
  غرب آسيا وشمال أفريقيامنطقة  بناء قدراتليمية لدون اإلقعمل الحلقة 
 االستراتيجيات السالمة األحيائية في اعتبارات تعميم  بشأن

 لبيولوجيوخطط العمل الوطنية للتنوع ا
  وتعبئة الموارد 

2014نوفمبر/تشرين الثاني  16-20دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 *من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 شروح جدول األعمال المؤقت

 مقدمة

، خطة استراتيجية BS-V/16(، في مقرره COP-MOPاعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في البروتوكول ) -1
األطراف  ته الثانيةفقر  دعا المقرر في. و 2020إلى  2011توكول قرطاجنة للسالمة األحيائية يغطي الفترة من لبرو 

والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة للقيام بما يلي: )أ( استعراض ومواءمة، حسب االقتضاء، خطط عملها 
ي ذلك استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، مع الخطة وبرامجها الوطنية ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول، بما ف

زمة لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة االستراتيجية. واعتمد مؤتمر د البشرية والمالية الكافية الالاالستراتيجية؛ )ب( وتخصيص الموار 
كوااللمبور التكميلي بشأن  -توكول ناغويا ، أيضا برو BS-V/11األطراف العامل كاجتماع األطراف في البروتوكول، في مقرره 

لمصادقة عليه واالنضمام إليه على اوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وشجع األطراف في بروت ،المسؤولية والجبر التعويضي
 في أقرب وقت ممكن والشروع في تنفيذه.

، الذي ألطراف السادساظر فيها خالل اجتماع لية البروتوكول، التي ن  التقييم واستعراض لفع ت العملية الثانيةأشار قد و  -2
، إلى أنه برغم التقدم المحرز في سبيل تنفيذ بعض العناصر 2012قد في حيدر آباد، الهند، في أكتوبر/تشرين األول ع  

-UNEP/CBD/BS/COPتنفيذه بشكل كامل ) قبات التي عرقلتعدد من الع كان هناكالرئيسية في البروتوكول، 

MOP/6/17/Add.1)نقص الموارد البشرية والمالية والتقنية؛ واستمرار نقص الوعي بقضايا السالمة  قبات. وتشمل هذه الع
إدماج اعتبارات السالمة األحيائية في السياسات والخطط والبرامج  ضعفاألحيائية بين الجمهور العام وصانعي السياسات؛ و 
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يجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وخطط التنمية ة مثل االستراتلالقطاعية والشاملة لعدة قطاعات ذات الص
 الوطنية، وسياسات وبرامج التعاون اإلنمائي.

ويتمثل الهدف من حلقة العمل هذه في تحسين قدرات األطراف في شبه إقليم غرب آسيا وشمال أفريقيا للنهوض بتنفيذ  -3
 سالمة والجبر التعويضي الملحق بهكوااللمبور التكميلي بشأن ال -بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية وبروتوكول ناغويا 

خطة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي و  فعال شكلالسالمة األحيائية باعتبارات من خالل إدماج 
 19و 17و 15و 14و 13و 9و 7و 1-4األهداف  وتحديداوأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة،  التنمية الوطنية

إلى زيادة قدرات األطراف على تحديد وتعبئة الموارد الكافية والمتوقعة ألغراض تنفيذ البروتوكول وتيسير  كذلك. وتهدف 20و
 والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بسالمة نقل ومعالجة واستخدام الكائنات الحية المحورة.  ةالعام التوعية

السالمة اعتبارات تبادل خبراتهم وتحديد استراتيجيات لتحسين من أجل كين توفر حلقة العمل فرصة للمشار وس -4
تنفيذ من أجل وتعبئة موارد إضافية  خطة التنمية الوطنيةاألحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي و 

تنفيذ البروتوكول وحالة المصادقة على  صعيد علىباستعراض التقدم المحرز كذلك سيقومون و الخطة االستراتيجية للبروتوكول. 
كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي في شبه اإلقليم. وفضال عن ذلك، ستوفر حلقة  -بروتوكول ناغويا 

ة عامال بشأن التوعيةتبادل الخبرات والدروس المستخلصة على صعيد تنفيذ برنامج العمل من أجل للمشاركين العمل منبرا 
 والتثقيف والمشاركة ومناقشة الطرق والوسائل الالزمة لتعزيز التعاون اإلقليمي.

