
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 )مستأنف( لثثااالجتماع ال
 المكان والتاريخ في وقت الحق سيتم تحديد

 األعمالمن جدول  5البند 
 

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

 معلومات أساسية - أوال
 يقترنأن  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  على ، قرر مؤتمر األطراف أن11/41في المقرر  -1

التي ستكون مدعومة و "، الطبيعة، "العيش في انسجام مع 0202كنقطة انطالق نحو رؤية عام  0242بمهمة ملهمة ومحفزة لعام 
 .باستراتيجية اتصال متسقة وشاملة وابتكارية

ر استراتيجية أن يحل محل إطا في منه يكمن القصدتحدد الوثيقة الحالية إطار العمل لتطوير استراتيجية االتصال هذه. و و  -0
تصال باال المعنية تمت مراجعة النسخة الحالية من قبل اللجنة االستشارية غير الرسميةو . 14/00 االتصال المعتمد في المقرر

ك ممثلين التنوع البيولوجي"، بما في ذل اتصاالت اسطولراء االتصاالت المشاركين في "، ومن قبل خبالعامةوالتثقيف والتوعية 
 .التنوع البيولوجي اتعن مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في مجال سياس

االستراتيجية  عدللوست  ستراتيجية. ومخطط لعناصر اال واالتصالللعالقة بين تغيير السلوك  موجزتبدأ الوثيقة بعرض و  -4
والقرار ذي الصلة الصادر عن  0202هائية وفقا للنص النهائي المتفق عليه لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الن

مزيد من ب الوارد وصفهعلى النحو  االستعراضقيد  بعد ذلك االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. وستبقى االستراتيجية
 .التفصيل في القسم الثالث

 والوعي وتغيير السلوك االتصال - اثاني
من  1للتنوع البيولوجي في الهدف  0202تحقيق رؤية عام من أجل الضوء على أهمية االتصال والوعي تسليط  جرى -1

كحد أقصى، يكون الجميع على علم بقيم التنوع البيولوجي وبالخطوات التي  0202عام  بحلولأهداف أيشي للتنوع البيولوجي: "
 العامة: حزمة يةاالتصال والتثقيف والتوع منشور مذكور فيال وعلى النحو ".يمكن اتخاذها لصونه واستخدامه على نحو مستدام

"خطوة  تعتبر العام التوعيةفإن  1،ة للتنوع البيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطني االتصال الوطنية ومنسقي لجهاتأدوات 
طاب العام من الخ جزءا المسألةلجعل و ، بالمسألة أن يكونوا على معرفة األشخاص علىأولى في تطوير الفهم واالهتمام لمساعدة 
                                                 

1 Complete.pdf-Toolkit-https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD. 
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 ة بالنسبةذات األهميح القيم، ويطور المواقف "يطور الفهم، ويوضل  التثقيف، فإن وبالمقابلجدول األعمال".  في المسألةأو طرح 
 ".ويطور الحافز والمهارات للعمل من أجل البيئة ،لبيئةل

، على سبيل المثال، في تم اإلبالغ عنه، كما 0202-0211العقد أدلة واضحة على إحراز تقدم على مدار  وتوجد -0
 On the Edge Conservation".2 "تعقب الوعي الخاصة بـوفي أداة  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الخامس من 

 :التوعيةزيادة في  أيضاظهر التقارير والمبادرات الحديثة األخرى ت  و 

أنه في المجموعة  األخالقيةمن أجل التجارة البيولوجية  باالتحاد الخاص وجد "مقياس التنوع البيولوجي" (أ)
ا العظمى وأيرلندا لبريطاني المتحدةوالمملكة  ،وألمانيا ،وفرنسا ،)البرازيلتها الدراسة االستقصائية األساسية من البلدان التي شمل

مثلل وي في المائة من المجيبين أنهم سمعوا عن التنوع البيولوجي، 87، قال 0202 عامفي  الشمالية والواليات المتحدة األمريكية(،
 3في المائة؛ 78 والبالغة 2010بالمقارنة مع النسبة المسجلة في عام ارتفاعا  ذلك

 ةهائل زيادة 4المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست وحدةعن  مؤخرا الصادر Wakening" -"Ecoي ظهر تقرير (ب)
 ؛الشواغل الزيادة األكبر فياالقتصادات الناشئة والنامية  حيث شهدتفي عدد األشخاص المهتمين بفقدان الطبيعة، 

 أصل أن ثالثة من Global Commons Alliance5 لصالح  Ipsos MORIشركة أظهر تقرير صادر عن (ج)
مل تحول يحت قترب من نقاطياألرض كوكب مجموعة العشرين يوافقون على أن  بلدانفي المائة( في  84كل أربعة أشخاص )

قلقون للغاية في المائة(  07كل خمسة أشخاص ) أصل ثالثة من أن تكون مفاجئة أو ال رجعة فيها بسبب اإلجراءات البشرية وأن
 .بشأن حالة الكوكب أو في غاية القلق

 لم ي ترجم هذاو في هذه التقارير غير متجانس وال يتم رصده في جميع البلدان.  الذي جرى تحديدهمعدل الزيادة  وي عدل  -7
تنوع البيولوجي كما يتضح من الفشل في تحقيق أهداف أيشي إلى إجراءات كافية لعكس فقدان ال أيضا الظاهرالوعي المتزايد 

تنوع البيولوجي أن تحدي فقدان ال لمواجهةالتغييرات في األنماط المجتمعية والسلوك البشري المطلوبة  وتتطلبللتنوع البيولوجي. 
ثمرين في مجال السياسات أو المستصانعي القرار من ، سواء كانوا األشخاصتقابل هذه الزيادة في الوعي إجراءات يتخذها جميع 

 6المربين أو غيرهم. أو أو المستهلكين أو الشركات أو المواطنين

التأثيرات و  ضمن الشخص وما بين األشخاصنظام معقد من التأثيرات  متأصل فيأظهرت األبحاث أن السلوك البشري و  -8
اذ القرارات اليومية على اتخ األشخاصقدرة  حدد هذه التأثيراتوتوالتجريبية والعاطفية والجسدية والتقنية والسياسية.  ،االجتماعية

 األثرو المعنى  إسناد وعن طريقللسلوكيات المحتملة  شروط الحدودمن خالل تحديد وذلك والعمل من أجل التنوع البيولوجي، 
 .الثقافي لألنماط السلوكية

                                                 
2 tracker-https://ontheedge.org/impact/sentiment. 

3 2020-barometer-biodiversity-http://www.biodiversitybarometer.org/#uebt. 
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/an_ecowakening_measuring_awareness__engagement_and_action_for_nature_final_4

may_2021__.pdf. 
-planetary-and-transformation-attitudes-survey-commons-uk/global-mori/en-https://www.ipsos.com/ipsos 5

stewardship 
6 Klöckner .C .A (9102.)  استراتيجيات ومسارات جديدة لالتصال المناصر للبيئة في مجال الحفظ". في:  -"جعل األشخاص يتغيرونReese،G. 

Römpke ،A.-K. ،Mues ،A.W  وBockmühl،K. (Eds.)  ، البيئي وجهات نظر بحوث علم النفس  –السبل الخضراءBfN-Skripten ،992 
 لحماية الطبيعة، ألمانيا.(. الوكالة الفيدرالية 92-90)الصفحات 

https://ontheedge.org/impact/sentiment-tracker
http://www.biodiversitybarometer.org/#uebt-biodiversity-barometer-2020
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/an_ecowakening_measuring_awareness__engagement_and_action_for_nature_final_may_2021__.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/an_ecowakening_measuring_awareness__engagement_and_action_for_nature_final_may_2021__.pdf
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/global-commons-survey-attitudes-transformation-and-planetary-stewardship
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/global-commons-survey-attitudes-transformation-and-planetary-stewardship
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 غلب الحاالتأفي يعتبر في حمالت االتصال كلة الوعي بالمش التطرق إلىأن  اآلنتظهر األدلة العلمية المستفيضة و  -7
مشكلة ب الوعي ال ي عدل و االستعداد للعمل وتغيير السلوك عند مقارنته بالمتغيرات النفسية األخرى.  على صعيد تشكيلأهمية ثانوية  ذا

نتيجة خيارات أنها  على للبيئة إلى اإلجراءات المناصرتعزيز السلوك ب المتعلقةتنظر النظرية و  ا.فقدان التنوع البيولوجي كافي
 للمجتمع تسترشد بتفعيل األعراف الشخصية أو مناصرة على أنها إجراءاتعقالنية تهدف إلى تعظيم الفوائد الشخصية، أو 

محددات  ىالتطرق إلللبيئة تحتاج إلى  المناصرةتدخالت تهدف إلى تعزيز السلوكيات  ةمن هذا المنظور، فإن أيو االجتماعية. 
 .متعددة، ال سيما المواقف والمعتقدات األخالقية الشخصية واألعراف االجتماعية، فضال عن التحكم السلوكي المتصور

العمل بفراد بعدة مراحل: اتخاذ قرار األ يمر بموجبها على أنه عملية ذاتيامن األفضل فهم التغيير السلوكي المنظم و  -9
المتغيرات النفسية للموقف واألعراف  عدل ت  و  7عادة. تحويله إلىثم ومن ، وتنفيذه، العملذا مستدام، واالستعداد لمثل ه على نحو

قدم المطلوب من أجل تعزيز الت لالتصالعناصر أساسية  ،باإلضافة إلى التحكم السلوكي المتصور ،االجتماعية والشخصية
 .سلوك جديد ومستدام وتطبيقمراحل التغيير  عبرالناجح 

الممارسات ب المتواصلااللتزام  باإلضافة إلىمن أجل تعزيز المرور عبر هذه المراحل وتحقيق أنماط الحياة المستدامة، و  -12
ددة وظروف فئات المستهدفة المحوحسب الالتمييز بين اآلليات الداعمة، بما في ذلك االتصال، لكل مرحلة  ال بدل منالتي تدعمها، 

