
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
 استخدامها العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن

 األولاالجتماع 
 2014أكتوبر/تشرين األول  17-13، جمهورية كوريا، شانغتبيونغ 
 من جدول األعمال 18البند 

 

NP-1/9  تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها
 ( 21)المادة 

 طراف ي  بروتوكول ناوواا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لأل
 لمقرر.ابهذا مريق الاستراتيجاة زيادة التوعاة ببروتوكول ناوواا على النحو المنصوص علاه ي   اعتمد

 المريق
 استراتيجية زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 مقدمة
التنفيذ الفعال  يؤديبروتوكول ناوواا. ولذلك، الفعال ليذ لتنفل ةأساسامسائل االتصال والتثقيف والتوعاة العامة  إن -1

 من بروتوكول ناوواا دورا حاسما ي  النجاح الشامل للبروتوكول. 21للمادة 

بالحصول وتقاسم المنايع الت   والمبادرات واألدوات المتعلقة بزيادة التوعاة ،المجموعة الواسعة من األنشطة كما أن -2
إطار شامل لالتصاالت وبدون تمويل امكن التنبؤ به وطويل المدى ألنشطة وجود  أعدت حتى اآلن، وضعت بدون 

 االتصاالت. وقد أدى ذلك إلى عدم وجود توعاة عموما بالحصول وتقاسم المنايع.

. وتقر 21إلى تويير نهج منتظم ومتسق لمساعدة األطراف ي  تنفيذ المادة  زيادة التوعاة استراتيجاةوتهدف  -3
بروتوكول  ي  إطارالقدرات  بتنماةباألنشطة األخرى المتعلقة  21الحاجة إلى ربط األنشطة المتعلقة بالمادة ب االستراتيجاة

ومبادرات الترويج األخرى التفاقاة التنوع  ،(CEPA) برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعاة العامة وي  إطارناوواا 
 لبيولوج .البيولوج ، مثل عقد األمم المتحدة للتنوع ا

لالحتااجات والسااقات المحددة لكل طرف؛ ولذلك، ينبغ  أن تكون  ومن المهم أن تستجيب أنشطة زيادة التوعاة -4
موجهة بدايع قطري. وير أنه من أجل مساعدة األطراف ي  تنفيذ االستراتيجاة، ستضطلع األمانة  استراتيجاة زيادة التوعاة
لدعم إعداد االستراتيجاات  ومواد وصفاةنماذج منهجاات و اد حزمة أدوات تحتوي على مثل إعدالداعمة بمجموعة من اإلجراءات 
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والمواد واألدوات المرتبطة بها. وينبغ  نشر جماع المنتجات الت  تعدها األمانة واألطراف بموجب  الوطناة لزيادة التوعاة
ورية تبادل المعلومات وع البيولوج ، الت  تتضمن ي  إطار اتفاقاة التن معلوماتالورية تبادل آلاة االستراتيجاة من خالل 

 .بشأن الحصول وتقاسم المنايع
بين مستخدم  الموارد الجيناة اعد من األولواات  وي  حين قد تختلف الفئات المستهدية حسب البلد، يإن زيادة التوعاة -5
ة للمجتمعات األصلاة والمحلاة ي  األنشطة الوطناة لبروتوكول. كما أنه من المهم تاسير المشاركة الكاملة والفعاللفعال للتنفيذ ال

  واإلقلاماة لزيادة التوعاة.
 .وقد وضعت بالفعل األطراف والمنظمات األخرى عددا من األدوات لزيادة التوعاة بشأن الحصول وتقاسم المنايع -6

اء، على االستفادة من هذه األدوات شجع األطراف، حسب االقتضتوسعاا إلى تحقيق مردوداة التكاليف ي  تنفيذ االستراتيجاة، 
 ي  بلورة استراتيجااتها الوطناة لزيادة التوعاة وا عداد مواد لزيادة التوعاة.

قتصر يقط ، بما ال ا21آلاة مهمة لدعم تنفيذ المادة  وستكون ورية تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنايع -7
الدروس تجات واألدوات لجماع أصحاب المصلحة، بل أاضا تاسير تقاسم والمن تواير استراتيجاة زيادة التوعاة على ضمان

المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنايع.  المستفادة بين األطراف الت  تواجه أوضاعا مماثلة، وتقاسم الخبرات ي  نشر
صة األنشطة الواردة ي  الفقرات ، وخا21 تحقيق األنشطة المقترحة ي  المادةل ورية تبادل المعلومات ضروريةستكون  ،وأخيرا
 (.و)و( ه)د( و)

