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 اجتماع الخبراء مفتوح العضوية
  قرطاجنة المعني ببناء القدرات لبروتوآول

 بشأن السالمة األحيائية
 2001تموز / يوليو13 � 11هافانا ،  

 ∗ من جدول األعمال المؤقت 3البند 
 

التنفيذي الذي يوجز المعلومات التي جرى تسلمها استجابة إلى االستبيان المتعلق تقرير األمين 
 ببناء القدرات

 مقدمة 

عددًا من ) ICCP(اعiتمدت اللجiنة الحكومiية الدولiية المعنiية بiبروتوآول قرطاجiنة بشiأن السiالمة األحيائية            -1
 2000آانون األول / ديسمبر15 إلى 11 وذلك في اجتماعها األول ، الذي انعقد من التوصيات المتعلقة ببناء القدرات ،  

 : ومن أحدى هذه التوصيات دعت اللجنة . ، في مونبيلييه ، فرنسا 

األطراف والحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات العلمية إلى تقديم إلى األمانة           "  
مات حول احتياجات بناء القدرات ، واألولويات والمبادرات القائمة إلى جانب االقتراحات       معلو 2001آذار  /قبل مارس 

" وفي هذا الصدد ، سوف تقوم األمانة بإعداد استبيان لتسهيل تقديم المعلومات . بشiأن بiناء القدرات لتنفيذ البروتوآول       
  )UNEP/CBD/ICCP/1/9 من ،2 � 4المرفق األول ، البند ( 

اسiiئلة إطاريiiة نموذجiiية للمسiiاعدة فiiي تحديiiد احتiiياجات     "  لذلiiك ، أعiiدت األمانiiة اسiiتبيانًا بعiiنوان   اسiiتجابة -2
أرسل االستبيان إلى جميع ) . راجع المرفق األول أدناه  " ( األطراف لبناء القدرات لتنفيذ بروتوآول السالمة األحيائية        

من األمين التنفيذي ، الذي ينقل بموجبه قائمة     2001الثاني  آانون  / يناير 12الiنقاط الiبؤرية الوطنية مع اإلبالغ المؤرخ         
 الموجiiiه إلiiiى الحكومiiiات ، إلiiiى جانiiiب الiiiتواريخ لiiiتقديم  ICCPموجiiiزة لطلiiiبات وتوصiiiيات االجiiiتماع األول للجiiiنة  

 قiد حثiiت  ICCPوفiiي هiذا اإلبiالغ ، اسiترعى األميiن التنفiiيذي االنتiباه إلiى أن اللجiنة        . االسiتجابات عiن آiل بiند مiنها      
كومiات علiى تقديiم المعلومات المالئمة في الوقت المناسب ليتسنى تنفيذ خطة العمل ، على اال يزيد هذا الوقت على         الح

  .2001آذار / مارس31أما تقديم االستجابات على االستبيان فكان في موعد اقصاه . ثالثة أشهر بعد اجتماعها األول 
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األرجنتين : مانة استجابات عن االستبيان من الدول التالية  ، تسiلمت األ  2001نيسiان   / أبiريل  30اعتiبارًا مiن      -3
، ) تقديم مشترك من اللجنة األوروبية والرئاسة السويدية ( وآوسiتاريكا وآوبiا وأآiوادور واستونيا واالتحاد األوروبي       

 .سلمتها األمانة ويرد في المرفق الثاني أدناه موجز للمعلومات التي ت. والهند وجامايكا وسلوفينياوسويسرا وترآيا 
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لمساعدة في تحديد احتياجات األطراف لبناء القدرات لتنفيذ بروتوآول لاسئلة إطارية نموذجية 
 السالمة األحيائية

القدرات المطلوبة الرئيسية والمبينة في الجدول الوارد في نهاية التي تشير إلى    علiى أساس القائمة      �
 : ، يرجي بيان UNEP/CBD/ICCP/1/4في الوثيقة ) 18(الفقرة 
ثالثiة مجiاالت ذات أولوية قصوى تتطلب بناء القدرات أو تعزيزها في بلدآم استعدادًا لسريان       �

 .البروتوآول 
ثالثiة مجiاالت ذات أولويiة قصiوى يتطلiب بلدآiم فiيها المهiارة والخiبرة لتقاسمها مع اآلخرين                  �

 .لمساعدتهم في االستعداد لسريان البروتوآول 
ًا إلiiى المiiناهج والخiiيارات المحiiتملة إلنجiiاز القiiدرة المطلوبiiة لتنفiiيذ الiiبروتوآول        اسiiتناد �

 مiiiن الوثiiiيقة نفسiiiها ، أي مiiiن هiiiذه المiiiناهج والخiiiيارات   24 - 19والمقiiiترحة فiiiي الفقiiiرات  
 .سؤال سابق التعتبرونها مفيدة في االستجابة إلى احتياجات بلدآم المحددة في 

الكiiيانات التالiiية بiiناء   بهiiا ة يمكiiن أن تسiiهل مiiا هiiي وجهiiات نظiiرآم بشiiأن أفضiiل طiiريق    �
 .القدرات لتقديم المساعدة إلى البلدان لالستعداد لسريان البروتوآول 

 ICCPاللجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوآول قرطاجنة  ◊
 األمانة  �
 مرفق البيئة العالمية  �
 مانحون ثانويون ومتعددو األطراف  �
 منظمات حكومية دولية �
 ية شبكات إقليم �
 منظمات غير حكومية �
 الصناعة/القطاع الخاص �
 مؤسسات علمية وأآاديمية  �

مiا هiي االقiتراحات األخiرى التiي ترغiبون اإلدالء بها بشأن بناء القدرات لتنفيذ بروتوآول السالمة                  �
 .األحيائية 

يiiرجى تقديiiم إلiiى األمانiiة أي معلومiiات أخiiرى مiiتاحة فiiي بلدآiiم ذات صiiلة ببiiناء القiiدرات للسiiالمة     �
برامج ومبادرات قائمة ، تقديم المساعدة الفنية  : مثًال  ،  حيائiية ، إذا لiم تكونوا قد قمتم بذلك لغاية اآلن             األ

  )EM-1/3 من المقرر 12الفقرة : المرجع . ( والمالية لألطراف والدول التي لها مصلحة بذلك 
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 ان بشأن بناء القدرات موجز المعلومات التي قدمتها الدول استجابة إلى االستبي
 ]2001نيسان /أبريل27[

لدى األرجنتين المجاالت الثالثة التالية ذات األولوية القصوى التي تتطلب بناء القدرات استعدادًا لسريان -1
البناء المؤسسي للقيام بتقييم االحتياجات ، وتخطيط إطار السالمة األحيائية وإعداد منهج السالمة ) 1: البروتوآول 

تعزيز الموارد (القدرات المتشعبة ) 3و ) قدرات صنع القرارات وتنفيذ المقررات (إدارة المخاطر ) 2حيائية ، األ
). ، وتنمية القدرة اإلقليمية  المعنيينواشتراكيتها البشرية وتنم

بناء ال) 1: المجاالت ذات األولوية القصوى التي لدى األرجنتين المهارة والخبرة فيها لتقاسمها هي                                  -2
 .القدرات المتشعبة ) 4إدارة المخاطر  ) 3تقييم المخاطر ، ) 2المؤسسي ، 

 مفيدة من بين 34 و 33 و 28 و 27مiناهج المقترحة في الفقرات  البغiية الوفiاء باحتiياجات األرجنتيiن ، فiإن          -3
(ائiiiiية ـــــــي بشiiiiأن السiiiiالمة األح ICCP مiiiiن وثiiiiيقة اللجiiiiنة  34 - 19المiiiiناهج المحiiiiتملة الiiiiواردة فiiiiي الفقiiiiرات   

UNEP/CBD/ICCP/1/4. ( 

تiرى األرجنتيiن ان الكiيانات التiي يمكنها ان تسهل ، على أفضل وجه ، بناء القدرات لمساعدة األرجنتين في          -4
 واألمانiiة ومiiرفق البيiiئة العالمiiية والمiiانحون الiiثانويون ومiiتعددو       ICCPاالسiiتعداد لسiiريان الiiبروتوآول هiiي لجiiنة     

الصiiiناعة والمؤسسiiiات العلمiiiية  /كومiiiية الدولiiiية ، والشiiiبكات اإلقليمiiiية والقطiiiاع الخiiiاص  األطiiiراف والمiiiنظمات الح
وتقترح األرجنتين االشتراك الكلي للجامعات في البلدان النامية        . واألآاديمiية والمiنظمات غiير الحكومiية المتخصصiة           

 . الجنوبي �لتعزيز التعاون الجنوبي 

 آوستاريكا

 2001[ 

ت الiثالثة ذات األولوية القصوى التي تتطلب بناء القدرات وتعزيزها في آوستاريكا استعدادًا لسريان       المجiاال  -1
لدى آوستاريكا المهارة  والخبرة في . إدارة المخاطiر  ) 3تقيiيم المخاطiر   ) 2البiناء المؤسسiي ،     ) 1: الiبروتوآول هiي     

 .م لالستعداد لسريان البروتوآول تقييم المخاطر وإدارة المخاطر لتقاسمها مع اآلخرين لمساعدته

 ICCP فiiiiiiiي وثiiiiiiiيقة اللجiiiiiiiنة   34 � 19مiiiiiiiن بيiiiiiiiن المiiiiiiiناهج المحiiiiiiiتملة الiiiiiiiواردة فiiiiiiiي الفقiiiiiiiرات       -2
UNEP/CBD/ICCP/1/4         ناء القدرات ، ترى آوستاريكا ان المناهج المقترحة في الفقراتiأن بi22 و 21 و 20 بش 

 .ى االحتياجات المحددة أعاله  مفيدة لالستجابة إل33 و 31 و 29 و 27 و 26 و 25 و 23و 

 :تقترح آوستاريكا ان الكيانات التي يمكنها ان تسهل ، على أفضل وجه ، بناء القدرات في المجاالت التالية  -3

 إعداد معايير التنسيق : ICCPاللجنة  (أ)

 تقديم شبكة إدارية لخلق قدرة فنية وعلمية : األمانة  (ب)

 تقديم التمويل إلى األمانة  : المانحون الثانويون ومتعددو األطراف )ج(

 تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية لألطراف التخاذ المقررات : المنظمات الحكومية الدولية  )د( 

 .تنشيط تنسيق اآلليات الفنية والقانونية والعلمية في البلدان : الشبكات اإلقليمية  )هـ( 