تنتج عن ذلك و الدخل المرتفع(.  وأصحاب، والضعفاء اجتماعيا ةالسياسي اتب، وصانعي القرار حياتها )على سبيل المثال الشبا
 .0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإل تدعمخطط اتصال  ةأي على تبعات

وينبغي خطيط. على النوايا والت توليد أثر أيضا سيتوجب عليها ستراتيجية االتصال زيادة الوعي، ولكنا وسيتوجب على -11
ين األشخاص الذين البيانات ب بتقاسم وأن يسمح بصورة تدريجيةالمحتوى  أن يبنيطويلة األمد  تتصميم استراتيجية اتصاال على

يجب أن و ويل. والطالمدى المتوسط  علىتقييم البحث و لل مستمرة ينشرون االستراتيجية على المدى القصير، مع تطوير عملية
 اوتصوراته اباإلضافة إلى معتقداتهوأعرافها،  اومواقفه اونواياه للجهات االجتماعية الفاعلةز هذه العملية على فهم أفضل تركل 

 8الزمن.مرور بالنجاح وتعديل االستراتيجية  لرصداستخدام هذا الفهم  وينبغي. اوخياراته

بالبناء على إنجازات عقد  هوتحديث االتصال فرصة لتجديد 0202يوفر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و  -10
 الرئيسية والمعالم الغاياتمستمرين لحالة تحقيق  اوتقييم افهم أيضاستتطلب إدارة االتصاالت و األمم المتحدة للتنوع البيولوجي. 

توفير  ق معبالتراف ستراتيجية االتصالمحتوى ال تكوينهذه العملية  وستيسلر. 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي إلطارل
 لمبادرات الجارية ورصد النتائج.صالح ااالستمرارية والدعم ل

 ستراتيجية والغر  منهانطاق اال - ثالثا
من  في جهود االتصاالت، ولدعم جهود االتصاالت ةالتنفيذي ةستخدمها األمينتأن  في االستراتيجية يتمثل الغرض من -14
، بما في ذلك األطراف، وأصحاب المصلحة، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والجهات الفاعلة األخرىكافة الجهات قبل 

                                                 
. مجلة علم النفس البيئي، ذاتيا . تغيير السلوكيات الضارة بالبيئة: نموذج مرحلي للتغيير السلوكي المنظم Bamberg،S  (2013) انظر 7

43 ،090-092. 
8 Williamson، K ،Bujold ،P.Mو ،Thulin ،E .(9191 :تدخالت تغيير السلوك في الممارسة .)للمعايير والنهج  موجز تجميعي

مرفق البيئة العالمية. التابعة لللسلوك والبيئة والهيئة االستشارية العلمية والتقنية  Rareودراسات الحالة والمؤشرات. مركز 
final.pdf-Practice-in-Interventions-Change-content/uploads/2021/02/Behavior-https://behavior.rare.org/wp. 

https://behavior.rare.org/wp-content/uploads/2021/02/Behavior-Change-Interventions-in-Practice-final.pdf
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 :في منظومة األمم المتحدة وغيرها

يادة الفعالية ز ويتمثل الهدف في من خالل توفير هيكل للتنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة؛  (أ)
 وتضخيمها؛

لية وضع استراتيجيات وخطط عمل محددة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية كتوجيه أولي إلرشاد عم (ب)
ودون الوطنية، من قبل صناع القرار السياسي، وأصحاب المشاريع االجتماعية، واألعمال التجارية، والمواطنين، والشباب، 

 والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

 حويلي؛للمنافع والتغيير الت المنصفتعزيز التغيير السلوكي لدعم الحفظ واالستخدام المستدام والتقاسم  (ج)

بهدف تعزيز التفاعالت بين التغييرات في السلوك واإلبالغ عن حالة تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  (د)
 .0202لما بعد عام 

راء في االتصال بمساعدة خبو بطريقة تشاركية وتكرارية ومرنة  طويرهاومواصلة تاستراتيجية االتصال  وسيتوجب تنفيذ -11
 ةالتنفيذي ةة األمينبقياد المشورة والمشاورات على المستوى الدولي من خالل االستراتيجية تطوير مواصلةوتغيير السلوك. وينبغي 

ية المشاركة النشطة للشعوب األصلية والمجتمعات المحل عدل خالل المشاورات، ت  و المزيد من المشاورات.  بإرشادقوم بعد ذلك تالتي 
و الحال بالنسبة كما ه، ذات أهميةوخبراء التعليم والشباب وممثلي مختلف الخلفيات االجتماعية االقتصادية واالجتماعية الثقافية 

ى المستوى علو . بارات الجنسانيةواالعتالثقافات بين و  وبينهااألجيال  ضمنالحاجة إلى ضمان اإلدماج الكامل لالعتبارات  إلى
نحو المبين من خالل هيئة تنسيق مفتوحة المصدر، على اللالستراتيجية إلى طويلة األجل  التعديالت الفوريةالعالمي، سيتم تنسيق 

 .أدناه

ة للجنابالمشورة المقدمة من  الذي سيستنير ستظل االستراتيجية العالمية قيد االستعراض من قبل مؤتمر األطرافو  -10
 9يولوجي"المدخالت من "أسطول اتصاالت التنوع البب، وكذلك االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية العامة

دارة األمم المتحدةبرنامج األمم المتحدة للبيئة  شعبة االتصاالت في، بما في ذلك والجهات األخرى  .ميالعال للتواصل وا 

 :االستعراض على النحو التاليستكون اختصاصات هذا و  -17

وضع التفاصيل النهائية من أجل عقد بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف حلقة عمل أولية ت   (أ)
 لالستراتيجية العالمية؛

                                                 
 90 تاريخبقد على هامش االجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، الجتماع الخبراء الذي ع   تيجةكن 9
أمانات و ووكاالت األمم المتحدة،  ،مجموعة من المنظمات التي تضم األطراف في االتفاقية اجتمعت، 9102 الثانيتشرين /نوفمبر 99و

ة مخصصة في مجموع، متعددة األطراف، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب والنساء والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بيئية اتفاقات
غيرها.  يتمتع األعضاء بحرية المشاركة في بعض العناصر دونو "أسطول اتصاالت التنوع البيولوجي".  شار إليها باسملتنسيق االتصاالت ي  

التركيز  وانصب .ذات أهميةالشمولية والشفافية والحياد عناصر  اعتبار المجموعة مع تتقاسمهايحكم مبدأ المصدر المفتوح المنتجات التي و 
تتضمن آليات و . 9191لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي لطبيعة بهدف دعم مفاوضات إطارالتنوع البيولوجي/اجدول أعمال  على تعزيز

ومجموعات  ،واجتماعات أسبوعية، Twitterو WhatsAppمجموعة قائمة بريد إلكتروني ومجموعات دردشة الخاصة بالالتنسيق والتنظيم 
 مواضيع مختلفة. للتطرق إلىعمل صغيرة مخصصة 
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في  والتغييرات ،لألنشطة التي تم االضطالع بها بهدف تحديد أفضل الممارسات عامينكل إجراء تقييم  (ب)
 واألثر والفعالية؛ ،الوعي

 تحديد مجاالت جديدة لالتصال والتعلم أو الحاجة إلى تعديل االستراتيجيات القائمة؛ (ج)

عام  ومهمة اتوالغاي األهدافالتقدم المحرز في تحقيق  على خلفيةتتبع أنشطة االتصال والتثقيف والتوعية  (د)
 ؛0242

 االتصال بهم؛ ليتمأو شركاء جدد  جديدة تحديد جهات فاعلة (ه)

 .المواردتحديد االحتياجات من  (و)

 راضهاويجب استعنسخ وطنية من االستراتيجية مباشرة بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف،  وضعينبغي و  -18
االستراتيجيات ، بما في ذلك من خالل 0202بعد ذلك كجزء من عملية تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

لية من استراتيجيات االتصال الوطنية في اإلصدارات المستقب إدراجينبغي النظر في كما  ،وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 .أدناه الواردة الغاياتدعم من أجل يجب أن تتضمن هذه االستراتيجيات أدوات وأنشطة و التقارير الوطنية. 

 بعض الجداول الزمنية لألنشطة في إطار االستراتيجية. 1الجدول  يعرض -17

 الجدول الزمني لألنشطة  - 1الجدول 

 المستوى القطري األمينة التنفيذية التاريخ

مباشرة بعد االجتماع 
الخامس عشر لمؤتمر 

 األطراف

االستشارية غير الرسمية المعنية  عقد اجتماع للجنة
والجهات الفاعلة  باالتصال والتثقيف والتوعية العامة

وضع وثيقة استراتيجية دولية من أجل ذات الصلة 
 على المستوى الوطني وتوجيه إضافيمفصلة 

 إلكتروني إنشاء موقع
 تظملتنسيق المنغراض اعقد آلية تنسيق غير رسمية أل

 تفصيل المدخالت إلطار الرصد المتعلق باالتصال

 ةعلى أساس وثيقة التوجيه من األمين
 استراتيجيات اتصال وضع، ةالتنفيذي

ت الوطنية ودون الوطنية على المستويا
من خالل آلية  واإلبالغوالقطاعية، 

 .غرفة تبادل المعلومات
إنشاء شراكات وطنية ودون وطنية لتنفيذ 

 أنشطة االستراتيجية.

 االجتماع الخامس عشر
 مؤتمر األطرافل
 فترة السنتينل

األطراف وأصحاب المصلحة بتنفيذ  قيام شراكات دولية لدعم االستراتيجية إرساء
 االستراتيجيات الوطنية.

