
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال3-4البند 

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

     نقل التكنولوجيا والتعاون9/14المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  استراتيجية لتنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي

 التكنولوجيا والتعاون العلمـي     قلالمعني بن المخصص   ينعمل فريق الخبراء التقني   ب يحيط علما مع التقدير     -1
 المتحـدة  األمـم تعاون مـؤتمر  ، باإلضافة إلى 2007أيلول  / سبتمبر 12 إلى   10الذي اجتمع في جنيف، من      والتكنولوجي،  

  ؛ فريق الخبراء، لتنظيم اجتماعأسبانيا من حكومة ة المقدمة الماليمساندة المتحدة للبيئة، والاألمم والتنمية، وبرنامج للتجارة
 والتعاون العلمي والتكنولوجي    التكنولوجيانقل  شأن  بي لبرنامج العمل    لم التنفيذ الع  باستراتيجية يحيط علما   -2

بهذا المقرر، وذلك كأساس أولـي ألنـشطة ملموسـة تقـوم بهـا األطـراف       مرفق  على النحو ال  التي أعدها فريق الخبراء     
  ؛والمنظمات الدولية

ى الحاجة إلى التنفيذ الفوري لبرنامج العمل بشأن نقـل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي                 عل  التأكيد عيدي  -3
  والتكنولوجي؛

إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الـصلة، بتجميـع وتحليـل                 يطلب  -4
تكنولوجيا واإلبتكار، والتكنولوجيات، وعمليـات  المعلومات والممارسات الجيدة عن عملية تبين أشكال التعاون بشأن العلم وال     

تقييم االحتياجات من التكنولوجيا واالتفاقات الحالية لنقل التكنولوجيا، وأن يجعل هذه المعلومات متاحة من خالل آلية غرفـة                  
  ؛تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية

  مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي
 بـشأن  )UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1(مذكرة األمين التنفيـذي      منة في بالدراسة المتض  يحيط علما   -5
،  (CTI)  تكنولوجيـا المنـاخ  مبـادرة  األخذ في الحـسبان  مع ،(BTI) " تكنولوجيا التنوع البيولوجي  مبادرة" عداد إ إمكانيات

ا احتياجـات محـددة لبنـاء       ومراعاة أن مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي ستسهل التفاعل المعزز مع األطراف التي لديه            
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التكنولوجيا، والمنظمات الدولية أو األطراف، أو المنظمات األخرى ذات الصلة، التي يمكن أن تساعد علـى بنـاء                  /القدرات

  ؛القدرات ونقل التكنولوجيا
  :إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي، بالتعاون مع المنظمات الشريكة ذات الصلةيطلب   -6
 (BTI)ات األنشطة التي يجب إدخالها في مبادرة تكنولوجيـا التنـوع البيولـوجي المتوقعـة           تحديد خيار   )أ(

  باإلضافة إلى هيكل مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي وتشغيلها وإدارتها؛
القيام، حسب الضرورة، باستكمال قائمة معايير اختيار المؤسسة المستضيفة لمبادرة تكنولوجيـا التنـوع                )ب(
  ي، مع مراعاة إمكانية استضافة أمانة االتفاقية لهذه المبادرة؛البيولوج

وأن يقدم الخيارات وقائمة المعايير إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية فـي اجتماعـه         
  الثالث للنظر فيها؛

تفاقية في اجتماعه الثالـث أن       من الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ اال         يطلب  -7
يستعرض الخيارات وقائمة المعايير المشار إليها أعاله بغية االنتهاء من إعدادها وتقديمها لنظـر مـؤتمر األطـراف فـي                    

  اجتماعه العاشر؛
   دور حقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا في سياق االتفاقيةبشأنالدراسة التقنية 

 دور حقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيـا فـي سـياق االتفاقيـة        بشأن  التقنية   بالدراسة   يحيط علما   -8
)UNEP/CBD/COP/9/INF/7(؛  

 إلى األمين التنفيذي استكشاف خيارات المسار السريع للسماح بتمويل أسـرع وحـصول البلـدان                يطلب  -9
التي ال ينطوي على نقلها وتطبيقها أي مسائل تتعلـق          النامية على التكنولوجيات ذات الصلة التي تنتمي إلى الملكية العامة، و          

  بحقوق الملكية الفكرية؛
 فـي  والمنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة        والتنمية المتحدة للتجارة    األمم تعاون مؤتمر    مع التقدير  يالحظ  -10
  ؛ أعاله8 المشار إليها في الفقرة إعداد الدراسة
المبادرات الدولية ذات الصلة،    و  المنظمات يدعو من االتفاقية،    5 و   3 و   2، الفقرات   16 بالمادة   إذ يذكّر و  -11

