني والثثدراما
واملس ث ثثرح املتنق ث ثثل والفي ث ثثديو
املحمول إل .
عق ثثد دورات توعيثثة/توعيثثة
للمجتمعث ث ثثات املحليث ث ثثة التث ث ثثي
تستهدف جميع فئات السكان
تنظثثيم مناقشثثات مجموعثثات
االتصال/الحوار التفاعلي
تنفيثثذ برنثثامج إذاعثثي مجتمعثثي
أسثثبوعي لتمليثثك املجتمعثثات
املحليثثة أح ثثدث املس ثثتجدات
بشثثأن املسثثائل املتعلقثثة ببرنثثامج
الرد)REDD+( +
ِ
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األدوات/المنتجات

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

الرد)REDD+( +
موظف اتصال ونقاط إرتكاز برنامج ِ

شركة خاصة  ،موظف اتصاالت

شهري

نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +ومنظمثثات املجتمثثع
املدني (املنظمات غير الحكومية واملنظمات املجتمعية)

على األقل مرة في الشهر

نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +ومنظمثثات املجتمثثع
املدني (املنظمات غير الحكومية واملنظمات املجتمعية)

ربع سنوي

نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +ومنظمثثات املجتمثثع
املدني (املنظمات غير الحكومية واملنظمات املجتمعية)
نقثثاط اتصثثال برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +ومنظمثثات املجتمثثع
املدني (املنظمات غير الحكومية واملنظمات املجتمعية)

أسبوعيا

الرد )REDD+( +مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز دعمهم
الاــدف ( :)3تعزيز تبادل المعارف ونشر المعلومات وأنشطة االتصال بشأن برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
الرد)REDD+( +
ومشاركتهم وإشراكهم إشراكا تاما في برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج 3.3

الجماور المستادف

النشاط

صثثياغة رسثثائل واضثثحة بشثثأن
القط ثثاع الخ ثثاص حس ثثن جمعيث ث ثثات حط ث ث ثثب
الفوائثثد املتبادلثثة التثثي يحققهثثا
االط ث ث ثثالع ببرنث ث ثثامج ال ث ث ث ِثرد +الوق ث ث ثثود والفح ث ث ثثم
( )REDD+ويثثدعم ويشثثار (املنتجثثون والنثثاقلون برنث ثثامج الث ث ِثرد)REDD+( +
بنش ثثاط ف ثثي برن ثثامج الث ث ِثرد +واملوردون)
وأهميثة دعثثم القطثثاع الخثثاص
ثال
ث
ث
ث
م
ع
جمعيث ث ثثات
ومش ثثاركته ف ثثي برن ثثامج ال ث ِثرد+
()REDD+
الخش ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثب ()REDD+
نقابات/جمعيات
إنتثثاج م ثثواد مطبوع ثثة مثثثل
ثل
ث
م
الع
اتحثثاد أصثثحاب
امللص ثثقات واملنش ثثورات إل ث .
السوداني
وتوزيعها على نقابثثات/جمعيثثات
القط ثثاع الخ ثثاص وم ثثن ثثثم
توزيعها على أعضااها
عقثثد جلسثثات إحاطثثة إعالميثثة
ألصثثحاب املصثثلحة املسثثتهدفين
مثثثل رؤسثثاء رابطثثات/نقابثثات
القطاع الخاص.
تنظيم املرافق فثثي مبثثاني القطثثاع
الخاص

األدوات/المنتجات

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

الرد)REDD+( +
موظف اتصال ونقاط اتصال برنامج ِ

امللصث ث ث ث ث ثثقات
(البوس ث ث ث ثثترات)
والكتيبات إل .

حسب الحاجة

مالحظ ثثات اإلحاط ثثة
والعثثروض التقديميثثة
ومقاطع الفيديو
العثثروض التقديميثثة
ومقاطع الفيديو

الرد)REDD+( +
موظف اتصال ونقاط اتصال برنامج ِ

الرد)REDD+( +
موظف اتصال ونقاط اتصال برنامج ِ

ربع سنوي

الرد )REDD+( +مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز دعمهم
الاــدف ( :)3تعزيز تبادل المعارف ونشر المعلومات وأنشطة االتصال بشأن برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
الرد)REDD+( +
ومشاركتهم وإشراكهم إشراكا تاما في برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج 4.3

