
 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع الثاني عشر
 4172تشرين األول /أكتوبر 71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 من جدول األعمال المؤقت 73البند 
 

 للتنوع البيولوجي التصال والتثقيف والتوعية العامة وعقد األمم المتحدةا
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة 
رفاه  من أجلقيمته و التنوع البيولوجي بشأن التوعية المضطلع به لدعمالعمل  أهميةأكدت األطراف - 7

 القسم دال من وكذلك في، 71/78و 71/8 راتمقرفي ال هلدعم اتخاذهايمكن للناس  واإلجراءات التي اإلنسان
أيشي للتنوع  من أهداف 7الهدف  بتنفيذ المتعلقة مقرراتال، وكذلك اتمقررهذه ال وفي سياق، 77/4 رمقرال

 هذا الهدف، لدعم تنفيذ نشطةبأ واألمين التنفيذيأصحاب المصلحة اآلخرين األطراف و، اضطلعت البيولوجي
 .التثقيف والتوعية العامةالتصال والعمل بشأن ا برنامج في سياق وذلك

 سبلالو والتوعية العامة، باالتصال والتثقيف الرئيسية المتعلقةبعض القضايا ل وجزًام هذه المذكرة قدموت- 4
 استعراض التقدم المحرز فيبوهي تبدأ  .أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 7الهدف  تعزيز تحقيققياس وب الكفيلة
 (.األول القسم) أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 7الهدف  تحقيقو والتوعية العامةف االتصال والتثقي مجال

القسم ) المتحدة للتنوع البيولوجي عقد األمم إطار األنشطة المضطلع بها في لمحة عامة عن تقدم هذه المذكرةو
 ذات الصلة بناء القدرات وأدوات أنشطة وكذلك، (القسم الثالث)للتنوع البيولوجي  اليوم العالمي في سياق، (الثاني

بشأن برنامج العمل ل التعلم ألهمية ونظرًا. (القسم الرابع) بالتعاون مع الشركاء األمين التنفيذي هاالتي وضعو
 عملالمستدامة و التعليم من أجل التنميةدور ناقش أيضًا ُي، 7الهدف لتحقيق و التثقيف والتوعية العامةاالتصال و

المتحدة للتنوع  عقد األمم أهدافو 7 الهدف تحقيق في( اليونسكو) دة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم المتح
التي يمكن  اإلجراءات، والنظر في للمضي قدمًا توصيات استعراضب الورقة وتختتم (.الخامس القسم) البيولوجي
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 بعض االستنتاجات قدمتولتنفيذي، األمين اوأصحاب المصلحة و والمحليةوالمجتمعات األصلية  األطراف أن تتخذها
 .(السابع القسم) مؤتمر األطراف يعتمده قد مقررمشروع ل التي تشكل األساس (السادس القسم)

االتصال والتثقيف والتوعية العامة وفي  مجال التقدم المحرز في- أواًل
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1 تحقيق الهدف

 المحرز بيانات من أجل قياس التقدم- ألف
بالنسبة كما هو الحال ، أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  7الهدف  تحقيق في قياس التقدم المحرزيتطلب - 3

وكذلك ، االتجاهات قياس تتيح أساسيةمعلومات  في شكل كافية اتمؤشر بيانات، أهداف أيشي من هدف أي إلى
 .جيل التقدم المحرزتس تتيحالتي  المنتظمة والمتماثلة بيانات السالسل الزمنية

 تقنيال من التقرير 7الفصل و 1،العالمية للتنوع البيولوجي الرابعة من نشرة التوقعات الطبعة وتقدم- 2
أيشي للتنوع  من أهداف 7الهدف  في تحقيققياس التقدم المحرز عن الجهود المبذولة لمعلومات مفصلة  األساسي

أو  بالبيئة التوعيةبشأن بيانات وطنية  جمعت البلدان التي عدد من عن أنشطة تمعلوما وتتضمن .البيولوجي
تتضمن و. المتنزهات الوطنية ودوائر وزارات البيئة من خالل التنوع البيولوجيتتعلق ب محددة مسائلأو االستدامة 

 جمعيات جمعتهاالتي  اناتالبي معلومات عن العالمية للتنوع البيولوجي الرابعة من نشرة التوقعات الطبعة أيضًا
 .ومنظمات أخرى

عقد  إطالقمنذ  تقد تزايد لتنوع البيولوجيبا الناس إذكاء وعيب المتعلقة ونوعية البيانات أن كمية تبينو- 5
 مجموعات بعض فإنه على الرغم من وجود، وفي الوقت نفسه. 4177 عام في المتحدة للتنوع البيولوجي األمم

 لعل أهمو. على المستوى العالمي محدودة وبيانات مجمعة، ثغرات كبيرة فهناك، متينةليمية الاإلقالبيانات الوطنية و
على  خاص ذلك بوجهينطبق و .تنوعالبلدان الشديدة ال في المتعلقة بالتوعيةمعلومات ال شيء في ذلك هو محدودية

 .نوعالشديدة الت واآلسيوية األفريقية لبلدانا
من أهداف أيشي  1االتصال والتثقيف والتوعية العامة ونحو تحقيق الهدف  في مجال التقدم المحرز- باء

 للتنوع البيولوجي
من و. تنوع البيولوجيأهداف أيشي للجميع  عنصرًا أساسيًا لتحقيق قيمة التنوع البيولوجيب تشكل التوعية- 6

. جمهور محدد احتياجات تلبي بطرق فمن الضروري إيصال قيمه، على نحو فعال تعميم التنوع البيولوجي أجل
التنوع  بمصطلح أكثر وعيًا تدريجيًا واأصبح قد الناس إلى أن حتى اآلن جمعها سنىالبيانات التي توتشير 

. حمايتهاتخاذ إجراءات ل إلىأن يؤدي بهم ذلك  أو ما يعنيه هذه المصطلح بالضرورة أن يفهموادون ، البيولوجي
وهم أيضًا غير متيقنين من  .تغير المناخ مكافحةلورفاه اإلنسان مهم ل لوجيأن التنوع البيو بوجه عامالناس ويدرك 
 .على التنوع البيولوجي الفردية أفعالهم الذي ستحدثه تأثيرمدى ال
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في  الحكومات الوطنية بينفيما  بقيمة التنوع البيولوجي تزايد الوعيل إحدى العالمات المشجعة احوتت- 1
إلى  العديد من البلدان تودع .المتحدة العامة لألمم داخل الجمعية التنمية المستدامة أهداف بشأن الجارية المناقشات

 مع كيانات األمم األمانةتعاونت و. أهداف التنمية المستدامة في والنظم اإليكولوجية التنوع البيولوجي إدراج
عن  ، فضاًلالتنوع البيولوجي ةبشأن مسأل للحكومات الرسمية المعلومات األساسية وثيقةتقديم لالمتحدة األخرى 

وفي الواقع، فقد أدرج . رفاه اإلنسانو من أجل التنمية المستدامة أهمية التنوع البيولوجي بشأن صحائف وقائع
العضوية  الفريق العامل المفتوح التي اقترحها 71 الـ األهداف عدد من في والنظم اإليكولوجية التنوع البيولوجي