لدعم األطراف ي  إعداد االستراتيجاات الوطناة  زيادة التوعاةلوتتناول الفقرات التالاة بالمزيد من التفصيل استراتيجاة  -8
اكل االستراتيجاة حول ه يتمحوري  جداول ي  نهااة الوثاقة. و  االستراتيجاة وُتعرضلزيادة التوعاة. واإلقلاماة ودون اإلقلاماة 
بعضها البعض. وافترض أن النشاط األخير، وهو خطوة التقدير والتقيام، اضع الشروط  تستكمل ،أربعة أنشطة ذات أولواة

وسيجري تشجاع األطراف على تنفيذ نسخة واحدة من االستراتيجاة خالل يترة  واألولواات للنسخ الالحقة من االستراتيجاة.
ي  تنفيذ االستراتيجاة المحرز إلى تقدام تقرير عن التقدم عندئذ وستدعى األطراف لبروتوكول حيز النفاذ. السنتين بعد دخول ا

لى مؤتمر األطرافو معلومات الإلى ورية تبادل   ، حسب االقتضاء. ي  البروتوكول ألطرافلاجتماع العامل ك ا 
عداد استراتيجيا - 1النشاط ذو األولوية  ت لزيادة التوعية تستند إلى االحتياجات على تحليل حالة االتصاالت وا 

 المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية
بأهماة الموارد الجيناة والمعارف التقليداة المرتبطة  التوعاة تزيدعلى األطراف أن  ه يتعينإلى أن 21تشير المادة  -9

ك تكتس  تدابير زيادة التوعاة أهماة وضرورة للتنفيذ الفعال كذلبالموارد الجيناة والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنايع. 
 لزيادة التوعاة استراتيجاةإلى  ةالشامل بادئالم هواقتض  تحويل هذللبروتوكول واالمتثال له وجماع األهداف الثالثة لالتفاقاة. 

لحسبان المبادئ التوجيهاة المحددة مع األخذ ي  ا ،أكثر تحديدا لالتصاالت يتعين تحقاقها أهدافأن تقوم األطراف بصااوة 
  الواردة ي  المادة.

إلى تحليل لحالة االتصال الت  تقوم بها األطراف  إعداد االستراتيجاات الفعالة لزيادة التوعاةعملاة ستند توينبغ  أن  -10
 ة:بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنايع. وينبغ  أن اشتمل هذا التحليل على العناصر التالا

بأهماة  المطلوبة لدعم تنفيذ البروتوكول وخاصة لك  تقوم األطراف بزيادة التوعاة أهداف االتصاالتتقيام  ( )أ
 ؛21والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنايع، ويقا للمادة  ،الموارد الجيناة والمعارف التقليداة المرتبطة بالموارد الجيناة

واإلجراءات المطلوبة  توعيتها،ومستوى  ،الفئات المستهديةمن شأنها أن تحدد  إجراء مسوحات بشأن التوعاة ( )ب
  بغاة دعم تنفيذ البروتوكول؛ الفئات،من هذه 

الت  تشير إلى منتجات االتصاالت القائمة وتستعرض  التدريب القائمةمواد تدقيق للمعلومات و إجراء  ( )ج
 يعاليتها؛
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الذين امكن االستعانة بهم لتقدام المساعدة ي  تنفيذ  ،المعنيين باالتصاالتإنشاء قائمة للخبراء التقنيين و  ( )د
 .أو اإلقلاماة أو دون اإلقلاماة الوطناة اتستراتيجااال

أو  الوطناة استراتيجااتهالمساعدة األطراف ي  إعداد  وبموجب هذا النشاط ذي األولواة، ستقترح األمانة هاكال -11
ة أعاله. وينبغ  أن مذكور ادة التوعاة، بما ي  ذلك إجراء تحليل لحالة االتصاالت اعالج العناصر اللزي اإلقلاماة أو دون اإلقلاماة

الت  يتعين إعدادها. وستقوم األمانة بصااوة  اسعى هذا التحليل إلى تويير إرشاد بشأن نوعاة الرسائل ومواد زيادة التوعاة
باستخدام، حسب مقتضى الحال، البرامج واألدوات ردة أعاله مبادئ توجيهاة وتوصاات بشأن كل خطوة من الخطوات الوا

والهااكل والمواد المتوايرة سواء داخل األمانة )وخاصة برنامج االتصال والتثقيف والتوعاة العامة( أو ي  المنظمات الدولاة 
ادل المعلومات بشأن الحصول ورية تب المعناة األخرى، لتعزيز االتساق والكفاءة والحد من التكاليف. وستنشر كلها من خالل
 .االقتضاءوتقاسم المنايع. وستدعى األطراف بعد ذلك إلى تكرار هذه المنهجاة أو تكيافها، حسب 

