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المؤقت من جدول العمال 17البند 

التوعية العامة والمشاركة
تقرير مؤقت عن حالة تنفيذ التوعية العامة والتثقيف

والمشاركة بشأن أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات
((أ )1، الفقرة 23المادة )الحية المحورة 

مذكرة من المين التنفيذي

مقدمة       -أول.
د في .1 م لجل المعت توسط ا مج عمله الم تمر الطراف العامل كاجتماع للطراف في البروتوكول في برنا افق مؤ و

خيارات تعاون الطراف، حسب مقتضى الحال، مع الدول والهيئات" على أن يبحث في اجتماعه الثاني ،BS-I/12المقرر 
لحية استخدام الكائنات ا قل ومناولة و كة في شؤون أمان ن يف والمشار مة والتثق عية العا تسهيل التو يز و الخرى بشأن بتعز

يضا  نسان أ طر على صحة ال لمستدام، مع مراعاة المخا ستخدامه ا لوجي وا فظ التنوع البيو ما يتعلق بح المادة)المحورة، في
. أ)1، الفقرة 23 بت الطراف في البروتوكول أيضا= في الفقرة ((" لتصال BS-I/5من المقرر  17كما رح ستراتيجية ا با

التي وضعها المين التنفيذي، وطلبت منه إحراز( 2005-2003)الخارجي الخاصة ببروتوكول قرطاجنة للسلمة الحيائية 
ئفة نب طا الدعم من جا لنشطة و لمشاركة ا زيز ا وعي بالبروتوكول على نطاق واسع وتع يز ال يذها بغرض تعز تقدم في تنف

. عريضة من أصحاب المصلحة في تنفيذ البروتوكول
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طبع عدد، المم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات المانة، وللمساهمة في مبادرة المين العام 
.ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى الجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .محدود من هذه الوثيقة
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وفي.  التوعية العامة والمشاركةبشأن  BS-II/13وفي اجتماعها الثاني، اعتمدت الطراف في البروتوكول المقرر .2
يف بشأن البروتوكول،من هذا المقرر،  12الفقرة  مة والتثق لنهوض بالتوعية العا ر في ا لستمرا ين التنفيذي ا ت من الم طلب

خارجي المذكورة أعله، ضمن جملة أمور تصال ال ستراتيجية ال ما في ذلك ا فس المقرر، قررت 13وفي الفقرة .  ب من ن
.من البروتوكول، في اجتماعها الخامس 23من المادة ( أ)1الطراف بحث واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الفقرة 

يذ .3 ستعراض التقدم المحرز في تنف سهيل ا مل، حسب الحالة، 23من المادة ( أ)1الفقرة لت مل شا مج ع وإعداد برنا
جتماعها لحية المحورة، في ا استخدام الكائنات ا قل ومناولة و لمشاركة في شؤون أمان ن يف وا لتوعية العامة والتثق بشأن ا

23من المادة ( أ)1 الخامس، ستدعى الطراف في البروتوكول أثناء هذا الجتماع إلى النظر في الحالة الراهنة لتنفيذ الفقرة
ية شاركة أثناء المرحلة النتقال مة والم لتوعية العا ستفادة أثناء إعداد ا سبة والدروس الم خبرات المكت وستستعرض أيضا. وال

استراتيجية التصال لعامة والتثقيف والمشاركة وستحيط علما= ب لمتعلقة بالقدرات والفجوات في مجال التوعية ا الحتياجات ا
.الخارجي الجديدة للبروتوكول

لثاني من هذه المذكرة تقريرا= مؤقتا= عن حالة تنفيذ المادة يعرض ال.4 من البروتوكول، معتمدا= في ذلك على 23قسم ا
رفة تبادل لوطنية وعلى غ ئية ا سلمة الحيا طر ال فيذ أ لوطنية الولى وعلى تطور وتن ير ا المعلومات الواردة في التقار

ئية لسلمة الحيا ية ذات. معلومات ا تي قامت بها منظمات دول سم الثالث الضوء على بعض المبادرات المحددة ال ويسلط الق
يذ الفقرة  لقسم. من البروتوكول والخبرات المكتسبة والدروس المستفادة 23من المادة ( أ)1صلة وأسهمت في تنف ويعرض ا

يذ المادة  رها من الحكومات في تنف ها الطراف وغي لتي واجهت جة إلى23الرابع بإيجاز التحديات ا ية الحا ، ويستكشف إمكان
نى كز يع مج عمل مر ضع برنا كةو يف والمشار مة والتثق لتوعية العا لحية بشأن  با ستخدام الكائنات ا قل ومناولة وا أمان ن

رجي الخاصة ببروتوكول قرطاجنة. المحورة لتصال الخا ستراتيجية ا يذ ا لخامس استعراضا= موجزا= لحالة تنف لقسم ا ويقدم ا
ويعرض بإيجاز العناصر الرئيسية للستراتيجية المنقحة لينظر 2003للسلمة الحيائية التي أعدها المين التنفيذي في عام 

.فيها هذا الجتماع ويقدم إرشادات بشأنها

تقرير مؤقت عن حالة تنفيذ التوعية-      ثانيا�
العامة والمشاركة                                      

يذ.5 ا من الحكومات ومختلف المنظمات، عددا= من المبادرات لتنف نذ اعتماد البروتوكول، اتخذت الطراف وغيره م
لمتاحة في قاعدة بيانات مشاريع بناء القدرات في. من البروتوكول 23من المادة ( أ)1الفقرة   غرفة تبادلووفقا= للمعلومات ا

لمتاحة يوم  ئية، كتلك ا لسلمة الحيا سمبر /كانون الول 13معلومات ا في 49 )134مشروعا= من أصل  66، فإن 2007دي
قيف والمشاركة( المائة تي تسنى. هي مشروعات تتوفر على مكونات بشأن التوعية العامة والتث وتتضمن بعض النشطة ال

