
 

 

 تالفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورا
 )ي( واألحكام المتصلة بها8المخصص للمادة 

 في اتفاقية التنوع البيولوجي
 تاسعال االجتماع
 2015ي الثان/تشرين نوفمبر 7-4 كندا،مونتلاير،
 *المؤقتمن جدول األعمال  7البند 

 
  األخرى الشاملةحوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا 

من أجل التحديات والفرص الممكنة للتعاون الدولي واإلقليمي في حماية المعارف التقليدية المتبادلة عبر الحدود "
 التفاقية، في انسجام مع الطبيعة/أّمنا األرض"تعزيز المعارف التقليدية والوفاء باألهداف الثالثة ل

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة 

مجاالت عمل  في مختلف، شاملةقضية  اعتبارهاب)ي( واألحكام المتصلة بها، 8من أجل المساهمة في إدماج المادة  -1
للفريق  مال االجتماعات القادمةجدول أع فيبند جديد  إدراج، 10/43مقرره من  12مؤتمر األطراف، في الفقرة قرر االتفاقية، 

: "حوار متعمق بشأن المجاالت يكون عنوانه)ي( واألحكام المتصلة بها، 8لمادة ل المخصصالعضوية العامل المفتوح 
". وعالوة على ذلك، قرر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، في المشتركة بين القطاعات المواضيعية والقضايا األخرى

 :هواالجتماع التاسع للفريق العامل  خالل جريموضوع الحوار المتعمق الذي سييكون ، أن ألف 12/12المقرر  من 16الفقرة 

"التحديات والفرص الممكنة للتعاون الدولي واإلقليمي في حماية المعارف التقليدية المتبادلة عبر الحدود من أجل 
 فاقية، في انسجام مع الطبيعة/أّمنا األرض."تعزيز المعارف التقليدية والوفاء باألهداف الثالثة لالت

 5 المؤرخ( SCBD/MPO/AF/JS/VF/84296)المرجع رقم  012-2015من خالل اإلخطار ، دعا األمين التنفيذيو  -2
قبل بدء هذه المسألة  آرائهم بشأنتقديم إلى ، األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 2015فبراير شباط/

كندا، و البرازيل، و بوليفيا، و أستراليا، وردت آراء من و )ي( واألحكام المتصلة بها. 8لفريق العامل المعني بالمادة لتاسع لجتماع ااال
كوادور، و   شبكةو ، "Red Pacari" وشبكة باكاري، مجلس اإلنويت القطبيو ، السويدو بيرو، و نيوزيلندا، و هندوراس، و فنلندا، و ا 

 .(UNEP/CBD/WG8J/9/INF/2، وصدرت في وثيقة إعالمية )ميينالصابرلمان و ، "Redcam ريدكام "
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 عروضيقدم لمحة عامة عن ال فالقسم األول هذه إلى تيسير الحوار وتوجيهه،األساسية  وثيقة المعلومات وترمي -3
 مكنةمية القسم الثالث مشروع توصيتضمن و  ؛الحوار أثناءالتي يمكن مناقشتها  القسم الثاني بعض العناصرويتضمن الواردة؛ 
 .UNEP/CBD/WG8J/9INF/2/Add.1في الوثيقة معلومات أساسية إضافية ويمكن االطالع على الفريق العامل.  الينظر فيه

 يجري حوار تفاعلي ، ويليهاخبراءال من أفرقة عروضًا يقدمها فريقعمق تماللحوار امنهجية  تتضمن ومن المتوقع أن -4
أن االجتماع التاسع للفريق العامل سيعقد في ست  وبالنظر إلى. حد األطرافويرأسه ممثل أ مع المشاركين في االجتماع

إلى الحوار المعمق  تُقّلص مدةسوف ف، للغايةجدول أعمال حافل  في ظلجلسات، أو ثالثة أيام عمل، على مدى أربعة أيام، 
برنامج العمل ذي  توجه إلىورة مشأو عمق توصيات ممكنة و/تائج المتوقعة من الحوار المالنتوقد تتضمن ساعة واحدة. 