 ،ولدى كل واحدة منها أولواات مختلفة ،الت  تمثل مصالح مختلفة ،وستشترك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة -12
وقطاع التعلام والتدريب، وممثلين عن وسائط  ة،والصناع ،البحوث ومؤسسات ،تمن بينها الحكوما ،ي  تنفيذ بروتوكول ناوواا

ينبغ  أن تحدد األطراف الفئات المستهدية الرئاساة وترتبها حسب  ،المجتمعات األصلاة والمحلاة. ولذلك اإلعالم، يضال عن
لتحديد ا المسح األطراف هذ تستخدمن أن بشأن التوعاة لتحديد مستواها الحال  من التوعاة. وامك مسحااألولواة وأن تجري 

قنوات االتصال تحديد يضال عن  ،لتاسير التنفيذ الكامل والفعال للبروتوكول الفئاتاإلجراءات الت  امكن أن تنفذها هذه 
والرسائل الت  امكن أن تساعد على تشجاع هذه اإلجراءات. ومن شأن تحليل حالة االتصاالت هذا أن اساعد ي  إعداد 

توعاة مستخدم  الموارد الجيناة.  زيادة، ينبغ  بذل جهود محددة لضمان سابقازيادة التوعاة. وحسبما أشير ل اتيجااتهااستر 
 ألهداف متكامال انهجبوصفه تقيام لدور المجتمعات األصلاة والمحلاة ي  هذه العملاة  أي ينبغ  إجراء ،وباإلضاية إلى ذلك
  االتصاالت الشاملة.

المناسبة  لمنتجات ومبادرات زيادة التوعاة تدقيقالمتعلق بالتوعاة، ستدعى األطراف إلى إجراء  المسح وباإلضاية إلى -13
ي  الحسبان أدوات  تدقيقأخذ الااالتصاالت. وينبغ  أن  أهدافم هذه األدوات ي  تحقيق اسهإ مدىالقائمة ي  بلدها وتقيام 

ومجتمعات دوائر األعمال والبحوث، يضال عن  ،ظمات وير الحكوماةوالمن ،ومبادرات الشركاء ي  مختلف الوزارات الحكوماة
 المجتمعات األصلاة والمحلاة.

وأخيرا، تشجع األطراف على إعداد قوائم للخبراء تشتمل على الفنيين ي  مجال االتصاالت الذين لديهم خبرة ي  مجال  -14
هم العمل كخبراء ي  هذه المواضاع إلعداد مواد بشأن زيادة الحصول وتقاسم المنايع، والخبراء التقنيين والقانونيين الذين امكن

 التوعاة.
المتعلق بالسلوك والتوعاة  والمسح ،االتصاالت أهدافالعناصر المختلفة المشار إليها أعاله، مثل  استخداموينبغ   -15
لزيادة التوعاة. وستكون  ون إقلاماةأو إقلاماة أو د وطناة استراتيجااتوقائمة الخبراء إلعداد  المتاحة،الخاص بالمواد  تدقيقوال

 ما يل :كل منها ولكن من المقترح أن تشمل من األطراف الناتجة عن ذلك خاصة بكل طرف ات االستراتيجا
 الفئات المستهدية الرئاساة؛عن  اتقرير لحالة و عن ا تحلاال ( )أ

 الرسائل الرئاساة ألنشطة زيادة التوعاة؛ ( )ب
 أنشطة زيادة التوعاة؛ ( )ج
 المواعيد الزمناة؛ ( )د
 الموارد؛ من المتطلبات (ه)
 للتقيام. اإطار  ( )و
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 أو اإلقلام  أو دون اإلقلام  الوطن  المستوى توضع على  استراتيجاةباإلضاية إلى ذلك، من المقترح أن تشتمل أي و  -16
أو ضمن مجموعة من  ،المستهديةسواء كان ذلك ضمن الفئات  ،أو تنماة القدرات أو التدريب ،على أحكام ألنشطة االتصاالت

الفنيين أو المدربين ي  مجال االتصاالت. وستدعى األطراف إلى نشر النتيجة النهائاة لجماع هذه األنشطة على ورية تبادل 
 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنايع. 

