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  موجز  -1

لدعم جميع أصحاب بها  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي القيام نويثيقة األنشطة التي ت هذه الوصفت  -1
.   األنشطة قيد اإلعدادأوري تنفيذها اجال سواء األنشطةالسنة الدولية للتنوع البيولوجي،  بالحتفالاالمصلحة في 
  .نيلشركاء اآلخرمن جانب االمخططة والمؤكدة  األنشطةقة ثيوتتضمن الو

التنوع البيولوجي أهمية ب زيادة التوعية العامة في السنة الدولية للتنوع البيولوجي يتمثل الهدف منو  -2
سوف تسعى أيضا إلى النهوض بإشراك عامة الناس والفاعلين اآلخرين في تنفيذ اتفاقية و. هضياعتداعيات و

 خفض ملحوظ في معدل فقدان  تحقيقجاحات في بلوغ هدفنوسوف تحتفل السنة أيضا بال. التنوع البيولوجي
 تعزيزويتمثل الهدف في الحصول على التزام من المجتمع الدولي على .  2010 عام التنوع البيولوجي بحلول

 .تنفيذ االتفاقية

التوعية "نتيجة لحمالت تويات سالعمل على مختلف المية لالحتفال بالسنة الدولية ختامة المحصلوستكون ال  -3
 2011وسيجرى تقييم شامل في بداية عام .   بالتعاون مع عدد من الشركاء،"التوعية السياسية" والمستهدفة" العامة

وسيقدم تقرير إلى الجمعية العامة .   السنة الدولية للتنوع البيولوجيالناتج عن مناسبات األثر مقدارلقياس نوعية و
 .2011لألمم المتحدة في خريف عام 

  :انة بالنسبة للسنة الدولية فيما يليوتتمثل األهداف الرئيسية لألم  -4
  التنوع البيولوجي، بما فيالكامنة ضدتعزيز التوعية العامة بأهمية التنوع البيولوجي والتهديدات   )أ(

   تغير المناخ؛ذلك
التي حققتها المجتمعات والحكومات حتى اليوم في جهودها لحفظ نجازات اإلزيادة التوعية ب  )ب(

الناشئة عن استخدام التقاسم المنصف للمنافع التشجيع على  المستدام، وماواستخدامهناته التنوع البيولوجي ومكو
  ؛ في هذه الجهودأوجه القصور، باإلضافة إلى زيادة التوعية عن الموارد الجينية

جميع األفراد، والمنظمات والحكومات فورا الخطوات الالزمة لوقف ضياع التنوع أن يتخذ   )ج(
  البيولوجي؛
  اإلبتكارية لخفض هذه التهديدات؛لنهوض بالحلول ا  )د(
.  2010عام التالية لبدء حوار بين أصحاب المصلحة بشأن الخطوات الواجب اتباعها في الفترة   )ه(

 . إجراءات تنفيذ هذه األهداف من جانب مختلف المجموعات المستهدفةتتخذو

من خالل لسنة الدولية للتنوع البيولوجي في اإشراك المجموعات المستهدفة على  األمانة وسوف تعمل  -5
وستكون الحكومات الوطنية الشركاء .  هذه المجموعاتمن وثقافيا وسياسيا  جغرافيا قربطائفة من الوسطاء األ

، وسائط اإلعالم يضمون هذه المجموعات حول العالم، مع شركاء مهمين آخرين للوصول إلىسيين يالرئ
 .ير الحكومية والمتاحفوالمنظمات الدولية، والمنظمات غ
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ومن المأمول فيه أن يقدم الشركاء . األطفال لتوعية عنصرا مهما "الموجة الخضراء"مبادرة وستكون   -6
 .2010أيار / مايو22 للمبادرة في لتنظيم حشد ضخمموارد ال

ع البيولوجي  السنة الدولية للتنوع البيولوجي إلى المنافع الملموسة وغير الملموسة للتنوتوسيموسيشير   -7
وسيكون .  األخرىواالجتماعية ويبين أن التنوع البيولوجي هو جزء رئيسي من حلول لطائفة من المشاكل البيئية 

نشرة الطبعة الثالثة ل أمثلة مستمدة من هذه ستكون و–جزءا من ذلك " 2010قصص النجاح في عام "شعار 
  التنوع البيولوجي بفضل إجراءات تتخذها المجتمعات إنقاذتوضح كيفيةالتي التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، 

 .في الوقت الراهن

مواد تنشر على الموقع الشبكي ومواد وسيتم إعداد عدد من المنتجات اإلعالمية مع الشركاء، بما في ذلك   -8
مواد لتوزيعها من الوستنشئ األمانة مجموعة رئيسية .   والتلفزيونةإلذاعلصحافة وادعم ال ومواد أخرى مطبوعة

 . االستهداف والنشرمن أجل تعزيز جهود عدد من المنظمات على

وسيتم االحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي ليس على المستوى الوطني فحسب، بل أيضا على   -9
بغي أن  عنصر التوعية العامة، ينها احتفاالت بالمناسبات على شكلوبينما سيكون جزء من هذه .  المستوى الدولي

.  الحاجة إلى إنقاذ التنوع البيولوجي بيادة التوعيةزلة المستوى  رفيعاتمناسبيكون الهدف الرئيسي استعمال 
حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه :  أمثلة لاللتزامات باألهداف الثالثة لالتفاقيةمناسباتوينبغي أن تقدم هذه ال

 قصص النجاح في  عرض وأن تتضمن، استخدام الموارد الجينيةالمستدام والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن
 االلتزامات ليس في إنقاذ التنوع البيولوجي فحسب، بل امسهإكيفية  مناسبات هذه التبينوينبغي أن .  2010عام 

 هذه االلتزامات وعمليات الحوار عرضتربط بين رفاهية اإلنسان وعملية التنمية، وينبغي أن النهوض بأيضا في 
  .بين صانعي السياسات بخصوص اإلطار المستقبلي ألهداف االتفاقية

  مقدمة  -2

السنة الدولية للتنوع  هي 2010، ستكون 61/203عالن الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار وفقا إل  -10
تفاقية التنوع  الذي اعتمدته األطراف في ا2010وتتالزم هذه السنة مع هدف التنوع البيولوجي لعام .  البيولوجي

البيولوجي ورؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبرغ في عام 
2002.  

بأهمية التنوع البيولوجي بالنسبة لرفاهية والتوعية السياسية وستسعى االحتفاالت إإلى زيادة التوعية العامة   -11
مناقشة عالمية حول إجراء سعى السنة الدولية للتنوع البيولوجي إلى التشجيع على وفي هذا السياق، ست.  اإلنسان

 ات المحققةمدى تلبية غايات االتفاقية وما يرتبط بها من األهداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك االحتفال بالنجاح
 جانب المجتمع الدولي  التزام منإلىي هذه المناقشات فضوالغرض من ذلك هو أن ت.  2010  عاملبلوغ هدف

  .2010 هذه الغايات بعد عام لتعزيز
وتقدم السنة الدولية للتنوع البيولوجي مساهمة مهمة لتنفيذ برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية   -12

دولية للتنوع والسنة ال.   من االتفاقية13العامة، التابع التفاقية التنوع البيولوجي، والتكليف الصادر بموجب المادة 
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البيولوجي تقدم فرصة لألطراف من أجل اإلبالغ عن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، وأن 
وبهذه .  تتخذ الخطوات لتعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في التعليم وفي عمل القطاعات االقتصادية المهمة

.   الصادرة عن مؤتمر األطراف في االتفاقية9/32 و8/6 و6/19الطريقة، سوف تدعم السنة الدولية المقررات 
  وبالنسبة لزيادة التوعية، 1. من الخطة االستراتيجية لالتفاقية4كما ستسهم السنة الدولية مباشرة في تحقيق الغاية 

  :ستكون االعتبارات التالية رئيسية
نجح تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي   .الدور الحيوي للتنوع البيولوجي بالنسبة لرفاهية اإلنسان  )أ(

وفي الوقت ذاته، كان من .  بشكل كبير في إيجاد فهم ألهمية خدمات النظام اإليكولوجي بالنسبة لرفاهية اإلنسان
وسوف توضح األنشطة والرسائل .  الممكن إيالء تركيز أكبر لدور التنوع البيولوجي في توفير هذه الخدمات

لية للتنوع البيولوجي أن التنوع البيولوجي هو األساس الذي تقوم عليه خدمات النظام المتعلقة بالسنة الدو
.  وسيتم التشديد أيضا على الدور المهم للتنوع البيولوجي في حياة الفقراء.  اإليكولوجي ومن ثم رفاهية اإلنسان

لحد من وطأة الفقر، وعلى أساس ارفاهية اإلنسان، وأما تحقيق أهداف االتفاقية فسيكون من زاوية مساهمتها في 
 المنتظرة ج، بما فيها النتائيمة االقتصادية للتنوع البيولوجيوسوف تشكل الق.  بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية

 عنصرا مهما في أي عملية إليصال ،(TEEB)“اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ": للتقرير بعنوان
  ؛الرسائل

 . حتى اآلنة حققات الموالنجاحالتنوع البيولوجي تفاقية اذ إجراء عاجل في إطار اتخضرورة ا  )ب(
، ينبغي للمجتمع العالمي أن  ووقفها التنوع البيولوجيخسارة للحد من على نطاق واسع أنه معلومايجب أن يكون 

أصحاب مشاركة جميع لك بما في ذ،  التنوع البيولوجية اتفاقييضاعف جهوده ويقوم بعمل تعاوني عاجل في إطار
سيكون نهج النظام اإليكولوجي هو المبدأ واإلطار الشاملين لجميع األنشطة المتعلقة بالسنة و. ين المعنيالمصلحة

.   الصادر عن مؤتمر األطراف9/7من المقرر ) د(5، حسبما ورد وصفها في الفقرة الدولية للتنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي هدف مبادئ  بلوغ من أجل العالم بالفعل حول كبيرةات حنجا يق بتحقزيادة التوعيةأيضا يجب و

  .2010لعام 
 االستراتيجية الواردة في الوثيقة سسلى األبني عومن المهم مالحظة أن االحتفاالت ت  -13

UNEP/CBD/COP/9/25/Add.1.  
 إعداد رسالة عالمية وإيجاد مجاالت وفرص إلبراز القصص المحلية؛  )أ(

 ؛2010 عام قبل حلولء زخم عن طريق الترويج للسنة الدولية للتنوع البيولوجي بنا  )ب(

  .وتعزيز أنشطة األطراف والمنظمات الشريكة من خالل حشد الدعم  )ج(

                                                        
 التي وردت في مذكرة األمين التنفيذي ،لسنة الدولية للتنوع البيولوجيااتيجية سترنقطة إنطالق استراتيجية التنفيذ هي ا   1

 واإلفتراضات والمسميات والشكل .UNEP/CBD/COP/9/25 Add.1المقدمة إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في الوثيقة 
 .مأخوذة من هذه الوثيقة
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  مشاركةالتنفيذ وال  -3
، من أجل العمل على صانعي القرارات عامد ضغط توليتتمثل الغاية من زيادة التوعية بهذه المسائل في   -14
مع مشاركة الئة الظروف للحكومات واألفراد والقطاعات المهمة األخرى، لتشجيعها على تنفيذ االتفاقية، ووتهي

  . غايات االتفاقيةمن أجل بلوغالمؤسسات الدولية والوطنية األخرى، 
   في تنفيذ االتفاقيةأصحاب المصلحة إشراك

والقطاعات الرئيسية  القطاعات االقتصادية  عدد منإشراكعتبر يبموجب الخطة االستراتيجية لالتفاقية،   -15
  .مهما لتنفيذ االتفاقيةاألخرى 

   ذات الصلةجميع العمليات الدولية واإلقليميةول أعمال جدإدراج التنوع البيولوجي في 
 إدراج شواغل وقضايا التنوع البيولوجي بموجب االتفاقية في نحوُأحرز في السنوات األخيرة تقدم كبير   -16

 ، والمساعدة اإلنمائية الرسمية، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية،لعمليات الدولية المهمةعدد من ا
لزيادة وينبغي خالل السنة الدولية للتنوع البيولوجي ربط الجهود المبذولة  .  وغيرها،واستراتيجيات الحد من الفقر

  .هذه العملياتتعزيز تعميم شواغل التنوع البيولوجي في بالحاجة إلى  التوعية
  2010  عامما بعدطريق وإطار لالطة يروضع خ

والعمل من أجل ، ينبغي أن تساهم هذه األنشطة في بناء الزخم الخاص باالستراتيجية فوق كل شيء  -17
في جميع أيضا ، ليس في إطار االتفاقية فحسب، بل 2010عام  بعد وذلك ،تخفيض ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 محددة مع وضع إطار زمني والتزام النهوض بأعمالوينبغي أن تسعى السنة الدولية إلى  . رىاألخالعمليات 
 إلى التوصيات المستوحاة من عمل الاستند هذيوينبغي أن   . نهج النظام اإليكولوجيق، ضمن سيا لهامحددين

ة إلى دوليبغي أن تسعى السنة الوعلى هذا النحو، ين . البيولوجي لتنوعلنشرة التوقعات العالمية لالطبعة الثالثة 
للتخطيط إلى وضع إطار ما بعد عام لمؤتمر األطراف  العاشر الجتماع األطراف في اتبذلهاسالتي جهود لتعزيز ا
2010.  

