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*  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1. 

 

 االستعراض الشامل لخطة العمل المعنية ببناء القدرات

 للتنفيذ الفعال للبروتوكول 

 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال

 

بعد ذلك باجتماع  الذي يشار إليه)للسالمة األحيائيةاعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة  .1

، اختصاصات االستعراض الشامل لخطة العمل المحدثة لبناء القدرات على التنفيذ الفعال لبروتوكول BS-V/3في مقرره ( األطراف

، الجدول الزمني لألنشطة ضمن جملة أموروحددت االختصاصات، . BS-III/3قرطاجنة للسالمة األحيائية التي اعتمدت في المقرر 

ودعيت األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم . استعراض خطة العمل خالل االجتماع السادس لألطرافالمؤدية إلى 

من  11الفقرة )معلومات ذات صلة قد تيسر االستعراض الشامل لخطة العمل فضال عن وجهات النظر واالقتراحات بشأن احتمال تعديلها 

كما طلب إلى األمين التنفيذي إعداد وثيقة عمل (. 11الفقرة )التنفيذي التكليف بإجراء تقييم مستقل  ، وطلب إلى األمين(BS-V/3المقرر 

لتقييم لتيسير االستعراض الشامل لخطة العمل مع األخذ في االعتبار تلك المذكرات والمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثانية، ونتائج ا

 (.11الفقرة )المستقل 

وتستكمل . ى ذلك، أعدت هذه المذكرة لمساعدة اجتماع األطراف في استعراضه الشامل واحتمال تعديل خطة العملعلبناءا و .2

القسم الثاني وجهات النظر واالقتراحات التي  ويوجز. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7 الوثيقة المعلومات الواردة في الوثيقة 

كما تجمع التوصيات التي . نية، ومن خالل المنتدى اإللكتروني بشأن بناء القدراتقدمتها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المع

قدمها فريق االتصال المعني ببناء القدرات لتحقيق السالمة األحيائية، والتقييم المستقل بشأن االستعراض الشامل واحتمال تعديل خطة 

مكان خطة العمل الحالية، وترد  تحل" يق التنفيذ الفعال للبروتوكوللتحق وخطة عمل لبناء القدرات"واقترح مشروع إطار جديد . العمل

 .طبقا للنظر من جانب األطراف
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 وجهات نظر ومقترحات بشأن االستعراض الشامل لخطة العمل لبناء القدرات -ثانيا

مشروع اإلطار الجديد "د يرغب اجتماع األطراف أن يأخذ في االعتبار المقترحات الواردة فيمايلي، وأن ينظر في اعتماد ق    .1

 .الوارد في المرفق طيا" لبناء القدرات وخطة العمل لبناء القدرات لتحقيق التنفيذ الفعال للبروتوكول

 مذكرات من األطراف والحكومات األخرى

يسر يدعو فيه إلى تقديم معلومات قد ت 2111فبراير / شباط 11 فى، أصدر األمين التنفيذي أخطارا BS-V/3إعماال للمقرر  .1

رقم إشاري , 029-2011اإلخطار )االستعراض الشامل لخطة العمل المحدثة فضال عن وجهات النظر واالقتراحات بشأن احتمال تعديلها 

SCBD/BS/ET/jh/74936 .)النمسا، )وبعض دوله األعضاء بوليفيا، واالتحاد األوروبي، : واستجابة لذلك، تلقيت مذكرات من

ويرد تجميع للمذكرات المقدمة في . ، وماليزيا(نيا، والسويديكية، وإيطاليا، وليتوانيا، وهولندا، وسلوفاكيا، وسلوفوبلغاريا، والجمهورية التشي

عن أنشطة بناء القدرات التي أسهمت في تنفيذ التجميع تقارير  ويتضمن. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/4وثيقة المعلومات 

 .من ستة عشرة حكومة بشأن االحتياجات واألولويات المتعلقة ببناء القدراتخطة العمل، ووصالت إلى المذكرات المقدمة 

أو االحتياجات واألولويات ذات اللصة /وفي حين أن معظم االستجابات قد أبلغ عن اإلجراءات التي اتخذت لتنفيذ خطة العمل و .5

تها مع هدف خطة العمل الحالية، وأبرزت أهمية واتفقت في مذكر. علقت بوليفيا كذلك بصورة مباشرة على خطة العمل،ببناء القدرات

والتكنولوجي للبلدان النامية والسيما أقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية من بينها فضال عن توفير الدعم المالي والتقني 

كما اقترحت . ع الجينيالتنوومراكز  المنشأكز بينها التي هي مراالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول بما في ذلك تلك البلدان من 

اإلرشاد المعني بتقييم مخاطر الكائنات المحورة الحية، وخريطة طريق لتقييم "بوليفيا أن تدرج في خطة العمل الجديدة إشارة إلى 

 ."المخاطر

 مدخالت من فريق االتصال المعني ببناء قدرات السالمة األحيائية خالل اجتماعه الثامن

أن خطة العمل  2111أبريل / رات السالمة األحيائية الذي عقد في نيسانقدالثامن لفريق االتصال المعني ببناء  االجتماع الحظ .1

أن تحقق خطة  مثال اقترحوفعلى سبيل المثال، . قد تحتاج إلى المعالجة في الخطة الجديدةالتي  جوانب القصورالجارية تنطوي على بعض 

 :العمل الجديدة مايلي

 ديد األولويات الواضحة التي يتعين معالجتها في المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل؛تح (أ )

 إدراج أنشطة فنية تتخذ في إطار كل عنصر من العناصر األساسية؛ (ب )

 .الالزمة للتنفيذ( بما في ذلك الموارد المالية)المحددة  تحديد العناصر الفاعلة والوسائل  (ج )

وأن تشكل للبروتوكول لضمان االتساق أن تتوافق خطة العمل الجديدة مع الخطة اإلستراتيجية كما أوصى فريق االتصال ب .7

 .من الخطة اإلستراتيجية األساس لخطة العمل الجديدة 2األهداف التشغيلية السبعة الواردة في مجال التركيز 

 مشروع التقييم المستقل لخطة العمل استرجاع المعلومات والمناقشات بشأن

، خبيرا استشاريا بإجراء تقييم 2111أكتوبر / ، كلف األمين  التنفيذي في تشرين األولBS-V/3من المقرر  11للفقرة  إعماال .8

 11وقد أصدر الخبير االستشاري االستقصاء في . استقصاءا الكترونيا، ومقابالت واستعراضا للوثائقوتضمن التقييم . مستقل لخطة العمل

من أصحاب المصلحة بما في ذلك جميع نقاط االتصال الوطنية للبروتوكول إلى  111ما اليقل عن  يوقد دع .2111نوفمبر / تشرين الثاني

لنقطة اتصال  85وقد أجاب ما مجموعه . 2111ديسمبر / حتى نهاية كانون األولاستكمال استبيان االستقصاء، الذي توافر إلكترونيا 

، أرسل األمين التنفيذي أيضا رسالة تدعو مختلف أصحاب المصلحة إلى 2111فمبر نو/ تشرين الثاني 17وفي . وطنية على االستقصاء

 .عن طريق الهاتف لةمقاب 21المشاركة في المقابالت التي أجراها الخبير االستشاري مما أسفر عن 

ببناء ي المعني ، وضع مشروع تقرير التقييم الذي أعده الخبير االستشاري على المنتدى اإللكترون2112فبراير / وفي شباط .9

أربع وورد . تبادل معلومات السالمة األحيائية السترجاع المعلومات، والتعليقات العامة لمدة ثالثة أسابيع غرفة القدرات من خالل

 عشرون تعليقاو
1

من النمسا وكوت ديفوار، والجمهورية التشيكية، وليبيريا، وماليزيا، والنيجر، وجمهورية مولدوفا،  من مشاركين 

                                                      
 http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_discussion.shtml.  :قرير علىتتوافر التعليقات على مشروع الت 1 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_discussion.shtml
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_discussion.shtml
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جينوك للسالمة األحيائية، ومبادرة البحوث العامة بانيا، والمنظمة األلمانية للتعاون الدولي، وبرنامج نظم السالمة األحيائية ومركز وأس

 :وفيمايلي موجز لوجهات النظر التي أبديت( الهند)والتنظيم، ومركز أخذ بصمات الـ دي إن إيه والتنظيم 

وتوفر الخطة اإلستراتيجية رؤية شاملة لتوجيه . اإلستراتيجية للبروتوكول يتعين أن تتوافق خطة العمل مع الخطة  (أ )

من الخطة  2تنفيذ األهداف التشغيلية السبعة في إطار مجال التركيز وينبغي أن يكون التركيز على . الجهود الخاصة ببناء القدرات

 للبروتوكول؛اإلستراتيجية 

ويمكن أن تظل . في ضوء الخطة اإلستراتيجية بعض التنقيحتاج إلى مازالت خطة العمل الحالية مفيدة إالّ أنها تح (ب )

 ؛في ضوء الخطة اإلستراتيجية مراجعةيحتاج إلى "( التنفيذ)" 5المبادئ اإلرشادية العامة دون تغيير إالّ أن القسم 

من النهج والقضايا  من المتعذر ترتيب أولويات قائمة العناصر المدرجة في خطة  العمل الحالية بالنظر إلى أنها مزيج (ج )

بصورة مالئمة، تنظيم قائمة العناصر إلى ويتعين بغية ترتيب األولويات . التقنية والمواضيع األكثر عمومية المشار إليها في البروتوكول

 طرائق القيام باألنشطة؛ وكما أن من المهم التفرقة بين القضايا الفنية . قضايا علمية وتقنية وتنظيمية

في الخطة  2رتيب أولويات أنشطة بناء القدرات وفقا لألهداف التشغيلية في إطار مجال التركيز ثمة حاجة إلى ت (د )

 اإلستراتيجية؛

بلد ينبغي عدم قصر مجاالت األولوية في خطة العمل على بضعة مجاالت ألن االحتياجات واألولويات تتباين من  (ه )

 تجاه؛ولذا ينبغي أن يكون ترتيب األولويات عملية قطرية اال. آلخر

لجميع األشياء التي يتعين القيام بها لتنفيذ " قائمة رغبات جامعة"الحالية ليست خطة في حد ذاتها بل العمل خطة  (و )

 وليس لها إطار زمني أو أي عناصر للتسليم ومن ثم فإنها التعتبر خطة عمل؛. البروتوكول

 مجرد قطعة أخرى من الدراسات؛قد يكون من المستحسن أن تكون خطة العمل الجديدة عملية وال أن تكون  (ز )

. وربطها باستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي "حية"يتعين أن تصمم خطة العمل الجديدة في شكل وثيقة  (ح )