االجتماع للحصول ترفق، في الممارسة، بتقرير ، والتي المعنيةأو الدولية ، والهيئات اإلقليمية و/العمل ذات الصلة( )برامجالصلة
 .والمشورةمعلومات العلى 

 واردةلمحة عامة عن العروض ال  – أوال

استجابة   1،للشعوب األصليةالشبكة العالمية  2012ي عام ف أنها أطلقت ، في العرض الذي قدمته،أستراليا تذكر -5
، بين المجتمعات المحليةتعزيز التبادالت من أجل  التابعة للشعوب األصلية البرية والبحرية المناطقمديري  صدرت عنلدعوة 

دل المعارف تبا يسيرمن أجل ت وقد أنشئت هذه الشبكة. 2013 أيار/مايووكنتيجة لمؤتمر دولي عقد في داروين في 
فقد حدث عدد من وحماية البيئة ودعم سبل العيش المستدامة. ونتيجة لذلك،  إدارة النظم اإليكولوجية مجال والممارسات في

وكذلك جزر سليمان وبعض ، كندا والمكسيك ونيوزيلندا فيهابين أستراليا ودول أخرى، بما وبعده  2013قبل مؤتمر  التبادالت
المهتمة على  المحلية التبادالت بين المجتمعات ًا لزيادةفرص للشعوب األصليةالشبكة العالمية  احتوأتاألفريقية.  لبلدانا

الشبكة  مبادرة وستواصللبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. التابعة مبادرة خط االستواء  وتديرها حالياً الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء  الحد األقصى من الفرص إتاحة /خط االستواءللشعوب األصليةالعالمية 

 .العالم لمواجهة تحديات تدهور األراضي وحفظ التنوع البيولوجي وتحسين سبل العيش بطريقة منصفة اجتماعياً 

 .والبحرية الوطنيةلمديري المناطق البرية  شبكة إنشاء عن الوطني، أعلن وزير البيئة في استراليا مستوىوعلى ال  -6

عمليات نقل التكنولوجيا ب ترتبطاالنتباه إلى التحديات والفرص التي يمكن أن ، في العرض الذي قدمته، بوليفيا وتوجه -7
في التعاون الدولي واإلقليمي  ضرورة أن يأخذباإلضافة إلى ذلك، ترى بوليفيا و والتمويل وتطوير بناء القدرات للدول والشعوب. 

في إطار األهداف  الطبيعة/أّمنا األرضمحددة حقوق التفاقات وجوت أن تراعي االبين الدول و  والتكامل الحوارة االعتبار مسأل
 الثالثة لالتفاقية.

في و عمليات دولية.  ةاآللية القائمة للتعاون اإلقليمي في أي ه ينبغي مراعاةأن، في العرض الذي قدمته، البرازيلوترى  -8
جماعة دول أمريكا ، و السوق الجنوبية المشتركة )ميركوسور( بغي للمنظمات اإلقليمية القائمة، مثلسياق أمريكا الالتينية، ين

 .أن تضطلع بدور مركزي في هذا الشأنمعاهدة التعاون في منطقة األمازون   ومنظمة ،الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الوطنية منظمات للكندا و  للشعوب األصلية فييرة أهمية كب تكتسيأن المسألة  ، في العرض الذي قدمته،كندا وضحوت -9
 للشعوب األصلية.

قد د اية المعارف التقليدية، وأن البلعملية وطنية بشأن حموضع  إلى أهمية في العرض الذي قدمته، ،ركوادو إ تشيرو  -10
من أجل الحصول وذلك ، ميدانالفي  جينيةالمعارف التقليدية والموارد الالمتعلقة بعملية رسمية لجمع المعلومات شرع في تنفيذ 

                                                 
 ./http://www.winlsm.netلالطالع على معلومات إضافية، انظر  1

http://www.winlsm.net/
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هذا  قضايا البراءات تحديدًا، فإنمع مراعاة قضايا الملكية الفكرية و و الوصول إلى المورد. بتنظيم سبل على األدوات التي تسمح 
 الخطوات المقبلة.من و  جينيةيساعد على التحقق من االستخدام السليم للموارد السالنشاط )جمع المعلومات( 

