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 معلومات أساسية - 1
 01أي بعدد   ،2113أيلول/سبتمرب  11لوجية حيِّز النفاذ يف للسالمة البيو كارتاخينادخل بروتوكول  1-1

. ويعدين دخدول   2113حزيران/يونيد    13يف وثيقة التصديق اخلمسني مجهورية باالو يومًا من تاريخ إيداع 
ول دالد الُنُظم القانونية للدول املوافقة على ذلك. وهلذا ُتعَتدرب  كذلك يف الربوتوكول حيِّز النفاذ أن  أصبح ُملِزمًا 

 تنفيذها.بوكول وجلميع أحكام الربوتباالمتثال  ملزمة
 مركزّا لتبادل معلومات السالمة البيولوجية للقيام مبا يلي: (1)من الربوتوكول 21وأنشأت املادة  1-2
 تيسري تبادل املعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية واخلربات يف جمال الكائنات احليَّة احملوَّرة؛ )أ( 

، األطدراف  مساعدة األطراف على تنفيذ الربوتوكول، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان الناميدة  )ب(
النامية، والبلدان اليت متر اقتصدادااا مبرحلدة   الصغرية وخباصة أقل البلدان منوًا، ومن بينها الدول اجلزرية 

 ّوع الوراثي.انتقال وكذلك البلدان اليت متثِّل مراكز املنشأ ومراكز للتن
تبادل معلومات السدالمة   مركزيف اخلاصة الربوتوكول أن تقوم البلدان بإدخال وإدارة بيانااا ويقتضي  1-3

للوفاء بالتزامااا إزاء  -املعدات واألدوات والتدريب  -البيولوجية. وهلذا يعَتَبر لزامًا أن تتوفَّر جلميع البلدان القدرة 
 .واالنتفاع من البيولوجية  تبادل معلومات السالمة مركز

األساسدي  النظدام  باعتبدار   تبادل معلومات السالمة البيولوجيدة   مركزوقد وضع األطراف مفهوم  1-4
لوائح السالمة البيولوجية. بة نشر املعلومات ذات الصللللسالمة البيولوجية  كارتاخينابروتوكول وأداة للمعلومات 

يف اجتماعها الثالد  املنعقدد يف    ،للسالمة البيولوجية كارتاخيناربوتوكول لاللجنة احلكومية الدولية  سلَّمتوقد 
لسالمة البيولوجية عند دخدول  امعلومات يعمل بشكل كامل لتبادل  مركزبأمهية تطوير ” ،2112نيسان/أبريل 
تبدادل   مركزستعمال فيما يتعّلق بتنفيذ وا، وبأمهية تلبية احتياجات القدرات جلميع البلدان نفاذالحيِّز الربوتوكول 

 “.معلومات السالمة البيولوجية
، بعد مرحلة مرحلت  التشغيلية ، دخل مركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية2114ويف نيسان/أبريل  1-5

وتنص طرائق تشغيل مركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية، والواردة يف مرفق  .جتريبية استغرقت ثالث سنوات
االجتماع األول ملؤمتر األطراف العامدل كاجتمداع لألطدراف يف بروتوكدول      الذي اختذ  1/3 - أ املقّرر س
اتفاقيدة  على أن تقوم أماندة   ،2114شباط/فرباير  27إىل  23الفترة يف املعقودة للسالمة البيولوجية  كارتاخينا

مة البيولوجية، مبدا يف ذلدك تطدوير    البوابة الرئيسية ملركز تبادل معلومات السالشؤون التنوُّع البيولوجي بإدارة 
بإشراف ومشدورة  وصيانة البوابة الرئيسية وقواعد البيانات املكوِّنة هلا. وقد نفَّذت أمانة اتفاقية التنوُّع البيولوجي، 

 ومسدات طلبات املستخدمني واحتياجاام، عددة سسدينات   لاالستشارية غري الرمسية، واستجابة  تقنية من اللجنة
(. وقد تطدّور مركدز تبدادل    2/2 - س أاملقرر نامج العمل املتعدِّد السنوات )مرفق امتثااًل لرب ،ةيإضافوظيفية 

املستوى وسدهل االسدتعمال، وأداة لألطدراف    رفيع للمعلومات بالتايل إىل مركز معلومات السالمة البيولوجية 
ا هلد فر ويد للسالمة البيولوجية  ارتاخيناكمبوجب بروتوكول اخلاصة بتبادل املعلومات  ايف تنفيذ التزاماا تستخدم 

 اختاذ القرارات بشأن قضايا السالمة البيولوجية.يف دعم ال

_____________ 

 ./http://bch.cbd.int/protocol/textبيولوجية على املوقع: ميكن االطالع على نص بروتوكول كارتاخينا للسالمة ال (1) 

http://bch.cbd.int/protocol/text/
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 مقدمة - 2
لبلدان، واجهت األطراف سديات كثرية يف الوفاء لرغم توافر مركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية  2-1

ال تزال املعلومات املتاحة على البّوابدة  وجية. ونتيجة لذلك، بالتزامااا املتعلقة مبركز تبادل معلومات السالمة البيول
يشري إىل احلاجة إىل عمل اسدتراتيجي  مما ركز حيِّز النفاذ، املرغم دخول حمدودة،  الرئيسية ملركز تبادل املعلومات

 .السالمة البيولوجية تبادل معلوماتوحّفاز لزيادة مشاركة البلدان يف مركز 
ع ملركز تبادل املعلومات مشروعًا مشتركًا بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفدق  وقد كان أول مشرو 2-2

للسالمة البيولوجية الذي للمشروع اإلمنائي لإلطار الوطين  تكميليًاوقد ُصمِّم وُنفِّذ باعتبار  مشروعًا  ،البيئة العاملية
نشاطًا متكينيًا من أنشطة مرفق البيئة العامليدة   . وكان حمور تركيز  األساسي باعتبار بلدًا 131 ما يقارب يفأنشئ 
للسدالمة   كارتاخيندا بروتوكول من  21التدريب التقين والبنية األساسية لكي تصبح البلدان ممتثلة للمادة توفري 

إىل مركز  للوصولوتناول مشروع مركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية إنشاء بنية أساسية وطنية  .البيولوجية
خيارها الوطين للمشاركة وساعد األطراف يف التزاماادا إزاء   سديدالبلدان يف املشروع ل املعلومات، وساعد تباد

 مركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية.
حلقة عمل  17، ووطنية حلقة عمل 411وقام أول مشروع ملركز تبادل املعلومات بتنفيذ ما يزيد على  2-3

. وخالل حلقات العمل هدذ   عاملية حلقات عمل 6دون اإلقليمي يف أحناء العامل وعقد على املستويني اإلقليمي و
مبا يف ذلك مراكز التنسيق الوطنية التابعدة ملركدز    ،بلدًا 130شخص من  3 211ما يزيد على التدريب تلّقى 

ة والبحثيدة والقطداع   ن من خمَتلف الوزارات احلكومية واملؤسسات األكادمييوكذلك ممثلتلقا  تبادل املعلومات، و
دورات دراسية خمتلفة لتدريب  5شخصًا بصفة مستشارين إقليميني يف  61ما يزيد على التدريب اخلاص. وتلّقى 

يف بنشداط  مشاركني وقت اختتام املشروع. وشارك املستشارون اإلقليميدون  شخصًا  45منهم بقي املدّربني، و
حزمدة  اسُتحدثت  ،الوطين واإلقليمي والعاملي. وإضافة إىل هذا ىغالبية حلقات العمل املذكورة أعال  على املستو

