
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف 

 جنة بشأن السالمة األحيائيةفي بروتوكول قرطا

 االجتماع الثاني

 ٢٠٠٥حزيران / يونيو٣ –آيار / مايو٣٠مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٦البند 
 

 

 الحالة الراهنة لألنشطة الخاصة ببناء القدرات

 مذكرة من األمين التنفيذي

     مقـدمــة-أوال 

كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،        اعتمد مؤتمر األطراف العامل      ،BS-I/5في مقرره    -١
وقرر المؤتمر أيضا إجراء استعراض شامل لخطة العمل وإمكانية تعديلها خالل            .    خطة عمل للتنفيذ الفعال للبروتوكول    

ات وتعظيم أوجه   وباإلضافة إلى ذلك، أنشئت آلية للتنسيق لتسهيل تشارك المعلومات بغية تشجيع الشراك            .    اجتماعه الثالث 
وطلب إلى األمين التنفيذي إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ         .    التكامل والتآزر بين مختلف المبادرات القائمة لتنفيذ خطة العمل        

 .آلية التنسيق والدروس المستفادة منها، لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثاني

 األطراف والحكومات األخرى  ،قرر، دعا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول        وفي نفس الم   -٢
وطلب .    لتقديم معلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية عن احتياجاتها وأولوياتها الخاصة ببناء القدرات                

وأولويات بناء القدرات، على أساس هذه المعلومات،       المؤتمر أيضا إلى األمين التنفيذي إعداد تقرير موجز عن احتياجات            
 .وذلك للنظر فيه خالل اجتماعاته العادية، وأن يتيح هذا التقرير إلى الحكومات المانحة والمنظمات المعنية

 ويقدم القسم .    تقدم المذكرة الحالية عرضا عاما للحالة الراهنة لألنشطة الخاصة ببناء القدرات لتنفيذ البروتوكول              -٣
 .الثاني تقريرا مرحليا عن تنفيذ آلية التنسيق، بما في ذلك الدروس المستفادة والقيود المعترضة
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  ويلقي هذا    1.ويلخص القسم الثالث من المذكرة التقرير بشأن احتياجات وأولويات الدول في مجال بناء القدرات               -٤
حتياجات المحددة، بما في ذلك خيارات لتعزيز مالءمة         القسم الضوء أيضا على التدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة اال          

وترد المسألة األخيرة   .    وفاعلية الموارد المالية المقدمة إلى البلدان النامية وبلدان االقتصادات االنتقالية، لتنفيذ خطة العمل             
 .م بها لتسهيل تنفيذ الخطة من خطة العمل كواحدة من عمليات رئيسية يجب القيا)ه (٤بالتحديد في القسم الثالث، الفقرة 

والغرض من هذه   .    ويقترح القسم الرابع مسودة لشروط التكليف من أجل االستعراض الشامل لخطة العمل               -٥
ع المعلومات الضرورية لتسهيل استعراض     جمراض وتقديم ارشادات بخصوص عملية      الشروط هو توضيح مجال االستع    

 . الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولخطة العمل وامكانية تعديلها في االجتماع

ويلخص القسم الخامس المسائل الرئيسية والخيارات التي نوقشت في المذكرة، ويقدم عناصر لمقرر مقترح لنظر                 -٦
 .مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 تقرير مرحلي عن تنفيذ آلية التنسيق   -ثانيا 

  ووفقا للمقرر   2.، نُفذ عدد من األنشطة لتشغيل عناصرها المختلفة       ٢٠٠٤شباط  /منذ اعتماد آلية التنسيق في فبراير      -٧
BS-I/5  ،       وتم التركيز في البداية على إنشاء قواعد البيانات الخاصة ببناء          .    تم ذلك على مراحل وفي حدود الموارد المتاحة

 ونُفذ أيضا نشاط تمهيدي حول    ).     أدناه ١٢انظر الفقرة   ( واجتماعات لتنظيم التنسيق     القدرات، وعقد اجتماع لفريق االتصال،    

ويرد في الفقرات التالية ملخص عن التقدم المحرز في كل عنصر من هذه               .    إنشاء آلية تشارك المعلومات والشبكات    
 .٢٠٠٥شباط / فبراير٢٨العناصر، والدروس المستفادة، والقيود المعترضة حتى 

  عقد األمين التنفيذي اجتماع لفريق االتصال         .ق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال السالمة اإلحيائية         فري -٨
 خبيرا لحضور   ٢٣دعا األمين التنفيذي    ،  BS-I/5ووفقا للمقرر   .     في مونتريال  ٢٠٠٥كانون الثاني   / يناير ٢٨ و   ٢٧يومي  

مشتركون واعتمدوا شروط التكليف والترتيبات التشغيلية لفريق       وناقش ال .     خبيرا ١٥  وحضر االجتماع     3.هذا االجتماع 
واستعرضوا أيضا التقدم المحرز في تنفيذ آلية التنسيق وقدموا مشورة بشأن التدابير الممكنة لتعزيز التنسيق                 .    االتصال

 يعدها األميـن   وأخيرا، قدم االجتمـاع مشورة بشأن مسـودة شروط التكليف التي          .    والتنفيـذ الفعـال لخطة العمل   
ومما يذكر أن تقريـر االجتماع متاح كوثيقـة إعالميـة              .  التنفيذي لالستعراض الشـامل لخطة العمل       

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/8). 

  أعدت األمانة على نحو كامل ثالث قواعد          .قواعد البيانات الخاصة ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية          -٩
درات قابلة للبحث فيها لكل من المشاريع، والفرص واحتياجات البلدان، ويمكن الوصول إليها من خالل غرفة بيانات لبناء الق

لدورات الخاصة بالسالمة   ز ل ـوجات جديدة عن م   ـ  ويتم حاليا إعداد قاعدة بيان       4.ةـتبادل معلومات السالمة األحيائي   
                                                 

١
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/7التقرير الكامل بشأن احتياجات وأولويات في مجال بناء القدرات متاح كوثيقة إعالمية  

٢
البيانات الخاصة ببناء   قاعدة  )  ٢(فريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال السالمة اإلحيائية؛          )  ١:  (عناصر آلية التنسيق هي    

آلية تقديم  )  ٥(، و    التنسيق اجتماعات وورشات )  ٤(آلية تشارك المعلومات وإنشاء الشبكات؛      )  ٣(القدرات في مجال السالمة األحيائية؛      
 .التقارير

٣
 .تم اختيار الخبراء مع مراعاة تحقيق التوازن اإلقليمي والمؤسسي 

٤
 http://bch.biodiv.org/capacitybuilding :: موقع اإللكتروني التالييمكن الوصول إلى قواعد البيانات على ال 
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انات الخاصة بمشاريع بناء القدرات على سجالت يبلغ         ، تحتوي قاعدة البي   ٢٠٠٥شباط  / فبراير ٢٨ومنذ      5.األحيائية
وتحتوي قاعدة البيانات الخاصة بفرص     .     لمشاريع نُفذت وحفظت   ٣٤ لمشاريع قائمة و     ٧٤ سجالت، منها    ١٠٨مجموعها  

 . سجال٥٠ سجال جاريا، بينما احتوت قاعدة البيانات الخاصة باحتياجات البلدان على ٣٣بناء القدرات على 

 أشكال مشتركة ومصطلحات مراقبة لكل من قواعد البيانات، وذلك لتسهيل تقديم المعلومات بطريقة متسقة                عدتُأ -١٠
ويمكن قيد السجالت وتحديثها مباشرة على      .    ولتسهيل البحث المخصص في قواعد البيانات في اللغات الست لألمم المتحدة          

ويصدر مفتاح رمزي لمالكي    .    ي تمتلك السجالت   الت المؤسساتاإلنترنت بواسطة أشخاص معينين لذلك الغرض من         
ويسمح تصميم قواعد البيانات بإرفاق الوثائق التي تحتوي على معلومات          .    السجالت يسمح لهم بالوصول إلى مركز اإلدارة      

