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

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 االجتماع السادس
 0210أكتوبر/تشرين األول  5-1حيدر آباد، الهند، 

 *من جدول األعمال المؤقت 9البند 
  

 أنشطة بناء القدراتحالة 
  مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة - أوال
اختصاصات االستعراض الشامل لخطة عمل بناء  الخامس ااألطراف في البروتوكول في اجتماعه تاعتمد -1

 النطاق والعملية المؤديةملة أمور أخرى، االختصاصات، ضمن ج وعرضت .من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول القدرات
المعنية  األخرى والمنظمات األطراف والحكومات تودعي .(BS-V/3 المقرر) استعراض خطة العمل في هذا االجتماع إلى

إلى تقديم أي معلومات ذات صلة يمكن أن تيسر االستعراض الشامل لخطة العمل وكذلك أي آراء أو مقترحات تتعلق 
العمل وإعداد وثيقة عمل لتيسير  لخطةإسناد عملية تقييم مستقل األمين التنفيذي أيضا  إلىحتمل للخطة. وطلب بالتنقيح الم

االستعراض الشامل لخطة العمل، على أن توضع في االعتبار المعلومات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى 
ة الثانية، والنتائج التي يسفر عنها التقييم المستقل. وباإلضافة إلى والمنظمات المعنية، والمعلومات الواردة في التقارير الوطني

ذلك، طلب إلى األمين التنفيذي تنظيم منتدى عن طريق اإلنترنت لتحديد النهج االستراتيجية لبناء القدرات وإعداد إطار لتقييم 
 ، وعرض النتائج على االجتماع السادس لألطراف.القدرات وإطار للرصد والتقييم

األمين  إلى، BS-IV/3 من المقرر 11، في الفقرة ها الرابعجتماعاألطراف في ا تما يتعلق بآلية التنسيق، طلبوفي -2
 .التنفيذي مواصلة اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين تنفيذ اآللية وتقديم تقرير إلى االجتماع السادس لألطراف

لبروتوكول، بما في ذلك التقدم بموجب اا عن حالة بناء القدرات وتتضمن هذه الوثيقة، في القسم ثانيا، تقريرا مجمع -3
هج االستراتيجية التي يمكن أن تساعد في تحسين فعالية وأثر المحرز في تنفيذ خطة العمل. ويعرض القسم ثالثا تحليال للُن

عا تقريرا موجزا عن تنفيذ آلية واستدامة المبادرات المتعلقة ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية. ويتضمن القسم راب
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تنفيذ هذه اآللية وتحسينها. وترد في القسم األخير عناصر مقرر محتمل عملية  لتبسيطالتدابير الالزمة  ويعرضالتنسيق 
 .بشأن بناء القدرات

عراض اجتماع األطراف إلى أن يضع في االعتبار المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة عند النظر في االست ويدعى -4
الشامل والتنقيح المحتمل لخطة العمل المحدثة والتدابير الالزمة لتحسين آلية التنسيق. وقد يرغب أيضا في أن يضع هذه 

للبروتوكول للفترة  ةاالستراتيجيالمعلومات في االعتبار عند تقديم توجيه إضافي لتحسين جهود بناء القدرات وفقا للخطة 
التي  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.1طراف أيضا في النظر في الوثيقة . وقد يرغب اجتماع األ2111-2121
األمين التنفيذي لتيسير االستعراض الشامل والتنقيح المحتمل لخطة العمل. وتشمل الوثيقة مشروع "إطار وخطة عمل  أعدها

 ة الحالية.الفعال للبروتوكول" يقترح إحالله محل خطة العمل المحدث التنفيذلبناء القدرات من أجل 

 لبروتوكول بما في ذلك تنفيذ خطة العملا بموجبتقرير عن حالة بناء القدرات  -ثانيا
هذا القسم تقريرا مجمعا عن حالة بناء القدرات  يعرضأعاله،  3و 2المقررات المشار إليها في الفقرتين  عمال -1

المعلومات المقدمة من األطراف في  ستنادا إلىالبروتوكول، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل، ا بموجب
من األطراف والحكومات  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةرير المقدمة إلى األمانة وقاريرها الوطنية الثانية، والتقات

تقل لخطة العمل. األخرى، والمنظمات المعنية بشأن أنشطتها المتعلقة ببناء القدرات والنتائج التي أسفر عنها التقييم المس
 ويرد وصف أكثر تفصيال لتنفيذ خطة العمل في تقرير التقييم المستقل الذي يمكن االطالع عليه في الوثيقة اإلعالمية

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2. 
 لمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثانيةا استنادا إلىتقرير عن حالة بناء القدرات  -ألف

الوطنية الثانيةة،  في تقاريرهم (، شكل اإلبالغمن  143في المائة ممن أجابوا على السؤال  33ا )طرف 111ذكر  -6
أنهم قد اضطلعوا، في فترة اإلبالغ الحالية، بأنشطة ترمي إلى تنمية و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية فةي  

في المائة من األطراف في آسيا والمحيط  31ف في أفريقيا، وفي المائة من األطرا 34مجال السالمة األحيائية. ويشمل هذا 
فةي المائةة فةي     34، وفي المائة في أمريكا الالتينية والكةاريبي  11وسط وشرق أوروبا، و في المائة في 91، والهادئ

زرية الصةغيرة  الدول الجفي المائة في  93و في المائة في أقل البلدان نموا 91و ،مجموعة أوروبا الغربية والدول األخرى
 النامية.

تنمية  فيما يتعلق بالعناصر التالية من خطة العمل: بناء القدراتشطة لوذكر عدد من األطراف أنهم قد اضطلعوا بأن -9
تبادل المعلومات وإدارة البيانات بما في ذلك المشاركة في وفي المائة من األطراف(  12)تدريب الوقدرات الموارد البشرية 

 12الوعي العام والمشاركة والتثقيف في مجال السالمة األحيائية )وفي المائة(؛  12) لومات السالمة األحيائيةغرفة تبادل مع
في المائة(؛  1تقييم المخاطر والخبرات العلمية والتقنية األخرى )وفي المائة(  11بناء القدرات المؤسسية )و في المائة(

التعاون العلمي والتقني والمؤسسي على وفي المائة(؛  3لكشف عنها )الكائنات الحية المحورة بما في ذلك ا تحديدو
في المائة(. غير أن عددا قليال من األطراف  6في المائة( وإدارة المخاطر ) 9المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية )

في  2تداول المعلومات السرية )وئة( في الما 2) نقل التكنولوجيا ذكر أنهم قد اضطلعوا بأنشطة تتعلق بالعناصر التالية:
مع في المائة(،  3و/أو غير المشروع للكائنات الحية المحورة عبر الحدود ) غير المقصودتدابير لمواجهة النقل و المائة(

في  4من البروتوكول ) 2-13لمادة بموجب اتنفيذ متطلبات التوثيق وفي المائة(  4) لمخاطر على صحة اإلنسانمراعاة ا
البحث العلمي في مجال السالمة األحيائية فيما يتعلق بالكائنات و في المائة( 4االقتصادية )و االعتبارات االجتماعيةو ة(المائ

 .في المائة( 1الحية المحورة )
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طرفا الحاجة إلى مزيد من بناء القدرات في جميع العناصر  114، ذكر شكل اإلبالغمن  16وردا على السؤال  -3
من المجيبين على السؤال( أنهم في حاجة إلى المساعدة  في المائة 43طرفا ) 61وباإلضافة إلى ذلك، أشار . الواردة أعاله

كأغذية أو كأعالف أو المباشر لالستخدام فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة الموجهة  اتالمالية والتقنية وبناء القدر
 1.لمن البروتوكو 11من المادة  1قرة ف، وفقا للللتجهيز

( أنهم تلقوا دعما خارجيا أو 131في المائة من جملة المجيبين على السؤال  62تسعة وثمانون طرفا )وذكر  -1
وقدراتهم المؤسسية في مجال  استفادوا من أنشطة تعاونية مع أطراف آخرين في تنمية و/أو تعزيز مواردهم البشرية

في المائة في آسيا  63لمائة من المجيبين على السؤال في أفريقيا، وفي ا 93. وكان هذا هو الحال لنسبة ةاألحيائيالسالمة 
في المائة  11في المائة في أمريكا الالتينية والكاريبي، و 11في المائة في وسط وشرق أوروبا، و 39، والهادئوالمحيط 

مائة في الدول الجزرية في ال 32في المائة في أقل البلدان نموا، و 94و في مجموعة أوروبا الغربية والدول األخرى،
أقل البلدان نموا والدول  وخاصة، وتشير هذه اإلجابات إلى أن كثيرا من األطراف من الدول النامية الصغيرة النامية.

معظم  وتفيد التقرير بأن. ةاألحيائيالجزرية الصغيرة النامية اعتمدت على الدعم الخارجي لبناء قدراتها في مجال السالمة 
. وجاء الجزء ة، وإلى حد كبير من مرفق البيئة العالميفي المائة( 31من خالل قنوات متعددة األطراف ) هذا الدعم جاء

 في المائة(. 23في المائة( وإقليمية ) 39من قنوات ثنائية ) المتبقي
يز في المائة من المجيبين( أنهم قدموا دعما ألطراف أخرى لتنمية و/أو تعز 21طرفا ) واحد وأربعونوذكر  -11

 26في المائة من المجيبين في أفريقيا، و 14. ويشمل هذا ةاألحيائيمواردها البشرية وقدراتها المؤسسية في مجال السالمة 
في المائة في أمريكا الالتينية والكاريبي،  12في المائة في وسط وشرق أوروبا، و 21، والهادئفي المائة في آسيا والمحيط 

في المائة في الدول  14في المائة في أقل البلدان نموا، و 3و با الغربية والدول األخرى،في المائة في مجموعة أورو 13و
رغم  ةاألحيائيفي مجال السالمة وتشير هذه اإلجابات إلى وجود تعاون مستمر بين دول الجنوب  الجزرية الصغيرة النامية.

