
 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 قرطاجنةالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 للسالمة األحيائية
 االجتماع الثامن

 2016كانون األول ديسمبر/ 17-4كانكون، المكسيك، 

 من جدول األعمال 1-6البند 
 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 بناء القدرات -8/3

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
 ،BS-VI/3إلى المقرر  إذ يشير

لة تنفيذ إطار وخطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة بالتقرير عن حا إذ يحيط علماو 
 1المقدم من األمين التنفيذي،

 الجهود التي تبذلها مختلف األطراف والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية التي ساهمت في مع التقدير وإذ يالحظ
بشأن األطر الوطنية  5و 2، و1خصوصا فيما يتعلق بالمجاالت البؤرية التقدم المحرز في إطار وخطة عمل بناء القدرات، و 
 ، على التوالي،العامة، والتثقيف والمشاركةوالتوعية  ،للسالمة األحيائية، وتقييم المخاطر وإدارة المخاطر

في الوقت  أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لتحقيق النتائج المتوقعة إلطار وخطة عمل بناء القدرات وإذ يدرك
 حتى نهاية اإلطار وخطة العمل،لمتبقي ا

االستخدام الفعال للموارد المحدودة  يسيرعلى ضرورة إعطاء األولوية الحتياجات بناء القدرات من أجل ت وإذ يؤكد
 ،2020المتاحة وبلوغ أقصى ما يمكن في تنفيذ البروتوكول وخطته االستراتيجية في الفترة المتبقية حتى عام 

القيام بأنشطة بطريقة فعالة وذات كفاءة وتعزيز التآزر، ال سيما مع أنشطة بناء القدرات  الحاجة إلىعلى  ددوإذ يش
 التي نفذت في إطار االتفاقية،

اإلبقاء على إطار وخطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة كما اعُتمد في  يقرر -1
 ؛BS-VI/3المقرر 

د الرامية إلى تعزيز تنفيذ و ، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى مواصلة الجهاألطراف يدعو -2
 إطار وخطة عمل بناء القدرات؛

                                                           
1 MOP/8/3-CBD/BS/COPUNEP/. 
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، األولوية، حسب االقتضاء، لألهداف 2020، خالل الفترة المتبقية حتى عام تمنحاألطراف، على أن  يحث -3
والكشف عن الكائنات الحية المحورة وتحديد  ،ة وتقييم المخاطرالتشغيلية المتعلقة بوضع تشريعات وطنية للسالمة األحيائي

 تنفيذ البروتوكول؛ في تيسيرأهميتها بالنظر إلى والتركيز على هذه األهداف، العامة والتثقيف والمشاركة، هويتها، والتوعية 

تقديم دعم  إلى التي هي في وضع للقيام بذلك،ظمات ذات الصلة األطراف، والحكومات األخرى والمن يدعو -4
لتمكين األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، واألطراف مالي وتقني إضافيين 

 ؛نفيذ إطار وخطة عمل بناء القدراتمواصلة تعلى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

لتمكين األطراف من البلدان النامية، وال سيما  الماليالدعم إلى مرفق البيئة العالمية مواصلة تقديم  يطلب -5
مواصلة تنفيذ إطار على أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

 وخطة عمل بناء القدرات؛

تراتيجياتها وخطط عملها الوطنية األطراف والحكومات األخرى على دمج السالمة األحيائية في اس يحث -6
وأهداف التنمية  2030للتنوع البيولوجي واستراتيجيات التنمية الوطنية األوسع من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 2المستدامة الواردة فيها؛

دعم بتيسير و  ذات الصلة،بالتعاون مع المنظمات و رهنا بتوافر الموارد، ، أن يقوم إلى األمين التنفيذي يطلب -7
وعلى  بهذه الوثيقةلسالمة األحيائية الواردة في المرفق لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة ل اتنفيذ أنشطة بناء القدرات ذات األولوية دعم

على  هايلتنفيذ االتفاقية وبروتوكول تعزيز ودعم بناء القدراتل( 2020-2017قصيرة األجل )النحو المنعكس في خطة العمل 
 مؤتمر األطراف.الصادر عن  13/23بالمقرر  المرفقالنحو 

 
 
 

                                                           
 ."2030"تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  بعنوان 2015سبتمبر/أيلول  25الصادر في  70/1 لألمم المتحدة قرار الجمعية العامةانظر  2

