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  تقریر تجمیعي عن الخبرات والدروس المستفادة فیما یتعلق بتنفیذ
  برتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة 

 مذكرة من األمین التنفیذي

 مقدمة

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في الذي نظره مؤتمر  1فعالیة البروتوكول،ل الثانى أشار التقییم واستعراض .1
أنھ في حین أن بعض التقدم قد تحقق في تنفیذ البروتوكول، فإن إلى بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة في اجتماعھ السادس، 

لیة وتشمل ھذه العقبات نقص الموارد البشریة والما. عددا من العقبات حال دون تنفیذه بصورة كاملة على المستوى الوطني
 إدراجوراسمي السیاسات، ومحدودیة  الجمھور العام والتقنیة، وانخفاض مستوى الوعي بقضایا السالمة األحیائیة بین 

اعتبارات السالمة األحیائیة في السیاسات والخطط والبرامج ذات الصلة على المستوى القطاعي، والمشترك بین القطاعات بما 
 .وطنیة للتنوع البیولوجي، وخطط التنمیة الوطنیة وسیاسات وبرامج التعاون اإلنمائيوخطط العمل الستراتیجیات اإلفي ذلك 

ووافق مكتب االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة  .2
قدمھ األمین التنفیذي بعقد  ، على مقترح2013تشرین األول / أكتوبر 6األحیائیة، خالل اجتماعھ الذي عقد في مونتریال في 

دورة خاصة بشأن تنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة خالل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
عقد ھذه الدورة الخاصة توفیر منتدى لتبادل وجھات النظر یتوخى من و .لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة

وعلى وجھ . دروس المستفادة بما في ذلك التحدیات التي ووجھت في تنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیةوالخبرات وال
الخصوص، سوف تتیح الدورة الخاصة لألطراف تبادل الخبرات ووجھات النظر بشأن إدراج السالمة األحیائیة في 

وخطط وبرامج التنمیة الوطنیة، وبشأن حشد موارد إضافیة  وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وسیاساتستراتیجیات اإل
للبروتوكول ستراتیجیة اإللتحقیق تقدم في تنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة على المستوى الوطني تمشیا مع الخطة 
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في بروتوكول اجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل ك على ذلكحسبما حث  2020- 2011للسالمة األحیائیة للفترة 
 .BS-V/16من مقرره ) ب(2و) أ(2قرطاجنة للسالمة األحیائیة في الفقرات 

من خالل " إلكتروني بشأن تنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة يمنتدى نقاش"واستعدادا للدورة الخاصة، عقد  .3
للتمكین من إجراء عملیات تبادل أولیة  2014ان حزیر/ یونیھ 13إلى أیار / مایو 26غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة من 

ودانییل لویس ) جنوب أفریقیا(مالتا كواثیكانا  يوقامت بتنسیق المنتدى النقاش 2 .لوجھات النظر والخبرات والدروس المستفادة
 151مجموعھ  ما وامن منظمات عرض 3طرفا و 21من  25مشاركا،  28وشارك في المناقشات ما مجموعھ  .)غرینادا(

وعالوة على ذلك، نظر االجتماع العاشر لفریق االتصال بشأن بناء القدرات ألغراض السالمة األحیائیة . المناقشات رسالة خالل
في بودابست، ھنغاریا، مسألة بناء القدرات إلدراج التدابیر الوطنیة لتنفیذ  2014نیسان / أبریل 9إلى  7الذي عقد في الفترة من 

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وسیاسات وخطط التنمیة ستراتیجیات اإلالمة األحیائیة في بروتوكول قرطاجنة للس
 .الوطنیة، ولحشد موارد إضافیة لدعم تنفیذ البروتوكول على المستوى الوطني

تصال المعني اإللكتروني، واالجتماع العاشر لفریق اال يوتوفر ھذه المذكرة تجمیعا للنتائج ذات الصلة للمنتدى النقاش .4
وخطط العمل الوطنیة للتنوع ستراتیجیات اإلالسالمة األحیائیة في  بإدراجبالخبرات والتحدیات والدروس المستفادة فیما یتعلق 
السالمة األحیائیة في ھذه  إدراجالممكنة لتعزیز عملیة ستراتیجیات اإلالبیولوجي، وخطط التنمیة الوطنیة، واألدوات و

العمل وخطط التنمیة الوطنیة، ویوجز القسم الثاني نتائج المناقشات اإللكترونیة بشأن حشد الموارد وخطط ستراتیجیات اإل
المعني ببناء  ویبین القسم الثالث نتائج االجتماع العاشر لفریق االتصال. لتحقیق تقدم في تنفیذ البروتوكول على المستوى الوطني

جتماع الخامس للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ القدرات ألغراض السالمة األحیائیة، وتوصیات اال
ویبین القسم األخیر . االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي المقدمة لمؤتمر األطراف في االتفاقیة والخاصة بالبروتوكول

 .المالحظات العامة والتوصیات التي نشأت عن المنتدى النقاشي اإللكتروني

وخطط ستراتیجیات اإلبرات والدروس الوطنیة المستفادة فیما یتعلق بإدراج السالمة األحیائیة في الخ  -أوال
 العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط التنمیة الوطنیة

، األطراف والحكومات األخرى BS-V/16من المقرر  2دعا اجتماع مؤتمر األطراف في البروتوكول، في الفقرة  .5
خطط العمل والبرامج الوطنیة ذات الصلة بتنفیذ البروتوكول، بما في ذلك استعراض إلى لمعنیة والمنظمات الدولیة ا

لبروتوكول ستراتیجیة اإلمع الخطة ،حسب مقتضى الحال، ، ومواءمتھاوخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيستراتیجیات اإل
لبشریة والمالیة الكافیة الالزمة لتنفیذ الخطة ، وتخصیص الموارد ا2020- 2011قرطاجنة للسالمة األحیائیة للفترة 

 .االستراتیجیة

، تبادل عدد من المشاركین "المنتدى النقاشي اإللكتروني بشأن تنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة"وخالل  .6
خطط العمل الوطنیة للتنوع وستراتیجیات اإلمعلومات تتعلق بخبرات بلدانھم ودروسھا المستفادة في إدراج السالمة األحیائیة في 

وتضمن ذلك معلومات عن العقبات والتحدیات الرئیسیة التي ووجھت، والمنافع المحتملة . البیولوجي، وخطط التنمیة الوطنیة
تعزیز القدرات الوطنیة على إلى كما ناقش المشاركون التدابیر الرامیة . لھذا اإلدراج، واألدوات والنھج واآللیات المستخدمة

 .وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط وعملیات التنمیةستراتیجیات اإلة فعالیة إدراج السالمة األحیائیة في زیاد

وخطط العمل الوطنیة للتنوع ستراتیجیات اإلالحالة الراھنة إلدراج السالمة األحیائیة في   -ألف
  البیولوجي وسیاسات وخطط التنمیة الوطنیة

بیالروس وكمبودیا، والكامیرون، والھند، ولیبیریا، وغویانا، وموریشیوس والمكسیك،  ن بینھاأدرج عدد من البلدان م .7
عمل وطنیة للتنوع  ةوخط ةإستراتیجیوجمھوریة مولدوفا، وجنوب أفریقیا، وسانت لوشیا، وأوغندا، السالمة األحیائیة في أول 

حة، وأدرج عدد من البلدان مثل الكامیرون ومالیزیا، وخطط العمل المنقستراتیجیات اإلأو ھذه /البیولوجي خاصة بھا و
 .والمكسیك اعتبارات السالمة األحیائیة في السیاسات والخطط والبرامج اإلنمائیة الخاصة بھا

                                                   
  http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2014.shtml. :تتوافر الرسائل الخاصة بالمنتدى النقاشي اإللكتروني على 2  
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ة وخط ةستراتیجیاإل أول  موضوعا رئیسیا في 17في كمبودیا، كانت السالمة األحیائیة والتكنولوجیا الحیویة من بین ف .8
ّ أنھا لم تكن بالتفاصیل الواردة في خطة العمل المعنیة بالسالمة األحیائیة عمل وطنیة للتن وع البیولوجي خاصة بھا إال

العمل المنقحة ال  ةوخط ةستراتیجیكذلك فإن المشروع الجدید لإل. 2014- 2010والتكنولوجیا الحیویة الحدیثة لكمبودیا للفترة 
 .تكنولوجیا الحیویةیغطي بصورة شاملة قضایا السالمة األحیائیة وال

قضایا األمن األحیائي، ) 2012(ولوجي وع البیالعمل الوطنیة الثانیة للتن ةوخطستراتیجیة اإلوفي الكامیرون، أدرجت  .9
لمكافحة ومنع  اوبرنامجإستراتیجیة وضع إلى ، ودعت مایة النظم االیكولوجیة واألنواعوحددتھا كمسألة تحظى باألولویة لح

القطاعیة لوزارة البیئة، وخطة التنمیة الوطنیة شواغل ستراتیجیة اإل، كما أدرجت )1- 7الھدف (بیولوجیة الكائنات الغازیة ال
، التي توفر 2011وعالوة على ذلك، تسند الخطة الثانیة لإلدارة البیئیة الوطنیة لعام . األمن األحیائي كمسألة تحظى باألولویة