االجتماع  من قبل
 السادس عشر

 مؤتمر األطرافل

بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية 
باالتصال والتثقيف والتوعية العامة والجهات الفاعلة 
األخرى ذات الصلة، استعراض األنشطة واإلبالغ 

مقدمة ال مشورةالعنها، وتعديل االستراتيجية بناء على 

ل فترة اإلبالغ عن األنشطة خال
من خالل التقارير وذلك السنتين، 

الوطنية أو اآلليات األخرى، مع تعديلها 
 حسب الحاجة.
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 المستوى القطري األمينة التنفيذية التاريخ

 مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر. من 10(0201)

من قبل االجتماع السابع 
 مؤتمر األطرافل عشر

(0207) 

بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية 
باالتصال والتثقيف والتوعية العامة والجهات الفاعلة 
األخرى ذات الصلة، إجراء استعراض منتصف العقد 

عن األنشطة، وتعديل االستراتيجية بناء على  واإلبالغ
مؤتمر األطراف في اجتماعه  المقدمة من مشورةال

 السادس عشر

قرير منتصف العقد عن األنشطة تقديم ت
من خالل وذلك خالل فترة السنتين، 

التقارير الوطنية أو آليات أخرى، 
 وتعديلها حسب الحاجة.

االجتماع الثامن  من قبل
 مؤتمر األطرافل عشر

(0207) 

بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية 
اعلة لفباالتصال والتثقيف والتوعية العامة والجهات ا

األخرى ذات الصلة، استعراض األنشطة واإلبالغ 
مقدمة ال مشورةالعنها، وتعديل االستراتيجية بناء على 

 مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع عشر من

اإلبالغ عن األنشطة خالل فترة 
من خالل التقارير وذلك السنتين، 

ا مع تعديله ،الوطنية أو اآلليات األخرى
 حسب الحاجة.

االجتماع التاسع  لمن قب
 مؤتمر األطرافل عشر

(0242) 

 التقرير النهائي عن األنشطة. تقرير نهائي عن األنشطة إعداد

 الغايات - رابعا
لمجتمع ا على مستوىاإلجراءات  أن تدعمجهود االتصال والتثقيف والتوعية في سياق هذه االستراتيجية  يجب على -19

العمل، ونظرية التغيير التي  وأهداف، الغاياتالتي ستحقق  اإلجراءات، بما في ذلك 0242تحقيق مهمة عام من أجل بأسره 
ال تهدف االستراتيجية إلى دعم تحقيق مهمة عام بشكل عام، و . 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يستند إليها

نما أيضا رؤية عام  0242  .البيولوجيللتنوع  0202فحسب، وا 

التواصل  عدل ي  "، (CBD/WG2020/3/3) 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ىاألول للمسودة ووفقا -02
من األمور  0202والتوعية واالستيعاب لدى جميع أصحاب المصلحة بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 :الضرورية للتنفيذ الفعال، بما في ذلك عن طريق

هج التي ن  يم والوالقالمرتبطة بها، بما في ذلك المعارف  ها،وتقدير  بها زيادة فهم قيم التنوع البيولوجي والوعي (أ)
 تستخدمها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

                                                 
 ، سيقوم مؤتمر األطراف بتحديدها الحقا.مبدئيةمواعيد 10 
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 0202 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاموأهداف وعي جميع الجهات الفاعلة بوجود غايات  إذكاء (ب)
 والتقدم المحرز نحو تحقيقها؛

مات لتبادل المعلو  ،يوالشراكات، بما في ذلك مع وسائل اإلعالم والمجتمع المدن المنصاتتعزيز أو تطوير  (ج)
 ".النجاحات والدروس المستفادة والخبرات في العمل من أجل التنوع البيولوجي عن

 :هذا السياق ضمنفيما يلي األهداف الرئيسية ترد و  -01

 لفالهدف أ

زيادة فهم قيم التنوع البيولوجي والوعي بها وتقديرها، بما في ذلك المعارف المرتبطة بها، والقيم والُنهج التي تستخدمها 
 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

 على ه ينطويمن أهداف أيشي خالل العقد الماضي ولكن 1هذا الهدف دعم العمل المنجز في إطار الهدف  يواصل -00
نما اعتبار أنه، من أهداف أيشي 1لهدف ل تتمةإلى هذا الهدف على أنه مجرد  المناسب عدم النظرمن و . امةهاختالفات   وا 

يوفر و . تحويلهاو  السلوكي المتصور والمواقف والتحكماألعراف والنوايا  التصدي إلى عن طريقيركز على تغيير السلوك، ال سيما 
 ،وكعناصر "القرار المسبق" في نماذج تغيير السل التعامل مع االستناد عليه فيإدراج مفهومي "الفهم" و "التقدير" أساسا يمكن 

لمتعمد ا ويوسع اإلدراجتعزيز االستعداد للعمل من أجل التنوع البيولوجي.  وذلك بهدف، اإلفراديةوالتصورات  األعرافمثل 
تطلب ستو  .أيضا بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية نطاق المناقشات واإلجراءات المحتملة الخاصة هجللمعارف والقيم والن  

 :ادعم تحقيقهمن أجل بعض األنشطة التالية  الغاية هذه

باستخدام إطار بيانات ومراجع مشتركة. وذلك ورصد التغييرات في الوعي والمواقف،  بحوث خط األساس (أ)
 ث التي تحدد القيم المختلفة للتنوع البيولوجي؛و دعم برامج البح ويشمل ذلك

 ظهر قيم التنوع البيولوجي؛تنظيم حمالت توعية ت   (ب)

المنتجات والبحوث التي تدمج وتنقل قيم التنوع البيولوجي الممثلة في المعارف والممارسات التقليدية للشعوب  (ج)
 األصلية والمجتمعات المحلية؛

جي متعددة الوسائط عن التنوع البيولو  ونصوص قصص تقوم بإعدادشاريع األفالم التي دعم وسائل اإلعالم وم (د)
 وقيمه؛

 على المؤسسات التعليمية للمساعدة في نشر قيم التنوع البيولوجي؛ تعليميو/أو توزيع محتوى  إعداد (ه)

 ؛تشمل قيم التنوع البيولوجي وأهمية إعادة االتصال بالطبيعةكي تنقيح المناهج التعليمية  (و)

 ة.تغيير المواقف والسلوكيات تجاه الطبيعمن أجل تشجيع إعادة االتصال بالطبيعة من خالل التعليم كمسار  (ز)

 اءلهدف با

والتقدم المحرز  0202 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاموأهداف وعي جميع الجهات الفاعلة بوجود رغايات  إذكاء
 نحو تحقيقها

مجموعة واسعة من إجراءات االتصاالت لدعم  الغايةتطلب وتينبغي ربط إذكاء الوعي بتحوالت النوايا واإلجراءات.  -04
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دعم ت هيو جميع أصحاب المصلحة. بالنسبة إلى المستويات، وأهميته  كافةلتنوع البيولوجي على ل العالمي طاراإل وضوح صورة
ن العمل نحو مزيد ممن أجل المصدر إلهام  يشكلل، وتسليط الضوء على التنفيذ الذي المحرز الجهود الجارية إلظهار التقدمأيضا 
 .للتنوع البيولوجي 0202 عام رؤية

طار إلبا الخاصة العمل أهدافاإلجراءات اإلضافية المتعلقة بتلك الغايات و  تعزز أناالتصاالت أيضا  ويجب على -01
اإلجراءات  أن تعزز االتصاالت علىيجب و . فيها لم يتم إحراز تقدم كاف التي 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

اإليجابية المدفوعة بالنتائج من خالل دعم الجهود بطريقة إيجابية، وتقديم التحذيرات بشأن عواقب الفشل، أو إظهار الطرق التي 
 .المهمة قتحقي تقدم نحو من أجل إحرازيمكن من خاللها محاكاة العمل في المجاالت األخرى 

وفقا  لمحرزا تحديثات شفافة ومنتظمة للتقدم أن توفراتفاقية التنوع البيولوجي والجهات الفاعلة الوطنية  ويجب على -00
للعنوان الرئيسي والمؤشرات األخرى في إطار الرصد، سواء من خالل بوابة مركزية مرتبطة بآلية غرفة تبادل المعلومات ومنصات 

 :يجب مراعاة المبادئ التاليةو . الوطنيةالمنصات  باإلضافة إلى، ةباالتفاقياالتصال الخاصة 

من خالل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،  وذلك الشفافية، فيالهدف  يكمنينبغي أن  (أ)
اف، إلى التوجيهات المقدمة في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطر  باالستنادوالتقارير الوطنية التي ستبني المعلومات األساسية 

 ؛وضع نموذج نمطيبما في ذلك 

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي يربط تحقيق األهداف،  بموجبينبغي أن يشمل هيكل الرصد والتقييم  (ب)
 العالمي طارباإل الخاص طار الرصد والتحقق. وسيتطلب ذلك مدخالت في إأيضا حيثما كان ذلك مناسبا، بيانات تغير السلوك

 لتنوع البيولوجي؛ل

توفر التي و خالل العقد، بما في ذلك تقرير عن الثغرات العالمية،  تم نشرهاسلسلة من التقارير الدورية التي  (ج)
 بشأن اإلطار؛ المحرز تقدمالمعلومات محدثة و 

خ خطة العمل من شرم الشيمن خالل آليات مثل  اإلبالغ أخذبالنسبة للجهات الفاعلة من غير الدول، ينبغي  (د)
 ؛أيضا االعتبار بعين إلى كونمينغ

اإلنترنت  بكةش آليات على توفران اللتين الترويج لمنصة التزام المدن مع الطبيعة ومنصة األقاليم مع الطبيعة (ه)
 كمامية، للمساهمة في أهداف التنوع البيولوجي الوطنية والعال فيها بالتزاماتها الطوعية تتعهديمكن للمدن والحكومات اإلقليمية أن 

 .التزاماتها واإلبالغ عنها على خلفيةرصد التقدم المحرز من خاللها يمكنها 

 يمالهدف ج

النجاحات  عنلتبادل المعلومات  ،والشراكات، بما في ذلك مع وسائل اإلعالم والمجتمع المدني المنصاتتعزيز أو تطوير 
 والدروس المستفادة والخبرات في العمل من أجل التنوع البيولوجي

ين أو وسائط اإلعالم والمعلمين، سواء التقليدي من خاللشكل يسهل الوصول إليه ب بهاينبغي إتاحة البيانات المتعلقة  -07
المعلمين الشراكات مع وسائل اإلعالم و  عدل ت  و ة. ثم معالجتها من أجل المقاالت اإلعالمية والموارد التعليميومن اإلنترنت، شبكة عبر 

 هولةبسلجميع المؤشرات  المنطقية واألسسمصادر البيانات  إتاحةيجب و للمضي قدما.  هامة سبالالخبراء في هذا الصدد 
 .وغير تقنية وربطها بمناقشات إطار الرصد تقنيةبطرق  وتفسيرها
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ينبغي أن يكون لالتصاالت المتعلقة بعنصر الرصد فترة إبالغ على أساس سنوي أو نصف سنوي مرتبطة باليوم و  -08
عالمية للتنوع التوقعات الإعداد اإلصدارات القادمة من  أيضا ينبغيو الدولي للتنوع البيولوجي أو ببعض األحداث المناسبة األخرى. 

