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 االتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 

 
 اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة 

 المتعلق بالسالمة األحيائية 
 ألول االجتماع ا

 2000 ديسمبر/ آانون األول15-11مونبلييه ، فرنسا ، 
 ∗  من جدول األعمال المؤقت2-4البند 

  )28 ، المادة 22المادة ( ناء القدرة ب

 مقدمة 

تقدم هذه المذآرة من األمين التنفيذي إطارًا إرشاديًا أوليًا لعملية بناء القدرة بموجب بروتوآول قرطاجنة  -1
وتبدأ المذآرة ببيان طبيعة بناء القدرة في السياق الدولي والوطني ، وتقدم الصالحية لبناء . لمتعلق بالسالمة األحيائية ا

القدرة بموجب أحكام البروتوآول وبموجب اإلرشاد الصادر عن األطراف ، وترسم الخطوط العريضة للحقوق 
بين أنواع القدرات الالزمة لتنفيذ تلك الحقوق وااللتزامـات ، وااللتزامات المحددة لألطراف بموجب البروتوآول ، وت

وما يوجد من نهج وخيارات محتملة لتحقيق القدرات المطلوبة ؛ وأخيرًا تقدم المذآرة بيانًا موجزًا عن الدروس 
كنولوجيا المستفادة من الماضي وعن األنشطة الجارية لبناء القدرة في مجال السالمة األحيائية ، بما في ذلك الت

 .البيولوجية 

 بناء القدرة في السياق الدولي والوطني  -أوال

خالل العقد الماضي من الزمان ، أدت الخبرة في مجال جهود بناء القدرة فيما يتعلق باالتفاقات الدولية البيئية  -2
بذل من جهود في سبيل بناء وغير ذلك من المبادرات البيئية واالنمائية ، إلى تبين العوامل األساسية التي ترشد ما ي

الحاجة إلى النظر في بناء القدرة الوطنية على المستوى الشامل :  وتلك العوامل تشمل ما يلي /3، / 2، / 1. القدرة 
لجميع األنظمة وليس فقط على مستوى المؤسسات المستقلة أو المهارات الفردية ؛ وأهمية إرساء التصميم والتنفيذ 

ات التي تم تبينها محليًا ؛ والحاجة إلى تحليل شامل وتفهم جامع للسياق المحلي والوطني سواء على تقييم مفصل للحاج
 ثقافيًا أو اقتصاديًا أو مؤسسيًا ؛ والحاجة إلى ربط أولويات البيئة بغيرها من األولويات –أآان بيئيا أو اجتماعيا 
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في ذلك القطاع الخـاص ، في تصميم المشروعات الوطنية ؛ واخيرا إشراك طائفة واسعة من أصحاب المصلحة ، بما 
 .وتنفيذها 

ومن المقبول آذلك قبوًال واسعًا أن بناء القدرة يجب أن يذهب إلى أبعد من التدخالت الفردية والقصيرة  -3
لحاجات وتبعا لذلك فأن مدى بناء القدرة يشمل في المعتاد تقييم ا. اآلجل آي يمتد إلى الجهود المنتظمة الطويلة اآلجل 

ووضع المؤسسات الالزمة وتعزيزها ، وتعزيز ) وأن إمكن اإلقليمي ( وتبين الخيارات على الصعيد الوطني 
المهارات والخبرة في مجال الموارد البشرية ، بما في ذلك من خالل التربية والتدريب ، وإيجاد المرافق الالزمة 

أن هذه المجاالت ومجاالت أخرى في بناء . ات نقل التكنولوجيا للشؤون العلمية وإدارة شؤون المعلومات ، وتقييم عملي
القدرة تساندها في المعتاد مساعدة تقنية خارجية وموارد مالية من مصادر ثنائية ومتعددة األطراف أو من القطاع 

 .الخاص 

طط األعمال الوطنية في سياق االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، يرتبط بناء القدرة باالستراتيجيات وخ  -4
التي تصف الكيفية التي تستجيب بها األطراف  ) NBSAPويرمز إليها باختصار نبساب ( المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

والنبساب الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تساعد البلدان . أو تنوي أن تستجيب اللتزاماتها الناشئة عن االتفاقية 
فاء بتلك االلتزامات وتوفر بيانًا عن األولويات في مجال بناء القدرة في وقت أحدث عهدًا ، على تبين ما يلزمها للو

المرفق العالمي للبيئة بتبين األولويات الوطنية لتنفيذ االتفاقية /تقوم مبادرة تنمية القدرة ، التي ينفذها اليوئنديبي 
وبينما شملت النهج العريضة في مجال بناء القدرة  بعض  . المتعلقة بالتنوع البيولوجي وغير ذلك من االتفاقات البيئية

اإلشارات إلى الموضوعات المتعلقة بالسالمة األحيائية ، غير أن هناك جهودًا أشد ترآيزًا ، مثل مشروع اليونيب 
د البلدان على المرفق العالمي النموذجي للبيئة لألنشطة التمكينية الرائدة في مجال السالمة األحيائية ، قد بدأت تساع/

وبإختتام / . 4. تقييم احتياجاتها في مجال القدرة على تحقيق السالمة األحيائية ، وإعداد إطارات وطنية لتلك السالمة
مفاوضات بروتوآول قرطاجنة أصبح من الجلي أنه من المناسب بل ومن الضروري الترآيز على نحو أشد تحديدًا 

 .حيائية على بناء القدرة في مجال السالمة األ

 مارس 27في سبيل  مساعدة تقاسم المعلومات استجابة لذلك اإلرشاد ، أرسل األمين التنفيذي طلبًا بتاريخ  -5
 إلى األطراف يرجوها فيه أن تزوده بمعلومات عن برامجـها القائمة لتنظيم الكائنات الحية المحورة ، وإلسداء 2000

وفي يوليه ، إدرج إعالن . ما فيها التدريب ، لألطراف والدول المعنية ما يلزم من مساعدة تقنية في هذا المجال ، ب
مبادرات لبناء القدرة /على ويب سايت االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي يطلب إسهامات بشأن ما يجرى من أنشطة 
 ومن الصناعة ومن في مجال السالمة األحيائية ، من جانب األطراف وغيرها من الحكومات ومن المنظمات الدولية

 .المنظمات غير الحكومية ومن أي خبراء آخرين يهمهم األمر 

أن اإلطار اإلرشادي المتعلق ببناء القدرة والمبينة خطوطه العريضة في هذه الوثيقة إنما هو استجابة للتكليف  -6
ل ، إّال يمكن أن يكون وعلى الرغم من أن اإلطار يجري وضعه قبل بدأ نفاذ البروتوآو . 5/1الصادر في المقرر 

مفيدًا في تقديم إرشاد إلى البلدان التي تسعى إلى تعزيز قدرتها في السالمة األحيائية ، وإلى هيئات أخرى مثل البرامج 
الثنائية والمتعددة األطراف الرامية إلى التعاون والتمويل ، وآذلك إلى القطاع الخاص المنخرط في هذا المجال ، 

ويمكن أن يكون ثمة فترة نشاط لبناء القدرة تسبق الدخول في . ا أن تتعاون في مثل هذه الجهود والتي تستطيع جميع
وباإلضافة إلى ذلك فأن . حيز النفاذ ، ويكون من شأنها أن تشجع وتساند األطراف على التصديق على البروتوآول 

الجتماع األول لألطراف في البروتوآول ، ، بشأن بناء القدرة يمكن أن ينظر فيه ا" لحدبق " اإلرشاد الذي أعدته 
 .التخاذ مزيد من الخطوات في الفترة التي تعقب بدء سريان البروتوآول 

 البرامترات المتعلقة ببناء القدرة على تنفيذ بروتوآول قرطاجنة  -ثانيا

 القدرة ، حيث أن حقوق والتزامات األطراف الواردة في بروتوآول قرطاجنة توفر أساسًا لوضع إطار لبناء -7
أن األطراف تحتاج إلى ما يلزم من قدرات أو إلى إمكانية التوصل إلى ما يلزم من قدرات لتقوم بالعمل الالزم 

 ومفهوم الحقوق وااللتزامات هو مفهوم هام ألنه يصور التوازن الالزم بين حق ∗وتستجيب لتلك الحقوق وااللتزامات 

                                                           
∗ ال يشمل هذا القسم استعراض قانونيا أو تفسيرًا ألحكام البروتوآول وإنما يبين ، على سبيل االرشاد ، الحقوق وااللتزامات   

 .باعتبارها مرتبطة ببناء القدرة على تنفيذ البروتوآول 
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مناوئة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ، مراعين في األطراف في حماية بيئتها من اآلثار ال
ذلك أيضا المخاطر على الصحة البشرية ، وبين االلتزام بعدم تقيد تحرآات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود بغير 

 .ضرورة ،   اتخاذ التدابير الالزمة للحماية 

والحقوق وااللتزامات العامة تتعلق . ت عامة وأخرى محددة بالذات ويتضمن البروتوآول حقوق والتزاما -8
أما الحقوق وااللتزامات المحددة فهي ترآز . بالسالمة األحيائية في إطار االستعمال الداخلي والتحرآات عبر الحدود 

 إرشادية بتلك الحقوق وفيما يلي قائمة. أساس على التدابير المتعلقة بالتحرك عبر الحدود ، الذي يشمله البروتوآول 
 .والواجبات 

 :أن الحقوق والواجبات العامة التي قررها البروتوآول تشمل ما يلي  -9

اتخاذ التدابير القانونية واإلدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ  : 1 فقرة 2المادة  (أ)
 .االلتزامات الناشئة عن البروتوآول 

ن اتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطالق أي ضما : 2 ، الفقرة 2المادة  (ب)
آائنات حية محورة ، تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطرة على صحة 

 .اإلنسان أيضا 

 البيولوجي بشرط اتخاذ أي إجراء أآثر حماية لحفظ واستدامة استخدام التنوع : 4 ، الفقرة 2المادة  )ج(
 أن يتسق هذا االجراء مع هدف وأحكام البروتوآول ومع االلتزامات األخرى الناشئة عن القانون الدولي ؛

حق آل طرف من أطراف العبور أن ينظم نقل الكائنات الحية المحورة عبر : 1 ، الفقرة 6المادة  )د( 
 . معلومات السالمة األحيائية أراضيه وأن يرسل أي قرار منه بشأن العبور إلى غرفة تبادل

حق وضع المعايير لالستخدام المعزول داخل نطاق الوالية الوطنية للطرف : 2، الفقرة 6المادة  )هـ( 
 المعني ؛

إنشاء واستبقاء آليات وتدابير واستراتيجيات مالئمة لتنظيم وإدارة ومراقبة : 1، الفقرة 16المادة  )و( 
 المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في البروتوآول والمرتبطة باستخدام ومناولة المخاطر المحددة بموجب األحكام

 .الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود 

العمل على ضمان اقطاع أي آائن حي محور سواء أآان مستوردًا أو  : 4 ، الفقرة 16المادة  ) ز( 
 .بل وضعه موضع االستخدام المراد مطورًا محليًا ، لفترة مراقبة تتالءم مع دورة حياته ق