   المستهدفة وقياس النتائجمجموعات والهدافاأل  -4
 في استراتيجية  حسبما وردتتتمثل األهداف األساسية لألمانة بالنسبة للسنة الدولية للتنوع البيولوجي،  -18
المقرر ( وتمت اإلحاطة بها لسنة الدولية للتنوع البيولوجي، التي قدمت إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف،ا

  :، تتمثل فيما يلي)9/33
 التنوع الكامنة التي يتعرض لها وبالتهديدات ،نوع البيولوجيت بأهمية حفظ التعزيز الوعي العام  )أ(
 .البيولوجي

 .زيادة التوعية بإنجازات إنقاذ التنوع البيولوجي التي حققتها بالفعل المجتمعات والحكومات  )ب(

 الخطوات الفورية الضرورية لوقف ضياع أن تتخذمناشدة األفراد والمنظمات والحكومات على   )ج(
 التنوع البيولوجي؛
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 .حلول إبتكارية لخفض هذه التهديداتالتشجيع على   )د(

  .2010بعد عام ما فترة حول الخطوات الواجب اتخاذها في  بين أصحاب المصلحة بدء حوار  )ه(
ويتطلب بلوغ كل غاية من هذه الغايات إشراك .  الغاية التي تليهااألعمال من هذه وتساند كل غاية   -19

يس  اإلجراءات ومقايالتاليويصف الجدول .  عات المستهدفة من أجل تحفيز العملاجممجموعة معينة من ال
  :النجاح لكل غاية من الغايات
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  مقاييس النجاح  بةستصواإلجراءات الم  المجموعات المستهدفة  الهدف
ؤثر تعلم كيف تم أهمية التنوع البيولوجي؛ تعلّ  ةسارفي سن الدطفال األ

 التنوع البيولوجي؛ فيية اليومية شخصاألعمال ال
   إلنقاذ التنوع البيولوجيالعملتحفيز الكبار على 

زيادة في اإلجراءات المتخذة من الشباب، مثل 
اإلعالنات والمساهمات في الموجة الخضراء، 

  المواقفواالستقصاءات عن 
، وتعلم أدوات هم قيمة التنوع البيولوجيف  الكبار

تساعد التنوع البيولوجي؛ يمكن أن لك التي المسته
 فيية اليومية شخص القراراتتعلم كيف تؤثر ال
 الحكومة  وطلب أعمال منالتنوع البيولوجي؛

  ةوالقطاعات االقتصادي

فهم لدور تزايد الاستقصاءات عن المواقف تبين 
  التنوع البيولوجي في حياتهم

نوع البيولوجي بالنسبة للنشاط فهم قيمة الت  القطاعات االقتصادية الرئيسية
  االقتصادي

معلومات عن التنوع حصول على لاطلبات 
  ؛ التزامات الشركاتالبيولوجي

 الممارسات والمعارف التي تساند حفظدعم و  المجتمعات األصلية والمحلية
  التنوع البيولوجي

  استقصاءات عن المواقف

تعزيز التوعية العامة بأهمية حفظ النوع 
 الكامنة التي يتعرض لهاالبيولوجي وبالتهديدات 

  التنوع البيولوجي

؛  للجمهور بشأن التنوع البيولوجيتنظيم معارض  المجتمع العلمي، بما في ذلك المتاحف
تعزيز وتطوير البحوث الموجهة إلى وضع 

  السياسات

المعقودة خالل السنة ايد من المعارض زعدد مت
   ؛ زيادة البحوثبشأن التنوع البيولوجي

نجازات في مجتمعهم، واإلشارة إليها في دعم اإل  الكبار
  طلباتهم للقيام بالعمل

استقصاءات عن المواقف، بما في ذلك إبراز 
  قضايا التنوع البيولوجي 

االحتفال باإلنجازات والتشجيع عليها، واستعمالها   الحكومات
ع وكدراسات حالة في تقييمات سياسة التن

ط البيولوجي، بما في ذلك االستراتيجيات وخط
  العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي

إدماج الممارسات الجديدة في االستراتيجيات 
؛ تقييم وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

االستراتيجيات اإلنجازات وأوجه القصور في 
  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 ماإلشارة إلى هذه اإلنجازات في التزاماته   القراروصانع
، بما في ذلك تقييم واستعراض راءات جديدةبإج

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
  البيولوجي

  من السياسةاجزءاعتبارات التنوع البيولوجي 
االستراتيجيات وخطط ؛ تقييم واستعراض العامة

  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

زيادة التوعية بإنجازات إنقاذ التنوع البيولوجي 
  بالفعل التي حققتها المجتمعات والحكومات

ألمثلة مبادرات هذه اعنده إبراز المدى التي تعتبر   المنظمات الدولية
توفير الدعم لها ومشتركة بين القطاعات، 

   وكاالت التمويل الدوليةأماموإبرازها 

يتم ذكر وتشجيع المبادرات التي تساهم في حفظ 
  التنوع البيولوجي
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  مقاييس النجاح  بةستصواإلجراءات الم  المجموعات المستهدفة  الهدف
ة من المجتمعات ذاالحتفال باإلجراءات المتح  المجتمعات األصلية والمحلية

كرارها األصلية والمحلية األخرى والسعي إلى ت
  أو االستفادة منها

تشارك المجتمعات األصلية والمحلية المعارف 
  مبادئ هذه الممارسات المعينةوتشير إلى 

أدوات وتكنولوجيات إبتكارية إيجاد التشجيع على   المجتمع العلمي، بما في ذلك المتاحف
  تساعد على حفظ التنوع البيولوجي

عدد المنشورات عن تكنولوجيات التنوع 
 ذات األهمية المباشرة لتحقيق ،ولوجي وتقدمهالبي

  2010 والفترة بعد 2010هدف 
 أثر منخفض على  ذاتستهالكاتخاذ خيارات ا  األفراد

  التنوع البيولوجي
  استقصاءات عن المواقف

إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في   عات االقتصادية الرئيسيةالقطا
االستراتيجيات القطاعية الواسعة؛ ممارسة 

مشاركة نشطة في عملية االستراتيجيات وخطط 
  العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي

عمليات االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
بشأن التنوع البيولوجي، تتضمن القطاعات 

  تصادية الرئيسيةاالق

وضع وتنفيذ ومراجعة االستراتيجيات وخطط   الحكومات
  العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي

إظهار مشاركة متزايدة في التقارير الوطنية 
  الرابعة

إدماج أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي، بما فيها   المنظمات الدولية
  برامج العمل ذات الصلة

ياسة تتضن أحكام تستهدف بيانات وخطط عن الس
  .اعتبارات التنوع البيولوجي

حفظ عمل على تعزيز الممارسات التقليدية التي ت  المجتمعات األصلية والمحلية
  التنوع البيولوجي

تقود إلى أمثلة متزايدة عن ممارسات اإلدارة التي 
   الحفظفي تحقيق غايات االتفاقية وتسهم

 أن تتخذمناشدة األفراد والمنظمات والحكومات 
الخطوات الفورية الضرورية لوقف ضياع التنوع 

  البيولوجي

المشاركة في البحث والتطوير في مجال األدوات   تاحفالمجتمع العلمي، بما في ذلك الم
   وأهداف االتفاقية2010التي ستحقق هدف 

إيجاد أدوات أكثر وبحوث تدعم إدارة التنوع 
المساهمات المباشرة في البيولوجي، بما في ذلك 

  2010إطار ما بعد عام 
اعتماد أدوات تقييم جديدة وإضافتها إلى طرائق    الرئيسيةالقطاعات االقتصادية

  عملها
إدماج طرائق جديدة لتقييم التنوع البيولوجي في 

  قرارات األعمال واإلنتاج
إيجاد هياكل جديدة لحفظ التنوع البيولوجي   الحكومات

واستخدامه المستدام من خالل أحكام تشريعية أو 
  تنظيمية أو مالية

أو اقتراحها كجزء من إطار /ت وإدخال اإلبتكارا
  2010ما بعد عام 

حلول إبتكارية لخفض هذه التشجيع على 
  التهديدات

دعم المشاريع اإلبتكارية لحفظ وإدارة التنوع   وكاالت التمويل الدولية
  البيولوجي التي تبني على الحلول اإلبتكارية الحديثة

 الوكاالت آلليات تمويل تدعم هذه اإلبتكارات، ءإنشا
  .2010وخصوصا آليات تقدم الدعم لفترة ما بعد 
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  مقاييس النجاح  بةستصواإلجراءات الم  المجموعات المستهدفة  الهدف
ثبت نجاحها في تي إبراز الممارسات التقليدية ال  المجتمعات األصلية والمحلية

  .حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
استخدام متزايد لهذه الممارسات في هذه 

  .المجتمعات وفي مجتمعات أخرى
  تحسين البصمة اإليكولوجية  تغيير أنماط االستهالك  الكبار

أدوات إيجاد بحوث وإجراء التشجيع على    في ذلك المتاحفالمجتمع العلمي، بما
إبتكارية لدعم اإلجراءات إلطار ما بعد عام 

2010.  

 تدعم إدارة التنوع  جديدةأدوات وبحوثتحديد 
البيولوجي، بما في ذلك المساهمات المباشرة في 

  .2010إطار ما بعد عام 
بدء الحوار الوطني بشأن تحديد األهداف   الحكومات

  .2010واألولويات لفترة ما بعد 
 على 2010بدء صياغة وتنفيذ إطار ما بعد عام 

المستوى الوطني، وحسب الحالة على المستوى 
وإبالغ هذه المواقف إلى الجمعية العامة . الدولي

، وإلى االجتماع 2010 لألمم المتحدةة في خريف
  .العاشر لمؤتمر األطراف

 في إسهامهاو القطاعات االقتصادية مشاركة  المشاركة في الحوار  القطاعات االقتصادية الرئيسية
 على 2010صياغة وتنفيذ إطار ما بعد عام 

المستوى الوطني، وحسب الحالة على المستوى 
  .الدولي

 إسهامها االمجتمعات األصلية والمحلية ومشاركة   في الحوارالمشاركة  المجتمعات األصلية والمحلية
 على 2010في صياغة وتنفيذ إطار ما بعد عام 

المستوى الوطني، وحسب الحالة على المستوى 
  .الدولي

المساهمة في تحديد األهداف وتنسيق األهداف   المنظمات الدولية
  .الجديدة مع التدابير المقترحة

 مع المنظمات 2010  إطار ما بعد عامةناقشم
الدولية األخرى وإدماجه في األهداف واألطر 

المشاركة في الجمعية العامة لألمم المتحدة . القائمة
  .واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

بدء حوار بين أصحاب المصلحة حول الخطوات 
  2010خاذها في فترة ما بعد عام الواجب ات

تقديم الدعم لتحديد أهداف وبدء إنشاء إطار   وكاالت التمويل الدولية
لتمويل المشاريع التي ستحقق أهداف ما بعد 

2010.  

، لكل من 2010افر األموال لعملية ما بعد عام تو
مناقشة إطار التمويل في الجمعية و. التقييم والتنفيذ

  .العامة واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
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  قياس النتائج  -5
ي  فسينعكس، 2010عام التالية ل الحوار بشأن الخطوات الواجب اتخاذها في الفترة –س النتيجة الشاملة للسنة ياق  - 20

 ونتائج 2010 المقررة في الجمعية العامة لألمم المتحدة في خريف الحوارات الحوارات رفيعة المستوى، مثل تقاريرنتائج و
ممارسات  اعتبارات التنوع البيولوجي في سياسات وإدماجعلى  أيضا تم التركيزوسي. االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

شكل من أشكال  المرجح أن تظهر هذه على المدى الطويل، وسوف تتطلب إجراء القطاعات االقتصادية الرئيسية، ولكن من
 إال إذا تم ، فسيكون أكثر صعوبة، قياس التغيرات األخرى في المواقفأما.  مدى اعتمادهاالدراسات االستقصائية لتقرير 

عقد لى الحصول على موارد ووستسعى االستراتيجية بالتالي إ.  مكثفةالدراسات االستقصائية الذلك من خالل أدوات 
  .وسوف يطلب من اللجان الوطنية تقييم أثر السنة الدولية للتنوع البيولوجي.  شراكات لقياس النتائج

  منهجيات اإلشراك:  المستهدفةعاتوجممال  -6
إلى ة عالميالرسائل مجموعة من ال إيصال من نوع خاص، أال وهوتواجه السنة الدولية للتنوع البيولوجي تحديا   - 21

 في استراتيجية السنة الدولية للتنوع البيولوجي وردت اإلشارة إليهوكما . عدد من المجتمعات الوطنية
(UNEP/CBD/COP/9/25/Add.1) ،وتنشئ إطارا ،تتمثل طريقة التصدي لهذا التحدي في أن تقدم األمانة رسالة عالمية 

  . سياق كل منهممعالرسالة ف يللفاعلين المحليين والوطنيين واإلقليميين من أجل تكي
 التنوع البيولوجي ورفاهية اإلنسان ودور االتفاقية في وقف حول األمانة رسائل عالمية رئيسية ضعوسوف ت  - 22

 . ، بالتعاون مع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي األخرى وهيئات األمم المتحدة األخرىبيولوجيالضياع التنوع 
 استراتيجية ووضعها في إطارائل بالطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، بط هذه الرسم رتيوسوف 

  . واألطر الوطنيةالقطاعية ات، والنجاح لسرد القصص المحلية تها بطريقة تسمح بفرصاغيالتوسيم المذكورة أدناه، وص
  :هاتصال ب، وطرائق االويبين الجدول أدناه بعض المجموعات الرئيسية المذكورة أعاله  - 23

  الشركاء/الوسطاء  االتصال/التداخلوسائط   ية للمعلوماتولاألمصادر ال  ة المستهدفمجموعةال
الموجة الخضراء؛ حمالت على   اإلنترنت؛ التلفزيون؛ المدارس  الشباب واألطفال

اإلنترنت؛ برامج مدرسية؛ 
  تلفزيونال

المعلمين، مسؤولي المكتبات، 
 الوطنية، اليونسكو، الحكومات

  .المشاهير
التلفزيون؛ اإلنترنت؛ الصحف   الكبار

  والمجالت
؛ نشرات حمالت على اإلنترنت

صحفية؛ مناسبات لوسائط 
  اإلعالم

، المنظمات غير وسائط اإلعالم
الحكومية، الحكومات الوطنية، 

  .المشاهير
ومواد ث، و البحتقارير  القطاعات االقتصادية

 إعالمية، ومذكرات إحاطة عن
؛ سياسة، بيانات عن السوقال

  اإلنترنت

التلفزيون والمجالت؛ 
  ؛ اإلنترنتالمؤتمرات

، الحكومات وسائط اإلعالم
  الوطنية، ممثلو قطاع األعمال

وسائط ذاعة المجتمع؛ اإل  المجتمعات األصلية والمحلية
؛  المحلية؛ الشبكاتاإلعالم
  اإلنترنت

؛ ة المحليذاعةرسائل إلى اإل
ات نشرات صحفية؛ مناسب

  لوسائط اإلعالم

المنظمات الدولية، شبكات 
  .المجتمعات األصلية والمحلية

؛ استقصاءات؛ مواد إعالمية  الحكومات
  ؛ اإلنترنتبالغات عن السياسة

خطط التنفيذ من أمانة اتفاقية التنوع 
البيولوجي، بما فيها شروط تكليف 

  ؛ اإلنترنتاللجان الوطنية؛ الندوات

انة، المنظمات الدولية، األم
  .المنظمات غير الحكومية
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  الشركاء/الوسطاء  االتصال/التداخلوسائط   ية للمعلوماتولاألمصادر ال  ة المستهدفمجموعةال
 عن السياسة؛ مذكرات إحاطة  المنظمات الدولية

  ؛ اإلنترنتمؤتمرات دولية
 التنفيذ من أمانة اتفاقية طخط

التنوع البيولوجي، بما فيها 
، شروط تكليف اللجان الوطنية

  ؛ اإلنترنتندوات

  الحكومات الوطنية

سة؛  عن السيامذكرات إحاطة  وكاالت التمويل الدولية
  ؛ اإلنترنتمؤتمرات دولية

مناسبات دولية، إخطارات من 
  ؛ اإلنترنتاألطراف

  الحكومات الوطنية، األمانة

  
  الشركاء  -7

ويتطلب تنوع .  أن تشرك مباشرة وبفاعلية القائمة الكاملة للمجموعات المستهدفة أعالهمن ألمانة امكن لن تت  - 24
في  ، وذلك هذه المجموعاتإلىوثقافيا وسياسيا األقرب جغرافيا اء  إشراك الوسطالمجموعات المستهدفةونطاق هذه 

ويرجى مالحظة أن قائمة .  وسوف نذكر في القسم أدناه، قائمة ببعض الشركاء وباإلجراءات المتوقعة منهم.  لوصول إليهاا
  .هاليحال التعرف عصلة، مهمة وذات  مجموعات أخرى وف تضاف إليها وس،المجموعات أدناه ليست شاملة