 الملكيةمزيد من البحوث عن دور حقوق       والمنظمات غير الحكومية، إلى إجراء       البحوث على جميع المستويات،      مؤسساتو
  :مثل ما يلي سياق االتفاقية، في نقل التكنولوجيا فيالفكرية 

البتكار المستندة إلى مصادر مفتوحة، وكذلك الخيارات اإلضـافية األخـرى           تحليل أكثر تعمقا ألساليب ا      )أ(
  لحقوق الملكية الفكرية؛

المزيد من الدراسات التطبيقية حول مدى استعمال معلومات بيانـات بـراءات االختـراع فـي البحـث             )ب(
  والتطوير في قطاعات مختلفة؛

ءات االختراع بشأن التكنولوجيات وما يرتبط بها من        المزيد من التحليل التطبيقي لنطاق ومدى تجميع برا         )ج(
مواد بيولوجية أخرى التي تقدم مدخالت ضرورية لعمليات تطوير التكنولوجيا المرغوبـة، وكيفيـة تعامـل المـستخدمين                  

  المتوقعين للتكنولوجيا في البلدان النامية مع تجميع براءات االختراع؛
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زيد من بحث لالتجاهات الشاملة في تطبيق المرونـات المنـصوص           قيام المنظمات الدولية ذات الصلة بم       )د(
  ؛(TRIPs)عليها في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 

  نظم المعلومات
 نقل التكنولوجيا   فيآلية رئيسية   بوصفها   آلية غرفة تبادل المعلومات      تعزيز في بالتقدم المحرز    يحيط علما   -12

 إلى األمين التنفيـذي  ويطلب، بما في ذلك تقديم معلومات عن نظم سجالت براءات االختراع،          والعلمي جيالتكنولووالتعاون  
  مواصلة العمل، بما في ذلك إعداد أدوات غير إلكترونية لنشر المعلومات، مثل الكتيبات واألقراص المدمجة؛

  التعاون
 بشأن العلم والتكنولوجيا واإلبتكار فيما بـين      األطراف على االشتراك في نقل التكنولوجيا والتعاون      يشجع    -13

بلدان الجنوب، باإلضافة إلى استكشاف نماذج بديلة للتعاون الثالثي أو اإلقليمي أو متعدد األطراف، وذلك كآليـات تكميليـة                   
  ألنشطة التعاون بين الشمال والجنوب؛

صلة في االتفاقيات والمنظمـات الدوليـة    على أهمية إنشاء التعاون أو تعزيزه مع العمليات ذات الإذ يشدد   -14
 إلـى   يطلب األخرى، بغية ضمان االتساق والمساندة المتبادلة، وتعظيم أوجه التآزر المحتملة، وتجنب اإلزوداجية في العمل،             

  :األمين التنفيذي أن يقوم بما يلي
دل المعلومات، بما في ذلـك،      تسهيل تبادل المعلومات الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل آلية غرفة تبا            )أ(

  حسب الحالة، من خالل آليات التشغيل التفاعلية؛
مواصلة تبادل المعلومات عن األنشطة مع هيئات الخبراء األخرى ذات الصلة، مثـل فريـق الخبـراء                   )ب(

أفرقة االتصال المـشتركة    المعني بنقل التكنولوجيا التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك من خالل               
  التفاقيات ريو الثالث واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

استكشاف الخيارات لحلقات عمل مشتركة مع االتفاقيات األخرى حـول التكنولوجيـات ذات االهتمـام                 )ج(
  المشترك واألهمية المشتركة، على سبيل المثال؛

وخطة بالي االستراتيجية لمـساندة التكنولوجيـا وبنـاء         ) يونيب(بيئة  التعاون مع برنامج األمم المتحدة لل       )د(
  القدرات، بغية تحديد األنشطة التعاونية المحتملة وخيارات تحديد أوجه التآزر؛

  آليات التمويل
أن تعكس استراتيجية تعبئة الموارد على نحو تام احتياجات األطراف من البلدان النامية للحـصول               يقرر    -15

ولوجيا ونقلها واحتياجاتها اإلبتكارية، وما يتصل بها من احتياجات بناء القدرات العلمية والمؤسـسية، مـن أجـل                  على التكن 
  التنفيذ الفعال لالتفاقية؛

األطراف والحكومات األخرى على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا بمقتـضي            حث  ي  -16
د التأكيد عليها في مؤتمر القمة العالمي، وذلك بتكثيف مساهمتها فـي نقـل التكنولوجيـا         ، والتي أعي  21جدول أعمال القرن    