لبناء القدرات والتدريب لطائفة متنوعة من أصحاب املصلحة، ومن بينها القطاع اخلاص واملنظمدات  برامج شاملة 
ة حزمد القرارات، إىل آخر ، وقد اسُتخِدمت  ون وصانعوغري احلكومية واملؤسسات األكادميية والصناعة والصحفي

 أثناء حلقات العمل الوطنية ودون اإلقليمية والعاملية.الربامج 
 كارتاخيندا ؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطدراف يف بروتوكدول   االجتماع الرابع ملوأثناء انعقاد  2-4

للسالمة البيولوجية، طلبت األطراف بوضوح متديد مشروع مركز تبادل املعلومات املشترك بني برندامج األمدم   
االحتياجات احملّددة، مثل تقدمي وسدي  بياندات إضدافية   استبانت األطراف تحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية، وامل

دون اإلقليمدي،   بشأن مركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية، واستمرار أنشطة تبادل املعرفة على املسدتوى 
للسالمة البيولوجيدة وكدذلك    كارتاخينابروتوكول لكي تشمل مواد أخرى يف يف حزم برامج التدريب والتوسُّع 

استهداف أطراف مؤثِّرة حمدَّدة مثل موظفي اجلمارك، باإلضافة إىل توسيع األعمال اليت جرى تنفيدذها. وهدذ    
معًا االحتياجات تعاجل بصفة خاصة الثغرات يف زيادة تبادل معلومات املعرفة على املستويني الوطين ودون اإلقليمي 

اجتمداع  مل تكن متوقَّعة. ويف مقّرر هي معلومات ر معلومات ذات صلة بشأن مركز تبادل املعلومات، وهبدف نش
 كارتاخيندا األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكدول  يف االجتماع الرابع ملؤمتر  4/5- أ األطراف س

السالمة مركز تبادل معلومات يد مشروع على متد”، حّثت األطراف أيضًا مرفق البيئة العاملية “للسالمة البيولوجية
كمشروع عاملي، بغيدة كفالدة   شكل  احلايل ب ،ربنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئية العامليةالبيولوجية التابع ل
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لبنداء القددرات    املسداندة وتقدمي مزيد من السالمة البيولوجية  الوطنية ملركز تبادل معلوماتاستدامة الوصالت 
...“. 
وقد اسُتحِدث مشروع املرحلة الثانية ملركز تبادل معلومات السالمة البيولوجيدة كاسدتجابة مباشدرة     2-5

لالحتياجات اليت حّدداا األطراف وبالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوُّع البيولوجي. وقد ُعِرَضت على اجتماع 
وأجازت  اع اجمللس املشروع من الناحية املبدئية، . وأقّر اجتم2110آب/أغسطس  22جملس مرفق البيئة العاملية يف 

من البلدان املؤهَّلة لدذلك.  بلدًا  51لدعم مشاركة  2111أمانة مرفق البيئة العاملية يف شباط/فرباير بشكل هنائي 
ديد لتحوشعبة القوانني واالتفاقيات البيئية  -من خالل إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة استيعاب املشروع وجرى 

 موعد للبداية.
األهلية ومعايري رسائل تشرح قواعد لألطراف املؤهلة ، ُوجَِّهت 2110كانون األول/ديسمرب  15ويف  2-6

من أوروبدا  واحد من أفريقيا وبلد  23) مؤهاًلبلدًا  51وجَّ  ، 2111آب/أغسطس  11االختيار. واعتبارًا من 
بلدان مدن   0بلدان من منطقة البحر الكارييب و 6ط اهلادئ و بلدًا من منطقة آسيا واحملي 11والوسطى والشرقية 

ملشداركة  يف امراكز التنسيق التشغيلية التابعة ملرفق البيئة العاملية تشري إىل رغبة بلداهنا  عرب، رسائل (أمريكا الالتينية
. (2)يل الصغرية النطداق التمو اتبلدًا مؤّهاًل على اتفاق 40، وقَّع 2112يف املشروع. واعتبارًا من حزيران/يوني  

 بلدًا مؤّهاًل. 130ن بني بلدًا م 50يف أنشطة املشروع وإضافة إىل ذلك، شارك 

 ركز تبادل معلومات السالمة البيولوجيةملمشروع املرحلة الثانية  أهداف - 3
من أجل تعزيز القدرات الوطنية  علىبلدان ذات األهّلية الاهلدف من هذا املشروع هو استمرار مساعدة  3-1

إىل مركز تبادل املعلومات واستخدام  بفعالية، وتعزيز التعاون على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمدي،   الوصول
 والتواصل احلاسويب وتبادل اخلربات فيما يتعّلق بإدارة مركز تبادل املعلومات على املستويني الوطين واإلقليمي.

اسدتنادًا إىل  السدالمة البيولوجيدة   من مركز تبادل معلومات مشروع املرحلة الثانية  جرت صياغةوقد  3-2
االستفادة من جناح املشدروع األول   مع ،ويؤّكد املشروع .االحتياجات اليت حدداا البلدان يف كثري من املناسبات

ادل شد على استراتيجيات حمّددة متعّلقة باستدامة وظائف مركز تبد أملركز تبادل املعلومات وتوسيع نطاق ، بشكل 
 املشروع. وهو يتألف من العناصر التالية: بقاء انتهاء فترةاملعلومات بعد 

التواصل احلاسويب والتبادل املعريف للمعلومات على املستوى دون اإلقليمي من أجل اإلدارة الفّعالة ملركدز   )أ( 
ملعلومات يف حلقدات  . ويف إطار هذا العنصر، تشارك جهات التنسيق التابعة ملركز تبادل اتبادل املعلومات

اإللكترونية لتقاسم اخلربات، ولتوحيد الشبكات اإلقليمية، ولتلّقدي   املنتدياتالعمل اإلقليمية وكذلك يف 
 مواد تدريب جديدة يستحدثها املشروع.

تقاسم املعارف بشأن على التدريب برامج ونشر املعرفة ونشر جمموعات  التطويرالتدقيق املتعمِّق املستمر و )ب( 
 كز تبادل املعلومات بلغات األمم املتحدة اخلمس )العربية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية(.مر

_____________ 

اتفاقات التمويل الصغرية النطاق هي الصك القانوين املستخدم بني بلد ما وبرنامج األمم املتحدة للبيئدة فيمدا يتعّلدق     (2) 
 .باألنشطة املمارسة على املستوى الوطين
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جانب البلدان فيمدا   منوجيري معاجلة موضوع جديد يف الدورات التدريبية هذ  استجابة ملطالب حمدَّدة 
 مجاهري مستهَدفة جديدة.ستيعاب يتعلق باحتياجااا التدريبية وال

وكما حدث يف املشدروع األول ملركدز    نظام املستشار اإلقليمي التابع ملركز تبادل املعلومات.استمرار  )ج( 
تبادل املعلومات، يساعد املستشارون اإلقليميون البلدان يف التخطيط والتطوير وتنفيدذ حلقدات العمدل    

ّقى املستشارون اإلقليميون حلقة عمل وأدوات التدريب عرب الشبكة اإللكترونية، تلالتدريبية. ومن خالل 
التطّورات اجلديدة يف مركز تبادل املعلومات وكذلك استخدام إلطالعهم على اجلديد بشأن أواًل التدريب 

. وجيري تشجيع املشاركة الناشطة من البلدان، لضمان سقيق نقل رهايتطو اجلاريمواد التدريب اجلديدة، 
 اخلربة الفنية.