اتخاذ جانب الحرص بشأن مقترح وضع خطة عمل جديدة باعتبارها خطة قابلة للتنفيذ بأهداف ومؤشرات ملموسة ألن ذلك قد يعني وينبغي 

 ؛ناك ميزانية مخصصة لدعم تنفيذهاانه ستكون ه

أو وثيقة مرجعية تمكن البلدان من وضع خطط العمل الخاصة بها  فى شكل قالبينبغي وضع خطة العمل الجديدة  (ط )

 ناء القدرات؛وتصميم وتقييم مبادرات وطنية وإقليمية لب

يؤدي ذلك  إلى خفض وس. أوصى بوضع نماذج تدريب لالستخدام من جانب األطراف في تنمية قدراتها الخاصة (ي )

 لى وكاالت التمويل لبناء القدرات؛االعتماد ع

 السالمة األحيائية؛ قدراتثمة حاجة إلى أن تزيد البلدان والمنظمات المانحة من تمويل بناء  (ك )

من المهم، لتحديد الخطوات التالية بشأن خطة العمل، تحديد ما إذا كانت خطة العمل قد حققت فرقا في دعم أو توجيه  (ل )

 ي حد تم ذلك؛طة بناء القدرات والى أأنش

في توفير االستنارة السالمة األحيائية للمساعدة  قدراتينبغي الشروع في عملية تشاورية بشأن االتجاه الجديد لبناء  (م )

لعملية وينبغي أن تعتمد خطة العمل واألداة المرجعية على الخبرات ا. لوضع خطة عمل تعتمد على النتائج، وأداة مرجعية أكثر تطورا

وينبغي أن تعتمد على الدروس المستفادة من البلدان التي نفذت أطرها الوطنية الخاصة بالسالمة . وضعها بطريقة من القمة للقاعدة وليس

 .األحيائية، والمنظمات التي اضطلعت بأنشطة ناجحة لبناء القدرات

لسالمة األحيائية اع لفريق االتصال المعني ببناء قدرات وعالوة على ذلك، قدم الخبير االستشاري أيضا التقرير لالجتماع التاس .11

 .، وتلقى تعليقات عليها من هذا االجتماع2112مارس / آذار 11و 15الذي عقد في براغ، الجمهورية التشيكية يومي 

 التوصيات الواردة في التقرير النهائي للتقييم المستقل لخطة العمل

، ويتوافر في وثيقة المعلومات 2112مايو / أيارللتقييم المستقل لألمين التنفيذي في قدم الخبير االستشاري التقرير النهائي  .11

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2 . تركز على قضيتين رئيسيتينوقدم الخبير االستشاري عددا من التوصيات: 
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 فائدة العناصر المختلفة في خطة العمل الحالية في ضوء التطورات التي حدثت منذ اعتمادها؛ (أ )

إرشادية أو إطارا أو خطة عمل بأنشطة نوعية، / أي ما إذا كان يتعين أن تكون أداة مرجعية)طابع ودور خطة العمل  (ب )

 (.والنتائج والمؤشرات المتوقعة

 :وفيمايلي بعض المالحظات والتوصيات الرئيسية الواردة في التقرير .12

ة أولئك التي لم تضع بعد استراتيجياتها وخطط مازالت خطة  العمل أداة إرشادية مفيدة للكثير من األطراف وخاص (أ )

بناء القدرات وتوفر إطارا شامال يمكن أن تستخدمها األطراف لتحديد أنشطة  2 .عملها الوطنية الخاصة بها فيما يتعلق ببناء القدرات

 الضرورية، وكيفية تنفيذها واعتماد نهج مركز إزاء بناء القدرات؛

غير أن خطة العمل تحتاج إلى تحديث . لبروتوكول الينفي فائدة وأهمية خطة العملإن اعتماد الخطة اإلستراتيجية ل (ب )

 االحتياجات الناشئة لألطراف؛لتحقيق التوافق بينها وبين الخطة اإلستراتيجية الجديدة للبروتوكول، ومعالجة 

العمل فخطة . طة عملإرشادية أو إطار وليس خ/ ينظر إلى خطة العمل، في شكلها الحالي، على أنها أداة مرجعية (ج )

الحالية إلى بعض  وتفتقر خطة العمل. محددةتتضمن عادة مجموعة من األنشطة التي ينفذها أصحاب مصلحة محددين ضمن أطر زمنية 

 :وفي هذا الصدد، يوصي التقرير بوضع وثيقة جديدة تتضمن عنصرين. هذه السمات

 مماثلة لخطة العمل الحالية؛إطار عام لبناء القدرات يستخدم كأداة مرجعية وإرشادية  (1)

من الخطة اإلستراتيجية  2عنصر موجه نحو تحقيق النتائج في خطة العمل يتوافق مع مجال التركيز  (2)

 ؛للبروتوكول

مازال معظم عناصر خطة العمل الحالية سليما ومفيدا، وخاصة المبادئ والنهج اإلرشادية التي توفر أساسا مفاهيميا  (د )

بعض العناصر يحتاج إلى تحديث في ضوء الخطة اإلستراتيجية الجديدة غير أن . يات بناء القدراتلتصميم مبادرات واستراتيج

 للبروتوكول، واالحتياجات الناشئة لألطراف، والخبرات والدروس المستفادة؛

يقترح التقرير إضافة المسؤولية والجبر كعنصر يحتاج إلى إجراء عاجل لبناء القدرات عقب اعتماد بروتوكول  (ه )

كما اقترح عدد من الذين . من ذلك المقرر 11و 9ووفقا للفقرتين  ،BS-V/11كوااللمبور بشأن المسؤولية والجبر بموجب المقرر  -غويانا

البحوث ( 1)االستقصاء أن تدرج في خطة العمل الجديدة مايلي ضمن العناصر الرئيسية التي تحتاج إلى إجراءات ملموسة أجابوا على 

تقييم المخاطر وإدارة المخاطر فيما يتعلق بمراكز ( 2)رصد لآلثار الطويلة األجل على البيئة المتلقية بعد اإلطالق وذات الصلة الخاصة ب

 الجيني؛المنشأ والتنوع 

قد يكون من المفيد إعادة تشكيل وتصنيف العناصر الرئيسية لخطة العمل إلى عناصر إدارية وتقنية لتوفير قدر أكبر  (و )

 من الوضوح؛

من المفيد ترتيب أولويات العناصر بما يتفق مع الخطة اإلستراتيجية للبروتوكول لتزويد موردي بناء قد يكون  (ز )

 األولويات التي تحتاج إلى تمويل وأشكال دعم أخرى؛القدرات والجهات المانحة ببعض اإلرشادات بشان 

والتفصيل بشأن ماينبغي يد من اإليضاح من خطة العمل الحالية لتوفير المز( الخطوات/ العمليات) 1يتعين تنقيح القسم  (ح )

وهناك على وجه الخصوص حاجة إلى بلورة طرائق تقييم االحتياجات من بناء القدرات، والحاجة . عمله في إطار كل عملية من العمليات

 ري؛إلى إرشاد بشأن إدراج السالمة األحيائية في السياسات واالستراتيجيات والبرامج ذات الصلة على المستوى القط

وثمة حاجة إلى إطار للرصد أكثر تفصيال يتضمن . فعاال( 1القسم )كن عناصر الرصد والتنسيق في خطة العمل تلم  (ط )

الصلة في الخطة اإلستراتيجية للبروتوكول ومنهجية حسنة التحديد لجمع البيانات تحدد كيفية مؤشرات واضحة ترتبط بالمؤشرات ذات 

 تقوم بذلك؛ جمع المعلومات ومكانها والجهة التي

                                                      
 .التقارير الوطنية الثانية، أنها لم تضع بعد إستراتيجية وطنية لبناء القدرات ، في(في المائة من األطراف التي أجابت على االستقصاء 72)طرفا  91 ذكر  2
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وأخيرا، أشار التقرير إلى أن أحد جوانب القصور الرئيسية األخرى في خطة العمل الحالية يتمثل في عدم تحديد  (ي )

ويتعين أن توفر خطة العمل الجديدة إرشادا بشأن التدابير التي يمكن أن تتخذها . التدابير الالزمة لضمان استدامة مبادرات بناء القدرات

 .نشطتها لبناء القدرات واستدامتهاآلثار الطويلة األجل، ألاألطراف لتحسين ا
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 المرفق

 مشروع إطار وخطة عمل لبناء القدرات لتحقيق التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 مقدمة -أوال

المؤسسية في  أو تدعيم الموارد البشرية والقدرات/من البروتوكول تعاون األطراف في وضع و 22تتطلب المادة  .1

مجال السالمة األحيائية بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية إلى المدى الضروري لتحقيق السالمة األحيائية بغية ضمان التنفيذ 

لفعال للبروتوكول مع األخذ في كامل االعتبار احتياجات األطراف من البلدان النامية واألطراف من ذوي االقتصاديات التي ا

 .من الموارد المالية ونقل التكنولوجيا والخبرات تمر بمرحلة تحول

واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، في اجتماعه األول،  .2

األطراف ، اعتمد اجتماع 2111وفي عام . للسالمة األحيائيةخطة عمل لبناء القدرات لتحقيق التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة 

خطة العمل، وقرر إجراء استعراضها الشامل كل خمس سنوات استنادا إلى عمليات التقييم في البروتوكول نسخة منقحة من 

ذ إصدار تكليف وطلب إلى األمين التنفياعتمد اجتماع األطراف اختصاصات االستعراض الشامل  2111وفي عام . المستقلة

يعد وثيقة عمل لتيسير االستعراض الشامل مع مراعاة المعلومات والمقترحات المقدمة بإجراء تقييم مستقل لخطة العمل، وأن 

 .من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، والمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثانية ونتائج التقييم المستقل

بوضع وثيقة جديدة تحل  2112وأوائل عام  2111وأوصى التقييم المستقل لخطة العمل الذي أجرى في أواخر عام  .1

خطة عمل ( "2)يعمل كأداة مرجعية أو إرشادية و" إطار لبناء القدرات( "1)مكان خطة العمل الحالية وتتألف من عنصرين 

أهداف متوقعة محددة، ومجموعة محدودة من / تتألف من إجراءات مرتبة األولويات ونتائج" تعتمد على تحقيق النتائج

وعالوة على ذلك أوصى التقييم المستقل وكذلك المذكرات المقدمة من الحكومات والمنظمات المعنية . ت القابلة للقياسالمؤشرا

 (.2121-2111)بأن تتوافق خطة العمل أو مايحل مكانها مع الخطة اإلستراتيجية للبروتوكول 

" توكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةال لبرومشروع اإلطار وخطة العمل لبناء القدرات على تحقيق التنفيذ الفع"وأعد  .1