  2 .المتحدة العامة لألمم للجمعية والتابع المستدامةالتنمية  أهدافب المعني

 من التقاريرتقريرًا  67ـ ل تقييمًا العالمية للتنوع البيولوجي الرابعة من نشرة التوقعات الطبعةوتتضمن - 8
أيشي للتنوع أهداف  من 7الهدف هي على طريق تحقيق  ة بلدانتسع أن إلى توقد خلص، الوطنية الخامسة

في  الهدف لتحقيق غير كاف بمعدل الهدف، ولكن هذا تحقيق نحو ًاتقدم 22وأحرز  .4141بحلول عام  البيولوجي
 .الوقت المحدد

الرابعة من  في الطبعة للتنوع البيولوجي المنقحة الوطنية وخطط العمل الستراتيجياتلتحليل  وخلص- 9
 عامة في مجال حمالت تتضمن االستراتيجيات وخطط العمل إلى أن هذه بيولوجيالعالمية للتنوع ال نشرة التوقعات

 التي ثقيفيةالت واألنشطة المبادراتالوزارات و عبر الوطنية داخل الحكومةالوعي  إذكاءو االتصاالت العامة
نية وط عملاستراتيجيات وخطط  عشر وتضمنت. مثل الزراعة ،أهداف أيشي تتناولها حددةقطاعات م تستهدف

لوضع  ا صلة وخططًاذ تضمنت ثماني استراتيجيات وخطط عمل هدفًاو واضحة استراتيجية للتنوع البيولوجي
، الوعي العام تتعلق بزيادة التزامات مماثلة أو، األهداف الكميةمنها أهدافًا، بما فيها العديد ويتضمن . استراتيجية

 .أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 7لهدف ل ينالعام الهدفالنطاق و مع غالبيتها العظمى شىتتمو

الوطنية للتنوع  االستراتيجيات وخطط العمل في والتوعية العامة االتصال والتثقيفإدماج يتضمن و- 71
في  أو، النظام الرسمي سواء في، في التعليم لتعميم التنوع البيولوجي ًاخطط ،معظم الحاالت في، البيولوجي

بينما ، مع وزارات التعليم تعاملال يكون النظام األول مطلوبًا في العادة فيو .علمللت أخرى غير رسمية سياقات
 المنظمات غير الحكومية هابما في، الجهات الفاعلة مع مجموعة متنوعة من إقامة شراكات النظام األخير يتطلب

 .وغيرها التاريخ الطبيعيمتاحف والسلطات المحلية و

من خالل  بالتنوع البيولوجي لتعزيز الوعي بذل المزيد من الجهود عن انأبلغت البلدفقد ، عام وبوجه- 77
 في كبيربشكل  هذه الجهود وقد ازدادت 3.رسمي أو غيرنظاميًا أو غير نظامي  التعليم كان هذاأ، سواء التعليم

أيشي للتنوع  متميزة من أهداف أهدافب مرتبطة مجموعات معينة بالضرورة م تستهدفلإاّل أنها  السنوات األخيرة،

                                                 
 (UNEP/CBD/COP/12/15انظر أيضًا )  2
 ./http://www.uil.unesco.org/home :للتعلم اليونسكومعهد على الموقع الشبكي ل للتعلم الثالثة هذه السياقات مفهوم ُيشرح  3
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التي يمكن أن  تصرفاتبال الوعيزيادة ل هذا النوع من التعليمفي  مساهمةال فإن، وعالوة على ذلك. البيولوجي
 .تفتقر إلى الوضوحلحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام هي مساهمة الناس  يتخذها

في و .الوزارات على نطاق البيولوجيالتنوع ب التوعية حمالت تحسين تنسيق إلى أيضًا وسعت األطراف- 74
منفصلة  حمالت في الكثير من األحيان نظمت والبيئة والمتنزهات الوطنية لموارد الطبيعيةا وزارات كانت الماضي،

 دمجفي  بعض األطراف شرعت باإلضافة إلى ذلك،و .فيما بينها التنسيق ضعف شديد فيوجود  مع، خاصة بها
الفئات المستهدفة  تحديد شكل هذا اإلجراء يأخذو .االخاصة به التوعية برامجفي  االتصاالت االستراتيجية مفهوم

 تغيرات نتائجب ارتباطًا واضحًا يرتبط هذا األمر أيضًا، بعض الحاالت فيو .الرئيسية الرسائل ومطابقتها مع
لفة للتنوع المخت القيم إلبالغ عنا ضرورةب أيضًا وبوجه عام، تقر األطراف. الحفظأهداف وسلوكية محددة 

 . مع مجتمع األعمالالعمل  الحاالت في عدد منويعني هذا  .االخاصة به حمالت التوعية كجزء من البيولوجي

فهم  من أجلتغيير السلوك والقيم و الوعي لعالقة بينبا اهتمام متزايد، كان هناك وباإلضافة إلى ذلك- 73
 71/7للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  لهيئة الفرعيةا تاتوصيوتقر  .7 الهدف لتنفيذأكثر فعالية سبل أفضل ل

في اآلونة ويعكف الباحثون  .االتفاقية المضطلع به في إطار العمل في وجهات النظر هذهبضرورة إدراج   78/7و
وحفظ التنوع  السلوكي وعلم النفس علم النفس االجتماعي مجاالت منالمستخلصة  النتائج على جمع األخيرة

العوامل  معالمادية النفسية و-االجتماعية العوامل تتفاعل فيها التي لمختلف السبل أفضل من أجل فهم ولوجيالبي
فإنه من ، ومع ذلك 4.المستدام هواستخدام لتنوع البيولوجيا حفظعلى  التي لها تأثير السلوكيات تشكيلل االقتصادية

العوامل  مع الماديةو نفسيةال-جتماعيةاال فاعل بها العواملالتي تت كيفيةاللفهم  مزيد من البحوثال الضروري إجراء
 أنماط استخدام تأثير إيجابي على يمكن أن يكون لهاالتي و صلةالذات  السلوكياتو ستجاباتاال لصياغة االقتصادية

 .اإلنتاجواالستهالك و التنوع البيولوجي
وع األنشطة المضطلع بها في سياق عقد األمم المتحدة للتن- ثانيًا

  البيولوجي
عقد األمم المتحدة  حملةتعزيز و تشكيلإعادة من أجل  األمين التنفيذي التي يضطلع بها نشطةاأل حاليًا نفذت- 72

 ، وأيضًاالتنوع البيولوجي أبطال ومبادرة للتنوع البيولوجي أيشي أهدافمعنية بال فرقة العملو للتنوع البيولوجي
 إلىاألنشطة  هذه تؤدي ومن المتوقع أن .أكثر تكاماًل مبادرةبوصفها  ةاألنشط تنسيق هذهتحسين و تنشيط بهدف
على و. أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف 4141-4177 االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة تنفيذ دعم تنشيط

 كاملةالوعة مجمال تحديدل الشبكي المعني بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي الموقع يجري تحسين سبيل المثال،
                                                 

 Kahneman, Daniel, 2011, Thinking Fast and Slow, Farrar, Straus and: تتضمن الكتابات الصادرة في هذا المجال ما يلي  4

