
 االتفاقية الستعلقة بالتشوع البيولوجيمؤتسر األطراف في 
 قرطاجشةالعامل كاجتساع لألطراف في بروتوكول 

 للدالمة األحيائية
 مؼثاال االجتساع

 6176/كانؽن األول ديدسبخ 77-4كانكؽن، السكديغ، 

 مؼ ججول األعسال 77البشج 
 

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

 إن مؤتسخ األطخاف العامل كاجتساع لألطخاف في بخوتؽكؽل قخطاجشة لمدالمة األحيائية،
عمى تؽعية الجسيؽر  بالحاجة إلى نيج متساسغ ويخكد يقخانالمحيؼ  BS-V/13و BS-IV/17 السقخريؼ إلىيذيخ  إذ

 وتثقيفو والسذاركة فيسا يتعمق بشقل ومشاولة واستخجام الكائشات الحية السحؽرة،

اعتساد بخنامج العسل بذأن التؽعية العامة والتثقيف ، BS-V/13بالتقجم السحخز مشح أن تػ، في السقخر  وإذ يخحب
 والسذاركة فيسا يتعمق بأمان نقل ومشاولة واستخجام الكائشات الحية السحؽرة،

بالتقخيخ عؼ حالة تشفيح بخنامج العسل الستعمق بالتؽعية العامة والتثقيف والسذاركة فيسا يتعمق بأمان  وإذ يحيط عمسا
1ئشات الحية السحؽرة بسؽجب البخوتؽكؽل،نقل ومشاولة واستخجام الكا

 

بخنامج العسل الستعمق بالتؽعية العامة والتثقيف والسذاركة عمى جسيع السدتؽيات فيسا يتعمق بأمان نقل  يسجد -7
مع السجاالت/األنذطة السشقحة ذات األولؽية كسا حجدتيا األطخاف  6161ومشاولة واستخجام الكائشات الحية السحؽرة حتى عام 

مى الشحؽ الؽارد في السخفق بيحا السقخر، مع إيالء االعتبار الؽاجب لعخوف إقميسية ودون إقميسية بعيشيا، لتسكيؼ تخكيد وع
 استخاتيجي مبدط وتذجيع مديج مؼ االلتدام لمسزي قجما في تشفيح بخنامج العسل؛

ة عمى تقجيػ دعػ إضافي، األطخاف مؼ البمجان الستقجمة، والحكؽمات األخخى والسشعسات ذات الرم يحث -6
بسخحمة انتقالية لتشفيح بخنامج اقتراداتيا التي تسخ  والبمجانبسا في ذلغ تقجيػ السؽارد السالية، إلى األطخاف مؼ البمجان الشامية 

 العسل؛

 ياخبخات وتبادل بشذاطاألطخاف، والحكؽمات األخخى والسشعسات ذات الرمة عمى تشفيح بخنامج العسل  يحث -3
 مؼ خالل غخفة تبادل معمؽمات الدالمة األحيائية، وغخف تبادل السعمؽمات الؽطشية واإلقميسية ذات الرمة؛السدتفادة  والجروس

                                                           
1 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/15. 
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األطخاف إلى السذاركة في مؽضؽع الدالمة األحيائية في مشتجى االستخاتيجيات وخطط العسل الؽطشية  يجعؽ -4
 مؼ أجل تعديد وتيديخ دمج بخنامج العسل في االستخاتيجيات وخطط العسل الؽطشية لمتشؽع البيؽلؽجي؛ 2لمتشؽع البيؽلؽجي

 العسل؛ إلى مخفق البيئة العالسية تدويج األطخاف السؤىمة بالسؽارد السالية لتيديخ التشفيح الفعال لبخنامج يطمب -5

 إلى األميؼ التشفيحي االضطالع بسا يمي، رىشا بتؽافخ األمؽال: يطمب -6

والتثقيف  السداعجة في تشفيح السجاالت واألنذطة ذات األولؽية لبخنامج العسل الستعمق بالتؽعية العامة )أ(
لغ السذاركة العامة والؽصؽل إلى الحية السحؽرة، بسا في ذ اتالكائشومشاولة واستخجام  والسذاركة فيسا يتعمق بأمان نقل