تدريبهم من بالفعل لتعلُّم على املستوى الوطين أمام أصحاب املصلحة الذين مل يتم مناسبات اتوسيع نطاق  )د( 
خلدمدة  وهذا يشمل استضافة جمموعة من حلقات العمل الوطنية  خالل مشروع مركز تبادل املعلومات.

جدرى  جمموعات جديدة من أصحاب املصاحل املعنية بالسالمة البيولوجية، على غرار أنشطة التدريب اليت 
يف إطار املشروع األول ملركز تبادل املعلومات. واستنادًا إىل االحتياجدات الديت تبدديها     االضطالع هبا

وموظفي الصدحة  البلدان، جيري استهداف جمموعات جديدة من أصحاب املصاحل )مثل موظفي اجلمارك 
الناشطة للقطاع األكدادميي   لسالمة البيولوجية. وتعَترب املشاركةل نطاقًاأوسع  دائرةالنباتية( وذلك إلنشاء 

وإدراج السالمة البيولوجية واملوضدوعات ذات   استيعابأيضًا مبثابة استراتيجية أساسية للبلدان من أجل 
 الصلة مبركز تبادل املعلومات يف جدول األعمال الوطين.

مات وأدوار أخدرى  دور جهات التنسيق التابعة ملركز تبادل املعلو استيعابتقدمي الدعم من أجل إقرار و )هد( 
 املصدرح هلدم  املستخدمني الدوطنيني  ذات صلة بتبادل املعلومات يف إطار مركز تبادل املعلومات )مثل 

. ويهدف املشدروع إىل  ةاملشاركالبلدان ة ملمّثلي يوظيفالتوصيفات الباستخدام مركز تبادل املعلومات( يف 
داخل الوكاالت احلكومية املسدؤولة. وبغيدة    استدامة الوظائف ذات الصلة مبركز تبادل املعلوماتتعزيز 

التنسيق الوطنية التابعة ملركز تبادل املعلومات وغريهدا  جهات أدوار على الطابع املؤسسي إضفاء تشجيع 
يعمل املشروع على تعزيدز إدراج هدذ  األدوار يف التوصديفات     ،املصرح هلماملستخدمني الوطنيني من 

 الوظيفية احلكومية.

 2112-2111يف عامي شروع نشطة املأ - 4
موعدد   للبيئةبرنامج األمم املتحدة  وحدد 2111تلّقى املشروع موافقة هنائية يف تشرين األول/أكتوبر  4-1

. ولتحقيق أهداف املشروع، جتدري انن األنشطة/االسدتراتيجيات   2111تشرين الثاين/نوفمرب  15 يف  انطالق
 التالية:

 اإلقليميني؛ املستشارينشبكة وتعزيز  صون -ألف 
 تدقيق وتطوير جمموعات املواد التدريبية لتقاسم املعارف ونشرها على نطاق عاملي؛ -باء 

 بناء القدرات الوطنية الستخدام مركز تبادل املعلومات؛ -جيم 
 تعزيز التعاون على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ -دال 
 توفري عناصر االستدامة. -هاء 
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 االستراتيجيات مبزيد من التفصيل يف الفروع التالية.نشطة/وترد هذ  األ 4-2
 وتعزيز شبكة املستشارين اإلقليمينيصون  -لف أ

شبكة املستشارين اإلقليميني التابعدة  يف املشروع األول ملركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية  صّمم 4-3
الربوتوكول ومركز تبادل املعلومات علدى  إطار يف  اتمركز للخرب إلجيادوسيلة  اباعتباره ،ملركز تبادل املعلومات
لبلدان املساعدة ذات الصلة وخدمات التددريب واالسدتجابة   لاملستشارون اإلقليميون  يوفراملستوى اإلقليمي. و

السالمة  ركزها الوطين لتبادل معلوماتمب املتعلقةبشكل فوري للشواغل العملية لتلك البلدان بشأن املسائل اليومية 
. ومثة حاجة حمّددة ملواصلة تيسري منابر/حلقات دراسية معنية بتقاسم املعرفة على املسدتويني اإلقليمدي   بيولوجيةال

للمستشارين اإلقليميني احلاليني يف مركدز تبدادل املعلومدات ملسداعدة     سنويًا والوطين، وإجراء سدي  مستمر 
لومات. وساعد مشروع املرحلة الثانية ملركدز تبدادل   مجيع املعلومات على مركز تبادل املعأثناء إتاحة األطراف 
 تعزيز هذ  الشبكة.وصون يف السالمة البيولوجية معلومات 

حلقدة   2111يف كندا يف كانون الثاين/يناير  وتعزيز هذ  الشبكة. وُعقَدتصون وساعد املشروع يف  4-4
تدريب املستشارين اإلقليمديني بشدأن   ”بعنوان  عمل مشتركة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية

مستشارًا إقليميدًا   32. وحضر التدريب “ات السالمة البيولوجيةالعمليات املتجّددة وحمتويات مركز تبادل معلوم
للبلدان املشاركة من خدالل   حي  يوفر هؤالء التدريب بشأن مركز تبادل املعلوماتتابعًا ملركز تبادل املعلومات 

. وتضّمنت عناصر التدريب األساسية مراجعة دقيقة جلميع املعامل املتاحة حاليًا من خالل مركز تبادل وعهذا املشر
مجدع  ، والعمل ضدمن أفرقدة  وتضّمن التدريب أيضًا املعلومات وكذلك إجراء سليل متعمِّق لتفاصيل املشروع. 

الع على موجز للسري الذاتية للمستشارين إجراء سسينات يف مركز تبادل املعلومات، وميكن االطتعليقات بشأن ال
 .http://www.unep.org/delc/advisors/tabid/54582/Default.aspxاإلقليميني على املوقع التايل: 

ركز تبدادل  ملىل البلدان على مشروع املرحلة الثانية وال تقتصر مساعدة املستشارين اإلقليميني املقدمة إ 4-5
، مثل مسداعدة  ذات صلة بالسالمة البيولوجيةالسالمة البيولوجية، بل أهنا تتسع لتشمل مبادرات أخرى معلومات 
تنفيذ مشداريع اإلطدار الدوطين للسدالمة      وأإعداد تقريرها الوطين الثاين بشأن تنفيذ الربوتوكول، البلدان يف 

 تنسيق الوطنية التابعة ملركز تبادل املعلومات على املستوى اإلقليمي.ال مراكزجية، أو تدريب البيولو
بدعم تطدوير  أيضًا بعثة. وقام هؤالء  125ما يزيد على  املستشارون اإلقليميون يفشارك  ،وحىت انن 4-6

 وسدي  وترمجة عدد كبري من املواد التدريبية.
 على نطاق عاملي بتقاسم املعرفة ونشرها اخلاصةالتدريب امج برتدقيق وتطوير جمموعات  -باء 
مشروع املرحلة األوىل ملركز تبادل املعلومات مواد تدريب ملختلف جمموعات أصحاب املصاحل، مبا  أعد 4-7

يف ذلك السلطات الوطنية املختصة واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين والصدناعة واملؤسسدات األكادمييدة    
ؤسسات العلمية ومنظمات السالمة البيولوجية واجلمارك ومراقبة احلدود ووسائط اإلعالم وعامدة اجلمهدور.   وامل

التدريب كمجموعة وحدات منوذجية وأدوات للتدريب ميكدن دجمهدا يف خمتلدف    برامج وقد ُوضعت جمموعة 
 اجملموعات وفقًا الحتياجات التدريب واهتمام املستعملني.

