
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 عشر ثالثاالجتماع ال
 2016ديسمبر/كانون األول  17-4كانكون، المكسيك، 

 *من جدول األعمال المؤقت 12البند 
 جية اتصالإطار الستراتي

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة

زيادة أنشطة ، رهنا بتوافر الموارد، مواصلة تعزيز جيم 12/2في المقرر  إلى األمين التنفيذيمؤتمر األطراف طلب  -1
  :بما في ذلك، بالتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية، التوعية

، وتتضمن لألمم المتحدة من عقد األمم المتحدة نيالثاخالل النصف  تُنفذ اتصال عالمية استراتيجية وضع (أ)
 والمنظمات المعنية؛لألطراف مرن الستخدامها كإطار  ُنهج تراسل
استنادا إلى احتياجات المستخدمين  أدوات لالتصال والتثقيف والتوعية العامة،حزم تحديث و تحسين و  إعداد (ب)

تاحتها من خالل غرفة تبادل المعل للخطة  مالئمة افيه مدرجةال ُنهجاألدوات وال تكون ضمان أنومات، لالتي يتم تحديدها، وا 
 االجتماعي؛ البحوث الجديدة بشأن آفاق االتصال والتسويق، والتسويق ، ومراعاة2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

مثلي مختلف بالتعاون مع مو على أساس استعراض المعارف القائمة وتحليل الفجوات عمل،  حلقة تنظيم (ج)
لمجموعات مستهدفة محددة في  تراسلهج نُ  واستخدام عدادتحليل السلوك، إلدراسات  ومع مراعاةمجموعات أصحاب المصلحة 

بالغ مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر بنتائج حلقة العمل سياق مختلف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  .وا 
 عملالجوانب أخرى من  يتم تناولالعمل المنجز استجابة لهذه الطلبات. و  نتائجعلى  نظرة عامةهذه المذكرة وتعرض  -2

يعرض معلومات  بقسم( أوال القسمتبدأ المذكرة )و . إعالميةفي وثائق  12/2 مقررالب المتعلقو األمين التنفيذي الذي اضطلع به 
الالزم يضع األساس  للحالةتحليل ويليه . الطلبللوفاء ببه المضطلع المنجز ويقدم الخطوط العريضة للعمل  العمل أساسية عن

نتيجة لإلجراءات المتخذة. ويختتم  الذي وضع طار االتصالا إ. ويقدم القسم ثالثاثانيفي القسم لتطوير االستراتيجية العالمية 
 المتعلقو ذي األمين التنفيالذي اضطلع به  عملالجوانب أخرى من  يتم تناولو توصية مقترحة لمؤتمر األطراف. ب االقسم رابع

 .إعالميةفي وثائق  12/2 مقررالب
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 أساسيةمعلومات  -أوال
الواردة فيها وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020-2011تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يستند -3
لمشاركة على الوعي اساس أويرتكز العالم.  حولألطراف وأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة األخرى للى المشاركة النشطة إ

 2020بحلول عام " - 1تحقيق الهدف يعتبر في هذا الصدد، و مجموعة واسعة من عناصر الرفاه. لبالتنوع البيولوجي وقيمه 
" كحد أقصى، يكون الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبالخطوات التي يمكن اتخاذها لحفظه واستخدامه على نحو مستدام

 -اتفاقية التنوع البيولوجي الملحقين بخرى. وعالوة على ذلك، لوحظ أن تنفيذ البروتوكولين األهداف األتحقيق ل امهم اأمر  -
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وبروتوكول 

وتنفيذ استراتيجيات  وضعنعكس في ي، والتوعية الترويج يءات قوية في مجاليتطلب أيضا إجرا -قرطاجنة للسالمة األحيائية 
استراتيجيا مهما التفاقية التنوع  اعتبارا بشأن االتصالقوى األجراءات اإل أصبحتهذا الصدد،  . وفيينالتوعية للبروتوكول

 بعده.ما البيولوجي في السنوات األربع األخيرة من العقد و 
عن عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي بناء على للجمعية العامة لألمم المتحدة  امسة والستونالخالدورة  أعلنتوقد  -4

 عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجياالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. ويهدف صادر عن  مقرر
 عالناإلطلب ويوأهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  2020-2011لوجي إلى المساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيو 

العقد نيابة عن منظومة األمم المتحدة، هذا األمين العام لألمم المتحدة، بالتشاور مع الدول األعضاء، قيادة تنسيق أنشطة  إلى
األمم وبرامج ووكاالت نوع البيولوجي وصناديق أمانات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتو  ،اتفاقية التنوع البيولوجيبدعم من أمانة 

القيام بذلك على أساس بتمويل أنشطة العقد ب يسمح لهافي وضع التي تكون المتحدة ذات الصلة، ويدعو الدول األعضاء 
 طوعي.

األمم  ستراتيجية لعقدا في ستعراض تنفيذ االتفاقيةالاالجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص نظر و  -5
للفريق العامل، اعتمد  4/1توصية الأساس  . وعلىUNEP/CBD/WG-RI/4/4/Add.2المتحدة للتنوع البيولوجي في الوثيقة 

لقيام باألنشطة المشار إليها في إلى ااألطراف واألمين التنفيذي دال قسم الفي  ا فيه، الذي دع11/2مؤتمر األطراف المقرر 
إلى تقديم الدعم إلى كل من األمين التنفيذي أيضا الثنائية والمتعددة األطراف  اإلنمائيةت وكاالالتم تشجيع و االستراتيجية. 

 األنشطة. تلكواألطراف في تنفيذ 
 طوالالحكومات ُتشجع الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية،  المعروضة علىستراتيجية االكما جاء في و  -6

وطنية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الستراتيجيات االنتائج وضع على  يعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوج
مشاركة مجموعة متنوعة من إلى تشجيع أيضا  عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيسعى وي 1.وتنفيذها ونشرها 2011-2020

أنشطة تحقيق هدف تعميم التنوع البيولوجي في الجهات الفاعلة الوطنية والحكومية الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين في 
خاص على دعم اإلجراءات التي بشكل تركيز ال فيالهدف يتمثل . و األوسع نطاقا واألنشطة االقتصادية اإلنمائيالتخطيط 
 ألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك أنماط اإلنتاج واالستهالك.ل تتصدى

 والترويج مناالتصال جوانب لى عإلى حد كبير  ينصب 11/2 مقررالمنصوص عليها في الوكان تركيز األنشطة  -7
األطراف واألمين التنفيذي وكيانات أخرى مجموعة واسعة من ، نفذت 11/2لمقرر وعمال با. عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي

األنشطة على هذه واشتملت . 1 لتنوع البيولوجيل أيشياألنشطة لتعزيز عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي وتنفيذ هدف 
طالق منصات  إعداداألمين التنفيذي، مثل  اتخذهاإجراءات تيسيرية   اإلعالموسائل عبر ومجتمعات  عبر اإلنترنتشعار وا 

ة عددا من األطراف وأصحاب المصلح واتخذت. بشأنه وتبادل الخبرات عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجياالجتماعية لتشجيع 
ومفهوم  2020-2011، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجياإلجراءات التي عززت 

                                                      
 .www.cbd.int/2011-2020وأيضا  65/161قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  1

http://www.cbd.int/2011-2020
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( t/2011www.cbd.in-2020) اإلنترنت شبكةعلى تفاصيل عن هذه األنشطة يمكن االطالع على و . نفسهالتنوع البيولوجي 
 (.www.facebook.com/UNBiodiversity) عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجياالجتماعية ل اإلعالموسائل و 
تيجية استراوضع  حاجة إلى تيسيرأن هناك  جيم إلى 12/2وفي منتصف العقد، أشار مؤتمر األطراف في مقرره  -8

أنه في والتي تفيد ب، التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرابع من نشرة  اإلصداراستنتاجات عن هذه الدعوة  وعبرت. اتصال
 غاياتهناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان تحقيق فإن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي،  نحوتقدم حين ُيحرز 

، 1الهدف ب. وفيما يتعلق الواردة فيهاوأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020-2011تنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية لل
دون جهود وبفي مستوى اإلنجاز.  ةكبير اختالفات جغرافية  كانت هناكأن هناك تقدما نحو تحقيق هذا الهدف، ولكن  خلص إلى
 تحقق الهدف.يتوقع أن من غير المإضافية، 

 عمليةال -ألف
. تصالاالاستراتيجية  وضععدد من األنشطة لدعم ب، 2016-2014خالل فترة السنتين  ،األمين التنفيذي عاضطل -9

األمانة.  ُشعبوظائف االتصال، وزيادة التنسيق بين  لتوحيدأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،  فيتنسيق االتصال وأنشئ فريق 
وسيلة لزيادة التواصل عبر اإلنترنت مع كاالجتماعية،  اإلعالممع منصات وسائل العمل بشكل مكثف كما بدأت األمانة 

أيضا،  عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيلالعالم دعما  المنفذة حولمجموعة متنوعة من المجتمعات. وأجري تقييم لألنشطة 
 تممؤتمر األطراف، من تجابة لطلب اس. و على اإلنترنت عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيونتيجة لذلك تم إعادة تصميم موقع 

دراج التراسلبشأن تنظيم حلقة عمل للخبراء  حلقات جداول أعمال العديد من  بشأنالتوعية و االتصال المسائل المتعلقة ب، وا 
 عدد منتنفيذ مناقشات مع فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، و وجرت الرئيسية األخرى،  العمل

 عمل األمانة نفسها. ضمنالجهود 
التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  أوجهبشأن  حلقة العملالثمانية في  البؤريةمجاالت الكان االتصال واحدا من و  -10

 جالفي مالتآزر بأوجه الوطني والدولي المتعلقة  المستويينعلى  بشأن اإلجراءاتخيارات  وترد. األمانةالتي نظمتها  2البيولوجي
 .UNEP/CBD/COP/13/15في الوثيقة  المجاالت األخرىاالتصال و 

 التوصيات التالية:كانت  ومن بين االستنتاجات -11
التآزر  تراعي أوجهذات صلة بالتنوع البيولوجي، التصال والتوعية لاستراتيجية وطنية إلى تحتاج األطراف  )أ(

فهم أفضل للعالقة بين حفظ التنوع البيولوجي  إلقامةمختلفة اللجماهير ل األهدافوالمنفعة المتبادلة، تطور قنوات اتصال محددة 
 اإلنسان؛ رفاهيةالمستدام و  هواستخدام

 مواد اتصال بما فيبشركاء البلدان األعضاء الو المتعلقة بالتنوع البيولوجي أمانات االتفاقيات أن تزود ينبغي  )ب(
 الدولية. المناسباتعلى التعاون في  وُتشجعفئات الجمهور، مع مختلف  فعالالتصال ذلك إعداد مواد إرشادية لال

المكسيك بوزارة البيئة والموارد الطبيعية  التي نظمتهابشأن تعميم التنوع البيولوجي،  ينالخبراء الدوليعمل  حلقةوأتاحت  -12
أخرى الستكشاف  كبيرةرصة في مكسيكو سيتي، ف 2015 /تشرين الثانينوفمبر 19إلى  17وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي من 

أكثر فعالية. وتضمنت  2020-2011كيفية جعل االتصال حول التنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