 إعداد حزمة أدوات ومواد لزيادة التوعية - 2النشاط ذو األولوية 
الرسائل  رسالها كوسيلة إلاستخدامومواد تدريباة امكن  ذو األولواة على إعداد مواد لزيادة التوعاةيركز هذا النشاط  -17

لى مختلف الفئات المستهدية أثناء أنشطة الترويج. وستكون هذه المواد ه  األدوات األولاة لألطراف ي  عملاة إالرئاساة 
سائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنايع ويقا للمبادئ الواردة ي  وتنماة القدرات بشأن الم إطالق حمالتها لزيادة التوعاة

 استخدامبشأن وسائل  بما ي  ذلك تدريب المدربين يب وتوجاهدر قد تكون هناك حاجة إلى ت ،لى ذلكوعالوة ع. 21 المادة
 هدية.المواد وكافاة تسلام الرسائل الرئاساة إلى الفئات المستهدية لضمان تحسين قدرات الفئات المست

ومواد نماذج و  منهجاات ومن أجل المساعدة ي  تنفيذ هذا النشاط، ستقوم األمانة بإعداد حزمة أدوات تشتمل على -18
وسيراع  وضع  .ومواد تدريباة بشأن زيادة التوعاةمبتكرة مواد لألطراف وأصحاب المصلحة اإعداد  كافاةبشأن وصفاة أخرى 

برنامج االتصال ائمة ذات الصلة ي  اتفاقاة التنوع البيولوج ، مثل حزمة أدوات حزمة األدوات، حسب االقتضاء، األدوات الق
من  ومواد ،(Complete.pdf-Toolkit-http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD)والتثقيف والتوعاة العامة 

احتااجات االتصاالت ي  مجال الحصول وتقاسم ما يناسب ولكنه ساصمم تحديدا ويقا ل المنظمات الدولاة المعناة األخرى 
تتوايق مع وضعها كموارد للتعلم  ،إعالم مختلفة لوعلى وسائ ي  شكل مطبوعحزمة األدوات  إصدارالمنايع. وسيتم 

 1.(OER)   مفتوحعلامتوسيتم إعداد حزمة األدوات كمورد اإللكترون . 
 ،وتكيافها ويقا الحتااجاتها الخاصة، حزمة األدوات إلعداد مختلف مواد زيادة التوعاة استخداموستدعى األطراف إلى  -19

رسال رسائل إلى الفئات المستهدية. وعند إعداد  لزيادة التوعاة 1وي  دعم االستراتيجاة المعدة بموجب النشاط ذي األولواة  وا 
أصحاب المصلحة الرئاسيين، مثل الذين تم تحديدهم ي  النشاط من  المقدمة مدخالتال األخذ ي  الحسبانينبغ   ،هذه المواد

 .التوعاةلزيادة والمجتمعات األصلاة والمحلاة لضمان أن تكون يعالة  1ذي األولواة 
دية معينة ويقا للبحوث من المنتجات اإلعالماة لالتصال بمجموعة مسته مزيجوسيتحدد بدرجة كبيرة اختاار أيضل  -20

مناسبة  ،والتقيامات المضطلع بها ي  النشاط ذي األولواة األول. وقد تكون المواد المطبوعة، مثل الكتيبات وصحائف الوقائع
أكثر  ،، مثل االذاعة واأليالم القصيرةاإلعالم األخرى  لوسائ واستخدامات ي  حين امكن أن تكون مواد ،ي  بعض السااقات

 .سااقات أخرى ي  يعالاة 

 وقد تروب األطراف أاضا، ي  سااق هذا النشاط ذي األولواة، وضع مواد لالستخدام ي  إطار التعلام الرسم . -21
وستدعى األطراف إلى تويير نسخ من المواد الت  يتم إعدادها إلى ورية تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  -22

 صحاب المصلحة.لمواصلة نشرها وتقاسمها بين األطراف وأ المنايع
 الفئات المستهدفة وا شراكتدريب القائمين باالتصال  - 3النشاط ذو األولوية 

                                                 
توحة: دورات وتشمل الموارد التعلاماة المف. الموارد التعلاماة المفتوحة ه  مواد للتدريس والتعلام متاحة للجماع على اإلنترنت الستخدامها 1

، واختبارات قصيرة، وأنشطة ي  المختبرات والفصول، ومواد منزلاةكاملة، ووحدات من دورات، ومناهج دراساة، ومحاضرات وواجبات 
 تعلاماة وألعاب، ومواد محاكاة والعديد من الموارد األخرى ي  مجموعات إعالماة رقماة من جماع أنحاء العالم.

http://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resour

ces. 

http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Complete.pdf
http://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resources
http://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resources
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هناك هديان رئاساان لهذا النشاط ذي األولواة: تدريب مجموعة من خبراء االتصال ي  مجال الحصول وتقاسم  -23
الفئات المستهدية من أجل زيادة  إلشراكة االضطالع بأنشطبعد ذلك، و  الوطناة لزيادة التوعاة االستراتيجاةالمنايع لتنفيذ 