. فیھا یة للسالمة األحیائیة باعتبارھا مكونا فرعیاواألول،البیئة ب ئیسیة المعنیةالرستراتیجیة اإل السیاساتیة التوجیھ للصكوك
قوة الدفع والمبررات لتعمیم اعتبارات السالمة  بدرجة كبیرة ،ھذه الوثائق السیاساتیة والصكوك القانونیة العریضة، وفرت و

ویتوقع أن یحظى األمن األحیائي . بالتنوع البیولوجىصلة وخطط التنمیة الوطنیة ذات الستراتیجیات اإلاألحیائیة في العدید من 
وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي التي تمنح الوالیة السیاساتیة، بقدر أكبر من ستراتیجیة اإلفي إطار عملیة التعمیم في 

 .االھتمام والدعم في عملیات صنع القرار في الكامیرون

نصرا أساسیا في العدید من الوثائق السیاساتیة مثل سیاسة البیئة الوطنیة لعام وفي الھند، تشكل السالمة األحیائیة ع .10
، وسیاسة التجارة )2008(، وخطة العمل الوطنیة للسالمة األحیائیة المنقحة 2007، والسیاسة الوطنیة للمزارعین لعام 2006

). 2014(الوطنیة للتكنوولجیا الحیویة یجیة ستراتاإلو) 2009(، والسیاسات الوطنیة بشأن إدارة الكوارث )2008(الخارجیة 
 .وتحظى ھذه السیاسات والبرامج بالدعم من التشریعات والمبادىء التوجیھیة ذات الصلة

یجیة وخطة العمل الوطنیة األولى للتنوع البیولوجي كما أدرجت تسترا، أدرجت السالمة األحیائیة في اإلوفي لیبیریا .11
غیر . المنقحة الجدیدة، وفي ھذا الصددـ قد تعتبر السالمة األحیائیة قضیة إنمائیة وطنیة ھامة وخطة العملستراتیجیة اإلفي ھذه 

وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي ذاتھا التي إستراتیجیة أن المھم ھو اإلرادة السیاسیة التي توفر الدعم من المیزانیة لتنفیذ 
 وتعرضتوخطة العمل األولى على كثیر من الدعم، ستراتیجیة اإلم تحصل ول. تشكل فیھا السالمة األحیائیة عنصرا أساسیا

 .نفس المصیرلالسالمة األحیائیة 

 تشملالتي ، 1996تنوع البیولوجي لعام وفي مالیزیا، كانت السالمة األحیائیة دائما جزءا من السیاسة الوطنیة لل .12
 أدرجت وقد .جت السالمة األحیائیة اآلن في خطة التنمیة الوطنیةوقد أدر. وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيستراتیجیة اإل

المیزانیة  قمةعلى  2007المخصصات الحكومیة في خطة التنمیة العاشرة لمالیزیا لتنفیذ قانون السالمة األحیائیة لعام 2014منذ 
في الوقت الحاضر استعراض السیاسة ویجري . 2008التشغیلیة السنویة المخصصة إلدارة السالمة األحیائیة منذ إنشائھا عام 

إلبراز دور السالمة األحیائیة لتمكینھا من  ویوفر ذلك فرصة. الوطنیة للتنوع البیولوجي، ویتوقع أن تستكمل خالل العام القادم
 .اجتذاب الموارد المالیة الالزمة

، 2000لتنوع البیولوجي منذ عام وخطط العمل الوطنیة لستراتیجیات اإلوفي المكسیك، أدرجت السالمة األحیائیة في  .13
ولدى المكسیك قانون وطني عامل بشأن السالمة األحیائیة، وھیئة . السابقة والحالیة للتنوع البیولوجيستراتیجیات اإلوتتجسد في 

محورة جینیا وطنیة معنیة بالسالمة األحیائیة تعرف باسم اللجنة المشتركة بین الوزارات المعنیة بالسالمة األحیائیة للكائنات ال
ویشار بوضوح للسالمة األحیائیة في الخطة البیئیة . التي تتولى مسؤولیة تنسیق السیاسات العامة بشأن الكائنات المحورة الحیة

وضع إلى وقد أشیر  .فیما یتعلق بأنشطة رصد وتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة، وفي الخطة الزراعیة الوطنیة
لإلسھام في اإلنتاج الزراعي باعتبار ذلك ھدفا ) بما في ذلك التكنولوجیا الحیویة الحدیثة(ورة سلیمة التكنولوجیات الحیویة بص

تنسیق وثیق لضمان إلى وتحتاج جھات االتصال الوطنیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وبروتوكول قرطاجنة . ستراتیجیاإ
وفي حین تحقق تقدم في ھذا . وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيتیجیات سترااإلأن تكمل أنشطة السالمة األحیائیة أھداف 

 .المجال، یتعین بذل جھود مستمرة لمواءمة السیاسات في مختلف القطاعات

حدد یوخطة العمل الوطنیة الجدیدة للتنوع البیولوجي السالمة األحیائیة، وستراتیجیة اإلوفي مولدوفا، یدرج مشروع  .14
تتساوق مع بروتوكول قرطاجنة وخطتھ  والتى ات التي تتخذ في اآلجال القصیرة والمتوسطة والطویلةعددا من اإلجراء

وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي بتعزیز القدرات ستراتیجیة اإلوتتعلق القضایا واإلجراءات الواردة في . ستراتیجیةإلا
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ختبري للكائنات المحورة الحیة، والتسھیالت والمھارات، والرصد واإلجراءات لتقییم المخاطر وإدارة المخاطر، والرصد الم
والتفتیش، وإدراج االعتبارات االجتماعیة االقتصادیة في عملیات صنع القرار، وضمان اآللیات المالیة ألغراض المسؤولیة 

 .والجبر التعویضي فضال عن المعلومات العامة والشفافیة في صنع القرار

. مشروع قانون السالمة األحیائیة على البرلمان یجرى حالیا عرضاسة السالمة األحیائیة، ووفي نیجیریا، وضعت سی .15
وسوف ضمن إصدار قانون السالمة األحیائیة تعمیم السالمة األحیائیة في النظام الوطني، وسوف یجتذب مخصصات محددة في 

ظام الوطني، رخص المجلس الوطني للبیئة لجمیع الوالیات زیادة تعمیم السالمة األحیائیة في النإلى وسعیا . المیزانیة الوطنیة
كما طلب من المعاھد القادرة على االضطالع بأنشطة التكنولوجیا الحیویة الحدیثة إنشاء لجان . إنشاء مكتب للسالمة األحیائیة

ذات صلة بالسالمة األحیائیة  امھام تتولىوأنشأت الوكاالت والوزارات االتحادیة التي . مؤسسیة للسالمة األحیائیة، واعتمادھا
مكاتب للسالمة األحیائیة، ولدیھا غرفة لتبادل معلومات السالمة األحیائیة أسند إلیھا عملیة تحدید تراخیص المستخدمین 

ة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي النظام الوطني للسالمة األحیائیة مع إسناد إدارتھ لوزارة البیئستراتیجیة اإلوتضمنت 
 .االتحادیة

وخطة العمل الوطنیة الحالیة للتنوع البیولوجي بالدعم، ضمن جملة ستراتیجیة اإلوفي جنوب أفریقیا، حظى وضع  .16
یولوجي بحتمال حدوث تأثیرات سلبیة للتوسع في زراعة المحاصیل المحورة جینیا على التنوع الالشواغل السائدة لل نتیجةأمور، 

إتباع نھج إلى تعزیز التشریعات وصنع القرار والرصد واإلنفاذ، والحاجة إلى یا، والحاجة الوافر والفرید في جنوب أفریق
إلى تحوطي إزاء إطالق الكائنات المحورة الحیة في البیئة وخاصة في المناطق ذات األولویة للتنوع البیولوجي، والحاجة 

وخطة عمل وطنیة إستراتیجیة وضع  عن ھذه العوامل  وقد أسفرت. مواءمة السیاسات والتشریعات داخل القطاعات وفیما بینھا
أدنى حد من المخاطر المحتملة إلى ضمان اإلدارة الفعالة وتدابیر الرقابة للتقلیل إلى للتنوع البیولوجي تھدف، ضمن جملة أمور، 

نوع البیولوجي األنشطة وخطة العمل الوطنیة للتستراتیجیة اإلوتتضمن . الكائنات المحورة الحیة منعلى التنوع البیولوجي 
) 2(ضمان التعاون والتنسیق المؤسسین للتعامل مع المخاطر المحتملة التي تفرضھا الكائنات المحورة الحیة ) 1(النوعیة التالیة 

تبادل ) 3(وضع وتنفیذ تدابیر فعالة إلدارة ومكافحة األنشطة التي تنطوي على مخاطر ذات صلة بالكائنات المحورة الحیة 
أدنى حد من المخاطر المرتبطة إلى مواصفات السالمة األحیائیة للتقلیل  أرقىمات، وتوفیر الدعم لضمان اعتماد وتنفیذ المعلو

ویتضمن الفصل الخامس من خطة التنمیة الوطنیة ترتیبات لتحقیق االستدامة والصمود على المستوى . بالكائنات المحورة الحیة
للتكیف لحمایة إستراتیجیات ستثمار في التكنولوجیات الزراعیة الجدیدة والبحوث ووضع زیادة اال"إلى البیئي، ویبرز الحاجة 

