
 

 

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

 في اتفاقية التنوع البيولوجي
 تاسعال االجتماع
 2015ني الثا/تشرين نوفمبر 7-4 كندا، مونتلاير،

 من جدول األعمال 5 البند
 

 توصية اعتمدها الفريق العامل
من برنامج العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ  15المهمة  -9/2

)ي( واألحكام المتصلة بها: مبادئ توجيهية ألفضل 8المادة 
 الممارسات إلعادة توطين المعارف األصلية والتقليدية

 

تفايية االفي )ي( واألحكام المتصلة بها 8العامل بين الدورات المخصص للمادة الفريق المفتوح العضوية  يوصي
 :غرار ما يليعشر مقررا على  لثاجتماعه الثا فيمؤتمر األطراف بأن يعتمد  التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

 ،إن مؤتمر األطراف
ية إلعادة توطين الطوعالتوجيهية  1جيكبالتقدم المحرز في وضع مبادئ روتسوليهيرسا حيط علماي -1

، المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
 نطايها والمبادئ اإلرشادية إلعادة التوطين؛بو  ،الهدف والغرض منهاب تحديداو  المرفقة بالمقرر الحالي،

 اناتيوالكوالمنظمات  المجتمعات المحليةألصلية و والشعوب اوالحكومات األخرى  ،األطراف يدعو -2
ة تزويد األمين التنفيذي بمعلومات عن إلى المهتمة أو المشاركة في إعادة توطين المعارف التقليدية  2المعني

عمليات التبادل بين الممارسات الجيدة واإلجراءات المتخذة على مختلف المستويات، بما في ذلك من خالل 
المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  استعادةوتلقي و  ،ة التوطينالمجتمعات إلعاد

 المستدام؛

 االضطالع بما يلي:األمين التنفيذي  إلىيطلب  -3

                                                 
 ، "أهمية العودة إلى مكان المنشأ".Maya Kaqchikelهذا التعبير باللغة التقليدية المحلية يعنى   1
د البيانات، والسجالت، ، ويواعحدائق الحيوانحدائق النبات و والمعشبات، و  ،والجامعات ،المتاحفكيانات مثل يمكن أن تشمل   2
 نات األخرى التي تخزن أو تأويالجينات، والمكتبات، والمحفوظات، وخدمات المعلومات، والمجموعات العامة والخاصة والكيا مصارفو 

 معلومات ذات الصلة.معارف تقليدية و 
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 2في الفقرة  إلجراءات، على النحو المشار إليهوان الممارسات الجيدة ع واردةتجميع المعلومات ال )أ(
تاحة التجميع  )ي( واألحكام 8الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  ي ينظر فيهكأعاله، وا 

 ؛المتصلة بها في اجتماعه العاشر
إلعادة توطين المعارف التقليدية الطوعية التوجيهية روتسوليهيرساجيك إعداد مشروع منقح لمبادئ  )ب(

تنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة التطورات للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة بحفظ ال
في مختلف الهيئات الدولية، والصكوك، والبرامج، واالستراتيجيات، والمعايير، والمبادئ التوجيهية، والتقارير والعمليات 

واردة على لومات ال( تحليل للمع1: )ما يلي من المرفق، واستنادا إلى 5في الفقرة  ذات الصلة على النحو المشار إليه
( تقرير اجتماع الخبراء بشأن إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة 2أعاله؛ ) 2في الفقرة  النحو المشار إليه

بالمقرر الحالي الذي يحتوي على هدف وغرض ونطاق ( المرفق 3)و 3بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
 ؛المتعلقة بهة مبادئ اإلرشاديالو  إعادة التوطين

واألحكام )ي( 8المخصص للمادة توح العضوية العامل بين الدورات إلى الفريق المفيطلب  -4
مؤتمر األطراف في ويعتمدها كي ينظر فيها يستكمل مشروع مبادئ توجيهية ، أن اجتماعه العاشر في ،المتصلة بها

 اجتماعه الرابع عشر.

 مرفق
التوجيهية الطوعية  جيكهيرساالتقدم المحرز في إعداد مبادئ روتسولي

إلعادة توطين المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات 
 المحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

 مقدمة
على لكثير من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الوثيق والتقليدي لعتماد الاعترف المجتمع الدولي با -1

واسع النطاق  اعتراف أيضا وهناكالتنوع البيولوجي. ب المتعلقة تفاييةاالديباجة في  ال سيماو ، يولوجيةالموارد الب
وهما هدفان  –لمساهمة التي يمكن أن تقدمها المعارف التقليدية لكل من حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام با

للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية. ولهذا  منصفضمان التقاسم الوالحاجة إلى  –ن لالتفايية أساسيا
والممارسات )التي  بتكاراتالمعارف واالوصون وحفظ احترام ب)ي( 8االتفايية، في المادة في طراف األالسبب، تعهدت 

