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 الحتفال بعقد لستراتيجية إمشروع 

 لمتنوع البيولوجي األمم المتحدة

3122-3131 

 مقدمة- أوال 

تفاقية التنوع البيولوجي الجمعية ماع العاشر لمؤتمر األطراف في ابناًء عمى مبادرة من اليابان، أوصى االجت -1
وأعمن القرار . حدة لمتنوع البيولوجيعمى أنيا عقد األمم المت 1111-1111العامة لؤلمم المتحدة بإعبلن الفترة 

عقد األمم " 1111-1111، الصادر عن الدورة الخامسة والستين لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة الفترة 65/161
 ".1111-1111المتحدة لمتنوع البيولوجي، بغية المساىمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي لمفترة 

أن يقود في ىذا الصدد، بالتشاور مع الدول األعضاء، تنسيق أنشطة العقد "مين العام، وطمب القرار إلى األ -1
نيابة عن منظومة األمم المتحدة، بدعم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانات االتفاقيات األخرى المتعمقة 

الدول األعضاء المقتدرة  دعوأن يبالتنوع البيولوجي، وصناديق وبرامج ووكاالت األمم المتحدة ذات الصمة، و 
 ."إلى المساىمة، عمى أساس طوعي، في تمويل أنشطة العقد

االعتراف بأىمية "وأيضا " في تنفيذ اتفاقيات ريو تساقبأىمية تحسين اال"ىذا الطمب في سياق االعتراف  ندرجوي -3
مؤتمر  يحثىدافيا المحددة، و تعزيز أوجو التآزر بين االتفاقيات المتعمقة بالتنوع البيولوجي، بدون المساس بأ

مى النظر في تعزيز الجيود في عاألطراف في االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف المتعمقة بالتنوع البيولوجي 
لكل واحدة من ىذا الصدد، مع مراعاة الخبرات ذات الصمة ومع األخذ في الحسبان الوضع القانوني المستقل 

 ".ياوصبلحياتىذه الصكوك 

التفاقية الخطة االستراتيجية "في اتفاقية التنوع البيولوجي اعترف بأن األطراف أن مؤتمر ب التنويو أيضاويجدر  -4
تمثل إطارا مفيدا ومرنا ومهما لجميع االتفاقيات المتعلقة بالتنىع " 1111-1111لمفترة التنوع البيولوجي 

 ".البيىلىجي
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خطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي وأىداف أيشي لمتنوع تنفيذ أىداف ىذه الوتعزيز ة لدعم أداوسيكون العقد  -5
الفاعمة الوطنية والحكومية الدولية وأصحاب  جياتالبيولوجي، وسيسعى إلى تعزيز إشراك طائفة متنوعة من ال

التخطيط أنشطة ة المتعمقة بالتنوع البيولوجي في صمذات ال قضاياجميع ال دمج يدفبالمصمحة اآلخرين 
وتنفيذ واإلببلغ األطراف عمى إعداد  حثوسيتم عمى مدار العقد . نشطة االقتصادية األوسع نطاقاً اإلنمائي واأل

ة زمنيًا لتنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي، بما في ذلك المراحل عن االستراتيجيات الوطنية الموقوت
 .المؤقتة، وآليات اإلببلغ عن التقدم المحرزالرئيسية 

 تمثلوسي. شي لمتنوع البيولوجيات الخطة االستراتيجية وأىداف أيلتنفيذ جميع غاي ضايعر دعمًا  وسيقدم العقد -6
التركيز بشكل خاص عمى دعم اإلجراءات البلزمة لمتصدي لؤلسباب الكامنة وراء فقدان  فياليدف المنشود 

مة بتحقيق ذلك ضمان تعميم ومن بين الطرق الكفي. التنوع البيولوجي، بما في ذلك أنماط اإلنتاج واالستيبلك
شواغل التنوع البيولوجي عمى مستوى الحكومة وجميع قطاعات المجتمع، من خبلل االتصال والتثقيف 

 .والتوعية، والتدابير الحافزة المبلئمة، والتغيير المؤسسي

ات األخرى ومن بين العديد من الحواجز التي تحول دون تحقيق أىداف اتفاقية التنوع البيولوجي، واالتفاقي -7
. شد خطورةاأل العواملانعدام التوعية العامة بأىمية التنوع البيولوجي في مرتبة  يأتيالمتعمقة بالتنوع البيولوجي، 

ومن المرجح أال يبادر المواطنون وأصحاب المصمحة إلى اتخاذ الخطوات البلزمة لتعميم شواغل التنوع 
. لتوعية بأىمية التنوع البيولوجي في تحقيق رفاىية اإلنسانالبيولوجي في حياتيم وممارساتيم اليومية بدون ا

 .أيضًا في االنخفاض النسبي لؤلولوية السياسية الممنوحة لقضايا التنوع البيولوجي ةويساىم انعدام التوعية العام

وتضمنت ىذه . وقد تأكد انخفاض مستوى التوعية العامة بالتنوع البيولوجي في عدد من الدراسات الحديثة -8
، ودراسة 1117في أواخر عام  الذي أجري "البارومتر األوروبي بشأن التنوع البيولوجي" استقصاءالدراسات 

، واستقصاء 1111و 1119أجراىا معيد إيبسوس لبلتحاد المعني بالتجارة البيولوجية األخبلقية في العامين 
، ودراسة قارنت بين أوجو 1111ي عام أجرتو وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية في المممكة المتحدة ف

 .السموك في الواليات المتحدة األمريكية والصين

استقصاء بعنوان  1119وفي سياق التعاون مع األمانة بشأن التوعية العامة، أجرت شركة إيرباص في عام  -9
اء في شخص من اآلب 1 511سنوات، و 11إلى  5طفل تتراوح أعمارىم بين  1 511 بين، "قافمة الطبيعة"

عمى بيانات في الحصول  1111 عام في أيضاً  أمكنو . لطبيعةباالمممكة المتحدة لتحميل مدى معرفة األطفال 
طفل وشاب تتراوح أعمارىم بين  11 111شمل أكثر من  استقصاءوىو  - "البيولوجي اليرباص المؤشر"سياق 

 :ات بصفة عامة إلى ما يميتقصاءسوأشارت اال. عشرة بمدان من مختمف أنحاء العالم في، سنوات 18و 5

وكان ينظر إليو بين أولئك الذين فيموه عمى  .مصطمح التنوع البيولوجي معنى قميلاللم يفيم سوى  -
 ما تقدمو من خدمات؛و النظم االيكولوجية  عمى أساس وليس ،أساس األنواع

إاّل أنيم لم  ،لعالميكان لدى الناس تصور بأن فقدان التنوع البيولوجي مسألة خطيرة عمى المستوى ا -
 بين أزمة التنوع البيولوجي وحياتيم أو أنشطتيم الخاصة عمى المستوى المحمي؛القائمة يممسوا الصمة 
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 عمى التنوع اظفومستيمكين ومواطنين لمح ،بوصفيم أفراداً  ،اتخاذ إجراءاتيرغبون في كان الناس  -
ليم لتحديد اإلجراءات التي ينبغي  افيةلممعمومات الك إاّل أنيم شعروا بعدم امتبلكيم ،البيولوجي
 بيا؛ االضطبلع

