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 املختصرات
 منظمة العمل الدولية  اآليلو

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية األونكتاد

 األغذية والزراعة لألمم املتحدة ةمنظم  الفاو 

 لتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائيةملا  امللتقى 

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  اليونسكو

 برنامج األمم املتحدة للبيئة  اليونيب
  

  مقـدمة
 :تقدم هذه الوثيقة ما يلي -١

لتقى العاملي للتكنولوجيا  خلفية عن املمعلومات •
، الذي ُعقد يف كونثيبثيون،    )GBF (ألحيائيةا

، واشترك ٢٠٠٤مارس   / آذار٥ إىل ٢شيلي، من 
 يف تنظيمه كل من اليونيدو وحكومة شيلي؛ 

 عن األعمال وعن االجتماعات التشاورية موجز •
لتقى العاملي  ملااإلقليمية اليت أدت إىل تنظيم 

  وعن امللتقى نفسه؛ للتكنولوجيا األحيائية

 ساسية واملبادرات املمكنة، الناشئة عن املسائل األ •
 .ملواصلة النظر فيها،  لتقىملا

ــات       -٢ ــع املعلوم ــترنا م ــنص مق ــذا ال ــنظر يف ه ــبغي ال ين
األخـرى الـيت قُدمـت إىل الدول األعضاء، مبا يف ذلك الوثيقة             

IDB.26/10     والعديــد مــن املذكــرات واجللســات اإلعالمــية ،
املقبلة إعداد تقارير وسـيتم خـالل األسابيع    . للبعـثات الدائمـة   

ــر مفصــل وشــامل،      ــا يف ذلــك تقري خمــتلفة عــن املوضــوع، مب
مــن املالحــظ أيضــا أن املؤمتــر العــام بــّين، يف .  امللــتقىوقــائعو

، أنه يتطلّع إىل مناقشة تلك القطاعات       ٧-ق/١٠-قراره م ع  
مـن امللـتقى الـيت تـندرج ضـمن واليـة اليونيدو، وذلك خالل               

 .جمللس التنمية الصناعيةالدورة الثامنة والعشرين 
 

   الوالية واألهداف-أوال
لتقى العاملي للتكنولوجيا ملااهلدف العام املنشود من  -٣

لتكنولوجيا هو دراسة االمكانات اليت تتيحها ا األحيائية
توليد الثروة  يف خمتلف جوانبها، وخصوصا ألجل  األحيائية

لدان اليت متر وحتسني نوعية حياة الناس يف البلدان النامية والب
لتقى العاملي ملاوقد انعقد . يةاقتصاداهتا مبرحلة انتقال 

 استنادا إىل التزام أساسي من طرف     للتكنولوجيا األحيائية
 من  لتكنولوجيا األحيائيةااألمم املتحدة ووكاالهتا بترويج      

أجل النهوض مبستويات املعيشة ونوعية احلياة يف البلدان    
وكان هذا   . بلدان العامل الصناعي النامية، جنبا إىل جنب مع  

 جانريو عام  يمؤمتر قمة األرض يف ريو دااللتزام قد بدأ يف 
جدول  من ١٦وُيذكر على اخلصوص أن الفصل  . ١٩٩٢

مؤمتر األمم     لربنامج العمل الذي اعتمده  ٢١أعمال القرن 
  ، بّين إمكانات  ١٩٩٢ لعام املتحدة املعين بالبيئة والتنمية  

زيادة     ب يف التنمية املستدامة لإلسهاميائيةالتكنولوجيا األح
 تعزيز    وحتسني صحة اإلنسان ، و واملواد املتجددة توافر الغذاء
، أشار  ٢٠٠٢ديسمرب   /ويف شهر كانون األول   . محاية البيئة

  إىل املقرر    ٥٧/٢٣٧قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 الذي اعتمده جملس التنمية الصناعية يف    ٨-ق/٢٦-م ع
، وإىل   مللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائيةونيدو بشأن االي

 . خمتلف اجلوانب املتعلقة بامللتقى 

ضمن هذا اهلدف الواسع النطاق يوجد عدد من  -٤
 :األهداف الفرعية اليت هي أكثر حتديدا، كما يلي  

لتكنولوجيا  ادراسة الفرص والتحديات يف جمال  •
  يف البلدان النامية؛األحيائية

يف القيود واملسائل املمكنة فيما يتعلق هبذه  البحث  •
الفرص والتحديات، واقتراح اآلليات املمكن 

 استخدامها للتغلب على أي من هذه احلاالت؛ 
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استكشاف وسائل بناء القدرات، خاصة منها ما  •
 مهارات األعمـال يتعـلق باملهـارات العلمية و

 التجارية؛

 يائيةلتكنولوجيا األحااستكشاف إمكانات إسهام   •
يف الرعاية الصحية ويف املستحضرات الصيدلية يف  
البلدان النامية فيما يتصل، باالستخدام الداخلي 

 وبأسواق التصدير احملتملة على حد سواء؛

 .استكشاف آليات نقل التكنولوجيا  •

من الواضح أن هذه القائمة ليست حصرية؛ كما إن     -٥
كنها تصلح ل. هناك درجة من التداخل بني األهداف الفرعية 

كأمثلة على نوع األهداف احملددة واملسائل اليت جيب النظر   
 .فيها وطرحها للمناقشة عقب اختتام امللتقى

  
   دور اليونيدو-ثانيا

اليونيدو بصفتها الوكالة اليت تقع عليها املسؤولية   -٦
األوىل ضمن األمم املتحدة يف تعزيز التنمية الصناعية    

