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  م� ج�ول األع�ال

م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
روت��ل�ه��ساج��ال��ادئ ال��ج�ه�ة ال��ع�ة   14/12ال�ق�ر 

��عات ال��ل�ة �ل�ع�ب األصل�ة وال�ل
 واس���امه ال����ام

  إن م�ت�� األ��اف،
��� ت�ادل ال�عل�مات، م� االتفاق�ة ال�ي تق��ي م� األ��اف ت� 17إلى ال�ادة  ����إذ 

ال��احة، ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ��ا في ذل� ت�ادل ن�ائج ال���ث ال�ق��ة والعل��ة واالج��اع�ة 
واالق��اد�ة، ف�ال ع� معل�مات ��أن ب�امج ال��ر�� وال��ح، وال�عارف ال�����ة، وال�عارف األصل�ة 

 أم�� ذل�، إعادة ت���� ال�عل�مات،

األ��اف تق��ي م�ال�ي م� االتفاق�ة  18ال�ادة أ��ا إلى  و�ذ ����
ل�عاون م� أجل ت���� واس���ام ال����ل�ج�ات، ��ا في ذل� ال�عارف األصل�ة و�ع�اد ��ائ� ل و��ل� ت���ع

  وفقا لل����عات وال��اسات ال����ة،
روت��ل�ه��ساج��ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة على أن اله�ف م�  و�ذ ���د

ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام  لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
��امه ال����ام، على ال��� ال�����ل�جي واس�ال�قل���ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال�

عادة ت���� ال�عارف ال�قل���ةإلأه��ة ال�عاون ال�ولي  �أخ� �ع�� االع��ارو�ذ 
أو ال����ل�ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ل����� اس�عادة ال�عارف /وال�عل�مات ذات ال�لة ول����ام، واس���امه ا

أه��ة ال����ة ل�� ا�أخ� �ع�� االع��ار و�ذ  ل���ع ال���ل�جي،ذات ال�لة �ا
  أجل اس�عادة معارفها ال�قل���ة و�دارتها،

                                                           
                          ال�ع�وفة �اس� ما�ا �اك���ل                         �اللغة ال�قل���ة ال��ل�ة   "                       الع�دة إلى م�ان ال���أ "     تع�ي   "                روت��ل�ه��ساج��

  

  

                        م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
                  االج��اع ال�ا�ع ع��
                ش�م ال��خ، م��، 

م� ج�ول األع�ال 19ال��� 
  

إن م�ت�� األ��اف،
إذ 

ال��احة، ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ��ا في ذل� ت�ادل ن�ائج ال���ث ال�ق��ة والعل��ة واالج��اع�ة 
واالق��اد�ة، ف�ال ع� معل�مات ��أن ب�امج ال��ر�� وال��ح، وال�عارف ال�����ة، وال�عارف األصل�ة 

أم�� ذل�، إعادة ت���� ال�عل�مات،
و�ذ ����

و��ل� ت���ع العل�يو 
وفقا لل����عات وال��اسات ال����ة،

و�ذ ���د
لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

ال�قل���ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال�
و�ذ 
واس���امه ا

ذات ال�لة �اال�قل���ة 
أجل اس�عادة معارفها ال�قل���ة و�دارتها،

                  
               روت��ل�ه��ساج�� "     كل�ة   1
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أه��ة ال��ف�� الفعال ل���لف ال��ت��ات وال���ك وال��امج واالس��ات���ات وال�عای�� وال��اد�  �ع في اع��اره�و�ذ 

، ودون ال��اس ال��ج�ه�ة وال�قار�� والع�ل�ات ال�ول�ة ذات ال�لة، وال�فا� على دع�ها ال���ادل، مع م�اعاة ال����عات ال����ة
  ��ق�ق ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،

ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة ال�ا�ع ال�عق� ال�� ت���� عل�ه �ع� ال�فاه�� ال�ي ت��اولها و�ذ ��ع في اع��اره أ��ا 
  ،"ال��احة لل��ه�ر"روت��ل�ه��ساج��، م�ل ال�عارف ال�قل���ة 

ب�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات  في العالقاتواالح��ام ال���ادل وال�فاه�  أه��ة ال��ع�ة وال�فاف�ة و�ذ ���د على
ة وغ��ه� م� م����مي �وال���م �ةال�عل�� ال��ل�ة، م� ناح�ة، واألكاد����� واألوسا� العل��ة والق�اع ال�اص وال�هات

  ال�عارف ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، م� ال�اح�ة األخ��، 
إلعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة  روت��ل�ه��ساج��ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة  ع����  -1

  ؛ال����ام اس���امهوال����عات ال��ل�ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي و 
م���عات م� ال�عارف ال�ائ�ة على ��مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة وال��انات األ��اف وال� ی�ع�  -2

 ، ف�ال ع� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ةال����ل�ة، أو ال�ي ت��نها أو ت����فهاال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة أو 
  :وأص�اب ال��ل�ة اآلخ��� إلى ما یلي

ال�ام�ة إلى إعادة  جه�دها، ح�� االق��اء، في روت��ل�ه��ساج�� ال��ع�ةاس���ام ال��اد� ال��ج�ه�ة   )أ(
إلى حائ�� ال�عارف األصل���،  ال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام ةت���� واس�عاد

ال�قل���ة، وال س��ا وف� ش�و� م�ف� عل�ها ���رة ل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال�عارف ل العادل �قاس�الوح���ا ی����، ت���� 
  م��ادلة؛

  م� خالل أن��ة ال��ق�ف وال��ع�ة، ح�� االق��اء؛ روت��ل�ه��ساج��تع��� ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة   )ب(
إعادة  وال��افع ال�اج�ة ع�االق��اء، أف�ل ال��ارسات وال�روس ال���فادة واألم�لة ال���ة  ح��، إتاحة  )ج(

��ا في  وال�قاس� ال���ف والعادل لل��افع، �� ال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام،ت��
وآل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات، وح��  ال�عارف ال�قل���ة معل�مات ب�� ال����عات م� خالل ب�ا�ةف��ا ذل� ع�ل�ات ال��ادل 

  ��ادل ال�عارف؛ل ���ات األخ�� الم� خالل االق��اء 
وت�ادل أف�ل ، روت��ل�ه��ساج�� اس���ام ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة فيع� ال���ات ال�����ة  اإل�الغ  )د(

�إعادة  ف��ا ی�عل�، ��ائيال�عاون ال�ولي واإلقل��ي وال، به�ف تع��� وج�ت ال��ارسات ال��علقة �ال��اب�� ذات ال�لة، أی��ا
وآل�ة ال�����ة ع�� ال��ود، م� خالل ال�قار�� ال����ة  �ا في ذل� إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة، �ت���� ال�عارف ال�قل���ة
) �(8في اإل�الغ ع� ال�ق�م ال���ز في ت�ف�� ال�ادة  ك��اه�ة 2ال�عارف ال�قل���ة معل�مات و��ا�ةغ�فة ت�ادل ال�عل�مات 

واألح�ام ) �(8ل�ادة لب�� ال�ورات ال���� العامل ال�ف��ح الع���ة  الف���ل��ف�� و ل الف�ع�ةواألح�ام ال���لة بها إلى اله��ة 
ل����ل األن��ة  الالزمة ح�� ال��اردإلى وال����ات  األخ��  دع�ة األ��اف وال���مات، و ا ال�ق�لة�ال���لة بها في اج��اعاته

  ال����رة أعاله؛
ى أن تأخ� ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة روت��ل�ه��ساج�� إل م���ة األم� ال����ة لل����ة والعل� وال�قافة ی�ع�  - 3

  في االع��ار؛

                                                           
                                                      ، هــي جــ�ء مــ� آل�ــة غ�فــة ت�ــادل ال�عل�مــات ال�ا�عــة التفاق�ــة https://www.cbd.int/tk/default.shtml                                             ب�ا�ــة ال�عــارف ال�قل���ــة، ال��احــة علــى الع�ــ�ان   2

 .                ال���ع ال���ل�جي

https://www.cbd.int/tk/default.shtml
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إلى األم��ة ال��ف���ة، �ال�عاون مع ال����ات ذات ال�لة، دع� وت���� ال�ه�د ال�ام�ة إلى اس���ام  ��ل�  - 4
  .روت��ل�ه��ساج��، ح�� االق��اء ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة

  ال��ف�

إلعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات  روت��ل�ه��ساج��ل��ادئ ال��ج�ه�ة ال��ع�ة لمق�مة 
  ال����ام اس���امهال��ل�ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي و 

د ال����ع ال�ولي �االع��اد ال�ث�� وال�قل��� ل���� م� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة على ال��ار  أق� - 1
وه�اك أ��ا اع��اف واسع �ال��اه�ة ال�ي ���� أن تق�مها ال�عارف . ال���ل�ج�ة، وال س��ا في دی�اجة اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي

وال�اجة إلى ض�ان ال�قاس�  –وه�ا ه�فان أساس�ان لالتفاق�ة  –����ام الحف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ل�ل م� ال�قل���ة 
، )�(8 األ��اف في االتفاق�ة في ال�ادة تعه�توله�ا ال���، . ال�عارف ال�قل���ةع ال�اش�ة ع� اس���ام لل��اف والعادل ال���ف

معارف واب��ارات وم�ارسات ال����عات األصل�ة وال��ل�ة ال�ي ت��� أسال��  وص�ن ره�ا ب����عاتها ال����ة، �اح��ام وحف� 
م�ار�ة ال����ام، وت���ع ت���قها على ن�اق أوسع ���افقة و  هواس���ام ال��اة ال�قل���ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي

ه�ه ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات، وت���ع ال�قاس� ال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ه�ه ال�عارف واالب��ارات  حائ�� 
  .وال��ارسات

ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، في ، اع��� م� على ن�� فعال واألح�ام ال���لة بها) �(8ل�ادة اول��ف��  - 2
إلى الف���  ا�ل� ف�ه ، ال�ي��15ا في ذل� ال�ه�ة واألح�ام ال���لة بها، ) �(8ال�ادة ال��عل� �، ب�نامج الع�ل 5/16ال�ق�ر 

��� إعادة ت���� م�اد� ت�ج�ه�ة م� شأنها أن ت إع�اد واألح�ام ال���لة بها) �(8ل�ادة لالعامل ال�ف��ح الع���ة ال���� 
م� اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي م� أجل ت���� اس�عادة  17م� ال�ادة  2ال�عل�مات، ��ا في ذل� ال���ل�ات ال�قاف�ة، وفقا للفق�ة 

  .ل���ع ال���ل�جيذات ال�لة �اال�عارف ال�قل���ة 
�ق�ره ال��ف� �في خ��اصات اواع���  10/43،3مق�ره م�  6ال�ه�ة في الفق�ة تل� ون�� م�ت�� األ��اف ��ل� في  - 3

إلعادة "م�اد� ت�ج�ه�ة ألف�ل ال��ارسات وضع ه�  15أن الغ�ض م� ال�ه�ة  م�ض�الل��ي ق�ما في ال�ه�ة دال  11/14
ت���� ال�عارف األصل�ة وال�قل���ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ��ا في ذل� ال�عارف األصل�ة 

م� االتفاق�ة، م� أجل ت���� اس�عادة  17 م� ال�ادة 2والفق�ة ) �(8ال��ت��ة �ال���ل�ات ال�قاف�ة، وفقا لل�ادة وال�قل���ة 
 ".ال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي

ها واألح�ام ال���لة ب) �(8ج��ع األدوات وال��اد� ال��ج�ه�ة ال�ي وضع� في إ�ار الف��� العامل ال�ع�ي �ال�ادة و  - 4
وت���� ال��اد�  4.، وال س��ا ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة م�ت� ��س�ال لل�عارف ال�قل���ةوت�ع� �ع�ها ال�ع�م��ا��ة 

م�  23ذات ال�لة ال�ادرة ع� م�ت�� األ��اف، ��ا في ذل� الفق�ة  ال�ق�راتال��ج�ه�ة إلعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة إلى 
ل��ان اح��ام ال��اث ال�قافي والف��� لل����عات األصل�ة وال��ل�ة ذات ال�لة ��ف�  ر� :يتغار��ایم�ونة ال�ل�ك األخالقي 

لألدوات  ت���ل�ة يف��ا ی�عل� �ال��الت وق�اع� ال��انات، وه 7/16ف�ال ع� ال�ق�ر  5ال����ام، هل���ع ال���ل�جي واس���اما
اع���ها م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع و ام ال���لة بها، واألح�) �(8الف��� العامل ال�ع�ي �ال�ادة  أع�هااألخ�� ال�ي 

  .ال���ل�جي

                                                           
  . 1                 ، ال��ف�، الفق�ة   43 /  10       ال�ق�ر      ان��   3
  "            جــ�ور ال��ــاة "     تع�ــي   "            مــ�ت� ��ســ�ال "       وع�ــارة   .  18 /  13  ر       ال�قــ�                                                                         مــ�ت�� األ�ــ�اف ال��ــاد� ال��ج�ه�ــة ال��ع�ــة لل�عــارف ال�قل���ــة مــ�ت� ��ســ�ال فــي        اع��ــ�  4
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في االع��ار م��لف اله��ات وال���ك وال��امج واالس��ات���ات  روت��ل�ه��ساج��تأخ� ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة و  - 5

فعال، ��ا في  ها على ن��وت�املها وت�ف�� ذات ال�لة وأه��ة م�اءم�هاال�ول�ة ال��ج�ه�ة وال�قار�� والع�ل�ات  وال��اد� وال�عای��
ح�� االق��اء، وال س��ا وال�ة م���ة األم� ال����ة لل����ة والعل�  6ذل� إعالن األم� ال����ة ��أن حق�ق ال�ع�ب األصل�ة،

ال�ل��ة  م�ائل �اولت���ل والی�ها في توال�قافة ال��علقة �ال�ل��ة ال�قاف�ة، ف�ال ع� ال����ة العال��ة لل�ل��ة الف���ة ال�ي 
  .الف���ة

ع� عادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة، ��ا في ذل� إلوعلى ه�ا ال���، فإنها ت�ل� ال��ء على أه��ة ال�عاون ال�ولي  - 6
إتاحة ال�ص�ل إلى ال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، م�  ����

، ل��اع�ة ه�ه ال����عات ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����امادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة أجل ت���� إع
  .ال�قافيمعارفها وت�اثها في اس�عادة 

ال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة ��ف�  إلعادة ت���� 7روت��ل�ه��ساج��ال��ادئ ال��ج�ه�ة ال��ع�ة 
  ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام

  األه�اف  - أوال
ت���� إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة لل�ع�ب  ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة روت��ل�ه��ساج�� فياله�ف م� ی���ل  - 7

ة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ��ا األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ال�ي ت��� أسال�� ال��اة ال�قل���ة ذات ال�ل
ت���� اس�عادة م� أجل م� االتفاق�ة،  17م� ال�ادة  2والفق�ة ) �(8في ذل� ال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة، وفقا لل�ادة 

و�م�ان�ة  ا��ار اس���امهأو تق��� اس� ح��ودون  8ال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام،
  .��رة م��ادلة�إال ���ج� ش�و� م�ف� عل�ها  9ا،ال�ص�ل إل�ه

االس���ام ال�أل�ف ال��علقة �و���� أن ت�اع� ال��اد� ال��ج�ه�ة أ��ا في ال��ف�� الفعال ل��ة الع�ل العال��ة  - 8
 .�اء 12/12ال����ام لل���ع ال���ل�جي، ال�ي أق�ها م�ت�� األ��اف في ال�ق�ر 

  غ�ضال  -ثان�ا
في س�اق ال�عارف ال�قل���ة ذات " إعادة ال�����" فإن ع�ارة، ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة روت��ل�ه��ساج��ألغ�اض   -9

معارف واب��ارات وم�ارسات ال�ع�ب األصل�ة وال����عات  إعادة"تع�ي ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، 
  11".و�عادة إح�ائها وح�ای�ها ��أن ال���ع ال���ل�جي معارفأو ت� ال���ل عل�ها الس�عادة إلى ح�� ن�أت  10ال��ل�ة

وال����ات ال�ول�ة  12ع�ل�ة لأل��اف وال���مات ���ا�ة ت�ج�هاتوالغ�ض م� ال��اد� ال��ج�ه�ة ه� أن ت��ن   -10
وق�اع� ال��انات وال��الت وم�ارف ال���ات وال����ات  األع�اب وال��اتات وال���اناتواإلقل���ة وال��احف وال�امعات وح�ائ� 

ال�عارف ال�قل���ة  ال�ائ�ة علىوال��انات األخ��  ، والق�اع ال�اصال�عل�مات وال����عات ال�اصةدوائ� ودور ال��ف��ات و 

                                                           
 .        ، ال��ف�   295 /  61                    ق�ار ال��ع�ة العامة   6
  .                                            �اللغة ال�قل���ة ال��ل�ة ل�ع� ال�ا�ا �اك���ل  "                       الع�دة إلى م�ان ال���أ "     تع�ي   "                روت��ل�ه��ساج�� "     كل�ة   7
 .                                                  ، ال��ف�، اخ��اصات ال��اد� ال��ج�ه�ة إلعادة ال�����   دال    14 /  11       ال�ق�ر   8
  .                                                                        ال ت��ل ه�ه الفق�ة دون ت���� أ� ح�� م� أح�ام ب�وت���ل ناغ��ا، ح�� االق��اء  9