  )بما في ذلك آليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية(الحكومات الوطنية 
معظم المناسبات خالل السنة الدولية للتنوع عن تنظيم  في حقيقة األمر المسؤولة األولىستكون الحكومات الوطنية   - 25

ومن خالل تنظيم .  الوقتاألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي مجموعة مستهدفة وشريك في نفس ف.  البيولوجي
وتشجع األمانة الحكومات الوطنية على إنشاء لجان .  ستحشد عددا من المجموعات المستهدفةفإنها االحتفاالت الوطنية، 

  . التنسيقات آليشكل من أشكال ذلك، إنشاء تعذر إذا ،وطنية لالحتفال بالسنة الدولية أو
ها لالتفاقية، واالحتفال سنة الدولية للتنوع البيولوجي لتعجيل تنفيذالفرصة  الحكومات الوطنية نتهزينبغي أن ت  - 26
  .2010 المجتمع لفترة ما بعد حشددعم اتفاقية التنوع البيولوجي، وفي  ن التي حققتها حتى اآلاتالنجاحب

اب هم دوائر األعمال والشبمن بينومن المتوقع أيضا أن تتضمن آليات التنسيق عددا من أصحاب المصلحة،   - 27
 ومن المهم أن تشمل نقاط االتصال الوطنية آللية غرفة تبادل المعلومات لديها، وهم.  والمجموعات العلمية وغيرها

وينبغي أن تسعى اللجان الوطنية إلى تمثيل وزارات بخالف الوزارات التي .  أساسيون الستراتيجيات توزيع المعلومات
  .المحلية جزءا مهما من اللجانوستشكل الحكومات  .ترتبط تقليديا باالتفاقية

، %50حيث أن عدد سكان المدن على الكوكب يزيد على و. ستكون السلطات المحلية طرفا مهما في اللجانو  - 28
وينبغي تشجيع المدن التي تعمل حاليا مع أمانة اتفاقية التنوع .  ستكون المدن مواقع مهمة لسياسة التنوع البيولوجي

، ينبغي تشجيعها على 2010ة السلطات المحلية، أو التي تشكل جزءا من شبكة العد التنازلي إلى البيولوجي من خالل مبادر
ات المحلية في سلطوتشجع الحكومات الوطنية على تضمين ال.  القيام بأنشطة والنهوض بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي

  .تخطيطها
يجيات للسنة الدولية للتنوع البيولوجي حسب قدراتها، استراتوضع  احتفاالت وتنظيموسوف تشجع األطراف على   - 29

  :ويتوقع من األطراف القيام بما يلي، كحد أدنى
 إنشاء موقع شبكي ألنشطة السنة الدولية للتنوع البيولوجي؛  )أ(
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، حيث يتم 2010أيار / مايو22االحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني في   )ب(
ستراتيجيات وخطط األعمال الوطنية للتنوع البيولوجي، أو الترويج لها، أو عند دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين إطالق اال
 لالتفاقية؛

 ، حسب الحالة؛لموجة الخضراءامبادرة الترويج ل  )ج(

المشاريع التي نفذها المجتمع المدني أو الحكومة، والتي  –" 2010لقصص النجاح في عام "الترويج   )د(
 ؛2010مل من أجل تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام تع

 ؛2010 أيار/ عند إصدارها في مايونشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالطبعة الثالثة من نتائج لالترويج   )ه(

 أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل، دوائر األعمال، والزراعة، والشباب، حشدتنظيم المناسبات واألنشطة ل  )و(
 علماء، وغيرهم؛وال

 ، بما في ذلك المجموعة القادمة من األهداف؛2010تنظيم مناسبات لبدء المناقشات حول فترة ما بعد   )ز(

  .إجراء تقدير وتقييم ألثر األنشطة على المجموعات المستهدفة المذكورة أعاله  )ح(
وسوف ترسل هذه إلى نقاط .  نشطةت األمانة إرشادات للجان الوطنية واقتراحات لألوضعولمساعدة األطراف،   - 30

أيضا عددا من األدوات لهذه اللجان وسيتضمن الموقع الشبكي .  2009 أوائل عاماالتصال الوطنية بالبريد اإللكتروني في 
  .كي تستعملها إليصال معلوماتها

محدود من البلدان مشاريع على المستويات الوطنية لعدد الدعم ب، حسب الحالة، شركاءويوصى أيضا بأن تقوم ال  - 31
أهداف السنة الدولية للتنوع البيولوجي، ال سيما إطالق بلوغ األنشطة التي تشجع على الشركاء وينبغي أن يدعم .  النامية

.  2010عام التالية لفترة المناقشات في ال أو تنظيم (NBSAPs) االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
رتبط بالترويج لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تي ست، الللمساهمةيئة العالمية وفاعلين آخرين ويمكن دعوة مرفق الب

  .للتنوع البيولوجي وتنفيذ االتفاقية
  ألمانيا واليابان

للسنة الدولية للتنوع  شريكين مهمين – ألمانيا واليابان – التاسع والعاشر لمؤتمر األطراف ين رئيسا االجتماععتبري  - 32
فسوف  ، تقديم موارد مالية لألنشطةوإن أمكن.  اتسلطة الدعوة لعقد اجتماعلما يتمتع به كالهما من لبيولوجي، نظرا ا

  : األنشطة المؤقتة التاليةيجري حاليا تنظيم، ولكن  لألنشطةويجري الرئيسان حاليا التخطيط.  يكون ذلك محل تقدير
، ستنظم حكومة ألمانيا افتتاح السنة 2010طراف في بداية عام نظرا ألن ألمانيا تحتفظ برئاسة مؤتمر األ  )أ(

  ؛2010كانون األول / يناير11 في برلين فيتعقد  المستوى ة رفيعمناسبةالدولية للتنوع البيولوجي في 
في ألمانيا ، سينظم نشاط خاص متعدد األطراف 2010لي للتنوع البيولوجي في عام لالحتفال باليوم الدو  )ب(
 جتماعوسيقدم هذا النشاط أيضا مساهمة في اال.  "مجلة جيو" وبمشاركة عدد من الوزاراتلدان حول العالم فضال عن ب

، باإلضافة 2010من الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام الذي سيعقد بالتالزم مع الدورة الخامسة والستين الرفيع المستوى 
  ؛2010تشرين األول / اليابان، في أكتوبرتمر األطراف في ناغويا،ؤإلى االجتماع العاشر لم

، ستلعب دورا رئيسيا في االحتفاالت ه العاشرجتماعمؤتمر األطراف في ارئاسة  اليابان تولىعندما ت  )ج(
تخطيط لعدد من األنشطة الولهذا الغرض، تقوم حكومة اليابان حاليا ب . وبعدهاالجتماعبالسنة الدولية للتنوع البيولوجي خالل 

جتماع العاشر لمؤتمر األطراف، فضال عن تنظيم األنشطة الختتام السنة الدولية للتنوع البيولوجي بالتعاون مع خالل اال
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 لدعم أنشطة السنة الدولية  دوالر أمريكي100 000الفعل بمبلغ وقدره وقد تعهدت اليابان ب.  حكومية مختلفةمستويات 
  .2للتنوع البيولوجي

  مم المتحدةالمنظمات الدولية ووكاالت األ
ولدى .   المجموعات المستهدفةللوصول إلى كاالت األمم المتحدة، شركاء مهمةتشكل المنظمات الدولية، بما فيها و  - 33

وتمثل أيضا محافل مهمة يمكن .  الوكاالت المتخصصة خبرة في الوصول إلى صانعي السياسة فيما يتعلق بمجاالت القضايا
.  وسوف تنشئ األمانة عالقات مع عدد من المنظمات لالحتفال بالسنة الدولية.  ع البيولوجيفيها تعميم قضايا اتفاقية التنو

  :وفيما يلي، قائمة إشارية بالمنظمات وبعض األنشطة التي ينبغي الترويج لها
رة دورا قياديا وسوف يشترك بصوبرنامج األمم المتحدة للبيئة يلعب .  )يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   - 34

 المكاتب اإلقليمية وإدارات االتصال أيضا ىوسوف تدع.  وينص قرار مجلس اإلدارة األخير على إطار للمشاركة.  أساسية
  :وضمن أمور أخرى، وافق برنامج األمم المتحدة للبيئة على المشاركة بالطرائق التالية.  للمساهمة في السنة الدولية

 على التنوع البيولوجي، ويدعى 2010وستركز طبعة عام .   البيئةنعتنظيم مسابقة رسم دولية لألطفال   )أ(
  3؛هممناطقهم إلى مكتب برنامج األمم المتحدة للبيئة في لوحاتجميع األطفال حول العالم إلى تقديم 

، سيخصص للسنة الدولية للتنوع البيولوجي 2010حزيران، وفي عام / يونيو5 في يقع يوم البيئة العالمي  )ب(
  ؛)www.unep.org/wed( "لتنوع البيولوجيا"شعار و

  ؛سيتم النظر أيضا في مسابقات للتصوير  )ج(
 ي البيئلمنتدىمناقشات وشعار االجتماعات القادمة لب ،سيربط يونيب أيضا السنة الدولية للتنوع البيولوجي  )د(

  ؛، في إندونيسيا2010شباط /فبراير، (GMEF) الوزاري العالمي
  ستساعد شعبة االتصاالت واإلعالم في إنتاج منتجات متعددة الوسائط ومعلومات أخرى  )ه(

  )www.unep.org/resources/gov/overview.asp(؛  

رة العلمية والتقنية واجتماع الفريق العامل المعني  االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشودسيعق  )و(
، بما يوفر فرصة لتنسيق 2010أيار / في مقر برنامج األمم المتحدة للبيئة في نيروبي في مايو، االتفاقيةباستعراض تنفيذ

  .طائفة من األنشطة
  ب؛ليونيرارات بخصوص الخطة االستراتيجية تعزيز اعتبارات التنوع البيولوجي في الق  )ز(
  .ليونيبمية والمكاتب اإلقليمية التابعة إدماج التنوع البيولوجي في أنشطة البرامج اإلقلي  )ح(

 تعبئة أعمال برنامج األمم المتحدة سيتم .)ويشمل مبادرة خط االستواء) (يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   - 35
 سوفو.  ى القطري وذلك لدعم السنة الدولية للتنوع البيولوجياإلنمائي لتعميم التنوع البيولوجي في أنشطته على المستو

وباإلضافة إلى ذلك، سيساهم برنامج المنح الصغيرة التابع .  احتفاالت السنة الدولية في مكاتب اليوئنديبي حول العالمتنظم 
                                                        

وقدمت حكومة كندا أمواال إلعداد .  السنة الدولية للتنوع البيولوجيمن المهم مالحظة أن جهات مانحة أخرى قدمت دعما إلى   2
رسائل ونموذج شعار؛ وقدمت حكومة إسبانيا دعما لتدريب وسائط اإلعالم والتواصل معها؛ وقدمت حكومة النرويج دعما للتواصل مع 

مواال كبيرة ألنشطة السنة الدولية للتنوع وسائط اإلعالم ولتنظيم مناسبات خالل مؤتمر تروندهايم؛ وخصص اليونيب واليونسكو أ
وقدمت الجماعة األوروبية . وقدم مرفق البيئة العالمية مساهمة كبيرة ألنشطته الخاصة وكذلك قدم دعما ألنشطة أخرى. البيولوجي

  .أيضا دعما إلنتاج مواد إعالمية بمناسبة السنة الدولية للتنوع البيولوجي
  .www.unep.org/tunza/children/inner.asp?ct=competitions&comp=int_comp: انظر   3

http://www.unep.org/wed
http://www.unep.org/resources/gov/overview.asp
http://www.unep.org/tunza/children/inner.asp?ct=competitions&comp=int_comp
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 الترويج للمجتمعات وسيتم –وستكون مبادرة خط االستواء أيضا شريكا رئيسيا للسنة الدولية .  لليوئنديبي بقصص النجاح
ائزة مبادرة خط االستواء في االجتماع جوسوف تعلن .  2010 كقصص نجاح رئيسية لعام ،جوائز هذا العامبوز فالتي ت

  .)(www.equatorinitiative.org العاشر لمؤتمر األطراف
  سيكون مرفق البيئة العالمية شريكا مهما لتمويل أنشطة السنة الدولية للتنوع البيولوجي على .مرفق البيئة العالمية  - 36

لسنة الدولية تتضمن األنشطة لتنفيذ خطة على  المرفق  مجلسوافقوقد .  إذكاء الوعي ولرعاية مشاريع ،المستوى الوطني
  :التالية
 سيكون هذا منتدي.  2010مرفق البيئة العالمية في عام عامة لالجمعية المنتدى السنة الدولية للتنوع البيولوجي في  •

.  الحصول وتقاسم المنافعفي خاصا لمساهمة مرفق البيئة العالمية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، و
تجاهات وستعكس المناقشة إنجازات المرفق في المجال الرئيسي للتنوع البيولوجي منذ إنشائه باإلضافة إلى اال

  .االستراتيجية للمستقبل
 2009بالتزامن مع االجتماعات الدولية الرئيسية التي ستنظم في عامي .  المناسبات وحلقات العمل الدولية •

وستركز ).  تشمل مؤتمرات بالفيديو(، سينظم مرفق البيئة العالمية مع شركائه اجتماعات وحلقات عمل 2010و
وباإلضافة إلى ذلك، .  2010 واستراتيجية إطار ما بعد 2010جي لعام هذه على تحقيق هدف التنوع البيولو

ستبرز أيضا القضايا الناشئة المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية، والجوانب الجنسانية، والقطاع الخاص، 
 ميدانية وبالنسبة لالجتماعات التي ستعقد في بلدان نامية، يمكن أن يتبعها مناسبة.  والمنظمات غير الحكومية

وتشمل الشعارات واألماكن المحتملة ل وحلقات .  في مواقع مشاريع مختارة لمرفق البيئة العالميةتنظم خاصة 
  :العمل ما يلي

اتفاقية األمم المتحدة على هوامش االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في : حلقة عمل عن اإلدارة المستدامة للغابات •
  ؛)2009أيلول /سبتمبر (لمكافحة التصحر

السنة الدولية للتنوع البيولوجي، باريس، االحتفال ب: 2010فريق رفيع المستوى معني بهدف ما بعد عام  •
  ؛)2010كانون الثاني /يناير(

تنمية المستدامة، دلهي، الهند للمؤتمر قمة دلهي :  معني بالتنوع البيولوجي والتنميةفريق رفيع المستوى •
  ؛)2010شباط /فبراير(

أثناء االجتماع الرابع عشر للهيئة : نية بشأن الحصول وتقاسم المنافع والمسائل العلمية األخرىحلقة عمل تق •
  ؛)2010أيار /مايو(، نيروبي، كينيا لفرعية للمشورة العلمية والتقنيةا

ية أثناء االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاق: حلقة عمل عن تعميم التنوع البيولوجي في المناظر الطبيعية •
  ؛)2010تشرين األول /أكتوبر(التنوع البيولوجي، ناغويا، اليابان 