 أن هذا التعاون يتم في إطار محدود.
القدرات في أنهم نفذوا تقييما لالحتياجات في مجال بناء  في المائة من المجيبين( 43وذكر ثمانية وستون طرفا ) -11

 63، والهادئفي المائة في آسيا والمحيط  43في المائة من المجيبين في أفريقيا، و 11بما في ذلك  فترة اإلبالغ األخيرة،
في المائة في مجموعة أوروبا  16لكاريبي، وفي المائة في أمريكا الالتينية وا 62في المائة في وسط وشرق أوروبا، و

في المائة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. غير أن  41في المائة في أقل البلدان نموا، و 33و الغربية والدول األخرى،
في  31. ويشمل هذا في المائة من المجيبين( ذكروا أنهم أعدوا استراتيجية أو خطة عمل لبناء القدرات 29طرفا فقط ) 31

في  21في المائة في وسط وشرق أوروبا، و 32و ،الهادئفي المائة في آسيا والمحيط  21المائة من المجيبين في أفريقيا، و
في المائة في أقل  23و في المائة في مجموعة أوروبا الغربية والدول األخرى، 11المائة في أمريكا الالتينية والكاريبي، و

وتشير هذه اإلجابات إلى أن كثيرا من هذه الدول لم تعتمد في الدول الجزرية الصغيرة النامية.  في المائة 29البلدان نموا، و
 لبناء القدرات من أجل تنفيذ البروتوكول. مترابطابعد نهجا نظاميا 

ة وأن وفيما يتعلق بالقدرات القائمة، ذكر عدد من األطراف أنهم قد قاموا بإعداد أطرهم الوطنية للسالمة األحيائي -12
في المائة من المجيبين على  41طرفا على األقل ) 63. وذكر ةبدعم من مرفق البيئة العالمي بعضهم بصدد تنفيذ هذه األطر

في المائة( آلية إلجراء  69طرفا ) 11( أنهم قد اكتسبوا القدرة المحلية الالزمة إلجراء تقييم للمخاطر، وأنشأ 34السؤال 
في  24طرفا ) 31توجيهية للقيام بذلك. وباإلضافة إلى ذلك، ذكر  مبادئفي المائة(  11ا )طرف 91تقييمات المخاطر وأعد 

                                                 
غرفة تبادل معلومات طرفا إلى  02، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، قدم تبادل معلومات السالمة األحيائية ةغرفة في وفقا للمعلومات المتاح 1

 (.520609searchidch.cbd.int/database/results/?http://b=) معلومات عن احتياجاتهم وأولوياتهم في مجال بناء القدرات السالمة األحيائية

http://bch.cbd.int/database/results/?searchid=520609
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في المائة  12لكشف وتحديد الكائنات الحية المحورة وذكر الالزمة أنهم يملكون القدرة  (34المائة من المجيبين على السؤال 
للكشف عن الكائنات الحية المحورة في حين  معامل أن هذه القدرة موجودة إلى حد ما. وذكر بعض األطراف أنهم أنشأوا

 حصل آخرون على أطقم االختبار السريع.
ويشير التحليل الوارد أعاله إلى أنه ال يزال يتعين على أطراف كثيرة أن تطبق استراتيجيات أو خطط عمل وطنية  -13

بطريقة تنفذ بناء القدرات يبدو أن أنشطة األطراف البلدان  المة األحيائية. وفي عدد منلبناء القدرات في مجال الس مترابطة
إلى ذلك، فإن وباإلضافة  مختلفة. جهاتومفتتة وتكون في الغالب أحداثا تمثل أنشطة منعزلة تنفذها لمرة واحدة  مخصصة

أنه ال  يضاأ. ومن الواضح ال يبدو أنها تقوم على أساس عمليات الحصر المنتظمة وتقييم االحتياجات اتمبادرات بناء القدر
و/أو غير المشروع للكائنات  غير المقصودتزال توجد فجوات رئيسية في القدرات، ال سيما في المجاالت التالية: النقل 

تداول المعلومات السرية، ومن البروتوكول،  2-13تنفيذ متطلبات التوثيق وفقا للمادة والحية المحورة عبر الحدود،(، 
العتبارات مع مراعاة اال السالمة األحيائية فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة، االضطالع بالبحث العلمي في مجو

 .حية المحورةلاالقتصادية والمخاطر على صحة اإلنسان عند اتخاذ القرار فيما يتعلق بالكائنات او االجتماعية
ء القدرات على النحو الذي حالة واالتجاهات الراهنة في بناعلما بالقد يرغب اجتماع األطراف في اإلحاطة و -14

ين الجهود أوجزت به أعاله وتقديم التوجيه بشأن التدابير الالزمة لمواجهة الفجوات والتحديات التي يتم تحديدها وتحس
المناسبة لتنفيذ البروتوكول على النحو المستهدف في الخطة االستراتيجية  اتبناء القدر الوطنية والعالمية الرامية إلى

 للبروتوكول.
 عن حالة تنفيذ خطة العمل رتقري -بـاء

أصدر األمين  BS-V/3 من المقرر 2الفقرة و BS-IV/3 المقررمن  4، والفقرة BS-III/3 المقرر من 6الفقرة عمال ب -11
تقةارير عةن    األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم يدعو 2111التنفيذي إخطارا في فبراير/شباط 

، وكذلك المعلومات ذات الصلة التي قد تيسر االستعراض الشامل لخطة العمل التقدم المحرز في تنفيذ خطة العملأنشطتها و
وجمهوريةة   من: بوليفيا واالتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه )النمسا وبلغاريةا  وردت تقاريرذلك، واستجابة لالمحدثة. 

يضم كل المعلومةات   تجميعوسلوفينيا والسويد( وماليزيا. ويمكن االطالع على وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وسلوفاكيا  التشيك
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/4) إعالميةالمقدمة كوثيقة 

ألنشطتها في مجةال  والمنظمات المعنية التالية تحديثات  والحكومات األخرى وباإلضافة إلى ذلك، قدمت األطراف -16
 هولنةدا و اليبرية و إيطاليةا و جمهورية التشةيك و كمبودياو : النمساالسابع والثامن يينلتنسيقا نجتماعيالفي ا اتبناء القدر

الوراثية  المركز الدولي للهندسةو برنامج األمم المتحدة للبيئةو منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةو جمهورية مولدوفاو
 معهد البلدان األمريكية للتعاون فةي مجةال الزراعةة   و ذائيةالسياسات الغبحوث لالمعهد الدولي و والتكنولوجيا البيولوجية

أفريقيا. وتم تجميع التحديثات وإتاحتهةا فةي االجتمةاعين فةي الةوثيقتين       -الشبكة اإلقليمية لمبادرات الزراعة والبيئة و
 UNEP/CBD/BS/CM-CB/8/INF/1.2و UNEP/CBD/BS/CM-CB/7/INF/1اإلعالميتين 

فةي مجةال    اتة والحالية المتعلقة ببناء القدرعن التقدم المحرز في إطار األنشطة السابق وأبلغت معظم التقديمات -19
قد نفذت منةذ آخةر اجتمةاع     السالمة األحيائية. وذكر أن قليال من المشاريع/المبادرات الجديدة المتعلقة بالسالمة األحيائية

 لألطراف.
                                                 

 جمهورية مولدوفا، في تشيزيناو 0211أبريل/نيسان  6–4اجتماع التنسيق السابع المنعقد في الفترة خالل موقعي الوثيقتين من  االطالع علىيمكن  2

(http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4730) مارس/آذار  14-10اجتماع التنسيق الثامن المنعقد في الفترة و
 .(.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4978http://bch) جمهورية التشيك ،في براغ 0210

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4730
http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4978
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لبروتوكول تباطأ في السنوات القليلة ا بموجبلبناء القدرات  الالزم الزخمويكشف استعراض التقديمات الواردة أن  -13
الماضية. وفي حين تشير المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية الثانية إلى أن أطرافا كثيرة، ال سيما أقل البلةدان نمةوا   

مسةتوى الةدعم    وأنشكل فعال، ال تزال تفتقر إلى القدرة المطلوبة لتنفيذ البروتوكول ب ،والدول الجزرية الصغيرة النامية
ن حشةد  المقدم لبناء القدرات يتراجع بمعدالت بالغة السرعة. وقد يرغب اجتماع األطراف في النظر في اتخاذ تدابير لتحسي

 .اتالموارد من أجل بناء القدر
التقريةر   وأشار .جملة أمور أخرى، تقديرا للتقدم المحرز نحو تنفيذهاالتقييم المستقل لخطة العمل، ضمن  وأجرى -11

التي تسةهم فةي تحقيةق     اتعدد من مبادرات بناء القدر ونفذتقدم بشكل عام نحو تحقيق أهداف خطة العمل.  إلى إحراز
العناصر المختلفة لخطة العمل على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي بدعم من وكاالت مانحة مختلفة ومرفةق البيئةة   