  .                                ة على معل�مات ذات صلة أو ت���ل�ة                                 ق� ت���ل ال�عارف ال�قل���ة ال�ع��  10
         �ـلة ��فـ�                                                                                                                            ان�� ال����ة ال�ي أع�ها األم�� ال��ف��� ��أن وضع م�اد� ت�ج�ه�ة ألف�ل ال��ارسات ال��ت��ـة �إعـادة تـ���� ال�عـارف ال�قل���ـة ذات ال  11

   ).  13         ، الفق�ة UNEP/CBD/WG8J/8/5 (                                    ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام 
                      أو ال��ل�ــة وال�عل�مــات  /                                                                                                             ��ــا فــي ذلــ� ال���مــات دون ال����ــة واإلدارات ال���م�ــة ال�ــي قــ� ت�ــ�ن حــائ�ة علــى ال�عــارف ال�قل���ــة لل����عــات األصــل�ة و  12

 .                            ال���ل�جي واس���امه ال����ام                                             ذات ال�لة أو ال����ل�ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع 
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في ال�ه�د ال�ام�ة إلى ، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، أو ت��نها أو ت����فها وال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة
  .إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة

��ع�� تف���ها مع م�اعاة ال���ع ال��اسي والقان�ني واالق��اد� سال���ة ال�ي  ةل��ارسل ال��اد� ال��ج�ه�ة دل�الت��ل و   -11
ال��ل�ة، وت���قها في ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ول و��ان ةم�س�ة و ح��مو وال���ي وال�قافي، ح�� االق��اء، ل�ل ��ف 

س�اق مه�ة �ل م���ة وم���عاتها وال����عات ذات ال�لة، مع م�اعاة ال��وت���الت ال����ع�ة واإلج�اءات األخ�� ذات 
 .ال�لة

  .وال��اد� ال��ج�ه�ة ل��� إل�ام�ة أو نهائ�ة  -12
س�ات وال��انات وال�ع�ب األصل�ة ل���ع ال��اسي والقان�ني واالق��اد� وال���ي وال�قافي لل�ول وال�� ن��ا لو   -13

وال����عات ال��ل�ة ال�ي ق� ت�ارك في ع�ل�ة إعادة ال�����، م� غ�� ال��جح أن تغ�ي ه�ه ال��اد� ال��ج�ه�ة ج��ع ال��ائل 
 تال��ار�ة في ع�ل�ای��غي أن ت�ف� ت�ج�هات ع�ل�ة ألول�� ال�ی� ی�غ��ن في  اأنه غ��. ال�ه��ة ال��ارسةال�ي ق� ت��أ في 

  .إعادة ال�����
 13ال�عل�مات، يمه�� ذل� في ال��اد� ال��ج�ه�ة أول�� ال�ی� �ع�ل�ن في م�ال إعادة ال�����، ��ا�              ّ و���غي أن ت��    -14
ال�ي ���� ماك� األ�ع� األف�ار ��أن  أن ت�ف�، أو ذات صلة سل��ة ��أن االس��ا�ات ال��اس�ة أل� م�ائل ق�ارات ات�اذم� 

  .م��� م� ال���ات�ان� ه�اك حاجة إلى م�اع�ة إذا الل��ء إل�ها لل���ل على 
 ذات ال�لةمعارفها ال�قل���ة  اس�عادة���غي أن ت�اع� ال��اد� ال��ج�ه�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في و   -15

  .ا، و�عادة إح�ائها وح�ای�ه��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام
  ��اقال  -ثال�ا

على معارف واب��ارات وم�ارسات ال�ع�ب األصل�ة  ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة روت��ل�ه��ساج��ت����   -16
  .وال����عات ال��ل�ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام

  اإلرشاد�ة إلعادة ال�����ال��ادئ   -را�عا
  :ة ال����� إلى ال��اد� واالع��ارات ال�ال�ةإعادت���� أف�ل ���قة ل�����   -17

معارفها ت���� ی��غي أن ���ن لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، �ل�ا أم�� ذل�، ال�� في إعادة   )أ(
 ال���ع ال���ل�جي�ف� اس�عادة ال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة � فيال�قل���ة، ��ا في ذل� ع�� ال��ود ال�ول�ة، ل��اع�تها 

  ؛واس���امه ال����ام
في ال�ادة  ال����ص عل�ه ال�عارف ال�قل���ة" اح��ام"مفه�م  علىجه�د إعادة ال����� ال�اج�ة  ت�ت��  )ب(

  14، ح�� االق��اء؛األخ��  ، مع م�اعاة إعالن األم� ال����ة ��أن حق�ق ال�ع�ب األصل�ة، وال���ك)�(8

                                                           
 ُ               وُ��ـ���م ال��ـ�لح   .                                                                                                            مه�ي ال�عل�مات ه� ال��� ال�� ���ع، و���ل، و�ـ���، و��ـ�ن، و��فـ�، و��ـ��جع، و���ـ� ال�عل�مـات ال����عـة أو ال�ق��ـة  13

                     أو ����فة م�ق�مة ذات   ) U.S. Occupational Outlook Handbook (2008-2009 edition), p. 266)     ان��    " (           م�� ال����ة أ "                     ���ل ت�ادلي مع م��لح 
      اإلعـــالم                                  غ�ـــ� أن ال����ــات ت�ـــ���م اآلن وســـائل   .                                                                                     و�قـــ�م أم�ـــاء ال����ــات عـــادة �ـــإدارة ال�عل�مـــات الــ�اردة فـــي ال��ـــ� أو ال�ــ�الت ال�رق�ـــة األخـــ��   .    صــلة

                            ال��عـ�د االسـ�ع�االت أ��ـا ل�صـف   "                  ال�عل�مـات ال�ه��ـة " ُ             وُ�����م م�ـ�لح   .                                                                           وال����ل�ج�ا ال��ی�ة اس���اما واسعا، و�ال�الي، ت� تع��� دور أم�اء ال����ات
 Introduction to the)     ان�ــ�  (               ومــ�ی�� ال�ــ�الت                              عل�مــات وأخ�ــائ�ي ن�ــ� ال�عل�مــات           ومــ�ی�� ال�                 أم�ــاء ال��ف��ــات                          ال�هــ� األخــ�� ال��ــابهة، م�ــل 

Library and Information Professions, by Roger C. Greer, Robert J. Grover, Susan G. Fowler, pp. 12-15) .(   ت                     و�ع�ـل مه��ـ� ال�عل�مـا  
 .                                                      في م���عة م���عة م� ال��س�ات ال�اصة والعامة واألكاد���ة
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الق�� وال��ارسات واآلراء العال��ة والق�ان��  ض�� أم�ر أخ��،، �ق��ي اح��ام ال�عارف ال�قل���ة اح��ام  )ج(

 ال�ول�ة مع االل��امات ، ��ا ی���الع�ف�ة وال��وت���الت ال����ع�ة وحق�ق وم�الح ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
  ؛وال��وف ال����ة

ات ال��ل�ة، م� أجل ب�اء ال�قة ت��ل� إعادة ال����� إقامة عالقات دائ�ة مع ال�ع�ب األصل�ة وال����ع  )د(
���� أن ت��ن ه�ه و . ال�����ة ب�� ال�قافات وت�ادل ال�عارف وال��ال�ة وال��االتوالعالقات ال���ة وال�فاه� ال���ادل 

  15وت��� مفه�م ال�عاملة �ال��ل؛ ل���ع األ��افالعالقات مف��ة 
 م�االتاء العالقات، وأن ت��ع على إ��اد ی��غي أن ت��ن جه�د إعادة ال����� ت�لع�ة، وأن تع�ز ب�  )ه(

  م����ة ب�� ال�قافات وتقاس� ال�عارف؛
ال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة ذات ال�لة  ال�ائ�ة على�ع� اس�ع�اد ال��س�ات   )و(

لل�عاون مع  االس�ع�اد�، ��ا في ذل� عادة ال����إل، ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام أو ال�ي ت��نها أو ت����فها
  ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ل�ضع ت�اب�� م�اس�ة، أم�ا أساس�ا ل��اح الع�ل�ة؛

ال�عارف  الس�الم االس�ع�ادق� ت��ل� إعادة ال����� م�اع�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة على   )ز(
ال�ع�ب  ه�ه م�اس�ة ثقاف�ا، على ال��� ال�� ت��ده �سائلوال�فا� عل�ها، ب �لةذات الوال�عل�مات ال�عاد ت����ها ال�قل���ة 

  وال����عات؛
����� أه��ة إعادة ت���� ال�عارف ال�ي تق�م �إعادة الال��س�ات وال��انات و أل��اف ا ت�ركی��غي أن   )ح(

ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة على ال��� ال�� ت��ده  16ال�قل���ة ال���ة أو ال�ق�سة أو ال���ان�ة أو ال��اسة،
  ، �أول��ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؛ال�ع��ة

وت���� م�ارساته�  وعي العامل�� في م�ال إعادة ال����� ز�ادة���� تع��� إعادة ال����� ع� ����   )�(
ل�عای�� األخالق�ة، ��ا ال����عات ال��ل�ة، وفقا ألف�ل م�ارسات ال�عل�مات وال�ع�ب األصل�ة وا يمه�� ذل� في ا، ��ال�ه��ة