أثناء االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، : المبادرات المحلية والتنوع البيولوجي •
  .)2010تشرين األول /أكتوبر(ناغويا، اليابان 

مناسبة تنظيم يقترح مرفق البيئة العالمية  . ع البيولوجين إشراك القطاع الخاص في حفظ التنوعمناسبة خاصة  •
 إشراك القطاع الخاص والمانحين في التنوع البيولوجي خالل السنة الدولية للتنوع البيولوجي، لعمل علىخاصة ل

بالتعاون مع الشركات الخاصة المهتمة باألمر، ووكاالت مرفق البيئة العالمية ذات الصلة، والمنظمات غير 
ويتمثل االقتراح الرئيسي في االستناد إلى نتائج ومداوالت االجتماعات الرئيسية وتعظيمها، .  ومية الشريكةالحك

http://www.equatorinitiative.org)
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حزيران / تنظمه ألمانية في يونيوخاص بشأن التنوع البيولوجي، الذيمثل المنتدى العالمي للمانحين من القطاع ال
  .، بصفتها الرئيس الحالي التفاقية التنوع البيولوجي2009

من .  معرض تفاعلي لمرفق البيئة العالمية في المناسبات واالجتماعات الدولية الرئيسية عن التنوع البيولوجي •
العلمية والفنية تحت المعارض  وصورخالل السنة الدولية للتنوع البيولوجي، تنظيم عدد من معارض الالمقرر 
ويبين  في االجتماعات الدولية الرئيسية ه معرضوسوف ينظم مرفق البيئة العالمية".  التنوع البيولوجي"شعار 

قصص النجاح في برامجه ومشاريعه في مجال التنوع البيولوجي، وذلك بالتنسيق مع اتفاقية التنوع البيولوجي 
 ورقص تقليدي اتوقد يشمل المعرض أيضا بعض األفكار اإلبتكارية مثل مسرحي.  والمنظمات الشريكة األخرى

يولوجي، ومناسبات للشباب واألطفال، ومناسبات أخرى يمكن من خاللها أن يتواصل مرفق التنوع البتحت شعار 
  .البيئة العالمية مع جماهير متنوعة

خالل السنة الدولية .  جوائز التقارير الصحفية لوسائط اإلعالم عن التنوع البيولوجي التابعة لمرفق البيئة العالمية •
ق البيئة العالمية وسائط اإلعالم إلى تقديم تقارير صحفية، بما في ذلك ، سيدعو مرف2010للتنوع البيولوجي في 

ويمكن للصحفيين في العالم أجمع .   العالمحول فيديو وصور تجسد أنشطة التنوع البيولوجي ةطأشرمقاالت و
وز وسيح.   ومشاريع التنوع البيولوجي وأنشطته األخرىج هذه المسابقة، على أن يكونوا قد غطوا برامدخول

أفضل تقرير بجائزة التقارير الصحفية عن التنوع البيولوجي التي يقدمها مرفق البيئة العالمية، وسوف يقدمها في 
يعقد مع حفل تقديم وس.   في ناغويا، باليابانهالمقرر عقداالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في احتفال خاص أثناء 

  . العالمية، وفقا الستراتيجية اتصاالت المرفق ندوة لوسائط اإلعالم بشأن مرفق البيئةالجائزة
ة، وأنشطة اتصاالت قائمة على اإلنترنت بشأن قصص النجاح والتحديات التي بصرينشورات، ومواد سمعية وم •

يقترح المرفق سلسلة من المنشورات عن .   ومشاريع التنوع البيولوجي في مرفق البيئة العالميةجه برامجتوا
وسيسعى .  ز الترابط القوي بين التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ورفاه اإلنسانالتنوع البيولوجي تبر

.  (TEEB)المرفق إلى ربط هذه السلسلة مع نتائج الدراسة بشأن اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 
الواسعة المشاريع حافظة صرية أخرى الدروس المستفادة من  منشورات ومواد سمعية وبعرضوينبغي أن ت

 الوكاالت بينوبالنسبة للمنتجات األخرى ذات الصلة، ستتم مناقشات أخرى .   التنوع البيولوجي بمجالللمرفق
  .وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والشركاء اآلخرين

مستخدمي  هذهينبغي أن تشرك  – صريا على اإلنترنتح التي تتاحسلسلة من أنشطة االتصاالت والمحتويات  •
وقد تشمل .  معرفة المزيد عن التنوع البيولوجياهتمامهم ب ثارةالموقع الشبكي لمرفق البيئة العالمية في حوارات إل

إعداد أطلس ) 2 (؛4(Wiki)" ويكي"نشر إلكتروني عن قصص التنوع البيولوجي من خالل ) 1: (األنشطة ما يلي
لتي ينفذها مرفق البيئة العالمية، مع ملفات للمشاريع األساسية؛  ا5عالمي إلكتروني عن مشاريع التنوع البيولوجي

) 5(تجديد قسم التنوع البيولوجي في الموقع الشبكي للمرفق؛ ) 4(مسابقة للصور والفيديو حسب فئات محددة؛ ) 3(
  .رجمشاركة علماء وخبراء من الخابإعداد منتدى إلكتروني ومدونة إلكترونية عن مواضيع التنوع البيولوجي 

سيطور مرفق البيئة .  بيولوجيال الطرائق الجديدة لتوسيم التنوع الستخدامإشراك وكاالت اإلعالنات والتسويق  •
 استعمال مهارات من خالل الطرائق الجديدة لتوسيم التنوع البيولوجي لترويجالعالمية حملة اتصاالت إبتكارية 

لخطة بالتنسيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وشركاء وستعد هذه ا.  وخبرة أكبر وكاالت اإلعالنات العالمية
                                                        

  .عبارة عن موقع شبكي يسمح للزوار بإضافة مواد أخرى أو حذفها أو تغييرها" ويكي"   4
  الشبكي لجريدة الواشنطن بوست نموذجا طيبا لهذه الخريطة في الموقع ”TimeSpace“وتعبر خريطة    5
 )/world/timespace/com.washingtonpost.specials://http(.  
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ولتنفيذ .  ن من أجل التخطيط والتنفيذ الفعالين لألنشطة المذكورة أعاله خالل السنة الدولية للتنوع البيولوجييآخر
 وخبرات وستقدم الوكالة مهارت.  رةشهي اتصاالت قد مرفق البيئة العالمية مع وكاالتهذه االستراتيجية، سيتعا

  .كبرىمتخصصة للتواصل مع صانعي القرار على المستوى الرفيع ووسائط اإلعالم ال
وبصفتها  . شريك أساسي للسنة الدولية للتنوع البيولوجي )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   - 37

 أن توفر مجاال وية والثقافية، يمكن لليونسكوتربوكالة يمكنها دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في البحوث العلمية وال
 المسائل المتعلقة التي تتعامل معلألمم المتحدة الرئيسية متخصصة الوكالة وهي أيضا ال  .لى طائفة من الفاعلينإللوصول 

وقد أعدت   .نوع الثقافي من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالثقافة والتامانة عددلألبالثقافة؛ وعالوة على ذلك، فهي تقدم 
  .اليونسكو استراتيجية واسعة لالحتفال بالسنة الدولية

 معرضها الجديد عن تدشينكانون الثاني، في باريس، ل/ يناير22-21 اليونسكو مناسبة رفيعة المستوى في نظمست - 
جري حاليا إعداد وقد أعدت مذكرة مفاهيم، وي.  وسيتنقل المعرض حول العالم خالل السنة.  التنوع البيولوجي

  . المواردحشدخطط لشراكات متآزرة وحمالت ل
وسيركز هذا .  كانون الثاني/ يناير29 إلى 25 المعرض، مؤتمرا علميا من فتتاحابعد ستنظم اليونسكو أيضا  - 

وسيتم تنسيق .  المؤتمر على عدد من المواضيع التي حددها مؤتمر األطراف كمواضيع تحتاج إلى بحث علمي
كانون الثاني، /فريق الخبراء األكاديميين التابع للجمعية الملكية في ينايربشكل وثيق مع مؤتمر لعلمي المؤتمر ا

 ).انظر أدناه(شباط /فضال عن مؤتمر تروندهايم في فبراير

 إدارة التنمية االقتصاديةواليونسكو أيضا قناة يمكن من خاللها إدماج أفكار السنة الدولية للتنوع البيولوجي في  - 
ة التي صدرت بمناسبة السنة الدولية بة تعليمية عن التنوع البيولوجي، تشبه الحقيبوسيتم إصدار حقي.  االجتماعيةو

ة رسميا إلى جميع األطراف في اتفاقية التنوع ب توزيع هذه الحقيوتتجه النية إلى. التصحرمكافحة للصحاري و
 .البيولوجي في أثناء االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

، في مونتريال؛ وسيعكس 2010تموز /عن العالقة بين التنوع البيولوجي والثقافة في يوليومؤتمريتم عقد س - 
التطورات في اليونسكو المحققة نحو برنامج عمل بشأن التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي مع اتفاقية التنوع 

برنامج العمل المستقبلي ل اساسكون المؤتمر أيس  و.6البيولوجي، على أساس مجاالت اختصاص كل منهما
 .لليونسكو

تدمج التنوع البيولوجي مع القضايا األخرى المشتركة بين  ستسعى اليونسكو إلى تنظيم أنشطة فرعية وأخيرا، - 
 . مثل التنوع البيولوجي والجنسانية،القطاعات

، وأعضاء فريق اسةالرئشراكات مع اليونيب، و ، منهاو في شراكة مع فاعلين مهمين آخرينكستعمل اليونس - 
  . وسيتم النظر أيضا في شراكات مع جهات أخرى،االتصال المعني بالتنوع البيولوجي

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات  من ممثلين من (BLG) فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجييتكون   - 38
، واتفاقية رامسار، واتفاقية التراث (CMS)اع المهاجرة ، واتفاقية األنو(CITES) والنباتات البرية المعرضة لالنقراض

وقد بدأ األعضاء بالفعل في تخطيط أنشطة للسنة .  العالمي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
  :الدولية، بما في ذلك ما يلي

                                                        
لثقافة؛ وعالوة على ذلك، فهي تقدم إلى اليونسكو وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة مسؤولة عن المسائل المتعلقة با   6

  .األمانة عددا من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالثقافة والتنوع الثقافي
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 على المستويين أنشطة إضافية كثيرةإلى البدء في  حزمة إعالمية إلى األطراف، ترمي رسترسل اتفاقية رامسا - 
  في التي ستصدر2010وستكون طبعة .  الوطني والمحلي، تتم عادة في اليوم العالمي لألراضي الرطبة

 .هايمندمؤتمر تروعقد شباط، عن األراضي الرطبة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وهي تتالزم مع /فبراير  2

ولوجي، ستدمج اتفاقية األنواع المهاجرة عناصر السنة الدولية للتنوع البيولوجي بدعم من أمانة اتفاقية التنوع البي - 
مثل االجتماع المهم بشأن الحيوانات البرية في  (2010في اجتماعاتها المتعلقة باألنواع التي ستعقد في عام 

قية األنواع المهاجرة اتفوستساهم ا.  )’GRASP‘ مشروع بقاء القردة العلياشباط، واالجتماع الفني التفاق /فبراير
 .أيضا بقصص النجاح في السنة الدولية للتنوع البيولوجي ويمكن أن تنسق األنشطة مع أسرة اتفاقات هذه االتفاقية

يعتبر االجتماع و.   تقديم دعم ومنتجات ومواد إعالمية للسنة الدولية للتنوع البيولوجيCITESتعتزم اتفاقية  - 
فرصة أساسية إليجاد أوجه التآزر آذار /المقر عقده في مارس CITESتفاقية اي الخامس عشر لمؤتمر األطراف ف

 .ويجري حاليا التخطيط لمناسبات محددة

 للمناسبات في عام تقويم لوضع 2009حزيران /وأخيرا، سيجتمع المجلس الرئاسي للمعاهدة الدولية في يونيو - 
وستساهم المعاهدة الدولية أيضا بقصص النجاح، .  ي، مع إيالء االعتبار للسنة الدولية للتنوع البيولوج2010

 .وخصوصا المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

الغابات ، ولزراعةباإمكانية الوصول إلى صانعي القرار في الحكومات فيما يتعلق تقدم : منظمة األغذية والزراعة  - 39
منظمة األغذية وبعض المنظمات المرتبطة مع .  أيضا إلى رابطات المنتجين الزراعيينويمكنها .  ومصايد األسماك

وتستكشف المنظمة . لسنة الدولية للتنوع البيولوجي، مثل منظمة التنوع البيولوجي الدولية وضعت بالفعل خططا لوالزراعة
 عةمنظمة األغذية والزراتعد و.  بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي2010وسائل لربط شعار يوم األغذية العالمي في عام 

  .2009أيضا حقيبة تعليمية بشأن التنوع البيولوجي للسنة الدولية تشبه الحقيبة التي أعدت لتغير المناخ في عام 
ستناقش هذه المنظمة في اجتماعها بكازاخستان موضوع اليوم   .منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة  - 40

 المنظمة إلى النظر في إعالن موضوع لهذا اليوم يكون متعلقا بالسنة ودعت األمانة هذه. 2010الدولي للسياحة في عام 
  .الدولية للتنوع البيولوجي

وقد أصبحت . شريك مهم للوصول إلى وزارات الصحة والعاملين في قطاع الصحة منظمة الصحة العالمية  - 41
د إشراكها عنصرا مهما في تعميم التنوع ويع.  اعتبارات التنوع البيولوجي على نحو متزايد جزءا من واليتها ومناقشاتها

  .البيولوجي في أنشطة قطاعات غير تقليدية
سوف يحشد هذا التحالف عددا من المنظمات العاملة في  . (YUNGA) التحالف العالمي للشباب واألمم المتحدة  - 42

وسيطلب إليه النظر في ربط .  يةخالل السنة الدولقطاعات مختلفة، ولذلك فهو يعد عامال مضاعفا مهما لنشاط االتفاقية 
  . بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي2010موضوع يوم الشباب العالمي في عام 

ويستطيع أن يسهل الوصول إلى عدد .  2010شريك مهم لعام   (UNFF) لغاباتالمعني با األمم المتحدة منتدى  - 43
دعما أيضا ، يمكن للمنتدى أن يقدم 2011ة للغابات في عام  ووصوال إلى السنة الدولي .من المنظمات بشأن قضايا الغابات

الحتفال وقد تم االتفاق على قيام المنتدى واالتفاقية بربط أنشطتهما، والتخطيط .  مهما للسنة الدولية للتنوع البيولوجي
  . السنة الدولية للغاباتبدايةالختتام السنة الدولية للتنوع البيولوجي ومشترك 

 يعد منتديا مهما لطرح مسائل التنوع البيولوجي على المستوى دائم المعني بقضايا الشعوب األصليةالمنتدى ال  - 44
 ويجتمع المنتدى في نيويورك في نفس الوقت، ولذلك فهو يأتي في الوقت المناسب للترويج للسنة الدولية للتنوع . الدولي

  . الدائم وسوف تواصل التعاون معه في تنظيم المناسباتوترسل أمانة االتفاقية مندوبا عنها في المنتدى.  البيولوجي