أعاله، فةي بنةاء    1و 3. غير أن قليال من المشاريع/األنشطة أسهم، كما ذكر في الفقرتين ألمم المتحدةاووكاالت  ةالعالمي
االعتبارات و تنفيذ متطلبات التوثيقو نقل التكنولوجياو : تداول المعلومات السريةفي العناصر التالية من خطة العمل اتالقدر

 االقتصادية.واالجتماعية 
يتضح من التقارير الوطنية الثانية أنه قد تم إحراز بعض التقدم من حيث وضةع  المؤسسية،  اتوفيما يتعلق بالقدر -21

مايو/أيةار   31بالسياسات والجوانب القانونية واإلدارية في مجال السةالمة األحيائيةة. وحتةى     تتعلقمشاريع أطر وطنية 
غير أنه لم تسن  3.ةالبيئة العالميبدعم من مرفق  مة األحيائيةدولة على األقل مشاريع أطر وطنية للسال 113، أعدت 2112

كثيرة أيضةا نظمةا    أطرافوأنشأت  .األطرافالبلدان حتى اآلن القوانين ذات الصلة بالسالمة األحيائية في عدد كبير من 
بكامل قوتها. وبشكل عام، في حين توجد حاجة إلةى  إدارية التخاذ القرار بشأن الكائنات الحية المحورة رغم أنها ال تعمل 

من التطوير للنظم التنظيمية واإلدارية في بعض الدول، فإن هذه النظم لم تعد تمثل األولويات الملحة التي كانت تمثلها  مزيد
إعداد البنية تتمثل في أهم احتياجات القدرة المؤسسية في كثير من البلدان  فإنعند اعتماد خطة العمل. وفي الوقت الراهن، 

 زمتين.التقنية الال اتاألساسية والقدر
فةي سةجالت    حسبما ينعكس ذلكوفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، نفذت أنشطة تدريبية وحلقات عمل عديدة  -21
بما فيها التقريةر الخةاب بتقيةيم     ،في تقارير تقييم مختلفة لوحظ حسبما. غير أنه تبادل معلومات السالمة األحيائية ةغرف

مم جامعة األل الدراسات العليا التابع الذي نشره معهد يا األحيائية والسالمة األحيائيةفي مجال التكنولوج اتأنشطة تنمية القدر
، فإن كثيرا من حلقات العمل كانت إلى ةوتقييم مشاريع السالمة األحيائية الممولة من مرفق البيئة العالمي 2113في  4المتحدة

 حد كبير على مستوى نشر الوعي أو التمهيد.
أداة فعالة لتبةادل   غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية تكانفقد إدارة البيانات وتبادل المعلومات، وفيما يتعلق ب -22

إسهامات ملموسة لتيسير جهود بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية. كما شملت مبادرات عديدة لبناء  تالمعلومات وقدم
دة الوعي العام والتثقيف والمشاركة فيما يتعلةق بالكائنةات الحيةة    القدرات عناصر ساعدت في دعم الجهود المبذولة لزيا

كمةا  أيضا في بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر وإدارتها. أحرز بعض التقدم ذكر في القسم السابق،  وحسبماالمحورة. 
لتدريب على الكشف عةن  ببعض المبادرات في مجال بناء القدرات في مجاالت علمية وتقنية رئيسية، بما في ذلك ا اضطلع

 .للكشف عن الكائنات الحية المحورة وتحليلها المعاملالكائنات الحية المحورة وإنشاء 

                                                 
 ./http://www.unep.org/biosafety :موقعالمن خالل يمكن االطالع على قائمة الدول التي أعدت أطرا وطنية للسالمة األحيائية  3
4 UNU-IAS (2008). Internationally Funding Training in Biosafety and Biotechnology: Is it Bridging the Genetic Divide? (page 105): 

http://www.ias.unu.edu/resource_centre/Internationally%20Funded%20Training%20in%20Biotechnology%20and%20Biosafety_Is%20i

.t%20Bridging%20the%20Biotech%20Divide.pdf 

http://www.unep.org/biosafety/
http://www.ias.unu.edu/resource_centre/Internationally%20Funded%20Training%20in%20Biotechnology%20and%20Biosafety_Is%20it%20Bridging%20the%20Biotech%20Divide.pdf
http://www.ias.unu.edu/resource_centre/Internationally%20Funded%20Training%20in%20Biotechnology%20and%20Biosafety_Is%20it%20Bridging%20the%20Biotech%20Divide.pdf
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تنفيذ خطة العمةل.   علىوذكر تقرير التقييم المستقل لخطة العمل أن نقب التمويل هو التحدي األكبر الذي يؤثر  -23
في مجال السالمة األحيائية تلقى دعما ماليا من مصادر مختلفة  اتدرمن األنشطة المتعلقة ببناء القوعلى الرغم من أن عددا 

في السنوات األولى التي أعقبت اعتماد البروتوكول، فقد كان هناك تناقب ملموس في هذا الةدعم فةي السةنوات القليلةة     
ة. ويعتمد معظم األطةراف  يوجد عدد قليل جدا من مشاريع السالمة األحيائية الثنائية المستمر الحاليالماضية. وفي الوقت 

في مجال السالمة األحيائية. وزاد من تفاقم  اتالوحيد لتمويل مشاريع بناء القدرباعتباره المصدر  ةعلى مرفق البيئة العالمي
لمشاريع السالمة األحيائية بعد استحداث إطار  المخصصة ةهذا التحدي التراجع الواضح في كمية موارد مرفق البيئة العالمي

 .2111في عام  نظام التخصيب الشفاف للموارد، والذي حل محله 2111في عام  الموارد تخصيب
 قطريةا األنشطة موجهةة   من أن تكون، والذي كان الهدف منه التأكد نظام التخصيب الشفاف للموارد بموجبو -24

ية مع األموال المتاحةة لجميةع   جمع التمويل المطلوب للسالمة األحيائ يجري حالياوقائمة على أساس األولويات الوطنية، 
الدول أن تحدد أولوياتها  إلىللتنوع األحيائي. وعلي هذا األساس، يطلب  البؤريالتي تندرج تحت المجال  المسائل األخرى

)بما فيها السالمة األحيائية( واالسةتفادة مةن مخصصةاتها القطريةة      التنوع البيولوجيمن بين المسائل المختلفة المتعلقة ب
داخةل إطةار   المتنافسةة  األولويات الكثيرة وتبعا لذلك. ومن المؤسف أنه بسبب محدودية المخصصات القطرية  ديةاإلرشا

للتنوع األحيائي، فإنه يبدو أن هناك عزوفا عاما من جانب كثير من الةدول عةن اسةتخدام جةزء مةن       البؤريالمجال 
ع وقائي واحترازي واستراتيجي مقارنة بمسائل من قبيل من أجل أنشطة السالمة األحيائية التي تكون ذات طاب مخصصاتها

للسالمة األحيائية  ة. وبالتالي, فقد انخفض تمويل مرفق البيئة العالميفوريةالمناطق المحمية التي يمكن أن تحقق نتائج مرئية 
 .2116في عام  ةالعالمي لمرفق البيئةبشكل ملموس منذ نهاية فترة تجديد الموارد الثالثة 

الذي أوجزت  النحو بالحالة واالتجاهات الراهنة لبناء القدرات علىعلما األطراف في اإلحاطة  قد يرغب اجتماعو -21
وتقديم التوجيه بشأن التدابير الالزمة لمواجهة الفجوات والتحديات التي يتم تحديةدها واالسةتراتيجيات الالزمةة     به أعاله

اسبة لتنفيذ البروتوكول على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، على النحةو  المن اتن الجهود الرامية إلى بناء القدرلتحسي
 في الخطة االستراتيجية للبروتوكول. المتوخى

 جال السالمة األحيائيةفي م اتلتحسين مبادرات بناء القدرهج االستراتيجية الُن  -ثالثا
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةخالل مين التنفيذي، من ، نظم األBS-V/3 من المقرر 11قا للفقرة فو -26

من أجل السالمة األحيائية واالستعراض الشامل لخطة  "منتدى عن طريق اإلنترنت حول النهج االستراتيجية لبناء القدرات
يدعو  2112فبراير/شباط  1رسل إخطار بتاريخ وُأ 2112.5مايو/أيار  4/شباط حتى فبراير 21عمل بناء القدرات" من 

فبراير/شباط.  21في  تذكيريةوالمنظمات المعنية إلى المشاركة في المنتدى. وأرسلت رسالة  نقاط االتصال الوطنية يعجم
غير أن مستوى المشاركة في المنتدى في تلك الفترة كان منخفضا بشدة. ولمنح الحكومات والمنظمات المعنية فرصة أخرى 

 اتلقدروتسليم مبادرات بناء ا تصميما يتعلق بالنهج االستراتيجية لتحسين ، ال سيما فيمللتعبير عن آرائها واقتراحاتها
 /تموز ولمدة أسبوعين. غير أنه لم يحدث تحسن في مستوى المشاركة.ه، أعيد فتح المنتدى في يوليهاوأثر
االستراتيجية لبناء للنهج  تقديمات كافية عن طريق اإلنترنت، أعد األمين التنفيذي التحليل التالي ونظرا لعدم وجود -29