وقد بذلت جھود إلشراك اإلدارات الحكومیة األخرى مثل إدارة . سبل العیش في المناطق الریفیة والتوسع في الزراعة التجاریة
یر ذلك من أصحاب المصلحة المھمین في معالجة قضایا الزراعة والغابات ومصاید األسماك، وإدارة العلوم والتكنولوجیا وغ

السالمة األحیائیة وقد عزز ھذا التعاون االعتراف بالسالمة األحیائیة في القطاعات األخرى، وتخصیص المیزانیات الوطنیة في 
 .بیئةمختلف الھیئات للسالمة األحیائیة وتنفیذ التشریعات ذات الصلة بالسالمة األحیائیة لتعزیز حمایة ال

وخطة العمل الوطنیة الثانیة للتنوع البیولوجي ستراتیجیة اإلوفي سانت لوشیا، أدرجت السالمة األحیائیة في مشروع  .17
كما أدرجت السالمة األحیائیة في الخطط . وسوف ییسر ذلك إنشاء نظم لتحقیق اإلدارة الفعالة للسالمة األحیائیة) 2020- 2014(

اد األخضر لتحقیق التقدم في التنمیة االجتماعیة االقتصادیة، واعترف بالنظم التنظیمیة للسالمة وضع مبادرة االقتصإلى الرامیة 
التنمیة الوطنیة  وسوف تتضمن خطة. األحیائیة على أنھا بالغة األھمیة للتطبیق المأمون للتكنولوجیا الحیویة الحدیثة

 .وي على خطط لإلدارة الفعالة للسالمة األحیائیةوخطة العمل المنقحة للتنوع البیولوجي التي تحتستراتیجیة اإل

وقد ساعد إدراج خطط السالمة . وفي المملكة المتحدة، یعترف بأھمیة السالمة األحیائیة في مختلف الوثائق السیاساتیة .18
دام المأمون والرشید االستخدعم إلى التدابیر الرامیة  أھمیةالتنوع البیولوجي الوطنیة في زیادة مكانة وإستراتیجیة األحیائیة في 

 .للكائنات المحورة جینیا

وخطة العمل ستراتیجیة اإلضایا السالمة األحیائیة باعتبارھا عناصر بالغة األھمیة في قوفي زمبابوي، لم یعترف ب .19
األحیائیة في  ولم تأخذ األموال المخصصة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي أنشطة السالمة. الوطنیة األولى للتنوع البیولوجي

توافر تمویل  لوخطة العمل الوطنیة الجدیدة، ومن المأموستراتیجیة اإلغیر أن قضایا السالمة األحیائیة أدرجت في . االعتبار
 .لقضایا السالمة األحیائیة في إطار حافظة التنوع البیولوجي
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خطط العمل الوطنیة وستراتیجیات اإلالتحدیات الرئیسیة أمام إدراج السالمة األحیائیة في   -باء
  للتنوع البیولوجي وخطط التنمیة الوطنیة

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي ستراتیجیات اإلتتباین العقبات والتحدیات أمام إدراج السالمة األحیائیة في  .20
ألحیائیة في مختلف ففى كمبودیا یتمثل التحدي الرئیسي في أنھ رغم تخلل السالمة ا. وخطط التنمیة الوطنیة، من بلد آلخر

، فإن التنسیق محدود فیما بین أصحاب )الزراعة والصحة واالیكولوجیا، والنواحي االجتماعیة االقتصادیة والبیئیة(القطاعات 
 .المصلحة في ھذه القطاعات

كائنات وفي مالیزیا، تتمثل العقبة الرئیسیة التي برزت خالل السنوات الماضیة في مقاومة الصناعة لعملیة تنظیم ال .21
غیر أن الصناعة وافقت على القانون بعد حوار متساوق عالج . قانون السالمة األحیائیة إلغاءكانت ترید  حیثالمحورة الحیة 

كما كان نقص التمویل الالزم للسالمة األحیائیة . بصورة كافیة القضایا التي أثیرت، وأصبح القانون ینفذ حالیا بطریقة مرنة
، مخصصات في المیزانیة الوطنیة 2007أن الحكومة رصدت، منذ إصدار قانون السالمة األحیائیة في  یشكل تحدیا كبیرا إالّ 

 .لتنفیذه

وفي المكسیك، تضمنت التحدیات الرئیسیة نقص التنسیق والتجانس والفعالیة بشأن األنشطة الخاصة بتنفیذ الصكوك  .22
عدم التوافق بین الرؤیة واألھداف، ونقص إلى ذلك بالدرجة األولى القانونیة والسیاسات ذات الصلة بالسالمة األحیائیة، ویعزى 

وثمة تحد آخر یتمثل في نقص الموارد البشریة الماھرة وأعباء العمل الثقیلة على جھات االتصال الوطنیة مما . تبادل المعلومات
 .جھات نظرھا وتصنیفھاویقصر قدراتھا على توفیر المعلومات للقطاعات المعنیة وجمع 

تعذر الحصول على إلى في نیجیریا، تتمثل العقبة الرئیسیة في عدم وجود قانون وطني للسالمة األحیائیة مما أدى و .23
 .اعتمادات في المیزانیة الوطنیة

تعزیز مختبرات البحوث البیولوجیة من : تحسین فیما یتعلق بمایليإلى وفي باكستان، تحتاج آلیة السالمة األحیائیة  .24
مخاطر في حاالت معینة وفقا لبروتوكول قرطاجنة، وتعزیز قدرة المؤسسات ال، والنھوض بعملیة تقییم المصالح التجاریة

التنظیمیة للتحقق مادیا من بیانات السالمة األحیائیة التي تطبقھا الشركات قبل السماح بإطالق المحاصیل المحورة جینیا، وإنشاء 
طاعات، ومواصلة إشراك أجھزة اإلعالم والجمھور من خالل استثارة مؤسسات منظمة للسالمة األحیائیة على مستوى المق

 .الوعي وحلقات المعلومات التدریبیة بشأن السالمة األحیائیة

وخطط العمل ستراتیجیات اإلوفي جنوب أفریقیا، یتمثل التحدي الرئیسي الذي یعوق إدراج السالمة األحیائیة في  .25
. السلطات المسؤولة عن البیئة من بینلسلطات المعنیة بمسائل السالمة األحیائیة لیست الوطنیة للتنوع البیولوجي في حقیقة أن ا

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي فحسب بل وفي ستراتیجیات اإلوفي ھذه الحالة، یتعین إدراج السالمة األحیائیة ال في 
وثمة تحد آخر یتمثل . التكنولوجیا، والتجارة، والصناعةالسیاسات والخطط الخاصة بالقطاعات األخرى مثل الزراعة والعلوم، و

في انعدام مخصصات التمویل المحددة للسالمة األحیائیة ضمن المخصصات الوطنیة المعنیة بالتنوع البیولوجي في مرفق البیئة 
 .ولذا فإن قضایا السالمة األحیائیة ال تحصل بالضرورة على موارد كافیة. العالمیة

األخرى التي أشیر إلیھا خالل المنتدى النقاشي اإللكتروني نقص الدعم السیاسي أو الحصول علیھ  وتشمل التحدیات .26
على مستوى السیاسات، وخاصة في الحاالت التي یتعذر فیھا بیان أن للسالمة األحیائیة تأثیرات كبیرة في االقتصاد والمجتمع 

جیدة للتغلب على ھذا التحدي تتمثل في إنشاء، إستراتیجیة أن ثمة ى إلوفي ھذا الصدد، أشیر . المتوسطإلى في األجلین القصیر 
حسب مقتضى الحال، صالت بین السالمة األحیائیة والقضایا واألولویات الوطنیة األخرى مثل الحد من الفقر، واالستثمار 

 .الخارجي المباشر في بحوث التكنولوجیا الحیویة وإنتاجھا وفي التكیف مع تغیر المناخ

  المنافع المحتملة إلدراج السالمة األحیائیة في السیاسات والخطط ذات الصلة  -جیم

حدد المشاركون في المنتدى النقاشي اإللكتروني عددا من المنافع المحتملة من إدراج السالمة األحیائیة في  .27
أن ھذا اإلدراج  ، وأشیر الىوخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وخطط التنمیة الوطنیة ضمن جملة أمورستراتیجیات اإل

 :سوف یحقق مایلي
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في توضیح دور السالمة األحیائیة  والمساعدةتعزیز مكانة وأھمیة السالمة األحیائیة على المستوى الوطني،   )أ (
 في ضمان حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام، والترویج للتنمیة المستدامة؛

تدابیر (ي تدعم االستخدام المأمون والرشید للكائنات المحورة الحیة إبراز مكانة وأھمیة وإدراك التدابیر الت  )ب (
 ؛)السالمة األحیائیة

 زیادة الوعي بحفظ التنوع البیولوجي في وضع وتنفیذ أنشطة التكنولوجیا الحیویة الحدیثة؛  )ج (

زیادة الفرص لحشد الموارد داخلیا وخارجیا وذلك مثال للمساعدة في ضمان المخصصات الخاصة في   )د (
 3یزانیات الوطنیة للسالمة األحیائیة، واجتذاب كذلك الدعم الخارجي؛الم

 المساعدة في تعظیم استخدام الموارد المتاحة وضمان المزید من الدعم من أصحاب المصلحة المعنیین؛  )ه (

