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 الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات
 )ي( واألحكام المتصلة بها8المخصص للمادة 

 في اتفاقية التنوع البيولوجي
 االجتماع الثامن

 3112أكتوبر/تشرين األول  11-7مونتلاير، 
 *جدول األعمال المؤقت)د( من  4 بندال
 

 حماية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات التقليديةمن أجل إعداد عناصر النظم الفريدة 

 المتصلة بالتنوع البيولوجي

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة

ماية المعارف واالبتكارات هاء المتعلق بإعداد عناصر النظم الفريدة لح 11/14من المقرر  1في الفقرة  -1
والممارسات التقليدية، قرر مؤتمر األطراف تمديد وتوسيع نطاق الحوار بخصوص النظم الفريدة ليشمل صون وتعزيز 

من المقرر نفسه األطراف، والحكومات، والمنظمات  3المعارف التقليدية المتصلة بالتنوع البيولوجي. ودعت الفقرة 
حكومية، والمجتمعات األصلية والمحلية، إلى إبالغ األمانة عن خبراتها، ودراسات الحالة الدولية، والمنظمات غير ال

التي تجريها وآرائها بخصوص طائفة عريضة من النظم الفريدة، وبخصوص آلياتها، بما في ذلك البروتوكوالت 
حماية وصون وتعزيز تطبيق اإلدارية أو التشريعية، التي أسهمت في احترام و و المجتمعية، والتدابير السياساتية 

المعارف التقليدية على نطاق واسع، من أجل مساعدة البلدان على تقييم اآلليات التي يمكن تطبيقها في سياقها 
 (.UNEP/CBD/WG8J/8/INF/11الوطني. ويتاح تجميع المدخالت الواردة في صورة وثيقة إعالمية )

                                                 
*
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مين التنفيذي، في ضوء المدخالت المستلمة، جمع وتحليل إلى األ  هاء 11/14من المقرر  2الفقرة  طلبتو  -3
عناصر النظم الفريدة لحماية وصون وتعزيز المعارف ب المتعلقةهذه المدخالت، وتنقيح واستكمال هذه المذكرة 

(، وذلك لنظر االجتماع الثامن للفريق العامل المعني UNEP/CBD/WG8J/8/6واالبتكارات والممارسات التقليدية )
 .)ي( واألحكام المتصلة بها8دة بالما

األطراف والحكومات، في ضوء اعتماد بروتوكول  4وبناًء على ذلك، دعا مؤتمر األطراف أيضًا في الفقرة  -2
ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلى اإلبالغ عن 

لحماية معارف المجتمعات األصلية والمحلية وابتكاراتها وممارساتها التقليدية ذات الصلة  خذتاتأية تدابير إقليمية 
بالتنوع البيولوجي والتي تتم حيازتها عبر الحدود الوطنية والدولية، بما في ذلك النظم الفريدة الجاري وضعها أو التي 

دراجها كعنصر ، فقد اضطلع األمين الت4تم وضعها. وكما طلب أيضًا في الفقرة  نفيذي بتحليل المعلومات المستلمة وا 
 جديد بشأن التدابير اإلقليمية في تنقيح مذكرته، وذلك لنظر الفريق العامل. 

، مين التنفيذي تنفيذ أنشطة مختلفةإلى األ هاء 11/14المقرر من  8و 7و 6و 5وط لب أيضًا في الفقرات  -4
نشاء فريق من الخبراء التقنيين بمشاركة  مناقشة إلكترونيةتيسير نشطة رهنًا بتوافر األموال. وتتضمن هذه األوذلك  وا 
 المتعلقة التفاقيةلالتقنية  السلسلةضمن  بشأن النظم الفريدة إلعداد تقرير المجتمعات األصلية والمحلية من خبراء

أنه لم يتسن  على الرغم من، يدةبشأن النظم الفر  وبناء القدرات تبادل الخبراتمبادرات دعم  وكذلك التنوع البيولوجي،ب
 رصد أية أموال لهذه األنشطة.حتى اآلن 

