
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .يةوعدم طلب نسخ إضاف

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 

 لألطراف بالتنوع البيولوجي العامل كاجتماع 

 في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية

 االجتماع الثاني

 ٢٠٠٥حزيران / يونيو٣ –آيار / مايو٣٠مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت١٥البند 
 

 

 التوعية العامة والمشاركة

 مة، تشجيع وتيسير التوعية العاعلىخيارات لتعاون األطراف مع الدول األخرى والهيئات الدولية 

 ))أ (١، الفقرة ٢٣المادة (بخصوص الكائنات الحية المحورة والتثقيف والمشاركة 

 مذكرة من األمين التنفيذي

     مقـدمــة-أوال 

 بشأن برنامج العمل المتوسط األجل، وافق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في              BS-I/12وفقا لمقرره    -١
خيارات للتعاون مع الدول األخرى والهيئات      "  ة على أن ينظر في اجتماعه الثاني، في         حيائيألبروتوكول قرطاجنة للسالمة ا   

ستخدام ا نقل ومناولة و   بخصوص سالمة والتثقيف والمشاركة   العامة    ةوعيتتشجيع وتيسير ال  ى  لعالدولية، حسبما هو مالئم،     
، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان       مستدام واستعماله ال  حفظ التنوع البيولوجي  إلى    ةقعالبالالكائنات الحية المحورة    

 .))"أ (١، الفقرة ٢٣المادة (ا أيض

 المذكرة الحالية لمساعدة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول لدى بحثه في خيارات               عدتُأ -٢
 دون اإلقليمية أو    –ويات مختلفة   ويمكن أن يحدث مثل هذا التعاون عند مست        .     أعاله ١التعاون المشار إليها في الفقرة      

 للمعلومات والخبرات، وإنشاء    على أساس مؤقت  ويمكن أن يتخذ أشكاال مختلفة تتراوح بين التبادل          .  اإلقليمية أو الدولية  
استنادا إلى مذكرات تعاون أو     (بدرجة أكبر   الشبكات أو المبادرات المشتركة إلقامة أنواع من التعاون ذات الطابع الرسمي            

 ).اقات أو ترتيبات ثنائيةاتف

ويعرض . من البروتوكول) أ (١، الفقرة ٢٣ لتنفيذ المادة راهنة الحالةيصف القسم الثاني من هذه المذكرة بإيجاز ال       -٣
يحتمل أن القسم الثالث خيارات للتعاون، بما في ذلك من خالل المبادرات أو العمليات اإلقليمية والدولية القائمة التي تسهم أو  
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ويرد في ذلك الفصل وصف عام لبعض أمثلة مثل هذه المبادرات والعمليات وكذلك خيارات عامة               .    م في هذا التعاون   تسه
وترد فيه توصيات بشأن التدابير الممكنة الذي يحتمل أن تعزز أو تعظم من الفرص                ).    أدوات وآليات و  تدابير(أخرى  

سائل والخيارات الرئيسية التي نُوقشت في المذكرة ويقدم عناصر         ويلخص القسم الرابع الم   .    الناشئة عن مختلف الخيارات   
 .مقرر مقترح لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

  للتوعية العامة، والتثقيفة الراهنةالحال -ثانيا 

 في تنفيذ البروتوكولوالمشاركة 

فالجمهور يلعب دورا   .  مة للتنفيذ الناجح والفعال للبروتوكول    عناصر مه تعتبر التوعية العامة والتثقيف والمشاركة       -٤
 من مساندة   ناسغير أنه لكي يتمكن ال      .  مهما في المساهمة في ضمان سالمة نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة           
.  رفة القضايا وفهمها   في حاجة إلى مع    مالجهود الوطنية والعالمية لتنفيذ البروتوكول واإلسهام فيها على نحو جدي، فه            

 . أيضا إلى القيام بدور نشط في العمليات ذات الصلةعامة الناسويحتاج 

 لتشجيع وتيسير التوعية    المعنية والهيئات الدولية    ،تعاون األطراف مع الدول األخرى    للدى استكشاف خيارات     -٥
لهذه "  الحالة الراهنة   "  لمالئم استعراض   بخصوص الكائنات الحية المحورة، قد يكون من ا        العامة والتثقيف والمشاركة    

وقد يكون من المفيد أيضا استعراض المبادرات القائمة والنظر في كيفية تعظيم            .     وما يعترضها من قيود رئيسية     عناصرال
 .من البروتوكول) أ (١، الفقرة ٢٣تقدمها في مساندة تنفيذ المادة يمكن أن الفرص التي 