 السعمؽمات الستعمقة بالكائشات الحية السحؽرة؛

السؽقع الذبكي  عمىالسؽاقع الذبكية الؽطشية وغخف تبادل معمؽمات الدالمة األحيائية الؽطشية إتاحة روابط ب )ب(
 لمبخوتؽكؽل واالتفاقية؛

ؼ السبادرات الجشدانية وغيخىا مؼ السبادرات مؽاصمة وتعديد التعاون مع السشعسات ذات الرمة، فزال ع )ج(
 .لديادة تيديخ تشفيح بخنامج العسلالجولية واإلقميسية والؽطشية، 

األطخاف عمى مؽاصمة تعديد القجرات في مجال التؽعية العامة والتثقيف والسذاركة، بسا في ذلغ  يذجع -7
ئشات الحية السحؽرة، بسا في ذلغ لمذعؽب األصمية الحرؽل عمى السعمؽمات، بذأن أمان نقل ومشاولة واستخجام الكا

والسجتسعات السحمية، ودمج التجريب والتؽعية العامة والتثقيف والسذاركة في السبادرات الؽطشية لالترال والتثقيف والتؽعية 
وغيخىا مؼ السبادرات تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة، ومبادرات التخفيف مؼ تغيخ السشاخ والتكيف معو مبادرات العامة، و 

 البيئية؛

أكبخ في دعػ دمج بخنامج العسل  ادور  عمى أن تؤديوالجيات السانحة  يؼأصحاب السرمحة اإلقميسي يذجع -8
لإلطار وخطة العسل لبشاء القجرات لمتشفيح الفعال لبخوتؽكؽل قخطاجشة لمدالمة  5 البؤري سجال الفي السبادرات الؽطشية لتشفيح 

مؼ الخطة االستخاتيجية لمدالمة  5 البؤري سجال اللتعديد القجرات في مجال التؽعية العامة والتثقيف والسذاركة و  3األحيائية
 األحيائية بغية إبخاز دور البخوتؽكؽل مؼ خالل التؽعية والتؽاصل.

 
 

                                                           
 .http://nbsapforum.net/#categories/340عمى السؽقع التالي: متاح  2

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

http://nbsapforum.net/#categories/340
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13236
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 السخفق

 العامة والتثقيف والسذاركة فيسا يتعلق بأمان نقل ومشاولة واستخدام الكائشات الحية السحورةمجاالت ذات أولوية لبرنامج العسل الستعلق بالتوعية /أنذطة

 بشاء القدرات لتعزيز التوعية العامة والتثقيف والسذاركة :8 العشرر البرنامجي

 توعية الجسهور وتثقيفه والسذاركة فيسا يتعلق بأمان نقل ومشاولة واستخدام الكائشات الحية السحورة تيديرلتعزيز و الهدف: تعزيز القدرات السؤسدية والتقشية لألطراف 

 الجهات الفاعلة السقترحة اإلطار الزمشي األنذطة الفرعية 8السجال ذو األولوية 

تطوير أطر وآليات قانونية و/أو 
 سياساتية

مااؼ البخوتؽكااؽل، وال ساايسا  63وتشفيااح أطااخ وتليااات قانؽنيااة و/أو سياساااتية متعمقااة بالسااادة اعتساااد وتشداايق 
أطخ الدالمة األحيائية الؽطشية ودمج قؽانيؼ وصؽل الجسياؽر لمسعمؽماات فاي إجاخاءات الداالمة األحيائياة 

 )مثل قؽانيؼ حخية السعمؽمات(

في غزؽن 
 سشتيؼ

 األطخاف -
 الرمة السشعسات ذات -
اتفاقية التشؽع انة أم -

 البيؽلؽجي

التؽعيااة العامااة والتثقيااف فااي االسااتخاتيجية وخطااة العساال  يوتعديااد عشاصااخ بخنااامج العساال فااي مكااؽن دمااج
بشاااء القااجرات بذااأن  6 ؤري بااالسجااال لاالؽطشيتااان لمتشااؽع البيؽلااؽجي وغيخىااا مااؼ السبااادرات الؽطشيااة لتشفيااح 

