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األمم المتحدة محايدة مناخيا،  ام بأن تكون منظمةلتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين الع

  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .بع عدد محدود من هذه الوثيقةطُ
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  الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات
  واألحكام المتصلة بها) ي(٨المخصص للمادة 

  في اتفاقية التنوع البيولوجي
  السابع االجتماع
  ٢٠١١تشرين الثاني /نوفمبر ٤ -تشرين األول /أكتوبر ٣١، مونتريال

  * من جدول األعمال المؤقت )ب(٦البند 

  
  واألحكام المتصلة بها) ي(٨المادة الخاص بعمل البرنامج من  ١٥المهمة  إعداددراسة و

  مذكرة مقدمة من األمين التنفيذي

  مقدمة
العمل الخاص بالمادة  برنامجل ١٥١ألف، إجراء المهمة  ٩/١٣من المقرر  ٨في الفقرة قرر مؤتمر األطراف،   - ١
ووفقا للمقرر . المعارف التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجياً لالسترداد تيسيروذلك واألحكام المتصلة بها، ) ي( ٨

نية بشأن عمن األطراف وغيرها من المنظمات الم تقاريرع وتحليل الجم، طلبت األطراف من األمانة أن تواصل ١٠/٤٣
، من اتفاقية التنوع ٢، الفقرة ١٧، وفقا للمادة ١٥الصلة بالمهمة  اتذ معلوماتاستعادة البية المتعلقة النُهج الوطنية والدول

فضل ألوضع المبادئ التوجيهية  غرضواألحكام المتصلة بها ب) ي( ٨الفريق العامل المعني بالمادة طرف البيولوجي من 
  .٢الممارسات

 ٢٠١٠تشرين الثاني /نوفمبر ٢٤خ المؤر )SCBD/SEL/OJ/JS/DM/74443انظر ( ٢١٠-٢٠١٠الحقا لإلبالغ و  - ٢
راء إال من ، لم ترد آ٢٠١١يار أ/مارس ٢٩المؤرخ  )SCBD/SEL/OJ/JS/DM/74443انظر ( ٠٦٥-٢٠١١و اإلبالغ 

العدد لى استنادا إو. (UNEP/CBD/WG8J/6/INF/2)في وثيقة معلومات  أتيحتهذه اآلراء و وجمعت. حكومة أستراليا
  .راء، تسعي هذه الوثيقة إلى اقتراح مشروع صالحيات كي ينظر فيها الفريق العامل ويعتمدهاد الوارد من اآلالمحدو

                                                
* UNEP/CBD/WG8J/7/1/Rev.1. 
، ١٧الثقافية، وفقا للمادة  ممتلكاتمعلومات، بما في ذلك الال استعادة تي من شأنها أن تيسرالمبادئ التوجيهية الالفریق العامل المخصص إلعداد " ١

  .)١٥، القسم الثالث، المهمة ٥/١٦المقرر( المعارف الثقافية للتنوع البيولوجيا السترداد ، من اتفاقية التنوع البيولوجي، تيسير٢الفقرة 
 لصالحیات المحددة في المرفق بالوثیقةیرغب الفریق العامل أیضا في التوصیة بأن ینظر مؤتمر األطراف في مشروع ا ٢

UNEP/CBD/WG8J/6/2/Add.2.  
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مشروع التوصيات المقترحة، بما في ذلك مشروع صالحيات التالي ولتحقيق هذه الغاية، يتضمن القسم األول   - ٣
  . راء المتلقاة، ويقدم القسم الثاني موجزا عن اآلالعاملكي ينظر فيها الفريق 

ذات الصلة األخرى، أتيحت وثيقة  ةوالتنسيق مع اإلجراءات الدوليإلضافة إلى ذلك، ولتحقيق المواءمة با  - ٤
قائمة  ، بشأنWIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 وأتيحت الوثيقة. الفكرية بوصفها وثيقة معلومات ملكيةللمنظمة العالمية لل

بخصوص مساهمة مفيدة  هااعتبار، وذلك بالمعارف التقليديةتخذها يمكن أن تالتي وتوضيح فني موجز عن مختلف األشكال 
  . الثقافية ممتلكاتالمعارف التقليدية بما في ذلك اليمكن أن تتخذها ذات الصلة واألشكال التي المعلومات  استعادةمسألة 