 19 إلـى    16 األطراف على تنفيذ التزاماتها بالكامل بمقتضي المواد من          ويحثوالتعاون بشأن العلم والتكنولوجيا واإلبتكار،      
  من االتفاقية؛
  : من مرفق البيئة العالمية القيام بما يلييطلب  -17
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تقديم مساندة إلى األطراف من البلدان النامية في إعداد التقييمات الوطنية لالحتياجات من التكنولوجيا مـن         )أ(

  أجل تنفيذ االتفاقية؛
االستمرار في مساندة البرامج الوطنية الجارية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام مـن خـالل                 )ب(

  تكار ونقلهما؛تحسين الحصول على التكنولوجيا واإلب
النظر في إمكانيات تقديم التمويل في إطار األنشطة التمكينية لتنظيم بناء القدرات، أينما تلزم، بـشأن مـا                    )ج(

  :يلي، ضمن جملة أمور
  تكنولوجيات الحفظ واالستخدام المستدام؛  )1(
  .أطر اإلدارة والتنظيم المتعلقة بنقل التكنولوجيا واإلبتكار  )2(

  المرفق
  بشأن ية للتنفيذ العملي لبرنامج العمل استراتيج

  نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي
  معلومات أساسيةأهداف و    - أوال

 مـن  19 إلى 16أعدت استراتيجية التنفيذ العملي لبرنامج العمل لمساعدة وتسهيل الجهود لمواصلة تنفيذ المواد من       -1
االستراتيجية عددا من السبل والوسائل الطوعية التي تهدف إلى إنشاء نهـج متماسـك              وتستكشف  .  اتفاقية التنوع البيولوجي  

  .ومستدام لنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، وفقا ألحكام االتفاقية، وااللتزامات الدولية والمحلية ذات الصلة
لعمل المتعلق بنقل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي     للتنفيذ العملي لبرنامج ا    االستراتيجيةيحدد هذا اإلطار األنشطة       -2

شـباط  /وقد اعتمد مؤتمر األطراف برنامج العمل في اجتماعه السابع الذي عقد في كوااللمبور فـي فبرايـر                . والتكنولوجي
ة، عـن   فضال عن األحكام ذات الصلة في االتفاقي19 إلى 16 من أجل تحديد أعمال هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ المواد           2004

طريق تشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيات من البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان النامية وفيما بين البلدان الناميـة واألطـراف                   
 من االتفاقية، فإن التكنولوجيات     1، الفقرة   16ووفقا للمادة   . األخرى وتشجيع وتسهيل سبل الحصول على هذه التكنولوجيات       

ـ الثالثـة اقية هي التكنولوجيات التي تسهم في تحقيق أهداف االتفاقيـة  ذات الصلة في إطار االتف     ذات ت التكنولوجيـا ي، وه
  . للبيئةة كبيرأضرارا تلحقال و تستخدم الموارد الوراثية التي أو م واستخدامه المستداالبيولوجي التنوعالصلة بحفظ 

، وتخفيف حدة الفقـر،  السكانيالعالمية مثل النمو  التغيرات نتيجة تحت ضغط هائل ومتزايد     البيولوجيويقع التنوع     -3
 متجددة، ويتطلب   موارد إلى، وتغير المناخ، والحاجة     يالبيئ واإلجهاد الصالحة للزراعة والمياه،     األرض مساحات   وانخفاض

رتبطة بتنفيـذ   للتحديات الم  التصدي واسعة النطاق من أجل      بصورة الحديثة،   إلىذلك توافر جميع التكنولوجيات، من التقليدية       
 علـى نطـاق   وخاصـة  ، ذلك نقل التكنولوجيـا في، بما  قائموتكنولوجي علميتعاون  بالفعل وهناك .الثالثةأهداف االتفاقية  

 العلمـي  وفعالية نقل التكنولوجيا والتعاون      ةكفاء هذا التعاون وتعزيز     وضوح زيادة   إلىالحالية   ستراتيجيةاالوتهدف    .ضيق
  .فاقيةوجب االتم بوالتكنولوجي

  م وتعريف نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجيو مفه    تحديد- ثانيا
ن اللـذان   االعنـصر وهما   – الصالت الحيوية بين نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي       من الهام إدراك      -4