http://www.unep.org/delc/advisors/tabid/54582/Default.aspx


9 

 

صيانة هذ  املواد وسديثها جبميع السالمة البيولوجية رحلة الثانية ملركز تبادل معلومات وتوّلى مشروع امل 4-2
ملركز تبادل املعلومات. وأضداف املشدروع كدذلك مدوارد     املنقَّحة لغات األمم املتحدة كي تتواءم مع الصيغة 

 فية لدعم دورات التدريب املنّسقة.للتدريب من أجل قطاعات إضا
وثيقة بكل لغة  75يف املائة من مجيع مواد التدريب )أكثر من  02ام املشروع بتحدي  نسبة وحىت انن، ق 4-0

، ووحدتني مندوذجيتني  حالةدراسة  32و  ًاكتيِّب 13وأدّلة، و  مناهج 11من لغات األمم املتحدة اخلمس وتشمل 
مواد تدريبية جديدة ملدوظفي  داد إعاختبارات ونقاط للمناقشة(. وجرى  5و ،ًاجاهز ًامرجعي دلياًل 14، وحواريتني

اجلمارك وموظفي الصحة النباتية )منهج، ودليل ودراسات إفرادية( ووحدة منوذجية جديدة بشأن تسجيل القدرارات  
عملية مراجعة. وجرى نشر مجيع مواد التدريب اخلاصة مبركز تبادل املعلومات لاملخاطر وهي ختضع حاليًا ات وتقييم

صور على أقراص إعداد يسية ملركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية. زيادة على ذلك، جرى مباشرة يف البوابة الرئ
جلميع مواد التدريب اخلاصة مبركز تبادل املعلومات وتوزيعها يف مجيع حلقات العمل على املستويني الدوطين   مدجمة

 نسخة جرى توزيعها بالفعل(. 2 511واإلقليمي )ما يزيد على 
التدريب مجيعها من خالل البوابة الرئيسية ملركز تبادل املعلومدات علدى املوقدع     برامجطالع على جمموعة وميكن اال 4-11

، .ls.htmlhttp://bch.cbd.int/help/topics/en/webframe.html?Training_Materia :الشددددبكي
 اوميكن ألي شخص يف العامل أن يقوم بتحميله الذي ميكن البح  في  وفقًا للسياق.“ املساعدة” قسمكجزء من 

بتسجيل اسم  http://moodle.bch2project.orgمن خالل املوقع: إىل اجملموعة يف أي وقت. وميكن الوصول 
 .للدخول الزائر

ويف حماولة لتقاسم املعرفة بني املستشارين األقاليميني والبلدان املشاركة، قام فريق مركز تبادل املعلومات  4-11
جمموعة  ويتكون من، التعليمية إلدارة الدورات نظام هو(. وMOODLEاملعرفة ) لتقاسمبإنشاء منرب مفتوح املصدر 

 جمتمعدات مبادئ تربوية سليمة ملساعدة املرّبني على إنشاء  ها باستخداممت تصميمصدر امل مفتوحةبراجميات جمانية 
 .إلكترونية فعالة

مبا يف ذلك مواد تدريب حمدّددة   ،ويقوم منرب تقاسم املعرفة املفتوح املصدر بتخزين مجيع مواد التدريب 4-12
سوم بيانيدة، وجدداول أعمدال،    ورأثناء حلقات العمل التدريبية على املستويني اإلقليمي أو الوطين(  ُتستخدم)

، لكل حلقدة  وقد أفردت. وغري ذلكوجلسات مناقشة، وقوائم املشاركني،  PowerPointوعروض بيانية بربنامج 
لكل بلد مشارك يف مشروع املرحلدة الثانيدة   ميكن  “Moodle”مودل رنامج ل تدريبية إقليمية صفحتها على بعم

 .Moodleمودل املنرب ت  اخلاصة باحللقة التدريبية الوطنية على صفح يطلب إنشاءملركز تبادل املعلومات أن 
( http://moodle.bch2project.org)علدى املوقدع:   للجمهور يتاح  Moodleبرنامج املنرب مودل و 4-13

. ومع ذلك، فإن االطالع علدى املوقدع   على املعلومات يطلعكزائر وأن للدخول شخص أن يوقِّع  أيويستطيع 
دورات دراسية عامة عاملية ملركز تبادل املعلومدات   Moodle 5اخلاص حممي بكلمة سر. ويعرض الربنامج مودل 

وهي تتضّمن مجيع املواد التدريبية اخلاصة مبركز تبادل املعلومات باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية والروسدية  
دورة تدريبية حمّددة على املستوى الوطين خاصة مبركدز تبدادل    24ّمن الربنامج أيضًا أكثر من واإلسبانية. ويتض

 اإلقليمية.عمل الحلقات دورات تدريبية يف  5املعلومات وتتضّمن 
بلدًا منرب  00 أكثر منمستعِمل من  1 011على  يد، استخَدم ما يز2111متوز/يولي   1واعتبارًا من  4-14

ما يزيدد علدى   االطالع على راضي للحصول على املواد التدريبية اخلاصة مبركز تبادل املعلومات، مع التعلُّم االفت

http://bch.cbd.int/help/topics/en/webframe.html?Training_Materials.html
http://moodle.bch2project.org/
http://moodle.bch2project.org/
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بعض  Moodleصفحات الدورات الدراسية االفتراضية. وعّما قريب، سوف يعرض الربنامج مودل من  21 111
ادل املعلومات وتشدمل هدذ :   عرب الشبكة حول أكثر القضايا إحلاحًا واألنشطة املتصلة مبركز تبحلقات التحاور 

االطالع على املعلومدات مبعاوندة   ”و‘‘ تسجيل املعلومات واملراجع الوطنية’’و “كارتاخيناربوتوكول ب تعريف”
تطدوير  ”و“ املصرح هلمإدارة املستخدمني الوطنني ”و “احلل العملي للمشاكل من خالل مركز تبادل املعلومات

قدمة من أماندة اتفاقيدة التندوع    امل( HERMES) هرميزجية باستخدام أداة الوطين للسالمة البيولو ياملوقع الشبك
إدماج معلومات مركز تبادل املعلومات يف املواقع الشبكية باستخدام جمموعدة عناصدر براجميدة    ”و “البيولوجي

(AJAXالتابعة ألمانة اتفاقية التنّوع البيولوجي ) “.وأشياء أخرى 
 السالمة البيولوجية ام مركز تبادل معلوماتبناء القدرة الوطنية الستخد -جيم 

، يف بنداء  على غرار املرحلة األوىليتمّثل اهلدف الرئيسي ملشروع املرحلة الثانية ملركز تبادل املعلومات،  4-15
تنفيذ املسؤولة عن فعل ذلك بإشراك الوكاالت احلكومية الرئيسية قد القدرات الستخدام مركز تبادل املعلومات. و

ويف الوقت نفس  توسيع نطاق مشاركة أصدحاب املصدلحة لتشدمل     البيولوجية،للسالمة  كارتاخينال بروتوكو
القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية واألخصائيني العلميني، واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم. وأويل اهتمام خاص 

للسالمة البيولوجية باعتبارها هامة  كارتاخيناا األطراف يف بروتوكول اموعات أصحاب املصاحل اليت حّددجملأيضًا 
 التدريب الوطنية اجلديدة. حلقاتللغاية وينبغي أن تستهدفها 

بلددًا   40ستوى الوطين يف حلقة عمل تدريبية على امل 01املستشارون اإلقليميون حىت انن  نظَّموقد  4-16
لددى  املعرفة العامدة  زيادة دير حسايب لوضع تقومؤسسة وطنية.  045مشاركًا، مع مشاركة ناشطة من حوايل 