  الفريق العامل المعروضة على نظرمشروع التوصيات   - أوال
التوصية بأن يقوم مؤتمر األطراف بما  واألحكام المتصلة بها) ي( ٨لمادة المعني باقد يرغب الفريق العامل 

  :يلي
في ضوء األنشطة األخرى ذات الصلة واألنشطة  ١٥المهمة لمضي قدما باعتماد الصالحيات التالية ل قرري

   .ةمتواصلال

  بها واألحكام المتصلة ) ي( ٨المادة الخاص بلبرنامج العمل  ١٥صالحيات المهمة 
 ممتلكاتالالمعلومات، بما في ذلك  استعادةر من شأنها أن تيسهو إعداد مبادئ توجيهية  ١٥الهدف من المهمة   - ١

  .المعارف التقليدية للتنوع البيولوجيداد ا السترتيسيروذلك من اتفاقية التنوع البيولوجي،  ،٢، الفقرة ١٧الثقافية، وفقا للمادة 
  .واألحكام المتصلة بها) ي( ٨وبوجه خاص في ضوء المادة  ،فقا ألحكام االتفاقيةو ١٥وينبغي تفسير المهمة   - ٢
مت بها األطراف، االتي ق المعلومات استعادةالحالية المتعلقة بة شطناأل إلى االستناد إلى ١٥وترمي المهمة   - ٣

يز وغيرها وتعز ارف الجينياتمصوالحكومات وغيرها من الكيانات بما في ذلك المتاحف، وقواعد البيانات، والسجالت، و
  .ذلك
  :وتشمل الجهات المعنية ما يلي  - ٤

  األطراف والحكومات؛  )أ(
معلومات عن المعارف، واالبتكارات وممارسات  حتوي علىالتي ت لمجموعاتاف وغيرها من احالمت  )ب(

  .المستدام استخدامهو تنوع البيولوجيبالالمجتمعات األصلية والمحلية المتصلة 
 المتحدة األمم منظمةاألصلية، وظمات المعنية، السيما ندوة األمم المتحدة الدائمة بشأن الشعوب المن  )ج(

  والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛) اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية
  ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية؛  )د(
  .ذه المسائلالخبرة بشأن هالتي لديها  المنظمات غير الحكومية المعنية  )ه(

  :يجب على األمانة القيام بما يليو  - ٥
  أو الدولية/وغيرها من المنظمات المعنية بشأن النُهج الوطنية و المقدمة األطراف ع وتحليل التقاريرجم  )أ(
) ي( ٨الفريق العامل المعني بالمادة  تُعرض على نظروذلك كي ، ١٥الصلة بالمهمة  المعلومات ذات ستعادةال
  .المستفادة ساتوضع أفضل الممار غرضالثامن، ب في اجتماعه
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كي تُعرض على  صالحياتتعد األمانة أفضل الممارسات، والمشورة من الفريق العامل، قد  استنادا إلى  )ب(
  .واألحكام المتصلة بها) ي( ٨الفريق العامل المعني بالمادة  نظر

، المعلومات على المستوى الوطني ادةاستعيهية المتعلقة بأفضل الممارسات لبدء المبادئ التوج  )١(
وذلك ، من اتفاقية التنوع البيولوجي، ٢، الفقرة ١٧الثقافية، وفقا للمادة  ممتلكاتبما في ذلك ال

  المعارف الثقافية للتنوع البيولوجي؛ ا الستردادتيسير
المعلومات على  استعادةبدء ة بأفضل الممارسات أو وضع إطار لالمبادئ التوجيهية المتعلق  )٢(

، من اتفاقية التنوع ٢، الفقرة ١٧الثقافية، وفقا للمادة  ممتلكاتالدولي، بما في ذلك الالمستوى 
  المعارف الثقافية للتنوع البيولوجي؛ا السترداد تيسيروذلك البيولوجي، 

ية والمنظمات ت، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلكوماويطلب من األطراف، والح  - ٦
الثقافية ذات  ممتلكاتالالمعلومات و استعادةأفضل الممارسات المتعلقة ب بالمعلومات عن نماذجاألمانة  تزويدغير الحكومية 
   .١٥الصلة بالمهمة 

ة، في واردالمعلومات ال استنادا إلىواألحكام المتصلة بها، ) ي( ٨وسينظر الفريق العامل المعني بالمادة   - ٧
، بما في على المستوى الوطني لمعلوماتا استعادةبدء الثامن، في المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات لاالجتماع 