استخدامها وتشجيع يشار إليها فيما بعد بالمعارف التقليدية( ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 
 .أوسع نطاقعلى 

لتنوع ا)ي( واألحكام المتصلة بها، اعتمد مؤتمر األطراف في اتفايية 8ولمعالجة التنفيذ الفعال للمادة  -2
 ،15بما في ذلك المهمة  ،)ي( واألحكام المتصلة بها8المادة المتعلق بعمل البرنامج  ،5/16، في المقرر البيولوجي

مبادئ  ، أن يعد)ي( واألحكام المتصلة بها8مفتوح العضوية المخصص للمادة الالعامل الفريق  إلى ي طلبذالو 
من  17 من المادة 2فقرة وفقا لل ،بما في ذلك الملكية الثقافية ،تيسر إعادة توطين المعلوماتمن شأنها أن توجيهية 

 ع البيولوجي.لتنو لتيسير استعادة المعارف التقليدية  من أجلالتنوع البيولوجي ب االتفايية المتعلقة
دال،  11/14وفي مقرره  ،6الفقرة  ،10/43في مقرره  ييد البحثونظر مؤتمر األطراف كذلك في المهمة  -3

 د اختصاصات لتحقيق التقدم في المهمة حيث أوضح:واعتم، المرفق

                                                 
3  UNEP/CBD/WG8J/9/INF/4 
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هو إعداد مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات التي ستيسر تعزيز عملية إعادة  15"الغرض من المهمة "
بما في ذلك المعارف  ،وطين المعارف األصلية والتقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامت

تيسير  من أجلمن االتفايية  17من المادة  2)ي( والفقرة 8وفقا للمادة  ،األصلية والتقليدية المرتبطة بالملكية الثقافية
 ".وع البيولوجياستعادة المعارف التقليدية المتعلقة بالتن

المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر  إلىعادة توطين المعارف التقليدية إلالمبادئ التوجيهية  ستندتو  -4
التراث الثقافي والفكري  السلوك األخاليي "تغاريوايي:ري" لكفالة احتراممن مدونة  23بما في ذلك الفقرة  ،األطراف

فيما  7/16 فضال عن المقرر 4،حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامذات الصلة ب للمجتمعات األصلية والمحلية
 السجالت ويواعد البيانات.يتعلق ب

 ،واالستراتيجيات ،والبرامج ،والصكوك ،وتأخذ المبادئ التوجيهية في االعتبار مختلف الهيئات الدولية -5
بما  ،وأهمية تحقيق التجانس والتكامل والتنفيذ الفعال ،والعمليات ذات الصلة ،والتقارير،والمبادئ التوجيهية  ،والمعايير

فضال عن المواد األخرى ذات  ،31وخاصة المادة  5،في ذلك إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
فضال  ،األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن الملكية الثقافية التفويض الممنوح لمنظمة على وجه التحديدو  ؛الصلة
فإنها تبرز  ،العالمية للملكية الفكرية التي تتعامل مع يضايا الملكية الفكرية. وعلى ذلكلمنظمة لالتفويض الممنوح عن 

على المعارف التقليدية إتاحة الحصول بما في ذلك من خالل  عادة توطين المعارف التقليديةإلأهمية التعاون الدولي 
المعارف التقليدية ذات الصلة  وطينلتيسير إعادة ت ،ة والمجتمعات المحليةلشعوب األصليلوالمعلومات ذات الصلة 

 مساعدة هذه المجتمعات في مجال المعارف واإلحياء الثقافي.المستدام، من أجل بالحفظ واالستخدام 
 األهداف

لشعوب األصلية والمجتمعات التقليدية لتيسير إعادة توطين المعارف  فيهذه المبادئ التوجيهية  هدفيتمثل  -6
بما في ذلك  ،التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام أساليب الحياةالمحلية التي تجسد 

تيسير استعادة المعارف  من أجل ،من االتفايية 17المادة من  2)ي( والفقرة 8وفقا للمادة  ،المعلومات ذات الصلة
دون فرض حدود أو ييود على استخدامه المستمر ، و فظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامالتقليدية ذات الصلة بح

 .والحصول عليه

 مألوفاالستخدام الالمتعلقة بالتنفيذ الفعال لخطة العمل العالمية على ويد تساعد المبادئ التوجيهية أيضًا  -7
 باء. 12/12 ي مقررهالتي وافق عليها مؤتمر األطراف ف ،المستدام للتنوع البيولوجي

 الغرض
والمنظمات الدولية  6والحكومات ،عملية لألطراف إرشاداتأن تكون  إلى المبادئ التوجيهية هذه ترمي -8

