
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 لثثااالجتماع ال
 المكان والتاريخ في وقت الحق سيتم تحديد

 *من جدول األعمال المؤقت 5البند 
 

  0202بعد عام إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما رغرا  األ االتصال
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 معلومات أساسية -أوال
بأهمية  )CBD/POST2020/PREP/2/1 (0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  األوليةالمسودة  تعترف -1

باإلطار.  يةالتوعفي  للمساعدةجميع الجهات الفاعلة  ضرورة تقديمتشير المسودة إلى و تنفيذه.  ألغراضالوعي واالتصاالت 
يات على المستو  األنشطة ويشمل ذلك. اإلطار ذتنفيمن أجل  بأسره المجتمع الحاجة إلى مشاركة إلى وتتطرق المسودة أيضا

ى ذات واالستراتيجيات الدولية األخر  العمليات يدعم بشكلوالحاجة إلى تنفيذ اإلطار  ،واإلقليمية والعالمية ،والوطنية ،ةالمحلي
 .الصلة

 يقترنأن  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  على ، قرر مؤتمر األطراف أن11/41في المقرر و  -0
التي ستكون مدعومة و "، الطبيعة، "العيش في انسجام مع 0202كنقطة انطالق نحو رؤية عام  0242بمهمة ملهمة ومحفزة لعام 

اتخاذ إجراءات " :في األولية الواردة في المسودة 0242مهمة عام مسودة  وتمثلتباستراتيجية اتصال متسقة وشاملة وابتكارية. 
 "عاجلة عبر المجتمع لوضع التنوع البيولوجي على طريق االنتعاش لصالح الكوكب والناس.

المي دعم تنفيذ اإلطار العمن أجل  استراتيجية اتصاالت إعداد على أساسه تمثل الوثيقة التالية اإلطار الذي يمكنو  -4
الشكل  وسيحتاجاألطراف.  عليهاالتي ستتفق  0242ومهمة عام  وغايات عمله،، وأهداف 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

تنوع البيولوجي لما لل العالميالنص النهائي المتفق عليه لإلطار  إلى وذلك باالستناد، إلى تطوير إضافيالنهائي لالستراتيجية 
ية االستراتيج إبقاءبعد ذلك، يجب و طراف. ذي الصلة الصادر عن االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األ والمقرر، 0202بعد عام 

 باتباع العمليات الموضحة في القسم الثامن أدناه. المنتظم والتحديثقيد المراجعة 

 نطاق اإلطار ورغرضه -ثانيا
الل خوأنشطة جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة  إجراءاتتوجيه من أجل أدناه الوارد ينبغي استخدام اإلطار  -1

األولي  اإلرشادا هدف هذوي. 0202الوعي واإلبالغ عن تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  مستوىالقيام برفع 
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طنية، ومن والوطنية ودون الو  ،واإلقليمية ،إلى توجيه التطوير الالحق الستراتيجيات وخطط عمل محددة على المستويات العالمية
البيولوجي لما بعد عام  للتنوع لإلطار العالمي 0242 عام مهمة اإلبالغ عنقبل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بهدف 

 0202بعد عام ما تطوير اإلطار بمجرد اعتماد إطار مواصلة  وينبغيزيد من الوعي بالنجاح. يو  هدعم تنفيذي بشكل 0202
 .التي تمتد على مدى عشر سنوات هالدوري والتعديل خالل فترة تنفيذ ستعراضلال وخضوعه

 الغايات -ثالثا
، بما في 0242 مهمة عام تحقيقنحو اإلجراءات  أن تدعمجهود االتصاالت في سياق هذه االستراتيجية  يجب على -0

ستراتيجية إلى تهدف االال بشكل عام، و اإلطار.  إليها يستندوأهداف العمل ونظرية التغيير التي  الغايات،ذلك تلك التي ستحقق 
نما فحسب، 0242 عام دعم تحقيق مهمة يما ف الرئيسية الغايات تتمثلهذا السياق،  وضمنلالتفاقية.  0202رؤية عام  أيضا وا 

 .يلي

 0202تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  وضعاإلبالغ عن  -ألف 

عمله  وأهداف وغاياته 0242لعام  ومهمته، 0202رض حالة تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ع -6
اإلطار في سياق  تنفيذ يجرييجب أن تبين هذه االتصاالت كيف و والوطنية ودون الوطنية.  ،واإلقليمية ،على المستويات العالمية

 ، بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والجهات الفاعلة األخرىيذهاتضطلع الجهات األخرى بتنفاإلجراءات التي 
مصدر إلهام  كونتالتنفيذ  لوضعالجهود صورة  وستوفروالجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.  ،في جدول أعمال التنوع البيولوجي

 .0202رؤية عام  تحقيق من العمل نحو من أجل المزيد

 إليها اتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجةالحث على  - باء

اإلطار  عملاالتصاالت الدعم لإلجراءات اإلضافية المتعلقة بغايات وأهداف  يجب أن تعزز، ىاألول الغاية يخصفيما  -7
عمل ال أن تعزز االتصاالت علىيجب و . كافيا تقدماالتي ال تظهر اإلجراءات فيها  0202البيولوجي لما بعد عام  للتنوع العالمي

العمل في  محاكاةب تسمحالطرق التي  عرضبشأن عواقب الفشل، أو  التنبيهات، وتقديم إيجابيةلجهود بطريقة ل هادعم عبر
 .المهمة تحقيق تقدم نحو من أجل إحرازالمجاالت األخرى 