 التوعاة.
هذا النشاط، ستوير األمانة مبادئ توجيهاة بشأن طريقة تنظام حلقة عمل تدريباة للقائمين باالتصال ي  مجال ل ادعمو  -24

اله، مبادئ الحصول وتقاسم المنايع. وستوير األمانة ي  حزمة األدوات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنايع المشار إليها أع
 زيادة التوعاة. الستراتيجاةالتدريب دعما مواد و  مواد زيادة التوعاة استخدامتوجيهاة بشأن الوسائل الت  امكن إتباعها لنشر و 

من حلقات العمل لتدريب الخبراء ي  مجال  سلسلةوكخطوة أولى ي  هذا النشاط ذي األولواة، من المقترح عقد  -25
. ومن شأن هذا النشاط أن اعد مجموعة من خبراء 2النشاط ذي األولواة  ضمندريباة المعدة المواد الت استخداماالتصاالت ب
على نحو يعال إلى الفئات المستهدية الرئاساة وتسلام الرسائل الرئاساة الواردة ي  مواد زيادة الوصول بدورهم  امكناالتصاالت 

ي  مجال االتصاالت أن اقوموا بعد ذلك بتنظام حلقات عمل  الت  تم إعدادها. وساكون من الممكن لهؤالء الخبراء التوعاة
 المستهدية الرئاساة المحددة ي  االستراتيجاة. للفئاتأخرى  أحداثو 

مجموعة من خالل على الفئات المستهدية  2المعدة بموجب النشاط ذي األولواة  وسيتم نشر مواد زيادة التوعاة -26
ومنتداات  ،وحلقات عمل أحداث،ي  عقد  زيادة التوعاة استراتيجاة ي ء المهمة متنوعة من الوسائل، ولكن يتمثل أحد األجزا

 األنشطةنوع الت  يتعين إقامة االتصال معها المستهدية  اتالفئامكن أن تنفذ ييها أنشطة االتصال. وينبغ  أن تحدد  ،أخرى 
دة مستديرة لممثل  مجموعة معينة من مائ وأ ،. وتشمل أمثلة هذه األنشطة: دورات إيطار إعالماةا  امكن تنظامهتال

 أو مؤتمر أكادام  بشأن تدابير الحصول وتقاسم المنايع لمجتمع البحوث.دورة تدريباة لممثل  وسائل اإلعالم،  وأ ،ينخدمالمست
مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لمناقشة الظروف الوطناة المتعلقة  إلشراكوستكون هذه األحداث يرصة  -27

أنشطة اتصال محددة  األحداث)ط(، امكن أن تشمل  21كول ناوواا. وعلى سبيل المثال، حسبما يرد ي  المادة بتنفيذ بروتو 
جراءات المجتمعات األصلاة والمحلاة تتعلق بزيادة التوعاة يرصة لتقدام يكرة إلى  حداثوامكن أن تكون هذه األ .ببروتوكوالت وا 

 لحصول وتقاسم المنايع.المسائل المتعلقة با عناإلعالم  لممثل  وسائ
امكن أن تضيف حلقات  ،. وي  حاالت معينةبالدرجة األولى الوطن  المستوى تنظام حلقات العمل على  ومن المتوقع -28

ولذلك ساكون تنظامها مساهمة مناسبة لهذا النشاط.  العمل دون اإلقلاماة أو اإلقلاماة قامة لتنفيذ استراتيجاات زيادة التوعاة
ام األكثر يعالاة وكفاءة للموارد، ساحدث تنظام حلقات العمل هذه على أساس عملاات تقيام لالحتااجات من ولتحقيق االستخد

ة أو القدرات بواسطة األطراف. وعند تحليل تلك االحتااجات، ينبغ  األخذ ي  االعتبار اآللاات والعملاات واألدوات العالما
 مانة ي  حلقات العمل هذه، رهنا بتواير الموارد.وامكن أن تشترك األ. اإلقلاماة أو دون اإلقلاماة

لتقيامات المضطلع بها ي  النشاط ذي األولواة لمماثلة  وتعقيبوياما يتعلق بجماع األنشطة، ينبغ  إدراج آلاات تقيام  -29
 الوارد أدناه. 4لتويير باانات للنشاط ذي األولواة  1

ورية تبادل المعلومات بشأن الحصول  من خالل حداثألدعى األطراف وأصحاب المصلحة إلى نشر نتائج هذه اتوس -30
 لنتائج.ا عن وموجزاتوتقاسم المنايع، بما ي  ذلك صور عن المداوالت والعروض 
 والتعقيبالتقييم  - 4النشاط ذو األولوية 

