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مؤتسر األطراف في االتفاقية الستعلقة بالتشوع البيولوجي
العامل كاجتساع لألطراف في بروتوكول قرطاجشة
للدالمة األحيائية

االجتساع الثامؼ
كانكؽن ،السكديغ 77-4 ،ديدسبخ/كانؽن األول 6176
البشج  77مؼ ججول األعسال

مقرر اعتسدته األطراف في بروتوكول قرطاجشة للدالمة األحيائية
 -88/8التوعية العامة والتثقيف والسذاركة (السادة )32

إن مؤتسخ األطخاف العامل كاجتساع لألطخاف في بخوتؽكؽل قخطاجشة لمدالمة األحيائية،
إذ يذيخ إلى السقخريؼ  BS-IV/17و BS-V/13المحيؼ يقخان بالحاجة إلى نيج متساسغ ويخكد عمى تؽعية الجسيؽر
وتثقيفو والسذاركة فيسا يتعمق بشقل ومشاولة واستخجام الكائشات الحية السحؽرة،
وإذ يخحب بالتقجم السحخز مشح أن تػ ،في السقخر  ،BS-V/13اعتساد بخنامج العسل بذأن التؽعية العامة والتثقيف
والسذاركة فيسا يتعمق بأمان نقل ومشاولة واستخجام الكائشات الحية السحؽرة،
وإذ يحيط عمسا بالتقخيخ عؼ حالة تشفيح بخنامج العسل الستعمق بالتؽعية العامة والتثقيف والسذاركة فيسا يتعمق بأمان
1
نقل ومشاولة واستخجام الكائشات الحية السحؽرة بسؽجب البخوتؽكؽل،
يسجد بخنامج العسل الستعمق بالتؽعية العامة والتثقيف والسذاركة عمى جسيع السدتؽيات فيسا يتعمق بأمان نقل
-7
ومشاولة واستخجام الكائشات الحية السحؽرة حتى عام  6161مع السجاالت/األنذطة السشقحة ذات األولؽية كسا حجدتيا األطخاف
وعمى الشحؽ الؽارد في السخفق بيحا السقخر ،مع إيالء االعتبار الؽاجب لعخوف إقميسية ودون إقميسية بعيشيا ،لتسكيؼ تخكيد
استخاتيجي مبدط وتذجيع مديج مؼ االلتدام لمسزي قجما في تشفيح بخنامج العسل؛
يحث األطخاف مؼ البمجان الستقجمة ،والحكؽمات األخخى والسشعسات ذات الرمة عمى تقجيػ دعػ إضافي،
-6
بسا في ذلغ تقجيػ السؽارد السالية ،إلى األطخاف مؼ البمجان الشامية والبمجان التي تسخ اقتراداتيا بسخحمة انتقالية لتشفيح بخنامج
العسل؛
يحث األطخاف ،والحكؽمات األخخى والسشعسات ذات الرمة عمى تشفيح بخنامج العسل وتبادل بشذاط خبخاتيا
-3
والجروس السدتفادة مؼ خالل غخفة تبادل معمؽمات الدالمة األحيائية ،وغخف تبادل السعمؽمات الؽطشية واإلقميسية ذات الرمة؛

1
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يجعؽ األطخاف إلى السذاركة في مؽضؽع الدالمة األحيائية في مشتجى االستخاتيجيات وخطط العسل الؽطشية
-4
2
لمتشؽع البيؽلؽجي مؼ أجل تعديد وتيديخ دمج بخنامج العسل في االستخاتيجيات وخطط العسل الؽطشية لمتشؽع البيؽلؽجي؛
-5

يطمب إلى مخفق البيئة العالسية تدويج األطخاف السؤىمة بالسؽارد السالية لتيديخ التشفيح الفعال لبخنامج العسل؛

-6

يطمب إلى األميؼ التشفيحي االضطالع بسا يمي ،رىشا بتؽافخ األمؽال:

السداعجة في تشفيح السجاالت واألنذطة ذات األولؽية لبخنامج العسل الستعمق بالتؽعية العامة والتثقيف
(أ)
والسذاركة فيسا يتعمق بأمان نقل ومشاولة واستخجام الكائشات الحية السحؽرة ،بسا في ذلغ السذاركة العامة والؽصؽل إلى
السعمؽمات الستعمقة بالكائشات الحية السحؽرة؛
إتاحة روابط بالسؽاقع الذبكية الؽطشية وغخف تبادل معمؽمات الدالمة األحيائية الؽطشية عمى السؽقع الذبكي
(ب)
لمبخوتؽكؽل واالتفاقية؛
مؽاصمة وتعديد التعاون مع السشعسات ذات الرمة ،فزال عؼ السبادرات الجشدانية وغيخىا مؼ السبادرات
(ج)
الجولية واإلقميسية والؽطشية ،لديادة تيديخ تشفيح بخنامج العسل.
يذجع األطخاف عمى مؽاصمة تعديد القجرات في مجال التؽعية العامة والتثقيف والسذاركة ،بسا في ذلغ
-7
الحرؽل عمى السعمؽمات ،بذأن أمان نقل ومشاولة واستخجام الكائشات الحية السحؽرة ،بسا في ذلغ لمذعؽب األصمية
والسجتسعات السحمية ،ودمج التجريب والتؽعية العامة والتثقيف والسذاركة في السبادرات الؽطشية لالترال والتثقيف والتؽعية
العامة ،ومبادرات تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة ،ومبادرات التخفيف مؼ تغيخ السشاخ والتكيف معو وغيخىا مؼ السبادرات
البيئية؛
دور أكبخ في دعػ دمج بخنامج العسل
يذجع أصحاب السرمحة اإلقميسييؼ والجيات السانحة عمى أن تؤدي ا
-8
في السبادرات الؽطشية لتشفيح السجال البؤري  5لإلطار وخطة العسل لبشاء القجرات لمتشفيح الفعال لبخوتؽكؽل قخطاجشة لمدالمة
األحيائية 3لتعديد القجرات في مجال التؽعية العامة والتثقيف والسذاركة والسجال البؤري  5مؼ الخطة االستخاتيجية لمدالمة
األحيائية بغية إبخاز دور البخوتؽكؽل مؼ خالل التؽعية والتؽاصل.

2
3

متاح عمى السؽقع التالي.http://nbsapforum.net/#categories/340 :

السقخر  BS-VI/3لسؤتسخ األطخاف العامل كاجتساع لألطخاف في بخوتؽكؽل قخطاجشة لمدالمة األحيائية ،السخفق.
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السخفق

أنذطة/مجاالت ذات أولوية لبرنامج العسل الستعلق بالتوعية العامة والتثقيف والسذاركة فيسا يتعلق بأمان نقل ومشاولة واستخدام الكائشات الحية السحورة
العشرر البرنامجي  :8بشاء القدرات لتعزيز التوعية العامة والتثقيف والسذاركة
الهدف :تعزيز القدرات السؤسدية والتقشية لألطراف لتعزيز وتيدير توعية الجسهور وتثقيفه والسذاركة فيسا يتعلق بأمان نقل ومشاولة واستخدام الكائشات الحية السحورة

السجال ذو األولوية 8

تطوير أطر وآليات قانونية و/أو
سياساتية

األنذطة الفرعية

اعتساااد وتشداايق وتشفيااح أطااخ وتليااات قانؽنيااة و/أو سياساااتية متعمقااة بالسااادة  63مااؼ البخوتؽكااؽل ،وال ساايسا
أطخ الدالمة األحيائية الؽطشية ودمج قؽانيؼ وصؽل الجسياؽر لمسعمؽماات فاي إجاخاءات الداالمة األحيائياة
(مثل قؽانيؼ حخية السعمؽمات)
دمااج وتعديااد عشاصااخ بخنااامج العساال فااي مكااؽني التؽعيااة العامااة والتثقيااف فااي االسااتخاتيجية وخطااة العساال
الؽطشيتااان لمتشااؽع البيؽلااؽجي وغيخىااا مااؼ السبااادرات الؽطشيااة لتشفيااح السجااال الب اؤري  6بذااأن بشاااء القااجرات
لمسا ااادة  63والسجا ااال البا ااؤري  5بذا ااأن التؽعيا ااة لمخطا ااة االسا ااتخاتيجية لمدا ااالمة األحيائيا ااة وكا ااحلغ السجا ااال
البااؤري  5بذااأن التؽعيااة العامااة والتثقيااف والسذاااركة لإلطااار وخطااة العساال لبشاااء القااجرات مااؼ أجاال التشفيااح
الفعال لمبخوتؽكؽل
التبااادل واإلعااالن عااؼ ت اؽافخ األطااخ واآلليااات الستعمقااة بالسااادة  63فااي البؽابااة السخكديااة وعقااج غخفااة تبااادل
معمؽمات الدالمة األحيائية الؽطشية واإلقميسية