 لتكنولوجيا األحيائية زا يف ترويج ااملستدامة، تؤدي دورا حفا 
املركز الدويل للهندسة   يف البلدان النامية من خالل إنشاء 

تريستا، ايطاليا، ويف   يف الوراثية والتكنولوجيا األحيائية
وبزعامة اليونيدو وبدعم كبري . ١٩٨٣نيودهلي، اهلند، عام  

املركز الدويل للهندسة الوراثية من حكومة شيلي ومن 
لتقى العاملي  ملا نفسه، ُنظّم  وجيا األحيائيةوالتكنول

 تسليما بأن أنشطة املتابعة الالحقة   للتكنولوجيا األحيائية
ستتطلب مسامهات وأعمال من جمموعة واسعة من 

ة، وغريها من وكاالت األمم   الوكاالت اإلمنائية الدولي 
أما . املتحدة املختصة، والقطاع اخلاص والدوائر العلمية 

يدو اخلاصة فستنحصر يف إطار واليتها،    مسامهة اليون
األحيائية الصناعية   لتكنولوجيا  وباخلصوص يف جمال ا

وفعالية اإلدارة   وإمكانات تطبيقها من أجل زيادة اإلنتاجية،  
 ألجل التخفيف من مصادر الرزق املستدامةالبيئية، وتعزيز   

جدول  من ١٦وجتدر اإلشارة إىل أن الفصل . حدة الفقر

 قد أسند إىل ١٩٩٢ املعتمد يف عام  ٢١أعمال القرن 
اليونيدو والية صرحية فيما يتعلق بإدارة التكنولوجيا األحيائية 

 . إدارة سليمة بيئيا 
  

   العملية اليت يضطلع هبا امللتقى-ثالثا
لتقى العاملي   ملاكان األساس املنطقي العام يف تنظيم   -٧

 جيمع خرباء األحيائية، هو توفري منتدى للمناقشة  للتكنولوجيا 
، مبا يف ذلك إىل دوائر     متنوعة وينتمون إىل خلفيات كثرية    

البحث العلمي، والتجهيز الصناعي، واألعمال، واألوساط   
السياسية واجملتمع املدين، ويركّز على إجياد آليات لتحسني        

األحيائية يف أرجاء العامل النامي من أجل لتكنولوجيا نشر ا
 .الصاحل العام

العملياتية متّ تنظيم هيكل امللتقى يف    من الناحية -٨
يتكّون األول من أربعة اجتماعات تشاورية إقليمية   . جزأين

 مارس   /آذار (األحيائية يف أفريقيا يا ـلتكنولوجتشـمل ا
 ي ـأمريكا الالتينية والبحر الكاريب، ومنطقة  )٢٠٠٣

ديسمرب   /كانون األول  (، وأوروبا  )٢٠٠٣يوليه  /متوز(
ديسمرب    /كانون األول  (يط اهلادئآسيا واحمل ، و)٢٠٠٣
وقد قُّدمت يف هذه االجتماعات اإلقليمية جمموعة ). ٢٠٠٣

 لتكنولوجيا األحيائيةمن املعلومات اخللفية بشأن وضع ا
احلايل ومستوى تطورها يف البلدان الصناعية ويف البلدان  
النامية، وكذلك بشأن اإلمكانات والتبصر فيما خيص  

تماعات أساسا للجزء الثاين من ووفرت االج. املستقبل
 ٥ إىل ٢نفسه املعقود يف كونثيبثيون، بشيلي، من    امللتقى 
، تضمن برناجما شامال من العروض     ٢٠٠٤مارس  /آذار

وصناعيون بارزون وواضعو السياسات، يف      ،علماءقدمها 
وقد وفر هذا الربنامج إطارا  . حلقات عمل وأفرقة مناقشة

 نشربانة احلواجز اليت تعوق ملناقشات مفصلة هتدف إىل است 
 يف البلدان النامية وإذاعة أفكار تؤدي لتكنولوجيا األحيائيةا

حتقيق اهلدف املضي قدما يف إىل مبادرات ميكن تطبيقها مع 
 لتكنولوجيا األحيائيةالرئيسي الذي يتمثل يف تعزيز تطور ا  
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والبلدان اليت متر   واألنشطة املتعلقة هبا يف البلدان النامية  
 .يةتصاداهتا مبرحلة انتقال اق

، وصـل جمموع نفقـات  ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٠يف  -٩
اليونيدو، بـما يف ذلك نفقـات الدراســات، وتنظيـم   

 لتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائيةملااالجتماعات االقليمية، و
ومن .  دوالرا أمريكيا   ١ ٠٨٧ ١٢٠نفسه إىل مبلغ قدره  

وستتطلب . دد من املنشورات  املتوقع أن يسفر امللتقى عن ع 
هذه املنشورات، مع آليات املتابعة اليت سيتم وضعها، بعض       

 .النفقات االضافية احملدودة
  
   اإلقليميةيةجتماعات التشاورالا

ــدت أربعــة   -١٠ يــتعلق :  إقليمــيةيةجــتماعات تشــاور اُعق
، )٢٠٠٣مــــارس /آذار(األول بأفريقــــيا، جــــرى يف نــــريويب 

ــثاين ب ــريكا الالوالـ ــب  أمـ ــبحر الكاريـ ــية والـ ــيا يـتينـ ، يف برازيلـ
، والثالـث بأوروبــا، يف فييــنا  )٢٠٠٣ديســمرب /كـانون األول (
آســـيا ، ويشـــمل األخـــري  )٢٠٠٣ديســـمرب /كـــانون األول(