خالل العملية التحضيرية للتصديق على بروتوكول ناغويا،  قد تسنى، أنه العرض الذي قدمته،في  ،فنلنداتالحظ و  -11
 ويبتون فيها الصاميون أن يحلهاينبغي  تمثل قضايا والموارد الوراثية المرتبطة بها 2للصامييناالتفاق على أن المعارف التقليدية 

 االتفاقيات واالتفاقاتبلد يتعامل مع مع حقيقة أن كل  هذا الرأي عارضيتو . الحدود القائمة بين الدولكشعب، بغض النظر عن 
 .لجدوله الزمني الخاصة وفقاً  بطريقتهها وينفذ)مثل التصديق على بروتوكول ناغويا(  الدولية

 وتعزيز ضمانهو "ال األوروبي المتعلقة بالصاميين اتفاقية بلدان الشمأن الغرض من  دانتذكر فنل، على ذلك وكمثال -12
أقل  في ظل وأسلوب حياتهم عيشهمحماية وتطوير لغتهم وثقافتهم وسبل ب للصاميين مثل السماح لشعب الصاميينهذه الحقوق 

اتفاقية بلدان الشمال  بإمكان في الممارسة العملية، ترى فنلندا أنو (. 1الحدود الوطنية ")المادة  على قدر ممكن من التدخل
. ومع ذلك، فقد كانت بشعب الصاميين، حل بعض القضايا المتعلقة حالياً  لتي تجري مناقشتهاوا، األوروبي المتعلقة بالصاميين

 مضمون االتفاق. بشأن طرافهناك رؤية مشتركة بين األ توليس ،للغايةبطيئة  عملية اتفاق التوصل إلىعملية 

 بين البلدان لمعارف التقليديةا تقاسم هناك حاالت كثيرة يجري فيها أنإلى  ، في العرض الذي قدمته،هندوراس تشيرو  -13
مشروع "اتفاق أمريكا الوسطى بشأن الحصول بوأمريكا الوسطى، وأن هناك أداة إقليمية يشار اليها  وسط أمريكافي منطقتي 

 والمعارف التقليدية ذات الصلة". حيائيةعلى الموارد الجينية والمواد الكيميائية األ

عبر الحدود البرية، ولكن أيضا  فقطأن تقاسم المعارف التقليدية ال يحدث  ته،، في العرض الذي قدمنيوزيلندا والحظت -14
المجتمعات  التي يجري تقاسمها فيما بينللمعارف التقليدية  رائعاً  منطقة المحيط الهادئ مثاالً وُتعّد عبر "حدود المحيطات". 

التي انبثقت و  3المعارف التقليدية،شأن لمحيط الهادئ با عمل خطة فيأحد األمثلة المقدمة ويتمثل المختلفة.  الجزرية والثقافات
مبادرة مشتركة بين المنظمة العالمية  وتشكل هذه الخطة. المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة الناميةعن 

في  مها منطقة المحيط الهادئمثلة المفيدة األخرى التي تقداألويتمثل أحد للملكية الفكرية وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ. 
بحفظ التنوع الناشئة المتعلقة القضايا لقضايا الراهنة و لمن أجل فهم أفضل  متبادلةاستخدام المعارف التقليدية ال فيهذا الصدد 

بين وجود  أن هناك صالتأمانة جماعة المحيط الهادئ فقد الحظت ، على سبيل المثالو . البيولوجي واستخدامه المستدام
 4 ارف التقليدية وحالة مصائد األسماك الساحلية.المع

حماية  عززاإلطار المؤسسي الذي ي متينالمبادرات الرامية إلى ت أنها تدعم ، في العرض الذي قدمته،بيرووتذكر  -15
 ،افة. وفي هذا الصدد، أنشأت وزارة الثقعلى حد سواء المعارف التقليدية، في المؤسسات العامة ومع منظمات الشعوب األصلية

قتراح ال ةاألصليلشعوب ابالسياسات المتعلقة ب الدائم المعنيالفريق العامل ، MC-2014-403بموجب القرار الوزاري رقم 
بين الثقافات، بطريقة تشاركية، بين  اعتماد نهج مشتركةالشعوب األصلية أو تتطلب تشرك  سياسات عامةتنسيق و ورصد 