 توقع أن يتمكن المشاركون في نهاية حلقة العمل من القيام بما يلي:ي  تحديدا،  وفيما يتعلق بأهداف التعلم -5

السالمة األحيائية ارات اعتبحالة تنفيذ البروتوكول في شبه إقليم غرب آسيا وشمال أفريقيا ومدى إدماج  شرح (أ )
 ط التنمية الوطنية؛ خطوضع وطنية للتنوع البيولوجي وعمليات في االستراتيجيات وخطط العمل ال

تحديد األدوات واالستراتيجيات والفرص المتاحة لتحسين إدماج اعتبارات السالمة األحيائية في  (ب )
 ؛مية الوطنيةالتن طخطاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي و 

جها في ادمإدعم تنفيذ البروتوكول والتعرف على كيفية من أجل ستراتيجيات لتعبئة موارد إضافية تحديد ا (ج )
الخطط الوطنية لتعبئة الموارد الجاري إعدادها في إطار عملية تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، مع 

 د دعما لتحقيق أهداف االتفاقية؛مراعاة استراتيجية تعبئة الموار 

والتثقيف والمشاركة  التوعية عملتنفيذ برنامج ب فيما يتصلتحديد الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة  (د )
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 1في تحقيق الهدف  برنامج العملية إسهام فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة وشرح كيف

كوااللمبور التكميلي للمسؤولية والجبر التعويضي ومتطلباته الرئيسية،  -وتوكول ناغويا الهدف من بر  شرح (ه )
لمصادقة لص المحتملة ، وتحديد التحديات والفر هذه المتطلبات تلبيةوتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني ل

 على البروتوكول التكميلي وتنفيذه.

ع البيولوجي على تنظيم حلقة العمل هذه بالتعاون مع حكومة اإلمارات العربية المتحدة، من وتعكف أمانة اتفاقية التنو  -6
عقد هذه الحلقة (. وت  UNEP-ROWAخالل وزارة البيئة والمياه، والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

تنوع البيولوجي، وتستضيفها حكومة اإلمارات العربية المتحدة. ومن بتمويل من حكومة اليابان من خالل الصندوق الياباني لل
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بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لمشاركا على األقل، من بين جهات التنسيق الوطنية  30أن يحضر حلقة العمل المتوقع 
جي أو جهات التنسيق الوطنية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولو  ومنسقي ،أو السلطات الوطنية المختصة

شركاء.  غيرهم من الممثلين عن المنظمات اإلقليمية و إلى جانب  1لبلدان شبه اإلقليم األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،
أيضا لبلدان شبه اإلقليم التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول قرطاجنة من أجل إرسال منسقين  الدعوة مفتوحةو 

ات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو غيرهم من المسؤولين المختصين لحضور حلقة العمل على نفقتها لالستراتيجي
 الخاصة.

لى فورية إلى اللغة العربية. وستتاح وثائق حلقة العمل عالترجمة توّفر العقد حلقة العمل باللغة اإلنكليزية مع وست   -7
  .WANA-http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSRWMB-10الموقع اإللكتروني التالي: 

 افتتاح حلقة العمل -1البند 

نوفمبر/تشرين الثاني  16صباحا يوم األحد  9 ةلعربية المتحدة حلقة العمل الساعحكومة اإلمارات ايفتتح ممثل س -8
 ية التنوع البيولوجي والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا بكلمات افتتاحية.سيدلي ممثلو أمانة اتفاقو . 2014

 أهداف حلقة العمل والنتائج المتوقعة -2البند 

جدول األعمال المشروح وتنظيم  عرضفي إطار هذا البند، ستعرض األمانة أهداف حلقة العمل والنتائج المتوقعة منها، وت -9
يدعى المشاركون إلى تقديم أنفسهم وعرض توقعاتهم من حلقة سبعد ذلك، و وثيقة. العمل على النحو الوارد في الملحق بهذه ال

 العمل.