Giroux, USA, McKenzie-Mohr, D. Lee, N.R. Schultz, P.W. Kotler, P. 2012, Social Marketing to protect the environment  What 
works, Sage publications, Los Angeles USA, Prager, K. Schultz, Understanding Behavioural Change:  How to apply theories of 
behaviour change to SEWeb and related public engagement activities, Life10 ENV-UK-000182 , P.W. Conservation means 
behaviour, Conservation Biology, 25: 1080-1083, Much of this previous literature has been brought together with work on 
institutions by:  Anantha Kumar Duraiappah, Stanley Tanyi Asah, Eduardo S. Brondizio, Nicolas Kosoy, Patrick J O’Farrellm 
Anne-Helene Prieur-Richard, Suneetha M Subramanian and Kazuhiko Takeuchi, Managing the mismatches to provide ecosystem 
services for human well-being:  a conceptual framework for understanding the New Commons, Current Opinion in 

Environmental Sustainability 2014.  
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 األمم المتحدة للتنوع البيولوجيدعمًا لعقد  المصلحةالجهات صاحبة األطراف واألنشطة التي تنظمها وللمناسبات 
 .4141-4177للتنوع البيولوجي  والخطة االستراتيجية

تعنى إنشاء لجان وطنية  م لم يجرأبلدًا، بهدف تحديد ما إذا كان قد جرى  64 تناول وتبين من استعراض- 75
ترتبط  وطنية أنشأت لجانًاقد ( اليابانو ،الصينو ،ألمانيا) ثالثة أطراف أن بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي،

 ،وكندا ،وجامايكا ،وأيرلندا االتحاد األوروبي،و ،أستراليا) أخرى سبعة أطراف ويبدو أن .العقدب ارتباطًا واضحًا
 مواقعها الشبكية ال تشير، ولكن للعقد وطنية ًالجان ال تمتلك (ةرلندا الشماليوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأي

 .المتحدة للتنوع البيولوجي وعقد األمم 4141-4177 االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة إلى

 ونتقد تعا األمانة فإن، المتحدة للتنوع البيولوجي عقد األمم سياق الشركاء في أنشطة دعمعلى  كمثالو- 76
 عقد األمم الخاصة بهما بشأن االتصاالت ةحمل لتطويرأحواض السمك لحدائق الحيوان و مع الرابطة العالمية

 البشر التي تربطالروابط  المستمرة على الحملةهذه  وتركز". نحنهو  التنوع البيولوجي" المتحدة للتنوع البيولوجي
حدائق الحيوان  لتستخدمها ترويجيةمواد  الحملة تضمنوت. هذا التنوع المزايا التي يقدمهاو التنوع البيولوجيب
 5.للهواتف الذكيةتطبيق ترويجية وفيديو أحواض السمك وأشرطة و

يتزايد ). االجتماعي تواصلوسائل ال خاللمن  لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي الترويج أيضًا يجريو- 71
 نمو وبمعدلباطراد  6بوكس الفيعلى  مم المتحدة للتنوع البيولوجياأل عقد على صفحة" التعليقات اإليجابية"عدد 
  .(المائة في العام الماضي في 49 بمقدارمقارنة  هذا العام المائة في 51 قدره

 للتنوع البيولوجي  اليوم الدولياألنشطة المضطلع بها في سياق - ًالثثا
تركيز الوعي و ذكاءإل األطراف استخدامها من قبل ديتزاي رئيسية هو أداة الدولي للتنوع البيولوجي اليوم- 78
وهي السنة التي بدأت فيها األمانة ألول مرة بجمع  ،4113ومنذ عام . التي تبذلها في مجال االتصالجهود ال

، وحتى اآلن، معلومات عن االحتفاالت التي أقامتها األطراف والمنظمات بشأن اليوم الدولي للتنوع البيولوجي
 4171.7م عا بعد تحديدًااألنشطة المبلغ عنها، وو االحتفاالت عدد من فيزيادة  حدثت

 األطفال والشباب األمانة لتثقيف وتتولى تنسيقهالتنوع البيولوجي ل عالمية حملة الموجة الخضراءوتمثل - 79
وغيرها  جاراألش رسلغ "موجة" ،قائمة على شبكة اإلنترنت باستخدام أداةوهي تشجع،  8.التنوع البيولوجي بشأن

 والنشاط لدعم التعلم التنوع البيولوجيبشأن  تعلممصادر توفر و بشأن اليوم الدولي للتنوع البيولوجي من األنشطة
 لموجة الخضراءل الشبكي الموقع على وصالنص وملخصات تحميل الصور يمكن للمشاركينو .على مدار العام

 الموجةوتساهم . من جميع أنحاء العالم اآلخرين لشباباألطفال وا مع غرس األشجارب المتعلقة جاربهمتلتبادل 

                                                 
5  us-is-http://www.waza.org/en/site/conservation/biodiversity. 
6  www.facebook.com/UNBiodiversity. 
 .العالمية للتنوع البيولوجي التوقعات الرابعة من نشرة لطبعةل نينظر الفصل األول من التقرير التقا  7
8  Greenwave.cbd.int. 

http://www.waza.org/en/site/conservation/biodiversity-is-us
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اتسع ، وقد في كل عام التي تجري على الصعيد العالمي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي حتفاالتاال الخضراء في
 تساهمو. التنوع البيولوجي الوعي بأهمية ملت على إذكاءعو أنحاء العالم من جميع مئات المدارس تحشدل نطاقها
( الفاو)الخضراء وبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  بالموجةخالل ارتباطها ، من أيضًا األمانة

 أدلة ونشر بما في ذلك إعداد ،منظمة األغذية والزراعةالتحالف العالمي للشباب واألمم المتحدة الذي تقوده  في
 9.الغاباتطات ووالمحي التنوع البيولوجي تشمل قضايابشأن  التحديشارات لشباب ول

أنشطة بناء القدرات واألدوات التي أعدها األمين التنفيذي - رابعًا
االتصال والتثقيف والتوعية العامة بالتعاون مع الشركاء لدعم 

  البيولوجيمن أهداف أيشي للتنوع  1والهدف 
 بما في ذلك التفاقية،ا في عمل االتصال والتثقيف والتوعية العامة لدمج أدوات األمين التنفيذي استحدث- 41
 هذه األدوات من وتتراوح. 4141-4177للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية تنفيذ الفترة التي سبقت في

 .محددةال والمنتجات اإلعالميةالتوعية  حمالت إلى محدد هورجممراعاة  مع تي أعدتال األدواتمجموعات 

وذلك ، االتصال والتثقيف والتوعية العامةعلقة بمت مجموعة أدوات 4111في عام  وضعت األمانةو- 47
 ذه حقائقه دواتاأل مجموعة دمقوت. لحفظ الطبيعة لالتحاد الدولي التابعة واالتصال ثقيفالت لجنةمع بالتعاون 

 مراكز مساعدة تهدف الىوهي  .العالم من مختلف أنحاء خبرات الجهات الفاعلة تستند إلىمرجعية قوائم وأمثلة و
 وتطوير وتنفيذ تخطيطعلى  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ومنسقي االتصال الوطنية