، ظهر  ٢٠٠٠كانون الثاني   /اضية، وخصوصا بعد التصديق على البروتوكول في يناير       خالل السنوات القليلة الم    -٦
 ومناولة واستخدام الكائنات الحية     ، سالمة نقل  بخصوصعدد من المبادرات لتشجيع التوعية العامة، والتثقيف والمشاركة          

لبيئة العالمية، بشأن تطوير وتنفيذ األطر      مولها مرفق ا  ومن بين المبادرات الجديرة بالذكر هناك المشاريع التي ي        .    المحورة
 بلدا بأنشطة مختلفة في مجال التوعية العامة        ١٣٠ من هذه المشاريع، قام أكثر من        مساندةوب.    الوطنية للسالمة األحيائية  

لتوعية والتثقيف بشأن السالمة األحيائية، بما في ذلك تنظيم ورشات العمل واالجتماعات االستشارية العامة، ونشر مواد ا                 
 على المعلومات كجزء من أطرها      عامة الناس ة وإطالع   عاموقد وضعت بلدان كثيرة أيضا أنظمة للمشاركة ال        .    العامة

 .الوطنية للسالمة األحيائية

مولها مختلف المنظمات والتي تشمل مكونات      وهناك مشاريع ومبادرات أخرى قائمة في مجال السالمة األحيائية تُ          -٧
، وفقا للمعلومات المتاحة في ٢٠٠٥شباط / فبراير١٥في ف.  من البروتوكول) أ (١، الفقرة ٢٣ تنفيذ المادة    تسهم بالتحديد في  

 مشروعا على األقل من ٤٥قاعدة البيانات الخاصة بمشاريع بناء القدرات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، يوجد 
  وتحتفظ بعض المنظمات     1 .وعية العامة والتثقيف والمشاركة    مشروعا جاريا تحتوي على أنشطة لتشجيع الت        ٧٤ضمن  

2 .المجموعات المهتمة باألمرأيضا بخدمات معلومات تنشر بصورة دورية معلومات تتعلق بالسالمة األحيائية إلى 
 

                                                 
١

 .http://bch.biodiv.org/capacitybuilding/default.shtml: لموقع اإللكترونيبناء القدرات على امشاريع انظر قاعدة بيانات  

٢
حيائية، شبكة العالم الثالث لخدمة معلومات السالمة األ      :  تشمل األمثلة على خدمات المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية ما يلي          

 التابعة لشبكة السالمة الغذائية بجامعة      Agnet و   ، التابعة للخدمة الدولية للحصول على التطبيقات الزراعية        CropBiotech Update و
 .غويلف في كندا
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 والتثقيف  وبالرغم من مختلف المبادرات التي اتخذت بالفعل والتي ما زالت قيد التنفيذ، فإن مستوى التوعية العامة                -٨
بشأن الكائنات الحية المحورة ما زال منخفضا جدا في كثير من البلدان، وخصوصا البلدان النامية وبلدان                   والمشاركة  

قدرات  منها نقص الموارد المالية والمهارات الفنية، وضعف         ،فهذه البلدان تعاني من قيود رئيسية     .    االقتصادات االنتقالية 
 . سهلة االستعمالصيغ وعدم توافر المواد المرجعية في أشكال و، تقنيات حديثة لالتصاللى المعلومات، وغيابإصول وال

ووفقا للمعلومات المقدمة إلى قاعدة البيانات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بشأن احتياجات البلدان إلى          -٩
باعتباره من االحتياجات ذات األولوية     قيف والمشاركة   القدرات، حددت بلدان عدة بناء القدرات لتشجيع التوعية العامة والتث         

  وبصفة خاصة، أبرز عدد من البلدان الحاجة إلى المساندة في تنظيم وتنفيذ برامج التوعية العامة، وآليات                     3.الرئيسية
 كتساباوهناك حاجة للمساندة أيضا من أجل        .    للحصول على مواد التوعية وشبكات االتصال بشأن السالمة األحيائية         

وأشار بعض البلدان إلى حاجتها إلى التدريب على مهارات          .  ة في اتخاذ القرار   عامالمهارات والنظم لتشجيع المشاركة ال    
 . الفعالة، بما في ذلك تعزيز مشاركة وسائل اإلعالمعيةالتو

فيذ البروتوكول، بما في    وثمة حاجة إلى تشجيع التوعية العامة والتثقيف في عدد من المسائل المحددة المتعلقة بتن               -١٠
ففي أحد الردود التي تلقتها األمانة، على سبيل المثال، لوحظ أن عددا             .    ذلك المتطلبات المنصوص عليها في البروتوكول     

 الجامعات والعلماء من القطاع الخاص المهتمين باستيراد أو تصدير مواد الكائنات الحية             أساتذةمن أصحاب المصلحة، مثل     
قها عمدا أو الستعمالها المقيد، ليسوا ملمين تماما بالمتطلبات الجديدة الناشئة، أو التي يحتمل أن تنشأ، نتيجة                  المحورة إلطال 

