
طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

  قرطاجنة للسالمة األحيائية
 رابعالاالجتماع 

 2008أيار / مايو16-12 ،بون
 ∗المؤقت ألعمالجدول ا من 6البند 

 
 بناء القدراتأنشطة حالة 

 حرز في تنفيذ خطة العمل لبناء القدرات متقرير عن التقدم ال
 من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول وآلية التنسيق لخطة العمل

  األمين التنفيذي منمذكرة
 المقدمة   -أوالً 

  محدثة عمل خطة   اعتمد ،BS-III/3 في مقرره    ،لاعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكو        .1
رير اتقإعداد  من األمين التنفيذي     من خطة العمل المحدثة      6 القسم   طلبوي.  لبروتوكولللتنفيذ الفعال   من أجل ا  لبناء القدرات   
 تنفيذ خطة   نحو ني الدولي الفاعلين من   م وغيره ينالثنائي/ األطراف ي المتعدد ينالفاعلو البلدان   المتخذة من جانب  عن الخطوات   

 مـا إذا    حتى يتمكن من تحديد   رير إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول          االتق يقدم هذه  وأن   العمل
 .تنفذ بنجاح وفاعلية العمل ةخطنت اإلجراءات المدرجة في كا
 تطوير  يواصلمين التنفيذي أن     األ إلىأيضا  في البروتوكول   ، طلبت األطراف    BS-II/3 من المقرر    12وفي الفقرة    .2

 التي اعتمدها  ،(UNEP/GC.23/6/Add.1) ، مع مراعاة خطة بالي االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات         سيقآلية التن 
 . وتجنب االزدواجية في العملآزر أوجه التإنشاء، بغية 2005شباط /مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة في فبراير

م هذه المذكرة تقريرا عن حالة تنفيذ خطة العمل منذ آخر اجتماع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطـراف                  تقد .3
 والخطوات المتخذة من األمـين التنفيـذي لمواصـلة          ماثلة، والتحديات ال  2006 رآذا/في البروتوكول، الذي عقد في مارس     

هـا األطـراف والحكومـات األخـرى     قامت بلمبادرات التي لخصا ويقدم القسم الثاني من المذكرة مل   .  تطوير آلية التنسيق  
ويستعرض القسم الثالث احتياجات بناء القدرات والفجوات التي حددتها األطراف      .  والمنظمات المعنية نحو تنفيذ خطة العمل     

ابير تعزيـز التعلـيم     ها لمعالجة احتياجات األطراف، بما في ذلـك تـد         اتخاذجاري  رها الوطنية األولى والتدابير ال    في تقاري 
ويصف القسم الرابع الخطوات التي اتخذها األمين التنفيذي لمواصلة تطـوير آليـة             .  والتدريب في مجال السالمة األحيائية    
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 بما فيها عناصر لمقـرر  ،توصياتال والخالصةالتنسيق ولتعزيز أوجه التآزر مع المبادرات ذات الصلة؛ ويقدم القسم األخير    

 .القدراتمحتمل بشأن بناء 
في البروتوكول إلى النظر في المعلومات المقدمة في هذه المذكرة وتقديم إرشادات إضافية لتسهيل              تدعى األطراف    .4

 ولمعالجة احتياجات وأولويات بناء القدرات في األطراف مـن البلـدان الناميـة              ،تنفيذ خطة العمل وآلية التنسيق التابعة لها      
 .ليواألطراف ذات االقتصاد االنتقا

  : بشأن بناء القدراتتقرير عن حالة تنفيذ خطة العمل -ثانياً 
 للمبادرات المنفذة عرض عام

أنشطة بناء القدرات التي نفذتها األمانة واألطراف، والحكومات األخرى مختصرا عن يقدم هذا القسم تقرير حالة  .5
، 2008 وسنة 2006تماع الثالث لألطراف، أي بين سنة ويركز التقرير على األنشطة المنفذة منذ االج.  والمنظمات المعنية

شباط / لألمانة ولغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في نهاية فبرايرالتي توافرتمعلومات ال على أساساويحتوي 
 . التقارير الوطنية األولىمنمعلومات  فيه أيضا تستخدمو.  2008

  نفذتها األمانة    عرض عام ألنشطة بناء القدرات التي-ألف 
ففي إطار شراكة .  ةختلف في تعزيز قدرات األطراف لتنفيذ البروتوكول من خالل أنشطة مسهامت األمانة اإلواصل .6

 من الحلقات التدريبية بشأن غرفة آلية تبادل تنظيم عدد، سهلت األمانة  مرفق البيئة العالمية-برنامج األمم المتحدة للبيئة مع 
للمستشارين  ،غرفة آلية تبادل معلومات السالمة األحيائيةل الثانية لتدريب المدربين ةدورال: منهااألحيائية، معلومات السالمة 

غرفة آلية ل؛ والحلقة الثالثة لتدريب المدربين )2006أيار /مايو(، في بانكوك CPB وعلى تكنولوجيا المعلومات اإلقليميين 
 اإلقليمية ألمريكا الالتينية التي يةحلقة التدريبال؛ و)2007شباط / فبراير9-5(تبادل معلومات السالمة األحيائية في جنيف 

 ؛ والحلقة التدريبية)2007أيلول / سبتمبر7-3(مرفق البيئة العالمية في بنما سيتي  -برنامج األمم المتحدة للبيئة نظمها 
؛ وحلقة العمل )2007أيلول / سبتمبر21-17(لوبليانا التحاد األوروبي واللجنة االقتصادية ألوروبا في ا التي نظمها اإلقليمية

تشرين /نوفمبر 23-19(دوس ارببانية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية للكاريبي في سان مايكل، دون اإلقليمية الث
 األحيائية من  البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمةتعديالت جذرية علىت األمانة أيضا خلدوأ).  2007الثاني 
واستمرت األمانة أيضا في توسيع وتحسين قواعد بيانات بناء القدرات ومركز .   استعمالها والوصول إليهاتسهيلأجل 

 .موارد معلومات السالمة األحيائية
تهدف إلى التي ، نفذت األمانة عددا من األنشطة 2006  سنةكة مع مبادرة الجمارك الخضراء منذارمن خالل ش .7

 للكائنات الحية المحورة وإلنفاذ متطلبات االتجار غير المشروعز قدرات مسؤولي الجمارك على كشف ومراقبة تعزي
وحدة أعدت األمانة ، 2007وخالل سنة .   من البروتوكول18 وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة بموجب المادة توثيقال

تدريبية عقد جلسة وسهلت األمانة أيضا .  ليل الجمارك الخضراء بشأن بروتوكول قرطاجنة كجزء من دإعالمية نموذجية
التي نظمتها مبادرة الجمارك الخضراء، التي المحيط الهادئ إقليم آسيا و البروتوكول في حلقة تدريب المدربين في حول

ريب لجزر المحيط  إلى حلقات التدقدمت األمانة مواد أساسيةوعالوة على ذلك، .  2007أيار /عقدت في شنغهاي في مايو
 .الهندي في موريشيوس؛ ولغرب أفريقيا في داكار بالسنغال؛ وألمريكا الالتينية في كراكاس بفنزويال

ستتعاون  ،)يونيدو(مذكرة تعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ، وقعت األمانة 2007آذار /ارسفي م .8
لنامية لتنفيذ بروتوكول السالمة األحيائية وتعزيز تبادل معلومات السالمة بموجبها المنظمتان على تعزيز قدرات البلدان ا

 مع يونيدو االجتماع اكرشتنظمت األمانة باالوفي هذه الصدد، .  األحيائية من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
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 في كوااللمبور وعقد االجتماعسالمة األحيائية،  في مجال الية أو تدريبيةالثاني للمؤسسات األكاديمية التي تقدم برامج تعليم
ا بتمويل مشترك من يونيدو ي حكومة ماليزيا من خالل جامعة ماالواستضافته.  2007نيسان / أبريل18 إلى 16من 

شبكة ، و)(BiosafeTrain)  السالمة األحيائيةمن خالل مشروع التدريب بمجال(انمرك وحكومة سويسرا وحكومة الد
واعتمد االجتماع .   في جامعة جنيفالتي يقع مقرها، (RIBios)عددة التخصصات في مجال السالمة األحيائية البحوث المت

 على األجل الطويل، وقدمتدريب في مجال السالمة األحيائية التعليم والعددا من التوصيات بشأن التدابير المحتملة للنهوض ب
 مناهج السالمة األحيائية، وعمليات لتطوير العنلدراسات العليا لدورات في مرحلة ااقتراحات بخصوص عناصر أساسية 

أيضا مصفوفة عن احتياجات التدريب في مجال السالمة األحيائية، أرسلت إلى االجتماع وأعد .  تنفيذهاالتعليمية وآليات 
 .ها وتقديمها إلى األمانةيفاء بياناتجميع األطراف الست

، حلقات BS-III/11 من المقرر 10والفقرة ، BS-II/9 من المقرر 2وفقا للفقرة وعالوة على ذلك، نظمت األمانة،  .9
 تقييم مخاطر وإدارة مخاطر الكائنات الحية المحورة في أفريقيا بمجال بناء القدرات وتبادل الخبرات حولعمل إقليمية 

 أمريكا الالتينية والكاريبي ، وفي)2007تشرين الثاني /نوفمبر (الوسطى والشرقية، وفي أوروبا )2007آب /أغسطس(
 تقييم المشاركين، ضمن جملة أمور، من معرفة  وكان الغرض من حلقات العمل تمكين 1).2007كانون األول /ديسمبر(

الخبرات العملية المخاطر وإدارة المخاطر في سياق البروتوكول؛ واستعراض المفاهيم العامة والمبادئ والمنهجيات؛ وتبادل 
 .استعراض عمليات تقييم المخاطر وتنفيذ تدابير إدارة المخاطر/ادة من إجراءوالدروس المستف

 مع أمانة مرفق البيئة العالمية بخصوص تنفيذ اإلرشاد الصادر عن على نحو وثيق األمانة أيضا واستمر اتصال .10
مت أيضا في إعداد وساه.   مجال السالمة األحيائيةمؤتمر األطراف فيما يتعلق بالمساندة المالية لبناء القدرات في

مشاريع مختلفة ب مقترحات لىتعليقات عتقديم استراتيجية تمويل السالمة األحيائية التابعة لمرفق البيئة العالمية باإلضافة إلى 
 . قدمتها األطراف إلى مرفق البيئة العالمية، وهي المقترحات التيفي مجال السالمة األحيائية