 وباإلضافة إلى. ةاألصليلشعوب اعني بالسياسات المتعلقة بالفريق العامل المالتعدد الثقافي و ب المعني وزيرالممثلين عن نائب 

                                                 
 ". Saami " أو "Sámi يكتب أيضًا لفظ الصامي بالحروف الالتينية على النحو التالي " 2
 .php?page=view&type=1006&nr=2572&menu=1507http://www.sids2014.org/indexانظر  3

 . 
:coastal-of-future-releases/2014-//www.spc.int/en/mediahttp-انظر على سبل المثال النشرة الصحفية الصادرة عن حلقة العمل هذه    4

song.html-a-and-tradition-pacific-science-between-lies-fisheries 

 

 . 

http://www.sids2014.org/index.php?page=view&type=1006&nr=2572&menu=1507
http://www.spc.int/en/media-releases/2014-future-of-coastal-fisheries-lies-between-science-pacific-tradition-and-a-song.html
http://www.spc.int/en/media-releases/2014-future-of-coastal-fisheries-lies-between-science-pacific-tradition-and-a-song.html
http://www.spc.int/en/media-releases/2014-future-of-coastal-fisheries-lies-between-science-pacific-tradition-and-a-song.html
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سبع منظمات  أيضاً يضم  ةاألصليلشعوب االفريق العامل المعني بالسياسات المتعلقة ب فإن ،التعدد الثقافيالمعني بوزير النائب 
 لتحديد أولويات السياسات. عملالتي أنشأت خمسة مجاالت و وطنية للشعوب األصلية، 

 إقليمالواقعة ضمن  راضيمن األ تغطي جزءا كبيراً  الصاميينأن أراضي  ، في العرض الذي قدمته،يدالسو وتذكر  -16
 السامبيين تربية، فإن على سبيل المثالو التحاد الروسي. التابعة لوكذلك شبه جزيرة كوال  ،السويد والنرويج وفنلندا - سامبي

البيولوجية.  الذي يستند إليه نظام الحوكمة واإلدارة التقليدية للموارد ساساأل يشكلفي معظم المناطق الحدودية  ةحيوان الرنّ ل
 لحدود الوطنية.ل دون مراعاةالطبيعية  سطحاتالم حيوان الرّنة جوبوي

بشأن  بلدان الشمال األوروبياتفاقية ل وضع بخصوص مع فنلندا والنرويج أنها تتفاوض ذكرت السويد أيضاً و  -17
وسبل  لغتهم وثقافتهم وتطوير حفظحتى يتمكنوا من  الصاميين وتعزيزهاتأكيد حقوق  إلىقية مشروع االتفا ويهدف. الصاميين

 مجموعةيغطي مشروع االتفاقية و الحدود الوطنية.  الناجمة عنالعوائق أقل قدر ممكن من  في ظلاالجتماعية  حياتهمو  همعيش
مع الوضع  مكيفة في أنها اتفاقيات األمم المتحدة عن قيةاالتفا التي تتميز بها هذه مزاياال إحدىتتمثل و كاملة من الحقوق، 

، وهو ما يشكل أحد عبر حدود الدول أحد الشعوبحقوق معالجة مسألة  هذه االتفاقية إلى تسعىو . للصاميين المحدداإلقليمي 
 .الجوانب المهمة الخاصة بها

مساحات  تجتمعحيث  في المنطقة يينللصام مع استخدام األراضي التقليدية منظور المسطحات الطبيعية ينسجمو  -18
 وتشكل أنشطة الجمع. الصاميينثقافة  في إطار واسعة من األراضي والمياه مع الموارد النباتية والحيوانية المستخدمة تقليدياً 

الصاميون، باعتبارهم  وليوية. الرنّ  قطعانرعي الصاميين القائمة على من ثقافة  أساسياً  جزءاً  دوماً وصيد األسماك والصيد 
 تجاربهم.يقدرون و  األخرى غير المجاورة لهم مع الشعوب األصلية لتعاونأهمية ل، شعبًا من الشعوب األصلية

المواضيع. ويحدد باالنتباه إلى التحديات والفرص المتعلقة ، في العرض الذي قدمه، مجلس اإلنويت القطبيويوجه  -19
 التالية: المفروضة التحديات

