
 

 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 حيائيةلمسالمة األ
 الثامفاالجتماع 

 6172كانكف األكؿ ديسمبر/ 71-4كانككف، المكسيؾ، 
 *مف جدكؿ األعماؿ المؤقت 71البند 

  (32)المادة  التوعية العامة والتثقيف والمشاركة
 مذكرة مف األميف التنفيذم

 مقدمة أوال.
برنامج  BS-V/13 مقررهفي لمسالمة األحيائية  العامؿ كاجتماع لألطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا األطراؼمؤتمر  اعتمد .7

)التي يشير إلييا  لعامة كالتثقيؼ كالمشاركة فيما يتعمؽ بأماف نقؿ كمناكلة كاستخداـ الكائنات الحية المحكرةعمؿ بشأف التكعية ا
كيتككف برنامج العمؿ مف  .مف بركتكككؿ قرطاجنة 62لتيسير تنفيذ المادة  6172إلى  6171فيما "ببرنامج العمؿ"( لمفترة مف 

ات كالتكعية العامة كالتثقيؼ، ككصكؿ الجميكر إلى المعمكمات، كالمشاركة أربعة عناصر برنامجية تركز عمى بناء القدر 
 1العامة.

في المقرر نفسو، دعا مؤتمر األطراؼ العامؿ بكصفو اجتماع األطراؼ في البركتكككؿ األطراؼ كالحككمات األخرل ك  .6
غرفة ات كالدركس المستفادة مف خالؿ كالمنظمات ذات الصمة، حسب االقتضاء، إلى االستفادة مف برنامج العمؿ كتبادؿ الخبر 

مؤتمر األطراؼ أف يستعرض برنامج العمؿ في اجتماعو الثامف في ضكء الخبرات  معمكمات السالمة األحيائية، كقررتبادؿ 
 التي اكتسبتيا األطراؼ.

كيتضمف  عمؿ.كلتسييؿ المناقشات، يحتكم القسـ الثاني مف ىذه المذكرة عمى تقرير مكجز عف حالة تنفيذ برنامج ال .2
كيعرض القسـ الرابع أفضؿ  أك تدعميا األمانة لممساعدة في تنفيذ برنامج العمؿ. تضطمع بياالقسـ الثالث األنشطة التي 

يتضمف القسـ الخامس الطرؽ الممكنة لممضي قدما بشأف   الممارسات كالتحديات كالدركس المستفادة مف تنفيذ برنامج العمؿ.
كأخيرا، يتضمف القسـ السابع العناصر المحتممة لمشركع  رض القسـ السادس بعض االستنتاجات.برنامج العمؿ، في حيف يع

فيما يتعمؽ بأماف نقؿ كمناكلة كاستخداـ قرار بشأف التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة، بما في ذلؾ الحصكؿ عمى المعمكمات، 
األطراؼ كالحككمات األخرل  حددتياالتي ات األكلكية ذاألنشطة  المجاالت/ عفكيرد مكجز . الكائنات الحية المحكرة

 .في مرفؽ ىذه المذكرةفي تقديماتيا كالمنظمات 

                                                      
*
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1. 
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تقرير عن حالة تنفيذ برنامج العمل بشأن التوعية العامة  ثانيا.
والتثقيف والمشاركة فيما يتعمق بنقل ومناولة واستخدام 

 الكائنات الحية المحورة

لة تنفيذ العناصر في برنامج العمؿ، قامت األمانة بتحميؿ التقارير الكطنية الثالثة مف أجؿ إعداد لمحة عامة عف حا .4
كعالكة عمى ذلؾ، أصدرت األمانة إخطارا يدعك   2 .6172أغسطس/آب  27اعتبارا مف  طرفا مف األطراؼ 764المقدمة مف 

معمكمات ذات الصمة بالمؤشرات في األطراؼ كالحككمات األخرل كالمنظمات ذات الصمة لممشاركة في استطالع لجمع ال
مف بركتكككؿ  62برنامج العمؿ الذم لـ يتمكف الحصكؿ عميو مف التقارير الكطنية الثالثة كلتسييؿ تقييـ مستكل تنفيذ المادة 

 3 الذم أجرم. ستقصاءمنظمات في اال 1طرفا ك 42، شارؾ 6172أغسطس/آب عاـ  27قرطاجنة. كاعتبارا مف 

ؿ المعمكمات لتسييؿ استعراض تنفيذ برنامج العمؿ، كالمعمكمات ذات الصمة أيضا مستمدة مف كمف أجؿ زيادة تحمي .2
غرفة تبادؿ المعمكمات لمسالمة األحيائية كالمناقشات كالشبكات اإللكتركنية بشأف الحصكؿ عمى المعمكمات كالمشاركة العامة 

 .كسالمائدة المستديرة التفاقية آر كة بشأف التنكع البيكلكجي ك المتعمقة بالكائنات الحية المحكرة، ككرش العمؿ، كاتفاقية مشتر 

كيرد مكجز لالتجاىات الناشئة عف حالة تنفيذ األىداؼ التشغيمية كمؤشرات في عناصر البرنامج لبرنامج العمؿ  .2
 المخصص الكارد أدناه. ستقصاءاستنادا إلى تحميؿ التقارير الكطنية الثالثة كاال

 والتثقيف والمشاركةالتوعية العامة بناء القدرات لتعزيز  : 1عنصر البرنامج  ألف.

 المؤشرات الهدف التشغيمي

 1-1الهدف التشغيمي 
لكضع أطر كآليات قانكنية ك/أك سياساتية تمكينية لتسييؿ 

كالمشاركة فيما يتعمؽ بنقؿ كمناكلة  تثقيؼالكعي العاـ كال
 كاستخداـ الكائنات الحية المحكرة

  سياسات كأطر قانكنية بشأف التكعية  كضعتعدد األطراؼ التي
 العامة كالتثقيؼ كالمشاركة

  عدد األطراؼ التي قامت بتنفيذ استراتيجيات التكعية ك/أك خطط
 التكاصؿ

 3-1الهدف التشغيمي 
نشاء آليات مؤسسية لتعزيز كتسييؿ الكعي العاـ إل

 كالتثقيؼ كالمشاركة فيما يتعمؽ بالكائنات المحكرة كراثيا

 ألطراؼ التي لدييا كحدات أك إدارات كىياكؿ مؤسسية عدد ا
 أخرل مخصصة لتعزيز الكعي العاـ كالتثقيؼ كالمشاركة

 عدد األطراؼ التي شاركت في األنشطة التعاكنية 

 /عدد األطراؼ التي لدييا آليات مؤسسية تعمؿ بصكرة جيدة ك 

 أك لدييا تمكيؿ لتحسيف اآلليات المؤسسية

 2-1الهدف التشغيمي 
تطكير القدرات المينية لمعامميف في مجاؿ تعزيز الكعي ل

كالمشاركة فيما يتعمؽ بنقؿ كمناكلة  تثقيؼالعاـ كال
  كاستخداـ الكائنات الحية المحكرة

 

 السالمة األحيائية في مجاؿ  تثقيؼعدد الخبراء في مجاؿ ال
 الذيف تـ ترشيحيـ لجدكؿ الخبراء

 كرات األكاديمية، مع ية، بما في ذلؾ الدتثقيفعدد البرامج ال
 مككنات بشأف السالمة األحيائية

  عدد التدريب كالمكاد اإلرشادية كاألنشطة الداعمة األخرل لبناء
 القدرات المينية

                                                      
 

  http://bch.cbd.int/database/reports/analyzer: يتاح تحميؿ التقرير الكطني الثالث عمى المكقع التالي 2

 
  https://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/surveyresults.shtml عمى المكقع التالي: ستقصاءتتاح نتائج اال 3
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 المؤشرات الهدف التشغيمي

 4-1الهدف التشغيمي 
لتعزيز التعاكف كتبادؿ الخبرات كالمكاد المرجعية بشأف 

التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة فيما الكائنات المعدلة 
 .اثياكر 

  عدد األطراؼ التي تستفيد مف آليات كخطط لتبادؿ الخبرات في
 مجاؿ التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة

  عدد دراسات الحالة كغيرىا مف المكاد بشأف التكعية العامة
كالتثقيؼ كالمشاركة التي تـ إنتاجيا كتبادليا مف خالؿ غرفة تبادؿ 

 معمكمات السالمة األحيائية

 أك استخداميا لتبادؿ  التي تـ إنشائيا ك/ عدد الشبكات
 المعمكمات كالمكاد

  عدد األطراؼ كأصحاب المصمحة اآلخريف في مختمؼ
 القطاعات الذيف يتبادلكف المعمكمات

  عدد المنظمات غير الحككمية في في البمداف كالمنطقة التي تقـك
 بأعماؿ التكعية المتعمقة بالبركتكككؿ

ألطراؼ لتعزيز كتسييؿ تكعية الجميكر لتعزيز القدرات المؤسسية كالتقنية في  7 رنامجعنصر الباليدؼ مف يتمثؿ ك  .1
ناشئة تـ جمعيا مف اتجاىات . كيعد التالي بمثابة كاستخداـ الكائنات الحية المحكرةكتثقيفو كالمشاركة فيما يتعمؽ بنقؿ كمناكلة 

 :7 عنصر البرنامجنفيذ مخصص لتقييـ مستكل تال ستقصاءاالالتقارير الكطنية الثالثة ك 

 7-7اليدؼ التشغيمي 

تشريع كامؿ بشأف التكعية  اطرفا( في تقاريرىا الكطنية أف لديي 42في المائة مف األطراؼ ) 22 أشار (أ )
لدييا ذلؾ طرفا(  21في المائة مف األطراؼ ) 42في حيف أف  ،الكائنات الحية المحكرةيتعمؽ ب العامة كالتثقيؼ كالمشاركة فيما

كطنية لمسالمة األحيائية  أطرأنيا قد كضعت بدرجة معينة أك  ةكامم اتتشريع التي لديياكأشارت جميع األطراؼ ما. إلى حد 
مف السجالت فقط في المائة  42فإف . كمع ذلؾ، مككنات المشاركةك التكعية العامة  صمة التي تشمؿأخرل ذات كطنية أطر ك 
مككنات بشأف  لدييا غرفة تبادؿ معمكمات السالمة األحيائيةبيانات القكانيف كالمكائح في قاعدة  فيالمكجكدة ( سجال 411)

 التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة، بما في ذلؾ الحصكؿ عمى المعمكمات؛

 تكاصؿاستراتيجيات  أف كضعتفي تقاريرىا الكطنية طرفا(  26في المائة فقط مف األطراؼ ) 46 أشار (ب )
 ؛مجاؿ السالمة األحيائيةفي  كطنية

 6-7التشغيمي اليدؼ 

الذم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  41في المائة أك  98ما يقرب مف جميع األطراؼ ) أشار (ج )
لتعزيز الكعي العاـ كالتثقيؼ كالمشاركة  خصصت، بمدانيـحاليا كحدات أك إدارات كىياكؿ مؤسسية أخرل، في أف لدييا ُأجرم 

كأشارت العديد مف األطراؼ أف اليياكؿ ىي  ىيكؿ في الغالب. 2-7 مفبالكائنات الحية المحكرة، بما في ذلؾ فيما يتعمؽ 
 كعالكة عمى ذلؾ، أشارت بعض األطراؼ. الزراعة كالغذاء كالصحة كالتجارةالبيئة كالعمـك كالتكنكلكجيا ك  ات كؿ مفقطاع ضمف
 كأخالقيات العمؿ، كاالتصاالت، كالطب البيطرم، تثقيؼلمستدامة، كالالتنمية ا قطاعات كؿ مف أف اليياكؿ تقع ضمف إلى

بعض األطراؼ األكساط األكاديمية كالييئات االستشارية كالمنظمات الدكلية أك اإلقميمية كالجمعيات كما تستخدـ  كالقانكف.
 ؛62لتعزيز المادة 
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الذم ُأجرم  ستقصاءجابة عمى االاإلمف خالؿ طرفا(  26في المائة أك  11أكثر مف ثمثي األطراؼ )أشار  (د )
ىذه األنشطة عمى المستكيات الدكلية كاإلقميمية كالكطنية كانت . ك 62في األنشطة التعاكنية ذات الصمة بالمادة أنيا شاركت 