 والتي تجعل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام مالئمًا في مجالي االتصال والتثقيف الفعالة التدخالت
 10.أصحاب المصلحة من طائفةل

 التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال تنفيذ ًا فيهامو ًاناشئ شريكالوطنية دون االحكومات المحلية و وتمثل- 44
، في مجال التوعية تنمية القدرات لدعمو .على وجه الخصوص االتصال والتثقيف والتوعية العامةو، عام وجهب

 كيب تاون، مدينةمع  ليةلمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحل والتابعة الحكومات المحلية من أجل االستدامةتعاونت 
والممارسين  االتصال والتثقيف والتوعية العامة مديري من شأنها مساعدة أدواتمجموعة  إلنتاج جنوب أفريقيا

أربع وساهمت  .التنوع البيولوجي برامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة في مجال تقييمفي التخطيط لشركاء الو
 4174.11في عام  ت إفراديةحاالدراسات ب - وساو باولو ناغوياو، نتوندموإو تاون، كيب - محلية حكومات

وعلى . الوعي حشدل فرصة هامة 4171في عام  الدولية للتنوع البيولوجي االحتفاالت بالسنة وأتاحت- 43
 جميع في حتفاالتاالمت ّظ، ُن(:iyb/-//www.cbd.int/2011http/2020)سنة الدولية لل شبكيالموقع ال على النحو الوارد
 للسنةالتسويق حملة و شعارال منحو .اإلعالمية منتجاتال من هائاًل عددًا أصدرت األطرافو، تقريبًا بلدان العالم

                                                 
9  http://yunga-youth.weebly.com/. 

10  http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/cepa/index.htm. 
11  ittoolk-http://cbc.iclei.org/cepa. 

http://www.cbd.int/2011-2020/iyb/
http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/cepa/index.htm
http://cbc.iclei.org/cepa-toolkit
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الدولية للتنوع السنة  حوتمثل العنصر األساسي في نجا 12.حملة دولية أفضل جائزةالدولية للتنوع البيولوجي 
 بشأنرسائل إليها  ضيفتوأ، قيمة التنوع البيولوجي ركزت على أمل رسائلب انطلقت في إعداد حملة البيولوجي

ثم ، الرسالة األساسية االستناد إلى شركاءلل تيحت بطريقة مرنةإطار التراسل هذا  أيضًا وُنشر .لعملل الحاجة الملحة
 .ماصة بهالخ العناصر المؤسسية إضافة

ثقيف الت مع لجنةاألمانة، بالتعاون  أعدت، للتنوع البيولوجي للسنة الدولية تبليغيةال حمالتال وفي إطار- 42
، ووكالة (Wildscreen/Arkive) أركايف/، ومكتبة وايلدسكرينلحفظ الطبيعة الدوليالتابعة لالتحاد  واالتصال

"FuterraCommunications"،  قدانالف الالحب "فيلم" (Love not Loss) ،التنوع رسائل  بالغإل ًاجديد ًانهج الذي قدم
حمالت مكرسة ل وهي منظمة غير حكومية، "Rare Conservation"منظمة  عملبتأثر هذا النهج و استلهمو .البيولوجي

 .التسويق االجتماعي هجُن ه فيإدماجو هزيادة تطويرو 13،تغيير السلوك

 مجموعة أدوات بشأن في أفريقيا وتقاسم المنافع حصولالفي مجال  قدراتال تنمية مبادرة وأصدرت- 45
أهمية دور و بشأنتقديم المشورة  إلى مجموعة األدوات هذه وتسعى ،4174في عام  االتصاالت االستراتيجية

ن في ، ولكفحسب أفريقيا يليس ف، على المستوى الوطني تقاسم المنافعو نظم الحصول لتنفيذواستخدام االتصاالت 
 تنفيذتلفة من مخ لمراحل االتصال أساليبنهج وو اعتبارات لمحة عامة عنوتقدم هذه المجموعة  .مناطق أخرى

 أحكام تنفيذب رسميًا المكلفين األشخاصفي المقام األول  الدليل هذا هدفسوي. تقاسم المنافعو الحصول أحكام
وكذلك ، الوطنية السلطات المختصة أو تصالاال مراكز الوطني، مثل على المستوى تقاسم المنافعو الحصول

 في الوزارات من قبيل الموظفين ،تقاسم المنافعو الحصول أحكام تنفيذ في بشكل آخر الذين يشاركون األشخاص
 والمنظمات غير الحكوميةالمجتمع العلمي الصناعة ودوائر  كذلك، و بمسألة الحصول وتقاسم المنافع التي تعنى
 الحاجة إلى لديه أي شخص آخر أن يستخدمهايمكن  ومع ذلك، فإنه. المدني األخرىلمجتمع ا جموعاتمالمعنية و
في مجال  والممارسين الخبراء هو مساعدة هذا الدليل الغرض منو. بشأن الحصول وتقاسم المنافع التواصل

الحصول  بموضوعاألشخاص المكلفين مساعدة االستراتيجي، و تصالاال أهمية فهم على الحصول وتقاسم المنافع
 ودعم ناغويا، وبروتوكول تقاسم المنافعو الحصول أحكام تنفيذ تدعم اتصال وتقاسم المنافع بإرشادات وأدوات

 14.الحصول وتقاسم المنافع في اإلبالغ عن اهتماماتهممجال ب المعنيةالمنظمات وشخاص األ

أمانة  تستضيفهاشراكة  و، وهولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البي منتدىوقد وضع - 46
والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع  المتحدة اإلنمائيوبرنامج األمم  التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال

 تبادل البياناتلالطلب  منبرًا قائمًا على كونتأن  إلى تهدف 15إلكترونية بوابة ،لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
                                                 

 االبتكاروالقيادة و االستدامةب معلومات المتعلقةلل مستقاًل برًامن الدولية تشكل الجوائز الخضراء  12
(http://www.greenawards.com/) .واألعمال  مجاالت االتصاالت نتمون إلىي متخصصين الجوائزويضم فريق التحكيم المعني ب

 .العالمية الساحة على االستدامة تعزيز التي تهدف إلى الثالثمبادرات القطاع و الحكومة وقطاع األعمال يمثلوناالستدامة، ووالتجارية 
13  http://www.rare.org/. 
14  initiative.info/uploads/media/ABS_Guide_Strategic_Communications_English.pdf-http://www.abs. 
15  nbsapforum.net 

http://www.greenawards.com/
http://www.rare.org/
http://www.abs-initiative.info/uploads/media/ABS_Guide_Strategic_Communications_English.pdf
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االستراتيجيات وخطط  تحسين نوعيةمن أجل  والخدمات فساراتواالست ت اإلفراديةودراسات الحاال والمعلومات
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي منتدى تتيح بوابة سوفو. الوطنية للتنوع البيولوجي العمل
االستراتيجيات  في مجال للممارسيندة مفيالموارد مستودع لل( أ) :ما يلي بما في ذلك، وظائف الدعم من ًاعدد