فمعظم .  تنفيذ األمانة ألنشطة بناء القدرات نقص الموارد المالية الكافية والتي يمكن توقعهاكان القيد الرئيسي على  .11
 على أساس مؤقت وداخل قدماألنشطة تعتمد على المساهمات الطوعية من البلدان والمنظمات المانحة وكانت المساهمات ت

.   أن تخطط وتنفذ األنشطة بطريقة استراتيجيةوقد جعل هذا الموقف من الصعب على األمانة.  أطر زمنية غير متوقعة
) 2012-2008( استراتيجية موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية مدتها أربع سنوات  حالياولمعالجة هذه المشكلة، تعد األمانة

جية عددا وتحدد االستراتي.   بناء قدراتها من اجل التنفيذ الفعال للبروتوكولعلىإلرشاد جهود األمانة في مساعدة األطراف 
ويتمثل .   والمؤشرات المتعلقة بهاالمحددة على أساس األولوياتمن النتائج االستراتيجية الرئيسية ومجموعة من األنشطة 

من أيضا وستمكن األمانة .  ستباقية ومنظمة وفعالةإألطراف بطريقة للمساندة خدمات االهدف في تمكين األمانة من تقديم 
االستراتيجية تسمح ومن المأمول فيه أن .  بشكل استراتيجي وتحديد المصادر المحتملة للمساندة تحديد متطلباتها من الموارد
 األنشطة المزمعة لألمانة واحتياجاتها من الموارد على األجل المتوسط وتسهيل إنشاء ةعرفللمانحين المحتملين من م

 .من أجل أنشطة محددةشراكات متعددة السنوات مع المانحين 
  أنشطة بناء القدرات التي نفذتها األطراف والحكومات األخرى   -باء 

منذ االجتماع السابق، استمرت األطراف والحكومات األخرى في إعداد وتنفيذ أنشطة بناء القدرات في مجال  .12
ة لبناء القدرات أنشطووفقا للمعلومات المقدمة في التقارير الوطنية األولى، بدأت بعض األطراف ونفذت .  السالمة األحيائية

قبل تقاريرها الوطنية التي قدمت  عدد كبير من األطراف وأشار.   التي بدأتها من قبلواستمر الكثير منها في تنفيذ األنشطة

                                                
 . في كوااللمبور2008شباط /كان من المقرر أن تعقد حلقة العمل دون اإلقليمية آلسيا في فبراير  1
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نائية معظمها منظمات ثوساند ل موت أنشطة نفذ، أشار إلى أنها 2007رين الثاني تش/ نوفمبر30 فيالموعد النهائي 

 البيئة العالمية إلعداد وتنفيذ أطر ن مرفقكثيرين أنهم نفذوا أنشطة في إطار مشاريع ممولة مد وأفا.  ومتعددة األطراف
لمشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية التابع ابناء القدرات من أجل لوطنية للسالمة األحيائية ومشروع 

 . مرفق البيئة العالمية-لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
وأبلغ عدد من األطراف من البلدان المتقدمة والحكومات األخرى عن أنشطتها ومساندتها لتطوير القدرات في  .13

مجال السالمة األحيائية ألغراض التنفيذ الفعال للبروتوكول في األطراف األخرى من البلدان النامية أو األطراف ذات 
ليات مختلفة تشمل تمويل أنشطة ومشاريع محددة؛ والمساعدة التقنية، وقدمت المساندة من خالل آ.  االقتصاد االنتقالي

وتشمل األمثلة على .  تقنيةالدوات األمعلومات وال؛ ومن خالل تقديم وتحسين الحصول على  الدراسيةوالتدريب والزماالت
 :األنشطة األخيرة المذكورة في التقارير الوطنية ما يلي

بشأن التكنولوجيا  رفيع المستوى اتسياساليا االجتماع السادس لحوار ، استضافت أسترال2007في سنة  )أ(
عقدت  APEC ساهمت في حلقة عمل؛ و(APEC) لرابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ البيولوجية الزراعية

ن خيارات سياسة  بشأAPEC مؤتمر ، شاركت أستراليا في2006سنة وفي .   بشأن المسؤولية والجبر التعويضيفي فيتنام
 ؛السالمة األحيائية

تشرين / إلى أكتوبر2005تشرين الثاني /نوفمبر(سالمة األحيائية في بلغاريا مة أنشطة الأالنمسا توساندت  )ب(
، 2007أيلول / شهرا حتى سبتمبر18(؛ وأنشطة متوائمة بشأن التعايش في إستونيا )، بالتشارك مع ألمانيا2007األول 

وقدمت ).  2006حزيران /يونيو(إلى رومانيا التابعة لالتحاد األوروبي  TAEIXاشتركت في بعثة ؛ و)انيا مع ألمشتراكالبا
صربيا ركة العامة والتفتيش في بلغراد، حلقات عمل للخبراء بشأن المشا/ مساندة أيضا إلى حلقات تدريبيةالنمسا

ن التشريع الثانوي للسالمة األحيائية في فيتنام التي ؛ وفي حلقة عمل بشأ)2006آذار /، مارس2005كانون األول /ديسمبر(
؛ وفي استعراض مشروع األطر )2006تشرين األول /أكتوبر(  مرفق البيئة العالمية-برنامج األمم المتحدة للبيئة عقدها 

 ).2006تشرين األول /أكتوبر(وفي مالطا ) 2005تشرين الثاني /نوفمبر(الوطنية للسالمة األحيائية في رومانيا 
البحث عن البيانات : غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ": بعنوانمبادرةال ت بلجيكا مساندةواصل )ج(

مسؤولين من الكونغو برازافيل، ) 1: ( من أجل ما يليتدريبيةمن خالل هذه المبادرة، ساندت ثالث حلقات ف".  المدخالتو
؛ )2005كانون األول /ديسمبر(ن من بوروندي ومالي والسنغال مسؤولي) 2(؛ )2005أيار /مايو(وموريتانيا وتوغو 

 ؛)2006أيار /مايو(مسؤولين من جزر القمر وغينيا وكوت ديفوار  )3( و
بإعداد ونشر مواد ، (JRC)ت الجماعة األوروبية، من خالل مجلس البحوث المشترك التابع لها قام )د(
" حورة جينيامتحليل عينات األغذية للكشف عن وجود كائنات "حول ملين  دليل للمستعمنهان السالمة األحيائية، تدريبية ع

مركز البحوث المشترك التابع للجماعة أيضا ونظم .  "الكشف عن الكائنات المحورة جينيا"ن وقرص مدمج تفاعلي ع
 وذلك في صوفيا ،"تحليل عينات األغذية واألعالف للكشف عن وجود كائنات محورة جينيا"األوروبية دورات تدريبية عن 

 تقدمو).  2005حزيران /يونيو(؛ ونيقوسيا بقبرص )2006أيلول /سبتمبر (؛ وفي تونس)2007حزيران /يونيو(ببلغاريا 
الكائنات عن كشف الالدورات ومواد التدريب معلومات نظرية وعملية عن المنهجيات والبروتوكوالت التي تستعمل حاليا في 

 وأعد مجلس البحوث المشترك التابع للجماعة األوروبية أيضا قاعدة بيانات بشأن الوسائل . المحورة جينيا وتحديد كميتها
 وتسمح قاعدة البيانات.  ، ونشرها على شبكة اإلنترنتتهاكميتها ووتحديد هويعن الكائنات المحورة جينيا كشف لالتحليلية ل

وعالوة على ذلك، قدمت .   المحورة جينياإلى معلومات بخصوص وسائل تحليل الكائناتبالوصول المباشر والسهل 
واشتملت مشاريع البحوث التي تلقت .  الجماعة األوروبية أمواال للبحوث المتعلقة ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية
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معا تواجدهما : سالسل إمدادات الكائنات المحورة والكائنات غير المحورة ((”Co-Extra“) المشروع المتكامل المساندة
 جدتواال وتسهيل ئيةسلسلة الغذاالعبر جينيا ، الذي يبحث المنهجيات المتكاملة لتتبع المواد المحورة )ة تتبعهماإمكانيو

 هذا المشروع الذي يضم مشاركين من دوسيع.  لمحاصيل المحورة جينيا والمحاصيل التقليدية والعضويةالمشترك ل
 البطاقات وتوثيق محتوي المواد المحورة جينيا لصقلية ألخذ العينات والتتبع واألرجنتين والبرازيل وروسيا، سيعد نظما عم

مؤتمر عالمي لتحليل "ويعتزم مركز البحوث المشترك التابع للجماعة األوروبية أيضا عقد أول .  في األغذية واألعالف
 ؛2008حزيران / يونيو27 إلى 24في كومو بإيطاليا من " الكائنات المحورة جينيا

في دول الشمال األوروبي ودول السالمة األحيائية مشروع بناء القدرات في مجال مساندة واصلت فنلندا  )ه(
من السلطات في دول والمهارات ويهدف المشروع إلى نقل الخبرة .  البلطيق الذي ينفذه منتدى البيئة في دول البلطيق

السلطات في نظرائها من في مجال السالمة األحيائية إلى ) سويدالدانمرك وفنلندا والنرويج وال(الشمال األوروبي ذات الصلة 
 ؛)إستونيا والتفيا وليتوانيا(دول البلطيق 

ل وتنفيذ نق: " بعنوان(BG04/IB/EN/02) للجماعة األوروبية ةمتوأواصلت ألمانيا مساندة مشروع ال )و(
أيار /مايو - 2005كانون الثاني /يناير(في بلغاريا " التشريعات البيئية بشأن الكائنات المحورة جينيا على المستوى الوطني

 نظام وطني إنشاءويهدف المشروع إلى تحسين القدرة اإلدارية لبلغاريا في مجال السالمة األحيائية وذلك ب).  2007
روبية  للجماعة األوةمتوأوساندت ألمانيا أيضا مشروع ال.  ألوروبية يتمشى مع معايير االتحاد اـة األحيائيـللسالم

(EE05-IB-AG-01)  لمحاصيل المشترك للتواجد من أجل اسلسلة الكائنات المحورة جينيا إدارة  تطوير"في إستونيا بشأن
على ذلك، ومن خالل وعالوة ).  2007تموز / يوليو– 2006تموز /يوليو" (المحورة جينيا والمحاصيل التقليدية والعضوية