اإلطار الزمشي

في غزؽن
سشتيؼ

دمج االعتبارات الجشدانية في الدياسات واألطخ الستعمقة بالسادة 63

الجهات الفاعلة السقترحة

 األطخاف السشعسات ذات الرمة أمانة اتفاقية التشؽعالبيؽلؽجي

تحجيج ميدانية مخررة لبخنامج العسل

إدراج نسؽذج خطة التؽاصل الحي وضعتو األمانة واالستفادة مؼ مذاريع خطط التؽاصل التي وضعت في
حمقات عسل التؽعية العامة والسذاركة العامة التي نعستيا األمانة لزسان تشفيح بخامج التؽعية/التخويج

السجال ذو األولوية 3

بشاء وتحديث السبادرات السذتركة

تتبع وتقييػ وتبادل السعمؽمات بذكل استباقي ومشيجي كال الالالاة وايؽر بذاأن التقاجم السحاخز فاي مؤواخات
بخنامج العسل في غخفة تبادل معمؽمات الدالمة األحيائية الؽطشية ومع األميؼ التشفيحي
األنذطة الفرعية

تشعيػ ألنذطة تؽعية وأنذطة تعميسية مذتخكة

السذاااركة فااي الفعاليااات الجوليااة واإلقميسيااة والؽطشيااة ذات الراامة بالخطااة االسااتخاتيجية لمدااالمة األحيائيااة،
واتفاقية التشؽع البيؽلؽجي ،ومشعسة األغحية والدراعة لجمج بخنامج العسل في مبادرات أخخى
تذاجيع التراجيق عماى بخوتؽكااؽل قخطاجشاة ووخوتؽكاؽل ناغؽياا -كؽااللسبااؽر التكسيماي لبخوتؽكاؽل قخطاجشااة
لمدالمة األحيائية بذأن السدؤولية والجبخ التعؽيزي مؼ خالل التعاون اإلقميسي ووبو اإلقميسي السذتخك

اإلطار الزمشي

الجهات الفاعلة السقترحة

في غزؽن
سشتيؼ

 األطخاف السشعسات ذات الرمة أمان ا ا ا ا ا ااة اتفاقي ا ا ا ا ا ااة التش ا ا ا ا ا ااؽعالبيؽلؽجي
 -األوساط األكاديسية

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/18
Page 4
األنذطة الفرعية

السجال ذو األولوية 2

تطااؽيخ وحااجات الااتعمػ اإللكتخونااي الخاصااة باألمانااة بذااأن الحرااؽل عمااى السعمؽمااات والسذاااركة العامااة
والتثقيف العام/فزال عؼ أنذطة التجريب القادمة واالستفادة مشيا

نذخ وإتاحة الشساذج والسؽارد األخخى

تيد اايخ با اخامج ت ااجريب الس ااجرويؼ الستعمق ااة بالس ااادة  ،63م ااع التخكي ااد بذ ااكل خ ااا
األصمية والسجتسعات السحمية

تطوير أدوات وموارد وعسليات لتوسيع
نطاق أنذطة التدريب

اإلطار الزمشي

عم ااى الشد اااء والذ ااعؽب

االستفادة مؼ األدوات والسبادئ التؽجييية والسؽارد األخخى ذات الرمة في إعجاد األنذطة والسؽاد التجريبية
تخواايخ خب اخاء وطشياايؼ فااي مجااال التقثيااف بذااؤون الدااالمة األحيائيااة لتيداايخ التثقيااف فااي مجااال الدااالمة
األحيائية

الجهات الفاعلة السقترحة

في غزؽن 3
سشؽات

-

وض ااع اآللي ااات التا ااي تد ااتيجف الشدا اااء ،والذ ااعؽب األصا اامية والسجتسع ااات السحميا ااة ،ومد ااؤولي الجسا ااارك
لمسذاركة في التثقيف بالدالمة األحيائية (مثل السذاركة في حمقات العسل والؽصؽل إلى مخاكد البحؽث)

األطخاف (مثل نقاط
االترال والؽ ازرات)
السشعسات ذات الرمة
أمان ا ا ا ا ا ااة اتفاقي ا ا ا ا ا ااة التش ا ا ا ا ا ااؽع
البيؽلؽجي
وسائل اإلعالم

وضع استخاتيجية وسائل إعالم (مثل تيديخ تجريب الرحفييؼ بذأن قزايا الدالمة األحيائية)