 18 

التنوع من أجل " بحملتها تحت شعار 2010  ستحتفل هذه المؤسسة في عام .مؤسسة التنوع البيولوجي الدولية  - 45
اسبات وقد أعدت بالفعل سلسلة من المن.  ، التي تركز على دور التنوع البيولوجي الزراعي في دعم رفاهية اإلنسان"الحياة

وشجعت األمانة .   بلدا خالل السنة الدولية للتنوع البيولوجي، وأبلغت خطط التنفيذ إلى أمانة االتفاقية20في عدد يصل إلى 
  .البلدان أيضا على المشاركة في المبادرة كجزء من أنشطة السنة الدولية

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية  – اتفاقيات ريو  - 46
 لعام تقويم الاوينبغي ربط موضوع هذ.   اتفاقيات ريوتقويمتصاالت، مثل التنوع البيولوجي مشتركة بالفعل في أنشطة لال

 خالل فريق االتصال المشترك، ينبغي النظر في أنشطة ورسائل ومن.   مع موضوع السنة الدولية للتنوع البيولوجي2010
ويعد اليوم العالمي لمكافحة .  أخرى مشتركة، منها مشاركة األمناء التنفيذيين في مناسبات رفيعة المستوى خالل العام

 اليوم في عام التصحر فرصة مهمة لمناقشة أنشطة وموضوعات السنة الدولية للتنوع البيولوجي، وسوف يربط موضوع هذا
  . بالسنة الدولية2010

 تمثل هذه المبادرة شراكة بين الحكومات والمنزمات الدولية والمنظمات – (ICRI) ب المرجانية الدوليةبادرة الشعم  - 47
 من جدول 17تنفيذ الفصل مرتبطة بها، وذلك ب الةب المرجانية والنظم اإليكولوجيير الحكومية التي تسعى لحفظ الشعغ

وتجري حاليا مناقشات مع األمانة .  ، وغير ذلك من االتفاقيات واالتفاقات الدولية األخرى ذات الصلة21القرن أعمال 
لتأمين إيصال جميع رسائل السنة الدولية إلى أعضائها بغية التشجيع على قيام حوار ملموس وإيجاد حلول فعالة للمساعدة 

  .على حماية وحفظ التنوع البيولوجي
،  المؤتمر العالمي للمحيطات2010أيار /سيعقد المنتدى العالمي للمحيطات في مايو.   العالمي للمحيطاتالمنتدى  - 48
  .يمثل فرصة أخرى إلبراز قضايا التنوع البيولوجي البحري في سياق السنة الدوليةهو و

 وقد أرسلت األمانة . وسيتم النظر في أنشطة أخرى عند تحديد شركاء جدد، أخرىويمكن إشراك منظمات دولية   - 49
كتابا إلى مختلف وكاالت األمم المتحدة تطلب منها أن تنظر في تنظيم أنشطة واالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي في 

  .أي أيام دولية ذات صلة
  متاحف التاريخ الطبيعي، وحدائق الحيوان وحدائق النباتات

فهي كشركاء لجيها إمكانية الوصول إلى عامة .  نفس الوقتتمثل هذه مجموعة مستهدفة ومجموعة شركاء في   - 50
  .وكمجموعة مستهدفة، فنحن نسعى إلى إشراكها في العمل.  الناس والشباب وأعضاء المجتمع العلمي

وافق أعضاء الكونسورتيوم من حيث المبدأ، على االحتفال .  (CSP) كونسورتيوم المؤسسات العلمية والشركاء  - 51
والكونسورتيوم يمثل أيضا .  ووضع الكثير منهم خططا وأنشطة لتلك السنة.   للتنوع البيولوجي والترويج لهابالسنة الدولية

والموصى به أن تكون نقطة االتصال للكونسورتيوم نقطة اتصال .  نقطة لالتصال برابطات المتاحف الدولية األخرى
  .يرئيسية ألنشطتها المرتبطة بالسنة الدولية للتنوع البيولوج

بين الرابطة العالمية  مذكرة تفاهم تم التوقيع على.  (WAZA) الرابطة العالمية لحدائق الحيوان وحدائق النباتات  - 52
لحدائق الحيوان وحدائق النباتات وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، تتضمن أنشطة للسنة الدولية للتنوع البيولوجي كعنصر 

  .ألعمالهما المشتركة
خالل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، وافق رئيس هذه المنظمة على .   الدولية لحفظ حدائق النباتاتالمنظمة  - 53

  .2010تنظيم مؤتمر دولي بشأن حدائق النباتات والسنة الدولية للتنوع البيولوجي في عام 
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   اإلعالم واألفالمطوسائ
م منظمات اإلعالم فرصة للوصول إلى مختلف وسوف تقد.  يمثل ذلك أهم العناصر المضاعفة ألنشطة السنة  - 54

وإبرازها بين " 2010قصص النجاح لعام "وستكون وسائط اإلعالم أيضا وسيلة لعرض .  قطاعات السكان وصانعي القرار
.  وتستطيع أيضا أن توفر سبال إلعالم مختلف القطاعات بالقيمة االقتصادية للتنوع البيولوجي.  مختلف القطاعات السكانية

خيرا، يمكن لمحطات اإلذاعة والتلفزيون أن تقدم صورا الستعمالها من جانب الشركاء في إعداد أفالم الفيديو الخاصة وأ
  .بها
وستركز األمانة على محاولة لحشد منظمات اإلعالم العالمية واإلقليمية، بينما تكون اللجان الوطنية مسؤولة عن   - 55

  .ي قائمة إشارية للشركاء المحتملين التي يمكنها توسيعها مع ظهور فرص جديدةوفيما يل.  حشد منظمات اإلعالم الوطنية
، وهو أكبر مهرجان سينمائي من حيث المبدأ على االحتفال بالسنة الدولية للتنوع مهرجان وايلد سكرين السينمائي  - 56

كن أيضا لمجموعة الصور ويم.  2010، وتنظيم مهرجان متنقل لألطراف خالل عام 2010البيولوجي في مهرجان عام 
  .لهذا المهرجان أن تستخدم في مواد السنة الدولية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك الحقائب التعليمية

، وإيجاد السبل للتشجيع على 2010، ينبغي دعوته لفتح قناة خاصة للتنوع البيولوجي في عام التلفزيون األخضر  - 57
  .ولوجيعرض األفالم ذات العالقة بالتنوع البي

 التي تقدم دراسات حالة وامثلة ”Nature Inc“، أنتجت سلسلة ممتازة تحت عنوان شركة تصوير الكوكب المتحد  - 58
 وستكون متاحة 2009وسوف تعرض بعض حلقات هذه السلسلة خالل عام .  إلسهام التنوع البيولوجي في االقتصاد

  . بحث السبل للتوسع في توزيع السلسلة على األطرافوسيتم.  حلقات جديدةكما سيتم إنتاج.  للتوزيع العالمي
وقد اجتمع رئيس هذه الشركة واألمين .  2007 قامت بعمل ممتاز مع أمانة االتفاقية في عام برس شركة انتر  - 59

  .وينبغي عقد مذكرة تفاهم إلضفاء الطابع الرسمي على هذه الترتيبات.  التنفيذي بالفعل وناقشا بنود ممكنة للتعاون
وسيكون .   شريك مهم، نظرا لخبرتها في مجال صحافة البيئة، فضال عن أنباء األعمال رويترز–طومسون   - 60

وعالوة على ذلك، ومن خالل .  الترويج للقيمة االقتصادية لتلنوع البيولوجي أكثر فاعلية إذا أمكن حشد مراسلي هذه الشبكة
  .مؤسسة طومسون، لديها القدرة على حشد المراسلين

 تصدر مجلة وتشغل أيضا قناة تلفزيونية، وقد أعربت عن اهتمامها بالدخول في شراكة معنا ناشيونال جيوغرافيك  - 61
  .لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي

 لديها شبكة واسعة من المجالت العلمية الوطنية ويمكن أن تغطي احتفاالت السنة انترناشيونالجيو ماغازين   - 62
  .صالح المجموعات المستهدفة الوطنيةالدولية ل

بيولوجي، اللتنوع ليوم الدولي ل ل2007 أنتجت أفالما وثائقية ممتازة في عام (TVE)هيئة التلفزيون من أجل البيئة   - 63
وينبغي االتصال ".  تقرير األرض" هذه األفالم بعد ذلك كجزء من سلسلة بعرضوقامت هيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطانية 

  .ها إلنتاج أفالم وثائقية عن السنة الدولية للتنوع البيولوجيب
  .”Nature Inc“ أنتج سلسلة (Dev TV)التلفزيون من أجل التنمية   - 64
 أثناء رئاسة البرتغال للمناسبة التي نظمها 2007ت في عام صدر ”Nature Gets a Price“ الطبيعة لها ثمن  - 65

ونقلت هذه على عدة قنوات تلفزيونية، وتعمل اآلن بدعم من .   والتنوع البيولوجياالتحاد األوروبي بشأن قطاع األعمال
 اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي الدراسة عنالحكومة اإليطالية إلعداد فيلم وثائقي على أساس استنتاجات 

(TEEB) اتفاقية التنوع البيولوجيفي أثناء االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ناغويا ، وسوف يعرض.  
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، برنامج موجه لتالميذ ومدرسي المدارس الثانوية، وفيه تقوم كل (YRE) مراسلون من الشباب من أجل البيئة  - 66
ويتم اختيار أفضل التحقيقات الصحفية في .  مجموعة بتعويف مشروعها الخاص بها إلجراء تحقيق حول قضية بيئية محلية

 التحكيم، وسوف تنشر أفضل هيئةوستكون أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عضوا في .  لرابطةابجوائز االحتفال السنوي 
إلى ) مراسلين(واستنادا إلى التمويل، سيدعى أفضل مراسل .  التحقيقات على الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي

  . في االتفاقيةحضور االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
  قتصادية الرئيسيةالقطاعات اال

ولذلك، فإن .   في عمل االتفاقيةة الرئيسيقطاعاتلسنة في زيادة إشراك عدد من اللرئيسية لف ااهدإحدى األيتمثل   - 67
وسيكون الوصول إلى هذه .  أي عمل للسنة الدولية ينبغي أن يسعى إلى إيصال أهمية االتفاقية ألنشطة هذه القطاعات

وسوف يسعى مسؤولو البرامج أيضا إلى إعداد .  لذين يعملون في مجاالت مواضيعية معينةالجماعات من خالل الشركاء ا
م اإليكولوجية والتنوع البيولوجي أيضا فرصة ظسيوفر نشر تقرير الدراسة عن اقتصاديات الن  و.رسائل واستراتيجيات

ألنشطة االقتصادية في في ايولوجي وبما أن التقرير سيشرح مساهمة التنوع الب.  ممتازة للوصول إلى هذه الجماعات
كما أن مؤلفي التقرير سيلعبون دورا مهما كعناصر مضاعفة ونقاط .  قطاعات كثيرة، فإن حشد استنتاجاته سيكون مهما

وعالوة على ذلك، فإن المنتجات اإلعالمية التي تبرز القيمة االقتصادية للتنوع البيولوجي، مثل .  اتصال لهذه الجماعات
وبينما تدعو الحاجة إلى مزيج من العمل .  ، يجب حشدها وتوزيعها على هذه الجماعات”Nature Inc“التفزيونية السلسلة 

؛ التجارة؛ وكمصايد األسما؛ والغابات؛ والزراعة هيلتحديد هذه الجماعات واستهدافها، فإن بعض أهم هذه الجماعات 
  .السياحة و؛الطاقةو

  المنظمات غير الحكومية
المنظمات غير الحكومية أداة مهمة التفاقية التنوع البيولوجي للتواصل مع عدد من المجموعات ستكون   - 68

وقائمة المنظمات غير الحكومية التي يمكن حشدها .   التي تفتقر األمانة إلى األموال أو الخبرة الالزمة لحشدهاالمتخصصة
  :ثلة هذه المنظماتللسنة ادولية للتنوع البيولوجي قائمة ضخمة، وفيما يلي بعض أم

مثل المنظمة الدولية لحفظ الطبيعة،  ((BINGOs) المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بالتنوع البيولوجي  - 69
ينبغي أن تدعى ) ومنظمة حفظ الطبيعة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والصندوق العالمي للحفظ، ومنظمة الطيور الدولية

.  نة الدولية للتنوع البيولوجي، والتركيز على مبادرات التوعية التي تقوم بها بصدد السنة الدوليةلتنظيم مناسبات خالل الس
، مثل عمل مبادرة العد التنازلي لعام 2010وإذا كان لدى المنظمات غير الحكومية برامج ومبادرات مرتبطة بهدف عام 

 تنسيق أنشطة التوعية واستعمال اآلليات المؤسسية لحشد  التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، يجب التشجيع على2010
.  التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةوينبغي حشد اللجان المتخصصة، مثل لجنة التعليم واالتصال .  أصحاب المصلحة

ن يعملون مع هذه وبينما ينبغي أن يقوم مسؤول االتصال األول في أمانة االتفاقية بدور في ذلك، فإن مسؤولي البرامج الذي
  .المنظمات على أساس منتظم ينبغي أن يضطلعوا بأغلبية األنشطة

ومن خالل .  2010واحدة من المبادرات القيادية لحشد األنشطة لبلوغ هدف عام  2010مبادرة العد التنازلي لعام   - 70
 إنقاذ التنوع البيولوجي، فإن هذه  شريك تقريبا، يعملون بنشاط وبصورة مباشرة على900شبكتها القوية، التي تتكون من 

وسيقدم شركاء المبادرة أحد قنوات المعلومات .  المبادرة ستكون شريكا أساسيا للسنة الدولية في أوروبا وحول العالم
وتنظم المبادرة عددا من المناسبات لجمع الشركاء .  الرئيسية، أو أداة مهمة للوصول إلى المجموعات المستهدفة حول العالم

وعلى المستوى األوروبي، ستشترك المبادرة بنشاط في حملة .  2010ا لتنسيق أعمالهم، ومناسباتهم ورسائلهم لعام مع
وسوف تستمر هذه الحملة لمدة سنة من منتصف عام .  لالتصاالت على نطاق االتحاد األوروبي بشأن التنوع البيولوجي

2010.  
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لقصص النجاح بشأن " أحد المصادر الرئيسية 2010تنازلي لعام ستكون مبادرة العد ال.  2010قصص النجاح لعام  •
وسوف يبدأ جمع هذه القصص في عام .  ، وذلك ألمانة االتفاقية وألصحاب المصلحة اآلخرين"التنوع البيولوجي

  .، وتنتقل هذه عبر وسائط اإلعالم المختلفة على الموقع الشبكي للمبادرة2009
 وخالل السنة الدولية للتنوع البيولوجي، ستشترك مبادرة العد 2010صوال إلى عام و.  المناسبات الدولية الرئيسية •

.  2010 وإطار ما بعد عام 2010 في مناسبات رئيسية وتنظم عدة مناسبات حول هدف عام 2010التنازلي لعام 
  وستشترك مبادرة العد .2010وستدعم بنشاط أمانة االتفاقية في مناسباتها وفي االحتفاالت باأليام الدولية في عام 