وشدد ذلك الرد على الحاجة إلى      ).    UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/4انظر الوثيقة   (حيائية  لتنفيذ بروتوكول السالمة األ   
تغييرات في  اإللمام بأي   ول المتطلبات بموجب البروتوكول، بما في ذلك         مختلف أصحاب المصلحة ح    لدىالتثقيف والتوعية   

من القطاعين العام   (ونوه الرد، بوجه خاص، بالحاجة إلى إعالم وتثقيف المستوردين          .    القوانين أو األنظمة الوطنية القائمة    
 . من البروتوكول١٨ المادة  من)ج(و ) ب (٢حول المتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين واالتصال معهم ) والخاص

 والدول األخرى   ،وقد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أن يدعو األطراف               -١١
 تشجيع  بصدد معالجة القيود والفجوات     علىمساعدة بعضها البعض      ، وإلى ة إلى التعاون فيما بينها    المعنيوالهيئات الدولية   

ويمكن أن يتم ذلك من خالل التنفيذ        .    لتثقيف والمشاركة من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول       وتيسير التوعية العامة وا   
 الخاصة بالسالمة األحيائية والمشاركة في المعلومات بخصوص برامجها          عيةالمشترك أو التمويل المشترك لبرامج التو      

 .ل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةوأنشطتها، بما في ذلك أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وذلك من خال

 لى تشجيع وتيسير التوعية العامة،اون عخيارات للتع -ثالثا 

 بخصوص الكائنات الحية المحورةوالمشاركة  والتثقيف

ة أن تتعاون من خاللها     المعنيهناك عدد من الخيارات، التي يمكن لألطراف، والدول األخرى والهيئات الدولية              -١٢
 ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة      ،بخصوص سالمة نقل  ع وتيسير التوعية العامة، والتثقيف والمشاركة       على تشجي 

                                                 
 شباط/ فبراير ١٥ دولة قدمت معلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، في            ٤٠ دولة على األقل من بين       ٤٢  أشارت ٣

ويمكن الحصول على معلومات    .  باعتبارها من االحتياجات ذات األولوية     التوعية العامة والتثقيف والمشاركة       أشارت إلى ،  ٢٠٠٥
 :تفصيلية من قاعدة بيانات احتياجات البلدان إلى بناء القدرات على الموقع التالي

 http://bch.biodiv.org/Pilot/CapacityBuilding/SearchCapacityNeeds.aspx 
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وتشمل .    بالعالقة إلى حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام، مع األخذ في الحسبان أيضا األخطار على صحة اإلنسان               
ومن أمثلة المبادرات التي أسهمت بالفعل،      .    ليات اإلقليمية والدولية القائمة   هذه الخيارات التعاون من خالل المبادرات والعم      

 :من البروتوكول، ما يلي) أ (١، الفقرة ٢٣أو التي يحتمل أن تسهم، في تنفيذ المادة 

 مولة من مرفق البيئة العالمية؛مشاريع إعداد وتنفيذ أطر السالمة األحيائية الوطنية الم )أ(

 ال والتثقيف والتوعية الجماهيرية في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛مبادرة االتص )ب(

العامة في صنع القرار واللجوء إلى       بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة      (Aarhus)  رهوسأ  تفاقيةوا )ج(
4).ائنات المحورة جينياوخصوصا العمل الذي تقوم به أمانة هذه االتفاقية حول الك (العدالة في المسائل البيئية

 

ويصف هذا القسم الخيارات الثالثة المذكورة أعاله، كما يصف بإيجاز العمليات األخرى ذات الصلة مثل االتفاقية                 -١٣
ويتناول القسم أيضا الخطوط العريضة     .    ةالمستدام عقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية       والدولية لحماية النباتات،    

وترد في نهاية هذا القسم توصيات      .    خيارات العامة األخرى التي يمكن من خاللها إقامة التعاون أو تعزيزه          لإلجراءات وال 
 .الخياراتتلك التي يمكن اتخاذها تحت كل واحد من عن الخطوات 

 حيائيةألمشاريع تطوير وتنفيذ األطر الوطنية للسالمة ا -ألف 

 الممولة من مرفق البيئة العالمية

من أكبر المبادرات     ةالعالميلبيئة  امرفق  مولها  للسالمة األحيائية التي ي   مشاريع تطوير وتنفيذ األطر الوطنية        تبرتع -١٤
العالمية بالنسبة لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية التي تحتوي على مكونات رئيسية تتعلق بالتوعية العامة، والتثقيف                 

