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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١-٩فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت) ه (٣البند 

 
  العاملي للتكنولوجيا األحيائيةمتابعة اليونيدو للملتقى

 
 مذكرة من األمانة

  
، كمتابعة للملتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية،     ٦-م/٢٨-تفيد عن األنشطة املضطلع هبا، امتثاال ملقرر اجمللس م ت ص         

 .٢٠٠٤مارس / آذار ٥ إىل ٢الذي ُعقد يف كونثبثيون، شيلي، من   

 مقدمة
 
ات عــن الــتطورات املــتعلقة تقــّدم هــذه الوثــيقة معلومــ -١

مبـتابعة اليونـيدو للملتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية، امتثاال    
ــلمقرر م ت ص ــر    ٦-م/٢٨-ل ــيه اجمللــس املدي ــذي دعــا ف ، ال

العــام أن يــأخذ البــيان اخلــتامي للملــتقى، بصــيغته الــواردة يف   
، بعــني االعتــبار لــدى ختطــيط IDB.28/8املــرفق الــثاين للوثــيقة 

نشطة املتابعة ذات الصلة مبا يندرج متاما ضمن نطاق         وتنفيذ أ 
 .والية اليونيدو

  
  التعاون بني الوكاالت-أوال

 
وفقــا للبــيان اخلــتامي للملــتقى، وكذلــك إثــر قــرار        -٢

 بشأن التعاون بني    ٥٨/٢٠٠اجلمعـية العامـة لألمـم املـتحدة         
ــاالت     ــائر الوكـ ــالهتا بسـ ــيدو صـ ــاالت، دّعمـــت اليونـ الوكـ

صـــــلة الناشـــــطة يف مـــــيدان التكنولوجـــــيا  الدولـــــية ذات ال

األحيائــــية، مـــــثل مـــــنظمة الـــــتعاون والتنمـــــية يف املـــــيدان  
ومنظمة األمم  ) الفاو(االقتصـادي ومنظمة األغذية والزراعة      

وبعد مناقشات ). اليونسكو(املـتحدة للتربـية والعلم والثقافة    
ــية كموضــع اهــتمام مشــترك،     ــية، ُحــّددت اجملــاالت التال أول

ــتعاون   ومثــة مناقشــا ــيعــة ال ـــد طب ــة تســتهــدف حتديـ ت جاري
 : فيها

 -مــنظمة الــتعاون والتنمــية يف املــيدان االقتصــادي     •
ــا     ــتمل، مه ــتعاون احمل ــاالن لل ــّدد جم ــناء: ُح ــدرات ب  الق

وحتســـني املهـــارات يف جمـــال التكنولوجـــيا األحيائـــية 
ــية    ــية يف التنمــ ــوارد اجلينــ ــتغالل املــ ــناعية، واســ الصــ

 الصناعية؛

كّــز جمــال الــتعاون احملــتمل عــلى اســتخدام   ير-الفــاو •
مـنظومات الطاقـة املـتجددة األحيائـية واحملاصـيل غري           

 الغذائية يف أغراض صناعية؛
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 يســــتهدف الــــتعاون القــــيام بأنشــــطة -اليونســــكو •
مشـــتركة الســـتحداث دورات متخصصـــة يف إدارة   
التكنولوجـــيا األحيائـــية تركّـــز عـــلى تنمـــية قـــدرات  

 .ية واملنشآت التجاريةتنظيم املشاريع األحيائ

وإضــافة إىل ذلــك، تــأمل اليونــيدو يف توســيع تعاوهنــا  -٣
مـع أمانـة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف جمايل صون           

ويف هــذا الصـــدد،  . التــنوع البـــيولوجي واســتغالله صـــناعيا  
وعقـب املرحلة التجريبية لتنفيذ آلية تبادل املعلومات املتعلقة         

ــيا بتبســيط أنشــطتها   باألمــان األحــيائ ــيدو حال ي، تقــوم اليون
املـتعلقة باألمـان األحـيائي ضـمن إطـار الربامج اجلارية ملرفق             

ــئة      ــتحدة للبي ــم امل ــرنامج األم ــية وب ــئة العامل يف ) اليونيــب(البي
مـيدان بناء القدرات، مع تركيز خاص على توفري املعلومات    

 .والتدريب يف جمال األمان األحيائي
  

 ت األخرى التطورا-ثانيا
ُتجـري اليونـيدو مناقشـات داخلـية لتقييم احتياجات           -٤

الــبلدان النامــية وتطلعاهتــا الرئيســية فــيما يــتعلق مبــا تتــيحه        
 .التكنولوجيا األحيائية الصناعية من فرص هلذه البلدان

ــلى     -٥ ــيدو عــ ــز اليونــ ــتها، تركّــ ــنطاق واليــ ــّيدا بــ وتقــ
يها أيضـــا التكنولوجـــيا األحيائـــية الصـــناعية، الـــيت ُيشـــار إلـــ 

وهـذه التكنولوجيا البيضاء    . بالتكنولوجـيا األحيائـية البيضـاء     

تشـمل أنشـطة مـثل االسـتخالص األحـيائي ومصـادر الطاقة             
املـــتجّددة املتأتـــية بيولوجـــياً والتحفـــيز األحـــيائي واالرتقـــاء  
بــاملواد اخلــام املتدّنــية القــيمة إىل منــتجات ذات قــيمة مضــافة 

ا هـو يف أن تسـاعد البلدان        وتـرى اليونـيدو أن دورهـ      . عالـية 
املتلقـية عـلى استكشـاف اآلفـاق املستقبلية املقترنة بتطورات           

ــية الصــناعية   ــتزم   . التكنولوجــيا األحيائ ــذا الصــدد، تع ويف ه
اليونـيدو إعداد ورقات وجيزة تكون مبثابة إطار للمناقشات         

 .يف االجتماعات اإلقليمية والوطنية

ني اليونيدو واملركز   وقـد قـام الفريق العامل املشترك ب        -٦
الــدويل للهندســة الوراثــية والتكنولوجــيا األحيائــية واملعــين      
مبـتابعة امللـتقى بصوغ إطاره املرجعي وسيعاود االنعقاد أثناء          

 .٢٠٠٤الربع األخري من عام 

/ وسوف يوّزع تقرير امللتقى يف أواخر تشرين األول        -٧
ــتوبر  ــب     ٢٠٠٤أك ــلى الوي ــيدو ع ــع اليون ــيتاح يف موق ، وس

(www.unido.org/biotech).)وســــيجري إطــــالع الــــدول )١ 
 األعضـاء عـلى أي تطـورات أخـرى ذات صـلة مبقرر اجمللس              

 . أو غريه من الواليات٦-م/٢٨-م ت ص
  

  اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه-ثالثا
رمبا يود اجمللس أن حييط علما باملعلومات الواردة يف      -٨

 .هذه الوثيقة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ُعّمم مشروع التقرير اخلتامي على البعثات الدائمة مع مذكرة  (1)

 .٢٠٠٤مايو / أيار ٢٠إعالمية يف 