  : في المناسبات التالية2010التنازلي لعام 
افتتاح السنة الدولية للتنوع البيولوجي بواسطة رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، برلين، ألمانيا، في  §

 كانون الثاني/يناير

 كانون الثاني/ ينايرفي ، افتتاح معرض اليونسكو، باريس،السنة الدولية للتنوع البيولوجياالحتفال ب §

 شباط/فبرايرمؤتمر تروندهايم، النرويج،  §

 حزيران/كأس العالم لالتحاد الدولي لكرة القدم، جنوب أفريقيا، يونيو §

 أيلول/سبتمبرم المتحدة، نيويورك، الجمعية العامة لألم §

 تشرين األول/االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، ناغويا، اليابان، أكتوبر §

  .تشرين األول/الدولية للتنوع البيولوجي، كانازاوا، اليابان، أكتوبراختتام السنة  §
 وتستضيف تقويما للمناسبات التي ستعقد في عام 2010  ستنشئ مبادرة العد التنازلي لعام -  2010تقويم مناسبات  •

مناسبات التوعية وسوف يكون التقويم متصال بتقويم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ويركز على .   وما بعده2010
  .العامة التي ينظمها الشركاء وغيرهم من أصحاب المصلحة

.  سيتم إنتاج نشرات خاصة وسلع ترويجية تذكارية بمناسبة السنة الدولية للتنوع البيولوجي.  2010اتصاالت عام  •
رة العد التنازلي لعام وسوف تنظم حملة جماهيرية من خالل مباد.  وسيتم إعداد برنامج للسفراء بالتعاون مع الشركاء

  . وشركائها إلشراك شخصيات من خارج مجتمع البيئة2010
. 2010سيتم إعداد مشاريع خاصة مع الشركاء من قطاع األعمال في مبادرة العد التنازلي لعام . إشراك قطاع األعمال •

  .البيولوجي بالتنوع 2010وباإلضافة إلى ذلك، سيطلب من الشركات اإلعالن عن التزام محدد في عام 
، مناسبات خاصة حول 2010سوف تنظم، بالتعاون من شركات مبادرة العد التنازلي لعام . حشد السلطات المحلية •

  .2010 وإطار ما بعد عام 2010إسهام السلطات المحلية في بلوغ هدف 
 لمبادرة العد التنازلي لعام تنظم المراكز المتعددة األقاليم التابعة. للتنوع البيولوجي النشاط العالمي للسنة الدولية •

وسوف تنظم بعض المبادرات .   في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا احتفاالتها بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي2010
  .المماثلة للمبادرات المنفذة على المستوى األوروبي مع القيام بعدة مبادرات إضافية من جانبها

لتنظيم مناسبات خالل  تحالف اتفاقية التنوع البيولوجي غير الحكومية، بما فيهاوينبغي دعوة شبكات المنظمات   - 71
  .السنة الدولية للتنوع البيولوجي وتعزيز أنشطة التوعية الخاصة بها

، وهو Connect2Earthومن المبادرات الخاصة األخرى التي يمكن النظر فيها بالنسبة للمنظمات غير الحكومية   - 72
خضر يديره االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والصندوق العالمي لحفظ الطبيعة، يشارك فيه الشباب والخبراء مجتمع إلكتروني أ
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وتعقد حاليا مناقشات لدعم مواضيع متعلقة بالتنوع  . لتبادل اآلراء حول التحديات البيئية العاجلة التى تواجه العالم اليوم
  . وتشجيع إيجاد حلول مجدية من أجل مستقبل مستقبل أكثر استدامةالبيولوجي خالل السنة للمساعدة على تعزيز الوعي

  المجتمع العلمي
يتمثل أحد العناصر المهمة للسنة الدولية للتنوع البيولوجي في إبراز آخر التطورات في علم التنوع البيولوجي التي   - 73

وقد . مل الذي يقوم به المجتمع العلميأمثلة للع" 2010قصص النجاح لعام " وستكون بعض  .ستسهم في تنفيذ االتفاقية
دعيت المجالت العلمية الرئيسية إلى تخصيص أعداد لقضايا التنوع البيولوجي وعلم التنوع البيولوجي والحديث عن السنة 

  .الدولية للتنوع البيولوجي
سكو مؤتمرا رفيع إذ ستعقد اليون . وسوف يوفر عدد من المؤتمرات الدولية الرئيسية فرصا أخرى خالل العام  - 74

خبراء الويقوم فريق . كانون الثاني كجزء من مناسباتها الدولية احتفاال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي/المستوى في يناير
، وسيكون علم وسياسة التنوع 2010كانون الثاني /األكاديميين الدولي التابع للجمعية الملكية بالتخطيط لعقد مؤتمر في يناير

شباط فرصة لمعالجة قضايا السياسات التي /وسوف يوفر مؤتمر ترودنهايم في فبراير.  أحد موضوعاته الرئيسيةالبيولوجي
  .2010ستظهر على مدى العام وتهيء المسرح لعقد المناقشات بعد عام 

لالتفاقية مع اليوم يتزامن عقد االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا التابعة   - 75
وينبغي . وينبغي النظر إليه كفرصة إلبراز أفضل العلوم حول التنوع البيولوجي.  2010الدولي للتنوع البيولوجي في عام 

  .أن يتم العمل مع شركاء لتنظيم هذه العملية
  المجتمعات األصلية والمحلية

والواقع . لنسبة للسنة الدولية للتنوع البيولوجي ولالتفاقيةتمثل المجتمعات األصلية والمحلية جماعة بالغة األهمية با  - 76
 تضمن طلبا بأن تشكل المجتمعات األصلية والمحلية جزءا ال يتجزأ من االحتفاالت الدولية بالسنة الدولية 9/13أن المقرر 

 دعوة الشبكات اإلقليمية وينبغي. ويعتبر المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية محفال مهما. للتنوع البيولوجي
وهناك عدد من .  للمجتمعات األصلية والمحلية لتنظيم مناسبات خالل السنة برمتها ولتعزيز مبادرات التوعية الخاصة بها

مقررات مؤتمر األطراف التي تدعو األمانة إلى إدماج المجتمعات األصلية والمحلية في االحتفاالت بالسنة الدولية للتنوع 
قصص النجاح لعام " ومن الواضح أن عددا من .وأن تأخذ في االعتبار القضايا ذات األهمية لهذه المجتمعاتالليولوجي 

  .سوف تستمد من خبرة المجتمعات األصلية والمحلية وينبغي تحديد مجموعة فرعية من هذه المجتمعات" 2010
  المعلمون

وبالنسبة . لتدريس وحلقات العمل الدراسية واإلنترنتيمكن الوصول إليهم من خالل المواد المطبوعة ومؤتمرات ا  - 77
. للمعلمين في البلدان النامية، فإن قيود الموارد ستقتضي إتاحة جميع المعلومات في أشكال مبسطة ويمكن إنتاجها بسهولة

 فضال عن تعليم وتتضمن هذه المجموعة المعلمين من مستويات مختلفة، ابتداءا من المرحلة األولية حتى المرحلة الجامعية،
وتعمل أمانة االتفاقية مع اليونسكو على إعداد حقيقة تعليمية بشأن التنوع البيولوجي لتوزيعها من خالل الشبكات . الكبار

وسوف تعمل أمانة االتفاقية أيضا مع لجنة التعليم واالتصال التابعة لالتحاد الدولي . المختلفة للمدارس العاملة مع اليونسكو
  .ة للوصول إلى شبكات المعلمين العاملين في مجال التعليم الرسمي وغير الرسميلحفظ الطبيع

، وستقوم )tin.cbd.greenwave(إداة رئيسية لتعبئة األطفال خالل العام " الموجة الخضراء"وستكون حملة   - 78
ويجب . مدارسها، وينبغي تحديد شركاء آخرين للقيام بعملية الترويج هذهاألطراف بالترويج للموقع الشبكي وحملته بين 

  . بما يتوازى مع إعداد الرسائل للسنة الدولية للتنوع البيولوجي2010إعداد رسائل الموجة الخضراء لعام 
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  التوسيم وإعداد الرسائل  -8
 إلعداد الرسائل وللعمل هو وطني وعالمي من المهم مالحظة أنه بالنسبة لمعظم المجموعات، فإن اإلطار المرجعي  - 79

وهناك حاجة إلى اتخاذ اإلجراءات على المستوى العالمي، ولكن النجاح سيعتمد على التجميع الناتج لألعمال .  على السواء
ة ولذلك، سيتم التوسيم وإعداد الرسائل على نحو تدعى فيه األطراف إلى إدماج رسائلها في الحمل.  على المستوى الوطني

  .الدولية الموضوعة من جانب األمانة
  التوسيم

بالرغم من أن التنوع البيولوجي ليس مفهوما بصورة شائعة كعالمة مميزة من جانب أعضاء مجتمع التنوع   - 80
وقد خلصت دراسة برعاية الجمعية الملكية .  البيولوجي، فهناك حجج وأسباب قوية لفهم التنوع البيولوجي من هذا المنظور

 فالناس يقدرون قيمة التنوع – وكتبها تيم كتشن، أن التنوع البيولوجي مؤسس كعالمة مميزة 2003ة الطيور في عام لحماي
على دراية ببعض القضايا العالمية وعدد ليس وهم .  البيولوجي، ويربطون بينه وبين صور ومفاهيم معينة من الطبيعة

.  البيولوجي، وهم على استعداد للعمل من أجل إنقاذ التنوع البيولوجيبالقليل من القضايا المحلية المرتبطة بحفظ التنوع
ويتمثل التحدي الرئيسي لتعزيز العالمة المميزة للتنوع البيولوجي في الحاجة إلى إعداد قصص عاطفية قوية تبين الجهود 

ار التجربة الشخصية في االنتفاع وينبغي ربط ذلك بمحاولة إلظه.  التي يقوم بها أصحاب المصلحة إلنقاذ التنوع البيولوجي
  .بالتنوع البيولوجي بشكل يجعل من أثرها مرئيا في الحياة اليومية

وقد أجريت دراسة مؤخرا لقياس مواقف األوروبيين تجاه قضية التنوع البيولوجي وذلك من جانب مؤسسة يورو   - 81
ية من اإلدراك لدى عامة الناس بالتنوع ، ووجدت هذه الدراسة درجة عال2007تشرين الثاني /بارومتر في نوفمبر

غير أن هناك مجاال هائال إلحراز التقدم، ال سيما فيما .  البيولوجي وقضاياه، بما في ذلك أهمية اإلثنين لرفاهية اإلنسان
  .يتعلق بالتدابير التي يمكن للبشر اتخاذها

ويتحقق .  ع البيولوجي لألفراد في حياتهم اليوميةتتمثل االستراتيجية الموصى بها في إظهار المنافع العملية للتنو  - 82
ذلك من خالل إظهار الروابط بين التنوع البيولوجي والمفاهيم الرئيسية األخرى التي تحقق مستوى معين من المشاركة من 

لتنوع التي يتركها هذا السلوك على ا" والبصمة"جانب أصحاب المصلحة بإقامة روابط واضحة ومرئية بين سلوك األفراد 
ويبين الجدول أدناه عددا من الروابط الممكنة مع القضايا البيئية األخرى وذلك بالنسبة لكل هدف من أهداف . البيولوجي

  .السنة الدولية للتنوع البيولوجي

  أمثلة الصلة بمفاهيم أخرى  هدف السنة الدولية للتنوع البيولوجي

  وبالتهديداتتعزيز التوعية العامة بأهمية حفظ النوع البيولوجي
   التنوع البيولوجيالتي يتعرض لها

  ،تغير المناخ
  هنقص المياه ونوعية المياه ونوعية اإلمداد الغذائي وكميت

زيادة التوعية بإنجازات إنقاذ التنوع البيولوجي التي حققتها 
  بالفعل المجتمعات والحكومات

المجتمعات األصلية والمحلية التي تعيش في انسجام مع 
 المجتمعات التي استطاعت أن تعيد التفكير في عالقتها .الطبيعة
  بالطبيعة

 الخطوات أن تتخذمناشدة األفراد والمنظمات والحكومات 
  الفورية الضرورية لوقف ضياع التنوع البيولوجي

قليص االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور تبرنامج 
مكافحة تغير كوسيلة ل، (REDD) الغابات في البلدان النامية

المناخ وإنقاذ التنوع البيولوجي؛ إنقاذ مستجمعات المياه كوسيلة 
  .لخدمة الهدفين
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  أمثلة الصلة بمفاهيم أخرى  هدف السنة الدولية للتنوع البيولوجي

قليمية؛ ها مراكز االمتياز اإلتجارب التنمية المستدامة، ومن بين  حلول إبتكارية لخفض هذه التهديداتالتشجيع على 
؛ الشهادة شهادة القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي

  الخضراء

بدء حوار بين أصحاب المصلحة حول الخطوات الواجب 
  2010اتخاذها في فترة ما بعد عام 

  .الحوار بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية

  
ويتمثل عنصر ثان في إيصال المنافع العاطفية والروحانية للتنوع البيولوجي بصورة نشطة من خالل اعتماد نهج   - 83

وويجب .   مميزة التنوع البيولوجي وبالحصول على تأييد األفراد والجماعات الرئيسيينموجه وأكثر ثقة في استعمال عالمة
وبينما يعتبر هناك .  مقاومة اإلغراء المتمثل في السعي فقط إلى إشراك األفراد المشهورين في مجتمع التنوع البيولوجي

  .مؤخرا إلى تبني قضية التنوع البيولوجياألشخاص وأنشطتهم مصدرا للوحي، فمن المهم إيجاد األشخاص الذين تحولوا 
وستكون هذه معدة .  وجاري حاليا إعداد عالمة مميزة مرئي وهوية بصرية مع أخذ هذه االعتبارات في الحسبان  - 84
  .2009تموز /راف والشركاء بمنتصف يوليوطلأل

  الرسائلإعداد 
وسوف .  اد إلى عملية إعداد العالمة المميزة أعالهستتم صياغة الرسائل للسنة الدولية للتنوع البيولوجي باالستن  - 85

ويرد محتوى هذه .  تكون على غرار الرسائل الصادرة عن الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
قع إرشادات كاملة للتواصل على المولألطراف والشركاء ستتاح و . UNEP/CBD/COP/9/15 الوثيقةفي الثالثة الطبعة 

  .www.cbd.int/2010الشبكي للسنة الدولية للتنوع البيولوجي 

  الرئيسية للسنة الدولية للتنوع البيولوجيالرسائل  – 1ر اإلطا

  .يره أو تدملطبيعة ولديهم القدرة على حمايتهي لثرالبشر جزء من التنوع ال
ت والنظم الحية التي توفر لنا  إلدامة الشبكاأساسي ، على األرضالحياةأشكال تنوع أي التنوع البيولوجي 

  .الصحة والثروة والغذاء والوقود والخدمات الحيوية التي تعتمد عليها حياتناجميعا أسباب 
ها، عويضهذه الخسائر ال يمكن تو.  الحياة على األرض بمعدل يتسارع بشدةتنوع فقدانا لالنشاط البشري يسبب 