نية: الضطلع بها واعد بيانات وط لتوعية وإنشاء ق نشر مواد ا ية و لتوعية وحملت إعلم راسية وورشات عمل ل حلقات د
   .  وأنشطة تدريب الصحفيين وبرامج ومنشورات التثقيف والتدريب على السلمة الحيائية

قد أبلغ .6 ها الطراف، ف لتي قدمت نية الولى ا ير الوط يبين 47ووفقا= للمعلومات الواردة في التقار في المائة من المج
لمشاركة إلى حد محدود، بينما قام  في المائة بتعزيز وتسهيل 49بأنهم قد قاموا بتعزيز وتسهيل التوعية العامة والتثقيف وا

. التوعية العامة والتثقيف والمشاركة إلى حد كبير
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مت.7 ا قد قا نه قالية بأ قتصادياتها بمرحلة انت عض الطراف التي تمر ا ية الطراف وب عض البلدان النام أبلغت ب و
المشاركة يف و مة والتثق لتوعية العا تسهيل ا يز و لحية المحورة بشأن بتعز ستخدام الكائنات ا قل ومناولة وا  إلى حدأمان ن

بهذا العمل( في المائة 26)بأنها قد قامت بذلك إلى حد محدود؛ وقام البعض منها ( في المائة 73)وأبلغت معظم البلدان . بعيد
.إلى حد كبير؛ وأبلغ عدد قليل منها بأنه لم يقم بهذا العمل على الطلق

وفيما. 23من المادة ( أ)1الفقرة وقد اضطلعت الطراف وغيرها من الحكومات بطائفة عريضة من النشطة لتنفيذ .8
سائل عية كالر ت عمل ونشره لمواد التو سية وورشا مه لحلقات درا مة، أبلغ عدد من البلدان عن تنظي لتوعية العا خص ا ي

ية مثل عية. الخبار لبرامج الذا ستعمل ا ية، إلى أنها ت ر من البلدان النام كث تي هي على ال وأشارت بعض البلدان، ال
لتوعية بشأن البروتوكول يز ا ية لتعز ها. والتلفزيون مة، أيضا= إلى أن ا من البلدان المتقد ر من البلدان، ومعظمه ي وأشارت الكث

ة كالسجلت المتعلقة بالكائنات المحورة جينيا= على سبيل المثال لتسهيل وصولأنشأت مواقع شبكية وقواعد بيانات إلكتروني
ية لسلمة الحيائ لصحفيين مثل= إلى إجراء مقابلت. الجمهور إلى معلومات ا وعززت التغطية العلمية عن طريق دعوة ا

يم مقالت جديدة وإصدار بيانات صحفية يين وتقد لمسؤولين الحكوم تاحة وثائق المعلومات للجمهور ووسائل. مع ا وجرت إ
     . العلم

لكثير من البلدان .9 غت ا يف العام، أبل ما يتعلق بالتثق ية وحلقات( في المائة 44)وفي عن تنظيمها لورشات عمل تدريب
صحاب المصلحة الخرين غيرهم من أ ين و سؤولين الحكومي ئية للم سية للسلمة الحيا ها. درا لمرجو من كن الهدف ا ولم ي

لسلمة طر ا يذ أ الحاجة إلى تنف ضايا و همية الق صف أ ا، بل سعت أيضا= إلى و ضاي لمصلحة بالق يف أصحاب ا مجرد تثق
ية الوطنية تي مولها مرفق البيئة العالمية. الحيائ ونظمت هذه النشطة في أغلب الحيان بمساعدة من المشروعات كتلك ال

ره من الوكالت الخرى البصرية،. وغي لسمعية و لملصقات والمواد ا ة مثل الكتيبات وا ي ما أعدت بلدان أخرى مواد تثقيف ك
وجرى تبادل بعض من هذه المواد من خلل مركز موارد معلومات. بالضافة إلى مواد إرشادية وطنية على نطاق محدود

ية  لسلمة الحيائ ية( BIRC)ا سلمة الحيائ رفة تبادل معلومات ال طرفا= ودول 74، قام 2005واعتبارا= من عام . في غ
لعامة لتوعية ا لمتواصلة بشأن ا لتي تتناول المبادرات ا دية ا ها الفرا ادها وحالت رسال مو ية ذات صلة بإ أخرى وهيئات دول
لمستفادة بالضافة إلى ارسات والدروس ا أفضل المم لرئيسية وقصص النجاح و ها النجازات ا ما في كة، ب يف والمشار والتثق

ا في  ته ه في المقرر القيود التي لق لموصى ب حو ا ية على الن لسلمة الحيائ وقد أعدت. BS-II/13مركز موارد معلومات ا
.بلدان قليلة دورات دراسية عن السلمة الحيائية ليجري تقديمها في مؤسساتها التعليمية

صحاب.10 قت بلدان عدة آراء وتعليقات ل قد تل ية، ف سلمة الحيائ ضايا ال مة في ق كة العا ما يتعلق بالمشار وفي
لمصلحة صلحة لحضور. ا صحاب الم امة أو دعوات وجهت إلى أ كة العامة مناقشات ع نت المشار يرا= ما تضم وكث

لسياسات وصنع القرارات إشراكا= محدودا لجمهور في وضع ا لنشط ل تي تتوفر. الجتماعات؛ وكان الشراك ا وفي البلدان ال
، في أغلب الحيان، لتي أخذت ية هي ا ير الحكوم ئية، فإن المنظمات غ لسلمة الحيا ساسية قليلة في مجال ا كل أ على هيا