لمستقل توكول، ونتائج وتوصيات التقييم االمشار إليه على أساس المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية الثانية بشأن تنفيذ البرو

نة ومن خالل المقدمة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية لألمالخطة العمل ووجهات النظر واالقتراحات 

 .كما أخذت في االعتبار توصيات فريق االتصال المعني ببناء القدرات للسالمة األحيائية. المنتدى اإللكتروني لبناء القدرات

 تحليل األوضاع واألساس الذي تعتمد عليه اإلجراءات -ثانيا

من البلدان النامية واألطراف من األطراف  الكثير لدىنتيجة لنقص القدرات  معوقاتاستمر التنفيذ الفعال للبروتوكول يواجه  .5

 2111ديسمبر / كانون األول 11التي قدمت تقاريرها قبل  111طرفا من األطراف البالغة  111وأبلغ . التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول

وعلى وجه الخصوص، . عديد من المجاالت، في تقاريرها الوطنية الثانية بشأن تنفيذ البروتوكول، أنها تفتقر إلى القدرة في ال(في المائة 81)

أعرب معظم األطراف عن الحاجة إلى بناء القدرات في تقييم المخاطر ودارة المخاطر، ورصد وتحديد هوية الكائنات المحورة الحية، 

. المحورة الحية عبر الحدود أو غير القانوني للكائنات/والتوعية العامة والمشاركة، وفي التدابير الالزمة لمعالجة االنتقال غير المقصود و

كما أعرب الكثير من األطراف عن الحاجة إلى بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية، والتعاون العلمي والتقني والمؤسسي، وتبادل 

 .تبادل معلومات السالمة األحيائيةالمعلومات وإدارة البيانات بما في ذلك المشاركة في غرفة 

الكثير من األطراف والسيما األطراف من البلدان النامية، في تقاريرها أن  إلى 3فيذ البروتوكولوأشار استعراض لحالة تن .1

وأبلغ الكثير منها . تلبي متطلبات البروتوكولالوطنية الثانية بأنه اليوجد لديها أطر تنظيمية للسالمة األحيائية قائمة أو عاملة بصورة كاملة 

دخالها والمؤسسة والتقنية التخاذ القرار بشأن الكائنات المحورة الحية إلد وتفتقر إلى القدرات القانونية عن أنها التملك الخبرات العملية بع

وليس لدى هذه البلدان أي آلية . الكائنات المحورة الحية المتوخاة لالستخدام المباشر كأغذية وأعالف أو للتجهيزعن قصد في البيئة أو بشأن 

استعراض االستخدامات بما في ذلك القدرة على ا إجراءات التخاذ القرار، وليس لديها سوى قدرة محدودة على لمناولة الطلبات، وليس لديه

                                                      
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1يرد استعراض حالة تنفيذ البروتوكول في الوثيقة   3
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طرفا عن اكتسابها القدرات الالزمة إلجراء عمليات تقييم  11ولم يبلغ سوى . إجراء أو استعراض عمليات تقييم المخاطر قبل اتخاذ القرار

من البلدان النامية إلى نقص األطر القانونية والقدرات التقنية لمنع االنتقال غير القانوني وغير اف كما أشار الكثير من األطر. المخاطر

 .أو التصدي بصورة مالئمة ل ها حيثما يحدث ذلك/المقصود للكائنات المحورة الحية ورصد ذلك و

فعلى . زاء بناء القدرات في إطار البروتوكولجوانب قصور رئيسية في النهج الحالية إ ، هناك4ووفقا لما جاء في مختلف التقارير .7

قطع )"سبيل المثال، تنفذ أنشطة بناء القدرات للسالمة األحيائية في عدد من البلدان على أساس كل حالة على حده وبطريقة متفرقة 

وعالوة على ذلك، يفتقر . صلةواليجري تعميمها في خطط التنمية الوطنية األكثر شموال والسياسات والبرامج القطاعية ذات ال"( منفصلة

وقد صمم عدد من . الكثير من المبادرات إلى التقييم الدقيق في مرحلة التصميم، والتستند إلى تقييم منهجي شامل وتحتاج إلى عمليات تقييم

القمة إلى القاعدة كذلك فإن بعض المبادرات يصمم بطريقة من . واضعية ومفرطة الطموح وبمدخالت غير كافيةمغير المبادرات بتوقعات 

وبجانب ذلك فإن لعدد من المبادرات توقعات قصيرة . بمشاركة محدودة من أصحاب المصلحة المعنيين لضمان الملكية المحلية وااللتزام

. امةوهي فترة قصيرة في غالب األحيان بما اليضمن التسليم الفعال والنتائج المستد( تتراوح بين سنة وثالث سنوات)إلى متوسطة األجل 

وعالوة على ذلك لم يتضمن الكثير من مشروعات السالمة األحيائية تدابير لضمان استدامة األنشطة والنتائج بعد انتهاء فترة التمويل 

التتبع والتقييم واإلبالغ كما أن هناك في كثير من األحيان نقص في بيانات خط األساس وأخيرا فإن عدد من المبادرات يعاني حاليا من سوء 

 .موضوعي التي يعتمد عليها في تقييم التقدم المحرزال

وفيما يتعلق بالتسليم، فإن الندوات الدراسية وحلقات العمل هي اآلليات الرئيسية المستخدمة في تنمية الموارد البشرية في الغالبية  .8

في مجال السالمة األحيائية التي تؤدي تدريب القدرات وهناك نسبة ضئيلة للغاية من البرامج الرسمية للتثقيف وال بناء العظمى من مبادرات

مختلف توجيهية موحدة بشأن  ومبادئووضع عدد من المبادرات حزم تدريب ومجموعات أدوات . دراسيةإلى الحصول على مؤهالت 

التنسيق واالتصال مستوى وعالوة على ذلك وعلى الرغم من الجهود التي تبذل من خالل آلية التنسيق لتنفيذ خطة العمل، فإن . المواضيع

بين مختلف المبادرات والجهات المانحة مازال سيئا مما يؤدي إلى فقدان االتساق في تسليم بناء القدرات وازدواجية الجهود في بعض 

 .المجاالت وعدم االهتمام أو االهتمام بصورة طفيفة باآلخرين

فيذ عناصر بناء القدرات في الخطة اإلستراتيجية تقدم في تنويهدف هذا اإلطار لبناء القدرات وخطة العمل إلى تحقيق  .9

للبروتوكول، ولمساعدة األطراف على معالجة احتياجاتها وتحدياتها في مجال بنا ء القدرات بما في ذلك جوانب القصور المشار إليها 

ى وضع، وتنفيذ، وتقييم وتسعى على وجه الخصوص إلى إرشاد ومساعدة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية عل. أعاله

 مبادئويوفر . ويحدد اإلطار وخطة العمل الرؤية الشاملة. أنشطة بناء قدرات السالمة األحيائية بطريقة إستراتيجية ومنهجية واستشرافية

لمستويات على ا توجيهية أساسية، ويقترح خطوات ومهام إستراتيجية يمكن أن تتخذها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية

األفكار في الخطة اإلستراتيجية إلى إجراءات ونتائج الوطنية واإلقليمية والدولية ويقدم خطة عمل موجهة نحو تحقيق النتائج لتحويل 

 .ملموسة

ر يوصف بناء القدرات بأنه عملية لتنمية وتدعيم وتعميم القدرات الالزمة لبلورة وتنفيذ تدابيهذا اإلطار وخطة العمل، وفي سياق  .11

ويشمل ذلك تنمية القدرات . آمنة بطريقة 5 .لضمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات المحورة الحية الناشئة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة

بما في ذلك الهياكل )ومستوى المنظمات ( 2)و( بما في ذلك المعارف والمهارات والقدرات الخاصة باألفراد)على مستوى األفراد 

المشتركة بين المؤسسات والشراكات والموارد المرافق والمعدات والمواد والشبكات )واإلجراءات المؤسسية والبنية األساسية والعمليات 

بما في ذلك السياسات الممكنة واألطر القانونية ونظم الحوكمة والشراكات الخارجية، والعناصر الخارجية )مستوى النظم ( 1)و( البشرية

 .واستدامة جهود بناء القدراتالتي تؤثر في فاعلية 

 إطار بناء القدرات -ثالثا

وقد صمم اآلن ألن يكون وثيقة إستراتيجية وأداة مرجعية أو ،وضع هذا اإلطار في سياق الخطة اإلستراتيجية للبروتوكول  .11

ق ببناء القدرات بموجب البروتوكول ويقوم، بوصفه وثيقة إستراتيجية بوضع الرؤية الشاملة واالتجاه واألهداف والنطاق فيما يتعل. إرشادية

ويوفر، بوصفه أداة مرجعية أو إرشادية، إطارا مفاهيميا وتشغيليا عاما لبناء . التي تتطلب إجراءات عاجلةبما في ذلك المجاالت الرئيسية 

لألطراف والحكومات األخرى والنهج التوجيهية، والعمليات اإلستراتيجية والدروس المستفادة التي يمكن  المبادئبما في ذلك القدرات 

 .في تصميم وتنفيذ تدخالتها الخاصة ببناء القدراتوالمنظمات المعنية استخدامها أو تطبيقها 

                                                      
ة مختلف النهج إزاء بناء قدرات السالمة واستعراض الخبراء لفعالي( " UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2)يشمل ذلك تقارير التقييم المستقل لخطة العمل   4

-UNEP/CBD/BS/COP)المقدم لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول الخامس من جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة " األحيائية

MOP/5/INF/9.) 
إلى أن التعبير األخير ينطوي على نطاق ضيق ويعطي االنطباع بعدم توافر القدرات  بدال من بناء القدرات مشيرة" تنمية القدرات"يستخدم عدد من المؤسسات تعبير   5

 .لكي يتسق مع المصطلحات المستخدمة في البروتوكول" بناء القدرات"ومع ذلك فإن هذا اإلطار وخطة العمل سوف يواصالن استخدام تعبير . قبل التدخالت
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أو تمويل مبادرات بناء قدرات /المشاركين في تصميم وتنفيذ وعريض من األفراد والمنظمات  واإلطار وثيقة الصلة بنطاق .12

. لكثير من المواقف والسياسات لمعالجة االحتياجات والتحديات النوعية ذات الصلة ببناء القدراتمع اة تويمكن مواءم. السالمة األحيائية

 .من الجهود العالمية السابقة والجاريةوهو أداة حية يجري تحديثه في ضوء الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة 

 الرؤية 3-1

كاف من الحماية ة والقدرات المؤسسية الالزمة لضمان مستوى الموارد البشري 2121لدى جميع األطراف بحلول عام  سيكون .11

يكون لها آثار ضارة على الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع في مجال النقل والمناولة واالستخدام اآلمن للكائنات المحورة الحية التي قد 