                                                      
التنوع المتعلقة بتفاقية االسبع اتفاقيات دولية تركز على قضايا التنوع البيولوجي: على التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي مل اتتش 2

أنواع ب(، واتفاقية التجارة الدولية 1983(، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة )1993البيولوجي )سنة دخول حيز النفاذ: 
(، واتفاقية 2004(، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )1975باالنقراض )المهددة لنباتات البرية الحيوانات وا

لمنبر الحكومي كما أن ا(. 1952تفاقية الدولية لوقاية النباتات )اال(، و 1972(، واتفاقية التراث العالمي )1971رامسار لألراضي الرطبة )
 .من هذه المجموعة مهماجزءا  يشكل ي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالدول

http://www.cbd.int/2011-2020
http://www.facebook.com/UNBiodiversity
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مصمم خصيصا لكيانات محددة، على سبيل المثال، أجزاء مختلفة من الحكومة، الاالتصال الفعال  أن حلقة العمل استنتاجات
 تعميم.الح النجعنصرا أساسيا يعتبر حاب المصلحة وقطاع األعمال وأص

العمل  حلقة وعقدت .جيم 12/2 مقرر، كما هو مطلوب في الالتراسلُنهج عمل حول  حلقةاألمين التنفيذي  ونظم -13
ظمت على أساس مجموعة متنوعة ونُ  التصال والتثقيف والتوعية العامةبالتزامن مع اجتماع اللجنة االستشارية غير الرسمية ل

 :ما يليمن المدخالت، بما في ذلك 
، والتي االتصال والتثقيف والتوعية العامةأدوات  حزمة نتائج دراسة استقصائية لمستخدمي استعراض )أ(

 أخرى؛ وأدوات التراسلمسألة بحثت و تضمنت مدخالت من نقاط االتصال الوطنية، وغيرها، 
 لمتحدة للتنوع البيولوجي؛عقد األمم ا المضطلع بها في سياقاستعراض األنشطة  )ب(
بشأن وحلقة العمل التنوع البيولوجي المتعلقة بالتآزر بين االتفاقيات  أوجهبشأن  حلقة العملتحليل لنتائج  )ج(

 التنوع البيولوجي؛تعميم 
 ال "الحب المضطلع بها بموجب نهج، بما في ذلك تلك تغيير السلوكومنهجيات  التراسلهج استعراض نُ  )د(

 ؛وغيرها ،ةنادر األنواع الحفظ منظمة ، وعمل الدولي لحفظ الطبيعةلالتحاد  ةلجنة التعليم واالتصال التابعل" الفقدان
 بها المشاركون في حلقة العمل. اضطلعفي مجموعات صغيرة  العملياتسلسلة من  )ه(

 ينتعميم المذكور الو  التآزر أوجهين المتعلقين بمتسقة مع نتائج االجتماع التراسلهج كانت نتائج حلقة العمل بشأن نُ و  -14
 :إلى ما يلي حلقة العملالخبراء في خلص وجه الخصوص،  . وعلىأعاله

هذا المصطلح عنصرا  فال يزالالتنوع البيولوجي. مصطلح ، ينبغي توخي الحذر في استخدام التراسلعند  )أ(
تنوع البيولوجي وعلى هذا النحو، يجب أن يكون تفاقية التنوع البيولوجي، فضال عن عقد األمم المتحدة للا" صورةأساسيا من "

للمصطلح التقني  غير أن الطابعاتفاقية.  بموجببشكل مباشر في تنفيذ ودعم العمل  للجهات الفاعلة المنخرطةمحور االتصال 
أفضل.  بشكلاس لنأن يرتبط بها اوالقيم التي يمكن األخرى األنشطة بتطلب جهودا لتثبيته مع المفاهيم واألفكار التي تربطه ي

اإلطار المفاهيمي أكد  وقدمفاهيمه،  توصيلعلى أيضا لتنوع البيولوجي يمكن أن تساعد مصطلح ا" لالبديلةخرى "فالعبارات األ
"الطبيعة" في  بالفعل كلمةلمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ل

 لتنوع البيولوجي؛بشأن امناقشته 
يكون مفهوما بشكل أوسع من بدأ في الوقت نفسه، هناك أدلة متزايدة على أن مصطلح "التنوع البيولوجي" و  )ب(

تغير المناخ في السنوات األخيرة. وهذا يعني أن  مثل"مجمعة"  عبارةالتنوع البيولوجي فقد أصبح قبل شرائح الجمهور العام. 
 يبدو أن. وباإلضافة إلى ذلك، ال ستخدم فيهايُ ي تنحو متزايد من حيث األطر والسياقات األوسع ال فهم علىالتنوع البيولوجي يُ 

 ؛يةالتسويق الناحيةلتنوع البيولوجي أي دالالت سلبية، وهي ميزة من ل
أنشطة التنوع البيولوجي في  ه ينبغي مواصلة استخدام مصطلحإلى أن الواردة أعالهاالستنتاجات  وتشير )ج(

يفهم المهم أن  غير أنه منمصطلحات أخرى مثل الطبيعة. ب بشكل شاملاالتفاقية وأهدافها، بدال من استبداله بشأن  تصالاال
رسائل  صياغة، ضمن سياقات محددة، و مصطلح التنوع البيولوجيلمختلف الفهم الو المختلفة ستخدامات االاالتصال القائمون ب

في سياق الشعوب األصلية والمجتمعات  اتهفيمصطلح وترجماته وتكيالتخدام اس أيضا هنامحددة لجمهور معين. ويالحظ 
التنوع البيولوجي في سياق اللغة المحلية والتقاليد الثقافية التي  ُيفهم، األصلية والمجتمعات المحلية لشعوبلفبالنسبة المحلية. 

 ؛تراسلأي إجراء قبل  يتعين فهمها
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بعض اللغات مثل  فيف. ليزيةك"التنوع البيولوجي" من اللغة اإلن عبارة هناك حاجة إلى الحساسية في ترجمة )د(
ترجمة قد تؤدي اللغات أخرى،  . وفيينكبير ومعنى التنوع البيولوجي له قبول مصطلح الفرنسية واإلسبانية، هناك أدلة على أن 

 ؛ى كلمة أخرى مماثلةلتعديل الكلمة إتطلب مما ير المعنى، يغيإلى ت مصطلح التنوع البيولوجيلمباشرة ال
دعم العلى أن في اآلراء  توافقكان هناك و أيضا في مسألة التنوع البيولوجي والقيم.  حلقة العمل نظرت )ه(

والمياه  األغذيةدور التنوع البيولوجي في توفير فبشكل عام.  للناسمن القيم األساسية  ابالفعل جزء أصبحللتنوع البيولوجي 
تكون ، ولكن هناك أوقات من الناس يجابية مفهوم ضمنا في أذهان كثيراإلخرى األمتنوعة من "القيم"  النظيفة والهواء ومجموعة
بين ربط في ال االتصالالقائمون بوظيفة وتتمثل . صريحةالقيم و بط بين التنوع البيولوجي ومكوناته واالر  فيها حاجة إلى أن تكون
مختلفة اللجماهير لقد تختلف هذه القيم إلى حد كبير وفقا و مهور المستهدف. القيم األكثر أهمية للجو مفهوم التنوع البيولوجي 

، والحب، والصحة، القدرة على الصمودو  ،واالنسجام ،والتضامن ،ويمكن أن تشمل القيم الروحية، والكرم، والمعاملة بالمثل
 دوائر خرى، مثل جمهوراألللجماهير بالنسبة و ، والتطور، والتعلم، واالكتشاف. يةالجمال والمسائلواألسرة، واألمن، والحياة، 

والمدخالت  ،المخاطر، وتوليد رأس المالعن  العزوفأيضا ستكون األعمال، فإن القيم المرتبطة بالتنوع البيولوجي 
يلة وسكالرسائل التنوع البيولوجي تعرض أن  حلقة العملختام هذا الجزء من  واقترح. الستراتيجيات األعمال، على سبيل المثال

 ؛لجمهور المستهدفاملموسة أو فرصة لتحقيق قيم 
ه بالفعل عن التنوع عرفترسائل لتوسيع نطاق ما في إعداد الالمجتمعات المحلية إشراك ينبغي أيضا  )و(

 أفراد يد بأنفوأُ االستعارات عند االقتضاء. يمكن استخدام البيولوجي، وزيادة فهم النطاق الكامل للمفهوم. وفي هذا الصدد، 
 حلقة العمل ت. وأشار ةالجماعي يةالرفاهبمنذ الطفولة أن التنوع البيولوجي يرتبط تعلموا  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

بشكل  استخدامها ينبغيأيضا القيم، وبالتالي أن يرصد أن استخدام االستعارات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي يمكن إلى أيضا 
 التنوع البيولوجي؛عن ص القص سردفي تكرارا أكثر 

من المهم  ،لذاو كل أشكال الحياة على األرض وعالقاتها.  ويرصدالتنوع البيولوجي مصطلح واسع جدا،  )ز(
الحفظ ال يكون ، أو التراث في فهم التنوع البيولوجي بحيث التوصيليةعناصر مثل الروحانية، أو  إدراجأيضا، عند االقتضاء، 

لذلك ال تزال أفكار مثل و أن التنوع البيولوجي هو الحياة.  مفهومالمهم أيضا مواصلة الرجوع إلى  . ومناالنتفاع فقطألسباب 
"التنوع  ضمن عبارةالرسائل أيضا مفهوم التنوع إلى أن "تبرز" شبكة الحياة مهمة. ورأى الخبراء أيضا أن هناك حاجة 

 ؛ثقافات ومجتمعات محددةذلك بالبيولوجي" والحاجة إلى ربط 
لنظر يتعين ا مهماأيضا عنصرا  عتبرياستخدامه ي يتعين ذالوغير اللفظي  البصري التراسلنوع كما أن  )ح(

صور النظم اإليكولوجية الكاريزمية يمكن أن تحشد بعض السياقات،  . وفيسياق الجمهور ما هو مناسب يمكن أن يحدد. و هفي
 ؛الناساريزمية األنواع الحيوانية الكتحشد بها بنفس الطريقة التي  الناس

 من نوع من "اإلرهاق" يعاني منالجمهور السلبي. ويبدو أن مقابل يجابي اإل التراسلكان هناك نقاش حول  )ط(
إما  التراسلأن الذي يفيد ب مفهومالأن خلص إلى الفريق  غير أنرسائل إيجابية. االستماع إلى رغبة في لديه السلبي، و  التراسل

منها  "ة"الجيدجميع األوجه، ينبغي عرض تعتمد على السياق، و ما لهجة الرسالة دائما ف. للغايةقيقا إيجابي أو سلبي ليس نهجا د
 .وكل ما يقع بينهماسيئة" ال"و

التصال والتثقيف والتوعية العامة، اأدوات حزمة وتحديث  الستعراضوكجزء من العمل الذي قام به األمين التنفيذي  -15
ممثلي الحكومات، بما في ذلك نقاط االتصال الوطنية والجهات  وشمل االستقصاءنية. لنقاط االتصال الوط استقصاءأجري 

 أدواتأنواع ب، فيما يتعلق االستقصاء نتائج هذاوترد االتصال.  هم في مجالاحتياجات لتحديد ،الفاعلة الحكومية األخرى
 :ما يلي . ومن بين النتائجأيضا يلها نقاط االتصال والجهات الفاعلة األخرى، في التحلإلي حتاجتاالتصال التي 
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شمل يأكثر وضوحا وبساطة  تراسال يلتمسونوالجمهور  إلى أن الجهات الفاعلةنقاط االتصال  خلصت )أ(
 لعمل؛لمباشرة  نداءات