 ألمانيا مساندة برنامج بناء القدرات واصلتروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، مبادرتها لبناء القدرات من أجل تنفيذ ب
 إدارة حوللنظام السالمة األحيائية على مستوى أفريقيا ومشروع بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية في الصين 

شاركة المجتمع المدني في عملية وساندت أيضا مشروعا للتشجيع على م.   وزيادة الوعياتالخبرنهوض بالبيانات وال
 لزيادة المعارف المتعلقة بالسالمة األحيائية لدى المنظمات التعليمية ا وكذلك مشروع،السالمة األحيائية في الجزائر

.   في زيادة الوعي بالسالمة األحيائية هذه المنظماتومنظمات المجتمع المدني والصحفيين في كولومبيا لمساندة عمل
المنظمة بت ألمانيا استعانوعالوة على ذلك، .  نيا دراسات ركزت على تنفيذ نظام للسالمة األحيائية في بيرووساندت ألما

سليمة ال واإلنمائيةوجهة ذات ال األجل بشأن التكنولوجيا الحيوية النباتيةتنفيذ تدريب طويل ل (InWEnt) لبناء القدرات الدولية
  ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛لبلدان النامية، وإدماج العناصرلبيئيا 

مقدمة إلى "للسلطات المختصة والمؤسسات ذات الصلة في البلدان النامية بعنوان مولت إيطاليا حلقة عمل  )ز(
 وعقدت حلقة ".  المساعدة في صنع القرار في إطار السالمة األحيائية:إلطالق المتعمد للكائنات المحورة جينيار امخاطتقييم 

 في كا ترون دي رونكاد بإيطاليا، ونظمها واستضافها المركز الدولي للهندسة الوراثية 2007أيار /العمل في مايو
 ؛(ICGEB)والتكنولوجيا البيولوجية 

، الذي تنفذه )2007-2005(مساندة برنامج السالمة األحيائية والبيئة في جنوب أفريقيا واصلت هولندا  )ح(
في إطار   ونظم عدد من الدورات التدريبية  .(RAEIN-Africa)في أفريقيا  ليمية للمبادرات الزراعية والبيئيةالشبكة اإلق

تثقيف وتوعية ومشاركة الجمهور في "حلقة تدريبية لمدة خمسة أيام بشأن ) 1: (  وتضمنت هذه الدورات2.هذا البرنامج
دورة الختبار الكائنات ) 2(؛ ) في غابورون ببتسوانا2006أيار / مايو26-22" (السالمة األحيائية والتنوع البيولوجي والبيئة

حلقة عمل عن التكنولوجيا البيولوجية، والتنوع ) "3(؛ )مبابويي في هراري بز2006 أيلول/ سبتمبر8-5(، "لمحورة جينياا
                                                

 .http://www.raein-africa.org/programms.htm:  انظر  2

http://www.raein-africa.org/programms.htm
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بين،  في مبا2006 الثاني تشرين/ نوفمبر3تشرين األول إلى / أكتوبر29" (البيولوجي، والسالمة األحيائية والقانون

 23-26 ((SADC)للجان الوطنية للسالمة األحيائية في الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي حلقة عمل ) 4(؛ و )سوازيلند
في  الشبكة اإلقليمية للمبادرات الزراعية والبيئيةقدمت أيضا ).   في بريتوريا بجنوب أفريقيا2006تشرين األول /أكتوبر
ل توليد بيانات لتسهيل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر وعملية  مساندة إلى مشاريع البحوث من أج(RAEIN-Africa)أفريقيا 

 وتقييمه بالنسبة للسالالت وتباينه الجزيئيدراسة عن توزيع التدفق الجيني ) 1( :وتضمنت هذه ما يلي.  صنع القرار
من السالالت التجارية في زمبابوي وإقليم الجماعة اإلنمائية  و(Sorghum Bicolor (L) Moench) للذرةالعشبية /البرية

وقدمت هولندا .  دراسة عن توزيع الكائنات المحورة جينيا في بلدان مختارة من أفريقيا الجنوبية) 2(للجنوب األفريقي؛ و 
كائنات المخاطر  وإدارة بشأن بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال تقييم مخاطرأيضا مساندة لحلقات العمل اإلقليمية 

 ؛)2007تشرين الثاني /نوفمبر(وأوروبا الوسطى والشرقية ) 2007آب /أغسطس(الحية المحورة في أفريقيا 
وتضمنت بعض األنشطة المنفذة في إطار .  مساندة مشروع ثنائي بين زامبيا والنرويجواصلت النرويج  )ط(

عمل كمختبر مرجعي إقليمي إلقليم ي المحورة جينيا، والذي يتوقع أن تالمشروع إنشاء مختبر لتحليل نوعية وكمية الكائنا
  الوطنيةوتم تدريب عدد من الموظفين من زامبيا في النرويج وتنظيم عدد من الدورات.  الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي

 للسياسة ستمرار في تنفيذب أفريقيا لالوقدمت النرويج أيضا مساعدة لبناء القدرات إلى جنو.   الوطنيةوحلقات العمل التقنية
 بشأن ةالوطنية للتكنولوجيا البيولوجية والسالمة األحيائية ولبروتوكول قرطاجنة، بما في ذلك تعزيز قدرات اإلدارة والمعرف

المؤسسات "عن  للسالمة األحيائيةدورات عقد مساندة واصلت النرويج وعالوة على ذلك، .  تقييم المخاطر والرصد
، تم تنظيمها في المعهد النرويجي إليكولوجيا الجينات "تكاملة لتقييم وتنظيم الهندسة الوراثية والكائنات المحورة جينياالم

(GenØk) 10 –تموز / يوليو30، و 2006آب / أغسطس11 – 2006تموز / يوليو30( في ترومسو بالنرويج 
آذار / مارس24-19(؛ وفي ليما، بيرو )2006 الثاني كانون/ يناير29-24(؛ وفي بوغور بإندونيسيا )2007 آب/أغسطس

 في تقديم دورة تعليم إلكترونية بشأن السالمة (GenØk)وسيبدأ أيضا المعهد النرويجي إليكولوجيا الجينات ).  2007
 ؛(GVU) بالتعاون مع جامعة ترومسو والجامعة اإللكترونية العالمية 2008كانون الثاني /األحيائية ابتداء من يناير

االجتماع الثاني للجان االستشارية األوروبية بشأن السالمة األحيائية في في ليوبليانا نظمت سلوفينيا  )ي(
ومكن االجتماع اللجان .  2007أيار / مايو16 إلى 14للكائنات المحورة جينيا من في البيئة مجال اإلطالق المتعمد 

 إعداد وتحسين وتعزيز االتصاالت فيما بينها وتبادل اآلراء والحلول االستشارية بشأن السالمة األحيائية داخل أوروبا من
أيضا وبدأ المشاركون .  للكائنات المحورة جينيافي البيئة المحتملة لموضوعات على مستوى أوروبا تتعلق باإلطالق المتعمد 

 ألشجار المعدلة وراثيا؛مناقشات حول تقييم مخاطر وإدارة مخاطر ا
اندة للمرحلة الثالثة من البرنامج اإلقليمي وشبكة البحوث بشأن التكنولوجيا البيولوجيـة،            قدمت السويد مس   )ك(

  .)BIO-EARN) 2006-2009 التكنولوجيا البيولوجيـة،     اتسياس السالمة األحيائية و    سياسات في أفريقيا الشرقية، وإعداد   
مسـاندة ثالثـة   واصل البرنـامج  و.   لهذا البرنامجة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية أحد المكونات الرئيسي         شكلوي

المخاطر المحتملة لتدفق   بحث   في   ويتخصص هؤالء  ، في أفريقيا الشرقية   هدرجة الدكتورا في دراستهم للحصول على     طالب  
ت  أيضـا عـددا مـن الـدورا    وساند.  نقل اللقاح وتشتت البذورالجينات في سياق أفريقيا الشرقية، مع التركيز على آليات         

ـ         أيضا  وأعد  .  ائية وحلقات التدريب  الوطنية للسالمة األحي   ـ  امسؤولو تنظيم السالمة األحيائية فـي اإلقلـيم كتاب  اـ مرجعي
وعالوة على ذلك، ومن خالل البرنامج السويدي الدولي للتنـوع البيولـوجي            .  عن بشأن تقييم المخاطر    BIO-EARN لـ

(SwedBio)     ي وإشراكه فـي االجتماعـات      مدنولوجي، ساندت السويد مشاركة المجتمع ال      التابع للمركز السويدي للتنوع البي
واشتركت السويد أيضا في رعاية مشروع بناء القدرات في مجال          .  واألحداث والعمليات الدولية الرئيسية للسالمة األحيائية     

، 2007 وفـي سـنة      . أعاله) ه(ة  البلطيق، الذي تمت مناقشته في الفقر     السالمة األحيائية في دول الشمال األوروبي ودول        
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هدف وضـع قواعـد جديـدة بخصـوص       المة األحيائية في فيتنام، ب    قدمت مساندة إلى مشروع لبناء القدرات في مجال الس        
 .الكائنات المحورة جينيا والمنتجات المحورة جينيا

     أنشطة بناء القدرات التي نفذتها منظمات دولية معنية-جيم 
كاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية واستمر في تنفيذ أنشطة بناء القدرات في مجال             بدأ أيضا عدد من و     .14

 مشروعا سابقا وجاريـا فـي غرفـة تبـادل معلومـات السـالمة األحيائيـة        135ويسجل على األقل   .  السالمة األحيائية 
(http://bch.cbd.int/database/activities)  .   ب األفراد، وإنشاء وتعزيـز المؤسسـات للقيـام         وتتراوح األنشطة بين تدري

 ملخص عن أنشطة بنـاء القـدرات   ويرد أدناه .  بالمهام على نحو أكثر فاعلية، إلعداد وتنفيذ أطر السياسة واألطر القانونية          
السـالمة  التي نفذتها وكاالت مختلفة والتي استندت أساسا على المعلومات المقدمة إلى األمانة وإلى غرفة تبادل معلومـات                  

فهـي تشـكل    .  وتجدر المالحظة إلى أن األنشطة والمنظمات المشار إليها في هذا القسم ليست شاملة بأي حال              .  األحيائية
 .جزءا فقط من المدى الواسع لبرامج ومشاريع ومبادرات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية

 (UNEP-GEF)مرفق البيئة العالمية  -ئة برنامج األمم المتحدة للبيمشاريع السالمة األحيائية ل