إخطار الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرت عند حدوث أي تحرك غير : 17المادة  )ح( 
مقصود عبر الحدود لكائن حي محور والتشاور مع الدول المذآورة لتحديد رودود الفعل المناسبة ، بما فيها تدابير 

 .الطوارئ 

 .طة اتصال وطنية واحدة وتعيين سلطات وطنية مختصة تعيين نق: 19المادة  )ط( 

تشجيع وتيسير الوعي والتثقيف والمشارآة على المستوى الجماهيري ، مع توفير : 23المادة  )ي( 
إمكانية التوصل إلى المعلومات عن الكائنات الحية المحورة التي يتم تبينها وفقا لهذا البروتوآول والتي يمكن 

 .استيرادها 

منع نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود بطريقة تخالف التدابير المحلية لتنفيذ : 25لمادة ا )ك( 
 والمعاقبة على ارتكب ذلك إذا اقتضى األمر ؛. البروتوآول 

 :أن الحقوق والواجبات المحددة الواردة في البروتوآول التي تعد األشد صلة ببناء القدرة ، هي  -10
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أو الموافقة السابقة عن علم في اصطالحات ( اءات االتفاق المسبق عن علم تطبيق إجر: 7المادة  (أ)
 ) األمم المتحدة بنيويورك

يقوم طرف التصدير بأخطار السلطة الوطنية المختصة لدى طرف االستيراد قبل القيام : 8المادة  (ب)
 بالنقل المقصود عبر الحدود ألي آائن حي محور 

بتبليغ وصول األخطار له مع بيان ما إذا آان سيتصرف طبقا يقوم طرف االستيراد : 9المادة  )ج(
 .لإلطار التنظيمي المحلي لطرف االستيراد أو طبقا لإلجراء المنصوص عليه في البروتوآول فيما يتعلق بتخاذ القرار 

غ اتخاذ قرار بشأن االستيراد وفقا ألحكام تقييم المخاطر الواردة في البروتوآول ، وإبال: 10المادة  )د(
 .المخطر عما إذا آان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود 

القيام باستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود وذلك في ضوء : 12المادة  )هـ(
ة المعلومات العلمية أو التقنية الجديدة أو التي لها عالقة بالموضوع أو في ضوء تغير في الظروف قد يؤثر في نتيج

 .تقييم المخاطر 

إبالغ األطراف عن طريق غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية قرارًا : 1 ، الفقرة 11المادة  (و)
نهائيا بشأن االستخدام المحلي ، بما في ذلك طرح آائن حي محور في األسواق يمكن أن يكون خاضعا للنقل عبر 

 .هيز الحدود ، لالستخدام المباشر آأغذية أو آأعالف أو للتج

اتخاذ قرار بشأن استيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة   : 4 ، الفقرة 11المادة  )ز(
 .آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز ، بموجب اإلطار التنظيمي المحلي للبلد 

علميًا مع إجراء تقييمات المخاطر إعماال للبروتوآول بطريقة سليمة :  والمرفق الثالث 15المادة  )ح(
 .مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر ووفقا للخطوات المبينة في المرفق الثالث 

إدارة المخاطر بما في ذلك فرض تدابير بالقدر الالزم لمنع اآلثار الضارة التي تنشأ  : 16المادة  (ط)
 . عبر الحدود للكائنات الحية المحورة عن الكائن الحي المحور مع اتخاذ التدابير المناسبة لمنع النقل غير المقصود

اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات المحورة الخاضعة للنقل : 1 ، الفقرة 18المادة  )ي(
المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوآول ، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف آمان ، مع مراعاة القواعد والمعايير 

 الدولية المناسبة ؛

إتاحة المعلومات لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بما فيها موجزات عن  : 20المادة  ) ك(
 تقييمات المخاطر واالستعراضات البيئية والقرارات المتعلقة باستيراد أو إطالق آائنات حية محورة ؛

 حماية المعلومات السرية التي تقدم بموجب البروتوآول : 21المادة  (ل)

مراعاة االعتبارات االجتماعية االقتصادية الناشئة : في اتخاذ القرار بشأن االستيراد  26المادة  (م)
عن آثار الكائنات المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، بما يتوافق مع االلتزامات الدولية 

 .لألطراف 

سعة من القدرات المؤسسية والخبرات وتشير القائمة اإلرشادية للحقوق والواجبات إلى وجود مجموعة وا -11
والمهارات الفردية التي ستكون الزمة للتنفيذ الفعلي للبروتوآول ، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتدابير القانونية 

 .واإلدارية ، وصياغة السياسات واتخاذ القرارات ، والتحليل العلمي والتقني 
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 حقوق والواجبات المقررة في البروتوآول تحديد أنواع القدرة الالزمة لتنفيذ ال -ثالثا

يمكن تحديد ثالث فئات رئيسية من القدرات الالزمة لتنفيذ فعال للبروتوآول من جانب البلدان النامية  -12
بناء المؤسسات ، والقدرة على إدارة المخاطر والقدرة على : والبلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية ، هي 

ويعقب ذلك وصف عام لكل من هذه الفئات والعالقة فيما بينها ، إلى جانب وصف لبعض المجاالت . اطر تقييم المخ
 و 8و 7والجدول الوارد في الصفحات . التي تحتاج إلى قدرات مشترآة بين عدة مجاالت لمساندة هذه الفئات الثالث 

 القدرات ، على أساس الحقوق والواجبات بموجب  أدناه يتضمن بيان بالتفاصيل المحددة لكل فئة من هذه الفئات من9
 .البروتوآول ، اآلنفة الذآر 

أن الفئة األولى هي بناء المؤسسات ، الذي يشمل وضع الهياآل القانونية والتنظيمية واإلدارية الالزمة  -13
ى عملية تخطيط شاملة وقد دلت الخبرة حتى اآلن على وجود حاجة إل. إليجاد نظام فعال في مجال السالمة األحيائية 

ويبين الجدول قدرات . باعتبارها الخطوة األولى في بناء القدرات ، من خالل إعداد إطارات قومية للسالمة األحيائية 
 .الزمة لمرحلة التخطيط هذه ، ولوضع نظام السالمة األحيائية ذاته ، وللصيانة على مدى النظام الطويل 

 من القدرات فكليهما تتعلقان بتنفيذ األحكام الخاصة بمناولة واستعمال الكائنات أما الفئتان الثانية والثالثة -14
الحية المحورة في الداخل ، وآذلك المتطلبات األآثر تحديد لتنظيم وإدارة ومراقبة الكائنات الحية المحورة الخاضعة 

على وضع وتنفيذ عمليات مناسبة وتلك القدرات هي القدرات على تقييمات للمخاطر و. لحرآات مقصودة عبر الحدود 
 .ولكل قدرة مجموعة محددة من المتطلبات مبينة في الجدول . إلدارة المخاطر 

وإدارة . وهناك عدد من الموضوعات المشترآة بين عدة مجاالت تتعلق بالجوانب الثالثة لبناء القدرة  -15
 من 20 تبادل المعلومات المنشأة بموجب المادة وتعتبر غرفة. البيانات وتقاسم المعلومات هما من هذه الموضوعات 

البروتوآول عنصرًا جوهريًا ، بما في ذلك استعمال تلك الغرفة لتسهيل التوصل إلى جميع أنواع البيانات والمعلومات 
عة وفي هذا الصدد ، يقتضي األمر تصميم اآللية على نحو يكفل أن تكون اآللية أداة ناف. في مجال السالمة األحيائية 

 مثل تجميع البيانات العلمية وتحليلها ، ووضع –وستحتاج األطراف إلى أن تكون لديها القدرات الالزمة . لبناء القدرة 
 وذلك في سبيل تسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية –تكنولوجيات علمية وتدريب على استعمال تلك التكنولوجيات 

 .ادل المعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوآول والبيئية والقانونية ، وإبالغ غرفة تب

يحتاج تطوير القدرات لكل  من تقييم المخاطرة وإدارة المخاطر إلى أن يحدث ذلك التطوير على مستوى  -16
وآذلك األفراد ، مثل األفراد القائمين بالتنظيم والعلميين والمزارعين وغير ذلك من المستعملين النهائيين المحتملين ، 

 من –ولذا فهناك موضوع ثان جوهري يغطي عدة مجاالت وهو تطوير الموارد البشرية . على مستوى المؤسسات 
خالل التدريب والتربية والوسائل األخرى التي تشمل تدريب المستعملين النهائيين في جميع جوانب المناولة 

 .واالستعمال المتعلقين بالكائنات الحية المحورة 

مسألة ثالثة تغطي عدة مجاالت وهي الحاجة إلى المساندة الفعالة إليجاد الوعي والمشارآة من جانب وهناك  -17
 خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص والمجتمعات –وهناك مسألة رابعة ، هي إشراك أصحاب المصلحة . الجمهور 

 .والمنظمات غير الحكومية 

ير القدرة اإلقليمية ، المتعلقة بتقييم المخاطر وآذلك وثمة موضوع أخير يشمل عدة مجاالت وهو تطو -18
 .بالتنسيق بين القوانين والنهج التنظيمية 

 بناء المؤسسات  تقييم المخاطر  المخاطر إدارة

تفهم آيفية تطبيق أدوات إدارة المخاطر على 
القطاعات المختلفة المتعلقة بالتكنولوجيا 

 األحيائية 

المقدرة على التنسيق بين  )أ(
ليل المتعلقة بعدة مجاالت االتح

 علمية 

وضع قائمة جرد ببرامج  )أ(
ارسات السالمة األحيائية ومم

 الموجودة والمتوقعة 
تعزيز القدرات التكنولوجية  )ب( القدرة على وضع وتطوير  )ب(
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 بناء المؤسسات  تقييم المخاطر  المخاطر إدارة
بيانات حالية ومستقبلية عن  والمؤسسية لتقييم المخاطر 

 التصدير/االستيراد
التحديد والتقدير الكمي للمخاطر  )أ(

سليم ، بطرائق منها التطبيق ال
 للنهج التحوطي 

المقدرة على تبين ما هو موجود  )ج(
من خبرة أجنبية مناسبة 

 والتوصل إلى تلك الخبرة 

التفهم الدقيق للممارسات  )ج(
الصناعية في مجال التكنولوجيا 
البيولوجية ، في القطاعات ذات 

 .الصلة 
القدرة على تقييم الكفاءة النسبية  )ب(

 قلخيارات اإلدارة فيما يتعل
باالستيراد والمناولة واالستعمال 

  .حسب مقتضى األحوال 
 

تفهم العمليات والتطبيقات  )د(
المتعلقة بالتكنولوجيا البيولوجية 

 .ذات الصلة 

القدرة على تجميع وتحليل ما  )د(
يوجد من أنظمة قانونية وإدارية 

 للسالمة األحيائية 

النسبي القدرة على تقييم الوقع  )ج(
دارية ، حيثما لخيارات اإلل

 يقتضي األمر على التجارة 

  

القدرة على التخطيط  )هـ(
الشامل لعدة االستراتيجي 

 مجاالت علمية 
يد للنظام ااالستعراض المح )د(

المقترح لإلدارة ، قبل اتخاذ 
 القرار 

تحليل المخاطر الواقعة على  )أ(
 المستدام الحفظ واالستعمال
 للتنوع البيولوجي 

القدرة على الربط بين نظام  )و(
السالمة األحيائية وااللتزامات 

 .الدولية األخرى 

  