 يف املائة. 33بلغ ت اوُوِجد أهنكنتيجة مباشرة لتدخُّل املشروع من خالل التدريب ملشاركني ا
 تعزيز التعاون على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي -دال 

دام انليدات الوطنيدة   باسدتخ  السالمة البيولوجية مشروع املرحلة الثانية ملركز تبادل معلومات يقوم 4-17
تعزيز التعاون على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، والتواصل الشبكي وتبدادل اخلدربات   لواإلقليمية املختَلطة، 

 القدائم فيما يتعلق بإدارة مركز تبادل املعلومات على املستويني الوطين واإلقليمي. وإضدافة إىل نظدام التوعيدة    
وبرندامج  اننية ؤمترات املاملباشرة، و املنتدياتخمتلف أدوات االتصال مثل  عرض للمستشارين األقاليميني، جيري

( وذلك ملساعدة التعاون اإلقليمي. ويساعد التواصل الشبكي اإلقليمي يف تطوير جمموعة من املواد Moodleمودل )
 شر الدروس املستفادة.واحلصول على اخلربات ونللتعلم بيئة  إجيادعلى  يساعدكما واملوارد واخلربة الفنية، 

باعتبارهدا  كز التنسيق الوطنية ملركز تبادل املعلومدات،  ارمب معنيةحلقات عمل إقليمية  5وجرى تنظيم  4-12
من مشروع املرحلة الثانية ملركز تبادل املعلومات، وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. وقدد   ءًاجز

مدن  بلددان   0من منطقة آسيا واحمليط اهلدادئ، و  بلدًا  12بلدًا:  51ّثلون مشاركًا، مي 60حضرها ما جمموع  
 11من أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسدية و  بلدًا  13، و الوسطى والشرقية واحد من أوروبابلد أمريكا الالتينية، و

م اخلدربات ومناقشدة   لمشاركني فرصة تقاسلحلقات العمل  أتاحتمن أفريقيا الناطقة باللغة اإلنكليزية. وبلدان 
الوضع الراهن أُلطرها اخلاصة بالسالمة البيولوجية، مع االهتمام اخلاص بشأن مركز تبادل معلومدات السدالمة   

 البيولوجية، وكيفية تعزيز استدامة الوظائف ذات الصلة مبركز تبادل املعلومات داخل وكاالاا احلكومية املسؤولة.
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 االستدامة تدبري -هاء 
 تركدز اهتمدام  ع نطاقد ،  يستفادة من جناح مشروع املرحلة األوىل ملركز تبادل املعلومات وتوسمع اال 4-10

مشروع املرحلة الثانية هلذا املركز على استراتيجيات حمّددة بشكل أقوى من أجل استدامة وظائف مركدز تبدادل   
 املشروع. وتشمل هذ  االستراتيجيات ما يلي: انتهاءاملعلومات بعد 

 دريب املدرِّبنيهنج ت )أ( 
املعرفة  نقلالتدريب. ويكفل هذا النهج  دورات للتشجيع على استنساخُوِضع هذا النهج بالتحديد  -

 طائفةوجرى تنظيم . أيضًاالتدريب  دورة استنساخالقدرة على ، والتقنية ذات الصلة أثناء التدريب
يف شدكل وحددات منوذجيدة     من مواد التدريب باعتبارها عنصرًا أسياسيًا مكماًل هلذا الندهج، 

حلقدات  لل الوكاالت الوطنية استنساختيسري  يفتوافر هذ  املواد بدرجة كبرية  ويساهممواضيعية. 
 .عللتدريب بعد انتهاء املشروكمورد د اواملوسوف تبقى  ،تدريبية ملركز تبادل املعلوماتال

حلقة  25األقاليميني بتنظيم  قام موظفون وطنيون حمليون دون مشاركة من املستشارينوحىت انن،  -
 عمل تدريبية على املستوى الوطين.

 :األوساط األكادميية يف تعميم مسائل السالمة البيولوجيةتعزيز دور  )ب( 
بشكل مباشر على تشدجيع  مشروع املرحلة الثانية ملركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية  يعمل -

ة مبركز تبادل املعلومدات يف املنداهج األكادمييدة    لتدريب خاصلاعتماد مواد وموضوعات تيسري 
املعرفة الناشئة عن طريق هذا املشروع بشكل  بقاءيكفل  ، ممااجلامعياملستوى  يفخصوصًا  ،الوطنية

القدرة الوطنية يف هدذ    واحملافظة علىدائم يف فرادى البلدان واملناطق كجزء من الربامج األكادميية 
 وع.بعد انتهاء املشر اجملاالت

للقطداع األكدادميي    ةبلدًا بأنشطة تدريب ملدة يوم واحد خمصص 11ويف إطار املشروع، اضطلع  -
ريب املقّرر استخدامها وذلك لتنفيذ تدريب حمّدد بشأن مركز تبادل املعلومات واستخدام مواد التد

اسدية لددى   قائمة بالددورات الدر إعداد وجرى أثناء حلقات العمل اإلقليمية العادية.  يف مناهج 
 .(3)تتصل بالسالمة البيولوجية يف البلدان املشاركة هياجلامعات و

 دعم إنشاء أدوار لتقاسم املعلومات واستيعاهبا يف التوصيفات الوظيفية ملمثلي البلدان املشاركة (ج) 
 يف موظدف اخلدمدة   إىلإدخال بيانات مركز تبادل املعلومات والتثّبت من هذ  البيانات  إن إسناد -

. وسيكون من األساسي فيما يتعلدق بااللتزامدات   التزامًا ثابتُا من احلكومة هباملدنية سوف يكفل ا
القطرية اخلاصة مبركز تبادل املعلومات واليت يتعيَّن إدراجها بشكل كامل يف املسؤوليات احلكومية، 

ُأطدر السدالمة   يل تشدغ ومن شأن . تنفيذًا كاماًل يتم تنفيذ اأُلطر الوطنية للسالمة البيولوجيةأن 
املهام ذات الصلة مبركز تبدادل   اليت تكفل تنفيذالبيولوجية إجياد الوالية القانونية والوسيلة اإلدارية 
 املعلومات املراد بشكل متناسق يف األجل الطويل.

_____________ 

ميكن االطالع على تقرير جتميعي بشأن حلقات العمل اإلقليمية للمرحلة الثانية ملركز تبادل املعلومات اخلاصة مبراكدز   (3) 
 .https://anubis.unep.org/documents/doc_viewatt.php?doc_id= 35314&sub_id=1041التنسيق الوطنية على املوقع التايل: 
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مركز تبدادل املعلومدات    عنالتزامات تبادل املعلومات  وُيسلط الضوء طوال أنشطة التدريب على -
للسالمة البيولوجية( والدور احلاسم جلهات التنسديق التابعدة    كارتاخيناوكول بروتيف  21)املادة 

 كارتاخيندا ملركز تبادل املعلومات )مقّرر مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول 
 إدخال بيانات وطنية يف مركز تبادلب املصرح ل الوطين  املستخدم( و1/3-للسالمة البيولوجية س أ

 .هلذا ةمباشر كنتيجة مصرحًا هبامستخدمًا وطنيًا  64 جرت تسميةولومات. املع

السالمة  لية مشروع املرحلة الثانية ملركز تبادل معلوماتامؤشرات قياس مدى فع - 5
 البيولوجية