ال�لة  �ل��اث ال�قافي والف��� لل����عات األصل�ة وال��ل�ة ذل��ان اح��ام ا ر� :تغار��ایيفي ذل� م�ونة ال�ل�ك األخالقي 
  ��17ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام؛

ال����عات الس�عادة ال�عارف ال�قل���ة ذات  ف��ا ب��د ال���ولة ال�ه� �ت��ل إعادة ال����� االع��اف   )�(
  ؛ودع� تل� ال�ه�د ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام

جه�دا ل�ي ت��ع�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة الق�رة على إدارة معارفها  إعادة ال�����ق� ت��ل   )ك(
، ح�� وال��ار�ة ق��لأو ال ،أو ال��افقة ال��ة وال���قة ع� عل� ،ال���قة ع� عل� ال�قل���ة، وق� ت���� على ال��افقة

 �افع، ح�� االق��اء؛االق��اء، وفقا ل��و� م�ف� عل�ها ���رة م��ادلة وت�ت��ات ��أن تقاس� ال�

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                              األ�ــ�اف، ره�ــا ب��ــ��عاتها ال����ــة، إلــى اح�ــ�ام وحفــ� وصــ�ن معــارف واب��ــارات وم�ارســات ال����عــات األصــل�ة وال��ل�ــة ال�ــي   )  � ( 8            تــ�ع� ال�ــادة   14

                                                                     �امه ال��ــ��ام وت�ــ��ع ت���قهــا علــى ن�ــاق أوســع ���افقــة وم�ــار�ة حــائ�� هــ�ه                                                                   ت��ــ� أســال�� ال��ــاة ال�قل���ــة ذات ال�ــلة ��فــ� ال��ــ�ع ال���لــ�جي واســ��
 .                                                                                                                 ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات، وت���ع ال�قاس� ال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ه�ه ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات

                                                    ��ـــأن اح�ـــ�ام ال�ـــ�اث ال�قـــافي والف�ـــ�� لل����عـــات األصـــل�ة      ر�  :         تغـــار��ایي                                                 ��ـــأن م�ـــ�أ ال�عاملـــة �ال��ـــل فـــي م�ونـــة ال�ـــل�ك األخالقـــي     32       الفقـــ�ة       ان�ـــ�  15
  :                            وال��احـــــــــة علــــــــــى الع�ـــــــــ�ان ال�ــــــــــالي    42 /  10                                                                                وال��ل�ـــــــــة ذات ال�ـــــــــلة ��فــــــــــ� ال��ـــــــــ�ع ال���لـــــــــ�جي واســــــــــ���امه ال��ـــــــــ��ام، ال�ع��ـــــــــ�ة فــــــــــي ال�قـــــــــ�ر 

en.pdf-brochure-https://www.cbd.int/doc/publications/ethicalconduct.  
 .                                 وال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة  16
 .  42 /  10       ال�ق�ر      ان��   17

https://www.cbd.int/doc/publications/ethicalconduct
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 ح��های��غي أن ت��� إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة ت�ادل ال�عل�مات، ب�ال م�   )ل(
ال�ي ال��ف أو ال�ل� اس���ام ال�عارف ال�قل���ة ال��احة لل��ه�ر في  وأال تع�ق األصلي،  حائ�هاأو تق���ها، مع اح��ام حق�ق 

  .ة ت����هاال��ان ال�� �ق�ر إعاد ال��س�ة أوت��ن ل�� 
�����ات، ��ا في ذل� م� ال على م��لف ال���لع بهاال��ارسات واإلج�اءات ال���ة   -خام�ا

واس�عادة ال�عارف إلعادة ت���� واس�الم ب�� ال����عات، ف��ا خالل ع�ل�ات ال��ادل 
  ال�قل���ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام

ل��س�ات إلى اال���ة ال�ال�ة إلعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة إلى تق��� م��رة  ته�ف ال��ارسات واإلج�اءات  -18
وال�ي ت��م  أو ت��نها أو ت����فها ال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة ت��ن حائ�ة علىوال��انات ال�ي ���� أن 

ل�ع�ب األصل�ة ذات م����ات أو م���رات خاصة �ام�اد ت��ن حائ�ة على أو /ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة و
والق�اع ال�اص و���� أن ت��ل ه�ه، على س��ل ال��ال ال ال���، اإلدارات ال���م�ة وال����ات ال�ول�ة . وال��ل�ة

ل����ات ودور ال��ف��ات وا اتوق�اع� ال��انات وال��الت وم�ارف ال��� اتال���اناألع�اب وال��اتات و وال��احف وح�ائ� 
  .وتغ�ي ه�ه ال��ارسات واإلج�اءات ال���ة م�االت م�ل ال����ة واإلدارة وال�عاون . ال�عل�مات دوائ�و وال����عات ال�اصة 

ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة  ال�هات األخ�� ال�ي ت����مأن األ��اف و  غ��؛ ات�ل�ل� ا�ت� الع�اص� ال�ال�ة ت�ت��  ُ وت    -19
  .الف���ة ل�ل ��ف أو م�س�ة أو ��ان األوضاع�اه م�اس�ا، مع م�اعاة ت، ح�� ما هافي ال��� ف� ت�غ�ق�  ساج��روت��ل�ه�� 

  االع��ارات اإلج�ائ�ة  -ألف
  إن�اء ف���  -1

أص�اب  م�ع�دةل��ة  وت�جهه��� في إن�اء ف��� ذ� خ��ة تق��ة، ی�ع�� ال، ال�ي تق�م �إعادة ال�����ت�عا لل��س�ة   -20
 ال�ائ�ة علىوال��س�ات وال��انات األخ�� ال�ع��ة ال��ل�ة، م� أجل ب�اء عالقات ب�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 

  .و���غي أن ت�ارك ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة م�ار�ة فعالة في ه�ه ال��ت��ات. ال�عارف ال�قل���ة
إعادة ال�ع��ة �أص�اب ال��ل�ة م�ع�دة ل�ان الق� ت��ن ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ال��ار�ة في و   -21

  .ال�عارف ال�قل���ة إلعادةأو ع�ل�ات ع�ف�ة قائ�ة /وضع ل���ی� ما إذا �ان� ه�اك ب�وت���الت م���ع�ة وأف�ل ال����� في 
  �ع�ل�ة إعادة ال���� علىت�ر�� ال�هات الفاعلة   -2

ال�ي ال��ار�ة في ع�ل�ة إعادة ال�����، ��ا في ذل� م��ف� ال��س�ات وال��انات  ة���لفالق� ت��ل� ال�هات الفاعلة   -22
أن ���� ل��ر�� فا. ت�ر��ا على إعادة ال�����ال�ع��ة ، وم��ل� ال�ع�ب األصل�ة أو ال����عات ال��ل�ة تق�م �إعادة ال�����

، ول�� في ات ال��ل�ة �ال�عارف وال�هارات الالزمة لل��ار�ة �فعال�ة في ع�ل�ة إعادة ال�����ی�ود ال�ع�ب األصل�ة وال����ع
ال�ق� ذاته، ���� أ��ا لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة أن ت�د� دورا في ت�ر�� م��لف ال�هات الفاعلة األخ�� 

ال�هات الفاعلة  أ��ا وق� ��اع� ال��ر��. ادة ال�����ل��ان م�اعاة ال��اس�ات وال���ل�ات ال�قاف�ة ال��رجة في ع�ل�ات إع
  .ال�����مة في ع�ل�ة إعادة ال����� لل��و�ال��ار�ة في االتفاق على فه� م���ك  ة���لفال

أن ت��ن على عل� على ال�ي تق�م �إعادة ال����� و���� أن ��اع� ال��ر�� أ��ا م��في ال��س�ات وال��انات   -23
في وضع  وأن ��اع� ��ل�ال�قل���ة،  ا��عارفه وال��ائل ذات ال�لةع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ��ائل م�ل حق�ق ال��

أو  معارف تقل���ة ال�ائ�ة علىال�قافات ل���في ال��س�ات  ال��ع�دو���� أن ��اع� ال��ر�� . اتفاقات لع�ل�ة إعادة ال�����
ع�ل�ات ناج�ة إلعادة ووضع ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة على ز�ادة ال�فاه� ال���ادل لو  ت��نها أو ت����فها

، ح���ا ���ن ذل� مالئ�ا ال��ار�ةعلى  ال�ي تق�م �إعادة ال�����ال��س�ات أو ال��انات  و���غي ت���ع م��في. ال�����
�ات ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ذات ال�لة أو أول� /العال��ة و أو اآلراء/ال��ر�� على العادات وفي وم�احا، 
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وال����عات  ةاألصل� أف�اد ال�ع�ب أشاروق� . ���س��ه� أو م���عاته� ق�ل إعادة ال����� و��اء عالقات دائ�ة ����قة م����ة