، نشاطا فعاال إذا كـان غيـر        الثالث لالتفاقية ولن يكون نقل التكنولوجيا، وخاصة في سياق الهدف          . يتناولهما برنامج العمل  
مـن التعـاون    باإلضافة إلى تشاركية  ال يتجزأ من عملية صنع قرار جزءا اتجاه واحد، ولكن يجب أن يكون في أو   مستمر
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علـى أسـاس    و،  الذي قد ينطوي على تطوير مشترك للتكنولوجيات الجديدة       ،  العلمي والتكنولوجي الطويل المدى والمتكامل    
  .ذات االقتصاد االنتقاليآلية رئيسية للبناء الفعال للقدرات أو تعزيزها في البلدان النامية والبلدان قد يوفر أيضا بادلية، الت
ختلف بالضرورة مـع    إن العملية الفعلية التي تؤدي إلى نقل التكنولوجيا، فضال عن آليات التعاون المطبقة، سوف ت                -5

نـوع التكنولوجيـا   ل وتختلـف وفقـا   البلـدان الثقافية التي تتفاوت بدرجة كبيرة فيما بين  و  االقتصادية –يةجتماعالظروف اال 
 أنواع بين خاليا مصفوفات     تتحركوأن  ،  يدفعها الطلب و وتشاركيهمرنة   هذه العملية    من المطلوب أن تكون    ولذلكالمنقولة،  

  . التعاونية المحتملةواآللياتالتكنولوجيات 
 وتـشير   ."الرخـوة "و "الجامدة" االتفاقية كل من التكنولوجيات      إطار في كما يفهم عادة     اي التكنولوج مفهوميتضمن    -6

 الرخـوة  ت فئة التكنولوجياأن حين فينقل،  تُالتي األخرى المعدات المادية    أو الفعلية اآلالت إلى ت الجامدة عبارة التكنولوجيا 
 علمـي  تعـاون  إطار في" الرخوة" مثل هذه التكنولوجيات ما تنقلغالبا  و .  الخبرة الفنية  التكنولوجية أو  المعلومات   إلى تشير

، بما في ذلك من خالل البحوث المشتركة واإلبتكارات التي تنقل األفكار من مرحلة االختراع إلـى            طويل المدى  وتكنولوجي
  .مرحلة المنتجات والعمليات والخدمات الجديدة

 أن، حيـث    ها واسـتخدام  هايل نقل ه تس يوينبغ لية للمسائل المحلية  الحلول المح  تحديد   ينبغيبرنامج العمل،   ل ووفقا  -7
 نطاقا علـى الـرغم مـن    األوسع محليا ولكنها تظل غير معروفة لمجتمع المستخدمين  تطور ابتكارا غالبا ما     األكثرالحلول  

  . بصورة سهلة نسبياًإمكانية نقلها
استقبال وتكييف   على   أو التكنولوجيا   توفيرز على تعزيز     ترك كانت إذا وفقا لما    اإلستراتيجية األنشطةيز  ي تم ويمكن  -8

أساسا، فـال بـد   التكنولوجيات التي تقوم بصفة رئيسية بتوفير أو تلقي  البلدان يوجد كثير من   حين   وفى . التكنولوجيات ونشر
 ويـشير  .حيـان أل بعـض ا في واحد آن في البلدان الفردية قد توفر التكنولوجيات وتحصل عليها من الخارج        أن من مراعاة 

 كأداة لتـشجيع وتـسهيل      ة النمو والبلدان النامية   م البلدان المتقد  من كل   فيالبيئات الممكنة ضرورية    أن  إلى  برنامج العمل   
 المحـددة اإلستراتيجية ن العناصر إ فوبالتالي . البيولوجي اتفاقية التنوع ألغراض ةبصورة مستدام و بنجاحنقل التكنولوجيات   

  . التكنولوجياتعند طرفي توريد وتلقي هاذاتخا يجب  تدابيري تغطأدناه
 والتكنولـوجي  العلمـي  والتعـاون    التكنولوجيانقل  ب المتعلق العمل   برنامج ذ تنفي ةإستراتيجي وأظهرت عملية إعداد    -9

 ضمناً  يسبما تظهر، مما يعن   ح الفرص   من  االستفادة هي حقيقة نقل التكنولوجيا     أن غير   .منظمو تطبيق نهج سليم     الحاجة إلى 
الفـرص   حـددت فيهـا   التـي  الحاالت في  الصلةاتذ للتكنولوجيات الفورير النقل ؤخ يأن ال يجب اإلستراتيجيةتنفيذ  أن  
نقل التكنولوجيـا بنجـاح     ال تمنع    السياسات   يئة وب والقانونية واإلدارية البيئة المؤسسية    وكانتلتكنولوجيا  نقل ا االحتياجات ل و