سجااااال البذااااأن التؽعيااااة لمخطااااة االسااااتخاتيجية لمدااااالمة األحيائيااااة وكااااحلغ  5 البااااؤري سجااااال الو  63لمسااااادة 
إلطااار وخطااة العساال لبشاااء القااجرات مااؼ أجاال التشفيااح ؽعيااة العامااة والتثقيااف والسذاااركة لبذااأن الت 5 بااؤري ال

 الفعال لمبخوتؽكؽل

قااج غخفااة تبااادل فااي البؽابااة السخكديااة وع   63اآلليااات الستعمقااة بالسااادة التبااادل واإلعااالن عااؼ تااؽافخ األطااخ و 
 معمؽمات الدالمة األحيائية الؽطشية واإلقميسية 

 63االعتبارات الجشدانية في الدياسات واألطخ الستعمقة بالسادة  دمج

 تحجيج ميدانية مخررة لبخنامج العسل

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

ؤواخات ممشيجي كال الالالاة وايؽر بذاأن التقاجم السحاخز فاي و استباقي  بذكل سعمؽماتالتتبع وتقييػ وتبادل 
 بخنامج العسل في غخفة تبادل معمؽمات الدالمة األحيائية الؽطشية ومع األميؼ التشفيحي

 الجهات الفاعلة السقترحة اإلطار الزمشي األنذطة الفرعية 3السجال ذو األولوية 

 السبادرات السذتركة وتحديثبشاء 

 ةمذتخك تعميسية تؽعية وأنذطةألنذطة تشعيػ 

في غزؽن 
 سشتيؼ

 األطخاف -
 السشعسات ذات الرمة -
اتفاقياااااااااااااة التشاااااااااااااؽع أماناااااااااااااة  -

 البيؽلؽجي
 األوساط األكاديسية -

السذاااركة فااي الفعاليااات الجوليااة واإلقميسيااة والؽطشيااة ذات الراامة بالخطااة االسااتخاتيجية لمدااالمة األحيائيااة، 
 ية والدراعة لجمج بخنامج العسل في مبادرات أخخى واتفاقية التشؽع البيؽلؽجي، ومشعسة األغح

كؽااللسبااؽر التكسيماي لبخوتؽكاؽل قخطاجشااة  -تذاجيع التراجيق عماى بخوتؽكااؽل قخطاجشاة ووخوتؽكاؽل ناغؽياا
 لمدالمة األحيائية بذأن السدؤولية والجبخ التعؽيزي مؼ خالل التعاون اإلقميسي ووبو اإلقميسي السذتخك
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 الجهات الفاعلة السقترحة اإلطار الزمشي األنذطة الفرعية 2األولوية السجال ذو 

تطوير أدوات وموارد وعسليات لتوسيع 
 أنذطة التدريبنطاق 

والسذاااركة العاماااة ألمانااة بذااأن الحراااؽل عمااى السعمؽماااات الخاصاااة باوحااجات الاااتعمػ اإللكتخونااي تطااؽيخ 
 ياواالستفادة مش فزال عؼ أنذطة التجريب القادمة/والتثقيف العام

 3في غزؽن 
 سشؽات

األطخاف )مثل نقاط  -
 االترال والؽزارات(

 السشعسات ذات الرمة -
اتفاقياااااااااااااة التشاااااااااااااؽع أماناااااااااااااة  -

 لؽجيالبيؽ 
 وسائل اإلعالم -

 نذخ وإتاحة الشساذج والسؽارد األخخى 

، ماااع التخكياااد بذاااكل خاااا  عماااى الشدااااء والذاااعؽب 63باااخامج تاااجريب الساااجرويؼ الستعمقاااة بالساااادة  تيدااايخ
 األصمية والسجتسعات السحمية

 األنذطة والسؽاد التجريبية إعجاداالستفادة مؼ األدوات والسبادئ التؽجييية والسؽارد األخخى ذات الرمة في 

الدااالمة فااي مجااال التثقيااف  تيداايخوطشياايؼ فااي مجااال التقثيااف بذااؤون الدااالمة األحيائيااة لتخواايخ خبااخاء 
 األحيائية

وضااااع اآلليااااات التااااي تدااااتيجف الشداااااء، والذااااعؽب األصاااامية والسجتسعااااات السحميااااة، ومدااااؤولي الجسااااارك 
 البحؽث( لمسذاركة في التثقيف بالدالمة األحيائية )مثل السذاركة في حمقات العسل والؽصؽل إلى مخاكد