أو وضع إطار لبدء المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات نظر أيضا في يبناء على ذلك، سثقافية وال ممتلكاتالذلك 
   . الثقافية ممتلكاتا في ذلك ال، بمالدولي ىالمستوعلى  لمعلوماتا استعادة

  ةوارداآلراء ال  -ثانيا 
الوطنية إلى األطراف لتقديم النُهج  موجه بواسطة طلب  ١٥المهمة إجراء ها قريرتفي  أستراليااقترحت     - ٨

ها برنامج أستراليا أيضا أن لدي فيدوت. وضع أفضل الممارسات المستفادة، وذلك بغية الخاصة بجمع المعلومات ثم النظر فيها
تبادل المعلومات عن هذا البرنامج بما في ذلك وتعرب عن سعادتها ب الثقافية للمجتمعات المحلية ممتلكاتوطني بشأن إعادة ال
ضمن االستعراض المعمق لبرنامج  إجراء المهمةالنظر بالكامل في  ه ينبغيغير أن أستراليا تؤكد أن. المبادئ واإلجراءات

     .واألحكام المتصلة بها) ي( ٨العمل الخاص بالمادة 
ة األسترالية وحكومة حكومالوتمضي أستراليا موضحة أن طبيعة البرنامج المحلي الذي يمثل جهد تعاوني بين   - ٩

األشياء السرية المقدسة المودعة مجموعات آثار األجداد ولحل القضايا المتعلقة باإلقليم الشمالية وقطاع المتاحف األسترالية 
  . المتاحف الحكومية األسترالية في مجموعات

األشياء السرية المقدسة من األشالء البشرية للمجتمعات األصلية و استعادةويرمي البرنامج إلى تسريع وتيرة    -١٠
   .مجموعاتها إلى نشأتها المتمثلة في المجتمعات األصلية

لتي تقوم بها المتاحف وال تنطبق على ويرمي برنامج إعادة الممتلكات الثقافية إلى تعزيز إعادة األنشطة ا  -١١
أو نقل الملكية إلى حيث /صلية واألشياء السرية المقدسة واألويدعم البرنامج إعادة اآلثار . الممتلكات خارج في الخارج

ويدعم أيضا البحث في المصدر . في نهاية المطاف ترك الممتلكات الثقافية في حوزة المتحفتقرر المجتمعات المحلية 
   .لمعزز ألنشطة استعادة المعلوماتسيق الوطني اوالتن
  :فئتين فرعيتين من التمويل معلوماتالستعادة ال ويشمل هيكل البرنامج الوطني  -١٢

مجموعات إعادة المجتمعات األصلية ويتضمن يقدم برنامج دعم المتاحف األموال للمتاحف إلعداد    )أ(
مع المتاحف والمجتمعات األخرى؛  إقامة روابط؛ والمجموعات؛ وبحث مشاركة المستشارين؛ وتعيين الموظفينأنشطة مثل 

.  غليفممثلي المجتمعات لتحديد األهداف؛ وتكاليف النقل؛ والشحن؛ ومواد الت طرفوالقيام بزيارات ميدانية؛ وزيارات من 
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 استعادة المعلوماتويقدم برنامج دعم المجتمعات المحلية األموال للمجتمعات المحلية للمشاركة في عملية   )ب(
بما في ذلك السفر والسكن بالنسبة للمثلي المجتمعات األصلية من أجل جمع الممتلكات الثقافية؛ واجتماعات المجتمعات 

؛ والمستشارين لمساعدة المجتمعات المحلية على تنسيق عملية اإلعادة؛ ونفقات إعادة )بما في ذلك السفر والسكن(المحلية 
مليون  ٤.٧١٦، بمبلغ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ميزانية الفترة التزمت حكومة أستراليا، في إطار و. لمتعلقة بهاالدفن واالحتفاالت ا

يتوقف التمويل من و. الثقافية للمجتمعات المحلية ممتلكاتبرنامج الإعادة دوالر خالل أربع سنوات في إطار المساهمة في 
  .الشمالية نطقةن الدول والمالحكومة األسترالية على التمويل المقابل م

المشورة العملية،  يمكن أن تقدم أيضااق الدولي ويالخبرة العملية للبلدان مثل أستراليا على الستطبيق يمكن و  -١٣
  .على أساس برنامج عمل
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