ت ينبغ  جمع باانا ،لكل نشاط ذي أولواة استراتيجااتها،من المهم مالحظة أنه عندما تقوم األطراف بتصمام  -31
تجماعا لباانات خط األساس بشأن التوعاة والت  يجب  1امثل النشاط ذو األولواة و ها ي  عملاة التقيام. ستخدامومعلومات ال

المعدة بموجب النشاط  . كما ينبغ  أاضا قااس يعالاة مواد زيادة التوعاةلقااس التغييرات ي  مستوى التوعاة والسلوكها استخدام
األخرى ومدى االستفادة منها بموجب  حداثمة حلقات العمل واألءينبغ  تقيام مدى مال ،. وأخيراهاقبولومدى  2ذي األولواة 

 .3 النشاط ذي األولواة
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عمل والمواد الت  أعدتها لزيادة التوعاة. الوحلقات  ،هذه الباانات لتقيام يعالاة أنشطتها استخداموتدعى األطراف إلى  -32
من  تعقيبات الواردةالالوطناة وتحليل  استراتيجااتهاة لوضع مستخدمدوات المسح الوستدعى األطراف بعد ذلك إلى تكرار أ

وتحسينها حسب الحاجة. وينبغ  أن تقوم األطراف بجمع نفس  استراتيجااتهابغاة تغيير  المشاركين ألنشطة زيادة التوعاة
 األساس.ومقارنتها بنتائج خط  ،1الباانات الت  تم جمعها بموجب النشاط ذي األولواة 

 وينبغ  بعد ذلك نشر نتائج التقيام والتحلاالت من خالل ورية تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنايع. -33
 المتطلبات من الموارد

مختلفة نظرا الختالف احتااجات األطراف.  ستكون المتطلبات من الموارد لتنفيذ االستراتيجاات الوطناة لزيادة التوعاة -34
من  وقد تحتاج األطرافة لضمان تواير موارد كاياة لالستراتيجاات على المدى الطويل. مستدامتمويل وينبغ  إعداد خطط 

 .أجل تنفيذ استراتيجااتها الوطناة لزيادة التوعاة من بما ي  ذلك من خالل مريق البيئة العالماة ،إلى دعم خارج  البلدان الناماة
لزيادة التوعاة، على  واإلقلاماة ودون اإلقلاماة تراتيجاات الوطناةومن أجل مساعدة األطراف ي  إعداد وتنفيذ االس -35

. وساقتصر دعم األمانة النحو الموصى به بموجب األنشطة ذات األولواة، ستحتاج األمانة أاضا إلى موارد مالاة وبشرية
دعما مالاا  2ألولواة على وقت الموظفين. وسوف تتطلب مساهمة األمانة للنشاط ذي ا 4و 3و 1لألنشطة ذات األولواة 

 .لوضع حزمة األدوات



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/DEC/1/10 

Page 7 

 

 الحصول وتقاسم المنافع بشأنزيادة التوعية ببروتوكول ناغويا  استراتيجيةهيكل جدول: 
عداد استراتيجيات لزيادة التوعية -1النشاط ذو األولوية  تستند إلى االحتياجات على المستويات  تحليل حالة االتصاالت وا 

 ن اإلقليميةالوطنية واإلقليمية ودو

 األهداف التشغيلية 1-1
 القائمة. االتصاالت والفئات المستهدية ومواد زيادة التوعاة ألهدافإجراء تحليل  -
 من جهود االتصاالت. المنشودةياما يتعلق بالفئات المستهدية، تحديد النتائج  -
 تقيام يعالاة األدوات والرسائل واألنشطة القائمة. -
 داة لتنفيذ مختلف األنشطة.تويير تكاليف إرشا -

 النتائج المتوقعة 1-2
 .التوعاةقائمة الفئات المستهدية ومستوى  -
 .المنشودةاالتصاالت  أهدافقائمة  -
 ألدوات وتحديد المنتجات المطلوبة.ي  ا الموجودة تحليل الفجوات -
 تقيام التكاليف المحتملة المطلوبة. -

 المؤشرات 1-3
 لفئات المستهدية الرئاساة.مستوى التوعاة بين ا -
 واستخدامها. الحالاة قائمة مواد زيادة التوعاة -
 قائمة خبراء االتصال والخبراء التقنيين. -

 دور األمانة 1-4
 تويير نموذج إلعداد استراتيجاات وطناة لزيادة التوعاة. -
 تويير مبادئ توجيهاة بشأن منهجاات المسح. -
 لقائمة بشأن الحصول وتقاسم المنايع.ا إتاحة مواد زيادة التوعاة -
ورية تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنايع وتقدام تقرير عن  من خالل إتاحة استراتيجاات زيادة التوعاة -

 ، حسب االقتضاء.ي  البروتوكول التطورات إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف

 األنشطة 1-5
قلاماة ودون إقلاماة اة وطن اتإعداد استراتيجا - بما ي  ذلك ، لزيادة التوعاةوا 

دراج جماع  ،وأنشطة ،جداول زمناة وأدوات تقيام وتحديد الفئات المستهدية. وا 
 المتطلبات من المواد.