� �� ودی�م��ف ووج�د. أه��ة شع�ره� �ال�احة ف�ها ���ل دائ� إلىال��ل�ة ال�ی� ����ا ع� ال����ات وم�اك� ال��ارد األخ�� 
غ��� م� ن�ام ثقافي  �ال�ه�ة ا��ع�و  ل�وال����عات ال��ل�ة  ةاألصل� أف�اد ال�ع�بح�اس�ة ثقاف�ة أن /مع�فة � � ذو �وم��ف
وه�ه االق��احات . الع��ر على ال�عل�مات����  �عله� ��ع�ون دون ق�� أنه� أقل شأنا إذا ل� ���ن�ا �ع�ف�ن ��ف�أو  عل�ه�
  18.��غي إع�اد ال��س�ات أو ال��انات ال�ه��ة �إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ةأنه یتع�ي 

ع�ل�ات إعادة ال����� األخ��،  م�ل��ر�� في االع��ار ال���ات ال�����ة وال�روس ال���فادة او���� أن �أخ�   -24
  19.ح�� االق��اء

أو ت��نها  ال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة ال�ائ�ة علىت��ی� ال����عات   -3
  إعادة ال����� الح��ال أو ت����فها

�ع� إن�اء ف��� م�ع�د أص�اب ال��ل�ة وت�ر�� ال��ار���، ت���ل ال���ة ال�ل��سة األول�ة في ع�ل�ة إعادة   -25
 .�إعادة ال���� الح��ال ����20ن ال����عات و الال����� في ت��ی� 

ت��ی� ال�����  أو ���نها أو �����فها معارف تقل���ة ومعل�مات ذات صلة حائ� على�ل م�س�ة أو ��ان على و   -26
ق� ت�غ� ال�ع�ب األصل�ة  ،وفي ال�ق� نف�ه. وات�اذ الق�ارات ال��علقة �إعادة ال����� إعادة ال����� الح��الفي م���عات 

في ت��ی�  أو ت��نها أو ت����فها ال�عارف ال�قل���ة ال�ائ�ة علىأو ال��انات وال����عات ال��ل�ة في م�اع�ة ال��س�ات 
ق�  وال�يم� أجل ت��ی� ال�����،  م���عات ال�عل�مات أو ال�عارف�ل�ات لف��  �ص�ار�����، و الإعادة  ال����� الح��ال

  .�د� إلى �ل�ات إعادة ال�����ت
م�  17تعاونا إقل���ا أو دول�ا وفقا لل�ادة  إعادة ال����� الح��الوق� ی��ل� ت��ی� ع�اص� ال�عارف ال�قل���ة   -27

م� األ��اف ال��عاق�ة ت���� ت�ادل ال�عل�مات، م� ج��ع ال��ادر  17وتق��ي ال�ادة . االتفاق�ة ��أن ت�ادل ال�عل�مات
عارف ال�����ة وال�عارف ال��احة لل��ه�ر، ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ��ا في ذل� ال�

  .���، إعادة ت���� ال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة�، ح���ا ، ��ا في ذل�األصل�ة وال�قل���ة
في االع��ار ع�� إعادة ت���� ال�عارف  ی�ع�� وضعهاال�ي  ال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة�ل �أن ت� و����  -28

ال�ع��ة أو  ال�عارفت� ال�ص�ل إلى وم� م�  و��ف معل�مات ع� م�ى وم� أی�على ال�قل���ة، على س��ل ال��ال ال ال���، 
جهات و ) م�ل ال��ان وال�ار�خ(معارف تقل���ة  ال�ائ�ة علىال��انات وص�ل ال�عارف في ال��س�ات و ، و ألول م�ة ج�عها

و���� أن ت�اع� ه�ه  21.ل�ات ال�قاف�ةأو ال�عارف األصل�ة وال�قل���ة ال��ت��ة �ال���/االت�ال األول�ة في تل� األماك� و
  .ل�عارفال�ائ��� األصل��� على اال�عل�مات في ت��ی� 

م��فة م���� األن�اع على ب�انات  على معل�مات م�ل�ل ال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة أ��ا �و���� أن ت�  -29
في م���عات أو ق�اع� ب�انات ق� ت��ن مف��ة  بهاال���ف�  خ�� م� ال�عل�ماتاألن�اع األوال�عل�مات ذات ال�لة، و  اجغ�اف�

  .واس���امه ال����ام م� أجل حف� ال���ع ال���ل�جي ال�عاد ت����هال���لة ال�عارف ال�قل���ة 
  إعادة ال����� الح��الت��ی� م��أ ال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة   -4

                                                           
 ."   �الم            االس�ع�اد لالس "     ��أن    7                           وه� ت���لي لل��ب�� اإلج�ائي   18
  .                                                                                                             ت��ر اإلشارة إلى أن ال��اث ال�قافي ال�اد�، م�ل الق�ع األث��ة، و��ل� ال�فات ال����ة، �قعان في ن�اق وال�ة ال��ن���  19
  .                                                   ال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة  20
                                         وضــع م�ــاد� ت�ج�ه�ــة ألف�ــل ال��ارســات ال�ــي مــ�     15                الغــ�ض مــ� ال�ه�ــة   :           علــى مــا یلــي     دال    14 /  11       ال�قــ�ر                           تــ�� االخ��اصــات ال�ع��ــ�ة فــي   21

                                                  مه ال��ـ��ام، ��ـا فـي ذلـ� ال�عـارف األصـل�ة وال�قل���ـة                                                                                           شأنها ت���� تع��� اإلعادة لل�عارف األصل�ة وال�قل���ة ذات ال�لة ��ف� ال��ـ�ع ال���لـ�جي واسـ���ا
  .                                                                    م� االتفاق�ة، م� أجل ت���� اس��داد ال�عارف ال�قل���ة لل���ع ال���ل�جي    17          م� ال�ادة    2        والفق�ة   )  � ( 8                                          ال��ت��ة �ال���ل�ات ال�قاف�ة، وفقا لل�ادة 
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 ، م�ل"ال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة"قل���ة ال�ع��ة على إم�ان�ة ال���ل على ال�عارف ال� م��أت��ی�  �ع���ق�   -30
، ف�ال ع� ال��انات على م���� األن�اع ش�لوأی� و��ف وم� م� وفي أ�  ت� ال���ل على ال�عارف ال�قل���ة ال�ع��ة م�ى

��ف� بها في م���عات أو ق�اع� ب�انات ق� ت��ن ال���فة جغ�اف�ا وال�عل�مات ذات ال�لة، واألن�اع األخ�� م� ال�عل�مات ال�
  .مف��ة ل���لة ال�عارف ال�قل���ة ال�عاد ت����ها م� أجل حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام

ال�عارف ال�قل���ة ال�ع��ة، وأن  م��أل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة �فعال�ة في ت��ی� او���غي أن ت�ارك   -31
  .ال�عل�ماتاألخ�� م� ش�ال األو  ةال�ف�� �ةال�ار��الق�� ت���ش� في �ع� ال�االت �

 األصل��� وال�ائ���ال�عارف ال�قل���ة  م��أأل��اف وال���مات في ت�ت��ات اس��اق�ة ل����� ت��ی� ا���غي أن ت��� و   -32
ال���ل على ال�عارف  م��أن � ت��ات اش��ا�ات في القان�ن ال���ي أن ی��� ال��لفو���� أن ت��ل ه�ه ال�� . ل�عارفعلى ا

  .األخ��  ال���ع�ل�ات ال����� و ال�قل���ة في ج��ع ال����رات واالس���امات و 
  ل�عارف ال�قل���ة على ا األصل��� ال�ائ���ت��ی�   -5

  .ل�عارف ال�قل���ةن�اح إعادة ت���� افي  اساس�أ اال�قل���ة أم�  ال�ائ��� األصل��� على ال�عارفت��ی�  �ع�  -33
ال�عارف ال�قل���ة ال�ع��ة، ��ا في  ت��ی� م��أأوال ی�ع�� ال�قل���ة،  ال�ائ��� األصل��� على ال�عارفت��ی�  وم� أجل  -34

ال�لة أو  ت��ن ال�عل�مات ذات ���� أنوفي م�ل ه�ه ال�االت،  22.� ش�لوأی� و��ف وم� م� و�أذل� م�ى ت� اق��اؤها، 
  .مف��ةال����ل�ة ال����رة آنفا 

ق��ها إلى  دس��اعلى اال عادة ت���� ال�عارف ال�قل���ةإل�ل ع�ل�ات ال����عات األصل�ة وال��ل�ة �و���� أن ت�  -35
ت�  م� وم�ى وأی� وم� أو ت����ها أو اس��اف�ها؛ ال�عارف ال�قل���ة ح�ازة����  أی�: ���ی� ما یليلوتقال��ها  ال�ف��ة �ة�ار��ال