تطـوير األطـر   "في مساندة المشروع العـالمي بشـأن    مرفق البيئة العالمية    -برنامج األمم المتحدة للبيئة     استمر   .15
واشترك ما مجموعـه    .  2007كانون األول   / كان من المتوقع انتهاؤه في ديسمبر      ي، الذ "(NBF)الوطنية للسالمة األحيائية    

ع أطرهـا الوطنيـة للسـالمة     اري بلدا من إعداد مش    98 ى، انته 2007كانون األول   /دا في المشروع وبنهاية ديسمبر     بل 123
تحلـيال مقارنـا    مرفق البيئـة العالميـة   -برنامج األمم المتحدة للبيئة ، أصدر 2006كانون األول  /وفي ديسمبر .  األحيائية

 الذي قدم دروسا مفيدة إلى مبادرات أخرى لبناء القدرات فـي مجـال              للخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من المشروع،     
في مساندة مشروع عـالمي بعنـوان        مرفق البيئة العالمية     -برنامج األمم المتحدة للبيئة     ستمر أيضا     وا  3.السالمة األحيائية 

 مليـون  13.5لغ قيمـة المشـروع     وتب" بناء القدرات من أجل المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية           "
تشرين الثـاني  /وحتى نوفمبر.   دوالر أمريكي من التمويل المشترك مليون1.4دوالر أمريكي من مرفق البيئة العالمية زائد   

تدريبيـة  الحلقـات  ال ونظم عدد مـن  ،نموذجيةتفاعلية  وحدات تدريب توأعد.   بلدا في هذا المشروع 121 ، شارك 2007
 مرفق البيئة العالمية    -برنامج األمم المتحدة للبيئة       وحشد أيضا     .ية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية     وطنالقليمية و اإل

 من أفريقيا، وآسيا، وجزر الكاريبي، وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، وأمريكا الالتينية            ا إقليمي ا مستشار 47مجموعة من   
 وفـي  ،على فهم أحسن ألحكام بروتوكول قرطاجنـة في الحصول   البلدان   ونوساعد هؤالء المستشار  وجزر المحيط الهادئ    

ومن المتوقع أن ينتهي هذا المشـروع       .  تصميم وإعداد النظم الوطنية للمشاركة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية          
مشاريع المن  رفق البيئة العالمية     م -برنامج األمم المتحدة للبيئة     وعالوة على ذلك، انتهى     .  2008كانون األول   /في ديسمبر 
 الثمانية بشأن بناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة في بلغاريا، والكاميرون، والصين، وكوبا، وكينيـا،            اإلرشادية

ـ  2006  سنة وفي.  وتعد حاليا الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من هذه المشاريع        .  وناميبيا، وبولندا وأوغندا   د ، اعتم
وتشمل هذه  .  2010 وسيم تنفيذها حتى سنة      ، مشروعا جديدا للتنفيذ في إطار التجديد الثالث ألموال مرفق البيئة العالمية           11

انيـا،  زكمبوديا، والجمهورية التشيكية، ومصر، وإستونيا، وليتوانيا، وموريشيوس، ومولـدوفا، وسـلوفاكيا، وتن           : المشاريع
 .وتونس، وفيتنام

وبـدأ  .  2006في المكسيك في سنة  مرفق البيئة العالمية -برنامج األمم المتحدة للبيئة   لرشادي  وع اإل مشرالانتهى   .16
 .2009 وسينتهي في سنة 2006في ماليزيا في سنة آخر مشروع تنفيذ 

                                                
 http://www.unep.org/biosafety/Documents/UNEPGEFBiosafety_comp_analysisDec2006.pdf: انظر نسخة  3

http://bch.cbd.int/database/activities)
http://www.unep.org/biosafety/Documents/UNEPGEFBiosafety_comp_analysisDec2006.pdf
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 (World Bank-GEF) مرفق البيئة العالمية - البنك الدولي مشاريع

 بشأن بنـاء القـدرات مـن أجـل تنفيـذ      إرشاديين نمساندة مشروعي ية   مرفق البيئة العالم   -واصل البنك الدولي     .17
واعتمـد  .  ، على التـوالي   2007أيلول  /حزيران وسبتمبر /انتهيا بنجاح في يونيو   وبروتوكول قرطاجنة في الهند وكولومبيا      

 :مرفق البيئة العالمية -مرفق البيئة العالمية مؤخرا المشاريع اإلقليمية التالية للبنك الدولي 
المشروع المتعدد البلدان لبناء القدرات من أجل االمتثال لبروتوكول قرطاجنة للسـالمة األحيائيـة فـي                 )أ(

البرازيـل، كولومبيـا، كوسـتاريكا،      ( المشاركة   لقدرات التقنية في البلدان الخمس    أمريكا الالتينية، الذي يهدف إلى تعزيز ا      
لسالمة األحيائية وإدارة مخاطرها باستعمال محاصيل مستهدفة مختـارة  لتوليد المعارف عن تقييم مخاطر ا) المكسيك، وبيرو 

 وكذلك في قدرات صنع القرار في مجال السالمة األحيائية؛
يغطي المشروع اإلقليمي للسالمة األحيائية في أفريقيا الغربية ثماني بلدان من البلـدان المنتجـة للقطـن              )ب(

 منهجيـات  وضعويهدف المشروع إلى   ).  سنغال، توغو، غينيا بيساو، والنيجر    بنن، بوركينا فاصو، كوت ديفوار، مالي، ال      (
لتقيـيم مخـاطر وإدارة   ) مثل الخطوط اإلرشادية، والوثائق التقنية، والنماذج وقـوائم المراجعـة      (تشغيلية ومتجانسة إقليميا    

بالنسـبة  ألحيائية؛ وتعزيز القدرات الوطنية مخاطر الكائنات الحية المحورة؛ ومساندة تنفيذ األطر التنظيمية الوطنية للسالمة ا  
مـن  و.  IPRلصنع القرار بخصوص المسائل المتعلقة بالتكنولوجية البيولوجية؛ وإنشاء أطر قانونية للسـالمة األحيائيـة و    

 .2008 يبدأ المشروع في النصف األول من سنة المقرر أن
من مرفـق  دوالر أمريكي  900 000منه ( دوالر أمريكي  مليون1.9 بمبلغ اقدم البنك الدولي أيضا مؤخرا اقتراح      .18

بناء القدرات على االتصال والتوعية العامة من أجل االمتثال لبروتوكول قرطاجنـة   : "لمشروع إقليمي بعنوان  ) البيئة العالمية 
مة األحيائيـة فـي     ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات على االتصال والتوعية العامة في مجال السال           ".  للسالمة األحيائية 

ق الهـدف مـن خـالل       وسـيتحق .   بشكل خـاص   ازيل وكولومبيا وكوستاريكا وبيرو   أمريكا الالتينية بشكل عام وفي البر     
 .برمته اإلقليم فية لالتصال والتوعية العامة والتبادل الواسع للنتائج استراتيجيات تجريبي

 )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
تقدم تدريبا معتمدا   التي  مساندة شبكة من المراكز اإلقليمية      ) يونيدو( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية       تواصل .19

.  السالمة األحيائية إلى صناع السياسات، والباحثين والمسؤولين في الوكاالت الحكوميـة وقطـاع الصـناعة   مجال دوليا في  
ا في ماليزيا، وجامعة غنت في بلجيكا، وجامعة مارش بوليتكنيـك  يعة ماال وتشمل الشبكة جامعة كونسبثيون في شيلي، وجام      

ويـتم مسـاندة المتـدربين    .  بلو هوريزونتي بالبرازيـل في ، ريس البابوية الكاثوليكيةغجامعة ميناس في أنكونا بإيطاليا، و 
وبي بكينيـا، ويتلقـون شـهاداتهم        في نير  (BecA)  مؤسسة العلوم البيولوجية ألفريقيا الشرقية والوسطى       من خالل  ارقةاألف

  شهرا للحصول على دبلـوم 12ا مدته    وتقدم الجامعات برنامج للدراسات العلي      4.األكاديمية من خالل جامعتي غنت وأنكونا     
 . لمدد قصيرةر الجامعاتا في مقمزيج من التعليم عن بعد والتعليمفي السالمة األحيائية من خالل 
 )الفاو( المتحدة منظمة األغذية والزراعة لألمم

.  يـة سالمة األحيائيـة والتكنولوجيـا الحيو   عدد من أنشطة الذت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة تنفي    واصل .20
نظم وطنية للسالمة األحيائية من خالل تنفيذ مشـاريع التعـاون           واستجابت المنظمة إلى طلبات مختلفة للمساعدة في إنشاء         

 الحيوية فـي نيكـاراغوا وبـاراغواي    ساعدة في إعداد سياسة التكنولوجيا    مالهذه المشاريع على    واشتملت  .  (TCPs) الفني
لمحاصيل المحورة جينيـا   واجوانب القانونية للسالمة األحيائية     مساندة لتعزيز القدرات في ال    تقديم  وسري النكا باإلضافة إلى     

                                                
 http://binas.unido.org/wiki/index.php?title=Main_Page: للتفاصيل، انظر  4

http://binas.unido.org/wiki/index.php?title=Main_Page
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 السالمة  مجالبناء القدرات فيل اإلقليميمشروع تنفيذ الن  ، انتهت منظمة األغذية والزراعة م     2006وفي سنة   .  في غرينادا 
فـي مجـال    ، الذي ساهم في تعزيز القدرات الوطنية        (GCP/RAS/185/JPN)األحيائية للمحاصيل المحورة جينيا في آسيا       

ويـة التـابع   ، نظم أيضا المنتدى اإللكترونـي للسـالمة الحي  2006وفي سنة .  اإلقليم  من لسالمة األحيائية في عشر بلدان    ا
.  ن المشاركة العامة في صنع القرار بخصـوص الكائنـات المحـورة جينيـا    ية والزراعة مؤتمرا إلكترونيا ع   لمنظمة األغذ 

، ومعجم مصطلحات منظمة األغذية والزراعـة بشـأن السـالمة           (FAO-BioDeC)وتواصل قاعدة البيانات القابلة للبحث      
 .لومات مفيدةالحيوية لألغذية والزراعة، تواصل تقديم مع