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي حيائيةللسالمة األ االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة التعريف بالخطة -3البند 
 وتنفيذها في غرب آسيا وشمال أفريقيا

راض العناصر الرئيسية لخطة عمل بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في إطار هذا البند، سيقوم المشاركون باستع -11
ن دعو  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. كما سي   2011-2020بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  اتهوصل 2020-2011

ة التدابير الوطنية لتنفيذ جري مواءمت إلى تبادل المعلومات بشأن حالة تنفيذ البروتوكول في بلدانهم، بما في ذلك كيف
البيولوجي إلى جانب البروتوكول مع الخطة االستراتيجية للبروتوكول والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع 

عامة عن حالة تنفيذ البروتوكول في شبه إقليم غرب آسيا وشمال أفريقيا، استنادا إلى  لمحةوستعرض  2.قائمةالتحديات ال
 لمعلومات التي يقدمها األطراف في تقاريرها الوطنية الثانية.ا

                                                      
يران )جمة األحيائية من شبه اإلقليم األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالتضم  1 اإلسالمية(،  -مهورية البلدان التالية: األردن، وأفغانستان، واإلمارات العربية المتحدة، وا 

والمملكة العربية السعودية،  ،والمغرب ومصر، ولبنان، وليبيا،وقطر،  لعربية السورية، والعراق، وعمان،وتركيا، وتونس، والجزائر، والسودان، والجمهورية اوالبحرين، 
 وموريتانيا، واليمن.

ن حالة تنفيذ البروتوكول في بلدانهم، والفرص والتحديات المصادفة، والتدابير المتخذة أديم تقارير موجزة إلى األمانة بشطلب إلى المشاركين تققبل بدء حلقة العمل، سي   2
( والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020طنية للسالمة األحيائية مع الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )لمواءمة التدابير الو 

 ( وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي.2020-2011)

http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSRWMB-WANA-01
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إدماج اعتبارات السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط  -4 دالبن
 التنمية الوطنية

ألحيائية في عتبارات السالمة افي إطار هذا البند، سيجرى تعريف المشاركين باألساس المنطقي إلدماج ا -11
ما ينطوي عليه من وممارساته الجيدة، و وأدواته ، وخطط التنمية الوطنية تيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياستر اال

، والمجاالت/القطاعات تهوأهمي إدماج السالمة األحيائيةالمقصود ب. وسيتضمن هذا البند مناقشات حول فرص وتحديات
السالمة األحيائية فيها، والطرق والوسائل التي يمكن من خاللها إدماج هذه  مسائلعين إدماج الرئيسية التي يمكن أو يت

 االعتبارات )بما في ذلك نقاط الدخول، واألدوات، والطرائق، واالستراتيجيات المؤسسية( ودور مختلف األطراف الفاعلة.

( تبادل المعلومات بشأن كيفية إدماج أ) قسم المشاركون إلى مجموعات يقومون فيها بما يلي:نوبعد العرض، سي -12
( بالسالمة األحيائية في استراتيجياتهم وخطط عملهم الوطنية للتنوع البيولوجي وعمليات تخطيط التنمية الوطنية؛ ) اعتبارات

ناء القدرات ( وتحديد احتياجات بجعملية اإلدماج؛ ) سياقوالدروس المستخلصة في  برات العملية والممارسات الجيدةوتبادل الخ
إلعداد ن كذلك إلى تحديد العناصر المحتملة دعو  والفرص المتاحة لإلدماج ومناقشة السبل والوسائل الممكنة للتحسين. وسي  

خارطة طريق من أجل تحقيق التنفيذ المتكامل لبروتوكول قرطاجنة واتفاقية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني في سياق 
 لعمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط التنمية الوطنية المنقحة من أجل التنمية المستدامة.االستراتيجيات وخطط ا

 تعبئة الموارد من أجل النهوض بتنفيذ بروتوكول قرطاجنة -5البند 
 للسالمة األحيائية على المستوى الوطني 

ات الرئيسية المتعلقة بتعبئة الموارد في في إطار هذا البند، سيتعرف المشاركون على المفاهيم واالستراتيجيات والمبادر  -13
باستراتيجية تعبئة الموارد دعما لتحقيق أهداف االتفاقية  المتعلقةسياق اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك التطورات األخيرة 

تماع األطراف في ومقرراته بشأن تعبئة الموارد التي اتخذت في اج 9/11الثالثة، والتي اعتمدها مؤتمر األطراف في مقرره 
 البروتوكول. وسيتعرفون أيضا على الخطوات الرئيسية المتبعة لدى وضع استراتيجية وطنية لتعبئة الموارد.