أو  أيشي للتنوع البيولوجي من خالل هدفاستكشافها  التي يمكنو وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 الممارسين والخبراء الزمالء من المشورة طلب لألعضاء فيها يمكن إلكترونيةمنتديات ( ب) الرئيسية؛ المواضيع

 في مجال الممارسين لدعم متكررةباألسئلة ال وقائمة مساعدة مكتب( ج) ؛مهمعتبادل الخبرات وين التقني
 16.االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 ًامعرض، األطراف في االتفاقية مؤتمر اجتماعات على هامش أيضًا عقدت األمانة ،4118منذ عام و- 41
منتدى " والتوعية العامة االتصال والتثقيفمعرض " وقد أتاح .والتوعية العامة بشأن االتصال والتثقيف ًاتفاعلي

 االتصال والتثقيف دعم لتثبت فيه العمل الذي تضطلع به فيفي االتفاقية المصلحة لجهات صاحبة األطراف ول
 أنشطة وضع المزيد من في بدور الحقًا المعرض التي شهدها األنشطةوقد اضطلعت  .7الهدف و والتوعية العامة

في بروتوكول  اجتماعات األطراف خاللوالتوعية العامة  االتصال والتثقيفمعرض  أيضًا عقد دوق. االتصال
 في بروتوكول قرطاجنة األطراف قدمت حيث، 4174و 4171و 4118 أعوام في للسالمة األحيائية قرطاجنة

ا يتعلق فيممستفادة دروس جيدة وممارسات و وطنية تجارب ما لديها من رزتبأ التي سلسلة من العروض
 .والتوعية العامة والتثقيف المتعلقة باالتصال المختلفة بالقضايا

، هايبروتوكولب وكذلك االتفاقية، عملالمتعلقة ب حمالت االتصال أنه قد جرى فيالتأكيد على  من المهمو- 48
تفادة هامة ومن ثم، فهناك دروس مس. 7 هدفالو لالتصال والتثقيف والتوعية العامة النهج المشتركة داماستخ

 .اإلعالميةتسليم المنتجات و، االستراتيجي االتصالوالنهج المتعلقة ب ،تراسلال بتطوير فيما يتعلقوإثراء متبادل 
 .التراسل فعاليةمن  المحصل عليها نتيجةال تزاد وقد

  من أجل التنمية المستدامة  تعليمال -ًاخامس             
برنامج العمل االتفاقية و من 73 مادةال العمل المضطلع به لدعم من ءا هامًاجز دائمًا والتعلم التعليم شّكل- 49

عقد تحقيق أهداف و 7الهدف  أيشي للتنوع البيولوجي تنفيذويتطلب أيضًا  .االتصال والتثقيف والتوعية العامةبشأن 
 .والتعلم التعليم مسائل معالجة المتحدة للتنوع البيولوجي األمم

 من جزءًا ينبغي أن تشكل يمثل قضية رئيسية أن التنوع البيولوجيباألعضاء  هادولو اليونسكو أقرتوقد - 31
 فإن، مجال التنوع البيولوجي في إعداد تعليم جيددعم  من خاللو. من أجل مستقبل مستدامالتعليم والتعلم و التوعية

 موادو ياتمحتو وضعمن أجل  التعليمية البرامج إعادة توجيه يهدف إلى المستدامة التنمية عقد التعليم من أجل
أهمية التنوع البيولوجي، معنى و االعتبار تأخذ في من شأنها أن جديدة متعل مسارات وصياغة ؛ةجديد تعليمية

                                                 
16  http://nbsapforum.net/ 

http://nbsapforum.net/
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القيم والمواقف  علىالسائدة  أنماط االستهالك وتأثير، هاتجاهاتو مكانته تؤثر على التي عوامل المحركةوال
 .التنوع البيولوجي من أجل تعزيز االتي يحتاجهالسلوكيات و

مبادرة  في اليونسكو في التعليم قطاع ومشاركة مساهمة عنصرًا محوريًا في اإلجراءاتهذه وتشكل - 37
اإلجراءات  تضمنتو. المتحدة للتنوع البيولوجي عقد األمم في، وكذلك اليونسكو نطاقعلى  التنوع البيولوجي

 :، ما يليالتنوع البيولوجي بشأن نظاميوغير ال نظاميال ز التعليمتعز المحددة التي
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم  المتعلقة بالتنوع البيولوجي بين تعلمال مواد وضع مجموعة ( أ)

 ؛واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والثقافة

بشأن  المواد التعليميةوالممارسات الجيدة و وتبادل المعلوماتتجميع تحديد وعمليات  تعزيز (ب)
المختلفة  اليونسكو شبكاتالمحلية، من خالل المجتمعات األصلية و التي تهم تلك هابما في، قضايا التنوع البيولوجي

  الوكاالت وأصحاب المصلحة؛ باقي معبالتعاون و
 من خاللتحديدًا ، والمستدامةالحياة  نماطأو المستدام االستهالك دور التنوع البيولوجي في تناول (ج)

 بشأن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة/التبادل الشبابي المشتركة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ةمبادر
 المستدامة؛ الحياة نماطأ

ذات  الطبيعية التراث العالمي ومواقع محميات المحيط الحيويب والتوعية البرامج التثقيفية تعزيز (د) 
 الصلة؛

تكنولوجيا و يميةالمواد التعل مثلمجموعة متنوعة من الوسائل عالم واإل طوسائ استخدام (ه) 
 المستدامة بطريقةالثقافية للتنمية واالقتصادية و واالجتماعية البيئية لمعالجة األبعاد ونوالفنالمعلومات واالتصاالت 

 .المحلية والمجتمعاتداخل األسر في المدارس و متماسكة وشاملة

 واقعية عن العمل أمثلة عرضت لمراكز الخبرات اإلقليميةعالمية الشبكة الن ، فإوباإلضافة إلى ذلك- 32
 من شبكة هو الخبرات اإلقليميكز مرو .والتنوع البيولوجي المستدامة التعليم من أجل التنمية دعم في المضطلع به

 التعليم من أجل التنميةيم لتقد التي ُتحشدوغير الرسمي، و نظاميال وغير نظاميال التعليم هيئات القائمة في قطاعال
في جميع  مراكز الخبرات اإلقليمية الموجودة شبكة من سوف تشكلو .واإلقليمية للمجتمعات المحلية المستدامة

عقد  أهداف مراكز الخبرات اإلقليمية في أن تحقق وتطمح. العالمي للتنمية المستدامة التعلم ضاءف أنحاء العالم
عن ، (2002-2002عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة، )المستدامة التنمية  تعليم من أجلاألمم المتحدة لل

 .التي تعمل فيها المجتمعات المحلية سياق العالمية في أهدافها طريق ترجمة

أيشي للتنوع  أهداف تنفيذ جميع في المستدامة التعليم من أجل التنمية موضوع دراجمجال إل أيضًا هناكو- 33
هج وضع ُنيجاد سبل لإلى إ، اليونسكوتكليف ل فقًاو، الهند في التعليم البيئي مركز به تقدم اقتراحويسعى . البيولوجي