االت�ال جهات تل� األماك�، ��ا في ذل� ال��ار�خ و  إلى ال�عارفال�ع��ة و�أ� ش�ل؛ ومعل�مات ع� وص�ل  ال�عارفج�ع 
  .اأو ت����مه ألماك� ال�ي ت��ن ال�عارف ال�قل���ةافي ة لل���ف�� األول�

ل�ي ت��لها ال��س�ات ل�عل م���عاتها م�احة ال�ف��ة، مق��نة �ال�ه�د ا �ة�ار��الق�� الو���� أن ت�اع�   -36
  .اح��ال إعادة ال�����م� أجل عل�ها األصل���  ال�ائ���لل��ه�ر، في ت��ی� 

في  أو ت��نها أو ت����فها معارف تقل���ة ال�ائ�ة علىإلدارات ال���م�ة وال��س�ات وال��انات او���غي أن تع�ل   -37
ال�ائ��� األصل��� الفعالة في ت��ی� و  ال�املة م�ار��ها ت���وأن  ال�ع��ةل��ل�ة ش�اكة مع ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ا

  23.على ال�عارف
  اتفاقات إعادة ال�����  -6

الع�ف�ة أو  هات�ض�ح ع�ل�ة إعادة ت����، ق� ت�غ� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ت��ی� إج�اءاتم� أجل   -38
 24.إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة ت��اولب�وت���الت م���ع�ة  وضع

 ت��ن ل�� ال�ائ��� األصل��� على ال�عارفحق�ق ق� أ� و��جه عام، ی��غي أن تع��ف اتفاقات إعادة ال����� �  -39
 ق��لالأو  ، ��ا في ذل� ال�� في ال���ل على ال��افقة ال���قة ع� عل�، أو ال��افقة ال��ة وال���قة ع� عل�،ال�قل���ة

ته�ف إلى وضع ش�و� م�ف� عل�ها ���رة م��ادلة أن ل�عارف ال�قل���ة ال�ع��ة، و اع�ل�ة إعادة ت���� وال��ار�ة، �ال���ة ل
  .لع�ل�ة إعادة ال�����

                                                           
  .                             ، أو في ال�االت العاب�ة لل��ود )             أو في م���عات            م�ال اإلعارة (                                                 ق� ت��ل ال�عارف ال�قل���ة ال��ج�دة في بل�ان أخ��   22
   ".                                                                إن�اء ف��� ��� م��ل�� لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ذات ال�لة "                                   ���� ت�ق�� ذل� م� خالل ال���ة األولى   23
   ".                          معل�مات ذات صلة أو ت���ل�ة "                                                       ال�عارف ال�قل���ة ال�ي ���� إعادة ت����ها ���� أن ت��ل   24
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االتفاقات اإل�ار�ة  تع�یلال�ه��ة �إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة قادرة على  25ل��س�ات وال��اناتاو���� أن ت��ن   -40

وق� ت��ن ه�ه االتفاقات اإل�ار�ة آل�ات مف��ة . إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة إلدراجم�ل م���ات ال�فاه� أو ال�عاون ، الق�اس�ة
  .ل��ج�ه إعادة ال�����، وال س��ا م� م���ر ال��س�ة

ف�ة، ف�� األرجح و�ذا اس���ت ع�ل�ة إعادة ال����� إلى اتفاقات إ�ار�ة مق��نة ب��وت���الت م���ع�ة أو إج�اءات ع�   -41
  .ال��ار�ة في ع�ل�ة إعادة ال����� ة���لفالاح��اجات ال�هات الفاعلة �الع�ل�ة  تفيأن 
إ�قاء ال��اب�� وال��ال�ف اإلدار�ة ع��  م� ال�����ب، و�اإلضافة إلى ذل�، م� أجل ت���� ع�ل�ات إعادة ال�����  -42

  .أدنى ح� م���
إدراج أح�ام لل��ء إلى ع�ل�ات ت���ة ال��اعات في حاالت ال��اعات ال��علقة و���� ال��� ض�� أ� اتفاق في   -43

  .�إعادة ال�����، ح�� االق��اء
  االس�ع�اد لالس�الم  -7

ق�رة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات " االس�ع�اد لالس�الم" ، ���لم� م���ر ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة  -44
ب��  ال�قل��ا في ذل� ( وتع���آل�ات م�ل�ة ل��ا�ة  �ن�اءل�عارف ال�قل���ة وت����ها واس�عادتها و ا اس�المال��ل�ة ال�ع��ة على 

وق� ی���� ذل� على إعادة إدخال أو إعادة إن�اء أو اس�عادة ال��ارد ال���ل�ج�ة . ال��ن ال�عارف ال�قل���ة واس��ات���ة ) األج�ال
  .ل����عات ال����ةل ا، وفقل���اناتذات ال�لة، م�ل ال��اص�ل ال�قل���ة وسالالت ا

أو /ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ال�ي ت�عى إلى إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة و أن ت��ن ی��غي  ،وم� ث�  -45
ال���ة ال����ة وال��� في  إعادتها�� تال�عارف ال�قل���ة ال�ي  على اس�ع�اد الس�المال�عل�مات ذات ال�لة أو ال����ل�ة 

  .����قة آم�ة ال�عارف ال�قل���ة ال�عادة وحف�ها ح�� ال�اجة، م� أجل ح�ازة 26،ال��اس�ة
إعادة ال����� على دع� ال�ع�ب العاملة في م�ال �ع األ��اف وال���مات وال��س�ات وال��انات ال�ه��ة أو  ّ �    ُ وت    -46

م� خالل نقل ال����ل�ج�ا، ح�� االق��اء، في ب�اء االس�ع�اد وتق��� ال��اع�ة، ��ا في ذل�  فياألصل�ة وال����عات ال��ل�ة 
  .ال�ي تعاد إل�ها ال����ل�ةال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة أو  ق�راتها على اس�الم

  إعادة ال����� ت��حال��� في األش�ال ال�ي  – 27ت���ل ال�عارف ال�قل���ة وت�ث�قها ورق���ها  -8
ف��ا ی�عل� ب��ث�� ال�عارف  28، فق� أث�� ع�د م� ال��ائل في إ�ار االتفاق�ةةمف����ن تأن ال�ق��ة ق�  في ح��  -47

ل��س�ات وال��انات ال�ي ت��� في رق��ة ال����عات، على اوم�اعاة ل�ل�، . ال�قل���ة، ��ا في ذل� ال����ات والف�ص ال����لة
وهي ت�رك ال��ل�ة،  ل�ع�ب األصل�ة وال����عاتل فعالة�املة و �ل� ���ار�ة ب تق�مإعادة ال�����، أن في ع�ل�ة  ك��اع�ة

  .لل��ه�ر و�تاح�ها��ث�� ال�عارف ال�قل���ة، ��ا في ذل� ال�ق��ة ال��ت��ة ب ال��افعل����ات و ت�اما �ل م� ا

                                                           
                                                                                                                    �اف وال���مــات األخــ�� وال��انــات األخــ��، ��ــا فــي ذلــ� ال����ــات ال�ول�ــة وال��ــاحف وحــ�ائ� األع�ــاب وال��اتــات وال���انــات وق�اعــ�            قــ� ت�ــ�ل األ�ــ  25

  .                                           ال��انات وال��الت وم�ارف ال���ات وما إلى ذل�
  .                        م�ل ق�اع� ال��انات اآلم�ة  26
                فـال��ث�� هـ� شـ�ل   .                                                    ��جـى مالح�ـة أن ال��ث�ـ� وال�ق��ـة ��ـ�الن ع�لـ�� م��ـای���  و   .                                                          ال�ق��ة هي ع�ل�ة ت���ـل ال�عل�مـات إلـى شـ�ل رق�ـي أو إل���ونـي  27

  .                                                                                                                         م� أش�ال ال����ل، وعادة ما ���ن ��ا�ة معل�مات، في ح�� أن ال����ل إلى ش�ل رق�ي ه� ت���ل ال�عل�مات ال��ثقة إلى ش�ل إل���وني
                                                                                                        �ــاء، الــ�� ی�صــي �ــأن ت�ــع األ�ــ�اف وال���مــات فــي اع��ارهــا أن ال�ــ�الت ت��ــل نه�ــا واحــ�ا فقــ� مــ� نهــ�ج ح�ا�ــة ال�عــارف    5 / 8       ال�قــ�ر      ان�ــ�   28

                                و��ـــ� إن�ــاء ال�ـــ�الت فقــ� �ال��افقـــة   .                                 ا ��ع�ــا، ولـــ�� شــ��ا م�ـــ�قا لل��ا�ــة                                                                واالب��ــارات وال��ارســـات ال�قل���ــة، و�هـــ�ه ال�ــفة، ��ـــ� أن ��ــ�ن إن�ـــاؤه
   .                                            ال���قة ع� عل� م� ال����عات األصل�ة وال��ل�ة
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ب�ق��ة  ال����ل�ةت�صي �ع� ال��س�ات العاملة في م�ال ال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة أو و   -48
ال�عل�مات، �االح�فا� � ال�ي تق�م �إعادة ال�����م� أجل ت���� إعادة ال�����، مع ال��اح أ��ا لل��س�ة ال����عات، 