المساعدة اإلنمائية المحلية في إطار تمويل الوبعد العرض، سينخرط المشاركون في نقاشات جماعية الستعراض حالة  -14
يد االستراتيجيات واآلليات الممكنة لتعبئة موارد إضافية لدعم تنفيذ البروتوكول على وتحد 3والرسمية ألغراض السالمة األحيائية،

في سياق عملية الجاري إعدادها المستوى الوطني، ومناقشة كيفية إدماج هذه االعتبارات في الخطط الوطنية لتعبئة الموارد 
 تنقيح/تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

 والمشاركة فيما يتعلق  والتثقيف ةالعام توعيةالبشأن تنفيذ برنامج العمل  -6لبند ا
 ات الحية المحورةنبالكائ

الرئيسية إلذكاء الوعي العام والتثقيف والنفاذ  طرائقالن على المفاهيم واألدوات و عرف المشاركو تفي إطار هذا البند، سي -15
المشاركة  يدعون إلىبعدها، سنقل ومعالجة واستخدام الكائنات الحية المحورة. و إلى المعلومات والمشاركة فيما يتعلق بسالمة 

                                                      
للمساعدة اإلنمائية  منالسالمة األحيائية اعتبارات تمويل لمتعلقة باحصر وتقييم آليات ومصادر التمويل المحلية لن يالمشارك تتم دعوةعمل، سحلقة البدء قبل  3

 الخارجية/الرسمية على مدار السنوات الخمس إلى العشرة األخيرة ومبلغ الموارد الذي تم تعبئته ألغراض قضايا السالمة األحيائية.
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والتثقيف  ةالعام التوعيةتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستخلصة في مجال تنفيذ برنامج عمل لفي جلسة نقاش 
ة ومناقشة كيفية إسهام تنفيذ برنامج العمل في والمشاركة فيما يتعلق بسالمة نقل ومعالجة واستخدام الكائنات الحية المحور 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 1تحقيق الهدف 

لسالمة األحيائية أو لإلبالغ عن الخطة الوطنية لفي تدريب جماعي لتحديد العناصر الرئيسية  ونوسينخرط المشارك -16
آراء  استطالعبلدانهم و في غ عن السالمة األحيائية وضع مشروع خطة فردية لإلبالبعدها يطلب منهم ساستراتيجية االتصال، و 

 المشاركين اآلخرين في الحلقة.

الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة  آرهوسن أيضا باتفاقية يف المشاركيعر م تتوسي -17
تعديلها المتعلق بالكائنات المحورة جينيا و الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها 
 إضافة إلى األدوات والممارسات الجيدة والدروس المستخلصة ذات الصلة في تنفيذها.

فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة،  اتالمشاركون أهمية المشاركة العامة في عملية صنع القرار  وأخيرا، سيناقش -18
المتاحة لتحقيق المشاركة الفعالة، وتحليل المستويات/الدرجات المختلفة للمشاركة واستعراض المبادئ األساسية، والظروف 

الئمة في عملية صنع المشاركة العامة الموأساليب عند اختيار طرائق  النظر فيهاالنقاط الرئيسية التي ينبغي  وتحديدالعامة، 
 العناصر الرئيسية والخطوات المستخدمة في تصميم خطة مشاركة عامة.لتحديد  في تدريب آخركذلك  سيشاركونو قرار معينة. 

والجبر التعويضي  ؤوليةوااللمبور التكميلي بشأن المسك -المصادقة على بروتوكول ناغويا  -7البند 
 وتنفيذه

جبر كوااللمبور التكميلي للمسؤولية وال -هدف بروتوكول ناغويا على عرف المشاركون تفي إطار هذا البند، سي -19
الرئيسية. وسيحاطون أيضا بحالة المصادقة على  متطلباتهقرطاجنة للسالمة األحيائية و التعويضي الملحق ببروتوكول 
 لمصادقة على البروتوكول التكميلي أو االنضمام إليه.ا تي يمكن أن تنطوي عليهاالبروتوكول التكميلي والمزايا ال

التدابير التي قد يتعين اتخاذها على المستوى  شرحاعية لتحديد و كون في نقاشات جموبعد العروض، سينخرط المشار  -21
متطلبات البروتوكول التكميلي وتحديد التحديات والفرص المحتملة للمصادقة على البروتوكول التكميلي، أو  تلبيةالوطني ل

 االنضمام إليه، وتنفيذه.