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A


CBD/CP/MOP/DEC/VIII/3 
Page 3 

 المرفق
 ( لتعزيز ودعم بناء القدرات من أجل االتفاقية وبروتوكوليها2020-2017خطة عمل قصيرة األجل )

 3أنشطة بناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية :دال

مقررات مؤتمر األطراف  النشاط
 طرافالعامل كاجتماع لأل
 في البروتوكول

 الجدول الزمني
 

 النواتج والنتائج المتوقعة
 

 الشركاء المحتملون  مجموعة المؤشرات الممكنة

* وضع مواد ومبادئ توجيهية  -1
لبناء القدرات بشأن تعميم السالمة 
األحيائية في االستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع 
 البيولوجي وخطط التنمية الوطنية

مرررررررررن المقررررررررررر  10ة الفقرررررررررر 
BS-VII/5؛ 
مرررررررررررن المقررررررررررررر  5الفقررررررررررررة 

BS-VII/1 

إعررررداد نمرررروذل تعلررررم إلكترونرررري وحزمررررة   2017-2018
أدوات بشررررأن تعمرررريم السررررالمة األحيائيررررة 

ليزيرررة والفرنسرررية كوإتاحتهمرررا باللغرررات اإلن
 واإلسبانية

إدمررررررال  علررررررىتعزيررررررز قرررررردرة األطررررررراف و 
قضررررررررررررايا السررررررررررررالمة األحيائيررررررررررررة فرررررررررررري 

العمررررل الوطنيررررة  االسررررتراتيجيات وخطررررط
للتنوع البيولوجي وخطط التنميرة الوطنيرة 

 والسياسات والبرامج القطاعية 

االتجاهرررات فررري عررردد مرررن األطرررراف 
الترررري تحصررررل علررررى نمرررروذل الررررتعلم 
اإللكترونررررررررررررررررررري وحزمرررررررررررررررررررة األدوات 
وتسرررررررتخدمهما فررررررري تعزيرررررررز إدمرررررررال 

اسررتراتيجياتها السرالمة األحيائيررة فري 
وخطررررررررط عملهررررررررا الوطنيررررررررة للتنرررررررروع 

 جيالبيولو 

 جامعة ستراتيشكاليد

*تنظيم تدريبات دون إقليمية  -2
بشأن تعميم السالمة األحيائية في 
 لاالستراتيجيات وخطط العم

الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط 
التنمية، واالستفادة من نموذل 
التعلم اإللكتروني وحزمة األدوات 

(، بالتعاون مع 97أعاله )النشاط 
 الشركاء

قررررررررررر مرررررررررن الم 10الفقررررررررررة 
BS-VII/5؛ 
مرررررررررررن المقررررررررررررر  5الفقررررررررررررة 

BS-VII/1 

إدمرال قضرايا  علرىتعزيز قدرة األطراف  2017-2018
السررررالمة األحيائيررررة فرررري االسررررتراتيجيات 
وخطرط العمرل الوطنيرة للتنروع البيولرروجي 

 التنمية الوطنية وبرامج وخطط 

عرررررردد األلررررررخاف المشرررررراركين فرررررري 
الترررردريبات والررررذين يسررررتخدمون مررررواد 

السالمة األحيائيرة فري لتعزيز إدمال 
اسرررررررررررتراتيجياتهم وخطرررررررررررط عملهرررررررررررم 

 الوطنية للتنوع البيولوجي؛
تجاهررررات فرررري عرررردد مررررن البلرررردان واال

الترري تُرردمج فيهرررا السررالمة األحيائيرررة 
فررررري اسرررررتراتيجياتها وخطرررررط عملهرررررا 

 الوطنية للتنوع البيولوجي

برنرررررررامج األمرررررررم المتحررررررردة 
للبيئرررررررة، وبرنرررررررامج األمرررررررم 
المتحرررررررررررررررردة اإلنمررررررررررررررررائي، 

 األغذية والزراعةومنظمة 

                                                           
 .تم التأكيد على أنشطة األولوية بالظالل والنجوم 3
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مقررات مؤتمر األطراف  النشاط
 طرافالعامل كاجتماع لأل
 في البروتوكول

