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 0206/حزيران ويوني 61 –مايو/أيار  61عبر االنترنت، 
 *المؤقت من جدول األعمال 7البند 

 
 االتصاالت

 مشروع توصية مقدم من الرئيسة
 للتنفيذ،الهيئة الفرعية إن 
على النحو  1،لدعم إطار استراتيجية االتصاالت العالمية التنفيذية األمينةبه  تبالعمل الذي قام مع التقدير رحبتإذ 

 2التنفيذية، األمينةالمبين في مذكرة 
 :بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي وصيت

 إن مؤتمر األطراف،
التصال والتثقيف والتوعية العامة حتى عام المعنية باتجديد والية اللجنة االستشارية غير الرسمية  يقرر -1

 3؛االتصاالت" أسطولفي "وتوسيع عضويتها لتشمل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمشاركين  0202

عية العامة، رهنا بتوافر التصال والتثقيف والتو المعنية باأيضا أن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية  قرري -0
 ؛حدا على األقل خالل فترة السنتين، فضال عن اجتماعات افتراضية، عند الحاجةوا حضوريا، اجتماعا الموارد

ائل رسائل االتصاالت من خالل القنوات اإلعالمية الوطنية ووستبادل األطراف على استخدام/ يشجع -0
من جميع الجهات الفاعلة،  الجهودئة ، من أجل إعالم وتعبما الرسائل العملية المنحى، وال سيالتواصل االجتماعي ذات الصلة

 ؛لتنفيذ هذه المهام[الالزمة المالية  المواردو تعبئة الموارد البشرية الكافية والتي يمكن التنبؤ بها من أجل ، و ]الخاصة والعامة

وال سيما:  0،ةالتنفيذي ةإلى مواصلة العمل بشأن األنشطة المدرجة في مذكرة األمين ةالتنفيذي ةاألمين يدعو -4
وتطوير وسائل التواصل  ،التصال والتثقيف والتوعية العامةا معرضو ، باليوم الدولي للتنوع البيولوجي االحتفاالت السنوية

، بالتشاور مع اللجنة ، ومواصلة تطوير هذه األنشطةشاركة مع أصحاب المصلحة والشركاء، ومنصات االتصال للماالجتماعي
لتنوع البيولوجي لما ل العالمي طاراإل، وال سيما لدعم تنفيذ ال والتثقيف والتوعية العامةالتصالمعنية بااالستشارية غير الرسمية 

 ؛0202عام بعد 

                                                 
*.1CBD/SBI/3/ 
 10/00المقرر  1
2 CBD/SBI/3/9  
عبارة عن مجموعة غير رسمية مخصصة تضم األطراف في االتفاقية ووكاالت األمم المتحدة وأمانات االتفاقات البيئية متعددة هو االتصاالت"  أسطولُيفهم أن " 3

تصال والتوعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تجتمع لتبادل المعلومات والتنسيق بشأن قضايا اال األطراف
  قرارات رسمية ملزمة. تسفر عن، والمناقشات ال المشاركة مفتوحة وطوعيةو المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقية. 

 االتفاقية المتعلقة 

  بالتنوع البيولوجي

CBD/SBI/3/CRP.3 
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https://www.cbd.int/doc/c/e419/f347/efd405994db57af58a899524/sbi-03-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/d642/a096/cf230c10c921e7d07a1aabab/sbi-03-09-ar.pdf
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أنشطة اتصال إضافية بالتنسيق والتكامل مع برنامج  تقوم بتطويرأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب أيضا -5
المتعلقة  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  وأحكام، التصال والتثقيف والتوعية العامةالعمل المتعلق با

ذكاءالتوعية و ب عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية و  4،المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجيةعقد األمم و ، الوعي ا 
 6؛، من بين أمور أخرى0202خطة التنمية المستدامة لعام و  5المستدامة

تنسيق موارد االتصاالت وتشكيلها وتأمينها لدعم مجموعة أنشطة  ةالتنفيذي ةيطلب كذلك إلى األمين -6
 :التالية في فترة السنتين المقبلةللمبادرات االتصاالت الالزمة 

، والتي تم وضعها 0202تنوع البيولوجي لما بعد عام استراتيجية االتصاالت المصاحبة لإلطار العالمي لل (أ)
 [؛CBD/COP/15/INF/] الوثيقة ، على النحو الوارد في14/04عمال بالمقرر 

 العامة التفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون مع اللجنةتحديث برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية  (ب)
، وتقديمه إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع ومؤتمر التصال والتثقيف والتوعية العامةاالستشارية غير الرسمية ل

 األطراف في اجتماعه السادس عشر؛

لدعم استخدام ديناميكي ومتزايد لوسائل التواصل االتصاالت المؤسسية لألمانة، بما في ذلك الموارد الالزمة  (ج)
، وتطوير اإللكتروني إعادة تصميم الموقععلى االجتماعي، ودعم التواصل مع وسائط اإلعالم التقليدية، ومواصلة العمل 

 ؛حمالت اتصاالت جديدة ومستمرة

المعنية غير الرسمية االتصاالت" واللجنة االستشارية  أسطول" اللذين ينتمون إلىالعمل مع شركاء مثل  (د)
، واالتفاقات البيئية المتعددة ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة، وبرامج التصال والتثقيف والتوعية العامة، وأصحاب المصلحةبا

 .األطراف

عن جميع هذه األنشطة لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية  قدم تقريرا مرحلياتأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -7
 مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر. اجتماعها الرابع وينظر فيه الحقاللتنفيذ في 

__________ 

                                                 
  70/084 رقم ار الجمعية العامةانظر قر  4

 72/37 انظر قرار الجمعية العامة رقم 5

  72/6 انظر قرار الجمعية العامة رقم 6

https://undocs.org/A/RES/73/284
https://undocs.org/A/72/73
https://undocs.org/A/70/1

