
	  
-COP13بيیانن  MOP8, PPRI حولل تقيیيیم االمخاططر  
 شكراا سيیدتي االرئيیسة٬، 

)PRRIأأنا هھھھنا أأتكلم نيیابة عن مباددررةة االبحوثث االعامهھ ووااللواائح (  

سيیدتي االرئيیسة٬، يیعتبر أأحد ااهھھھم ااإلنجاززااتت االرئيیسيیة لبرووتوكولل قرططاجنة ااالتفاقق االدوولي بشأنن  

 االمباددئئ االعامة وومنهھجيیة تقيیيیم االمخاططر٬، وواالمبنيیهھ على سنوااتت عديیدةة من االخبرةة.

ووكما يیشيیر االمرفق االثالث٬، فانهھ يینبغي إإجرااء تقيیيیم للمخاططر االمحتملهھ بطريیقة صحيیحهھ علميیا  

ة٬، مع ااالخذ في ااالعتبارر االمباددئئ االتوجيیهھيیة االتي ووضعتهھا االمنظماتت االدووليیة ذذااتت وواايیضا شفاف

لتطويیر خاررططة ططريیق من شأنهھا أأنن تساعد على  MOP4بقراارر ملتقي  PRRIاالصلة. ررحبت 

قد  PRRIووبالتالي فانن  تطبيیق االمباددئئ االتوجيیهھيیة االمتاحة بطريیقة تتسق مع االمرفق االثالث.

وواايیضا عبر االمناقشاتت   AHTEG ن االخبرااء االتقبيیيین وواالمتخصصيینساهھھھمت بفعاليیهھ عبر فريیق م

االتي تمت خاللل ااالنترنت في تجربهھ جماعيیهھ موسعهھ ضمت ااالعضاء ذذوويي االخبرهه في تقيیيیم 

 االمخاططر.

ووبعد ثمانن سنوااتت من االمناقشاتت عبر ااالنترنت وواالعديید من لقاءااتت ووااختباررااتت فرقق  ٬،وومع ذذلك

قد شارركت ااهھھھتماماتت ااالخريین االمخاووفف  PRRIفانن   AHTEG االخبرااء االتقنيیيین االمتخصصيین

حولل جدوويي مشرووعع االوثيیقهھ. ووبيینما يیعكف االباحثونن االعامهھ علي اابحاثث االتكنولوجيیا االحيیويیهھ من 

قد تكونن محيیرهه بدال من  ٬،ااجل االصالح االعامم, فاننا نشعر بالقلق من اانن هھھھذهه االتوجيیهھاتت ٬، كما هھھھي 

 اانن تساعد.

قترحة لمشرووعع االقراارر٬، نتقدمم بالمالحظاتت االتاليیة. ووفيیما يیتعلق بالعناصر االم   

فيیما يیتعلق بتأيیيید االمشرووعع االمقترحح ووااذذاا ما ووضعنا في ااالعتبارر ووجهھاتت االنظر االمختلفة بشأنن 

فانن االسؤاالل االذيي يیطرحح نفسهھ ما االذيي تعنيیهھ كلمهھ"تأيیيید" من  ٬،مشرووعع االمباددئئ االتوجيیهھيیة االمقترحهھ

وولل ااالعضاء وواايیضا من االناحيیة االعمليیة على مستوىى االدوولل. االناحيیة ااإلجراائيیة ددااخل منظومة االد  

وواالسؤاالل االذيي يیطرحح نفسهھ أأيیضا هھھھو ما إإذذاا كانت عنواانن "ووثيیقة مرجعيیهھ" سوفف يیكونن ااكثر 

مالءمة من "ااالررشادد" ٬، بالنظر إإلى أأنن االوثيیقة نفسهھا توضح أأنهھا توفر "مرجعا" ووبالنسبهھ 

في حيین أأنن هھھھذهه االعمليیة وواالتي تمثل منتدىى مفتوحح ترىى أأنهھ  PRRIللخطوااتت االقاددمة االمقترحة فانن 

على ااإلنترنت ووفريیق االخبرااء هھھھي آآليیة جيیدةة لمناقشة ووجهھاتت االنظر االمختلفهھ٬، لكنهھا ليیست هھھھي 

االوسيیلهھ ااالفضل لوضع توجيیهھاتت حولل االمجاالتت عاليیة االتخصص. كما تريي اانهھ من ااألفضل 

لمنظماتت ااإلقليیميیة وواالدووليیة تركك ووضع إإالررشاددااتت ووإإجرااء االتدرريیباتت ذذااتت االصلة إإلى اا

االمتخصصة. وومن االجديیر بالذكر فانهھ من االمشجع أأنن نالحظ أأنهھ قد تم عرضض االعديید من 



االمباددررااتت االقيیمة في هھھھذاا االمجالل ووقدمت في هھھھذاا االملتقي من خاللل االنشرااتت ووكذلك عبر االفعاليیاتت 

 االجانبيیهھ. 

	شكراا سيیدتي االرئيیسة٬،  

	  