بما في ذلك  ،سيةبالتحديات العالمية الرئي 0202إثبات صلة اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -جيم 
 وصحة اإلنسان والتنمية المستدامة ،وتدهور األراضي ،تغير المناخ

آثار تغير  ويشمل ذلكظهر جهود االتصال الروابط بين التنوع البيولوجي ومجموعة متنوعة من القضايا الرئيسية. ست   -8
فاقية القائمة على الطبيعة، بما يتماشى مع الرسائل الصادرة عن ات حلول تغير المناخ باإلضافة إلىالمناخ على التنوع البيولوجي، 

العالمي طار اإلالعمل في  إسهام يةكيف أن ت ظهراالستراتيجية  يجب علىاألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وبالمثل، 
تنوع رسائل اتفاقية ال ويجب علىالتصحر.  في العمل بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل

أهداف  وة علىعال ،يتدهور األراض تحييد أثرب ورسائلها الخاصة اتفاقية مكافحة التصحرأعمال بجدول  أن ترتبطالبيولوجي 
 1.ةاإليكولوجي النظم إلصالحعقد األمم المتحدة 

يق نتائج على مساهمة تنفيذ اإلطار في تحقفيه تسليط الضوء  يتوجب ارئيسي مجاال أيضاتمثل قضية صحة اإلنسان و  -9
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صحية والوقاية من األوبئة والقضايا ال "،الصحة الواحدة"يعتبر ربط العمل بجدول أعمال و تتجاوز جدول أعمال التنوع البيولوجي. 
  .األخرى من مجاالت القضايا الرئيسية

أهداف خطة التنمية المستدامة لعام ب 0202بعد عام البيولوجي لما  لإلطار العالمي للتنوعسيكون االرتباط الوثيق و  -12
ابع المباشر أن يزيد من الط هاتين الخطتينالتوافق الوثيق بين  ومن شأنرسائل وتحقيق التآزر. توجيه النقطة مهمة ل 02422

 .لهذا الجهد

أمثلة بالفعل  روتتوفبالنسبة لكل ذلك، سينصب التركيز على بناء الجسور بين جهود االتصال والسعي إلى التآزر. و  -11
التنمية المستدامة، والتنوع البيولوجي من أجل األمن الغذائي، ونهج  خطةمثل دور التنوع البيولوجي في  ،تقديم نماذجمن أجل 

 دور التنوع البيولوجي في الصحة.ب الخاص واالتصالالحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة تغير المناخ، 

 البيولوجي  للتنوع التقليدي مجتمعالاإلطار للجهات الفاعلة خارج  لصلةج دعم التعميم والتروي -دال 

ة الحاج ويشمل ذلكإلى مشاركة "المجتمع بأسره" لتنفيذه.  0202سيحتاج اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -10
واإلقليمية والعالمية، والحاجة إلى تنفيذ اإلطار بشكل يدعم العمليات  ،والوطنية ،على المستويات دون الوطنية أنشطةإلى 

لجهات امجموعة متنوعة من أن تستهدف  التواصلاستراتيجية  يجب علىلذلك، و واالستراتيجيات الدولية األخرى ذات الصلة. 
 ذات أثر، واقع األمر، في إجراءاتها أن على الرغم من، أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي من التي تم إقصاؤها حتى اآلن الفاعلة

قطاعات التعميم التي تم تحديدها في االجتماعين الثالث عشر والرابع عشر لمؤتمر  وتعدعلى جدول أعمال التنوع البيولوجي. 
ضايا لقالتركيز على ا ينصب، يجب أن األوساطإشراك هذه  وفيللمشاركة.  أن تشكل أهدافاينبغي  على أوساطاألطراف أمثلة 

 .هذه القضايا التنوع البيولوجي بها القطاعات والطرق التي يعالج ذات األهمية بالنسبة لهذهاألساسية 

ن تم بالفعل في حيو . بأسرهاعمل يشمل الحكومة للنهج اتباع ضمان  إلى استراتيجيات االتصال أيضاويدعو هذا النهج  -14
االتصاالت عبر جميع إتاحة ك حاجة لضمان لهناإال أن ، 0202 عام إشراك بعض الوزارات الرئيسية في خطط تحقيق رؤية

 .ما يتم القيام به من عملالوزارات الحكومية، وأن تعزز هذه الجهود 

للتنوع  ا هاماوبصفتها مستخدمتعتبر األوساط المالية والتجارية من الجماهير الهامة للغاية بالنسبة لجهود االتصاالت. و  -11
قدرة األعمال على دعم االستهالك واإلنتاج المستدامين حاسمة لتحقيق  تعدالخاصة به،  ةإليكولوجيا النظمالبيولوجي وخدمات 
األهم من ذلك هو و االجتماعية للشركات.  بالمسؤوليةالمستدام  واستخدامهحفظ التنوع البيولوجي  ربطمن المهم و أهداف االتفاقية. 