ية لسلمة الحيائ شراكه في ا ما يتعلق بإعلم الجمهور وحشد إ لتي. زمام المبادرة في ية والبلدان ا وأبلغت بعض البلدان النام
صورة مت بذلك ب ة قد قا لغالبي ي حين أن ا لعامة، ف كة ا د سهلت وعززت المشار ا ق ه قالية بأن تصادياتها بمرحلة انت مر اق ت

ستمرة على نطاق محدود قدمة. م س في البلدان المت لعك شاركة: وكان الوضع على ا ية هذه البلدان سهلت وعززت الم فغالب
وتشير المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الولى وفي تقرير الجتماع الرابع للجنة المتثال إلى. العامة على أساس دائم

لحية ما يتعلق بالكائنات ا لجمهور في عملية صنع القرارات في ام به المجيبون في استشارة ا لعمل الذي ق دية مقدار ا محدو
خاصة ية ال نها ولوائحها التنظيم لكثير. المحورة ولتاحة نتائج مثل هذه القرارات للجمهور بما يتوافق مع قواني وقد أنشأت ا
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يا قة بقضا سية المتعل ي صنع القرارات الرئي ن أصحاب المصلحة ف فة واسعة م ية تشرك طائ سيق وطن من البلدان لجان تن
.   كما أدرجت بعض البلدان كذلك المشاركة العامة ضمن قوانينها الوطنية للسلمة الحيائية. السلمة الحيائية

بأنها قد تعاونت إلى حد محدود مع دول وهيئات دولية أخرى في تعزيز( في المائة 53)وأبلغت الكثير من البلدان .11
مع بلدان أخرى إلى حد كبير؛ والكثير منها كان( في المائة 31)وقد تعاون عدد من البلدان . التوعية العامة والمشاركة

وعلى العموم، فقد تعاونت. ضمن المجموعة الوروبية التي سبق أن وضعت فيها لوائح تنظيمية وطنية للسلمة الحيائية
وبالمقارنة،. في المائة من البلدان المتقدمة مع دول وهيئات دولية أخرى إلى حد كبير وإلى حد محدود على السواء 50

60)والكثير منها . في المائة من البلدان النامية أشارت إلى تعاونها مع دول وهيئات دولية أخرى إلى حد كبير 10فحوالي 
.  في المائة لم تقم بالتعاون على الطلق 30قامت بذلك إلى حد محدود وحوالي ( في المائة

يتفاوت تفاوتا 23من المادة ( أ)1الفقرة  وانطلقا= من الستعراض الوارد أعله، فمن الواضح أن مستوى تنفيذ.12
من 23كما أنه من الواضح أيضا= وجود الحاجة إلى المزيد من الجهد المتضافر لتنفيذ المادة . كبيرا= فيما بين البلدان

وقد يرغب اجتماع الطراف في أن يحيط علما= بالحالة المؤقتة ويذكر الطراف وغيرها من الحكومات. البروتوكول
والمنظمات ذات الصلة الخرى بتقديم تقارير إلى المين التنفيذي وإلى غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية بشأن

، الفقرة23مبادراتها المستمرة للتوعية العامة والتثقيف والمشاركة من أجل تسهيل استعراض التقدم المحرز في تنفيذ المادة 
.من البروتوكول في الجتماع الخامس للطراف( أ )1

ثالثا. –    المبادرات العالمية المساهمة في تنفيذ

التوعية العامة والمشاركة                                          

، دعت الطراف في البروتوكول الطراف وغيرها من الحكومات والهيئات11و 7، الفقرتان II/13في المقرر .13
وهنالك مبادرات. من البروتوكول 23الدولية ذات الصلة إلى إعداد مبادرات وتعظيم الفرص للتعاون على دعم تنفيذ المادة 

وهي. مختلفة تضطلع بها منظمات دولية، يمكن للطراف أن تعتمد عليها في مجال الدعم أو يمكن لها أن تتعاون من خللها
المشروعات المعنية بالسلمة الحيائية الممولة من مرفق البيئة العالمية واتفاقية آروس، بالضافة إلى المبادرات: تتضمن

وغيرها( UNIDO)ومنظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية ( FAO)التي تقوم بها منظمة المم المتحدة للغذية والزراعة 
. من المنظمات الدولية الخرى

مشروعات ممولة من مرفق البيئة العالمية-      ألف
فيذ المادة .14 لعالمية في تن وبوجه خاص،. من البروتوكول 23ساهمت معظم المشروعات الممولة من مرفق البيئة ا

فقد جعلت المشروعات المشتركة بين برنامج المم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية الموارد متاحة للبلدان لتعزيز التوعية
ية لسلمة الحيائ ت لطر ا ها مكونا كة العامة باعتبار ير آليات في مجال إعلم الجمهور والمشار كة وتطو لعامة والمشار ا

طنية مم المتحدة للبيئة. الو مج ال ين برنا مخضة عن المشروعات المشتركة ب حليل مقارن للتجارب والدروس المت هر ت ويظ
ف قد ي لتوعية العامة والتثق نشطة ا ين، أن أ ين الهيئت لمشتركة ب ية ا لسلمة الحيائ دتها وحدة ا لتي أع لعالمية ا رفق البيئة ا وم

مالية للمشروعات 20مثلت حوالي  يف الج ة في مجال. في المائة من التكال اسع نشطة و لمشاركة بأ يع البلدان ا مت جم وقا
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وفي معظم البلدان المشاركة، أدت عملية وضع أطر وطنية للسلمة الحيائية إلى نشوء وعي أكبر. التوعية العامة والتثقيف
وقد كانت هذه البلدان قادرة على. بأهمية السلمة الحيائية وبالمكانيات التي تتوفر عليها التكنولوجيا الحيائية لخدمة التنمية