الجماور المستادف

النشاط

الجه ثثات املانح ثثة والش ثثركاء البنثثك الثثدولي  -مرفثثق صياغة رسائل االتصال
اإلنمثثائيون علثثى اطثثالع علثثى الش ثراكة للح ثثد م ثثن حثثول اسثثتراتيجيات االسثثتعداد
التقدم الذي أحرزه السودان انبعاث كربون الغابات والتأهب في السودان ،
برنثثامج األمثثم املتحثثدة اإلجراءات وخطة التنفيذ
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األدوات/المنتجات

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

موظف اتصال

الرد )REDD+( +مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز دعمهم
الاــدف ( :)3تعزيز تبادل المعارف ونشر المعلومات وأنشطة االتصال بشأن برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
الرد)REDD+( +
ومشاركتهم وإشراكهم إشراكا تاما في برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج 2.3

الجماور المستادف

فثثي برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +للبيئة
ويثثدعمون بنشثثاط البلثثد فثثي برنثثامج األمثثم املتحثثدة
جميثثع مراحثثل برنثثامج الث ِثرد  +اإلنمائي
منظم ث ثثة األغذيث ثثة
()REDD+
والزراع ث ثثة لألم ث ثثم
املتحدة (الفاو)
وزارة التنميثثة الدوليثثة
البريطانية
الصث ثثندوق الث ثثدولي
للتنميث ثثة الزراعيث ثثة
(إيفاد)
وغيرهثثا مثثن املثثانحين
املحتملثثين واملنظمثثات
الدولية
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النشاط

األدوات/المنتجات

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

إعثثداد ونشثثر مثثذكرات اإلحاطثثة
للجه ثثات املانح ثثة والش ثثركاء
اإلنمائيين
تنظ ثثيم اجتماع ثثات مائ ثثدة
مس ثثتديرة للم ثثانحين داخ ثثل
البلدان والشركاء في التنمية
إعثثداد ورفثثع التقثثارير املرحليثثة
واألوراق الفنية
املشثثاركة بنشثثاط فثثالي دورة
مرف ثثق الش ثراكة للح ثثد م ثثن
انبعثثاث كربثثون الغابثثات لبرنثثامج
الث ث ث ث ث ث ِثرد)REDD+( +
واالجتماع ثثات ذات الص ثثلة
واملنتديات واملناسبات الوطنيثثة
والدولية.
تقديم تحدي منتظم في املوقع
اإللكترونث ث ث ث ث ثثي لبرنث ث ث ث ث ثثامج الث ث ث ث ث ث ِثرد+
( )REDD+ووسثثائل التواصثثل
االجتمثثاعي والبريثثد اإللكترونثثي
للتواصثثل مثثع الجهثثات املانحثثة
والشركاء اإلنمائيين وتحضيرات

مذكرات اإلحاطة

ربع سنوي

الرد )REDD+( +وموظف االتصال
أمانة برنامج ِ

ع ثثروض تقديمي ثثة
ومقث ثثاطع فيث ثثديو
ومالحظات اإلحاطة
التقثثارير املرحليثثة و
األوراق الفنية

مرتين على األقل في السنة

الرد )REDD+( +وموظف االتصال
أمانة برنامج ِ

ربع سنوي

الرد)REDD+( +
أمانة برنامج ِ

حسب الحاجة

الرد)REDD+( +
أمانة برنامج ِ

بانتظثثام ،علثثى األقثثل كثثل
أسبوعين

الرد)REDD+( +
موظف األمانة العامة لبرنامج ِ

تحدي

الرد )REDD+( +مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز دعمهم
الاــدف ( :)3تعزيز تبادل المعارف ونشر المعلومات وأنشطة االتصال بشأن برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
الرد)REDD+( +
ومشاركتهم وإشراكهم إشراكا تاما في برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج 2.3

الجماور المستادف

النشاط

األدوات/المنتجات

التكرار/الجدول الامن

السودان ليرتقي ملرحلثثة التأهثثب
"الجاهزيث ثثة " لبرنث ثثامج الث ث ِثرد+
()REDD+
ضمان تقديم مقترح االستعداد مقتث ثثرح السث ثثودان
والتأهثثب" الجاهزيثثة "السثثوداني لالستعداد والتأهثثب "
الجاهزية"
في الوقت املناسب

المسؤولية

الرد)REDD+( +
أمانة برنامج ِ

الرد )REDD+( +مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز
الاــدف ( :)3تعزيز تبادل المعارف ونشر المعلومات وأنشطة االتصال بشأن برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
الرد)REDD+( +
دعمهم ومشاركتهم وإشراكهم إشراكا تاما في برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج 4.3