 .أكثر تفصيال وكذلك ببيان الصالت إلى المواقع اإللكترونية األخرى

 :يحتوي هذا العنصر على مكونين هما  .آلية تشارك المعلومات وإنشاء الشبكات -١١

موقع إلكتروني  (  التي ُأعدت لها بوابة إلكترونية تعاونية         شبكة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية،       )أ(
.  في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، للسماح باالتصال المستمر وتبادل المعلومات بين أعضاء الشبكة                 )  مقيد

وباإلضافة إلى ذلك، اعتمد اجتماع التنسيق للحكومات       .    وابة على منتديات للمناقشة وخدمة للعناوين اإللكترونية      وتحتوي الب 
 ٢٦والمنظمات التي تنفذ أو تمول األنشطة الخاصة ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، الذي عقد في مونتريال يومي 

  وعالوة على ذلك، تم انتخاب لجنة توجيهية لتقديم           6.رتيبات التشغيلية للشبكة  ، اعتمد الت  ٢٠٠٥كانون الثاني   / يناير ٢٧و  
 إرشادات شاملة لتشغيل الشبكة ولإلشراف على تنفيذ أنشطتها؛

وسوف )  الشكل المشترك ( الذي لم يتم االنتهاء من إعداد بنيته         مركز موارد معلومات السالمة األحيائية،     )ب(
ووفقا للتوصية الصادرة عن اللجنة االستشارية غير الرسمية بشأن         .    مات السالمة األحيائية  يدمج قريبا في غرفة آلية معلو     

، سيمسح تصميم   ٢٠٠٤تشرين الثاني   / نوفمبر ١٠ و   ٩غرفة معلومات السالمة األحيائية، التي اجتمعت في مونتريال يومي          
من الحكومات وفقا  ز بين المعلومات المقدمة     وسوف يسهل هذا من التميي    .    مركز الموارد بتحديد مصدر المعلومات بوضوح     

وبين المعلومات العامة األخرى العلمية والتقنية      )  ١، الفقرة   ٢٠بموجب المادة     (مات المنصوص عليها في البروتوكول    لاللتزا
 والبيئية والقانونية والمواد المرجعية من المنظمات المعنية؛

 :  خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، عقد اجتماعان للتنسيق هما.تنسيقاجتماعات وورشات ال -١٢

تعليمية وتدريبية تتعلق   برامج  مية والمؤسسات األخرى التي تقدم       كادي األ ؤسساتاجتماع التنسيق للم   )أ(
 الوكالة  هواستضافتاالجتماع  ونظمت  .    ٢٠٠٤تشرين األول   / أكتوبر ٦-٤ الذي عقد في جنيف من        بالسالمة األحيائية، 

بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ووحدة السالمة            (SAEFL) للبيئة، والغابات والمناظر الطبيعية       السويسرية
 مشتركا  ٣٧وحضر االجتماع   .    األحيائية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، وشبكة البيئة في جنيف            

                                                 
٥

قدمت الحكومة السويسرية طلبا إلنشاء قاعدة جديدة للبيانات تبعا لتوصية من اجتماع التنسيق للمعاهد التي تقدم برامج تدريبية في                    
 . في جنيف٢٠٠٤تشرين األول / أكتوبر٦-٤ األحيائية، الذي عقد من مجال السالمة

٦
ويمكن .    UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/10ترد الترتيبات التشغيلية في المرفق بتقرير االجتماع والمتاح كوثيقة إعالمية              

 http://www.biodiv.org/doc/meetings/bs/bscmcb-01/official/bscmcb-01-05-en.doc: الوصول إليه على الموقع
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دورات ل  جزووكانت النتيجة الرئيسية لهذا االجتماع إعداد شكل مشترك لم         .    أخرى  سساتمؤ و ة أكاديمي سسةمؤ  ٢٨من  
التدريب والبرامج التعليمية في مجال السالمة األحيائية، الذي سيكون من الممكن الوصول إليه من خالل غرفة تبادل                    

 بما في ذلك التوصيات المقدمة من       ومما يذكر أن تقرير االجتماع،    ).     أعاله ٩انظر الفقرة   (معلومات السالمة األحيائية    
الحكومة السويسرية لكي ينظر فيها االجتماع الحالي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، متاح                 

   7.(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/9)كوثيقة إعالمية 

ناء القدرات في مجال السالمة     اجتماع التنسيق للحكومات والمنظمات التي تنفذ أو تمول أنشطة خاصة بب           )ب(
وتبادل .     مشتركا ٣٣وحضر االجتماع   .     في مونتريال  ٢٠٠٥كانون الثاني   / يناير ٢٧ و   ٢٦ الذي عقد يومي     األحيائية،

.  المشتركون المعلومات عن المبادرات القائمة والمزمعة التي يشتركون فيها لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية                 
 لتعزيز تنفيذ آلية التنسيق ولمعالجة احتياجات بناء القدرات في البلدان والفجوات في تنفيذ                تشغيلية ع تدابير واعتمد االجتما 

وعالوة على ذلك، قدم االجتماع توصيات لتعزيز مالءمة وفاعلية المساعدة المالية للبلدان النامية وبلدان                .    خطة العمل 
ومما يذكر أن تقرير االجتماع متاح كوثيقة        .    لسالمة األحيائية االقتصادات االنتقالية من أجل بناء القدرات في مجال ا         

8.(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/8)إعالمية 
 

وخالل فترة اإلبالغ، لوحظ وجود اهتمام متزايد بآلية التنسيق كوسيلة لتيسير تشارك المعلومات المتعلقة ببناء                  -١٣
، ظهر فيه   ٢٠٠٤أيلول  /آب وسبتمبر /تخدمين خالل شهري أغسطس   فعلى سبيل المثال، أجرت األمانة مسحا للمس      .    القدرات

دخلوا موقع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أساسا للبحث عن            )   في المائة  ٦٤(أن عددا كبيرا من األشخاص       
لمشار وعالوة على ذلك، أعرب كثير من المشاركين الذي حضروا اجتماعي التنسيق ا           .    معلومات عن أنشطة بناء القدرات    

 . أعاله، أعربوا عن رغبة شديدة للمشاركة بنشاط في مختلف عناصر آلية التنسيق١٢إليهما في الفقرة 

 :وفيما يلي الدروس المستفادة خالل المرحلة األولية لتنفيذ آلية التنسيق -١٤

ض المعلومات  مفيدا جدا في تسهيل عر    "  المصطلحات المراقبة   "  و  "  األشكال المشتركة   "  يعتبر استعمال    )أ(
فعلى سبيل المثال، استطاعت الدول من خالل استخدام االستبيان         .    والبحث عنها في قواعد البيانات الخاصة ببناء القدرات       

حول احتياجات بناء القدرات، تحديد وتقديم احتياجاتها على نحو يتسم باالتساق وفقا لكل عنصر من               )  ذي الشكل المشترك  (
 مل؛العناصر العريضة لخطة الع

من المهم تفسير وبيان المنافع والقيمة المضافة آللية التنسيق من أجل حفز أصحاب المصلحة على                   )ب(
 االشتراك في تنفيذ اآللية؛

وهناك، بصفة خاصة،   .    إن التنفيذ الناجح آللية التنسيق سيتطلب تخصيص الوقت والموارد الالزمة            )ج(
 تنسيق، مثل تنظيم اجتماعات التنسيق؛حاجة إلى موارد تمويل يعتمد عليها ألنشطة ال

                                                 
٧

 http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=BSCMET-01: تقرير االجتماع متاح أيضا على الموقع 

٨
 http://www.biodiv.org/doc/meetings/bs/bscmcb-01/official/bscmcb-01-05-en.pdf: تقرير االجتماع متاح أيضا على الموقع 
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يجب أال يترتب على المشاركة في آلية التنسيق عبئا كبيرا على عاتق الحكومة والمنظمات المشتركة                  )د(
فعلى سبيل المثال، عندما توجد بالفعل معلومات على الموقع اإللكتروني أو قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات                  .    فيها