 الجدول الزمني
 

 النواتج والنتائج المتوقعة
 

 الشركاء المحتملون  مجموعة المؤشرات الممكنة

*دعم بلدان نامية منتقاة لتنفيذ  -3
المشاريع التجريبية إلعداد وتطبيق 
تدابير وُنهج عملية من أجل 
التنفيذ المتكامل لبروتوكول 
قرطاجنة واتفاقية التنوع البيولوجي 
على المستوى الوطني وتبادل 
الممارسات الجيدة والدروس 

 المستفادة النالئة

المقررر  مرن 11-9الفقرات 
، 12ن ا، الفقرتررررررررررررررررر12/29
مررررررررررررررررررررررن المقرررررررررررررررررررررررر  18و

BS-VII/5 
مرررررررررررن المقررررررررررررر  9الفقررررررررررررة 

BS-VI/3 

بلدا على األقل إجراءات عمليرة  20تعد  2017-2020
بهررردف تعزيرررز التنفيرررذ الررروطني المتكامرررل 
لبروتوكررول قرطاجنرررة للسررالمة األحيائيرررة 
واتفاقيررررررة التنرررررروع البيولرررررروجي كمررررررا تعررررررد 

لررردروس دراسرررات حالرررة بشرررأن خبراتهرررا وا
 المستفادة

عرررررررردد دراسررررررررات الحالررررررررة القطريرررررررررة 
المتاحرررررررة بشرررررررأن التنفيرررررررذ المتكامرررررررل 
لبروتوكررررررررررول قرطاجنررررررررررة للسررررررررررالمة 
 األحيائية واتفاقية التنوع البيولوجي 

عررردد البلررردان التررري تتبرررادل خبراتهرررا و 
 والدروس المستفادة

برنرررررررامج األمرررررررم المتحررررررردة 
للبيئرررررررة، وبرنرررررررامج األمرررررررم 
المتحرررررررررررررررردة اإلنمررررررررررررررررائي، 
 ومنظمة األغذية والزراعة

*تنظيم دورات تدريبية في مجال  -4
تقييم مخاطر الكائنات الحية 

 المحورة

مرررررررررررررن  14-11الفقررررررررررررررات 
 BS-VII/12المقرر 

إجررراء تقيرريم  علررىتعزيررز قرردرة األطررراف  2017-2020
حررررورة وفقررررا لكائنررررات الحيررررة المامخرررراطر 
 للبروتوكول

عررررردد الررررردورات التدريبيرررررة اإلقليميررررررة 
 التي ُنفذت بنجاح

عررررردد األلرررررخاف المررررردربين علرررررى و 
 تقييم المخاطر

 تحدد في ما بعد

إعداد نماذل تعلم إلكتروني * -5
لتقييم مخاطر الكائنات الحية 

 المحورة 

)د( مرررررن المقررررررر  9الفقررررررة 
BS-V/12 

تعلم اإللكترونرري إتاحررة نمرراذل تفاعليررة للرر 2017-2020
لألطرررراف بوصرررفها وسررريلة أكثرررر فعاليرررة 

 من حيث التكلفة لتقديم التدريب

نمرررررررراذل الررررررررتعلم اإللكترونرررررررري عرررررررردد 
 المتاحة؛

عرررررردد عمليرررررررات تنزيررررررل واسرررررررتخدام و 
 نماذل التعلم اإللكتروني

 تحدد في ما بعد
 

*تنظيم أنشطة إقليمية ودون  -6
إقليمية لتمكين األطراف من تنفيذ 

يد هوية الكائنات متطلبات تحد
 2الحية المحورة الواردة في الفقرة 

والمقررات ذات  18)أ( من المادة 
 الصلة

تجهيرررز األطرررراف بشررركل أفضرررل التخررراذ  III/10-BS 2017-2020المقرر 
تررررردابير لضرررررمان أن لرررررحنات الكائنرررررات 
الحيررة المحررورة المررراد اسررتخدامها مبالرررة 
كأغذيرررة أو كرررأعالف أو للتجهيرررز ُتحررردد 

وثررررائق مصرررراحبة وللحيلولررررة  مررررن خررررالل
دون إجررراء عمليررات نقررل غيررر مشررروعة 
عبررررر الحرررردود للكائنررررات الحيررررة المحررررورة 

 وفرض عقوبات عليها

عرررردد األطررررراف الترررري تتخررررذ ترررردابير 
محليررررة لضررررمان أن جميررررع لررررحنات 
الكائنرررررررات الحيرررررررة المحرررررررورة المرررررررراد 
اسررررررررررتخدامها مبالرررررررررررة كأغذيررررررررررة أو 
كررررررأعالف أو للتجهيررررررز ُتحرررررردد مررررررن 