، بناء على استعراض للتقارير الموجودة، بما في ذلك التقرير الخاب بالتقييم المستقل في مجال السالمة األحيائية اتالقدر
في مجال  ، واستعراض الخبراء لفعالية النهج المختلفة لبناء القدرات(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2) لخطة العمل

-UNEP/CBD/BS/COP) لتي أعدها برنامج األمم المتحدة للبيئة لالجتماع الخامس لألطرافالسالمة األحيائية، ا

                                                 
 ش، من خالل الموقع:يمكن االطالع على المعلومات المتعلقة بالمنتدى، بما في ذلك مجموعات النقا 5

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012.shtml. 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012.shtml
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012.shtml
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MOP/5/INF/9) والتقييم العالمي ألنشطة تنمية القدرات في مجال التكنولوجيا البيولوجية والسالمة األحيائية الذي نشره ،
للسالمة األحيائية  ةييم دعم مرفق البيئة العالمي؛ وتق2113في عام  معهد الدراسات العليا التابع لجامعة األمم المتحدة

  2116.6المنشور في عام 
هجا مختلفة لبناء القدرات، تراوحت بين النهج ُن اتبعتوتشير التقارير إلى أن الحكومات والمنظمات المعنية قد  -23

لوطنية واإلقليمية جل؛ والنهج اوالنهج القصيرة األجل والنهج الطويلة األ ؛القائمة على المشاريع والنهج البرنامجية
؛ والنهج الكلية والنهج القائمة على من أعلى إلى أسفلوالنهج  من أسفل إلى أعلىوالنهج  ؛العالمية والمشاريع الجامعة

ة؛ كيانات محدد لتناسب؛ والنهج الموحدة والنهج المعدة القائمة بذاتهاالوحدة/المهمة الوحيدة؛ والتدخالت المتكاملة والتدخالت 
جموعة واسعة من طرائق بناء والنهج القائمة على النتائج والنهج القائمة على العمليات. وباإلضافة إلى ذلك، تستخدم م

إلى الحصول على مؤهالت جامعية  يءدي، بما فيها الحلقات الدراسية وحلقات العمل، والتعليم الرسمي الذي اتالقدر
مشورة الخبراء أو بما فيها ) رات الدراسية، والمساعدة التقنيةتدريس والزيا)درجات أو دبلومات(، وتبادل أعضاء هيئة ال

المنح والبحوث و(؛ وما إلى ذلك الدوران الوظيفيوالتوجيه و)التدريب  توفير المعدات التقنية(، والتدريب في موقع العمل
المكتبات و مات )قواعد البياناتوتوفير النفاذ إلى مستودعات المعلو؛ النظراءشبكات التعلم من خالل والمشتركة؛ 
 (.وما إلى ذلك مواقع اإلنترنتو االفتراضية

وأبرزت التقارير التي تم استعراضها عددا من نقاط الضعف الرئيسية في النهج الحالية لبناء القدرات في مجال  -21
االستراتيجيات أو خطط العمل  إلى تفتقر. وعلى سبيل المثال، فإن كثيرا من األطراف والحكومات األخرى األحيائيةالسالمة 

أنشطة بناء القدرات وتنفذ  فيهامما يترتب عليه حالة تبدأ  حيائيةلبناء القدرات في مجال السالمة األ الوطنية المترابطة
ا في المائة من المجيبين( إلى أنهم قد أعدو 29طرفا فقط ) 31بطريقة مخصصة ومفتتة. وفي التقارير الوطنية الثانية، أشار 

 استراتيجية أو خطة عمل لبناء القدرات. وقد يرغب اجتماع األطراف في أن يحث األطراف على إعداد استراتيجيات وطنية
، وألي هدف؟ ويمكن أن تساعد مجموعة واضحة من األهداف مواضيعتحدد القدرات التي يتعين بناؤها، ولمن، وفي أي 
في توجيه الموارد بشكل فعال نحو  مشترك بين المستفيدين والمقدمينالوطنية االستراتيجية، يتم االتفاق عليها بشكل 

االحتياجات المهمة، وتحسين أوجه التآزر، وكفالة تركيز أنشطة بناء القدرات على المجاالت االستراتيجية واستهداف 
 للبروتوكول في الحسبان. ةاالستراتيجياألطراف المحددة، مع وضع الخطة 

تفتقر إلى التقييم الدقيق في مرحلة  في مجال السالمة األحيائية بناء القدراتمبادرات  منكثيرا  يبدو أنكما  -31
ورد في التقارير الوطنية  وحسبماعمليات الحصر المنتظمة وتقييم االحتياجات.  التصميم وأن كثيرا منها ال يقوم على أساس

ييما الحتياجات بناء القدرات في فترة اإلبالغ األخيرة. في المائة من المجيبين( نفذوا تق 43طرفا فقط ) 63الثانية، فإن 
معهد الدراسات العليا التابع لجامعة األمم المتحدة أن معظم تقييمات االحتياجات تمت بطريقة مخصصة تفتقر  وذكر تقرير

ات المتعددة تقوم على االختيار تم تجميعها من خالل عملية حصر بسيطة، تضمنت في الغالب استبياناتوإلى التركيز. 
لكي و. الترتيب حسب األولويةإيحائية تسفر عن قوائم طويلة من االحتياجات التي تفتقر إلى  أسئلةلالحتياجات المحتملة أو 

في اتخاذ تدابير اف قد يرغب اجتماع األطر ،وتوجها نحو الطلب وفعالية ةاستراتيجيأكثر  اتتكون مبادرات بناء القدر
 على االضطالع بتقييمات منتظمة وتشاركية. لتشجيع األطراف ومساعدتها

                                                 
 خالل الموقع: ( من0226للسالمة األحيائية ) ةيمكن االطالع على تقرير تقييم دعم مرفق البيئة العالمي 6

?sequencehttps://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7034/364060v20Biosafety1Full1Report01PUBLIC1.pdf

=1.  

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7034/364060v20Biosafety1Full1Report01PUBLIC1.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7034/364060v20Biosafety1Full1Report01PUBLIC1.pdf?sequence=1
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باعتبارها آليات التسليم الرئيسية لتنمية  القصيرة األجلالحلقات الدراسية وحلقات العمل  تركيز واضح على وهناك -31
 مع أوجه تآزرحدة، الموارد البشرية وتم تقديم كثير من عمليات التدريب بطريقة مخصصة باعتبارها أحداثا تتم لمرة وا

 وحسبماعلى مستوى عام لنشر الوعي أو التمهيد. وباإلضافة إلى ذلك، كان معظمها  محدودة فيما بينها وبدون متابعة فعالة.
اإلنترنت، فإن القائم على ذكر في استعراض خبراء برنامج األمم المتحدة للبيئة ومن جانب أحد المشاركين في المنتدى 

كانت مفيدة قبل عدة سنوات عندما كانت السالمة األحيائية موضوعا جديدا بالنسبة  حلقات العمل التدريبية القصيرة األجل
إلى معظم الناس، بمن فيهم موظفو الحكومة. غير أن زمن الدورات التدريبية وحلقات العمل العامة التي تهدف إلى التعريف 

والمنظمات المعنية،  في أن يحث األطراف قد يرغب اجتماع األطراف أيضا ،الصدد هذابالسالمة األحيائية قد مضى. وفي 
 ، على:يناسبهاوفقا لما 

التثقيف الطويل األجل بو المهنيةتعمقا واستدامة يرتبط بمجاالت المسؤوليات  أكثرالتركيز على تدريب   )أ(
الحية المحورة والكشف عن الكائنات  وإدارة المخاطر لألشخاب في المجاالت الرئيسية للسالمة األحيائية )تقييم المخاطر

بهدف إعداد كادر من خبراء  الدراسات العلياو الدراسات الجامعيةرسمية على مستوى  دوراتوغير ذلك( من خالل 
 السالمة األحيائية في المجاالت المختلفة؛

اتخاذ نهج أكثر انتظاما في التدريب على السالمة األحيائية يتضمن تقييم احتياجات التدريب ووضع  )ب(
وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تستخدم فيها مجموعة واسعة من الطرائق واألدوات )بما في ذلك ريبية واضحة أهداف تد
الزيارات الميدانية( وتقييمات المعامل والتمرينات العملية في و دراسات الحالةو التمريناتو المناقشات التفاعليةو العروض

 ألنشطة التدريب وضمان المتابعة الفعالة؛
وفي حين أم مجموعات . أغراضا خاصة في التدريب على السالمة األحيائية لتناسبة نهج معد تماداع )ج(

لجميع" في يناسب اواحدا  حجماالتدريب الموحدة قد تكون مالئمة في بعض الحاالت، فإن النهج القائم على فكرة أن " أدوات
 ؛لما يناسبهاحلوال معدة  التي غالبا ما تطلب ن الدولالتدريب له عيوبه بشكل عام بسبب اختالف االحتياجات والظروف بي

لخلق تأثير "كرة الثلج" وتعزيز عملية مستمرة لبناء المعارف  التركيز على نهج "تدريب المدربين" )د(
على  الذين تم تدريبهمبين من المهم ضمان حصول المدِر ،فعاالهذا النهج يكون ولكي والمهارات على مستويات مختلفة. 