 .لوصالت إلى هذه المصادر مباشرةالمعنية، يجب بيان ا

 :وفيما يلي بيان القيود والتحديات الرئيسية المعترضة -١٥

  بالرغم من قيام األمانة بجهد كبير لملء قواعد البيانات الخاصة ببناء                .التقديم المحدود للمعلومات   )أ(
 ٥٠فعلى سبيل المثال قدم     .    ت منخفضة نسبيا  القدرات، ما زالت الكمية الشاملة للمعلومات المشاركة من خالل قواعد البيانا          

 وقد تسبب ذلك في صعوبة القيام بتحليل جدي للوضع الشامل؛.  بلدا فقط معلومات عن احتياجاتها وأولوياتها

.    إن معظم المعلومات المتاحة في قواعد البيانات طلبتها األمانة وسجلتها           .ضعف جهود تقديم المعلومات    )ب(
كما أن بعض المعلومات، وخصوصا .  قليل جدا من الحكومات والمنظمات جهدا فعاال لتقديم المعلومات     ولم يبذل سوى عدد     

وقد أدى ذلك أحيانا إلى جعل المعلومات أقل فائدة، كما في حالة تسجيل             .    عن فرص بناء القدرات، لم تُقدم في وقت مبكر        
 الفرص بعد انتهاء المهلة المحددة أو قرب انتهائها؛

  لم يتم تحديث سجالت كثيرة في قواعد البيانات الخاصة ببناء القدرات بالرغم من                  .ت قديمة سجال )ج(
لمعلومات المتبادلة من خاللها، فمن     اوبينما تعتمد فائدة آلية التنسيق  كثيرا على انتظام وحداثة           .    تذكيرات األمانة ألصحابها  

 المهم أن تظل السجالت حديثة؛

  لم يشترك في آلية التنسيق بعد الكثير من أصحاب األدوار الرئيسيين .التنسيقمشاركة  في آلية الضعف  )د(
ويجب تحديد أصحاب األدوار الرئيسيين     .    القائمين بتنفيذ المبادرات الخاصة ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية          

 وتشجيعهم على المشاركة؛

أي نظام لضمان دقة وجودة ومصداقية المعلومات         ال يوجد حاليا     .  عدم وجود آليات لمراقبة الجودة     )ه(
 ؛وهناك حاجة إلى معالجة هذه القضية للحفاظ على مصداقية آلية التنسيق وجدواها.  المشاركة من خالل آلية التنسيق

.    خالل فترة اإلبالغ، كان هناك تمويل محدود لتشغيل آلية التنسيق             .نقص التمويل ألنشطة التنسيق    )و(
غير أنه لم   .    ولت من الميزانية العامة لألمانة    ة، مثل إعداد قواعد البيانات وتنظيم اجتماع فريق االتصال، م         فمعظم األنشط 

وبناء عليه، كانت   .    تصل أي مساهمات طوعية لمساندة اجتماعات التنسيق، بخالف العرض المقدم من حكومة سويسرا             
وهناك حاجة إلى تحديد    .    االنتقالية في اجتماعي التنسيق الماضيين    المشاركة محدودة من البلدان النامية وبلدان االقتصادات        

 .مصادر تمويل يمكن االعتماد عليها بغية تخطيط وتنفيذ أنشطة التنسيق بدرجة أكبر من اليقين والوضوح

قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أن يحيط علما بالتقرير المرحلي الموجز                  -١٦
وقد يرغب أيضا في اإلحاطة علما بتقريري اجتماعي التنسيق وأن ينظر، حسبما هو مالئم، في التوصيات                 .    المقدم أعاله 

 االجتماعين بخصوص تدابير تعزيز تنفيذ آلية التنسيق وتشجيع التعاون القائم وإنشاء الشبكات بين مختلف                  منالمقدمة  
 .المة األحيائية والبرامج التدريبية المختلفةالمبادرات الخاصة ببناء القدرات في مجال الس
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 تقرير موجز عن احتياجات وأولويات  -ثالثا 

 بناء القدرات من أجل تنفيذ البروتوكول

 يقدم القسم الحالي موجزا الحتياجات وأولويات بناء القدرات لدى البلدان لتنفيذ            ،BS-I/5 من المقرر    ١٦وفقا للفقرة    -١٧
موجز إلى المعلومات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى إلى غرفة تبادل معلومات السالمة             ويستند ال .    البروتوكول
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/7)  والتقرير الكامل متاح كوثيقة إعالمية 9.األحيائية

نتقالية احتياجاتها  ، قدم على األقل خمسون من البلدان النامية وبلدان االقتصادات اال          ٢٠٠٥شباط  / فبراير ٢٨ومنذ   -١٨
  وأعربت أغلبية البلدان عن الحاجة إلى بناء القدرات المؤسسية، وإعداد وتدريب الموارد                 10.وأولوياتها لبناء القدرات  

وأعرب أيضا عدد كبير من البلدان عن الحاجة لتشجيع التوعية           .    البشرية، والقدرة على تقييم المخاطر وإدارة المخاطر      
 تحديد الكائنات الحية المحورة؛ وإنشاء اآلليات لتشجيع تبادل المعلومات          على  ة، وإلى بناء القدر   العامة  شاركةوالتثقيف والم 

 ). أدناه١انظر الجدول رقم (وإدارة البيانات، بما في ذلك المشاركة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

احد من العناصر العريضة لخطة العمل المذكورة        تختلف االحتياجات واألولويات المحددة الواردة تحت كل و         -١٩
عدم وجود موارد مالية، ونقص في األفراد المؤهلين،        :  غير أن معظم البلدان حددت ما يلي      .    أعاله، تختلف من بلد آلخر    

في ويرد  .    وعدم كفاية األطر القانونية والمؤسسية، وضعف البنية التحتية والوصول المحدود إلى المعلومات ذات الصلة              
المرفق األول لهذه المذكرة جدول تجميعي لالحتياجات المحددة، بينما يحتوي التقرير الكامل على تحليل تفصيلي                     

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/7). 

 تدابير لتلبية االحتياجات، بما في ذلك خيارات لزيادة فاعلية وكفاية الموارد المالية

.  مكن اتخاذها لتلبية االحتياجات واألولويات المحددة من جانب البلدان          هناك عدد من التدابير الممكنة التي ي        -٢٠
كفاية  بعض هذه التدابير، بما في ذلك خيارات لزيادة           (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/7)ويناقش التقرير التفصيلي    

جل تنفيذ خطة العمل كما ينص عليه       الموارد المالية المقدمة إلى البلدان النامية وبلدان االقتصادات االنتقالية من أ           وفاعلية  
   11.من خطة العمل) ه (٤القسم الثالث، الفقرة 

                                                 
٩

  .http://bch.biodiv.org/Pilot/CapacityBuilding/SearchCapacityNeeds.aspx:  ت البلدان في الموقع    قاعدة بيانات احتياجا  :  انظر 
ويحتوي .  قدرات للتنفيذ الفعال للبروتوكول، صمم وفقا لخطوط عناصر خطة العمل لبناء ال)شكل مشتركذي (وتستخدم البلدان استبيان 

وتحت كل عنصر، يمكن اختيار  .    وخانات إلدراج نصوص اختيارية   )  مصطلحات مراقبة (االستبيان على قائمة احتياجات محددة مسبقا       
 .ثالث أولويات كحد أقصى

جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الصين،      األرجنتين، بنغالديش، بوتان، بلغاريا، كمبوديا، الكاميرون،         :  تشمل هذه البلدان   ١٠
كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، إكوادور، مصر، أستونيا، أثيوبيا، غانا، غرينادا، هايتي، الهند، جمهورية إيران اإلسالمية،                  

، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا،     جاميكا، كينيا، جمهورية الوس الشعبية الديمقراطية، التفيا، ليبريا، ليتوانيا، مالي، مالطا، موريتانيا           
النيجر، نيجيريا، باالو، باراغواي، جمهورية مولدوفا، راوندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سري النكا، السودان، تايلند، جمهورية مقدونيا                  