الجماور المستادف

النشاط

الجه ثثات املانح ثثة والش ثثركاء البنثثك الثثدولي  -مرفثثق صياغة رسائل االتصال
ن
اإلنمثثائيو علثثى اطثثالع علثثى الش ثراكة للح ثثد م ثثن حثثول اسثثتراتيجيات االسثثتعداد
التقدم الذي أحرزه السودان
ف ثثي برنثثامج الثثرد )REDD+( +انبعاث كربون الغابات والتأهب في السودان ،
ِ
ويثثدعمون بنشثثاط البلثثد فثثي برنثثامج األمثثم املتحثثدة اإلجراءات وخطة التنفيذ
جميثثع مراحثثل برنثثامج الث ِثرد  +للبيئة
إعثثداد ونشثثر مثثذكرات اإلحاطثثة
()REDD+
برنثثامج األمثثم املتحثثدة للجه ثثات املانح ثثة والش ثثركاء
اإلنمائي
اإلنمائيين
منظم ث ث ثثة األغذيث ث ثثة
تنظ ثثيم اجتماع ثثات مائ ثثدة
والزراع ث ث ثثة لألم ث ث ثثم
مس ثثتديرة للم ثثانحين داخ ثثل
املتحدة (الفاو)
البلدان والشركاء في التنمية
وزارة التنميثثة الدوليثثة إعثثداد ورفثثع التقثثارير املرحليثثة
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األدوات/المنتجات

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

موظف اتصال

مذكرات اإلحاطة

ربع سنوي

الرد )REDD+( +وموظف االتصال
أمانة برنامج ِ

ع ثثروض تقديمي ثثة
ومقث ثثاطع فيث ثثديو
ومالحظات اإلحاطة
التقثثارير املرحليثثة و

مرتين على األقل في السنة

الرد )REDD+( +وموظف االتصال
أمانة برنامج ِ

ربع سنوي

الرد)REDD+( +
أمانة برنامج ِ

الرد )REDD+( +مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز
الاــدف ( :)3تعزيز تبادل المعارف ونشر المعلومات وأنشطة االتصال بشأن برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ
الرد)REDD+( +
دعمهم ومشاركتهم وإشراكهم إشراكا تاما في برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج ِ

الناتج 4.3

49

الجماور المستادف

النشاط

األدوات/المنتجات

البريطانية
الص ث ثثندوق ال ث ثثدولي
للتنمي ث ثثة الزراعي ث ثثة
(إيفاد)
وغيرهثثا مثثن املثثانحين
املحتملثثين واملنظمثثات
الدولية

واألوراق الفنية
املشثثاركة بنشثثاط فثثالي دورة
مرف ثثق الش ثراكة للح ثثد م ثثن
انبعثثاث كربثثون الغابثثات لبرنثثامج
ال ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ِثرد)REDD+( +
واالجتماع ثثات ذات الص ثثلة
واملنتديات واملناسبات الوطنيثثة
والدولية.
تقديم تحدي منتظم في املوقع
اإللكترونث ث ث ث ث ثثي لبرنث ث ث ث ث ثثامج الث ث ث ث ث ث ِثرد+
( )REDD+ووسثثائل التواصثثل
االجتمثثاعي والبريثثد اإللكترونثثي
للتواصثثل مثثع الجهثثات املانحثثة
والشركاء اإلنمائيين وتحضيرات
السودان ليرتقي ملرحلثثة التأهثثب
"الجاهزي ث ث ث ث ثثة" لبرن ث ث ث ث ثثامج ال ث ث ث ث ث ِثرد+
()REDD+
ضمان تقديم مقترح االستعداد
والتأهثثب"الجاهزيثثة" السثثوداني
في الوقت املناسب

األوراق الفنية

تحدي

مقتث ثثرح السث ثثودان
لالستعداد والتأهثثب "
الجاهزية"

التكرار/الجدول الامن

المسؤولية

حسب الحاجة

الرد)REDD+( +
أمانة برنامج ِ

بانتظثثام  ،علثثى األقثثل كثثل
أسبوعين

الرد)REDD+( +
موظف األمانة العامة لبرنامج ِ

الرد)REDD+( +
أمانة برنامج ِ

المرفق ( :)3إطار الرصد والتقييم
الناتج

المؤشر

تفعيثثل اإلطثثار املؤسسث ي لتنفيثثذ عدد نقاط االتصال املكلفة
َ
أنشثثطة اتصثثال برنثثامج الث ِثرد  +فريثثق تنسثثيق االتصثثال املشثثكل
والنشط
()REDD+
عل ثثى املس ثثتويات القومي ثثة
والوالئية واملحلية .