 .االعتبار بعينالتنفيذ  الغ عناإلبالحاجة إلى  أخذمع  ونشرها البيولوجي

التنسيق مع بو ينبغي تشجيع الجهات الفاعلة األخرى على نشر التقارير التي تدعم الدروس المستفادة أو النجاحات، و  -07
العالمي للطبيعة  صندوقال الصادر عن سبيل المثال، يمكن أن يتضمن تقرير الكوكب الحي وعلى. عند االقتضاء ةالتنفيذي ةاألمين
تشجيع المنتدى االقتصادي العالمي  وسيجري. 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإليساهم في تقييم تنفيذ  قسما

رنامج األمم المتحدة ب الصادر عن العالمية توقعات البيئةأن تتضمن  أيضا يمكنو على تكريس قضايا من تقاريره لتنفيذ اإلطار. 
التابع  الطبيعة حفظالنظر في التقارير الدورية األخرى الصادرة عن المركز العالمي لرصد يمكن و للبيئة قضايا مخصصة لإلطار. 

الطيور،  والشراكة الدولية لحماية، Global Canopyومؤسسة ، Mongabayولبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العالمية، 
 لمناظر الطبيعية وغيرها.وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمنتدى العالمي ل

زويد المتعلمين ت بهدفالتنوع البيولوجي في نظام التعليم  إلدماجتعزيز وتطوير طرق من أجل التعاون تبرز الحاجة إلى و  -09
ن طريق يمكن القيام بذلك عو بالمعارف والمهارات والقيم والمواقف وتمكينهم للعمل من أجل التنوع البيولوجي وكوكب األرض. 

امة مثل حدائق والمؤسسات الع ،والجهات الفاعلة المجتمعية ،والمدارس األسر،وتعزيز "النظم اإليكولوجية للتعلم" التي تربط  وضع
 والشركات والمنظمات غير الحكومية، والتي تسمح ،والمكتبات ،والحدائق النباتية ،والمتاحف ،وأحواض األحياء المائية ،الحيوان
 .إلى عمل على أرض الواقع بشكل مباشر التنوع البيولوجيالوعي والمعرفة ب بترجمة

زويدهم ت عن طريقاألعمار  كافةومن الممكن أيضا تعزيز العمل التحويلي الشخصي والمجتمعي لدى المتعلمين من  -42
بية والعلم ر مع منظمة األمم المتحدة للت التربوييجب تنسيق العمل و مستدامة. و  جديدة باألدوات الالزمة لتصميم نظم وطرق عيش

ن أجل م، والجهات الفاعلة األخرى على المستوى الدولي، ةالتابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيع والثقافة، ولجنة التعليم واالتصال
 .النموذجيةمع المعلمين في البيئات الرسمية وغير الرسمية وغير  االنخراطالمساعدة في 

 الالهدف د

بما في ذلك تغير  ،العالمية الرئيسية التحديات إلى بالنسبة 0202البيولوجي لما بعد عام  لتنوعل العالمي طاراإلإثبات أهمية 
 واإلنصاف والتنمية المستدامة ،وحقوق اإلنسان ،وصحة اإلنسان ،وتدهور األراضي ،المناخ

 :الروابط بين التنوع البيولوجي ومجموعة متنوعة من القضايا الرئيسية بإظهار جهود االتصال وستقوم -41

 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإل بين االرتباط الوثيق سيشكللأهداف التنمية المستدامة.  (أ)
التوافق الوثيق بين  ومن شأنتحقيق التآزر في الرسائل. من أجل  هامةنقطة  024211أهداف خطة التنمية المستدامة لعام و 

 ؛هذا الجهد يزيد من وضوحأن  الخطتين هاتين

 يضاأوضع رسائل بشأن العالقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي. وسيشمل ذلك  األهمية بمكانن من سيكو  (ب)
لتنوع ل العالمي طاراإلالنهج القائمة على النظام اإليكولوجي/الحلول المستندة إلى الطبيعة لتغير المناخ، والطرق التي سيساهم بها 

ن أعلى هذه الرسائل في جدول أعمال اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وينبغي  0202البيولوجي لما بعد عام 
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المناخ والتكيف  يرتغ في التخفيف من حدة الطبيعةالمساهمة الهامة التي تقدمها  ال سيماتؤكد على الترابط بين المشكلة والحلول، 
 ى الصمود؛معه والقدرة عل

ولوجي اإلطار العالمي للتنوع البي بموجبكيف يساهم العمل  أن ت ظهراالستراتيجية  سيتوجب علىوبالمثل،  (ج)
دهور األراضي ت تحييد أثرفي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسيتم تسليط الضوء على الروابط مع  0202لما بعد عام 

 .ةاإليكولوجي النظم حإلصالوكذلك أهداف عقد األمم المتحدة 

وسيتعين أيضا إبراز أهمية جدول أعمال المحيطات، بما في ذلك التآزر مع عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من  -40
 12المستدامة.أجل التنمية 

وتؤدي . فيهإلطار مساهمة تنفيذ ا يتوجب تسليط الضوء علىل صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي أيضاً مجاال رئيسيا تمثل و  -44
 .دورا أساسياوالقضايا الصحية األخرى  ،، والوقاية من األوبئةالصحة الواحدة جدول أعمال نهجالروابط مع 

الذي أعلن الحق  17/14يرتبط بقرار مجلس حقوق اإلنسان للرسائل آخر  ربط هذه القضايا بحقوق اإلنسان مجاالوي عدل  -41
ا به المقرر الخاص المعني بالتنوع البيولوجي وحقوق اإلنسان أساس يضطلعالعمل المحدد الذي  يشكلليمكن أن و في بيئة صحية. 

 للرسائل.

 الجمهور - خامسا
بالنظر إلى الجمهور العالمي لالتفاقية، من المهم تحديد شرائح الجمهور وربط االتصاالت مع كل منها باألهداف  -40

وبالنسبة  .، مع مراعاة االختالفات الثقافية من حيث األسلوب والمواد المرئيةلذلكالمختلفة لالستراتيجية وتصميم الرسائل وفقا 
لمجموعات الجمهور الواردة أدناه، من الهام مالحظة أنها ستكون على حد سواء جماهير تتلقى رسائل ومجموعات تقوم بتحويل 

 .و/أو نقل الرسائل إلى مجموعات مستهدفة فرعية أخرى

جية مع إلى تكييف االستراتي وستحتاجلرسائل، ل جهات م ضاعفة تعتبرالجماهير  تلكن بعض أ تجدر اإلشارة إلىو  -47
 نشطة االتصاالت.أل االجماهير األخرى أهدافوتشكلل . ااحتياجاته

 واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة هاياألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول -ألف 

بالنسبة إلى  ةنفيذيالت ةعمل األمين يتمثليتم تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني من قبل الحكومات الوطنية، وبالتالي  -48
للوصول  اتراتيجياتهبوضع اس اأثناء قيامه وبروتوكوليهاتوفير أدوات الستخدامها من قبل نقاط االتصال لالتفاقية  فيهذا الجمهور 
وع البيولوجي ضمان تعميم التن ويهدف ذلك إلىإقليمية أو وطنية.  وتثقيفلحكومية وبناء تحالفات اتصال ا والدوائرإلى الوزارات 

تفاقية األطراف في اال وسيتوجب على. النموذجيفي عمل القطاعات األخرى، بما في ذلك التعليم الرسمي وغير الرسمي وغير 
 .تشارية ذات الصلة، بما في ذلك المجالس االسلالتصالتنظيم عمليات وطنية 

أنماط  طيطبتخ تضطلع التي –بما في ذلك المدن  -الحكومات دون الوطنية والسلطات المحلية األخرى  وسيتوجب على -47
 يما يصل إلى ثلثي أهداف التنوع البيولوجي المحددة ف تحقق أن، هاذيوتنف ورصدهاوتنظيمها  وتنسيقهااإلنتاج واالستهالك 

على تنفيذ التغيير  القدرة المثبتة للمدنالمستوى المحلي  وتكمن على. 0202ما بعد عام ل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
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 .أيضا مرسالن أساسيان للمعلومات إلى سكانهما يعتبران لكنهماو ، هاما اكالهما جمهور ويعتبر . وضمانه التحويلي

ياسات دعم تغيير السلوك الذي يتوافق مع السمن أجل ينبغي لألطراف صياغة نسخ وطنية ألنشطة االتصال والتثقيف و  -49
ل الرسائ كافة، سوف تحتاج ولهذا السببعلى المستوى الوطني.  0202لتنوع العالمي لما بعد عام ل العالمي طاراإلالالزمة لتنفيذ 