 .اليوغسالفية السابقة، ترينداد وتوباغو، أوغندا وفيتنام

 من الجهات المانحة    قدمةزيادة فاعلية وكفاية الموارد المالية الم     :  "  العمل على ما يلي   من خطة   )  ه  (٤ينص القسم الثالث، الفقرة      ١١
المتعددة األطراف والثنائية والجهات المانحة األخرى إلى البلدان النامية، وال سيما أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من                 

 ." ضمنها البلدان التي هي مراكز منشأ ومراكز تنوع جينيبينها، وكذلك بلدان االقتصادات االنتقالية، ومن
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   قائمة بأولويات االحتياجات العريضة لبناء القدرات - ١الجدول رقم 

 في مجال السالمة األحيائية المحددة من البلدان

 ا�������ت ا������ ا���دة �	��ء ا���رات ��د ا����ان ا�	��� ا������

بما في ذلك القدرة التنظيمية، والقدرة (بناء المؤسسات  -١ ٤٧ ٩٦
 )اإلدارية، والبنية التحتية والتمويل وآليات المتابعة

 إعداد وتدريب الموارد البشرية -٢ ٤٦ ٩٤

 تقييم المخاطر -٣ ٤٤ ٩٠

 إدارة المخاطر -٤ ٤٢ ٨٦

 التوعية والتثقيف والمشاركة العامة -٥ ٤١ ٨٤

 ديد الكائنات الحية المحورةتح -٦ ٣٩ ٨٠

تبادل المعلومات، وإدارة البيانات والمشاركة في غرفة تبادل  -٧ ٣٩ ٨٠
 معلومات السالمة األحيائية

 التعاون التقني والعلمي والمؤسسي -٨ ٣٥ ٧١

 نقل التكنولوجيا -٩ ٣٣ ٦٧

 

، أنه من المهم تحديد     ٢٠٠٥نون الثاني   كا/ يناير ٢٧ و   ٢٦الحظ المشاركون في اجتماع التنسيق المنعقد يومي          -٢١
األولويات بين مختلف أنواع التدابير لتلبية االحتياجات ومعالجة الفجوات في مجال بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال                    

 :وفي هذا الصدد، أوصى المشاركون بإعطاء األولوية للتدابير التالية، بصفة خاصة.  للبروتوكول

يات الوطنية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، مع تحديد أولويات االحتياجات             إعداد االستراتيج  )أ(
وسوف تقدم هذه االستراتيجيات وسيلة يمكن      .    ألنشطة بناء القدرات في مختلف مكونات األطر الوطنية للسالمة األحيائية         

حتياجات واألولويات القطرية بطريقة متسقة     من خاللها إعداد مبادرات وطنية مختلفة، وتنفيذها ورصدها حتى تلبي اال            
يسر الوصول إلى نهج فعال لتنسيق ومواءمة مبادرات المساندة مع االحتياجات            ومن شأنها أيضا أن تُ    .    ومتزايدة ومنسقة 

 واألولويات القطرية؛

 على تلبية   ومن شأن هذه أن تساعد البلدان     .    التشجيع على المبادرات والنهوج اإلقليمية ودون اإلقليمية       )ب(
فبتجميع خبرتها ومواردها   .    االحتياجات واألولويات المشتركة عندما تمنع قيود الموارد البلدان من القيام بذلك بمفردها             

 الفريدة من أجل تنفيذ المبادرات اإلقليمية المشتركة، يمكن للبلدان أن تحقق منافع تفوق مدخالتها الفردية؛

ودور المؤسسات األكاديمية ومؤسسات التدريب األخرى لتلبية احتياجات        تعزيز تطوير الموارد البشرية      )ج(
وقد تحتاج مؤسسات التدريب إلى تنويع برامجها التدريبية في مجال السالمة األحيائية وتعظيمها وتكييفها              .    البلدان المختلفة 
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 تعلقترامج تدريبية وتعليمية      وقد أصدر اجتماع التنسيق للمؤسسات التي تقدم ب           12.كي تستجيب لالحتياجات المحددة   
 ، أصدر توصيات مفيدة في هذا الخصوص؛٢٠٠٤تشرين األول / أكتوبر٦-٤السالمة األحيائية، الذي عقد في جنيف من ب

 .بناء القدرة لتمكين البلدان من إجراء بحوثها الخاصة المتعلقة بالسالمة األحيائية )د(

رجح أن   وأولويات البلدان، قد يكون مهما أيضا اتباع المنهجيات التي ي           في إطار الجهود الرامية لتلبية احتياجات      -٢٢
التشجيع على التفاعالت بين الجنوب      )  ١:  (تؤدي إلى بناء القدرات بطريقة مستدامة، بما في ذلك على سبيل المثال              

شطة في مجال بناء    بما في ذلك تمكين المؤسسات المحلية من القيام بأن         "  تدريب المدربين   "  برامج  )  ٢(والجنوب، و   
 .القدرات

وبالنسبة للخيارات للتشجيع على زيادة كفاية وفاعلية الموارد المالية المقدمة إلى البلدان النامية وبلدان االقتصادات                -٢٣
 االنتقالية من أجل بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، أصدر اجتماع التنسيق للحكومات والمنظمات التي تنفذ أو تمول                 

 :األنشطة المتعلقة بالسالمة األحيائية، أصدر التوصيات التالية

يجب أن ينظر المانحون في تبسيط إجراءاتهم إلتاحة الموارد للبلدان، وتحقيق التجانس بينها إلى الحد                  )أ(
 الممكن، من أجل تحسين حصول البلدان المنتفعة على الموارد لبناء القدرات؛

لمنظمات المقدمة للمساعدة في تزويد البلدان المنتفعة بالتدريب على إعداد           يجب أن ينظر المانحون وا     )ب(
 مقترحات المشاريع؛

يجب استعمال آلية التنسيق لرصد مدى شمول مبادرات بناء القدرات، بغية تيسير تحديد الفجوات الواجب         )ج(
 تمويلها؛

ى المساندة للمبادرات الخاصة ببناء     يمكن أن ينظر المانحون في إلزام البلدان التي تسعى للحصول عل            )د(
 القدرات، بأن تقدم معلومات عن المبادرات القائمة ذات الصلة؛

يجب أن ينظر المانحون والمنظمات التي تساند مبادرات بناء القدرات في إحاطة قطاع البحوث العامة                 )ه(
 .بالمعلومات وإشراك هذا القطاع

ع لألطراف في البروتوكول أن يأخذ علما بالتقرير عن احتياجات            قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتما       -٢٤
وأن يدعو األطراف من البلدان المتقدمة،         (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/7)وأولويات بناء القدرات لدى البلدان       

وقد يرغب  .    اة في برامج المساعدة التابعة له     متضمنوالدول المتقدمة األخرى والمنظمات المعنية للنظر في المعلومات ال         
 (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/9 and 10)المؤتمر أيضا في بحث التوصيات المتضمنة في تقريري اجتماعي التنسيق           

 .بخصوص التدابير لتلبية االحتياجات وسد الفجوات في مجال بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول

                                                 
١٢

 . قد يشمل ذلك تعديل مجال ومحتوى وهيكل المناهج التعليمية ونهوج تنظيم البرامج التدريبية في مجال السالمة األحيائية 
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 نية المراجعة المحتملة شروط تكليف االستعراض الشامل وإمكا  –رابعا 

 لخطة العمل الخاصة ببناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول

، وافق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول على إجراء            BS-I/5مقرره   من   ٥الفقرة  في   -٢٥
لتقرير المرحلي الذي أعده األمين التنفيذي      استعراض شامل لخطة العمل وإمكانية تعديلها خالل اجتماعه الثالث في ضوء ا           

وقرر أيضا أن يستعرض في     .    وعلى أساس احتياجات وأولويات بناء القدرات التي تقدمها األطراف وغيرها من الحكومات           
 .نفس الوقت، اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية بقصد تحديثه، حسب الضرورة