إلى النظر في المصطلحات والتعاريف التي أعدت  األطراف 11/14المقرر من  11وأخيرًا، تدعو الفقرة  -5
لتعاريف ها إلى األمين التنفيذي، بما في ذلك المصطلحات وائحاء، وتقديم آرا 7/16من المقرر  4استجابة للفقرة 

األمين التنفيذي، استنادًا إلى المعلومات المستلمة، بتنقيح المصطلحات  وقد اضطلع .اإلضافية للنظر في إدراجها
  (UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1) اإلضافة لهذه الوثيقةيرد في  مصطلحات سردح مشروع مواقتر  ،والتعاريف

المصطلحات والتعاريف الواردة . وت تاح اآلراء و المتصلة بها )ي( واألحكام8العامل المعني بالمادة  الفريق فيه نظريل
 .(UNEP/CBD/WG/8/INF/11) اإلعالمية في الوثيقة

محتملين، قد تود األطراف أيضًا أن تأخذ في  يةومن أجل تجنب أي تداخل أو ازدواج ،وعالوة على ذلك -6
من أجل ، (المنقح المتعدد السنواتنامج العمل من بر  01و 01و 7المهام ) جدول األعمال( من ج) 6االعتبار البند 

النظم الفريدة لحماية وصون وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات مع العمل الجاري حاليًا بشأن  التنسيقضمان 
     .01و 01و 7المهام وتجنب التداخل واالزدواجية مع  تكاملية، هذه المهامأن تظل ، وضمان التقليدية

الفريدة لحماية  للنظمالعناصر الممكنة فقد ن قحت ارة القضايا المطروحة على نحو أفضل، من أجل إدو  -7
كإضافة لهذه الوثيقة  وأتيحتالتقليدية  هاممارساتو  هاوابتكارات المجتمعات األصلية والمحلية معارف

(UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1 و )توصيات لينظر  اً التي تقترح أيضو الوثيقة،  الواردة في هذه سهاماتبحثت اإل
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1و UNEP/CBD/WG8J/8/6) هاتين الوثيقتين المنقحتين، فإن الغرض من من ثمفيها الفريق العامل. و 
 Add.1 )

 بناءً وذلك المدخالت الواردة،  استنادًا إلى وتحديد أولويتها 2عشرللعناصر االثني  اإلعداد المتواصلدراسة  في يتمثل
 النظم الفريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات عناصر بشأنفيذي على المذكرة المقدمة من األمين التن

 يتضمن  UNEP/CBD/WG8J/8/6الوثيقة األول من قسمالفإن ، من ثم(. و UNEP/CBD/WG8J/7/3) التقليدية
العامل ويقدم القسم الثاني مشروع توصيات لينظر فيها الفريق ، الواردة سهاماتت المستخلصة من االبعض االستنتاجا

هذا العمل بطريقة منسقة، مع األخذ في االعتبار األعمال ذات الصلة من أجل المضي قدمًا بالنظم الفريدة  خصوصب
 .13و 11و 7المهام  بشأن

، وألمانيا، ودوله األعضاءاالتحاد األوروبي و البرازيل، و من أستراليا، آراء وقد وردت بشأن النظم الفريدة  -8
 Consejo Regional Otomí del Alto "؛ و"Indígena de Turismo de México A.C"منظمات  وبيرو، وكذلك

Lerma de México"؛ و"Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad de Guatemala"؛ و" Asociación 

IXACAVAA de Desarrollo e Información Indígena  de Costa Rica"؛ و"INBRAPI de Brasilو" "؛ 

Plataforma Dominicana de Afrodescendientes y EcoHaina de Republica Dominicana والتحالف "؛
سيادة الغذائية في التحالف من أجل المن أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على البحوث الزراعية في جنوب آسيا، و 

دولية(، منظمة )سويسرا/ ICCAاتحاد  )الهند(، اإلنمائية تراست )الهند(، وجمعية ديكانجماعة ميديا جنوب آسيا، و 
 "MELCA-Ethiopiaو"دولية(،  منظمة/)ألمانيا للشعوب األصليةرابطة الشعوب الرعوية وتنمية الثروة الحيوانية و 