التكرار

وسائل التحقق

المسؤولية

 +ربث ث ثثع
سنوي

األمانثثة العامثثة لبرنثثامج
الرد )REDD+( +
ِ
موظثثف اتصثثال ونقثثاط
إرتك ثثاز /برن ثثامج ال ث ِثرد +
()REDD+

عثثدد ونثثوع دور وسثثائل اإلعثثالم نص ثثف
مثثن شثثأن العالقثثة بثثين وحثثدة اعتم ثثدت النس ثثبة املئوي ثثة
شهري
االتص ثثال ووس ثثائط اإلع ثثالم لوسثثائل اإلعثثالم املسثثتهدفة " املشاركة.
الس ثثودانية تعزيثثز التغطيثثة برنثثامج الث ِثرد  " )REDD+( +عثثدد ونثثوع أدوات الوسثثائط
املستخدمة.
األوسثثع نطاقثثا لبرنثثامج الث ِثرد  +وهي تروج للبرنامج.
عثثدد ممثلثثي وسثثائط اإلعثثالم تتبع التغطية اإلعالمية
()REDD+
املشث ث ث ث ث ث ث ثثاركين فث ث ث ث ث ث ث ثثي
اإلحاطات/الفعاليات/الجوالت.

موظثثف اتصثثال ونقثثاط
إرتك ثثاز لبرن ثثامج ال ث ِثرد +
()REDD+

إنشثثاء/تطثثوير ب ثرامج الثثدعوة النس ثثبة املئوي ثثة للجمه ثثور
والتوعيث ثثة اإلعالميث ثثة بشث ثثأن املستهدف بلغت.
عثثدد املقثثاالت/التقثثارير ذات
الرد )REDD+( +
برنامج ِ
الصلة املنشورة.

ع ثثدد ب ثرامج التوعيثثة الت ثثي
عقدت.
الدعايثثة املجانيثثة املطبوعثثة
والصوتية.
رصد وسائل اإلعالم.

شهري

موظثثف اتصثثال ونقثثاط
اتصثثال برنثثامج الث ِثرد +
()REDD+

تعزيثثز وعثثي الجمهثثور/أصثثحاب النس ثثبة املئوي ثثة للجم ثثاهير
املص ثثلحة ح ثثول برنثثامج الث ِثرد  +املس ثثتهدفة ال ثثذي يفهم ثثون
برنثثامج الث ِثرد )REDD+( +
()REDD+
وقضايا تغير املناخ.
وفهمهم له.

مسح عشوائي.
تقرير املسح التوعوي.
الزيارات امليدانية.
عدد ونوع مواد االتصال.
إحصاءات املوقع.
إحصثثاءات وسثثائل اإلعثثالم
االجتماعية.

ربث ث ثثع
سنوي

موظف اتصاالت ونقاط
اتص ثثال برن ثثامج ال ث ِثرد +
()REDD+

ال ثثوعي بالعالم ثثة التجاري ثثة  /النس ثثبة املئوي ثثة للجمه ثثور
تقرير املسح التوعوي.
لبرنث ثثامج الث ث ِثرد  )REDD+( +املستهدف تعترف بشعار برنثثامج املالحظة املباشرة.
 )REDD+( +فث ث ث ثثي عثثدد ونثثوع املثثواد الترويجيثثة
الث ث ث ث ِثرد
الصثثورة فثثي السثثودان بحيث
املنتجة واملوزعة.
يثثتمكن النثثاس مثثن تحديثثدها السودان وشعاره
األفالم الوثائقية.
بسهولة.
وقائع(محاضر) املنتدى.
منتجات الفائزين في املسثثابقة
(املقثثال الصثثحفي والصثثورة

ربث ث ثثع
سنوي

موظثثف اتصثثال ونقثثاط
اتصثثال برنثثامج الث ِثرد +
()REDD+
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أمان ث ثثة برن ث ثثامج الث ث ث ِثرد
()REDD+

املعلومات :استعراض الوثائق
املتعلقة بتشكيل الفريق.
تقارير التدريب.
وقائع االجتماعات.

الناتج

المؤشر

وسائل التحقق

التكرار

المسؤولية

الفوتوغرافية وامللصق).