شدروع  تصلح املعلومات املتاحة على البوابة الرئيسية ملركز تبادل املعلومات كمؤّشر مفيد ملدى فاعلية م 5-1
املرحلة الثانية من مركز تبادل املعلومات. وكانت زيادة النسبة املئوية جملموع الوثائق املنشورة يف البلدان املشاركة 

بلغت الزيدادة بالنسدبة املئويدة يف    ويف املائة( يف البلدان غري املشاركة املؤّهلة.  30بنسبة ) مقارنةيف املائة(  61)
 يف املائة( يف البلدان غري املشاركة املؤّهلة. 27يف املائة( مقابل ) 73ملشاركة )الوثائق احملّدثة يف البلدان ا

 
يف املائة من حلقات العمدل   01العمل اإلقليمية املخططة وبنسبة اضطلع فريق املشروع جبميع حلقات  5-2

وجرى حساب متوسط الزيادة  من املشاركني يف التدريب باإلجيابية. التعليقات املتأتيةالوطنية املخططة. واتسمت 
يف  33ُوِجد أهنا بلغدت   ،املشاركني كنتيجة مباشرة لتدخُّل املشروع من خالل التدريباملعارف العامة لدى يف 

 املائة.

 التعاون مع الشركاء - 6
يعمل مع شركاء لضمان أن يستفيد املشدروع  السالمة البيولوجية ما انفك فريق مركز تبادل معلومات  6-1

 الدروس واملمارسات من األعمال املاضية. تسخريعمال اليت يضطلع هبا انخرون بالفعل وهو قادر على من األ

زيادة النسبة املئوية جلميع الوثدائق  
 املنشورة يف مركز تبادل املعلومات

يف  احملدَّثةالوثائق يف زيادة النسبة املئوية 
 املعلومات مركز تبادل

 البلدان املشاركة يف املشروع

 البلدان غري املشاركة املؤّهلة



13 

 

 أمانة اتفاقية التنوُّع البيولوجي
بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية  ،تقوم شعبة القوانني واالتفاقيات البيئية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة 6-2

 .السالمة البيولوجيدة  بتنفيذ مشروع املرحلة الثانية ملركز تبادل معلومات ،ي العاملة كشريك تقينالتنّوع البيولوج
ن من أمانة اتفاقية التنّوع البيولوجي واملشروع بشكل تآزري يف ختطيط وتنفيدذ  ون التقنيووتعمل اإلدارة واملوظف

ملستشارين اإلقليميني وإىل األطراف لددى الشدبكات   إىل اأنشطة املشروع. وتقدِّم أمانة اتفاقية التنوُّع البيولوجي 
يف استخدام أدوات تطبيقات ، وكذلك املعلوماتمساعدة تقنية مباشرة يف استخدام مركز تبادل اإلقليمية والعاملية 

عدن طريدق   بصفة مستمرة مساعدات تقدَّم وهذا الدعم تسند   (.AJAX) أجاكسبرنامج و (HERMES) هرميز
اإللكترونية. وسضر أمانة اتفاقية التنّوع البيولوجي حلقات العمل العاملية واإلقليمية اليت يستضيفها الوسائط واملنابر 

وبرندامج   هرميدز تطبيقدات  توفري التدريب بشأن مركز تبادل املعلومات وبشأن لالغرض احملّدد  لتحقيقاملشروع 
اخلاصدية  للسالمة البيولوجية، و رتاخيناكابروتوكول  يفأجاكس، وخصوصًا مع التركيز على التطورات اجلديدة 

املعلومات الوطنية. وتتلقى أمانة اتفاقيدة   جلمعاملنّقحة  واالستمارات العامةالوظيفية احملّدثة ملركز تبادل املعلومات 
مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطدراف يف   املنظمة على هامشالتنّوع البيولوجي دعم املشروع يف املناسبات 

حلقات العمل التدريبيدة   تنظيملللسالمة البيولوجية يف شكل مساعدة من املستشار اإلقليمي  كارتاخيناول بروتوك
املشروع بشأن نظدام   يعدهانشر أمانة اتفاقية التنّوع البيولوجي أيضًا املواد التدريبية اليت تملركز تبادل املعلومات. و

عاملي وتوفري مقر دائم هلدذ    نطاقنشرها على  يتسىنمات وبالتايل املساعدة يف البوابة الرئيسية ملركز تبادل املعلو
 املواد.

 األخرى ومنظمات السالمة البيولوجية املاحنةاحلكومات 
حلقدات   إطدار  املسامهة يف تنمية وتنفيذ جوانب معّينة من التدريب يفبعض احلكومات املاحنة  عرضت 6-3

لومات. وقامت حكومة مجهورية كوريا بتنظيم ورعاية حلقة عمدل  العمل على املستوى اإلقليمي ملركز تبادل املع
أوروبا. وقامت شبكة اخلربة الفنية األفريقيدة  وسط وشرق دون إقليمية معنية مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة 

ركة حلضدور  بلدان غري مشدا  3املعنية بالسالمة البيولوجية، التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا برعاية 
حلقة العمل لبلدان أفريقيا الناطقة باللغة اإلنكليزية. وعرضت حكومة مجهورية إيران اإلسالمية أيضدًا استضدافة   

 إقليمية.واحدة دون حلقة عمل 

 استنتاجات - 7
يف أنشطة املشروع وشارك  (4)بلدًا 40جرى حىت انن التوقيع على اتفاقات التمويل الصغري النطاق مع  7-1

وعِمل الدعم املقّدم من الوكاالت الوطنية والدولية علدى توسديع نطداق     .بلدًا مؤّهاًل 130من بني لدًا ب 50
 .(5)بلدان أخرى 11 ليشملاملشاركة يف أنشطة املشروع 

_____________ 

دن، أنتيغوا وبربودا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بريو، توغو، تونس، تونغا، اجلزائدر،  إثيوبيا، أكوادور، األر (4) 
جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهوريدة  

سان كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسدنت وجدزر الغريندادين، السدنغال،      الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مولدوفا،
البوليفارية(، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، -سوازيلند، السودان، غانا، غواتيماال، غيانا، غينيا، الفلبني، فنزويال )مجهورية

 ند، هندوراس، اليمن.ليبيا، ليبرييا، ماليزيا، مدغشقر، موريتانيا، النيجر، نيجرييا، اهل
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بلدًا مشداركًا خلدمدة    46يف وطنية  حلقة عمل تدريبية 01واضَطلع املستشارون اإلقليميون بتنظيم  7-2
املشاركني، كنتيجة مباشرة لتدّخل املشروع، العامة لدى عرفة املنية. وُقدِّرت الزيادة يف مؤسسة وط 016أغراض 
 يف املائة. 33بنسبة 

على تعبئة موارد مركزية يف شكل وحدات منوذجيدة   اتركَّز تصميم املشروع والكثري من االستثمارتو 7-3
. يف املوقع ملستشارين اإلقليمينيا على املساعدة من، واإللكترونية بشكل عام املنتدياتملواد التدريب وجرى توفري 

وجرى إحراز خطوات هامة يف تعزيز القدرة الوطنية للوفاء بالتزامات مركز تبادل املعلومات يف إطار بروتوكدول  
 .كارتاخينا

ة اخلاصدة  ملشروع الوطنية واإلقليمياأداة قوية ملعاجلة مسائل  اوقد أثبتت شبكة املستشارين اإلقليميني أهن 7-4
واملسامهة يف تصميم ونشر مدواد التددريب،   تقدمي املساعدات يف املوقع مبركز تبادل املعلومات، ويف الوقت نفس  

رئيسيًا يف تعزيز التعاون على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، والتواصل الشبكي وتبدادل  وأدت الشبكة دورًا 
 ومات.اخلربة فيما يتعلق بإدارة مركز تبادل املعل

يعترب إحدى املهام اليت دخال البيانات اخلاصة مبركز تبادل املعلومات والتثبُّت من هذ  البيانات إزال يوما  7-5
يف التوصيف الوظيفي ملوظف اخلدمة املدنية. وفيما يتعلق بااللتزامات القطريدة إزاء مركدز    ينبغي سديدها رمسيًا

أن يتم تنفيذ اأُلطر  الضروريل تام يف املسؤوليات احلكومية، سيكون من تبادل املعلومات اليت يتعيَّن إدراجها بشك
الواليدة  علدى إجيداد   تشغيل اأُلطر الوطنية للسالمة البيولوجية  يعمل. وسوف كاملة الوطنية للسالمة البيولوجية

كل متناسدق يف األجدل   بشد تنفَّذ القانونية والوسيلة اإلدارية للمهام ذات الصلة مبركز تبادل املعلومات املقّرر أن 
 الطويل.