  .يفهايوتك
  ة عند طرف التلقيينيمكتالبيئة ال    - ثالثا

 مـن خـالل     لتكنولوجيـا من ا  األولوية اتذتقييم االحتياجات    التكنولوجيات المتاحة،    على أساس معرفة مجموعة     -10
، ويمكن القيام بذلك بالتعاون مـع  أو اإلقليمي الوطنيالمحلي أو ى  على المستومتعددين لحة المص صحابأل تشاركيهعمليات  

  . الدوليةأو ليميةاإلقالمنظمات 
 مؤديـة ومتـسقة   والتي تكون    التكنولوجيا ذات الصلة بنقل التكنولوجيا وتطبيق       السياسات واللوائح  وتنفيذ   تصميم  -11
  . وواضحة لجميع الفاعلين المعنيينالتكنولوجيا نقل إلى
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 أمـور  ضـمن    ،ن ضـما  طريق عن    نقل التكنولوجيا  إلى ييؤد  ونظام حكم  وإداري مؤسسي إطار وتنفيذ   تصميم  -12

 التنـسيق مـن خـالل       المحتملين وذلك   التكنولوجيا ومقدمي مستخدمي مرهقا على    ئا عب اإلدارية تضع العمليات     أال ،أخرى
  . الفعالالداخلي

 نقـاط االتـصال الوطنيـة    مع كثبتعاون عن ال ب، تعملأن يمكن   التي تعيين المؤسسات القائمة المالئمة      في النظر  -13
 بحيـث    مركزية بشأن الحصول على التكنولوجيـا ونقلهـا        تشاوركنقطة  ة تبادل المعلومات التابعة لها،      غرفآلية  لالتفاقية و 

 االتـصال   نقـاط  الوظيفة، حسبما هو مالئم،      بهذه أن تقوم    ويمكن .إليهالرجوع  ا اآلخرين نييوالدول نيي الوطن نيمكن للفاعلي 
  . غرفة تبادل المعلوماتآلليةالوطنية 

 المؤسـسات  إلـى  ونقلها التكنولوجيا على توفير الحصول على األجانب لتشجيع الفاعلين   حوافزام   استخد في النظر  -14
  .العامة والخاصة المحلية

 العامـة الفعالـة     للمعلومـات  آليـات  إنـشاء  ذلك عن طريق     في، بما    تطبيق نهج تشاركي   إلى مؤديةبيئة   توليد  -15
   .والمشاركة العامة

  عند طرف التوريدة ينيمكتالبيئة ال    - رابعا
 معلومـات عـن التكـاليف       لـك ذ فـي ، بما   معلومات عن التكنولوجيات المتاحة   ، من خالل قنوات عديدة،      توفير  -16

، وخـصوصا تلـك   الخ....  واالستدامة؛ وقدراتموظفين وهياكل أساسية  والمنافع والقيود المتوقعة، وما يلزم من        واألخطار
  ).أدناه خامسال القسم ضاأيانظر  (المتاحة على أساس قصير األجل

  .مدى قابلية التكنولوجيات المتوقع نقلها للتكيف عن تقييم مسبق إجراء  -17
  . بناء الثقة– ألحكامها واالمتثالوفهم هذه اللوائح  للتكنولوجيات المتلقية البلدان في  باللوائح ذات الصلةالعلم  -18
 لـضمان  لـى أساسـها  والعمـل ع  لتكنولوجياالطرف المتلقي ل  لدىبناء القدرات تتعلق ب احتياجات  أية   ب االعتراف  -19

  .استدامة التكنولوجيا المنقولة
 نقـاط االتـصال الوطنيـة    مع كثبتعاون عن ال ب، تعملأن يمكن   التي تعيين المؤسسات القائمة المالئمة      في النظر  -20

 بحيـث   أن الحصول على التكنولوجيـا ونقلهـا       مركزية بش  تشاوركنقطة  غرفة تبادل المعلومات التابعة لها،      وآلية  لالتفاقية  
، والتي يمكن أن ترصـد وتتـابع األنـشطة المبينـة فـي هـذه                إليهالرجوع  ا اآلخرين نييوالدول نيي الوطن نيمكن للفاعلي 
  . غرفة تبادل المعلوماتآللية االتصال الوطنية نقاط الوظيفة، حسبما هو مالئم، بهذه أن تقوم ويمكن  .االستراتيجية

 في الصغيرة والمتوسطة    لمؤسساتل، وخاصة   مال ال  رأس أسواق إلى الوصول   عززت التي البرامج   تعزيز أو   ضعو  -21
 وأ بدء التـشغيل  مال رأس توفر التي مرافق تقديم القروض صغيرة الحجم إنشاء طريق عن   للتكنولوجيا، مثال  المتلقيةالبلدان  
  .األداء ضمانات أو/وم الرهن ي تقدأو المشاريعتجميع 