 تدريب اآلخرين؛ التي تمكنهم منوالمرافق والموارد والهياكل  م المؤسسي الالزمالدع
 استطالع إمكانية تعظيم االستفادة من تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لزيادة فرب التعلم عن بعد، (ه)

ذكر في  وحسبمانات المدمجة. الوحدات التفاعلية للتعليم اإللكتروني عن طريق اإلنترنت وعلى االسطوابما في ذلك استخدام 
االضطالع بأنشطة لتنمية  علىالتقييم المستقل لخطة العمل، فإن توفير وحدات التعليم اإللكتروني سوف يساعد األطراف 

 ؛التكلفة جدوىتدريب وبطريقة تحقق القدرات بمفردهم. كما سيزيد من عدد األشخاب المستفيدين من ال
عمليات التدريب القصيرة األجل )بما في ذلك الحلقات الدراسية  سسي علىالنظر في إضفاء الطابع المؤ )و(

وحلقات العمل والدورات التدريبية القصيرة األجل(، بحيث تأخذ مؤسسات وطنية أو إقليمية مختارة، بما فيها الجامعات أو 
ضطالع فرادى اإلدارات والمنظمات بدال من ا تقديم هذه العمليات التدريبية بصفة منتظمةفي معاهد البحوث زمام القيادة 

. وسوف فقطالحكومية المختلفة بتقديم الحلقات الدراسية وحلقات العمل على أساس أهداف مخصصة، تنفذ لمرة واحدة 
 ؛وتكاملها واستدامتهاتحسين جودة هذه التدريبات وفعاليتها وأثرها  علىيساعد ذلك 

لحلقات الدراسية وحلقات العمل وتشمل التعليم الرسمي تنويع نهج تنمية الموارد البشرية لتتجاوز ا )ز(
وتبادل أعضاء هيئة التدريس والمنح  والنصح )بما في ذلك التدريب في موقع العمل بالممارسةوبرامج التدريب والتعلم 
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 دورات)من خالل والتعليم الذاتي  إقامة الشبكات المهنيةعن طريق  النظراءوالتعلم من خالل  رات الدراسية(الدراسية والزيا
 على اإلنترنت(.

اختيار من يحصلون على التدريب وأنشطة بناء القدرات األخرى يعتبر مسألة يتعين إيالؤها العناية كما أن  -32
إلى أنه كثيرا ما يتم اختيار نفس األفراد )وهم عادة من المسؤولين الحكوميين( أشارت  بعض التقارير ذلك أن الواجبة.

وفي بعض البلدان، أدى ذلك إلى حالة  تدريبية التي تنظم في إطار المبادرات المختلفة لبناء القدرات.لحضور األنشطة ال
خطرا  مما يشكليشاركون في كل األنشطة المتعلقة ببناء القدرات ويتمتع فيها عدد قليل من األشخاب بالخبرات الالزمة 

طراف توسيع دائرة األفراد المدربين على المستوى الوطني يكون مما تنصح به األموظفين. وقد دوران المحتمال في حالة 
الذين يمكنهم البدء في أنشطة السالمة األحيائية واستدامتها. وباإلضافة إلى صناع السياسات وواضعي التنظيمات ومسؤولي 

لك علماء البحوث الرئيسية األخرى من خارج الحكومة، بما في ذ الجهات الفاعلةاإلنفاذ، ينبغي أن توضع في االعتبار 
 من المجتمع المدني عند تنظيم العمليات التدريبية في مجال السالمة األحيائية. وأساتذة الجامعات والمشاركون

)يتراوح  اتبعت مبادرات كثيرة لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية نهجا قصير األجل إلى متوسط األجلو -33
، هي ورد في استعراض خبراء برنامج األمم المتحدة للبيئة حشبمان تنمية القدرات، بين سنة واحدة وثالث سنوات(. غير أ

 أنجزما و في البلدان التي تكون خطوط أساس قدراتها منخفضة. وخاصةعملية طويلة األجل، يمكن أن تستمر لعدة سنوات، 
قدرات مستدامة حتى تعمل األطر الوطنية للسالمة  حتى اآلن ال يمثل إال خطوة مبدئية في العملية الطويلة األجل لبناء

 اتام منظور طويل األجل لبناء القدراألحيائية بكامل طاقتها. وقد يرغب اجتماع األطراف في تشجيع األطراف على استخد
اتخاذ  في سياق االستراتيجيات الوطنية لبناء القدرات والخطة االستراتيجية للبروتوكول. كما يمكن تشجيع األطراف على

 نهج مرحلي متعدد السنوات لبناء القدرات.
مشاريع السالمة ، فإن عددا من ةذكر في التقييم المستقل لخطة العمل وتقييم دعم مرفق البيئة العالمي وحسبما -34

اع عند توقف تمويل المشروع. وقد يرغب اجتم األحيائية يفتقر إلى التدابير االستباقية لضمان استدامة نتائج المشروع
األطراف في دعوة األطراف إلى تطبيق تدابير تشجع على االحتفاظ بالقدرات وتيسير النفاذ إلى قواعد البيانات على 

 على اإلنترنت والنفاذ إلى الخبراء الدوليين من خالل التعاون المستمر القائمةالعلمية ووحدات التدريب  والمجالتاإلنترنت 
 .الخبراتوتبادل  وإقامة الشبكات

والسياسات والبرامج  في خطط التنمية الوطنية أنشطة السالمة األحيائية ال يتم إدراج، وفي العديد من البلدان -31
وقد يرغب اجتماع األطراف  .البيولوجيوخطط العمل الوطنية للتنوع  تاالستراتيجيا ، بما في ذلكنطاقااألوسع  القطاعية

التعاون مع  وخاصةائية في القطاعات المعنية، يإلدراج السالمة األحفي أن يحث األطراف على اتخاذ خطوات استباقية 
إلدماج  للتنوع البيولوجيوخطط العمل الوطنية  تلالستراتيجياأثناء التنقيح المستمر  اتفاقية التنوع البيولوجي نقاط اتصال

 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
في مجال السالمة األحيائية ال تخضع للمتابعة،  اتبناء القدر مشاريعكشفت تقارير مختلفة أيضا عن أن عددا من و -36

وقد  تقارير التقييم الخاصة بالعديد من مشاريع السالمة األحيائية السابقة. ولم تنشر .والتقييم والإلبالغ بصورة منتظمة
ييمات لمشاريع يرغب اجتماع األطراف في أن يحث األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على إجراء تق

غرفة تبادل معلومات السالمة  السالمة األحيائية فيها بناء على مؤشرات يتفق عليها مسبقا وتبادل التقارير من خالل
 .األحيائية

أنه يتعين  . غيربأهمية النهج اإلقليمي لبناء القدراتورد في تقارير مختلفة، اعترفت دول كثيرة  وحسبماوأخيرا،  -39
األطراف والحكومات  أن يدعووقد يرغب اجتماع األطراف في . بدافع قطري ات اإلقليمية ودون اإلقليميةالمبادر تكونأن 
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نهج إقليمي لتعزيز تبادل المعلومات والموارد التقنية  اتخاذ النظر في األخرى والمنظمات المعنية التي لم تفعل ذلك بعد إلى
تعظيم االستفادة من الموارد المؤسسية والتقنية والبشرية المتاحة في إقليم وتحسين الترابط والتآزر بين أنشطة بناء القدرات و

  ما.
تقارير مختلفة أن النهج الحالية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية لم تكن ذات  أوضحتبشكل عام، و -33
في  أن ينظراجتماع األطراف في  لية. وهناك حاجة إلى تحسين النهج من المنظورين المفاهيمي والتشغيلي. وقد يرغبافع

تحسين مبادراتها على التجميع المشار إليه أعاله وتقديم التوجيه لمساعدة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية 
 لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية. 

 

 تقرير عن تنفيذ آلية التنسيق -رابعا
عمل لتيسير تبادل المعلومات بغية دعم الشراكات وتعظيم أوجه التكامل والتآزر لتنفيذ خطة ال أنشئت آلية التنسيق -31

 لتبسيطهابين المبادرات المختلفة لبناء القدرات. ويعرض هذا القسم تقريرا موجزا عن تنفيذ آلية التنسيق ويطرح مقترحات 
سالمة األحيائية والمعلومات الواردة إلى تبادل معلومات ال اعتمد التقرير على المعلومات المتاحة في غرفةووتحسينها. 