 .اآلراء وفي توعية الجماهير التعاون في بناء اجماع : منظمات غير حكومية  )و( 

 .خلق الثقة بين المستهلكين : الصناعة /القطاع الخاص )ز( 

 .تنشيط توعية الجماهير ، وتنفيذ نشاطات التدريب والتعليم : المؤسسات العلمية واألآاديمية  )ح( 
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) 1: ، تقترح آوستاريكـا  بالنسiبة إلiى االقiتراحات األخiرى لبناء القدرات لتنفيذ بروتوآول السالمة األحيائية                -4
تحديiد معنيين آخرين لزيادة عملية اشتراك الجمهور في تنفيذ         ) 2تحديiث القوانيiن الوطنiية للسiالمة األحيائiية وتنفiيذها             

تنسيق المعايير اإلدارية والتقنية على المستويين      ) 4تدريiب المiوارد البشرية في التكنولوجيا واإلدارة         ) 3الiبروتوآول     
 .عدد األطراف للبلدان ذات الشروط اإليكولوجية المماثلة اإلقليمي ومت

 آوبا

 2001[ 

تقiر آوبiا باالهمiية القصiوى لتiبادل المعلومiات فiي مجiال السالمة األحيائية في التكنولوجيا األحيائية لتطبيق                  
الحصول على بنية أساسية ) 1:طلب وترى آوبا أن بناء القدرات الالزم لتبادل المعلومات يت    . الiبروتوآول بشiكل فعال      

إعiiداد اتصiiال باألنترنيiiت مiiع الحمايiiة الالزمiiة ضiiد الفيروسiiات والدخiiول غiiير  ) 2تكنولوجiiية مiiتوفرة تدعiiم الiiنظام ، 
الحصول على الموارد البشرية    ) 4الحصiول على قاعدة معلومات محدثة ومنسقة        ) 3. المشiروع فiي شiبكة األنترنيiت         

والصعوبات الرئيسية التي . نظام وطني لتبادل المعلومات وتطوير هذا النظام وصيانته خلiق   ) 5المiتدربة بشiكل آiاف       
لذلك أعدت .  التقني �تواجههiا آوبiا إلعiداد مرآiز وطنiي لتiبادل المعلومات هي عدم وجود التمويل والتدريب العلمي             

 .تعاون الدولي آوبا مسودة مشروع وقدمته إلى األمانة بهدف الحصول على الموارد الالزمة من ال

 اآوادور

 2001[ 

لالسiiتعداد لسiiريان الiiبروتوآول ، فiiإن المجiiاالت الiiثالثة ذات األولويiiة القصiiوى التiiي تتطلiiب بiiناء القiiدرات     -1
وتحiiتاج . إدارة المخاطiiر ) 3تقيiiيم المخاطiiر ) 2بiiناء القiiدرات المؤسسiiية واإلداريiiة ) 1: وتعزيiiزها فiiي اآiiوادور هiiي 

 .إلى بناء القدرات المتشعبة في تعزيز وتنمية الموارد البشرية ، وفي تقاسم اإلدارة والمعلومات اآوادور أيضا 

( بشiiأن بiiنــاء القiiدرات ICCP فiiي وثiiيقة اللجiiنة 34 � 19مiiن بيiiن المiiناهج المحiiتملة الiiواردة فiiي الفقiiرات  -2
UNEP/CBD/ICCP/1/4 (          وادور ان المناهج المقترحة في الفقراتiرى اآiمفيدة في 33 و 31 و 28 و 26 و 25ت 

 .الوفاء باالحتياجات المحددة أعاله 

 واألمانiiة ومiiرفق البيiiئة العالمiiية والمانحيiiن اآلخريiiن الثنائييiiن ومiiتعددي      ICCPتiiرى اآiiوادور أن اللجiiنة   -3
 األطiiراف والمiiنظمات غiiير الحكومiiية والمiiنظمات الحكومiiية الدولiiية هiiى أفضiiل آiiيانات لتسiiهيل بiiناء القiiدرات لiiتقديم  

 .المساعدة إلى البلدان استعدادًا لسريان البروتوآول 

 
 استونيا

 2001[ 

حiددت اسiتونيا األولويiات القصوى الثالث التي تتطلب بناء القدرات وتعزيزها استعدادًا لسريان البروتوآول      
دلة الحية في إطار زمني مطلوب ، بشأن استيراد الكائنات المع   . القiدرة علiى اتخiاذ المقررات واإلبالغ عنها          ) 1: هiي   

تحديiد وتiناول الكائiنات المعدلiة الحiية في نقطة      ) 3تحلiيل المخاطiر بالنسiبة السiتخدام التiنوع البيولوجiي وصiيانته               ) 2
ولiدى اسiتونيا المهiارة والخiبرة لتقاسiمها مiع اآلخريiن فiي مجiال تفهiم عملiيات التكنولوجiيا األحيائية ذات                  . االسiتيراد   

وتiرى اسiتونيا أنiه مiن المفiيد ضiم القiدرة الوطنiية لمقiررات إدارة المخاطiر إلى قدرة المصدرين                    . اتها  الصiلة وتطبiيق   
 .لتقييم المخاطر للوفاء باحتياجات استونيا 