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

 63تطؽيخ وتبادل السبادئ التؽجييية وغيخىا مؼ السؽارد عمى السدتؽى اإلقميسي الستعمقة بالسادة 

 : التوعية العامة والتثقيف3 العشرر البرنامجي

 لقزايا الستعلقة بأمان نقل ومشاولة واستخدام الكائشات الحية السحورةبذأن اتعزيز التوعية العامة والتثقيف بذكل أوسع الهدف: 

 الجهات الفاعلة السقترحة اإلطار الزمشي األنذطة الفرعية 4السجال ذو األولوية 

التواصل بذأن الدالمة األحيائية وتسكين 
 جسهور أوسع

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

في غزؽن 
 سشتيؼ

نقااااااط االتراااااال )األطاااااخاف  -
الؽطشياااة، الحكؽماااة السحمياااة 

 طشية(والؽ 
اتفاقياااااااااااااة التشاااااااااااااؽع أماناااااااااااااة  -

 البيؽلؽجي
 السشعسات ذات الرمة -

 لمشداء والذعؽب األصمية والسجتسعات السحميةمعشية بالتؽعية، ال سيسا  حمقات عسلتشعيػ 

 اإلقميسية األخخى ذات الرمة/نذخ السعمؽمات إلى ىيئات األمػ الستحجة والييئات الجولية

 تخجسة السؽاد اإلعالمية مؼ خالل الذخكاء تيديخ

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

الجشداايؼ التااي  والجيااؽد الستعمقااة بالسداااواة باايؼدمااج قزااايا الدااالمة األحيائيااة فااي جيااؽد تؽعيااة الذااباب 
 األخخى  السبادراتو األخخى ذات الرمة البخامج  تبحليا

 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 
عمااااى اإلنتخناااات وخارجيااااا بذااااكل خااااا  وأيزااااا وضااااسان إلجااااخاء دراسااااات استقرااااائية وطشيااااة اإلقميسيااااة 
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 استيجاف األسئمة لمشداء والذعؽب األصمية والسجتسعات السحمية

4دعؽة وسائل اإلعالم لمسذاركة في الذبكة اإلعالمية لمدالمة األحيائية
 

 رسائل بذأن الدالمة األحيائية إعجاد

 بخوتؽكؽل قخطاجشةالسعشية ببيؼ نقاط االترال الؽطشية التؽاصل إقامة الذبكات و تعديد 

  قزايا الدالمة األحيائية لشذختجريب وتعييؼ العمساء ووسائل اإلعالم 

حاااؽار رفياااع السداااتؽى يذاااسل الاااؽزارات وركسااااء الاااجول والحكؽماااات لدياااادة مداااتؽى التؽعياااة العاماااة  تيدااايخ
 والسذاركة فيسا يتعمق بقزايا الدالمة األحيائيةوالتثقيف 

 تخويخ خبخاء كإعالمييؼ ومخويؼ

 الجهات الفاعلة السقترحة اإلطار الزمشي األنذطة الفرعية 5السجال ذو األولوية 

تعزيز التثقيف في مجال الدالمة 
 األحيائية على جسيع السدتويات

وأساااليب لمتثقيااف العاااام فااي مجااال الدااالمة األحيائياااة، وتعديااد أساااليب/تكشؽلؽجيات الاااتعمػ تطااؽيخ أدوات 
 الججيجة

 3في غزؽن 
 سشؽات

األطاااااااااااخاف )مثااااااااااال نقااااااااااااط  -
 االترال الؽطشية، والؽزارات(

مثااااال )األوساااااط األكاديسياااااة  -
مجااااااااااااااااااااااااااالذ السااااااااااااااااااااااااااجارس، 
المجان/السشاااااااطق، السؤسدااااااات 
األكاديسية، البااحثؽن، العمسااء، 

خو الساااااجارس والسعمساااااؽن، ماااااجي
مفتذااؽ التعماايػ، وناوااخو السااؽاد 
التعميسيااااة، السشعسااااات السيشيااااة 
لمسعمسااااااااااايؼ، و/أو مؤسداااااااااااات 