ديسمرب /كانون األول (، يف شـينغدو، بالصـني       واحملـيط اهلـادئ   
تـرد تفاصـيل االجتماعات اإلقليمية، مبا فيها موجز       ). ٢٠٠٣

ية الـيت مت طـرحها، يف ورقـة غـرفة اجتماعات            األسـئلة الرئيسـ   
وتتمــثل أهــداف االجــتماعات اإلقليمــية فــيما يــلي   . منفصــلة
 :عموما

 ووضعها،   لتكنولوجيا األحيائيةمستوى ا استعراض •
ويف نفس الوقت تقدمي نظرة شاملة عن 

 ؛لتكنولوجيا األحيائيةا

لتكنولوجيا اتقدير االمكانات والفرص اليت تتيحها   •
 ؛ األحيائية

لتكنولوجيا احتديد القيود اليت تعوق تطور  •
  يف كل من األقاليم وعلى الصعيد العاملي؛ األحيائية

معاجلة تطلعات واحتياجات هذه األقاليم اليت   •
لتكنولوجيا اميكن معاجلتها بواسطة أنشطة 

 .األحيائية

  امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية
ــتقى العــاملي للتكنولوجــي حضــر  -١١ ــيةاملل  نفســه ا األحيائ

ــن    ( ــيون، بشــيلي، م ــود يف كونثيبث ــارس / آذار٥ إىل ٢املعق م
وهو .  بلدا ٨٠ مشـارك من أكثر من       ١ ٥٠٠زهـاء   ) ٢٠٠٤

تمثـيل على   عـدد جتـاوز بكـثري األعـداد الـيت كانـت مـتوقعة، ب              
لكــن مــع األســف كــان  . مســتوى وزاري لعــدد مــن الــبلدان 

جد حمدود، مع أهنا     آسيا واحمليط اهلادئ  متثـيل مناطق أفريقيا و    
تكنولوجيا مـناطق ارُتـئي يف املشـاورات اإلقليمـية أنـه ميكـن لل             

 أن تـؤدي يف تطويـرها يف املسـتقبل دورا مهما على             األحيائـية 
ولعلـه مـن املمكـن معاجلـة هـذه احلالة بتنظيم            . حنـو خمصـوص   

وقد مثَّل  . اجـتماعات تركّـز عـلى مـناطق معينة على التحديد          
 وكـاالت األمم املتحدة وغريها من       عـدد مـن كـبار املوظفـني       

الوكـاالت، ومــنها اليونســكو، واألونكـتاد، والفــاو، ومــنظمة   
مــنظمة الــتعاون الصــحة العاملــية، ومــنظمة الــتجارة العاملــية، و 

وحضر امللتقى أيضا عدد من     . والتنمـية يف املـيدان االقتصادي     
 .ممثلي منظمات غري حكومية

 :ُنظّم امللتقى يف ثالثة أجزاء -١٢

  على املستوى الوزاري؛ مناقشةاجتماعات •

ألقيت أثناءها حماضرات رئيسية    عامة جلسات •
تتضمن مواضيع الصناعة األحيائية يف البلدان 

 والرعاية الصحية، لتكنولوجيا األحيائيةاالنامية، و
السالمة  يف جمال الزراعة، و  لتكنولوجيا األحيائيةاو

ومتويل ، ونقل التكنولوجيا، والتجارة، األحيائية
لتكنولوجيا االصناعة األحيائية، والتنظيم الرقايب و

 ؛ األحيائية

جلسات أفرقة عاملة تناولت مواضيع مشاهبة   •
 .ملواضيع اجللسات العامة

اجللسات  يف   تـبني املعلومـات الـواردة مـن املشاركني         -١٣
مع العامـة أن املواضـيع الـيت اخـتريت كانت مواضيع مناسبة،             

ه قـــدرا كافـــيا مـــن االنتـــباه إىل جمـــال ا مل توّجـــأهنـــب الـــتحفّظ
ويف حــني اعتــرب املشــاركون أن العــروض . التجهــيز االحــيائي
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الـيت قدمـت أثـناء اجللسـات العامـة كانـت جيدة، فإهنم يرون           
وعلى عكس  . عمومـا أنـه مل خيصـص وقـت كـاف للمناقشـة            

أكرب صدى إجيايب،   جلسات األفرقة العاملة    ذلـك، فقد لقيت     
كني مبسـتوى احلـس املهـين الذي أبداه         ونـّوه عـدد مـن املشـار       

ورأى املشــاركون عمومــا أن  . الرؤســاء يف تســيري املناقشــات 
هـذه اجللسـات هـي أكـثر أجـزاء امللتقى إفادة وأكثرها إنتاجا          

 .فيما خيص األداء يف العمل

ويف هنايـــة كـــل يـــوم كانـــت أمانـــة اليونـــيدو جتمـــع   -١٤
ت، باعتبارها  األفكـار واملعلومـات املـتولدة عن خمتلف اجللسا        

برناجما متحركا وتدرجها يف جلسات اليوم التايل لكي حتافظ         
ــتماع      ــأن االج ــان بش ــدر اإلمك ــاملة ق ــة ش ــلى مناقش وإن . ع

كــربى، قضــايا جديــدة كانــت هــذه العملــية مل تكشــف عــن  
فإهنا أتاحت التوصل إىل نظرات نافذة جديدة بشأن عدد من          