القيام بتحليالت عن دورات  )ب(
 الحياة 

  

تبين ومناولة الكائنات الحية  )أ(
 المحورة عند نقطة االستيراد 

حليل المخاطر على الصحة ت )ج(
البشرية الناشئة عن اآلثار التي 
 تترتب على التنوع البيولوجي 

وضع وتعزيز المؤسسات  )أ(
 القانونية والتنظيمية 

رصد الوقع البيئي الفعلي مقابل  )ب(
 الوقع المتوقع 

تحليل آثار إدخال الكائنات الحية  )د(
المحورة على األنظمة 

 اإليكولوجية 

تعزيز العمليات اإلدارية وضع و )ب(
إلدارة شؤون تقييم المخاطر 

 وإدارة المخاطر 
القدرة على الرصد والتطبيق  )ج(

 .والتبليغ بشأن االمتثال 
تقييم مسائل األمن الغذائي التي  )هـ(

تنشأ عن المخاطر الواقعة على 
 التنوع البيولوجي 

اإلقليمية /تطوير القدرة الداخلية )ج(
 ر على تقييم المخاط

قيمة وأدوار التنوع البيولوجي  ) و( 
بالنسبة للمجتمعات المحلية 

 واألصلية 

القدرة على إدارة شؤون عملية  )د(
خطار إلخطار واإلفادة بتسلم اإلا

 واتخاذ القرار باإلجابة 
–االعتبارات االجتماعية  )و( 

االقتصاديةاألخرى المتعلقة 
 .بالتنوع البيولوجي 

 وتبليغ قرار القدرة على وضع )هـ(
بشأن استيراد الكائنات الحية 
المحورة في الحدود الزمنية 

 الالزمة 
تعزيز القدرات العلمية والتقنية  )ح( 

 ذات الصلة 
اإلخطار والتخطيط المتعلقان  )و(

بالطوارئ والقدرة على 
 االستجابة 

أن أنواع الخبرة العلمية الالزمة : ملحوظة  
تختلف بين حالة وأخرى غير 

نها تشمل بصفة عامة مجالين أ
  تقييم التعديالت الجينية -: هما 

  تقييم التفاعالت مع البيئة المتلقية -

 قدرة التطبيق على الحدود )ز(

  

 
 
 
 
 
 

القدرة على الرصد واالستعراض  )أ(  
والتبليغ بشأن آفاءة برنامج تقييم 

ليات القانونيةالمخاطر شامال اآل
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 بناء المؤسسات  تقييم المخاطر  المخاطر إدارة
 والتنظيمية واإلدارية 

القدرة على مراقبة الوقع البيئي  )ب(  
على المدى الطويل إذا آان يوجد 

على أساس ما (مثل هذا الوقع 
هو موجود حاليا من خطوط 

 )األساس
وضع أنظمة إلرسال التقارير  )ج(  

 عن الشؤون البيئية 
 القدرات الشاملة عدة مجاالت

  

 تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية  (أ)
 تجميع وتحسين وتحليل المعلومات العلمية والتنظيمية واإلدارية  (ب)

 إرسالها إلى غرفة تبادل المعلومات  )ج(
 

 

 بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر جميع جوانب وضع األنظمة وتقييمها وصيانتها فيما يتعلق  (أ)
 رفع مستوى الوعي بالتكنولوجيا البيولوجية والسالمة األحيائية العصريتين بين العلميين وموظفي الحكومة  (ب)

 التدريب والتعليم على المدى الطويل  (ج)
 اإلجراءات المتعلقة بالمناولة واالستعمال والنقل المأمون للكائنات الحية المحورة  )د(

  

 إدارة وتوزيع معلومات عن اإلطار القانوني واإلداري (أ)
 وعي الجمهور ومشارآته في عملية التقييم العلمي  (ب)

 المخاطر المرتبطة بالمناولة واالستعمال )ج(

 قطاع الخاص وعلى توفير فرصة إلشراآه القدرة على التفاوض مع ال (أ)
 عمليات مشاورة المجتمعات والمنظمات غير الحكومية في وضع النظم الخاصة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر (ب)

 عمليات مشاورة المجتمعات والمنظمات غير الحكومية قبل اتخاذ القرارات  )ج(

  

 التقييم العلمي للمخاطر (أ)
 تنسيق األنظمة القانونية (ب)
 تدريب الموارد البشرية  (ج)

 تقاسم المعلومات  )د(
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 النهج والخيارات الممكنة لتحقيق القدرة الالزمة لتنفيذ بروتوآول قرطاجنة  -رابعا

  

ات يقتضيان أن احتياجات آل طرف في البروتوآول من حيث القدرة والنهج الالزم للوفاء بتلك االحتياج -19
وبعض العوامل . بالتحديدهما على أساس آل بلد على حدة من خالل وضع اإلطارات الوطنية للسالمة األحيائية 

األساسية التي يقتضي األمر النظر فيها في عملية تحليل احتياجات السالمة األحيائية الوطنية ووضع إطار ، تشمل 
ل التكنولوجيا البيولوجية ، والمستويات المتوقعة الستيراد الكائنات المدى الحالي والمتوقع للنشاط الداخلي في مجا

الحية المحورة ، وطبيعة وتعقيد البيئة المحلية المتلقية ، واحتماالت حدوث آثار على التنوع البيولوجي بما في ذلك 
 .على المراآز األصلية لألنواع وتنوع األنواع 

القدرات أو للتوصل إلى القدرات الالزمة لتنفيذ ما ورد في يمكن تبين نهج ونماذج مختلفة لتوفير  -20
والنهج والخيارات المبينة في هذا القسم يمكن التوليف بينها تبعا للحاجات الوطنية الخاصة . البروتوآول من التزامات 

ف تشمل على ومعظم النهج المبينة أدناه سو. وإلمكانية الحصول على موارد مالية وتقنية وتبعا لجدوى التكاليف 
 .األرجح تعاونًا بين الشمال والجنوب ، على األقل ريثما يتقدم التطور في القدرات الوطنية واإلقليمية 

وفيما يتعلق . يمكن لكل بلد أن يسعى إلى تحقيق المجموعة الكاملة من القدرات الالزمة لتنفيذ البروتوآول  -21
دارة المخاطر يكون هذا النهج على أعلى درجة من األهمية حيثما يوجد قطاع واسع أو متنام من بتقييم المخاطر وإ

التكنولوجيا البيولوجية الداخلية ، يقتضي في حد ذاته رقابة على السالمة األحيائية بما يتمشى وااللتزامات العامة 
وعلى ذلك . شاملة لجميع البلدان هو أمر مكلف غير أن تطوير قدرة وطنية . الناشئة عن البروتوآول وعن االتفاقية 

سيقتضي األمر وضع أولويات واضحة بين البلدان وداخل آل بلد في تحديد االحتياجات الالزمة في مجال برامج بناء 
 .القدرة ، نظرًا للموارد المحدودة من مالية وتكنولوجية 

ون الحاجة إلى قدرة وطنية شاملة لمعالجة موضوع حيثما يكون القطاع الداخلي واسعًا ، فمن المحتمل أن تك -22
الواردات التي ينطبق عليها البروتوآول عالية فقط حيثما يكون ثمة اتجار فعلي واسع أو متوقع في الكائنات الحية 

عة وهنا قد تتطلب التجارة المتوقعة آذلك التمييز بين الكائنات المحورة المقصود إطالقها مباشرة في الطبي. المحورة 
والكائنات الحية المحورة المقصود منها االستعمال المباشر آغذاء أو عـلف أو للتجهيز ، مع مراعاة القرارات الوطنية 

 .حول ما إذا آان األمر يقتضي معالجة موضوع الكائنات األخيرة أو آيفية هذه المعالجة 

ينطبق هذا النهج أوال على التحرآات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الخاضعة لنظام رقابة البروتوآول  -23
، أو على استيراد تكنولوجيات بيولوجية لتطبيقات داخلية يمكن أن تستدعي تطبيق األحكام األعم نطاقًا المتعلقة 

وهذا الخيار قد يكون أآثر اتصاال بالخيار السابق ، بالنسبة لبلد يكون . المة األحيائية التي يقتضيها البروتوآول بالس
 .فيه قطاع التكنولوجيا البيولوجية الداخلي أقل تقدمًا 

آيانات أن تقسيم المسؤوليات بين تقييم المخاطر وإدارة المخاطر أمر يعكس الحاجة على اتخاذ القرارات من  -24
ويقوم . مستقلة عن واضعي التكنولوجيا البيولوجية وعن مستخدميها المباشرين ، بما في ذلك الكائنات الحية المحورة 

وفي الوقت نفسه يقضي البروتوآول . طرف االستيراد بوضع وتشغيل مهمة وطنية مستقلة في مجال اتخاذ القرار
وقد يقتضي األمر تحديد إمكانية استمرار هذا الخيار في آل حالة . اطر بإمكان قيام المصدر أو بلد التصدير بتقييم المخ

على حدى ، على أساس الحالة التي تقتضي فيها أعمال أحد المصدرين إما أن يقوم بمساعدة بلد االستيراد على بناء 
 .القدرة أو أن يقوم بنفسه بتوفير القدرة الالزمة 
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أن الخبرة في مبادرات بناء القدرة حتى اليوم قد أثبتت قيمة إيجاد قدرات إقليمية فعالة لمساعدة األطراف  -25
ن يرآز بناء القدرة الوطنية على القدرة وبموجب هذا الخيار يمكن أ. على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن البروتوآول 

والقدرة العلمية على تقييم المخاطر يمكن مع ذلك ايجادها . على إدارة المخاطر ، شاملة اتخاذ القرار وتنفيذ القرار 
ثم . وتطويرها على أساس إقليمي من خالل مراآز االمتياز بالجامعات ومراآز البحث اإلقليمية المتفق عليها ، مثًال 

وعل غرار ذلك فأن القدرة التي . كن بعد ذلك استعمال هذه القدرة خالل اإلقليم في سبيل القيام بتحليل علمي متسق يم
ويمكن . قد تكون الزمة لتقييم المخاطر ، من حيث العلم االجتماعي ، يمكن إيجادها واستعمالها على أساس إقليمي 

 . قدرات الوطنية أيضا استعمال مراآز التدريب اإلقليمية لتنمية ال

أن وضع قدرة إقليمية على تقييم المخاطر تحت تصرف البلدان الواقعة في إقليم معين أو أقليم فرعي معين ،  -26
. من شأنه أن يخفض الحاجة إلى االعتماد على قدرة المصدر في تقييم المخاطر ، مما يزيد من استقالل هذه العملية 

 . التكاليف أجدى من تكاليف ايجاد وتطوير قدرات وطنية شاملة في آل بلد وينطوي ذلك أيضا على إمكانية جعل 

أن هذا النهج يزيد من تطوير الخيار اإلقليمي ، بحيث يرتفع احتماليا إلى مستوى صنع القرار في إدارة  -27
والتطبيقية إلدارة المخاطر يمكن جعلها شاملة لإلقليم آله في معظم ومن المشكوك فيه أن الجوانب اإلدارية . المخاطر 