 مواقعفي  أو بيوتنسبة كبيرة من وقتيم داخل  يقضونكان األطفال والشباب موضع االستقصاء  -
 مقدرات التيدىشتيم لعن  ، في الوقت نفسو،أعرب األطفالو . ما يبعدىم عن الطبيعةوىو  ،حضرية
يريدون يم؛ وىم بيوتسعادتيم لقضاء بعض الوقت خارج  ربون عنيع وال يزالوناألنواع،  يا بعضتتمتع ب

 .صة غير متاحة ليم بالضرورة لفعل ذلكتعمم المزيد عن التنوع البيولوجي إاّل أن الفر 

وقد أظير استقصاء عن أوجو السموك والمعرفة المتعمقة بالتنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية، الذي نشرتو وزارة  -11
من  %18، أن 1111، في أوائل عام (DEFRA)الشؤون الريفية في المممكة المتحدة البيئة واألغذية و 

؛ 1119في عام % 11بالمقارنة إلى  1111عن التنوع البيولوجي في عام " بعض الشيء"المستجيبين يعرفون 
% 31؛ وأن %11لى إبالمقارنة " سمعوا االسم"فقط % 18؛ وأن %14بالمقارنة إلى " قميبل"يعرفون % 31وأن 

 .%31لم يسمعوا عنو قط، وذلك بالمقارنة إلى 

عن االتحاد المعني بالتجارة البيولوجية األخبلقية في  ةالصادر  "لبارومتر التنوع البيولوجي"وقدمت آخر نشرة  -11
في المتوسط من % 65فقد قال ما نسبتو . يار، آراء مختمفة عن حالة التوعية في بمدان مختارةأ/أوائل مايو

وألمانيا والمممكة المتحدة إنيم سمعوا عن التنوع  ،وفرنسا ،مقابمتيم في الواليات المتحدة تين تماألشخاص الذ
وبمغت . 1119شباط /المسجمة في فبراير% 56، وىي نسبة أعمى من نسبة 1111شباط /البيولوجي في فبراير

 ،واليابان ،كوريا الجنوبيةو  ،البرازيل)في المتوسط في سبعة بمدان % 71نسبة التوعية بالتنوع البيولوجي 
لبلتحاد المعني بالتجارة  "بارومتر التنوع البيولوجي" شيروي(. والمممكة المتحدة وألمانيا ،والواليات المتحدة

، %(98)في فرنسا  الوعيمعدالت ارتفاع وجود اختبلفات كبيرة بين البمدان، السيما إلى البيولوجية األخبلقية 
وتعزى التوعية المتزايدة جزئيا إلى السنة الدولية لمتنوع البيولوجي %(. 78)لجنوبية ، وكوريا ا%(93)والبرازيل 

. بالتنوع البيولوجي أشخاص اشتركوا في االستقصاء أنو سمعثبلثة بين من واحد أعمن شخص  إذ، 1111
ا عقد التنوع األمم المتحدة مؤخر  تولممساعدة في تحقيق أىداف الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي، أعمن

وانخفض العدد بدرجة كبيرة عندما سئموا عن تعريف التنوع البيولوجي، فمم يستطع . 1111-1111البيولوجي 
 .تعريف التنوع البيولوجي عمى نحو صحيحفي المتوسط أشخاص  ثبلثةسوى شخص واحد من كل 

ا االحتفال بالسنة الدولية لمتنوع وسوف يعتمد عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي عمى اإلنجازات التي حققي -11
 1111كانون الثاني /يناير 11في برلين يوم  السنة الدولية لمتنوع البيولوجي وقد ُأطمقت. 1111البيولوجي 

كانون /ديسمبر 19و 18 يوميبمشاركة المستشارة األلمانية، واختتمت في مدينة كانازاوا بمقاطعة إيشيكاوا 
، عن أنشطتو المتعمقة بالسنة الدولية لمتنوع ىذه الوثيقةًا األمانة، وقت كتابة بمد 191وقد أبمغ . 1111األول 

وُنظمت أيضًا مناسبات خاصة من جانب االتفاقيات المتعمقة بالتنوع البيولوجي، وبرنامج األمم . البيولوجي
مكتبًا من المكاتب  74 والجدير بالذكر أن ما ال يقل عن. ومرفق البيئة العالمية ،المتحدة اإلنمائي، واليونسكو

وباإلضافة إلى ذلك، . القطرية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي احتفمت بالسنة الدولية لمتنوع البيولوجي
انضمت عدة وكاالت أخرى من وكاالت األمم المتحدة ذات الصمة إلى االحتفاالت العالمية بإدراج السنة الدولية 

وقد عقدت الدورة الخامسة والستون لمجمعية العامة لؤلمم . مميا ومناسباتيا الخاصةمتنوع البيولوجي في برامج عل
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ووافقت أمانة اتفاقية التنوع . 1111أيمول /سبتمبر 11لمتنوع البيولوجي في المتحدة مناسبة رفيعة المستوى 
عمى منح  ،ع البيولوجيبدورىا الرسمي باعتبارىا نقطة االتصال لمسنة الدولية لمتنو  ا منياعضطبلا ،البيولوجي
وبمغ عدد المشتركين في صفحة السنة  .تصريح باستخدام السنة الدولية لمتنوع البيولوجي 1111أكثر من 

 .شخص 55 111الدولية لمتنوع البيولوجي عمى الفيس بوك، في وقت كتابة ىذه الوثيقة، أكثر من 

 األهداف االستراتيجية لمعقد- ثانيا  
 .شي لمتنوع البيولوجيوأىداف أي 1111-1111الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  لتنفيذ مرنتوفير إطار  -1

الوطني  ة التنوع البيولوجي عمى المستوىمساندة مبادرات تنمية القدرات التي تدعم تنفيذ اتفاقي (أ
االتفاقات قدم الدعم أيضا لبلتفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي، و ي شكلواإلقميمي والدولي، ب

 ؛األخرى ذات الصمةالمتعددة األطراف البيئية 
نجازىا عمىالرئيسية إنشاء منبر لئلببلغ عن التقدم المحرز في تنفيذ المراحل  (ب الوطني  ىالمستو  وا 

 .واإلقميمي والدولي

 إرشاداتديم دعم المنظمات اإلقميمية والدولية التي ليا دور في تنفيذ الخطة االستراتيجية وتحقيق األىداف وتق -1
 .ليا

الفرص المتاحة لربط جدول أعمال التنوع البيولوجي بالعمل المنجز في سياق ىذه واستعمال إبراز  (أ
 القضايا؛