 االتحاد األوروبي

 2001[ 

 فiiي االتحiiاد  يiiرى االتحiiاد االوروبiiي أن المجiiاالت الرئيسiiية الiiثالثة التiiي تتطلiiب بiiناء القiiدرات وتعزيiiزها       -1
المiiزيد مiiن إعiiداد تطبiiيق مiiبادئ تقيiiيم ورصiiد المخاطiiر لتحسiiين تحديiiد وتقيiiيم مخاطiiر الكائiiنات   ) 1: االوروبiiي هiiي 
تنشiiيط وتسiiهيل وسiiائل إبiiالغ جمiiيع  ) 3) بمiiا فiiي ذلiiك المسiiبار الجزيئiiي  (تحسiiين الطiiرق والiiنظم  ) 2المعدلiiة الحiiية 

ر التiiي يجiiب اتخاذهiiا إزاء نقiiل األحiiياء المعدلiiة الحiiية وتiiناولها     المعنييiiن ذوي الصiiلة والجمهiiور العiiام بشiiأن التدابiiي   
 .واستخدامها بشكل سليم ، بما في ذلك التشاور بشأن هذه التدابير 

لiدى االتحiاد األوروبiي المهiارة والخiبرة فiي المجiاالت ذات األولويiة القصiوى التالiية لتقاسمها مع اآلخرين                        -2
تقيiيم المخاطiر العلمية وإدارة ورصد المخاطر إزاء الكائنات     ) 1: ن الiبروتوآول    لiتقديم المسiاعدة لهiم اسiتعدادًا لسiريا         
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االطiiر القانونiiية واإلداريiiة ذات الصiiلة بالتiiنوع البيولوجiiي ) 2المعدلiiة الحiiية ، بمiiا فiiي ذلiiك طiiرق الكشiiف التحليلiiي ،  
تبادل المعلومات العلمية ) 3رات ،   والموارد البشرية والقدرات المؤسسية لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر واتخاذ المقر         

والتنظيمiية بشiأن الكائiنات المعدلة الحية ، بما في ذلك تقديم المعلومات إلى الجمهور وغرفة تبادل المعلومات اإلقليمية        
. 

التنسيق على ) 1يشiدد االتحiاد األوروبiي علiى المiناهج التالiية باعتiبارها ذات صiلة فiي الوفاء باحتياجاتها ،                  -3
التحاد األوروبي لإلطار القانوني لضبط اإلدخال المقصود للكائنات المعدلة الحية في البيئة ، بما في ذلك على  مستوى ا 

القiدرة الوطنiية لالسiتعراض المسiتقل لمعلومiات تقييم المخاطر من المصدرين والمبلغين اآلخرين      ) 2شiكل منiتجات ،    
المة األحيائiiية عiiن النشiiاطات التiiي تشiiمل تنشiiيط صiiناعة   فصiiل مهمiiة تنظiiيم السii ) 3ولتطبiiيق المتطلiiبات القانونiiية ، 

 .التكنولوجيا األحيائية 

يiرى االتحiاد األوروبiي أن آiيانات مخiتلفة يمكiنها تسiهيل بناء القدرات على أحسن وجه لتقديم المساعدة إلى           -4
 :البلدان استعدادًا لسريان البروتوآول في المجاالت التالية 

 ICCP 

إطiار بiناء القiدرات فiي ضiوء االسiتجابات إلiى االسiتبيان وما ينتج عن حلقات بين               تنقiيح وتحديiث      •
 .الدورات وعن المشاريع 

تطويiiر أشiiكال مشiiترآة لبiiناء القiiدرات وتشiiجيع اإلنسiiجام فiiي المعايiiير بالنسiiبة لمسiiائل مiiثل تقيiiيم    •
 .المخاطر وتبادل المعلومات 

  

دل المعلومات ، مع األخذ في الحسبان احتياجات األولويات استكمال تنفيذ المرحلة الرائدة لغرفة تبا      �
بشiأن قدرات الحكومات للحصول على غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ، وآراء الحكومات            

 .حول التقدم المحرز في الرصد 

سائل تقديiم المiزيد مiن الترآيiب والتحليل لالحتياجات المحددة للبلدان إزاء تنفيذ البروتوآول ، والو                 •
 .المتاحة لتقديم المساعدة ولتبادل المعلومات 

الiiنقطة الiiبؤرية للمiiنظمات لiiتقديم المعلومiiات وجعلهiiا عامiiة بالنسiiبة لمiiبادرات بiiناء القiiدرات لتنفiiيذ   �
 .البروتوآول ، وآذلك تحديد االحتياجات الالزمة لبناء القدرات 

مالي لبناء القدرات وفقًا الحتياجات المحددة ذات األولوية للبلدان البiت فiي المiزيد مiن المجاالت للدعم ال         �
 واالسiتجابات لالسiتبيان وما نتج عن حلقات      ICCPالنامiية ، بمiا فiي ذلiك نiتائج االجiتماع األول للجiنة                 

 .بين الدورات ومشروعها الرائد السابق بشأن السالمة األحيائية 

تقديiiم الخiiبراء علiiى مiiدى قصiiير وطويiiل األمiiد لiiتقديم المشiiورة بشiiأن لالحتiiياجات المحiiددة وطلiiبات         �
 . من البروتوآول 22المساعدة حول مسائل محددة ، بما فيها ما أدرج في المادة 