بشكل ممثلة غير ال، وخصوصا مع المجموعات فيما يتعلق باالتصالجديدة انخراط هناك حاجة إلى قنوات  )ب(
 ؛إلشراك الجماهيرل جهد من أجل استحداث فرص بذ، هناك حاجة إلى دد. وفي هذا الصكاف

 يةروايات أساسية حول التنوع البيولوجي ورفاهصياغة سعى إلى تي تهناك حاجة إلى "قيادة الفكر" ال )ج(
 ؛اإلنسان

 تجاه واحد.االتصال في اوليس مستمرة ات المحادثأن تيسر الأكثر تفاعلية، و  جهود االتصاليتعين أن تكون  )د(

 الحالةتحليل  -ثانيا
 تصالاالاستراتيجية  ت فيهالموجز التالي السياق الذي صمم الحالةأعاله، يقدم تحليل المشار إليه على أساس العمل  -16

 في النصف الثاني من عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي. ذات الصلةيأخذ في االعتبار بعض العوامل الرئيسية  وهوهذه. 
 القوة اطنق -ألف

والتقاسم العادل المستدام  استخدامهو لتنوع البيولوجي ارئيسية لحفظ الدولية التفاقية االهي  اتفاقية التنوع البيولوجي -17
 .الجينيةاستخدام الموارد  الناشئة عنوالمنصف للمنافع 

وعلى هذا النحو، هناك زخم في عدد من أطر السياسات الدولية التي تدعم التنمية المستدامة، مدرج التنوع البيولوجي و  -18
توفر الخطة االستراتيجية للتنوع و عليها المجتمع الدولي.  اتفقدوره في تحقيق أهداف االستدامة التي اإلقرار بكبير في 
حفظ المتعلقة بذات األولوية  لإلجراءاتإطارا عالميا الواردة فيها وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020-2011البيولوجي 

 ، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.لبيولوجي واستخدامه المستدامالتنوع ا
إجراءات وأنشطة  الجهات الفاعلة عددا من نفذتوخالل السنوات األولى من عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي،  -19

 التنوع البيولوجي.االتصال بشأن 
 ه، ومقياساالتحاد من أجل التجارة البيولوجية األخالقيةعمل ويدل . التزايدولوجي آخذ في لتنوع البيوالوعي بمصطلح ا -20

 وقيمه. مصطلح التنوع البيولوجيعموما للتنوع البيولوجي في عدد من البلدان على االتجاه التصاعدي بشأن االسنوي 
 نقاط الضعف -باء

 الالزمة لتحقيق أهدافها.لبارزة االسياسية  المكانةلم تحقق اتفاقية التنوع البيولوجي  -21
هناك حاجة إلى مجتمع متخصص من الخبراء التقنيين و مجاال معروفا بشكل جيد من جانب لتنوع البيولوجي ازال يال و  -22

 األخرى. يةوالسياسات ةلمجتمعات المعرفيعلى امفهوم البذل المزيد من الجهود لتعميم 
 الفرص -جيم

الخطة االستراتيجية للتنوع  وبخالفالتنمية المستدامة. التي تواجه تحديات للالحلول التنوع البيولوجي كعنصر من ُيقر ب -23
خطة التنمية المستدامة لعام في جيد التنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشكل ينعكس ، 2020-2011البيولوجي 

 .الواردة فيها أهداف التنمية المستدامةو  2030
أهمية تعزيز التعاون في العمل على حفظ التنوع البيولوجي بمن مخاطر الكوارث أيضا  إطار سينداي للحد ويقر -24

 اقوي ااتفاق باريس بشأن تغير المناخ بيان ويتضمنوخدمات النظم اإليكولوجية كوسيلة لتحقيق أهدافه.  ه المستدامواستخدام
الهيئة أشارت تحقيقا لهذه الغاية، و . معه والتكيفمناخ من آثار تغير الأهمية التنوع البيولوجي من أجل التخفيف  بشأن اوصريح
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لى أهمية تغير المناخ لعدد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة إ، UNEP/CBD/SBI/REC/1/4في الفرعية لتنفيذ االتفاقية، 
 والغابات وغيرها.

االتصال  الذي سيكونعميم، تالاالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على وسيركز  -25
 .له ضرورياعلى نحو فعال والتوعية 

 التهديدات -دال
بمعدل لن يؤدي إلى تحقيق أهداف أيشي للتنوع  2020-2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يسير  -26

 البيولوجي.
أن  وهو ما يمكنحفظ التنوع البيولوجي الموارد المتاحة ل انخفاضالعالم  حولالقيود المالية للحكومات الوطنية تهدد و  -27
 ؤثر سلبا على تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي.ي

تآزر مع جدول بإقامة أوجه التنمية المستدامة بطريقة ال تسمح  الواردة في خطةخرى األقضايا الأولوية  ويمكن تحديد -28
 .أعمال التنوع البيولوجي، وبالتالي تحويل االنتباه والموارد

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف الخطة قد ال تتحقق في نهاية عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، و  -29
تكون  ويمكن أنكافيا.  2050الزخم نحو رؤية قد ال يكون بما فيه الكفاية أو  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 ا تأثير سلبي على مصداقية عملية االتفاقية.يكون لهوأن  ةنجاز كبير اإلأوجه القصور في هذا 
 عامةالتوصيات ال -هاء

أي استراتيجيات تستند أن يوصى ب، الحالةأعاله، بما في ذلك تحليل  لع به والمشار إليهطالمضفي ضوء كل العمل  -30
عقد األمم المتحدة للتنوع ية لاالستراتيجية الحال إلىمن النصف الثاني من عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي  مستقبليةاتصال 

 النقاط اإلضافية التالية:أيضا (، مع األخذ بعين االعتبار 11/2)المقرر  البيولوجي
تحقيق أهداف التنوع البيولوجي والمضي قدما نحو تحقيق رؤية إلى الحاجة الملحة ينبغي التركيز على  )أ(

هذا التي يمكن أن يحققها من حيث المساهمات اإليجابية  2020-2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2050
اإلنسان. وهذا يعني  يةالتنمية المستدامة، وكذلك لضمان رفاه خطة الواردة فياإلنجاز لمجموعة متنوعة من القضايا األخرى 

التركيز على الروابط  بينصمجموعة متنوعة من القضايا األخرى. ويمكن أن بفرص لربط التنوع البيولوجي ه ينبغي اغتنام الأن
 واألمن الغذائي والصحة؛ ،والمياه ،وتدهور األراضي ،جداول أعمال تغير المناخب

الفروق وأن يشمل في االتصال،  على نطاق واسعالتنوع البيولوجي  مصطلحأن يستمر استخدام  ينبغي )ب(
داخل مجتمع السياسات  االتصال ي عمليةفالتركيز  موضعللتنوع البيولوجي  التقنيةالجوانب ويمكن أن تظل . المهمة

سعى إلى توسيع المعنى األساسي ييمكن أن  ه، ولكنبذلكتعميم مع القطاعات األخرى ويمكن أن يحتفظ ال. المتخصص
قيم بمصطلح اللربط أيضا إلى مجموعة متنوعة من الجماهير، ينبغي بذل جهود  جهود االتصالولكي تصل لمصطلح. ل

الجوانب اإليجابية للتنوع البيولوجي، بما في وينبغي أن تكون محددة وفقا للجمهور المستهدف. القيم الف تختلسأساسية أخرى. و 
 ؛تراسلتركيز أي موضع ، المتأصلةذلك القيم النفعية و 

تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع عملية على المدى القصير لتخطيط  اتصالحمالت  تنظيمينبغي  )ج(
، واتفاق أهداف التنمية المستدامةب وينبغي إقامة روابط. الواردة فيهاوأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020-2011البيولوجي 

إلى  االتصالعملية غيرها. وعلى المدى المتوسط، ينبغي أن تسعى ضمن تدهور األراضي،  يةالمناخ، وحيادبشأن باريس 
 ؛2050البيولوجي ونحو تحقيق رؤية  أهداف التنوع نحو المجموعة التالية من 2020وتعزيز الزخم بعد عام  تشديد
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، وتحسين بالفعلالقائمة التنوع البيولوجي الخاصة ب حمالت االتصالتعزيز ينبغي تعزيز الشراكات القائمة و  )د(
لمتحدة، منظومة األمم ا داخل عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيلرفع صورة  هناك حاجة إلى العملالتنسيق. وفي هذا الصدد، 

دارة شؤون  المتحدة للتربية األمم ومنظمة في نيويورك،  اإلعالمبما في ذلك العمل مع مكتب األمين العام لألمم المتحدة، وا 
 ، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وغيرها.والعلم والثقافة

 إطار الستراتيجية اتصال -ثالثا
 نطاقال -ألف

وأنشطة األمين التنفيذي،  إجراءاتإطار مرن لتوجيه كاستخدامها في أدناه الواردة ستراتيجية اال يتمثل الغرض من -31
األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والشركاء اآلخرين وأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الذين يشاركون في عقد األمم و 

لمزيد من تطوير وصياغة استراتيجيات وخطط عمل  إرشادكنتائجها واستنتاجاتها ل وينبغي أن تعمالمتحدة للتنوع البيولوجي. 
 قيد االستعراض. ء االستراتيجيةإبقاأيضا األمين التنفيذي واألطراف وأصحاب المصلحة وغيرهم. وينبغي  ليطورهامحددة 

 األهداف -باء
 2020-2011تها االستراتيجية للتنوع البيولوجي خطو ، اتفاقية التنوع البيولوجيتنفيذ  االتصالجهود  أن تدعم يتيعن -32

يكون لها تأثير على السنوات المتبقية من عقد األمم  ألالم هذه الجهود يتصم وينبغيبطريقة مستدامة.  2050 لعام ورؤيتها
. وفي 2050عام  تسبقأيضا على العقود الالحقة التي ليكون لها تأثير ، ولكن فحسب 2020-2011المتحدة للتنوع البيولوجي 

 فيما يلي األهداف الرئيسية:ترد هذا السياق، 
 2050 لعام ورؤيتها 2020-2011حالة تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  نشر

أيشي للتنوع وأهداف  2020-2011حالة تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  االتصالجهود  يتعين أن تبين -33
الوطني والعالمي، وكذلك الحاالت  يينيتم إحراز تقدم، على المستو  أينبوضوح الرسائل . وينبغي أن تبين االبيولوجي الواردة فيه

تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع يسهم هذه الرسائل أيضا كيف  وينبغي أن تبينإلى إجراءات إضافية.  تكون فيها حاجةالتي 
التفاقيات المتعلقة بالتنوع الخاصة باالتنوع البيولوجي بت الصلة األخرى ذاهداف األفي تحقيق  2020-2011البيولوجي 
 البيولوجي.