كالمحمية، كتشمؿ مجمكعة كاسعة مف أصحاب المصمحة ) الكزارات عمى سبيؿ المثاؿ، العمماء/ األكساط األكاديمية كمنظمات 
ككرش العمؿ، ككسائؿ  ،مشاريعالكالجميكر العاـ( مف خالؿ  ،كالجمعيات ،كالمنظمات ،كىيئات مراقبة الحدكد ،لمزارعيفا

 ستقصاءأجابت عمى االالتي  عمى كجو الخصكص أشارت العديد مف األطراؼك اإلعالـ، كمكاد التدريب كغيرىا مف الكسائؿ. 
ـ المتحدة برنامج األمالتي يقـك بتيسيرىا  الُقطريةالمساعدة المالية لممشاريع بما يتعمؽ فيتتعاكف مع مرفؽ البيئة العالمية أنيا  إلى

 ؛المبادرات المختمفة بشأفمع اتفاقية آرىكس  تتعاكف اإلى أنيت لمبيئة. كما أشار 

أنيا الذم ُأجرم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ أطراؼ(  2في المائة فقط مف األطراؼ ) 72أشار  (ق )
، في حيف 62تمكيؿ لتحسيف اآلليات المؤسسية المتعمقة بالمادة تعمؿ بصكرة جيدة ك/أك  مؤسسيةآليات صكرة كاممة كضعت ب

حددت العديد مف كمف بيف ذلؾ،  .طرفا( 69في المائة أك  27حد ما )إلى  قامت بذلؾ اإلجراءأف بعض األطراؼ قد 
ت االستشارية كالجمعيات مثؿ الككاالت كالييئاآليات عديدة ، بدرجة معينةأك  ةكامم التي كضعت آلية بصكرةاألطراؼ، 

 ؛كالمراكز

 2-7التشغيمي اليدؼ 

الذم ُأجرم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  62في المائة أك  24أشار حكالي نصؼ األطراؼ ) (ك )
أشارت معظـ  كد التي تـ تمقييا،بيف الردكمف  .كالتكاصؿالسالمة األحيائية المتعمؽ ب تثقيؼخبراء في مجاؿ اللدييا أنيا 

متساك مف النساء كالرجاؿ  عدد اأف لديي إلى كأشار بعض األطراؼ ،الخبراءمف  2إلى  7ما بيف لدييا إلى أنيا  األطراؼ
 ؛كخبراء

 4-7التشغيمي اليدؼ 

يا أنالذم ُأجرم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  76في المائة فقط مف األطراؼ ) 62 أشار (ز )
كقد قاـ لتبادؿ الخبرات في مجاؿ التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة المخصصة  خططالليات ك ستفادت بصكرة كاممة مف اآلا

)مثؿ كرش  اإلقميمية كالدكلية برامج التدريب عمىخطط اللية ك كتشمؿ اآل .حد ماإلى  بذلؾ اإلجراءفي المائة( قد  21) طرفا 71
 ؛مشاكرات عامةإجراء اإلعالـ، كنشر المطبكعات ك/ أك العمؿ كالدكرات(، كأنشطة كسائؿ 

لدييا  أفالذم ُأجرم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  79في المائة فقط مف األطراؼ ) 28 أشار (ح )
 تمعمكمامف خالؿ غرفة تبادؿ  تـ إجرائيا كتبادلياحالة كغيرىا مف المكاد بشأف التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة دراسات 

كالمكائح  أطر كطنية لمسالمة األحيائية عمى: كتشمؿ المكاددراسة حالة في الغالب.  2-7 مف، بما في ذلؾ السالمة األحيائية
كالقرارات المتعمقة بالكائنات الحية المحكرة، كتقييـ ممخصات المخاطر، كاألنشطة التدريبية )مثؿ الندكات كمكاد التدريب(، 

 بات كأشرطة الفيديك(؛كأنشطة التكعية )مثؿ الكتي

أنيا الذم ُأجرم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ ( طرفا 21في المائة أك  21كأشارت ثمثي األطراؼ ) (ط )
 ىذه العديد مف كمف بيف. شبكة في الغالب 2-7بما في ذلؾ شبكات لتبادؿ المعمكمات كالمكاد، أنشأت ك/أك استخدمت

 ،ـ القائمة اإللكتركنيةك كخادكشبكات التكاصؿ االجتماعي،  ،مراكزالكالدكلية، ك الجمعيات الكطنية يشمؿ ىذا عمى: الشبكات، 
 كاألفرقة العاممة؛ ،ةكالمنتديات كالييئات االستشاري

 لديياأنيا الذم ُأجرم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ ( طرفا 29في المائة أك  92أغمبية األطراؼ ) (م )
. قطاعا 2-7 لدييالسالمة األحيائية، بما في ذلؾ بشأف ا بادؿ المعمكماتتتأصحاب المصمحة في مختمؼ القطاعات التي 
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كسائؿ اإلعالـ في مجاؿ البيئة، كالزراعة، بالحككمة كالمنظمات إلى القطاعات ذات الصمة ما بيف  كتتراكح ىذه القطاعات
، كالصحة، كالمعمكمات، كالتجارة كالتمكيؿ؛تثقيؼكال  ، كالجمارؾ، كالعمـك

أف الذم ُأجرم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ ( طرفا 61في المائة أك  28ية األطراؼ )كأشارت غالب (ؾ )
 األغمبيةبالعمؿ التكعكم فيما يتعمؽ بالبركتكككؿ. كمف بيف ىذه األطراؼ، أشار  تقـك، بمدانيـىناؾ منظمات غير حككمية، في 

دانيـ.  كمف بيف ىذه ة بالسالمة األحيائية في بملصمالمنظمات غير الحككمية ذات امنظمة مف  2ك  7أف ىناؾ ما بيف 
(، Agrobio(، كالمركز األفريقي لمتنكع البيكلكجي، كأجركبيك )AfricaBioبيك ) أفريكاالمنظمات غير الحككمية التي تـ ذكرىا: 

كتش (، كبيك ك GMASSURE) ضماف السالمة الغذائية كالزراعية مف الكائنات المعدلة كراثيا في جنكب أفريقياك 
(Biowatch ك ،) التحالؼ مف أجؿ حماية التراث( الكراثي األفريقيCOPAGEN كمجمكعة المستيمكيف، كجمعية إيمك تيراس ،)

(، كأصدقاء األرض، كالسالـ األخضر، ETS Group(، كمجمكعة إم تي إس )EcoTIRAS) الدكلية لحكض نير دينستر
ناديس فكرماشف ا  (، ك Cooperative Association Korea I-COOP Living) ليفينجآم ككب  -المؤسسة الككرية التعاكنيةك 
(Inades-Formation ك ،)(أصدقاء األرضles Amis de la Terre)يائية، كبرنامج أنظمة ، كالمؤسسة الشعبية لمسالمة األح

ة العالـ الثالث، (، كشبكSEARICE) المبادرات اإلقميمية لجنكب شرؽ آسيا لتمكيف المجتمع المحميحيائية، ك السالمة األ
 .كعدد مف الجمعيات ،بالمجتمعالبيئي، كاتحاد العمماء الميتميف  تثقيؼالجمعية التكنسية لمسالمة األحيائية كالك 

 التوعية العامة والتثقيف : 3عنصر البرنامج  .باء

 المؤشرات الهدف التشغيمي

 1-3الهدف التشغيمي 
بشػػأف أمػػاف نقػػؿ التكعيػػة العامػػة لتعزيػػز 
كاسػػػػػػػػتخداـ الكائنػػػػػػػػات الحيػػػػػػػػة  كمناكلػػػػػػػػة
 .المحكرة

 بحمكؿ لمردكد الناجمة عف االستطالعات التي ُأجريت حصائي العدد اليادؼ اإل
 6177نياية عاـ 

  بحمكؿ نياية  التي ُكضعتكالبرامج الكطنية الكطنية لمتكعية العامة  خططالعدد
 6172عاـ 

  التي كضعتعدد برامج التعاكف كالتنسيؽ كغيرىا مف األنشطة 
  كنشرىا التي تـ إصدارىاعدد المنشكرات كغيرىا مف المكاد 
 تبادؿ معمكمات السالمة األحيائية غرفة في مرسـك البيانية كالمكادالعامة ل ةتاحاإل 
  6172بحمكؿ عاـ  يتـ كضعياعدد األطراؼ التي سيككف ليا نظـ 
  قدتالتي عُ عدد الندكات ككرش العمؿ 
  فذتالتي نُ عدد األنشطة اإلعالمية 
 مف المكاد بالمغات الكطنية كالرسمية  راؼ التي ترجمت البركتكككؿ كغيرهعدد األط

 المحمية

 3-3الهدف التشغيمي 
أمػػػػاف نقػػػػؿ  التثقيػػػػؼ فػػػػي مجػػػػاؿلتعزيػػػػز 

كمناكلػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػتخداـ الكائنػػػػػػػػات الحيػػػػػػػػة 
المحػػػػػػػػػػػكرة مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ المؤسسػػػػػػػػػػػات 

 .األكاديمية الرسمية

  السالمة األحيائيةعمقة بالمتقضايا العدد المناىج الدراسية التي أدرجت 

 عدد البرامج / المقررات الدراسية بما في ذلؾ قضايا السالمة األحيائية 
  التي تـ كضعيا عدد كحدات التعمـ اإللكتركني 

 ية المتاحة في مجاؿ السالمة األحيائية تثقيفعدد المكاد كالبرامج ال 
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 يةتثقيفعدد الفعاليات التثقيفية بالتعاكف مع المؤسسات ال 

أماف نقؿ بالقضايا المتعمقة  التثقيؼ في مجاؿتعزيز الكعي الشعبي الكاسع ك  في 6تمثؿ اليدؼ مف عنصر البرنامج ي .9
 ستقصاءاالالتقارير الكطنية الثالثة ك ناشئة تـ جمعيا مف اتجاىات كيعد التالي بمثابة كمناكلة كاستخداـ الكائنات الحية المحكرة. 