 .لوطنيةإلى المواءمة مع األولويات ا والهياكل

 الجماهير المتخصصة لالتفاقية -باء 

مصلحة وأصحاب ال الجهات الفاعلةعدد من  إال أن هنالك، األطراف على الرغم من تركيز االتفاقية بشكل رئيسي على -12
 لفاعلةاوبالنظر أن هذه الجهات تفاقية. االا في تنفيذ ضأي منفصال ادور  يؤدونلألطراف، أو  اداعم دورا يأدوناآلخرين الذين 

الجهات الفاعلة بأنشطة داعمة على  هذه عند قيام، ذاتهفي الوقت و طابع مختلف.  امعه لالتصاالت سيكونأطرافا،  تليس
 .المستوى الوطني، فقد يتم تضمينها في هذه الحمالت

رى، مية األخالمنظمات اإلقليباإلضافة إلى شركاء منظومة األمم المتحدة الذين يشاركون في عمل االتفاقية،  ويؤدي -11
للترويج  يضاأفحسب، بل ستنتهز الفرصة  جهات أخرىعمل االتفاقية إلى  بنقلهذه الجهات الفاعلة  تقوملن و أيضا.  دورا هاما

لتنوع ل اتصاالتإلنشاء مجموعة  لألمم المتحدة التواصل العالميستتم دعوة إدارة و التنمية المستدامة.  بخطةصلته لو  العمله
صاالت في شعبة االتكذلك ستدعى و  عبر النظام. االتصاالتتنسيق من أجل  ،ةالتنفيذي ةستعمل مع األمين، والتي البيولوجي

لمساهمة ل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةوستدعى  لالتصاالت. خاصةاتصال  نقطةبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلنشاء 
 .والعلم والثقافة التربية على صعيدبخبرتها 

قضايا ب تهتمي أو تلك الت بالتنوع البيولوجي مباشرة ستكون االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، سواء تلك المتعلقةو  -10
 اتصاليق ينبغي دعوة فريق االتصال المشترك، وفر  ،للتنسيق. وتحقيقا لهذه الغاية الهامة والمواقعفة ع  مضاال من العناصرأخرى، 

في  دائم كبند ةإدراج اإلبالغ عن الخطللتأكد من  التابع لألمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وفريق إدارة البيئة االتفاقيات
 .جهات االتصال تعيينجداول أعمالها السنوية، وينبغي 

 وأحواض اتواندائق الحيحالنظم الوطنية للحدائق المحمية، و التاريخ الطبيعي، والحدائق النباتية، و و  العلوم متاحف عدل وت   -14
 ذكاءإالتفاقية، سواء من حيث إجراءات الحفظ المحددة أو في ل أساسيا بالنسبةاألحياء المائية مجموعات أخرى يعتبر عملها 

األوروبية والرابطة  ،وأحواض السمك اتالكبيرة، مثل الرابطة العالمية لحدائق الحيوان الرابطاتستتم دعوة و الوعي بالتنوع البيولوجي. 
من متاحف، الو  العلوموالشبكة األوروبية لمراكز  والمركز الدولي لصون الحدائق النباتية، لحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية،

لمفوضية ا تضطلع. ويجمع التحالف العالمي "متحدون من أجل التنوع البيولوجي" الذي لتنسيق االتصاالت، جهات أخرىبين 
جميع هذه المؤسسات والمنظمات، وهو مفتوح أيضا لمراكز البحث والجامعات  0202مارس/آذار  شهر منذ هبتنسيق األوروبية
جمع هدف ب، مثل متاحف الفن أو العمارة أو التاريخ، الفئات كلوالمتاحف من  ،والمحميات الطبيعية والمناطق المحمية ،العالمية

 .لإلنسانية ظهر أهمية الطبيعةالمؤسسات العالمية التي ت   كافة

 بالنسبة لهامةاالمصلحة  الجهات صاحبةالمنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة التي لها فروع وطنية أيضا من تعتبر و  -11
 ات الصلةذتقديم نماذج مرجعية لتعزيز الممارسات الجيدة  ايمكنهكما إعادة إرسال رسائل االستراتيجية،  امكنهوي .إلى العمل

مثل هذه عمل مع تاريخ طويل من الب هاواألطراف في أمانة االتفاقية وتتمتع .والتقاسم العادل للمنافع ،واالستخدام المستدام ،بالحفظ
 .المنظمات
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وبصفتها  .التي يتوجب على جهود االتصاالت استهدافهاتعتبر األوساط المالية والتجارية من الجماهير الهامة للغاية و  -10
التي تؤدي عملياتها إلى آثار مباشرة وغير مباشرة على التنوع  ةاإليكولوجي النظمبيولوجي وخدمات للتنوع ال مستخدما هاما

. وفي هذا حاسمة لتحقيق أهداف االتفاقية تعتبر على دعم االستهالك واإلنتاج المستدامين التجارية قدرة األعمال فإن، البيولوجي
 السياق:

 الحوكمةعايير مالمستدام للمعايير البيئية واالجتماعية و  واستخدامهبط بين حفظ التنوع البيولوجي ايعتبر الر  (أ)
 ؛هاما اأمر 

 التجاري والمالي إلجراءات التنوع البيولوجي؛ المسوغأساس قوي لالتصال يشكلل  (ب)

ع في سياق بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المناف الوراثيةدور األعمال التجارية كمستخدم للموارد ي عدل  (ج)
 ؛هاما أيضا اعنصر 

كة األعمال واالئتالفات والشبكات، مثل الشرا ورابطاتالمبادرات القائمة التي تقودها األعمال التجارية  تعتبر (د)
المالي  إلفصاحبا، وفرقة العمل المعنية تحالف األعمال التجارية من أجل الطبيعةو  العالمية لألعمال التجارية والتنوع البيولوجي،

 .فة للوصول إلى هذه الجماهيرضاع  الم   العناصر الرئيسية المتعلق بالطبيعة، من

، مثل أو تضطلع بالمسؤولية عنهما والتعلم التثقيفالمنظمات العالمية واإلقليمية والوطنية التي تتعامل مع وتؤدي  -17
رئيسيا  االعالمي، دور  ثقيفوالتمن أجل الحفظ،  والتثقيفالطبيعة، ب والتثقيف المتعلقمن أجل االستدامة،  والتثقيفالبيئي،  التثقيف

د من التركيز بالفعل، "ينبغي إيالء المزيمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  به كما أوصتو في التعلم وتغيير السلوك. 
 ت عدل ، ببا السولهذتغير المناخ والتنوع البيولوجي".  إدماجتوسيع إلى حاجة خاصة  نشوءللموضوعات البيئية في التعليم، مع 

 .تحقيق أهداف االتفاقيةب المعنية من ضمن الجهات صاحبة المصلحةوالسلطات وصانعي القرار  التثقيفمنظمات 

 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية -جيم 

ضمان اإلبالغ عن دورها في حفظ التنوع من أجل العمل مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  الهام الغايةمن  -18
البيولوجي.  أنشطتها في تنفيذ االتفاقية وغيرها من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع إسهام يةكيف ولعرضالبيولوجي واستخدامه المستدام، 

وتسليط الضوء ة بيععن الط اتصوراته تقاسموفي هذا الصدد، ينبغي أن يمكلن االتصال الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من 
 .التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي في سياق التنفيذ اإلقليمي والوطني لالتفاقية اوممارساته امعارفه على

مية لحفظ هج التعليللممارسات والن   هامإلى عمل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على أنه مصدر  النظرينبغي و  -17
بالمعارف  ءحتفااال لىإ ، ينبغي أن يسعى االتصالوعلى هذا الصعيده المستدام والتقاسم العادل للمنافع. التنوع البيولوجي واستخدام

ة واإلقليمية والعالمية. على المستويات المحلية والوطني واستخدامه المستدام وتعزيزها ونشرها البيولوجي التنوع بحفظالتقليدية المتعلقة 
 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومع احترام شروط قبل مسبقة منالكاملة و والمستنيرة الموافقة الوينبغي أن يتم ذلك ب

 .المعارف والممارسات التقليديةكافة  استخدام

 الجمهور -دال 

ن الواضح أيضا أن فكرة أ إال أنه منالجميع،  شامال اعالمي اجمهور االتصال جمهور  اعتبارفي حين أنه من الصحيح  -19
شرائح الجمهور.  بين الهامةخفي بعض االختالفات تاحد الذي يمكن توجيه جميع الرسائل إليه مفرطة في التبسيط و الجمهور الو 
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ن ما  ، والثقافة، والجنس، والمستوى االجتماعيالبلد والمقسمة حسببـ "الجمهور" هو عدد من شرائح الجمهور المختلفة  ي دعى وا 
 .نهجا مستهدفا كل منها يتطلب والتيواالقتصادي، والتعليم، والخبرة، والعمر، واللغات، 

 مدمات النظفهم التنوع البيولوجي والوظائف البيئية وخ وتتم صياغةللجمهور على المستوى الوطني.  التقسيم األهميبقى و  -02
الطبيعة و  السكان الذي يتناول" الوطني السردإلى حد كبير من خالل الظروف الوطنية و "العامة  صلتها بجمهورو  ةاإليكولوجي

 باالستناد ذلكو  شراك الجمهور على المستوى الوطني،إل أية محاولة، يجب صياغة وبالتاليوكيف يزودهم التنوع البيولوجي بالقيم. 
 .سرد شامل إلى

فزيون اإلذاعة والتل -اإلعالم  لجمهور في حمالت التوعية والتثقيف ووسائوصول إلى الفي الوتتمثل الطرق المهمة  -01
على  إلى وسائل اإلعالم ينبغي النظربهذه الطريقة، و والنماذج المطبوعة، ووسائل التواصل االجتماعي على وجه الخصوص. 