 ز حـواف  تقدم التي واآلليات استخدام التدابير    فيالنظر  مع مراعاة الدور المهم للقطاع الخاص في نقل التكنولوجيا،            -22
  :، على سبيل المثالالدوليللقطاع الخاص لتعزيز نقل التكنولوجيا ذات الصلة، وفقاً للقانون 

 تأجيلهـا  أو يةبيضرال اتاالعفاءحلية بشأن   ن الضرائب الم  ي قوان في الموجودة األحكام تعديل أو   خداماست  )أ(
 تعمل على نقل التكنولوجيات ذات الصلة ومـا  كي القطاع الخاص لشركات حوافز مالئمة قديمت بغية   نشطة خيرية أألغراض  

  ؛  بناء القدراتأنشطةيتصل بها من 
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ـ  الموجهة نح   الضريبية اتعفاءاالمع   المتعلقة باألهلية  اإلرشادية الخطوط   تعديل  )ب(  تأجيلهـا أو   ثوو البح
 المالئمـة  اآللياتالموارد الجينية لتنفيذ في مجال البحوث التي تستخدم  القطاع الخاص العاملين    في للفاعلين توليد حوافز    بغية

 التكنولوجيات البيولوجيـة الناتجـة      عن على النتائج والمنافع الناشئة      األولويةتشجيع ودفع عجلة الحصول من باب       الخاصة ب 
  ؛االتفاقية من 19 من المادة 2فقرة ث وفقا للوالبح تلكعن 

 ضد مخـاطر  تأمين تعمل بمثابة  ضمانات على القروضأو إعانات لى تحصل ع  يردصتلاات  إئتمان تطبيق  )ج(
  .ل التكنولوجيا لغرض االتفاقيةق نعلى يعملوا كي القطاع الخاص لفاعليعامالت الدولية بغية توفير حوافز مال

 بغية توفير حوافز    رهايتطووث  ولبحل مؤسسات العامة ال تحكم تمويل    التي خطوط اإلرشادية ادئ وال المب استعراض  -23
 تنفيـذ   إلـى  التوجيهات   ي وبصفة خاصة، قد تؤد    .التكنولوجيا ذات الصلة بشأن نقل   االتفاقية   وتوجيهات   أحكام إلتباعمالئمة  
 الناشئة عن التكنولوجيات البيولوجية الناتجـة  والمنافعلنتائج  لاألولوية ودفع عجلة الحصول من باب       لتشجيع المالئمة   اآلليات
  .من االتفاقية) 2 (19ث، وفقا للمادة و البحهعن هذ

  .)أدناه سابعال القسم أيضا انظر (توفير التمويلحث المؤسسات ذات الصلة على   -24
   التسهيلآليات    -خامسا

 طورت  التي صغيرة النطاق    التكنولوجيات ذلك   في، بما   ات الصلة المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات ذ    ونشر   توليد  -25
  :أخرى أمورمحليا عن طريق، ضمن 

  ذات الصلة؛ قواعد البيانات ز أو تعزيإنشاء  )أ(
بوابة مركزية لنقـل التكنولوجيـا والتعـاون        بوصفها   لالتفاقية ابعة الت  غرفة تبادل المعلومات   آليةتعزيز    )ب(

ليـة غرفـة تبـادل    آ بوصل قواعد البيانات ذات الصلة من برنامج العمل، عن طريق      2 للعنصر ، وفقا والتكنولوجي العلمي
كمنهـاج   غرفة تبادل المعلومات بصورة أكبر       آلية استخدام حسبما ما هو مالئم، وعن طريق        التبادلي، التشغيلو المعلومات
  ؛لالتصال

 األقـراص  عـن    فضالمثل المواد المطبوعة      غير القائمة على الويب لنشر المعلومات      األدوات استخدام  )ج(
  ؛المدمجة

  .معارض للتكنولوجيا وحلقات عمل تنظيم  )د(
المجموعـة   المجاالت المختلفة مثل فيمالئمة الخبرة ال ذات  الحجـم متوسطةالمؤسسات والشبكات  أعمال  تشجيع  -26

 تحويـل  : أخـرى أمـور ت عن طريق، ضمن  الشراكا إنشاء في تساعد   أن يمكن   االستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي    
 المفاوضـات القائمـة علـى       وتسهيل ،مصاغة بوضوح تكون   طلبات لنقل التكنولوجيا     إلى للبلدان   األولويةاالحتياجات ذات   

  . التمويلمرافق إلى وتسهيل الوصول ،الحقائق المتعلقة باتفاقات النقل
ة وبمساعدة فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيـا، بتجميـع          ، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصل      القيام  -27