 :6 البرنامجمخصص لتقييـ مستكل تنفيذ عنصر ال

 7-6التشغيمي اليدؼ 
قد أنيا الذم ُأجرم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  61مف األطراؼ ) فقط في المائة 42 أشار (أ )

إلى  211متكسط مف ـ، بما في ذلؾ في بالسالمة األحيائية في بمداني التكعية التي أجريت بشأف تمقت ردكدا مف المسكحات
 ية؛تثقيفكاألنشطة الالتكعية المستقبمية المحمي لتحسيف /أك الكطني ك ى المستكلىذا عم . كقد أجرمرد 7111

تتشارؾ  الذم أجرم أنيا ستقصاءأجابت عمى اال( التي طرفا 62في المائة أك  22أشارت غالبية األطراؼ ) (ب )
ية تثقيففي ذلؾ المكاد ال ، بماالسالمة االحيائية معمكماتاحة العامة مف خالؿ غرفة تبادؿ حاليا الرسكمات كالمكاد المت

مكارد  أيضا في مركز سجال 77411ا مجمكعو كتـ إتاحة م  .لتقارير كأشرطة الفيديك كالخرائطكالمنشكرات كاألدكات كا
ىذه تشمؿ ك  .6172سبتمبر  76اعتبارا مف  السالمة االحيائية معمكماتغرفة تبادؿ السالمة األحيائية في المعمكمات المتعمقة ب

في المائة(،  9) مف الكتب في المائة(، كالكتب/ فصكؿ 1.2في المائة( كالتسجيالت الصكتية/ الفيديك ) 64د ): المكاعمى
كاألدلة /دلةاألفي المائة(، ك  1.6ممصقات )الأك /خرائط كالرسكمات/ ال/في المائة(، كالصكر 2كقائع المؤتمرات ) /كأكراؽ

 تقارير/ صحائؼالفي المائة (، ك  7المائة(، كقكاعد البيانات/ خكادـ القائمة ) في 9) األكثر تكرارا جكبةاألسئمة ك األ/التكجييية
في المائة( كغيرىا مف  9) كالمدكنات /الشبكية في المائة(، كالمكاقع 1.7يات )في المائة(، كتطبيقات البرمج 68) الكقائع

مكارد المعمكمات  مركزفي المكجكدة سجالت اإلجمالي لم العدد( مف سجال 622في المائة فقط ) 72السجالت. كمع ذلؾ، فإف 
 ؛كالتكاصؿمشاركة المكاد، بما في ذلؾ مكاد التدريب بشأف التكعية العامة كالتثقيؼ ك  كاف السالمة األحيائيةالمتعمقة ب

طرفا( مف خالؿ تقاريرىا الكطنية أف لدييا برامج  28في المائة أك  49أشار ما يقرب مف نصؼ األطراؼ ) (ج )
رشاد كالشبكات  كطنية في مجاؿ السالمة األحيائية. كلدل العديد مف ىذه األطراؼ عدد قميؿ مف كرش العمؿ تكعية كا 

المتكاصمة، كال سيما لممسؤكليف الحككمييف )مثؿ الكزارات كالييئات الكطنية المككنة كالييئات االستشارية كالجمعيات(أك األكساط 
 األكاديمية؛

الذم ُأجرم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(   36المائة أك  في 91أشار أكثر مف ثمثي األطراؼ ) (د )
المحافؿ ككسائؿ  نظاما لنشر معمكمات السالمة األحيائية في المقاـ األكؿ مف خالؿ مكاقع اإلنترنت ككرش العمؿ/ أنيا لدييا

 اإلعالـ )مثؿ الطباعة ككسائط البث اإلذاعي( كاألكساط األكاديمية كالحمقات الدراسية؛

 ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ  طرفا( 64في المائة أك  26أشار ما يزيد قميال عف نصؼ األطراؼ  (ق )
كتشمؿ المكاد األخرل: نص  تترجـ نص البركتكككؿ كغيره مف المكاد بالمغة )المغات( الكطنية كالمحمية الرسمية.الذم ُأجرم أنيا 
دليؿ ك ، رطاجنة لمسالمة األحيائية بشأف المسؤكلية كالجبر التعكيضيككااللمبكر التكميمي لبركتكككؿ ق -بركتكككؿ ناغكيا

 .تفسيرم لبركتكككؿ قرطاجنة بشأف السالمة األحيائية كاألنظمة الكطنية في مجاؿ السالمة األحيائية

 6-6التشغيمي اليدؼ 
ُأجرم إلى الذم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  62في المائة أك  22أشارت غالبية األطراؼ ) (ك )
منيج. بعضيا في المرحمة الثانكية  71إلى  7حاليا مناىج دراسية تتناكؿ قضايا السالمة األحيائية، معظميا مف أنيا لدييا 

 الجامعي؛ تثقيؼكاآلخر في مراحؿ ال
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مكاد تدريبية  أف لدييافي تقاريرىا الكطنية  طرفا(  92في المائة أك  11أكثر مف ثمثي األطراؼ )الحظ  (ز )
 ؛ية كغيرىا مف المكادتثقيف، الكسائؿ الالدراسيةالمكاد كالكحداتمثؿ  2 -7معظميا مف نترنت، ت دراسية عمى اإلككحدا

قد الذم ُأجرم إلى أنيا  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ  ( طرفا79في المائة مف األطراؼ ) 28أشار  (ح )
في حيف أف بعض  مككنات بشأف السالمة األحيائية ية، بما في ذلؾ الدكرات األكاديمية، معتثقيفكضعت بالكامؿ برامج 

بصفة خاصة دكرات بشأف  في المائة(. ككانت ىذه البرامج 47طرفا أك  78) حد ماإلى  قامت بذلؾ اإلجراءاألطراؼ قد 
األطراؼ السالمة األحيائية في الدراسات العميا كمرحمة ما بعد الدراسات العميا. كمع ذلؾ، كمف بيف جميع الردكد، فإف بعض 

دكرة أكاديمية  48 ناؾ أيضا ما مجمكعوكىكالمنظمات لدييا دكرات لمتعمـ الجامعي أك دكرات تعمـ إلكتركنية لمكظفي الحككمة. 
. كيتـ 6172 سبتمبر 76 اعتبارا مف السالمة األحيائية معمكمات بيانات بناء القدرات في غرفة تبادؿقاعدة مدرجة في معتمدة 

 ؛الحككمات كاألكساط األكاديمية كالمنظماتف ِقبؿ تنظيـ ىذه الدكرات م

 وصول الجمهور إلى المعمومات : 2عنصر البرنامج  .جيم

 1-2الهدف التشغيمي 
لتعزيػػػز كصػػػكؿ الجميػػػكر إلػػػى المعمكمػػػات 
الدقيقػػػة لمسػػػالمة األحيائيػػػة بطريقػػػة كاسػػػعة 
كسػيمة كفػي الكقػت المناسػب، بمػا فػي ذلػؾ 

مة غرفػػة تبػػادؿ معمكمػػات السػػالمػػف خػػالؿ 
، كالمكاقػػػػع الكطنيػػػػة كغيرىػػػػا مػػػػف االحيائيػػػػة
 اآلليات

 المؤشرات

  كصكؿ الجميكر إلى معمكمات لمعمكؿ بيا إجراءات التي لدييا عدد األطراؼ
 السالمة األحيائية

  عقد تبادؿ معمكمات السالمة األحيائية الكطنية أك المكاقعالتي لدييا عدد األطراؼ 
 مسالمة األحيائيةالشبكية ل

  مغات مختمفةالمتاحة باد اإلعالمية عدد المك 

تحسيف كصكؿ الجميكر إلى المعمكمات بشأف أماف نقؿ كمناكلة كاستخداـ  في 2يتمثؿ اليدؼ مف عنصر البرنامج  .8
مخصص لتقييـ ال ستقصاءاالالتقارير الكطنية الثالثة ك ناشئة تـ جمعيا مف اتجاىات كيعد التالي بمثابة . الكائنات الحية المحكرة

 :2 ل تنفيذ عنصر البرنامجمستك 

قد الذم ُأجرم أنيا  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  79في المائة مف األطراؼ ) 28أشار  (أ )
في حيف أف بعض السالمة األحيائية  بشأفمككنات في ذلؾ الدكرات األكاديمية، مع ، بما يةتثقيفبرامج كضعت بالكامؿ 

دكرات السالمة بصفة خاصة  ككانت ىذه البرامج .في المائة( 47طرفا أك  78ا )حد مإلى  قامت بذلؾ اإلجراءاألطراؼ قد 
كمع ذلؾ، كمف بيف جميع الردكد، فإف بعض األطراؼ كالمنظمات . كمرحمة ما بعد الدراسات العميااألحيائية في الدراسات العميا 

دكرة أكاديمية معتمدة  48ناؾ أيضا ما مجمكعو لدييا دكرات لمتعمـ الجامعي أك دكرات تعمـ إلكتركنية لمكظفي الحككمة. كى
. كيتـ تنظيـ 6172سبتمبر  76مدرجة في قاعدة بيانات بناء القدرات في غرفة تبادؿ معمكمات السالمة األحيائية اعتبارا مف 

 ىذه الدكرات مف ِقبؿ الحككمات كاألكساط األكاديمية كالمنظمات؛

( مف خالؿ تقاريرىا الكطنية أنيا كضعت بشكؿ طرفا 24 في المائة أك 44أشار أقؿ مف نصؼ األطراؼ ) (ب )
في  22كامؿ آليات كصكؿ الجميكر إلى معمكمات السالمة األحيائية، في حيف أف ثمث األطراؼ قد فعمت ذلؾ إلى حد ما )

 ؛(طرفا 29المائة أك 

مكاد إعالمية  الديي( مف خالؿ تقاريرىا الكطنية أف طرفا 86في المائة أك  12أشارت ثالثة أرباع األطراؼ ) (ج )
مكاقع كالمكتبات الخاصة مف خالؿ كبمنشكراتيا، كما تتبادؿ األطراؼ . منشكرات 71-7مف لديو  اكمطبكعات، معظمي

 لغرفة تبادؿ معمكمات السالمة االحيائية؛ في البكابة المركزية اىذ أقؿ مف يتـ تباؿ، في حيف يةكاألكساط األكاديمية الكطن



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/15 
Page 8 

 

 

ؿ حك  ا( مف خالؿ تقاريرىا الكطنية أنيا أبمغت جميكرىطرفا 97في المائة أك  22) أشارت غالبية األطراؼ (د )
 غرفة تبادؿ معمكمات السالمة االحيائية.كسائؿ كصكؿ الجميكر إلى 

 المشاركة العامة : 4عنصر البرنامج  دال.

 1-4الهدف التشغيمي 

شػػػراؾ  جػػػراءات لمتشػػػاكر كا  لكضػػػع آليػػػات كا 
فيمػػػػػا  الجميػػػػػكر فػػػػػي عمميػػػػػة صػػػػػنع القػػػػػرار

تاحػةيتعمػؽ بالكائنػات المعدلػػة  نتػائج ىػػذه  كا 
 القرارات لمجميكر

 المؤشرات
  آلية مراجعة لمشاركة الجميكر، بما في ذلؾ نتائج التي لدييا عدد األطراؼ

 المشاكرات العامة
  التي عدد األفراد المشاركيف في منتديات النقاش كالبرامج كغيرىا مف اآلليات

 كضعت
 رؾ الجميكر في تطكير كمراجعة أطر السالمة األحيائية عدد األطراؼ التي تشا

 القانكنية
  ميزانيات مخصصة لمشاركة الجميكر التي لديياعدد األطراؼ 
  صنع القرار فيما  االعتبار عند نتائج المشاركة العامة في التي تأخذعدد األطراؼ

 يتعمؽ بالكائنات الحية المحكرة
  مشاكرات عامة التي تجرمعدد األطراؼ 

كيعد . في صنع القرار فيما يتعمؽ بالكائنات المحكرة الجميكرمشاركة تعزيز  في 4يتمثؿ اليدؼ مف عنصر البرنامج  .71
 مخصص لتقييـ مستكل تنفيذ عنصر البرنامجال ستقصاءاالالتقارير الكطنية الثالثة ك ناشئة تـ جمعيا مف اتجاىات التالي بمثابة 

4: 

( التي قدمت تقاريرىا الكطنية بشكؿ كامؿ آليات طرفا 22أك  في المائة 22غالبية األطراؼ )كضعت  (أ )
لمتشاكر مع الجميكر في عممية صنع القرار فيما يتعمؽ بالكائنات الحية المحكرة، في حيف أف بعض األطراؼ قد فعمت ذلؾ إلى 

لمشاركة العامة بما في أفضؿ ممارساتيا في اكقامت بعض األطراؼ بتسميط الضكء عمى  .(في المائة 62طرفا أك  27حد ما )
، كجمسات االستماع )مثؿ المناقشات العامة كالييئات االستشارية الرئيسية /األدكاتذلؾ كضع الجداكؿ الزمنية، كاختيار التقنيات

 النداءات؛لمدخالت كتسييؿ عمميات لمجميكر إمكانية تكفير ا ةن العامة(، معمن

 بصكرة كاممة( مف خالؿ تقاريرىا الكطنية أنيا كضعت طرفا 11في المائة أك  21غالبية األطراؼ )أشارت  (ب )
نتائج القرارات المتخذة بشأف الكائنات الحية المحكرة، في حيف أف بعض األطراؼ قد فعمت ذلؾ  بشأفآلية إلتاحتيا لمجميكر 

 كاإلعالنات العامة؛ إتاحة المعمكمات في كسائؿ اإلعالـ كالمكاقع اإللكتركنيةتـ ك طرفا(.  62في المائة أك  78إلى حد ما )