 دور األعمال كمستخدم للموارد الجينية في سياقويعد التنوع البيولوجي. ب للعمل الخاصالتجاري والمالي  المسوغ اإلبالغ عن
 .عنصرا هاما أيضابروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 ضمان تمثيل أصحاب المصلحة الرئيسيين -هاء 

 ،الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تشكلضمان أن  الهامالمذكور أعاله، من  جمهور التعميمباإلضافة إلى  -10
 ماجإد ويجب. أيضا من جهود االتصاالت وقسماوالنساء والقطاعات الهامة في المجتمع المدني أهدافا لالتصال  ،والشباب

 .األعمال كافةاالعتبارات الجنسانية في 
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 توليد المزيد من الدعممن أجل رصد التنفيذ  -واو 

 لإلى وسائ بسهولة واإلبالغ عنهشفافية رصد تنفيذ اإلطار  لضمانعنصر مخصص  تحتاج االستراتيجية أيضا إلى -16
تنفيذ ن القدر أكبر مكأداة لضمان  االتصال بشأن التقدم المحرزاستخدام  فيالهدف  وسيتمثلاإلعالم والجهات الفاعلة األخرى. 

 منتظمة للتقدمتحديثات شفافة و  أن توفراتفاقية التنوع البيولوجي والجهات الفاعلة الوطنية  ويجب علىالمستويات.  كافةعلى 
األخرى في إطار الرصد من خالل بوابة مركزية مرتبطة بآلية غرفة تبادل المعلومات  للمؤشرات الرئيسية والمؤشراتوفقا  المحرز

 .ت الوطنيةالمنصا باإلضافة إلىومنصات االتصال التابعة لالتفاقية، 

الوصول رنت، اإلنتشبكة  على وأالتقليدية سواء وسائل اإلعالم،  على ليسه  بشكل  بهاالبيانات المتعلقة  إتاحةيجب و  -17
عد الشراكات تو البيانات.  لمعاينةأدوات ومن الهام استكمال هذه البيانات بمن أجل المقاالت اإلعالمية. بعد ذلك معالجتها و  اإليه

 قيةواألسس المنطمصادر البيانات  إتاحةيجب و . قدماللمضي  الهامة أحد الطرقمع وسائل اإلعالم المتخصصة في هذا المجال 
 تشكيلهايين يتم خبراء تقنللمجموعات  ةيجب أن تتضمن أيو وغير تقنية.  تقنيةبطرق  وتفسيرها بصورة سهلةلجميع المؤشرات 

 .ناقشات حول عنصر االتصال الخاص بذلكتطوير المؤشرات مبهدف 

باليوم  ترتبط وأنينبغي أن يكون لالتصاالت المتعلقة بعنصر الرصد فترة إبالغ على أساس سنوي أو نصف سنوي، و  -18
وع نشرة التوقعات العالمية للتنإعداد اإلصدارات القادمة من  أيضا ينبغيو  .آخر بحدث مناسبالدولي للتنوع البيولوجي، أو 

طالقها مع  وجيالبيول  ت العالميةنشرة التوقعاميزانيات  إعداد ويجباالعتبار.  بعينالتنفيذ  اإلبالغ عنالحاجة إلى  أخذ هذهوا 
 بموارد كافية لتحقيق ذلك. للتنوع البيولوجي

 الرسائل الرئيسية -رابعا
شاملة  واحدة ةك مجموعلستكون هناو في هذه الخطة.  الحقاوصفها  يردلعملية تكرارية،  وفقايتم تطوير هيكل الرسالة،  -19

. جهات الفاعلةيفترض أن تستخدمها كافة ال، والتي واستقطاب التأييدمن الرسائل التي سيتم تطبيقها على حمالت التعبئة العامة 
 وستضطلع المنظماترسائل خاصة بقطاعات معينة سيتم تصميمها لجماهير محددة.  هنالك، ستكون وضمن هذه المجموعة

تحافظ  مبدأ حملة "المصدر المفتوح"، والتي كذلك توجيه الرسائلستتبع بنية و . بإعداد هذه الرسائل ة مع هذه القطاعاتالمنخرط
ومن المفترض اصة. لعالمتها التجارية الخ وفقاذلك كييف للمؤسسات المختلفة بت أيضا الرسائل األساسية، ولكنها تسمح توجيه على

ل التقريبي يوضح الجدول أدناه الهيكو الوطني ودون الوطني.  للمستويين يتم تصميمها مكررة نسخةهذه الرسائل ل أيضا أن تكون
 الرسائل الواردة في هذا الجدول الرسائل النهائية، ولكنها تشير إلى أنواع الرسائل.وال تمثل لجدول الرسائل هذا. 

 ات المرتبطةرغ" والهاشتاالعنوان الفرعيو " رسالة المستوى األعلى
#COP15]  و/أو[#ForNature 

 رسائل استقطاب التأييد رسائل التعبئة العامة

 ]رسالة موجهة لصانعي القرارات السياسية[ [الحفظ لجمهور العامة ]رسالة بشأن

 ]رسالة موجهة لقطاع الحراجة[ لجمهور العامة[هدف العمل  ]رسالة بشأن

 ]رسالة موجهة لقطاع التمويل[ المناخ[التنوع البيولوجي وتغير  ]رسالة بشأن

 ]إلخ.[ ]إلخ.[
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. ويشمل ذلك إعداده سابقاالذي تم الرسائل توجيه مع  0202الرسائل الخاصة بإطار ما بعد عام  تتسقيجب أن و  -02
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة،  وتوجيه الرسائل، 0202الخاصة برؤية عام  توجيه الرسائل

 ،اإلصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، واستنتاجات ةالنظم اإليكولوجي إلصالحوعقد األمم المتحدة 
 .الشامل لالتفاقية وتوجيه الرسائل