 الخطوات المقبلة  -8البند 

بتحسين التدابير الوطنية للسالمة  المتعلقةكين إلى مناقشة الخطوات المقبلة في إطار هذا البند، ستتم دعوة المشار  -21
األحيائية والنهوض بالتدابير الوطنية للسالمة األحيائية وبروتوكولها التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي في شبه إقليم 

ص ت الصلة. وسيتضمن ذلك تحديد الفر داف أيشي ذاغرب آسيا وشمال أفريقيا تمشيا مع الخطة االستراتيجية للبروتوكول وأه
ووسائل تعزيز التعاون اإلقليمي وتبادل المعلومات والخبرات على أساس مستمر فيما يتصل بإدماج اعتبارات السالمة األحيائية 

 وتعبئة الموارد لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة.
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 إغالق حلقة العمل -9البند 

األهداف المحددة  على أساساركون باستعراض ما تمت تغطيته خالل األسبوع خالل الجلسة األخيرة، سيقوم المش -22
 20وملء نموذج لتقييم الحلقة. ومن المتوقع أن تنتهي حلقة العمل يوم الخميس  والنتائج المتوقعة من حلقة العمل

 مساء. 5، الساعة 2014نوفمبر/تشرين الثاني 
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 الملحق
تنظيم العمل المقترح

 الجلسة/النشاط ت التاريخ والتوقي

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  16األحد، 

 افتتاح حلقة العمل  :1البند  9:45 - 9الساعة 
  (ةالمضيف مؤسسةرة البيئة والمياه )الاكلمة ترحيب يلقيها ممثل وز 
 كلمة افتتاحية يلقيها ممثل برنامج األمم المتحدة البيئي 
 تنوع البيولوجي كلمة افتتاحية يلقيها ممثل أمانة اتفاقية ال 
  افتتاح وزير البيئة والمياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة لحلقة العمل 
  جماعيةتذكارية صورة 

 أهداف حلقة العمل والنتائج المتوقعة  :2البند  ص 11:15 -ص  9:45
 الجليدرف وكسر اتدريب للتع 
 أهداف حلقة العمل والنتائج المتوقعة 
 توقعات المشاركين 

 استراحة قهوة/شاي ص 11:31 –ص  11:15

 2011-2020 للفترة تعريف بالخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةال  :3البند  ص 11:15 –ص  11:31
 وشمال أفريقيا آسيالبيولوجي وتنفيذها في غرب وأهداف أيشي للتنوع ا

 ( و2011-2020) ة للسالمة البيولوجيةبين الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجن صالتعرض:  ال 
 ( وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي2011-2020والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي )

 أسئلة وأجوبة

مناقشة جماعية: مواءمة التدابير الوطنية لتنفيذ البروتوكول مع الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة   م 12 -ص  11:15
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. للسالمة األحيائية

 أسئلة وأجوبة

 عامةال الجلسةإطار ات في مناقشالتقارير الجماعية و   م 1 -م  12

 غداءاستراحة  م 2 -م  1 
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 الجلسة/النشاط ت التاريخ والتوقي

 م 2:31 – م 2
 

 :خالصة موجزةإلى  ااستنادحالة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة في شبه إقليم غرب آسيا وشمال أفريقيا  عرض 
 لثانيةلتقارير الوطنية ال

 أسئلة وأجوبة

 الخبرات والدروس المستخلصة في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة على المستوى الوطني: حلقة نقاش  م 3:31 – م 2:31 

 استراحة قهوة/شاي م 4 - م 3:31

ة والممارسات الجيدة والدروس المستخلصة في تنفيذ البروتوكول في إطار ق ط ريتبادل الخبرات ال  م 5 - م 4
 عات الفرعيةالمجمو 

 جلسة عامة: عرض النقاط الرئيسية من المجموعات الفرعية  م 5:31 – م 5 

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  17، االثنين

 اليوم السابق ملخص عملعرض   ص 9:15 – ص 9

لسالمة األحيائية الوطنية لعمل الوخطط  اتاالستراتيجياعتبارات السالمة األحيائية في إدماج     :4البند  ص 9:45 – ص 9:15
 وخطط التنمية الوطنية

  السالمة األحيائية في السياسات اعتبارات عرض: األساس المنطقي والممارسات الجيدة وأدوات إدماج
 والخطط والبرامج الوطنية ال سيما االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 أسئلة وأجوبة