لتخطيط النمائي لوطنية ل تها ا من عمليا ئية ض لسلمة الحيا ع وتحليل. إدماج ا ية جم ل، ساعدت عمل ث وعلى نحو مما
ومع ذلك، فإن عددا. المعلومات في تسليط الضوء على أهمية السلمة الحيائية باعتبارها قضية من قضايا التنمية المستدامة

أخفقت المشروعات في ية، و لوياته التنمو ية ضمن أو لسلمة الحيائ كن قادرا= على إدماج اعتبارات ا ضئيل= من البلدان لم ي
.إحراز أي تقدم

ست البلدان المادة .15 السياسية 23ودر اعية و ها الجتم ستنادا= إلى حالت تلفة ا نة وفق سبل مخ من بروتوكول قرطاج
لعالمية، نظمت كل البلدان المشاركة تقريبا= ورشات. والقتصادية الخاصة وفي إطار المشروعات الممولة من مرفق البيئة ا

لمصالح الخاصة والجمهور العام وإضافة إلى. عمل حضرها مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وجهات أكاديمية وجماعات ا
عة ها الذا ما في ية من خلل وسائط العلم، ب لسلمة الحيائ مة في مجال ا عية العا ر من البلدان التو ي ذلك، عززت الكث

لصحفية د عن . والتلفزيون والمقالت ا ا يزي ضع أيضا= م ية 40وعلوة على ذلك، و قواعد بيانات وطن ية و بلدا= مواقع شبك
ية لسلمة الحيائ بط بغرفة تبادل معلومات ا شأ روا ئية وأن لسلمة الحيا ية مكانا. بشأن ا وقد أصبحت المواقع الشبكية الوطن

.   مشتركا= لوصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالسلمة الحيائية

يف.16 عية والتثق لعالمية في اعتبار التو فق البيئة ا من إحدى الدروس المستفادة من المشروعات الممولة من مر وتك
لمشاركة الفعالة للجمهور ساسيين ل ين أ يل المقارن. شرط هر التحل مخضة عن المشروعاتوأظ  للتجارب والدروس المت

المشتركة بين برنامج المم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية أن التأكيد الولي على التوعية والتثقيف أثناء سير المشروع
 .قد ساعد على وضع قاعدة لشراك أصحاب المصلحة مستقبل= في صنع القرارات

ومع ذلك، فإن تقرير التقييم لعام. وقد قدم مرفق البيئة العالمية دعما= هاما= لتعزيز التوعية العامة بالسلمة الحيائية.17
لدعم مرفق البيئة العالمية للسلمة الحيائية خلص إلى أن التمويل المتاح لنشطة التوعية العامة كان منخفضا= مقارنة 2006

صعيد القطري لمية مواصلة. بالحتياجات البارزة على ال فق البيئة العا غي على مر نه ينب ييم بأ وصى التق لصدد، أ وفي هذا ا
.  والمشاركة العامةرفع مستوى الوعيالتأكيد على قضايا 

اسمة ل.18 طة انطلق ح ية كنق ه مرفق البيئة العالم م عم الذي يقد مل الد يذ للمادة ويع يد من التنف عم. 23لمز فضل د وب
لعامة والتثقيف والمشاركة العامة في أطر مشروعاتها 98مرفق البيئة العالمية، أدخل أكثر من  بلدا= أنظمة تعنى بالتوعية ا

ومع ذلك، فهنالك حاجة إلى رفع مستوى الدعم من مصادر مختلفة. الوطنية للسلمة الحيائية واقترح تدابير محددة للتنفيذ
. من أجل استدامة أنشطة التوعية العامة والتثقيف

 

اتفاقية آروس-   باء 

تمثل التفاقية المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرارات والوصول إلى العدالة في.19
وفي عام. من بروتوكول قرطاجنة 23المسائل البيئية والتي تعرف باتفاقية آروس، عملية مهمة أخرى تساهم في تنفيذ المادة 

، تعديل ألماتي في التفاقية الذي يعرض أحكاما= دقيقة بشأنII/1، اعتمد اجتماع الطراف في التفاقية، في المقرر 2005
وفي هذا.  1المشاركة العامة في صنع القرارات فيما يتعلق بالطلق المتعمد للكائنات المحورة جينيا= وطرحها في السواق

س في حزيران 1 ية آرو يو /ستستعرض الطراف في اتفاق يه 2008يون فقة عل تي وقبوله والموا يل ألما صديق على تعد ما يتعلق بالت التقدم المحرز في
. وتنفيذه
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المقرر، يقر اجتماع الطراف بالحاجة إلى التعاون مع المنظمات والمنتديات الدولية الخرى، ل سيما مع بروتوكول
قرطاجنة للسلمة الحيائية، بغية تعظيم التآزر وتفادي تكرار الجهود من خلل جملة أمور منها تشجيع تبادل المعلومات

وقد تلقى التعديل حتى الن عشرة تصديقات من بلغاريا. والمزيد من التعاون بين أمانة التفاقية وأمانة بروتوكول قرطاجنة
 . والجمهورية التشيكية والدانمرك وأستونيا والمجموعة الوروبية وليتوانيا ولكسمبورج وجمهورية مولدوفا وأسبانيا والسويد

قد شرع 30طرفا= من أصل  27، فإن 2007ووفقا= لتقارير التنفيذ الوطنية الولى المقدمة لمانة التفاقية في عام .20
في وضع بعض أشكال المشاركة العامة المتصلة بالمعلومات المعنية بالكائنات المحورة جينيا= وشرع ما ل يقل عن ثلثة

وتعمل بعض. أطراف في وضع قوانين وطنية بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات المحورة جينيا
الطراف على الستفادة من الخطوط التوجيهية المعنية بالوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة

كما نظم أيضا= في سياق اتفاقية آروس عدد من. 2003فيما يتعلق بالكائنات المحورة جينيا=، والتي جرى اعتمادها في عام 
وتمثل ورشة العمل الدولية عن. النشطة المعنية بالتوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات المحورة جينيا