 ؛ق مصاحبةخالل وثائ
عررردد األطرررراف التررري لرررديها تررردابير و 

للحيلولرة دون إجرراء عمليرات  محليرة
 نقل غير مشروعة عبر الحدود 

 تحدد في ما بعد
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مقررات مؤتمر األطراف  النشاط
 طرافالعامل كاجتماع لأل
 في البروتوكول

 الجدول الزمني
 

 النواتج والنتائج المتوقعة
 

 الشركاء المحتملون  مجموعة المؤشرات الممكنة

*تنظيم حلقات عمل بشأن أخذ  -7
عينات الكائنات الحية المحورة 

 والكشف عنها وتحديد هويتها

)د( مرررررن المقررررررر  5الفقررررررة 
BS-VII/10؛ 

ر ن المقرررر )ب( مررر10 الفقررررة
CP-VIII/16 

ترررردريب وتجهيرررررز األطرررررراف بشرررررأن أخرررررذ  2017-2020
عينات الكائنات الحيرة المحرورة والكشرف 

 ؛عنها وتحديد هويتها
مسرررررررررررراعدة األطررررررررررررراف فرررررررررررري الوفرررررررررررراء و 

المنصررروف عليهرررا بموجرررب بالمتطلبرررات 
 من بروتوكول قرطاجنة 17لمادة ا

عرررردد حلقررررات العمررررل اإلقليميررررة فرررري 
مجررررال بنرررراء القرررردرات الترررري ُنظمررررت 

 ؛جاحبن
 عدد المشاركين في حلقات العملو 

مركرررز البحررروت المشررررترك 
الترررابع لالتحررراد األوروبررري 

(EU-JRC) والمختبرررات ،
 المرجعية في كل منطقة

*تنظيم مناقشات ودورات لتقاسم  -8
اإلنترنت من خالل  عبرالمعارف 

لبكة المختبرات بشأن الكشف 
عن الكائنات الحية المحورة 

 وتحديد هويتها

مرررررررررررن المقررررررررررررر  5الفقررررررررررررة 
BS-V/9؛ 
)أ( مرررررن المقررررررر 10الفقررررررة 

CP-VIII/16 

تجميرررررررررع أدوات تقنيرررررررررة للكشرررررررررف عرررررررررن  2017-2020
الكائنرررررررررررررات الحيرررررررررررررة المحرررررررررررررورة غيرررررررررررررر 
المشررررروعة/غير المصرررررح بهررررا وإتاحتهررررا 

 لألطراف

عرردد األطررراف الترري تسررتخدم أدوات 
للكشف عن الكائنات الحيرة المحرورة 

 ؛غير المصرح بها
رفررررة تبررررادل عرررردد التنررررزيالت مررررن غو 

 معلومات السالمة األحيائية

لرررربكة مختبرررررات الكشررررف 
عرررررررررن الكائنرررررررررات الحيرررررررررة 
المحرررورة وتحديرررد هويتهرررا، 
والمختبرررات المرجعيررة فرري 
كل منطقة وبرنرامج األمرم 

 المتحدة للبيئة

تنظيم حلقات عمل دون إقليمية  *-9
والتثقيف فيما العامة بشأن التوعية 

 يتعلق بالكائنات الحية المحورة

تعزيز وتيسير  علىتعزيز قدرة األطراف  BS-V/13 2017-2020مقرر ال
والتثقيررف والمشراركة فيمررا العامرة التوعيرة 

 يتعلق بالكائنات الحية المحورة

عرررردد حلقررررات العمرررررل الترررري ُنظمرررررت 
 بنجاح؛

عردد األفررراد المشراركين فرري حلقررات و 
  العمل

برنرررررررامج األمرررررررم المتحررررررردة 
 للبيئة، واتفاقية آرهوس

دورات تدريبية بشأن  تنظيم *-10
وحصول الجميع  العامةالمشاركة 

على المعلومات لدفع تنفيذ برنامج 
العامة العمل بشأن التوعية 

والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق 
 بالكائنات الحية المحورة

مرررررررررررن المقررررررررررررر  6الفقررررررررررررة 
CP-VIII/18 

تعزيز وتيسير  علىتعزيز قدرة األطراف  2017-2020
السررررررررالمة الحصررررررررول علررررررررى معلومررررررررات 