 .تنسيق األنشطة بغية تحقيق التآزر (ب

 بقضايا التنوع البيولوجي زيادة التوعية العامة مواصمة العمل عمى -3

رفاىية اإلنسان، وترجمتيا إلى لغات  تحقيقجي وقيمتو في تقديم رسائل رئيسية بشأن التنوع البيولو  (أ
األمم المتحدة، وتوفير مبادئ توجييية في مجال االتصاالت بغرض تكييفيا مع المغات والثقافات 

 ؛المحمية

ظيار شراكات مع  قامةإ (ب منظمات االتصاالت في جميع أنحاء العالم من أجل إيصال الرسائل وا 
 ؛لمبلئمة محميًا بشأن الرسائل األساسيةاالختبلفات اإلقميمية ا

وضع مبادئ ترمي إلى إدماج التنوع البيولوجي في المناىج التعميمية الوطنية، مع التركيز عمى مبادئ  (ج
 .التعميم من أجل التنمية المستدامة

 الجمهور المستهدف وتغير السموك- ا  لثثا
. العقد إلى إشراك عدد من أصحاب المصمحة سعىولوجي، سيكما ىو الحال بالنسبة إلى السنة الدولية لمتنوع البي

 :والقائمة أدناه ىي قائمة إرشادية تخضع لممراجعة
واالتفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي تنوع البيولوجي المشتركة في تنفيذ اتفاقية الالفاعمة  جياتال- 1

 .عمى المستوى الوطني
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ن مع وكاالت وبرامج و العامم نو سؤوللموجودة عمى مستوى الوزارات الحكومية، والمتعد جميع نقاط االتصال الوطنية ا
وينبغي . عناصر محورية لمعقد ، تعدالفاعمة الحكومية وغير الحكومية جيات، وغيرىا من الذات الصمة األمم المتحدة

 :عمى االضطبلع بما يمي 1111-1111تشجيعيا خبلل الفترة 
 ؛نوع البيولوجيتعزيز التوعية العامة بالت -
 تطبيق اإلجراءات التي تدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية؛ -

 ؛تعزيز إقامة شبكات لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وجميع االتفاقيات المتعمقة بالتنوع البيولوجي -

أي المجان )بيا، بما في ذلك من خبلل إنشاء ىيئات تنسيق وطنية  قومتعزيز تنسيق اإلجراءات التي ت -
 ؛(طنية المعنية بعقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجيالو 

 .زيادة الجيود المبذولة ألغراض التعميم -
 المنظمات اإلقميمية- 1

عمى المستوى اإلقميمي، السيما  بإجراءاتسيتم تعزيز اإلنجازات المتعمقة ببعض غايات وأىداف الخطة االستراتيجية 
أو حينما تحتاج المناطق األحيائية الواسعة إلى  ،نوع البيولوجي عابرة لمحدودحينما تكون العوامل الدافعة إلى فقدان الت

ومن ثم فمن الضروري أن يتضمن العقد إجراءات من شأنيا تشجيع المنظمات اإلقميمية، . إدارة تنفذ عبر عدة بمدان
ذات الصمة األخرى  اتمنظمضبل عن الفسواء تمك التي ترتبط ارتباطًا واضحًا بجدول أعمال التنوع البيولوجي، 

 :قضايا التنوع البيولوجي، والتي ترمي إلى تحقيق ما يميب
 العقد مع الخطة االستراتيجية وأىداف أيشي؛ خبللمواءمة سياساتيا وأىدافيا المتعمقة بالتنوع البيولوجي  -
التفاقيات تنسيق تربط بين الجيود الوطنية المبذولة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وا اتوضع آلي -

 األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي والجيود المبذولة عمى المستوى اإلقميمي؛

 .المتوسط والطويل ىتعميم اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن أولوياتيا عمى المد -
 دوليةالمنظمات ال- 3

المناظر الطبيعية األوسع ل أعمااعترفت وكاالت األمم المتحدة عمى نحو متزايد بفوائد تعميم التنوع البيولوجي في 
وينبغي النظر إلى العقد عمى أنو فرصة سانحة لتنفيذ مبادئ التعميم . نطاقًا من أجل التنمية المستدامة واألمن البشري

بطريقة منسقة، بما في ذلك ضمن إطار أوجو التآزر المحققة مع اتفاقيات ريو واالتفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع 
 :مع المنظمات الدولية خبلل العقد إلى تحقيق ما يمي شراكاتال ستسعىاء عميو، وبن. البيولوجي

 تشجيعيا عمى مواءمة برامجيا وأولوياتيا مع الخطة االستراتيجية وأىداف أيشي لمتنوع البيولوجي؛- 
ستراتيجية وخطة عمل عمى مستوى منظومة األمم المتحدة من شأنيا أن تدمج إمواصمة تطوير وتنفيذ - 

 .عتبارات التنوع البيولوجي في األعمال المتعمقة بالقضايا الرئيسية لمتنمية المستدامة واألمن البشريا
 منظمات المجتمع المدني -4

راء في المجتمع عريض لآلتوافق  التوصل إلىالجميور العام، و  بينبقيمة التنوع البيولوجي التوعية زيادة ستتطمب 
لمجتمعات، بما في ذلك االستيبلك المستدام، بغية اكتساب نمط حياة أكثر بشأن اإلجراءات الضرورية لؤلفراد وا

د ىذه المنظمات وعمميا عمى المستويين العالمي و جوبالنظر إلى و . استدامة، ستتطمب إشراك منظمات المجتمع المدني
 :والوطني، فإن اإلجراءات التي ينبغي اتخاذىا خبلل العقد ستنصب عمى ما يمي
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جدول أعمال التنوع البيولوجي في إحراز التقدم في تنفيذ ت العالمية عمى التعاون من أجل تشجيع الشبكا- 
 المحافل الدولية؛

ن السبل التي تمكنيا من االشتراك في العمميات الوطنية عتزويد شبكات المجتمع المدني بإرشادات - 
 وع البيولوجي؛لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعمقة بالتن

حمبلت لبلتصال والتوعية من شأنيا دعم الخطة  تنظيمتشجيع منظمات المجتمع المدني عمى - 
 .االستراتيجية وتقديم رسائل عن قيمة التنوع البيولوجي في مجال رفاىية اإلنسان

 دوائر األعمال -5

لمستدامين ضرورة االشتراك النشط االعتماد الواسع النطاق عبر المجتمعات ألنماط اإلنتاج واالستيبلك ايتطمب س
 :ما يميتحقق ومن ثم ينبغي أن يشمل العقد اإلجراءات التي . لقطاع األعمال

 ؛"الصديقة لمتنوع البيولوجي"تعزيز المنافع التي تجنييا دوائر األعمال من اعتماد الممارسات التجارية - 
ي سبق ليا االشتراك في اإلنتاج المستدام تشجيع االشتراك مع رابطات األعمال التجارية العالمية الت- 

 رابطات أخرى؛ مع تواصلال عمىات رابطومواصمة تشجيع ىذه ال

وضع وتطوير الرسائل وحمبلت االتصال التي تعزز المنافع االقتصادية والتجارية لئلنتاج واالستيبلك - 
 .المستدامين