، بما في ذلك االتقاقات     الموجودة في اتفاقات أخرى    نقل التكنولوجيا  شروط/ أحكام أواتفاقات نقل التكنولوجيا القائمة     وتحليل  
 الجينية وما يرتبط بهـا مـن معـارف           مثل االتفاقات التعاقدية المتعلقة بالحصول على الموارد       التجارية اإلقليمية أو الثنائية،   

وقد يشتمل هذا التجميع والتحليـل أيـضا علـى النمـاذج            . تقليدية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها       
 قـد تعمـل     توجيهات دولية الشروط القياسية لنقل التكنولوجيا والتي يمكن استخدامها لوضع         /األحكام/الموجودة في االتفاقات  

  .شروط نقل التكنولوجيا/أحكام/أفضل الممارسات بشأن تطبيق اتفاقات/ الجيدةتابة مرجع للممارسابمث
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تتضمن الوكاالت الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصـة للبحـوث،        أو شبكات /و كات تعاونية ارشتشجيع إعداد     -28

أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليـين، بمـا   والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات األصلية والمحلية و   
 مـن خـالل عـدة    فيما بين بلدان الجنوب والنماذج البديلة للتعاون الثالثي أو اإلقليمي أو المتعدد األطراف،     في ذلك التعاون    

  :وسائل منها
ء وعمل   فيما بين مؤسسات البحوث في البلدان النامية، مثال من خالل إنشا           حادات للبحوث تامساندة إنشاء     )أ(

  شراكات لبراءات االختراع أو وكالء تسويق الملكية الفكرية؛
بين الجامعات ومؤسسات البحوث األخرى فـي البلـدان المتقدمـة           العلمي والتكنولوجي   تعزيز التعاون     )ب(

 باإلضـافة إلـى     ة، بما في ذلك إنشاء برامج للتبادل األكاديمي والسيما على المستوى العالي والتالي لدرجة الدكتوراه              والنامي
برامج أخرى من شأنها أن تعزز سهولة تنقل الباحثين ووضع برامج للحصول على درجة الدكتوراه فـي البلـدان الناميـة،        

  ؛، على سبيل المثالترتيبات توأمةمن خالل إنشاء وتمويل والوصول إلى البنية األساسية للبحوث واإلبتكارات وإنشائها، 
عات ومؤسسات التعليم والتدريب األخـرى فـضال عـن مؤسـسات البحـوث      تشجيع التفاعل بين الجام   )ج(

تحالفات أو مشاريع مشتركة أو شراكات بين القطاعين        والتطوير من ناحية والقطاع الخاص من الناحية األخرى، من خالل           
  ؛العام والخاص

دمة النمـو والبلـدان     مساندة وجود تعاون تكنولوجي طويل األجل بين الشركات الخاصة في البلدان المتق             )د(
النامية بما في ذلك التمويل المشترك للمؤسسات المحلية التي ال تمتلك إال قليال من فرص الحـصول أو ال تمتلـك فـرص                        

  ؛برامج المواءمةلالستثمار طويل األجل، من خالل، مثال، إنشاء وتعزيز ما يسمى 
 في االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى بغية ضـمان         الموجودة التعاون مع العمليات ذات الصلة    إنشاء أو تعزيز      -29

  : وتجنب ازدواج األعمال، إلى أقصى حد ممكنأوجه التآزراالتساق والمساندة التبادلية وزيادة 
 الخاصة بتبادل المعلومات الوطنية واإلقليمية والدولية بآلية غرفـة تبـادل   وصل النظم القائمة ذات الصلة     )أ(

  ذلك مثال، وحسبما هو مالئم، من خالل آليات تعمل تبادليا؛المعلومات، بما في 
 بشأن األنشطة مع الهيئات المعنية باألمر من الخبـراء مثـل فريـق الخبـراء      تبادل المعلومات مواصلة    )ب(

لمـشتركة  المعني بنقل التكنولوجيا في ظل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وكذلك من خالل أفرقة االتصال ا               
  التابعة التفاقيات ريو الثالث واالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي؛

 مع االتفاقيات األخرى عن التكنولوجيـات ذات األهميـة           حلقات عمل مشتركة   استكشاف خيارات لتنظيم    )ج(
  والصلة المشتركة؛

ـ   التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة الستكشاف طبيعة ونطاق            )د( لمـساندة  الي اإلسـتراتيجية    خطـة ب
  . بغية تحديد األنشطة التعاونية المشتركة وخيارات تحقيق التضافر الممكنة وبناء القدراتاالتكنولوجي