 .االعتبار المخاطر على صحة البشر البيولوجي مع األخذ في

 األهداف 3-2

من الخطة اإلستراتيجية للبروتوكول، يتمثل هدف إطار بناء القدرات في مواصلة تنمية وتدعيم  2مع الهدف االستراتيجي اتساقا  .11

األطراف والحكومات األخرى والغرض من اإلطار هو توجيه وتحفيز وتيسير مبادرات بناء قدرات . عن تنفيذ البروتوكولقدرة األطراف 

 :ر إطار استراتيجي يهدف إلىوالمنظمات المعنية من خالل توفي

 والنهج التوجيهية لتحقيق التنفيذ الفعال للبروتوكول؛ والمبادئتشجيع الفهم المشترك للقضايا الرئيسية واألهداف  (أ )

تدعيم نهج استراتيجي مركز ومتساوق ومنسق إزاء بناء قدرات السالمة األحيائية بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية إلى  (ب )

 لسالمة األحيائية؛ري لوالحد  الضر

توجيه عملية تحديد وترتيب أولويات االحتياجات من بناء القدرات بواسطة األطراف، والتحفيز على وضع وتنفيذ  (ج )

 للسالمة األحيائية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛المبادرات الهادفة والتآزرية والمتكاملة 

منسقة في مجال يذ برامج المساعدات اإلنمائية والتعاون التقني بصورة تيسير إشراك الجهات المانحة وتصميم وتنف (د )

 السالمة األحيائية؛

 تيسير حشد وزيادة الموارد والخبرات المالية والتقنية والتكنولوجية؛ (ه )

تشجيع التعاون والتنسيق على المستويين اإلقليمي والدولي فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية  (و )

 .مختلف المبادراتعزيز التآزر والتكامل فيما بين لت

ويسعى إطار بناء القدرات أيضا إلى توجيه عملية توفير الدعم  المالي والتقني والتكنولوجي للبلدان النامية والسيما اقل البلدان  .15

ل بما في ذلك البلدان من بينها التي هي النامية بينها فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحونموا والدول الجزرية الصغيرة 

 .للمنشأ ومراكز، للتنوع البيولوجيمراكز 

 المبادئ التوجيهية 3-3

تقوم مبادرات بناء القدرات ينبغي في ضوء الخبرات التشغيلية والدروس المستفادة من مختلف عمليات وبرامج بناء القدرات، أن  .11

 :ى الحالا اإلطار بمايلي حسب مقتضالتي تتخذ وفقا لهذ

 أن تكون قطرية االتجاه أي تستند إلى االحتياجات واألولويات التي تحددها البلدان المتلقية ذاتها؛ (أ )

 ضمان الملكية والشراكة الوطنية بما في ذلك وضع األولويات وتصميم وتنفيذ وتقييم المبادرات؛ (ب )

ميم وتنفيذ وتقييم تدخالت بناء ضمان المشاركة العريضة والمستنيرة وحسنة التوقيت ألصحاب المصلحة في تص (ج )

 القدرات؛

 بق نهجا مكيفا والتعلم بالممارسة؛وطويلة األجل تط ومتدرجةالتسليم بأن بناء القدرات عملية دينامية  (د )

 تعظيم التآزر والتكامل فيما بين مبادرات بناء قدرات السالمة األحيائية؛ (ه )

 ؛ونواتج محددة لبناء القدرات تطبيق نهج موجه نحو تحقيق النتائج يركز على تحقيق نتائج (و )
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تشجيع الحوار السياساتي مع الجهات المانحة والمنظمات التي توفر مساعدات بناء قدرات السالمة األحيائية وتشجيع  (ز )

 ؛مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الحوار

والوطنية ذات والبرامج القطاعية  تطبيق نهج شمولي يدمج أنشطة السالمة األحيائية مع السياسات واالستراتيجيات (ح )

 الصلة؛

 تشجيع وضع وتنفيذ األنشطة المصممة وطنيا والمزودة بالموارد التي تعالج االحتياجات واألولويات المحددة لكل بلد؛ (ط )

 الترويج للنهج اإلقليمية وشبه اإلقليمية إزاء بناء القدرات؛ (ي )

 .بناء اإلرادة وااللتزام السياسي لتنفيذ البروتوكول (ك )

 مجاالت التركيز لبناء القدرات 3-4

للسالمة األحيائية، ستكون مجاالت التركيز ذات  من الخطة اإلستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة 2اتساقا مع الهدف االستراتيجي  .17

 :في سياق إطار بناء القدرات وخطة العمل، على النحو التالي 2121-2111األولوية لبناء القدرات للفترة 

 ية للسالمة األحيائية؛األطر الوطن (1)

 تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛ (2)

 مناولة ونقل وتعبئة الكائنات المحورة الحية وتحديد هويتها؛ (1)

 المسؤولية والجبر؛ (1)

 ؛التوعية العامة والتثقيف والمشاركة (5)

 تقاسم المعلومات؛ (1)

 .التعليم والتدريب في مجال السالمة األحيائية (7)

كما أشير إلى أن بعضا من مجاالت التركيز المشار إليها . به أن االحتياجات من بناء القدرات تتباين من بلد آلخر من المسلم .18

وعالوة . البد أن تكون عملية ترتيب أولويات االحتياجات النوعية عملية قطرية التوجهولذا . أعاله قد التكون من أولويات بعض األطراف

األطراف في تحديد احتياجاتها النوعية ذات األولوية وإبالغ المعلومات لغرفة تبادل إليها أعاله، قد ترغب على مجاالت التركيز المشار 

 .معلومات السالمة األحيائية

 اإلستراتيجيةاإلجراءات  3-5

لدولية  لتيسير واإلقليمية وااألنشطة الواردة هنا عبارة عن مهام إستراتيجية عامة يمكن االضطالع بها على المستويات الوطنية  .19

تصميم وتنفيذ وتقييم مبادرات بناء القدرات بطريقة فعالية عبر مختلفة مجاالت التركيز في الخطة اإلستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة 

وية ترد فاألنشطة النوعية المتعلقة بمجاالت التركيز ذات األول. شكل من أشكال األولويةوهذه المهام ليست مدرجة بأي . للسالمة األحيائية

 .في خطة العمل التي يرد وصف لها في القسم الرابع أدناه

 المستوى الوطني 3-5-1

 :قد تتضمن المهام التي يتعين االضطالع بها على المستوى الوطني مايلي .21

تقييم الموارد البشرية والقدرات المؤسسية القائمة بما في ذلك األدوات واآلليات فضال عن المشروعات المستكملة  (أ )

 والثغرات القائمة فيها؛ارية لتحديد االحتياجات من القدرات والج

وضع إستراتيجية وخطة عمل وطنية لبناء قدرات السالمة األحيائية ترتب أولويات االحتياجات من بناء القدرات،  (ب )

 النواتج واألهداف؛الرئيسية الواردة أعاله بما في ذلك وضع األطر الزمنية ووتحدد األهداف النوعية التي تستند إلى العناصر 
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وضع إستراتيجية لحشد الموارد لتوجيه الجهود الوطنية الرامية إلى حشد القدرات القائمة وضمان استخدامها بطريقة  (ج )

 فعالة؛

أو تعزيز آلية للتنسيق الوطني لتشجيع التنفيذ المتزامن والتآزر ألنشطة بناء القدرات واالستخدام المتجانس /إنشاء و (د )

 على المستوى الوطني؛والتقنية الخارجية  للمساعدات المالية

تقييم التمويل القائم من المصادر الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف وتقدير االحتياجات القصيرة والطويلة األجل  (ه )

 من التمويل؛

من الفقر،  دمج السالمة األحيائية في االستراتيجيات والخطط اإلنمائية الوطنية بما في ذلك أوراق إستراتيجية الحد (و )

ذلك من الصكوك المماثلة، والسياسات والبرامج القطاعية ذات الصلة بما في ذلك أو غير /واستراتيجيات المساعدات القطرية و

 .العمل الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات وخطط

 المستويان اإلقليمي ودون اإلقليمي 3-5-2

 :اإلقليمي مايلي/ المستوى دون اإلقليمي تشمل المهام التي قد يتعين االضطالع بها على .21

 إنشاء مواقع شبكية وقواعد بيانات إقليمية؛ (أ )

 مقتضى الحال؛وضع آليات للتنسيق اإلقليمي ودون اإلقليمي لتنفيذ اإلطار التنظيمي للسالمة األحيائية حسب  (ب )

ة األحيائية بما في ذلك من خالل وضع آليات دون إقليمية وإقليمية لتنمية الموارد البشرية والتدريب في مجال السالم (ج )

 الدورات اإلقليمية، وتبادل الموظفين والبحوث المشتركة؛

 أو آليات إدارية لتقييم وإدارة مخاطر الكائنات المحورة الحية؛/إنشاء بنية أساسية إقليمية ودون إقليمية و (د )

 إنشاء منتدى لتبادل المعلومات بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة؛ (ه )

 جيع المبادرات التعاونية اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن السالمة األحيائية؛تش (و )

 إنشاء آليات استشارية إقليمية ودون إقليمية؛ (ز )

 .أو تعزيز المراكز اإلقليمية للخبرات الرفيعة والتدريب/إنشاء و (ح )

 المستوى الدولي 3-5-3

 :مايليتشمل المهام التي قد يتعين االضطالع بها على المستوى الدولي  .22

 ضمان عمل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بصورة فعالة؛ (أ )

تعزيز عملية حشد الموارد المالية من الجهات المانحة المتعددة األطراف والثنائية وغيرها من الجهات المانحة  (ب )

لك التي هي مراكز منشأ ومراكز للتنوع النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول بما في ذلك تلمساعدة األطراف من البلدان 

 البيولوجي؛

قدر أكبر من تحديد وتعظيم الفرص التخاذ المبادرات التعاونية والشراكات لتعزيز التآزر وزيادة الموارد وتحقيق  (ج )

 التأثيرات؛

 االستخدام الفعال لقائمة الخبراء؛ضمان  (د )

 ؛تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب (ه )

 لي بشأن مختلف القضايا التقنية؛تحديث إرشاد دو/ وضع (و )

 وضع مؤشرات لتقييم تدابير بناء القدرات على مختلف المستويات؛ (ز )

 .االستعراض المنتظم وتوفير المزيد من اإلرشاد من جانب األطراف في البروتوكول (ح )
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 النهج اإلستراتيجية إزاء بناء القدرات 3-6

عاله، تشجع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على والنهج التوجيهية العامة المبينة أ المبادئعالوة على  .21