 المتمثل في إلهاموسع األهدف لتحقيق ال لمواصلة العملوالهدف هو تقديم صورة دقيقة للتنفيذ توفر أيضا مصدر إلهام  -34
األخيرة من عقد األمم المتحدة للتنوع خالل السنوات األربع  االتصالجهود  في حين تركزت. و 2050العمل المتواصل نحو عام 

توليد الدعم لتحقيق رؤية الخطة ، فمن المهم 2020-2011البيولوجي البيولوجي على تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع 
 .2050متد حتى عام تي تاالستراتيجية للتنوع البيولوجي ال

 تكون هناك حاجة إليها ماإجراءات إضافية حيثعلى اتخاذ حث ال
أهداف و غايات  بشأنإجراءات إضافية تخاذ الدعم ال االتصال يتعين أن تشجع عملياتالهدف األول، ما يتعلق بفي -35

 عمليات. وينبغي أن تكون هاعلى الطريق الصحيح لتحقيقليست األطراف  التي يبدو وأنالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
شكل دعم الجهود بطريقة إيجابية، فضال عن تقديم التحذيرات  ن ذلك فييكو يمكن أن و . العمل يشجعهذه ذات طابع  االتصال

 بشأن اآلثار السلبية لعدم تحقيق األهداف.
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على ستحقق إظهار كيف وهو في هذا الصدد،  مصلحة خاصةألطراف لوسيكون  -36

جراءات الطريقة التي ستدعم بها إجراءاتهم اإلاإلبالغ عن أصحاب المصلحة اآلخرين وسيكون على المستوى الوطني. 
 ضافية.اإل
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 ، أهمية التنوع البيولوجي وعمل االتفاقية من أجل التنمية المستدامة واألولويات العالمية األخرىلجماهيرلمختلف ا، توضيح
وعند . ة المستدامةأهداف دولية أخرى من أجل التنميبترتبط األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي بشكل واضح  -37

 ثم إدخال، مجالاألساسية لكل للشواغل تحليل بأهمية التنوع البيولوجي لهذه القضايا المختلفة، ينبغي أن يبدأ التركيز  توضيح
 التحديات.التغلب على في  من حيث مساهمتهالتنوع البيولوجي 

بين الروابط  جهود لتوضيح إلى بذل وهناك حاجةجدول أعمال تغير المناخ أهمية خاصة في هذا الصدد. ويكتسي  -38
 التنوع البيولوجي وتغير المناخ. وهذا يشمل آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي، على المستوى العالمي وفي حاالت معينة

معه،  . وبالمثل، من المهم تسليط الضوء على مساهمة التنوع البيولوجي في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيفأيضا
 والحد من مخاطر الكوارث القائم على النظم اإليكولوجية. اإليكولوجيةبما في ذلك التكيف القائم على النظم 

في إطار االتفاقية في العمل المضطلع به العمل  يسهمكيف  لتوضيح، هناك حاجة إلى جهود في هذا الصددو  -39
رسائل اتفاقية التنوع البيولوجي ويتعين أن يكون هناك ربط بين  في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.المضطلع به 

 .وأنشطة التراسل الخاصة بها األمم المتحدة لمكافحة التصحرتدهور األراضي التفاقية  يةجدول أعمال حيادو 
حديات مساهمة التنوع البيولوجي في تحقيق نتائج بالنسبة للت تكون فيهاتمثل مجاالت القضايا األخرى أيضا فرصا و  -40
 االستراتيجية. من الروابطاألمن الغذائي والمائي، وجدول أعمال الصحة العامة ويعتبر منفصلة واضحة. ال

ن أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، عالجهات الفاعلة التي ابتعدت ظاهريا إلى بعض أيضا الرسائل  يتعين أن تصلو  -41
مثلة على المجتمعات من األوزارات النقل والطاقة والمالية والبنية التحتية  وتعدعمل االتفاقية.  تؤثر إجراءاتها بالفعل علىولكن 

التي  األساسيةالتركيز على القضايا  ينصبإشراك هذه المجتمعات، ينبغي أن  وعند. لإلشراك في العمل استهدافهاالتي ينبغي 
 .هذه القضايا التنوع البيولوجي بها يعالجهذه القطاعات، والطرق التي تهم 
لتنوع البيولوجي مهمين لكمستخدمين فجديدة. ال التصالعمليات افي غاية األهمية ل امجتمع األعمال جمهور يعتبر و  -42

على االنتقال إلى االستهالك المستدام ستكون حاسمة لتحقيق  ة هذا المجتمعقدر فإن ، التي يوفرها وخدمات النظم اإليكولوجية
لمسؤولية االجتماعية للشركات مهم. واالمستدام  هين حفظ التنوع البيولوجي واستخدامالربط بو أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي. 

دور قطاع األعمال كمستخدم و حفظ التنوع البيولوجي. توضيح لمجتمع األعمال األسباب التي تدعو إلى األهم من ذلك هو و 
 .أيضا ر مهمللموارد الجينية في سياق بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع عنص

سيكون عالمية، أو اختالفات إقليمية لهذه الثقافة،  يةشبابهناك ثقافة كانت طالما و . مهمة شريحةالشباب أيضا ويمثل  -43
 التخاذ إجراءات في العقود القادمة. امهم الشريحةالوصول إلى هذه 

 توفير أدوات لتنمية القدرات
كثير  . وفيمن األطراف في االتفاقية للعديدبيولوجي قدرة إضافية الخطة االستراتيجية للتنوع ال سيتطلب تحقيق غايات -44

يتعين لى أهمية تنمية القدرات كنشاط إفي كثير من األحيان  األطرافأشارت قد تنمية القدرات. و ذلك يتطلب سمن الحاالت، 
سيكون من ، وبالتالييولوجي. لتنوع البلأيشي خرى، لضمان تحقيق أهداف الفاعلة األجهات فضال عن الاألمانة، به أن تقوم 

ومن المهم أيضا كامل. تطويرها بشكل لى الجهات الفاعلة فضال عن ضمان عنشر هذه األدوات  األهداف المهمة للتواصل
 تنمية المستدامة.اللتعليم من أجل بخطة امبادرات تنمية القدرات األخرى، فضال عن الربط بربط هذه األدوات 

 كل وعناصر الرسائل األساسية: هيالرئيسي التراسل -جيم
 للتراسلالنهج العام 

 عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي عالمي النطاق ومحددبالمتعلقة  عمليات التراسلجميع المعني بن الجمهور ألنظرا  -45
تنشر يمكن أن توضع و لرسائل التي من امجموعة الهيكل الجامع لرسالة هو للهيكل فإن أفضل في تطبيقه،  للغاية أيضا
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، والتي 2010ولوجي في عام االستراتيجية الشاملة للسنة الدولية للتنوع البيهي . وكانت هذه محددةفردية و بموجبها رسائل 
 حتياجاتهم.ها وفقا الفيكنموذج لآلخرين لتكي وقدمتهارسالة أساسية وضعت 

عملية  الناجمة عنة مع الوثائق األساسية لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي متسق الصادرةالرسائل  ويتعين أن تكون -46
مرفق العلى النحو الوارد في  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  تراسلاتفاقية التنوع البيولوجي. وهذا يشمل 

 اإلصدارال سيما ، و التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي واستنتاجات نشراتوالمهمة والرؤية؛  الغايات، وال سيما 10/2 مقرربال
 عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي.الخاصة ب؛ وكذلك الرسائل الواردة على بوابات اإلنترنت منها الرابع

فيه إلى أن سعى يعلى األدلة وذا مصداقية علمية، حتى في الوقت الذي ينبغي أن  اقائم التراسلكون يأن  ويتعين -47
لمنبر لمختلفة من الرسائل في اإلطار المفاهيمي العناصر بين اللعالقة ل مهم أساسويمكن االطالع على إلهام. كون مصدر ي

(. وباإلضافة IPBES-2/4)المقرر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
لتنوع العالمية لتوقعات ال نشرة ن تظلوينبغي أ. األخرى لى استنتاجات المطبوعاتإإلى ذلك، ينبغي أن تستند الرسائل 

 .ومؤتمر األطراف األمانة بعنايةها تاألخرى التي فحص أوليا؛ غير أنه يمكن إدراج أيضا المطبوعاتمصدرا  البيولوجي
يعتمد و  والسلبية، اإليجابية الرسائل من مزيجا( 2020 وعام اآلن بين)شاملة على المدى المتوسط الالرسائل وستكون  -48
ويتمثل أحد ". عجبال"عنصري المنفعة و اإليجابي التراسلتضمن يويتعين أن . تحقيقها يتعين التي السياسة أهداف لىع ذلك

 التي تواجهجي، أو الطبيعة، كحل لتحديات التنمية المستدامة البيولو  التنوع دور على الضوء تسليط في اإليجابي التراسلأبعاد 
أن التنوع البيولوجي ضحية للتنمية، مع التركيز على فقدان التنوع  مفهوم التراسل تجاوزي يتعين أنهذه الطريقة، ب. و اإلنسانية

كاريزما األنواع والنظم كل من في  -ب الطبيعة ائبعدا آخر من الرسائل اإليجابية في تعزيز عجويتمثل البيولوجي. 
لهاممالتنوع البيولوجي عما يمثله اإليكولوجية، فضال   .ن تعقيد وا 

النجاحات في تنفيذ الخطة االستراتيجية ب ءالحتفاهو ا تصالاالاستراتيجية هو مبين أعاله، فإن الهدف من وكما  -49
كما ستتم مناقشته أدناه، فإن و تكون هناك حاجة إليها.  ماضافية حيثاإلجراءات اإلوتشجيع  2020-2011للتنوع البيولوجي 

 ختلفة.مالالسياق سيكون مهما لتصميم رسائل للجماهير  مفهوم
تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي. وعالوة الضوء على مدى التقدم المحرز في الرسائل اإليجابية  وستسلط -50

فوائد من حيث الينبغي التعبير عن و . إنجاز األعمالأيضا الفوائد المتحققة نتيجة  أن تؤكدالنجاحات يتعين على على ذلك، 
، قد ترغب الحكومات اتأكيد نجاحاتهعند . و تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرهاو ن، اإلنسا يةرفاهفي تحقيق مساهمة ال

 االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.بربط هذه النجاحات في الوطنية 
عواقب الفشل في عرض المهم  أوقات يكون فيها منوينبغي أن تستخدم الرسائل السلبية بعناية، ولكن قد تكون هناك  -51
التي اإلنسان  يةسلبية من حيث الفرص الضائعة لرفاهاألمور الينبغي التعبير عن و يق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. تحق
 العمل. عدمالالزمة السترداد واستعادة خدمات النظم اإليكولوجية نتيجة األعلى ، أو من حيث التكاليف العملتنجم عن عدم س

رسائل تسلط  بموجبهاألطراف والجهات الفاعلة األخرى  يمكن أن تضع توفير إطارالجامعة إلى وتهدف الرسائل  -52
 .الخاصة هاالضوء على إنجازات

 إبراز الصورة
فإبراز الصورة بشكل متسق وجيد التصميم وجذاب يمكن أن يؤدي إلى . هو إبراز الصورة للتراسل المهمةالجوانب من  -53

لوحة لجذاب الشعار بفضل ال عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيلوضوح وقد تجلى هذا باألساسي.  التراسلزيادة كبيرة في أثر 
التنوع اتفاقية شعار يمثل ، يهاالتفاقية وبروتوكوللالسياق األوسع  . وفيبالتنوع البيولوجي متعلقةعناصر بصرية  تتضمن