ولكن يمكننا منع .  ا في حياتنا اليوميةهعتمد علينحياة التي  الدعمنظم لوتحدث ضررا جميعا  لنا الفقروتسبب 
 .حدوث هذه الخسائر

ز نركو منجزاتنا للحفاظ التنوع البيولوجي معا في ننظر هيا .  هو السنة الدولية للتنوع البيولوجي2010عام 
  .لعملدقت ساعة القد .  نامستقبلالماثل أمام  للتحدي ملح الالطابععلى 

  
الترويج لألمثلة من المجتمعات السنة الدولية للتنوع البيولوجي إلى   تستند– "2010نجاح لعام قصص ال"  - 86

وهذه القصص .   على طائفة من المقاييس والمستويات2010والحكومات والمنظمات التي تمكنت من تحقيق هدف عام 
ويتم أيضا .  مة االقتصادية في حياة المجتمعاتوينبغي تقديم هذه األمثلة بطريقة تبرز المساه.  ستصبح في حد ذاتها رسائل

http://www.cbd.int/2010
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وفي سياق عملية إعداد الرسائل .  إبراز الدور المهم للمجتمعات األصلية والمحلية بوجه خاص في اختيار هذه القصص
  .المذكورة أعاله، سيحتاج األمر إلى الترويج لهذه القصص

 تمثل إصدار الرسائل الفائقة المستوى باللغة  أعاله إن عملية إعداد الرسائل المذكورة– الشركاء والرسائل  - 87
وسيكون للشركاء واألطراف الحرية في ترجمة هذه الرسائل إلى اللغات .  اإلنجليزية وبلغات األمم المتحدة من جانب األمانة

  .المحلية

   وسيلة لتوصيل الرسائل إلى مجموعات مستهدفه–عالمية اإلمنتجات ال  -9
الدولية للتنوع البيولوجي إعداد مجموعة من منتجات المعلومات الرئيسية للمجموعات سوف تتطلب السنة   - 88

  .وستقوم األمانة بإعداد مجموعة أساسية من هذه المواد بهدف إتاحجتها لعدد من المنظمات لمواصلة توزيعها.  المستهدفة
  ) int.cbd.www/0102( الموقع الشبكي

الوسيلة سيكون محتوى وبهذه .  تعد اإلنترنت أداة بالغة األهمية للتوصيل بالنسبة لعدد من المجموعات المستهدفة  - 89
وشكل الموقع الشبكي للسنة الدولية للتنوع البيولوجي التابع ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي موقعا مركزيا لتوزيع المعلومات 

بتنظيم هذا الموقع مع إعداد مواقع مماثلة من خالل بعض أعضاء آلية غرفة تبادل تقوم األمانة وس.  عن السنة الدولية
وستكون العناصر .  وسوف يحتوي على أدوات إلدارة المحتوى تسمح للمشتركين بإدخال معلوماتهم وتحديثها. المعلومات

  :الرئيسية للموقع كما يلي
تتمكن المجتمعات والمنظمات والشركاء من اإلعالن عن س. "قصص النجاح " عنمعلوماتغرفة تبادل ال •

 . وما بعده2010قصصهم وشرح كيفية إسهامها في بلوغ هدف عام 

، بما في ذلك المواد اإلعالمية المتعددة األشكال تشمل الصور وأفالم الفيديو نسخ إلكترونية من المواد •
 .وفالش بوينت ببرنامج الباوروالعروض السمعية والعروض 

 . ألنباء وقصص النجاح الخاصة بالسنة الدولية للتنوع البيولوجيات سمعيةملف •

 المتعلقة بالسنة ممع توفير القدرة للشركاء لوضع معلومات عن المناسبات الخاصة به (تقويم المناسبات •
 .)الدولية

 .روابط إلى الشركاء ومعلومات عنهم •

 .منتديات مناقشة حول المسائل المرتبطة بالسنة الدولية •

 .روابط لألخبار المنشورة حول العالم •

 .بوابة لألطفال •

 .بوابة للشباب •

 .الموجة الخضراءموقع شبكي لمبادرة  •

 .صور متحركة قابلة للتحميل •

  .المتاحة لتوزيع المحتوىالجديدة عدد من األدوات وجود وسوف ينتهز الموقع أيضا فرصة   - 90
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  مواد للتلفزيون
ولذلك، ينبغي أن تقدم استراتيجية السنة الدولية للتنوع .  صول إلى المجتمعاتيظل التلفزيون أقوى وسيلة للو  - 91

، ومثال البيولوجي بعض المواد األساسية التي يمكن لوسائط اإلعالم أن تستخدمها إلعداد رسائل ذات مواصفات خاصة
  :ذلك

للسنة الدولية الرئيسية   سوف يتم إعداد شريط موجز بالفيديو لشرح الرسائل – شريط ترويجي بالفيديو  )أ(
وتشمل هذه مقابالت مع األمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج األمم .  من خالل صور ومقابالت وملصقات

  .المتحدة للبيئة، واألمين التنفيذي لالتفاقية، بين آخرين
 ينبغي إعداد نشرة – )للتنوع البيولوجيللطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية  (نشرة إخبارية بالفيديو  )ب(

 دقائق لشرح الخطوط العريضة لالستنتاجات في الطبعة الثالثة من النشرة من خالل 8 إلى 5إخبارية بالفيديو مدتها من 
  .وبما أن هذه ستكون موازية للسنة الدولية، فسوف تكون بمثابة وثيقة مساندة.  صور ومقابالت

 تاريخية يستطيعون جمعها إلدخالها في لقطاتمحطات التلفزيون دائما إلى  تسعى –لقطات تاريخية   )ج(
 للحصول على لقطات تاريخية Wildscreen و TVEوسوف تعمل األمانة مع شركاء مثل .  األفالم عن التنوع البيولوجي

يخية لقصص النجاح لعام وبصفة خاصة، ينبغي إنتاج لقطات تار.  تستخدم من جانب الحكومات في إنتاج أفالمها الترويجية
2010.  

 عملت األمانة بالفعل مع عدد من شركات اإلنتاج إلنتاج مواد مهمة – الترويج لمواد أخرى وتوزيعها  )د(
  وقد أنتجت مؤسسة التلفزيون من أجل .كجزء من السنة الدولية للتنوع البيولوجييمكن أن تعيد توزيعها إلى األطراف 

 بإنتاج سلسلة بعنوان One Planet Picturesوقامت شركة ".  تقرير األرض" الصلة في سلسلة البيئة عددا من الحلقات ذات
“Nature Inc.”التي يمكن إتاحتها لمحطات اإلذاعة والتلفزيون الوطنية ،.  

  ة للصحفأهميمواد ذات 
 التفكير في بعض ويجري.  تتطلب وسائط اإلعالم المطبوعة عددا من المواد األخرى لتسهيل إعداد المقاالت  - 92

  :المنتجات التالية بكل لغات األمم المتحدة
 نشرات صحفية •
 ورقات معلومات عن االتفاقية •
 2010رسوم بيانية وورقات بيانات عن مؤشرات هدف عام  •
 صور تاريخية للسنة الدولية للتنوع البيولوجي •
  في شكل جاهز للطبع2010قصص النجاح لعام  •

   المتنقلةعارضالم
.  الوارد وصفها أدناه ستضم تنظيم عدد من المعارض الفوتوغرافية والعلمية والفنية(ن المناسبات الدولية العديد م  - 93

  :وهناك بعض المعارض الموجودة بالفعل وأعرب بعض الشركاء عن اهتمامه
 ،GEO، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، مجلة ”Nature our Precious Web“ "ا الثمينةنالطبيعة، شبكت" •

افتتح هذا المعرض في ألمانيا في .  2010، ومبادرة العد التنازلي لعام (GTZ)الوكالة األلمانية للتعاون التقني 
 .، وهو اآلن يتنقل في أوروبا، وهو متاح لتنظيمه في بلدان أخرى2007عام 
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وفقا لمسودة ، رغم االتفاق على الفكرة، فإن خطة العمل للمعرض وهيكله هي اآلن قيد اإلعداد اليونسكو •
 TNCوجاري التفكير في معرض آخر ينظم مع .  وسوف يكون تمويل المعرض مشتركا.  مذكرة المفهوم

 .2010في نيويورك في أواخر 

، وافق الشركاء في الكونسورتيوم على القيام بعدد من األنشطة كجزء من كونسورتيوم المؤسسات العلمية •
  .2009اصيل هذه المشاركة في منتصف عام وسيتم وضع تف.  2010برنامج المعارض لعام 

  مواد تعليمية
وبينما يمكن إيصال .  لحشد المعلمين من أجل دعم السنة الدولية للتنوع البيولوجي، تدعو الحاجة إلى إعداد مواد  - 94

  :الكثير من هذه المواد من خالل الموقع الشبكي، بما في ذلك
 "اءالموجة الخضر"مواد تعليمية ذات صلة بمبادرة  •

 حقيبة تعليمية، تتضمن دليال للمدرسين وتنتج بشراكة مع اليونسكو •

 إتاحة الوصول إلكترونيا إلى مكتبة موارد التنوع البيولوجي التابعة التفاقية التنوع البيولوجي •

 .ألعاب عن التنوع البيولوجي •

  مواد إعالمية أخرى
ع البيولوجي مصدرا لمعظم المواد والرسائل اإلعالمية للسنة ستكون الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنو  - 95

وينبغي أيضا إعداد مواد إعالمية أخرى للسنة الدولية، ولكن ينبغي أن .  وتغطي ميزانية أخرى إنتاج هذه المواد.  الدولية
وسوف .  ى المحليلنشرها على المستويكون التركيز على طبعات إلكترونية مع ملفات مرجعية يمكن أن تتاح للشركاء 

  :تشمل بعض هذه المواد المرجعية ما يلي
 الباور بونتعروض ترويجية على برنامج  •

 كتيبات عن السنة الدولية وعن االتفاقية لمجموعات مستهدفة مختلفة •

 2010كتيبات عن قصص النجاح لعام  •

 عات العالمية للتنوع البيولوجيقألبوم صور من الطبعة الثالثة لنشرة التو •

  اتفاقيات ريوتقويم •

 قرص مدمج يحتوي على جميع المواد •

  .ملفات صوتية لقصص السنة الدولية والتي يمكن أن تعرض على اإلنترنت أو توزع بقرص مدمج •

  المناسبات الدولية الرئيسية  -10
 ، بل أيضا على المستوىحسبلسنة الدولية للتنوع البيولوجي ليس على المستوى الوطني فاحتفاالت لستعقد   - 96

وترد أدناه مسودة قائمة بالمناسبات التي ستشترك األمانة في .  الدولي، وذلك من خالل تنظيم أيام ومناسبات دولية رئيسية
  .تنظيمها
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  2010في عام ها ؤوشركاالتي ستنظمها األمانة الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي قائمة بالمناسبات    )أ(
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  لكانون األو/يناير
  برلين  11

لسنة الدولية للتنوع ا افتتاح
  البيولوجي

  

لسنة ابدء ب الحتفالهذه مناسبة رفيعة المستوى لستكون 
نتهاء من وسيتم اال. الدولية، تحت رعاية الرئاسة األلمانية

  .2009 عام أواخرالتفاصيل في 

  حكومة ألمانيا

ة لبرازيل، مساهماكوريتيبا،   8
من البرازيل إلى السنة 
  الدولية للتنوع البيولوجي

  

مناسبة لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي في 
  البرازيل

  مدينة كوريتيبا

  لندن  14- 13
 للجمعية 350الذكري 

العامة لفريق الخبراء 
األكاديميين والمؤتمر 
  العلمي للجمعية الملكية

 البيولوجي وهدف سيعالج المؤتمر مواضيع تتعلق بالتنوع
، مع تركيز خاص على العالقة بين خدمات 2010عام 

  .النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي ورفاهية اإلنسان

  الجمعية الملكية

  باريس، فرنسا  20
  معرض صور لألطفال

 ناشيونال جيوغرافيك تنظمه معرض صور حفل الفتتاح
وشركة إيرباص في شراكة مع أمانة اتفاقية التنوع 

  البيولوجي

ناشيونال جيوغرافيك 
وشركة إيرباص في 

شراكة مع أمانة اتفاقية 
  التنوع البيولوجي

  باريس  22- 21
 السنة الدوليةاالحتفال ب

 افتتاحو، للتنوع البيولوجي
  معرض اليونسكو

رؤساء  يشترك فيهامناسبة رفيعة المستوى ستكون هذه 
وستتألف من سلسلة من العروض حول المواضيع . دول

لرئيسية بخصوص مساهمة التنوع البيولوجي في التنمية ا
. لقن معرض اليونسكو المتافتتاح موسيت. ورفاهية اإلنسان

  . وحفل موسيقياستقبال حفلبوستختتم المناسبة 

  اليونسكو

  باريس  29- 25
  المؤتمر العلمي لليونسكو

أخرى مؤتمر مدته أسبوع واحد، يتمثل هدفه في توفير أدلة 
. 2010لعمل االتفاقية في الفترة بعد عام ية إضافمساندة و

جيل الجديد تغير المناخ، وال: ومن بين المسائل المحددة
  .جهيات وتمويل التنوع البيولوجيلفئات التصنيف، والمن

 افية 

  ، إسبانيامدريد  7- 25
للتنوع المؤتمر األوروبي 

  البيولوجي

لسنة الحتفال باكبرى لية سيكون ذلك أول مناسبة أوروب
  .الدولية للتنوع البيولوجي

االتحاد األوروبي، 
  وآخرون

 في "الجنة المفقودة "بعنوان متعدد الوسائط عرض فتتاح  مونتريال، كندا  لم يحدد بعد
  )مركز الفنون(بالس دي آر 

جون لومير وأمانة 
 اتفاقية التنوع البيولوجي

  شباط/فبراير
 والرؤى ألنشطة ما بعد عام لالمسائسيتناول المؤتمر   تروندهايم، النرويج  5- 1

2010.  
  النرويج

12 -28  
  

  دلهي، الهند
 قمة دلهي للتنمية المستدامة

(DSDS) 

في هذه المناسبة، من المتوقع عقد اجتماع لفريق رفيع 
المستوى من الخبراء بشأن التنوع البيولوجي من أجل 

  . وسيجرى حوار حول السياسة.التنمية

DSDS 

  بالي، اندونيسيا  26- 24
  لمنتدى البيئي الوزاري العالميا

سيتم تحديد المواضيع واألنشطة بالتعاون مع اليونيب، 
رفيع بشأن على المستوى الولكن سنسعى إلى إشراك 
  .جدول أعمال التنوع البيولوجي

  

  اليونيب
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  كوااللمبور  26- 22

لثاني لفريق االجتماع ا
أصدقاء الرئيسين 

شاركين المعني الم
بالمسؤولية والجبر 

  تعويضيال

 للتنوع البيولوجي وإبرازها أثناء  الدوليةلسنةاالحتفال با
االجتماع الثاني لفريق أصدقاء الرئيسين المشاركين المعني 

بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول 
  .قرطاجنة للسالمة األحيائية