ت المحلية لمجتمعامن أجل االعدالة الطبيعية: محامون ومنظمة )الهند(،  والشبكة الهندية للذرة البيضاء)إثيوبيا(، 
الهندسة ب ومنظمة العمل الجنوبي المعنية)الهند(،  "Sahjeevanومنظمة "دولية(، منظمة أفريقيا/ والبيئة )جنوب

العناصر الواردة  مواصلة تطوير عن أيضاً  وأبلغ ،األولقسم هذه التقارير في البملخص ويتاح )جنوب الهند(.  جينيةال
 (.UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1هذه المذكرة )لفي اإلضافة 

ظل سيلعناصر لهذه االنظام الحالي فإن ، بتحديد أولوية العناصرفيما يتعلق ر إلى عدم ورود آراء وبالنظ -9
 .لألولوياتدون تغيير ودون ترتيب معين 

 موجز باإلسهامات الواردة    - أولا 
 مفيداً  اساً أس ،التي وردت من األطراف والمنظمات المذكورة أعالهو بشأن النظم الفريدة،  المقدمة اآلراءتوفر  -11

 .هاوتعزيز  هاوصون الفريدة لحماية المعارف التقليديةالنظم عناصر لمواصلة تطوير الحوار بشأن 

                                                 
 النظر فيها عند وضع يالعناصر التي ينبغ إعداد المتعلقة بمواصلة  UNEP/CBD/WG8J/7/3 الوثيقة الثاني من القسم السابق ن قح 1

تاحتها التقليدية،ها ممارساتو ها وابتكارات األصلية والمحليةالمجتمعات معارف  لحماية نظم فريدة في صورة الوثيقة  وا 
UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add1. 

 ، المرفق.حاء 7/16المقرر بمقتضى  2
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مبادئ المشاركة والشراكة  بها ستخدمالتي يمكن أن ت كيفيةال عنالعديد من األمثلة  أسترالياأدرجت وقد  -11
، والتي األستراليين األصليين السكانشراكة مع ب تأعدقائمة من البرامج والمشاريع التي  وضعل كأساسالفعالتين 

أهم هذه  لوتتمث. على الترويج للمعارف التقليدية واستخدامها غير أنها تركز النطاق، مترابطة واسعة اً أهداف تضمنت
امج ، بما في ذلك بر بين األجيال فيما واالبتكارات والممارسات نقل المعارف علىالتي تساعد  البرامج في جراءاتاإل

 ويؤكد 3"بالبلد".السكان األصليين على أن يظلوا مرتبطين  البرامج الرامية إلى مساعدة وكذلكاألصلية، لغات الشعوب 
يمكن أنه هج الوطنية المتعلقة بتنفيذ النظم الفريدة و على الحاجة إلى المرونة في الن   اإلسهام الذي قدمته أستراليا أيضاً 

احترام المتعلقة ب)ي( 8المادة  غايات تعكس تماماً  أنبكثير من الحماية القانونية، و أوسع  لنطاق هذه النظم أن يكون
ه إلى أن اإلسهام الذي قدمته أسترالياالبرامج والمشاريع الواردة في  وتشير قائمة. هاوتعزيز  هاوصون المعارف التقليدية

لقانونية للمعارف التقليدية في إطار االتفاقية أو التركيز الحالي على النظم الفريدة لتوفير الحماية ا يمكن توسيع نطاق
ودوله أستراليا مع االتحاد األوروبي وتذكر التقليدية.  المعارف شمل النظم الفريدة لحفظ وصون وتعزيزيل ه مجدداً تركيز 

حماية الملكية ال سيما الحماية القانونية، و ب فيما يتعلقوالية المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( باألعضاء 
ًا متسقعمل االتفاقية  وضرورة أن يظلللمصطلحات  سردوضع م بخصوص مؤخراً العمل الذي اضطلعت به الفكرية و 
أن بعض المصطلحات  مراعاةوضع المصطلحات،  لدى ينبغي، أنه ستراليا أيضاً أتالحظ و مع عمل الويبو.  ومنسجماً 