تطؽيخ وتبادل السبادئ التؽجييية وغيخىا مؼ السؽارد عمى السدتؽى اإلقميسي الستعمقة بالسادة 63
العشرر البرنامجي  :3التوعية العامة والتثقيف
السجال ذو األولوية 4

الهدف :تعزيز التوعية العامة والتثقيف بذكل أوسع بذأن القزايا الستعلقة بأمان نقل ومشاولة واستخدام الكائشات الحية السحورة
األنذطة الفرعية

إعااجاد قائسااة بخيااج إلكتخونااي وكااحلغ تحجيااج السشاااطق السحميااة (مثاال السكتبااات ولؽحااات اإلعالنااات) والطااخ
التقميجية لشذخ السعمؽمات (عمى سبيل السثال تسثيل برخي/بياني لسعمؽمات الدالمة األحيائية)

اإلطار الزمشي

تشعيػ حمقات عسل معشية بالتؽعية ،ال سيسا لمشداء والذعؽب األصمية والسجتسعات السحمية
نذخ السعمؽمات إلى ىيئات األمػ الستحجة والييئات الجولية/اإلقميسية األخخى ذات الرمة

التواصل بذأن الدالمة األحيائية وتسكين
جسهور أوسع

تيديخ تخجسة السؽاد اإلعالمية مؼ خالل الذخكاء

دمج أنذطة التؽاصل مع التشؽع البيؽلؽجي والبيئة والتشسية السدتجامة وغيخىا مؼ البخامج ذات صمة

دمااج قزااايا الدااالمة األحيائيااة فااي جيااؽد تؽعيااة الذااباب والجيااؽد الستعمقااة بالسداااواة باايؼ الجشداايؼ التااي
تبحليا البخامج األخخى ذات الرمة والسبادرات األخخى
السذاركة في أنذطة التؽعية الؽطشية الستعمقة بالتشؽع البيؽلؽجي والبيئة واأليام الجولية ذات الرمة

االسااتفادة مااؼ نسااؽذج االستقراااء التؽعااؽي الااحي وضااعتو األمانااة وطمااب السداااعجة مااؼ خااالل السشعسااات
اإلقميسي ااة إلجا اخاء د ارس ااات استقر ااائية وطشي ااة عم ااى اإلنتخن اات وخارجي ااا بذ ااكل خ ااا وأيز ااا وض ااسان

في غزؽن
سشتيؼ

الجهات الفاعلة السقترحة

 األطا ا اخاف (نق ا اااط االتر ا ااالالؽطشيااة ،الحكؽمااة السحميااة
والؽطشية)
 أمان ا ا ا ا ا ااة اتفاقي ا ا ا ا ا ااة التش ا ا ا ا ا ااؽعالبيؽلؽجي
 -السشعسات ذات الرمة
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استيجاف األسئمة لمشداء والذعؽب األصمية والسجتسعات السحمية
دعؽة وسائل اإلعالم لمسذاركة في الذبكة اإلعالمية لمدالمة األحيائية

4

إعجاد رسائل بذأن الدالمة األحيائية

تعديد إقامة الذبكات والتؽاصل بيؼ نقاط االترال الؽطشية السعشية ببخوتؽكؽل قخطاجشة
تجريب وتعييؼ العمساء ووسائل اإلعالم لشذخ قزايا الدالمة األحيائية

تيد اايخ حا اؽار رفي ااع السد ااتؽى يذ ااسل ال ااؽ ازرات وركس اااء ال ااجول والحكؽم ااات لدي ااادة مد ااتؽى التؽعي ااة العام ااة
والتثقيف والسذاركة فيسا يتعمق بقزايا الدالمة األحيائية
تخويخ خبخاء كإعالمييؼ ومخويؼ
السجال ذو األولوية 5

األنذطة الفرعية

تطااؽيخ أدوات وأساااليب لمتثقيااف العااام فااي مجااال الدااالمة األحيائيااة ،وتعديااد أساااليب/تكشؽلؽجيات الااتعمػ
الججيجة

اإلطار الزمشي

وضااع إج اخاءات لااجمج الدااالمة األحيائيااة ،بطخيقااة متجاندااة ،فااي التعماايػ بسااا فااي ذلااغ إقامااة عالقااات مااع
مختمف أصحاب السرمحة السذتخكيؼ في التثقيف العام