 بشأن تطوير   ةالعالميلبيئة  امرفق  ولمشروع المشترك لبرنامج األمم المتحدة للبيئة        ا في إطار   وبصفة خاصة،     5.والمشاركة
.   األنشطة في مجال التوعية العامة والتثقيف بخصوص السالمة األحيائية          نفذ عدد من  األطر الوطنية للسالمة األحيائية،     

 عالمإلل  نظم  "  بإعداد مساندة من المشروع،      دولة التي تحصل على    ١٢٣ معظم الدول البالغ عددها      قاموباإلضافة إلى ذلك،    
 .كجزء من أطرها الوطنية للسالمة األحيائية" ة بخصوص الكائنات الحية المحورة عام والمشاركة الالعام

توفر هذه العملية فرصة    سكما  .    ائيةوسوف تشرع دول كثيرة قريبا في تنفيذ أطرها الوطنية للسالمة األحي             -١٥
ويمكن أن  .    ةعام والمشاركة ال   العام اإلعالم  نظم تنفيذ   علىة للتعاون   المعنيرى والمنظمات الدولية    لألطراف، والدول األخ  

مواد ليأخذ هذا التعاون صورة التمويل المشترك، أو األنشطة المشتركة، أو تقاسم المعلومات والخبرات أو اإلنتاج المشترك ل                
 .المتعلقة بالتوعية والمواد المرجعية

                                                 
٤

 تحت رعاية اللجنة االقتصادية ألوروبا، التابعة لألمم المتحدة، ودخلت حيز النفاذ في                ١٩٩٨وس في   هرأاعتمدت اتفاقية    
 :لمزيد من التفاصيل، انظر.  ى االتفاقية بلدا عل٣٠وحتى اآلن، صدق .  ٢٠٠١تشرين األول /أكتوبر

 http://www.unece.org/env/pp/gmo.htm. 

٥
 مولها مرفق البيئة العالمية، انظرللتفاصيل عن بعض مشاريع السالمة األحيائية التي ي  : http://www.unep.ch/biosafety/. 
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 ةجماهيريبشأن االتصال والتثقيف والتوعية المبادرة  -باء 

  اتفاقية التنوع البيولوجيفي إطار

 والتثقيف  ، اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي مبادرة عالمية بشأن االتصال            ٦/١٩في المقرر    -١٦
 من  ١٣ تنفيذ المادة    على األخرى    التعاون فيما بين األطراف والمنظمات الدولية       ريسي، لت (CEPA)والتوعية الجماهيرية   

 هذه المبادرة   ضمن  ويمكن أن تستخدم كثير من عناصر البرنامج واألنشطة           .االتفاقية التي تتناول التوعية العامة والتثقيف     
من )  أ  (١، الفقرة   ٢٣تنفيذ المادة   ى  لعالصلة  ذات  تعزيز التعاون فيما بين األطراف والدول األخرى والمنظمات الدولية          ل
 الموقع اإللكتروني التفاقية التنوع     كجزء من عدت   التي أُ  ،وبصفة خاصة، فإن البوابة اإللكترونية للمبادرة     .    لبروتوكولا

  6. االتصال ات قدر إنشاء التوعية و  نشرالمعلومات عن أفضل الممارسات ل      شاركتلالبيولوجي، يمكن أن تكون وسيلة مفيدة       
بمجال خبراء في مجال التثقيف واالتصال       ال، وسجل بأسماء    هوِجحت إشراف م   ت وتتكون البوابة من منتديات إلكترونية    

تحتوي التي  بيانات  ال مع قواعد    وصالت مع المعاهد والمراكز التعليمية المرموقة، و      وصالت إلكترونية لتنوع البيولوجي، و  ا
 .مطبوعات ذات الصلةالالحالة وعلى دراسات 

 من برنامج عمل المبادرة بشأن االتصال والتثقيف والتوعية           ٢رقم  عنصر البرنامج   أن يكون   أيضا  ويمكن   -١٧
وعالوة .    أن يكون مفيدا   تبادل المعرفة والخبرة فيما بين خبراء المبادرة،         علىالجماهيرية، الذي يركز على تيسير التعاون       

 مهما  والتوعية الجماهيرية  الذي يركز على بناء القدرات لالتصال والتثقيف          ٣عنصر البرنامج رقم    على ذلك، فقد يكون     
، والتشجيع على توأمة البرامج وإنشاء برامج       الخبرات بين المتخصصين  لتبادل    نظمإنشاء  تضمن  ي  هوو.    لذات الغرض 

 . عن بعد بشأن االتصال والتثقيف والتوعية الجماهيريةتعليمال

صنع القرار واللجوء إلى العدالة في      العامة في    بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة      أرهوس  تفاقيةتعتبر ا  -١٨
 والدول األخرى   ،وسيلة ممكنة أخرى يمكن من خاللها لألطراف      )  وسهرأوالتي تعرف أيضا باسم اتفاقية        (المسائل البيئية 