ية للسالمة األحيائية ، بشكل قiيام بiرنامج األمiم المiتحدة للبيiئة بتنفiيذ المشiروع حول تطوير شبكات وطن          •
يتمشiى مiع الشiروط التiي وافiق علiيها مiرفق البيiئة العالمiية ومiع المقiررات التiي اتخiذت فiي االجتماع                 

  .ICCPاألول للجنة 
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مثًال عمل منظمة التعاون االقتصادي : إعiداد المشiورة أو المعايير بشأن مسائل خاصة تقنية أو تنظيمية              •
 الوحيد للكائنات المعدلة الحية وبشأن وثائق اجماع اآلراء حول العناصر  بشأن المحدد OECDوالتنمية  

 .المشترآة لتقييم المخاطر ألنواع محددة 

بيوتراك والمرآز الدولي للهندسة الجينية والتكنولوجيا     : تقديiم معلومiات قiاعدة معلومiات مرآiزية مiثًال              •
 .، وبيوبين ) ICGEB(البيولوجية 

عمiل اللجنة االقتصادية  : راك الجمهiور والحصiول علiى المعلومiات مiثًال       تطويiر مiبادئ مشiترآة الشiت        •
 .لألمم المتحدة ألوروبا بموجب اتفاقية آرهوس 

: التنسiيق والدعiم المتiبادل مiع الهيiئات واالتفاقيات األخرى المعنية بمسائل الكائنات المعدلة الحية مثـًال          �
ICCP و IOE ومنظمة األغذية والزراعة و Codex Alimentarius  

  

تحديiد ونشiر أفضiل الممارسiات فiي إعiداد شiبكات وإجiراءات وطنية للسالمة األحيائية لتقييم المخاطر                      •
 .وإدارة المخاطر واتخاذ المقررات وتبادل المعلومات واستخدام الموارد البشرية 

 .إعداد مراآز إقليمية من شأنها أن تخول تقاسم المهارات والمعلومات  �

  

االتحiiاد الدولiiي لحفiiظ الطبiiيعة والمiiوارد : اإلسiiهام فiiي التوجiiيه بشiiأن مسiiائل تنفiiيذ الiiبروتوآول ، مiiثًال   •
 )IUCN(الطبيعية 

دمiج اآلراء والمصiiالح للمعنييiiن علiiى نطiiاق واسiiع ، بمiiا فiiي ذلiiك المجiiتمعات األصiiلية والمحلiiية ، مiiن   •
    iiور ، والتعلiiية الجمهiiادة توعiiالل زيiiة      خiiات العامiiداد السياسiiررات وإعiiاذ المقiiي اتخiiتراك فiiيم واالش

 .واإلجراءات 

 .تمثيل المتخصصين أو المصالح القطاعية بالنسبة إلى مسائل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر  �

 تقنيات الرصد •

 تقينات للتحديد والكشف والتقييم التحليلي •

 مطابقة الفريدة إعداد نظم للملصقات والتتبع وال •

 تحسين إمكانيات الحصول على المعلومات اإللكترونية وتناولها  •

 تقديم المنح الدراسية في المجاالت المذآورة أعاله  •

 االمتياز للتقييم المحدد للمخاطر ومسائل إدارة المخاطر مجاالت إنشاء مراآز للمهارات و •

 الدراسية التي تهدف إلى تعزيز قدرات التعليم والبحوث للتعليم العالي والمؤسسات برامج التبادل والمنح •
 .الخاصة والعامة في البلدان النامية بالنسبة إلى مسائل السالمة األحيائية ذات الصلة 
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 االقتصiادية ، السiيما بالنسبة إلى       �الiتعاون بشiأن الiبحوث وتiبادل المعلومiات حiول اآلثiار االجتماعiية                  �
 .تمعات األصلية والمحلية المج

1: ادلiى االتحاد األوروبي االقتراحات األخرى التالية حول بناء القدرات لتنفيذ بروتوآول السالمة األحيائية        -5
إعiداد دلiيل حiول المسiائل العملiية لتنفiيذ الiبروتوآول مiثل مiبادئ تقييم المخاطر وإدارة المخاطر ، وينبغي أن يستند                    ) 

ينبغي ان ) 3تحسين تكنولوجيا االتصاالت في البلدان النامية ، ) 2إلى احتياجات البلدان النامية ، شiكل ومحتوى الدليل     
يشiiتمل بiiناء القiiدرات فiiي الiiبلدان النامiiية فiiي المiiراحل األولiiى ، علiiى اإلدارات والiiوزارات المسiiؤولة عiiن الiiتعاون         

 ، إلى جانب اإلدارات المسؤولة عن البحوث ونقل      والiتطوير القانونiي واإلداري والمالiي ذي الصلة بالسالمة األحيائية          
 .وينبغي أن تشجع الوزارات ذات الصلة على التعاون في مجاالت مشاريع بنـاء القدرات . التكنولوجيا 

 الهند

 2001[ 

-UNEP/CBD/BS/EMبiناء علiى طلiب حكومiة الهiند ، يجiري توزيiع آلمiة الهند بكاملها آوثيقة برمـز                
CB/1/INF/1 .  وفيما يلي موجز للمعلومات الواردة في تلك الوثيقة: 

المجiاالت الiثالثة ذات األولويiة القصiوى التiي تتطلiب بiناء القiدرات وتعزيiزها فiي الهiند اسiiتعدادًا             )أ( 
القدرات ) 2البiناء المؤسسiي إلنجiاز قiدرة التخطيط االستراتيجي متعدد االختصاصات        ) 1: لسiريان الiبروتوآول هiي       