 األطفال والشباب -6

لقادم من قادة الغد ومواطنيو، فيي تعد عنصرًا محوريًا لضمان استمرار ة ستشكل الجيل امجموعبالنظر إلى أن ىذه ال
وعبلوة عمى ذلك، فإن ليا مصمحة شخصية في نتائج العقد لكونيا . 1111الزخم المتولد خبلل العقد إلى ما بعد عام 

 :لعقد بما يميومن ثم فمن الضروري اضطبلع ا. تمثل الجيل الذي سيرث النتائج المترتبة عمى اإلدارة البيئية
التشجيع عمى إنشاء حركة ألبطال الشباب ممن سيصبحون، بما يقدمونو من أعمال، مصدر إليام - 

 لمشباب اآلخرين؛
ستراتيجية منظومة األمم المتحدة إاالعتماد عمى المبادرات القائمة عمى جميع المستويات بما في ذلك - 

 لمبيئة؛ والموجة الخضراء وغيرىا من المبادرات؛لبرنامج األمم المتحدة  "تونزا"لمشباب، ومبادرة 

تشجيع إقامة الروابط وبناء الشبكات بين مجموعات الشباب باستخدام طائفة متنوعة من تقنيات الربط - 
 .غير القائمة عمييا عمى حد سواءو الشبكي القائمة عمى اإلنترنت 

 المجتمعات األصمية والمحمية -7

بارىا الجية الوصية عمى المعارف التقميدية ذات الصمة بحفظ التنوع البيولوجي باعت ،ةمجموعأن ىذه المن الواضح 
واستخدامو المستدام، والمجتمعات التي يرتبط وجودىا الثقافي إلى حد بعيد بالتنوع البيولوجي، تمثل مجموعة رئيسية 

 :وفي ىذا الصدد، سيضطمع العقد بما يمي. لضمان تنفيذ الخطة االستراتيجية
ببلغ العالم  توفير-   يذه المساىمة؛باآلليات البلزمة لبلعتراف بمساىمتيا الفريدة وا 
ة إدماج العمل المنجز في ىذه المجتمعات مع العمل الذي تضطمع بو الجيات مواصمتوفير منبر ل- 

 .بجدول أعمال التنوع البيولوجي الفاعمة األخرى فيما يتعمق
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 (، ومتاحف التاريخ الطبيعيتية، وحدائق الحيوانحدائق النبابما في ذلك ال)المجتمع العممي  -8

مجتمع الباحثين الذين يقدمون بعمميم األساس التقني لعمل اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعمقة  عتبري
يس لوضع بتنفيذ العقد، ل امباشر ارتباطا بو  لعمل الذي تضطمعيرتبط او . شريكًا رئيسيًا لمعقد ،بالتنوع البيولوجي

 .جيات توصيل لمعموم ا، بل أيضًا باعتبارىفحسب المؤشرات والبيانات
وتجمع ىذه األنواع الثبلثة . ، والحدائق النباتيةلتاريخ الطبيعي، وحدائق الحيوانويضم المجتمع العممي أيضًا متاحف ا

 .مفي مجال العموم والتعمي لعممية إلى جانب ميارات االتصاالتمن المؤسسات الخبرة ا
 :وسيضطمع العقد بالنسبة إلى ىاتين المجموعتين بما يمي

 ؛توفير منبر لتعزيز االتجاىات الجديدة في مجال بحوث التنوع البيولوجي- 
إتاحة الفرصة لتوسيع نطاق االتصاالت العممية بشأن التنوع البيولوجي، بما في ذلك تعبئة األموال - 

في تحقيق رفاىية  معنية بالتنوع البيولوجي وأىميتوض الوالموارد لممشاريع الطويمة األجل والمعار 
 .اإلنسان

 وسائل اإلعبلم -9

. نيا تشكل جميورًا في حد ذاتوأة لموصول إلى جماىير مختمفة، باإلضافة إلى أدا بالمثلوسائل اإلعبلم  وفرت
تكون بيا قضايا التنوع  التوعية بالسبل التيزيادة وباعتبار وسائل اإلعبلم جميورًا مستيدفًا، يتمثل اليدف في 

وستبذل الجيود خبلل . البيولوجي قضايا مشتركة لطائفة متنوعة من المجاالت الجديدة، والتقارير والسمات الثقافية
العقد من أجل توفير مبادئ توجييية بشأن إعداد التقارير وتشجيع تغطية قضايا التنوع البيولوجي في طائفة متنوعة من 

 .في التقارير المتعمقة بالبيئة والطبيعة والجوانب العممية ةرج نطاق التغطية التقميديالمجاالت التي تقع خا
 أصحاب المصمحة اآلخرون -11

تطوير ىذه  مواصمةوستتم . العديد من المنظمات األخرى في الحسبان في مجال العمل خبلل العقد أن تؤخذيمكن 
 :لحاضر ذكر الجيات الفاعمة التاليةويمكن في الوقت ا. القائمة مع مواصمة تطوير أىداف العقد

. يجري عمى نحو متزايد تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي عمى المستويات المحمية: السمطات المحمية
عمى سبيل المثال، التزمت مئات المدن باستراتيجياتيا المحمية لمتنوع  ،ففي االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

. تحقيق أىداف اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي نحومنيا  البيولوجي كمساىمة
وينبغي خبلل العقد االضطبلع . وأيد مؤتمر األطراف أيضًا خطة عمل تتعمق بالحكومات المحمية ودون الوطنية

دما  .جيابالمزيد من العمل الرامي إلى االعتراف بجيود السمطات المحمية وا 
لتنوع في حين ستكون الحكومات الوطنية ىي الجيات التي تنفذ االتفاقية واالتفاقيات األخرى المتعمقة با: البرلمانيون

يضطمع بو المشرعون ىو الذي سيسمح باإلعداد السريع والفعال لمتشريعات المطموبة  البيولوجي، فإن العمل الذي
ل المنظمات، مثل منظمة البرلمانيين العالمية من أجل بيئة متوازنة، في وينبغي إدراج عم. لمعمل في إطار االتفاقيات

 .إطار العقد
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يعد العنصر األخبلقي في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامو المستدام عنصرًا رئيسيًا في اإلدماج  :المنظمات الدينية
لمنظمات الدينية بدور محوري في وتضطمع ا. الكامل لطريقة حياة أكثر استدامة في حياة المواطنين في كل مكان

يصاليا  .وينبغي لمعقد إدراج ىذا العنصر في المناسبات واألنشطة. تطوير ىذه الرسالة وا 

 طرائق المشاركة- ا  رابع

د أدناه بعض وتر . ات المستيدفةمجموعة من المجموعق المشاركة لكل ائسيكون من الضروري وجود عدد من طر 
 :اإلجراءات المقترحة

 المتعمقة بالتنوع البيولوجي عمى المستوى الوطني اتالفاعمة المشتركة في تنفيذ االتفاقي تجياال -1
ألخرى المتعمقة بالتنوع انقطة االتصال التابعة التفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات االتصال من خبلل - 