الممارسات الجيدة بشأن بالوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالكائنات المحورة
كما تخطط أمانة. في كولونيا، ألمانيا، واحدة من النشطة الرئيسية المقبلة 2008مايو /أيار 20إلى  19جينيا= التي ستنعقد من 

.اتفاقية آروس أيضا= لتنظيم حدث جانبي أثناء الجتماع الرابع للطراف في بروتوكول قرطاجنة

وتتيح اتفاقية آروس خيارا= هاما= لتعاون الطراف لتعزيز وتسهيل التوعية العامة والتثقيف والمشاركة بشأن أمان.21
كما أن عدة أطراف في التفاقية هي كذلك أطراف في بروتوكول. نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة

ووفقا= للعروض المقدمة في التقارير الوطنية الولى إلى أمانة التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، فإن بعض. قرطاجنة
الطراف في بروتوكول قرطاجنة تعتقد أنه ينبغي تشجيع التدابير المعنية بتنفيذ تعديل ألماتي وأطر السلمة الوطنية الحيائية

. لستكشاف فرص للتعاون على نحو أكبر مع اتفاقية آروس على الصعيد الوطني 23والمادة 

 

( FAO)مبادرات من منظمة المم المتحدة للغذية والزراعة -     جيم

التي تساهم في تعزيز التوعية العامة والتثقيف (FAO)تتضمن مبادرات منظمة المم المتحدة للغذية والزراعة .22
بشأن أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الموقع الشبكي لمنظمة الغذية والزراعة بشأنوالمشاركة 

ومنتدى المنظمة اللكتروني بشأن التكنولوجيا الحيائية في الغذية" التكنولوجيا الحيائية في الغذية والزراعة"
المعلومات ذات الصلة بالجمهور، بما في( http://www.fao.org/biotech/index.asp)ويتيح الموقع الشبكي . والزراعة

وبطريقة. ذلك تحديثات الخبار المعنية بالنشطة المستمرة للتكنولوجيا الحيائية والسلمة الحيائية والمنشورات الموجودة
2002مارس /مماثلة، يوفر منتدى منظمة الغذية والزراعة اللكتروني بشأن التكنولوجيا الحيائية الذي أنشئ في آذار

، نظم، من خلل2005فبراير /وفي شباط. منصة لتبادل الراء والتجارب المتعلقة بالتكنولوجيا الحيائية والسلمة الحيائية
مشاركة الجمهور في صنع القرارات المتعلقة بالكائنات المحورة جينيا= في البلدان"المنتدى، مؤتمر عبر النترنت بعنوان 

كما. رسالة 116شخص وأرسلت  500واشترك فيه أكثر من ". كيفية تأمين مشاركة فعلية لسكان المناطق الريفية: النامية
 التوعيةدعمت منظمة الغذية والزراعة أيضا= عددا= من مشروعات السلمة الحيائية التي تتضمن أنشطة تهدف إلى تعزيز

.العامة والتثقيف فيما يتعلق بالكائنات المحورة جينيا
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(UNIDO)منظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية مبادرات من -    دال

عددا= من النشطة التي تساهم في تعزيز التوعية العامة( UNIDO)دعمت منظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية .23
وهي تتضمن شبكة المعلومات والخدمة. والتثقيف والمشاركة بشأن أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة

التي ترصد وتبلغ التطورات العالمية المتعلقة بقضايا التكنولوجيا الحيائية (BINAS)الستشارية بشأن السلمة الحيائية 
 منشورات وتحديثات منظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية ونشرتكما أصدرت. والتدريب في مجال السلمة الحيائية

وعلوة على ذلك، تقوم المنظمة بدعم التثقيف والتدريب في مجال السلمة. تتعلق بالتكنولوجيا الحيائية والسلمة الحيائية
الحيائية، بما في ذلك دورات التعلم عن بعد في مجال السلمة الحيائية بالتعاون مع مختلف الجامعات والمنظمات عبر

.2العالم

منظمات أخرىمبادرات من -    هاء

يشترك عدد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الخرى بنشاط في تعزيز التوعية العامة.24
وقد نظمت هذه المنظمات ونفذت طائفة واسعة من النشطة التي. والتثقيف بشأن السلمة الحيائية والتكنولوجيا الحيائية

ورشات عمل ومؤتمرات وعمليات مسح عامة وحملت توعية وشبكات إلكترونية لنشر المعلومات ونشر مواد: تشمل
وعلى سبيل المثال، فإن شبكة العالم الثالث تدير خدمتين. التصال كتحديثات الخبار والكتيبات المعنية بالسلمة الحيائية

خدمات معلومات السلمة الحيائية وتحديثات معلومات السلمة الحيائية اللتان تنشران: اثنتين من الخدمات على النترنت
الخبار والمعلومات، بما فيها التطورات المتصلة بالسلمة الحيائية من خلل إرسال البريد اللكتروني المباشر إلى

وبالضافة إلى ذلك، فإن نشرة المفاوضات بشأن الرض التي يصدرها المعهد الدولي للتنمية. العضاء المشتركين
تتيح بدورها خدمة هامة فيما يتعلق بإجراءات توثيق اجتماعات السلمة الحيائية الرئيسية ونشر نتائج( IISD)المستدامة 

. هذه الجتماعات على جمهور أوسع

من  23التحديات التي تواجه تنفيذ المادة -   رابعا.