 :التالية لتحسين الفعالية والتأثير واالستدامة لمبادرات بناء القدراتالنهج اإلستراتيجية . اعتماد، حسب مقتضى الحال

هذه المبادرات  ضمان اعتماد تصميم مبادرات بناء القدرات على تقييم منهجي، وتقدير لالحتياجات لضمان أن تكون (أ )

 إستراتيجية وموجهة نحو الطلب وفعالة من الناحية التكاليفية؛

تنويع النهج إزاء تنمية الموارد البشرية بما يتجاوز الندوات الدراسية وحلقات العمل لتشمل برامج التعليم والتدريب  (ب )

 الل إقامة الشبكات المنية والتعليم الذاتي؛الرسمية، ونهج التعلم بالممارسة، وتبادل الموظفين والتعلم من نظير لنظير من خ

تشجيع التدريب األكاديمي الرسمي في مجال السالمة األحيائية على مستويات التعليم الجامعي ومابعده لتكوين كادر  (ج )

 من خبراء السالمة األحيائية في مختلف الميدانين على المستوى الوطني؛

بما في ذلك تقييم المخاطر وإدارة )سؤوليات المهنية النوعية توسيع نطاق وعمق أنشطة التدريب في مجاالت الم (د )

 ؛(المخاطر، ورصد الكائنات المحورة الحية وغير ذلك

عمليات تقييم  إجراء وضمن جملة أموراعتماد أسلوب منهجي في التدريب في مجال السالمة األحيائية بما في ذلك  (ه )

اضحة، واستخدام طائفة عريضة من طرائق وأدوات التدريب المخصصة، لالحتياجات من التدريب وتحديد أنشطة التدريب بصورة و

 المنهجي ألنشطة التدريب ومتابعتها؛والتقييم 

وضمان أن يكون لدى المدربين الدعم المؤسسي الالزم، والهياكل والمرافق " تدريب المدربين"الترويج لنهج  (و )

 والموارد لكي يتمكنوا من تدريب اآلخرين؛

تعظيم الفرص المتاحة للتعلم عن بعد بما في ذلك نماذج التدريب التفاعلي المتاحة إلكترونيا وعمل األقراص الممغنطة  (ز )

 المشاركين المستفيدين والمساعدة في خفض تكاليف التدريب؛لالسترجاع لزيادة عدد 

وحلقات ذلك الندوات الدراسية بما في )على تدريبات السالمة األحيائية القصيرة األجل  سىإضفاء الطابع المؤس (ح )

إطار حالة على حدة من جانب مختلف اإلدارات الحكومية والمنظمات في والتي يتم توفيرها حاليا على أساس مخصص كل ( العمل

 مؤسسات التدريب الوطنية أو اإلقليمية المعنية لتيسير تسليمها بطريقة منهجية ومتكاملة وتتسم بالكفاءة؛

للتدريب وأنشطة بناء القدرات األخرى لضمان إيالء االهتمام الواجب ار المهتمين المستهدفين استعراض معايير اختي (ط )

الذين في مسيس الحاجة ولديهم المؤهالت المطلوبة، ( من كل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية)لطائفة عريضة من المشاركين 

 والقادرين على تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة بسهولة؛

اعتماد نهج مرحلي طويل األجل لبناء القدرات ضمن سياق االستراتيجيات الوطنية لبناء القدرات وأطر السالمة   (ي )

 للبروتوكول؛األحيائية الوطنية والخطة اإلستراتيجية 

م من بينها تيسير تقاس جملة أمورالقدرات للسالمة األحيائية لتحقيق اعتماد نهج إقليمي أو دون إقليمي إزاء بناء  (ك )

 تاحة؛المعلومات والموارد التقنية، وتعزيز االتساق والتآزر ألنشطة بناء القدرات، وتعظيم استخدام الموارد المؤسسية والتقنية والبشرية الم

لالحتفاظ بالمعارف تضمين جميع مشروعات بناء قدرات السالمة األحيائية تدابير لالستدامة من بينها استراتيجيات  (ل )

 مواصلة استخدام نواتج المشروعات عقب انتهاء التمويل الخارجي وغير ذلك من أشكال الدعم؛والقدرات المنشأة، و

ضمان تتبع جميع مشروعات بناء قدرات السالمة األحيائية بطريقة منهجية وتقييمها باالعتماد على المؤشرات المتفق  (م )

 .األحيائيةعليها سلفا وتقاسم تقارير التقييم من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة 

 اإلستامةاستراتيجيات وتدابير  3-7

وفي . الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكولويتمثل جوهر بناء القدرات في ضمان أن يكون لدى األطراف قدرات دائمة على  .21

لقدرات استراتيجيات بناء اهذا الصدد، تشجع األطراف والحكومات األخرى و المنظمات المعنية على أن تدرج في تصميم وتسليم مبادرات 

وضع ومن المستحسن . المبادرات" فترة حياة"وتدابير تدعم اإلجراءات الجارية، والنتائج المستدامة، واآلثار الطويلة األجل بما يتجاوز 

تدامة في كما أن من المستحسن بناء عناصر االس. خطط االستدامة في مرحلة التصميم وليس في األشهر األخيرة من تدخالت بناء القدرات

 .طرق تسليم مبادرات بناء القدراتمختلف 
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 :تشجع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على مايلي ضمن جملة أمور .25

 وضع أهداف واقعية لمبادراتها لبناء القدرات؛ (أ )

الطويلة  ضمان المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة المعنيين في دعم اإلحساس بالملكية وااللتزام إزاء اإلجراءات (ب )

 األجل؛

 إقامة صالت فعالة بين مختلف القطاعات وإقامة شراكات إستراتيجية لزيادة الموارد وتعظيمها؛ (ج )

 أصحاب المصلحة المعنيين؛بناء مؤسسات وآليات تنسيق قوية تضم  (د )

 تعميم السالمة األحيائية في الخطط اإلنمائية األوسع نطاقا والبرامج القطاعية ذات الصلة؛ (ه )

األحيائية ، وإدراج تكاليف إدارة السالمة "األثر المضاعف"مما يوفر " تدريب المدربين"ق للتسليم مثل اعتماد طرائ (و )

 في الميزانيات الوطنية؛

 لتدعيم األنشطة؛ضمان اعتماد تصميم مبادرات بناء القدرات على عمليات التقييم والواقعية للموارد المحلية المتاحة  (ز )

 .قنيتنويع مصادر التمويل والدعم الت (ح )

وثمة إستراتيجية هامة أخرى لتعزيز االستدامة تتمثل في إضفاء الطابع المؤسسي على تنفيذ أنشطة بناء القدرات لضمان  .21

. من القدرات التي تكونت كجزء من تدخالت بناء القدرات وإدراجها في البرامج المؤسسية القائمةاالحتفاظ بالمعارف والمهارات وغيرها 

مهم ضمان أن تكون المؤسسات المختارة لتنفيذ المبادرات حسنة اإلدارة، ومجهزة بالموارد بصورة مالئمة لكي الصدد، من الوفي هذا 

كما أن من الضروري ضمان أن تكون المؤسسات المختارة معروفة في األطر التنظيمية الوطنية، . تتولى أنشطة المبادرات وتواصلها

وقد . على الموظفين والموارد المحلية في تنفيذ األنشطة وتحظى بدعم قوي من الحكومةد ولديها موظفون دائمون، وقيادة داعمة، وتعتم

ة وااللتزام السياسيين هذه األخيرة استثارة الوعي واإلرشادات الواعية لإلدارة العليا والقيادة السياسية للمساعدة في تحقيق اإلرادتتطلب 

 .الضروريين

متساوق وموضوعي للرصد والتقييم في ضمان استدامة المبادرات من خالل تمكين وعالوة على ذلك، سوف يساعد وجود نهج  .27

 .والحكومات األخرى والمنظمات المعنية من تحديد التعديالت التي يتعين إجراءها خالل عملية التنفيذاألطراف، 

تركة بين الوكاالت وإنشاء أو تدعيم وأخيرا، فإن الترويج للتعاون اإلقليمي وفيما بين بلدان الجنوب، وإقامة شراكات وشبكات مش .28

المراكز اإلقليمية للخبرات الرفيعة، ووضع منتجات لبناء القدرات قابلة للمواءمة مثل نماذج التدريب اإللكتروني ودورات التعليم 

المستدام إلى الدعم التقني  اإللكترونية والمكتبات االفتراضية تمثل استراتيجيات مهمة يمكن أن تيسر الوصولاإللكترونية وقواعد البيانات 

 .والمساعدات وتقاسم المعارف الجارية والتعلم

 

 (2121-2112)خطة العمل لبناء القدرات الموجهة نحو تحقيق النتائج  -رابعا

 

قرطاجنة للسالمة تصمم خطة العمل الواردة أدناه لتيسير تنفيذ عناصر بناء القدرات في الخطة اإلستراتيجية لبروتوكول  .29

التي ستنفذها، حسب مقتضى الحال، وتتضمن قائمة إشارية بالنتائج المتوقعة، ومجموعة من األنشطة . 2121-2112ئية للفترة األحيا

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية لإلسهام في بناء القدرات لتحقيق التنفيذ 

توضيح ألنواع األنشطة والتعني األنشطة المقترحة أن تكون وصفية أو حصرية بل هي . يقة إستراتيجية ومركزةالفعال للبروتوكول بطر

والغرض من خطة العمل أن . 2121األساسية التي سيتعين االضطالع بها، حسب مقتضى الحال، لتحقيق النتائج المنشودة بحلول عام 

وأهداف إيتشي ، 2121-2111جي لوة بما في ذلك الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيوتكون مكملة للمبادرات والخطط األخرى ذات الصل

 .للتنوع البيولوجي المتصلة بها وخطة بالي اإلستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات
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 األهداف واألنشطة والنتائج المتوقعة 4-1

 األطر الوطنية للسالمة األحيائية: 1مجال التركيز 

 1لي الهدف التشغي

 .لمواصلة دعم وضع وتنفيذ النظم التنظيمية واإلدارية الوطنية

 النتائج

 وضع وتنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية؛ 

 نظم وطنية عاملة للسالمة األحيائية. 