وينبغي أن . تنوع البيولوجيأهداف أيشي لل من هدف كل في سياق مختلفة فئات من خالل ومنهج دراسي للتعلم
 ًامشروعالبيولوجي  الوطنية للتنوع االستراتيجيات وخطط العمل ذلك في إدراج كيفية مواصلة استكشافتشكل 
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تنمية القدرات ب األخرى المتعلقة نشطةلألو، البيولوجي الوطنية للتنوع االستراتيجيات وخطط العمل منتدىل ًامهم
 .عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي السنوات األخيرة من في

، وال المستدامة التعليم من أجل التنمية المقبل بشأن العالمي مؤتمر اليونسكو نتائج أن تتيح ن المتوقعمو- 32
أدوات ، التنمية المستدامة من أجل قيفثللت التنفيذ الشامل التنوع البيولوجي فيب لتثقيفا المتعلقة بدور سيما تلك

 ويمكن لألطراف. عية العامةالتصال والتثقيف والتواو 7الهدف  دعممن أجل  لمقبلاالعمل  توجيهلمفيدة خبرات و
 .المؤتمرإليها  لصخاالستنتاجات التي النتائج و االستفادة من على زارات التعليمومع  للعمل أن تكثف جهودها

 استنتاجات     - سادسًا

األطراف  جراءات تتخذهاإإلى  ستكون هناك حاجة، أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  0الهدف  لتحقيق- 32
وعلى نحو ما أعرب . والوطني واإلقليمي على المستويات العالمي األخرى الجهات الفاعلةو وأصحاب المصلحة

 يسيرفي ت التنفيذي ألمينيضطلع به ا دور مهمهناك ف دال، 00/2و 00/01المقررين في  مؤتمر األطراف عنه
 .الهدف يق هذاتحقدعم  وتنمية القدرات من أجلالتعاون 

على و، والعمل وعيال بين أفضل للعالقة فهمإلى  فإن الحاجة تدعو، الجهات الفاعلة وبالنسبة إلى جميع- 36
ومن  .أفضل سياساتيةتدخالت أدوات و تصميمتغيير السلوك، من أجل والقيم و الوعي العالقة بينوجه الخصوص 

 الالزمة تعزيز الجهود معباالقتران  وجودةالم المعلومات جمع وتصنيف جالم في أفضلعلى نحو تنسيق شأن ال
 .اإلجراءات المتخذة أنواع تقييم مدى فعالية إمكانية عززيأن  الوعي بالتنوع البيولوجي فيتقييم االتجاهات ل

 كيفيةبشأن و تعزيز التغييرالقيم في الوعي و دور بشأن العلوم االجتماعية دوائرمع  تعاونالمزيد من ال وسيؤدي
ومن شأن  .هذه المسألة صوصخب مزيد من العملضطالع باللال أقوى دعامة توفيرإلى  جهات الفاعلةال تحفيز

 .التوعية مجال خطوط األساس واالتجاهات في تقييم أيضًايتيح أن  بقيم التنوع البيولوجي لوعيل الرصد الدوري

ويوجد عدد  .مستوياتعلى جميع ال مبذولة في مجال االتصالجهود الال لدعم الشبكات القائمة حشدينبغي و- 37
 متاحف التاريخ ضمتتلك التي  مثل، يمي والوطنياإلقلو على المستويات العالمي نشطةالو قويةالشبكات ال من

تدرج هذه ينبغي أن و. معاهد البحوثوالمدن و ،أحواض السمكوالحدائق النباتية، وحدائق الحيوان الطبيعي، و
 والجهات المدني والشباب المجتمع تشمل أخرىشبكات إنشاء  أيضًاينبغي  غير أنه، الشبكات ضمن األولويات

 .لتوعيةا الجهود المبذولة في مجال يمكن أن تعزز التيو صاحبة المصلحة األخرى

 قيمتهالوعي بالتنوع البيولوجي و زيادة بضرورة أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  0 الهدف علقيتو- 31
 فإن إذكاء، ومع ذلك. واستخدامه على نحو مستدام هحفظل نات واألفرادالكيا يمكن أن تتخذها والخطوات التي

 من أجل تحقيقف، على سبيل المثالو. األهداف يرد على نحو متكرر في جميع التنوع البيولوجي الوعي بقيمة
 خرىاأل والجهات الفاعلة الرئيسية الحكومية كياناتالفإن  ،بنجاح أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 2 الهدف

تغيير  أنواع لتحقيق المواتية شرطًا هامًا لتهيئة الظروف الوعيويمثل  .التنوع البيولوجي قيمةب قتنعتأن  تحتاج إلى
رؤية واضحة و إلى تنفيذ استراتيجي يحتاج ًانشاط الوعي إذكاءيمثل و. ألهدافبلوغ الالتي ُتعّد ضرورية  السلوك
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 عالقةأن تتباين ال، يمكن وعالوة على ذلك. ّد وتبلغ بناًء على ذلكُتع سليمة حججو رسائل مع للجمهور المستهدف
 .سياقات مختلفة بين تغيير السلوك لتشجيع المصاحبة واإلجراءات التوعية بين استراتيجيات القائمة

تغيير أهداف و السياساتية هدافاأل أفضل أن تربط على نحو على جميع المستويات ويمكن للحكومات- 39
، وضع السياسات وتنفيذها عملية من رئيسيًا جزءًا التوعية وينبغي أن تصبح .التوعية راتيجياتاستب السلوك

والتثقيف  االتصال المتسقة واالستراتيجية في مجال جهودال تطويروينبغي  .جهدًا مستقاًل ومنفصاًل فقط توليس
 مجموعة متنوعة منلك باستخدام ، وذمع الجهات الفاعلة األخرىبالشراكة و بصورة منفردةوالتوعية العامة، 

، الوطنية للتنوع البيولوجيخطط العمل في االستراتيجيات و هذه الجهود يمكن دمج. والتواصل وسائل االتصال
 بحاجة إلى أن تكون أنشطة التوعيةفإن ، وبوجه عام. تعميمال مبادرات ة مبادرة من أيب واقترانها بشكل كامل

االستراتيجيات وخطط  في إطار على المستوى الوطني المحددة األولويات تناد إلىوباالس. أكثر استهدافًا تدخالت
على سبيل و .اإلجراءات هذهتنفيذ ل الرئيسية السكانية جماعاتال يمكن تحديدفإنه ، الوطنية للتنوع البيولوجي العمل

التنوع  هامة تؤثر على قرارات تتخذ أو اتجاهات االستهالك تحدد الجماعات التي أن تكون هذهيمكن  المثال،
 .هذه التدخالتل محل تركيز مجاالت العمل أو االستراتيجية المناطق األحيائية البيولوجي في

التعلم  وتتضمن هذه الطرق .لدى الجمهور العام الوعي بالتنوع البيولوجي لزيادة متعددة طرق هناكو- 20
على و في المنزلعلى حد سواء  وغير الرسمي نظاميغير ال، والتعلم والجامعات من خالل المدارس النظامي

، وكذلك متنزهاتوال األحواض المائيةوحدائق الحيوان و النباتيةوالحدائق  في المتاحفو المحلي مستوى المجتمع
المنشورات  فيو واإلذاعة في التلفزيون قدموت التنوع البيولوجيب تتعلقمواد من التعرض لتنشأ التي  التوعية