جاد لقضایا السالمة األحیائیة بما في ذلك جانب التمویل الذي یدعم ال إیالء اإلھتمامالمساعدة في ضمان   )و (
 تدامة الطویلة األجل؛االس

لمشروعات البحوث المشتركة التي یمكن أن تساعد في إدارة األنواع الغریبة الغازیة، واحداث ھذه  الترویج  )ز (
 مناولتھا ، ومشروعات بحوث التكنولوجیا الحیویة؛تحسین  األنواع التي لم یوافق علیھا، و

ومیة القطاعیة ذات الصلة وزیادة كفاءتھا تیسیر التنسیق وتدعیم التآزر مع عمل وأنشطة اإلدارات الحك  )ح (
 .وتعزیز مسؤولیاتھا المشتركة

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي والسیاسات والخطط ستراتیجیات اإلوسیؤدي إدراج السالمة األحیائیة في  .28
 :توفیر منتدىإلى والبرامج اإلنمائیة الوطنیة 

 لبیة المحتملة للكائنات المحورة الحیة على التنوع البیولوجي؛الستثارة الوعي بشأن التأثیرات اإلیجابیة والس  )أ (

السالمة األحیائیة ضمن أعلى األولویات الوطنیة، والمناقشات واإلجراءات المتعلقة إلى لضمان أن ینظر   )ب (
 بسیاسة التنمیة المستدامة على المستوى الوطني؛

 إلنفاذ؛تعزیز التشریعات، وصنع القرار، والرصد واإلى لتحقیق الحاجة   )ج (

التخاذ نھج تحوطي إلطالق الكائنات المحورة الحیة في البیئة وخاصة في المناطق ذات األولویة للتنوع   )د (
 البیولوجي؛

 لمواءمة السیاسات والتشریعات في القطاعات وفیما بینھا؛  )ه (

 .لتیسیر تخصیص الموارد المالیة والبشریة للسالمة األحیائیة في سیاق إدارة التنوع البیولوجي  )و (

ستراتیجیات اإلوالنھج المستخدمة في إدراج السالمة األحیائیة في ستراتیجیات اإلاألدوات و  -لدا
  وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، والتخطیط اإلنمائي، وعملیات التمویل والتنفیذ

وخطط العمل ات ستراتیجیاإلاستخدمت الحكومات أدوات وطرق ونھج مختلفة إلدراج اعتبارات السالمة األحیائیة في  .29
ستراتیجیات اإلأن نفس إلى وأشار أحد المشاركین . الوطنیة للتنوع البیولوجي والسیاسات والخطط والبرامج اإلنمائیة الوطنیة

                                                   
وخطط العمل الوطنیة الثانیة للتنوع البیولوجي وخطة القطاع البیئي والخطة الثانیة ستراتیجیة اإلفي  السالمة األحیائیةأن إدراج قضایا  مثل أنھ لوحظ في الكامیرون  3

 .فخالل العامین الماضیین قدمت مخصصات محددة ألنشطة السالمة األحیائیة في المیزانیة الوطنیة. ارة البیئیة الوطنیة، وفر فرصة كبیرة لحشد الموارد داخلیالإلد
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وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في خطط التنمیة الوطنیة وغیر ذلك من ستراتیجیات اإلوالنھج المستخدمة في تعمیم 
ویتطلب الكثیر من ھذه . وخطط التنمیة الوطنیة أیضاستراتیجیات اإلتفید في إدراج السالمة األحیائیة في ھذه الخطط القطاعیة س

إجراء عملیات تقییم بیئیة وصحیة واجتماعیة للتكنولوجیات الحیویة أو التدخالت النوعیة  الوطنیةوخطط التنمیة ستراتیجیات اإل
ویوفر بعضھا محور تركیز على الكائنات المحورة . البیولوجي واستخدامھ المستدام وخاصة إذا كان لھا تأثیر على حفظ التنوع

وتشكل عملیات التقییم ھذه . الحیة مثل سیاسة مالیزیا الوطنیة بشأن التنوع البیولوجي التي یجري تنقیحھا في الوقت الحاضر
استكشاف الطرق للنھوض بإدراج السالمة األحیائیة لدى ینبغى و.جزءا أساسیا من تنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وحفظ التنمیة الوطنیة، استخدام نتائج العمل القائمة بموجب ستراتیجیات اإلفي 
فریق الخبراء  الذي وضعھ" اإلرشاد المعني بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة"قرطاجنة للسالمة األحیائیة مثل  لبروتوكو

ویوفر اإلرشاد، مثال إرشادات لألطراف وغیرھم . التقنیین المخصص لتقییم المخاطر، والمنتدیات النقاشیة اإللكترونیة المعنیة
ویمكن أن تساعد مثل ھذه الوثائق األطراف في ضمان أن . بشأن تقییم المخاطر، ویقدم وثیقة جاھزة وعملیة وقابلة لالستخدام

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط التنمیة الوطنیة على أساس ستراتیجیات اإلسالمة األحیائیة في یكون إدراج ال
 .عناصر واضحة ومستنیرة

وخطط العمل الوطنیة ستراتیجیات اإلوالنھج المتعلقة بكیفیة إدراج السالمة األحیائیة في ستراتیجیات اإلولدى مناقشة  .30
النھج المفاھیمي العام الذي یطبق على التخطیط االستراتیجي للتنوع البیولوجي لتحقیق  جضا إدراللتنوع البیولوجي، یتعین أی

ویتعین تطبیق ھذا النھج أیضا على تحدید أنشطة السالمة األحیائیة المالئمة التي تتعلق بتحقیق . أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي
أنشطة السالمة األحیائیة والتنوع البیولوجي نھجا ھاما في تحقیق الكفاءة التآزر بین  أن یمثلوینبغي . أھداف إیتشي في البلد

 .الرفیعة والنتائج

في الوزارات واإلدارات والوكاالت المعنیة " المناسبین"الرئیسیة في تحدید األشخاص ستراتیجیات اإلوتتمثل إحدى  .31
ویمكن استخدام االجتماعات التشاوریة . لبدء المحتمةوالتشاور والتواصل معھم لتحدید مجاالت األولویة التي ستدرج، ونقاط ا

 .وحلقات العمل لتمكین أصحاب المصلحة من التعبیر عن وجھات نظرھم أو التحقق مما تم تجمیعھ

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وخطط التنمیة ستراتیجیات اإلوسوف یتطلب تعمیم السالمة األحیائیة في  .32
الوعي وبناء القدرات، وتوافق اآلراء فیما بین صانعي السیاسات وتوفیر اإلرادة السیاسیة إلدراج تنفیذ  الوطنیة أیضا استثارة

 .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة باعتباره من األولویات الوطنیة ومن ثم توفیر المخصصات لھ في المیزانیات الوطنیة

وخطط العمل الوطنیة للتنوع ستراتیجیات اإلسالمة األحیائیة في وقد استخدمت األطراف نقاط بدء متباینة إلدراج ال .33
ففي مالیزیا، جرى تحدید وضع التكنولوجیات الحیویة بما في ذلك التكنولوجیات الحیویة . الیبولوجي، وخطط التنمیة الوطنیة

عملیة تنظیمیة  إستحدثتلحدیثة، ومع تحقیق تقدم صوب وضع التكنولوجیات الحیویة ا. الحدیثة باعتبارھا محركا ھاما لالقتصاد
 .في خطة التنمیة الوطنیة وإن لم یكن ذلك على قدم المساواة مع التكنولوجیا الحیویة) السالمة األحیائیة(لضمان سالمتھا 

وخطط العمل ستراتیجیات اإلمختلفة مفیدة في إدراج السالمة األحیائیة في إستراتیجیة وفي الكامیرون، كانت نھج  .34
وتعالج الكائنات . ویجري حالیا اعتماد نھج شامل للتعامل مع قضایا السالمة األحیائیة. تنوع البیولوجي وخطط التنمیةالوطنیة لل

جنب مع األنواع الغریبة الغازیة الدخیلة أو المحلیة، وأقیمت صلة قویة بین الكائنات المحورة الحیة إلى المحورة الحیة جینیا 
لتنوع البیولوجي یتطلب نھجا متعدد التخصصات ودعم من القطاعات ل الغازیةالكائنات ع فالتعامل م. والتنوع البیولوجي

الرئیسیة، وقد تحقق ذلك من خالل اللجنة االستشاریة الوطنیة للسالمة األحیائیة التي أوكل إلیھا تقدیم المشورة بشأن قضایا 
للجنة بالغ األھمیة في ضمان الدعم من مختلف القطاعات، وكان الطابع المتعدد القطاعات لھذه ا. السالمة األحیائیة ورصدھا

وقد شكلت وزارة البیئة، من خالل مذكرة تفاھم مع القطاعات . وإشراك القطاعات ذات الصلة بما في ذلك القطاع الخاص
البحث العلمي الرئیسیة، أفرقة مھام یوجد مقرھا في مكتب الوزارات الشریكة المشاركة بما في ذلك وزارة الزراعة ووزارة 

األشخاص إلى أنھ قد أسند إلى وتشیر االتجاھات المالحظة ). المسؤولة عن مراكز البحوث والجامعات(ووزارة التعلیم العالي 
المسؤولین عن التنوع البیولوجي في ھذه الوزارات أیضا مھام األشخاص المسؤولین عن السالمة األحیائیة إلدارة أفرقة المھام 