 تطؽيخ السشاىج الجراسية(
السشعسات والسؤسداات ذات  -

 الرمة

عالقااات مااع إقامااة الدااالمة األحيائيااة، بطخيقااة متجاندااة، فااي التعماايػ بسااا فااي ذلااغ ج إجااخاءات لااجم وضااع
 مختمف أصحاب السرمحة السذتخكيؼ في التثقيف العام 

التعمااايػ االتراااال التعميسياااة ذات الرااامة، ودماااج الداااالمة األحيائياااة فاااي  ع نقااااطمااااالنزاااسام إلاااى وااابكات 
 لرمة عمى جسيع السدتؽياتا ذي البيئي التعميػمؼ  التشؽع البيؽلؽجي وغيخهالستعمق ب

 تذجيع تبادل البخامج لمعمساء ومؽظفي القطاع العام عمى السدتؽييؼ الؽطشي واإلقميسي

االتراااال والتثقياااف والتؽعياااة العاماااة واساااتخجام حدماااة أدوات االتراااال ماااع  63دماااج العسااال بذاااأن الساااادة 
 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

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

بذاااأن التثقياااف العاااام وتطاااؽيخ  ةالقادمااا التجريبياااة الؽحاااجةالحراااؽل عماااى وااايادة ماااؼ خاااالل السذااااركة فاااي 
عساااال لمتثقيااااف العااااام ونسااااؽذج مشاااااىج، حدااااب االقتزاااااء، فزااااال نسااااؽذج خطااااة إجااااخاءات ومسارسااااات 

 التثقيف/التجريب

                                                           
 .http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/media_network.shtml عمى السؽقع التالي:وسائل اإلعالم وبكة د تخ  4
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 : وصول الجسهور إلى السعلومات2 العشرر البرنامجي

 نقل ومشاولة واستخدام الكائشات الحية السحورةأمان الهدف: تحدين وصول الجسهور إلى السعلومات الستعلقة ب

 الجهات الفاعلة السقترحة  اإلطار الزمشي األنذطة الفرعية 6األولوية السجال ذو 

تحدين أدوات وإجراءات للوصول إلى 
 السعلومات

، بساا الاةالحمشاسابة ماؼ خاالل تحميال إجاخاءات أصاحاب السرامحة و  تتعخيف الجسياؽر ماؼ خاالل تحمايال
 في ذلغ تعديد مذاركة أصحاب السرمحة األكثخ وسؽال

 4في غزؽن 
 سشؽات

مثااااااااااال نقااااااااااااط )األطاااااااااااخاف  -
 االترال، والؽزراء(

 وسائل اإلعالم، -
 األوساط االكاديسية، -
اتفاقياااااااااااااة التشاااااااااااااؽع أماناااااااااااااة  -

 ،البيؽلؽجي
 السشعسات ذات الرمة -

 

 إعجاد عسمية لمتعامل مع الطمبات لمسعمؽمات

الجسياااؽر بشذااااط بذاااأن السعمؽماااات ووساااائل وصاااؽل الجسياااؽر إلاااى غخفاااة تباااادل إلخطاااار  إجاااخاء وضاااع
 معمؽمات الدالمة االحيائية

خاصااة لزااسان مذاااركة الشداااء والذااعؽب األصاامية حمقااات عساال عااؼ الؽصااؽل إلااى السعمؽمااات و  تيداايخ
 والسجتسعات السحمية والؽزارات، في السشاقذات الستعمقة بالقؽانيؼ والحقؽ  

 حدب االقتزاء 5،االستفادة مؼ مؽجد األدوات والقائسة السخجعية بذأن الؽصؽل إلى السعمؽمات

تعديد الؽصؽل السحجث وورؽرة مشتعسة إلى السعمؽمات ماؼ السؽاقاع الذابكية، واألدوات التقميجياة لجسياؽر 
 أوسع