مي الدولي المنبر الحكو ستفيد من عمل يمصداقية علمية، وأن ب يتمتعوأن األدلة  إلى يستند توجيه الرسائليجب أن و  -01
أيضا أن  الرسائل على توجيهيجب و وتقييماته العالمية.  للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 .االعتبار بعين خذهاوأن يأمع المعارف التقليدية ذات الصلة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  يتسق

 :كما يلي توجيه الرسائلستكون عناصر و  -00

حقيقة  دعمو بالتنوع البيولوجي  السكانالعناصر العامة حول صالت  إيصال الرسائل علىعام، ينبغي بشكل  (أ)
 ؛ابالتنوع البيولوجي في جميع جوانب حياتهم تقريب السكان ارتباط

الشعور بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف فقدان التنوع البيولوجي،  تعزيز الرسائل علىينبغي  (ب)
 كوسيلة لتحقيق هذا الهدف؛ 0202أصحاب المصلحة في سياق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  عمل وتشجيع

 0202ما في ذلك رؤية عام ، بعلى األمد األطول الزمني والمعالم األفقينبغي أن تسلط الرسائل الضوء على  (ج)
 لعمليةواألهداف المحددة زمنيا  0202خطة التنمية المستدامة لعام و  0202،3-0222االستراتيجية للتنوع البيولوجي  للخطة
 ؛المناخ

 ؛0202أهمية تحقيق اإلنصاف كجزء من عملية تحقيق رؤية عام  إدماج كذلكينبغي  (د)

ن تحقيق كيف أ وأن توضحاإلطار بأولويات إنمائية وطنية محددة،  غاياتأن تربط أيضا  على الرسائلينبغي  (ه)
 التنوع البيولوجي في هذه األنشطة؛ إدماجالتنمية المستدامة على المستوى الوطني يتطلب 

لوجي ر عن التنوع البيو ويجب أن تعب   ،الجمهور المستهدف قيمالرسائل والحمالت المحددة  تراعيينبغي أن  (و)
 عنصراجمهور ال بحوث تشك ل، وبالتاليلحفاظ عليه واستخدامه على نحو مستدام في سياق هذه القيم. ا إلى الراميةواإلجراءات 

 ؛للرسائل تكييففي أي  أساسيا

 يتعلق بتحفيز العمل لمجموعات مستهدفة محددة. الرسائل إلى مسار للتعبئة العامة ومساركافة سوف تحتاج  (ز)

 وأصحاب المصلحة الجمهور -خامسا
إلى الجمهور العالمي لالتفاقية، من المهم تحديد شرائح الجمهور وربط االتصاالت مع كل منها باألهداف  بالنظر -04

 ستكون انهمالحظة أ الهامأدناه، من الواردة بالنسبة لمجموعات الجمهور و لذلك.  وفقاالمختلفة لالستراتيجية وتصميم الرسائل 
 .بتحويل و/أو نقل الرسائل إلى مجموعات مستهدفة فرعية أخرى جماهير تتلقى رسائل ومجموعات تقومعلى حد سواء 

 هاياألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول -ألف 

 ر الرئيسيةأحد الجماهي تعد األطرافيتم تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني من قبل الحكومات الوطنية، وبالتالي  -01

                                                 
 .10/2مؤتمر األطراف، المقرر  3

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
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نما، و وبروتوكوليها فقط االتصال التابعة لالتفاقيةنقاط على الجمهور الرئيسي ولن يقتصر . لالتصاالت والمشرعين  ،يضا الوزاراتأ ا 
صول إلى الوزارات إلى األدوات للو  وبروتوكوليهالالتفاقية التابعة سوف تحتاج نقاط االتصال الوطنية و والمسؤولين التنفيذيين. 

قيام األطراف بتعميم التنوع البيولوجي في عمل القطاعات األخرى.  منللتأكد واإلدارات الحكومية األخرى وبناء تحالفات اتصال 
ل التنوع استراتيجيات وخطط عم تضطلع بصورة متزايدة في تنفيذالتي و ، والمدن وتشمل هذه المجموعة الحكومات دون الوطنية

ية ذات ذلك المجالس االستشار األطراف في االتفاقية تنظيم عمليات وطنية لالتصاالت، بما في  وسيتوجب علىالبيولوجي. 
 .الصلة

 لالتفاقية وفئاتها المستهدفة أصحاب المصلحة واألعضاء اآلخرون من الجمهور األساسي -باء 

مصلحة وأصحاب ال الجهات الفاعلةعدد من  إال أن هنالك، األطراف على الرغم من تركيز االتفاقية بشكل رئيسي على -00
النظر أن هذه وبفي تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي. ا ضأي منفصال ادور  يؤدونلألطراف، أو  اداعم دورا يأدوناآلخرين الذين 
شطة داعمة الجهات الفاعلة بأن عند قيام، ذاتهفي الوقت و معهم طابع مختلف.  لالتصاالت سيكونأطرافا،  تليس الجهات الفاعلة

 .على المستوى الوطني، فقد يتم تضمينها في هذه الحمالت

المنظمات اإلقليمية األخرى، باإلضافة إلى شركاء منظومة األمم المتحدة الذين يشاركون في عمل االتفاقية،  ويؤدي -06
للترويج  يضاأفحسب، بل ستنتهز الفرصة  جهات أخرىعمل االتفاقية إلى  بنقلهذه الجهات الفاعلة  تقوملن و أيضا.  دورا هاما