قد شاركت القطاعات الرئیسیة، من خالل ھذا النھج، بصورة جماعیة في مناولة الطلبات واالضطالع بإجراءات و.المشار إلیھا 
العناصر  إشراك  وقد أیضا. الرصد والرقابة والمتابعة بصورة مشتركة وخاصة في التجارب الحقلیة للكائنات المحورة الحیة

وخطة العمل ستراتیجیة اإلوتوفر . الرئیسیة من خالل العملیات االستشاریةبصورة مباشرة بھذه الھیئات  تشارك التي الالفاعلة 
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مؤشرات وضعت بطریقة عامة لجمیع األھداف التي تتضمن أھدافا ذات صلة  للكامیرون الوطنیة الثانیة للتنوع البیولوجي
 .باألمن الحیوي

منتجات من التكنولوجیا  استحداثإلى في األنشطة الرامیة  األحیائیةلوشیا، سوف تدرج اعتبارات السالمة  وفي سانت .35
. حمایة التنوع البیولوجي من التأثیرات السلبیة المحتملة للكائنات المحورة الحیةإلى ن البلد یسعى أل نظراالحیویة الحدیثة، و

ومن ھنا فإن . المحورة الحیة وستكون المعدات التي سوف تستخدم في إجراء ھذه الدراسة ھي نفسھا المطلوبة لرصد الكائنات
وتوجھ جمیع ھذه التطورات صوب تعزیز التنمیة . اعتبارات السالمة األحیائیة سوف تدرج في ھذا  المشروع الجدید

إلدراج السالمة األحیائیة في الخطط والبرامج ستراتیجیة اإلولن یفقد البلد طریقة إذا ما استخدم . االجتماعیة االقتصادیة للجزیرة
 .وضع السالمة األحیائیة في ھذه المشروعات التغاضى عن یاسات الوطنیة، وسیكون من العسیر على الزعماء السیاسیین والس

ددت سیاسة البیئة حتأثیرات معاكسة غیر متوقعة، إلى وفي الھند، فإنھ بغیة ضمان أن ال تؤدي التكنولوجیا الحیویة  .36
، وخطة العمل الوطنیة المنقحة للتنوع البیولوجي )2014(ة للتكنولوجیا الحیویة الوطنیة الثانیستراتیجیة اإلو ،)2006(وطنیة لا
 :نقاط العمل التالیة الستخدام التكنولوجیات الجدیدة بصورة مالئمة) 2008(

جمیع المعارف العلمیة ذات الصلة، ومعالجة  لمراعاةاستعراض العملیات التنظیمیة للكائنات المحورة الحیة   )أ (
 لوجیة والصحیة واالقتصادیة بصورة كافیة؛الشواغل االیكو

للمبادىء التوجیھیة الوطنیة للسالمة األحیائیة ودلیل عملیات السالمة األحیائیة  إجراء استعراض دوري  )ب (
 المعارف العلمیة الجاریة؛إلى لضمان أن تستند ھذه العناصر 

تنقلھا عبر  فى المحورة الحیة معالجة الكائنات عندالصحة البشریة حمایة ضمان حفظ التنوع البیولوجي و  )ج (
 الحدود، بطریقة تتسق وبروتوكول السالمة األحیائیة المتعدد األطراف؛

وضع آلیات مالئمة للمسؤولیة والجبر التعویضي إلدراج التكالیف البیئیة ومعالجة الشواغل االقتصادیة في   )د (
 حالة حدوث أضرار للتنوع البیولوجي؛

العامة بشأن حفظ التنوع البیولوجي وخاصة في سیاق االستخدام المالئم تنمیة القدرات الوطنیة والتوعیة   )ه (
 .للتكنولوجیات الجدیدة مثل الكائنات المحورة الحیة

الھامة المستخدمة لضمان االستدامة البیئیة في إجراء تقییم للتأثیرات البیئیة  الوسائلوفي لیبیریا، تتمثل إحدى  .37
، وقد یسر ذلك كثیرا إدراج السالمة ھذه الوسائلالمة األحیائیة بدرجة كبیرة مع ویجري مواءمة عملیات الس. واالجتماعیة
 .وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيستراتیجیة اإلاألحیائیة في 

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي من خالل العدید من ستراتیجیات اإلوفي المكسیك، تجري عملیة تحدیث  .38
وتشمل العملیة أصحاب المصلحة مثل األكادیمیات والمؤسسات والمجتمع المدني . الموظفین المختصین الجوالت التشاوریة مع

وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي مجموعة من اإلجراءات تركز على المجاالت ستراتیجیة اإلوأدرجت في . والحكومة
 .ذات األولویة مثل حفظ الموارد الجینیة واستخدامھا المستدام

وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في وقت سابق دون إدراج قضایا ستراتیجیة اإلفي نیجیریا، وضعت وثیقة و .39
وأنشطة السالمة  ةولذا یتعین مواصلة استعراض الوثیقة وتطویرھا إلدراج التكنولوجیا الحیویة الحدیث. السالمة األحیائیة

السابقة إبراز بعض المشروعات المحددة والمنھجیة بھدف الحد ستراتیجیة اإل وعلى الرغم من أنھ قد جرى في وثیقة. األحیائیة
ونحن نتكلم عن السالمة اآلن  ومن الفقر، وتوفیر فرص العمل، وتحقیق االستدامة البیئیة وتكوین الثروة ألغراض التنفیذ، 

وخطة العمل الوطنیة للتنوع ستراتیجیة اإلوثیقة  تطویر معظم األنشطة المحددة في ، یمكن)التكنولوجیا الحیویة الحدیثة(األحیائیة
البیولوجى لكى تشمل التكنولوجیا الحیویة إلستخدام المسار السریع لتحقیق مجموعة األھداف المحددة فى اإلستراتیجیة وخطة 

 .العمل الوطنیة للتنوع البیولوجى
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 تالبیولوجي والسالمة األحیائیة ووضعوفي المملكة المتحدة، یعترف راسمو السیاسات والحكومة بأھمیة التنوع  .40
وثمة استعراض دوري للقرائن، والعمل مع أصحاب المصلحة الرئیسین في تحدید التدابیر . تدابیر حمایتھا منذ بعض الوقت

المتحدة منذ وكان قد اعترف بأھمیة السالمة األحیائیة في المملكة . العملیة والفعالة للسالمة األحیائیة التي تناسب المملكة المتحدة
بعض الوقت مما أمكن من دعمھا ببرامج التدریب المتخصصة، والمؤھالت والمعلومات، وتتوافر اإلرشادات الداعمة 

ومن الضروري االعتراف بالتأثیرات االجتماعیة االقتصادیة الھامة . للممارسات الجیدة للجمھور العام على مواقع اإلنترنت
إستراتیجیة ویتجسد ذلك في . الرشید والمأمون لتكنولوجیا الكائنات المحورة جینیا أن یوفرھاواإلیجابیة التي یمكن لالستخدام 

وسوف یتواصل إدراج السالمة . للنظم االیكولوجیة وخدماتھا ةعریضنظرة التنوع البیولوجي للمملكة المتحدة التي تقدم 
 .نھجا شمولیا وتستخدم مدخالت من طائفة من المتخصصین التنوع البیولوجي للمملكة المتحدة لتتخذإستراتیجیة األحیائیة في 

وتشمل األدوات واآللیات األخرى التي یمكن وضعھا للمساعدة في تصمیم التدخالت إلدراج السالمة األحیائیة في  .41
سالمة طنیة للتوعیة بالالوستراتیجیات إلاوخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط التنمیة الوطنیة ستراتیجیات اإل

وینبغي أن یكون راسمو السیاسات ووكاالت . األحیائیة لتعمیق الوعي بالسالمة األحیائیة بین راسمي السیاسات والجمھور العام
ویمكن أن یتم ذلك بصورة دوریة من خالل االجتماعات ،اإلنفاذ المعنیة في حالة استنارة جیدة بقضایا السالمة األحیائیة الجاریة 

 .ة أو حلقات العملوالحلقات الدراسی

وثمة آلیة أخرى تتمثل في إنشاء مجالس وطنیة للتنوع البیولوجي والسالمة األحیائیة تتضمن ممثلین عن مختلف  .42
 .القطاعات المعنیة

وسیكون من المفید أیضا تبادل الخبرات التي تستخدمھا بلدان أخرى في عملیة إدراج السالمة األحیائیة في خططھا  .43
 .أكثر خبرات األطراف صلة بھذه القضایاإلى تح ذلك إمكانیة استحداث أداة إرشادیة تستند الوطنیة، وربما یف

وأخیرا، قد یكون من المفید أیضا بلورة معاییر دنیا تكون األطراف قد حددتھا باعتبارھا المعالم البارزة الصعبة أو أي  .44
البیولوجي باعتبارات السالمة األحیائیة مما قد یكون  مواضیع أخرى ذات صلة تتوافر فیھا قضایا مشتركة لربط أھداف التنوع

مھما للمساعدة أو ضرب األمثلة أو تبادل الخبرات مع أطراف االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وبروتوكول قرطاجنة 
ي والسالمة األحیائیة ویوصي أیضا بإجراء االستعراضات الدوریة لألولویات الوطنیة بشأن التنوع البیولوج. للسالمة األحیائیة