من خالل المشاركة  أيضًا والتعلم الوعي ويحصل. االجتماعية تواصلووسائل البكة اإلنترنت على شو المطبوعة
 بذل المزيد من الجهدينبغي و .أصحاب المصلحة المعلومات بينلتبادل  المتاحة الفرص األخرىو مناسباتال في

عقد التعليم  سياق في بها طينالمرتب والشركاء اليونسكو الذي تضطلع به حاليًاالعمل  مع تحقيق التآزرلمواصلة 
التوعية في مجال االتصال و األخرى الخبرات االستفادة من أيضًا ويمكن لألطراف. المستدامة التنمية من أجل

، اإلقليمية وغيرها المتحدةووكاالت األمم  والمنظمات غير الحكومية المدني منظمات المجتمع حاليًا والتي تمتلكها
 .تيجياتهاستراال وذلك لدى تصميمها

 وضع يعتزم األمين التنفيذي فإنتنوع البيولوجي، أهداف أيشي للتحقيق جميع في  0الهدف  ألهمية ونظرًا- 20
التي  التوعيةالمواد وحمالت إعداد الرئيسية و الفئات المستهدفةوتحديد  االتصاالتفي مجال  أكثر استراتيجية نهج

 االتصال والتثقيف في مجالتنمية القدرات تقديم الدعم لل كبيرةفرص  ألمين التنفيذيل وتتاح أيضًا .اتستهدفه
 نشرال هذه الفرص تحقيق سوف يتطلبو .أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  0الهدف و والتوعية العامة

 .أدناه األنشطة المدرجة اإلجراءات هذه تتضمنو .البشرية والمالية المواردمتزايدة من مستويات االستراتيجي ل

التنفيذي  األمين سوف ُيعّد، للتنوع البيولوجي الدولية ضطالع به بالنسبة إلى السنةتم اال على غرار ماو- 22
 وسوف تتضمن هذه. تنوع البيولوجيعقد األمم المتحدة لل األخير من خالل النصف جريتعالمية  اتصال حملة
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من شأنه أن  ونهجًا من مواد التراسل كبيرة مجموعةتطوير و االتصاالت، مع شركات شراكة استراتيجية الحملة
 لتستخدمها مجموعة المواد هذهوسُتعّد . أيشي للتنوع البيولوجي أهداف لتنفيذ ةاالستراتيجي التصاالتل إطارًا يوفر

 .نووشركاء آخر األطراف

 فئاتل تراسلهج عداد ُنالعمل إل حلقاتمن  سلسلة األمين التنفيذي سوف ينظم، هذه الحملة واستنادًا إلى- 23
 لسلوك الفئات تحلياًل حلقات العمل هذه وتتضمن. أيشي للتنوع البيولوجي أهداف مختلف في سياق مستهدفة محددة

وسوف يشترك ممثلو  .الحمالت نتائج هذهب تتأثر حمالت إعداد مع، المطلوب تغيير السلوك في سياق المستهدفة
   .من هذه الحلقاتمختلف المجموعات صاحبة المصلحة في تنظيم كل حلقة عمل 

هدف ستتبحيث  االتصاالت في مجال جديدة منتجاتمنشورات و سبل وضع األمين التنفيذي وسيستكشف- 22
، وفي هذا اإلطار. أيشي للتنوع البيولوجي أهدافباقي  مساعدة األطراف على تنفيذ من أجلجمهورًا محددًا، وذلك 

ضمان أن ل، المتعلقة باالتصال والتثقيف والتوعية العامة اتدواألمجموعة  مثل الموجودة، األدواتسيجري تحديث 
 وأن يجري، 2020-2000للتنوع البيولوجي  للخطة االستراتيجية مهمة فيها المدرجةاالتصال  هجُنوأدوات  ظلت

 .التسويق االجتماعيوالتسويق و البحوث الجديدة المتعلقة بآفاق االتصال تأخذ في االعتبارل تحديثها أيضًا

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة  07/0 التوصية مراعاةبو األنشطة المذكورة أعاله، في سياقو- 22
لألطراف  اتإرشادوضع و بإجراء بحوث سيصدر تكليفًا األمين التنفيذي، فإن العلمية والتقنية والتكنولوجية

 المتعلق باالتصالالعمل  ةلفائد جوالنه تغيير السلوك وُنهج منهجيات لنشر أفضل السبلأصحاب المصلحة بشأن و
المكرسة  الجمعيات، بما في ذلك مجتمع األعمال مع الهامة في االشتراك التركيز وتتمثل إحدى نقاط .التوعيةو
 .األخالقية التجارة البيولوجية االتحاد من أجل مثل يناالستهالك المستدامونتاج إلل

مع تبادل الخبرات التفاعل و ، فإنستراتيجياتالاالمنتجات و بإعداد األمين التنفيذي ثناء اضطالعأو- 26
 المجموعات المستفادة من الدروسوستنطوي . عنصرًا حاسمًا يشكالنسأصحاب المصلحة والشركاء و األطراف
الجهات المحلية، والشباب، والنساء، وكذلك والمجتمعات األصلية ودون الوطنية السلطات المحلية و مثل الرئيسية،

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألونكتاد و اليونيب والفاو المتحدة، مثل في منظومة األمم الفاعلة الرئيسية
االتحاد  مثل الدولية األخرى الجهات الفاعلة التعامل مع وتشكل خبرات. أهمية خاصة على، واليونسكو وغيرها

لحدائق  الجمعية العالمية مثل، تا من الجمعياموغيره لتنوع البيولوجيل الدولي منظمةوال الدولي لحفظ الطبيعة
 مجموعات من نشاءإل المتاحة تحديد الفرص سيكون من المهمو .، عنصرًا رئيسيًا أيضًاأحواض السمكالحيوان و

 اهتمام إيالء قد يكون من المفيد وفي هذا الصدد،. مشتركةتحديات أهداف و حول التي تنتظم الجهات الفاعلة
، وحدائق الحيوان النباتية، والحدائق التاريخ الطبيعي متاحف مثل ئهاشركاكة شبالمدن و تضمنشاء شبكات إل خاص

هذه الشبكات  وبالنظر إلى أن .موغيره الشباب والنساء ضمالتي ت المواطنين فئاتشبكة  وكذلكأحواض السمك، و
على نحو يقيمون س سكان العالم وبالنظر إلى أن، بصورة مباشرة مع المواطنين الحكومة فيها تتفاعلأماكن تشكل 
 .ذات األولوية العمل مجاالتأحد  فإن هذه الشبكات ستشكل، العقود القادمة فيفي المناطق الحضرية  متزايد
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 مشروع مقرر     -ًاسابع

 :قد يرغب مؤتمر األطراف في اعتماد مقرر على غرار ما يلي

 إن مؤتمر األطراف
عقد  2020-2000فترة ال المتحدة إلى إعالن لألمم الجمعية العامة الذي دعا، 00/1 المقرر إذ يشير إلى

 ،نشأهأالذي  62/060 الالحق المتحدة العامة لألممقرار الجمعية و، المتحدة للتنوع البيولوجي األمم