 :قرير التقييم المستقل لخطة العملاألمانة من األطراف والمعلومات المتضمنة في ت
بشأن التدابير  مشورةبشأن عدد من المسائل، بما فيها  لألمين التنفيذي مشورةأسدى  االتصال فريق )أ(

في إعداد العناصر المتعلقة ببناء القدرات في مشروع  ارئيسي ادور ولعب الرامية إلى تحسين قائمة خبراء السالمة األحيائية
االتصال  عقد فريقوثقيف والمشاركة. والتة العام التوعية بشأنالخطة االستراتيجية للبروتوكول ومشروع برنامج العمل 

 7؛حتى اآلن تسعة اجتماعات
مشاريع بناء القدرات في مجال السالمة  عنات تبادل معلوميسرت  قواعد البيانات الخاصة ببناء القدرات )ب(

سجال  391. وأدرج في قواعد البيانات أكثر من واالحتياجات القطرية الدورات األكاديميةو األحيائية والفرب االنفرادية
 األكاديمية الدوراتالمنح الدراسية، والقائمة بذاتها مثل الفرب/األنشطة االنفرادية/و حول مبادرات بناء القدرات )المشاريع

في هذا العنصر في  الرئيسيةمجموعة واسعة من المعلومات المفيدة. وتتمثل نقطة الضعف  مما وفرالسالمة األحيائية(  بشأن
 ؛معلوماتها وهو ما لم يتم بصورة منتظمة لتحميل وتنزيلاالعتماد على الحكومات والمنظمات المعنية 

حاب المصلحة المعنيين لتبادل المعلومات والخبرات واألفكار منتدى مفيدا ألصوفرت  التنسيق اجتماعات )ج(
ثمانية اجتماعات تنسيق  اآلنعقدت حتى وعالقات. وإقامة شبكات وبناء المسائل محددة لحول كيفية تحسين بناء القدرات 

االجتماعات عددا من وأصدرت  8للحكومات والمنظمات التي تنفذ أو تمول أنشطة لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية.
التوصيات حول التدابير الالزمة لتحسين قدرات األطراف في مسائل تقنية مختلفة تحتاج إلى التوجيه والدعم في مجال بناء 

المشاركة في السنوات الماضية. نسبة تراجعت القدرات. وفي بداية األمر كان مستوى المشاركة في االجتماعات جيدا ولكن 
كان متوقعا وكان ذلك من أسباب تقويض أسس فعالية االجتماعات حيث  حسبمات المانحة بدور فعال تشارك الوكاال ولم

كان من أهم األهداف الجمع بين المانحين والدول الحاصلة على الدعم. وقد حان الوقت للنظر من جديد فيما إذا كانت 

                                                 
 .http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art22_liaison.shtml االتصال من خالل الموقع: فريقيمكن االطالع على تقارير اجتماعات  7
كما عقدت أيضا  .http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art22_meetings.shtml وقع:تقارير اجتماعات التنسيق من خالل الم االطالع علىيمكن  8

 .ثالثة اجتماعات لمؤسسات جامعية ومنظمات معنية بالتثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائية

http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art22_liaison.shtml
http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art22_meetings.shtml
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تبادل المعلومات  يمكنالمة األحيائية. وربما ضرورية حقا بالنظر إلى تراجع عدد مشاريع الس هذه اجتماعات التنسيق
 غير االجتماعات؛ ىبوسائل أخر
 مركز موارد معلومات السالمة األحيائية الحاليفي الوقت تضم  وإقامة الشبكاتآلية تبادل المعلومات  )د(

 عتبروي 9.ت السالمة األحيائيةغرفة تبادل معلوما، وقد تم إنشاء االثنين في وبوابة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية
مات و"مكتبة افتراضية" في األساس تتكون من منشورات وأدوات وموارد معل مركز موارد معلومات السالمة األحيائية

 1 392على أكثر من  الحاليحتوي في الوقت يبنجاح. و مركز موارد معلومات السالمة األحيائية فذعام، ُن. وبشكل مختلفة
 سجال عن بناء القدرات )مثال، تقارير تقييم المشاريع 31مختلفة تتعلق بالسالمة األحيائية، بما في ذلك  مواضيعسجال عن 

تقارير عن حلقات العمل(. وتشمل البوابة اإللكترونية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية برامج تتيح و أطقم األدواتو
متعلقة ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية والبحوث تبادل المعلومات لألفراد المهتمين أو المشاركين في األنشطة ال

أو شبكات المقيدة على مجموعات العمل  وأماكنمن خالل منتديات النقاش اإللكترونية والبوابات التعاونية  وإقامة الشبكات
ثالثة منتديات إلكترونية حول  اآلنحتى  وُنظمتمحدودا حتى اآلن.  نجاحهامن الخبراء في مسائل محددة، وكان محددة 

موظفي  بناء قدراتلنشئت بوابة تعاونية أبناء القدرات. غير أن المشاركة في هذه المنتديات كانت منخفضة نسبيا. كما 
 10؛2113الجمارك في عام 

الشكل  في ةإضافي خانةوتم إدخال عنصر/ 11.من خالل قاعدة بيانات بناء القدرات هاتم تشغيل آلية اإلبالغ (ه)
( لتمكين األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المشترك لمبادرات بناء القدرات )المشاريع و/أو الفرب االنفرادية

كجزء من نفس السجل، بدال  إدراج أو رفع تقارير )تقارير مرحلية أو تقارير نهاية الدورة( عن هذه المبادراتالمعنية من 
تقريرا في  16دم حتى اآلن كان متصورا عند إنشاء آلية التنسيق. وُق حسبماالتقارير  من إنشاء قاعدة بيانات منفصلة لهذه

مبادرة لبناء القدرات سجلت في قاعدة البيانات. ويشير هذا المستوى المنخفض  391قاعدة بيانات بناء القدرات من مجموع 
تقديم التوجيه حول كيفية تحسين تبادل التقارير  صر لم ينفذ بنجاح. وقد يرغب اجتماع األطراف فينلإلبالغ إلى أن هذا الع

تجارب الالخاصة بمبادرات بناء القدرات المنتهية لتمكين األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية من التعلم من 
 نجاح والدروس المستفادة من بعضها البعض.النجازات وقصب اإلو

آلية التنسيق، رغم عدم تحقيق الهدف منها بالكامل، لعبت بشكل عةام   ذكر تقرير التقييم المستقل لخطة العمل أنو -41
مةن   وخاصةة في تيسير تبادل المعلومات والخبرات بشأن مبادرات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية  دورا رئيسيا

السنوات القليلة األولى، مةن   ، وفيغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةخالل قواعد بيانات بناء القدرات التي أنشئت في 
أنه ال توجد دالئل كثيرة على التنسةيق الفعلةي بةين أصةحاب     إلى أيضا  أشارخالل اجتماعات التنسيق. غير أن التقرير 

إعداد االستراتيجيات التي يمكن أن تعزى مباشرة إلى آليةة التنسةيق.    أوالمصلحة، مثال من خالل خطط العمل المشتركة 
هذا الصدد، إلى استعراض عمل آلية التنسيق، بما في ذلك استعراض الحاجة إلى اجتماعةات التنسةيق    ، فيالتقرير ودعا

كد تقرير معهد الدراسات العليا التابع لجامعة األمم المتحةدة علةى أهميةة التنسةيق     أووسائلها التنظيمية. و والغرض منها
دور آلية التنسيق وأهميتهةا فةي    د على الحاجة إلى فحبوالتعاون بين مبادرات بناء القدرات وبرامج دعم المانحين وأك

 المستقبل.

                                                 
وإلى بوابة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية من . http://bch.cbd.int/database/resources :من خالل الموقع BIRC االطالع علىيمكن  9

 .http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cb_main.shtml حالل الموقع:

 البوابة الخاصة ببناء القدرات لموظفي الجمارك من خالل الموقع: االطالع علىيمكن  10
econferences/portal_art18/htpi_customs.shtmlhttps://bch.cbd.int/onlin. 

 ./http://bch.cbd.int/database/activities في مجال السالمة األحيائية: قاعدة بيانات بناء القدرات 11

http://bch.cbd.int/database/resources
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cb_main.shtml
https://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art18/htpi_customs.shtml
https://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art18/htpi_customs.shtml
http://bch.cbd.int/database/activities/


UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7 

Page 12 

 

التدابير الالزمة  ،ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، في اجتماعه التاسع االتصال المعني استعرض فريقو -41
حظةات والتوصةيات   االتصةال المال  أعضاء فريق. وأبدى ى مشورة بشأنها، وأسدلتحسين آلية التنسيق لتنفيذ خطة العمل

 التالية:
اليزال الهدف األصلي آللية التنسيق صالحا. غير أنه يتعين تحسينه ليضع في االعتبار التطورات التي  )أ(

 حدثت منذ اعتماد آلية التنسيق؛
جمع الجهات المانحة/الوكاالت التي وهو جتماعات التنسيق المنشودة من ااألهداف  أحدلم يتحقق بالكامل  )ب(

التي أولتها الوكاالت  ةوالبلدان التي تتلقى الدعم. ويرجع بعض السبب في ذلك إلى األولوية المنخفض الدعم التقنيتقدم 
، أوصي بأن تستكشف المانحة للسالمة األحيائية والمشاركة المحدودة من الوكاالت المانحة في االجتماعات. وفي هذا الصدد

 ؛مشاركة الوكاالت المانحة تحسين ألطراف في البروتوكول واألمانة إمكانياتا
في اجتماعات التنسيق بغية تعزيز أوجه التآزر  يتعين تحسين مشاركة المؤسسات والمنظمات المنفذة )ج(

 وتجنب االزدواجية؛
اجتماعات األطراف بشأن بناء إلى توصيات مباشرة  رفعلعبت اجتماعات التنسيق بشكل متزايد دورا في  )د(

. وفي إلى حد ما االتصال تداخل في والية فريقال تقنية محددة مختلفة. وأدى ذلك إلى مواضيعبمسائل/ القدرات فيما يتعلق
 واآلراء والخبرة التشغيلية. على تيسير تبادل المعارف هذا الصدد، كانت هناك توصية بأن تركز اجتماعات التنسيق

صر آلية التنسيق في ضوء الخبةرة التشةغيلية منةذ    االتصال أيضا التوصيات التالية فيما يتعلق بعنا فريق ورفع -42
 :2114إنشائها في عام 

)قواعد بيانات بناء القدرات( نظرا إلى ارتباطهما تشغيليا  2)آليات اإلبالغ( مع العنصر  1دمج العنصر  )أ(
 ؛الحاليفي الوقت 

التنسيق وحلقات العمل(  )اجتماعات 4( والعنصر إقامة الشبكات)تبادل المعلومات وآلية  3دمج العنصر  )ب(
العنصر على تيسير تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة والدروس وسيتمثل تركيز هذا في عنصر واحد. 