 تركيزها عن   كمـا اختـذت مبادرات ختتلف قليال يف       . القضـايا 
وقد . املـبادرات الـيت مت الـنظر فـيها أثـناء املشـاورات اإلقليمية             

ــن        ــم م ــيدو، بدع ــة اليون ــتحّركة أمان ــية امل ــذه العمل ــت ه مكّن
املذكور، وزمالء آخرين، من    لمركز الدويل   الـزمالء التابعني ل   

، )املرفق األول (، ومقترحات العمل    وضع قائمة بأبرز الوقائع   
 ).املرفق الثاين(ختتام بعد البيان اخلتامي قُّدمت أثناء حفل اال

  
  القضايا الرئيسية -رابعا 

لتقى العاملي للتكنولوجيا ملاطوال مسار عملية  -١٥
، منذ االجتماعات االقليمية حىت تنظيم امللتقى نفسه   األحيائية

يف شيلي، ظهر عدد من القضايا الرئيسية اليت تعترب عقبات   
ويرد    .  يف البلدان الناميةألحيائيةلتكنولوجيا ااتعوق تطور 

 :موجز هذه القضايا فيما يلي

قلة عدد املهرة من العلماء والتكنولوجيني  •
ات واخلرباء يف تقدير  عملييف تطوير ال العاملنيو

 املخاطر؛  

ضرورة إنشاء سوق مرن بني القطاعني العام     •
واخلاص سعيا إىل زيادة املنافع اليت ُتستمّد من   

إىل احلد  ،عززة املهارات ملوجود قاعدة من ا
 األقصى؛

 عدم وجود البنية التحتية واملرافق؛ •

االفتقار إىل مهارات تنظيم املشاريع يف إدارة    •
ال ينحصر  (ها جتاريا  تسويق ولتكنولوجيا األحيائيةا

على درجة هذا يف البلدان النامية ولكن يبدو أنه 
 ؛ ) البلدان هذهخاصة من احلدة يف

ر القطاع العام يف تطوير االفتقار إىل استثما •
، وذلك مثال من  لتكنولوجيا األحيائيةاقدرات 

 خالل الربامج اجلامعية أو تطوير معاهد البحوث؛

االفتقار إىل استثمار القطاع اخلاص يف تطوير  •
، وإىل أنواع احلوافز  لتكنولوجيا األحيائيةا

 الضرورية للتشجيع على هذه االستثمارات؛ 

التكنولوجيات ل على االفتقار إىل سبل احلصو •
 وامللكية الفكرية، وتركّز هذه   ذات امللكية احملددة

التكنولوجيات يف القطاع اخلاص يف البلدان 
ال تقتصر هذه املسألة على البلدان     . (الصناعية

النامية، وفعال قد حياّج البعض بأهنا ليست مسألة 
رئيسية إذ ال تقدم إال قلة قليلة من شركات  

 طلبات احلصول على تغطية البلدان الصناعية
 يف البلدان النامية، تاركة بذلك الرباءاتحقوق 

امللكية الفكرية، سواء أكانت تتعلق بالتكنولوجيا  
واملسألة األهّم  . نهج عامأم باملنتجات، مفتوحة ل  

هنا، كما يقول املشاركون، تعين القضية املفصلة  
أعاله، أي االفتقار إىل املهارات ومعرفة كيفية 

اليت يتم عمال التكنولوجيات واملنتجات است
 ؛) الصناعيةالتوصل إليها يف البلدان

 حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيات؛  •

لتكنولوجيا اعدم قبول اجلمهور لبعض منتجات  •
  احلديثة؛ األحيائية
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اختالف الربوتوكوالت التنظيمية اليت غالبا ما  •
 تكون معقدة؛ 

 األمن الغذائي  –ربطا مبا أُشري إليه أعاله  •
 والشواغل الصحية؛

 املسائل املتعلقة بالسالمة العامة؛  •

وراثيا لة احملاصيل املعدّ التنظيم الرقايب خبصوص  •
 ).جينيا(

  
   عملية املتابعة -خامسا

لتقى ملا إن مل تكن قائمة املسائل اليت أثريت أثناء   -١٦
) انظر الفصل الرابع أعاله  (العاملي للتكنولوجيا األحيائية

قائمة كاملة فإهنا مع ذلك شاملة، وتطرح قضايا كربى،     
كخطوة  . ينبغي معاجلتها وكيفية معاجلتها ويف أي ترتيب  

ملتقى العاملي لأوىل يف هذه العملية، حدد البيان اخلتامي ل
 إطارا يتضمن أربعة جماالت رئيسية   للتكنولوجيا األحيائية

صلة النظر فيها للمبادرات واملقترحات اجلديدة اليت ينبغي موا 
باستناد كل   (ومتابعتها من طرف منظمات األمم املتحدة  

، وغريها من    )منها إىل واليتها ومبوافقة هيئاهتا اإلدارية   
شركاء التنمية الدوليني، واألوساط العلمية، والقطاع  

 :اخلاص

منتدى يضم أطرافاً متعددة من     إنشاء  )أ( 
 األمم أصحاب املصلحة، ومنها الوكاالت املتخصصة يف  

املتحدة وغريها من اهليئات الدولية، مع ممثلني عن احلكومات    
واألوساط الصناعية والعلمية، كمنرب جيري فيه حوار مطّلع    

 وسبل استخدام منافعها من أجل لتكنولوجيا األحيائيةبشأن ا
 النهوض بالبلدان النامية؛ 

 ووضع قاعدة بيانات     إقامة شبكة معلومات )ب( 
 اجلاري االضطالع هبا حاليا ولوجيا األحيائيةلتكنعن أنشطة ا
، ية النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال يف البلدان