، والتي ولوجيلتنوع البيل اتصاالتإلنشاء مجموعة  التواصل العالميستتم دعوة إدارة و التنمية المستدامة.  بخطةصلته لو  العمله
لمتحدة شعبة االتصاالت في برنامج األمم اكذلك ستدعى و  عبر النظام. االتصاالتتنسيق من أجل  ،ةالتنفيذي ةستعمل مع األمين

 لالتصاالت. خاصةاتصال  نقطةللبيئة إلنشاء 

قضايا ب تهتمي أو تلك الت مباشرة بالتنوع البيولوجي البيئية المتعددة األطراف، سواء تلك المتعلقةستكون االتفاقات و  -07
 اتصاليق ينبغي دعوة فريق االتصال المشترك، وفر  ،للتنسيق. وتحقيقا لهذه الغاية الهامة والمواقعفة ع  مضاال من العناصرأخرى، 

داول أعمالها السنوية، في ج دائم كبند إدراج اإلبالغ عن الخطةالمتعلقة بالتنوع البيولوجي، وفريق إدارة البيئة للتأكد من  االتفاقيات
 .وينبغي تسمية جهات االتصال

بر األحياء المائية مجموعات أخرى يعت وأحواض، اتمتاحف التاريخ الطبيعي، والحدائق النباتية، وحدائق الحيوان وتعد -08
ستتم دعوة و الوعي بالتنوع البيولوجي.  إذكاءالتفاقية، سواء من حيث إجراءات الحفظ المحددة أو في ل أساسيا بالنسبة عملها

، والرابطة األوروبية لحدائق الحيوان وحدائق األحياء وأحواض السمك اتالكبيرة، مثل الرابطة العالمية لحدائق الحيوان الرابطات
 .تنسيق االتصاالتلمتاحف، الو العلوم مراكز المائية، والشبكة األوروبية ل

 بالنسبة لهامةاالمصلحة  الجهات صاحبةالمنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة التي لها فروع وطنية أيضا من تعتبر و  -09
أمانة  وتتمتع نوعان إرشاديان لمثل هذه المنظمات. والصندوق العالمي لحماية الطبيعة الطبيعة لحفظاالتحاد الدولي  ويعد لعمل.ل

مات دون المساس بالعالقات مع المنظ ذلك منيجب أن يستمر و تاريخ طويل من العمل مع المنظمتين. ب هاواألطراف في االتفاقية
 .غير الحكومية األخرى

جدول ب تنهضو أساسية ستعيد إرسال رسائل االتفاقية  فئة مستهدفةالمنظمات غير الحكومية المعنية بالحفظ وتمثل  -42
 .دورا أساسيا هذا النوعالشراكات من وتؤدي الحفظ. أعمال 
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 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية -جيم 

زيادة العمل مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لإلبالغ عن دورها في حفظ التنوع البيولوجي  األهمية بمكانمن  -41
ي هذا أنشطتها في تنفيذ االتفاقية وغيرها من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وف إسهام يةكيف ولعرضواستخدامه المستدام، 

 لالتفاقية وطنيسياق التنفيذ الالصدد، ينبغي أن يشجع االتصال الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على تعزيز أنشطتها في 
اعتبار عمل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  أيضانبغي ي ولكن. 0202البيولوجي لما بعد عام  للتنوع العالمي طاراإلو 

على ، ينبغي يدوعلى هذا الصعوالملهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.  المبتكرةللرسائل والممارسات  مصدرا
التنوع البيولوجي  يدية المتعلقة بحفظالمعارف التقل تقديريسعى إلى تشجيع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على  االتصال أن

 .واإلقليمية والعالمية وتعزيزها ونشرها ،والوطنية ،واستخدامه المستدام على المستويات المحلية

 ذات األهميةالجمهور ومجموعات أصحاب المصلحة  -دال 

ه من الصحيح في حين أنو عمل االتفاقية بطريقة تجعله وثيق الصلة "بالجمهور".  إنه ينبغي اإلبالغ عنما يقال  كثيرا -40
ميع الجمهور الواحد الذي يمكن توجيه ج فكرةأن  أيضاالواضح  إال أنه منلجميع، ل شامال اعالمي اجمهور التواصل جمهور  اعتبار

و في الواقع بـ "الجمهور" ه يدعىالجمهور. إن ما  خفي بعض االختالفات المهمة بين شرائحتفي التبسيط و  ةالرسائل إليه مفرط
أي  تتطلب، وبالتالي. واللغةوالمستوى االجتماعي واالقتصادي  ،والجنس ،مقسمة حسب البلدوالعدد من شرائح الجمهور المختلفة 

 .مالئما نهجامحاولة للوصول إلى الجمهور 

وخدمات  ،يئيةوالوظائف الب ،البيولوجي التنوع اغة فهموتتم صيللجمهور على المستوى الوطني.  التقسيم األهميبقى و  -44
 سكانال الذي يتناول" الوطني السردإلى حد كبير من خالل الظروف الوطنية و " بجمهور العامة وصلتها ةاإليكولوجي النظم

، يجب صياغة أي محاولة إلشراك الجمهور على المستوى الوطني، وبالتاليوالطبيعة وكيف يزودهم التنوع البيولوجي بالقيم. 
 .مللتنظي الهامة ياتمستو ال تعتبر أحدأن الحمالت على المستوى الوطني  ويعني ذلكسرد شامل.  إلى وذلك باالستناد