قامت بإعالـ  ا( مف خالؿ تقاريرىا الكطنية أنيطرفا 24في المائة أك  44أشار أقؿ مف نصؼ األطراؼ ) (ج )
رئيسية، طرائؽ كحكؿ طرائؽ المشاركة العامة القائمة، كال سيما استخداـ المكاقع كالصحؼ ككرش العمؿ الجميكر بصكرة كاممة 

تستخدـ لمائة(. كعمى المستكل اإلقميمي، في ا 69طرفا  22ذلؾ إلى حد ما ) اؼ فعؿأف عدد قميؿ فقط مف األطر  في حيف
 في مناطؽ أخرل؛ الشبكية بصكرة رئيسية تخدـ المكاقعتس، في حيف بصكرة أساسية الصحؼالمنطقة األفريقية 

إلى  الذم ُأجرم ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  79في المائة فقط مف األطراؼ ) 41كأشارت  (د )
في المائة فقط  64ستعراض لمشاركة الجميكر، بما في ذلؾ نتائج المشاكرات العامة، في حيف أف آلية اقد كضعت بالكامؿ أنيا 
لكحات اإلعالنات، كالدراسات ك ستعراض مف خالؿ المنتديات العامة، االآليات كتجرل  طرفا قد فعمت ذلؾ إلى حد ما.  77أك 

 جالس االستشارية كالدراسات االستقصائية كجمسات االستماع العامة؛المك دراسات، الاالستقصائية/ 
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الذم  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  24في المائة أك  12أكثر مف ثالثة أرباع األطراؼ )أشار  (ق )
اآلليات التي تـ إعدادىا السالمة األحيائية كالبرامج كغيرىا مف المتعمقة ب مشاركيف في منتديات النقاشأفراد  الدييُأجرم إلى أنيا 

، التي تمقت الردكدكمف بيف أفراد المشاركيف في المنتديات.  71حكالي  اأف لديي إلى في بمدانيـ. كأشارت معظـ ىذه األطراؼ
الخبراء في الحككمة أك في المجاالت العممية، في حيف أف عدد قميؿ  عمى مؿ فقطتمناقشات تشعدد قميؿ مف األطراؼ  أجرل

أنيا  إلى ، أشار عدد قميؿ مف األطراؼ أيضااألطراؼ في ردكدك . الجميكرمناقشات مفتكحة لعامة أجرت ؼ األخرل مف األطرا
 ؛اء كممثميف في المنتدياتتشمؿ كال مف الرجاؿ كالنس

الذم ُأجرم إلى  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  67في المائة أك  22أشارت غالبية األطراؼ ) (ك )
 طرفا 77كقد قاـ ، 62في تطكير كمراجعة أطر السالمة األحيائية القانكنية المتعمقة بالمادة  بصكرة كاممة يكرجمال تشرؾأنيا 
فقط الجميكر خالؿ عممية تطكير  تشرؾأنيا  إلى كأشارت بعض األطراؼ أيضا .ذلؾ إلى حد مابفعؿ في المائة(  64) فقط
أف الخبراء فقط )عمى سبيؿ المثاؿ  إلى كأشارت ىذه األطراؼ بيا. أطر السالمة االحيائية الكطنية الخاصةمراجعة /أك ك

 في مراجعة المكائح الكطنية؛ ىـ الذيف يشارككفالكزراء كالعمماء كالخبراء القانكنييف كخبراء السالمة األحيائية( 

أنيا الذم ُأجرم إلى  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ طرفا(  71في المائة فقط مف األطراؼ ) 28أشار  (ز )
تمؾ األطراؼ التي قدمت كمف بيف بالكائنات الحية المحكرة. كمع ذلؾ، فيما يتعمؽ بميزانية مخصصة لمشاركة الجميكر  الديي

ية المؤسسية مع غيرىا مف ميزانية كجزء مف الميزان اال يزاؿ لديي إلى أنيايد مف األطراؼ معمكمات أكثر تحديدا، أشارت العد
 ؛النفقات

الذم ُأجرم إلى  ستقصاءاإلجابة عمى االمف خالؿ ( طرفا 62في المائة أك  21طراؼ )أشارت غالبية األ (ح )
عممية صنع القرار فيما يتعمؽ بالكائنات الحية المحكرة، في حيف  عيف االعتبار في تماما نتائج المشاركة العامة في أخذتأنيا 
اؼ إال أف تأخذ بعيف االعتبار بعض المالحظات العامة، في المائة( إلى حد ما. العديد مف األطر  62) بفعؿ ذلؾ طرفا 77 قاـ

مثؿ التعميقات عمى أساس العممية الكحيدة كالقضايا التي ال االجتماعية كاالقتصادية، عند النظر في مدخالت العامة في 
 الكائنات الحية المحكرة القرارات النيائية.

اعدة األمانة لممس دعمتهابها أو  اضطمعتالتي األنشطة  ا.ثالث
 في تنفيذ برنامج العمل

مكارد لمساعدة البمداف في تنفيذ برنامج العمؿ كعناصره  ككفرتأنشطة ج العمؿ، عقدت األمانة أيضا منذ اعتماد برنام .77
لممساىمة في المزيد مف التعاكف كالتنسيؽ كتبادؿ المعمكمات كالخبرات كتحسيف القدرات مف األطراؼ كالحككمات األخرل 

عقدت األمانة داؼ التشغيمية في برنامج العمؿ، كاألى  BS-V/13مف المقرر 1ك  2 يفاستجابة لمفقر ك الصمة. كالمنظمات ذات 
 األنشطة التالية: كسيمت

كرش عمؿ لبناء القدرات اإلقميمية بشأف التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة، بما في ذلؾ الحصكؿ عمى  (أ )
العمؿ  ةكخط ةحكؿ إدماج السالمة األحيائية في استراتيجككرش عمؿ  ،حكرةبالكائنات الحية المفيما يتعمؽ بالمعمكمات، 

اتفاقات بشأف عدد إلى األطراؼ  تكصمت فيياالتي  62المادة  بشأفكتعبئة المكارد مع مككف ، الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجي
ات كالمشاركة العامة المتعمقة بالكائنات جميكر إلى المعمكمالخطط العمؿ الكطنية لكصكؿ ك  طركاألمف األنشطة التعاكنية، 

 4؛تكاصؿتيجيات استرا مشركعكضع الحية المحكرة ك 

                                                      
4
اإلعالمية التالية:  الكثيقة في اركةكالمش الحية المحكرةف كالتكعية العامةف كالتثقيؼ الكائنات مجاؿ في القدرات لبناء عمؿ التقارير المتعمقة بكرش تتاح  

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/11) 
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لكائنات الحية يتعمؽ بانترنت بشأف التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة فيما الشبكات اإلقميمية عمى اإل (ب )
دة في تنفيذ ؿ الخبرات كالدركس المستفاشبكة لتعزيز التعاكف اإلقميمي كتعزيز تبادالفي  تكاصؿخطة نمكذج ل المحكرة كنشر

 5غرفة تبادؿ معمكمات السالمة االحيائية؛في  62المادة 

كالحصكؿ عمى المعمكمات كالمشاركة العامة المتعمقة بالكائنات التكعية العامة حكؿ مائدة مستديرة مشتركة  (ج )
لى المعمكمات كالمشاركة العامة في صنع القرار الحية المحكرة كالكائنات المحكرة كراثيا مع اتفاقية آرىكس بشأف الكصكؿ إ

)د(،  6-7في سياؽ األىداؼ التشغيمية  6172في عاـ التي عقدت كالكصكؿ إلى العدالة في المسائؿ البيئية )اتفاقية آرىكس( 
 مجمكعة مف المقترحات لتعزيز التعاكف )عمى سبيؿ المثاؿ، ال سيما مف خالؿكىناؾ   .)أ، ب، ق( 7-2ك)د(  7-6ك

قد تـ  المنظمات اإلقميمية القائمة كالشبكات(، كالمشاركة العامة كالكصكؿ إلى المعمكمات المتعمقة بالكائنات الحية المحكرة
األنشطة التعاكنية كالحصكؿ  بشأفتكصيات إضافية  تتاح خالؿ اجتماع المائدة المستديرة. كمف المتكقع أيضا أف التكصؿ إلييا

مائدة مستديرة ثانية مشتركة بيف االتفاقية المتعمقة  خالؿلعامة المتعمقة بالكائنات الحية المحكرة عمى المعمكمات كالمشاركة ا
في الفترة ما بيف بالكائنات الحية المحكرة / الكائنات المعدلة كراثيا التي ستعقد فيما يتعمؽ  اتفاقية آرىكسبالتنكع البيكلكجي/ 

األمانتاف قائمة مرجعية كممخصا مف األدكات لتسييؿ تنفيذ برنامج عت كما كض 6 .6172 /تشريف الثانينكفمبر 72-71
 7العمؿ؛

مناقشات عبر اإلنترنت في الحصكؿ عمى المعمكمات كالمشاركة العامة المتعمقة نترنت مع عمى اإل منتدياف (د )
كتسييؿ الحصكؿ عمى  ، مف بيف أمكر أخرل،غرفة تبادؿ معمكمات السالمة االحيائية بالكائنات الحية المحكرة في مناقشة

بأعماؿ التكعية، في سياؽ التي تقـك  المعمكمات كعمى تقنيات إلشراؾ الجميكر، بما في ذلؾ تسجيؿ المنظمات غير الحككمية
إلى خطار أك اإل سكاء عند الطمبالمعمكمات  إتاحةإجراءات  بشأفاتفاؽ عاـ  كتـ التكصؿ إلى د(.  ،)أ  4-7اليدؼ التشغيمي 

الكصكؿ إلى المعمكمات المتعمقة بالكائنات  بشأفمعمكمات السالمة األحيائية خالؿ المناقشات عبر اإلنترنت  بشافالجميكر 
 بشأفكتـ التكصؿ إلى اتفاؽ عاـ  8 غرفة تبادؿ معمكمات السالمة األحيائية.الذم عقد في  6176الحية المحكرة في عاـ 

 بشأفنترنت اإلالتقنيات كاألدكات في مناقشات بفيما يتعمؽ  مقاييسالمعايير كغيرىا مف ل الجميكرمشاركة آلية  شمكؿضركرة 
عالكة ك . غرفة تبادؿ معمكمات السالمة األحيائيةالذم عقد في  6174المشاركة العامة المتعمقة بالكائنات الحية المحكرة في عاـ 

، المسؤكليات كاإلجراءاتك  العامة، كاألدكارية تثقيفكالطرائؽ ال دكاتاألبشأف اآلراء المشتركة  المتكقع أيضا أف فإنو مفعمى ذلؾ 
 ؛غرفة تبادؿ معمكمات السالمة األحيائيةفي  التي ستجرلالعاـ  التثقيؼ بشأفنترنت المناقشات عمى اإلسكؼ تنجـ عف 

مف كحدات التعمـ اإللكتركني المكجو ذاتيا بشأف الكصكؿ  كحدتيفلكتركني مع طرح كتطكير منصة التعمـ اإل (ق )
)ج(، بما في  2-7 التشغيمية مكضكعية اليدؼ إلى المعمكمات كالمشاركة العامة المتعمقة بالكائنات الحية المحكرة في سياؽ

لمكاقع التكاصؿ  كالمبادئ التكجييية مكذج،النأشكاؿ ك قكائـ المراجعة، الذلؾ دراسات الحالة، كالتدريبات، كالسيناريكىات ك 
رشادات ك ، االجتماعي . كمف /http://scbd.unssc.orgخطط العمؿ الكطنية المتاحة في نماذج ، ك النشر أساليبأدكات ك كا 
 ؛6172/6171الكائنات الحية المحكرة في ب ؽيتعمالعاـ فيما  التثقيؼ بشأفلمتعمـ اإللكتركني  ثالث تطكير نمكذجالمتكقع 

                                                      
5
 :عمى المكقع التاليلكائنات الحية المحكرة يتعمؽ بانترنت بشأف التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة فيما الشبكات اإلقميمية عمى اإلتتاح   

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/regnetworks.shtml. 
6
بالكائنات الحية المحكرة / فيما يتعمؽ  اتفاقية آرىكسبيف االتفاقية المتعمقة بالتنكع البيكلكجي/  يتاح التقرير المتعمؽ بالمائدة المستديرة الثانية المشتركة  

 (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/9) :في الكثيقة التالية ت المعدلة كراثياالكائنا

 
  a_main.shtmlhttp://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/p. تتاح القائمة المرجعية كممخص االدكات عمى المكقع التالي: 7
8
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/10) عالميةاإلكثيقة الالممخصات كالتكصيات مف المناقشات عبر اإلنترنت في ستتاح   

http://scbd.unssc.org/
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/regnetworks.shtml
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/regnetworks.shtml
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_main.shtml
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ألساسية االستقصاءات االسالمة األحيائية لألطراؼ إلجراء  تكعكم بشأف استقصاء نمكذجتطكير كنشر  (ك )
 6-7كتقييـ الكعي العاـ بالقضايا المتعمقة بالكائنات الحية المحكرة في سياؽ اليدؼ التشغيمي التكعية العامة لمتأكد مف مستكل 

 9؛غرفة تبادؿ معمكمات السالمة األحيائيةفي الناجـ عف االستقصاءات  عدد مف األطراؼ تحميميـ تبادؿك  )أ(. 