 ي  السلوك. المنشودةتحديد الفئات المستهدية الرئاساة والتغييرات  -
 تهدية الرئاساة.المس للفئاتإجراء مسوحات لتحديد مستوى التوعاة  -
 بما ي  ذلك تقيام لفعالاة كل واحدة، لمنتجات ومواد زيادة التوعاة تدقيقإجراء  -

 .منها
إعداد قائمة للخبراء ي  مجال االتصال والقانون والخبراء التقنيين المعنيين  -

 بالحصول وتقاسم المنايع.
المعلومات بشأن إلى ورية تبادل  تقدام االستراتيجاة الوطناة لزيادة التوعاة -

 الحصول وتقاسم المنايع.
 

 الجهات الفاعلة 1-6
األطراف، بما ي  ذلك  -

الوزارات الحكوماة ذات 
 الصلة.

ث الرأي احأبمنظمات  -
 .العام

 .ممثلو وسائل اإلعالم -
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 إعداد حزمة أدوات ومواد لزيادة التوعية - 2النشاط ذو األولوية 

 األهداف التشغيلية 2-1
بالحصول  لزيادة التوعاةواإلقلاماة ودون اإلقلاماة والتدريب لدعم االستراتيجاات الوطناة  مواد لزيادة التوعاة إعداد -

 وتقاسم المنايع.
 إعداد حزمة أدوات الستخدامها ي  تدريب القائمين على االتصال ي  مجال الحصول وتقاسم المنايع. -

 النتائج المتوقعة 2-2
لزيادة واإلقلاماة ودون اإلقلاماة الوطناة  اتوالتدريب ومنتجات إعالماة أخرى تدعم االستراتيجا مواد زيادة التوعاة -

مواد لالستخدام ي  التعلام الرسم ، وصحائف وقائع و  ،ومنشورات ،كتيبات ضمن جملة أمور، بما ي  ذلك التوعاة
وعروض سريعة وعروض ببرنامج  ترنت،على اإلنومواقع  ،وتسجاالت صوتاة ،وا عالنات ي  الراديو ،شرائط ييديوو 
 ور بوينت.اب

 المؤشرات 2-3
 .المعدة مواد زيادة التوعاةكتالوج لد اعدإ  -
 استخدام مواد زيادة التوعاة. مستوى  -

 دور األمانة 2-4
طة ومبادئ توجيهاة ومنهجاات كأمثلة ألنش ،بالحصول وتقاسم المنايع مع نماذج إعداد حزمة أدوات لزيادة التوعاة -

 التدريب واالتصال. والترجمة إلى لغات األمم المتحدة والنشر ي  شكل مطبوع وعلى اإلنترنت.
 من خاللإتاحة مواد االتصاالت بشأن الحصول وتقاسم المنايع الت  تعدها األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين  -

 معلومات.الورية تبادل 

 األنشطة 2-5
  ب باستخدام حزمة األدوات ومواردها.التدريالتوعاة و إعداد مواد بشأن زيادة  -
 الوطن  واإلقلام  من خالل قنوات االتصال المستويينتوزيع مواد على  -

 .القائمة
 تقدام مواد إلى ورية تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنايع. -

 الجهات الفاعلة 2-6
األطراف من خالل  -

ذات  الوزارات الحكوماة
قتضاء، وحسب اال الصلة،

أصحاب المصلحة 
 المعنيين مثل المجتمعات

 والمحلاة.األصلاة 
الخبراء ي  مجال  -

، بما ي  ذلك االتصاالت
 ممثل  وسائل اإلعالم

 وكاالت التدريب. -
 المعلمون   -
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شراك الفئات المستهدفة - 3النشاط ذو األولوية   تدريب القائمين باالتصال وا 

 األهداف التشغيلية 3-1
 ب مجموعة من خبراء االتصال ي  مجال الحصول وتقاسم المنايع لتسلام رسائل رئاساة إلى الفئات المستهدية.تدري -
 الفئات المستهدية من أجل زيادة التوعاة. إشراك -

 النتائج المتوقعة 3-2
  أنشطة زيادة مجموعة من المدربين والقائمين على االتصال ي  مجال الحصول وتقاسم المنايع للمشاركة ي إعداد -