 .لضمان االتساق مع االحتیاجات التنظیمیة فضال عن تقییم األنشطة الجاریة

وخطط العمل ستراتیجیات اإلتدابیر لتعزیز القدرات الوطنیة على إدراج السالمة األحیائیة في   -ھاء
  الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط وعملیات التنمیة الوطنیة

مشاركة السلطات  یمكنھابقدرات یتمتعون أشخاص مھرة إلى نتدى النقاشي اإللكتروني الحاجة أبرز المشاركون في الم .45
إلى كما أن ھناك حاجة . اوخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي أو خطط التنمیة الوطنیة واقناعھستراتیجیات اإلالمسؤولة عن 

ت بین السالمة األحیائیة وحفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ تدریب راسمي السیاسات على أساسیات السالمة األحیائیة، والصال
وخطط العمل ستراتیجیات اإلوالتنمیة االجتماعیة االقتصادیة، والكیفیة التي یمكن بھا إدراج السالمة األحیائیة في  ،المستدام

ن استھداف السیاسیین وغیرھم من ومن الواضح أ. الوطنیة للتنوع البیولوجي والسیاسات والخطط والبرامج اإلنمائیة الوطنیة
تحسین إلى األطراف التي تسعى  أن تنظره ستراتیجیا بالغ األھمیة قد ترغبإالقدرات یمثل ھدفا  لتنمیةالمسؤولین الحكومیین 

دارة على مھارات اإلمدربین  ،الخلفیة التقنیة المطلوبة إلى باإلضافة  ، األشخاص یكونأن  ینبغىكما . تنفیذ بروتوكول قرطاجنة
التشاركیة في المجتمع المحلي لكي یمكنھم التواصل بفعالیة مع الجمھور العام ومعالجة القضایا االجتماعیة االقتصادیة ذات 

 .الصلة

وحدد المشاركون بعض األنشطة النوعیة التي یمكن االضطالع بھا لتعزیز قدرات األطراف على إدراج السالمة  .46
أن إلى وقد أشیر ضمن جملة أمور . العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط التنمیة الوطنیةوخطط ستراتیجیات اإلاألحیائیة في 
بما في ذلك البرلمانیون، وأعضاء اللجان الوطنیة للسالمة (تدریب اإلداریین الرئیسیین وراسمي السیاسات إلى ھناك حاجة 

، وتوعیة الجمھور العام بقضایا )المیدانیون وغیرھمفنیو المختبرات، والمفتشون (والخبراء اآلخرین ) األحیائیة وغیرھم
فسوف . ستراتیجیةإأھمیة  علىتدریب راسمي السیاسات الرئیسیین والمسؤولین الحكومیین اآلخرین  ینطوىو. السالمة األحیائیة
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كما سیساعد في . یةیساعد ذلك في ضمان استیعاب أنشطة السالمة األحیائیة بصورة جیدة في الخطط والعملیات اإلنمائیة الوطن
 .ضمان أن تكون المداوالت والمناقشات التي تحدث مثل في اللجان الوطنیة للسالمة األحیائیة حسنة االستنارة

إعداد وثیقة إرشادیة عامة بشأن إدراج السالمة األحیائیة في  یتعین أنھ قد إلى وأشار بعض المشاركین أیضا  .47
ویتعین أن تتضمن ھذه الوثیقة حقائق وحجج . ع البیولوجي وخطط التنمیة الوطنیةوخطط العمل الوطنیة للتنوستراتیجیات اإل

 .واضحة یمكن أن تقنع راسمي السیاسات وغیرھم من السلطات

فتنفیذ . وطنیة لتنمیة الموارد البشریة في مجال السالمة األحیائیة من األمور الضروریةإستراتیجیة ویعتبر وضع  .48
وثمة حاجة . موظفین مھرة قادرین على مناولة القضایا المعقدة مثل تقییم المخاطر وإدارة المخاطرى إلالسالمة األحیائیة یحتاج 

ویتعین على راسمي السیاسات إدراك أن . تنفیذ مشروعات وبرامج بناء القدرات لتدریب مجموعة من األشخاص المھرةإلى 
للبلد، وعلى ذلك  تباطا وثیقا بالتنمیة االجتماعیة االقتصادیةالسالمة األحیائیة لیست مسألة مجردة بل ھي مجال ھام یرتبط ار

 .ینبغي منحھا األھمیة واألولویة التي تستحقھا

ویتعین على المستوى المؤسسي استعراض الھیاكل والمسؤولیات التنظیمیة بمرور الوقت، واالستعانة بالخبراء لدعم  .49
. وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيستراتیجیات اإلتحدیدھا في  تنفیذ خطط العمل الخاصة بالسالمة األحیائیة التي جرى

فسوف یساعد إقامة األطر المؤسسیة السلیمة وآلیات التنسیق في ضمان تعمیم اعتبارات السالمة األحیائیة بالكامل، وأخذھا في 
 .وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيستراتیجیات اإلتنفیذ إلى االعتبار في مختلف األنشطة والمشروعات والبرامج الرامیة 

 حشد موارد إضافیة لدعم تنفیذ بروتوكول قرطاجنة  -ثانیا

الخبرات، وأبدوا بعض " المنتدى اإللكتروني لتنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة"تبادل المشاركون في  .50
 :مایلي ضمن جملة أمورإلى ول وأشیر المالحظات بشأن القضایا المتعلقة بحشد موارد إضافیة لتنفیذ البروتوك

في السنوات القلیلة الماضیة صعوبة حشد الموارد ألنشطة السالمة األحیائیة من كل من المصادر  تتزاید  )أ (
ففي كثیر من البلدان ال یتوافر للوكاالت التنظیمیة المسؤولة عن السالمة األحیائیة سوى تمویل محدود . الداخلیة والخارجیة

 ا المجال؛لألنشطة في ھذ

من الضروري في الكثیر من البلدان وضع سیاسة للسالمة األحیائیة، وقانون وطني للتمكین من ضمان   )ب (
مھد الطریق إلدراج بند من تالموافقة على قانون للسالمة األحیائیة ف. مخصصات في المیزانیة الوطنیة ألنشطة السالمة األحیائیة

ومن الصعوبة البالغة في . الوكاالت المعنیة/ ة بالسالمة األحیائیة في إطار الوزاراتبنود المیزانیة الوطنیة لألنشطة ذات الصل
فعلى سبیل المثال أشارت الھند ومالیزیا والمكسیك . لسالمة األحیائیة في المیزانیة الوطنیةلعدم توافر قانون، رصد أموال حالة 
میزانیات محددة كل عام لتنفیذ األنشطة المرخص بھا بمقتضى  أنھ قد تم عقب إصدار قانون وطني للسالمة األحیائیة، رصدإلى 

 قانون السالمة األحیائیة؛

التنمیة االقتصادیة والحد من إستراتیجیات "من المھم تعمیم السالمة األحیائیة في خطط التنمیة الوطنیة مثل   )ج (
 ل على مخصصات من المیزانیة الوطنیة؛فعندما تدرج السالمة األحیائیة في عملیة التخطیط الوطني، یمكن أن تحص". الفقر

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي ستراتیجیات اإلفي  فى حالة إدراجھا السالمة األحیائیة تحظى  )د (
كما یمكن أن تستفید من األموال األخرى غیر المیزانیات . وخطط التنمیة الوطنیة األخرى، بمزید من االعتراف واألولویة

 ت الوطنیة من مرفق البیئة العالمیة؛الوطنیة مثل المخصصا

تعتبر استثارة الوعي بأھمیة السالمة األحیائیة وبروتوكول قرطاجنة وخاصة بین راسمي السیاسات   )ه (
فتوفیر الدعم السیاسي للسالمة األحیائیة یمكن أن یسفر في نھایة المطاف عن مخصصات . وصانعي القرارات أمرا بالغ األھمیة

ویتعین تكریس الجھود لتوفیر المعلومات الدقیقة لراسمي السیاسات ولجمیع أصحاب المصلحة بطریقة . إیجابیة في المیزانیة
 حسنة التوقیت؛
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تعزیز التوعیة وزیادة الفھم فى  اوإشراكھ" السالمة األحیائیة العناصر الداعیة إلى"ینبغي بذل الجھود لتحدید   )و (
ن وضع التكنولوجیات الحیویة الحدیثة وتطبیقھا بطریقة مأمونة وسلیمة بین راسمي السیاسات والجمھور العام بشأن أھمیة ضما

 بیئیا؛

من المھم ربط السالمة األحیائیة بالقضایا ذات االھتمام الوطني أو األولویات الحكومیة السترعاء اھتمام   )ز (
األحیائیة في ضمان التطبیق  فعلى سبیل المثال ینبغي للموظفین المعنیین توضیح األھمیة البالغة للسالمة. راسمي السیاسات

المأمون للتكنولوجیا الحیویة الحدیثة في تحقیق التنمیة االجتماعیة االقتصادیة ومن ثم تعظیم منافع التكنولوجیا مع حمایة صحة 
 البشر والحیوان والبیئة في نفس الوقت من المخاطر المحتملة؛