مف المنشكرات كالمكاد المرجعية  عدد ككضع 6172لبدء نفاذ البركتكككؿ في عاـ  71االحتفاؿ بالذكرل اؿ (ز )
كحككمات  طرفا 69 أجرل، 71اؿ  رل السنكيةمذكالتكعية العامة. كبالنسبة لمتماسكة في تسييؿ الجيكد الاألخرل لتسييؿ 

 10مقاال إخباريا؛ 76عامة، بما في ذلؾ نشر أكثر مف كمنظمات أنشطة تكعية 

ثالثة منشكرات أخرل كعدد مف ك ، السالمة األحيائية بركتكككؿ لنشرة أخبارتطكير كنشر خمس قضايا  (ح )
 11 )ق(. 6-7في سياؽ اليدؼ التشغيمي صحائؼ الكقائع 

الممارسات والتحديات والدروس المستفادة من تنفيذ أفضل  رابعا.
 برنامج العمل

 لكضع آليات كاممة بمكجب التكعية العامةعناصر البرنامج عمى كجو الخصكص  بعض تنفيذ و يجرلمف الكاضح أن .76
نشاء  ؛نترنتير مكاد التدريب كالكحدات عمى اإلتطك ؛ ك : تطكير كتبادؿ المكاد اإلعالميةىذه تشمؿالتثقيؼ العاـ. ك كعنصر  كا 

عنصر  بمكجبعدد قميؿ مف أفضؿ الممارسات  . كما كضعنفيذ العديد مف األنشطة لتكعية الجميكر/أك تمكاقع كطنية ك
مع الجميكر في عممية صنع القرار فيما يتعمؽ بالكائنات الحية لمتشاكر كتشمؿ ىذه:  .مشاركة الجميكر إلى حد ما آلية كظيفية

تاحت ؛المحكرة العديد مف األطراؼ  أشارتكمع ذلؾ،  .لمجميكر نتائج القرارات المتخذة بشأف الكائنات الحية المحكرة كا 
مف  إلى عددنترنت كغيرىا مف المصادر، االستقصائية، كالمناقشات عمى اإل في تقاريرىا الكطنية، كالدراساتكالمنظمات 
شمؿ برنامج العمؿ. كتلالعامة كالكصكؿ إلى عناصر المعمكمات  معظـ التحديات في بناء القدرات كالمشاركةكتكمف التحديات. 

 :ىذه

تنفيذا كامال كغيرىا مف /أك المنفذة المعتمدة كك مسجمة، أطر السالمة األحيائية الكطنية العدد محدكد مف  (أ )
قكانيف صكؿ العاـ لالك عمكمات، بما في ذلؾ دمج المشاركة العامة كالكصكؿ إلى المباألطر القانكنية أك السياسات ذات الصمة 

قكانيف المعمكمات البيئية /أك قكانيف حرية المعمكمات كغيرىا مف الحقكؽ كدمج المعمكمات في إجراءات السالمة األحيائية )مثؿ 
 في قكانيف السالمة األحيائية(؛

قنية لتنفيذ عدـ القدرة عمى تنفيذ برنامج العمؿ، بما في ذلؾ محدكدية القدرات المالية كالبشرية كالقدرات الت (ب )
 مختصيف بمجاؿ خبراءترشيح عناصر البرنامج )عمى سبيؿ المثاؿ كضع استراتيجيات التكاصؿ، ك  بمكجبمعظـ المؤشرات 

جراء التثقيؼ/ التكاصؿ  األساسية كالحصكؿ عمى الميزانية المخصصة لبرنامج العمؿ (؛ االستقصاءات، كا 

 ؛شطة التكعية لمسالمة األحيائيةأنمبادرات محدكدة لتعزيز المساكاة بيف الجنسيف في  (ج )
 ية لكسائؿ اإلعالـ كالجميكر العاـ؛تثقيفقميؿ مف التدريب كالفرص ال (د )

العاـ فيما يتعمؽ بإدماج قضايا السالمة األحيائية في المدارس كالجامعات.  التثقيؼ بشأفمعايير محدكدة  (ق )
تاحةك  ،ية )مثؿ التكنكلكجيا الجديدةتثقيف: أدكات كأساليب ىذه تشمؿ مختمفة، كمعايير أساليب الشكاؿ األالمكاد بمغات مختمفة، ك  ا 
)مثؿ الكزارات، كالمؤسسات  الصمةالمناىج(، كأدكار كمسؤكليات الجيات ذات ، كنماذج السالمة األحيائية بشأف التعمـ

                                                      
 

  cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_survey.shtmlhttp://bch..:يتاح نمكذج االستقصاء عمى المكقع التالي 9

 
  http://bch.cbd.int/protocol/cpb_media.shtml.المكقع التالي:  كغيرىا مف المكارد في لمذكرل السنكيةكيب الصفحة تتاح  10

 
 تتكفر صفحةك http://bch.cbd.int/protocol/cpb_newsletter.shtml  7 ;:في بركتكككؿ السالمة األحيائيةتتكفر أخبار ة: التاليالبنكد تتكفر  11

 http://bch.cbd.int/protocol/cpb_technicalseries.shtml ://bch.cbd.int/protocol/cpb_otherpubl.shtmlhttp ;:في المنشكرات

  http://bch.cbd.int/protocol/cpb_factsheets.shtml.:كتتكفر صحائؼ الكقائع في المكقع التالي
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مف أعمى ُنيج سبيؿ المثاؿ اإلدارية )عمى  كاآلليات كالعمماء/ الباحثيف( كاإلجراءات ،كالمعمميف ،مجالس المدارسك األكاديمية، 
مجاؿ السالمة األحيائية باعتبارىا  بشأفلدمج السالمة األحيائية، كمعايير لمسالمة األحيائية ، أك مف أسفؿ إلى أعمى ،إلى أسفؿ

 كاضيع أخرل(؛مادة مستقمة أك مادة مدمجة مع م

 معدؿ األمية مف الكصكؿ إلى المعمكمات كالمشاركة العامة؛يحد  (ك )
ة في كضع إجراءات كآليات الطالع الجميكر عمى معمكمات السالمة األحيائية، مثؿ: إخطار تجارب محدكد (ز )

معمكمات السالمة األحيائية ؿ كصكؿ الجميكر إلى غرفة تبادؿ كسائ، ك المعمكمات في الكقت المناسبعف  الجميكر بنشاط
 ،لكحات اإلعالناتك ية، تثقيفاقع البرامج المك كاإلنترنت كخارجيا  متاحة عمىاؿمختمفة الشكاؿ األؿ المثاؿ في )عمى سبي

كقع األخرل؛ كتكفير سبؿ امالمكارد دارة سجالت السالمة األحيائية ك إسجالت محدثة ألنظمة كاالجتماعات(؛ الحفاظ عمى 
زمنية لالستجابة مع طمبات محددة، ككضع جداكؿ السمطات العامة تعامؿ مختمؼ  الكصكؿ إلى المعمكمات عند الطمب )

كعمميات حرماف مف المعمكمات، كمعايير المعمكمات السرية لم، كمعايير لمرسـك محد األدنىلكمعايير  ،طمباتميعة لالسر 
 النداءات(؛

آليات لمشاركة الجميكر المتعمقة بالكائنات الحية المحكرة، مثؿ: إشراؾ كضع إجراءات ك تجارب محدكدة في  (ح )
 بشأفالجميكر  إبالغ .لكائنات الحية المحكرة. كضع أطر زمنية لممشاركةا بشأفالجميكر في جميع مراحؿ عممية صنع القرار 

معمكمات الك شفكية الخطية ك اإلعالنات العامة الجمة لممجتمعات المحمية، الطرائؽ القائمة لممشاركة العامة )مثؿ تكفير تر 
قرارات النيائية المتعمقة بالكائنات الحية قكاعد إلدراج نتائج المشاركة العامة في الساسية(؛ كضع مبادئ تكجييية كقكانيف ك األ

تاحة المحكرة.   .لمجميكر لحية المحكرةنتائج القرارات المتخذة بشأف الكائنات ا كا 

 نة لممضي قدما بشأن برنامج العملالطرق الممكأفضل خامسا.  

مراجعة أك ضركرة بشأف الستعراض التقدـ المحرز في تنفيذ برنامج العمؿ كتقديـ اقتراحات  االستقصاءتحميؿ أكضح  .72
أكصت بتمديد طرفا(  24في المائة أك  18غالبية األطراؼ التي شاركت في االستطالع )، أف تجديد عناصر برنامج العمؿ

 .برنامج العمؿ لخمس سنكات أخرل

اإلجابة عمى االستقصاء الذم ُأجرم أف مف خالؿ في المائة(   26طرفا أك  77أقمية مف األطراؼ فقط )أكصت  .74
 1نامج العمؿ يجب أف يككف متكامال تماما مع المبادرات األخرل. كمف بيف الردكد الكتابية، أشارت بعض األطراؼ ) بر 

التكعية الجماىيرية لمتنكع ك  كالتثقيؼ التكاصؿ برنامج أف برنامج العمؿ يجب أف يككف متكامال في في المائة( 66أك  أطراؼ
كة مع االتفاقية المتعمقة بالتنكع البيكلكجي، كاتفاقية آرىكس، كمنظمة األغذية كالزراعة أك غيرىا مف المبادرات المشتر  البيكلكجي

مسؤكلي الجمارؾ كحمالت كعمؿ كرش العمؿ، بكالخطة االستراتيجية لبركتكككؿ قرطاجنة بشأف السالمة األحيائية فيما يتعمؽ 
 .الشباب

ة أك تجديد تعديالت جكىريبإجراء كصي تطرفا( ال  26في المائة أك  14ؼ )كعالكة عمى ذلؾ، فإف معظـ األطرا .72
في  21( كبعض المنظمات )طرفا 62في المائة أك  26مف األطراؼ ) عدد حدد، مف بيف ىؤالءإال أف عناصر برنامج العمؿ. 