فيمررا يتعلررق  العامررةاألحيائيررة والمشرراركة 
 بالكائنات الحية المحورة 

ُنظمررت عرردد الرردورات التدريبيررة الترري 
 ؛بنجاح

عرررررررردد األطررررررررراف المشرررررررراركة فرررررررري و 
الدورات التدريبية ولرديها القردرة علرى 

 الحصول على المعلومات

 واتفاقية آرهوس
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مقررات مؤتمر األطراف  النشاط
 طرافالعامل كاجتماع لأل
 في البروتوكول

 الجدول الزمني
 

 النواتج والنتائج المتوقعة
 

 الشركاء المحتملون  مجموعة المؤشرات الممكنة

إعداد مواد تدريبية بشأن أخذ  -11
الحية المحورة عينات الكائنات 

والكشف عنها وتحديد هويتها 
بالتعاون مع المنظمات ذات 

 الصلة

)د( مرررررن المقررررررر  5الفقررررررة 
BS-VII/10 

ترررررردريب األطررررررراف علررررررى أخررررررذ عينررررررات  2017-2020
الكائنرررات الحيرررة المحرررورة والكشرررف عنهرررا 

 وتحديد هويتها

عدد إجراءات التعراون القائمرة بشرأن 
المتعلقررررة  الدراسررررية تطرررروير المنرررراهج
 ببناء القدرات

لرررربكة مختبرررررات الكشررررف 
عرررررررررن الكائنرررررررررات الحيرررررررررة 
المحرررورة وتحديرررد هويتهرررا، 
والمختبرررات المرجعيررة فرري 
كل منطقة وبرنرامج األمرم 

 المتحدة للبيئة

بشأن التوعية  تعلمإعداد مواد  -12
والتثقيف فيما يتعلق العامة 

 بالكائنات الحية المحورة

، BS-V/12المقررررررررررررررررررررررررررران 
 BS-V/13و

مرررررواد للرررررتعلم تحصرررررل عليهرررررا األطرررررراف  2017-2020
وتسررتخدمها بسررهولة وعلررى نطررا  واسرررع 
لتحسرررررين قررررردراتها علرررررى زيرررررادة التوعيرررررة 

والتثقيرررف فيمرررا يتعلرررق بالكائنرررات العامرررة 
 الحية المحورة 

عرردد حررزم األدوات وكتيبررات أفضرررل 
 الممارسات التي تم إنتاجها

 
عررررردد تنرررررزيالت المرررررواد مرررررن غرفرررررة و 

 ألحيائيةتبادل معلومات السالمة ا

برنرررررررامج األمرررررررم المتحررررررردة 
 للبيئة واتفاقية آرهوس

عم الشبكات والمجموعات د -13
اإلنترنت لتيسير  عبروالممارسة 

تبادل المعارف والخبرات 
والدروس المستفادة بشأن التوعية 

 والتثقيف والمشاركة العامة 

تتبررررررادل األطررررررراف الخبرررررررات والرررررردروس  BS-V/13 2017-2020المقرر 
والتثقيرف العامرة بشأن التوعيرة  المستفادة

 والمشاركة 

االتجاهررررررررررات فرررررررررري عرررررررررردد األفررررررررررراد 
المشاركين في منتديات ومجموعرات 

 الحوار الخاصة بالممارسة

برنرررررررامج األمرررررررم المتحررررررردة 
 للبيئة واتفاقية آرهوس

تنظيم حلقات عمل لزيادة الوعى  -14
كوااللمبور -ببروتوكول ناغويا

بشأن المسؤولية والجبر  التكميلي
  التعويضي

مرررررررررررن المقررررررررررررر  4الفقررررررررررررة 
CP-VIII/11 

األطرررررراف وفهمهرررررا فيمرررررا  وعررررريتحسرررررين  2017-2020
كوااللمبرررررور -يتعلرررررق ببروتوكرررررول ناغويرررررا

بشررررررررأن المسررررررررؤولية والجبررررررررر  التكميلرررررررري
 التعويضي

عدد حلقات عمل بناء القدرات التري 
 تم تنظيمها

 

التررررررري حضرررررررررت عررررررردد األطرررررررراف و 
 حلقات العمل

 

 فيما بعديحددون 

 
__________ 

 

 