تضم معلومات عن األسواق على أساس عاملي النطاق ألجل   
تقدير إمكانات التكنولوجيا وإمكانات السوق من أجل اختاذ  

ة   مبادرات جديدة، مبا يف ذلك استبانة فرص الشراك   
 وتسهيلها؛

تكثيف اجلهود حلشد املوارد من أجل بناء   )ج( 
 القدرات؛ 

 امللكية الفكرية على تعزيز    دراسة تأثري )د( 
 يف البلدان النامية،  لتكنولوجيا األحيائيةاستغالل ونشر ا

 .وسبل تيسري الوصول إليها

لتقى العاملي ملاعقب املشاورات االقليمية وعقب  -١٧
 املعقود يف شيلي، فإن املهمة الرئيسية   يةللتكنولوجيا األحيائ

، بأسرع وقت ممكناليوم هي املتابعة، والتحليل الدقيق،  
ملختلف القضايا املثارة وإجراءات العمل املقترح اختاذها،        

ربعة احملددة يف البيان الناشئة واليت تدخل يف إطار اجملاالت األ
 اخلتامي، كتمهيد لصوغ مقترحات بشأن مبادرات جديدة   

ويف هذا الصدد، تعترف اليونيدو حبدود الوالية  . ممكنة
املوارد    ، ولتكنولوجيا األحيائيةااملسندة إليها ضمن جمال  

وضرورة إشراك غريها من    احملدودة املتاحة لدى املنظمة، 
املركز الدويل للهندسة   الوكاالت واملنظمات والشركاء، مثل  

ل األوىل من ، يف املراحالوراثية والتكنولوجيا األحيائية
 .العملية

 اإلمكانات لتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائيةمليوفر ا -١٨
وإضافة إىل هذا التقرير،    . إلصدار عدد من املنشورات 

 :والتقرير املفّصل الالحق، جيري إعداد الوثائق التالية  

 جمموع الوقائع وموجز االجتماع؛  •

  وموجز االجتماعات اإلقليمية؛ متخّصصة مقاالت •

وث متخّصصة حول مواضيع معينة ُتستعمل  حب •
دليل إدارة ومتويل الشركات    "كتّيبات للتعليم مثل  

 ".الصغرية
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   اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه-سادسا 

لعـلّ اجمللـس حيـيط عـلما باملعلومـات الـواردة يف هذه             -١٩
. الوثيقة، وحيدد أعمال املتابعة اليت ينبغي أن تباشرها اليونيدو        

 أعاله فإن املؤمتر العام بّين، يف قراره        ٢كـر يف الفقرة     وكمـا ذُ  

، أنـه يـتطلع إىل مناقشة قطاعات امللتقى اليت          ٧-ق/١٠-م ع 
تــندرج ضــمن واليــة اليونــيدو، يف الــدورة الثامــنة والعشــرين   

 .جمللس التنمية الصناعية
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   املرفق األول
   ، ومقترحات ألجل العملالسمات البارزة يف الوقائع

 امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية   ظّم برنامج ُن 
حبيث يشمل أكرب عدد ممكن من الفرص واجلوانب والقضايا 

 يف شكل منظم وتفاعلي لتكنولوجيا األحيائيةاليت تتعلق با
تقدمي عروض رمسية وكذلك من خالل للغاية، من خالل 

وقد سّهلت هذه . آلييت حلقات العمل واملناقشات املفتوحة
، ومكّنت من إجراء   متازةامل ؤمتر املمرافق عملية جدا ال

مناقشات ممتازة وإقامة اتصاالت شبكية خارج اجللسات   
 .الرمسية

ويوّد املنظِّمون أن يشكروا الرئيس، وكذلك منسقي   
ومقرري خمتلف اجللسات املتوازية، على مساعدهتم الكبرية  

جزة عن   على جتميع نتائج مداوالت املشاركني، يف تقارير مو   
وتقدم السمات البارزة يف الوقائع،   . وقائع كل يوم

ومقترحات العمل نظرة شاملة عن املداوالت، وتتبع عموما    
 .مواضيع امللتقى الرئيسية

يرد أدناه السمات البارزة من بعض األفكار الرئيسية      
وسوف ُيعّد حتليل أكثر تفصيال    . اليت تولدت عن املناقشات

 .اسب يف موجز الوقائعوُيوّزع يف الوقت املن
 
  الصناعات األحيائية  -١

أكدت املناقشات اآلثار الواسعة النطاق احملتملة اليت   
 عرب طيف النشاط الصناعي   لتكنولوجيا األحيائيةحتدثها ا

على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك الصناعات الزراعية،    
 ،والتجهيز األحيائي، وعملية املعاجلة األحيائية يف العضويات 
 .وحفظ التنوع البيولوجي واالستفادة منه، والرعاية الصحية  

 
  نقل التكنولوجيا -٢

 عـامل أساســي  لتكنولوجـيا األحيائـية  نقـل تطبـيقات ا   
لتوليد االزدهار يف البلدان النامية، وهو عملية يتسارع زمخها         
تســارعا كــبريا إذا كانــت هــذه الــبلدان يف وضــع يســمح هلــا   

ويف الوقـت احلـايل، جيري      . صـة هبـا   بـتطوير تكنولوجـياهتا اخلا    
ــثر   ــر أكـ ــيااتطويـ ــيةتلتكنولوجـ ــبلدان   األحيائـ ــا يف الـ  تقدمـ