المعارف التقليدية عبر  اإلنويت تبادلويأربعة حدود قطبية.  في شعب اإلنويت نتشري: القضائية يةوالال (أ)
عبر األقاليم  الوالية القضائية مسائلبها تعالج  وتشكل الطريقة التي. تتعلق بالوالية القضائيةتحديات  وهو ما قد يثيرالحدود، 

 يثيرها أحد األطراف خاضعةالتي  الوالية القضائية مسائلتكون  قد اإلنويت،في سياق و مصدر قلق رئيسي.  وبين المناطق
بشأن  وتقاسم المنافع الحصول لتي يضطلع بها اإلنويت حينما يحدثا لالختصاص المندرج ضمن عمليات اتخاذ القرارات

في وقت أن تتم  نيرة التي ستنشأالمستمسبقة ال لموافقةل فال بد، وعليهعلى أراضيهم.  المعارف التقليدية المتربطة بالموارد الجينية
 ؛بين الطرفين بشروط متفق عليهامبكر من العملية و 

الوالية  مسألةوثيقا ب ارتباطاً  مسألة نطاق المعارف التقليدية التي تتعين حمايتها عبر الحدود رتبطت: النطاق (ب) 
القطب موارد في القطب الشمالي و  جينيةلموارد الحماية المعارف التقليدية المرتبطة با ومن الضروري معالجة مسألةالقضائية. 

 ؛الشمالي العابرة للحدود

في  المكرسة بالمعايير اإلنويت يمتلكهالمعارف التقليدية التي ل المتاحة حمايةال تفي ال: نقص التشريعات (ج) 
التي يؤمن بها شعب اإلنويت. عتقدات مالملكية الفكرية القائمة القيم وال نظم ولم تعكسالقائمة لحقوق الملكية الفكرية.  لنظما

 ؛اإلنويت وقيمهممعتقدات  مالءمة ويلبيأكثر  حماية يكون شكل وضع هذه الثغرات الحاجة إلىوتبرز 
تعترض  تحديات برمتها في دول المنطقة القطبية الشمالية القائمة التعددية القانونيةتثير : القوانين األخرى (د) 

المعارف التقليدية في ضوء  تعزيزالتحديات مدى بالمحيطة وتتضمن إحدى المسائل األخرى دية. إلنويت التقليا حماية معارف
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من الصكوك  وغيره المتعلق باألختاماالتحاد األوروبي  ها نظام، مثل الصكوك الدولية القائمة، بما فيالتحديات األوسع نطاقاً 
 معارفهم التقليدية.ل اإلنويت تعزيز تحول دونالتي 

 :الفرص المتاحة التالية مجلس اإلنويت القطبي لعرض الذي قدمهاويحدد  -20

 قضاياال تحديد، الالزمة الحماية تحديد نوع الشروع في قبلينبغي، : القوانين العرفيةالبروتوكوالت التقليدية/ (أ)
من قبيل  مسائلومراعاة العرفية القوانين الملكية/ للعمليات المجتمعية المكرسة في مجال التقليدية وفقاً  ارفملكية المعبالمحيطة 

وتشكل مسائل من قبيل تحديد الطريقة التي تدار بها . األفراد ما يملكهعيين ما تعود ملكيته في العادة إلى المجتمع المحلي و ت
 ؛الحماية نظام من نظم لتنفيذ أيضرورية هذه الحماية والجهات التي تديرها شروطًا مسبقة 

 التعاون اإلقليميمن خالل التقليدية  اإلنويت معارف حمايةالكفيلة ب فرصالقد تتاح  :ترتيبات الحكم الذاتي (ب) 
 .اإلدارة الذاتية لغرينلند، مثل تقرير المصيرعمليات  وغيرها من لإلنويت ترتيبات الحكم الذاتي عن طريق وضع

دعوة العرض الذي قدمته،  (، فيRede Pacari de Plantas Medicinais) كاري للنباتات الطبيةاشبكة ب تاقترحو  -21
اتفاقية التجارة الدولية  وأمانةالمنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 الحوار. إلى بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