 عمى النحك التالي:التي يمكف تحديد أكلكيتيا برنامج العمؿ لالحالية  المجاالت كاألنشطةمنظمات(  4المائة أك 

 : بناء القدرات7نصر البرنامج ع

 أدكات جديدة لتسييؿ برنامج العمؿ بشأف الكعي زيادة 
  ُطرية كأفضؿ الممارسات كالتركيز عمى تنفيذ أطر السالمة األحيائية كبناء القدرات الكطنية فيما تحديد االحتياجات الق

 62يتعمؽ بالمادة 
 بما في ذلؾ مراجعة أطر كتنفيذىا بصكرة كاممة 62ى المادة اعتماد األطر الكطنية لمسالمة األحيائية كالقكانيف عم ،

 شمؿ الجكانب بيف الجنسيفتسياسات السالمة األحيائية ل
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 كطنية/تكعية تكاصؿكبرامج  ططخ إعداد 
 إعداد ميزانية مخصصة لبرنامج العمؿ 
  ،ال سيما مع اتفاقية التنكع تنظيـ أنشطة مشتركة لتقاسـ المكارد البشرية كالمالية، بما في ذلؾ تنسيؽ المبادرات

 البيكلكجي، كاتفاقية آرىكس كمنظمة األغذية كالزراعة
  6161دمج برنامج العمؿ مع الخطة االستراتيجية لمسالمة األحيائية حتى عاـ 

 التكعية العامة كالتثقيؼ: 6عنصر البرنامج 

 دمج قضايا السالمة األحيائية مع حمالت تكعية الشباب 
 تكاصؿال بشأف ترشيح خبراء 
 سالمة األحيائية مع كرش عمؿ التنكع البيكلكجي عمى المستكل الكطنيال دمج كرش عمؿ 
 /مثؿ غيرىا مف الفئات الميمشة( كمكظفي الجمارؾ ليتـ  السكاف األصمييف مجمكعاتكضع آليات لمنساء كمجتمعات(

)مثؿ كرش العمؿ كمراكز األبحاث، بالسالمة األحيائية عمى جميع المستكيات، كأنشطة التكعية  تثقيؼتضمينيا في ال
 كسائؿ التقميدية(الكالمنتديات، كسائؿ االعالـ االجتماعية، ك 

 أنشطة التكعية تحديد احتياجات النساء عند إجراء 
  مناىج السالمة األحيائية بشأفي لتنظيـ دكرات تدريبية تثقيفإنشاء مركز 

 كصكؿ الجميكر إلى المعمكمات: 2عنصر البرنامج 

 كالمبادرات المحمية الشبكية اط عمى تعزيز الكصكؿ إلى معمكمات السالمة األحيائية في المكاقعالعمؿ بنش 
 كمشاركة  السالمة األحيائيةالمتعمقة ب تأكد مف أف الحككمات كاألكساط األكاديمية تعزز الكصكؿ إلى المعمكماتال

 نساءمع ال أفضؿ الممارسات
 مة األحيائيةمكاصمة تبادؿ دراسات الحالة في مجاؿ السال 
  جديدةالمعمكمات العمكمات لتقديـ المشكرة لمجميكر حكؿ بالمإنذار نظـ ضع ك 

 المشاركة العامة: 4عنصر البرنامج 

 تنفيذ سياسات كأنظمة المشاركة العامة 
 تعزيز تكافؤ الفرص لمشاركة الجميكر مف النساء كالمجتمعات المحمية في عممية صنع القرار فيما يتعمؽ بالكائنات 

 الحية المحكرة
 تعزيز مجمكعة كاسعة مف النساء المشاركات في أنشطة بناء القدرات ذات الصمة بالسالمة األحيائية 
  ،المشاكرات كفرص المشاركة في عممية صنع  بشأفكضع آليات إلعالـ الجميكر، في الكقت المناسب كبطريقة فعالة

استخداـ أدكات مختمفة )مثؿ مف خالؿ ائنات الحية المحكرة كبشأف ال المقدمة الجديدة القرار فيما يتعمؽ بالطمبات
 كطنية أك كسائؿ اإلعالـ المحمية كتبادؿ المعمكمات مع المجتمعات المحمية(الكشبكية ال مكاقعالاإلعالنات العامة في 

 كضع كتنفيذ إطار مشاركة عامة أك خطة عمؿ 
 مقة بالكائنات الحية المحكرةتطكير إجراءات العمؿ لتكجيو عممية المشاركة العامة المتع 

تنفيذ خطة العمؿ الجنسانية، الذم قرر فيو مؤتمر األطراؼ (  XII/7) 76/1المقرر استنادا إلى ك كعالكة عمى ذلؾ،  .72
( أيضا إلى الحاجة لجكانب محددة بيف الجنسيف ليتـ رفا: استقصاءط 66في المائة أك  28العديد مف األطراؼ )أشارت 

 .برنامج العمؿلالمحددة  /األنشطةتتضمينيا في المجاال

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-07-en.doc
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لمرفؽ ىذه المذكرة، أكثر مف مشركع يتضمف المجاالت كاألنشطة لبرنامج ة لذلؾ، فقد كضعت األمانة، كفقا كنتيج .71
الفاعمة المحددة. كتيدؼ  جياتالكاألطر الزمنية ك  الفرعية نشطة، بما في ذلؾ األتحديد أكلكيتوالعمؿ الذم يمكف 

مبسط كتشجيع مزيد مف إلى تحقيؽ تركيز استراتيجي برنامج العمؿ المحددة في المرفؽ ل ذات األكلكية /األنشطةالمجاالت
 .ممضي قدما في تنفيذ برنامج العمؿااللتزاـ ل

 االستنتاجات  سادسا.

ما يتعمؽ العديد مف األطراؼ في قدـ التكجيو إلىفمف الكاضح أف برنامج العمؿ  ة أعاله،بناء عمى المعمكمات الكارد .79
تطكير اآلليات ذات الصمة المتعمقة بالتكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة، بما في ذلؾ الحصكؿ عمى المعمكمات. كمع ذلؾ، ال ب

 إنشاء أك تحديد تمؾ اآلليات.بصدد  تزاؿ معظـ األطراؼ

كعمى الرغـ ، االستقصاء المخصصفي التقارير الكطنية الثالثة كمف خالؿ الكاردة مردكد لبعيف االعتبار  مع األخذك  .78
مف المبادرات مف أجؿ تنفيذ برنامج العمؿ، فمف الكاضح أنو ال يزاؿ يتعيف بذؿ جيكد إضافية نحك التنفيذ الكامؿ  عددمف اتخاذ 

أف ىناؾ حاجة لمزيد مف المبادرات فعاال بصكرة كاممة فبرنامج العمؿ يصبح كمف أجؿ أف  مف بركتكككؿ قرطاجنة.  62لممادة 
، فإف كبصفة عامةكىناؾ أيضا حاجة إلى مكاصمة تعزيز األنشطة التعاكنية.  المستمرة. كالمكارد المالية كالبشرية كالتقنية

 .تنفيذ برنامج العمؿاالحتياجات ل في ضماف تمبية بصكرة أساسية بيف البمداف النامية تتمثؿالتحديات 

بالغ األىمية، بما  اأمر يعد  62برنامج العمؿ كإطار لتطكير آليات المادة فإف تمديد معظـ األطراؼ، ما أفاده فقا لك ك  .61
 .تعزيز تنفيذهلأفضؿ ك لتكجيو عمؿ أكثر تركيزا لبرنامج ال ذات أكلكية /أنشطةفي ذلؾ تطكير مجاالت

 عناصر لمشروع مقرر .سابعا

 بركتكككؿ في:المر األطراؼ العامؿ كاجتماع األطراؼ في قد يرغب مؤت .67

عمى  افالحاجة إلى نيج متماسؾ كيركز المذيف يعترفاف ب  BS-V/13 ك BS-IV/17 أف يشير إلى المقرريف (أ )
 تكعية الجميكر كتثقيفو كالمشاركة فيما يتعمؽ بنقؿ كمناكلة كاستخداـ الكائنات الحية المحكرة؛

حالة تنفيذ برنامج العمؿ بشأف التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة فيما يتعمؽ معني بالأف يحيط عمما بالتقرير  (ب )
 بنقؿ كمناكلة كاستخداـ الكائنات الحية المعدلة بمكجب البركتكككؿ؛

استخداـ الكائنات برنامج العمؿ بشأف التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة فيما يتعمؽ بنقؿ كمناكلة ك  أف يمدد (ج )
الكارد في المرفؽ أدناه لتمكيف تركيز عمى النحك المنقحة ذات األكلكية  /األنشطةمع المجاالت 6161حتى عاـ لة الحية المعد

 ؛مضي قدما في تنفيذ برنامج العمؿلمتيجي مبسط كتشجيع مزيد مف االلتزاـ استرا

ـ دعـ إضافي تقدي عمىكالحككمات األخرل كالمنظمات ذات الصمة  البمداف المتقدمة مف األطراؼ أف يحث (د )
 ؛مة انتقالية لتنفيذ برنامج العمؿذات االقتصادات التي تمر بمرح البمداف الناميةمف  األطراؼ إلى

مشاركة بنشاط التنفيذ برنامج العمؿ ك عمى مات األخرل كالمنظمات ذات الصمة األطراؼ كالحكك  أف يحث (ق )
اإلقميمية  كغرؼ تبادؿ المعمكماتات السالمة األحيائية، تبادؿ معمكم غرفة مف خالؿ الخاصة بيـ مخبرات كالدركس المستفادةل

 ؛الكطنية كغرؼ تبادؿ المعمكمات

الكطنيتاف العمؿ  ةكخط ةفي مكضكع السالمة األحيائية في منتدل استراتيجاألطراؼ إلى المشاركة  أف يدعك (ك )
زيز كتسييؿ إدماج برنامج العمؿ في استراتيجيات السالمة األحيائية كخطط العمؿ مف أجؿ تع لحفظ التنكع البيكلكجي بشأف

 ؛الكطنية لمسالمة األحيائية كخطط العمؿ ستراتيجياتاال

ؿ التنفيذ الفعاؿ المكارد المالية المخصصة لتسييبتزكيد األطراؼ المؤىمة مرفؽ البيئة العالمية  إلىأف يطمب  (ز )
 ؛لبرنامج العمؿ
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 أف يطمب إلى األميف التنفيذم: (ح )

نترنت، كتطكير المكاد التدريبية كعقد الدكرات التدريبية في مناقشات عمى اإل جرمأف يرىنا بتكافر األمكاؿ،  (7)
ممضي قدما في تنفيذ برنامج المجاالت ذات األكلكية، بما في ذلؾ المشاركة العامة كالكصكؿ إلى المعمكمات، ل

 ؛العمؿ

عمى المكقع اإللكتركني لكطنية ا السالمة األحيائيةكغرؼ تبادؿ معمكمات الكطنية  الشبكية كؿ المكاقع أف يتيح (6)
 لالتفاقية؛

الجنسيف كغيرىا مف المتعمقة ب المبادراتك ، 12التعاكف مع المبادرات األخرل، مثؿ اتفاقية آرىكس أف يكاصؿ كيعزز (2)
 ؛فيذ برنامج العمؿزيادة تيسير تنلالمبادرات الدكلية كاإلقميمية كالكطنية، 

كالتثقيؼ كالمشاركة، بما في ذلؾ  التكعية العامة شأفبأف يشجع األطراؼ عمى مكاصمة تعزيز القدرة  (ط )
الحصكؿ عمى المعمكمات، بشأف أماف نقؿ كمناكلة كاستخداـ الكائنات الحية المحكرة، بما في ذلؾ المجتمعات األصمية 

كعية العامة كالمبادرات كالتلمتكاصؿ كالتثقيؼ كالتثقيؼ كالمشاركة في المبادرات الكطنية  العامة التكعيةك كالمحمية، كدمج التدريب 
كغيرىا مف المبادرات  مع المناخ ك[ التكيؼ مف كطأة المناخ مبادرات تغير المناخ ]التخفيؼك المستدامة،  التنميةأىداؼ لتحقيؽ 
 البيئية؛

 فيبرنامج العمؿ  دمجعب دكر أكبر في دعـ ممحة اإلقميمية كالجيات المانحة لأصحاب المص أف يشجع (م )
متنفيذ الفعاؿ لبركتكككؿ قرطاجنة بشأف السالمة لعمؿ لبناء القدرات الإلطار كخطة ل 2تركيز ال لتنفيذ مجاؿكطنية المبادرات ال

مف الخطة االستراتيجية لمسالمة األحيائية  2 كمجاؿ التركيزكالتثقيؼ كالمشاركة كالتنسيؽ التكعية العامة لتعزيز قدرة  13األحيائية
 كالتكاصؿ.عية كككؿ مف خالؿ التك لبركتإلبراز دكر ا
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 آرىكس، في حررت التي البيئية، المسائؿ في العدالة إلى كالكصكؿ القرار صنع في العامة كالمشاركة المعمكمات إلى الكصكؿ بشأف تتاح االتفاقية  
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 المرفؽ