ف وقناة، كما هو موضح أدناهعامل أنها   .م ضاع 

تحفيز أشكال جديدة من اإلبداع والتخيل البشري التي يمكن أن تعزز من أجل  والثقافةمن المهم إشراك قطاع الفنون و  -00
 .اأدوات قوية لتغيير النواي أن تصبح والنماذج الثقافية الجديدة للفنونيمكن و التغيير التحويلي.  النمط المطلوب من

 وسائل اإلعالم -هاء 

الم من وسائل اإلع التعامل معيجب و . دورا رئيسيا المتنوعة اإلعالموسائل ل والجهات الممثلةالمنابر والمنظمات  تؤدي -04
ينبغي استكشاف و يجب إشراك "وكاالت األنباء" الكبيرة، وسالسل الصحف الوطنية، والتكتالت اإلعالمية الكبيرة. و . األقاليمجميع 

ت من المقاال حزمةإنشاء  على راكاتمل عمل هذه الشتالشراكات اإلعالمية على المستويين الدولي والوطني. ويمكن أن يش
 .بحقوق مفتوحة المصدر البالغات الصحافية المصورةمكتبة مشتركة من  وتأسيس؛ والموجزاتاإلخبارية المنتظمة 

ة األخرى، ز على التنوع البيولوجي والقضايا البيئيالصحفيين التي تركل  رابطاتمع  االنخراط إسناد األولوية إلىينبغي و  -01
 بكة صحافة األرض وجمعية الصحفيين البيئيين.بما في ذلك ش

يجب و العمل مع منظمات اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني.  فرص تحريباإلضافة إلى المؤسسات اإلخبارية، ينبغي و  -00
لتنوع العالمي ل طاراإلالتي تسلط الضوء على القضايا المختلفة في العمل على تشجيع إنتاج األفالم للتلفزيون ومنصات البث 

يجب و . لتنوع البيولوجيل العالمي طاراإلالتغطية، يمكن منح الوكاالت حرية استخدام العالمات التجارية من  ولقاءالبيولوجي. 
، Icon Productions، وDisney Natureو، BBC Natural Historyو،  Amazon، مثلالهامةاستكشاف دور اإلنتاج العالمية 

 .أخرى جهاتمع دور اإلنتاج اإلقليمية، من بين  باإلضافة إلى ذلك، يجب التعاملو . Netflix، وNational Geographicو

)مهرجان  Jackson Wild يتضمن مهرجانيمكن أن و تشجيع المهرجانات السينمائية في جميع أنحاء العالم. ينبغي و  -07
Jackson Hole Wildlife ومهرجان (، والمهرجان الدولي ألفالم الحياة البرية اسابقWildscreen  العالميطار اإلأفالما حول 

يم التي األقالتشجيع المهرجانات السينمائية الدولية واإلقليمية األخرى في جميع  . وينبغي0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل
انية إقامة مهرجان في إمك ينبغي النظرو لطبيعة. ل بالعمل الداعمتتعلق  لألفالم التيفئات  تشكيلاألمم المتحدة على  تعمل فيها

النظر في إقامة مهرجان سينمائي يتزامن مع االحتفاالت  أيضا ينبغيو  سينمائي في كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف.
 .السنوية باليوم الدولي للتنوع البيولوجي



CBD/SBI/3/4/Add.1/Rev.1 

Page 14 

 

 الشباب -واو 

. تنفيذهاو  إنشاء أنشطة استراتيجية االتصاالتمنظماتهم وممثلوهم، جماهير رئيسية وشركاء أقوياء في و الشباب، يعتبر  -08
على نطاق منظومة  ذات الصلة بالشباب الجهات الفاعلة الهامة عن طريق العمل من خالل األنشطةويمكن الوصول إلى هذه 

لتنوع البيولوجي وفروعها الوطنية؛ ومن خالل الشباب العالمي لمن خالل شبكة و  ؛YOUNGO، بما في ذلك بأسرها األمم المتحدة
والفريق االستشاري للشباب التابع لألمين العام لألمم المتحدة  ةاإليكولوجي النظم إلصالحمبادرات أخرى، مثل عقد األمم المتحدة 

 .والمعني بتغير المناخ

 النساء -زاي 

ينبغي  فإنهالمستدام،  هاواستخدام حفظ المواردرئيسيين في كل من المصلحة الأصحاب  يعتبرن منبما أن النساء  -07
صال خطة العمل في استراتيجية االت يرفدينبغي أن و المشاركات.  كافةالتركيز بشكل خاص على تعميم المنظور الجنساني في 

ن للمساواة بيتعتبر هيئة األمم المتحدة و منها.  وأن يستفيد الجاري إعدادها حاليا 0202 عام لما بعد عمل المنظور الجنساني
يجب و . على المستوى الدولي معها التعاون والتنسيق يمكن هامةالجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( جهة فاعلة 

 .المواد والرسائل كافة صميمإبقاء االعتبارات الجنسانية في 

 وضع عالمة تجارية - سادسا
مصحوبا بعالمة تجارية عالمية واضحة يمكن  0202نبغي أن يكون اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ي -09

ة وفقا العالمة التجاري عرضيمكن و والترخيص.  لالستخدامتوسيعها لتشمل سياقات أخرى )وطنية ومحلية(، مع شروط سهلة 
 .0موضح في الجدول ال على النحو والمكانةواالستهداف  ،لقيموا ،والوعد ،والهوية ،ألبعاد صوت العالمة التجارية

 عالمة التجاريةال العناصر ألرغرا  – 0الجدول 

من أجل جهد ورغبات المجتمع العالمي  9191لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإل يمثل الصوت

 .مع الطبيعة انسجامتحقيق مستقبل للحياة في 

، المرئيةوالشعار والخطوط والقواعد  مجموعة األلوان ، بما في ذلكالمرئيالمظهر  يعبّريجب أن  الهوية

 طارإلايجب استخدام الهوية طوال فترة تنفيذ ويتضمن تمثيالت بشرية. أن وتنوع الحياة، و ،الصوت

 .9191لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي

 .وعد العالمة التجارية 9141 عام للتنوع البيولوجي ومهمة 9191 عام تمثل رؤية الوعد

 .أهداف االتفاقية ومبادئ األمم المتحدة عن قيم العالمة التجارية ستعبّر القيم

فستكون ، اعالمييعتبر  9191لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طارإلنظرا ألن االمتداد العام ل االستهداف

 .مختلفةاللجماهير لرية عالمة التجامن الحاجة إلى صيغ محددة ال هنالك

 لكافةباعتباره اإلطار العالمي  9191لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل اإلطار العالميتقديم  سيجري المكانة

ألهداف التنمية المستدامة، وعقد األمم المتحدة  ةداعمجهة األعمال المتعلقة بالتنوع البيولوجي، و

 بشأن تغير المناخ.، واتفاق باريس ةاإليكولوجي النظم إلصالح
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. 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طارباإل المتعلقةالمفاوضات  في أعقاب إنشاء العالمة التجارية سيأتيو  -72
دارة لعامةاللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية ا بالتشاور مع بقيادته ةالتنفيذي ةاألمين وستضطلع ، وا 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، وآلية تنسيق المصادر المفتوحة الموضحة  في، وشعبة االتصاالت لألمم المتحدة العالمية االتصاالت

ركة أن تعمل ش أن األمل معقود علىفي حين و عالمي للمساعدة في ذلك.  انتشاريجب التعاقد مع شركة تسويق ذات و أدناه. 
 .ب تأمين التمويل األولييجإال أنه ، االتسويق هذه مجان

 والعناصر الُمضاِعفةوالقنوات  المفتوحة المصدرتنسيق الآلية  - سابعا
ال إستبقى الخطوط العريضة لالستراتيجية قيد االستعراض وفقا لالختصاصات المبينة في القسم الثالث أعاله،  في حين -71
تنفيذ استراتيجية االتصاالت على المستوى العالمي سيتم تحقيقه على أفضل وجه من خالل آلية تنسيق مفتوحة المصدر.  أن
يجب أن و المشاركة في بعض العناصر دون غيرها.  بحريةاألعضاء  تمتعمنخفضة، مع مشاركة تتطلب مثل هذه اآللية تكلفة و 

 .امةهالشمولية والشفافية والحياد كعناصر  بالترافق معالمجموعة،  تقاسمهاالتي ستيحكم مبدأ المصدر المفتوح المنتجات 

مبدأ العمل ل متثالواالبالمشاركة الشفافة  التي تلتزمستكون المشاركة في اآللية طوعية ومفتوحة لجميع الجهات الفاعلة و  -70
يتم تشجيع ممثلي الحكومات و . 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلفي تنفيذ  والتي تساهممفتوح المصدر، 

المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية والجهات  يممثل باإلضافة إلىالوطنية ودون الوطنية على المشاركة، 
 تتمتعلن و تمعات المحلية، والنساء. الفاعلة األخرى في المجتمع المدني، واألعمال التجارية، والشباب، والشعوب األصلية، والمج

 .اتتخاذ القرار ال رسمية سلطةب اآللية

 بالشمولية هذه اآلليات تتسميجب أن و إنشاء اآلليات حسب االقتضاء.  بحرية األطراف ستتمتععلى الصعيد الوطني، و  -74
ما في ذلك ، بالمعنيةالمصلحة  صاحبةوالجهات ويجب أن تضمن المشاركة الكاملة والفعالة لجميع الجهات الفاعلة  ،ةيشفافالو 

 .والشباب والنساء ،والمجتمعات المحلية ،الشعوب األصلية

 وسائل التواصل االجتماعي -ألف 

القائمة  ال ت عدل و التواصل االجتماعي القائمة والتكنولوجيات الجديدة.  لاالستراتيجية االستفادة من وسائ سيتوجب على -71
وتيرة التغيير  وأن المناطقبالنظر إلى أن المنصات الخاصة بها تختلف باختالف  وذلك ،مالئمةالمستخدمة  للتكنولوجياتالشاملة 