  دور األبطال وإمكانية إنشاء مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي    - سادسا
تلعب دورا هاما في تـشجيع ومـساندة التنفيـذ     أن كأبطال لنقل التكنولوجيايمكن لألطراف والمنظمات التي تعمل        -30

 وبرنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، ال سيما إذا وضعت آليات              19 إلى   16الفعال للمواد   
 األعضاء في    بلدا من البلدان   23 من قبل    1995 وعلى سبيل المثال، فإن مبادرة تكنولوجيا المناخ التي أنشئت عام             .تنافسية

الوكالة الدولة للطاقة واللجنة األوروبية لمساندة تحقيـق األهـداف المتعلقـة            /منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي     
بالتكنولوجيا في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، تشير إلى الدور المفيد لمثل هـذه الـشبكة المكونـة مـن                      

مبـادرة مماثلـة لتكنولوجيـا التنـوع     ’ويمكن أن يكون إنشاء  . ايذ الفعال لألحكام المتعلقة بنقل التكنولوجي  األبطال في التنف  
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وتظل عدة أسئلة بدون إجابات، بمـا   .  مفيدا ومحبذا إذا كانت المبادرة تسهم بفعالية في تنفيذ اإلستراتيجية الحالية          ‘البيولوجي
والمجموعة المحتملة من األنشطة وأسئلة األخرى حسبما حددت في التقرير الذي           في ذلك أسئلة عن االحتياجات من التمويل        

  1.أعده األمين التنفيذي كي ينظر فيه االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
 ألفضل مساهمة مقدمة من المشاريع أو األفراد أو المنظمات غير الحكوميـة         جائزة للتنوع البيولوجي  ويمكن تقديم     -31

، بما في ذلك أفضل الممارسات المتعلقـة  2010الخ لتحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام      ) ...الحكومات المحلية بما في ذلك    (
وتسلط الجائزة الدولية الضوء على الممارسات السليمة الجيدة ذات الـصلة            . بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي    
  ).مع إدخال تعديالت عليها حسبما هو مالئم(ل والتي يمكن لآلخرين إعادة تنفيذها في المستقب

  آليات التمويل    - سابعا
بعد عقد من االعتراف المتواصل بالحاجة المستمرة للنقل الفعال للتكنولوجيات ذات الصلة بحفظ التنوع البيولـوجي         -32

، بما في ذلـك التكنولوجيـا البيولوجيـة    واستخدامه المستدام أو استخدام الموارد الجينية والتي ال تلحق أضرارا كبيرة بالبيئة     
والتكنولوجيات التقليدية، فإن فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بنقل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي والتكنولـوجي            

  :يتعجب من مالحظة ما يلي
  ف االتفاقية؛لم تشتمل أغراض العديد من األنشطة واآلليات الموجودة لنقل التكنولوجيا على تنفيذ أهدا  )أ(
هناك نقص في التضافر بين آليات التمويل القائمة التي تكرس أعمالها لنقل التكنولوجيا من أجـل تنفيـذ                    )ب(
  االتفاقية؛

  .لم تُعالج االحتياجات القائمة لفترة طويلة في العديد من البلدان فيما يتعلق بتنفيذ أهداف االتفاقية  )ج(
مثل مرفق البيئة العالميـة ومنظمـات       متنوعة من آليات تمويل مستدامة       موعةمجومع التشديد على الحاجة إلى        -33

  :التمويل الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات الخيرية الخاصة وغيرها، هناك حاجة إلى ما يلي
 بشأن جمع التبرعات، مثال عن طريق تعبئة األنـشطة الخيريـة واسـتخدام معـارض           التفكير اإلبداعي   )أ(

  جيا لتعبئة أموال بدء التشغيل؛التكنولو
 مع اتفاقيات ريو واالتفاقيات المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي علـى جميـع     تجميع االحتياجات من التمويل     )ب(
  المستويات؛
   في برامج بناء القدرات والتدريب القائمة؛إدماج وحدات نقل التكنولوجيا  )ج(
  .ات الالحقة من التمويل داخل برامج التمويل القائمة واالحتياجإثارة جدول أعمال التنوع البيولوجي  )د(

  . للقطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى وجود وعي بالتمويل المتاحمصادر التمويل المحتملةعن المعلومات توليد   -34
  :يجب توفير التمويل لجملة أمور منها  -35

  ؛تدريب العاملين في مجال نقل التكنولوجيا  )أ(
  عامالت؛م عن التكنولوجيات المتاحة فضال عن صكوك الاعد البياناتقووتحديث إنشاء   )ب(
  .إنشاء مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي المقترحة  )ج(

---- 
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