 

 والمشاركة فيما يتعمق بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة والتثقيفعمل بشأن التوعية العامة اللبرنامج  أولوية / مجاالت ذاتأنشطةمشروع 

 

 بناء القدرات لتعزيز التوعية العامة والتثقيف والمشاركة : 1عنصر البرنامج 

 ألطراف لتعزيز وتسهيل توعية الجمهور وتثقيفه والمشاركة فيما يتعمق بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المعدلةلات المؤسسية والتقنية لهدف: تعزيز القدر ا

 الجهات الفاعمة اإلطار الزمني األنشطة الفرعية 1المجال ذو األولوية 

/أو قانونية وأطر وآليات تطوير 
 اتيةسياس

مػػف البركتككػػكؿ، كال سػػيما  62متعمقػػة بالمػػادة  يةسياسػػات/أك قانكنيػػة ككآليػػات يػػذ أطػػر كتنسػػيؽ كتنف اعتمػػاد
فػي إجػراءات السػالمة األحيائيػة قكانيف كصكؿ الجميػكر لممعمكمػات  كدمج أطر السالمة األحيائية الكطنية
 )مثؿ قكانيف حرية المعمكمات(

في غضكف 
 سنتيف

 األطراؼ -
 المنظمات ذات  -
 الصمة
تفاقية أمانة اال -

المتعمقة بالتنكع 
 البيكلكجي

ة كخطػػة العمػػؿ سػػتراتيجياالفػػي  التكعيػة العامػػة كالتثقيػػؼمككنػػات  فػػيالعمػػؿ  برنػػامج دمػج كتعزيػػز عناصػػر
بنػاء القػدرات مػف  بشػأف 6 مجػاؿ التركيػزلمتنكع البيكلػكجي كغيرىػا مػف المبػادرات الكطنيػة لتنفيػذ الكطنيتاف 

 2 مجػاؿ التركيػزمخطة االستراتيجية لمسالمة األحيائية ككذلؾ لالتكعية  بشأف 2 مجاؿ التركيزك  62ممادة ل
عمػػػؿ لبنػػػاء القػػػدرات مػػػف أجػػػؿ التنفيػػػذ الفعػػػاؿ الطػػػار كخطػػػة لإلبشػػػأف التكعيػػػة العامػػػة كالتثقيػػػؼ كالمشػػػاركة 

 لمبركتكككؿ

غرفػػة تبػػادؿ عقػػد ك فػػي البكابػػة المركزيػػة  62لمػػادة تػػكافر األطػػر كاآلليػػات المتعمقػػة با التبػػادؿ كاإلعػػالف عػػف
 معمكمات السالمة األحيائية الكطنية

 62إدماج المنظكر الجنساني في السياسات كاألطر المتعمقة بالمادة 

 مخصصة لبرنامج العمؿتحديد ميزانية 

 التكاصػػؿ التػػي كضػػعت التػػي كضػػعتيا األمانػػة كاالسػػتفادة مػػف خطػػط مشػػركع  التكاصػػؿخطػػة  نمػػكذجإدراج 
 الدعكةاألمانة لضماف تنفيذ برامج التكعية /  التي نظمتياالمشاركة العامة التكعية العامة ك  في كرش عمؿ

التقػدـ المحػرز فػي المؤشػرات  منيجػي كػؿ ثالثػة شػيكر بشػأف اسػتباقي معمكمػات كتقيػيـ كتبػادؿتتبع إجراء 
 ف التنفيذممع األميك  غرفة تبادؿ معمكمات السالمة األحيائية الكطنيةفي برنامج العمؿ في 

 الجهات الفاعمة اإلطار الزمني األنشطة الفرعية 3المجال ذو األولوية 

 األطراؼ -في غضكف  تنظيـ الكعي المشترؾ كاألنشطة التعميمية بناء وصيانة المبادرات المشتركة
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الخطػػة االسػػتراتيجية لمسػػالمة األحيائيػػة، بالمشػػاركة فػػي الفعاليػػات الدكليػػة كاإلقميميػػة كالكطنيػػة ذات الصػػمة 
كمنظمػػة األغذيػػة كالزراعػػة لػػدمج برنػػامج العمػػؿ فػػي مبػػادرات  ،كاتفاقيػػة آرىػػكس، كاتفاقيػػة التنػػكع البيكلػػكجي

 أخرل

المنظمات ذات  - سنتيف
 الصمة

أمانػػػػػػػػػػػػػػػة االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػة  -
المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتنكع 

 البيكلكجي
 يميةكساط األكاداأل-

ككااللمبػكر التكميمػي لبركتككػكؿ قرطاجنػػة  -ناغكيػابركتككػكؿ ك لتصػديؽ عمػى بركتككػكؿ قرطاجنػة تشػجيع ا
 مف خالؿ التعاكف اإلقميمي كشبو اإلقميمي المشترؾ لمسالمة األحيائية بشأف المسؤكلية كالجبر التعكيضي

 الجهات الفاعمة اإلطار الزمني األنشطة الفرعية 2المجال ذو األولوية 

عمميات لتوسيع موارد و و أدوات تطوير 
 ريبأنشطة التد

ألمانػة بشػأف الحصػكؿ عمػى المعمكمػات كالمشػاركة العامػة ل التعمـ اإللكتركنػي نماذجتطكير كاالستفادة مف 
 خرلاألتدريبية النشطة األالعاـ المقبؿ ككذلؾ المكاد التدريبية القادمة ك  كالتثقيؼ

 2في غضكف 
 سنكات

األطراؼ )مثؿ  -
نقاط االتصاؿ 

 كالكزارات(
المنظمات ذات  -
 الصمة

أمانػػػػػػػػػػػػػػػة االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػة  -
المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتنكع 

 البيكلكجي
 كسائؿ اإلعالـ -

تاحة النماذجنشر   كالمكارد األخرل كا 

، مػػع التركيػػز بشػػكؿ خػػاص عمػػى النسػػاء كالمجتمعػػات 62لمػػدربيف المتعمقػػة بالمػػادة اتػػدريب  بػػرامج تسػػييؿ
 المحمية

 لككػا مبػادئك  كالتكعيػة العامػة لمتنػكع البيكلػكجي، المعنيػة بػأدكات التثقيػؼ كالتكاصػؿ تفاقيػةاالاالستفادة مػف 
التنكع البيكلػكجي المتعمقػة بػ تفاقيػةاالمانػة عمػؿ االعتبػارات الجنسػانية ألتفاقيػة آرىػكس، كخطػة الالتكجييية 

 التدريبية نشطة كالمكاداألتطكير بكالمكارد األخرل ذات الصمة  6172-6161

 لسالمة األحيائيةالتثقيؼ باالسالمة األحيائية لتسييؿ شؤكف كطنييف في مجاؿ التقثيؼ ب ترشيح خبراء

التثقيػػػؼ اآلليػػػات التػػػي تسػػػتيدؼ النسػػػاء كالمجتمعػػػات المحميػػػة كمسػػػؤكلي الجمػػػارؾ لممشػػػاركة فػػػي  كضػػػع
 المشاركة في حمقات العمؿ كالكصكؿ إلى مراكز البحكث(مثؿ  السالمة األحيائية )ب

 تسييؿ التدريب الصحفي في قضايا السالمة األحيائية(ثؿ م عالـ )إية كسائؿ كضع استراتيج

 62المبادئ التكجييية كغيرىا مف المكارد عمى المستكل اإلقميمي المتعمقة بالمادة تبادؿ تطكير ك 

 تثقيفالعامة والتوعية ال: 3عنصر البرنامج 
 

 بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة مقضايا المتعمقةالتوعية العامة والتثقيف بشكل أوسع لتعزيز لالهدف: 

 الجهات الفاعمة اإلطار الزمني األنشطة الفرعية 4المجال ذو األولوية 

السالمة األحيائية وتمكين  بشأن التواصل
 جمهور أوسع

ككػػذلؾ تحديػػد المنػػاطؽ المحميػػة )مثػػؿ المكتبػػات كلكحػػات اإلعالنػػات( لخدمػػة إلكتركنػػي إعػػداد قائمػػة بريػػد 
 معمكمات السالمة األحيائية(لتمثيؿ بصرم/بياني الطرؽ التقميدية لنشر المعمكمات )عمى سبيؿ المثاؿ ك 

في غضكف 
 سنتيف

األطػػػػػػػػػػػراؼ ) نقػػػػػػػػػػػاط  -
االتصػػػػػػػػػػػػاؿ الكطنيػػػػػػػػػػػػػة، 
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الحككمػػػػػػػػػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػػػػػػػػػة  لتكعية، ال سيما بالنسبة لممرأة كالمجتمعات المحميةبامعنية  تنظيـ كرش عمؿ
 كالكطنية(

أمانػػػػػػػػػػػػػػػة االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػة  -
المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتنكع 

 البيكلكجي
المنظمات ذات  -
 الصمة

 

 اإلقميمية األخرل ذات الصمة /نشر المعمكمات إلى ىيئات األمـ المتحدة كالييئات الدكلية

 شركاءالتسييؿ ترجمة المكاد اإلعالمية مف خالؿ 

 برامج ذات صمةالكغيرىا مف  مع التنكع البيكلكجي كالبيئة كالتنمية المستدامة التكاصؿدمج أنشطة 

يا البػرامج األخػرل ذات تالتػي عقػد كنػكع الجنسػيف الشػباب فػي جيػكد تكعيػةدمج قضايا السػالمة األحيائيػة 
 الصمة كغيرىا مف المبادرات

 أنشطة التكعية الكطنية المتعمقة بالتنكع البيكلكجي كالبيئة كاألياـ الدكلية ذات الصمةالمشاركة في 

األمانػػة كطمػػب المسػػاعدة مػػف خػػالؿ المنظمػػات  كضػػعتو نمػػكذج االستقصػػاء التكعػػكم الػػذمسػػتفادة مػػف اال
كضػماف بشػكؿ خػاص كأيضػا اإلنترنػت كخارجيػا  متاحػة عمػى اإلقميمية إلجراء دراسات استقصػائية كطنيػة

 منساء كالمجتمعات المحميةلاألسئمة  استيداؼ

14مسالمة األحيائيةل اإلعالميةشبكة الدعكة كسائؿ اإلعالـ لممشاركة في 
 

 السالمة األحيائية بشأف تطكير رسائؿ

 تعزيز التكاصؿ كاالتصاؿ بيف نقاط االتصاؿ الكطنية في بركتكككؿ قرطاجنة

  قضايا السالمة األحيائية بشأف تدريب كتعييف العمماء ككسائؿ اإلعالـ عمى التكاصؿ

التكعيػة العامػة زيػادة مسػتكل لذلؾ الكزارات كرؤساء الػدكؿ كالحككمػات  رفيع المستكل بما فيتسييؿ حكار 
 كالتثقيؼ كالمشاركة فيما يتعمؽ بقضايا السالمة األحيائية

 كإعالمييف كمربيف ترشيح خبراء 

 الجهات الفاعمة اإلطار الزمني األنشطة الفرعية :5المجال ذو األولوية 

السالمة  التثقيف في مجالتعزيز 
 ألحيائية عمى جميع المستوياتا

منػػاىج لتػػدريب  فػػي مجػػاؿ السػػالمة األحيائيػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ تطػػكيرلمتثقيػػؼ العػػاـ تطػػكير أدكات كأسػػاليب 
/تكنكلكجيات التعميـ العالي كتعزيز أسػاليب/أك مكحدة لمسالمة األحيائية في المرحمتيف االبتدائية كالثانكية ك

 2في غضكف  الجديدة.التعمـ 
 سنكات

األطراؼ ) مثؿ نقػاط  -
االتصػػػػػػػػػػػػاؿ الكطنيػػػػػػػػػػػػػة، 

 ككزارة البيئة(
كاديمية ) األكساط األ -

مثػػػؿ مجػػػالس المػػػدارس، 
المجاف/المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ، 