تراتيجية . ومع ذلك، يجب أن يسعى تنفيذ هذه االسالزمنبمرور صلتها بعض المنصات  دت فق  في مجال وسائل التواصل االجتماعي 
أمن البيانات وحماية جميع  أخذيجب و . المؤسسيةشراكات الذلك من خالل ، بما في والتكنولوجياتأحدث المنصات  إدماجإلى 

 .، بعين االعتبارلمستخدمين، على النحو المنصوص عليه في التشريعات المختلفةلخصوصية الحقوق 

ت بشكل تجميع المحادثامن أجل  المتفق عليها وكلمات التوسيم المشتركة لكل منصة بالهاشتاغاتإنشاء قائمة  ويجب -70
الموضحة أعاله  الرسائل ور نشريجب أن تتماشى هذه مع دو . 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلحيح لدعم ص

تمر بعد االجتماع الخامس عشر لمؤ وذلك ، لينبغي إنشاء هذه القائمة في االجتماع التنسيقي األو و وترجمتها إلى لغات أخرى. 
 .مباشرة األطراف
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، Weibo، وWeChat، وMetaو،  Googleالتواصل االجتماعي، مثل لمنظمات وسائينبغي تأمين الشراكات مع و  -77
عام  لتنوع البيولوجي لما بعدل العالمي طاراإلعلى الرسائل والتقدم المحرز في  بهدف تسليط الضوء LinkedInو، Twitterو

 .في الحمالت وعمليات الترويج األخرى 0202

 األحداث -باء 

ادة ما علالتصاالت، حيث يمكن نشر الرسائل على مجموعة متنوعة من الجماهير في بيئة  هامةل األحداث فرصا تمثل  -78
 . وتشمل هذه االجتماعات ما يلي:المحلية اإلعالم وتهتم بمجموعة متنوعة من المجتمعات لغنية بوسائ تكون

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛ (أ)

 في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ مؤتمر األطراف (ب)

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ (ج)

 ؛لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةالتابعة  لعلوم المحيطات اللجنة الحكومية الدولية (د)

 مؤتمر األطراف في االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ (ه)

 ؛حكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالمنبر ال (و)

 الجمعية العامة لألمم المتحدة؛ (ز)

 ؛التابع لألمم المتحدة منتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةال (ح)

 ؛لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لحفظ الطبيعة التابعالمؤتمر العالمي  (ط)

 معية األمم المتحدة للبيئة؛ج (ي)

 المنتدى االقتصادي العالمي؛ (ك)

 .مجموعة العشرينو  مجموعة الدول السبع (ل)

امة هاألحداث الوطنية التي قد تكون مرتبطة بجدول أعمال التنوع البيولوجي، ولكنها تختلف عنه، فرص اتصال  وتمثلل -77
ولوجي والهوية ظهار الروابط بين التنوع البيإلاستخدام االحتفاالت الثقافية الوطنية أو االحتفاالت باالستقالل  أيضايمكن و . أيضا

 .الوطنية

بالنسبة و أعمال االتفاقية واالحتفال بها.  اإلشارة إلىيمكن خاللها  هامةلألمم المتحدة وغيرها أحداثا  العالميةل األيام تمثل و  -79
. نهام ، ينبغي تنسيق الرسائل بطريقة ت ظهر كيف يمكن أن يساهم تنفيذ االتفاقية في أهداف كل يوميةالعالمهذه األيام  إلى
ويوم البرية،  حياءلأل: اليوم العالمي لألراضي الرطبة، واليوم العالمي األيام التالية مراعاتها يتوجبتتضمن بعض أهم األيام التي و 

لمحيطات، ل العالمي يومالللمرأة، ويوم الصحة العالمي، وساعة األرض، و  الدوليواليوم  للغابات، العالميالعالمي، واليوم  المياه
األرض، واليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي لمكافحة التصحر،  موارد يوم تجاوزو منا األرض، أل الدولي يومالويوم األرض، و 

 .الميالعالمي ويوم األغذية الع ويوم التربةواليوم العالمي للمدن، 

 ةمايو/أيار من كل عام، حدثا بالغ األهمية ألي 00 في للتنوع البيولوجي، الذي يصادف العالميينبغي أن يكون اليوم و  -82
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توى الوطني استغالل على المس الجهات الفاعلة، ينبغي على بتحديده ةالتنفيذي ةاألمين تقومبالموضوع الذي  وباالسترشاد. تاتصاال
 .اليوم كفرصة لتوضيح الرؤى واالستجابات الوطنية

 ورسل السالم وسفراء النوايا الحسنة الرواد -جيم 

بالنجاحات واإلجراءات  ء" لالحتفا0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  رواد من أجلينبغي إنشاء برنامج " -81
 ،لمنظماتوا ،والشباب ،ألفرادصالح اعلى جوائز، على سبيل المثال ل الروادبرنامج  ينطوييجب أن و إلطار. ل والداعمةالملهمة 

جهة يجب تحديد و للتنوع البيولوجي.  العالميعن الجوائز سنويا في اليوم  باإلعالن البرنامج ويقوموالحكومات.  واألعمال التجارية
م ممثلين الجوائز وفقا لتوصيات فريق يض وت منحشريك إعالمي عالمي.  باإلضافة إلىزة، موارد مالية للجائقادرة على تقديم  راعية

مي المنبر الحكو و عن برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
ق العالمي ، والمنتدى االقتصادي العالمي، والصندو لنظم اإليكولوجيةالدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات ا

ترشيحات إلى ال ويجري تسليم، من بين آخرين. ةالتنفيذي ةاألمين عالوة علىلطبيعة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، احماية ل
 .ةالتنفيذي ةاألمين

، 0202رسول سالم لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تأسيس منصبينبغي أن ي طلب من األمم المتحدة و  -80
ام دعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عمن أجل األمم المتحدة  أقاليممن  إقليموكذلك تسمية سفراء النوايا الحسنة لكل 

 .لتنوع البيولوجيل العالمي إلطارلسيقدم هؤالء السفراء الدعم والرسائل و . 0202

 0202موقع إلكتروني لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -دال 

مع العالمة التجارية المذكورة أعاله.  ويتسقفريد وهوية  إلكتروني مخصص له عنوان إلكترونييجب إنشاء موقع  -84
لى جذب الجماهير عا الموقع اإللكتروني هذتركيز  وسينصبالرئيسي لالتفاقية.  اإللكتروني مختلفا عن الموقعالموقع سيكون هذا و 

. واجدتتالفردي أينما  لمسارهاإلى الموارد األكثر مالءمة  افي كل مرحلة من مراحل نماذج تغيير السلوك المنظم ذاتيا وتوجيهه
على  بتضييق نطاق المعلومات لتقتصر أيضا سيسمحو . المطابقةبإحكام مع حمالت وسائل التواصل االجتماعي  دمجه وسيجري

 .الخاصة ببلدان محددة المعلومات

واصل الت لحمالت وسائ مع مواءمةالالوصول، و و مبكرا ومستمرا على تحسين محرك البحث،  اوسيتطلب ذلك تركيز  -81
مكانية التشغيل المتبادل ثنائي موقع االتفاقية )ال ضمناالتجاه مع مصادر المعلومات األخرى  ةاالجتماعي، والتحليالت، وا 

، ومع InforMEA بوابة تبادل المعلومات الوطنية والمركزية، وغيرها(، من خاللغرفة اإللكتروني الرئيسي لالتفاقية، وآليات 
 .قوائم بريدية خاصة بكل بلد إعدادإلى  تبرز الحاجةقد و . ين على حد سواءوالمواضيعي ينالمؤسسي الشركاء

أيضا كمحور إعالمي للمواد اإلعالمية القابلة إلعادة االستخدام، بما في ذلك الموارد  اإللكتروني ويمكن أن يعمل الموقع -80
 .على حد سواءللشركاء  المكرسةالعامة والموارد 

 الرسائل الرئيسية - ثامنا
التي جرى متسقة مع الرسائل  0202يجب أن تكون الرسائل الخاصة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -87

للتنوع البيولوجي، وأهداف  0202. ويشمل ذلك الرسائل الخاصة برؤية عام 14/00، بما يتماشى مع المقرر امسبق وضعها
لوم من ، وعقد األمم المتحدة للعةاإليكولوجي النظم إلصالحالتنمية المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، وعقد األمم المتحدة 
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 اقية.والرسائل الشاملة لالتف التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  اإلصدار الخامسأجل التنمية المستدامة، واستنتاجات 

وم المنبر الحكومي الدولي للعلقائمة على األدلة وذات مصداقية علمية، وأن تستفيد من عمل  الرسائليجب أن تكون و  -88
عليها أيضا أن  يجبو أمور أخرى.  جملةوتقييماته العالمية، من خدمات النظم اإليكولوجية والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي و 

 .األصلية والمجتمعات المحلية الخاصة بالشعوبذات الصلة مع المعارف التقليدية  تتسق

وك، ستأخذ من أجل تعزيز تغيير السلو اإلبالغ عن أهمية التغيير التحويلي وتغيير السلوك عنصرا أساسيا.  وسيشكلل -87
 .النوايا السلوكيةو  والتحكم السلوكي المتصور ،والمواقف ،األعراف وستتطرق إلىاألدلة العلمية،  بعين االعتبارالرسائل الرئيسية 

 :فيما يلي الرسائلعناصر  وستتمثلل -89

لوجي بالتنوع البيو  األشخاصصالت  حول عناصر عامة تقوم باإلبالغ عنأن  الرسائل يجب علىبشكل عام،  (أ)
 ؛احياتهم تقريب نواحيبالتنوع البيولوجي في جميع  األشخاص ارتباط يةوأن تبين كيف

اإلجراءات الفورية لوقف فقدان التنوع البيولوجي، وأن تشجع العمل من قبل  أن تعزز الرسائل علىينبغي  (ب)
 كوسيلة لتحقيق هذا الهدف؛ 0202بعد عام لتنوع البيولوجي لما ل العالمي طاراإلأصحاب المصلحة في سياق 