 ؛البيولوجي
، باستخدام (ألمم المتحدة لمتنوع البيولوجيالمعنية بعقد اأي المجان الوطنية )إنشاء ىيئات تنسيق وطنية - 

 الييئات القائمة التي أنشئت من أجل السنة الدولية لمتنوع البيولوجي؛

 الفاعمة اإلقميمية لجياتا- 1
والييئات التنظيمية اإلقميمية، بالتعاون مع االتفاقيات األخرى  تفاقية التنوع البيولوجيتنسيق بين أمانة اال- 

 الفاعمة الوطنية ذات الصمة؛ جياتمع إشراك ال البيولوجي، المتعمقة بالتنوع
بين اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي  وضع مذكرة تعاون لمعقد- 

 ، مع برامج عمل متوسطة األجل ومرتبطة بنواتج العقد؛ والجيات الفاعمة اإلقميمية
 المنظمات الدولية- 3

مع اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعمقة تعاون ال ةمذكر مواصمة العمل عمى أساس - 
 مع برامج عمل متوسطة األجل ومرتبطةأو إبرام مذكرات جديدة /بالتنوع البيولوجي، وتحديثيا و
 ؛باإلجراءات المتخذة خبلل العقد

، ولجنة (EMG)العقد، بما في ذلك فريق إدارة البيئة حشد مبادرات وىيئات منظومة األمم المتحدة لدعم - 
، وفريق االتصال المعني (JLG)، وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو (CSD)التنمية المستدامة 

 .بالتنوع البيولوجي، وىيئات أخرى
 منظمات المجتمع المدني- 4

لوجي واالتفاقيات األخرى المتعمقة اتفاقية التنوع البيو مواصمة العمل عمى أساس مذكرة التعاون مع - 
أو إبرام مذكرات جديدة مع برامج عمل متوسطة األجل ومرتبطة /بالتنوع البيولوجي، وتحديثيا و
 ؛باإلجراءات المتخذة خبلل العقد

 .منبر اتصاالت ألنشطتيا إنشاء- 
 دوائر األعمال- 5

 ؛ة تطوير دراسة الجدوى في مجال التنوع البيولوجيمواصمتشجيع - 
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 .جارية الصديقة لمتنوع البيولوجيتعزيز المشاركة مع المؤسسات الت- 
 الشباب- 6

 الشباب؛ المتعمقة بشؤون العمل من خبلل أنشطة منظومة األمم المتحدة - 
 أداة لتنفيذ العقد؛ اباعتبارى ، والمبادرات األخرى المماثمة،تعزيز برنامج الموجة الخضراء- 

 تشمل الرسم والتصوير الفوتوغرافي وكتابة المقاالت وغيرىا؛تنظيم مسابقات ومنافسات - 

 .برنامج ألبطال التنوع البيولوجي من الشباب إنشاء- 

 األصمية والمحمية المجتمعات- 7
والمحمية من أجل ربط أنشطتيا العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية المعنية بالمجتمعات األصمية - 

 المتعمقة بالتنوع البيولوجي؛ االتفاقيات األخرى التنوع البيولوجي و تفاقية با

 المجتمع العممي- 8
 إشراك ىذا المجتمع في وضع مجموعات البيانات والمؤشرات المتعمقة بالعقد؛ المواصمة عمىتشجيع - 

التشجيع عمى وضع برنامج بحوث متوسط األجل عمى المستوى العالمي فيما يتعمق بالمعارف المطموبة - 
 قد؛لتنفيذ الع

تقديم الدعم البلزم لتوسيع نطاق البرامج القائمة لبلتصاالت في مجال العموم ووضع برامج وأنشطة - 
 .جديدة

 اإلعبلم وسائل- 9
ق عرض التنوع البيولوجي في مجاالت ائتوفير مبادئ توجييية بشأن تقديم التقارير من شأنيا توضيح طر - 

 األخبار األخرى؛دين مياو ة، مية، والثقافاألعمال التجارية، والتن

ق جديدة ائبراز قضايا التنوع البيولوجي المحمية والوطنية بطر إلحمبلت توعية  إقامةالتشجيع عمى - 
 وحديثة؛

باعتبارىا  م ىذه اإلنجازاتودع عنيا، واإلببلغة التنوع البيولوجي تغطي فياإلنجازات المحققة بف ار تعاال- 
 .ممارسات نموذجية

 آلخرونأصحاب المصمحة ا- 11
تقديم الدعم لمجيود الجارية بخصوص استراتيجيات التنوع البيولوجي المحمية وتنفيذىا : السمطات المحمية- 

 ؛شبكة من األنشطةإقامة في سياق االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي؛ وتيسير 

جل تطوير الخبرات المتعمقة ة دعم وتشجيع الجيود التي يبذليا المشرعون من أمواصم: المشرعون- 
 بتشريعات التنوع البيولوجي؛ وتوفير التدريب لممشرعين المعنيين وتنمية قدراتيم؛

التشجيع عمى عقد مؤتمرات وتنظيم أنشطة محمية لمتفكير في األبعاد الدينية : المجتمعات الدينية- 
تشجيع الحوارات المسكونية بشأن واألخبلقية المتعمقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامو المستدام؛ و 

 .التنوع البيولوجي والدين

 المتعمقة بالتنوع البيولوجي ضع بيانات معيارية فيما يتعمق بأوجه السموكو - ا  خامس
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وآراء الجميور فيما يتعمق بالتنوع البيولوجي أولوية  أوجو سموكينبغي أن يكون وضع مؤشرات ومعمومات معيارية عن 
وسيتطمب التتبع والرصد الصحيحين لمعقد وضع ىذه . مة لعقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجيمن األولويات العاج

 .األرقام
نشاء إطار عالمي يمكن في وبناء عميو،  ستتمثل الخطوة الرئيسية األولى المتخذة في وقت مبكر من العقد في وضع وا 
الفاعمة التالية من  جياتامة شراكات مع الوكاالت والوينبغي إق. ات إقميمية ودون إقميمية ووطنيةاستقصاءظمو إجراء 

 :أجل االضطبلع بيذا اإلجراء
 الوكاالت المعنية ببحوث الرأي العام- 
 شركات التسويق- 
 الحكومات الوطنية- 
 المنظمات اإلقميمية- 

ل خبرتيا في مبادرات خبرة كبيرة في ىذا الصدد، وينبغي استغبل وأمريكا الجنوبية، مثل أوروبا ،وتمتمك بعض المناطق
 .ات في المناطقستقصاءتنمية القدرات التي من شأنيا دعم إجراء ىذه اال

 قنوات االتصال- سا  ساد
 .ية التي يمكن من خبلليا اإلببلغ عن العقدر شاأدناه قائمة باألنشطة والوسائل اإلترد 

 ية وقواعد االستخدامبصر اليوية ال -1
ويمكن . ويرد الشعار أدناه .عمى شعار عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي وافق مجمس منشورات األمم المتحدة