يا لكائنات المحورة جين  ا  صددفعلى سبيل المثال، قد يكون عمل االتفاقية ب       .    ة أن تتعاون فيما بينها    المعنيوالمنظمات الدولية   
7.من البروتوكول) أ (١، الفقرة ٢٣ لتنفيذ المادة مهما

 

أطراف   ةدعووبناء على ذلك، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في                   -١٩
  أن تحدد فرص التعاون، من خالل اتفاقية       إلى،  قعة عليها المو   أو وسهرأ اتفاقية   المنضمة إلى البروتوكول والدول األخرى    

 فيأيضا  المؤتمر  وقد يرغب   .    وس، لتشجيع التوعية العامة والتثقيف والمشاركة بخصوص الكائنات الحية المحورة          هرأ
 .خصوصوس في هذا الهرأ أمانة اتفاقية مع األمين التنفيذي إلى تعزيز التعاون ةدعو

                                                 
٦

 .http://www.biodiv.org/programmes/outreach/cepa/home.shtmlللتفاصيل، انظر  

٧
بشأن الوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة في ، اعتمدت األطراف في االتفاقية خطوطا إرشادية غير ملزمة          ٢٠٠٢في عام    

وأنشئ أيضا فريق عامل بشأن الكائنات المحورة جينيا          .    صنع القرار واللجوء إلى العدالة فيما يتعلق بالكائنات المحورة جينيا           
 .نهج ملزم من الوجهة القانونية لحوالستكشاف الخيارات 
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 ات والعمليات األخرى ذات الصلةألدو   ا-دال 

عقد األمم  )  ٢(االتفاقية الدولية لحماية النباتات، و      )  ١:  (، وهما من خاللهما   لتعاوناية أخرى يتم     وعمل أداةهناك   -٢٠
 .من أجل التنمية المستدامةللتعليم المتحدة 

تشجيع ، و يةتمنتجات النبا ال تهدف إلى منع انتشار وإدخال آفات النباتات و        ،(IPPC)االتفاقية الدولية لحماية النباتات      -٢١
 تلزم  هي  و  8. االتفاقية نطاقوتقع الكائنات الحية المحورة التي تعتبر آفات نباتات، تقع ضمن           .    كافحتهالمالتدابير المالئمة   

 تبادل المعلومات بشأن آفات النباتات التي قد تشكل خطرا فوريا أو              علىفيما بينها، بما في ذلك       بأن تتعاون   األطراف  
 االتفاقية الدولية لحماية النباتات وبروتوكول قرطاجنة والموجودة في نقاط االتصال الوطنية التابعة لكل منلن ويمك.   محتمال

 المعلومات عن تدابير الصحة النباتية بخصوص       مشاركةالتوعية العامة و  على النهوض ب  مختلف البلدان، يمكن أن تتعاون      
 .ا المعلومات التابعة لكل منهنظمباإلضافة إلى إنشاء الروابط بين الكائنات الحية المحورة، 

 الجمعية العامة لألمم     الذي أنشأته  ،)٢٠١٤-٢٠٠٥(من أجل التنمية المستدامة      للتعليم  عقد األمم المتحدة    أما   -٢٢
 كأساس  عليم  ويتمثل هدف العقد في النهوض بالت       9.يمكن أن يكون خيارا ممكنا آخر للتعاون      ف،  ٥٧/٢٥٤  هاقرارالمتحدة ب 
مستدامة في أنظمة التعليم على جميع المستويات، وتعزيز التعاون الدولي            ج التنمية ال  مدي أكثر استدامة، و   بشرلمجتمع  

وقد يرغب مؤتمر األطراف    .    برامج وممارسات وسياسات التنمية المستدامة    خدمة   ل يةرابتك اإل عليمالتبرامج    بادللتطوير وت 
ل بالعقد،  احتفاللبرامجها    نضم األطراف والدول األخرى إلى أن تُ       ةدعوالعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في        

 ومناولة واستخدام الكائنات الحية     أنشطة محددة تتعلق بتشجيع التوعية العامة، والتثقيف والمشاركة بخصوص سالمة نقل           
 .امراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضالمحورة بالعالقة إلى حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام، مع 

  وخيارات أخرى للتعاون   تدابير عامة-هاء 

هناك عدد من الخيارات األخرى التي يمكن من خاللها أن تتعاون األطراف والدول األخرى والمنظمات الدولية                  -٢٣
 ومناولة واستخدام الكائنات الحية     ،بخصوص سالمة نقل  ة في تشجيع وتيسير التوعية العامة، والتثقيف والمشاركة          معنيال