البروتوكول والحاجة إلى برنامج عمل عالمي            

يواجه 23من المادة ( أ )1بالرغم من التقدم المحرز على الصعيدين الوطني والقليمي، فإن التنفيذ الجمالي للفقرة .25
ووفقا= للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الولى، فإن الطراف تواجه عددا= من التحديات في تنفيذ. تحديات رئيسية

تفتقر معظم البلدان النامية الطراف والطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية إلى الموارد المالية: 23المادة 
أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية بشأن والقدرات التقنية الضرورية لتعزيز التوعية العامة والتثقيف والمشاركة

وبصورة فردية، تجد الكثير منها أنه من الصعب تحديد وحشد الموارد بصورة منتظمة لتنفيذ أنشطة التوعية. المحورة
المتعلق بالدعم الذي يقدمه مرفق البيئة العالمة في مجال السلمة الحيائية أن 2006كما خلص تقييم عام . العامة والتثقيف

.     التمويل المتاح لنشطة التوعية العامة كان منخفضا= مقارنة مع الحتياجات البارزة على الصعيد القطري

تتألف الشبكة من جامعة كنسبسيون في شيلي وجامعة ماليا وجامعة غنت في بلجيكا وجامعة ماركي للفنون التطبيقية في إيطاليا والجامعة البابوية 2
.الكاثوليكية في البرازيل
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وعلوة على ذلك، فوفقا= للمعلومات المقدمة لقاعدة البيانات المعنية بالحتياجات المتعلقة بالقدرات والولويات في.26
قد شددت على الحاجة إلى مواد ومعدات( في المائة 60)غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية، فإن الكثير من البلدان 

على الحاجة إلى المهارات المتعلقة( في المائة 40)كما أكد عدد من البلدان أيضا= . التوعية المتعلقة بالسلمة الحيائية
وكذلك عبرت بلدان أخرى عن الحاجة(. في المائة 28)بالمشاركة العامة في صنع القرارات وإلى إشراك وسائط العلم 

وإلى المهارات والستراتيجيات( في المائة 23)إلى إتاحة وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية 
وإلى وصول الجمهور آنيا= إلى المعلومات المتعلقة بالستيراد وشيك الوقوع للكائنات( في المائة 23)المتعلقة بنقل المخاطر 

وفي حالت عديدة، أشارت البلدان إلى أنه لبحث الحتياجات والمساعدة التقنية والتدريب(. في المائة 13)الحية المحورة 
. 23والدوات ومواد الدعم، فإن منتديات الحوار المفتوح وتقديم التمويل تكون ضرورية لتنفيذ المادة 

تتضمن أنشطة التوعية المستمرة بشأن السلمة الحيائية على الصعدة الوطنية والقليمية والعالمية الكثير من.27
وهنالك. القيود على المواردمختلف المنظمات والولويات والمجموعات المستهدفة والنطاقات الزمنية ومصادر التمويل و

وعلى نحو شامل، فهنالك محدودية في. حاجة إلى نهج متماسك ومركز بغرض تسخير الموارد المتاحة بطريقة أكثر نجاعة
التعاون وفي تبادل التجارب وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن تعزيز التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما

ويعد مثل هذا التعاون وتبادل المعارف عنصرين. يتعلق بالكائنات الحية المحورة فيما بين الطراف والمنظمات ذات الصلة
حاسمين في تعزيز قدرة الطراف على تحسين الجهود المبذولة وتطوير القدرات المؤسسية والتقنية بصورة جماعية، وذلك

.   من البروتوكول 23لتحديد الفجوات والحتياجات المتعلقة بتنفيذ المادة 

وفي هذا الصدد، قد يرغب اجتماع الطراف في البروتوكول في أن ينظر في الحاجة إلى وضع برامج عمل.28
عالمية عن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة بشأن أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة بغرض تعزيز

ويمكن لبرنامج العمل تيسير نهج. التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والتجارب فيما بين الحكومات والمنظمات ذات الصلة
من البروتوكول، وهو النهج الذي يمكن أن يؤدي إلى قيام تعاون أحسن 23أكثر مزامنة وتنسيقا= وتضافرا= في تنفيذ المادة 

وعلوة على ذلك، فيمكن لهذا النهج أن يعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب. فيما بين الحكومات والمنظمات ذات الصلة
  .  التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورةوأن يسهل تجميع الموارد التقنية والمالية لتعزيز

وإذا اعتبر برنامج العمل برنامجا= مرغوبا= فيه، فقد يرغب مؤتمر الطراف العامل كاجتماع للطراف في.29
الهداف التشغيلية الممكنة ونطاق النشطة والنواتج: يطلق عملية تقوم بوضع عناصره، بما فيهاالبروتوكول في أن 

:وفي هذا الصدد، قد ترغب الطراف في أن. والدوار المحتملة للكيانات المختلفة في تنفيذه

شهرا 12تدعو الطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات الخرى إلى أن تقدم إلى المين التنفيذي قبل (       أ)         
 بالتوعية العامة والتثقيف والمشاركةعلى القل من اجتماعها الخامس آراءها بشأن العناصر الممكنة لبرنامج العمل المعني

؛    بشأن أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة

تطلب إلى المين التنفيذي إعداد مشروع برنامج عمل استنادا= إلى التقارير المقدمة من الطراف وغيرها من(      ب)        
الحكومات والمنظمات ذات الصلة الخرى وغيرها من مصادر المعلومات ذات الصلة؛    

.   تطلب إلى المين التنفيذي تنظيم اجتماع للخبراء لتقديم المزيد من المدخلت إلى مشروع برنامج العمل(      ج)        
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استراتيجية التصال الخارجي لبروتوكول قرطاجنة  للسلمة الحيائية-   خامسا.