(، في Redcam) القائمة على المشاركة الريفية المعنية بالتنمية المكسيكوالكاريبي و الوسطىأمريكا  شبكةت وجهو  -22
بشأن الشعوب األصلية والقبلية في البلدان  169االنتباه إلى أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  العرض الذي قدمته،

 .المستقلة

ض الصاميين عرّ تُ  5 سامبي إقليمفي  القائمة أن الحدود الوطنية، في العرض الذي قدمه، الصاميينبرلمان ذكر و  -23
المسطحات الرنة تجوب  ولدى الصاميين قول شائع يذكرون فيه أنة. رعي حيوان الرنّ بفيما يتعلق  ال سيما، و لصعوبات
أكثر مما  إلى التنازع ويمكن أن يؤدي هذا الوضع، في الكثير من الحاالت،لحدود اإلقليمية أو الوطنية. ل دون مراعاة الطبيعية

 تمكن صعوبات تحول دون حدوث فيفي البلدان المعنية السائدة ممارسات القوانين و تتسبب مختلف الو . يؤدي إلى التعاون
أساليب حياتهم التقليدية بنقل المعارف واالبتكارات والممارسات المتعلقة من محلية وأصحاب المعارف التقليدية المجتمعات ال

 .الدعم منه أن يدعم كل منهم اآلخر أو يلتمسمن في مختلف البلدان  ودون تمكن الصاميينورعي قطعان الرنة 

في  شكل تحدياً ي للصاميين المعارف التقليديةحماية في  بالمسؤولية المشتركةاالضطالع  ويرى برلمان الصاميين أن -24
القيم  فيهاترتبط حيث كوحدة ال تقبل التجزئة ، فيها المناطق المائيةالطبيعية، بما إلى المسطحات . وينبغي النظر إقليم سامبي
مفهوم  يتسقو التنوع البيولوجي.  في مجال معارف الصاميين إيالء االعتبار ألهميةالثقافية. وينبغي أيضا مع القيم الطبيعية 

مناطق واسعة من األراضي والمياه والموارد  تشكلحيث  للمنطقة للصاميين التقليدي االستخداممع  أيضاً  المسطحات الطبيعية
 جمع لدى الصاميين في إطار ثقافتهم المتعلقة بصيد األسماك ورعي قطعان الرّنة.أفضل مورد وموئل للة النباتية والحيواني

بعضها البعض  دعمالبعض وت االدروس من بعضهاألطراف والشعوب األصلية  في أن تستخلص دولياً المتاحة فرص وتتمثل ال
 في الحياة. أسلوبهم من اً جزءتشكل و  لصامييناألهداف المشتركة واضحة ل حينما تكون

                                                 
 . الصامي أو السامبي للشعب األصلياألراضي التقليدية التابعة  5

 

 . 
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 الحوار أثناءالعناصر التي يمكن مناقشتها   –ثانيا  
على كما هو الحال ، وعلى جانبيها المناطق الحدودية فيمن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  يعيش العديد -25

ن في و يشترك وهمحاد الروسي. والسويد، وكذلك في االت الذين يعيشون في فنلندا والنرويج بالنسبة إلى الصاميينسبيل المثال 
 .نفس المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي

أهمية التعاون الدولي واإلقليمي، بما في ذلك التكنولوجيات المحلية والتقليدية بالتنوع البيولوجي ب المتعلقة تفاقيةاال تقرّ وُ  -26
على  واستخدامه صيانة التنوع البيولوجيوالمجتمعات المحلية في  ( ومساهمة المعارف التقليدية للشعوب األصلية4-18)المادة 

 .(2-17و)ج(  10و )ي(، 8)المادة  لالستمرارنحو قابل 

 .(11)المادة  عبر الحدود المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية حالةاالعتبار  فيبروتوكول ناغويا ويأخذ أيضًا  -27

حماية المعارف التقليدية ب تتعلقإقليمية  ةنموذجي دولية اإلقليمية تشريعاتات الحكومية الوقد وضعت بعض المنظم -28
لبلدان األعضاء ل يمكن بحيث ةإقليمي ةنموذجي اتتشريع منظمات أخرىمن البلدان، في حين وضعت  العديدالتي تنطبق على 