اإلطبلع عمى معمومات إضافية بشأن االستخدام واستمارة اإلعفاء من المسؤولية لمجيات الفاعمية غير األعضاء في 
 w.cbd.int/2011ww-2020: األمم المتحدة، عمى العنوان التالي

 
 مجموعة الرسائل- 1

 ية وترجماتيا؛رئيسالرسائل ال (أ
 قواعد تكييف الرسائل مع المغات والسياقات المحمية؛ (ب

 االتصاالت اإللكترونية- 3
: يستعمل العنوان التالي 1111أيار /مايو 11في  إنشاء موقع شبكيمن المتوقع  (أ

2020-www.cbd.int/2011 . تتضمن عمل آلية تبادل المعمومات وباإلضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء
 ؛اتقصص المتعمقة بتنفيذ االتفاقياالتفاقيات المتعمقة بالتنوع البيولوجي وآلياتيا وذلك لم

http://www.cbd.int/2011-2020
http://www.cbd.int/2011-2020
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ر، ولينكدين، الفيس بوك، وماي سبيس، وأوركوت، وبيبو، وفريندست)الربط الشبكي االجتماعي  (ب
 ؛(وزونكيو 

 .خدمات تويتر (ج
 المنتجات اإلعبلمية المطبوعة- 4

 الكتيبات- 
 المعمقات- 
 ، والممصقات والتذكارات األخرىشاراتقوالب ال- 
 كتاب تذكاري عن العقد- 
 المجبلت والدوريات- 
 .الطبعات المقبمة لنشرة التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجي- 

 ريةالمنتجات البص- 5
 معارض الصور- 
 مسابقات الرسم- 
 إعبلنات الخدمة العامة- 
 سمسمة برامج تمفزيونية مرخص بيا- 
 نشرات إخبارية بالفيديو- 
 .معارض متجولة- 

 األنشطة التي يضطمع بيا سفراء النوايا الحسنة- 6
 سفير األمم المتحدة لمنوايا الحسنة لمتنوع البيولوجي- 
 رنامج األمم المتحدة لمبيئةسفير النوايا الحسنة لب- 
 في اتفاقية التنوع البيولوجيمؤتمر األطراف بلجتماع العاشر لسفير النوايا الحسنة ل- 
 .سفير الموجة الخضراء- 

 ن تنفيذ الخطة االستراتيجيةعالتقارير الوطنية السنوية - 7
مة والمبادئ التوجييية لمتقارير االتفاق بين االتفاقيات المتعمقة بالتنوع البيولوجي عمى النماذج العا (أ

 ؛عن اإلجراءات المتخذة لمنيوض بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية بمدانالمنتظمة من ال
 اليوم الدولي لمتنوع البيولوجي كل سنة؛ فياإلببلغ  (ب

 األنشطة- ا  بعسا
 من أجل العقد مناسباتإطبلق - 1
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كانون األول /طبلق العالمي في ديسمبرأن يتم اإل خططمن الم :(1111)اإلطبلق العالمي لمعقد  (أ
وسيتم تنظيم إطبلق العقد رسميا بالتعاون مع جامعة األمم المتحدة ووزارة . في كانازاوا باليابان 1111

 .البيئة في اليابان
 ،اإلطبلق اإلقميميعمميات من  توقع أن يتم عددمن الم :(1111)عمميات اإلطبلق اإلقميمية لمعقد  (ب

وسيتم تنظيم عمميات اإلطبلق . سيا وأمريكا البلتينية وأفريقيا وأوروبا وأمريكا البلتينيةآل ذلك بما في
 .ة الوطنيةفي األمم المتحدة والجيات الفاعمة تعاون مع طائفة من الجيات الفاعمىذه بال

 (1111)عمميات اإلطبلق الوطنية لمعقد  (ج
 متنوع البيولوجيدعم المجان الوطنية المعنية بعقد األمم المتحدة ل- 1

 تعزيز تنسيق اإلجراءات الوطنية الرامية إلى تحقيق األىداف االستراتيجية لمعقد؛ (أ
 ناغويا-شيون اإلقميمية بشأن تنفيذ نتائج أيفي حمقات عمل بناء القدرات اإلقميمية ود المشاركة (ب

 ؛ وحضور ىذه الحمقات
والموجية إلى القطاعات االقتصادية  يدفةالمست، بما في ذلك الحمبلت العامة حمبلت التوعية (ج

 . الرئيسية
 االحتفاالت السنوية- 3

 (أيار/مايو 11)اليوم الدولي لمتنوع البيولوجي  (أ
ليوم الدولي لمتنوع البيولوجي، تشجيع البمدان عمى إدراج باكجزء من االحتفاالت السنوية ينبغي، 

 .شريحة من األنشطة التي تشير إلى إنجازات العقد
 (حزيران/يونيو 5)يوم البيئة العالمي  (ب

موضوع يوم البيئة العالمي سنويًا، ينبغي بذل محاوالت من أجل ربط ىذه المواضيع يتغير في حين 
 لمتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي، أو إدراج إشارة إلى عقد األمم المتحدة موضوعاتب

 :فاالت من بينيا ما يميوتشمل األيام الدولية األخرى ذات الصمة جممة احت (ج

 التاريخ االحتفاالت

 شباط/فبراير 1 اليوم العالمي لؤلراضي الرطبة

 آذار/مارس 8 اليوم الدولي لممرأة

 آذار/مارس 11 ليوم العالمي لممياها

 آذار/مارس 13 يوم الصحة العالمي

 أيار/مايو 11 اليوم العالمي لمتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

 أيار/مايو 11 اليوم الدولي لمتنوع البيولوجي

 حزيران/يونيو 5 يوم البيئة العالمي

http://www.unac.org/en/news_events/un_days/women1.asp
http://www.unac.org/en/news_events/un_days/women1.asp
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/
http://www.who.int/world-health-day/
http://www.who.int/world-health-day/
http://www.un.org/depts/dhl/cultural_diversity/
http://www.un.org/depts/dhl/cultural_diversity/
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2005.asp
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2005.asp
http://www.unep.org/wed
http://www.unep.org/wed
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 التاريخ االحتفاالت

 حزيران/يونيو 17 لمي لمكافحة التصحر والجفافاليوم العا

 حزيران/يونيو 11 اليوم العالمي لبلجئين

 تموز/يوليو 11 اليوم العالمي لمسكان

 آب/أغسطس 9 اليوم الدولي لمشعوب األصمية في العالم

 آب/أغسطس 11 اليوم الدولي لمشباب

 تشرين األول/أكتوبر 16 عالمييوم األغذية ال

 تشرين األول/أكتوبر 14 واليوم العالمي لممعمومات اإلنمائية يوم األمم المتحدة

  تشرين الثاني/نوفمبر/ 6 لدولي لمنع استغبلل البيئة في الحروب والصراعات المسمحةاليوم ا