لفزيون ة والتاإلذاع -اإلعالم  لوحمالت التوعية ووسائ ،المشاورات فيإلى الجمهور  في الوصول الهامةوتتمثل الطرق  -41
 الى أنهع وسائل اإلعالمإلى  ينبغي النظر، وفي هذه الطريقة، ووسائل التواصل االجتماعي على وجه الخصوص. والمطبوعات
جب يتسعى وسائل اإلعالم إلى إنتاج محتوى يصل إلى الجمهور، وبالتالي، و . ابحد ذاته جمهورا تعد ف وقناة، والعامل مضاع  

 .هذا المنظورب األخذإشراك وسائل اإلعالم  يرمي إلى أي عمل على

قة بتنفيذ المتعل بغية إعداد القصصعلى المستويين الدولي والوطني  مع وسائل اإلعالمالشراكات  استطالعينبغي و  -40
 تومسون رويترز،و ، Now This، وMongabayمثل اإلخبارية،  بالمؤسساتاالتصال يجب و . ونقلها الخطة االستراتيجية

 مؤسساتالشراكات مع  استطالع هيئة اإلذاعة البريطانية. ويجب كذلكو  أنباء الصين الجديدة ، ووكالةدويشته فيلهمؤسسة و 
 .Amazonو Netflixوناشيونال جيوغرافيك  اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني، مثل

ركز للموارد، يجب أن تاألفضل ستخدام االلضمان و واسع النطاق للغاية.  جهداأن تكون اإلعالم  لمشاركة وسائليمكن و  -46
وسائل اإلعالم التي ترتبط ببعض مجموعات المشاركة المشار إليها في هذه االستراتيجية،  شرائحعلى عدد من  تجهود االتصاال
 بما في ذلك:

 اإلعالم التي تغطي السياسة البيئية؛ لوسائ (أ)
 وسبل العيش واالستدامة(؛ ،وسائل اإلعالم التي تغطي قضايا المستهلكين )أنماط الحياة (ب)



CBD/SBI/3/4/Add.1 

Page 8 

 

 ز على قضايا الحفظ؛اإلعالم التي ترك   لوسائ (ج)
 ز على العلم؛اإلعالم التي ترك   لوسائ (د)
 ز على األعمال التجارية؛وسائل اإلعالم التي ترك   (ه)
 .إلى الجمهور األوسعوسائل اإلعالم التي تنشر األحداث الجارية  (و)

 :زةتتطلب مشاركة مرك   التي أيضا مجموعات معينة من أصحاب المصلحة وتوجد -47

عن طريق العمل من خالل األنشطة  ى هذا الجمهورويمكن الوصول إلا. رئيسي اجمهور  أيضا الشبابيشك ل  (أ)
تعزيز برنامج الموجة الخضراء والمبادرات المماثلة األخرى  وذلك عبرعلى نطاق منظومة األمم المتحدة، المتعلقة بالشباب 

ر ، وعبيوتيوبو مايسبيس، و تويتر، و فيسبوك،  استخدام وسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلكمن خالل و كأدوات لتنفيذ العقد، 
 والتصوير والمقاالت؛ ،، بما في ذلك الرسموالتنافسات المسابقات
لمستدام، ا واستخدامها حفظ المواردرئيسيين في كل من المصلحة الأصحاب  يعتبرن منالنساء  بالنظر إلى أن (ب)

 .ينبغي التركيز بشكل خاص على تعميم المنظور الجنساني في جميع المشاركات

 الخبراء والمؤسسات -هاء 

مجموعة متنوعة من مجتمعات الخبراء والمؤسسات في مختلف المجاالت العلمية  تشك ل هذه الشريحة من الجمهور -48
ل المعارف العلمية لضمان توليد واستخدام أفض هاما االوصول إليه ويعدقية. تنفيذ االتفاالمعرفة الداعمة ل وتنشر والتقنية التي تولد

كبيرا  قدران تولد ألرسائله الجمهور ويمكن  لدىمجتمع الخبراء هذا بقدر كبير من االحترام  كذلك، يحظىلدعم االتفاقية.  المتوفرة
الفئة ع مفي بعض الجوانب قد تتداخل هذه المجموعة و  .رسائل هؤالء الخبراء تواؤمالتأكد من  الهاممن و من الدعم لالتفاقية. 
 .متمايزةهوية ب غير أنها تتمتعلالتفاقية، الرئيسية المستهدفة 

 ومبادئ المصدر المفتوحاالتصاالت  "أسطول" -سادسا
ع المواد مفتوحة المصدر التي يتم تقاسمها م مفهوممن خالل على الوجه األكمل استراتيجية االتصاالت  تنفيذ سيتم -49
فة" مستهدفة  ومجموعاتجهات فاعلة قادرة على إعادة بث الرسائل وجهود االتصاالت إلى مناطق  ي"، وهالعوامل المضاع 

ة ائم، فإن قذات أهمية فروق دقيقة وطنية ودون وطنية معالستراتيجية، للنطاق العالمي ل ونظرا. جديدة ومساحات اتصاالت
فة فةأعاله بعض تلك  المجموعات المذكورة في القسموتشك ل واسعة.  العوامل المضاع   لممكنمن ا غير أنه، العوامل المضاع 

في  هتم إنشاؤ  يالذ" األسطولأن تنظم عمل االستراتيجية في عمل " ينبغييمكن العثور على مثال للتعبئة التي و . غيرهاتحديد 
 ناه.وصف لألسطول أد ويرد. 0202عام 