 (ICGEB)المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية 

 المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجية البيولوجية تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية بشأن السالمة              واصل .21
 وتضـمنت .  مسة أيـام ها خة مدة كل من  نظم المركز سبع حلقات تدريبي    ،  2007 و   2006وفي الفترة بين سنتي     .  األحيائية

مبادئ البحوث في مجال السالمة األحيائية من أجل إطـالق المحاصـيل المحـورة    : " اإلقليمية بعنوان لمحلقة الع ) 1: (هذه
مقدمة إلى تقييم مخـاطر اإلطـالق       : "حلقة عمل بعنوان  ) 2(؛  )2007شباط  /فبراير( في الخرطوم بالسودان     دةنعق، الم "جينيا

إيطاليـا  ب) تريفيـزو ( في كا تـرون      "حيائيةالمساعدة في صنع القرار في إطار السالمة األ       : د للكائنات المحورة جينيا   المتعم
القضـايا  : السالمة األحيائية للمحاصيل المحورة جينيا وتطور األطر التنظيميـة        : "حلقة عمل بشأن  ) 3(؛  )2007أيار  /مايو(

تقييم ملفات تقيـيم    "دورة عملية بشأن    ) 4(؛  )2007أيلول  /سبتمبر(بالبرازيل  س  في بلو هوريزنتي، مينياس غري    " دياتوالتح
) 5(؛ )2007تشرين األول  / أكتوبر 12-8(بإيطاليا  ) تريفيزو(في كا ترون    " مخاطر اإلطالق المتعمد للكائنات المحورة جينيا     

نهج نظري  :  السالمة األحيائية وتقييم مخاطر اإلطالق المتعمد للكائنات المحورة جينيا في البيئة           عنمقدمة  "حلقة عمل بشأن    
برنامج تدريب عملي إقليمي بشأن     ) 6(؛  )2006آذار  /مارس(بإيطاليا  ) تريفيزو(في في كا ترون     " ومعلومات علمية أساسية  

دورة ) 7(؛ و )2006آذار /مـارس ( في برادينايا بسري النكا ،"الكشف عن الكائنات المحورة جينيا واألغذية المحورة جينيا      "
).  2006أيـار   /مـايو ( في فلورنسـا بإيطاليـا       ،"تقييم اإلطالق الميداني للنباتات المحورة جينيا     لالدورة العملية    "حولعملية  

مركـز الـدولي للهندسـة      واستمرت أيضا محطة السالمة األحيائية للتدريب والبحوث في مجال السالمة األحيائية التابعة لل            
التـدفق الجينـي    ( اإلجراءات المالئمة لتقييم المخـاطر       حولالوراثية والتكنولوجيا البيولوجية، استمرت في إجراء البحوث        

الطويل األجل وتقدم المحطة أيضا فرصا للتدريب     ).  التواجد، وتوليد المقاومة، ودرجة الحساسية، وخالفه     العمودي، ودرجة   
للزمالء من الدول األعضاء في المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيـا         ) ى مستوى درجة الدكتوراه    عل بصفة مبدئية (

واستمر المركز الدولي أيضا في نشر معلومات عن السالمة األحيائية من خالل صفحات موقعـه اإللكترونـي          .  البيولوجية
 ".بحث في تقييم المخاطر الآلية"ته عن السالمة األحيائية، و وقاعدة بيانات مؤلفا

   أفريقيافيمشروع بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية 
 أفريقيـا، وهـو مبـادرة       في، مشروع بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية         2006كانون الثاني   / في يناير  أبد .22

ونفـذ عـدد مـن    .  لتعاون االقتصادي والتنميةاأللمانية لاالتحادية  والوزارة (AUC)تعاونية بين مفوضية االتحاد األفريقي    
إدارة إنشاء وحدة السالمة األحيائية داخل      : وتضمنت هذه األنشطة  .  2007 و   2006األنشطة في إطار المشروع في سنتي       

.  حيائية ولجنة مستشارين تقنيين في مجال السالمة األ       ،مفوضية االتحاد األفريقي  م والتكنولوجيا التابعة ل   لالموارد البشرية والع  
وأعد المشروع أيضا االستراتيجية األفريقية بشأن السالمة األحيائيـة وسـاند اسـتعراض القـانون النمـوذجي األفريقـي                

 ارقـة ين األف المشروع اجتماعـات تحضـيرية للمنـدوب      وعالوة على ذلك، نظم     .  السالمة في التكنولوجيا البيولوجية    بشأن
، الذي عقد في    2006آذار  /العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مارس      لحضور االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف      

كوريتيبا بالبرازيل، ولحضور االجتماعين الثالث والرابع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية من الخبراء القـانونيين         
 في  2007تشرين األول   /أكتوبر و 2007شباط  /فبراير(والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق البروتوكول         
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الخبـرات   وتبـادل  بناء القدرات  العمل األفريقية اإلقليمية ل    ونظم أيضا، مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي حلقة       ).  مونتريال

المشروع  وتوجد تفاصيل إضافية عن   .  2007آب  / في أغسطس  ، تقييم مخاطر وإدارة مخاطر الكائنات الحية المحورة       حول
 : الموقع اإللكتروني للمشروع على العنوان التاليعلى

 http://www.africa-union.org/root/au/AUC/Departments/HRST/biosafety/AU_Biosafety.htm. 
 (PBS)برنامج نظم السالمة األحيائية 

 مسـاندة البلـدان   واصل،  له وكالة التنمية الدولية للواليات المتحدة     تموبرنامج نظم السالمة األحيائية، الذي      واصل   .23
القانونية، واإلجراءات اإلدارية وآليات االتصال المدمجة في نظمهـا   أطرها   و اتالسياسالخاصة ب الشريكة على إعداد أطرها     

اطر األغذيـة فـي     خن التقييم البيئي وتقييم م    عنية  تقوساند البرنامج عددا من حلقات التدريب ال      .  الوطنية للسالمة األحيائية  
وقدم أيضا منحا إضافية إلى البحوث العلمية من خالل برنامج المـنح         .  الشرقية وأفريقيا الجنوبية والفلبين وإندونيسيا    أفريقيا  
 من أجل توليد بيانات علمية أساسية لتقيـيم المخـاطر           ،(PBS) التكنولوجيا البيولوجية والتنوع البيولوجي التابع له     ب المتعلقة

وعالوة على ذلك، ساند البرنامج المشـاريع       .  نات المحورة وراثيا، وخصوصا في مراكز التنوع      البيئية والمنافع البيئية للكائ   
 من أجل إرشاد العملية السياسية فـي  FANRPAN و ACTS و  ECAPAPAاإلقليمية بشأن بحوث السياسات بالتعاون مع       

 .حاصيل المحورة جينيا في بلدان مختارةتأثيرات المحتملة على التجارة من زراعة المالأفريقيا جنوب الصحراء، مثال عن 
 (GMO ERA)مشروع منهجيات تقييم المخاطر البيئية للكائنات المحورة جينيا 

، 2007أعد المشروع الدولي بشأن منهجيات تقييم المخاطر البيئية للكائنات المحورة جينيا، الذي انتهي فـي سـنة        .24
مع الشركاء  وذلك  يا،  جيننهجيات تقييم المخاطر البيئية للمحاصيل المحورة        متقدمة عن م   لدورات تدريبية أعد أدوات تعليمية    

 في ضـوء  وأعدت المواد التعليمية    .  وأفريقيا الشرقية ) فيتنام(، وجنوب شرق آسيا     )البرازيل(اإلقليميين في أمريكا الالتينية     
 إنشاء أفرقـة  من أجل أنشطة بناء القدرات ددا منونفذ المشروع ع.  خبرة المشروع في سنواته األربع في إعداد المنهجيات   

تستعمل منهجيات تقييم المخاطر البيئية المعدة أثنـاء        التي   أدوات التدريب    برازيل وفيتنام إلعداد وتقييم   خبراء التدريب في ال   
 حـول ليم وتضمنت األنشطة في البرازيل تنظيم خمس حلقات عمل للفريق البرازيلي لخبراء التع        .  المرحلة األولى للمشروع  

، وتقييم مخاطر المقاومـة     وبنية موقع الجينات   وعملية التحور الجيني،  التدفق الجيني،   : موضوعات مختلفة من بينها ما يلي     
 و 2006أيـار  /مـايو (فريق خبراء التعليم في فيتنام ل عمل ت األنشطة في فيتنام تنظيم حلقتي  وتضمن.  وإدارة هذه المخاطر  

ن معارف األفرقة ومهاراتها في إجراء تقييم مخاطر المقاومة وإعداد خطط عمليـة إلدارة              من أجل تحسي  ) 2007أيار  /مايو
، وفي تقييم مخاطر وإدارة مخاطر التأثيرات غير المسـتهدفة للمحاصـيل            Btمحاصيل  خاطر المقاومة، مع التركيز على      م

ة أربعة علماء من فيتنام في دورة تدريبيـة         وساند المشروع أيضا مشارك   .  المحورة جينيا وتأثيراتها على التنوع البيولوجي     
 ).2006تشرين الثاني /نوفمبر(مدتها ثالثة أسابيع في المعهد األسترالي لبحوث القطن 

 (BiosafeTrain) السالمة األحيائية بمجالالتدريب مشروع 

 إلى بناء القـدرات      السالمة األحيائية، وهو مشروع ممول من مؤسسة دانيدا، ويهدف         قام مشروع التدريب بمجال    .25
 من أنشـطة التـدريب فـي        بعدد قاماإلقليمية في مجال السالمة األحيائية وتقييم المخاطر اإليكولوجية في أفريقيا الشرقية،            

دورة تدريبية بشأن تحليل البيانات من أجل عمليات تقييم المخاطر لعشـرين            ) 1: (  وتضمنت هذه األنشطة ما يلي      5.أفريقيا
لممارسات في تقييم سية واساالمفاهيم األ"دورة تدريبية عن السالمة األحيائية بشأن      ) 2(؛  )2007حزيران  / يوليو 11(مشاركا  

 للكائنـات   عن السالمة األحيائية  دورة  ) 3(؛ و   )2006أيلول  / سبتمبر 30-25(في نيروبي   "  جينيا ت المحورة مخاطر الكائنا 