 إجراءات أن يتخذ األمين العام واألطرافإلى  تهادعوو ،دال القسم، 00/2المقرر  إلى وإذ يشير أيضًا
 ،تنوع البيولوجيالمتحدة لل عقد األمم لدعم

 تتعلق إجراءاتاتخاذ  من أجل محددةال دعواتهباء، و 00/02 من المقرر 2الفقرة  إلى وإذ يشير كذلك
 ،المجتمعات األصلية والمحليةب

 العلمية والتقنية للمشورة الهيئة الفرعية فيها حددتوالتي  07/3من التوصية ( أ) 3الفقرة  شير إلىي وإذ
 مع أهداف اختيارات تتوافق تحفيزفي  العلوم االجتماعية لالستفادة من طرق أفضل ىالحاجة إلوالتكنولوجية 

 العلمية والتقنية مثل االحتياجات جديدةوضع نهج ، و2020 -2000 االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة
 ،2020-2000للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية بتنفيذ ذات الصلةالرئيسية 

العالمية للتنوع  الرابعة من نشرة التوقعات الطبعة التي خلصت إليها ستنتاجاتاال اعتبارهوإذ يأخذ في 
تنفيذ كأساس ل هذا الهدف وأهمية، أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 0الهدف  بحالة تنفيذ فيما يتعلق البيولوجي
 األخرى، األهداف العديد من

والعلم  المتحدة للتربية منظمة األممعقد  المستفادة من والدروس اإلنجازات أيضًا وإذ يأخذ في اعتباره
  ؛اإلقليمية الخبرات مراكز ملعبما في ذلك  المستدامةالتنمية  تعليم من أجللل والثقافة

 :األطراف االضطالع بما يلي طلب إلىي- 0

ى مستو بشأنالرئيسية،  المستهدفة وكذلك للفئات ،الجمهور العام على مستوى استقصاءاتإجراء  (أ)
 وتقاسم واستخدامه على نحو مستدام هحفظيمكن اتخاذها لالخطوات التي قيمته وو بالتنوع البيولوجي التوعية العامة

 األطراف؛ الثالث عشر لمؤتمر قبل االجتماع غرفة تبادل المعلومات من خالل آلية المحققة النتائج
 بمشاركة ،بعُد قد فعلت ذلك إن لم تكن، المتحدة للتنوع البيولوجي لعقد األمم وطنيةلجان نشاء إ (ب)

وضع  بهدف، 2020-2000للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية تنفيذفي  أصحاب المصلحة الرئيسيين
 تقارير عن وتقديم ،2020-2000 االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنفيذ الخطة تدعم اتصالتوعية و استراتيجيات

 ألمين التنفيذي؛ل األنشطة ذات الصلة
ضع استراتيجيات و ،اللجان الوطنية االستفادة منو التي أجريت االستقصاءات االستناد إلىب (ج)
 تنفيذ الخطة التي تدعم والشروع في تنفيذ هذه االستراتيجياتتنوع البيولوجي المتحدة لل األمم عقداتصال ل
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أيشي للتنوع  أهدافمن  0الهدف  تحقيق تحديدعلى وجه الو ،2020-2000 االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 البيولوجي؛
من كل  أيار/مايو 22في ، الذي يحتفل به الدولي للتنوع البيولوجي اليوم االستفادة الكاملة من (د) 

-2000للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية تنفيذب للتوعية التنفيذي األمين عّدهاأالتي  المواضيع على إثر، عام
 ؛2020

أهداف  تنفيذ لإلبالغ عنو 0الهدف تحقيق ل شركائهاشبكة ن الوطنية ودو العمل مع السلطات (ه)
 ؛2020-2000للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية وغايات

 جراءاتاإل إدماج التنوع البيولوجي في سياق في ذات الصلة الفاعلة الجهات ضمان التنسيق مع (و)
 ؛المستدامةتعليم من أجل التنمية لالمتخذة بشأن ا

 من خالل التوعيةمواصلة تعزيز ، الموارد المالية بتوافر التنفيذي، رهنًا األمين يطلب إلى- 2 
 :لتحديدعلى وجه ا ، ومنهااألنشطة التالية

هج نُُ، وتتضمن المتحدة عقد األمم األخير من خالل النصف ُتنفذ عالمية اتصال حملة إعداد (أ)
مع  شراكات استراتيجية حسب االقتضاء،، وتشمل خرين،والشركاء اآل لألطراف كإطار الستخدامها تراسل

 وغيرها؛األطراف و االتصاالت شركات
 وُنهج منهجياتأصحاب المصلحة بشأن لألطراف و اتإرشادوضع و بإجراء بحوثالتكليف  (ب)

 تنوع البيولوجي؛أهداف أيشي للتحقيق من أجل التوعية و تصالاال لدعم تغيير السلوك
 تكون أنالتثقيف والتوعية العامة، وضمان لالتصال و أدواتمجموعات  أو تحديث إعداد (ج)

البحوث  ومراعاة، 2020-2000للتنوع البيولوجي  للخطة االستراتيجية مالئمة افيه مدرجةال ُنهجوال األدوات
 االجتماعي؛التسويق واالتصال والتسويق  آفاق الجديدة بشأن

 مختلف مجموعات أصحاب المصلحة مع ممثلي، بالتعاون العمل حلقاتمن  سلسلة تنظيم (د) 
 أهداف مختلف في سياقمجموعات مستهدفة محددة ل تراسلال هجُنوتطبيق  عداد، إلتحليل السلوك وباالستناد إلى

 .أيشي للتنوع البيولوجي

، أعاله 2 المهام الواردة في الفقرة تنفيذ إطار في ،أن يعزز األمين التنفيذي إلى طلب أيضًاي- 3 
المجتمعات األصلية بمن فيهم جهات منها ، ذوي الصلةمجموعات أصحاب المصلحة لوالفعالة  ركة الكاملةالمشا

 محددةاالحتياجات ال ، مع مراعاةدون الوطنيةالمحلية و والسلطات ودوائر األعمال والشباب والنساء والمحلية
تمر  واألطراف التي النامية ية الصغيرةوالدول الجزر أقل البلدان نموًابلدان النامية األطراف، وال سيما لل

 جهات الشريكةمع ال بالتعاون العمل، في االعتبار األمر هذا يواصل، واضعًا، واقتصاداتها بمرحلة انتقالية
، والرابطة العالمية لحفظ الطبيعة لالتحاد الدولي التابعة واالتصال ثقيفالت لجنة بما في ذلك ،لقائمةاالمبادرات و

 الوكاالت ذات الصلة، وغيرها من والثقافة والعلم المتحدة للتربيةومنظمة األمم أحواض السمك، وان ولحدائق الحي
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 مثل المرتبطة بها الشركاء وشبكات المدن تضم مع شبكات أيضًا والعمل، المتحدة وغيرها منظومة األمم في
التي  المواطنين فئات شبكاتأحواض السمك، وكذلك والنباتية، وحدائق الحيوان  الحدائقالطبيعي، و متاحف التاريخ

  .عالهأالمذكورة  مجموعات أصحاب المصلحة تضم

__________ 

 