نتيجة الجتماع الخبراء الذي عقد على هامش االجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و  -12
مجموعة من المنظمات التي تضم األطراف في االتفاقية،  اندمجت، 0219تشرين الثاني نوفمبر/ 00و 01والتكنولوجية في 

عوب والنساء والش ،والشباب ،ومنظمات المجتمع المدني ،وأمانات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ،األمم المتحدةووكاالت 
من  يأتي المصطلحو ". األسطوليشار إليها باسم " ،في مجموعة مخصصة لتنسيق االتصاالت األصلية والمجتمعات المحلية

 .0218اجتماعات مبادرة كامبريدج للحفظ لعام 

من حيث الموارد البشرية، مع حرية األعضاء في المشاركة في بعض  منخفضة التكلفةالمجموعة في  وتعتبر المشاركة -11
 ،شموليةال اإلبقاء على المجموعة مع التي تتقاسمهايحكم مبدأ المصدر المفتوح المنتجات المشتركة و العناصر دون غيرها. 
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تعزيز جدول أعمال التنوع البيولوجي/الطبيعة بهدف دعم  التركيز على وانصب. هامةعناصر باعتبارها والحياد  ،والشفافية
رسائل للمجموعة على مدار االجتماعات واألنشطة  صياغة وتتم. 0202مفاوضات اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 .مساهماتهالالمنظمات مختلف تقديم العام مع  خالل

 تماعاتلكتروني، ومجموعة واتسآب، واجاإلبريد ال بعناوين عة قائمةآليات التنسيق والتنظيم الخاصة بالمجمو  وتتضمن -10
 لأن يعميمكن الموارد،  وفي حال توفرتومجموعات عمل صغيرة مخصصة لمعالجة مواضيع مختلفة.  أسبوعية للمجموعة،

 :حددت المجموعة التكتيكات التاليةو . التابعين لهم دعمالموظفي  وأن يتم حشد ن كخبراءو الموظف

 لحظات تنشيط الشريك: بما في ذلك األيام الدولية والمناسبات التذكارية األخرى؛ (أ)
 إنتاج محتوى مفتوح المصدر )أصول، منشورات، صور، مقاطع فيديو، قصص(؛ (ب)
ونقاط  ،ينوشبكات المؤثر  ،العلم ورواد ،التعرف على نقاط قوة األعضاء، بما في ذلك االلتماسات النموذجية (ج)

 لمجتمعات التعليمية؛القوة في الشبكة وا
 واللحظات الرئيسية؛ فعالياتالو  ،التركيز على لحظات الذروة (د)
 الشركاء اإلعالميين؛ بإشراك األسطولأعضاء  قيام (ه)
هدف  باسمبأنشطة دعوة أخرى  واضطالعهمإصدار كتاب أبيض ب األسطولبعض أعضاء  إمكانية قيام (و)

 ؛0202بعد عام  لتنوع البيولوجي لمال العالمي طاراإلاتصاالت قوي في 
 الترويج لألصوات الجديدة وغير المتوقعة؛ (ز)
 ، والعقيدة، والبرلمانيون(؛األعمل التجاريةالتكتيكات المحددة الهدف ) (ح)
 .دمج مناقشات المناخ والتنوع البيولوجي (ط)

 األحداث -سابعا
يئة في بوذلك لالتصاالت، حيث يمكن نشر الرسائل على مجموعة متنوعة من الجماهير،  هامة فرصاتمثل األحداث  -14

 المؤتمرات الدولية الكبيرة حول جدول وشك لتمتنوعة من المجتمعات.  بطائفة وذات اهتمام اإلعالم لتكون غنية بوسائعادة ما 
 غير أنها لتنفيذ جدول األعمال، هامة فرصا وهي ال تزاللالتصاالت حتى اآلن. نمطيا أعمال التنوع البيولوجي المحور الرئيسي 

 :تشمل االجتماعات ما يليو ليست الفرص الوحيدة. 

 اجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛ (أ)
اجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  (ب)

 تصحر؛ال
 اجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ (ج)
 الدورات السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة، بما في ذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى؛ (د)
 اجتماعات االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ (ه)
 .اجتماعات المنتدى االقتصادي العالمي (و)

التصاالت هامة ل ا، فرصرغم اختالفها عنهبجدول أعمال التنوع البيولوجي،  ترتبطلوطنية التي قد تمثل األحداث او  -11
الهوية و ع البيولوجي التنو  الرابط بيناستخدام االحتفاالت الثقافية الوطنية أو االحتفاالت باالستقالل إلظهار  كذلكينبغي و  أيضا.
 .الوطنية
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االتفاقية  لبعمخاللها التنويه يمكن  ذات أهمية أحداثا أيضاأيام األمم المتحدة وغيرها من األيام الدولية الهامة  وتعتبر -10
هداف األية في تحقيق تنفيذ االتفاق كيفية إسهامالرسائل بطريقة ت ظهر  مواءمة توجيهفي هذه األيام الدولية، ينبغي و واالحتفال به. 