  ماليزيا

  ارذآ/مارس
  الدوحة، قطر  25- 13

االجتماع الخامس عشر 
طراف في اتفاقية لمؤتمر األ

CITES 

من المتوقع تنظيم مناسبة رفيعة المستوى، بالتعاون مع 
  . ووزير البيئةCITESأمانة اتفاقية 

CITES  

  كولومبياقرطاجنة،   24- 16
المباحثات أثناء مناسبات 

االجتماع التاسع أثناء 
للفريق العامل المعني 

  الحصول وتقاسم المنافعب

 مع –" 2010عام قصص النجاح ل"مناسبة بشأن   - 
  أمريكا الالتينية/ على األنشطة في كولومبيازيالترك

االجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالحصول   - 
  ).17- 16(مشاورات غير رسمية  –وتقاسم المنافع 

  )17(اجتماع مكتب مؤتمر األطراف   - 
االجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالحصول   - 

  )24- 18(وتقاسم المنافع 

كولومبيا، أمانة األمم 
 CSDالمتحدة، 

  نيسان/أبريل
ليونيدو بشأن التنوع اجتماع ا  لم يحدد بعد

البيولوجي والصناعات 
  االستخراجية

مناسبة تربط حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 
لنظم مع ممارسات الصناعات االستخراجية في ا

  .لبحريةلغابات والنظم اإليكولوجية ااإليكولوجية ل

  اليونيدو

  أيار/مايو
  شانغهاي، الصين  31- 1

  معرض شانغهاي العالمي
 األمم المتحدة وتشترك مع حستشارك األمانة كجزء من جنا

  . لتقديم أنشطة بشأن موضوع المؤتمراليونيباليونسكو و
مكتب تنسيق معرض 

  شنغهاي العالمي
  باريس  7- 3

  المؤتمر العالمي للمحيطات
تربط بين المسائل المتعلقة بالسنة الدولية ستشترك األمانة و

  .للتنوع البيولوجي وبين المنتدى
المنتدى العالمي 

  للمحيطات، اليونسكو
  نيويورك  15- 13

رفيع المستوى من الجزء ال
CDS-18 

فريق رفيع المستوى وأنشطة أخرى ستربط بين اعتبارات 
التنوع البيولوجي وبين جدول أعمال لجنة التنمية 

  .ةالمستدام

CDS أمانة األمم ،
  المتحدة

  نيروبي  28- 13
االجتماع الرابع عشر للهيئة 

الفرعية للمشورة العلمية 
والتقنية والتكنولوجية، 

واالجتماع الثالث للفريق 
العامل المعني باستعراض 

  التنفيذ

التوقعات العالمية  نشرة الطبعة الثالثة منصدارإ  - 
شر للهيئة في االجتماع الرابع عللتنوع البيولوجي 

  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  بشأن علم التنوع البيولوجيالعلماء فريق من   - 
   الدوليةلتنوع البيولوجي لمؤسسة امناسبة  - 
بشأن اليوم  BMZو GEO  مشتركة بينمناسبات  - 

  الدولي للتنوع البيولوجي
درة مباالنهائيين لجائزة المتسابقين اإلعالن عن أسماء   - 

  خط االستواء

ألمانيا، اليونيب، مؤسسة 
التنوع البيولوجي 

 GEO و BMZالدولية، 
  ويوئنديبي

  نيويورك  22- 21
االحتفال باليوم الدولي 
للتنوع البيولوجي في 
المنتدى الدائم المعني 

  بقضايا الشعوب األصلية

: المجتمعات األصلية والمحلية: "معرض فوتوغرافي  - 
  "رعاة التنوع البيولوجي

  جزء خاص  - 
إبراز أهمية دور المجتمعات األصلية والمحلية؛ كسب الدعم من 

  .2010المنتدى التفاقية التنوع البيولوجي وهدف ما بعد عام 

  أمانة األمم المتحدة
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  ختلفةبلدان م  22

اليوم الدولي للتنوع 
  البيولوجي

التنوع البيولوجي، مع التركيز  ة الدوليسنةاحتفاالت ال  - 
  2010نجاح لعام على قصص ال

 بلدا حول العالم، وبدعم من 75في ما يصل إلى   - 
BMZاليوم ت ب ومجلة جيو الدولية، ستنظم احتفاال

الدولي للتنوع البيولوجي مع إشراك المواطنين في 
أنشطة رصد التنوع البيولوجي ونشر النتائج من 

  .خالل مجلة جيو
ة اإلعالن عن المساهمات األخيرة  في مبادرة الموج  - 

  .الخضراء
 ودعم األعمال المتخذة على بيانتشجيع البلدان على 

 السنة الدولية للتنوع البيولوجي؛ دعملالمستوى الوطني 
هيل الحوارات الوطنية بشأن دور التنوع البيولوجي في ست

تنفيذ /تحديث/التنمية؛ تشجيع البلدان على إطالق
ها الوطنية بشأن التنوع  أعمالاستراتيجياتها وخطط

  .إظهار الزخم الناشئ عن مبادرة الموجة الخضراءلبيولوجي؛ ا

  األطراف

  أوروغواي  28- 24
الجمعية الرابعة لمرفق 

  البيئة العالمية

  مرفق البيئة العالمية  .االحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي أثناء الجمعية

  أبيدجان، كوت ديفوار  28- 27
االجتماع السنوي لمصرف 

  يقيالتنمية األفر

    لم يحدد بعد

  حزيران/يونيو
  المكاتب اإلقليمية لليونيب  5

 حول العالميالبيئة يوم و
  العالم

  إعالن نتائج مسابقة الرسم ومسابقة التصوير
بيانات من األمين العام لألمم المتحدة، والمدير   - 

  .التنفيذي لليونيب وآخرين

  ألمانيا، اليونيب

ليوم العالمي لمكافحة ا  17
  التصحر

ستكشاف الروابط بين مكافحة تدهور األراضي وحفظ ا
  .التنوع البيولوجي

اتفاقية األمم المتحدة 
  لمكافحة التصحر

كجزء من المناقشات في قمة مجموعة البلدان الثمانية،   هانتسفيل، كندا  27- 25
إجراء مزيد من التطوير لخطة عمل بشأن التنوع 

  .البيولوجي

كندا، مجموعة البلدان 
  الثمانية

  تموز/يوليو
إطالق جون لومير بعثة   لم يحدد بعد

مدتها سنتين بشأن التنوع 
  البيولوجي

" بعثة أنتاركتيكا"استنادا إلى البعثة الناجحة للغاية بعنوان 
، سيبدأ السيد لومير رحلة بحرية لمدة سنتين 2007في عام 

وسيتم . إلى المراكز الساخنة للتنوع البيولوجي حول العالم
حلة ويمكن للجمهور في العالم أجمع أن يتفاعل تصوير الر

  .مع الطاقم من خالل موقع شبكي تفاعلي

  جون لومير

  نيويورك  لم يحدد بعد
  )مؤقت(

الجزء الرفيع المستوى 
للمجلس االقتصادي 

  واالجتماعي

إظهار أهمية التنوع البيولوجي واتفاقية التنوع البيولوجي 
دخال بارامترات لهدف لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛ إ

 والبدء في حوار بشأن العالقة بين 2010ما بعد عام 
  .التنمية والتنوع البيولوجي

أمانة األمم المتحدة، 
رئيس المجلس 

  االقتصادي واالجتماعي

المجلس الدولي ، مونتريال  23- 19
التنوع بشأن لليونسكو 

  البيولوجي والتنوع الثقافي

تنوع البيولوجي والتنوع ستكشاف العالقة بين المؤتمر ال
ويسعى المؤتمر . التنمية المستدامةالثقافي ومساهمته في 

  .إلى تقديم صالت للسياسة بين المجالين

اليونسكو، جامعة 
  مونتريال
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  آب/أغسطس

        لم يحدد بعد
  أيلول/سبتمبر

يتقرر لم  (20
  )بعد

  نيويورك
الجمعية العامة لألمم 

  المتحدة

عن التنوع البيولوجي من أجل  رفيع المستوى اجتماع  - 
  التنمية

عرض عن نتائج الطبعة الثالثة من التوقعات العالمية   - 
  .للتنوع البيولوجي، مع شخصيات بارزة

  معرض اليونسكو  - 
  . يوئنديبيمظمها الشركاء بما فيهنمناسبات وأنشطة ي  - 

تشجيع مناقشة إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في 
لفية وتحديد المرحلة القادمة من األهداف اإلنمائية لأل

  .األهداف

أمانة األمم المتحدة، 
  اليونسكو، اليوئنديبي

  تشرين األول/أكتوبر
لندن، المملكة المتحدة،   6- 4

  المعهد الملكي
تعداد الكائنات الحية البحرية شبكة عالمية من الباحثين في 

 10 دولة يشتركون في مبادرة علمية لمدة 80أكثر من 
توافر الكائنات  وتفسير تنوع وتوزيع ومدى تقييمسنوات ل

وسيتم إصدار أول تعداد شامل في .  في المحيطاتالحية
 في الماضي والحاضر –العالم للكائنات الحية البحرية 

 كمساهمة للسنة 2010 سيتم إصداره في عام –والمستقبل 
  .الدولية للتنوع البيولوجي

تعداد الكائنات الحية 
تيوم البحرية، كونسور

لقيادة المحيطات ومكتب 
البرامج البحرية، جامعة 

رود آيلند، الواليات 
  المتحدة

  ناغويا، اليابان  9- 8
حلقة عمل مشتركة بين 
اتفاقية التنوع البيولوجي 

  واتفاقية آرهوس

تركز  –" 2010قصص النجاح في عام "مناسبة عن  - 
على األنشطة في إطار بروتوكول السالمة األحيائية 

  . أرهوسواتفاقية
التوعية العامة، والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق  - 

 .بالكائنات الحية المحورة
، السالمة األحيائيةتوفير فرصة إلبراز مساهمة 

والحصول على المعلومات والمشاركة العامة فيما يتعلق 
 2010بالكائنات الحية المحورة في تحقيق هدف عام 
رات المكتسبة وذلك باستعراض دراسات الحالة بشأن الخب

 من البروتوكول 23والدروس المستفادة من تنفيذ المادة 
  . التفاقية آرهوس"تيألما"وتعديل 

أمانة األمم المتحدة، 
  اتفاقية آرهوس

11 -29  
  
  
  
  
  

لم يتقرر  (27
  )بعد

  ناغويا، اليابان
  مؤتمر األطراف

  
  
  
  

االحتفال بالسنة الدولية 
للتنوع البيولوجي في الجزء 

  توىالرفيع المس

يناقش مع حكومة اليابان، ولكن يمكن أن تتضمن المكونات 
 :التي سينظر فيها ما يلي

ربط الجزء الرفيع المستوى بالسنة الدولية للتنوع  - 
 .البيولوجي

 .معرض اليونسكو - 
 تسليم جائزة مبادرة خط االستواء - 
 مناسبة للشباب - 
  

اليابان، ألمانيا، 
  اليوئنديبي، اليونسكو
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ض خاص للسنة الدولية للتنوع ينبغي تنظيم معر -     

وربط . 2010 لعام  عن قصص النجاح–البيولوجي 
ذلك مع معرض مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية 

  .العامة
تشجيع جميع األطراف على إظهار نجاحاتهم في عام 

 وتحديد أفضل الممارسات؛ السعي إلى كسب التزام 2010
 في ذلك ، بما2010بالجدول الزمني لهدف ما بعد عام 
إظهار النظام الدولي ؛ التزام من رئيسي مؤتمر األطراف

  .للحصول وتقاسم المنافع على أنه عالمة للنجاح

  

  تشرين الثاني/نوفمبر
  لم يحدد بعد    

  
  

  كانون األول/ديسمبر
قرر تلم ي (10
  )بعد

  كانازاوا، اليابان
اختتام السنة الدولية للتنوع 

 المساهمة فيالبيولوجي و
الدولية للغابات السنة 

  )مؤقت(
  

 .اختتام السنة الدولية للتنوع البيولوجي - 
التنوع البيولوجي في السنة اتفاقية مساهمة أمانة  - 

  .2011الدولية للغابات في عام 
  

اليابان وأمانة اتفاقية 
التنوع البيولوجي 

  )مؤقت(

لم  (22- 21
  )قرر بعدتي

  نيويورك ،مونتريال
اجتماع مع وسائط اإلعالم 

اإلبقاء على زخم "بشأن 
السنة الدولية للتنوع 

  ."2010البيولوجي لعام 

 قضاياحلقة عمل مع الصحفيين والمحررين لمناقشة ال
 مفي السنة الدولية للتنوع البيولوجي، ودوره األكثر تداوال

  2011في القصص في عام 

أمانة اتفاقية التنوع 
  البيولوجي

  
  األيام الدولية

وتمثل هذه األيام الدولية وسيلة .  يام الدولية المحتملة لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجيتوجد أدناه قائمة باأل  - 97
تابا إلى المنظمة المسؤولة كوقد أرسلت األمانة .  إضافية مضاعفة ووسيلة للوصول إلى مجموعات مستهدفة بوجه خاص

ة الدولية للتنوع البيولوجي مع اإلشارة إلى نقاط االهتمام عن كل منها تدعوها إلى تنسيق موضوع احتفالها مع موضوع السن
  .المشترك

 
نقطة االتصال في أمانة   التاريخ  المناسبات

  اتفاقية التنوع البيولوجي
  دافيد كوتس  شباط/ فبراير2  اليوم العالمي لألراضي الرطبة

  ماري خان  آذار/ مارس8  اليوم الدولي للمرأة
  دافيد كوتس  آذار/س مار22  اليوم العالمي للمياه
  جو مالونغوي  آذار/ مارس23  يوم الصحة العالمي

  جون سكوت  أيار/ مايو21  اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
  غير متوافر  أيار/ مايو22  اليوم الدولي للتنوع البيولوجي

  نيل برات  حزيران/ يونيو5   العالميلبيئةايوم 
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نقطة االتصال في أمانة   التاريخ  المناسبات
  اتفاقية التنوع البيولوجي

  يمي وابي ج  حزيران/ يونيو17  حة التصحر والجفافاليوم العالمي لمكاف
  جون سكوت  حزيران/ يونيو20  اليوم العالمي لالجئين
  لم يحدد بعد  تموز/ يوليو11  اليوم العالمي للسكان

  جون سكوت  آب/ أغسطس9  اليوم الدولي للشعوب األصلية في العالم
  لم يحدد بعد  آب/ أغسطس12  اليوم العالمي للشباب

  لم يحدد بعد     العالميية األغذيوم
  يمي وابيج  أيلول/ سبتمبر16  اليوم الدولي لحفظ طبقة األوزون

  نانديني كريشنا  تشرين األول/ أكتوبر24  يوم األمم المتحدة واليوم العالمي لمعلومات التنمية
والصراعات  اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب

   المسلحة
 م يحدد بعدل  تشرين الثاني/ نوفمبر6

 لم يحدد بعد  كانون األول/ ديسمبر7  يوم الطيران المدني الدولي
  سارات بابو غيدا  كانون األول/ ديسمبر11  اليوم الدولي للجبال

  جو مالونغوي  كانون األول/ ديسمبر19  يوم األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب
  

----  