یات والشباب والناس العادیین ووكاالت التمویل العمل مع المجتمع المدني واألكادیمإلى وھناك أیضا حاجة   )ح (
تنفیذ البروتوكول على أنھ أولویة من األولویات الوطنیة، وأنھ یرتبط إرتباطا وثیقا بالتنمیة واألمن إلى إلقناعھم بضرورة النظر 

 .الوطنیین

. مرفق البیئة العالمیة - توكولمواصلة تقدیم الدعم من اآللیة المالیة للبروإلى وأبرز عدد من المشاركین أیضا الحاجة  .51
أن الكثیر من البلدان لم ینتھ بعد من وضع أطرھا الوطنیة الخاصة بالسالمة األحیائیة أو إصدار قوانینھا المعنیة إلى وأشیر 

 .یائیةبالسالمة األحیائیة الذي یعتبر كما أشیر أعاله بالغ األھمیة لضمان مخصصات من المیزانیة الوطنیة ألنشطة السالمة األح

نتائج االجتماع العاشر لفریق االتصال المعني ببناء القدرات بشأن السالمة األحیائیة وتوصیات االجتماع   -ثالثا
الخامس للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة المتعلقة بالتنوع 

  البیولوجي

إلى  7قدرات بشأن السالمة األحیائیة الذي عقد في بودابست من نظر االجتماع العاشر لفریق االتصال المعني ببناء ال .52
مسألة بناء القدرات إلدراج التدابیر الوطنیة لتنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة في  2014نیسان / أبریل 9
شد موارد إضافیة لدعم وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، والسیاسات والخطط اإلنمائیة الوطنیة، ولحستراتیجیات اإل

 .التنفیذ الوطني للبروتوكول

 على قدرات الموارد المؤسسیة والبشریة  التى تواجھأن ھناك عددا من العقبات إلى وأشار أعضاء فریق االتصال  .53
بالقیود ذه وتتعلق ھ. جي وخطط التنمیة الوطنیةووخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولستراتیجیات اإلإدراج السالمة األحیائیة في 

 :في الجوانب التالیة

بینھا وخاصة التواصل بین  التواصل بین مختلف الوزارات واإلدارات وأصحاب المصلحة اآلخرین وفیما  )أ (
جھات االتصال الوطنیة لبروتوكول قرطاجنة واالتفاقیة، وجھات االتصال التشغیلیة الوطنیة لمرفق البیئة العالمیة في الحاالت 

 ي مختلف المؤسسات؛التي توجد بھا ھذه ف

التنسیق بین الوزارات واإلدارات المعنیة للتمكین من إدراج النھج المتجانسة والمتساوقة لتنفیذ بروتوكول   )ب (
 قرطاجنة واالتفاقیة؛

بین المؤسسات المسؤولة عن السالمة األحیائیة وغیرھا من اإلدارات ) والتنافس في بعض الحاالت(التعاون   )ج (
 القطاعات؛القطاعیة والمشتركة بین 

توافر في معظم البلدان سوى عدد قلیل من یال فتوافر الموارد البشریة بالمھارات والقدرات الالزمة،   )د (
الموظفین المخصصین للسالمة األحیائیة ومعظمھم مشغول باألنشطة التنظیمیة ولیس لدیھم سوى وقت محدود لالضطالع 

 بأنشطة التوعیة؛

دى جھات االتصال الوطنیة للبروتوكول وقدرتھا على إشراك وإقناع مھارات االتصال والتعلیم والتفاوض ل  )ه (
 القطاعات األخرى بصالت السالمة األحیائیة بعملھم ولزیادة مكانة السالمة األحیائیة؛
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النظر في السالمة األحیائیة بین األھداف واألولویات الوطنیة المتنافسة األخرى، وفي كثیر من البلدان   )و (
 ائیة ال تحظى باالعتبار الواجب فیما بین األولویات الوطنیة العلیا؛مازالت السالمة األحی

 .محدودیة المتوافر من التمویل وغیر ذلك من الموارد ألنشطة السالمة األحیائیة  )ز (

 :المالحظات والمقترحات العامة التالیةإلى وبعد مناقشات مستفیضة، توصل أعضاء فریق االتصال  .54

اوقة للترویج إلدراج نھج متكاملة ومتجانسة إزاء تنفیذ االتفاقیة جھود متجانسة ومتسإلى ثمة حاجة   )أ (
 وبروتوكوالتھا أي بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة، وبروتوكول ناغویا للحصول وتقاسم المنافع على جمیع المستویات؛

، وحسب مقتضى وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيستراتیجیات اإلینبغي إدراج السالمة األحیائیة في   )ب (
بما في ذلك الزراعة والغابات ومصاید (الحال في السیاسات والخطط والبرامج القطاعیة والمشتركة بین القطاعات األخرى 

، وأن ال یقتصر ذلك على وثائق اإلطار الوطني )جیا، والتجارة، والصناعة وغیر ذلكلواألسماك والصحة والبیئة والعلم والتكنو
أن بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة قد اعتمد في شكل معاھدة في إطار االتفاقیة، وأن ھناك إلى النظر للسالمة األحیائیة ب

 والتي ینبغي أن تنفذھا جمیع األطراف؛) 4(19و) ز(8أحكاما في االتفاقیة تتعلق بالكائنات المحورة الحیة بما في ذلك المادتین 

دور بالغ األھمیة تضطلع بھ في الترویج للتوعیة بأھمیة  لجھات االتصال الوطنیة لبروتوكول قرطاجنة  )ج (
بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء والبرلمانیین، وكبار المسؤولین (السالمة األحیائیة بین راسمي السیاسات وصانعي القرارات 

لمیة وأصحاب المصلحة في الوزارات واإلدارات الرئیسیة المعنیة، وجھات االتصال التشغیلیة الوطنیة لمرفق البیئة العا
وخطط العمل ستراتیجیات اإلولضمان دعمھم وإلتزامھم بغرض ضمان إیالء االعتبار الواجب للسالمة األحیائیة في ) اآلخرون

 الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط التنمیة الوطنیة، والمیزانیات وبرامج التعاون اإلنمائي وغیر ذلك من العملیات؛

رات، وأصحاب المصلحة اآلخرین فیما بین مختلف الوزارات واإلداالتنسیق والتعاون االتصال وفعالیة تعتبر  )د (
 بالغ أمراسیما بین جھات االتصال الوطنیة للبروتوكول واالتفاقیة، وجھات االتصال التشغیلیة الوطنیة لمرفق البیئة العالمیة وال

ط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وخطط التنمیة الوطنیة وخطستراتیجیات اإلاألھمیة في تیسیر إدراج السالمة األحیائیة في 
 وغیر ذلك من السیاسات والبرامج القطاعیة والمشتركة بین القطاعات؛

برنامج قوي للتوعیة یستھدف راسمي السیاسات الرئیسیین والجمھور العام وغیر ذلك من إلى ثمة حاجة   )ه (
طار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، الستثارة الوعي أصحاب المصلحة، یماثل ذلك البرنامج الذي نفذ في إ

یائیة حوإبراز أھمیة قضایا السالمة األحیائیة من بین القضایا واألھداف الوطنیة ذات األھمیة األخرى، والصالت بین السالمة األ
 واالستدامة البیئیة؛التنمیة واألھداف الوطنیة للتنمیة المستدامة بما في ذلك األمن الغذائي والبحوث و

ھناك دروس مفیدة محتملة أخرى یمكن استخالصھا من العملیات األخرى مثل العملیات الجاریة لتعمیم   )و (
الحد من مخاطر الكوارث ونظم اإلنذار المبكر، وتدابیر التكیف مع أثار تغیر المناخ في السیاسات والخطط إستراتیجیات 

 یة المستدامة والحد من الفقر؛والبرامج الوطنیة لتحقیق التنم

ینبغي اغتنام كل فرصة للترویج لنھج متكامل إزاء تنفیذ االتفاقیة وبروتوكوالتھا بدءا من االجتماع الخامس   )ز (
اع الثامن عشر للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة واالجتمللفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة، 

وسوف توفر الدورة الخاصة المقررة بشأن تنفیذ بروتوكول قرطاجنة فضال عن الدورة غیر الرسمیة . تكنولوجیةوالتقنیة وال
ش الفرص والتحدیات أمام تحقیق الخطة قنااني عشر لمؤتمر األطراف الذي سیالخاصة التي ستعقد خالل االجتماع الث

بھا من أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي، فرصا فریدة رفیعة  وما یتصل 2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة ستراتیجیة اإل
وخطط العمل الوطنیة للتنوع ستراتیجیات اإلالمستوى لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التقدم صوب إدراج السالمة األحیائیة في 

 .البیولوجي وخطط التنمیة األخرى، ولزیادة الدعم السیاسي وااللتزام لھذه العملیة الھامة

أن أخذ االجتماع الخامس للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة في االعتبار  وبعد .55
، أشار على مؤتمر األطراف في اجتماعھ الثاني عشر، UNEP/CBD/BS/LG-CB/10/2التوصیات الواردة في الوثیقة 
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یعتمد المقررات التالیة  بأن 4،"االتفاقیة وبروتوكوالتھا تحسین كفاءة الھیاكل والعملیات بمقتضى"بشأن  5/2بمقتضى توصیتھ 
ذات الصلة بالصالت المشتركة وحاالت التآزر لتنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة واالتفاقیة المتعلقة بالتنوع 