مين التنفيذي، بمشورة من فريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال           لتسهيل عملية االستعراض هذه، أعد األ      -٢٦
وتقدم شروط التكليف عرضا عاما     .    السالمة األحيائية، شروط تكليف لالستعراض، وهي واردة في المرفق الثاني أدناه           

عراض وإمكانية مراجعة خطة    لهدف االستعراض والنتائج المتوقعة منه، باإلضافة إلى نوع المعلومات الالزمة لتسهيل االست           
 .العمل، وعملية جمع هذه المعلومات

.  قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في بحث واعتماد شروط التكليف المقترحة               -٢٧
األمين وقد يرغب المؤتمر أيضا في دعوة األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم معلومات إلى                   

 .التنفيذي لتسهيل االستعراض وإمكانية مراجعة خطة العمل، وذلك  في اجتماعه الثالث

     خالصة وتوصيات-خامسا 

قدمت المذكرة الحالية عرضا عاما للحالة الراهنة لجهود بناء القدرات لتسهيل التنفيذ الفعال للبروتوكول،                    -٢٨
ر أن كثيرا من البلدان النامية وبلدان االقتصادات االنتقالية تواجه قيودا           ومن الواضح من التقاري   .    وخصوصا آلية التنسيق  

وتشمل أكثرها انتشارا نقص الموارد المالية، والنقص في األفراد المؤهلين، وعدم كفاية األطر القانونية والمؤسسية،               .    كبيرة
اجة إلى نطاق واسع من التدابير لتمكين       وهناك ح .    وضعف البنية التحتية والوصول المحدود إلى المعلومات ذات الصلة         

وأبرزت هذه المذكرة بعض التدابير التي يمكن النظر فيها، بما في ذلك             .    البلدان من تلبية احتياجاتها وأولوياتها بفاعلية     
 .الخيارات لتعزيز كفاية الموارد المالية وفاعليتها

عن المبادرات القائمة الخاصة ببناء القدرات من أجل التنفيذ         تقدم آلية التنسيق أداة مفيدة لتسهيل تبادل المعلومات          -٢٩
وفي هذا الصدد، من المهم تعزيز ترتيباتها .  ويمكن أن تسهل أيضا تحديد الفجوات واالحتياجات الناشئة.  الفعال للبروتوكول 

ق المشاركة من جانب    وبصفة خاصة، هناك حاجة إلى توسيع نطا      .    التشغيلية والتصدي للقيود المحددة في هذه المذكرة       
 .جميع أصحاب المصلحة المعنيين وإلى زيادة كمية ونوعية المعلومات المشاركة

نظر  بشأن السالمة األحيائية في أن ي     قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة          -٣٠
 :في اعتماد مقرر وفقا للخطوط التالية

 جتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية،إن مؤتمر األطراف العامل كا

 بشأن بناء القدرات، BS-I/5بمقرره إذ يذكّر 
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 بمذكرة األمين التنفيذي بشأن الحالة الراهنة لألنشطة الخاصة ببناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال                 وإذ يرحب 
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/4)للبروتوكول 

ص المعلومات وتدني نوعية هذه المعلومات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية يشكل                أن نق  وإذ يدرك 
 أمام تنفيذ آلية التنسيق،قا ئعا

    آلية التنسيق-ألف 

في القسم الثاني من الوثيقة     ( تنفيذ آلية التنسيق الذي أعده األمين التنفيذي         عن بالتقرير المرحلي    يرحب -١
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/4؛ 

 بتقريري اجتماعي التنسيق للمؤسسات األكاديمية والمؤسسات األخرى التي تقدم البرامج             يحيط علما  -٢
، واجتماع  ٢٠٠٤تشرين األول   / أكتوبر ٦ إلى   ٤التعليمية والتدريبية المتعلقة بالسالمة األحيائية، الذي عقد في جنيف من            

مول أنشطة خاصة ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، الذي عقد في             التنسيق للحكومات والمنظمات التي تنفذ أو ت      
 ؛٢٠٠٥كانون الثاني / يناير٢٧ و ٢٦مونتريال يومي 

 بالموجز عن الدورات التدريبية والتعليمية بشأن السالمة األحيائية الذي أعده اجتماع التنسيق               يرحب -٣
 األمين التنفيذي اإلسراع في عملية      ويطلب إلى ية المتعلقة بالسالمة األحيائية،     للمؤسسات التي تقدم البرامج التدريبية والتعليم     

 إتاحة هذا الموجز من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى أن تقدم من أجل هذا الموجز، معلومات                يدعو -٤
 مجال السالمة األحيائية وعلى استعمال الموجز لتحديد فرص التدريب والتعليم المتاحة              القائمة في  يةدورات التدريب العن  

 بمجال السالمة األحيائية واالستفادة منها؛

 البلدان على تحديد احتياجاتها من التدريب والتعليم بمجال السالمة األحيائية، وأن تُزود غرفة تبادل               يحث -٥
 معلومات لتمكين المؤسسات المعنية من تصميم البرامج والحقائب التدريبية المالئمة؛معلومات السالمة األحيائية بهذه ال

األطراف من البلدان المتقدمة، والدول المتقدمة األخرى، ومرفق البيئة العالمية والمنظمات المعنية            يدعو   -٦
 :إلى القيام بما يلي

جال السالمة األحيائية، بما في ذلك      خرى للتدريب والتعليم في م    األ  ةمساندأنواع ال تقديم موارد مالية و    )أ(
تدريب " تقديم المنح والزماالت الدراسية  للطالب من البلدان النامية وبلدان االقتصادات النامية، باإلضافة إلى مساندة برامج   

 ".إعادة التجهيز " و " إعادة التأهيل " و " المدربين 

ناء القدرات، مكونات تدريبية وتعليمية محددة، على       مساعدة البلدان على إدراج في مقترحاتها لمشاريع ب        )ب(
 سبيل المثال لتنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية؛

 : األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على القيام بما يلييشجع -٧

 السالمة  السعي إلى إنشاء فرص العمل والمسارات الوظيفية للمتخصصين المحليين المدربين في مجال             )أ(
 األحيائية، وخصوصا الخريجين من الشباب، بغية تمكينهم من استغالل مهاراتهم؛
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إشراك المؤسسات التعليمية والتدريبية بنشاط في العمليات الوطنية والدولية للسالمة األحيائية، بما في                )ب(
 ذلك إعداد وتنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية؛

 :قدم دورات تدريبية وتعليمية في مجال السالمة األحيائية إلى القيام بما يلي المؤسسات التي تيدعو -٨

 التحديث المنتظم للمعلومات في الموجز بخصوص دوراتها؛ )أ(

، بما فيها البرامج    )حسب الطلب (مراعاة احتياجات البلدان للتدريب بغية إعداد البرامج التدريبية المالئمة           )ب(
 و احتياجات محددة؛الموجهة إلى جمهور محدد أ

المشاركة بفاعلية في العمليات المعنية بالسالمة األحيائية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية بغية              )ج(
 التعرف على القضايا الناشئة، واالحتياجات والتحديات بمجال السالمة األحيائية؛

سسات في البلدان النامية، بغية نقل       إنشاء شراكات تعاونية مع المؤسسات األخرى، وخصوصا المؤ         )د(
 المهارات، وتبادل الخبرات ومواد الدورات، باإلضافة إلى تعزيز التجانس واالعتراف المتبادل لمواد الدورات؛

 إعداد وتسهيل أدوات التعليم عن بعد، مثل البرامج التعليمية على اإلنترنت؛ )ه(

المساهمة في بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية،          المؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية إلى        يدعو -٩
 وإلى المشاركة الفعالة في آلية التنسيق؛

    احتياجات وأولويات بناء القدرات والتدابير الممكنة لتلبيتها-باء 

 علما بالتقرير عن احتياجات وأولويات بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول                   يحيط -١٠
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/7) األمين التنفيذي إتاحته للحكومات المانحة والمنظمات المعنية؛ويطلب إلى  

 األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات والمنظمات المعنية إلى مراعاة المعلومات الواردة في              يدعو -١١
 التقرير لدى إعداد برامج المساعدة الخاصة بها؛

كومات األخرى التي لم تقدم بعد إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية،                األطراف والح  يذكّر -١٢
معلومات عن احتياجاتها وأولوياتها الخاصة ببناء القدرات، وكل البلدان التي لم تفعل ذلك، إلى تحديث سجالتها على أساس                  

 منتظم؛

جال السالمة األحيائية التي لديها     المنظمات والمبادرات المشتركة في مشاريع بناء القدرات في م         يدعو   -١٣
بنية تحتية داخل البلدان، مثل مشاريع السالمة األحيائية الممولة من مرفق البيئة العالمية، إلى مساعدة البلدان على تقييم                    

 احتياجاتها وأولوياتها الخاصة ببناء القدرات وتقديمها إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛

اف والحكومات األخرى التي لم تفعل ذلك بعد، إلى إعداد استراتيجيات وطنية خاصة ببناء                األطر يحث -١٤
القدرات في مجال السالمة األحيائية، مع تحديد األولويات الخاصة باحتياجات أنشطة بناء القدرات، في مختلف مكونات                  

نسق لتلبية احتياجات وسد فجوات بناء القدرات في        األطر الوطنية للسالمة األحيائية، بغية تيسير إيجاد نهج فعال ومنتظم وم          
 مجال السالمة األحيائية لدى البلدان؛
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 : البلدان والمنظمات المانحة التي تساند أنشطة بناء القدرات إلى القيام بما يلييدعو -١٥

 تحسين حصول   من أجل   ،النظر في تبسيط إجراءات إتاحة الموارد، والتنسيق إلى أقصى حد ممكن             )أ(
 بناء القدرات؛موارد ة على نتفعان المالبلد

 ؛ة المهتمة باألمرنتفعللبلدان الم في مجال إعداد مقترحات المشاريعتدريب التقديم  )ب(

النظر في إلزام البلدان التي تسعى للحصول على مساندة لمبادرات بناء القدرات، بتقديم معلومات عن                  )ج(
 تقليل االزدواجية في تقديم المساعدة لبناء القدرات إلى أدني حد؛المبادرات األخرى القائمة ذات الصلة، بغية 

    االستعراض الشامل لخطة العمل-جيم 

شروط التكليف لالستعراض الشامل لخطة العمل من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة بشأن             يعتمد   -١٦
 السالمة األحيائية الوارد في المرفق الثاني لهذه المذكرة؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تزويد األمين التنفيذي، في موعد أقصاه               عويد -١٧
 أشهر قبل اجتماعه الثالث، بتقارير مرحلية عن مبادراتها التي تسهم في تنفيذ خطة العمل وكذلك آراءها ومقترحاتها                    ةست

 الخاصة باالستعراض؛بشأن التنقيحات المنشودة لخطة العمل، مع مراعاة شروط التكليف 

 األمين التنفيذي إعداد استبيان لمساعدة األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية             يطلب إلى  -١٨
 أعاله، والتعاون مع المنظمات والمبادرات المعنية التي لديها نقاط اتصال            ١٧على تقديم المعلومات المطلوبة في الفقرة        

 المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، وذلك لمساعدة البلدان         ملمشاريع المشتركة لبرنامج األم   وبنية تحتية داخل البلدان، مثل ا     
 أقصى قدر من المعلومات؛جمع في الرد على االستبيان من أجل 

 األمين التنفيذي إعداد وثيقة معلومات أساسية، على أساس الردود المستلمة، تصف،              يطلب أيضا إلى   -١٩
لبى والفجوات القائمة   المحرز في تنفيذ خطة العمل ومدى فاعليته، واالحتياجات التي لم تُ            ضمن أمور أخرى، التقدم      

 ؛والتوصيات االستراتيجية التي يجب مراعاتها في االستعراض المحتمل لخطة العمل وذلك في اجتماعه الثالث

تيجة االستعراض، للنظر    األمين التنفيذي إعداد مسودة منقحة لخطة العمل، استنادا إلى ن          يطلب كذلك إلى   -٢٠
 .فيها في اجتماعه الثالث
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 المرفق األول

 بيان االحتياجات المحددة الخاصة ببناء القدرات التي عبرت عنها البلدان في مجال السالمة األحيائية 

 الفئة العامة لالحتياجات احتياجات محددة لبناء القدرات

 بناء المؤسسات -١ 

 ين المتعلقة بالسالمة األحيائية واللوائح التنفيذية أو اإلرشادات أو األوامر ذات الصلة بهاالمساعدة في إعداد القوان 

  المتعلقة بالسالمة األحيائيةاتتوافر المقدرة على وضع السياسات وصنع القرار 

 أنظمة قانونية وإدارية نموذجية 

 تطوير المقدرة على التعامل مع القضايا التنظيمية 

 لين المعنيين وتثقيف عامة الناس بشأن الهياكل التنظيمية للسالمة األحيائيةتدريب المسؤو 

 أدلة تدريبية بصدد الهياكل التنظيمية للسالمة األحيائية 

 تطوير المهارات على إعداد مشاريع القوانين واإلرشادات الخاصة بالسالمة األحيائية 
 ية للكائنات المحورة جينياخطوط إرشادية لسياسة البحوث واالختبارات الميدان 
 التدريب على التنفيذ التنظيمي، مثال مبادئ وإجراءات صنع القرار 
 التدريب على تحليل السياسات للمساعدة في تطوير الهيكل التنظيمي 

 اإلطار التنظيمي )أ

 آلية تقنية وإدارية لمعالجة طلبات الكائنات الحية المحورة 

  طلبات استيراد أو إطالق الكائنات الحية المحورةمواد إرشادية بشأن معالجة 

 إعداد اإلجراءات اإلدارية ونماذج الطلبات الرسمية الستيراد الكائنات الحية المحورة وإلطالقها عن عمد والستعمالها المقيد 
لمقدمي (اد طلبات وملفات هذه الكائنات       الممارسات اإلدارية، بما في ذلك معالجة طلبات استيراد أو إطالق الكائنات الحية المحورة، وإعد                

 ، وصنع القرار)الطلبات المحتملين
 إعداد متطلبات وإجراءات السالمة للتجارب الميدانية المقيدة واالستعمال المقيد للكائنات الحية المحورة 
 خطوط إرشادية للتجارب المعملية، واختبارات في الصوب والتجارب الميدانية 

 رياإلطار اإلدا )ب

 مرافق ومعدات ألنشطة رصد الكائنات الحية المحورة، بما في ذلك مرافق التجارب المعملية ومرافق االحتواء في الصوب 

 المختبرات المعتمدة لكشف الكائنات الحية المحورة 

 تحاليل مؤسسية للبنية التحتية والقدرات التقنية القائمة 

يائية، مثل تحديد آثار الكائنات الحية المحورة على األنواع غير المستهدفة ودراسات الصفات الغازية               بنية تحتية إلجراء بحوث السالمة األح      
 للكائنات الحية المحورة بالمقارنة إلى نظرائها من غير تلك الكائنات

 تحسين االتصاالت والحصول على تقنيات معلومات االتصال 

 ات الصلة ضد الفيروسات ومقتحمي برامج الحاسب اآللي، وغير ذلكاالتصال الموثوق باإلنترنت مع آليات األمن ذ 
البنية التحتية وتسهيالت المكاتب لتسهيل إنشاء الشبكات اإللكترونية، والتواصل المؤسسي ومشاركة المعلومات فيما بين الهيئات اإلدارية الوطنية         

 وفيما بين البلدان
 حالية تحديث البنية التحتية وقدرات المعلومات ال 
 تحديد وتعزيز مراكز مرموقة 

 البنية التحتية )ج
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 الفئة العامة لالحتياجات احتياجات محددة لبناء القدرات
 الحاجة إلى زيادة التمويل الخارجي لمشاريع السالمة األحيائية 