 .الحاالت ، غير أن ذلك قد يكون ممكنًا في بعض الحاالت 

أن خيارًا إقليميًا متطورًا إلى أبعد حد يمكن أن يكون مناسبًا في بعض الحاالت التي تكون فيها النظم القانونية  -28
وباإلضافة إلى ذلك يكون التشابه في األنظمة الثقافية والظروف . ويمكن التنسيق بينها واإلدارية بين البلدان متقاربة 

وآذلك فأن التنسيق أو التكامل بين األنظمة القانونية والتنظيمية . البيئية واحتياجات السالمة األحيائية اعتبارًا هامًا 
أما وجود نوع أقل اتساعًا . دوى أآبر في التكاليف واإلدارية للسالمة األحيائية من شأنه على األرجح أن يؤدي إلى ج

من التكامل اإلقليمي ومن شأنه أن ينطوي على تنسيق القوانين اإلقليمية ، مع ترك اتخاذ القرار وتنفيذه لكل بلد على 
 .والخبرة في مثل هذه الحاالت قد تؤدي إلى مزيد من التكامل . حدة 

آما سبق أن لوحظ ينطوي البروتوآول على إمكانية قيام مصدري القطاع الخاص بتوفير القدرة على تقييم  -29
ويمكن توسيع هذا الخيار بحيث يشمل عمليات إدارة المخاطر الطوعية . المخاطر ، ألغراض المعامالت عبر الحدود 

وقد تكون العمليات الطوعية مناسبة آذلك لاللتزام العام بكفالة السالمة األحيائية فيما . أو التي يجري تطبيقها ذاتيًا 
وفي هذه األحوال ، حيثما يكون القطاع الخاص مسؤوًال عن تحقيق السالمة األحيائية . يتعلق بالقطاعات الداخلية 

 . ثالث لمراجعة التقييم ألنشطته ، أو عن القيام بتقييم مخاطر ، فقد يلزم األمر آذلك ايجاد طرف

بيد أن الخبرة حتى اليوم تشير بقوة إلى أن وظيفة تنظيم السالمة . أن هذا النهج قد يصلح في بعض الظروف  -30
األحيائية ينبغي أن تكون مستقلة عن تطوير قطاع التكنولوجيا البيولوجية وعن مقاصد االعمال في قطاع التكنولوجيا 

 . البيولوجية 

نية القان ياغ< لل اي5 P ية إدا ني< قان ي< د ن > أنظ

ومثل هذه األنظمة يمكن . أن وضع أنظمة نموذجية قانونية وإدارية يمكن استعماله لمساندة النهج اآلنفة  -31
م لحدبق وضعها على الصعيد اإلقليمي أو على الصعيد المتعدد األطراف تحت إدارة اجتماع األطراف ، على أن تقو

ومن شأن تلك األنظمة النموذجية أن تساعد على الوفاء بمستلزمات بناء . باألعمال البينية بين اجتماعات األطراف 
 .القدرة الالزمة لتطبيق البروتوآول 
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أن األنظمة النموذجية القانونية واإلدارية أو وضع مبادئ ومعايير لصياغة العناصر التشريعية ، أمر يمكن  -32
عد على التحقيق الفعلي لألهداف البيئية للبروتوآول ، بطريقة تعزز آذلك األحكام الهادفة إلى آفالة نهج متسق أن يسا

أن نظام نموذجي يجري تطبيقه بطريقة متسقة في مجال القانون . في مجال النقل الدولي للكائنات الحية المحورة 
ردة ، بخفض مخاطر التحديات التي تصادفها تلك البلدان في الداخلي ، يمكن أن يفي آذلك باحتياجات البلدان المستو

مجال االمتثال التي تجري فيه عمليات أخرى لتسوية النزاعات الدولية ، وبتعزيز ايجاد مستوى دائم ورفيع في مجال 
يزه بقانون وباإلضافة إلى ذلك فإن االتساق بين نظام التصدير واالستيراد يمكن تعز. تقييم المخاطر وإدارة المخاطر 

 .ونظام إداري نموذجين ، مما يخفض تكاليف المعامالت في التحرآات عبر الحـدود 

 

 للنهج اآلنفة الذآر ، فأن التعاون الموسع بين الجنوب ًاباإلضافة إلى التعاون بين الشمال والجنوب تعزيز -33
عدة جوانب تتعلق باتخاذ القرار بشأن إدارة في يم المخاطر وربما آذلك والجنوب في بناء المؤسسات وآذلك في تقي

وهناك عدة بلدان نامية لديها قطاعات وطنية واسعة في التكنولوجيا .  النظر فيه نبغيخيار يهو أيضا المخاطر ، 
 النامية األخرى وتبني أن تستفيد بها البلدانتستطيع  يمكن أن توفر قاعدة هامة من التجارب والخبرات ، ،البيولوجية 

 .والفرص لتعزيز هذه المسالك ينبغي النظر فيها في إطار تحديث برامج بناء القدرة . عليها 

قد يكون إلدخال عنصر التعاون بين الجنوب والجنوب منافع هامة للتحليل االبتدائي الحتياجات أحد  -34
وقد يساعد على ذلك . قليمية في مجال تلك السالمة األطراف في مجال السالمة األحيائية ولوضع إطارات قومية وإ

عت الحصول فعال على إطارات وطنية في مجال ا بعض البلدان من جانب خبراء من البلدان األخرى قد استطمساعدة 
 /4. السالمة األحيائية 

  

 هو أن يساعد جهود بناء القدرة    1/3–أ  .ج.ه األط�راف بموج�ب المق�رر م       أتأن دور ج�دول الخ�براء ال�ذي أنش�          -35
ف�ي ال�بلدان النام�ية وال�بلدان ذات االقتص�ادات الت�ي تم�ر بم�رحلة انتقال�ية ، وآذلك أن يقدم نصيحة مباشرة حول تطبيق                  

طيع األطراف أن تستعمل على نحو ستوست. تداب�ير الس�المة األحيائ�ية نفس�ها ، حيثما تكون القدرات الوطنية غير آافية      
 أو م�ن خ�الل جه�ود ب�ناء الق�درة في مجال السالمة      ةج�دول أم�ا مباش�رة أو عل�ى أس�اس آ�ل حال�ة عل�ى ح�د            فع�ال ذل�ك ال    

 .نحون الثنائيون أو المجموعات الخاصة ااألحيائية التي تساندها المنظمات الدولية و الم

 المتصلة ف�ي الحال�ة األول�ى يمك�ن لخ�براء الج�دول أن يس�تعين به�م آ�ل ط�رف مباشرة لمعالجة الموضوعات                         -36
 أعاله فيما يتعلق بتقييم 9 و 8و 7 اتبإخط�ار مح�دد وبص�فة خاص�ة ل�زيادة الق�درات الالزم�ة المبي�نة في جدول الصفح           

استعراض المعلومات المقدمة ؛ تبين : ويمك�ن لخ�براء الج�دول أن يس�اعدوا عل�ى م�ا يلي          . المخاط�رة وإدارة المخاط�ر      
الزم�ة للق�يام بتقييم المخاطر واالسهام المباشر في عملية التقييم ؛ تقديم      مص�ادر المعلوم�ات والخ�برة العلم�ية وغ�يرها ال          

أن توفير هذه المساعدة المباشرة . المش�ورة بش�أن عمل�ية اتخ�اذ الق�رار ، وبشأن ايجاد إجراءات لمتابعة إدارة المخاطر       
طراف القدرات الخارجية الالزمة لتنفيذ  ريثما توفر لألًاعتبر في معظم الحاالت نهجًا مؤقت  يمن الخبراء والتقنيين ، إنما      

 .البروتوآول إلى أن تصبح القدرات الوطنية واإلقليمية قائمة بذاتها 

 لألطراف وللمنظمات الدولية والثنائية والخاصة ، في تصميم ًا مفيدًاوف�ي الحال�ة الثانية سيكون الجدول مورد     -37
 مس�اندة لمطالب بناء المؤسسات آما ذآرها الجدول السابق ،  مش�روعات ب�ناء الق�درة وت�زويدها بالموظفي�ن الالزمي�ن ،          

ويمكن للمساندة التي يقدمها خبراء . وآذل�ك في وضع وتطوير قدرات محددة في مجال تقييم المخاطر وإدارة المخاطر        
آل قانونية تقييم احتياجات بناء القدرة ؛ وضع إطارات وطنية للسالمة األحيائية ؛ وضع هيا      : الج�دول أن تش�مل ما يلي        

دون اإلقليمي /وتنظيم�ية وإج�راءات إدارية ؛ وضع أنظمة إلدارة المعلومات ؛ التدريب على الصعيد الوطني واإلقليمي          
 . 

 الجدول الجامع الذي يشمل الخبراء في مجال متعلقًا بعنصر من عناصروج�دول الس�المة األحيائية ، بوصفه        -38
حية أساسية بشأن الخبرة ، منظمة حسب ان الفائدة إذا آان يشمل آلمات مفتاالتفاق�ية آله�ا ، س�يكون عل�ى أآ�بر درجة م          

الف�ئات المخ�تلفة ، بحي�ث تبي�ن المج�االت الرئيس�ية للتخص�ص وللمه�ارات الرئيس�ية ، وتبي�ن النواح�ي العلم�ية الرئيسية                      
  :وتشمل تلك الفئات الرئيسية ما يلي . الالزمة لبناء القدرة في مجال السالمة األحيائية 
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م��ثال وض��ع المؤسس��ات وتطوي��رها ؛ تقي��يم المخاط��ر وإدارة الب��يانات وتقاس��م المعلوم��ات ؛ تطوي��ر الم��وارد البش��رية      :
 .شاملة التدريب ؛ الوعي العام ومشارآة الجمهور ؛ إشراك أصحاب المصلحة 

 االقتص��ادي ؛ العل��وم البيولوج��ية مقس��مة إل��ى عل��وم فرع��ية  –وق��ع البيئ��ي واالجتماع��ي م��ثال الق��انون البيئ��ي ؛ تقي��يم ال : 
 االقتصادي مقسما إلى –؛ العلم االجتماعي ) آسيكلوجياوالت( ئية وعلوم السموم يرئيس�ية م�ثل الن�بات والبيولوج�ية الجز     

لبيولوج�ية مقسمة إلى قطاعات فرعية  ف�روع م�ثل اقتص�اد الم�وارد الطبيع�ية وثقاف�ة الس�كان األص�ليين ؛ والتكنولوج�يا ا                
 .ات البيئية ـمثل الزراعة والعمليات الصناعية الجرثومية والعالج

وله�ذا الغرض  ، هم ف�ي الج�دول      ؤل بس�هولة إل�ى الخ�براء المبي�نة أس�ما          وتح�تاج األط�راف إل�ى إمكان�ية الوص�          -39
المقدرة على : له على نحو فعال ، تشمل االجدول واستعمإلى تح�تاج األط�راف إلى عدد من القدرات في سبيل التوصل       