 كانون األول/ديسمبر 7 اليوم الدولي لمطيران المدني

 كانون األول/ديسمبر 11 اليوم الدولي لمجبال

 كانون األول/ديسمبر 19 يوم األمم المتحدة لمتعاون فيما بين بمدان الجنوب

 لتنوع البيولوجياجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية ا- 4
وينبغي في كل من ىذه . مرات خبلل العقد في اتفاقية التنوع البيولوجي عدةاف يجتمع مؤتمر األطر س

محرز الشعبية التي تتبع مسار التقدم ال مناسباتالرفيعة المستوى وال مناسباتاالجتماعات عقد سمسمة من ال
 :العقد، والتي تتضمن ما يمي في
مؤتمر اجتماعات ء الرفيع المستوى من تنظيم حوار رفيع المستوى عمى صعيد السياسة كقسم من الجز  (أ

 األطراف؛ 
 مؤتمر األطراف؛اجتماعات عقد منتدى المجتمع المدني بالتوازي مع  (ب
 اإلعبلم؛ لمنح جوائز ألفضل التقارير الصادرة عن وسائ (ج
 التنوع البيولوجي؛ عقد مؤتمر عممي يبرز أحدث البحوث المتعمقة ببيانات ومؤشرات (د
الممارسات واألنشطة التي تقوم بيا المجتمعات األصمية والمحمية والتي ليا صمة  عقد منتدى عن (ى

 . بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامو المستدام
 السنوية المنعقدة في دورات الجمعية العامة لؤلمم المتحدة المناسبات- 5

ربط بين التقدم تالعقد بحيث  مناسبات إحدىكجزء من اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، تنظيم ينبغي، 
 .وينبغي التأكيد عمى ربط العقد بالمناقشات األخرى. العقد والمناقشات الجارية في الجمعية العامة فيالمحرز 

 1111في عام  11+مؤتمر ريو- 6

http://www.unccd.int/publicinfo/menu.php
http://www.un.org/depts/dhl/refugee/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/refugee/index.html
http://www.unfpa.org/wpd/
http://www.unfpa.org/wpd/
http://www.un.org/events/indigenous/
http://www.un.org/events/indigenous/
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday.htm
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday.htm
http://www.fao.org/wfd/index_en.asp
http://www.unac.org/en/news_events/un_days/un_day1.asp
http://www.unac.org/en/news_events/un_days/un_day1.asp
http://www.un.org/depts/dhl/environment_war/index.html
http://www.icao.int/icao/en/aviation_day.htm
http://www.icao.int/icao/en/aviation_day.htm
http://www.mountainpartnership.org/imd/imd.html
http://www.mountainpartnership.org/imd/imd.html
http://www.un.org/depts/dhl/events/south/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/events/south/index.html
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تكون الذكرى العشرون النعقاد مؤتمر قمة األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية فرصة فريدة لمناقشة  سوف
وينبغي أن تبذل الجيود من أجل ربط ىذه . اإلدارة البيئية عمى المستوى العالمي ودور االقتصاد األخضر

 :وتحديدًا في المجاالت التالية. المناقشات بأنشطة العقد
 دور الممارسات التجارية الصديقة لمتنوع البيولوجي في االقتصاد األخضر؛  (أ

 ية والنشاط االقتصادي؛قومبات المساىمة التنوع البيولوجي في الحسا (ب
 إدراج شواغل التنوع البيولوجي في اإلدارة البيئية العالمية؛ (ج

 المتعددة األطراف األخرى البيئية المنظماتاجتماعات مجالس إدارة - 7
سيشكل مؤتمر األطراف في اتفاقيتي ريو األخريين، أي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

االتفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع األطراف في مؤتمرات  فضبل عنتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وا
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات اتفاقية التراث العالمي، واتفاقية االتجار رامسار، و اتفاقية وىي البيولوجي، 

، والمعاىدة الدولية بشأن الموارد ات البرية المياجرةاتفاقية حفظ أنوع الحيوان، و البرية المعرضة لبلنقراض
مة إلدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في مجاالت تتعمق ميفرصًا الوراثية النباتية لؤلغذية والزراعة، ستشكل 

ذي الت ريو بشأن النظم اإليكولوجية وتغير المناخ، اتفاقيا وفي ىذا الصدد، فإن أعمال جناح. بقضايا أخرى
اتفاقية التنوع البيولوجي ومؤتمر األطراف السادس عشر في مؤتمر األطراف االجتماع العاشر لفي  انعقد

العمل التعاوني  لتعزيز اأساستشكل ، 1111في عام التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
نوع البيولوجي آلية تعاون فريق االتصال المعني بالت كونسيوعبلوة عمى ذلك، . جال االتصاالتوالعمل في م

وسُيقام تعاون وثيق مع أمانة اتفاقية األمم . مة لتنسيق األنشطة بين االتفاقيات المتعمقة بالتنوع البيولوجيمي
من أجل تعزيز أوجو التآزر والتكامل مع االحتفال بعقد األمم المتحدة لمصحاري  لمكافحة التصحرالمتحدة 

 .1111-1111ومكافحة التصحر 
 ؤتمر منتصف العقدم- 8

. ة، وىو المؤتمر المرتبط باختتام وتقييم فترة األىداف اإلنمائية لؤللفيةفتر صف التنمينبغي التخطيط لمؤتمر 
مؤتمر األطراف، غير أنو سيكون من األفضل عقد مؤتمر مستقل يرتبط بشكل اجتماع ويمكن ربط المؤتمر ب

مع  تاموينبغي تنظيم المؤتمر بالتعاون ال. ذلك الوقترئاسة مؤتمر األطراف في  تحت رعايةخاص بالعقد، 
 .وكاالت األمم المتحدة األخرى

 محاضرات ناغويا بشأن التنوع البيولوجي- 9
تشرين األول، تنظيم /أكتوبر 19بمناسبة اعتماد عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي في ناغويا يوم اقُترح 
. من كل عام بمركز مؤتمرات ناغوياتشرين األول /أكتوبر 19ي ناغويا بشأن التنوع البيولوجي ف ةمحاضر 

وسيتواصل تسميط الضوء عمى قضايا التنوع البيولوجي ورصد تطور العقد من خبلل عقد حمقة حوارية تضم 
شراكة مع جامعة األمم المتحدة، ومع بال مناسبةال هنظم ىذتوس. شخصيات بارزة من اليابان ومن أماكن أخرى

 .اإلعبلم المحمية والدولية لائشركاء من وس

 لخالصةا- ثامنا 



 15 

أىداف االتفاقات  غطيتحممة رسائل عالمية النطاق،  تنظيمالسنة الدولية لمتنوع البيولوجي،  سيتطمب العقد، مثل
تميز وىي تولوجي، ياألخرى المتعددة األطراف المتعمقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك االتفاقيات المتعمقة بالتنوع الب

ويقترح أن . الفاعمة اإلقميمية والوطنية والمحمية بتكييفيا مع واقعيا المحمي جياتمع ذلك بالمرونة الكافية التي تسمح لم
اتفاقية التنوع البيولوجي تماع العاشر لمؤتمر األطراف في تتبع الرسائل بيان الرؤية والميمة الذي اعتمده االج