                                                
 .http://www.biosafetrain.dk/Home/About.htm: انظر تفاصيل عن المشروع على الموقع اإللكتروني التالي  5

http://www.africa-union.org/root/au/AUC/Departments/HRST/biosafety/AU_Biosafety.htm
http://www.biosafetrain.dk/Home/About.htm
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لزراعية والهيـدرولوجيا   المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجويةا المنعقدة في مقر   ،المحورة جينيا في أفريقيا الغربية    
ـ    ).  2006الثاني  تشرين  / نوفمبر 7-3( في نيامي بالنيجر     (AGRHYMET) التشغيلية وتطبيقاتهما  ا وساند المشـروع أيض

ئية للنباتـات المحـورة     لزراعية والبي درجة الدكتوراه في التأثيرات ا    لأربعة طالب   الب الدراسات العليا و   تدريب ستة من ط   
ـ وعالوة على ذلك، ساهم المشروع في تحسين القدرات الحالية للبنية األ   .  يةشرقجينيا في أفريقيا ال    ية وذلـك بتحـديث   ساس

 الصحي  ر للسالمة األحيائية والحج   Anthropodمرافق السالمة األحيائية ومرافق التكنولوجيا البيولوجية، بما في ذلك مختبر           
(ABSQL)  في معهد البحوث الزراعيـة فـي كينيـا          للسالمة األحيائية   معة ماكاريري، والبيت الزجاجي      في جا(KARI) ،

 المرحلة الثانية من المشروع الذي بـدأ فـي أول     وقد بدأت .  لتدريب على السالمة األحيائية في جامعة دار السالم       ومختبر ا 
تدريب إضـافي   تنظيم  وسيكون التركيز على    .  2010 تشرين الثاني / نوفمبر 30نتهي في   ت وس 2007تشرين األول   /ديسمبر

 البنيـة  ير واسـتكمال تطـو  ،ألصحاب المصلحة الرئيسيين عن تقييم مخاطر السالمة األحيائية، وتدريب متخصص للطالب   
 .األساسية التي بدأت في المرحلة األولي

 (RIBios)الشبكة المتعددة التخصصات للسالمة األحيائية 

تعددة التخصصات للسالمة األحيائية، التي يوجد مقرها في معهد الدراسات العليا في مجال التنمية              نفذت الشبكة الم   .26
(IUED)   عددا من الدورات التدريبية لصانعي القرار والممارسـين والبـاحثين والمنظمـات غيـر               ت، بجامعة جنيف، نفد 

دورة ) 1: (وتضمنت هذه الدورات ما يلـي     .  ومالي في سويسرا    ، وذلك  القضايا المتعلقة بالسالمة األحيائية    حولالحكومية  
 فـي جامعـة بامـاكو بمـالي         (CIBAF)"  الغربيـة  التدريب المتعددة التخصصات بشأن السالمة األحيائية فـي أفريقيـا         

 متخصصا من البلدان األفريقية المتحدثـة  20، التي استفاد منها )2008كانون الثاني / إلى يناير  2007تشرين األول   /أكتوبر(
 .دورة للحصول على شهادة بشأن التدريب الجاري في مجال السالمة األحيائية في جامعة جنيف) 2( لفرنسية؛ واب

يبين االستعراض أعاله حدوث تقدم نحو بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول، وخصوصا فيما يتعلـق                  .27
أيضا أن معظم األنشطة بدأت قبل االجتماع الثالـث لألطـراف   غير أن االستعراض يظهر .  التنظيم واتسياسالبإعداد نظم  

ين األخيرتين وتـم تمويـل معظـم هـذه          تنقد بدأت أنشطة قليلة فقط في الس      و.  العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول    
ستعراض أيضا  وأظهر اال .  وهناك بضعة أنشطة تمول من خالل المساندة الثنائية       .  المشاريع من خالل مرفق البيئة العالمية     

أن معظم أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي تعتمـد بدرجـة       
 ا خارجي  البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، تتطلب تمويال         أن من الواضح وبينما  .  كبيرة على المساندة الخارجية   

 من خالل الميزانيات الوطنية     ةمحليالة، فمن المهم لهذه البلدان أن تسعى أيضا إلى حشد الموارد            ضخمساعدة تقنية    وم اكبير
 . هذا المسعىالستمراريةوذلك تأمينا مساندة أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية لديها ل

 حالة أنشطة بناء القـدرات فـي مجـال السـالمة     قد ترغب األطراف في البروتوكول في أن تحيط علما بتقرير      و .28
وقـد  .  األحيائية المقدم في هذه المذكرة وأن تثني على البلدان المانحة والمنظمات المختلفة التي ساهمت في هذه األنشـطة                 
طـراف  ترغب األطراف في البروتوكول أيضا في أن تدعو األطراف من البلدان المتقدمة والمانحين الثنائيين والمتعددي األ               

 تقديم مساندة إضافية لتمكين األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي من إعـداد وتنفيـذ           إلىاآلخرين  
وعالوة على ذلـك، قـد   .  الستكمال المساندة التمويلية المقدمة من مرفق البيئة العالمية ، وذلكمبادرات جديدة لبناء القدرات 

 تشجيع األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقـالي علـى زيـادة               فيتوكول  ترغب األطراف في البرو   
 .ألنشطة السالمة األحيائيةفي الميزانيات الوطنية مخصصاتها 

 التقـارير المرحليـة المقدمـة مـن األطـراف،        قلـة ومن بين التحديات التي واجهت إعداد تقرير الحالة أعاله،           .29
، وعدم وجود شكل منسق     ى والمنظمات المعنية بشأن مبادراتها لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية          والحكومات األخر 
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الجزء وباإلضافة إلى ذلك، فإن األسئلة الحالية في        .  إلى األمانة وإلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية       التقارير  لتقديم  
 التقدم المحرز في تنفيذ خطة عن لتسهيل تقديم معلومات شاملة     تعد مالئمة طنية  بناء القدرات في نموذج التقارير الو     ب الخاص

وفي هذا الصدد، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في أن يطلـب                .  عمل بناء القدرات  
والحكومـات األخـرى والمنظمـات     نماذج تقارير مشتركة أكثر شموال لكي تستعملها األطراف،      إعدادإلى األمين التنفيذي    

وقد ترغب األطراف في    .  اجها في نموذج التقارير الوطنية    م لدى تقديمها لمعلومات عن أنشطتها لبناء القدرات وإد        ،المعنية
البروتوكول أيضا في أن تدعو األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم تعليقاتها إلى األمانة وإلى غرفة                 

ل معلومات السالمة األحيائية في غضون ستة أشهر على األقل قبل االجتماع العادي لمؤتمر األطراف العامل كاجتمـاع             تباد
لألطراف في البروتوكول، وذلك من أجل تسهيل إبالغ أكثر شموال عن تنفيذ خطة عمل بناء القدرات وتبادل الخبرات فـي                    

 .أنشطة بناء القدرات

  القدراتبمجال بناءات األطراف    احتياجات وأولوي-ثالثا 
إلـى   عدد من األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقـالي             أشارفي تقاريرها الوطنية األولى،      .30

ر اسـتعراض  يشـي و.  ت احتياجاتها وبعض العقبات الرئيسية التي واجهتها في هذا الصدد     بين و ،22 تنفيذ المادة    فيخبراتها  
أن المسـتويات   ات في كثير من البلدان و     بمجال بناء القدرات وثغر    بوضوح إلى وجود احتياجات رئيسية       المقدمة للمعلومات

لقدرات الممولـة دوليـا فـي       وخلص تقييم ألنشطة بناء ا    .  الحالية للتمويل والمساعدة التقنية ال تكفي لتلبية هذه االحتياجات        
 أجراه معهد الدراسات العليا التـابع لجامعـة األمـم المتحـدة            وهو تقييم   ية،  مة األحيائية والتكنولوجيا البيولوج   سالال مجال

(UNU-IAS)   ة في قدرات كثير من البلدان النامية على        ضخمات  ، خلص أيضا إلى وجود ثغر     2007 سنة و 2004 سنةبين
 .تنفيذ البروتوكول

 بين نقص المـوارد الماليـة والبشـرية        هذهتراوح  تو.  الحتياجات واألولويات المحددة   ا كان هناك تباين كبير بين     ,31
مـن جانـب    هـا   تكرر ذكر ومن بين االحتياجات التي     .  مؤسسية في مجال السالمة األحيائية    القدرات  ومحدودية ال والتقنية  

  ألنشطة بناء القدرات الجديـدة المتاحتمويل ال كانوكما الحظنا أعاله، .  األطراف نقص التمويل في مجال السالمة األحيائية  
ومن .  ل مرفق البيئة العالمية معظم المشاريع الحالية      وقد مو .  خالل السنتين األخيرتين  محدودا  ال السالمة األحيائية    جفي م 

وقد يرغـب   .  الواضح أن هناك حاجة إلى مساندة أكبر للتمويل والمساعدة التقنية من المانحين الثنائيين ومتعددى األطراف              
بنـاء  من أجـل  وسائل لزيادة المساندة   المل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في استكشاف        االجتماع الحالي لألطراف العا   

وقد أوصت الدراسة التي أجراها معهد الدراسات العليا التابع لجامعة األمم المتحدة، أوصت بأن يثير المـانحون                  .  القدرات
 التابعـة لمنظمـة    (DAC) في لجنة المساعدة اإلنمائيـة    مسألة التدريب في مجال التكنولوجيا البيولوجية والسالمة األحيائية         

مـؤتمر دولـي للمـانحين     واقترحت الدراسة أيضا ضـرورة تنظـيم        .  (OECD) التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي    
د ترغـب   وق.   في مجال السالمة األحيائية والتكنولوجيا البيولوجية      تمويل لبناء القدرات  اللزيادة  الرامية  الستكشاف الوسائل   

 .األطراف في البروتوكول في أن تطلب إلى األمين التنفيذي استكشاف إمكانية عقد مؤتمر المانحين هذا
ت الحاجة إلى مختبرات ومعدات للكشف عن وجود الكائنـا        إلى  ت عدة أطراف    أشاروفيما يتعلق بالبنية األساسية،      .32

من أجل تقييم المخاطر البيئيـة؛      المناسبة  قع ومرافق االحتواء    والعزل في الصوب وفي المو    الحية المحورة وتحديد هويتها؛     
ذات  المرافق المناسبة مثل المختبرات، بما فيها المختبرات المناسبة إلجراء عمليات التحليـل ودراسـات الكشـف               توفير  و