أن�واع الخ�برة المطلوبة على أساس ما جاء في البروتوآول من واجبات وحقوق ، وعلى أساس تقييم الحاجات في    تقي�يم 
العلم�ية ؛ تكنولوج��يا  /مج�ال ب�ناء الق��درة ؛ المق�درة عل��ى اخت�يار وتقي��يم المرش�حين المحددي��ن م�ن حي��ث منفع�تهم التقن��ية        

الت�ي تت�يح التوصل إلى الجدول بوسائل منها استخدام غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ؛ الموارد المالية    األع�الم   
 . التي تسمح باستخدام الخبراء المختارين 

وس�يكون م�ن األهمية بمكان آذلك لألطراف أن تضع جداول على الصعيد الوطني والصعيد اإلقليمي ، يمكن      -40
وس�يكون ذل�ك نتيجة هامة لبرامج تطوير القدرة   .  ق�بل االع�تماد عل�ى الخ�برة الدول�ية األوس�ع نطاق�ًا                أن تع�ود إل�يها أوال     

وسيساعد ذلك أيضا على جعل المعرفة المحددة في آل بلد وإقليم ذات جدوي في بناء القدرات المؤسسية وفي  . الفعل�ية   
 .بتقيمات للمخاطر تدريب الموظفين القانونين والعلميين والتقنيين ، وفي القيام 

ث��م أن األمان��ة يمك��ن أن تلع��ب دورا ف��ي تس��هيل اس��تعمال ج��دول الخ��براء ، خصوص��ًا م��ن خ��الل اس��تعراض     -41
المؤه�الت للعلميي�ن المقترح إدراجهم في الجدول ، ومن خالل استعمال غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية لتوفير       

 . في الجدول لألطراف والمنظمات الدولية والمنظمات الخاصة وغيرها إمكانية الوصول بسهولة إلى قائمة العلميين

 

 

توجد طائفة من الموارد المالية والتقنية يمكن اعتبارها مفيدة لمساندة بناء القدرة في مجال السالمة األحيائية  -42
 :وتشمل هذه الطائفة ما يلي . 

 باعتباره الهيئة المؤسسية التي تقوم بتشغيل اآللية المالية للبروتوآول ؛المرفق العالمي للبيئة  (أ)

 : التمويل الثنائي ونقل التكنولوجيا وفرص التدريب التكنولوجي من خالل  (ب)

 ) :المساعدة الرسمية على التنمية (ايجاد وآاالت للتعاون  (1)

 لسالمة األحيائية القطاعات والوزارات األخرى المسؤولة عن التكنولوجيا البيولوجية وا (2)

 المؤسسات والجامعات الوطنية القائمة بالبحث  (3)

 :الوآاالت المتعددة األطراف التي لديها التفويضات والخبرة المتصلة بالموضوع ، شاملة ما يـلي  )ج(

 الوآاالت المتخصصة وبرامج األمم المتحدة  (1)

  الدولية مؤسسات البحث التابعة للفريق االستشاري المعني بالبحوث الزراعية (2)
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 مؤسسات وشبكات بحوث التنمية الدولية  (3)

 مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية االقليمية  (4)

 منظمات التعاون االقتصادي اإلقليمي  )د(

 :صناعات التكنولوجيا البيولوجية في مختلف القطاعات  )هـ(

 الشرآات الفردية ؛ (1)

 االتحادات الوطنية لصناعات التكنولوجيا البيولوجية  (2)

 تحادات الدولية لألعمال اال (3)

 منظمات البحث الدولية  (و)

 المؤسسات الخاصة  (ز)

 المنظمات والشبكات غير الحكومية  )ح(

أن المقدرة على االستعمال الفعال للموارد تنطوي على توليفة من االبداع والتكامل في االستعماالت ، وعلى  -43
والبد . ع في التعاون من أجل التنمية وعلى عوامل أخرى عوامل تجارية وعلى بناء القدرة التاريخية وعلى أنماط أوس

من تبين متطلبات بناء القدرة في مجاالت محددة وتبين الموارد المحددة على أساس آل بلد على حدة ، باستعمال تقييم 
 .االحتياجات الذي تم عند تحضير اإلطارات الوطنية للسالمة األحيائية 

 محاولة تحديد مجموع التكاليف المحتملة لبناء القدرة لتنفيذ البروتوآول في وبينما قد ال يكون من المفيد -44
جميع األطراف في بروتوآول السالمة األحيائية ، إال أن تقرير التقييم المتعلق بمشروع النشاط التمكيني الرائد في 

ل االبتدائي الذي قامت به أمانة المرفق المرفق العالمي للبيئة وآذلك العم/مجال السالمة األحيائية ، الذي يتواله اليونيب
قد أسفرا عن / 4في التحضير الستراتيجية مبدئية يقوم بها المرفق حول تنمية القدرة في مجال السالمة األحيائية ، 

 .بعض تقادير التكاليف للمرحلة األولى لبناء القدرة ، التى تسمح للبلدان بتنفيذ مقتضيات البروتوآول 

د من التسليم بأن االحتياجات المختلفة لكل بلد ، وبأن جهود بناء القدرة الفعالة في مجال السالمة بيد أنه ال ب -45
األحيائية قد تكون أمر يساند أآثر من هدف واحد ، مثل الوفاء بااللتزامات الناشئة عن البروتوآول وآذلك الوفاء 

ا التوقع العالمي أمرًا صعبًا فيما يجاوز هذه المراحل باحتياجات أوسع من وطنية وإقليمية ، من شأنها أن تجعل مثل هذ
وما يكون أآثر فائدة هو تقدير االحتياجات الخاصة لكل بلد وتوضيح األدوار المحتملة لمختلف . االبتدائية لبناء القدرة 

مل والخبرة وسيقوم ذلك على أساس االستعداد للقيام بالع. أنواع المنظمات لمعالجة تلك االحتياجات في آل حالة 
والموارد المالية والتقنية المتاحة في طائفة المنظمات التي تشارك في جهود بناء القدرة ، آما ورد موجز بذلك في 

 .القسم الخامس أدناه 

المختلفة على إسداء مساعدة للوفاء في سبيل تحقيق تنسيق أفضل بين الموارد المتاحة وقدرات المنظمات  -46
باحتياجات األطراف التي تطلب المساندة ، يمكن النظر في األدوار النوعية اآلتية في مجال بناء القدرة ، بما في ذلك 

دوار وهذه األ. توريد الموارد المالية والتقنية الالزمة للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية 
 .قائمة على استعراض مبادرات بناء القدرة حتى اليوم وعلى متطلبات البروتوآول 

 نوع المنظمة  األدوار المحتملة في مجال بناء القدرة الالزمة للسالمة األحيائية 
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 نوع المنظمة  األدوار المحتملة في مجال بناء القدرة الالزمة للسالمة األحيائية 

 المساعدة على تقييم االحتياجات
أو تعزيز اإلطارات الوطنية للسالمة /إسداء المساندة للتنمية و

 األحيائية 
  من علمية وقانونية وإدارية –تدريب قصير اآلجل للموارد البشرية 

أو تعزيز التقييم العلمي األساسي والبنية إلدارة /مساندة التنمية و
 المخاطر

 المنظمات الدولية 

 من سياسية وقانونية –تنمية القدرة المؤسسية على المدى الطويل 
 وتنظيمية وإدارية وعلمية 

 شرية على المدى الطويل ، شاملة التدريب تنمية الموارد الب
 أو تعزيز قدرات إدارة المعلومات /وضع و
أو تعزيز اإلشراف العام على إدارة المخاطر والقدرات على /وضع و

 المراجعة 
 الصحة ، استعماالت الكائنات الحية المحورة –رفع مستوى التوعية 

 وقيمته 

 التعاون الثنائي

ات بشأن تقييم المخاطر المستند إلى أساس االسهام التقني والمعلوم
 علمي 

التدريب بشأن المناولة المأمونة واالستعمال المأمون للكائنات الحية 
 المحورة 

 تقاسم المنافع

 الصناعة 

 الكائنات الحية المحورة والبيئة –تقييم المخاطر على أساس علمي 
 المتلقية 

 تطوير الموارد البشرية ، بما فيها التدريب 

 والمؤسسات األآاديمية /مؤسسات البحث العلمي 

 التدريب على االستعمال المأمون 
 الصحة ، المخاطر البيئية ، استعماالت –رفع مستوى الوعي 

 الكائنات الحية المحورة وقيمته 

 العمالة 

رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والمجتمع بما في ذلك السعي إلى 
 إيجاد إشراف موضوعي شفاف 

 ساعدة التقنية بشأن التقييم العلمي واألنظمة التنظيمية القانونيةالم

 المنظمات غير الحكومية 

 أو تعزيز الخبرة العلمية وقدرات تقييم المخاطر /وضع و
 المؤسسات  مساندة الشروع في جهود مبتكرة لبناء القدرة 

غير أنه يكون من . تستبعد أدوارًا أخرى وليس المقصود من هذه األدوار أن تكون منغلقة على نفسها أي أن  -47
المفيد للمنظمات الدولية والثنائية والخاصة التي تقدم األموال والمساندة التقنية أن تنظر في الدور األشد فعالية التي 

وباإلضافة إلى ذلك فأن خبرة السنوات العشر الماضية قد دلت أن هناك فرص . يمكن أن تطلع به آل بلد وآل منطقة 
يرة لتكوين شراآات لمساندة بناء القدرة في مجال السالمة األحيائية بين المنظمات الدولية والوآاالت الوطنية آب

 .والصناعة الخاصة 

 3 ، الفقرة 28وفيما يجاوز هذه األدوار النوعية ، فلدى اآللية المالية للبروتوآول دور محدد ، ذآر في المادة  -48

وعلى برنامج األمم المتحدة للبيئة دور يلعبه ، على أساس خبرته في مجال المبادئ التوجيهية التقنية الدولية  -49
المرفق العالمي للبيئة الرائد ببذل نشاط تمكيني في /بللسالمة في التكنولوجية البيولوجية ، وخبرته من مشروع اليوني

ويستطيع اليونيب أن يقوم بتحليل مقارن للتشريعات القائمة في مجال السالمة األحيائية ، . مجال السالمة األحيائية 
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تلك القوانين إلرشاد الجهود الخاصة ببناء القدرة في المستقبل ، وإليجاد عناصر لقوانين ولوائح نموذجية أو أمثلة من 
 .واللوائح آمصدر لإلعالم وأن يواصل مساندته للبلدان النامية في وضع اإلطارات الوطنية للسالمة األحيائية 

د هناك حاجة إلى تسهيل التنسيق بين طائفة واسعة من المنظمات ، نظرًا لتزايد مستوى األنشطة التي تسان -50
وبدون جهود لتعزيز التنسيق هناك خطر لوجود نهج . بناء القدرة في مجال السالمة األحيائية على الصعيد الدولي 

 .بينها تضارب في إنشاء وتطوير القدرة ، وخطر االستعمال غير المجزي للموارد المالية النادرة 

 العالمي للبيئة ، خصوصًا في الفترة التي تسبق وهناك أدوار هامة لـ لحدبق وألمانة االتفاقية وألمانة المرفق -51
نفاذ البروتوآول ، في سبيل تعزيز التماسك بين النهج التي تساعد على ايجاد قاعدة مشترآة في سبيل التنفيذ الفعال 