،  رحبت الطراف2004، التي اعتمدت في الجتماع الول للطراف عام BS-I/5من المقرر  17وفي الفقرة .30
التي( 2005-2003)في البروتوكول باستراتيجية التصال الخارجي الخاصة ببروتوكول قرطاجنة للسلمة الحيائية 

وطلب إلى المين التنفيذي إحراز. 3 أنشطتها لتمتد إلى فئات مختلفة وتقوم بإعلمها وإشراكهاتوجيهوضعها المين التنفيذي ل
تقدم في تنفيذها بغرض تعزيز الوعي بالبروتوكول على نطاق واسع وتعزيز المشاركة النشطة والدعم من جانب طائفة

المين التنفيذي، طلب إلى BS-II/13من المقرر  12وفي الفقرة . عريضة من أصحاب المصلحة في تنفيذ البروتوكول
أيضا= أن يواصل تعزيز التوعية العامة والتثقيف بشأن البروتوكول، بما في ذلك العمل من خلل الموقع الشبكي للبروتوكول
والمنشورات وغيرها من النشطة الخرى الواردة على نحو موجز في استراتيجية التصال الخارجي لبروتوكول قرطاجنة

(.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/16)للسلمة الحيائية 

كما. يقدم هذا القسم استعراضا= موجزا= لحالة تنفيذ الستراتيجية والتحديات المعترضة بالضافة إلى الفرص القائمة.31
)يشير على نحو موجز إلى العناصر الرئيسية لستراتيجية التصال الخارجي المنقحة التي أعدها المين التنفيذي 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/18.)

:وتشتمل بعض النجازات على ما يلي. جرى الضطلع بعدد من النشطة لتنفيذ استراتيجية التصال الخارجي.32

ومع مراكز تنسيق غرفة تبادل معلومات السلمة)شهد التصال وتبادل المعلومات مع مراكز التنسيق الوطنية (      أ)        
وأنشئت قائمة للبريد اللكتروني لجميع مراكز التنسيق الوطنية والسلطات الوطنية المختصة لتنظيم. تحسنا= كبيرا=( الحيائية

وأنشئت خدمة لرسال الخبار بالبريد اللكتروني عبر غرفة تبادل معلومات السلمة. الخطارات والتحديثات المرسلة
وترسل آخر تحديثات المعلومات والخبار بصورة دورية إلى مراكز التنسيق الوطنية والمستخدمين. الحيائية

كما يمكن أيضا= لمراكز التنسيق الوطنية أن تقدم أخبارها الوطنية والقليمية المتعلقة بالسلمة الحيائية ليتم. المشتركين
تداولها من خلل غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية؛   

توسع الموقع الشبكي لبروتوكول السلمة الحيائية وتحسنت سهوله استخدامه لتيسير الوصول السهل(      ب)       
للمعلومات المتعلقة بالبروتوكول وعملياته؛   

بما فيها النشرات والرسائل الخبارية)صدر ونشر عدد من المنشورات المتعلقة بالسلمة الحيائية (      ج)       
نصف السنوية آخر المنشورات الصادرة، وهي تهدف إلى( BPN)وتمثل أخبار بروتوكول السلمة الحيائية (. والكتيبات

تزويد الطراف وغيرها من الحكومات وأصحاب المصلحة الخرين بوسيط لتبادل المعلومات والخبار والتجارب فيما
وأصدرت المانة أيضا= ونشرت بصورة متكررة على موقع. يتعلق بالجهود التي تبذلها لتنفيذ وتعزيز التوعية بالبروتوكول

وأصدرت أيضا. البروتوكول الشبكي أسئلة مطروحة ودليل بسيط للبروتوكول ولغرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية
ملفات للمعلومات وساهمت في استعراض النشطة السنوية للتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفي دليل الجمارك

الخضراء بشأن التفاقات البيئية متعددة الطراف؛

تتضمن الستراتيجية أنشطة تهدف إلى تحسين إعداد ونشر المواد المطبوعة والمشاركة النشطة لوسائط العلم الجماهيري وتعزز الستخدام الفعال 3
جي الخرى صال الخار اكة مع مبادرات وشبكات الت يم شر ستراتيجية والحداث وتق نية وتوظف الجتماعات ال صال اللكترو والفئات. لدوات الت

سائط العلم  سية هي الحكومات ورجال العمال والصناعيون وو راسلون والمحررون)المستهدفة الرئي . الم وية هي شبكات( مستهدفة الثان والفئات ال
.التصال الخارجي البيئية والدوائر العلمية والكاديمية
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صدر عدد من البيانات الصحفية المتصلة بالبروتوكول وأعدت العديد من المقالت ونشرت في الرسائل(       د)       
كما أنشأت المانة أيضا= قاعدة بيانات لوسائط العلم وحددت الصحفيين الذين يقومون. الخبارية والمجلت والصحف

بتغطية الخبار البيئية على العموم وهؤلء الذين ينقلون بصورة نشطة الخبار المتعلقة بالسلمة الحيائية على وجه
كما جرى أيضا= إصدار مواد إعلمية؛  . وقد أقيم اتصال مباشر ومنتظم مع بعض الصحفيين. الخصوص

وضعت المانة أيضا= قاعدة بيانات للمنظمات والشبكات المشتركة في النشطة ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول(     هـ)       
وتتضمن قاعدة البيانات معلومات التصال بها وعروضا= موجزة لنشطتها؛  . السلمة الحيائية

وعلوة على ذلك، قدم أعضاء من موظفي المانة عددا= من العروض والبيانات بشأن البروتوكول في(        و)       
الجتماعات وورشات العمل المختلفة وألقوا محاضرات على الطلبة من مختلف المدارس والجامعات، ل سيما تلك التي تقع

.   في مونتريال وما حولها

وتمتلك المانة. اعترض تنفيذ استراتيجية التصال الخارجي قيودا= تتمثل أساسا= في قلة الموارد المالية والبشرية.33
المزمعة في الستراتيجية بسببولم يتسن تنفيذ معظم النشطة . ميزانية محدودة للمنشورات وأنشطة التصال الخارجي