هذه  لتعامل معبرامج أو آليات ل في حاالت أخرى،، إقليميةأنشأت منظمات و ية. الوطن هاتشريعاتفي وضع  االسترشاد بها
 .وضاعاأل

نطاق حماية و ؛ الواليات القضائية لبلدان مختلفة: التنسيق بين فيما يلي تحديدها سنىالتحديات التي تبعض  تتمثلو  -29
 بناء القدرات. فضاًل عن والتمويل،والحاجة إلى نقل التقنيات ؛ التشريعات الوطنية المختلفةو المعارف التقليدية؛ 

حماية المعارف المتعلقة باآلليات اإلقليمية قد تكون : )أ( فيما يلي تحديدها سنىبعض التحديات التي ت لتتمثو  -30
لتنفيذ ل الدنيا متطلباتتحديد ال؛ )ب( بإحدى المناطقواالتساق وكذلك اإلجراءات المتعلقة  توحيدالتقليدية قادرة على ضمان ال

 حفظ التنوع البيولوجي فرص  زيادةالعابرة للحدود؛ )ج(  الت المعارف التقليديةحا مراعاةالوطني، بما في ذلك مع على الصعيد 
 المتعلقة بالمعارف التقليديةالبروتوكوالت المجتمعية ويمكن أن تضطلع . إلى أقصى حد المستدام للتنوع البيولوجي عبر الحدود

مفيدة  هذه البروتوكوالت تكون وقد ،يير دنياوضع معابمن خالل السماح الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  بدور هام
عبر الحدود و/أو ضمن  المملوكةالحصول على المعارف التقليدية  ن قبيل مسألةم معالجة مسائلألغراض أخرى، بما في ذلك 

 واليات قضائية متعددة.

 في جملة أمور منها لنظراالمجتمعات األصلية والمحلية  وممثلاألطراف و  ووممثل أعضاء فريق الخبراءقد يرغب و  -31
تدام للتنوع البيولوجي بالحفظ المس المعارف التقليدية ذات الصلة حصول علىفي سياق ال المطروحة للحوارالقضايا التالية 

  وحمايتها:  وتطبيق هذه المعارف

  لمعارف الوطني لحماية ا مستوىعلى المستوى اإلقليمي و/أو ال المعتمدة فعالةالهج نُ الما هي بعض األمثلة على
 ؟ ، في سياق عابر للحدودبحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ودعمها بشكل أفضلالتقليدية ذات الصلة 

  ؟يةالمجتمع للبروتوكوالت المحتملةما هي األدوار 

 الفريق العامل لينظر فيهاتوصية ممكنة   –ا  لثثا
وصي يفي أن  )ي( واألحكام المتصلة بها8ص للمادة العامل بين الدورات المخص المفتوح العضوية الفريققد يرغب  -32

 على غرار ما يلي: باعتماد مقررمؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر 
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  إن مؤتمر األطراف،

قد أجرى  )ي( واألحكام المتصلة بها8العامل بين الدورات المخصص للمادة  المفتوح العضوية الفريقأن  إذ يالحظ 
"التحديات والفرص الممكنة للتعاون الدولي واإلقليمي في حماية المعارف  بشأن موضوع ًا متعمقاً حوار في اجتماعه التاسع 

ي انسجام مع الطبيعة/أّمنا التقليدية المتبادلة عبر الحدود من أجل تعزيز المعارف التقليدية والوفاء باألهداف الثالثة لالتفاقية، ف
 ،"األرض

 
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة، ويطلب  األطراف والحكومات األخرى يشجع -1 

تنفيذ مجاالت العمل ذات  لدىهذا المقرر، بالمرفقة و  ،الحوارهذا المتعلقة بلنظر في المشورة والتوصيات ا، إلى األمين التنفيذي
 )ي( واألحكام المتصلة بها؛ 8بالمادة  متعلقمن برنامج العمل ال 15و 12  10و 7المهام  فيهاالصلة من االتفاقية، بما 

 8أن يكون موضوع الحوار المتعمق الذي سيعقد في االجتماع العاشر للفريق العامل المعني بالمادة  قرري -2 
 )ي( واألحكام المتصلة بها: ]............[.

__________ 
 