هذه على تمديد  جارعمل هناك ولوجي. و تفاقية التنوع البيإبراز الصورة الالبيولوجي ومبادئها التوجيهية حاليا جوهر سياسة 
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عامة  وترد نظرة. االتصالقنوات و  عمليات التراسلجميع لباستمرار كاملة إلبراز الصورة ُتطبق سياسة تصبح األساسية ل الصورة
 اتفاقية التنوع البيولوجي في وثيقة إعالمية.على العناصر الرئيسية إلبراز صورة 

 التراسلعناصر 
 التنوع البيولوجي:و الناس  الصالت بينرسائل عناصر عامة حول ال ينبغي أن تنقلعموما،  -54

 ؛تقريباحياتهم التنوع البيولوجي في جميع جوانب يتصلون بلرسائل تصور أن الناس أن تبني اينبغي  )أ(
وائد الحفاظ فقدان التنوع البيولوجي وف التي ستنتج عنالتهديدات الوعي ب االتصال ينبغي أن ترفع عمليات )ب(

 ؛عليه
لوقف فقدان التنوع البيولوجي، وتشجيع عاجلة إجراءات بالحاجة إلى اتخاذ شعور الرسائل العزز تينبغي أن  )ج(

 الناس على العمل اآلن.
 أفق سياقفي  2020-2011على رؤية الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أيضا الضوء الرسائل تسلط  أننبغي يو  -55

 زمني أطول:
 ؛منتصف هذا القرنلأفق للعمل هو فأهم في حين أن وقت العمل هو اآلن،  )أ(

وحفظه واستعادته التنوع البيولوجي  اإلنسانية قيمة ينبغي أن تقدربحلول منتصف القرن الحادي والعشرين،  )ب(
 ؛ةم اإليكولوجيبطريقة تحافظ على خدمات النظواستخدامه بحكمة 

 أساسية لجميع الناس. وتحقيق فوائد صحيلحفاظ على كوكب ا إلىاإلجراءات ينبغي أن تسعى  )ج(
أولويات التنمية الوطنية و  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  غاياتالرسائل  كما ينبغي أن تربط -56

 ه األنشطة.تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني إدماج التنوع البيولوجي في هذكيف يتطلب  مع توضيحالمحددة، 
، مع التركيز على األخرى ضايا التنمية المستدامةوقالرسائل بوضوح الصالت بين التنوع البيولوجي وينبغي أن تبين  -57

 :أهداف التنمية المستدامة
، التي وافقت عليها الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ 2030 لعام لتنمية المستدامةا تضع خطة )أ(

 ؛مجموعة من التحديات المجتمعية العالمية للتغلب علىعالمية الغايات الهداف و األرا طموحا من دولة، إطا 193عددها 
ويعتمد والتنمية البشرية.  ية اإلنسانالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية بشكل مباشر في أولويات رفاهيسهم  )ب(

العديد من األشخاص األكثر يعتمد و  عيشهم.لكسب  ما يقرب من نصف عدد السكان اعتمادا مباشرا على الموارد الطبيعية
 ؛المعيشية اليومية همضعفا بشكل مباشر على التنوع البيولوجي للوفاء باحتياجات

التنوع البيولوجي أيضا في مركز العديد من األنشطة االقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة يأتي  )ج(
التنمية وغايات أهداف أهمية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في العديد من  تنعكسد األسماك والسياحة. و يومصا الحراجةو 

 ؛المستدامة
خطة التنمية تنفيذ  مع شروع البلدان في ةالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ضروري ستكون مراعاةلذلك،  )د(

 في تنفيذ األولويات الوطنية الرئيسية للتنمية المستدامة.، و الواردة فيها أهداف التنمية المستدامةو  2030المستدامة لعام 
أن توفر الرسائل  عملية الحث هذهاتخاذ إجراءات. ومن المهم في على رسائل الجمهور المستهدف وينبغي أن تحث ال -58

دم حول كيفية مق إرشادهناك يكون التنوع البيولوجي وأن  لصون أن تتخذهاقائمة بإجراءات محددة يمكن للمجموعة المستهدفة 
 اتخاذ اإلجراءات.
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حفظ محددة حساسة لقيم الجمهور المستهدف، وينبغي أن تعبر عن إجراءات الحمالت الو رسائل ال وينبغي أن تكون -59
ألي  اأساسي االجمهور عنصر عن بحث تعتبر عملية اللذلك، و في سياق هذه القيم.  المستدام استخدامهو التنوع البيولوجي 

 .للرسائلتخصيص 
 الجمهور -دال

شريحة كل بالخاصة  االتصالعمليات عالمي لالتفاقية، من المهم تحديد شرائح الجمهور وربط الجمهور البالنظر إلى  -60
أنها  مالحظةأدناه، من المهم الواردة الجمهور  لمجموعاتبالنسبة و رسائل وفقا لذلك. تصميم الستراتيجية و لالمختلفة الغايات الب

 مستهدفة فرعية أخرى. مجموعاتنقل الرسائل إلى تأو و/ تحول مجموعاتائل الرس تستقبلستكون جماهير 
 بروتوكوليهااألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي و 

جمهور األساسي فإن العلى المستوى الوطني من قبل الحكومات الوطنية، وبالتالي  اتفاقية التنوع البيولوجي تُنفذ -61
 بروتوكوليهاالتفاقية و االتصال لنقاط و األطراف.  ووغيرها من الجهات الفاعلة الدولية ه األمانة التي تجريها التصالعمليات ال

ليست  بروتوكوليهانقاط االتصال الوطنية لالتفاقية و فإن مستوى األطراف أنفسهم،  . وعلىفي هذه الحالةهي الجمهور الرئيسي 
شارك عادة في المسائل تي تارات الحكومية األخرى اللوصول إلى الوزارات واإلدإلى اأيضا  بحاجة، ولكنها ا فحسبجمهور 

في هذه  وتندرجالقطاعات األخرى.  عملاألطراف التنوع البيولوجي في تعمم المتعلقة بإدارة التنوع البيولوجي لضمان أن 
لتنوع استراتيجيات وخطط عمل ا المسؤولية عنوالمدن، التي تحمل على نحو متزايد دون الوطنية الحكومات  المجموعة
 البيولوجي.

 واألوساط المعنية بهاتفاقية التنوع البيولوجي األساسي المن الجمهور  واألعضاء اآلخرونأصحاب المصلحة 
محور التركيز الرئيسي التفاقية التنوع البيولوجي، هناك عدد من الجهات الفاعلة وأصحاب  هماألطراف  في حين أن -62

وبالنظر إلى . اتفاقية التنوع البيولوجيفي تنفيذ  منفصال ادور يؤدون مة لألطراف، أو المصلحة اآلخرين الذين يقدمون أدوارا داع
أنشطة الفاعلة هذه الجهات  تنفذالوقت نفسه، عندما  . وفيهم طابع مختلفب التصالسيكون ل، اأن هذه الجهات ليست أطراف

 تصال.االعمليات بعض في  إدراجهاداعمة على المستوى الوطني، فإنه يمكن 
اتفاقية التنوع البيولوجي، فضال عن  المشاركين في عملالشركاء في منظومة األمم المتحدة أيضا يكتسي أهمية و  -63

أيضا هذه الفرصة  ستغتنم ها، ولكنفقط عمل االتفاقية لآلخرينالفاعلة  هذه الجهاتلن تنقل المنظمات اإلقليمية األخرى. و 
 .2020-2011لمستدامة فضال عن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي التنمية ا لخطةوأهميته بالنسبة  عملهالتعزيز 

يعتبر أخرى  مجموعةالمائية  حدائق األحياءمتاحف التاريخ الطبيعي، والحدائق النباتية، وحدائق الحيوان و وتشكل  -64
 التنوع البيولوجي.ب التوعيةوفي  المحددةالحفظ إجراءات من حيث لالتفاقية،  ها أساسياعمل
 حفظاالتفاقية، ودوره المحوري في  في إنشاء نظرا لدورهو منظمة فريدة أيضا.  يمثل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةكما  -65

 مهم.مضاعف عامل لالتفاقية، فضال عن  ارئيسي اجمهور يشكل هو فالطبيعة، 
 سال رسائل االتفاقية.إر  التي ستعيدالرئيسية األوساط المعنية  من المعنية بالحفظالمنظمات غير الحكومية وتعتبر  -66

 عوب األصلية والمجتمعات المحليةالش
التنوع البيولوجي واستخدامه دورها في حفظ  لتوصيلمن المهم زيادة العمل مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  -67

 . وفيبالتنوع البيولوجيتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعلقة في تسهم أنشطتها  كيفوتوضيح ، المستدام
تعزيز أنشطتها في سياق التنفيذ الوطني على الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  االتصالأن يشجع هذا الصدد، ينبغي 

عمل الشعوب األصلية ينبغي النظر إلى . ولكن 2020-2011التفاقية التنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ،هذا الصدد . وفيملهمة لحفظ التنوع البيولوجيالالمحلية أيضا على أنه مصدر للرسائل والممارسات األصلية و والمجتمعات 
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التقليدية المتعلقة  المعارفب االحتفاءعلى إلى تشجيع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  االتصالعمليات سعى تأن ينبغي 
 على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية.وتعزيزها ي بالحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوج

 المهمينمجموعات أصحاب المصلحة عامة الجمهور و 
لجمهور". ولئن كان صحيحا أن لعمل االتفاقية بطريقة تجعلها ذات صلة " ه يتعين اإلبالغ عنأن إلى تكرارايشار  -68

واحد الجمهور مفهوم الأيضا أن الواضح أن يشمل الجميع، فمن  نبغيويعالمي، هو جمهور التصال المستهدف من االجمهور 
عامة سمى "تما و بين شرائح الجمهور.  المهمةويخفي بعض االختالفات للغاية كافة الرسائل بسيط إليه الذي يمكن توجيه 

وى االجتماعي والمست ،الجنسنوع و  ،في الواقع عدد من شرائح الجمهور المختلفة مقسمة حسب البلد هيالجمهور" 
 أي محاولة للوصول إلى الجمهور تتطلب نهجا دقيقا. لك، فإنلذو واللغات.  ،واالقتصادي

يتشكل فهم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية و على المستوى الوطني. هي تجزئة للجمهور أهم ال تزال و  -69
التنوع البيولوجي  يضيفلوطنية عن الناس والطبيعة، وكيف روايات" اال"و الظروف الوطنيةبشكل كبير با لعامة الناس موأهميته

 .ةالشامل اتروايالأي محاولة إلشراك الجمهور على المستوى الوطني، استنادا إلى  ه يتعين تصميملهم. ولذلك، فإن ةقيم
ال األشكاإلذاعة والتلفزيون و  - اإلعالممهمة للوصول إلى الجمهور من خالل وسائل وتكون إحدى الوسائل ال -70

ولكن ليس قناة، كمضاعف و  كعامل اإلعالمنظر إلى وسائل ال، على وجه الخصوص. وبهذه الطريقة، ينبغي المطبوعة
أي ينبغي أن يتخذ الجمهور، وبالتالي عامة إنتاج المحتوى الذي سيصل إلى إلى  اإلعالمسعى وسائل وتفي حد ذاته.  كجمهور

، بما في اإلعالموسائل  شرائحعدد من  على اإلعالموسائل إشراك ركز يغي أن ينبو ذا المنظور. ه اإلعالمعمل إلشراك وسائل 
 ذلك:

 التي تغطي السياسة البيئية؛ اإلعالموسائل  )أ(
 الحياة واالستدامة(؛ أساليبالتي تغطي قضايا المستهلك ) اإلعالموسائل  )ب(
 التي تركز على الحفظ؛ اإلعالموسائل  )ج(
 على العلوم؛القائمة  اإلعالموسائل  )د(
 األعمال.دوائر التي تركز على  اإلعالموسائل  )ه(

 :إشراكا مركزاوهناك أيضا مجموعات معينة من أصحاب المصلحة التي تتطلب  -71
إشراك جمعيات األعمال، إلى  االتصالعمليات ينبغي أن تسعى و للغاية.  ةمهم تمثل شريحةألعمال دوائر ا )أ(

الصديقة  دوائر األعمالكبر مع األمشاركة ال، وتشجيع حفظ التنوع البيولوجيتدعو إلى  األسباب التيتطوير مواصلة وتشجيع 
 ؛للتنوع البيولوجي
المنفذة على نشطة األكذلك. ويمكن الوصول إليه عن طريق العمل من خالل  ارئيسي اجمهور يمثل  الشباب )ب(

كأدوات  األخرى امج الموجة الخضراء والمبادرات المماثلةمن خالل تعزيز برن؛ و نطاق منظومة األمم المتحدة المتعلقة بالشباب
االجتماعية، بما في ذلك فيسبوك وتويتر  اإلعالممن خالل استخدام وسائل و ؛ األمم المتحدة للتنوع البيولوجي عقدأعمال لتنفيذ 

 وغيرها. تمقاالكتابة الو  ،والتصوير ،الزيتي ومايسبيس ويوتيوب وغيرها؛ وعبر المسابقات والمنافسات، بما في ذلك الرسم
 الخبرة والمؤسسات واألشخاص ذو 

متنوعة من مجتمعات الخبراء والمؤسسات في مختلف المجاالت العلمية المجموعة ال يالجمهور همن  هذه الشريحة -72
يتم توليد  أنالمجموعات لضمان الوصول إلى هذه ومن المهم التي تدعم تنفيذ االتفاقية.  المعارفنشر تي تولد و توالتقنية ال

قدر كبير من االحترام من يحظى بهذا المجتمع أن  كماأفضل المعارف العلمية واستخدامها في دعم اتفاقية التنوع البيولوجي. 
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المجتمع  اهذ رسائل تكون ضمان أنقدرا كبيرا من الدعم لالتفاقية. ومن المهم  رسائلهتولد الجمهور، ويمكن أن عامة قبل 
 هم، ولكنالجوانباتفاقية التنوع البيولوجي في بعض ب ةالمعنيالرئيسية األخرى  األوساطه المجموعة مع هذوقد تتداخل . متسقة

 لهم هوية مميزة.
 الموارد -هاء

 هذه القائمة ليست شاملة، ولكنو . الرسائل الالزم إلعداد، تمثل الموارد التالية األساس االتصالتنفيذ أنشطة  عند -73
 غيرها. ينبغي أن تحظى باألولية قبل

 تقارير واالستراتيجيات الوطنية الرسميةال
 اتفاقية التنوع البيولوجي، واستجابة لمقررات مؤتمر األطراف، مورددعما الألطراف لالرسمية  االتصالتعتبر عمليات  -74

على المستوى  رسمية وتوفر معلومات عن حالة تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجيالصفة بالهذه الرسائل وتتسم . التصالل ارئيسي
، ينبغي التعبير الرسميةواالستراتيجيات الوطنية لجميع التقارير وبالنسبة نوايا األطراف فيما يتعلق بالتنفيذ.  كما تنقلالوطني، 

 .المتفق عليها المؤشرات مقابلوطنية الهداف األاإلجراءات و عن 
ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع االتمثل  .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )أ(
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عددا قليال فقط من األطراف. والحقيقة هي أن اتنوايا سياس البيولوجي

منذ  وضعتخاصة تلك التي و ، امتلك رؤية استراتيجية، وخطة عمل. وهناك عدد منهيفي إطار عملية االتفاقية  وضعتالتي 
 تشتمل فيهافي الحاالت التي  غير أنهالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني.  نتقارير بسيطة عفي شكل سنوات، 

على المستوى لإلبالغ عن اإلجراءات  استخدامهاعلى خطة عمل، ينبغي  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
ضافة إلىالوطني.  . استراتيجية اتصالأيضا  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ذلك، ينبغي أن تتضمن وا 

استراتيجية على  أيضا االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وضععملية ينبغي أن تنطوي ، يمكنحيثما و 
 ؛وتوعية اتصال

بشكل  المعلومات الواردة في التقارير الوطنية األمانة واألطراف نفسهاأن تستخدم ينبغي  التقارير الوطنية. )ب(
تحديد المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من العمل.  وكذلك. ويمكن استخدام هذه المعلومات إلظهار النجاحات في التنفيذ، أكبر

 .هامن التقارير واستخدام ةبيانات منظمالستمداد كما ينبغي بذل جهود 
 بيولوجيالوثائق الرسمية التفاقية التنوع ال

التفاقية التنوع  اتيتجاه السياساالوتقارير االجتماعات، عن  اتوثائق ما قبل الدور ، بما في ذلك الوثائق الرسمية تعبر -75
مقررات مؤتمر األطراف ذات وتعتبر االتفاقية.  في إطار المسائللتطور  اسرد وفروت، مهماتمثل موردا  هيالبيولوجي وبالتالي ف

 .االرسائل معهاتساق مهم ضمان من ال، و منهابالضرورة  عمليات اتصالأي نشأ ويجب أن تأهمية خاصة. 
 اتفاقية التنوع البيولوجي والموارد األخرى مطبوعات

دقة هذه وتكون متعلقة بتنفيذ االتفاقية. وتقنية مشورة علمية توفر التقنية التي  والمطبوعاتهناك عدد من الموارد  -76
 عامة، أساس شرعيتها في عقول الخبراء، وكذلك أفراد النظراءالستعراض مال الخاضع طابع األعالمستمدة من الموارد، 

 هذه الموارد إلظهار األسس العلمية لعمل االتفاقية. عمليات تراسلأي  ينبغي أن تنشرالجمهور. ولذلك، 
. ولذلك، ينبغي تهاها وصيغأهدافو  هافي شكل إلى حد مامحددة  وفي حين أن كل هذه الموارد ذات طابع تقني، فإنها -77

 شكل واحد وال يوجدروايات مناسبة. هياكل و  لهاأن يكون  ينبغيمجتمعات معينة في االعتبار، و وضع مع  هاأن تصاغ جميع
 بيانات وصفية محددة. شمليينبغي أن  غير أن كلها. فقط لها
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 والعوامل المضاعفةالقنوات  -واو
بعض  نعرضهذا القسم،  . وفياللها نقل الرسائل إلى الجماهيرمن خيمكن مجموعة متنوعة من القنوات التي هناك  -78
 للرسائل. ةمضاعفعوامل التي يمكن أن تكون بمثابة  الفاعلة القنوات، وكذلك بعض الجهاتهذه 

 بها آلية غرفة تبادل المعلومات وخدمات المعلومات ذات الصلة
هي  آلية غرفة تبادل المعلوماتالمقصود من ف. واءا على حد سمضاعفعامال قناة و  آلية غرفة تبادل المعلومات مثلت -79
-2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  22وفقا للفقرة و تكون عنصرا أساسيا من شبكة معارف التنوع البيولوجي. أن 

التنوع  اتمعمجتمن مجتمع أي وخبرة  معارفمن خاللها ستتاح تكون القناة التي س آلية غرفة تبادل المعلومات، فإن 2020
لية غرفة آلوطنية وتحديث نقاط  سيتم إنشاء، آلية غرفة تبادل المعلومات . وفيالبيولوجي لتيسير ودعم تعزيز تنفيذ االتفاقية

آلية غرفة تبادل المعلومات المركزية تلك النقاط بفعالة. وسيتم ربط شبكية تبادل المعلومات، تضم شبكات من الخبراء ومواقع 
مركزية في هذه الشبكة. وتوجد عناصر ال نقطةالتفاقية التنوع البيولوجي الشبكي الموقع الويمثل ها األمانة. التي تشرف علي

الحصول وتقاسم بشأن تبادل المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة متخصصة، مثل الجماهير لأخرى ل
 المنافع.

ته وبواب تفاقية التنوع البيولوجيالشبكي الموقع التفهم على أنها ليست  تآلية غرفة تبادل المعلوما وتجدر مالحظة أن -80
من العمل ويتعين القيام بمزيد وخدمات المعلومات التي تحتفظ بها األطراف.  الشبكية المواقعمن شبكة ك، ولكن أيضا فقط

 المعلومات والرسائل في جميع أنحاء الشبكة.تنقل لضمان أن 
وتدعم  تيسر منصةحاليا،  وضعهاالتي يجري و تفاقية التنوع البيولوجي، الشبكية التيجية سترااالوينبغي أن توفر  -81

مختلف الجهات ب االتصالعمليات تطوير البنية التحتية التي يمكن أن تدعم  تتيحهذه. وينبغي أن  تصالاالاستراتيجية عناصر 
عملية مع أي  متضمنة ومدمجة ةاالجتماعي اإلعالمل وسائتكون أيضا أن  الشبكيةستراتيجية اال وينبغي أن تضمنالفاعلة. 
ضمان التوافق مع وكاالت األمم المتحدة طرائق على  أو برمجية شبكيةتطوير عملية أي  تركزأن وينبغي . شبكيةتطوير 
 منظومة األمم المتحدة.ل الشبكيةمعايير الاألخرى و 

 االجتماعية والشبكات االجتماعية اإلعالموسائل 
وتبادل المحتوى  ن المستخدمين من إنشاءمك  والتطبيقات التي تُ الشبكية االجتماعية إلى المواقع  اإلعالم شير وسائلت -82

البلدان والمناطق،  بينتختلف االجتماعية  اإلعالم لتطبيقات وسائأن حين  . وفياالجتماعيالتواصل شبكات أو المشاركة في 
السنوات األخيرة، أصبحت  . وفينإينكدليوتيوب، و و سنابشات، و  نستاغرام،او  ،تويترو فيسبوك، هي المنصات انتشارا  فإن أكثر
الواقع، كان أكبر نمو في  . وفيالعمل الجماعي لتيسيراالجتماعية والتواصل االجتماعي أدوات مهمة للغاية  اإلعالموسائل 
 اعية.االجتم اإلعالمشهرا في مجال وسائل  24 آخر في األمانةالتوعية التي تقوم بها مجال 

مجموعة أساسية من ستستخدم األمانة ، و اتصالفي أي استراتيجية  مهما ااالجتماعية عنصر  اإلعالموسائل وتعد  -83
. بعد ذلكوتكييفها  هاإرسالالجهات الفاعلة األخرى  أن تعيديمكن  التي، االجتماعية اإلعالموسائل عبر  التراسلعمليات 

األمين صدر أ، 2016عام  . وفيسيتم تقاسمها بعد ذلكالتي  ةاالجتماعي اإلعالمكل عام خطة لوسائل  األمانةوستصدر 
ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في  ةاالجتماعي اإلعالممع وسائل  تتفاعلاألطراف أن على ، مشيرا إلى أن اإخطار التنفيذي 

