
طبع عدد محدود من ، يدة مناخيامحا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

  من جدول األعمال 7- 6 البند
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشردة في االجتماع الالمقررات المعتم
 عناصر نظم فريدة لحماية المعارف التقليدية  10/41المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
التي المحدثة  أن عناصر النظم الفريدة، على النحو الوارد في الفصل الثاني من المذكرة يالحظ  - 1

 تتضمن عناصر مفيدة للنظر فيها عندما تعد األطراف ،)UNEP/CBD/WG8J/6/5(األمين التنفيذي أعدها 
فريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية على المستويات المحلي نظم والحكومات عناصر 

  والوطني واإلقليمي والدولي؛
الممارسات للمجتمعات  أنه ينبغي إعداد النظم الفريدة لحماية المعارف واالبتكارات ويالحظ أيضا  - 2

األصلية والمحلية مع مراعاة القوانين العرفية والممارسات والبروتوكوالت المجتمعية، حسب االقتضاء، مع 
  المشاركة الفعالة لهذه المجتمعات وموافقتها ومساهمتها؛

 تأخذ  األطراف التي لم تنظر أو تعد بعد النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية على أنيشجع  - 3
  التدابير الالزمة للقيام بذلك، حسب االقتضاء؛

حماية د األمين التنفيذي بمعلومات عن عناصر النظم الفريدة المتصلة بي األطراف إلى تزويدعو  - 4
المعارف التقليدية التي اعتمدتها، بما في ذلك عمليات تقييم كفاءة هذه التدابير، سواء كانت محلية أو دون إقليمية أو 

  أو إقليمية من حيث التركيز؛طنية و
 عن أي تدابير إقليمية اتُخذت لحماية المعارف اإلبالغإلى  األطراف والحكومات يدعو  - 5

واالبتكارات والممارسات التقليدية العابرة للحدود الوطنية التي لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات 
أو نفذت، بما في ذلك األدلة /ريدة التي يجري إعدادها أو أعدت والصلة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك النظم الف

  ءة هذه التدابير؛التي تثبت كفا
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 تجميع وإتاحة المعلومات، بواسطة آلية غرفة تبادل ةواصلم األمين التنفيذي يطلب إلى  - 6
ارف واالبتكارات ، عن التدابير التي تتخذها األطراف إلعداد نظم فريدة لحماية المع في االتفاقيةالمعلومات

  والممارسات التقليدية، على مختلف المستويات، بما فيها المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية؛
راء م آي األخرى المعنية إلى تقدالمنظمات األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية يدعو  - 7

من خالل دراسات الحاالت، عن كيفية تفاعل القوانين التشريعية والقوانين العرفية فيما يتعلق بحماية المعارف 
دية آللية غرفة النتائج التي ينبغي إتاحتها من خالل بوابة المعارف التقليعن واالبتكارات والممارسات التقليدية و

  ؛في اجتماعه السابعلعامل لفريق اا ، لنظرالتفاقيةتبادل المعلومات في ا
، في )UNEP/CBD/WG8J/6/5(ث مذكرته عن الموضوع يحدت إلى األمين التنفيذي يطلب أيضا  - 8

، ضوء دراسات الحالة والخبرات المكتسبة، مع اإلشارة إلى التغييرات التي أدخلت على دراسات الحالة المقدمة
  كام المتصلة بها في اجتماعه السابع؛واألح) ي (8لمادة عني باالفريق العامل المنظر وذلك ل

فريدة التي يمكن إعدادها أو اعتمادها أو إقراراها بالعالقة الواضحة بين كفاءة النظم اليأخذ علما   - 9
المنافع والحاجة إلى منع استغالل المعارف واالبتكارات وتقاسم أحكام الحصول تويات، وتنفيذ على مختلف المس

 لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وسوء استخدامها، على النحو المنصوص والممارسات التقليدية التي
   حاء؛7/16عليه في المقرر 

بقرار الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في دورتها الثامنة والثالثين يأخذ علما   - 10
، 2009تشرين األول / أكتوبر1يلول إلى أ/ سبتمبر22، المنعقدة في جنيف من )الدورة العادية التاسعة عشرة(

أن تضطلع بمفاوضات تعتمد على نصوص " األخرى وحافللمواصلة عملها دون المساس باألعمال الجارية في الم
، يكفل الحماية الفعالة للموارد الجينية، )أو صكوك(لتوصل إلى اتفاق بشأن نص صك قانوني دولي بهدف ا

  ؛"ير الثقافي التقليديوالمعارف التقليدية ومظاهر التعب
 بصفة خاصة، بأعمال اتفاقية التنوع البيولوجي، فيما يتعلق بالنظم الفريدة ،يأخذ علما أيضا  - 11

وفيما يتعلق بوضع بروتوكول ملزم قانونا لحماية معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية؛ 
  ؛ في وقت مبكرنافعبشأن الحصول وتقاسم الم

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية  بالغ إةواصلماألمين التنفيذي لب إلى يط  - 12
 نالتابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ع) الفولكلور(التقليدية والفنون الشعبية  ية والمعارفوراثوالموارد ال

  .ية في أعمال اللجنة الحكومية الدولية المساهمة بإيجابةواصلم أعاله و6األعمال المنجزة في إطار الفقرة 
----  