 .للبروتوآول 

 خالل يمكن أن تقدم لحدبق اقتراحات مفيدة لألطراف والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات المعنية من -52
مناقشتها بشأن وضع إطار إرشادي لبناء القدرة وبشأن العودة في المستقبل إلى أنشطة يمكنها التزويد بنصائح أآثر 

 .تفصيًال وباقتراحات تتعلق باألولويات التي يجدر اتباعها في المتابعة 

روتوآول ، على أساس أحكام تستطيع أمانة االتفاقية ايجاد تفهم مشترك الحتياجات بناء القدرة في إطار الب -53
ويمكن لألمانة . البروتوآول نفسه واالرشاد الذي يصدر عن األطراف في االتفاقية ، وباالستئناس بمداوالت لحدبق 

أن تجمع وتحلل نتائج تقييمات االحتياجات المتعلقة بالسالمة األحيائية ، وما تلقته من معلومات من المنظمات الدولية 
م تقوم بإنتاج وتوزيع سلة من المعلومات الواقعية بشأن النهج المشترآة في سبيل الوفاء األخرى وغيرها ، ث

ثم تستطيع . باحتياجات بناء القدرة ، مستعملة في ذلك وسائل شتى ومنها غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 
ال ومنهجيات للعناصر المختلفة في بناء األمانة ، في تعاون مع المنظمات العاملة في مجال بناء القدرة ، انتاج اشك

وقد . القدرة المتعلقة بالسالمة األحيائية ، تتراوح بين تقييم االحتياجات الموجودة وبين صياغة النصوص القانونية 
يكون ذلك مسعفًا في إعطاء توجيه مؤقت للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية ، لوضع 

ويات في مجال بناء القدرة لتعاونها مع الوآاالت والمنظمات الثنائية والدولية والخاصة الراغبة في تقديم مساندة أول
 .منها 

تعزيز الشبكة المشترآة بين الوآاالت في : أن اآلليات الرامية إلى تعزيز التنسيق يمكن أن تشمل ما يلي  -54
وإذا آانت الشبكة المذآورة ستضم أمانة المرفق ، . والمرفق العالمي للبيئة تحقيق السالمة في التكنولوجيا البيولوجية ، 

وآذلك جميع الوآاالت التنفيذية التابعة للمرفق ، سيكون خير مجال لها أن تساعد على تقاسم المعلومات التقنية بشأن 
ويمكن للمرفق . آول قرطاجنة الخبرة في مجال بناء القدرة والنهج المختلفة نحو هذا البناء في سبيل تنفيذ بروتو

العالمي للبيئة أن يؤدي دورًا في جمع الوآاالت المالية واإلنمائية بعقد اجتماعات بينها وعن طريق العمل الوثيق مع 
أمانة االتفاقية لكفالة أن تكون نتائج المناقشات التي تجري في لحدبق منعكسة انعكاسًا شديدًا في المناقشات الجارية بين 

وعقد اجتماعات دورية ومناقشات يكون من شأنه أن يساعد على الحد من التراآب بين وآاالت . ين المتعددين المانح
التعاون اإلنمائية ، ويساعد على الشراآات ، ويوجد مزيدًا من االتساق في النهج التي تأخذ بها الوآاالت المساندة لبناء 

أمانة االتفاقية في هذه االجتماعات التنسيقية أن تقدما صورة ويكون من المفيد أن يطلب من لحدبق ومن . القدرة 
 .واضحة من مقتضيات البروتوآول في مجال تنمية القدرة و  تقييمات االحتياجات وآذلك تقديم نهج نموذجية 

 نظرة عامة إلى األنشطة القائمة واألنشطة التي تمت في مجال بناء القدرة  -خامسا

 للدروس األساسية المستفادة من القاعدة الموجودة حاليًا التي تقوم عليها برامج بناء يتضمن هذا القسم موجزًا -55
وستقدم وثيقة إعالمية لـ لحدبق في اجتماعها . القدرة للسالمة األحيائية وللتكنولوجيا البيولوجية المرتبطة بتلك السالمة 

المنظمات اإلقليمية والبرامج الثنائية والصناعة األول تتضمن وصفًا موجزًا ألنشطة المنظمات الحكومية الدولية و
 .والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة ، في وثيقة إعالمية تطرح على لحدبق في اجتماعها األول 
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ية من خالل برامج خالل العقد المنصرم آان هناك عدد آبير من أنشطة بناء القدرة المتعلقة بالسالمة األحيائ -56
وقد جرت معظم تلك الجهود ، إلى عهد قريب ، في سياق اإلطار . ومشروعات متعددة األطراف وثنائية وخاصة 

الواسع لتنمية التكنولوجية البيولوجية ونقل تلك التكنولوجية ، وهي عملية شملت عناصر تتعلق بالسالمة األحيائية 
 .ث واإلنماء والتقدم واالستعمال في مجال التكنولوجيا البيولوجيـة بوصفها جزءًا معترفًا به من أنشطة البح

لقد رآزت الجهود السابقة أساس على تقييم المخاطر مع الترآيز على بعض تقنيات ذلك التقييم آاإلختبارات  -57
حية المحورة ، الحقلية وتحليل المعلومات ؛ آما رآزت على إدارة المخاطر الناشئة عن أنواع معينة من الكائنات ال

وقد بذل في اآلوانة األخيرة مزيد من الجهود التي تستهدف مباشرة . وعلى بناء الوعي العام بين موظفي الحكومات 
تنظيم السالمة األحيائية ، آجزء من البرامج األوسع نطاقًا الخاصة ببناء القدرة في مجال التكنولوجيا ، وآمبادرات 

 . قائمة بذاتها 

ددًا صغيرًا من المشروعات الثنائية والمتعددة األطراف ، شملت معظم المبادرات أنشطة تبذل فيما عدا ع -58
لمرة واحدة ، مثل الورش التنظيمية أو التجارب الميدانية التي تجرى على سبيل العينات ، وهي قد أدت إلى تنمية 

 التي تقتضي مساندة ألجل أطول تمتد على القدرات الفردية ولكنها لم ترآز على الحاجات المؤسسية األوسع نطاقًا ،
 .عدد من السنيين 

أن أنشطة بناء القدرة في مجال التكنولوجيا البيولوجية بما فيها السالمة األحيائية ، قد دلت على عدد من  -59
 : الخصائص الهامة بالقياس إلى مجاالت أخرى تجرى فيها تنمية القدرة الدولية وتشمل 

 لشراآات الترآيز القوي على ا (أ)

اشتراك القطاع الخاص بنصيب آبير من حيث عدد المشروعات ، ولكن آان نطاق هذا االشتراك  (ب)
 مقصورًا في معظم الحاالت على االعتبارات التجارية ؛

 جرت حتى اآلوانة األخيرة أنشطة التعلم الذاتي دون يكون ثمة نظام دولي يقود ما يبذل من جهود ؛ (ج)

 م الدولية ؛ النمو السريع لشبكات اإلعال (د)

 االنتباه إلى موضوع بناء القدرة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي  )هـ(

استعملت استعماال واسعًا الشراآات االبتكارية التي آثيرًا ما ال تضم فقط اثنين أو أآثر من الوآاالت الثنائية  -60
غير الحكومية /والتعاون بين الوآاالت الصناعية أو المتعددة األطراف ، بل تضم آذلك الصناعة والوآاالت الثنائية 

وقد شملت حاالت أخرى مؤسسات خاصة تعمل مع مجموعات متعددة األطراف . والمنظمات المتعددة األطراف 
ومجموعات صناعية ، أو مؤسسات أآاديمية أو مؤسسات دولية للبحث تعمل مع طائفة من الشرآاء من القطاع 

اك إمكانية آبيرة لتوسيع هذه النهج التعاونية ، نظرًا لالهتمامات الكبيرة والدوافع المتعددة وهن. الخاص والقطاع العام 
 .التي ظهرت في الميادين المختلفة للتكنولوجيا البيولوجية العصرية 

عة من المنظمات الدولية ، خالل العقد المنصرم من الزمان ، في بناء القدرة المتعلقة اشترآت طائفة واس -61
برامج األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة ؛ معاهد البحث : بالتكنولوجيا البيولوجية ، بما فيها السالمة األحيائية وهي 

لك المعاهد بتقديم مساعدة محلية للبلدان في الفريق االستشاري بشأن البحث الزراعي الدولي ، مع قيام عدد من ت
المستضيفة لها في عملية وضع مبادئ توجيهية وطنية للسالمة األحيائية ؛ شبكات وخدمات متخصصة في التكنولوجيا 

 .البيولوجية ؛ بنوك التنمية المتعددة األطراف ؛ اللجنة األوروبية ؛ المرفق العالمي للبيئة 
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IFAD( حدة شملت تلك الهيئات ما يلي الفاو ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وداخل منظومة األمم المت -62
، برنامج األمم المتحدة ) UNCTAD( ، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ) ILO( ، منظمة العمل الدولية ) 

 .منظمة الصحة العالمية ؛ ) اليونيدو( ، اليونيب ؛ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ) UNDP(اإلنمائي 

 /5: وفيما يلي بعض المبادرات الرئيسية ذات الصلة األقوي باإلطار اإلرشادي الموجود حاليًا  -63

شبكات اليونيدو لعلوم الكمبيوتر البيولوجية في آسيا وأمريكا الالتنية ، ومناهج تدريبية في طرائق  )أ( 
 .الكمبيوتر لمساندة اتخاذ القرار ، فيما يتعلق بتقييم المخاطر تقييم المخاطر ، وهي تشمل مراجع وأنظمة تعمل ب

التدريب على السالمة األحيائية الذي تقوم به وحدة السالمة األحيائية بالمرآز الدولي للهندسة  )ب( 
مات الجينية والتكنولوجية البيولوجية ؛ والمساعدة التقنية للبلدان النامية على استعراض طلبات الحصول على معلو

 بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات الحية المحورة ؛

الخدمة الدولية للحصول على تطبيقات زراعية تكنولوجية بيولوجية ، وعقد ورش تدريب في  )ج( 
في السالمة األحيائية وتمويل زماالت في السالمة األحيائية في جنوب شرق آسيا وآذلك مشروعات لتنمية القدرة 
 سبيل تنظيم االختبارات الميدانية التي تنصب على المحاصيل التي تستعمل فيها الكائنات الحية المحورة ؛

دليل المبادرات في مجال السالمة األحيائية التابعة للخدمة الدولية في سبيل البحث الزراعي  )د( 
لراسمي السياسة العامة والعلميين الوطني ، بشأن وضع أنظمة وطنية للسالمة األحيائية وعقد ورش تدريبية 

 /6والمنظميين ؛ 

الشبكة المشترآة بين الوآاالت بشأن السالمة في التكنولوجيا البيولوجية ، التي تضم عددًا من  )هـ( 
منظمات األمم المتحدة وغيرها العاملة في شؤون السالمة األحيائية ، وهي تمثل منتدى يجري فيه تقاسم المعلومات 

 مة األحيائية ؛بشأن السال

المرفق العالمي /مشروع النشاط التمكيني الرائد في مجال السالمة األحيائية المشترك بين اليونيب )و( 
 ؛1999للبيئة ، وهو مشروع اتم في 