 التوعاة.
 تنظام أنشطة لتنفيذ االستراتيجاة. -
 مستوى توعاة الفئات المستهدية. زيادة -

 المؤشرات 3-3
 االتصال الذين تم تدريبهم.بعدد القائمين  -
 من الحاصلين على تدريب. التعقيبات -
 عدد األنشطة الت  نظمت. -
 عدد المشاركين ي  األنشطة. -
 ومواد زيادة التوعاة. حداثلمشاركين بشأن يعالاة األمن ا التعقيبات -
 زيادة التوعاة ياما بين الفئات المستهدية.حاالت  -
 استخدام مواد زيادة التوعاة. ى مستو  -

 دور األمانة 3-4
 بشأن هاكل حلقات العمل وشكلها.مبادئ توجيهاة تويير  -
 تويير قائمة إرشاداة بأنشطة التواصل. -
على المستويين دون اإلقلام  واإلقلام ، الحصول وتقاسم المنايع ب لمشاركة ي  أنشطة زيادة التوعاةعند الطلب، ا -

 .رهنا بتواير الموارد

 األنشطة 3-5
عقد حلقات عمل تدريباة ي  مجال االتصال المتعلق بالحصول وتقاسم  -

رهم المنايع بمشاركة القائمين باالتصال ي  مجال الحصول وتقاسم المنايع ووي
 بأنشطة االتصال بالفئات المستهدية. ساضطلعون من األشخاص الذين 

 تنظام أنشطة لزيادة التوعاة للفئات المستهدية  -
 والتدريب. توزيع ونشر مواد لزيادة التوعاة -
وعملاات  تعقيباتياما يتعلق بجماع األنشطة، إجراء عملاات للحصول على  -

 .4ي األولواة تقيام وتسجيل هذه الباانات للنشاط ذ
تقدام تقارير عن األنشطة إلى ورية تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  -

 المنايع.

 الجهات الفاعلة 3-6
وحسب األطراف،  -

أصحاب االقتضاء، 
ن مثل و المصلحة المعني

المجتمعات األصلاة 
 والمحلاة.

الفنيون ي  مجال  -
، بما ي  ذلك االتصاالت

 ممثل  وسائل اإلعالم.
الفئات المستهدية المحددة  -

زيادة  استراتيجاةي  
مثل مستخدم   التوعاة

 الموارد الجيناة.
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 والتعقيبالتقييم  - 4النشاط ذو األولوية 

 األهداف التشغيلية 4-1
 .1باانات خط األساس الت  تم جمعها ي  النشاط ذي األولواة بمقارنة  تقيام يعالاة أنشطة زيادة التوعاة -
 .التعقيباتحسب االقتضاء استنادا إلى  االستراتيجاة الوطناة لزيادة التوعاةتعديل  -

 النتائج المتوقعة 4-2
 ا.استراتيجااتهستفهم األطراف نتائج أنشطتها ويعالاة  -
 ساكون لدى األطراف المعلومات الالزمة لتعديل وتغيير استراتيجااتها حسب الحاجة. -

 المؤشرات 4-3
 .3من النشاط ذي األولواة  اركة ي  أنشطة زيادة التوعاةمستوى ونوع المش -
 التغير ي  مستوى التوعاة ياما بين الفئات المستهدية الرئاساة. -
 واستخدامها. قائمة بالمواد الجديدة لزيادة التوعاة -
 تفصيلاة من المشاركين ي  األنشطة. تعقيبات -

 دور األمانة 4-4
إلى ورية تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  والتعقيباتألطراف بشأن التقيامات إتاحة المعلومات المقدمة من ا -

 المنايع.

 األنشطة 4-5
 .التوعاةالمستهدية لتحديد أي تغييرات ي  مستوى  للفئاتإعادة إجراء مسح  -
لتحديد يعالاة المواد الجديدة والقائمة ي   لمواد زيادة التوعاة تدقيقإعادة إجراء  -

 االستراتيجاة الجديدة.إطار 
استعراض قائمة خبراء االتصال والخبراء القانونيين والتقنيين المعنيين بمسائل  -

 الحصول وتقاسم المنايع.
بالحصول وتقاسم المنايع باستخدام الباانات  تقيام يعالاة أنشطة زيادة التوعاة -

 المجمعة بموجب كل نشاط من األنشطة ذات األولواة.
 ويقا لهذا التحليل. يل االستراتيجاة الوطناة لزيادة التوعاةتنقاح وتعد -
تقدام نتائج جماع التحلاالت إلى ورية تبادل المعلومات بشأن الحصول  -

 وتقاسم المنايع.

 الجهات الفاعلة 4-6
 .األطراف -
منظمات بحوث الرأي  -

 العام.
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