وقد يرغب  .     عام ألمثلة لهذه الخيارات والنشاط المحدد الذي يمكن أن يتم بموجب كل خيار             ويرد أدناه عرض  .    المحورة
ها، وتحديد  تنفيذوسيلة ل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بحث الخيارات المقترحة وتحديد أفضل             

 .أصحاب األدوار فيها

                                                 
٨

 بإعداد االتفاقية،   في إطار  الذي أنشئ    ،ة المؤقتة المعنية بتدابير الصحة النباتية      تابع للجن عامل مفتوح العضوية    فريق  يقوم   
 :للتفاصيل، انظر.  ي لتدابير الصحة النباتية بخصوص الكائنات الحية المحورةدولات معيار مواصف

 https://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp. 

٩
وسوف يبدأ العقد   .    من أجل التنمية المستدامة استجابة لتوصية من القمة العالمية للتنمية المستدامة          للتعليم  أنشئ عقد األمم المتحدة      

 تدابير لتحقيق   ،استراتيجياتها وخطط عملها التعليمية   في   الحكومات   ضمنومن المتوقع أن تُ   .     في نيويورك  ٢٠٠٥ار  ذأ/في أول مارس  
 :للتفاصيل، انظر. دف العقده

 http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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 :ة بالسالمة األحيائيةية واإلرشادية المتعلقتعليم المواد البادلت -٢٤

ادية  باإلضافة إلى مواد إرش     )مرئيةوعية  مسمواد  ملصقات و كتيبات،    (إعداد مواد تعليمية نموذجية    )أ(
 مواد إرشادية أو دراسات الحالة عن       أو،  حقائب أدوات :  مثال ذلك (، والتثقيف والمشاركة     بشأن التوعية العامة   مرجعيةو

 في غرفة تبادل    حيائيةالسالمة األ معلومات    مواردمن خالل مركز    المواد   هذه   دلباوت)  األدوات والمنهجيات المختبرة  
 معلومات السالمة األحيائية؛

لجمهور لالئم  مومستوى من البساطة      ةأشكال ولغ ة في   وجهم  تعليميةمواد  ج   إلنتا يةذجومواد النم التكييف   )ب(
 ؛ستهدفالم

الوكاالت الحكومية، المدارس، المنظمات    ( المختصة   ؤسساتالمية مباشرة فيما بين     عليمتبادل المواد الت   )ج(
 ).رها وغي،غير الحكومية

 :تشجيع تبادل المعلومات وإنشاء الشبكات -٢٥

القائمين وتبادل المعلومات   لتسهيل التفاعل   )  دون إقليمية أو إقليمية   (إنشاء شبكات مواضيعية أو جغرافية       )أ(
  تشجيع التوعية العامة، والتثقيف والمشاركة؛ صدد وذلك فيبشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة

أو أفرع غرفة تبادل    /إنشاء أو تعزيز المراكز دون اإلقليمية أو اإلقليمية لمعلومات السالمة األحيائية و             )ب(
 معلومات السالمة األحيائية لتسهيل النشر الفوري والميسر لمعلومات داخل مناطق جغرافية محددة؛

 المختلفة بغية تمكين المستخدمين من الحصول       مؤسساتابعة لل  بين المواقع اإللكترونية الت    صالتالإنشاء   )ج(
  واسع من موارد المعلومات والخبرات؛نطاقعلى 

تنظيم محافل المناقشة لتسهيل تبادل اآلراء والخبرات بشأن وسائل وسبل تعزيز التوعية العامة، والتثقيف               )د(
 ت الحية المحورة؛والمشاركة بخصوص الكائنا

 يرسي في ت   نشط دورالقيام ب  دون اإلقليمية واإلقليمية القائمة على        مرموقةمراكز ال التشجيع المنظمات و   )ه(
10.التعاون على تشجيع التوعية العامة، والتثقيف والمشاركة بخصوص الكائنات الحية المحورة

 

 : التجربة والخبرةبادلت -٢٦

 و المساعدة التقنية؛ أبين المتخصصينبادالت مال )أ(

ليه من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية،         إ الذي يمكن الوصول     ، الخبراء سجلاستعمال   )ب(
 .لتوعية العامة، والتثقيف والمشاركةاخبراء للتعرف على وذلك 

                                                 
: في أفريقيا :  وتشمل األمثلة ما يلي   .     دون اإلقليمية واإلقليمية المسائل المتعلقة بالسالمة األحيائية بالفعل         تعالج بعض المنظمات   ١٠
وفي أسيا  ؛  (SADC)وب األفريقي   نالجماعة اإلنمائية للج  ، و (NEPAD)الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا       ،  ة االتحاد األفريقي  لجن
منظمة الدول األمريكية     :وفي أمريكا الالتينية والكاريبي   ؛  (SPREP) لجنوب المحيط الهادئ     اإلقليميبرنامج البيئة     :محيط الهادئ وال