االنزااسام إلااى واابكات م اع نقاااط االترااال التعميسيااة ذات الراامة ،ودمااج الدااالمة األحيائيااة فااي التعماايػ
الستعمق بالتشؽع البيؽلؽجي وغيخه مؼ التعميػ البيئي ذي الرمة عمى جسيع السدتؽيات
تعزيز التثقيف في مجال الدالمة
األحيائية على جسيع السدتويات

تذجيع تبادل البخامج لمعمساء ومؽظفي القطاع العام عمى السدتؽييؼ الؽطشي واإلقميسي
دمااج العس اال بذ ااأن السااادة  63م ااع االتر ااال والتثقيااف والتؽعي ااة العام ااة واسااتخجام حدم ااة أدوات االتر ااال
والتثقيف والتؽعية العامة ،حدب االقتزاء ،بسا في ذلغ السؽاد الخاصة بتثقيف الذباب
االسااتفادة مااؼ الحدمااة التعميسيااة لألمانااة بذااأن الدااالمة األحيائيااة ،حدااب االقتزاااء ،لمتثقيااف عمااى جسيااع
السدتؽيات (خاصة السجارس الثانؽية) ،والتعميػ غيخ الخسسي ومعاىج البحؽث

إو اخاك الذااباب والشداااء والذااعؽب األصاامية والسجتسعااات السحميااة فااي تطااؽيخ التثقيااف فااي مجااال الدااالمة
األحيائية عمى جسيع السدتؽيات

الحرااؽل عم ااى و اايادة م ااؼ خااالل السذ اااركة ف ااي الؽح ااجة التجريبي ااة القادم اة بذ ااأن التثقي ااف الع ااام وتط ااؽيخ
إج ا اخاءات ومسارسا ااات لمتثقيا ااف العا ااام ونسا ااؽذج مشا اااىج ،حدا ااب االقتزا اااء ،فزا ااال نسا ااؽذج خطا ااة عسا اال
التجريب/التثقيف

4

تخد

وبكة وسائل اإلعالم عمى السؽقع التالي.http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/media_network.shtml :

في غزؽن 3
سشؽات

الجهات الفاعلة السقترحة

 األطا ا ا ا ا اخاف (مث ا ا ا ا اال نق ا ا ا ا اااطاالترال الؽطشية ،والؽ ازرات)
 األوسا اااط األكاديسيا ااة (مثا االمجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالذ السا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااجارس،
المجان/السش ا اااطق ،السؤسد ا ااات
األكاديسية ،البااحثؽن ،العمسااء،
م ا ااجيخو الس ا ااجارس والسعمس ا ااؽن،
مفتذااؽ التعماايػ ،وناوااخو الس اؽاد
التعميسيا ااة ،السشعسا ااات السيشيا ااة
لمسعمس ا ا ا ا اايؼ ،و/أو مؤسد ا ا ا ا ااات
تطؽيخ السشاىج الجراسية)
 السشعسات والسؤسداات ذاتالرمة
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الهدف :تحدين وصول الجسهور إلى السعلومات الستعلقة بأمان نقل ومشاولة واستخدام الكائشات الحية السحورة
األنذطة الفرعية

اإلطار الزمشي

الجهات الفاعلة السقترحة

تعخيف الجسياؽر ماؼ خاالل تحمايالت أصاحاب السرامحة وإجاخاءات مشاسابة ماؼ خاالل تحميال الحالاة ،بساا
في ذلغ تعديد مذاركة أصحاب السرمحة األكثخ وسؽال
إعجاد عسمية لمتعامل مع الطمبات لمسعمؽمات
وض ااع إجا اخاء إلخط ااار الجسي ااؽر بشذ اااط بذ ااأن السعمؽم ااات ووس ااائل وص ااؽل الجسي ااؽر إل ااى غخف ااة تب ااادل
معمؽمات الدالمة االحيائية
تيداايخ حمقااات عساال عااؼ الؽصااؽل إلااى السعمؽمااات وخاصااة لزااسان مذاااركة الشداااء والذااعؽب األصاامية
والسجتسعات السحمية والؽ ازرات ،في السشاقذات الستعمقة بالقؽانيؼ والحقؽ
االستفادة مؼ مؽجد األدوات والقائسة السخجعية بذأن الؽصؽل إلى السعمؽمات 5،حدب االقتزاء
تحدين أدوات وإجراءات للوصول إلى
السعلومات