بشأن مستقلة الجهات الفاعلة استراتيجيات  منجهة  ه يمكن أن يكون لكلحين أن . وفيتبادل المعلوماتها لذلك من خالل آليات
ضافة . و على هذه المنصات التراسلتنسيق ، فمن المهم اخاصة بهالمميزة ها الاالجتماعية التي تخدم مجتمعات اإلعالموسائل  ا 

تبادل مثل يوالجهات الفاعلة. ولذلك،  المنصاتاالجتماعية تكمن في تبادل المحتوى عبر  اإلعالمقوة وسائل فإن لى ذلك، إ
عادة نشر المحتوى من الجهات الفاعلة األخرى استراتيجية   .مهمةالمحتوى وا 
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 اإلعالموسائل  منصاتمختلفة. وفيما يلي بعض  امختلفة أغراضالاالجتماعية  اإلعالممنصات وسائل وتخدم  -84
 االجتماعية:
على موقع  تنوع البيولوجيعقد األمم المتحدة للصفحة هي ينبغي أن تكون المنصة الرئيسية  فيسبوك. )أ(
مع اتفاقية  المشاركين في العملجميع األشخاص وينبغي أن يلتمس . www.facebook.com/UNbiodiversityفيسبوك، 

هذه الصفحة متنوع  الذي يطلع علىالجمهور و هذه الصفحة. إقامة رابط ب عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيالتنوع البيولوجي و 
ال هذه الصفحة  ى فيمحتو اللهذا السبب، فإن و العالم.  حولالجمهور من عامة ويشمل الخبراء العلميين، وكذلك أفراد  -

 ؛أيضا رسائل أكثر شعبية ه يتضمن، ولكنفقط يتضمن معلومات عن العمليات الرسمية التفاقية التنوع البيولوجي
تغريدات على  . وتكتب األمانةwww.twitter.com/cbdnews هوتويتر  على منصة األمانةموقع  ر.تويت )ب(

ن في عمليات اتفاقية و ن والمشاركو المندوب الموقع همالجمهور الرئيسي لهذا و . والمناسبات هذه الصفحة على أساس األحداث
إرسال محتوى  لشركاء إلى إعادةأن يسعى افي المفاوضات الدولية األخرى. وينبغي  فضال عن المشاركينوجي، التنوع البيول
 مناسبا؛ حيثما يكونالتغريدات 

االجتماعية.  اإلعالموسائل من أدوات  للشباب مهمةأداة  ابرز بوصفهتهذه المنصة بدأت  .نستاغرامإ )ج(
وتقوم نصي.  أكثر من كونه بصريهي وسيط لتبادل األفكار والخبرات. و  يهاونصوص موضوعة علتستخدم منصة الصور، و 

كوسيلة هذه  تصالاالاستراتيجية المشاركون في ويمكن أن يستخدمها رام. غإنستاعلى موقع جمهور ببناء قاعدة األمانة 
 ؛الصور لتبادل األفكار الستخدام

 تظلالفيديو القصيرة والنصوص التي ال  قاطعمتيح تبادل ي تأخرى للشباب. وه مهمةمنصة  سنابشات )د(
 ؛ما أو موقع ما محتوى تبادل الخبرات المباشرة، وعادة في حدثوييسر ال. مشاهداتعدة أكثر من قائمة بعد 

فيها  يبدوالتي  البيئاتفي  ينالممارس من بشكل متزايد لبناء مجتمعات ُتستخدممنصة مهنية  نإينكدل )ه(
ويمكن بالتنوع البيولوجي.  المتعلقةالمتخصصة  التقنيةحتوي على العديد من التجمعات المهنية و توهي جدا.  افيسبوك عامي

 التنوع البيولوجي. اتبسياس المعنيةالتواصل بين الجهات الفاعلة التقنية والعلمية  لتيسيرهذه األداة استخدام 
 خرىاأل والعوامل المضاعفةالشركاء 

عوامل هذه المنظمات وال تكون . امن أجل تنفيذه امهمدورا منظمات العدد من دي يؤ تنفيذ هذه االستراتيجية،  عند -85
جي. من تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولو  يمكن أن تحقق مكاسبأيضا دوائر تمثل ، ولكن فحسب ئلرساة للمضاعف
 الحصر:المثال ال على سبيل  التالية الجهات قائمةالوتضم 

 شابهةاالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي خطط استراتيجية ملدى  ة بالتنوع البيولوجي.االتفاقيات المتعلق )أ(
بين  التراسل. وينبغي تنسيق في بعض الحاالت بها صراحةلم تكن مرتبطة  ، إنألهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

 البرية وغيرها؛ لألحياءيوم العالمي والألراضي الرطبة، يوم العالمي لاليام الدولية، مثل أللبما في ذلك  تلك المنظمات
لربط عمل اتفاقية التنوع البيولوجي وجدول أعمال  مهمةوسيلة  تعتبر اإلعالمإدارة األمم المتحدة لشؤون  )ب(

مراكز ا بأيضروابط  اإلعالمإدارة شؤون  وتتضمن. األخرى واألنشطة 2030 لعام لتنمية المستدامةا بحطةالتنوع البيولوجي 
 االتفاقية؛بشأن  قليمياإلعمل لاألمم المتحدة لإلعالم التي يمكن أن توفر الدعم ل

دارةبرنامج األمم المتحدة للبيئة  )ج( لرسائل. لمضاعف مهم  عامل والمعلومات العامة التابعة لهالتصاالت ا وا 
التصاالت ا إدارة ومدى وصولع البيولوجي، التنو  مكونا كبيرا بشأناألمم المتحدة للبيئة برنامج ويتضمن جدول أعمال 

إطالق تقارير اتفاقية التنوع البيولوجي في الماضي، بما في وقد استفادت عملية عالمي. والمعلومات العامة في مجال االتصال 
 ؛ت العامةوالمعلوماالتصاالت ا إدارة في التصاللمن دعم البنية التحتية  لتنوع البيولوجيية لالعالمتوقعات النشرة ذلك 

http://www.facebook.com/UNbiodiversity
http://www.twitter.com/cbdnews
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مانات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشنن تيير المنا،  واتفاقية األمم المتحدة التابعة أل االتصال فرق )د(
التنوع البيولوجي وتغير جداول أعمال التآزر بين تنفيذ  لإلبالغ عن أوجهشركاء مهمين تعد  لمكافحة التصحر )اتفاقيات ريو(
 المشتركة؛ االتصالاتفاقيات ريو، وغيرها من أنشطة جناح ذلك من خالل منصات مثل  المناخ وتدهور األراضي. ويشمل

آلية ك، نظرا لدور مرفق البيئة العالمية االتصالالمتعلق بلعمل ل ةمهم ةشريك أمانة مرفق البيئة العالمية )ه(
 مالية لالتفاقية؛
االتحاد الدولي لحفظ عمل  نظرا ألنهذه،  التصاالستراتيجية شريك رئيسي ال االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )و(

االتحاد الدولي لحفظ أمانة  الصادرة عنباإلضافة إلى الرسائل و في تطور اتفاقية التنوع البيولوجي.  كان أساسيا الطبيعة
 الطوعية، وأبرزها: هتقوم به لجان مهم، هناك عمل الطبيعة

، االتصاللجنة التعليم و أطلقت  .لحفظ الطبيعةالتحاد الدولي ل التابعة االتصاللجنة التعليم و  (1)
في أعقاب السنة  أنشئت، التي NatureForAll#مبادرة بالتعاون مع اللجنة العالمية للمناطق المحمية )المذكورة أدناه( 

نقل يمكن أن ت مهمةحملة وسيلة الوتمثل  جيل جديد."إلهام "و "،الحب ال الفقدان" تيالدولية للتنوع البيولوجي، وحمل
أيشي للتنوع هدف تنفيذ في  مهمشريك  االتصاللجنة التعليم و و مع التنوع البيولوجي والطبيعة.  عن االنخراطرسائل 

 ؛1 البيولوجي
مبادرة في شريك  اللجنة العالمية للمناطق المحمية اللجنة العالمية للمناطق المحمية. (2)

#NatureForAll ،في إطار 11 أيشي للتنوع البيولوجيهدف ان تنفيذ قبل كل شيء، لجنة تعمل على ضم ولكنها 
أن  اللجنة العالمية للمناطق المحمية التي تضطلع بها التراسل أنشطة يتعين علىاتفاقية التنوع البيولوجي. ولذلك 

 وضح كيفيي ذال التراسلأيضا على أن تعمل اللجنة  يتعينلمناطق المحمية، و المتعلقة باع تحقيق األهداف تشج
 تحقيق هذا الهدف الدعم لمجموعة متنوعة من أهداف التنمية المستدامة األخرى؛ يوفر

 لتوضيحأداة اتصال مهمة  التحاد الدولي لحفظ الطبيعةلالقائمة الحمراء تعد  لجنة بقاء األنواع. (3)
 ؛12 أيشي للتنوع البيولوجي هدفحالة 
تعليم من أجل ال بشأن ها، ولكن أيضا لعملقطف التنوع البيولوجي لعلوم ةأساسي ةشريكليست  اليونسكو )ز(

التي تعمل في لمجتمعات التعليم بقوة  االتصالالرسائل و يؤدي عملها إلى تضخيم لهذا السبب، يمكن أن و التنمية المستدامة. 
 ؛النظاميوغير  النظاميالتعليم مجال 

العالمي من خالل مئات  صولهالمدى و مهم نظرا مضاعف  عامل المائية وحدائق األحياءحدائق الحيوان  )ح(
مائية حملة ناجحة جدا في الحياء األالرابطة العالمية لحدائق الحيوان وحدائق  ونظمتالماليين من الزوار سنويا إلى مرافقها. 

 ؛ضخماأن تحدث فرقا  همثل هذ أخرىحمالت من شأن تعزيز الوعي بالتنوع البيولوجي، و لالماضي 
حدائق الحيوان وحدائق دور لورا مشابها ديمكن أن تؤدي  التاريخ الطبيعي الحدائق النباتية ومتاحف )ط(

لتنوع البيولوجي وعقد األمم المتحدة للتنوع ا لحفظ الحدائق النباتية حملة كبيرة دعمالمنظمة الدولي لنظمت وقد . مائيةالحياء األ
 ؛االعمل معهم النظر في مواصلة ومن المقررالبيولوجي، 

كعضو في فرق العمل  عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي أساسي فيشريك  لطبيعةلالمي الصندوق الع )ي(
، بما في ذلك لفرق العمل االتصالوتعتبر وسائل . التصال والتثقيف والتوعية العامةالرئيسية واللجنة االستشارية غير الرسمية ل

 أكبر؛جمهور  ودفعها إلىالرسائل  ية لمضاعفةقو  وسائلمؤشر الكوكب الحي، وساعة األرض وغيرها من المشاريع، 
إليها نظر الفي أجزاء أخرى من هذه الوثيقة، ولكن ينبغي يشار إليها بالجمهور  اوعالقته اإلعالموسائل  )ك(

 ؛دعما كبيرا وتأثيرات مضاعفةية اإلعالمستراتيجية مع المؤسسات االشراكات ويمكن أن توفر ال. كعامل مضاعف هنا أيضا
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 مهم أيضا.مضاعف  عاملالمشاهير  المتحدثينمن  مراء األمم المتحدة وغيرهسف )ل(
 حداثاأل