 تعاريف تطبق عالميًا. ست لهاولي في سياقات وطنية مختلفة تباينةمعان م تنطوي على

 تهموبموافق األستراليين األصليين شراكة معبوضعت  التي من البرامج الحكومية اً عدد وتمتلك أستراليا -13
، بطرق وهي تدعم، ضمن جملة أمور، تسجيل المعارف اإليكولوجية والثقافية التقليدية وتخزينها ونقلها، تهمومشارك

ما  البرامج التي أشير إليها في اإلسهام الذي قدمته أسترالياأبرز هذه يتضمن بعض من فية. و تراعي االعتبارات الثقا
 يلي:

  يناألصلي سكانللاللجنة االستشارية 

 بلدنا" "رعاية  برنامج تقييم مشاركة الشعوب األصلية في 

 المجتمعية والمشاركة المهارات والمعارف (CSKE )- المعارف اإليكولوجية التقليدية 

 ب المتعلقة الستخدام التقليدي لالتفاقاتا( الموارد البحريةTUMRA) 

 نوعية المياهدارة إل الوطنية األسترالية ستراتيجيةالا (NWQMS) 

 دارلينج -حوض موراياالعتراف بالخطة المتعلقة ب 

 في  السكان األصليين وأممدارلينج السفلى -موراي المقيمة على ضفاف أنهار األمم األصلية
 لشماليالحوض ا

                                                 
"رعاية  لك في البرنامج الوطني األسترالي المعنون:بلدهم" وينعكس ذيشير السكان األصليون األستراليون إلى أقاليمهم التقليدية على أنها " 3

 بلدنا"
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 وشغلها لها مناطقباستخدام الشعوب األصلية لل المتعلقة رسم الخرائط 

 التدفقات الثقافيةب وث المتعلقةالبح 

 حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي 

  للسكان األصليينالفنون البصرية دعم صناعات 

 دعم ثقافة السكان األصليين 

  لغات السكان األصليين دعم برنامج 

 الحصول على التعليم العالي والنتائج بالنسبة للسكان األصليين وسكان جزر  نيةاستعراض إمكا
 مضيق توريس 

 برنامج حماية لغات السكان األصليين وسجالتهم  

 إلذاعي للسكان األصليينبرنامج البث ا 

 التراث الدولي 

 المحيط الهادئ في التراث محور نشاءإلذي تقدمه أستراليا الدعم ال 

 رعاية بالدنا 

  التي تنظمها اتفاقية رامسارتيبات اإلدارة المشتركة لألراضي الرطبة تر 

ستراليين األصليين، لألكة الفعالة من المشار  فقد أنشأت أستراليا، سعيًا منها لتحقيقعلى وجه الخصوص، و  -12
( EPBC Act) 1999لعام األصليين بموجب قانون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي  للسكانلجنة استشارية 

قانون حماية البيئة  تفعيل المحلية بشأن االستدامة والبيئة والمياه والسكان والمجتمعات إلسداء المشورة إلى وزير إدارة
ان األصليين في إدارة األراضي أهمية معارف السك مراعاة، مع (EPBC Act) 1999لعام وحفظ التنوع البيولوجي 

مزيد من المعلومات عن ويتاح ال. للسكان األصليينوالمناطق المحمية  واستخدامه المستدام؛ لتنوع البيولوجياوحفظ 
 .(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/11)سهامات المقدمة هذه البرامج في تجميع اإل

مشاركة السكان  تعزيزإلى  3121-3111للفترة  حفظ التنوع البيولوجيل أستراليا استراتيجيةوتدعو  -14
السكان ويمتلك التنوع البيولوجي في أستراليا.  حفظفي  يضطلعون بهعتراف بالدور الهام الذي األصليين، واال