 التؽعية وخاصة لمشداء والذباب/تعديد الؽصؽل إلى السعمؽمات وأفزل السسارسات

 تقجيػ دراسات حالة في غخفة تبادل معمؽمات الدالمة االحيائية ومؼ خالل وسائل أخخى 

بالحرااؽل عمااى السعمؽمااات وإعااجاد الؽحااجة التجريبيااة بذااأن الحرااؽل عمااى واايادة مااؼ خااالل السذاااركة فااي 
عمى الطمب والشذخ الفعاال لمسعمؽماات، بساا فاي ذلاغ االساتفادة ماؼ  لمحرؽل عمى معمؽمات بشاءإجخاءات 

 نسؽذج خطة العسل الؽطشية وغيخىا مؼ السؽارد

اسااتخجام األدوات والسااؽاد اإلروااادية ذات الراامة التااي تشتجيااا مشعسااات معشيااة مثاال مشعسااة األمااػ الستحااجة 
 دكؽ(، ووخنامج األمػ الستحجة لمبيئة، مؼ بيؼ مشعسات أخخى لمتخوية والعمػ والثقافة )اليؽني

تاااؽفيخ التاااجريب لمسداااؤوليؼ الحكاااؽمييؼ والجسياااؽر، بساااا فاااي ذلاااغ الشدااااء والذاااعؽب األصااامية والسجتسعاااات 
 السحمية، في مجال الحق في الؽصؽل إلى السعمؽمات ودمج القؽانيؼ ذات الرمة

                                                           
 .http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_main.shtmlالقائسة السخجعية ومؽجد لألدوات عمى السؽقع التالي تخد  5

file:///F:/Documents/CBD/MOP-08/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/melissa.willey/Desktop/Copy%20of%20Annex%20MW.xls#RANGE!_ftn1
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_main.shtml
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 العامة: السذاركة 4 العشرر البرنامجي

 الهدف: لتعزيز السذاركة العامة في صشع القرار فيسا يتعلق بالكائشات الحية السحورة )أفزل السسارسات(

 الجهات الفاعلة السقترحة اإلطار الزمشي األنذطة الفرعية 7السجال ذو األولوية 

 
بين تعبئة الجسهور وضسان السداواة 

الجشدين لجسهور أوسع مدتهدف 
 للسذاركة في عسلية صشع القرار

، بسا ةالحالأصحاب السرمحة واإلجخاءات السشاسبة مؼ خالل تحميل  تتعخيف الجسيؽر مؼ خالل تحميال
، ماع إياالء اىتساام خاا  لمشدااء والذاعؽب األصامية في ذلغ تعديد السذاركة الذاممة ألصاحاب السرامحة

 والسجتسعات السحمية

 4في غزؽن 
 سشؽات

مثل نقاط االترال )األطخاف 
الؽطشية، والحكؽمة السحمية 

 والؽطشية(
 السشعسات السحمية والؽطشية،
القادة السحميؽن، األوساط 

االكاديسية، السؤسدات العامة، 
 وسائل اإلعالم

الفئااات السيسذااة وإخطااار الجسيااؽر بيااحه  تدااتيجف بذااكل خااا اسااتخجام أدوات فعالااة لسذاااركة الجسيااؽر 
 األدوات في الؽقت السشاسب

 استخجام تليات وإجخاءات فعالة لسذاركة الجسيؽر 

 استخجام المغات السحمية في عسميات السذاركة العامة

 مشداء والذعؽب األصمية والسجتسعات السحميةلعمى السذاركة العامة، بسا في ذلغ التجريب  تيديخ

 معاييخ وأسباب عامة لمجمج السحجود لمسجخالت تحجيجأو  القخاراتالسجخالت العامة في  دمجتعديد 

العامة عمى قجم السداواة في عسمياة صاشع القاخار فيساا يتعماق بالكائشاات الحياة السحاؽرة، وال تعديد السذاركة 
 سيسا ضسان مذاركة الشداء والذعؽب األصمية والسجتسعات السحمية

بالكائشاات  فيساا يتعماقالسذااركة العاماة  الؽحجة التخيبية بذأنالحرؽل عمى ويادة مؼ خالل السذاركة في 
السحااؽرة ووضااع أدوات وإجااخاءات وتليااات، بسااا فااي ذلااغ االسااتفادة مااؼ نسااؽذج خطااة العساال الؽطشيااة الحيااة 

 وغيخىا مؼ السؽارد

 استخجام السؽاد اإلروادية ذات الرمة بذأن التؽعية العامة 

 

________ 