الصـــناعية مـــن مث ينـــبغي تشـــجيع اجلهـــود اهلادفـــة إىل إتاحـــة 
 .منافعها للبلدان النامية

 :إجراءات العمل املقترحة 
ــودة     ــية املوجـــ ــيات املؤسســـ ــيع اآللـــ ــز وتوســـ تعزيـــ

واستكشــــــاف آلــــــيات جديــــــدة لتســــــهيل نقــــــل 
التكنولوجيا، مبا يف ذلك بناء القدرات، يف القطاعني        

 . العاّم واخلاّص، يف البلدان النامية
 
  التمويل والشراكات بني القطاعني العام واخلاص -٣

سـلّم املشـاركون بـأن عملـية تنظيم املشاريع، وتوفري            
ــيةرؤوس األمـــوال اال ، مســـألة جوهـــرية يف اســـتحداث  بتدائـ

ــية صــغرية وم   ــطة احلجــم منشــآت دينام ــذه  . توس إذ ميكــن هل
ــتمويل       ــلى أفضــل حنــو بفضــل إتاحــة ال ــنمو ع املنشــآت أن ت
بســهولة، وتعزيــز الــبحوث واجلهــود اإلمنائــية، والوصــول إىل  
األســواق، ومــن خــالل إقامــة شــراكات بــني القطــاعني العــام  

 .واخلاص

 :إجراءات العمل املقترحة 
ــبغي ل   أن تضــع بــرامج لتنظــيم   لكــيانات املختصــة ين
شـاريع تسـهل وضـع خطـط أعمال سليمة، وإقامة           امل

. شــبكات، وإدارة العلــوم والتكنولوجــيات األحيائــية
إضــافة إىل هــذا، ينــبغي لــلحكومات أن تعــزز آلــيات 
ــن أجــل       ــية م ــيها املخططــات التروجي ــا ف ــتمويل، مب ال
الــــتمويل، وختصــــيص األمــــوال املصــــرفية، ومتويــــل 

 وينــبغي رصــد هــذه. املشــاريع عــلى أســاس املخاطــر
ــويبات    ــتقادية وإدراج التصـــ ــرامة انـــ ــيات بصـــ اآللـــ
الضـــرورية لضـــمان منـــو الصـــناعات األحيائـــية منـــوا  

 . مطّرداً
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  امللكية الفكرية -٤
 سبل  املوازنة بني احلاجة إىل   أبـرزت املناقشـات أمهية       

ــة      ــني ضــرورة محاي ــية وب الوصــول إىل التكنولوجــيات األحيائ
ــيل  وتوفــر االتفاقــات الد. مطــّوري التكنولوجــيا ــية، مــن قب ول

ــتجارة     ــوق امللكــية الفكــرية املتصــلة بال ــب حق ــنود جوان  ،ب

 .األساس هلذه العملية

 :إجراءات العمل املقترحة 
 سبل الوصول إىل امللكية الفكرية، ريدراسة تأث 

وطرق تيسريها، على تعزيز استغالل ونشر      
 . يف البلدان الناميةلتكنولوجيا األحيائيةا

 
  السالمة األحيائية -٥

ــدول لوضــ    ــياجات ال ــد أّدت احت  أُطــر للســالمة  علق
 يف ســــياق التكنولوجــــيات اجلديــــدة واالتفاقــــات األحيائــــية

، بروتوكول قرطاجنة املتعلق بالسالمة األحيائية    الدولـية، مثل    
ــنظم إىل ضــرورة  ــية وتنســيق ال ــية الرقاب تنســيق إذ إن . القانون

 وعملياهتا  يائيةلسالمة األح اللوائـح التنظيمية الرقابية املتعلقة با     
مسـألة مهمـة، خاصـة بالنسبة للبلدان النامية، بسبب حمدودية           

 .القدرة التقنية والتنظيمية الرقابية، وتعقّد املواضيع

 :إجراءات العمل املقترحة 
تنسيق العناصر اإلدارية قابل للتحقيق على الصعيدين        

كمــا ميكــن تنســيق املتطلــبات مــن  . الوطــين والــدويل
نـية، وينبغي مواصلة تنسيق االحتياجات     البـيانات التق  

ــدويل    ــيمي والـ ــعيدين اإلقلـ ــلى الصـ ــيانات عـ مـــن البـ
إضــافة إىل أنــه ميكــن تنســيق جوانــب تقديــر  . األعــم

املخاطـر، مبـراعاة االختالفات البيئية، ومن شأن هذه         
اجلوانـب أن تكـون قـّيمة على الصعيد دون اإلقليمي          

غري . ألداء عملـيات تقديـر مشـتركة لبعض املنتجات       
أن اختـــاذ القـــرارات يف هـــذا الصـــدد عملـــية خاصـــة 

 .بالسيادة الوطنية
 

  التنّوع البيولوجي -٦
 هـــو ثـــراء التـــنوع البـــيولوجي مثـــة موضـــوع مـــتواتر 

ــبلدان النامــية واإلمكانــات الــيت يوفــرها ألجــل     املوجــود يف ال
االتفاقية عـلما بأن    . اسـتخدام هـذه الـثروة عـلى حنـو مسـتدام           

ــنو  ــتعلقة بالتـ ــيولوجياملـ ــتخدام   ع البـ ــزز االسـ ــية تعـ ــر آلـ  توفـ
 .املستدام

 :إجراءات العمل املقترحة 
ــيات ســهلة       ــية لوضــع آل ــيام خبطــوات عمل ــبغي الق ين