وما يتصل ب  من التزامات إزاء مركز تبدادل  للسالمة البيولوجية  كارتاخيناتنفيذ بروتوكول  استفادوقد  7-6
من مشروع املرحلة الثانية ملركز تبادل املعلومات. بيد أن  ال يزال يعتمد على الدعم املستمر  بشكل كبرياملعلومات 

مدن بيندها، ويف   الصغرية الناميدة  لبلدان منوًا والدول اجلزرية اأقل نامية األطراف، وخصوصًا لبلدان الإىل ااملقّدم 
األطراف ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، مبا يف ذلك عن طريق املؤسسات واملنظمات العاملية واإلقليميدة  

، حسدب  من الربوتوكدول(  22ص )املادة إشراك القطاع اخلامن خالل تيسري ون اإلقليمية والوطنية القائمة ود
. وتتصل التقييدات املالَحظة حىت انن يف املشاركة يف مركز تبادل املعلومات باملعّوقات الوطنية واإلقليمية االقتضاء

 اليت تتجاوز نطاق وسيطرة املشروع.

العامل كاجتمااع لططاراف يف   مقررات االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف إجناز  - 8
برناامج  إىل مقّدمة  اليت يتضمن طلباتللسالمة البيولوجية  كارتاخيناكول بروتو

 األمم املتحدة للبيئة
للسدالمة البيولوجيدة    كارتاخينا، تدعو األطراف يف بروتوكول 5/2 - س أمن املقّرر  11يف الفقرة  2-1

سالمة البيولوجية، احتياجااا احلكومات األخرى إىل أن سّدد، بطريقة مفّصلة ومن خالل مركز تبادل معلومات ال
، وتطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة من خالل املشدروع  يف املركز املذكور فيما يتعلق بوصالت الُعَقد الوطنية

__________ 

اإلسالمية(، باكستان، تايلند، مجهورية كوريا، الصدني، كينيدا، موريشديوس،    -إندونيسيا، أوغندا، إيران )مجهورية (5) 
 موزامبيق.
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مشروع استمرار تعزيز بناء القدرات من أجل املشاركة الفّعالة يف مركز تبادل معلومات السالمة ”اجلاري املسّمى 
األمدني  ،إىل (“املشروع الثاين ملركز تبادل معلومات السالمة البيولوجيدة ”ر إلي  فيما بعد باسم يشا)“ البيولوجية

 التنفيذي تقدمي الدعم الالزم لالحتياجات احملّددة؛
إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة، مدن خدالل   األطراف طلب ت، 5/2 - س أمن املقّرر  14ويف الفقرة  2-2

دل معلومات السالمة البيولوجية، تعزيز أنشطة بناء القدرات علدى املسدتويني العداملي    املشروع الثاين ملركز تبا
 من أجل زيادة تبادل اخلربات فيما بني خمتلف البلدان؛، املستوى دون اإلقليميال سيما واإلقليمي، و

القددرات يف إطدار   وعماًل باملقّرر املذكور أعال ، قام برنامج األمم املتحدة للبيئة بتنفيذ مشروع بنداء   2-3
استمرار مساعدة البلدان املؤّهلة يف تعزيز القدرات ”املرحلة الثانية ملركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية هبدف 

التعاون اإلقليمدي ودون  مما يعزز إىل مركز تبادل املعلومات واستخدام ،  بشكل فّعال الوصولسّقق الوطنية لكي 
تبادل اخلربات فيما يتعلق بإدارة مركز تبادل املعلومات علدى املسدتويني الدوطين    اإلقليمي، والتواصل الشبكي و

 “.واإلقليمي
 01برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنّوع البيولوجي، ما يزيدد علدى    نظَّموقد  2-4

مؤسسدة مدن    016يزيدد علدى    مامن مع املشاركة الناشطة  ،بلدًا مشاركًا 46يف وطنية حلقة عمل تدريبية 
املؤسسات العامة واخلاصة واألكادميية واجملتمع املدين مع التركيز بصفة خاصة على مجاعات أصحاب املصاحل الديت  

نظرًا لكوهنا يف غاية األمهيدة وبالتدايل ستداج إىل     البيولوجيةللسالمة  كارتاخيناّددها األطراف يف بروتوكول س
 تدريبية وطنية جديدة.بتنظيم حلقات استهدافها 

مخس حلقات عمل إقليمية لتعزيز قدرة جهات التنسيق الوطنيدة ملركدز   تنظيم إضافة إىل ذلك، جرى  2-5
 60. وحضر حلقات العمل هذ  عدد غفدري بلدغ جمموعد     2112-2111تبادل املعلومات أثناء فترة عامي 

بلدان من منطقة أمريكا الالتينية، وبلدد   0اهلادئ، و بلدًا من منطقة آسيا واحمليط  12بلدًا:  51مشاركًا، ميّثلون 
بلدان مدن أفريقيدا    11فريقيا الناطقة باللغة الفرنسية، و أبلدًا من  13أوروبا، و وسط وشرق من منطقة واحد 

بلدان من منطقة البحر الكارييب. وجرى أثناء حلقات العمل التدريبيدة اإلقليميدة    6و  ،الناطقة باللغة اإلنكليزية
 خلمددددددددس تسددددددددجيل مددددددددا يزيددددددددد علددددددددى ا

وثيقة أساسية جديدة يف البوابة الرئيسية ملشروع املرحلة الثانية ملركز تبادل معلومات السدالمة البيولوجيدة،    01
املرحلة الثانية ملركز تبادل معلومدات السدالمة   مشروع إطار من مراكز التنسيق الوطنية يف  51جرى تدريب و

 .البيولوجية
لعمل العاملية للمشاركني الفرصة لتبادل اخلربات ومناقشة الوضدع الدراهن ألطرهدا    حلقات ا أتاحتو 2-6

بيولوجية، مع تأكيد حمّدد على مركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية وكيفية تعزيز استدامة لاخلاصة بالسالمة ا
 الوظائف ذات الصلة مبركز تبادل املعلومات داخل الوكاالت احلكومية املسؤولة.