بناء لالمستفادة وتبادل األفكار الجديدة في المقام األول من خالل المناقشات عبر اإلنترنت في إطار "المنتدى اإللكتروني 
 وجها لوجه.تعقد فر األموال، من خالل اجتماعات اتوورهنا بتضى الحال القدرات"، ووفقا لمق

آلية التنسيق على أن يوضع في االعتبار التقرير المرحلةي   وتبسيطقد يرغب اجتماع األطراف في إعادة هيكلة و -43
  االتصال. المشار إليه أعاله وتوصيات فريق

 مقررمقترحة لمشروع العناصر ال -خامسا
 :مقررمؤتمر األطراف العامل كاجتماع للبروتوكول في النظر في العناصر التالية لمشروع  قد يرغب -44

 استعراض شامل لخطة العمل
اإلحاطة علما بتقرير حالة بناء القدرات وفقا للبروتوكول، بما في ذلك التقرير المرحلي عن تنفيذ خطة  )أ( 

 (؛UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7مين التنفيذي )األ التي أعدهاالعمل المحدثة الواردة في هذه المذكرة 
الترحيب بتقرير التقييم المستقل لخطة العمل المحدثة لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول  )ب( 

 (؛UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2والوارد في الوثيقة )
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مرفق الفي  رد المشروعي) إطار وخطة عمل لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكولاعتماد  )ج( 
( بدال من خطة العمل المحدثة لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.1الوثيقة ب

 ؛السالمة األحيائية لبروتوكول
 والمنظمات المعنية والمانحين إلى مراعاة ةالعالمي ةدعوة األطراف والحكومات األخرى ومرفق البيئ )د( 

التي تمر اقتصاداتها بمرحلة إطار وخطة عمل بناء القدرات عند تقديم الدعم المالي والتقني إلى البلدان النامية والبلدان 
 ؛انتقالية

والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تنفيذ إطار وخطة عمل بناء القدرات المشار  دعوة األطراف (ه) 
 ؛غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةل إليهما أعاله وتبادل خبراتها من خال

التوجه إلى األمين التنفيذي بطلب إلعداد تقارير، لتنظر فيها االجتماعات العادية لألطراف، عن حالة  )و( 
 الواردة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية؛ التقاريرتنفيذ إطار وخطة عمل بناء القدرات، على أساس 

باستعراض منتصف المدة للخطة  باالقترانقرار باستعراض إطار وخطة عمل بناء القدرات  اتخاذ )ز( 
 فعالية البروتوكول؛الثالثة لستعراض االالتقييم وعملية االستراتيجية للبروتوكول و

التوجه إلى األمين التنفيذي بطلب ليعمل على زيادة الوعي بإطار وخطة عمل بناء القدرات وتشجيع  )ح( 
 على لعب دور أكبر في دعم تنفيذهما من قبل األطراف؛ والجهات المانحةالمصلحة اإلقليميين  أصحاب

التوجه إلى األمين التنفيذي أيضا بطلب ليواصل دعم األطراف من خالل أنشطة بناء القدرات  )ط( 
 ج للتدريب عبر اإلنترنت؛االستراتيجية، بما في ذلك حلقات العمل التدريبية اإلقليمية ودون اإلقليمية وإعداد نماذ

 آلية التنسيق
أنشطة  تمولأو  التي تنفذاإلحاطة علما بتقرير اجتماعي التنسيق السابع والثامن للحكومات والمنظمات  )ي( 

 ؛UNEP/CBD/COP-MOP/6/INF/6في الوثيقة  الواردةبناء قدرات السالمة األحيائية 
من هذه الوثيقة  الوارد في القسم رابعاإلحاطة علما أيضا باستعراض آلية التنسيق ا )ك( 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7التي أعدها األمين التنفيذي؛ ) 
 في المرفق بهذه الوثيقة؛ يرد حسبما وتبسيطهااتخاذ قرار بإعادة هيكلة آلية التنسيق  )ل( 
مة األحيائية للمشاركة دعوة البلدان والوكاالت والمنظمات المانحة إلى تقديم دعم القدرات في مجال السال )م( 

 بشكل أكثر فعالية في آلية التنسيق؛
 هج االستراتيجية لبناء القدراتالنُّ

 اإلحاطة علما بتحليل النُّهج االستراتيجية لبناء القدرات الوارد في القسم الثالث من هذه الوثيقة؛ )ن( 
تماد النهج االستراتيجية التالية دعوة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى مراعاة اع )س( 

 :تهاواستدام هاوأثر تهافعاليتحسين و وتسليمها بغية تحسين تصميم مبادرات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية
بناؤها ولمن وفي أي  يتعينتحدد القدرات التي  متسقةوضع استراتيجيات أو خطط عمل وطنية  (1)

 القدرات؛وألي هدف، وذلك لتوجيه جهود  مواضيع
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كفالة وجود تقييم صارم وتصميم فعال لمبادرات بناء القدرات استنادا إلى الجرد المنتظم  (2)
تقدير االحتياجات لكي تكون المبادرات أكثر استراتيجية وموجهة بالطلب وفعالة من حيث عمليات والتشاركي و

 التكاليف؛
التعليم  لتشملوحلقات العمل  سيةالحلقات الدرا يتجاوزتنويع ُنهج تطوير الموارد البشرية بما  (3)

عن طريق  النظراء من بعضهم البعضوتبادل الموظفين وتعلم  التعلم بالممارسةالرسمي وبرامج التدريب وبُنهج 
 الشبكات المهنية والتعليم الذاتي )من خالل الدورات عبر اإلنترنت مثال(؛إقامة 

 الجامعية الدراساتيائية على مستوى تعزيز التدريب األكاديمي الرسمي في مجال السالمة األح (4)
 ؛المختلفةمجاالت المن خبراء السالمة األحيائية في  كادروالدراسات العليا من أجل إعداد 

المهنية  اتلمسؤوليمن اتوسيع نطاق وعمق أنشطة التدريب وربط التدريب بمجاالت معينة  (1)
 وغيرها(؛ الجبرو المساءلةو المحورة عن الكائنات الحية كشفال)تشمل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر و

السالمة األحيائية، يشمل، ضمن أشياء أخرى، تقديرات مجال اعتماد نهج نظامي للتدريب في  (6)
المعدة  من الطرائق واألدوات واسعةدقيقة الحتياجات التدريب ووضع أهداف واضحة للتدريب واستخدام مجموعة 

 والمتابعة الفعالة؛وتقييم أنشطة التدريب  أوضاعا معينة لتناسب
نهج "تدريب المدربين" وكفالة حصول المدربين الذين يتم تدريبهم على ما يلزم من دعم  تشجيع (9)
 كي يتمكنوا من تدريب الغير؛لومرافق وموارد  وهياكلمؤسسي 

نماذج التعليم اإللكتروني التفاعلي المتاحة  في ذلكتعظيم الفرب القائمة للتعلم عن بعد، بما  (3)
رنت وعلى أقراب مدمجة من أجل زيادة عدد المشاركين المستفيدين والمساعدة على خفض تكاليف على اإلنت
 التدريب؛

السالمة األحيائية قصيرة المدة )بما فيها في مجال تدريبات على الالطابع المؤسسي  إضفاء (1)
منظمات كوحدات تدريبية وحلقات العمل( التي يقدمها حاليا العديد من اإلدارات الحكومية وال الحلقات الدراسية

تيسير تقديمها على نحو منتظم ومتكامل لمؤسسات تدريب وطنية أو إقليمية معينة،  من خاللمخصصة ومنفردة، 
 ويتسم بالكفاءة؛

للتأكد من أن  القدراتاستعراض معايير اختيار متلقي التدريب وغيرها من أنشطة بناء  (11)
ت والمنظمات غير الحكومية، والذين هم أكثر احتياجا، لديهم مجموعة كبيرة من المشاركين، من كل من الحكوما

المعلومات األساسية الالزمة ويعملون في مواقع تمكنهم من تطبيق المعارف المكتسبة وأن المهارات تحظى 
 باالهتمام الكافي؛

اعتماد منظور طويل األجل ونهج مرحلي متعدد السنوات لبناء القدرات في سياق  (11)
لسالمة األحيائية، والخطة االستراتيجية العالمية لالوطنية طر واألوطنية لبناء القدرات، االستراتيجيات ال

 للبروتوكول؛
مبادرات بناء القدرات لكفالة استدامة نتائجها، بما في ذلك االحتفاظ  جميعدمج تدابير معينة في  (12)

 بالمعارف والقدرات عند انتهاء التمويل والدعم الخارجي؛
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قية لتعميم السالمة األحيائية في خطط التنمية الوطنية والسياسات والبرامج اتخاذ خطوات استبا (13)
الستراتيجيات وخطط المستمر ل التنقيحتفاقية التنوع البيولوجي أثناء نقاط االتصال الالعمل مع  وخاصةالقطاعية 

 ؛ةاألحيائيالعمل الوطنية للسالمة 
ا هسالمة األحيائية يتم تتبعها بانتظام وتقييمبناء القدرات في مجال ال مشاريعالتأكد من أن جميع  (14)

 ؛تبادل معلومات السالمة األحيائية ةغرف عبرتقارير التقييم  تقاسمسبقا وباالستناد إلى مؤشرات متفق عليها م
النظر في اعتماد نهج إقليمي لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، وذلك لعدة أغراض من  (11)

ومات والموارد التقنية، وتعزيز التماسك والتآزر في أنشطة بناء القدرات وتعظيم استخدام بينها تعزيز تبادل المعل
 الموارد المؤسسية والتقنية والبشرية المتاحة داخل األقاليم المعنية.