 على جهات الوصيةال أيضاً يمثلون نسبة كبيرة ومتزايدة من األراضي والمياه في أستراليا، و  سند ملكيةن و األصلي
 إشراك السكانأن زيادة باالستراتيجية  قررا. وتستراليأالتقليدية للبيئات الطبيعية في  المعارف اإليكولوجية والثقافية

إلى  على حد سواء ؤدييسوف في اتجاهين  المعارف من خالل التوظيف والشراكة والمشاركة وتعزيز نقل يناألصلي
 تحسين النتائج بالنسبة للتنوع البيولوجي.أو للشعوب األصلية  الفرص المتاحةزيادة 
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 في التراث ركزمتركيز إقليمي أو دولي، بما في ذلك دعم ذات فريدة نظم  برامج نع وأبلغت أستراليا أيضاً  -15
مشاريع داخل المنطقة مع ربط اليتبادل المعارف، و وسيط للمعلومات، و لالمحيط الهادئ، الذي يعمل بمثابة قناة 

لتنوع البيولوجي أهداف أيشي لعلى وجه التحديد أهمية  ركزلمهذا اتالحظ الخطة االستراتيجية لو الجهات المانحة. 
واالستثمار في المشاريع التي تدعم جزر المحيط الهادئ من خالل دعم مؤسسات التراث الثقافي والطبيعي لتنفيذ 

أهمية المساهمة في  إلى على وجه الخصوص مع اإلشارة، 3131-3111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
ستراليا أالفريدة في النظم األبعاد الدولية لبرنامج  ذلك، فإن فة إلىاالستراتيجية. وباإلضا والغايات تحقيق األهداف

المضطلع  مجموعة واسعة من ترتيبات التوأمة في إطار مبادرة كوكودا واألنشطة تتمثل فيلتعزيز المعارف التقليدية 
 ورين من السكانالمأم بينهذه التبادالت وتجمع  المحيط الهادئ. في القطاع العام روابطفي إطار برنامج  بها

شبكات ب ميدة وجزر سليمان وفانواتو( وربطهومديري الموارد من غرب المحيط الهادئ )بابوا غينيا الجد يناألصلي
على مستوى  والبحريةالمناظر الطبيعية بشأن إدارة ارف في أستراليا، وتشجيع تبادل المع ومشاريع السكان األصليين

 .ينممارسال

ا في ذلك البروتوكوالت واسعة من النظم الفريدة وآلياتها، بم طائفةب المتعلقة خبرتهاعن  البرازيلأبلغت و  -16
 تطبيق وتعزيز وصون وحماية احترام فيالتي أسهمت  اإلدارية أو التشريعيةالسياساتية و والتدابير  المجتمعية

مع البلدان األخرى في  وشرعت. التدابير اإلقليمية عن البرازيل أيضاً وأبلغت . واسع نطاق على التقليدية المعارف
لمنظمة معاهدة التعاون في االستراتيجية  الخطةكيفية معالجة هذه القضايا في إطار  في مناقشة األمازونمنطقة 

 منطقة األمازون.

التآزر مع المنظمات الدولية  السعي إلى تكريس أوجه ضرورةعلى  التحاد األوروبي ودوله األعضاءوشدد  -17
الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية لجنتها الصلة، بما فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية و األخرى ذات 

الحكومية الدولية المنتدى الدولي  اعتبار هذه اللجنة، كما يواصل االتحاد األوروبي (WIPO-IGCوالموارد الوراثية )
ينبغي قانون الملكية الفكرية لحماية المعارف التقليدية، و  جوانببشأن  يجري يئة لصنع القرار ألي نقاشالرئيسي وه

 التنوع البيولوجي.المتعلقة بتفاقية االالتكامل، وال سيما مع بروتوكول ناغويا بموجب ضمان 

من  4في مجال الحصول وتقاسم المنافعالمانحين  ةالمتعددمبادرة بناء القدرات  دعماالنتباه إلى  ألمانيات ولفت -18
وتشكل هذه شريكة. بلدان  عدة( في BCPs) ةالثقافي ةونشر البروتوكوالت المجتمعية البيولوجي وضعأجل 