وآليات للكشف عن   )  الدخول ن الكائنات الحية المحورة في مواني     مرافق الكشف ع  (؛ ومرافق مراقبة الحدود والتفتيش      الصلة
 قاعدة   إنشاء وحدد بعض األطراف أيضا الحاجة إلى     .  التحركات غير المقصودة أو غير المشروعة للكائنات الحية المحورة        

بيانات عن البنية األساسية والبروتوكوالت والوصول المناسب إلى شبكة اإلنترنت من أجل الحصول على معلومات تسـاند                 
 .عمليات تقييم المخاطر
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بما في ذلك القـوانين  ( في مجال السالمة األحيائية وجود أطر قانونية لديها   طراف إلى عدم    األ وأشار عدد قليل من    .33
 إجراءات  تشمل وضع إنشاء آليات مؤسسية    وأعرب البعض عن الحاجة إلى مساندة       ).   والقوانين الفرعية واألوامر   لوائحوال

 وأنظمـة   ، الوكـاالت  اإلدارية، واالتصال فيمـا بـين     جراءات  اإل القرار و  لمراقبة الجمارك ومراقبة الحدود، وأنظمة صنع     
 .التنسيق

 حاجة أخرى لبناء القدرات ذكرتها باستمرار األطراف والحكومات األخرى وهي نقص الموظفين المـؤهلين               وثمة .34
إلى موظفين مدربين في مختلـف      وأشار الكثير من األطراف إلى أنهم يحتاجون        .  تأهيال مناسبا في مجال السالمة األحيائية     

اطر، والتفتيش علـى السـالمة األحيائيـة،        ختقييم المخاطر وإدارة المخاطر، واالتصال بمجال الم      : المجاالت، بما في ذلك   
.  ورصد أثر الكائنات المحورة جينيا، والكشف عن وجود الكائنات الحية المحورة والتحليل الكمي وتقيـيم التحـور الجينـي              

 والتفتيش، والتوعية العامـة  ذ اإلنفا، بما فيها إلى التدريب على صياغة القوانين وعمليات التنظيم       حاجتهميضا  وذكر البعض أ  
االقتصادية للكائنات المحورة جينيا ومنتجاتها علـى صـغار المـزارعين وعلـى             -تحليل التأثيرات االجتماعية  ، و والتثقيف

 .المجتمعات األصلية وعلى التجارة
.  لتنفيذ الفعال للبروتوكول  أمام ا  عقبة رئيسية    يشكلتقارير التقييم أيضا أن نقص الموظفين المدربين        الحظ عدد من     .35

 من البلـدان لـيس لـديها    اأن كثير))" 2006(تقييم مساندة مرفق البيئة العالمية للسالمة األحيائية  "فعلى سبيل المثال، الحظ     
 والحظ أن السالمة األحيائية مجال تقني ومتخصص للغاية وأن تطـوير            . خبراء في المجاالت الرئيسية مثل تقييم المخاطر      

 وطويل األجل للموظفين؛ وباإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى أنواع متخصصـة         ا منظم االمهارات الضرورية يتطلب تدريب   
، يوصى بـأن ينظـر   وفي هذا الصدد.  من التدريب على مستوى الجامعات وفي مجال الدراسات العليا في كثير من البلدان     

 مرفق البيئة العالمية في تقديم تدريب طويل األجل لبناء قدرات المتخصصين والحفاظ عليها في مجاالت رئيسية مثل تقيـيم                  
تقرير التقييم الذي أجراه معهد الدراسات العليا التـابع لجامعـة األمـم المتحـدة                أيضا  والحظ  .  المخاطر وإدارة المخاطر  

(UNU-IAS)  والحظ أيضـا وجـود     .  ز األكبر على التدريب والمساندة على المدى الطويل أنما يعتبران حيويان           أن التركي
وهناك حاجة إلـى  .  ممارسةلوالتعليم با" ب المدربينتدري"ر، مثل ذيجب النظر فيها بحالتي  أنواع مختلفة من نهوج التدريب      

 من البروتوكول، تحتاج األطراف إلـى التعـاون         22ن المادة    م 2ووفقا للفقرة   .  تدابير تعاونية منسقة لمعالجة هذا التحدي     
وأصدر االجتماع الدولي الثـاني للمعاهـد والمنظمـات         .   تشجيع التدريب العلمي والتقني في مجال السالمة األحيائية        على

 فـي  2007 نيسـان / أبريـل 18 إلـى   16 المعني بالتعليم والتدريب في مجال السالمة األحيائية، المنعقـد مـن             األكاديمية
وتـرد  .   األحيائيةهم في تعزيز التعليم والتدريب في مجال السالمةالتي يمكن أن تسكوااللمبور، أصدر عددا من التوصيات     

ن يأخذ فـي      وقد يرغب مؤتمر األطراف في أ       .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/6)إعالمية  التوصيات في وثيقة    
 . مقرره بشأن بناء القدراتعدادلدى إالحسبان، حسب الحالة، التوصيات أعاله 

ل أنشطة بناء القـدرات  أو تمو/ التي تنفذ و   للتنسيق بين الحكومات والمنظمات    حدد المشاركون في االجتماع الثالث     .36
  تتعلـق بمسـاندة    ة مجاالت  أربع اكا، حدد س في لو  2007شباط  / فبراير 28 إلى   26في مجال السالمة األحيائية، المنعقد من       

االقتصادية في صنع القرار بخصوص الكائنات الحية المحـورة؛         -االعتبارات االجتماعية ) 1: ( القدرات، وهي  وإرشاد بناء 
إدمـاج  ) 3(، من البروتوكول؛ 2، الفقرة  18تنفيذ متطلبات تحديد هوية الكائنات الحية المحورة وتوثيقها بموجب المادة           ) 2(

 (PRSPs) الحـد مـن الفقـر   اسـتراتيجية   تنمية الوطنية، مثل ورقات     السالمة األحيائية في خطط واستراتيجيات وبرامج ال      
 ورصد وتقييم الكائنات الحية المحورة بعـد        يةالبيئالمخاطر  تقييم  ) 4(نمائية لأللفية؛ و    والبرامج الوطنية لتحقيق األهداف اإل    

 .إطالقها
االقتصـادية  -لجة االعتبارات االجتماعيـة في االجتماع الرابع للتنسيق، تبادل المشاركون خبراتهم المكتسبة في معا   .37

، 2، الفقرة   18في صنع القرار بخصوص الكائنات الحية المحورة وفي تنفيذ متطلبات تحديد الهوية والتوثيق بموجب المادة                
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 لمعالجـة هـاتين     عددا من التوصيات بشأن التدابير المحتملة لتعزيز جهود بناء القـدرات          االجتماع  من البروتوكول، وقدم    

والحظ االجتماع أنه بينمـا حـددت األطـراف القضـيتين     .  ن في االجتماع الخامس ان األخري القضيتاوستعالج  .  لقضيتينا
ولوحظ أيضا  .  عد قضايا واحتياجات محددة   بلم تحدد   ف،  اتخاذ إجراء فوري  ين كعناصر رئيسية في خطة العمل تتطلب        تاألول

وفي هـذا  .  القدرات في مجال السالمة األحيائية التي تعالج هاتين القضيتينفي الوقت الحاضر العدد المحدود لمبادرات بناء   
الصدد، قدم االجتماع عددا من التوصيات لنظر االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول                

وترد .  ات بفاعلية لمعالجة هاتين القضيتين    فيما بتعلق بالتدابير التي يمكن أن تساعد األطراف على تلبية متطلبات بناء القدر            
ويدعى مؤتمر األطراف العامـل كاجتمـاع       .  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/22)التوصيات في وثيقة إعالمية     

معالجة احتياجات األطراف لبناء    إلى    الرامية  التدابير بحثلألطراف في البروتوكول إلى النظر في هذه التوصيات في سياق           
 .دماجها، حسب الحالة، في مقرر بشأن بناء القدراتالقدرات وإ

    تقرير عن تنفيذ آلية التنسيق والتدابير المتخذة نحو تطويرها مستقبال-رابعا 
في تقرير مرحلي عن تنفيذ آلية التنسيق لخطة العمل بشـأن    في اجتماعها الثاني،    نظرت األطراف في البروتوكول      .38

بـالي  خطـة  مواصلة تطوير اآللية مع مراعاة لفعال للبروتوكول، وطلبت إلى األمين التنفيذي  بناء القدرات من أجل التنفيذ ا     
االستراتيجية بشأن المساندة التقنية وبناء القدرات، التي اعتمدها المجلس الرئاسـي لبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة فـي                

 .لالزمة في العمل أوجه التآزر وتجنب اإلزدواجية غير ايجاد، بغية إ2005شباط /فبراير
 قواعـد   تغذيـة  تحسين و  واستمرت في .  ، واصلت األمانة إدارة آلية التنسيق وتسهيل تنفيذها       BS-I/5وفقا للمقرر    .39

وقد أضيف عدد من السجالت الجديدة في قواعد البيانات بالنسبة للمشاريع،           .  بيانات غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية     
عن مصادر  عديدة   مواد    تجميع  أيضا جرىو.  يبية في مجال السالمة األحيائية على األجل القصير       والفرص والدورات التدر  

ونظمت األمانـة أيضـا، بالتعـاون مـع      .  جديدة للسالمة األحيائية وأضيفت إلى مركز موارد معلومات السالمة األحيائية         
ومات والمنظمات التي تنفذ أو تمول أنشطة بناء القدرات      حكومتي زامبيا والهند، االجتماعين الثالث والرابع للتنسيق بين الحك        

 13-11(ونيـودلهي، الهنـد     ) 2007شـباط   / فبرايـر  28-26(في مجال السالمة األحيائية، وذلك في لوسـاكا، زامبيـا           
لهندسة  االجتماع الثالث؛ ومول االجتماع الرابع المركز الدولي ل        اومولت حكومة ألماني  .  ، على التوالي  )2008شباط  /فبراير

وعالوة على ذلك، نظمـت األمانـة االجتمـاعين الرابـع           .   وحكومة النرويج  (ICGEB) البيولوجية   االوراثية والتكنولوجي 
 . أعالهين التنسيق المذكوريوالخامس لفريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية مباشرة بعد اجتماع

ي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكـول لمواصـلة تطـوير             استجابة لطلب االجتماع الثان    .40
وتحسين آلية التنسيق، أعيد تصميم قواعد بيانات بناء القدرات ومركز موارد معلومات السـالمة األحيائيـة فـي البوابـة                    