 . اشتراك المعنيين ) 3مة لتقييم المخاطر ، العا

المجiاالت الiثالثة ذات األولويiة التiي لiدى الهiند فiيها المهiارة والخiبرة لتقاسiمها مع اآلخرين لتقديم                )ب( 
) 2البناء المؤسسي إلنشاء وتعزيز الهياآل القانونية والتنظيمية ،    ) 1: المسiاعدة لهiم استعدادًا لسريان البروتوآول هي         

تعزيز وتنمية الموارد البشرية ) 3م المخاطiر اسiتناداًًً إلiى تفهم عملية وتطبيقات التكنولوجيا األحيائية ذات الصلة ،        تقيiي 
 .  بالنسبة إلى جميع جوانب إعداد النظام وتقييم وصيانة تقييم المخاطر وإدارة المخاطر 

( حول بناء القدرات ICCPقة  في وثي  34 � 19مiن أصiل المiناهج المحiتملة الiواردة فiي الفقرات               )ج( 
UNEP/CBD/ICCP/1/4 (         ي الفقرتينiترحة فiناهج المقiإن المiالقدرة الوطنيـة الشاملة "  تحت عنوان 22 و 21ف "

 .مفيدة للوفاء باالحتياجات المحددة أعاله 

تقiترح الهiند أن تقiوم حكومiتها بiتحديد المؤسسiات والمراآiز ذات االمتiياز وأن تiأخذ المساعدة من                   (د)
وهناك حاجة . المؤسسiات فiي القiيام باالختiبارات لتiناول مخiتلف مسiائل السiالمة البيئية وسالمة األغذية البشرية             هiذه   

ويجiiب . لتحديiث هiiذه المؤسسiiات إلعطiiاء البiيانات ولiiتقديم المعلومiiات التقنiiية المالئمiة لصiiنع القiiرار وإدارة المخاطiiر   
              iفاء المصiية اضiح بغiكل واضiئة بشiالمة البيiائل سiناول مسiثقة  تiن دعم المؤسسات التي يّمولها القطاع  . داقية والiويمك

 .العام ، آما يمكن تشجيع جهود الشرآات الخاصة 

 
 جامايكا

 2001[ 

إعداد هياآل ) 1: لiدى جامايكiا المجiاالت الiثالثة التالية ذات األولوية القصوى استعدادًا لسريان البروتوآول        -1
     iية للكائiية وتنظيمiيًا    قانونiة جينiنات المعدلGMO    نها ؛iتقة مiتجات المشiالخبرة العلمية لتقييم �تقييم المخاطر ) 2 والمن 

 .تجميع وحفظ وتحليل البيانات العلمية والتنظيمية واإلدارية ) 3تفاعل البيئة التي تتسلمها ، 

خبرة لتقاسمها مع اآلخرين تتضiمن المجiاالت الiثالثة ذات األولويiة التiي لديها جامايكا فيها بعض المهارة وال        -2
توعية ) 3الخiبرة العلمية لتقييم التعديل الجيني ،  ) 2قiدرة التخطiيط االسiتراتيجي مiتعدد االختصاصiات ،        ) 1: مiا يلiي     

 .الجماهير واالشتراك بالنسبة للمخاطر المتعلقة بتناول التعديل 

) 1: رة المطلوبة لتنفيذ البروتوآول تتضمـن  للوفiاء باحتiياجات جامايكiا ، فiإن المiناهج المفiيدة في إنجاز القد                -3
لتناول جميع عمليات استيراد الكائنات ) السiيما بالنسبة إلى اآلليات التنظيمية وآليات الرصد         ( القiدرة الوطنiية الشiاملة       

إعداد ) 3 ضiم القiدرة الوطنiية إلتخiاذ القiرارات وإدارة المخاطر إلى قدرة إقليمية لتقييم المخاطر ،      ) 2المعدلiة جينiيا ،      
 � الجنوبiiي والiiتعاون الشiiمالي  �الiiتعاون الجنوبiiي  ) 4نظiiم نموذجiiية قانونiiية وإداريiiة ومعايiiير للصiiياغة القانونiiية ،    

 الجنوبي 
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تiرى جامايكiا أن الكائiنات التiي بإمكانهiا تسiهيل بiناء القدرات على أفضل وجه ، لتقديم المساعدة إلى البلدان                     -4
 : لطرق التالية استعدادًا لسريان البروتوآول با

 .تقديم المبادئ اإلرشادية العامة من منظار دولي  : ICCPاللجنة  (أ)

إدارة غiرفة تiبادل المعلومiات للسiالمة األحيائية ، وخلق تضافر الجهود بين النشاطـات ،     : األمانiة    (ب)
 .جدول الخبراء :  وعلى سبيل المثال �وإبالغ البلدان حول التطورات والفرص الهامة 

تقديiiم األمiiوال الالزمiiة لبiiناء إطiiار تشiiريعي وإداري وللتدريiiب علiiى تقيiiيم  : لبيiiئة العالمiiية مiiرفق ا )ج(
 .المخاطر وإدارة المخاطر 

تقديiiم أمiiوال مقابلiiة لبiiناء القiiدرة العلمiiية علiiى  : المiiانحون اآلخiiرون الثنائiiيون ومiiتعددو األطiiراف   )د( 
 المستوى دون اإلقليمي 