نحو  مع الطبيعة الحياة بانسجام"شعار تمخص الرسالة الموصى بيا في وت. باإلضافة إلى شعار ىذا المؤتمر
 ."المستقبل

www.cbd.int/2011-2020 
 

http://www.cbd.int/2011-2020
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 الميزانية اإلرشادية: المرفق األول
. ستراتيجيةفي مجال اال مزيد من العملصصة لؤلنشطة إال عقب االضطبلع بتحديد متطمبات الميزانية المخال يمكن 

مع اإلشارة  لمظروف التكاليف خبلل السنتين األوليين لمعقد، ييكل األساسيرد بالتفصيل أدناه الوعمى الرغم من ذلك، ي
 :السنويةد االقتضاء إلى النفقات عن

 من فئة الخدمات العامة 7عمى الدرجة  ،مساعد لشؤون الحممة الموارد البشرية

 من فئة الخدمات العامة 7عمى الدرجة  ،ويبمساعد لشؤون شبكة ال

 دوالر أمريكي في السنة 111 111

 السنة لجميع أعضاء الفريقفي /دوالر أمريكي 51 111 السفر

 دوالر أمريكي 111 111 الدعم لمجان الوطنية

 اإلعبلم لالموقع الشبكي ووسائ
 االجتماعية

 دوالر أمريكي 51 111

 دوالر أمريكي 111 111 المواد المطبوعة والشحن

 دوالر أمريكي 51 111 منتجات الفيديو

عادة نسخيا  دوالر أمريكي 111 111 المعارض وا 

 دوالر أمريكي في السنة 51 111 الدعم لمنتجات الشركاء

 دوالر أمريكي في السنة 51 111 الدعم لمسفراء

 دوالر أمريكي 851 111: 1111-1111الميزانية اإلجمالية لمفترة  
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 3124-3122اإلطار الزمني المؤقت لمفترة : مرفق الثانيال
 1111شباط /فبراير/ 1

 نيويورك

  مرحمة ما قبل إطبلق عقد األمم المتحدة بمناسبة االحتفال بفتح باب التوقيع عمى
 بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 1111آذار /مارس 7
 نيويورك

 تحدة بمناسبة االحتفال بفتح باب التوقيع عمى مرحمة ما قبل إطبلق عقد األمم الم
 ناغويا بشأن المسؤولية والجبر التعويضي-بروتوكول كوااللمبور

  1111أيار /مايو 11
 نيويورك

  مرحمة ما قبل إطبلق عقد األمم المتحدة بمناسبة االجتماع الوزاري لمجنة التنمية
 المستدامة

 1111أيار /مايو 19
 سول

 قد األمم المتحدة وعقد األمم المتحدة لمصحاري ومكافحة التصحراإلطبلق المشترك لع 

 1111أيار /مايو 13
 نيودليي، اليند

 إطبلق عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي عمى المستوى اإلقميمي آلسيا 

  1111 أيار/مايو
 (أماكن مختمفة)

  ب شرق آسيا، و نعقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي في بمدان رابطة أمم جإطبلق
 والفمبين

 نكوكاإطبلق عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي في ب 

 إطبلق المجان الوطنية المعنية بعقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي 

 في كندا بمناسبة مؤتمر مونتلاير االقتصاديعقد األمم المتحدة إطبلق    1111حزيران يونيو / 7

 بمناسبة الدورة الخامسة والثبلثين لمجنة اتفاقية التراث العالميحتفاالت ا  1111حزيران /يونيو 19
 تموز/يوليو 4

 ىافانا، كوبا
  إطبلق عقد األمم المتحدة وعقد األمم المتحدة لمصحاري ومكافحة التصحر في بمدان

 الكاريبي منطقة
 تموز/يوليو 11

 أديس أبابا، إثيوبيا
  ق مع اتفاقية األمم المتحد لمكافحة في أفريقيا بالتنسيعقد األمم المتحدة إطبلق

 التصحر والمناسبات المتعمقة بعقد األمم المتحدة لمصحاري ومكافحة التصحر
 آب/أغسطس 15-19
 

 الدولي حتفاالت بمناسبة االجتماع الحادي والستين لمجنة الدائمة التفاقية االتجار ا
 بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لبلنقراض

 1111أيمول /تمبرسب 11
 نيويورك

  رفيع المستوى بالعقد في الدورة السادسة والستين لمجمعية العامة لؤلمم المتحدةاحتفال 

 تشرين األول/أكتوبر
1111 

 

  اتفاقية األمم المتحدة في مؤتمر األطراف االجتماع العاشر لرفيع المستوى في احتفال
 لمكافحة التصحر

 ألمريكا البلتينية في عمى المستوى اإلقميمي البيولوجي  إطبلق عقد األمم المتحدة لمتنوع
 كوستاريكا

  ألوروبا بالتعاون مع إطبلق عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي عمى المستوى اإلقميمي
 اليونسكو، باريس، فرنسا
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تشرين األول /أكتوبر 19
 تشرين/نوفمبر 1111
 1111 الثاني

  (سيستكمل فيما بعد)التنوع البيولوجي  ناغويا بشأنمن محاضرات محاضرة أول 

  في مؤتمر األطراف االجتماع السابع عشر ل بمناسبة انعقادرفيع المستوى احتفال
  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

  احتفال رفيع المستوى بمناسبة انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية
 البرية المياجرةحفظ أنواع الحيوانات 

كانون /منتصف ديسمبر
 ، اليابان1111األول 

 إطبلق عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي عمى المستوى العالمي 

 1111أيار /مايو 14-16
 ريو دي جانيرو

  11+رفيع المستوى في مؤتمر ريواحتفال 

  1111أيار /مايو
 يوسو، كوريا

  1111 إكسبومعرض 

المتعاقدة مؤتمر األطراف االجتماع الحادي عشر ل بمناسبة انعقادرفيع المستوى حتفال ا  حزيران/ يونيو 19-16
 رامسار اتفاقيةفي 

 رفيع المستوى بالعقد في الدورة السابعة والستين لمجمعية العامة لؤلمم المتحدةاحتفال   1111سبتمبر /أيمول

أيمول /سبتمبر 6-15
 جيجو، كوريا ،1111

 اد الدولي لحفظ الطبيعةحتفال في مؤتمر االتحا 

تشرين األول /أكتوبر
1111 

 اتفاقية التنوع في مؤتمر األطراف االجتماع الحادي عشر لامش و حتفال عمى ىا
 البيولوجي في اليند

 – تشرين الثاني/نوفمبر
كانون األول /ديسمبر
1111 

 تحدة اتفاقية األمم المفي مؤتمر األطراف االجتماع الثامن عشر لامش و احتفال عمى ى
 اإلطارية بشأن تغير المناخ

احتفال رفيع المستوى بمناسبة انعقاد االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف في   1113آذار /مارس
 الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لبلنقراضاتفاقية االتجار 
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