البرية،  حياءلألم األيام التي يجب مراعاتها ما يلي: اليوم العالمي لألراضي الرطبة، واليوم العالمي أه وتشملكل يوم. الخاصة ب
 الميالع يومال، ويوم الصحة العالمي، وساعة األرض، و ويوم المرأة العالميللغابات،  العالميواليوم العالمي للمياه، واليوم 

وم األغذية يو اليوم العالمي لمكافحة التصحر، و لبيئة، ل العالمي يوموالرض، منا األأل الدولي يوماللمحيطات، ويوم األرض، و ل
 .العالمي

مايو/أيار من كل عام، حدثا بالغ األهمية أيضا لتنفيذ  00في الواقع ينبغي أن يكون اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، و  -16
االستفادة ي على المستوى الوطن الجهات الفاعلة، ينبغي على ةالتنفيذي ةاألمين تهبالموضوع الذي حدد واسترشادااتصاالت.  ةأي

 اليوم كفرصة لتوضيح الرؤى واالستجابات الوطنية. من هذا

  وتحديثها الرامية إلى مواصلة إعداد االستراتيجيةعملية ال -ثامنا
ات وأصحاب مختلف المنظم وجهات نظرومرنة، مع االستفادة من  وتكراريةاالستراتيجية بطريقة تشاركية  سيتوجب إعداد -17

المستوى  على والمشاورات االستشارة اإلعداد عبرعملية  توجيهمعينة. وينبغي  هامةتعديالت في لحظات  إدخالمع و المصلحة، 
ن وطنية ودو على المستويات اإلقليمية وال المشاورات األخرى الجاريةذلك بإثراء  والتي تقوم بعد، ةالتنفيذي ةالدولي، بقيادة األمين

لحاجة ، شأنها في ذلك شأن اذات أهميةالمشاورات، تعد المشاركة النشطة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  وخاللالوطنية. 
 .اإلدماج الكامل لالعتبارات الجنسانية التأكد منإلى 

 :، ما يليكاختصاصاتاالستعراض،  وسيتضمن -18

 مؤتمر األطراف؛ لمقرر وفقاإبقاء استراتيجية االتصاالت المتفق عليها قيد االستعراض  (أ)
 ،لممارساتإلى تحديد أفضل ا وذلك سعيا، وتقييمها تحديد أنشطة االتصاالت الرئيسية التي تم االضطالع بها (ب)

 الوعي واألثر والفعالية؛ حولوالتغييرات في بيانات خط األساس 
 لالتصال، أو الحاجة إلى تعديل االستراتيجيات القائمة؛تحديد مجاالت جديدة  (ج)
 ؛0242ومهمة عام  والغايات األهدافالتقدم المحرز في تحقيق  على خلفيةتتبع االتصال  (د)
 بهم؛ بغرض االتصال شركاء جددأو  جهات فاعلة جديدةتحديد  (ه)
 .تحديد االحتياجات من الموارد (و)

 ألوقاتايمكن الجمع بين بعض هذه و يقترح أن تشمل األوقات التالية. و . وتكراريةاالستعراض منتظمة  أوقات وستكون -19
 :مناسباإذا كان ذلك 

 ؛0202مباشرة بعد اعتماد نص اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  (أ)
 قبل اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ؛ (ب)
 قبل اجتماعات مؤتمر األطراف؛ (ج)
 والتثقيف والتوعية العامة؛ للتواصلاالستشارية غير الرسمية االجتماع السنوي للجنة  خاللمرة واحدة  (د)
 على أساس سنوي كجزء من االجتماعات المنتظمة ألسطول اتصاالت التنوع البيولوجي؛ (ه)
 على أساس سنوي كجزء من فريق االتصاالت التابع لألمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي؛ (و)
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التنوع وفريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة ب ،االتصال المشتركمرة كل سنتين على األقل في اجتماعات فريق  (ز)
 البيولوجي وفريق إدارة البيئة؛

 .أساس سنوي على المستويين الوطني ودون الوطني، كجزء من استعراض وطني للعمل بموجب االتفاقيةعلى  (ح)

استعراض على المستوى الوطني و/أو دون الوطني. ويمكن  هيئاتاألطراف إلى إنشاء  حاجةح النقطة األخيرة توض  و  -02
يث أو تحد لإلبالغ الوطنياالتصال القائمة، أو كجزء من العمل الحالي  هيئاتتفويض االستعراض في إطار  إدراجأيضا 

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

 اعتبارات وسائل التواصل االجتماعي -تاسعا
قائمة  يعد إعداد والالتواصل االجتماعي القائمة والتكنولوجيات الجديدة.  لاالستراتيجية إلى االستفادة من وسائستحتاج  -01

ناطق وأن وتيرة تختلف باختالف الم التي تستخدمهاألن المنصات  وذلك نظرا، مناسبااستخدامها  يتعينالتي  للتكنولوجيات شاملة
التغيير في مجال وسائل التواصل االجتماعي تجعل بعض المنصات غير ذات صلة بمرور الوقت. ومع ذلك، يجب أن يسعى 

 مراعاةيجب و الشركات. مع شراكات ال، بما في ذلك من خالل والتكنولوجياتأحدث المنصات  إدماجتنفيذ هذه االستراتيجية إلى 
 .كما هو مشمول في التشريعات المختلفة في الخصوصية يانات وحماية جميع حقوق المستخدمينأمن الب

 لمواردا -عاشرا
لى حاجة إلى موارد عال وستبرزاالستراتيجية مع زيادة تفصيل الخطة.  لموارد هذهيجب تحديد المستوى اإلرشادي  -00

لى الموارد على إ أيضاحاجة  هنالكالدولية ذات الصلة. وستكون  والجهات الفاعلة ةالتنفيذي ةستخدمها األمينتالمستوى الدولي ل
 .المستويين الوطني ودون الوطني الستخدامها في العمل على المستوى الوطني

 

__________ 