والنماذج والمعلومات المتعلقة بالتجارة " أفضل الممارسات " تقاسم : المiنظمات الحكومiية الدولiية       )هـ( 
 .والبيئة 

 ضمان تقاسم المعلومات في الخبرات والمخاوف : الشبكات اإلقليمية  )و( 

 تقديم المساعدة في تعليم الجمهور : المنظمات غير الحكومية  )ز( 

 ومخاوف المعلومات في الصناعة تقييم المخاطر واحتياجات : الصناعة /القطاع الخاص )ح( 

تقديiiم المسiiاعدة فiiي التدريiiب وإقامiiة تقيiiيم المخاطiiر ، وإقامiiة       : المؤسسiiات العلمiiية واألآاديمiiية    )ط( 
 .البحوث بالنسبة للكائنات المعدلة جينيا لتحسين إنتاج المحاصيل 

تقديم ) 1: السالمة األحيائيـــة ادلiت جامايكا باالقتراحات األخرى التالية حول بناء القدرات لتنفيذ بروتوآول          -5
يمكن ) 2المسiاعدة فiي إعiداد عروض المشاريع لضمان إعطاء األولوية للبلدان التي هي بأمس الحاجة إلى األمـوال ،         

اسiتخدام طiريقة أفضiل الممارسiات لiتقديم المسiاعدة للبلدان الجزرية الصغيرة النامية ، لبناء قدرتها لتنفيذ البروتوآول          
ينبغiي تحديiد احتياجات بناء القدرات لتحديد اآلثار البيئية المحتملة للكائنات المعدلة جينيًا في           ) 3ممكiن ،    بأسiرع وقiت     

بروتوآول قانوني ) 4وينبغiي تقاسم هذه المعلومات واآلليات التي يجري إعدادها للتنفيذ ،   . الiبلدان الجiزرية الصiغيرة       
 .ات ملكية للتفاوض بشأن اتفاقيات الترخيص الستخدام مواد ذ

 سلوفينيا

 2001[ 

اسiiتعدادًا لسiiريان الiiبروتوآول ، لiiدى سiiلوفينيا هiiذه المجiiاالت الرئيسiiية الiiثالثة ذات األولويiiة القصiiوى التiiي   -1
) 2القiدرة علiى إدارة عملiية التبلiيغ واإلعiالم واالسiتجابة إلiى المقــررات ،         ) 1: تحiتاج إلiى بiناء القiدرات وتعزيiزها           

 .تعزيز القدرات العلمية والتقنية ذات الصلة لتقييم المخاطر ) 3على رصد االمتثال وتطبيقه والتبليغ عنه ، القدرة 

المجiاالت الهامiة التiي لسiلوفينيا فiيها الخiبرة والمهiارة لتقاسiمها مiع اآلخريiن لمسiاعدتهم لالسiتعداد لسريان                          -2
علiiم األحiiياء ( علiiم الiiتغذية ) 3ون مقاومiiة للفيروسiiات ، تحويiiل النiiباتات لiiتك ) 2تربiiية النiiبات ) 1: الiiبروتوآول هiiي 

 ) المجهرية وعلم األحياء الجزيئية 

اسiتنادًا إلiى المiناهج والخيارات المحتملة إلنجاز القدرة المطلوبة لتنفيذ البروتوآول ، والمقترحة في الفقرات          -3
 ) 22 و 21الفقرتين ( وطنية الشاملة  ، تiرى سiلوفينيا أن القدرة ال   UNEP/CBD/ICCP/1/4 مiن الوثiيقة      34 � 19

وتقترح سلوفينيا ان تحدد احتياجات القدرات لكل . األآiثر حرجًا هي في التمشي مع اإللتزام العام بموجب البروتوآول          
طiiرف فiiي الiiبروتوآول علiiى أسiiاس فiiردي لكiiل طiiرف حسiiب حاجiiته وذلiiك مiiن خiiالل إعiiداد إطiiار وطنiiي للسiiالمة     

 . بتحديد دور جدول الخبراء األحيائية وان تقوم األطراف
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 سويسرا 

 2001[ 

تشiير سويسiرا بiأن المجiاالت الiثالثة ذات األولويiة القصiوى التiي لديهiا فiيها الخبرة ، لتقاسمها مع اآلخرين                        -1
المنظمات اشتراك المعنيين و  ) 2إعiداد نظiام السالمة األحيائية ،        ) 1: لمسiاعدتهم لالسiتعداد لسiريان الiبروتوآول هiي           

 .تطوير القدرات اإلقليمية ) 3غير الحكومية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ، 

تشiير سويسiرا إلiى أن الكiيانات التالiية التiي بإمكانهiا تسهيل بناء القدرات على أفضل وجه ، لتقديم المساعدة            -2
 :إلى البلدان استعدادًا لسريان البروتوآول في المجاالت التالية هي 

 ، والمسؤولة   UNEP/CBD/ICCP/1/9تلعiب الiدور آمiا هiو مبيiن في الوثيقة              : ICCPاللجiنة    )أ( 
 .عن المقررات بشأن إعداد برنامج عمل يتعلق ببناء القدرات وتقييم تنفيذها 