 المرفق العالمي للبيئة /مبادرة تنمية القدرة المشترآة بين اليوئنديبي )ز( 

 بلدًا على القيام بتقييمات للقدرة الالزمة في مجال 18مساعدة قد ثبت نجاح المشروع الرائد لليوينب في  -64
ونظمت اليونيب آذلك ثماني ورش في أربع مناطق ، . السالمة األحيائية ، وإلعداد إطارات وطنية للسالمة األحيائية 

ن تمد إلى عدد آبير وقد أسفر تقييم المشروع الرائد عن توصية بأ. إليجاد التوعية والتفهم لقضايا السالمة األحيائية 
 /4من البلدان اإلطارات الوطنية للسالمة األحيائية ، مع التوصية بإسداء مساندة لتنفيذ تـلك اإلطـارات 

  /7/ 4:هناك عدة نتائج رئيسية يمكن استخالصها من المشروع الرائد ، وهي تشمل ما يلي  -65

 االناس المدربين وإلى المرافق الالزمة لتقييم آثير من البلدان النامية تفتقر إلى المعلومات وإلى ) أ( 
 المخاطر وإدارتها فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة ؛

أن مستوى االستعداد لتقييم وإدارة مخاطر السالمة األحيائية يختلف اختالفا واسعًا بين البلدان ، مع  )ب( 
 جية الحديثة ؛وجود قدرات متصلة بمستوى التنمية الداخلي واستعمال التكنولو

إعداد إطارات وطنية للسالمة األحيائية بوصفها الخطوة األولى األساسية في مساعدة البلدان على  )ج( 
تبين ما إذا آانت القوانين والمؤسسات والخبرة الموجودة حاليا وافية بالغرض ، وتبين القدرات التي يحتاج إليها 

  واإلجراءات اإلدارية الموجودة ؛ولتوفير أساس لسن أو تعديل القوانين واللوائح
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أن التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي أمر جوهري بسبب إمكانية الكائنات الحية المحورة أن تعبر  )د( 
 الحدود وفي سبيل التقاسم الفعال للخبرة العلمية والمعلومات والمساندة التقنية ؛

رفق العالمي للبيئة أوشكت أن تنتهي من عملية مسح الم/أن مبادرة تنمية القدرة المشترآة بين اليوئنديبي -66
. رئيسية للخبرة والدروس المستفادة من جهود بناء القدرة ، التي بذلت لمساندة المجاالت التي يرآز عليها المرفق 
ك فيما وتشمل تلك المبادرة سلسلة من التقييمات اإلقليمية والتقييمات الموضوعية لكل منطقة يقع عليها الترآيز ، وآذل

ولم تقم تلك المبادرة بتقييم القدرة في مجال / 3. يتعلق بالقدرة العلمية والتكنولوجية ، آما تشمل تقريرًا تحليال جامعًا 
تفهم صانعي القرار مفهوم السالمة األحيائية وما : السالمة األحيائية تفصيليًا ، بل تبينت االحتياجات النوعية اآلتية 

ول ؛ سد الفجوات في السياسة العامة والتشريع واإلطار التنظيمي ؛ المقدرة على تقييم وإدارة يقتضيه تنفيذ البروتوآ
 .المخاطر الناشئة عن الكائنات الحية المحورة 

هناك عدد من المبادرات الجارية التي ترآز ، على وجه التحديد ، على مساندة بناء القدرة لبروتوآول  -67
 : اندة مستمرة ، وهي قرطاجنة ، وتستطيع أن توفر مس

بإعداد استراتيجية بدئية لمساعدة البلدان على ) GEFجيف ( قامت أمانة المرفق العالمي للبيئة  )أ( 
وهذه االستراتيجية التي تقوم على أساس نتائج . االستعداد لبدء نفاذ بروتوآول قرطاجنة المتعلق بالسالمة األحيائية 

مساعدة البلدان على إعداد وتنفيذ : ، تعالج المجاالت اآلتية المتعلقة ببناء القدرة الجيف /المشروع الرائد بين اليونيب
إطارات وطنية للسالمة األحيائية ؛ تعزيز التقاسم اإلقليمي ودون اإلقليمي للمعلومات ؛ تعزيز التنسيق بين المنظمات 

 الثنائية والمتعددة األطراف ، بوسائل تشمل الشراآات ؛ 

يب مشروعًا آي يموله الجيف ، إليجاد إطارات وطنية للسالمة األحيائية ، وذلك توسيعًا إعد اليون )ب( 
 . لنطاق أعمال الدراسة الرائدة التي يقوم بها 

بوضع برنامج تدريبي يقصد منه مساعدة ) UNITAR(يقوم معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث  )ج( 
 /8 بالمقتضيات القانونية والسياسية لتنفيذ بروتوآول قرطاجنة ؛البلدان النامية علي بناء القدرة فيما يتعلق

  

نشط عدد من األطراف في تقديم مساندة لبناء القدرة في مجال التكنولوجيا البيولوجية ، شامال السالمة  -68
ع الصناعة أو مراآز البحث أو األحيائية ، خالل العقد الماضي من الزمان ، وتم ذلك في أحوال آثيرة في شراآات م

وقدم سند تقني ومالي من جانب وآاالت التعاون اإلنمائي التي تستخدم أموال المساعدة الرسمية . المؤسسات الدولية 
اإلنمائية ، ومن جانب الوآاالت والوزارات الوطنية المسؤولة عن تنمية التكنولوجية البيولوجية وعن التنظيم في عدد 

أستراليا ، بلجيكا ، آندا ، فرنسا ، هولندا ، السويد ، : وآانت البالد التي نشطت في هذا المجال . من القطاعات 
 .سويسرا ، المملكة المتحدة ، الواليات المتحدة 

 :هناك ثالث أنشطة رئيسية ذات داللة فيما يتعلق بتلك الجهود الثنائية ، وهي  -69

 بمساندة عدد من المشروعات مع المرآز الدولي للبحث قامت الوآالة الكندية للتنمية الدولية )أ( 
اإلنمائي والصناعة الكندية في مجال التكنولوجيا البيولوجية ، خصوصا في أمريكا الالتينية من خالل المبادرة 

ة بناء وشملت أنشط/ 9. المشترآة بين آندا وأمريكا الالتينية بشأن التكنولوجيا البيولوجية في سبيل التنمية المستدامة 
القدرة تدريبا في مجال األنظمة اإلعالمية للسالمة األحيائية واألنظمة التنظيمية بما في ذلك تقييم المخاطر ، وتوعية 

 الجمهور ؛

ساندت سويسرا عددًا من أنشطة بناء القدرة في مجال السالمة األحيائية ، تشمل عقد ورش في  )ب( 
 /10الهندية السويسرية بشأن التكنولوجيا البيولوجية ؛أفريقيا الغربية والوسطى وبرنامج الشرآة 

الوآالة السويدية للتنمية الدولية ومنظمة غير حكومية هي معهد استكهولم للبيئة ، قد ساندا تجارب  )ج( 
 /5.وطنية حقلية على المحاصيل التي استعملت فيها الكائنات الحية المحورة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية 
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 1999لورشة الدولية بشأن بناء القدرة التنظيمية في مجال السالمة األحيائية التي عقدت في قامت ا -70
بتوفير موجزات طيبة تبين الدروس المستفادة من البلدان ذات " الورشة الكندية المكسيكية " والمعروفة بأسم 

 تزال في عملية إنشاء أنظمة وطنية القطاعات الواسعة في مجال التكنولوجيا البيولوجية ، وآذلك البلدان التي ال
وقدمت موجزات عن تقييمات الحاجات من عدد من البلدان تشمل المكسيك وماليزيا والكاميرون . للسالمة األحيائية 
وآان من الموضوعات الراجعة أهمية إيجاد قدرة وافية لتقييم وقع إدخال الكائنات الحية المحورة . والبرازيل وآوبا 
وآان من الموضوعات األخرى الراجعة أيضا االفتقار إلى الموارد البشرية .شأ ومراآز التنوع النباتي في مراآز المن

واستجابة للنقطة األخيرة . الوافية ، خصوصا الموارد ذات الخبرة في التكنولوجيا البيولوجية والسالمة األحيائية 
 .لوجية اقترح إنشاء معهد دولي للتدريب على تنظيم التكنولوجية البيو

أما الدروس المتعلقة بعدة مجاالت لبناء القدرات التنظيمية في مجال السالمة األحيائية التي تم تبينها في  -71
 /15، /14، /13، / 12، / 11:الورشة فقد شملت ما يلي 

التي تتراوح ما بين الصناعة والمزارعين (قيمة المشاورات الواسعة مع الجماعات المهتمة  )أ( 
والمستهلكين والجمهور في المجال األوسع نطاقًا الذي هو مجال تنظيمات السياسة ) ات غير الحكومية والمنظم

 المتعلقة بتنمية التكنولوجيا البيولوجية وتنفيذ إجراءات إدارة وتقييم المخاطر المتعلقة بالسالمة األحيائية ؛

 القاعدة ، وتوفير إسهامات من الخبراء أهمية توفير قاعدة بيانات علمية سليمة أو التوصل إلى تلك )ب( 
 العلميين تقوم عليها تقييمات المخاطر ؛

 أهمية الشفافية في إجراءات صنع القرار ، وتوفير المعلومات للجمهور وألصحاب المصلحة  )ج( 

أهمية التنسيق والتعاون والتضافر بين الوآاالت داخل آل بلد وعلى الصعيد الدولي ، في مجال  )د( 
 .م المخاطر تقيي

الحاجة إلى ايجاد معايير واضحة يمكن تطبيقها بمرونة لالستجابة ألنواع جديدة من المعلومات  )هـ( 
 والتكنولوجيا المتغيرة ؛

الحاجة إلى القيام بتقييم انتقادي دقيق والحاجة إلى التواؤم مع االحتياجات المحلية إذا لزم األمـر ،  )و( 
 .وجودة في بلدان أخرى لخطط السالمة األحيائية الم

أن المبادرات الثنائية الجارية التي تتعلق بصفة مباشرة ببناء القدرة على تنفيذ بروتوآول قرطاجنة والتي  -72
 : تستطيع أن توفر مساندة في الوقت الحاضر تشمل 

ة ، وهي تقدم المبادرة األلمانية لبناء القدرة في مجال السالمة األحيائية لتنفيذ بروتوآول قرطاجن )أ( 
سندًا منها لتقييم االحتياجات وتشمل نهجًا تشارآية في صياغة السياسات وتقدم مشورة لألطراف وتبني معرفة علمية 

صك لبناء القدرة في مجال السالمة األحيائية " وهي تقوم في الوقت الحالي بانتاج . بشأن تقييم المخاطر واتخاذ القرار 
 /16تدريبية ؛الستعماله في المبادرات ال" 

مشروع هولندا بشأن تنفيذ إطارات وطنية للسالمة األحيائية في البلدان التي لم يسبق انضمامها  )ب( 
 /17الموجودة في أوروبا الوسطى والشرقية ؛ 