ال����عات وال��انات على  على إتاحة�ل ال��ارسات ال���ة إلعادة ال����� أ��ا �و���� أن ت� 29.ل�ف�ها ك�س�لة اح��ا��ة
معارف ال�ائ�ة على وت��ح الع�ی� م� ال��انات . ة�ق��ال، ف�ال ع� ت���� ال�ص�ل إلى ال����عات غ�� ال��ان�اإلن��ن� 

�ال���ع  ذات ال�لةإلى ال�عارف ال�قل���ة ال�� ، م�ل ال��احف، ���رة روت���ة ال�ص�ل أو ت��نها أو ت����فها تقل���ة
  .ال��احة لل��ه�رو ال���ل�جي 

 30لل����ة العال��ة لل�ل��ة الف���ة م���عة أدوات ت�ث�� ال�عارف ال�قل���ةن�� ��ن ��� أن و�اإلضافة إلى ذل�، ��  -49
وال����ات ال����لة، ل�ي ت��� ف�ها  ال��افعذات صلة أ��ا في ه�ا ال��اق ألنها ت�ف� معل�مات أساس�ة، ��ا في ذل� 

  .ات�ث�� معارفه م�اصلةفي و ال ت�غ� أال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ع�� ال�� ف��ا إذا �ان� 
وال�هات ال�ي ت�ع م���عات و��انات ��أن ال�عارف ال�قل���ة ذات صلة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام   -50

�ال��ان على اإلن��ن�، ی��غي أن ت��� في ال�اجة إلى الق�ام ب�ل� مع ال��ار�ة الفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات 
، ح�� االق��اء، ووف� وال��ار�ة ق��لال���قة ع� عل�، أو ال��افقة ال��ة وال���قة ع� عل�، أو الوفقا لل��افقة ال��ل�ة، 

ش�و� م�ف� عل�ها ���رة م��ادلة، مع اإلدراك ال�امل ل�ا ت���� عل�ه ع�ل�ة إتاحة ال�عارف ال�قل���ة �ال��ان م� ت���ات 
  .وم�افع على ح� س�اء

، و�إج�اء ل�ع��� م�اد� ة ت����هاال�لة أ��ا ب����ل ال�عارف ال�قل���ة وت�ث�قها ورق���ها و�عادوم� األم�ر ذات   -51
ال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات ذات ال�لة ال�����ة م� ، تقاس� ����ح���ا  ،ب�اء العالقات وال�عاملة �ال��ل، ی��غي

أش�ال مفه�مة و� �اللغات األصل�ة وال��ل�ة ح���ا ���� هامع ال�فاعالت مع ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة/األن��ة
  31.ال�آزر وال��امل ب�� ال�قافاتأوجه ال����ل�ج�ا و و ومالئ�ة ثقاف�ا، �غ�ة تع��� ع�ل�ات ال��ادل ونقل ال�عارف 

  �اصةالع��ارات اال  - �اء
 وذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام ال�عارف ال�قل���ة ال��احة لل��ه�ر  -1

 واالس���ام ال�ار� وتقاس� ال��افع

م في ات�اذ ت�اب�� خاصة ل�عال�ة تقاس�     ِ ����                                      ُ لل�عارف ال�قل���ة، ی��غي أن ی��� ال�   جارح���ا ���ن ه�اك اس���ام   -52
ال�اش�ة على  ��افعلل ال�قاس� العادل وال���فال�ع��� أو  )أ(: و���� أن ت��ل ه�ه ال��اب��. ح�� االق��اءال��افع، 

ال��اس ال��افقة ال���قة ع� عل�، أو ال��افقة ال��ة وال���قة ع�  ت���ع ال�����م�� ال�ال��� على )ب(أو الس���ام ال�ار�؛ ا
إلى  ال�ق�ق إعادة  )ج(أو  ؛�افعلل� ال���فش�و� م�ف� عل�ها ���رة م��ادلة لل�قاس�  عل�، أو الق��ل وال��ار�ة، وال�خ�ل في

 وال���ف العادل آل�ات لل�قاس� وضع )د( ؛ أوال�ائ��� األصل��� على ال�عارف، ح���ا أم��، ووفقا للق�ان�� ال�ع��ل بها
ه�ه ال�االت، ی��غي أن م�ل وفي . ال�عارف ال�قل���ة ال�ي ت� ج�عها واس���امها لف��ة م��دة أو م����ة ال�اش�ة ع�لل��افع 

لل��اق ال�قافي واالج��اعي واح��اجات وت�لعات ال�ع�ب األصل�ة وال����عات  إلى أق�ى ح� م��� مالئ�ة ت��ن ال��افع

                                                           
   .us-http://aiatsis.gov.au/about  :                      على س��ل ال��ال، ان��  29
  .http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_toolkit_draft.pdf  :                         م�احة على الع��ان ال�الي  30
                                        ال�ـ�اث ال�قـافي والف�ـ�� لل����عـات األصـل�ة                 ر� ��ـأن اح�ـ�ام :                                                                              ی���� هـ�ا ال��ـ�أ أ��ـا فـي م�ـ�أ ال�عاملـة �ال��ـل فـي م�ونـة ال�ـل�ك األخالقـي تغـار��ایي  31

  :                            وال��احــــــــة علــــــــى الع�ــــــــ�ان ال�ــــــــالي    42 /  10                                                                                  وال��ل�ــــــــة ذ� ال�ــــــــلة ��فــــــــ� ال��ــــــــ�ع ال���لــــــــ�جي واســــــــ���امه ال��ــــــــ��ام، ال�ــــــــي اع��ــــــــ�ت فــــــــي ال�قــــــــ�ر 
en.pdf-brochure-.int/doc/publications/ethicalconducthttps://www.cbd .   

http://aiatsis.gov.au/about
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_toolkit_draft.pdf
https://www.cbd
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لى ال�عارف ال�قل���ة واس���امها ع��ل �ال ی���ل�ا  ال�قاس� العادل وال���ف لل��افعو���غي أ��ا ت���ع . ال��ل�ة ال�ع��ة

  32.إذا ت� ال��ازل ع�ها وفقا ل��و� م�ف� عل�ها ���رة م��ادلة، إال ألغ�اض ت�ار�ة أو غ�� ت�ار�ة
ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة لل�عارف ال�قل���ة  13/18و�ل�اقا ���ألة تقاس� ال��افع، اع��� م�ت�� األ��اف في مق�ره   -53

  .ال����� س���اماالادة ال����� و ال��افع ال�ي ���� ت���قها أ��ا في س�اق إعم��رة ��أن تقاس�  ت���� علىم�ت� ��س�ال ال�ي 
ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة و�ضافة إلى م�ألة ال���ل واس�ع�ال ال�عارف ال�قل���ة ال��احة لل��ه�ر، ت����   -54

 ق��لال"أو " ال��افقة ال��ة وال���قة ع� عل�"و" ال��افقة ال���قة ع� عل�"ن�ائح ��أن  لل�عارف ال�قل���ة م�ت� ��س�ال
  .ف��ا ی�عل� �إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام" ةوال��ار�

تع��� إعادة ت���� ال�عارف  ت���ل في ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة روت��ل�ه��ساج��إلى أن ���عة  و�اإلشارة  -55
ال�ائ��� ارف ال�قل���ة ذات ال�لة �ال�ف� واالس���ام ال����ام إلى ال�ع واس�عادة ال�قل���ة به�ف نهائي ی���ل في إعادة ت����

في س�اق ه�ه ال��اد�  ال�قاس� العادل وال���ف لل��افعأ� م�اق�ات ��أن  � ، ف�� ال�ه� أن ت�� األصل��� على ال�عارف
  .ل���ع ال���ل�جي واس���امه ال����امذات ال�لة ��ف� اال�عارف واس�عادة إعادة ت����  م�العامة  ال��فعة��ق� م� تال��ج�ه�ة ال 

  ال���ان�ةال���ة أو ال�ق�سة أو  ال�عارف  -2
�ل م� ال��س�ات وال��انات ل ال���ان�ةال���ة أو ال�ق�سة أو  ال�عارفه�اك حاجة إلى اع��ارات خاصة م� أجل   -56

ق� ال ��لع عل�ها أو ��ل إل�ها إال  ال���ة أو ال�ق�سة ألن �ع� ال�عارف ال���ل�ة،وال����عات  القائ�ة �إعادة ال�����
ول�ل�، تع��� ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ع�ل�ة ت��ی� ال�ائ��� . �ع� األف�اد