ة والدروس المستخلصة في إدماج اعتبارات السالمة األحيائية في ق ط ريرات الحلقة نقاش: الخب  ص 11:45 – ص 9:45
 االستراتيجيات الوطنية وخطط العمل للتنوع البيولوجي وخطط التنمية الوطنية

 استراحة قهوة/شاي ص 11 - ص 11:45

عند يتعين النظر فيها  تركيز: الخطوات العملية والنقاط األساسية التي جموعاتمفي إطار مناقشات   م 12 - ص 11
 إدماج السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 عرض التقارير الصادرة عن مناقشات مجموعات التركيز ومناقشة نقاط العمل  م 1 - م 12

 استراحة غداء م 2 - م 1
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 الجلسة/النشاط ت التاريخ والتوقي

 الوطنيوتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على المستوى تعبئة الموارد للنهوض بتنفيذ بر   :5البند  م 2:45 – م 2
  ين الملحقين بها: آخر التطورات بما قية التنوع البيولوجي والبرتوكولتعبئة الموارد في سياق اتفا -عرض

استراتيجية اتفاقية التنوع البيولوجي لتعبئة الموارد والمقررات الصادرة عن اجتماع في ذلك استعراض 
 بروتوكولاألطراف في ال

 أسئلة وأجوبة

ضافية لدعم تنفيذ البروتوكول على المستوى   م 3:15 – م 2:45 جلسة توليد وتبادل اآلراء: سبل ووسائل تعبئة موارد جديدة وا 
 الوطني

 استراحة قهوة/شاي م 3:31 – م 3:15

لتعبئة الموارد من أجل وطنية ة تركيز: العناصر الرئيسية لوضع استراتيجيمجموعات  في إطار مناقشات  م 4:31 – م 3:31
 دعم تنفيذ البروتوكول على المستوى الوطني

 عرض تقارير مجموعات التركيز ومناقشة إجراءات المتابعة  م 5 - م 4:31

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  18الثالثاء، 

 اليوم السابق ملخص عملعرض   ص 9:11 – ص 8:45

 العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة بشأن التوعيةالعمل تنفيذ برنامج    :6البند  ص 9:45 – ص 9
  :والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات الحية  بشأن التوعيةعامة عن برنامج العمل  لمحةعرض

 المحورة والتدابير التي اتخذتها األمانة لتيسير تنفيذه
 أسئلة وأجوبة

السياسية على  ومكانتهسة توليد وتبادل األفكار:  سبل ووسائل زيادة بروز بروتوكول قرطاجنة جل  ص 11:31 – ص 9:45
 المستويين الوطني واإلقليمي

 أسئلة وأجوبة

 استراحة قهوة/شاي ص 11:45 – ص 11:31

هاراس الخاصة آة لصة ذات الصلة في تنفيذ اتفاقيعرض:  الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستخ  ص 11:15 – ص 11:45
بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها واالحتكام 

   إلى القضاء في المسائل المتعلقة به وتعديلها المتعلق بالكائنات الحية المحورة



UNEP/CBD/BS/RW-MB-WANA/1/1/Add.1 

Page 10 

 

 

 الجلسة/النشاط ت التاريخ والتوقي

 أسئلة وأجوبة

وتيسير التوعية العامة  عزيزالجيدة والدروس المستخلصة في تالخبرات الوطنية والممارسات  :حلقة نقاش  م 12:15 – ص 11:15
ضمن الجهود الوطنية شبه إقليم غرب آسيا وشمال أفريقيا والتثقيف فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة في 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1تحقيق الهدف من أجل 

ني طنية لحصول الجمهور على المعلومات: نتائج المنتدى اإللكترو عرض: العناصر الرئيسية للنظم الو   م 1:11 – م 12:15
 2012سالمة البيولوجية في يونيو/حزيران المعلومات المعقود عن طريق آلية تبادل 

 فيديو: حصول الجمهور على المعلومات 
 أسئلة وأجوبة:

 استراحة غداء م 2 - م 1

 رحلة ميدانية  م 5:31 – م 2

 2014رين الثاني نوفمبر/تش 19األربعاء: 

 اليوم السابق ملخص عملعرض   ص 9:11 – ص 8:45

 ( تابع) 6البند  ص 9:45 – ص 9
  مناقشات جماعية: وصول الجمهور إلى معلومات السالمة األحيائية في شبه إقليم غرب آسيا وشمال