مشروعات تدريب تتعلق بتنفيذ بروتوآول قرطاجنة ، يقوم بها التعاون الدانمرآي من أجل البيئة  )ج( 
 في جنوب شرق آسيا ومتعلقة بمطالب االتحاد األوروبي بشأن الكائنات الحية المحورة وهو مجال )دانسد( والتنمية 

 /18. ، وفي بلدان البلطيق )دانسي( تضطلع به هيئة التعاون الدانمارآية لشؤون البيئة في أوروبا الشرقية 
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ل الصناعة الوطنية واالتحادات الدولية أن شرآات التكنولوجية البيولوجية ، سواء منفردة أو من خال -73
للتكنولوجيا البيولوجية ، قد ساندت بناء القدرة المتعلقة بالسالمة األحيائية آجزء من جهودها األوسع مدى لتعزيز 

وهذه األنشطة ، التي آثيرًا ما تبذل في تعاون . وتوسيع نطاق التسويق واالستعمال المأمون للتكنولوجيات البيولوجية 
 وآاالت التنمية والبحث في البلد األصلي الذي توجد به الصناعة ، قد ساعدت على ايجاد قدرات علمية وتقنية مع

 مثل التطبيقات الخاصة –للباحثين في تقييم المخاطر ، المرتبطة بقطاعات فرعية محددة للتكنولوجيا البيولوجية 
وضوع بناء التوعية والتدريب للموظفين الحكوميين وقد عالجت أيضا م. بالبذور والتطبيقات الزراعية األخرى 

 . المسؤولين عن التنظيم 

أن هذه األنشطة قد بذلت في حاالت آثيرة في تعاون مع الوآاالت التابعة للحكومة الوطنية أو المنظمات  -74
 اتحاد الصناعات –بيوتك آندا ، أوروبابيو : وشملت الوآاالت النشطة في هذا المجال ما يلي . والشبكات الدولية 

األوروبية للتكنولوجيا البيولوجية ، االتحاد الياباني للصناعة البيولوجية ، منتدى التكنولوجيا البيولوجية لصناعات 
وهناك عدد آبير من الشرآات ساندت آذلك أنشطة بناء القدرة في التكنولوجيا البيولوجية تشمل عناصر في . جرين 

 ,AgrEvo GmbH, ANPROS (Chile), Cargill, Dupont, ELM/Seminis :السالمة األحيائية ، ومنها 
ICI, Monsanto, Novartis, ProAgro (India) and Zeneca. 

 /21، / 20، /19:الدروس المستفادة من هذه األنشطة تشمل ما يلي  -75

 من القطاعات  سواء بين األفراد من بلدان مختلفة وبين األفراد–أن المنظور الثقافي المختلف  )أ( 
  أمر ينبغي معالجته ويقتضي بناء الثقة في سبيل النجاح في بناء القدرة ؛–التجارية والبحثية والحكومية 

أن النهج اإلقليمية ، شاملة إيجاد مراآز إقليمية لالمتياز ، تمثل وسيلة هامة لتعزيز الخبرة التقنية  )ب( 
 اعدة العمليات التنظيمية ؛الالزمة لتخفيف المخاطر البيئية المحتملة ولمس

أن الصناعة لها مصلحة آبيرة في أن تؤدي دورًا طوعيا لمساعدة البلدان النامية على تنمية قدرتها  )ج( 
التنظيمية في مجال السالمة األحيائية ، مع الترآيز على تعزيز خبرة تقييم المخاطر ومع مد هذا النطاق إلى أنشطة 

 تقاسم المنافع ؛

عمل الصناعة معايير مثل توفر قاعدة وافية للتكنولوجيا اإلعالمية ، والبنيات األساسية سوف تست )د( 
 من المعامل والعلوم ، وحماية الملكية الفكرية ، وااللتزام السياسي ، لتحديد المشروعات التي يمكن الدخول فيها ؛ 

 رية آبيرة ؛أن جهود بناء القدرة مكلفة آما أن االحتياجات إلى الموارد البش )هـ( 

هناك حاجة إلى مساندة القدرة بعد بنائها ، وفي سبيل ذلك يلزم وجود التزام قوي من جميع  )و( 
 .أصحاب الشأن ، خصوصًا الحكومات 

 بلدًا تعمل في قطاعات متصلة بالتكنولوجيا 130أن التحالف الصناعي العالمي ، الذي يمثل الشرآات في  -76
لمشروعات بناء القدرة في مجال التكنولوجيا البيولوجية ، والسالمة األحيائية وهو البيولوجية ، قام باستعراض 

وآانت عملية مسح سابقة لتلك الجهود قد تبينت أآثر من خمسين . استعراض تم آليا أو جزئيًا من جانب الصناعة 
 /22 .دارة المخاطر مشروعًا لبناء القدرة ، هدفها األولي تقاسم المعلومات وتقاسم المنافع أو تقييم وإ

أعرب التحالف في اآلونة األخيرة عن اهتمامه بمساعدة مبادرات بناء القدرة إلسداء المعونة في تنفيذ غرفة  -77
 .تبادل معلومات السالمة األحيائية 

خطوات (،  )GRAIN" (جرين"أن المنظمات الدولية غير الحكومية مثل شبكة العالم الثالث ، وهيئة  -78
، وهيئة السالم األخضر ، آانت نشطة في رفع مستوى الوعي وفي توزيع المعلومات ) الموارد الجينية العالمية

ومثال ذلك أن شبكة العالم الثالث ، مع معهد أدموندز ، عقدت جلسات إعالمية عالج /  23. المتعلقة بالسالمة األحيائية 
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وقد وضع معهد أدموندز آتابًا . علمية وتنظيمية أساسية تتعلق بالهندسة الجينية فيها علماء ومحامون موضوعات 
وقدم ورشًا بشأن السالمة األحيائية ووقع / 24مرجعيًا بشأن تقييم المخاطر الناشئة عن الكائنات الحية المحورة ، 

حكومية أخرى مثل االتحاد العالمي وهناك منظمات دولية غير . التكنولوجيا البيولوجية العصرية على عدد من البلدان 
 . للحفظ ومرآز قانون البيئة الدولي قد أعدت تحليالت وتقدم مشورة بشأن المتطلبات القانونية المتصلة بالبروتوآول 

وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطني ، هناك عدد من المنظمات غير الحكومية يساند إيجاد قدرات عل  -79
لمزارعين ، في اتخاذ القرارات بشأن استعمال التكنولوجيا البيولوجية العصرية وآفالة االشتراك المحلي ، تشمل ا

 /26، / 25. اإلتاحة الواسعة للمعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية 

أن خبرة المنظمات غير الحكومية في مجال بناء القدرة المتعلقة بالسالمة األحيائية قد تبينت الحاجة إلى  -80
تكاليف والمنافع في تقييم المخاطر المتصلة بالكائنات الحية المحورة ، والحاجة إلى رصد وإلى مقدرة على تحليل ال

التنفيذ ، وأهمية وجود مقدرة  علمية محلية قوية ، لديها الخبرة الالزمة ، في الحكومات والجامعات ومعاهد البحث 
 /27. ومنظمات المجتمع المدني 

  

هناك عدد صغير من المؤسسات الخاصة نشطت في تنمية القدرة في مجال التكنولوجيا البيولوجية ومن أهم  -81
 M.S. Swaminathan Foundation) الواليات المتحدة  (  Rockefeller Foundation: تلك المؤسسات 

 ).أستراليا (Crawford Foundation، ) السويد (Biofocus Foundation، ) الهند(

ساندت مؤسسة روآفيلر البحث في زيادة إنتاجية المحاصيل للمزارعين الصغار الفقراء في البلدان النامـية ،  -82
وقامت . على نحو مربح وبدون دهورة الموارد الطبيعية ، باستعمال وسائل منها التكنولوجيا البيولوجية العصرية 

لبيولوجية للنبات ، وقامت بتدريب أآثر من أربعمائة عالم من المؤسسة بتمويل جهود آبيرة في بحوث التكنولوجيا ا
آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ، مما أدى إلى أن عدة مواقع في آسيا لديها اآلن مقدار هام من المواهب تطبق األدوات 

 /28.الجديدة التي توفرها التكنولوجيا البيولوجية على تحسين زراعة االرز 

 فهي نشطة في البحث والتدريب بشأن التنوع البيولوجي ، مع الترآيز على  Swaminathanأما مؤسسة  -83
ولديها خبرة في التكنولوجيا البيولوجية ونظمت ورشة في منطقة . دورها في الغذاء البشري وأمن المعيشة البشرية 

 /29 . 1997لمحـــــورة جينيًا في آسيا و المحيط الهادي بشأن السالمة األحيائية عن تحليل الوقع البيئي للنباتات ا

أن عددًا من المنظمات اإلقليمية للتعاون تبذل نشاطات لبناء القدرة ، بقصد رفع مستوى الوعي والمعرفة  -84
بحيث يصبح مستوى مشترآًا بين من يقومون بالتنظيم ، خصوصًا على اتساع عدة بلدان ، وتسعى في بعض الحاالت 

مثال ذلك أن الوآالة . إلى التنسيق بين النهج المطبقة وطنيا في إدارة وتقييم المخاطر داخل منطقة من المناطق 
 لديها برنامج بشأن التنوع – بلدًا 16األفريقية للتكنولوجيا البيولوجية وهي مجموعة من األعضاء والعلميين من 

وتساند تلك الوآالة وضع ما يلزم من تشريعات وتكوين ما . جية البيولوجي والسالمة األحيائية واألخالقيات البيولو
يلزم من هيئات تنظيمية بما يتمشى والقانون الدولي لرصد استيراد الكائنات الحية المحورة بما يكفل السالمة األحيائية 

االقتصادي ، ورشًا لبناء  وعقد فريق خبراء التعاون التقني الزراعي التابع لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للتعاون / 30.
ولدى اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم . معرفة مشترآة بشأن تنظيم السالمة األحيائية بين الدول األعضاء 

 /5المتحدة قائمة جرد بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسالمة في مجال التكنولوجيا البيولوجية 

عملية بناء القدرات ، غير أن مستواها النشاطي حتى اآلن لم يكن عاليا جدًا أن هذه الهيئات هي أداة مفيدة في  -85
بيد أن هناك عددًا البأس به من مشروعات بناء القدرة تساندها منظمات التعاون الدولية والثنائية ، قد رآزت على . 

 . سام اآلنفة من هذه الورقة بناء قدرات على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ، وسبقت اإلشارة إلى ذلك في األق
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 موضوعات محتملة للمناقشة  -سادسا

 :أن لحدبق مدعوة إلي النظر في الموضوعات اآلتية في اجتماعها األول  -86

المجاالت التي يمكن فيها مزيد من التفصيل أو التحليل في اإلطار اإلرشادي ، شامال الجدول  )أ( 
النهج والخيارات المحتملة لمساعدة األطراف والكيانات األخرى في  أعاله ، و9 و 8 و 7الوارد في الصفحات 

 التعاون الراهن والمستقبل بشأن بناء القدرة على صون السالمة األحيائية ؛

العناصر الرئيسية لبناء القدرة والمنهجيات واالستراتيجيات الالزمة لمزيد من العمل في سبيل  )ب( 
 . لى وضع مقترحات ينظر فيها االجتماع األول لألطراف مساعدة لحدبق في اجتماعها الثاني ع
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