إن أصحاب املصثثلحة علثثى درايثثة النسثثبة املئويثثة للزيثثادة فثثي عثثدد العث ث ث ث ثثدد اإلجمث ث ث ث ثثالي ألصث ث ث ث ثثحاب نص ثثف
جيث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثدة ببرنث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثامج الث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ِثرد +أصحاب املصلحة املشاركين فثثي املصلحة املشاركين في اللجنة شهري
( )REDD+ومثثا تحثثرزه مثثن تنفيث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثذ برنث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثامج الث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ِثرد +التوجيهيثثة (لجنثثة التس ثثيير
لبرن ثثامج ال ث ِثرد )REDD+( +
تقثثدم ودورهثثم فثثي دعثثم البرنثثامج ()REDD+
واللجنثثة االستشثثارية الفنيثثة
واملشاركة فيها بفعالية.
ومجموعثثات العمثثل الفنيثثة
التابع ث ث ثثة لبرنث ث ثثامج الث ث ث ِثرد +
()REDD+
عثثدد ونثثوع مثثن املؤسسثثات
واملنظمات املشثثاركة فثثي برنثثامج
ال ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ِثرد)REDD+( +
وقائع(محاضر) الفعاليات.
التحقثثق مثثن موقثثع علثثى شثثبكة
اإلنترنت.
ونثثوع املنشثثورات والتقثثارير
الصادرة واملوزعة.
تعزيثثز فهثثم السثثكان األصثثليين
واملجتمع ثثات املعتم ثثدة عل ثثى
الغاب ثثات والتش ثثاور معه ثثم
ومشاركتهم وموافقتهم
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النسثثبة املئويثثة للمجتمع ثثات املالحظات امليدانية.
املحليثثة املس ثثتهدفة املدرك ثثة مسح عشوائي.
للمبادرة والقضايا ذات الصلة .عثثدد أعضثثاء املجتمثثع املحلثثي
%م ثثن املجتمع ثثات املحليثثة التي تم الوصول اليها.
املسثثتهدفة املشثثاركة فثثي أنشثثطة عثثدد أعضثثاء املجتمثثع املحلثثي
التش ثثاور والتنفيثثذ ف ثثي برنثثامج املشثثاركين فثثي أنشثثطة التشثثاور
والتنفيثثذ ف ااي برنثثامج الث ِثرد +
الرد )REDD+( +
ِ
()REDD+
ع ثثدد املنظم ثثات املجتمعيثثة
املش ثثاركة ف ثثي برنثثامج الث ِثرد +
( )REDD+التق ث ث ث ثثارير
امليدانية.
وقائع (محاضر) الفعاليات.

ربث ث ثثع
سنوي

أمان ثثة برن ثثامج ال ث ِثرد +
()REDD+

الناتج

المؤشر

وسائل التحقق

التكرار

والقطاع الخثثاص علثثى علثثم جيثثد النسبة املئوية للقطثثاع الخثثاص ع ثثدد الجه ثثات الفاعلثثة ف ثثي
ببرنثثامج الث ِثرد  )REDD+( +املس ثثتهدف عل ثثى علثثم ببرنثثامج القطاع الخاص.
تقارير الفعاليات
الرد )REDD+( +
وه ثثو ي ثثدعم لبرن ثثامج ال ث ِثرد +
ِ
نماذج تقييم الفعاليات.
( )REDD+ويشث ثثار فيث ثثه
النسثثبة املئويثثة للجثثات الفاعلثثة ع ثثدد الجه ثثات الفاعلثثة ف ثثي
بنشاط.
فثثي القطثثاع الخثثاص التثثي تثثدعم القطثثاع الخثثاص التثثي تثثدعم
أنش ث ثثطة لبرن ث ثثامج ال ث ث ِثرد  +أنش ث ث ث ث ث ث ثثطة برن ث ث ث ث ث ث ثثامج ال ث ث ث ث ث ث ث ِثرد+
()REDD+
()REDD+
.

ربث ث ثثع
سنوي

التقارير املالية.
واطل ثثع امل ثثانحون والش ثثركاء تدفق التمويل
تقارير مرحلية.
اإلنمثثائيون علثثى التقثثدم الثثذي ع ثثدد الش ثثركاء اإلنم ثثائيين
أح ثثرزه الس ثثودان ف ثثي برن ثثامج الداعم ث ثثة لبرنث ثثامج الث ث ِثرد  +دقائق/تقارير االحداث
الث ِثرد  )REDD+( +ودعم ثثوا ()REDD+
البلثثد بنشثثاط فثثي جميثثع مراحثثل
%زيادة فثثي األمثثوال التثثي يقثثدمها
الرد )REDD+( +
برنامج ِ
املانحون.

ربث ث ثثع
سنوي
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المسؤولية