 التمويل إلجراء تحاليل السالمة الغذائية 
 مساعدة مالية للبحوث في مجال التقنيات األحيائية والسالمة األحيائية 
 سالمة األحيائيةتمويل دورات تدريبية في مجال ال 
 آليات تمويل مستدامة 

 التمويل )د

 آلية لرصد إنفاذ الهياكل التنظيمية للسالمة األحيائية 

 المقدرة على إجراء التفتيش واإلنفاذ لضمان االمتثال للهياكل التنظيمية للسالمة األحيائية 

 إجراءات وممارسات إلنفاذ القوانين المتعلقة بالسالمة األحيائية 

 رصد الكائنات الحية المحورة بعد تسويقها 

  الكائنات الحية المحورةعريفإعداد متطلبات وخطوط إرشادية وطنية لمناولة ونقل وتعبئة وت 

 إجراءات اإلنفاذ الالزمة لمناولة ونقل واستعمال وعبور وإطالق الكائنات الحية المحورة 
 تنظيمية للسالمة األحيائيةمواد تدريبية وإرشادية لرصد وإنفاذ الهياكل ال 
 المقدرة على رصد االمتثال وإنفاذه واإلبالغ عنه 

 آليات المتابعة )ه

 تدريب صانعي القرارات، والعلماء، والمسؤولين اإلداريين والتقنيين بشأن المسائل القانونية والعلمية والتقنية 

مثل البيولوجيا الجزيئية، وعلم الوراثة السكانية، وعلم البيئة، (لمخاطر وإدارة المخاطر تطوير الخبرات العلمية والتقنية في مجاالت تتعلق بتقييم ا 
 )األحياء الدقيقة، وعلم الفيروسات، وعلم النباتات، وعلم الحيوانات، والكيمياء األحيائية، وعلم الحشراتعلم والتصنيف، و

 إلدارة، والقانون، والعلوم االقتصادية والسياسيةتطوير الخبرات في مجال العلوم االجتماعية، بما في ذلك مهارات ا 

 تطوير الخبرات في مجال الشؤون التنظيمية، بما في ذلك إعداد مشروعات القوانين، وإنفاذ القانون 

 إرشادات وأدلة للتدريب 

 التدريب على إدارة المعلومات 
 المة األحيائيةتدريب خريجي الجامعات في الخارج على التكنولوجيا األحيائية والس 
 ة الواردات من الكائنات الحية المحورةناولتدريب موظفي الحجر الصحي على م 

 إعداد وتدريب الموارد البشرية -٢

 المقدرة على إجراء تقييم المخاطر وإدارة المخاطر 

  المخاطرلتقييمطرائق قياسية، وأساليب، ومعايير وخطوط إرشادية  

 تقييم المخاطر وإدارة المخاطرمواد تدريبية وإرشادية ل 

 توحيد اإلجراءات والمنهجيات لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر 

 خطوط إرشادية تقنية لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر 

 نظم اختبار نموذجية وبروتوكوالت التجارب لتقييم المخاطر 
 ورةبارامترات ووسائل تقنية لوصف وقياس مخاطر الكائنات الحية المح 
 إنشاء مؤسسات لتقييم المخاطر 

 الحصول على البيانات والمعلومات العلمية بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة 
 بحوث أساسية عن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر 
  المحتملة للكائنات الحية المحورة ومكافحتهانماذج للتنبؤ بالتأثيرات الضارة 

 تقييم المخاطر -٣
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 الفئة العامة لالحتياجات احتياجات محددة لبناء القدرات

 الخبرة العلمية لتقييم المخاطر 

 وسائل تقنية لرصد الكائنات الحية المحورة ميدانيا 

 منهجيات وإجراءات لرصد تأثيرات الكائنات الحية المحورة على البيئة بعد إطالقها فيها 

 أمثلة الستراتيجيات إدارة المخاطر 

 بروتوكوالت لمعالجة قضايا تدفق الجينات 

 تتبع صفات التحول الجيني ميدانياوسائل تحليلية ل 

 المقدرة العلمية لبحث مبررات مكونات التحول الجيني واستقرار الكائنات الحية المحورة في الظروف الميدانية 
 نظم رصد الكائنات بعد إطالقها 

 تطبيق مبادئ رصد المخاطر 
 ة المحورةاستراتيجيات للوقاية من، ومكافحة، ومعالجة تأثيرات الكائنات الحي 

 استراتيجيات طارئة وتدابير تقنية مضادة لمكافحة التأثيرات المحتملة للكائنات الحية المحورة  

 بروتوكوالت رصد الكائنات الحية المحورة 

 إدارة المخاطر -٤

 برامج منظمة للتوعية العامة والتثقيف بشأن السالمة األحيائية 

 ن الهيكل التنظيمي الوطني وطريقة تشغيلهسبل االتصال الفعالة مع الجمهور بشأ 

  بالنسبة للكائنات الحية المحورةاتنظم وطنية للمشاركة في صنع القرار 

 معلومات عن السالمة األحيائيةالآليات لتسهيل وصول الجمهور إلى  

 مواد التثقيف والتوعية بشأن السالمة األحيائية 

 مواقع إلكترونية وطنية لتوصيل المعلومات 
 دليل تدريبي حول إعالم الجمهور والمشاركة العامة 
 منهجيات للتوعية العامة والمشاركة 

 سبل مشاركة أصحاب المصلحة والجمهور، بما في ذلك القطاع الخاص 

 تدريب وسائل اإلعالم للتشجيع على إعالم الجمهور بالسالمة األحيائية؛ والمهارات للتعامل مع وسائل اإلعالم 

 للتوعية الفعالة بخصوص السالمة األحيائيةمنهجيات  
 شبكات للتوعية العامة من خالل وسائل اإلعالم والندوات وغيرها 

 التوعية والتثقيف والمشاركة -٥

 قنوات لالتصال ونشر المعلومات 

 إنشاء أو تعزيز اآلليات القائمة لتبادل معلومات السالمة األحيائية  

 نات الوطنية وسجالت المعلوماتإنشاء وصيانة قواعد البيا 

 معايير إلنتاج البيانات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة التي ستدخل في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، والتحقق من صحة هذه البيانات 

 تكنولوجيا المعلومات والتدريب على استعمالها 

 رتهاآليات لجمع البيانات، وتحليلها، وحفظها وإدا 
 آليات تشارك المعلومات 
 دعم إنشاء نقاط االتصال الوطنية التابعة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية حيث يمكن الحصول على المعلومات القطرية 

 دعم ترجمة البيانات والتقارير لتقديمها إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

 ة المتاحة ودراسات الحالة، من خالل المجالت والموارد المستندة إلى المواقع اإللكترونيةالوصول إلى المعلومات العلمي 

تبادل المعلومات وإدارة البيانات،  -٦
بما في ذلك المشاركة في غرفة تبادل 

 معلومات السالمة األحيائية



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/4 
16Page  
 

 الفئة العامة لالحتياجات احتياجات محددة لبناء القدرات

 آليات للتعاون واالتصال الدوليين بشأن السالمة األحيائية 

 براء على المستويين الوطني واإلقليميآليات لتبادل الخ 

  بين البلدان المجاورةمرافقفرص إنشاء الشبكات بين المختبرات بما في ذلك إمكانية تشارك ال 

 شبكات إقليمية لتبادل المعلومات 

 تحقيق التجانس اإلقليمي للهياكل القانونية والتنظيمية واإلدارية 
 لهياكل والمنهجيات القانونية والتنظيمية واإلداريةالمخاطر وتنسيق االتعاون اإلقليمي بشأن تقييم  
 )بحوث مشتركة، إنشاء مختبرات مشتركة للسالمة األحيائية، وتبادل العلماء(التعاون العلمي في مجال السالمة األحيائية  

 رات الدولية للخبراء والعمل في أفرقة العمل الدوليةالتعاون مع البلدان األخرى لتعزيز وتعميم األطر التنظيمية، والمشاركة في المشاو 