تعديد الؽصؽل السحجث وورؽرة مشتعسة إلى السعمؽمات ماؼ السؽاقاع الذابكية ،واألدوات التقميجياة لجسياؽر
أوسع
تعديد الؽصؽل إلى السعمؽمات وأفزل السسارسات/التؽعية وخاصة لمشداء والذباب
تقجيػ دراسات حالة في غخفة تبادل معمؽمات الدالمة االحيائية ومؼ خالل وسائل أخخى

الحرااؽل عمااى واايادة مااؼ خااالل السذاااركة فااي الؽحااجة التجريبيااة بذااأن بالحرااؽل عمااى السعمؽمااات وإعااجاد
إجخاءات لمحرؽل عمى معمؽمات بشاء عمى الطمب والشذخ الفعاال لمسعمؽماات ،بساا فاي ذلاغ االساتفادة ماؼ
نسؽذج خطة العسل الؽطشية وغيخىا مؼ السؽارد
اسااتخجام األدوات والس اؽاد اإلروااادية ذات الراامة التااي تشتجيااا مشعسااات معشيااة مثاال مشعسااة األمااػ الستحااجة
لمتخوية والعمػ والثقافة (اليؽنيدكؽ) ،ووخنامج األمػ الستحجة لمبيئة ،مؼ بيؼ مشعسات أخخى
تااؽفيخ التااجريب لمسد ااؤوليؼ الحكااؽمييؼ والجسيااؽر ،بس ااا فااي ذلااغ الشد اااء والذااعؽب األصاامية والسجتسع ااات
السحمية ،في مجال الحق في الؽصؽل إلى السعمؽمات ودمج القؽانيؼ ذات الرمة

5

تخد القائسة السخجعية ومؽجد لألدوات عمى السؽقع التالي .http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_main.shtml

في غزؽن 4
سشؽات

 األطا ا ا ا ا اخاف (مث ا ا ا ا اال نق ا ا ا ا اااطاالترال ،والؽزراء)
 وسائل اإلعالم، األوساط االكاديسية، أمان ا ا ا ا ا ااة اتفاقي ا ا ا ا ا ااة التش ا ا ا ا ا ااؽعالبيؽلؽجي،
 -السشعسات ذات الرمة
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األنذطة الفرعية

تعخيف الجسيؽر مؼ خالل تحميالت أصحاب السرمحة واإلجخاءات السشاسبة مؼ خالل تحميل الحالة ،بسا
في ذلغ تعديد السذاركة الذاممة ألصاحاب السرامحة ،ماع إياالء اىتساام خاا لمشدااء والذاعؽب األصامية
والسجتسعات السحمية
اسااتخجام أدوات فعالااة لسذاااركة الجسيااؽر تدااتيجف بذااكل خااا
األدوات في الؽقت السشاسب

اإلطار الزمشي

الفئااات السيسذااة وإخطااار الجسيااؽر بيااحه

استخجام تليات وإجخاءات فعالة لسذاركة الجسيؽر

تعبئة الجسهور وضسان السداواة بين
الجشدين لجسهور أوسع مدتهدف
للسذاركة في عسلية صشع القرار

استخجام المغات السحمية في عسميات السذاركة العامة

تيديخ التجريب عمى السذاركة العامة ،بسا في ذلغ لمشداء والذعؽب األصمية والسجتسعات السحمية

تعديد دمج السجخالت العامة في الق اخرات أو تحجيج معاييخ وأسباب عامة لمجمج السحجود لمسجخالت

تعديد السذاركة العامة عمى قجم السداواة في عسمياة صاشع القاخار فيساا يتعماق بالكائشاات الحياة السحاؽرة ،وال
سيسا ضسان مذاركة الشداء والذعؽب األصمية والسجتسعات السحمية
الحرؽل عمى ويادة مؼ خالل السذاركة في الؽحجة التخيبية بذأن السذااركة العاماة فيساا يتعماق بالكائشاات
الحيااة السحااؽرة ووضااع أدوات وإجاخاءات وتليااات ،بسااا فااي ذلااغ االسااتفادة مااؼ نسااؽذج خطااة العساال الؽطشيااة
وغيخىا مؼ السؽارد
استخجام السؽاد اإلروادية ذات الرمة بذأن التؽعية العامة

________

الجهات الفاعلة السقترحة

في غزؽن 4
سشؽات

األطخاف (مثل نقاط االترال
الؽطشية ،والحكؽمة السحمية
والؽطشية)
السشعسات السحمية والؽطشية،
القادة السحميؽن ،األوساط
االكاديسية ،السؤسدات العامة،
وسائل اإلعالم