الرابع ملؤمتر األطراف ن االجتماع الصادر ع، 4/2 - س أاملقّرر من  0الفقرة وعلى النحو املطلوب يف  2-7
للسالمة البيولوجية، قامت األمانة واملشروع املشدَترك بدني    كارتاخيناالعامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول 

بادل معلومات السالمة البيئية بتيسري العرض املقدَّم من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية بشأن مركز ت
مجهورية كوريا بتنظيم ورعاية حلقة عمل دون إقليمية من أجل تعزيز القدرة يف استخدام مركز تبادل معلومدات  

وسط ة . وُعقَدت حلقة العمل التدريبية اإلقليمية املشتركة بني منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقالبيولوجيةالسالمة 
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مراكز التنسيق الوطنية التابعة ملركز تبادل معلومات السالمة البيولوجيدة يف معهدد   خلدمة أغراض أوروبا وشرق 
تشدرين   22-24البحوث للعلوم األحيائية والتكنولوجيا األحيائية، يف داجيون، مجهوريدة كوريدا، يف الفتدرة    

 .2111األول/أكتوبر 
ألمم املتحدة للبيئة، من خالل مشروع املرحلة الثانية ملركدز تبدادل   ويطلب املقرر كذلك إىل برنامج ا 2-2

معلومات السالمة البيولوجية، أن يصدر، بالتعاون مع األمني التنفيذي، مزيدًا من التوجيهات بشأن املركز املذكور 
، ووسدائط  مع إيالء اهتمام خاص لشىت أصحاب املصاحل املستهدفني )على سبيل املثال، املسؤولون احلكوميدون 

اإلعالم، وعامة اجلمهور، وأعضاء منظمات اجملتمع املدين، إىل آخر ( وإىل فئات املستخدمني احملتملني الذين جرى 
 ركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية.مب معرفةسديدهم باعتبارهم أقل 

جدل مدوظفي اجلمدارك    برنامج األمم املتحدة للبيئة مواد تدريبية جديدة مدن أ أعد إضافة إىل ذلك،  2-0
ة بشدأن تسدجيل   كذلك وحدة منوذجية جديدأعد و ،وموظفي الصحة النباتية )مناهج ودليل ودراسات إفرادية(

اخلاصة مبركز تبادل معلومات السالمة البيولوجيدة   ملخاطر. وجرى نشر مجيع مواد التدريباملقررات وتقييمات ا
على ذلك، جرى وضع صور يف قرص مضدغوط   وعالوةعلومات. بشكل مباشر يف البوابة الرئيسية ملركز تبادل امل

جلميع مواد التدريب اخلاصة مبركز تبادل املعلومات وجرى توزيع  يف مجيع حلقات العمل الوطنيدة واإلقليميدة   
 نسخة(. 2 511توزيع ما يزيد على بالفعل )جرى 

ملساعدة البلدان املشاركة يف مشدروع املرحلدة   وأنشأ برنامج األمم املتحدة للبيئة منربًا افتراضيًا للتعلُّم  2-11
الثانية ملركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية على تبادل خربااا التدريبية واختدزان مجيدع مدواد التددريب     
املستخدمة أثناء حلقات العمل التدريبية اإلقليمية أو الوطنية. ولكل حلقة عمل تدريبية إقليمية صدفحتها املتاحدة   

يطلدب  ( جيوز لكل بلد مشارك يف املرحلة الثانية ملركز تبادل املعلومات أن Moodleًا على برنامج مودل )إلكتروني
 جلميع أصحاب املصلحة. تتاححبلقة العمل التدريبية الوطنية صفحة خاصة  إنشاء

م ضي للدتعلُّ ، استخَدم هذا املنرب االفترا2112أيار/مايو  31و  2111متوز/يولي   1ويف الفترة ما بني  2-11
إىل املواد التدريبيدة اخلاصدة مبركدز تبدادل      للوصولبلد  111ا يزيد على مستخِدم مم 2 151يزيد على  ما

صفحة خاصة بالدورات الدراسية االفتراضية. وعّما قريب،  22 111املعلومات، مع االطالع على ما يزيد على 
سائل واألنشطة األكثر إحلاحًا املتصلة مبركدز تبدادل   تتعّلق بامل حلقات ساورسوف يشتمل املنرب أيضًا على عدة 

االطدالع  ”، “الوطنية واملراجع تسجيل املعلومات”، “كارتاخيناربوتوكول ب تعريف”املعلومات. وهذ  تشمل: 
إدارة املسدتخدمني الدوطنيني   ”، “املعلومات مبعاونة احلّل العملي للمشاكل يف إطار مركز تبادل املعلوماتعلى 

اليت تقّدمها أماندة اتفاقيدة    هرميزتطوير املوقع الشبكي الوطين للسالمة البيولوجية باستخدام أداة ” ،“ماملصرح هل
برنامج أجاكس الذي إدماج معلومات مركز تبادل املعلومات يف املواقع الشبكية باستخدام ”، “التنّوع البيولوجي

 .“تقّدم  أمانة اتفاقية التنّوع البيولوجي
مشروع، نشرت مجيع البلدان املشاركة من منطقيت آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكدا الالتينيدة   وكنتيجة لل 2-12

البلددان  ، لكن املبادئ التوجيهيةقانون السالمة البيولوجية، أو اللوائح أو وثائق  ست بابعلى األقل وثيقة واحدة 
يف املائدة علدى    72يف املائدة و   01) قلشاركت بنسبة أاللغة الفرنسية بمن أفريقيا الناطقة باللغة اإلنكليزية و

قامت مجيع البلدان املشاركة من أفريقيا الناطقة باللغة اإلنكليزية، ومنطقة آسيا واحمليط  ،التوايل(. وزيادة على ذلك
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وقام معظم البلدان املشداركة مدن   واحدة على األقل، اهلادئ ومنطقة أمريكا الالتينية بتسمية سلطة وطنية خمتصة 
 يف املائة( بتسمية سلطة وطنية خمتصة. 75فريقيا الناطقة باللغة الفرنسية )منطقة أ

وأثناء هذ  الفترة ساعد املشروع يف صون وتعزيز شبكة املستشارين اإلقليمديني. وجيددر بالدذكر أن     2-13
 مة البيولوجيدة مساعدة املستشارين اإلقليميني املقّدمة إىل البلدان مل تكن مقتصرة على مركز تبادل معلومات السال

، بل إهنا امتدت لتشمل أنشطة أخرى ذات صلة بالسالمة البيولوجية مثل اإلبالغ الوطين الثاين بشأن تنفيذ فحسب
 بعض تنفيذ مشاريع اأُلُطر الوطنية للسالمة البيولوجية.لتشمل الربوتوكول بل 

ء حلقيت العمل التدريبيتني األوليني أثنا قد استكملت عملية بناء القدرات على املستوى الوطين أنوحي   2-14
وطنيدون  تدريبية وطنية نظمهدا موظفدون   حلقة عمل  31ما يزيد على  أجريمبساعدة املستشارين اإلقليميني، 

 حمّليون دون مشاركة مباشرة من املستشارين اإلقليميني.
القطداع   ملسداعدة  صدة خمصبلدًا دورات تدريبية ملدة يوم واحد إضايف  14 نظَّمويف إطار املشروع،  2-15

د التدريب لتكون جزءًا تدريب بشأن مركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية واستخدام مواال توفرياألكادميي يف 
جلامعدات  يف اوضع قائمة بالدورات الدراسدية   ،أثناء انعقاد حلقات العمل اإلقليميةجرى، العادية. و من مناهج 

مؤسسات  11وهناك ما يزيد على ن املشاركة، وجرى تبويبها يف تقرير خاص. السالمة البيولوجية يف البلدابشأن 
من خمتلف بلدان املشاريع تضّمنت مواد تدريبية خاصة مبركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية يف للتعليم العايل 

 دورة دراسية واحدة على األقل.