البحوث، قطاع الخاص، و  للقطاعواضحة  اً وشروط اً تحدد أحكام وهي صكوك ،البروتوكوالت نظمًا فريدة في طبيعتها
والوصول إلى  (ILCsوالمحلية )المجتمعات األصلية  إلشراكة يوكاالت الحكومل، وكذلك لوالقطاع غير الربحي

تشاركية في وعمليات  ثقافياً  عمليات متجذرة إعدادها من خالل ويجري(. TKالتقليدية ) هامعارفمواردها المحلية و 
. للمجتمعات المحلية العرفية والقوانين والقيمتستند إلى المعايير هي و  ،داخل المجتمعات المحليةاتخاذ القرارات القائمة 

تساهم في حماية و  محلياً  ة تمثل نظمًا فريدة ت كيفالثقافي ةالبروتوكوالت المجتمعية البيولوجيفإن لنحو، على هذا او 
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ظهرت ألول مرة في سياق  قد أنها وعلى الرغم منوصون وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية. 
لهذه  بيقها أوسع من ذلك بكثير، بل ويمكنتط نطاق أن ، فإنه سرعان ما أصبح واضحاً الوصول وتقاسم المنافع

 على التي تؤثراتية ت المحلية مع مختلف األطر السياستفاعالت المجتمعاأن تساعد على توحيد  البروتوكوالت
 التقليدية. معارفهامواردها و 

 الثقافية للسكان ارفالذي يحمي المع 37811وانين فريدة، بما في ذلك القانون قعن  بيرووأبلغت  -19
مدير االختراعات والتكنولوجيا الجديدة  -القانون، من بين أمور أخرى، سلطة وطنية مختصة  هذا كرساألصليين. وي

استخدام صلية لشعوب األيحق لالقانون،  هذا بحماية المعارف الجماعية. وبموجبصلة من أجل حل القضايا المت
الموارد  مورد من 411أكثر من بعارف المتصلة سجالت المسجاًل من  1325بوابة المعارف التقليدية لتوثيق 

تسجيل لطلبات  1715 المجتمعات األصلية والمحلية مجتمعًا من 32رسلأ، 3116عام  واعتبارًا منالبيولوجية. 
 التسجيالت السرية،من  تسجيل 936والجماعية، سندات المعارف تسجيل ل 1566 إنجازإلى ، مما أدى المعارف

تضمن كال من المعارف السرية جزئية )التي تالالتسجيالت من  تسجيل 17و ،ت العامةالتسجيالمن  تسجيل 638و
 ( .والمعارف المتاحة للجمهور

 ،لجنة وطنية لحماية الوصول إلى التنوع البيولوجي والمعارف الجماعية ذو الصلة 38316قانون وأنشأ ال -31
وتدعم وتشجع  ،التقليدية يةتفاقات المجتمعباال أيضاً بيرو  وتعترفالقرصنة البيولوجية.  حاالت حالة من 18وحدد 
 .هاواستخدام البروتوكوالت المجتمعية وضع

الشعوب المقدمة من  في اإلسهامات بشكل حماسي والترويج لها البروتوكوالت المجتمعيةوتسنى أيضًا تناول  -31
على أنها البروتوكوالت المجتمعية  إلى د. وينظر بشكل متزاياألصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية

. هاوتعزيز  حماية المعارف واالبتكارات والممارسات على حد سواء، ،هايمكن بحيث، محليالمستوى على الفريدة نظم 
كل من  بإمكانها مساعدةالتي و البروتوكوالت المجتمعية المتعلقة بوالموارد  صنفاتهناك مجموعة كبيرة من المو 

هذا اإلسهام أيضًا معات األصلية والمحلية في استكشاف اإلمكانات الكاملة لهذه األدوات. ويعترف األطراف والمجت
األهمية المتزايدة لرسم خرائط المجتمعات المحلية والجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات العرفية والمنظمات المجتمعية ب