وقد ساعد توظيف موظف إعلم معاون في مجال السلمة الحيائية على السراع. الموارد البشرية المحدودة لدى المانة
وعلى نحو مفعم بالمل، سيجري إنجاز الكثير في إطار استراتيجية التصال الخارجي الجديدة. بتنفيذ بعض النشطة

 . والمنقحة

أحرز بعض التقدم في تنفيذ استراتيجية التصال الخارجي، غير أنه ل يزال هنالك المزيد من العمل الذي يتعين     .34
وبوجه خاص، فهنالك حاجة إلى استراتيجية إعلمية أوسع للوصول إلى عدد أكبر من الصحفيين وتدريب مهنيي. القيام به

ويتعين تزويد وسائط العلم بالمزيد من. وسائط العلم في مجال السلمة الحيائية والتصال بهم بصورة منتظمة
التحديثات المتعلقة بالتطورات الرئيسية ومقتطفات الخبار والقصص والمقابلت التي تجرى مع أصحاب المصلحة،

بالضافة إلى توجيهها فيما يتعلق بالقضايا التي تكتب بشأن البروتوكول وتدريبها على الكيفية التي تتم بها صياغة القضايا
كما أن هنالك أيضا حاجة إلى القيام بالمزيد من العمل لقامة شراكات وتشجيع المزيد من. المتعلقة بالسلمة الحيائية

وعلوة على ذلك، فهنالك حاجة إلى. المنظمات على المشاركة في أنشطة التصال الخارجي المتعلقة بالسلمة الحيائية
وقد رسمت. المزيد من الشراك الستباقي للدوائر الكاديمية والعلمية وتوسيع أنشطة التثقيف المتعلقة بالسلمة الحيائية

وهي تعيYن أهداف ونواتج التصال الخارجي. استراتيجية التصال الخارجي المنقحة لمعالجة الفجوات المشار إليها أعله
وتستهدف الستراتيجية أصحاب المصلحة. المحددة بالنسبة إلى الفئات المستهدفة المختلفة والوسائل الستراتيجية لتحقيقها

الحكومات ومؤسسات البحوث والمنظمات والشبكات القليمية والدولية ووسائط العلم والقطاع الخاص: الرئيسيين التاليين
.وموظفو الجمارك والمزارعون والنساء والطفال والمجتمعات المحلية

وستساعد استراتيجية التصال الخارجي المنقحة على. يتطلب التصال الخارجي الفعال نهجا= منظما= ومتناسقا=.35
ضمان أن تكون جهود التصال الخارجي مركزة ومتكاملة بغية زيادة استخدام أدوات التصال القائمة إلى أقصى حد،

وستسعى أيضا= إلى تعزيز المزيد من المشاركة الفعالة لصحاب المصلحة. وإلى زيادة فرص التصال الخارجي المتاحة
الرئيسيين في مجال تعزيز وتسهيل التوعية العامة والتثقيف والمشاركة بشأن أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية

. المحورة
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:قد ترغب الطراف في البروتوكول في أن.36

تحيط علما= بالتقدم الذي أحرزته المانة في تنفيذ استراتيجية التصال الخارجي لبروتوكول قرطاجنة للسلمة(       أ)         
الحيائية؛    

تساند استراتيجية التصال الخارجي المنقحة لبروتوكول قرطاجنة للسلمة الحيائية وتطلب إلى المين(      ب)        
    إحراز تقدم في تنفيذها؛التنفيذي 

تدعو الطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات الصلة الخرى إلى التعاون مع المين التنفيذي(      ج)        
وتقديم الدعم له في تنفيذ الستراتيجية؛  

تطلب إلى المين التنفيذي البلغ عن تنفيذ الستراتيجية في الجتماع السادس لمؤتمر الطراف العامل(      د)        
.كاجتماع للطراف في البروتوكول

استنتاج-   سادسا.

الطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات الصلة الخرى في وضع طائفة عريضة من النشطةشرعت .37
تعزيز وتسهيل التوعية العامة والتثقيف والمشاركة بشأن أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة، وقد تمل

وتفتقر الكثير من البلدان إلى الموارد. ومع ذلك، فالتحديات الرئيسية ل تزال قائمة. بصورة واضحة إحراز بعض التقدم
كما يفتقر الكثير منها أيضا. المالية الضرورية وإلى مواد ومعدات التوعية والوصول آنيا= للمعلومات والدوات ذات الصلة

وهنالك أيضا= محدودية في التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وأفضل.  الخبراء ذوي المعارف والمهارات المطلوبةإلى
الممارسات والدروس المستفادة في مجال تعزيز التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما بين الطراف والمنظمات ذات

   . الصلة

هنالك حاجة إلى بذل جهود متضافرة إضافية لمواجهة التحديات الواردة أعله ولعتماد استراتيجيات جديدة لتدعيم.38
الجهود الوطنية والعالمية في تعزيز وتسهيل التوعية العامة والتثقيف والمشاركة بشأن أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات

ويمكن لبرنامج العمل المقترح فيما يتعلق بتعزيز وتسهيل التوعية العامة والتثقيف والمشاركة بشأن أمان نقل. الحية المحورة
ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة أن يساهم في تحقيق درجات أكبر من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات

قدرتها على تعزيز التوعية بالبروتوكول وأن يسخر الموارد المتاحة لتطويروالتجارب فيما بين الطراف وأن يدعم 
.من البروتوكول 23 لتنفيذ المادة القدرات المؤسسية والتقنية بصورة جماعية

تدعى الطراف في البروتوكول إلى النظر في المعلومات والتوصيات الواردة في هذه المذكرة واتخاذ مقررات،.39
(.أ )1، الفقرة 23حسب مقتضى الحال، للمضي في توجيه تنفيذ المادة 

----