والوصول إليها والوصول إلـى      ل تحسين سهولة استخدامها   المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وذلك من أج        
وسعى األمين التنفيذي أيضا للحصول على آراء من المشاركين الذين          .  بيانات إشارية ومعلومات من مختلف قواعد البيانات      

.  حضروا االجتماعين الثالث والرابع للتنسيق بشأن التدابير المحتملة لتحسين تنفيذ وفاعلية آليـة التنسـيق لتحقيـق أهـدافها       
تبادل /شارك ت تماعات التنسيق لما بعد    في اج  التنسيقاع الثالث الحاجة إلى توسيع وظيفة ومهمة         المشاركون في االجتم   وأبرز

 دورا أكبر في النهوض بالتنسيق بين مختلف الفاعلين، مثال، بتسـهيل            ات التنسيق جتماعتلعب ا على أن   واتفق  .  المعلومات
.  لمانحة والمنظمات التي تنفذ أنشطة بناء القدرات في مجال السـالمة األحيائيـة            التفاعالت والصالت البينية بين الوكاالت ا     

ن أيضا أن تناقش االجتماعات الوسائل للنهوض بالروابط بين السالمة األحيائيـة وقضـايا التنميـة    يوأوصى بعض المشارك  
 .األوسع نطاقا، والخطط والبرامج، مثل برامج التخفيف من وطأة الفقر
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في االجتماع الرابع للتنسيق، على استعمال البوابة التعاونية لبناء القدرات فـي مجـال السـالمة                شاركون  اتفق الم  .41
 من أجل تحسـين     ، وذلك  بشكل أكثر فاعلية من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية          ،األحيائية التي أنشأتها األمانة   

 حيائية في ل أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األ       التي تنفذ أو تمو   ات بين الحكومات والمنظمات     لمعلومالتفاعل وتبادل ا  
ووافق االجتماع على أن تنظم اللجنة التوجيهية، بالتعاون مع األمانـة، مـؤتمرات بالبريـد               .  الفترة بين اجتماعات التنسيق   

 التي تنفذ بنشاط أو تمول أنشطة       اإللكتروني بشأن قضايا محددة وأن تدعو جميع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات          
 .بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، تدعوها إلى المشاركة في هذه االجتماعات

وعالوة على ذلك، واصلت األمانة االتصال ودعوة المنظمات المعنية والوكـاالت المانحـة الثنائيـة والمتعـددة                  .42
الصالت مع المبـادرات والعمليـات ذات    قامةصلت األمانة أيضا تحديد وإ ووا.  األطراف للمشاركة بنشاط في آلية التنسيق     

االستراتيجية للمسـاندة  بالي خطة مم المتحدة للبيئة بخصوص تنفيذ     وفي هذا الخصوص، تم االتصال مع برنامج األ       .  الصلة
بيـا، كينيـا، ليسـوتو،    مفاصو، غابوركينا  : تنفيذ الخطة في ست بلدان تجريبية، هي      تم  وقد  .  التقنية ومساندة بناء القدرات   

بنـاء القـدرات ولمسـاندة    لوبدأت هذه البلدان تقييم احتياجاتها الوطنية التي ستستعمل إلعداد خطط وطنية   .  رواندا وتونس 
ت وأعد أيضا برنامج األمم المتحدة للبيئة قاعدة بيانات لمساندة التكنولوجيا وبناء القدرات، احتوت على معلوما              .  التكنولوجيا

  ويجري اآلن إعداد وصالت لقاعدة البيانات        6.قابلة للبحث بشأن مساندة التكنولوجيا ومساندة مشاريع وأنشطة بناء القدرات         
 .هذه بقواعد بيانات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

معلومات محـدودة   تقدم إلى قواعد بيانات بناء القدرات،       طراف والمنظمات    األ مقيدا ألن  تنفيذ آلية التنسيق     ما زال  .43
على سبيل المثال، لمساندة مشاركة البلـدان  (نقص الموارد المالية لو ب، وال تحدث هذه المعلومات،  وفي غير التوقيت المناس   

المعنية والوكاالت المانحة في اجتماعـات      والمشاركة المحدودة للمنظمات الرئيسية     ) النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي    
 .التنسيق

قد ترغب األطراف في البروتوكول في أن تحيط علما بالتقدم المحرز في تنفيذ آلية التنسيق، وأن تنظـر، حسـب                     .44
 . في التوصيات الواردة في القسم التالي،الحالة

 توصيات وخالصة   -خامسا 
المعلومات المقدمة  بوضوح  وتبين  .  لتنفيذ الفعال للبروتوكول  من أجل ا  حرجة  بناء القدرات أحد العناصر ال    ما زال    .45

 بعض التقدم نحو تعزيز القدرات البشرية والمؤسسة والتكنولوجية، هناك فجـوات رئيسـية              تحقيقفي هذه المذكرة أنه مع      
في هـذه المـذكرة وفـي     وقد اقترح.  ة في كثير من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي      اواحتياجات غير مستوف  

ويدعى مـؤتمر األطـراف     .  عدد من التوصيات بشأن التدابير المحتملة لمعالجة هذا التحدي        التقارير المختلفة المشار إليها     
، حسـب الحالـة،   واتخاذ مقررالعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول إلى النظر في المعلومات المقدمة في هذه المذكرة    

ة احتياجات وأولويات األطـراف لبنـاء   تلبي على مزيد من اإلرشاد من أجل تسهيل تنفيذ خطة العمل وآلية التنسيق ول    يحتوي
 .القدرات

 : اتخاذ اإلجراءات التالية، ضمن جملة أمورفيقد ترغب األطراف في البروتوكول  .46
 مـذكرة األمـين التنفيـذي    تحيط علما بتقرير حالة تنفيذ خطة العمـل لبنـاء القـدرات الـواردة فـي               )أ(

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4)؛ 
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ترحب بالمبادرات واألنشطة المختلفة التي تنفذها األطراف، والحكومات األخرى والمنظمـات المعنيـة              )ب(

 ؛لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول
 إلى غرفة تبادل    قاريرهاإلى تقديم ت   دعوتها إلى األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية         تكرر )ج(

 بشـأن   تكثر شموال عن تنفيذ خطة عمل بناء القدرات وتبادل الخبرا         األبالغ  اإلل تمكين   جمعلومات السالمة األحيائية من أ    
 ؛أنشطة بناء القدرات

ات إلى   تقارير عن أنشطتها لبناء القدر     ديموالمنظمات المعنية إلى تق   األخرى  تدعو األطراف، والحكومات     )د(
 االجتماعـات العاديـة   قبـل انعقـاد  األمانة وإلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في غضون ستة أشهر على األقل      

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، من أجل تسهيل اإلبالغ األكثر شموال عن تنفيذ خطة عمل بناء             
 ؛ناء القدراتالقدرات وتبادل الخبرات في أنشطة ب

تطلب إلى األمين التنفيذي إعداد نموذج إلكتروني مشترك لإلبالغ لكي تستعمله األطراف، والحكومـات               )ه(
 وذلك قبل االجتماع القادم لمـؤتمر       ، بناء القدرات  تها في مجال  األخرى والمنظمات المعنية لدى تقديمها معلومات عن أنشط       

 ؛وتوكولاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البر
تدعو المنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ تدابير مالئمة لتعزيز تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتبادل خبراتها،                )و(

 ؛وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
دان ذات االقتصاد االنتقالي وتدعو األطـراف   تحيط علما باحتياجات بناء القدرات لدى البلدان النامية والبل         )ز(

 ؛والمنظمات المعنية التي هي في وضع يمسح لها بذلك إلى أن تستمر في مساندة أنشطة بناء القدرات في تلك البلدان
تدعو األطراف من البلدان المتقدمة إلى االستمرار في تحسين توافر المعلومات بشأن الفـرص المتاحـة                 )ح(

 ؛ة والمالية لبناء القدراتللمساندة التقني
، بالتعاون مع المنظمات المعنية، إمكانية عقد مؤتمر للمانحين بشـأن         يبحثتطلب إلى األمين التنفيذي أن       )ط(

 ؛بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية
 عـن   تدعو األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم معلومات إلى األمين التنفيـذي             )ي(

 االجتماع القادم لمـؤتمر األطـراف        انعقاد في غضون ستة أشهر على األقل قبل      وذلك  كيفية تنفيذها ألنشطة بناء القدرات،      
 ؛العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

تطلب من مرفق البيئة العالمية، وتدعو المنظمات المتعددة األطراف والمنظمات الثنائية، إلى تقديم مساندة           )ك(
 ؛لية وتقنية إضافية، حسب الحالة، لمساندة أنشطة بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقاليما

 آلية التنسيق
يذي على التدابير المتخـذة  ألمين التنف وتعرب عن ثنائها ل   تحيط علما بالتقدم المحرز في تنفيذ آلية التنسيق          )أ(

 ؛تحسين تنفيذهامواصلة ل
حكومات والمنظمات التـي تنفـذ أو       تنسيق بين ال  تقريري االجتماعين الثالث والرابع لل    ب أيضا   يط علما تح )ب(

؛ل أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائيةتمو 
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لتنسـيق، علـى   الجتماعين الثالث والرابع ل  حكومتي زامبيا والهند على استضافتهما ل     ل عن تقديرها    برتع )ج(
 علـى تقـديم   ، ألمانيا والنرويج، باإلضافة إلى المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجيـة       ولحكومتي ؛التوالي

 مساندة مالية مكنت من مشاركة البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛
ة بنشاط في آلية     دعوتها لألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية والمانحين إلى المشارك         تكرر )د(

 ؛التنسيق ومساندة تنفيذها
بناء القدرات  تها ل  أنشط عنمعلومات  التدعو األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم          )ه(

بطريقة وتحديث هذه المعلومات، وذلك  قواعد بيانات غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية      إلىفي مجال السالمة األحيائية     
 ؛باقية وفي التوقيت المناسباست

 األطـراف   ي والمتعدد ينالمانحين الثنائي  المعنية و   تشجيع المنظمات  إلى األمين التنفيذي أن يواصل    تطلب   )و(
 ؛على مساندة آلية التنسيق واالشتراك فيها بنشاط

عـن  يق ورفع تقرير    تدابير لتحسين تنفيذ آلية التنس    ال أيضا إلى األمين التنفيذي أن يستمر في اتخاذ          تطلب )ز(
 .إلى االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولذلك 
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