لى مجموعة متنوعة من الجمهور، في بيئة عادة ما عرسائل ال، حيث يمكن نشر التصالا مهمة لتمثل األحداث فرص -86
كبيرة حول جدول أعمال الدولية الت مؤتمراالكانت وعادة ما تهم مجموعة متنوعة من المجتمعات. و  اإلعالممليئة بوسائل تكون 

لتنفيذ جدول األعمال، ولكنها  مهمةا فرصوهي ال تزال تمثل حتى اآلن.  التصاللالتركيز الرئيسي موضع التنوع البيولوجي 
 الوحيدة. وتشمل بعض هذه االجتماعات ما يلي:الفرص ليست 

 اجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛ )أ(
واتفاقية األمم المتحدة  متحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاألمم ال اتفاقيةاجتماعات مؤتمر األطراف في  )ب(

 ؛لمكافحة التصحر
 اجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ )ج(
 الدورات السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة؛ )د(
 تحاد الدولي لحفظ الطبيعة.اجتماعات اال )ه(

 الروابط. وتوضيحهذه  تصالاالاستراتيجية أهداف  لنشرفرص ال اغتنامفي كل من هذه االجتماعات، ينبغي و  -87
 مهمة ، فرصاتتباين عنهجدول أعمال التنوع البيولوجي، ولكنها باألحداث الوطنية التي قد تكون ذات صلة وتمثل  -88
بين التنوع  لتوضيح االرتباطأو احتفاالت االستقالل الوطنية الثقافية االحتفاالت دة من االستفا. وينبغي أيضا أيضا التصالل

 الهوية الوطنية.و البيولوجي 
عمل االتفاقية اإلشارة إلى خاللها يمكن  ا مهمةأحداث األخرى المهمةدولية اليام األاألمم المتحدة و يام أتمثل كما  -89

تنفيذ االتفاقية في تحقيق  توضح كيف يمكن أن يساهمبطريقة  التراسلولية، ينبغي مواءمة لهذه األيام الدوبالنسبة . به ءواالحتفا
يوم العالمي والما يلي: اليوم العالمي لألراضي الرطبة،  مراعاتها التي يتعينمن أهم األيام و . من هذه األيام أهداف كل يوم

اليوم العالمي لمكافحة التصحر، و يوم البيئة العالمي، و األرض،  يومو يوم المحيطات، و اليوم العالمي للمياه، و البرية،  حياءلأل
 ويوم األغذية العالمي.

عملية للغاية لتنفيذ أي  مهمامن كل عام، حدثا  /أيارمايو 22اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، في ينبغي أن يكون كما  -90
اليوم وتغتنم هذا  يحدده األمين التنفيذيالذي ع موضو بالالجهات الفاعلة على المستوى الوطني  وينبغي أن تسترشداتصال. 

 الرؤى واالستجابات الوطنية.عن فرصة للتعبير ك
 األدوار واإلجراءات الرئيسية -زاي

األدوار المبينة و األنشطة واألدوار التالية من أجل تنفيذ االستراتيجية. توخى تُ في ضوء جميع العناصر المذكورة أعاله،  -91
 جديدة.المعلومات التعديلها بناء على  ينبغيأدناه إرشادية، و 

بقاء حالة تصال، االاألمانة دورا في وضع إطار  واألمين التنفيذي وموظف يؤديس أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. -92 وا 
 توفر. وباإلضافة إلى ذلك، سوف األخرى الجهات الفاعلة إلىتنسيق وتقديم المشورة إلى االستعراض، والسعي  االتصال قيد

وفر الدعم لألطراف والجهات تفي هذه االستراتيجية، وس الواردةمع التركيز على األهداف الرئيسية  جامعة عمليات تراسلمانة األ
 موظفو، ضمن غيرهم، بما في ذلك، القائمة االتصالخطة في شكل تنسيق من خالل فرق عمل الالمعنية األخرى لتنفيذ 

فرقة عمل و ، اإلعالمدارة األمم المتحدة لشؤون إلاالتصال المعنية بفرق العمل و لبيئة، دة لاألمم المتحلبرنامج  وناإلقليمي اإلعالم
 بعض الفرص الرئيسية لزيادة الجهود. وترد أدناه. لدوائر األعمال االتصال
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مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في األمم المتحدة دورا رئيسيا في تنفيذ تؤدي  وكاالت األمم المتحدة. -93
جدول األعمال العالمي للتنوع البيولوجي، ولكن أيضا في ب عملياتها للتراسلربط إلى السعي  من حيثراتيجية، ليس فقط االست

ينبغي بذل المزيد من و . اجدول أعمال التنوع البيولوجي الرسائل والمحتوى ألنشطتهيمكن بموجبها أن يوفر التي  وسائلالتحديد 
 من أجل التنوع البيولوجي، على سبيل المثال: التصالا بشأنالجهود لتنفيذ حمالت منسقة 

والتنوع البيولوجي، على النحو  عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي إبراز صورةاألمين العام لألمم المتحدة:  )أ(
 ، في جميع أنحاء منظومة األمم المتحدة؛65/161الجمعية العامة قرار المطلوب في 
خطة التنوع البيولوجي المتعلقة بذات الصلة بألنشطة الخاص با للتراسلقديم دعم : تاإلعالمإدارة شؤون  )ب(

 ؛العالم حولمراكز األمم المتحدة لإلعالم ببما في ذلك توفير روابط األخرى األنشطة و ، 2030التنمية المستدامة لعام 
ليم من أجل التنمية المستدامة، التع بشأناليونسكو: تقديم الدعم من خالل دمج التنوع البيولوجي في عملها  )ج(

 ؛االتصالالتنوع البيولوجي في قطاع العلوم، ودعم  ها بشأنعملو 
موظفي وشبكة إدارة االتصاالت والمعلومات العامة : تقديم الدعم من خالل تعبئة برنامج األمم المتحدة للبيئة )د(

اليوم العالمي للبيئة  لالستفادة منأيضا إلى إيجاد سبل التنوع البيولوجي. وسيسعى بشأن  االتصاللدعم  يناإلقليمي اإلعالم
 لتسليط الضوء على قضايا التنوع البيولوجي؛

التنوع البيولوجي في العمل على المستوى بها دمج يُ الطرق التي  نشربرنامج األمم المتحدة اإلنمائي:  )ه(
 القطري؛

 حسب االقتضاء. لمتحدة للتنوع البيولوجيعقد األمم امع  تراسلها: تنسيق منظمة األغذية والزراعة )و(
العالمية.  لعمليات التراسلالوطنية  النسخ لنشرفي اتفاقية التنوع البيولوجي هي الوسيلة األساسية  ألطرافاوستكون  -94

 :وبالتالي، ستقوم بما يلي
 رسائل لتناسب الظروف الوطنية والجماهير الوطنية؛ال تعديل )أ(

 ؛هذه تصالاالاستراتيجية م أنشطة تدعأحداث و تنظيم  )ب(
 تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي؛لالوطنية  الحالةعرض  )ج(
 العالمية؛ االتصالتوفير الموارد الالزمة لحمالت  )د(
 مستويات التوعية العامة بشأن التنوع البيولوجي وقيمه. تتبع )ه(
دمج وبما في ذلك الالتنوع البيولوجي"، بما في ذلك مع الوزارات األخرى "غير  االتصالبناء الجسور في  )و(

 .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالوزارات األخرى في أنشطة 
الطبيعة والتنمية  ت حفظالمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجاالتعد  المنظمات غير الحكومية الدولية. -95

في تحقيق الخطة  اأهمية عملهالتعريف بالشركاء الرئيسيين. وسوف تسعى إلى  منخرى األ ةالبيئي األعمالالمستدامة و 
 لخطة االستراتيجية.ا لدعمالذي تقوم به  االتصالعمل من واالستفادة  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

رئيسية لالتفاقية  مجموعة تمثلالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. -96
 :توضيح فيدورها ويتمثل المستدام.  هواستخداملتنوع البيولوجي االتقليدية المتعلقة بحفظ  المعارف كأوصياء على
الوطني  ينيعلى المستو  التنوع البيولوجي واستخدامه المستداممساهمات المعارف التقليدية في حفظ  )أ(

 والعالمي؛
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 .2020-2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي المساهمة في تنفيذ الخطة اال )ب(
الوطني  المستوىفي تنفيذ االتفاقية على  اهذه المجموعات دور يمكن أن تؤدي  الوطنية.المجتمع المدني منظمات  -97

 الجمهور.عامة الدعم بين  إلى بناءالدعم لعمل االتفاقية، وينبغي أن تسعى  وعليها أن توضحوكذلك على المستوى الدولي. 
هذه  تواصلينبغي أن  .المائية وحدائق األحياءالتاريخ الطبيعي  والحدائق النباتية  وحدائق الحيوان  متاحف -98

 ير السلوك.يتغبشأن ، بما في ذلك أي أنشطة االتصالها في مجال تطوير عملالمجموعات 
 منظمات الشباب. المستدام، بما في ذلك من خالل هالتنوع البيولوجي واستخدام حفظدوره في  سوف ينشر شبابال -99

بما في ذلك من  وتستخدمه على نحو مستدامالتنوع البيولوجي بها حفظ تالطرق التي سوف تنشر  األعمالدوائر  -100
 دعم التنوع البيولوجي.التي تدعو إلى جديدة األسباب الخالل 
دول أعمال ج وتنخرط في ايتم التعرف عليه كلما، تلك الجهاتمنظمات وجهات فاعلة أخرى إلى  إضافةويمكن  -101

 التنوع البيولوجي.

 العناصر المقترحة لمشروع مقرر -رابعا
 رغب مؤتمر األطراف في اعتماد مقرر على غرار ما يلي:يقد  -102

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،إن 
ألمم عقد ا 2020-2011، الذي أعلنت فيه الجمعية 65/161الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار إلى  إذ يشير

 المتحدة للتنوع البيولوجي،
ودعمه الستراتيجية عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي على النحو الذي استعرضه  11/2إلى المقرر  ذ يشيروا  

 ستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الرابع،الالمخصص المفتوح العضوية الفريق العامل 
 لتوعية العامة،التصال والتثقيف وااإلى برنامج عمل  ذ يشيروا  

ذ يشير  المعنون ،التحاد الدولي لحفظ الطبيعةالتابع ل 2016لعام للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة  93إلى القرار  وا 
، بما في ذلك من خالل حملة 1 أيشي للتنوع البيولوجيهدف دعم إلى الطبيعة على مستوى العالم"، ودعوته ب"ربط الناس 

#NatureForAll، 
 3العالمية التي وضعها األمين التنفيذي؛ تصالاالتراتيجية اسإطار ب يرحب -1
وطنية وتقديم تقرير عن نتائج ال هااستراتيجياتتسعى إلى وضع  وهياألطراف إلى استخدام اإلطار  يدعو -2

 خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛من أعمالها 
تسعى إلى وضع  وهيأيضا اإلطار وكاالت األمم المتحدة والصناديق المتعددة األطراف إلى استخدام  دعوي -3
 ؛هااستراتيجيات

وتطوير اإلطار، بما في ذلك من خالل  مواصلة نشرإلى األمين التنفيذي أن يواصل العمل على  يطلب -4
العمل مع الشركاء الحاليين لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بما في ذلك مكتب األمين العام لألمم المتحدة، ومن خالل 

 .القادمعن النتائج إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه  اتقرير  أن يقدمراكات جديدة، رهنا بتوافر األموال، و ش إقامة
_________ 
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