 حلي.لتمكين المجتمع الم الالزمة واالستراتيجيات واألدوات األخرى

 بخصوص النظم الفريدة توصيات للعمل المستقبلي    -اا ثاني
وصي مؤتمر ي)ي( واألحكام المتصلة بها أن  8 قد يرغب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة

 على غرار ما يلي: األطراف بأن يعتمد مقرراً 

 إن مؤتمر األطراف،
لحماية وصون وتعزيز المعارف واالبتكارات  دةالفري للنظمالعناصر المنقحة ب حيط علماً ي -1 

 ظروفها الخاصة؛ وفقًا لما تتطلبهاألطراف إلى االستفادة منها  يدعوو ، والممارسات التقليدية
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 11و 7 بالمهاملمصطلحات، امشروع مسرد  وكذلكعناصر النظم الفريدة، صلة إلى  إذ يشير -3 
)ي( واألحكام المتصلة بها  8عامل بين الدورات المخصص للمادة الفريق العامل المفتوح العضوية ال يدعو  ،13و

  لمصطلحاتاناصر النظم الفريدة ومشروع مسرد ع إلى أن يستخدم، حسب االقتضاء،
(UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1 في أعماله )؛تلك المهامالمتعلقة ب 

التنفيذي بشأن العناصر من األمين المقدمة مذكرة الوتحرير  تنقيحاألمين التنفيذي  يطلب إلى -2 
صدار بغية إ، للمشروع النهائيأقران استعراض وتوفير ( UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1) لممكنة للنظم الفريدةا

أو النظم الفريدة لحماية وصون و/ إعدادتساعد األطراف والحكومات، حسب االقتضاء، في قد  أداةتقنية كسلسلة 
 ؛هاممارساتو  هاابتكاراتو  ةالمجتمعات األصلية والمحلي معارفز تعزي

والمجتمعات األصلية  ،األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية يدعو -4 
من النظم الفريدة لحماية وصون وتعزيز المعارف  عريضةطائفة  بخصوص إلى إبالغ األمانة عن خبراتهاوالمحلية 

ي ذلك البروتوكوالت المجتمعية وغيرها من أشكال اإلصالح القانوني، التي واالبتكارات والممارسات التقليدية، بما ف
لفريق العامل لالمدخالت الواردة  إتاحةاألمين التنفيذي يطلب إلى ، و18أو سوف تساهم في تحقيق الهدف  ساهمت

 ؛13و 11و 7المهام  بشأنفي اجتماعه القادم، كمساهمة في المناقشات المقبلة 

زيز المعارف النظم الفريدة المحلية لحماية وصون وتعب والحكومات على االعترافاألطراف  يحث -5 
مجتمعية، ، بما في ذلك من خالل وضع بروتوكوالت إعدادهاوتشجيع  ها، ودعممجتمعات األصلية والمحليةللالتقليدية 

طط العمل الوطنية للتنوع في إطار خطط عمل وطنية لحماية وصون وتعزيز المعارف التقليدية، في االستراتيجيات وخ
الثاني من مذكرة األمين التنفيذي قسم البيولوجي، مع مراعاة عناصر النظم الفريدة، على النحو المبين في ال

(UNEP/CBD/WG8J/8/6 ،)عن هذه اإلبالغ ، و 18أجل دعم هذه المبادرات المحلية، وتحقيق الهدف  من
ومن خالل بوابة معلومات  ،)ي( 8ريق العامل المعني بالمادة المبادرات من خالل عملية اإلبالغ الوطني، والف

 ؛المعارف التقليدية

إبالغ اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد  مواصلةاألمين التنفيذي  يطلب إلى -6 
األعمال المنجزة بشأن النظم  نعنظمة العالمية للملكية الفكرية لمل والتابعةالوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 

 ، وغيرها من المسائل ذات االهتمام المشترك.في هذا البند الفريدة، بما في ذلك طرائق العمل للنظر مستقبالً 

----- 

 