االسـتعمال لتوثـيق املعلومـات عـن التنوع البيولوجي          
 .على الصعيدين الوطين واإلقليمي

 
  بناء القدرات -٧

مت االتفـاق عمومـا عـلى ضـرورة حشـد األمـوال من               
ل بناء القدرات اخلاصة باجملاالت التقنية والبىن التحتية، مبا         أجـ 

يف ذلـــك اجملـــاالت العلمـــية، والتنظيمـــية الرقابـــية، واحلقـــوق  
 .امللكية الفكرية، والتشريع وتنظيم املشاريع

 
  إقامة الشبكات -٨

تعلق بامللكية  يف حـني تـتوفر معلومـات كـثرية، فيما ي           
اعية، واألنشطة التجارية اليت    الفكرية، والربامج العلمية والصن   

األحيائـية حـول العـامل، فإن       لتكنولوجـيا    أنشـطة ا   تقـوم علـيها   
هذه املعلومات غري متاحة أو ال ميكن احلصول عليها بسهولة          
يف أشــكال مــنظمة ال مــن جانــب الــبلدان املــتقدمة الــنمو وال  
ــبلدان النامــية، وال مــن جانــب الواليــات القضــائية القائمــة     ال

 .خل تلك البلدانبذاهتا دا

 :إجراءات العمل املقترحة 
 ووضع قاعدة بيانات عن  إقامة شبكة معلومات 

 اجلاري  لتكنولوجيا األحيائيةماهية أنشطة ا
 النامية والبلدان اليت االضطالع هبا حاليا يف البلدان

، تضم معلومات عن يةمتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال  
 تقدير األسواق على أساس عاملي النطاق ألجل

إمكانات التكنولوجيا وإمكانات السوق من أجل  
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اختاذ مبادرات جديدة، مبا يف ذلك استبانة فرص  
 .الشراكة وتسهيلها

 
  التعاون فيما بني الوكاالت -٩

ــنظمات      ــني املـ ــام يف اآلراء بـ ــق عـ ــناك توافـ ــان هـ كـ
واملشاركني يف امللتقى حول ضرورة وضع آلية مناسبة تضمن      

 . ٥٨/٢٠٠قرار اجلمعية العامة إنشاء تعاون وفقا ل

 :إجراءات العمل املقترحة 
التشجيع على إقامة شبكة تعاون فيما بني الوكاالت         

ــية  ــيا األحيائـ ــال التكنولوجـ ــلى . يف جمـ ــجيع عـ والتشـ
اإلضـالع بدراسات مشتركة ووضع تقارير مشتركة       

وتقدمي املساعدة إىل األونكتاد    . فـيما بـني الوكـاالت     
ــتقرير الــ  ــة  يف إعــداد ال ــية العام ذي ســيقدم إىل اجلمع

 .٥٨/٢٠٠لألمم املتحدة، وفقا للقرار 
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   املرفق الثاين
 البيان اخلتامي

  
 إىل   ٢ من  امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائيةانعقد  

منظمة األمم املتحدة للتنمية  ، برعاية    ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥
كز    املر ، وحكومة شيلي، مبساعدة من   )اليونيدو  (الصناعية

 .الدويل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا األحيائية

 مشارك من أكثر  ١ ٥٠٠هذا املؤمتر زهاء  حضر  
 بلدا، مبن فيهم خرباء من احلكومات، ومن املنظمات ٨٠من 

احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات    
 .العلمية، واألوساط الصناعية واإلعالمية

لتقى العاملي للتكنولوجيا ملا كان اهلدف العام من 
 لتكنولوجيا األحيائيةدراسة اإلمكانات اليت تتيحها ا   األحيائية

توليد الثروة وحتسني نوعية حياة   يف خمتلف جوانبها، يف 
الناس يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة  

وبناء على األعمال اليت متّت سابقا أثناء      . يةانتقال
تماعات اإلقليمية التشاورية املعقودة يف أفريقيا، وبلدان  االج

أمريكا الالتينية والبحر  وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا، 
، حبث املشاركون يف جمموعة واسعة من القضايا   يـالكاريب

 :املتعلقة هبذا اهلدف، من خالل حوار مصّمم حول ما يلي

 راء احتياجات الفقلتكنولوجيا األحيائيةتلبية ا 

، والتنوع األحيائي، والطاقة،  لتكنولوجيا األحيائيةا 
 والبيئة

السالمة والتجارة، والنظم الرقابية والقانونية،   
  االجتماعيلتكنولوجيا األحيائيةاقبول ، واألحيائية

  والصناعية األحيائيةلتكنولوجيا األحيائيةا 

  والبلدان النامية لتكنولوجيا األحيائيةا 

 أمهية زيادة الدول جلهودها من أجل حتقيق  أكد املشاركون  
إعالن األمم كما هو وارد يف  (األهداف اإلمنائية لأللفية  

، وأحاطوا علما بأحكام )٢٠٠٠ لعام املتحدة بشأن األلفية

مؤمتر القمة العاملي  بأن وسلّموا. توافق اآلراء يف مونتريي
، قد ٢٠٠٢يونيه  /، يف شهر حزيران)مخس سنوات (لألغذية
 مؤسسات البحوث ومنظمات األمم املتحدة على  حث

لنهوض بالبحوث الزراعية وغريها من جماالت البحوث يف   ا
التكنولوجيات اجلديدة، مبا فيها التكنولوجيا األحيائية،   
وتوصلوا يف اخلتام إىل أن إدخال هذه التكنولوجيات اجلديدة  
اليت ُجّربت واخُتِبرت ينبغي أن يتم بطريقة سليمة، ضمن    