 :البیولوجي

ستوى رفیع المستوى من مؤتمر األطراف في المستقبل جزءا رفیع المالبأن یعتبر الجزء   یوصي .1
 من االتفاقیة وبروتوكوالتھا؛

إدراج بند في جدول أعمال اجتماعاتھ المقبلة عن النھج المتكاملة لتنفیذ االتفاقیة  یقرر .2
 وبروتوكوالتھا؛

تقریر عن تنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة، وتنفیذ المادة "إضافة بند دائم بعنوان  یقرر .3
لعادیة لنظر النتائج الرئیسیة لالجتماع السابق لألطراف في بروتوكول جدول أعمال اجتماعاتھ اإلى )" ز(8

 ؛ر في إطار بروتوكول قرطاجنة بغرض تعزیز التآزرات والتكامللألوضاع والحالة العامة  5قرطاجنة

على أساس الخطة التي أعدھا األمین التنفیذي وفي ضوء نظر ھذه المسألة من جانب  یقرر .4
ینظم االجتماع الثالث  أن  األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة،االجتماع السابع لمؤتمر 

عشر لمؤتمر األطراف في غضون فترة أسبوعین تتضمن أیضا اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
  .بھذا المقرر 6لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بالطریقة المحددة في المرفق األول

ن األمین التنفیذي استكشاف الخیارات بما في ذلك التكالیف المعنیة لعقد اجتماعات م یطلب كذلك  - 14
تحضیریة إقلیمیة قبل االجتماعات المتزامنة لمؤتمر األطراف واجتماعات األطراف في البروتوكوالت، وتقدیم تقریر 

  ؛أعاله 7قرة اجتماعھ السادس أو الھیئة الفرعیة المعنیة بالتنفیذ التي قد تنشأ وفقا للفإلى 

النظر في تعزیز مشاركة المكاتب اإلقلیمیة إلى المدیر التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة  یدعو  - 15
  للبرنامج في دعم الجھود التي تبذلھا األطراف لتنفیذ التزاماتھا بموجب االتفاقیة وبروتوكوالتھا؛

ستراتیجیات اإلوتقاسم المنافع في  األطراف على إدراج السالمة األحیائیة، والحصول یشجع  - 16
وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط التنمیة الوطنیة والسیاسات والخطط والبرامج القطاعیة والمشتركة 
بین القطاعات المعنیة حسب مقتضى الحال مع مراعاة الظروف والتشریعات واألولویات السائدة على المستوى 

  الوطني؛

  :ین التنفیذي، رھنا بتوافر الموارداألمإلى یطلب   - 17

أن یجري تقییما الحتیاجات األطراف من القدرات والثغرات في المھارات فیما یتعلق   )أ (
وخطط العمل الوطنیة للتنوع ستراتیجیات اإلبإدراج السالمة األحیائیة وقضایا الحصول وتقاسم المنافع في 

تعلقة ببناء القدرات بصورة مخصصة وفقا البیولوجي، وخطط التنمیة الوطنیة لوضع التدخالت الم
 الحتیاجات األطراف؛

أن ینظم حلقات عمل إقلیمیة لجھات االتصال الوطنیة لبروتوكول قرطاجنة،   )ب (
وبروتوكول ناغویا واالتفاقیة فضال عن المجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین لتبادل 

                                                   
 .UNEP/CBD/COP/12/4 ترد في الوثیقة  4
 ".اجتماع سابق"قرة على االجتماع الثالث عشر حیث لن یكون ھناك من مشروع المقرر ھذا، تطبق عندئذ ھذه الف 4في حالة اعتماد الفقرة : مالحظة  5
للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص  5/2من التوصیة ) ب(1سیطور مؤتمر األطراف المرفق على أساس الخطة التي أعدھا األمین التنفیذي إعماال للفقرة   6

 .الستعراض تنفیذ االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي
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ستراتیجیات اإلمة األحیائیة والحصول وتقاسم المنافع في دراج السالإلالخبرات والدروس والمستفادة 
  .وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

األطراف والحكومات األخرى، حسب مقتضى الحال، ووفقا للظروف واألولویات المحلیة  یشجع  - 18
والتھا فضال عن االتفاقیات على تعزیز آلیات التنسیق الوطنیة لتیسیر وضع نھج متساوق إزاء تنفیذ االتفاقیة وبروتوك

  .المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو األخرى

 .توصیات الواردة أعاله أثناء مداوالتھا خالل الدورة الخاصةاف في االتفاقیة أن تحاط علما بالقد ترغب األطر .56

  االستنتاجات والمالحظات العامة  -رابعا

 :المنتدى النقاشي اإللكتروني فیما یلي بعض المالحظات العامة التي نشأت عن .57

، بصورة منفصلة عن 2013كان بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة ینفذ منذ دخولھ حیز النفاذ في   )أ (
ومن . ، ولیس في شكل معاھدة أنشئت لتنفیذ جوانب نوعیة من االتفاقیة)االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي(المعاھدة األم 

إیجاد سبل ووسائل لتعزیز جوانب التآزر على المستویین إلى استعراض النھج الحالي، والسعي لى إالواضح أن ھناك حاجة 
 الوطني والدولي ولضمان عدم معاملة البروتوكول على أنھ معاھدة دولیة خالصة منفصلة عن االتفاقیة؛

ذا جرى تطویرھا سیاساتیة ھامة یمكن، إ ثائقوخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وستراتیجیات اإل  )ب (
وضع نھج متكامل ومتساوق لتنفیذ االتفاقیة المتعلقة أن تیسر بطریقة شاملة وتشاركیة بدعم من مختلف أصحاب المصلحة، 

وسوف یساعد ھذا النھج المتكامل والمتساوق في الحد من . بالتنوع البیولوجي وبروتوكوالتھا على المستوى الوطني
رویج لكفاءة استخدام الموارد المتاحة، ولذا فإن من األھمیة البالغة أن تكون األنشطة المتعلقة االزدواجیة، وتعزیز التآزر والت

 ؛وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيستراتیجیات اإلبتنفیذ بروتوكول قرطاجنة جزءا أساسیا من 

ّ أنھا بالغة األھمیتقد   )ج ( الكثیر  توافرعدم إلى ة بالنظر كون عملیة تعمیم السالمة األحیائیة حافلة بالتحدیات إال
 قد أدرجت من مختلف القطاعات المتنافسةوعالوة على ذلك، یبدو أن المصالح . توعیة عن أھمیة السالمة األحیائیةال من

فیما بین الوكاالت أو  تدریجیا اغیر أن ھناك اعتراف.الفرص لتعمیمھا على المستوى الوطنيأتیحت عندما  السالمة األحیائیة
 ؛ من الشواغلبالسالمة األحیائیة باعتبارھا  ساتالمؤس

تعتبر استثارة الوعي وبناء القدرات من العناصر بالغة األھمیة لضمان إدراج السالمة األحیائیة بفعالیة في   )د (
 ویمكن تحقیق ذلك من خالل. وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وسیاسات وخطط وبرامج التنمیة الوطنیةستراتیجیات اإل

جملة أمور من بینھا العروض خالل االجتماعات الرفیعة المستوى مثل الدورات البرلمانیة والتقدیمات لمجالس الوزراء وحلقات 
 العمل التدریبیة وبرامج التبادل ونشر مواد التوعیة؛

یولوجي، وخطط العمل الوطنیة للتنوع البستراتیجیات اإلتتطلب عملیة إدراج اعتبارات السالمة األحیائیة في   )ه (
وخطط العمل ستراتیجیات اإلوخطط التنمیة الوطنیة مشاورات متواصلة وإشراك مختلف أصحاب المصلحة المعنیین في 

 الوطنیة للتنوع البیولوجي وعملیات التخطیط الوطنیة؛

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط التنمیة ستراتیجیات اإلسیؤدي إدراج السالمة األحیائیة في   )و (
إبراز مكانة السالمة األحیائیة على المستوى الوطني، وفتح آفاق لحصولھا على المیزانیات الوطنیة وغیر ذلك من إلى لوطنیة ا

 آلیات التمویل األخرى مثل مرفق البیئة العالمیة؛

ا تیسر أھمیة التشریعات الوطنیة بشأن السالمة األحیائیة االعتراف الوطني بالسالمة األحیائیة باعتبارھ  )ز (
 .المیزانیات الوطنیةإلى أولویة ویساعد في الوصول 
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وقد یرغب اجتماع األطراف في البروتوكول، بعد أن یأخذ في االعتبار المعلومات المقدمة في ھذه المذكرة، إجراء  .58
ور، في أن وقد یرغب االجتماع، ضمن جملة أم. مداوالت بشأن المسألة خالل الدورة الخاصة لتحقیق تقدم في تنفیذ البروتوكول

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط ستراتیجیات یدعو األطراف إلى إدراج تدابیر لتنفیذ بروتوكول قرطاجنة في اإل
التنمیة الوطنیة، حسب مقتضى الحال، ویحث جھات االتصال الوطنیة على االضطالع بتدابیر لزیادة مكانة قضایا السالمة 

 .السیاسات والخطط والعملیات القطاعیة والمشتركة بین القطاعات المعنیة األحیائیة واالعتراف بھا في

________ 