فر التمويل، الدعم التقني اتوورهنا بالتوجه إلى األمين التنفيذي بطلب كي يقدم، على النحو المالئم  )ع(
 .تهاواستدام هاوأثر أعاله من أجل تحسين فعالية مبادرات بناء القدرات الواردةي تنفذ التدابير لألطراف ك
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 المرفق

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بموجبآلية تنسيق جهود بناء القدرات 
 الهدف -ألف 

تعزيز التكامل وتعظيم التآزر بين  بغيةالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات  تيسيرالغرض من آلية التنسيق هو  -1
 ودعم االستغالل الكفء للموارد المتاحة.إلى أدنى حد ازدواج الجهود  تقليل من أجل بناء القدراتمبادرات مختلفة 

 المبادئ التوجيهية -باء 
 تسترشد آلية التنسيق بالمبادئ األساسية التالية: -2

المتعلقة بمبادرات بناء القدرات في مجال السالمة  الغرض من اآللية هو تيسير تبادل المعلومات )أ( 
 األحيائية، وليس اإلشراف على المبادرات المختلفة أو مراقبتها أو تقييمها؛

يجب أن تكون المشاركة في آلية التنسيق، وتبادل المعلومات عبر هذه اآللية، طوعية ومفتوحة لكل  )ب( 
 أصحاب المصلحة المعنيين؛

لية نظاما بسيطا ومرنا وسهل االستخدام، ويجب أن تكون متطلبات الموارد اإلضافية يجب أن تكون اآل )ج( 
 الالزمة لتطبيقها عند أدنى حد ممكن؛

 يتم وضع اآللية بحيث تسير عملياتها على نحو مرحلي وتراكمي؛ )د( 
ي واإلقليمي والدولي القائمة على المستويات الوطن وإقامة الشبكاتيجب أن تكمل اآللية مبادرات التنسيق  (ه) 

 تضيف قيمة إلى هذه المبادرات، ال أن تنافسها.أن و
 عناصر آلية التنسيق -جيم

 تتألف آلية التنسيق من العناصر الرئيسية التالية: -3
 فريق اتصال معني ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؛ )أ( 
 يائية؛قواعد بيانات بناء القدرات في مجال السالمة األح )ب( 
 .وإقامة الشبكاتآلية تبادل المعلومات  )ج( 

 فريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية -1
فريق االتصال هو فريق خبراء مخصب صغير )وليس هيئة دائمة( يشكله األمين التنفيذي ويدعوه لالجتماع على  -4

ة في مجال بناء القدرات، عند ظهور الحاجة إلى ذلك. ويجب أن يتألف من معين مواضيعنحو يتسم بالشفافية لمعالجة مسائل/
خمسة عشر خبيرا على األكثر يتم اختيارهم من بين األطراف، مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين، 

ن من األطراف. ويعمل أعضاء ومن عدد محدود من الخبراء من المنظمات المالئمة ال يتعدى ثلث عدد الخبراء المختاري
فريق االتصال بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم أو منظماتهم. ويجب بذل كل الجهود الالزمة لكفالة أن يحضر 
كل اجتماع للفريق بعض األعضاء الذين حضروا اجتماعات سابقة بغية المحافظة على درجة ما من االستمرارية والذاكرة 

 المؤسسية.
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إسداء مشورة الخبراء لألمين التنفيذي بشأن سبل ووسائل تعزيز التنسيق  مهمة الرابطة الدولية لإلرشادل وتتمث -1
 والتنفيذ الفعال لمكونات بناء القدرات في الخطة االستراتيجية للبروتوكول.

 فريق الخبراء تسير عمليات فريق االتصال وفقا إلرشادات أفرقة الخبراء واالتصال التي يشملها أسلوب عملو -6
االتفاقية(. وبقدر المستطاع، في طراف األلمؤتمر  3/11بالمقرر )المرفق الثالث  للجبال التقني المخصب للتنوع البيولوجي

يجري فريق االتصال عمله باستخدام الوسائل اإللكترونية، بما فيها البريد اإللكتروني والمناقشات عبر اإلنترنت من خالل 
فر الموارد، اتوب رهنا، وجها لوجه واالجتماع عن بعد. ويمكن تنظيم اجتماعات للفريقعلى األعضاء  بوابة تعاونية مقيدة

 مع االجتماعات األخرى. في تعاقب
 قواعد بيانات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية -2

 ء القدرات حول العالم )بما فيتعمل قواعد بيانات بناء القدرات كمستودع مركزي للمعلومات المتعلقة بمبادرات بنا -9
والدورات التدريبية األكاديمية(، وكذلك المعلومات المتعلقة باحتياجات البلدان  واألنشطة والفرب االنفرادية مشاريعذلك ال

ك اإلنترنت الخاصة بتقارير المبادرات المكتملة، بما في ذل روابطواألدوات المتاحة ومواد الموارد. كما أن التقارير و/أو 
 في قاعدة بيانات مبادرات بناء القدرات. إدماجهايجب  والدروس المستفادةملخصات أهم اإلنجازات 

قواعد البيانات الوصول في الوقت المناسب وبطريقة منظمة إلى المعلومات المتعلقة بالمبادرات المكتملة  وتيسر -3
فجوات في التغطية الجغرافية والمواضيعية لمبادرات والجارية والمخططة. ويسمح هذا للمستخدمين بتحديد التداخالت وال

وتحديد فرب التعاون  تيسير تعبئة الموارد، وإلى أدنى حد ازدواج الجهود والموارد تقليلبناء القدرات القائمة من أجل 
 التآزر.أوجه والعمل المشترك و

 تيسيرل األشكال العامة. ويجب استخدام غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةُتحفظ قواعد البيانات من خالل و -1
إجراء عمليات البحث حسب الحاجة في قواعد البيانات. ويجب أن  تيسيروأيضا ل منظم ومتسقإدخال المعلومات على نحو 

وسع األشخاب الذين تعينهم الحكومات أو المنظمات المعنية تسجيل المعلومات وتحديثها في قواعد البيانات من بيكون 
 .السرباستخدام نظام كلمة  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةز إلدارة خالل مرك

 وإقامة الشبكاتآلية تبادل المعلومات  -3
التبادل غير الرسمي ولكن النظامي للمعلومات والخبرات والممارسات  تيسيرينصب تركيز هذا العنصر على  -11

وكذلك تبادل األفكار بشأن كيفية معالجة االحتياجات والتحديات  من مبادرات بناء القدرات والدروس المستفادةالجيدة 
 والمسائل الطارئة المحددة. ويتم إنجاز ذلك أساسا من خالل "منتدى اإلنترنت المعني ببناء القدرات".

ة أنشطة بناء القدرات والبحث في مجال السالمفي يوفر منتدى اإلنترنت منصة لألفراد المعنيين أو العاملين و -11
. كما سيحصل اآلخرينمن  التشغيليةوتبادل المعلومات والتعلم من الخبرات وشبكات  وإقامة عالقاتاألحيائية للتفاعل 

أصحاب المصلحة بذلك على فرصة للبحث عن األفكار وتبادل اآلراء واالقتراحات واألفكار اإلبداعية لتحسين تصميم وتنفيذ 
لك، ستسنح الفرصة للمشاركين لبناء فهم مشترك للمسائل واالحتياجات والنُّهج مبادرات بناء القدرات. وباإلضافة إلى ذ

المسائل بشأن  والتوصل إلى توافق في اآلراءالحوار  وحفزاالستراتيجية العامة لبناء القدرات لمعالجة تلك االحتياجات 
 الرئيسية.

مناقشة عبر اإلنترنت، والبوابات التعاونية، يجب استخدام مجموعة كبيرة من أدوات اإلنترنت، منها مجموعات الو -12
ومساحات العمل المقصورة على مجموعات معينة أو شبكات خبراء معينة، وقوائم البريد اإللكتروني، وكذلك المؤتمرات 

 عبر اإلنترنت، حسب االقتضاء. المباشرة
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 إدارة آلية التنسيق – الد
 لذي تشمل وظائفه األساسية ما يلي:يتولى إدارة آلية التنسيق األمين التنفيذي، ا -13

المحافظة على قواعد بيانات بناء القدرات، بما في ذلك تحديثها بانتظام على أساس اإليداعات الواردة من  )أ(
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية والمانحين؛

 ؛نشر المعلومات والعبر المستخلصة المتبادلة عبر آلية التنسيق تيسير )ب( 
الدعوة إلى عقد اجتماعات فريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية واجتماعات  )ج( 

 التنسيق، وإدارة هذه االجتماعات، حسب االقتضاء؛
إعداد تقارير عن عمليات آلية التنسيق ليتم النظر فيها أثناء اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  )د( 
 في البروتوكول؛لألطراف 
زيادة الوعي بآلية التنسيق وتشجيع مختلف أصحاب المصلحة، بما فيهم البلدان المانحة والوكاالت  (ه)

 والمنظمات التي تقدم الدعم في مجال بناء القدرات، على المشاركة بشكل أكثر فاعلية في أنشطتها.
 

 ----  