بما في  ،مد األطولالرئيسية على األ الزمني والمعالم األفقالضوء أيضا على  أن تسلط الرسائل علىينبغي  (ج)
 واألهداف المحددة زمنيا للعملية المناخية؛ 0242وخطة التنمية المستدامة لعام 13للتنوع البيولوجي، 0202ذلك رؤية عام 

 للتنوع البيولوجي؛ 9191كجزء من عملية تحقيق رؤية عام  اإلنصافأهمية تحقيق  إدماج كذلكينبغي  (د)

وكذلك باألدوار الهامة  اإلطار بأولويات إنمائية وطنية محددة، غاياتأن تربط أيضا  على الرسائلينبغي  (ه)
توى لتنمية المستدامة على المسكيف أن تحقيق ا وأن توضح للحكومات المحلية ودون الوطنية في تحقيق األولويات المذكورة،

 التنوع البيولوجي في هذه األنشطة؛ إدماجالوطني يتطلب 

لوجي ر عن التنوع البيو ويجب أن تعبل  ،الجمهور المستهدف قيمالرسائل والحمالت المحددة  تراعيينبغي أن  (و)
 عنصراجمهور ال بحوث تشكلل، وبالتاليلحفاظ عليه واستخدامه على نحو مستدام في سياق هذه القيم. ا الرامية إلىواإلجراءات 

 ؛للرسائل تكييففي أي  أساسيا

ام استخد ومن المقترحاقتراح اتجاه الرسائل. في أدناه  4الرسائل المعروض في الجدول  هيكل يكمن الغرض من (ز)
 والدعوة؛مجموعة شاملة من الرسائل التي يمكن أن تنطبق على حمالت التعبئة العامة لالجهات الفاعلة  كافة

 منظمات من قبل الرسائل هذه إعدادسيتم و ست صمم الرسائل الخاصة بقطاعات معينة لتناسب جماهير محددة.  (ح)
 تعمل مع هذه القطاعات؛

أيضا مبدأ حملة "المصدر المفتوح"، والتي تحافظ على الرسائل األساسية، ولكنها تسمح  الرسائلسيتبع هيكل  (ط)
مصمم  ي قصد بهذه الرسائل أيضا أن يكون لها تكرارو ك وفقا لعالمتها التجارية الخاصة. ذل بتكييفأيضا للمنظمات المختلفة 

 للمستويات الوطنية ودون الوطنية؛

                                                 
 .10/2مؤتمر األطراف، المقرر  13

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
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غير  اللجنة االستشاريةمع حلقة عمل  ةالتنفيذي ةعقد األمينتبعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، س (ي)
 على مستوىأوالجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة إلنشاء رسائل مفصلة على  العامةالرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية 

 الرسائل؛ إلعداد ومبادئ توجيهية

 .األطراف مدعوة لعقد حلقات عمل وطنية إلعداد الرسائل (ك)

 مواضيع للرسائل - 3الجدول 

 عالم أكثر عدال وصحة إيجاد: من خالل العمل من أجل الطبيعة/التنوع البيولوجي، يمكننا جميعا األعلى المستوىرسالة 
 واستدامة

 الرسالة السياساتية  الرسالة العامة العام الموضوع
 ت حدلد الحقا  حدلد الحقات   ورفاهنا ازدهارنا وسعادتنا لكل من هامةالطبيعة/التنوع البيولوجي تعتبر 

 ت حدلد الحقا  ت حدلد الحقا قيمة جوهريةبالطبيعة/التنوع البيولوجي تتمتع 

 ت حدلد الحقا  ت حدلد الحقا لبشريةا وجوديا لدالمناخ تهديو الطبيعة/التنوع البيولوجي  أزمة تفرض

لة عادأن تكون الخطط التي تؤثر على مستقبل كوكبنا  علىيجب 
 ومنصفة وشمولية

 ت حدلد الحقا  ت حدلد الحقا

التي نستخدمها إلدارة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا الطبيعة/التنوع  النظمتدفع 
 الهاوية شفيرالبيولوجي إلى 

 ت حدلد الحقا  ت حدلد الحقا

مع الطبيعة/التنوع البيولوجي إلى زيادة مخاطر  المختلةتؤدي عالقتنا 
 السكان بينانتشار الوباء 

 ت حدلد الحقا  ت حدلد الحقا

وكوكبنا في  سكاننامطلوب اتخاذ إجراءات فورية لحماية صحة من ال
 المستقبل

 ت حدلد الحقا  ت حدلد الحقا

 ت حدلد الحقا  ت حدلد الحقا مسؤولون عن أفعالنا لحماية الكوكب جميعنا

 

 المحرز قياس التقدم -تاسعا 
لتنوع ل ميالعال طاراإل وأهداف غاياتيجب ربط تقييم التقدم المحرز في االستراتيجية بالتقدم المحرز في تحقيق  -72

لتغييرات ا اقتناص أيضاالتقييم  ويجب على. واألثر للوصولالمقاييس التقليدية  باإلضافة إلى، 0202البيولوجي لما بعد عام 
على المستويين  ي، وتقييم التقدم المحرز نحو تغيير السلوك واالستعداد للعمل من أجل التنوع البيولوجالزمنفي القيمة بمرور  الهامة

 .الوطني والعالمي
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 وسائل اإلعالم ووصول ،الحمالت –ألف 

وسائل اإلعالم  ولووصبنتائج الحمالت  ةالتنفيذي ةعلى الصعيد العالمي، ينبغي للشركاء في آلية التنسيق إبالغ األمين -71
 الرابط إنشاؤها على، تشبه تلك التي تم تجميعيمكن ألداة و وسائل التواصل االجتماعي(.  وصول)بما في ذلك 

aggregator-planet-our-for-https://www.cbd.int/article/people ،المبادرات اقتناص. 

 ةالتنفيذي ةألمينا تقوم بإبالغعلى المستوى الوطني، ينبغي لألطراف في االتفاقية أن تجمع البيانات المذكورة أعاله وأن و  -70
 .أيضا في تقاريرها الوطنيةذلك  ، وأن تدرجبذلك

 باألهداف الربط -باء 

لتنوع ل العالمي طاراإلداف أه تحقيق التقدم المحرز نحو من ناحيةالتقدم المحرز في االستراتيجية  سيتوجب قياس -74
طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد باإل الخاص يجب أن يشتمل إطار الرصد والتحققو  أيضا، 0202البيولوجي لما بعد عام 

ي المناقشات طبيعة هذه البيانات ف التطرق إلىعلى معلومات وبيانات تربط تحقيق الهدف بتغيير السلوك. وينبغي  0202عام 
 .المتعلقة بالرصد والتحقق

التوقعات العالمية للتنوع ، ينبغي تكريس قضايا 0202خالل فترة تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و  -71
 .تقدم في إطار األهداف من أجل إحراز، منها ، بما في ذلك نسخة محسلنةالبيولوجي

تقرير الكوكب ليمكن و بشأن التقدم المحرز.  إضافيا تواصالر تقارير الهيئات والمنظمات األخرى أيضا وينبغي أن توف -70
صدارات المنتدى االقتصادي العالمي، وتقرير التنمية البشرية ال لحماية التابع للصندوق العالميالحي  برنامج  ينشرهلذي اطبيعة، وا 

 طارإلابرنامج األمم المتحدة للبيئة، تكريس القضايا خالل فترة  الصادرة عن العالميةتوقعات البيئة األمم المتحدة اإلنمائي، و
 .نتائج بموجب اإلطار تحقيقمن أجل  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل

 الموارد -عاشرا 
الترافق بسيتم تحديد المستوى المطلوب و وعلى المستوى الوطني.  ةالتنفيذي ةدعم األمينمن أجل حاجة إلى موارد ال ستبرز -77
 :تشمل الموارد المطلوبة ما يليو استراتيجية االتصال.  مواصلة صياغة مع

 افة إلىباإلضعم االستراتيجية، من أجل دبشرية في وحدة االتصاالت  مواردإلى  ةالتنفيذي ةحتاج األمينتس (أ)
 االلتزامات الحالية للموظفين؛ على زيادة بمثابة اردمو الهذه  وستكونمبالغ سنوية لدعم إنتاج المواد اإلعالمية. 

في الموافقة على مظروف من األموال الستخدامه من قبل ش عب برنامج  للبيئةقد ترغب جمعية األمم المتحدة  (ب)
 ينبغيو ة. البيئة في االستراتيجي األمم المتحدة دعم مساهمات برنامجمن أجل األمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك شعبة االتصاالت، 

 ، حسب االقتضاء، لدعم االستراتيجية؛وتوقعات البيئة العالميةلبيئة العالمي لليوم ل موارد مخصصةحشد  أيضا

مع الموارد  اؤمبالتو في حشد فريق اتصاالت لدعم االستراتيجية،  العالمي األمم المتحدة للتواصلقد ترغب إدارة  (ج)
 ة المستدامة؛المخصصة ألهداف التنمي

اقية كجزء من دعمها لتنفيذ اتفوذلك ميزانية لدعم االستراتيجية،  تخصيصيتعين على الحكومات الوطنية  (د)
 التنوع البيولوجي؛

https://www.cbd.int/article/people-for-our-planet-aggregator
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يمكن للجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني  (ه)
نشاء آليات طوعية  صناديقمم المتحدة، النظر في إنشاء ، مثل مؤسسة األالمهتمة والكيانات األخرى هذه للدعم االستراتيجية وا 

، عند يةبصورة مجانالمساهمة في العمل  إمكانية النظر فياألخرى التسويقية والمؤسسات اإلعالمية  للمؤسساتيمكن و . الغاية
 االقتضاء؛

 تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني.من أجل ينبغي دعوة مرفق البيئة العالمية إلى تقديم الدعم  (و)
 

__________ 