 دوائ��ف��ات و في ال����ات ودور ال�ال��ج�دة �ع� ال��اد ت��� على س��ل ال��ال، و . األصل��� لل�عل�مات أم�ا هاما
أو أم��ة  م�علقة �ال�ف�ة وق� ت��ل� �ع� الق��د على ال�ص�ل ألس�اب ت�����ة أو ت�ار�ة أو ���اسال���ة أو �الال�عل�مات 
أن ��لع و���غي . م�ارسات اإلدارة ال��اس�ة على �ل م� ال��اد وال����عات ال�ي ت��مها ال����ات ع���وس� 33.أو م���ع�ة

تق�م ال����عات أن ���� ة م�اس�ة و صلة ثقاف� ووال�عل�مات ذات ال�لة أش�اص ذو  ال���ان�ة��ة ال�عارف ال�قل�على 
  34.�أنفي ه�ا الم��رة  ال���ل�ة

  اآلل�ات ال�ي ق� ت�اع� في إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة  -ج��
  ع�ل�ات ال��ادل ف��ا ب�� ال����عات  -1

ل����عات ال�ي اح�ف�� ��عارفها ال�قل���ة أن ت�قاس�ها مع ل ب�� ال����عاتع�ل�ات ال��ادل ف��ا ��فة عامة، ت��ح   -57
  .مالئ�ة ثقاف�ا �سائلذل� ب تق�مال����عات األخ�� ال�ي فق�ت معارفها ال�قل���ة، وأن 

م�ائل م�ل  تغ�ي، و���� أن ال�عارفوت�داد شع��ة ون�اح ع�ل�ات ال��ادل ف��ا ب�� ال����عات م� أجل اس�عادة   -58
ل��� الغ�ائ�ة ال�قل���ة، وص�ة اإلن�ان ل( يال���عداخل ال��قع �ف� ال�ف� ال����ع�ة، و الإدارة ال��ائ�، و�دارة ال��اه، وم�ا�� 

��ا في ذل� ال��� ال����امة  ،لل���ع ال���ل�جي��ارد ال����ع�ة ورص�ها، ون�� اإلدارة ال����امة الورس� خ�ائ�  ،)ه��ورفاه
وأن��ة ال��اث ال�قافي، ورص� ص�ة األن�اع وال��ائل، ودور�ات االم��ال وال��ر�� وتق��� ال���رة  �ع،ل��� ال���انات وال�

  .ال����ة ��أن اس��ات���ات تع��� ح�ا�ة ال��ا�� ال����ة و�دارتهاال��ا�� ل��ی�� األراضي و 

                                                           
  .  72         ، الفق�ة UNEP/CBD/WG8J/8/5     ان��   32
     �ـــ��ة                                                                                                                             ی��غــي عـــ�م ال�لـــ� بــ�� ال�عل�مـــات ال�ـــ��ة أو ال�ق�ســة أو ال��اســـة لل�ـــع�ب األصــل�ة وال����عـــات ال��ل�ـــة و�ــ�� ال�ـــ�اد ال�ـــي ���ــ� اع��ارهـــا م  33

  .                                لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
  .                                                                                                على س��ل ال��ال، ق� �ع��� مالئ�ا م� ال�اح�ة ال�قاف�ة أال ��لع على ال�عارف ال��علقة �ال��اء إال ن�اء  34



CBD/COP/DEC/14/12 
Page 13 
 

على ��الة ج��ة معارفها ال�قل���ة  الال ت� ��ع ال����عات ال�ي                                             ُ وم� خالل ع�ل�ات ال��ادل ف��ا ب�� ال����عات، ت    -59
ب�ل�  أن تق�ماس�عادة معارفها ال�قل���ة، ��ا في ذل� في ال�االت العاب�ة لل��ود، و  فيوم�اع�ة ال����عات األخ��  هاتقاس�

و���غي ت���ع دع� ع�ل�ات ال��ادل وال�عل� ف��ا ب�� ال����عات م� أجل إعادة ت���� ال�عارف ال�قل���ة  .مالئ�ة ثقاف�ا �سائلب
  .واس�عادتها

واس�عادة ال�عارف ال�قل���ة ذات واس�الم ع�ل�ات ال��ادل ف��ا ب�� ال����عات م� أجل إعادة ت����    ُ       و� ��� إلى  -60
و��� ت���ع . أف�ل م�ارسة إلعادة ال����� واس�عادة ال�عارفعلى أنها ����ام، ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال

 دع�االع��ار، وح���ا ���ن ذل� م���ا ومالئ�ا،  فيه�ا األم�  وضعال�ه���� أو ال��ار��� في ع�ل�ة إعادة ال����� على 
  .ات ال��ل�ةق�دها ال����عتال��ادرات ال�ي 

ت���ل�ة لع�ل�ات  ب�� ال����عات ال�ي ت�قاس� م�ارد أو ن�� إ���ل�ج�ة م����ة �قل���الس���ام االاتفاقات تع��� و   -61
للق�ان�� الع�ف�ة، ��ا في  �ح��الفه� الأن ت�اع� في ض�ان  ��� التفاقات االس���ام ال�قل���و�. ال��ادل ف��ا ب�� ال����عات

 إ���ل�ج�اف ال����عات ال�ي ت�غل م��قة م����ة أو ن�اما ذل� ال�عارف ال�قل���ة وال�ق�ق واالل��امات ذات ال�لة ع�� م��ل
االس���ام ال����ام ال�اصة �م�ارد ���ع�ة أو ب��ل�ج�ة م����ة، وت�اع� ب�ل� على اس�عادة ال�عارف ال�قل���ة  ت�قاس�أو /و

��ف س��ی� �ل م���عة م�اردها  وت�ف ه�ه االتفاقات. ال��قاس�ةلل��ارد ال���ع�ة أو ال���ل�ج�ة ال�����ة وال��� اإل���ل�ج�ة 
، ���� أن ت�ه� اتفاقات االس���ام و�ال�الي. ال����ة األوضاعال���ع�ة، ف�ال ع� أدوارها في أن��ة االم��ال وفي رص� 

ال����عات ال��ل�ة، به�ف اس�عادة ن�� ال�عارف ع�� ال��� اإل���ل�ج�ة م� جان� ل�عارف ال�قل���ة ت���� اال�قل��� في إعادة 
  .ل�����ةا

  ال�عارفتقاس�  م�اب�  -2
ق� ت�غ� األ��اف وال��س�ات وال��انات ال�ه��ة �إعادة ت���� ال�عارف وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في   -62

مع أخ� الق�ان�� الع�ف�ة �ع��  ذات ال�لة، وال��اقاتال��� في إن�اء م�اب� و���ة أو م�ل�ة ل�قاس� ال�عارف على ال�����ات 
و���� أن ��اع� ذل� . ل��ارد ال���ع�ةلال�ام�ة إلى ت���� اإلدارة ال����امة  ال����عي �ص���ا في ذل� ب�امج ال االع��ار،

وال�عارف فه� م���ك للق�ان�� الع�ف�ة  ال��صل إلىال��� اإل���ل�ج�ة وال��ارد ال���ع�ة وال���ل�ج�ة في  ت�قاس�ال����عات ال�ي 
  .ال�قل���ة ذات ال�لة م� أجل ض�ان االس���ام ال����ام

اإلدارة، م�ل ال�غ���ات ال�ي ت��أ  أن��ة�   ِ �ش                ُ ال����عات أن ت   م�اه�اتو���� لل�عارف ال�قل���ة ج��ا إلى ج�� مع   -63
ال���انات ت���ة ��اتات و ال ح�ادوص�� األس�اك �ال���ة ل�ع� األن�اع، وال�غ���ات في ح�� ال���انات على م�اس� ص�� 

وال�ع�ات األس�اك ل��ان االس���ام ال����ام وال�ع��الت على الق�ان�� والل�ائح ال��ل�ة، م�ل ف�ض ق��د على أسال�� ص�� 
  .ال����ح بها

 وال��اه�اتال�عارف في تقاس� ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات  ل�قاس�ل��اب� ال�ول�ة او�ال��ل، ���� أن ت�ه�   -64
ع�ل�ة، م�ا ��ه� في اإلدارة  �سائلال�قل���ة، م�ا ���ح لل����عات ال�ي فق�ت ال�عارف ذات ال�لة �اس�عادتها واس���امها ب

  .ل��ارد ال���ل�ج�ةلالفعالة واالس���ام ال����ام 
�ب األصل�ة ل�علفعالة ال��ار�ة العلى ال��اقات ذات ال�لة � ی�� إن�اؤهاتقاس� ال�عارف ال�ي  ل��اب�و����   -65

وال����عات ال��ل�ة أن ت�اع� ال����عات ال��ل�ة على ت�ادل ال�عارف وال�عل�مات ال�ام�ة إلى اس�عادة ال�عارف ال�قل���ة ع�� 
  .واس���امها ال����ام ال���ل�ج�ةم� أجل حف� ال��ارد  ال��قاس�ةال��� اإل���ل�ج�ة 

 
________ 


