
طبـع عـدد   ، األمم المتحدة محايدة مناخيا ساهمة في مبادرة األمين العام لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللم 
  .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .محدود من هذه الوثيقة

   الفريق العامل المفتوح العضوية

  االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي
  ثالثا	جتماع ال
 أيار/مايو 28-24نيروبي، 

  *من جدول األعمال المؤقت 7البند 
  

  يولوجيمواصلة بحث المبادرة المقترحة بشأن تكونولوجيا التنوع الب

  مشروع توصية مقدم من الرئيس

تنفيذ االتفاقية بأن يعتمد مؤتمر األطراف فـي  ستعراض المفتوح العضوبة المخصص الالفريق العامل  يوصي
  :اجتماعه العاشر مقررا على غرار ما يلي

بالمساهمة المحتملة لمبادرة طوعية بشأن تكنولوجيا التنوع البيولوجي في تعزيز ودعم  إذ يقر  - 1

ية، فيما بين األطراف في االتفاقية، حيائلحصول الفعال على التكنولوجيا وعلى نقلها، بما في ذلك التكنولوجيا األا

أن المبادرة بشأن تكنولوجيا التنوع البيولوجي هذه تحتاج  يشدد علىكعناصر أساسية لبلوغ األهداف الثالثة لالتفاقية، 

  :إلى ما يلي

كام ذات الصلة في االتفاقية، وبرنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون أن تقدم دعما لتنفيذ األح  )أ(
فضال عن الخطة االستراتيجية  2لتنفيذ العملي لبرنامج العمل،امع األخذ في الحسبان استراتيجية  1،العلمي والتكنولوجي

  ؛2020- 2011لالتفاقية للفترة 

  ات التكنولوجية المحددة من البلدان المتلقية؛أن تكون مدفوعة بالطلب ومستندة إلى االحتياج  )ب(

  أن تكون معرفة على نحو جيد وذات طبيعة طوعية؛  )ج(

أن تكون مدفوعة من خالل المشاركة النشطة والمتوازنة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية، بما في ذلك   )د(
  دان ذات االقتصاد االنتقالي؛أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبل

  أن تكون ممولة على نحو واف، بدون أن تشكل عبئا ماليا إضافيا على البلدان النامية؛  )ه(

  أن تسهم في الحصول على التمويل الجديد واإلضافي؛  )و(

ومن  ،من بناء القدرات والتدريب للبلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا اأن تقدم وتعزز مزيد  )ز(
، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، بشأن القضايا المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتعاون دول الجزرية الصغيرة الناميةالبينها 

  العلمي والتكنولوجي في إطار االتفاقية؛

أن تواصل النظر في قضايا مثل هيكلها وإدارتها وترتيبات التمويل، وغيرها، بالتفصيل الواجب   )ح(
  إنشاء المبادرة؛ بمجرد
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ي الحسبان أن مشاركة وموافقة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية وجميع أصحاب أن تأخذ ف  )ط(
  المصلحة المعنيين تعتبر أساسية للنقل الناجح للتكنولوجيا ذات األهمية لالتفاقية؛

درات القطاعية، على سبيل عمليات والمبادرات القائمة، وتتعاون معها، بما في ذلك المباأن تستعين بال  )ي(
، بغية تعزيز أوجه التآزر (IAASTD)المثال التقييم الدولي للمعارف والعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية 

  وتجنب اإلزواجية في العمل؛

لة تحديد الفجوات في أعمال العمليات والمبادرات القائمة، بما في ذلك بالحاجة إلى مواص وإذ يعترف  - 2
المقترحة بشأن لمبادرة ا من جانبالمبادرات القطاعية، بغية تحقيق أوجه التآزر بالكامل وتجنب اإلزدواجية في العمل 

  ؛تكنولوجيا التنوع البيولوجي

، ومؤسسات البحوث لمبادرات الدوليةاألطراف والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات وا يدعو  )أ(
ذات الصلة وقطاع األعمال، إلى تزويد األمين التنفيذي بمعلومات عن األنشطة المنفذة حاليا من جانب المنظمات 

تيسر أو تعزز  وأبما في ذلك المنظمات والمبادرات القطاعية، التي تدعم ، اإلقليمية أو الوطنيةأو  والمبادرات الدولية
دعم عمليات تقييم االحتياجات ) 1(بشأن لوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي ذوي األهمية لالتفاقية، مثال نقل التكنو

الحلقات الدراسية والندوات ذات الصلة؛ ) 3(؛ ذات الصلةالتدريبية  بناء القدرات والدورات دورات  )2(التكنولوجية؛ 
ذلك مطابقة وتحفيز أو تيسير إقامة التحالفات أو االتحادات  تنفيذ األخرى بما فيأنشطة ال) 5(المعلومات؛  نشر) 4(

  بشأن التكنولوجيات ذات األهمية لالتفاقية؛المعنية بالبحوث، أو المشاريع المشتركة، أو الترتيبات الخاصة بالتوأمة، 

بادل األمين التنفيذي أن يجري تحليال لهذه المعلومات وأن ينشرها من خالل آلية غرفة ت يطلب إلى  )ب(
تيسر أو تعزز  وأالمعلومات التابعة لالتفاقية، بغية توفير معلومات ملموسة وعملية بشأن األنشطة الجارية التي تدعم 

نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي ذوي األهمية لالتفاقية، وأن يحدد الفجوات في األعمال الحالية وفرص 
  تآزر؛أو تعزيز أوجه ال/هذه الفجوات و ملء

األطراف المهتمة باألمر والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات والمبادرات، ومؤسسات  يدعو  )ج(
أعاله، ) ب(2و) أ(2أعاله والمعلومات المقدمة وفقا للفقرتين  1مراعاة الفقرة  معث وقطاع الصناعة ذوي الصلة، والبح

  لبيولوجي، التي ستستضيفها أمانة االتفاقية؛إلى النظر في دعم إنشاء المبادرة بشأن تكنولوجيا التنوع ا

األطراف إلى النظر في إدراج إعداد عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية في مراجعة  يدعو  - 3
  وتحديث االستراتيجيات وخطط األعمال الوطنية للتنوع البيولوجي؛

  .الدعم المالي وفقا لذلك مأن تقد، ةالعالميالبيئة مرفق ك مؤسسات التمويل، بما في ذل إلىيطلب   - 4
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