 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

  عدد األطراف التي لديها أطر

قوانين وقواعد )تنظيمية تشغيلية 

 ائيةالسالمة األحي

  عدد األطراف التي لديها نظم

عاملة  لمناولة  إدارية

استخدامات الكائنات المحورة 

 الحية

  عدد األطراف التي لديها

 ترتيبات لصنع القرار

  عدد األطراف التي لديها

موظفون دائمون إلدارة أطرها 

 الوطنية للسالمة األحيائية

توافر السياسات والقوانين والقواعد  (أ )

 ذهايفتناألحيائية والخاصة بالسالمة 

وجود المؤسسات والنظم اإلدارية  (ب )

الوطنية لمناولة استخدامات الكائنات 

 المحورة الحية

إجراءات تشغيلية معيارية لمناولة  (ج )

 استخدامات الكائنات المحورة الحية

إدراج مخصصات في الميزانيات  (د )

الوطنية لتفعيل النظام الوطني 

 للسالمة األحيائية

ربين إلدارة توافر الموظفين المد (ه )

 النظام الوطني للسالمة األحيائية

تعميم السالمة األحيائية في خطط  (و )

التنمية األوسع نطاقا والسياسات 

والبرامج القطاعية بما في ذلك 

االستراتيجيات وخطط العمل 

 الوطنية للتنوع البيولوجي

وضع وتنفيذ وإنفاذ السياسات والقوانين الوطنية للسالمة  1.1

 التوجيهية المبادئلقواعد أو األحيائية وتنفيذ ا

تنفيذ األطر ( 1)وضع دليل ألفضل الممارسات بشأن  2.1

إنفاذ القوانين والقواعد الوطنية ( 2)الوطنية للسالمة األحيائية 

تعميم ( 1)إنشاء وإدارة النظم اإلدارية ( 1)للسالمة األحيائية 

 .السالمة األحيائية في السياسات والخطط ذات الصلة

تدريب تعتمد على عناصر الدليل المشار وضع نماذج لل 1.1

 إليه أعاله

تنظيم حلقات عمل لتدريب المدربين على عناصر  1.1

 دليل أفضل الممارسات

مناولة ( 1)أو تنفيذ نظام إلكتروني من أجل /وضع و 5.1

تسجيل االستخدامات والموافقات والقرارات ( 2)االخطارات 

 المتخذة

ء العمل تنظيم دورات تدريبية وبرامج للتدريب أثنا 1.1

 للموظفين المسؤولين عن إدارة النظم التنظيمية للسالمة األحيائية

 تقييم المخاطر وإدارة المخاطر: 2مجال التركيز 

 2الهدف التشغيلي 

لتنظيم وإدارة ورصد لتمكين األطراف على تقييم وتطبيق وتقاسم وإجراء عمليات تقييم المخاطر، وإقامة قدرات محلية تعتمد على العلم 

 .مراقبة مخاطر الكائنات المحورة الحيةو

 جتاوالن

 لموارد البشرية واآلليات اإلدارية الالزمة لتقييم مخاطر الكائنات المحورة الحية؛توافر الموارد بما في ذلك ا 

 وضع موارد التدريب والتوجهات التقنية بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر واستخدامها من جانب األطراف؛ 

 ؛إلدارة مخاطر الكائنات المحورة الحية على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليميةنية األساسية واآلليات اإلدارية إنشاء الب 

 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

  معدل تقارير ملخصات تقييم

المخاطر مقابل عدد المقررات 

بشأن الكائنات المحورة الحية في 

المة غرفة تبادل معلومات الس

 األحيائية

  عدد األفراد المدربين على تقييم

مخاطر الكائنات المحورة الحية 

وعلى رصد وإدارة ومراقبة 

قيام األطراف بتدريب الخبراء على  (أ )

المجاالت ذات الصلة بتقييم المخاطر 

 إدارة المخاطرو

توافر اإلرشاد بشأن تقييم مخاطر  (ب )

وإدارة مخاطر الكائنات المحورة الحية 

 واستخدامه بواسطة األطراف

قيام الخبراء المحليين بإجراء عمليات  (ج )

أو مراجعة إدارة /تقييم المخاطر و

مثل اللجان التقنية )وضع ترتيبات مؤسسية  1.2

إلجراء أو استعراض ( واالستشارية أو غير ذلك من الترتيبات

 عمليات تقييم المخاطر

يم حلقات عمل لتدريب المدربين على تقييم تنظ 2.2

 المخاطر وإدارة المخاطر

وضع وثائق توجيهية بشأن تقييم المخاطر وإدارة  1.2

 المخاطر

وضع أو تعزيز البنية األساسية التقنية لتقييم المخاطر  1.2
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 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

المخاطر المحورة في عمليات 

 تقييم المخاطر

  عدد األطراف التي لديها قدرات

محلية على إجراء تقييم المخاطر 

ومراقبة  وعلى رصد وإدارة

المخاطر المحددة في عمليات 

 مخاطرتقييم ال

  عدد األطراف التي تستخدم

المواد التدريبية والتوجهات 

 التقنية التي وضعت

  عدد األطراف التي ترى أن مواد

التدريب والتوجيهات التقنية 

 كافية وفعالة

  االتجاهات اإلقليمية بشأن قدرات

 تقييم المخاطر

المخاطر كجزء من صنع القرار بشأن 

 .الكائنات المحورة الحية

م تقديم األطراف ملخصات لتقيي (د )

المخاطر لغرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

توافر بيانات خط األساس بشأن التنوع  (ه )

البيولوجي المتعلق بتقييم المخاطر 

 وإدارة المخاطر

لدى األطراف البنية األساسية الالزمة  (و )

 لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر

استخدام األطراف طرائق تقييم  (ز )

 المخاطر المعتمدة على العلم

األطراف برامج لرصد الكائنات لدى  (ح )

المعتمدة على أهداف  المحورة الحية

الحماية المحددة وافتراضات المخاطر 

والنقاط النهائية المعنية بالتقييم ذي 

 الصلة

 وإدارة المخاطر

إجراء بحوث عن السالمة األحيائية تتعلق بالكائنات  5.2

 المحورة الحية

أو أجراء بحوث /نات المتوافرة واستعراض البيا 1.2

جديدة للحصول على البيانات عن التنوع البيولوجي بشأن 

مثل الملفات النباتية ووثائق توافق )مجاالت ايكولوجية محددة 

تتعلق بتقييم  ( اآلراء وعمليات الجرد الوطنية وغير ذلك

 المخاطر وإدارة المخاطر

ة وضع قواعد بيانات مراقبة للمستعمل والمحافظ 7.2

عليها لتيسير الحصول على  البيانات المتعلقة بالتنوع 

 البيولوجي ذات الصلة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر

إقامة شبكات وبرامج لرصد الكائنات المحورة الحية  8.2

 بما في ذلك رصد مابعد إطالق الكائنات المحورة الحية

تدريب العلماء وموظفي الصحة النباتية وغيرهم من  9.2

لمعنيين بشأن رصد الكائنات المحورة الحية واإلنفاذ الموظفين ا

 الطوارئواالستجابة لحاالت 

 ة والنقل والتعبئة وتحديد الهويةالمناول: 3مجال التركيز 

 3الهدف التشغيلي 

 .لتنمية القدرة على مناولة ونقل وتعبئة الكائنات المحورة الحية وتحديد هويتها

 جتاوالن

 بة  الحدود من إنفاذ متطلبات البروتوكول ذات الصلة بمناولة ونقل وتعبئة الكائنات المحورة الحية ومراق تمكين موظفي الجمارك

 .وتحديد هويتها

 تدريب الموظفين وتجهيزهم للقيام بعمليات أخذ العينات والرصد وتحديد الهوية ذات الصلة بالكائنات المحورة الحية. 

 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

 في الجماركعدد موظ /

مراقبة الحدود وموظفي 

 المدربين المختبرات

  نسبة األطراف التي أنشأت أو

يمكنها الوصول بصورة 

موثوق بها إلى مختبرات 

 الرصد 

  عدد المختبرات الوطنية

واإلقليمية المعتمدة التي لديها 

الكائنات قدرة على رصد 

 المحورة الحية

  عدد األطراف التي لديها أطر

إدارة لتنفيذ  ونظم قانونية

المتطلبات الخاصة بمناولة 

 ونقل الكائنات المحورة الحية

 8وتحديد هويتها وفقا للمادة 

من البروتوكول والمقررات 

ذات اللصة الصادرة عن 

مؤتمر األطراف العامل 

كاجتماع لألطراف في 

تشغيل نظم وطنية لتنفيذ متطلبات  (أ )

البروتوكول بشأن مناولة ونقل 

الحية  الكائنات المحورة وتعبئة

 وتحديد هويتها

وضع نظم وطنية بما في ذلك  (ب )

اإلجراءات التشغيلية المعيارية 

المحورة الحية لرصد الكائنات 

 وتحديد هويتها

توافر القدرة على التحقق واالعتماد  (ج )

فيما يتعلق بالوثائق المصاحبة 

لشحنات الكائنات المحورة الحية عند 

 نقاط الدخول

االختبار المنشأة على  اعتماد مرافق (د )

المستويات الوطنية واإلقليمية ودون 

 اإلقليمية

وضع نظم لتتبع وتوسيم الكائنات  (ه )

 المحورة الحية

إنشاء شبكات إقليمية ودون إقليمية  (و )

للمختبرات لرصد الكائنات المحورة 

 الحية وتحديد هويتها 

وضع نظم وطنية لتنفيذ متطلبات البروتوكول بشأن  1.1

 وتحديد هويتها عبئة الكائنات المحورة الحيةمناولة ونقل وت

وضع نظم وطنية  لتنفيذ القواعد والمعايير الدولية  2.1

المعنية بأخذ العينات والرصد فيما يتعلق بالكائنات المحورة الحية 

لتيسير االعتراف المتبادل بنتائج تحديد هوية الكائنات المحورة 

 .وفيما بينهاالحية داخل البلدان 

 ومدى فعالية النظم الوطنية ألمراجعة  إنشاء آليات 1.1

 المناولة والتغليف والنقل وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة

تنظيم حلقات عمل وطنية وإقليمية ودون إقليمية  1.1

للتدريب على متطلبات التوثيق وتحديد الهوية لموظفي الجمارك 

 ومراقبة الحدود وغيرهم من أصحاب المصلحة

مراجعة موحدة بشأن متطلبات وضع أشكال وقوائم  5.1

تحديد الهوية لالستخدام في التحقق من الوثائق المصاحبة 

 لشحنات الكائنات المحورة الحية

وضع منهجيات وبروتوكوالت ألخذ عينات الكائنات  1.1

 أو مواءمة المتوافر منها/المحورة الحية ورصدها و

تنظيم عمليات تدريب للعلماء وفنيي المختبرات على  7.1

لمحلي في مجاالت رصد الكائنات المحورة الحية المستوى ا

 وتحليلها

وضع بنية أساسية لرصد الكائنات المحورة الحية  8.1
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 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

 وتحديد هويتها بما في ذلك المختبرات المعتمدة  البروتوكول

إقامة شبكات إقليمية ودون إقليمية للمختبرات لرصد  9.1

 الكائنات المحورة الحية

 المسؤولية والجبر: 4مجال التركيز 

 4يلي الهدف التشغ

الناشئة عن انتقال لمساعدة األطراف في البروتوكول على وضع وتطبيق القواعد واإلجراءات المتعلقة بالمسؤولية والجبر عن األضرار 

 .كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر -الكائنات المحورة الحية عبر الحدود وفقا لبروتوكول ناغويا

 جتاوالن

 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر -ناغويامحددة أو منشأة لتيسير تنفيذ بروتوكول  آليات أو عمليات مؤسسية. 