مرفق البيئة / ، واالشتراك مع برنامج األمم المتحدة للبيئة  ICCPتنفيذى مقررات اللجنة : األمانiة   )ب( 
 iاريع المتعلقة بالسالمة األحيائية ، والعمل بصفة مسؤول لتنشيط التعاون بين المبادرات القائمة          العالمiداد المشiي إعiية ف

 .المعنية ببناء القدرات 

أن اسiiتراتيجية مiرفق البيiiئة العالمiiية لiiتقديم المسiاعدة إلiiى الiiبلدان اسiiتعدادًا   : مiرفق البيiiئة العالمiiية   )ج( 
تشرين /شiأن السiالمة األحيائiية التiي اعiتمدها مجلiس مiرفق البيiئة العالمiية فiي نوفمiبر              لسiريان بiروتوآول قرطاجiنة ب      

 ، تصiف بوضiوح آiيف يمكiن لمiرفق البيiئة العالمية دعم بناء القدرات في هذا المجال ، وذلك من خالل               2000الثانiي   
 . برنامج األمم المتحدة للبيئة /مرفق البيئة العالمية

نويون ومiتعددو األطiراف ، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير         المiانحون اآلخiرون الiثا      )د( 
تعزيiز الiتعاون بيiن جميع مشروعات بناء القدرات بشأن التكنولوجيا األحيائية        : الصiناعة   /الحكومiية والقطiاع الخiاص     

رد المحدودة المتاحة بكل والسiالمة األحيائiية التiي بادرت بها هذه الكيانات بغية تجنب االزداوجية وبغية استخدام الموا               
 .آفاءة 

 .االشتراك في إنشاء غرفة تبادل المعلومات حول السالمة األحيائية : شبكات إقليمية  )هـ( 
االشiiتراك مiiع مiiبادرات بiiناء القiiدرات وضiiمان اشiiتراك الجمهiiور فiiي : المiiنظمات غiiير الحكومiiية  )و( 

 .تنشيط توعية الجمهور حول مسائل السالمة األحيائية 
االشiتراك مiع المiبادرات حiول بناء القدرات وتقاسم الخبرات مع تقييم             : الصiناعة   /القطiاع الخiاص    )ز( 

 .وإدارة مخاطر الكائنات المعدلة الحية 
االشiتراك في مبادرات بناء القدرات إلى جانب األنشطة األخرى          : المؤسسiات العلمiية واألآاديمiية        )ح( 

 .المتعلقة بتنفيذ البروتوآول 
سويسiر مiن جديiد علiى أهمiية المرحلة الرائدة لغرفة تبادل المعلومات لبناء القدرات وعلى الحاجة إلى       تؤآiد    -3

وفiي هiذا الصiدد ، فiإن االجiتماعات اإلقليمiية بشأن غرفة تبادل المعلومات            . االتصiال الوثiيق المتiبادل بيiن النشiاطين           
 .لبناء القدرات هي ذات أهمية رئيسية 

 ترآيا 

 مiiiن الوثiiiيقة 18اسiiiتنادًا إلiiiى القائمiiiة الدالiiiة للقiiiدرات الرئيسiiiية المطلوبiiiة فiiiي الجiiiدول فiiiي نهايiiiة الفقiiiرة      -1
UNEP/CBD/ICCP/1/4             ي تتطلب بناء القدرات وتعزيزها فيiوى التiة القصiثالثة ذات األولويiاالت الiإن المجiف ، 

القiiدرات ) 2سiiالمة األحيائiiية فiiي فiiئة البiiناء المؤسسiiي ، إعiiداد نظiiام ال) 1: ترآiiيا اسiiتعدادًا لسiiريان الiiبروتوآول هiiي 
وآذلك تحتاج . تنفيذ المقررات في مجال إدارة المخاطر  ) 3العلمiية واالجتماعiية االقتصiادية فiي فiئة تقيiيم المخاطر ،               

 .ترآيا إلى القدرة المتشعبة في تعزيز وتطـوير الموارد البشرية وفي إدارة البيانات وتقاسم المعلومات 
إعiiداد نظiiم نموذجiiية ) 2القiiدرة الوطنiiية الشiiاملة ، ) 1: للوفiiاء بهiiذه االحتiiياجات ، فiiإن المiiناهج المفiiيدة هiiي  -2

وأن أحiد القيود الرئيسية لالستعداد لسريان بروتوآول السالمة األحيائية  . قانونiية وإداريiة ومعايiير للصiياغة القانونiية       
 .مالية والتغلب على الصعوبات في تقاسم المعلومات وإدارة البيانات وتنفيذ أحكامه في ترآيا ، هو خلق الموارد ال
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تشير ترآيا إلى أن الكيانات التي بإمكانها تسهيل   . بغiية تقديiم المسiاعدة للiبلدان استعدادًا لسريان البروتوآول             -3
 :بناء القدرات على أفضل وجه وعلى النحو التالي هي 

ديد الطiرق والوسائل لبناء القدرات في البلدان مع األخذ في الحسبان  التنسiيق والقiيادة لiتح     : األمانiة    )أ( 
  .ICCPتوصيات اللجنة 

 إعداد الدعم التقني : مرفق البيئة العالمية  )ب( 
المانحون اآلخرون والمنظمات الحكومية الدولية ، والشبكات اإلقليمية ، والمنظمات غير الحكومية           )ج( 

 .العلمية واألآاديمية لتقديم التمويل المشترك ، والقطاع الخاص ، والمؤسسات 
----- 