مقترحػات كضػع ، بمػا فػي ذلػؾ التثقيػؼتطكير إجراءات ككضع معايير أخرل لدمج السػالمة األحيائيػة فػي 
مف أعمى إلػى أسػفؿ أك مػف أسػفؿ إلػى أعمػى لػدمج السػالمة األحيائيػة( كالعالقػات ُنيج )عمى سبيؿ المثاؿ 

العػػػػاـ )مثػػػػؿ الػػػػكزارات كالمؤسسػػػػات األكاديميػػػػة،  التثقيػػػػؼيف فػػػػي مػػػػع مختمػػػػؼ أصػػػػحاب المصػػػػمحة المعنيػػػػ
                                                      

  rk.shtmlhttp://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/media_netwo.:عالمية عمى المكقع التاليالشبكة اإلتتاح  14
 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/media_network.shtml
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المؤسسػػػػات األكاديميػػػػة،  لباحثيف(/ اكالمجالس المدرسية كالمعمميف كالعمماء
البػػػػػػػػػػػػاحثكف، العممػػػػػػػػػػػػاء، 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرك المػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس 
كالمعممػػػػػػػػػػػػكف، مفتشػػػػػػػػػػػػك 
التعمػػػيـ، كناشػػػرك المػػػكاد 
التعميميػػػػػػػػة، المنظمػػػػػػػػات 
المينيػػة لممعممػػػيف، ك/أك 

ير مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػات تطػػػػػػػػػػػػػػػك 
 المناىج الدراسية(

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  -
 كالمؤسسات

 

شػػػػبكات جيػػػػات االتصػػػػاؿ التعميميػػػػة ذات الصػػػػمة، كدمػػػػج السػػػػالمة األحيائيػػػػة فػػػػي التنػػػػكع  االنضػػػػماـ إلػػػػى
 اتالبيكلكجي كغيرىا مف التربية البيئية ذات الصمة عمى جميع المستكي

 الكطني كاإلقميمي ييفكمكظفي القطاع العاـ عمى المستك  لمعمماءتشجيع تبادؿ البرامج 

كاسػػػتخداـ  أدكات التثقيػػػؼ كالتكاصػػػؿ كالتكعيػػة العامػػػة لمتنػػكع البيكلػػػكجيمػػع  62دمػػج العمػػػؿ بشػػأف المػػػادة 
 لشبابالخاصة بتثقيؼ اد ، بما في ذلؾ المكاالتثقيؼ كالتكاصؿ كالتكعية العامة لمتنكع البيكلكجي أدكات

 بخاصػةعمػى جميػع المسػتكيات ) لمتثقيػؼألمانػة بشػأف السػالمة األحيائيػة لتعميميػة الحزمػة الاالستفادة مػف 
 المدارس الثانكية(، كالتعميـ غير الرسمي كمعاىد البحكث

 ى جميع المستكياتالسالمة األحيائية عم التثقيؼ في مجاؿإشراؾ المرأة كالمجتمعات المحمية في تطكير 

العػػػاـ كتطػػػكير إجػػػراءات  النمػػػكذج القػػػادـ بشػػػأف التثقيػػػؼشػػػيادة مػػػف خػػػالؿ المشػػػاركة فػػػي  الحصػػػكؿ عمػػػى
 نمكذج خطة العمؿ التدريبية/ التثقيفية مناىج فضالكنمكذج العاـ  لمتثقيؼكممارسات 

 وصول الجمهور إلى المعمومات: 2عنصر البرنامج 
 

 هور إلى المعمومات المتعمقة بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورةالهدف: تحسين وصول الجم

 الجهات الفاعمة اإلطار الزمني األنشطة الفرعية :6المجال ذو األولوية 

جراءات لموصول إلى  تطوير أدوات وا 
 المعمومات

يػؿ الكضػع، بمػا تعريؼ الجميكر مف خالؿ تحميؿ أصحاب المصمحة كاإلجػراءات المناسػبة مػف خػالؿ تحم
 في ذلؾ تعزيز مشاركة أصحاب المصمحة األكثر شمكال

 -2في غضكف 
 سنكات 2

األطراؼ ) مثؿ 
المنظمات غير 

الحككمية، مشرعك 
القكانيف، القضاة، 

 الكزراء(
كسائؿ اإلعالـ، 
 األكساط االكاديمية،

أمانػػػة االتفاقيػػػة المتعمقػػػة 
 بالتنكع البيكلكجي،

 المنظمات 

طمبػػات )مثػػؿ مكاتػػب المسػػاعدة فػػي اإلدارات المختمفػػة، العمػػى  لمعالجػػة المعمكمػػات بنػػاءن  إعػػداد إجػػراءات
 حرمػافميكمػا، كمعػايير ل 21-72ي غضػكف فػطمبػات التعامػؿ مػع الكنماذج الطمبات، كتسػجيؿ الطمبػات، ك 

 النداءات(عممية ممعمكمات السرية ك معايير ل/  مف المعمكمات

ؿ كصػػكؿ الجميػػكر إلػػى غرفػػة تبػػادؿ كسػػائك لمعمكمػػات بشػػأف ا بنشػػاطالجميػػكر  إلخطػػارإعػػداد إجػػراءات 
لتكفير المعمكمػات )مثػؿ اإلنترنت كخارجيا  متاحة عمى نظـ إنذار )مثؿ كضع السالمة االحيائية معمكمات

لكحػػات ك ، كقػػكائـ البريػػد اإللكتركنػػي كالرسػػائؿ النصػػية، مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعياإلعالنػػات العامػػة فػػي 
 نقاط االتصاؿ(كتفاصيؿ االتصاؿ بكذلؾ نشر ممخصات مبسطة اإلعالنات، ك 
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لضػػماف مشػػاركة المػػرأة كالمجتمعػػات المحميػػة  كبخاصػػةالكصػػكؿ إلػػى المعمكمػػات  عػػفتسػػييؿ كرش عمػػؿ 
 المناقشات المتعمقة بالقكانيف كالحقكؽ فيكالكزارات، 

 
 

بشػأف  / اتفاقيػة آرىػكسمػكجز األدكات كالقائمػة المرجعيػة التفاقيػة المتعمقػة بػالتنكع البيكلػكجياالستفادة مػف 
15الكصكؿ إلى المعمكمات

 

، كاألدكات التقميديػة لجميػكر الشػبكية المعمكمات مػف المكاقػعلمحدث كبصكرة منتظمة إلى الكصكؿ اتعزيز 
 أكسع

 لمنساء/ التكعية كبخاصة تعزيز الكصكؿ إلى المعمكمات كأفضؿ الممارسات

 كمف خالؿ كسائؿ أخرل السالمة االحيائية معمكماتغرفة تبادؿ تقديـ دراسات حالة في 

عداد إجػراءات النمكذج المعني بة مف خالؿ المشاركة في شيادالحصكؿ عمى  الحصكؿ عمى المعمكمات كا 
طمػػب كالنشػر الفعػاؿ لممعمكمػػات، بمػا فػي ذلػػؾ االسػتفادة مػف نمػػكذج العمػى  لمحصػكؿ عمػى معمكمػػات بنػاءن 

 كطنية كغيرىا مف المكاردالعمؿ الخطة 

 كمنظمػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمتربيػػػة كالعمػػػـ كالثقافػػػةاسػػػتخداـ المػػػكاد اإلرشػػػادية التػػػي تنتجيػػػا اتفاقيػػػة آرىػػػكس، 
 ، كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة كغيرىا مف المنظمات)اليكنيسكك(

الحؽ  في مجاؿتكفير التدريب لممسؤكليف الحككمييف كالجميكر، بما في ذلؾ النساء كالمجتمعات المحمية، 
 في الكصكؿ إلى المعمكمات كدمج القكانيف ذات الصمة

 المشاركة العامة: 4عنصر البرنامج 
 

 في صنع القرار فيما يتعمق بالكائنات الحية المحورة )أفضل الممارسات( العامةتعزيز المشاركة لالهدف: 

 الجهات الفاعمة اإلطار الزمني األنشطة الفرعية 7المجال ذو األولوية 

 
الجمهور وضمان المساواة بين  تعبئة

هدف مست أوسع جمهورلالجنسين 
 رلممشاركة في عممية صنع القرا

تعريؼ الجميكر مف خالؿ تحميؿ أصحاب المصمحة كاإلجػراءات المناسػبة مػف خػالؿ تحميػؿ الكضػع، بمػا 
صػػػحاب المصػػػمحة ، مػػػع إيػػػالء اىتمػػػاـ خػػػاص لمنسػػػاء كالمجتمعػػػات الشػػػاممة أل مشػػػاركةالفػػػي ذلػػػؾ تعزيػػػز 

-7في غضكف  المحمية
 سنكات 2

األطراؼ ) مثؿ نقاط 
ؿ الكطنية، االتصا

كالحككمة المحمية 
 كالكطنية(

المنظمات المحمية 
 كالكطنية،

فئات الميمشة )مثؿ اإلعالنات، كالمعارض، كخاصة الاستخداـ أدكات فعالة لمشاركة الجميكر المستيدؼ 
ىيئػػػػة ك ، كاإلحاطػػػػات، كمجمكعػػػات التركيػػػز، كجمسػػػػات االسػػػتماع العامػػػة، الشػػػبكية كالمنشػػػكرات، كالمكاقػػػع

خطار الجميكر  ،المكاطنيف مف المحمفيف في الكقت المناسب  بيذه األدكاتكالنماذج كالمبادئ التكجييية( كا 
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القادة المحميكف،  (كخارجيا عمى اإلنترنتالمتاحة )عمى سبيؿ المثاؿ كاإلعالنات 
األكساط االكاديمية، 
المؤسسات العامة، 

 كسائؿ اإلعالـ
 

جػػراءات فعالػػة لمشػػاركة الجميػػكر )مثػػؿ المشػػاركة المبكػػرة فػػي عمميػػة صػػنع القػػرار فيمػػا  اسػػتخداـ آليػػات كا 
يتعمػؽ بالكائنػات الحيػػة المحػكرة، كتسػجيؿ المػػدخالت، كتعيػيف/ تػدريب المػػكظفيف، كالتعػاكف مػع المنظمػػات 

 (المقرراتكدمج المدخالت العامة الرئيسية في 

 استخداـ المغات المحمية في عمميات المشاركة العامة

 لتدريب عمى المشاركة العامة، بما في ذلؾ النساء كالمجتمعات المحميةتسييؿ ا

 ممدخالتلمدمج المحدكد لعامة  كأسباب معايير إنشاءأك  المقرراتتعزيز إدماج المدخالت العامة في 

ة، كال تعزيز المشاركة العامة عمى قدـ المساكاة في عممية صنع القػرار فيمػا يتعمػؽ بالكائنػات الحيػة المحػكر 
 مشاركة النساء كالمجتمعات المحميةضماف سيما 

 

المشػػاركة العامػػة المتعمقػػة بالكائنػػات الحيػػة نمػػكذج بشػػأف شػػيادة مػػف خػػالؿ المشػػاركة فػػي الحصػػكؿ عمػػى 
جػراءات كآليػك أدكات ككضع المحكرة  كطنيػة كغيرىػا العمػؿ ال، بمػا فػي ذلػؾ االسػتفادة مػف نمػكذج خطػة اتا 

 مف المكارد

نتجيػػػا االتحػػػاد األفريقػػػي، كاتفاقيػػػة آرىػػػكس، كمنظمػػػة األغذيػػػة كالزراعػػػة يكاد اإلرشػػػادية التػػػي ـ المػػػاسػػػتخدا
/ االتفاقيػػة المتعمقػػة آرىػػكس كمػػكجز االدكات التفاقيػػة المرجعيػػة القائمػػة كمنظمػػة الػػدكؿ األمريكيػػة، كال سػػيما

16كثيقةتنفيذ كالمكارد الالزمة لدعـ بالتنكع البيكلكجي 
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