 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

  عدد األطراف المؤهلة التي

تحصل على دعم من بناء 

القدرات في مجال المسؤولية 

والجبر الذي يشمل الكائنات 

 المحورة الحية

  أو عدد الصكوك اإلدارية

القانونية المحددة أو المنقحة أو 

التي سنت حديثا للوفاء بهدف 

كوااللمبور  -بروتوكول ناغويا

التكميلي بشأن المسؤولية 

 والجبر

السياسات والقوانين والنظم اإلدارية  (أ )

الوطنية التي حددت أو استخدمت 

أو نقحت لتنفيذ متطلبات /و

 البروتوكول التكميلي

بتنفيذه اإلرشاد المتاح والذي تقوم  (ب )

السلطات المختصة خالل أداء 

مسؤولياتها بموجب البروتوكول 

 التكميلي

تنمية القدرات الوطنية على تحديد  (ج )

تدابير االستجابة المالئمة في حالة 

 حدوث أضرار 

وضع قواعد بيانات ونظم إلدارة  (د )

المعرفة مواتية للمستخدم وتستخدم 

لوضع خطوط أساس ولرصد حالة 

 التنوع البيولوجي

يم الدعم المالي وغيره من أشكال تقد (ه )

الدعم من مرفق البيئة العالمية 

والجهات المانحة الثنائية والمتعددة 

األطراف والمنظمات المعنية 

للتصديق على البروتوكول التكميلي 

 وتنفيذه

توفير أفضل الممارسات والدروس  (و )

المستفادة في تنفيذ البروتوكول 

التكميلي عن طريق غرفة تبادل 

 السالمة األحيائية معلومات

تحليل السياسات والقوانين واآلليات المؤسسية الوطنية  1.1

لتحديد الكيفية التي تعالج أو يمكن أن تعالج بها متطلبات 

 البروتوكول التكميلي

وضع أطر قانونية وإدارية جديدة أو منقحة لتنفيذ  2.1

 متطلبات البروتوكول التكميلي 

 وضع إرشاد لمساعدة السلطات المختصة في 1.1

 االضطالع بمسؤولياتها بموجب البروتوكول التكميلي 

تنظيم أنشطة تدريبية لتدعيم القدرات العلمية والتقنية  1.1

للسلطات المختصة لتتمكن من تقييم األضرار وإقامة صالت 

 سببية وتحديد تدابير االستجابة المالءمة

وضع قواعد بيانات ونظم إلدارة المعرفة لتيسير  5.1

حالة التنوع البيولوجي على  وضع خطوط األساس ورصد

 الجينية، واألنواع والنظم االيكولوجيةالمستويات 

تعزيز القدرات الوطنية إلجراء االستعراض اإلداري  1.1

والقانوني للمقررات الخاصة بتدابير االستجابة التي يتخذها 

 من البروتوكول التكميلي 1-5المشغل وفقا للمادة 

الدروس تجميع وتبادل المعلومات والخبرات و 7.1

المستفادة في تنفيذ البروتوكول التكميلي عن طريق غرفة تبادل 

 معلومات السالمة األحيائية

حشد الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للتصديق  8.1

 على البروتوكول التكميلي وتنفيذه

 التوعية العامة والتثقيف والمشاركة: 5مجال التركيز 

 5الهدف التشغيلي 

لمستويات الوطنية واإلقليمية والدولية التي تيسر الجهود التي تبذل لتحقيق التوعية العامة، وتشجيع التثقيف والمشاركة لتعزيز القدرة على ا

 .الكائنات المحورة الحية بطريقة آمنةفيما يتعلق بنقل ومناولة واستخدام 

 جتاوالن

 المشاركة فيما يتعلق بنقل ومناولة واستخدام الكائنات حصول األطراف على إرشاد ومواد تدريبية بشأن التوعية العامة والتثقيف و

 ؛المحورة الحية بطريقة آمنة
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 تمكن األطراف من ترويج وتيسير التوعية العامة والتثقيف والمشاركة في مجال السالمة األحيائية. 

 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

  النسبة المئوية لألطراف التي

مة لديها آليات للمشاركة العا

في صنع القرار بشأن الكائنات 

 ورة الحيةالمح

  عدد األطراف التي لديها آليات

إلبالغ جمهورها العام 

بالفرص والطرائق المتوافرة 

 للمشاركة 

  عدد األطراف التي لديها

مواقع شبكية وطنية للسالمة 

قواعد البيانات واألحيائية 

للبحث ومراكز أو مكتبات 

للمراجع بشأن مواد السالمة 

 ألحيائيةا

  عدد األطراف التي تتولى تنفيذ

برامج التوعية بالسالمة 

 األحيائية

 عامةبرامج للترويج للتوعية التنفيذ  (أ )

وضع مواد إرشادية وقوائم مراجعة  (ب )

المنهجيات وأفضل بما في ذلك 

الممارسات للترويج للتوعية العامة 

مشاركة واستخدامها من والتثقيف وال

 جانب األطراف

لتوعية العامة آليات محسنة ل (ج )

 والترويج للتثقيف والمشاركة

التنفيذ الفعال للتوعية العامة  (د )

والترويج للتثقيف والمشاركة على 

المستويات الوطنية واإلقليمية 

 والدولية

 

جمع المعلومات عن األطر القانونية واآلليات  1.5

 والخبرات الفعلية عن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة

والنماذج اإللكترونية / بوضع ونشر حزم التدري 2.5

والمواد التوجيهية وغير ذلك من األدوات لمختلف الفئات 

 المستهدفة 

تنظيم حلقات عمل إقليمية ووطنية بشأن تنفيذ اإلرشاد  1.5

ومجموعة األدوات المشار إليها أعاله ومجموعة األدوات المشار 

يف إليها أعاله لتعزيز أو إقامة آليات وطنية للتوعية العامة والتثق

 والمشاركة مع الوصل المشترك مع االتفاقات الدولية التكاملية

تنظيم حلقات عمل لتدريب المدربين مخصصة  1.5

للقائمين على التثقيف في مجال السالمة األحيائية وخبراء 

االتصال وغيرهم من الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين على 

 المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية

 المتاحةاء آليات إلطالع الجمهور على الفرص إنش 5.5

 وطرائق مشاركة

إقامة واضع شبكية ووطنية للسالمة األحيائية وقواعد  1.5

 بيانات للبحث ومراكز وطنية للمواد المرجعية

وضع وتنفيذ برامج للتوعية العامة في مجال السالمة  7.5

 األحيائية

 تقاسم المعلومات: 6مجال التركيز 

 6الهدف التشغيلي 

ضمان الوصول بسهولة إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من جانب جميع أصحاب المصلحة والسيما في البلدان النامية والبلدان ل

 .التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول

 جتاوالن

 خالل هذه الغرفة من جانب ، وتقاسم المعلومات من زيادة فرص الحصول على المعلومات من غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 بمرحلة تحول؛المستخدمين من البلدان النامية التي تمر اقتصاداتها 

 الحصول بسهولة على الوسائل الالزمة لتيسير تنفيذ البروتوكول من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ 

 بما في ذلك  األحيائية من جانب أصحاب المصلحة الوصول بسهولة إلى المعلومات المتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة

 .الجمهور العام

 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

  عدد المذكرات المقدمة لغرفة

تبادل معلومات السالمة 

األحيائية من البلدان النامية 

ها توالبلدان التي تمر اقتصادا

 بمرحلة تحول

  حجم الحركة من المستخدمين

ومات إلى غرفة تبادل معل

السالمة األحيائية من البلدان 

النامية والبلدان التي تمر 

 اقتصاداتها بمرحلة تحول

  عدد األطراف وغيرها من

المستخدمين الذين يصلون 

إلى غرفة تبادل معلومات 

السالمة األحيائية على أساس 

األطراف القادمة على تسجيل  (أ )

في غرفة تبادل  المعلومات اإللزامية

 المة األحيائيةمعلومات الس

األطراف وغير األطراف وأصحاب  (ب )

المصلحة اآلخرين القادرة على 

وضع معلومات غير إلزامية في 

غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

التنسيق المحسن وتقاسم الخبرات  (ج )

المة بشأن غرفة تبادل معلومات الس

اإلحيائية على المستويات الوطنية 

 العالميةوواإلقليمية ودون اإلقليمية 

زيادة وعي وقدرة أصحاب المصلحة  (د )

والجمهور العام على الحصول على 

إنشاء وصيانة البنية األساسية الوطنية واإلقليمية  1.1

 للوصول إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

وضع نظم وطنية وإقليمية ودون إقليمية لجمع وإدارة  2.1

 المعلومات لتقديمها لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 AJAXإنشاء مواقع شبكية وطنية باستخدام أدوات  1.1

 حسب مقتضى الحال Hermeو

تنظيم تدريب غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  1.1

اإلقليمية  لفئات مستهدفة محددة باستخدام شبكة المستشارين

 للغرفة

تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية المعنية بشأن  5.1

مواصلة وضع وتجهيز غرفة  تبادل معلومات السالمة األحيائية 

لتجارب والخبرات المتوافرة والتقليل لتعظيم استخدام الموارد وا

 إلى أدنى حد من ازدواجية الجهود
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 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

 منتظم

 

المعلومات عن طريق غرفة تبادل 

 معلومات السالمة األحيائية

إنشاء النظم الوطنية لجمع وإدارة  (ه )

المعلومات وتحميلها في غرفة تبادل 

معلومات السالمة األحيائية بشأن 

جميع المعلومات الالزمة بموجب 

 كولالبروتو

تنظيم التدريب لخبراء إدارة المعلومات في غرفة  1.1

ووضع آليات لتيسير استخدام  تبادل معلومات السالمة األحيائية

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من جانب مختلف 

 أصحاب المصلحة

لدان من رصد استخدام غرفة إنشاء آليات لتمكين الب 7.1

تبادل معلومات السالمة األحيائية على المستوى الوطني ومعالجة 

 الثغرات

مواصلة مشروعات بناء قدرات غرفة تبادل معلومات  8.1

السالمة األحيائية على المستويات الوطنية واإلقليمية ودون 

 اإلقليمية

تعزيز آلية تنسيق غرفة تبادل معلومات السالمة  9.1

على المستوى الوطني بما في ذلك التعاون المشترك بين  األحيائية

 الوزارات وبين الوكاالت مع أصحاب المصلحة المعنيين

 التثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائية: 7مجال التركيز 

 7الهدف التشغيلي 

 .فيما بين المؤسسات األكاديمية والمنظمات المعنيةي السالمة األحيائية من خالل زيادة التنسيق والتعاون يللترويج لتثقيف وتدريب أخصائ

 جتاوالن

 توافر مجموعة مستدامة من أخصائيي السالمة األحيائية المزودين بمختلف القدرات على المستويين الوطني والدولي؛ 

 تحسين برامج  التثقيف والتدريب على السالمة األحيائية؛ 

 ين والطالب فيما بين المؤسسات األكاديمية والمنظمات المعنيةزيادة تبادل المعلومات ومواد التدريب والموظف. 

