
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال17-4البند 

  
  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع معتمدة فيالمقررات ال

      االتصال والتثقيف والتوعية العامة9/32المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 التقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي، بمساعدة من اللجنة االستشارية غيـر الرسـمية المعنيـة                إذ يالحظ مع التقدير   

 (CEPA) والتوعية العامة، نحو تنفيذ برنامج العمل للمبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامـة               باالتصال والتثقيف 
، باإلضـافة إلـى مـساهمات بعـض         8/6وفقا للقائمة المختصرة لألنشطة ذات األولوية الواردة في المرفق الثاني بالمقرر            

  ،دولي على المستويين الوطني والCEPAنشطة األطراف لمساندة أ
 األطراف، والمنظمات الدولية والشركاء اآلخرين، بما في ذلك ممثلو المجتمعات األصلية والمحلية،             يدعو  -1

عمل المبادرة العالمية لالتـصال  إلى تنفيذ برنامج والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى مضاعفة جهودهم الرامية      
  ، حسب الحالة؛2010-2008مل والتثقيف والتوعية العامة، مع مراعاة خطة ع

اج االتصال والتثقيف والتوعية العامة في استراتيجياتها وخطط عملها         معلى أهمية قيام األطراف بإد    يشدد    -2
  الوطنية للتنوع البيولوجي حتى تشكل جزءا من جميع مجاالت العمل؛

 (UNEP/CBD/COP/9/INF/3)2010-2008 األمين التنفيذي على استعمال خطة عمل الفتـرة  يشجع  -3
عمل المبـادرة العالميـة لالتـصال والتثقيـف         مساندة الدولية لتنفيذ برنامج     ويزيد من تحسينها كأداة عملية لتوجيه أنشطة ال       

  والتوعية العامة على المستوى الوطني، مع مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية؛
ى تقديم موارد بشرية ومالية وافيـة ويمكـن         إل ذات الصلة  األطراف والمانحين، والمنظمات الدولية      يدعو  -4

عمل االتصال والتثقيف والتوعية العامة، بما في ذلك، ضمن أمور أخـرى،   التنفيذي من أجل تنفيذ برنامج توقعها إلى أألمين  
 ريبالتـد حلقـات  التعزيز استعمال حزمة األدوات الخاصة باالتصال والتثقيف والتوعية العامة وترجمة المواد اإلعالميـة و  

  اإلقليمية، ووجود تمثيل للمجتمعات األصلية والمحلية؛
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ة إلـى إنـشاء الـشراكات مـع الوكـاالت           ذات الصل  والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يدعو  -5
والتوعية العامـة فـي    التي يمكن أن تنقل المنتجات الخاصة باالتصال والتثقيف   ، والمجتمعات األصلية والمحلية   ،والمنظمات

  كترونية إلى المناطق التي ال يوجد بها االنترنت؛ غير إلأشكال
 لـضمان   ذات الصلة  والوزارات األخرى    عليم األطراف إلى تشجيع التعاون بين وزاراتي البيئة والت        يدعو  -6

  نشر األهداف واألنشطة المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة؛
 إلى األمين التنفيذي تجميع معلومات عن تنفيذ التدابير المتعلقة باالتصال والتثقيف والتوعية العامـة          يطلب  -7

  التفاقية وإعداد المؤشرات المالئمة لتحديد هذه اآلثار؛لثالثة لهداف ااألفي تنفيذ 
  يولوجي؛ األطراف إلى تقديم عروض الستضافة االحتفال الرئيسي باليوم الدولي للتنوع البيدعو  -8
 اآلخرين، بما في ذلك ممثلـو المجتمعـات األصـلية           ذات الصلة والشركاء   والمنظمات   ، األطراف يدعو  -9
عمل المبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة على المستوى الوطني وتنـسيق            ، إلى تعزيز تنفيذ برنامج      والمحلية

  ، وإلى تقديم تقاريرها إلى األمين التنفيذي؛2010وجي جهودها لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيول
الموارد الجينية وتقاسم   للحصول على    األطراف، في سياق المفاوضات الجارية بشأن النظام الدولي          يدعو  -10

 إلى  ةمساند، تقديم ال  )، المرفق 7/19المرفق بالمقرر   ( وعمال بخطة عمل بناء القدرات بشأن الحصول وتقاسم المنافع           المنافع،
أنشطة االتصال والتثقيف والتوعية العامة اإلقليمية ودون اإلقليمية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك، من خـالل      

ستراتيجيات االتصال والمنتجات المصممة لرفع مستوى وعي صـانعي القـرار وأصـحاب المـصلحة               اأمور منها، إعداد    
  المعنيين؛

 إعداد وإتاحة، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، موجزات            ييذ إلى األمين التنف   يطلب  -11
لحصول وتقاسم المنافع بغية مساعدة األطراف فـي       لي  دول النظام ال  وصياغةبسيطة للقضايا والمناقشات المتعلقة بالمفاوضات      

   وصانعي السياسات العامة والجمهور العام؛رمعنية، بما في ذلك صانعي القرانشر القضايا على المجموعات المستهدفة ال
 بالجهود المشتركة التي تبذلها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمواصلة إدمـاج التنـوع    يرحب  -12

 الرسمي وغير الرسمي، وينوه بالحاجة إلى مواصلة إدراج التنوع البيولوجي كموضوع فـي أنـشطة                عليمالبيولوجي في الت  
 األمين التنفيذي علـى تعزيـز إدراج التنـوع البيولـوجي            يشجع، وفي هذا السياق،     " التنمية المستدامة  تعليم من أجل  العقد  "

 ،"التحرك نحو النصف الثاني من عقد األمم المتحـدة        "لتنمية المستدامة   التعليم من أجل ا   كموضوع في المؤتمر العالمي بشأن      
  .2009نيسان /بريل أ2آذار إلى / مارس31الذي سيعقد في بون من 
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