 أفريقيا: الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستخلصة
 أسئلة وأجوبة

 استراحة قهوة/شاي ص 11:45 –ص  11:31

 :ةالبيئي اتالسالمة األحيائية والقرار  اتعرض: مشاركة الجمهور في عملية صنع قرار   ص 11:31 -ص  11:45
، واآلليات المدمجة في أطر السالمة األحيائية الوطنية لبلدان بازغةالمفاهيم الرئيسية، والممارسات الجيدة ال

 غرب آسيا وشمال أفريقيا
 أسئلة وأجوبة

 تقارير الصادرة عن مناقشات مجموعات التركيز  م 12 -ص  11:31

يات وآليات لتعزيز التعاون اإلقليمي وشبه اإلقليمي بشأن جفي سياق الجلسة العامة: استراتي مناقشات  م 1 - م 12:11 
 التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة
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 الجلسة/النشاط ت التاريخ والتوقي

 غداءاستراحة  م 2 - م 1

 والقضايا الرئيسية التي يتعين النظر فيها عند تصميم عناصرالتركيز حول ات مجموعفي إطار مناقشات   م 3 - م 2
 ا يتعلق بالكائنات الحية المحورةعملية صنع القرار فيم ألغراض عامةلمشاركة اللخطة 

 عرض تقارير مناقشات مجموعات التركيز  م 3:31 – م 3

 ة قهوة/شاياستراح م 4 - م 3:31

عرض: تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات الحية   م 4:31 – م 4
 آرهوسأوجه التآزر والتعاون الجاري بين بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية واتفاقية  -المحورة 

ليمي بشأن التوعية العامة والتثقيف دون اإلقليات لتعزيز التعاون اإلقليمي و مناقشات عامة: استراتيجيات وآ  م 5:31 – م 4:31
 والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  20الخميس، 

 اليوم السابق عململخص عرض  ص 9:11 – ص 8:45

اللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي كوا -المصادقة على بروتوكول ناغويا    :7البند  ص 9:45 – ص 9
 وتنفيذه

  كواللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي  -عرض: نبذة عامة لهدف بروتوكول ناغويا
 وأحكامه الرئيسية

 أسئلة وأجوبة

 ضيالنظر في حاالت افتراضية عن المسؤولية والجبر التعوي -تدريب جماعي   ص 11:45 – ص 9:45
 عرض تقارير التدريب الجماعي

 استراحة قهوة/شاي ص 11 - ص 11:45

مناقشات دائرة مستديرة: الخبرات الوطنية في إعداد وتطبيق قوانين المسؤولية والجبر التعويضي، ال سيما   ص 11:45 – ص 11
 قواعد المسؤولية التي تتناول الضرر البيئي

 مبور التكميلي لكواال -يا المحتملة لالنضمام إلى أطراف بروتوكول ناغويا المزاو  عرض:  األهمية  م 12:15 – ص 11:45

مناقشة عامة: التدابير والقدرات الالزمة على المستوى الوطني لتيسير المصادقة على البروتوكول التكميلي   م 1:11 – م 12:15
 وتنفيذه

 استراحة غداء م 2 - م 1
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 الجلسة/النشاط ت التاريخ والتوقي

 ةالخطوات المقبل  :8البند  م 2:45 – م 2
 خطوات استراتيجية لتعزيز التنفيذ المتكامل لبروتوكول قرطاجنة واتفاقية التنوع مناقشات جماعية :

البيولوجي على المستوى الوطني من خالل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والخطط 
 وجيحة من أجل تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولالوطنية لتعبئة الموارد المنقّ 

 تقارير المناقشات الجماعية  م 3:15 – م 2:45

 استراحة قهوة/شاي م 3:31 – م 3:15

: سبل ووسائل تعزيز التعاون اإلقليمي والتبادل الجاري للمعلومات والخبرات فيما يتعلق مناقشة عامة  م 4:11 – م 3:31
 قرطاجنةالسالمة األحيائية وتعبئة الموارد لتنفيذ بروتوكول اعتبارات بإدماج 

 نموذج تقييم حلقة العمل ملء  م 4:15 – م 4:11

 إغالق حلقة العمل : 9البند  م 4:31 – م 4:15
 ممثل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لقيهاكلمة ختام ي 

 إغالق ممثل حكومة اإلمارات العربية المتحدة لحلقة العمل 

 

__________ 
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