 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

  عدد المؤسسات األكاديمية

بحسب اإلقليم التي توفر 

التثقيف ودورات التدريب 

والبرامج ذات الصلة بالسالمة 

 األحيائية

  عدد مواد التدريب والنماذج

ة اإللكترونية للسالمة األحيائي

 المتوافرة

 

تحسين عملية تحديد االحتياجات من  (أ )

 المستهدفين التدريب والمهتمين

معلومات عن األوضاع الراهنة فيما  (ب )

يتعلق بمبادرات التثقيف والتدريب 

 المتاحة للسالمة األحيائية

ملفات الحياة )الوثائق ذات الصلة  (ج )

 (الواقعية وتقارير تقييم المخاطر

حيائية األ المتاحة للتثقيف والسالمة

 وأغراض التثقيف

تجميع مبادرات التدريب والتثقيف  (د )

بشأن السالمة األحيائية القائمة 

 وتوافر المدربين

إتاحة دورات التدريب اإللكتروني  (ه )

وغير ذلك من التعليم عن بعد 

وبرامج التدريب بشان السالمة 

 األحيائية

عقد المؤتمرات العلمية والمهنية  (و )

وحلقات العمل لدعم تبادل 

 ومات والخبراتالمعل

توفير التدريب المستمر لمنظمي  (ز )

السالمة األحيائية من خالل برامج 

 التدريب أثناء العمل، وخارج العمل

االضطالع بعمليات تقييم لالحتياجات الدورية من  1.7

التدريب للتأكد من الطلب على برنامج التثقيف والتدريب للسالمة 

 المستهدفيناألحيائية وتحديد المهتمين 

أو تعزيز برامج التثقيف والتدريب بشأن /وضع و 2.7

الوطنية واإلقليمية ودون السالمة األحيائية على المستويات 

 اإلقليمية

تبادل المعلومات عن دورات وبرامج  التثقيف  1.7

والتدريب القائمة بشأن السالمة األحيائية من خالل غرفة تبادل 

 معلومات السالمة األحيائية

مناهج الدراسية للسالمة دمج السالمة األحيائية في ال 1.7

 األحيائية للبرامج والدورات األكاديمية القائمة

إنشاء آليات أو شبكات تنسيق وطنية وإقليمية ودون  5.7

ات المعنية بالتثقيف والتدريب في مجال السالمة سإقليمية للمؤس

 األحيائية لتيسير تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات

سالمة األحيائية تبادل مواد التدريب والبحوث بشأن ال 1.7

 فيما بين المؤسسات األكاديمية

وضع برامج للتبادل األكاديمي والزمالت لتيسير  7.7

تقاسم الخبرات بما في ذلك من خالل التعاون بين الشمال 

 والجنوب والتعاون بين بلدان الجنوب

وصيانة قاعدة البيانات في غرفة تبادل توسيع  8.7

ورات التدريب معلومات السالمة األحيائية بشأن برامج ود

والتثقيف عن السالمة األحيائية، والموظفين والخبراء األكاديميين 

 بشأن المشروعات ومواد التدريب ذات الصلة

تعزيز قدرة الجامعات ومعاهد البحوث ومراكز  9.7
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 األنشطة النواتج/ النتائج المؤشرات

الخبرة الرفيعة لتسليم التثقيف والتدريب في مجال السالمة 

 األحيائية

 

 األدوار والمسؤوليات 4-2

األخرى بدور وسوف تضطلع الكيانات . لية الرئيسية عن تنفيذ خطة العمل على عاتق األطراف والحكومات األخرىتقع المسؤو .11

 :، عمايليضمن جملة أموروستكون األطراف والحكومات األخرى مسؤولية، . مساند بما في ذلك توفير المساعدات المالية والتقنية

 عنها لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛تحديد االحتياجات من بناء القدرات واإلبالغ  (أ )

 تصميم وتنفيذ التدخالت النوعية لبناء القدرات؛ (ب )

 حشد الموارد المحلية واالستفادة من الدعم المالي والتقني المتاح من خالل القنوات الثنائية والمتعددة األطراف؛ (ج )

 ؛ها بشأن بناء القدراتبالتقارير عن أنشطتتزويد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  (د )

 ؛توفير بيئة ممكنة وقيادة لتشجيع الكيانات األخرى على وضع مبادرات بناء القدرات (ه )

توفير التوجيه والتنسيق ألنشطة بناء القدرات بما لدى الكيانات األخرى بما في ذلك الجهات المانحة ضمن إطار  (و )

 .اإلستراتيجية أو خطة العمل الوطنية لبناء القدرات

األخرى  ضطلع الكيانات األخرى بما في ذلك مرفق البيئة العالمية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدوليةت وسوف .11

غير الحكومية والقطاع والهيئات اإلقليمية والجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات األكاديمية والبحثية والمنظمات 

األطراف والحكومات األخرى استنادا إلى ميزتها النسبية وخبراتها مع مراعاة األدوار اإلشارية المحددة في  الخاص بأدوار مختلفة لدعم

 .BS-I/5الثاني بالمقرر المرفق 

 :سوف تضطلع األمانة بما يلي رهنا بتوافر الموارد ،BS-I/5وعالوة على األدوار المحددة في المرفق الثاني بالمقرر  .12

حديد احتياجاتها من بناء القدرات من خالل توفير األدوات المالئمة لتقييم االحتياجات وإسداء راف في تمساعدة األط (أ )

 اإلقليمية ودون اإلقليمية في هذا الصدد؛المشورة بناء على طلب، وتنظيم حلقات العمل 

 ؛تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لوضع مقترحات المشروعات (ب )

مارسات الجيدة والدروس المستفادة في مجاالت تصميم مشروعات السالمة األحيائية إعداد مجموعة أدوات بشأن الم (ج )

 وإدارتها وتقييمها؛

تيسير  على ضمن جملة أموراألحيائية للعمل تنظيم حلقات عمل تدريبية لألطراف في مجال حشد الموارد للسالمة  (د )

سياق األنشطة الرامية إلى تيسير تنفيذ إستراتيجية االتفاقية بشأن  تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة ووضع استراتيجيات حشد الموارد في

 ؛حشد الموارد

ويتحمل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول مسؤولية شاملة عن توفير اإلرشاد بشأن تنفيذ خطة العمل  .11

 واستعراض فاعليتها وفائدتها؛

 الموارد الالزمة للتنفيذ 4-3

العمل بدعم مالي من مختلف المصادر من بينها مرفق البيئة العالمية والتمويل الثنائي والمتعدد األطراف سوف تنفذ خطة  .11

طار مخصصات الميزانيات الوطنية تشجيع األطراف على أن تدرج في إوسيجري أيضا . والمساهمات المالية الطوعية من خالل األمانة

 ؛تمويل أنشطة بناء قدرات السالمة األحيائية
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الشاملة لتقييم  ستدعى األطراف إلى أن تقيم وتقدم لألمانة احتياجاتها من التمويل المتعلق بتنفيذ خطة العمل كجزء من العمليةو .15

تحتاجها األطراف من البلدان النامية واألطراف من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول لتنفيذ الخطة كمية الموارد المالية التي 

. 2121-2111، والخطة اإلستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 2121-2111للفترة للتنوع البيولوجي  اإلستراتيجية

يجري تشجيع األطراف والحكومات األخرى على تحديد وتعظيم فرص المساعدات التقنية والتعاون من المصادر وعالوة على ذلك 

 .اإلقليمية والدولية لتنفيذ خطة العمل

عنصرا حاسما في ستكون القدرة على حشد الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية بطريقة يمكن التنبؤ بها وعلى أساس مستدام  .11

ات، عن وفي هذا الصدد تشجع األطراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لحشد الموارد وتبادل المعلوم. نجاح تنفيذ خطة العمل

 .السالمة األحيائية، بشأن الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادةات طريق غرفة تبادل معلوم

 الرصد والتقييم 4-4

وسوف تعد األمانة، . سيتولى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول عمليات رصد وتقييم تنفيذ خطة العمل .17

تقريرا عن حالة تنفيذ خطة العمل، وعن كيفية استخدام اإلطار من جانب األخرى على أساس المذكرات المقدمة من األطراف والحكومات 

ببناء قدرات السالمة األحيائية أو في دعم األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية في تخطيط وتنفيذ ورصد أنشطتها المتعلقة 

بشأن اجتماع لألطراف في البروتوكول للنظر وإصدار إرشاد وسيقدم التقرير المؤتمر األطراف العامل ك. تمويل برامج السالمة األحيائية

 .التدابير الرامية إلى تحسينها

وسوف تحدد التقارير المتعلقة بحالة تنفيذ خطة العمل األنشطة التي نفذت والنتائج الرئيسية التي تحققت حتى يمكن توفير  .18

الصدد، سوف يطلب من الحكومات والمنظمات المعنية تقديم  وفي هذا. على مختلف المستوياتإحساس أوضح بالتقدم الشامل المحرز 

وسيستخدم ذلك كقياس جيد لنواتج مجال تركيز بناء القدرات في الخطة اإلستراتيجية . أنشطتها والنتائج التي حققتهامذكرات عن كل من 

 .للبروتوكول

وسوف تضع األمانة إطار للرصد أكثر . وسوف تستخدم المؤشرات الواردة في خطة العمل في رصد وتقييم التقدم المحرز .19

 .ومنهجية تجميع البيانات بما في ذلك كيفية جمع البيانات ومكان ذلك ، المؤشراتضمن جملة أموروضوحا يتناول، 

 استعراض اإلطار وخطة العمل -خامسا

ف في البروتوكول سيجري استعراض شامل لإلطار وخطة العمل للنظر من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرا .11

البروتوكول  لفاعليةللبروتوكول وعملية التقييم واالستعراض الرابعة باالقتران مع استعراض منتصف المدة للخطة اإلستراتيجية 

 .من البروتوكول 15وضت بها المادة وإجراءاته ومرفقاته التي ف

---- 