 لكي  مع األوضاع احملليةُألطر التنظيمية املناسبة، وأن يكّيف ا
. يساعد ذلك على حتسني اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية 

 لعام مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةوالحظوا أن 
، قد اعترف بضرورة تقدمي موارد مالية وتقنية إضافية      ٢٠٠٢

 من  ستفادةالعملية يف اال التدابري للبلدان النامية لتعزيز 
 . التكنولوجيا األحيائية

وأحاط املشاركون علما على اخلصوص بقرار   
 كانون  ٢٣، املؤرخ  ٥٨/٢٠٠اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

، الذي أكد جمددا الدور احليوي الذي  ٢٠٠٣ديسمرب   /األول
نتاجية نهوض بإ تقوم به التكنولوجيات اجلديدة يف جمال ال  

، واحلاجة إىل عّدة أمور ومنها تدابري   قدرهتا التنافسيةالبلدان و
بناء القدرات والتدابري للترويج لنقل التكنولوجيات إىل  

، يةالبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال 
 مبقترح        إضافة إىل ذلك     علماوحييط هذا القرار . ونشرها فيها

مل متكامل لتطوير         بوضع إطار ع     األمني العام املتعلق         
التكنولوجيا األحيائية ضمن منظومة األمم املتحدة، وضرورة                            

 نظومة  امل التنسيق بني املؤسسات واهليئات ذات الصلة يف                  تعزيز    
واقترح املشاركون بأنه ميكن                . التكنولوجيا األحيائية           يف جمال    

ومتابعتها من   مواصلة النظر يف املبادرات واالقتراحات التالية،                        
باستناد كل منها إىل واليتها     (ات األمم املتحدة  طرف منظم 

، وغريها من شركاء يف التنمية   )ومبوافقة هيئاهتا اإلدارية 
 :الدوليني، واألوساط العلمية، والقطاع اخلاص
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منتدى يضم أطرافاً متعددة من أصحاب   إنشاء  -١
املصلحة، مبا يف ذلك الوكاالت املتخصصة يف األمم  

ئات الدولية، وممثلون عن املتحدة وغريها من اهلي 
احلكومات واألوساط الصناعية والعلمية، جيري فيه 

 وسبل لتكنولوجيا األحيائيةحوار مطلّع بشأن ا
 .استخدام منافعها من أجل النهوض بالبلدان النامية

 ووضع قاعدة بيانات عن  إقامة شبكة معلومات -٢
 اجلاري االضطالع هبا لتكنولوجيا األحيائيةأنشطة ا

 النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا  ا يف البلدانحالي
، تضم معلومات عن األسواق على   يةمبرحلة انتقال

أساس عاملي النطاق لتقدير إمكانات التكنولوجيا   
وإمكانات السوق من أجل اختاذ مبادرات جديدة،   

 . مبا فيها استبانة فرص الشراكات وتسهيلها 

 .جل بناء القدراتتعزيز اجلهود حلشد املوارد من أ -٣

 سبل الوصول إىل امللكية الفكرية وطرق ريدراسة تأث -٤
لتكنولوجيا  تيسريها على تعزيز استغالل ونشر ا   

 . يف البلدان الناميةاألحيائية

لتقى العاملي ملاوقد اتفق املشاركون على أن   
 يقدم مسامهة قّيمة يف اجلهود املبذولة  للتكنولوجيا األحيائية
ة األمم املتحدة من أجل نشر منافع على نطاق منظم

 على  سيساعدالتكنولوجيا األحيائية يف البلدان النامية، و
إطار العمل املتكامل لتطوير التكنولوجيا                      تعزيز  علىاخلصوص 

األحيائية ضمن منظومة األمم املتحدة الذي اقترحه األمني                         

ا موجزوأحاط املشاركون علما بأن املنظمني سيعّدون                        . العامّ  
، وأوصوا لتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائيةملا وقائعال لمفص

 هذا البيان اخلتامي أثناء األحداث املناسبة  إىل جانببتعميمه 
 .لتكنولوجيا األحيائيةاملعنية با

رّحب املشاركون باجلهود اليت بذلتها احلكومة  
 باملعايري    للتكنولوجيا األحيائيةالشيلية من أجل إنشاء مركز    

 .  يف منطقة بيو بيوالدولية

وأعرب املشاركون عن امتناهنم لكل من حكومة   
شيلي، والسلطة اإلقليمية يف بيو بيو، واليونيدو، لتنظيمها  

كما أعربوا عن امتناهنم    . لتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائيةملا
الفاو، ومنظمة (ملنظمات األمم املتحدة املتعاونة األخرى   

منظمة  سكو، واليونيب، واألونكتاد، والصحة العاملية، واليون
، )االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، والعمل الدولية

 املركز الدويل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا  وكذلك
منظمة التعاون والتنمية و ، ومنظمة التجارة العاملية،األحيائية

لتقى   ملا، اليت سامهت كل منها يف  يف امليدان االقتصادي 
 . ي للتكنولوجيا األحيائيةالعامل

/٥٧استنادا إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  
نظمة األمم املتحدة    املدير العام مل  ، دعا املشاركون    ٢٣٧

 إىل اجلمعية العامة يف هدرج يف تقرير يللتنمية الصناعية إىل أن 
 .دورهتا التاسعة واخلمسني فصال عن نتائج املنتدى العاملي

 
٢٠٠٤مارس / آذار٥ن، شيلي، كونثيبثيو
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