 التعاون العلمي والتقني والمؤسسي -٧

 تفعيل السياسات والحوافز لنقل التكنولوجيا 

 إدارة حقوق الملكية الفكرية 

 تكنولوجيات لتقييم المخاطر ورصد الكائنات الحية المحورة 

 سبة لنقل التكنولوجيا واستيعاب التكنولوجياتالقدرة على معالجة السالمة األحيائية بالن 

 نقل التكنولوجيا -٨

 ف وتتبع الكائنات الحية المحورةشكسبل ونظم لتحديد و 

 مختبرات ومعدات اختبار الكائنات الحية المحورة 

 مراقبة الحدود وتسهيالت التفتيش على الكائنات الحية المحورة 

 ك على نظم تحديد الكائنات الحية المحورةتدريب المفتشين ومسؤولي الجمار 

، (PCR)مثل طريقة التفاعل التسلسلي إلنزيم البوليمريز        (القدرة على استعمال الوسائل التحليلية لكشف صفات التحول الجيني وتقييمه كميا               
 )، والطرق األخرى(ELISA)) إاليسا(مع المصل المضاد وطريقة التفاعل بين عصير الخلية أو االنتجن 

  وجود الكائنات الحية المحورة أو تركيزهامنق ار والتحقنظام االختب 
 وضع نظم لتحديد الهوية الفريدة 
 سياسة وخطوط إرشادية لتسمية منتجات النباتات المحورة جينيا 

 نظم مستندات شحن الكائنات الحية المحورة 
 نظم وطنية للتفتيش على شحنات الكائنات الحية المحورة 

 الكائنات الحية المحورةتحديد  -٩

 مهارات ووسائل لتحليل منافع المخاطر من الكائنات الحية المحورة 

 مهارات لدمج االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في عمليات صنع القرارات بشأن الكائنات الحية المحورة 

 

االعتبارات االجتماعية  -١٠
 واالقتصادية
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 المرفق الثاني

 كليف لالستعراض الشامل وإمكانية المراجعة لخطة العمل مسودة شروط الت

 الخاصة ببناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول

      مقدمة-ألف 

 من جانب اللجنة    ٢٠٠٢عدت خطة العمل لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة في عام                ُأ -١
عتمدت في االجتماع األول لألطراف العامل كاجتماع        بشأن السالمة األحيائية، واُ   الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة     

فعلى سبيل المثال، لم    .    وعند وقت إعدادها، لم يكن عدد من األمور واضحا        .    ٢٠٠٤لألطراف في البروتوكول في فبراير      
ع بناء القدرات في مجال السالمة      تكن احتياجات البلدان لبناء القدرات مفهومة جيدا وكان مدى شمول القليل من مشاري              

إذ انتهت بلدان عديدة من تقييم احتياجاتها .  ومنذ ذلك الوقت، طرأ عدد من التطورات.  األحيائية القائمة حينئذ غير معروف
وباإلضافة إلى ذلك، بدأ تنفيذ عدد من مشاريع بناء          .    وأولوياتها وقدمتها إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية        

 .القدرات وجرى اكتساب بعض الخبرة التشغيلية

وفي ضوء التطورات الجديدة، قد يكون من الضروري استعراض ومراجعة خطة العمل لكي تتوافق مع الظروف                 -٢
 .وقد يكون مهما أيضا مراعاة الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة. السائدة وتستجيب الحتياجات البلدان وأولوياتها

 ف االستعراض   أهدا-باء 

يتمثل الغرض من االستعراض في بحث طريقة ومدى تنفيذ خطة العمل حتى اآلن، وتحليل االحتياجات التي لم                   -٣
والهدف األخير  .    تلبى والفجوات القائمة، واستعراض الدروس المستفادة، وتحديد المجاالت التي يجب تحديثها أو تعميمها             

ل في تقديم إطار كامل لجهود بناء القدرات يتمشى مع احتياجات وأولويات             هو ضمان حداثة وجدوى وفاعلية خطة العم      
 .األطراف والحكومات األخرى

     عملية جمع المعلومات لتسهيل إجراء االستعراض-جيم 

وسوف تتم أيضا مراعاة    .    يستند االستعراض أساسا إلى المعلومات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى           -٤
 ويصمم األمين التنفيذي  .    وسيستعمل استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات      .    قدمة من المنظمات المعنية   المعلومات الم 

ويكون االستبيان بسيطا لتسهيل ملئه ويمكن       .    االستبيان ويرسله إلى جميع األطراف، والحكومات والمنظمات المعنية        
 للتأشير   خانات فعلى سبيل المثال، ستوضع فيه    .    حيائيةالوصول إليه بسهولة من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األ          

ستخدم في تصميم االستبيان مجموعة المؤشرات األولية لرصد تنفيذ خطة           وي.    ابة على األسئلة بنعم أو ال     عليها أو لإلج  
 الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في           BS-I/5عتمدت في المقرر    العمل وهي المؤشرات التي اُ     

 .روتوكولالب

 أشهر  ة ست لومات إلى األمانة في موعد أقصاه     له مع إضافة أي مع    استُدعى البلدان إلى تقديم االستبيان بعد استكم       -٥
دعى أيضا لدى تحضير    وسوف تُ .    قبل االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول           

 . لرصد تنفيذ خطة العملردودها، إلى استعمال مجموعة المؤشرات األولية
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سيتعاون األمين التنفيذي مع المنظمات والمبادرات التي لديها نقاط اتصال وبنية تحتية في البلدان، مثل المشاريع                  -٦
المشتركة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، بغية مساعدة البلدان في الرد على االستبيان وتعظيم عدد                   

 .الردودونوعية 

    نوع المعلومات الالزمة لتسهيل إجراء االستعراض-دال 

 :ستّدعى البلدان إلى تقديم معلومات محددة تتعلق بالجوانب التالية على وجه الخصوص -٧

عرض عام للتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل، بما في ذلك مدى شمول عناصرها المختلفة، والمنجزات         )أ(
 كتسبة والدروس المستفادة؛المحددة، والخبرة الم

 عناصر خطة العمل التي تم تنفيذها بنجاح وبالتالي تعتبر اآلن أولويات ثانوية؛ )ب(

 أوجه الضعف في تنفيذ عناصر خطة العمل؛/الفجوات )ج(

 لبى واالحتياجات الناشئة التي تحتاج إلى عناية عاجلة؛االحتياجات التي لم تُ )د(

 المعترضة؛القيود والضغوط الرئيسية  )ه(

 .الفرص القائمة التي يمكن أخذها في الحسبان أثناء استعراض خطة العمل )و(

 آراء بشأن مدى أهمية العناصر المختلفة لخطة العمل الحالية بالعالقة إلى احتياجات وأولويات البلدان؛ )ز(

حذف أو تعديل   مقترحات بشأن التعديالت والتحسينات المنشودة لخطة العمل، بما في ذلك ضرورة               )ح(
 .عناصر أو عمليات أو أنشطة في خطة العمل الحالية، وأسباب ذلك، وما إذا كان من الضروري إضافات جديدة

مقترحات بشأن التدابير لتحسين تنفيذ مبادرات بناء القدرات وتعزيز فاعليتها في االستجابة الحتياجات               )ط(
 .وأولويات البلدان

 ستعراض   النتائج المتوقعة من اال-هاء 

إن النتيجة الرئيسية لعملية االستعراض قبل االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في                  -٨
البروتوكول ستكون ورقة معلومات أساسية يعدها األمين التنفيذي، على أساس الردود المستلمة السالفة الذكر، وتعرض                 

سبان لدى المراجعة الممكنة لخطة العمل بغية تعزيز فاعلية تدابير بناء             التوصيات االستراتيجية الواجب أخذها في الح      
 .القدرات وكفاءتها وتوقيتها واستدامتها

استنادا إلى الردود المستلمة، قد يعد األمين التنفيذي مسودة منقحة لخطة العمل لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف                    -٩
 .عه الثالثالعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتما

 

---- 
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