(OAS)ةوأوروبا الشرقي المركز اإلقليمي للبيئة في أوروبا الوسطى :ةوأوروبا الشرقي أوروبا الوسطىوفي  ؛ (REC). 
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 :التعاون في مجالي التدريب وبناء القدرات -٢٧

 ، واالتصال عليم المهارات والوسائل األساسية للت    علىمدربين  تدريب ال تعزيز برامج     في كل إقليم  يمكن   )أ(
 ؛) السالمة األحيائيةخبراء التعليم واالتصال بمجالك بما في ذل(لخبراء نخبة من ابغية إنشاء 

  بين مختلف الدول والمنظمات؛ةمأ وبرامج التوبين المتخصصينبادالت مال )ب(

  عن بعد؛تعليمالبرامج  )ج(

 ؛ الدراسيةوالزماالتتقديم المنح  )د(

من )  أ  (١، الفقرة   ٢٣التعاون في مجال بناء القدرات الوطنية لتعزيز دور وسائل اإلعالم في تنفيذ المادة               )ه(
 .البروتوكول

11:التعاون من خالل المشاريع الثنائية أو المتعددة األطراف أو البرامج المشتركة -٢٨
 

راف التي تحتوي على مكونات محددة بشأن تشجيع التوعية العامة،  المشاريع الثنائية والمتعددة األطإعداد )أ(
 والتثقيف والمشاركة بخصوص الكائنات الحية المحورة؛

  أو اإلقليمية أو فيما بين األقاليم؛المبادرات دون اإلقليمية/لتنفيذ المشاريعلموارد ل تجميع الدول )ب(

 أنشطة التوعية العامة، والتثقيف والمشاركة في بلد         متعددة لمساندة هيئات   التمويل المشترك من     تدبير )ج(
 . أو في عدة بلدانواحد

 الخالصة والتوصيات -رابعا 

غير أن الكثير من البلدان     .    عناصر مهمة لتنفيذ البروتوكول بفاعلية    تشكل التوعية العامة والتثقيف والمشاركة       -٢٩
قدرة ة، تتضمن نقص الموارد المالية والمهارات الفنية وضعف          النامية وبلدان االقتصادات االنتقالية تواجه قيودا ضخم       

 سهلة  أساليبية في أشكال و   ساسالحصول على المعلومات، ونقص تكنولوجيات االتصال الحديثة، وعدم توافر المواد األ           
في التغلب على تلك     لمساعدة البلدان    – ثنائية وإقليمية ودولية     –وثمة حاجة إلى التعاون على مستويات مختلفة        .    االستعمال
 .الحواجز

.  وقد أبرزت هذه المذكرة أمثلة الخيارات الممكنة للتعاون، بما في ذلك من خالل المبادرات والعمليات القائمة                  -٣٠
في ويدعى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول إلى النظر في المعلومات الواردة في هذه المذكرة، و                

قد يرغب مؤتمر األطراف العامل     علومات الواردة في هذه المذكرة،      وعلى أساس الم  .    مقرر المقترح أدناه  مسودة عناصر ال  
 : القيام بما يلي فيكاجتماع لألطراف في البروتوكول

                                                 
ها مكونات رئيسية بخصوص التوعية  بيتلافي مجال السالمة األحيائية هناك عدد من المشاريع الثنائية والمتعددة األطراف القائمة        11

المشاريع التي تمولها الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية من خالل            وتشمل األمثلة   .    العامة والتثقيف والمشاركة  
السالمة قدرات  بناء  "  ، و   "الجزائر  بفي عملية السالمة األحيائية      المجتمع المدني    كارإش:  "  تحت عنوان ني  تقالوكالة األلمانية للتعاون ال   

  :انظر".    وزيادة التوعيةاتالخبرب والنهوضإدارة البيانات، : األحيائية في الصين

: http://bch.biodiv.org/capacitybuilding/default.shtml 



UNEP/CBD/ BS/COP-MOP/2/13 
9Page  

 

 بالخيارات التي تتضمنها هذه المذكرة والرامية لتيسير تعاون األطراف مع الدول األخرى             أن يأخذ علما   -١
  على تشجيع التوعية العامة والتثقيف والمشاركة بخصوص الكائنات الحية المحورة؛،ةمعنيال والهيئات الدولية

 يسعالعلى  )  أ  (١، الفقرة   ٢٣األطراف والدول األخرى، كجزء من جهودها في تنفيذ المادة          ع  شجيأن   -٢
ة على المستويات دون    معنيال   والهيئات الدولية   والدول األخرى  ،للتعاون مع األطراف األخرى   الفرص  وتعزيز  إلى إيجاد   

  أعاله؛١اإلقليمية واإلقليمية والدولية، مع مراعاة الخيارات المشار إليها في الفقرة 

توعية العامة والتثقيف    األطراف والدول األخرى على تطوير وتنفيذ البرامج الوطنية لل            حثأن ي  -٣
 بخصوص سالمة نقل، ومناولة واستخدام الكائنات        لى المعلومات، عصول الجمهور   حمكانيات  إ، بما في ذلك     والمشاركة

 الحية المحورة؛

ة إلى تقديم المساندة    معنيال مرفق البيئة العالمية، ومؤسسات التمويل األخرى والهيئات الدولية           أن يدعو  -٤
مشاريع ن أجل   م وغيرها من أشكال المساندة لألطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصادات االنتقالية                ،المالية

  ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة؛،واألنشطة المتعلقة بسالمة نقلالتوعية العامة والتثقيف والمشاركة 

، من خالل مركز موارد     تبادل   أن ة إلى معنيال األطراف، والدول األخرى، والهيئات الدولية        أن يدعو  -٥
المعلومات ودراسات الحالة حول مبادراتها القائمة      ات السالمة األحيائية،    معلومات السالمة األحيائية في غرفة تبادل معلوم      

، بما فيها المنجزات الكبرى، وقصص النجاح، وأفضل الممارسات والدروس            توعية العامة والتثقيف والمشاركة   بشأن ال 
 المستفادة، باإلضافة إلى القيود المعترضة؛

دام الفعال لوسائل اإلعالم من أجل تشجيع التوعية العامة  األطراف والدول األخرى على االستخأن يشجع  -٦
  ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة؛،والتثقيف بخصوص سالمة نقل

 ومساندة المبادرات دون    إعدادة على   معنيال األطراف، والحكومات األخرى، والهيئات الدولية       أن يحث  -٧
  ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة؛،قيف بخصوص سالمة نقلاإلقليمية واإلقليمية للتوعية العامة والتث

٨-  معلومات ال  ،األطراف والدول األخرى بأن تقدم إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية            ذكّر  أن ي
 ؛توعية العامة والتثقيف والمشاركةبخصوص احتياجاتها من القدرات وبخصوص الفجوات واألولويات بالنسبة لل

ة على االستعمال الفعال لألدوات واآلليات      معني ال ات الدولية  األطراف، والدول األخرى والهيئ    أن يشجع  -٩
 ، في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛(CEPA)بشأن االتصال والتثقيف والتوعية الجماهيرية المنشأة بموجب المبادرة العالمية 

ضمن برامجها الخاصة بتنفيذ أنشطة  إلى أن تُةمعنياللدولية  األطراف والدول األخرى والهيئات اأن يدعو -١٠
بخصوص سالمة تشجيع التوعية العامة والتثقيف والمشاركة لة، المستدام للتعليم من أجل التنميةمحددة من عقد األمم المتحدة   

مراعاة اله المستدام، مع     بالعالقة إلى حفظ التنوع البيولوجي واستعم       ، ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة      ،نقل
 ؛ أيضاعلى صحة اإلنسان المخاطر

وس أو الموقعة عليها، إلى     هرأ األطراف والدول األخرى التي هي أيضا أطراف في اتفاقية            أن يدعو  -١١
بخصوص الكائنات الحية المحورة من خالل      استكشاف وتعظيم فرص التعاون لتشجيع التوعية العامة والتثقيف والمشاركة          

 ن؛ا التي توفرها االتفاقيتاألطر
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 إلى األمين التنفيذي االستمرار في تشجيع التوعية العامة والتثقيف بشأن البروتوكول، بما في               أن يطلب  -١٢
 بشأن بروتوكول قرطاجنة    تصالذلك من خالل موقع البروتوكول على شبكة اإلنترنت، واالستمرار في استراتيجية اال             

، وكذلك إصدار المطبوعات مثل كتيب يشرح التطورات في          (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/16)للسالمة األحيائية   
 عملية البروتوكول؛

من البروتوكول، في اجتماعه    )  أ  (١، الفقرة   ٢٣ بحث واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المادة         أن يقرر  -١٣
 الخامس؛

 أعاله، بإعداد تقرير    ٥ وفقا للفقرة    القيام، على أساس الردود المقدمة      األمين التنفيذي أن يطلب إلى     -١٤
من البروتوكول، لكي ينظر فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف          )  أ  (١، الفقرة   ٢٣تجميعي عن حالة تنفيذ المادة      

 .في البروتوكول في اجتماعه الخامس

 

---- 
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