، ويواعد البيانات، والسجالت، حيوانالحدائق و  تاتحدائق النبا، و والمعشبات، والجامعات، واإليليمية، والمتاحف
 والمجموعات الخاصة وغير ذلك من الكيانات التي ،وخدمات المعلومات الجينات، والمكتبات، والمحفوظات مصارفو 

الرامية  في جهودها ،الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةو  ،أو تأوي المعارف التقليدية والمعلومات ذات الصلة تخزن
 إعادة توطين المعارف التقليدية والمعلومات ذات الصلة.إلى 

                                                 
 ، المرفق.10/42المقرر   4
 ، المرفق.61/295يرار الجمعية العامة ريم   5
تقليدية للمجتمعات األصلية و/أو المحلية وما يتصل يد تحتفظ بمعارف واإلدارات الحكومية التي  دون الوطنية بما في ذلك الحكومات  6

 بها من معلومات ذات صلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
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مع مراعاة التنوع السياسي والقانوني وااليتصادي  يلزم تفسيرهادة التي لممارسات الجيل دليالً  تشكل وهي -9
وتطبيقها في  ،لشعوب األصلية والمجتمعات المحليةلكل طرف وكيان ول ،حسب مقتضى الحال ،والثقافيوالبيئي 
 اءاتاإلجر و مع مراعاة البروتوكوالت المجتمعية  ،والمجموعات والمجتمعات ذات الصلة ،كل منظمة مهمةسياق 
 ذات الصلة. األخرى

 ة.نهائيأو  ةإلزاميالمبادئ التوجيهية  هذه ليستو  -10

والثقافي للدول والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،  والبيئي ونظرا للتنوع السياسي والقانوني وااليتصادي -11
 بيد أنهية. مهنت الأن تغطي هذه المبادئ التوجيهية جميع القضايا التي يد تنشأ خالل الممارسا غير المحتملمن ف

 في متابعة عملية إعادة التوطين. للجهات الراغبة إرشادات لها أن توفرينبغي 

فى مجال  نمهنيو ال بمن فيهم ،في مجال إعادة التوطين العاملينوينبغي أن تمكن المبادئ التوجيهية  -12
بعض األفكار  قدمأو ت ،ايامن القض االستجابات المالئمة ألي يضيةبخصوص اتخاذ أحكام سليمة من  ،المعلومات
 .المزيد من الخبرة توفير المساعدة إذا تطلب األمرعن ُسبل 

حياء عادةاستالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في ينبغي أن تساعد المبادئ التوجيهية و  -13 معارفها  وا 
 التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

 النطاق
تجسد التي لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التقليدية لمعارف البادئ التوجيهية على تسري هذه الم -14

 7،بما في ذلك المعلومات ذات الصلة ،التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام الحياة أساليب
 التنوع البيولوجي.ب المتعلقة تفاييةاالضمن نطاق 

 عادة التوطينإلية رشادالمبادئ اإل 
 المبادئ واالعتبارات التالية: باالستناد إلىتتيسر عملية إعادة التوطين على أفضل وجه  -15

الثقة والعاليات  من أجل بناءالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تطوير العاليات الجارية مع  (أ)
 ؛لمصالحةاوتبادل المعارف و  وفضاءات مشتركة بين الثقافات الجيدة والفهم المتبادل

وآرائها  عن العالم،وجهات نظر الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ل االعتراف واالحترامتكريس  (ب)
 إيالء مع ؛هامصالحها و حقويو  ،المجتمعية هاوبروتوكوالت ،العرفية هاويوانين ،وممارساتها ،وييمها عن نشأة الكون،

 ؛االحترام الواجب للمعايير الدولية
مؤسسات التي تحتفظ بالمعارف التقليدية والمعلومات ذات الصلة والمتعلقة بالحفظ ال استعداد (ج)

، بما في ذلك االستعداد للتعاون مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من واالستخدام المستدام إلعادة التوطين
 ؛التدابير المالئمة وضعأجل 

المعارف التقليدية ستقبال االستعداد المساعدة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على  (د)
، على النحو الذي الثقافية لناحيةبوسائل مالئمة من ا المحافظة على سالمتهاو تعادة والمعلومات ذات الصلة المس

 ؛تحدده هذه الشعوب والمجتمعات

                                                 
، عارف التقليدية وتوييت ذلك والجهات التي ُجمعت منها وألي غرضالم تجميعأماكن عن معلومات يد تشمل المعلومات ذات الصلة   7

 .عندما ال تكون سرية
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على منتشرة الو  بالفعل للجمهورلمعارف التقليدية المتاحة اعادة توطين إل التدابير الالزمة فينظر ال (ه)
 ؛واسع نطاق

أو  ،االعتراف بأهمية إعادة توطين المعارف التقليدية والمعلومات ذات الصلة السرية أو المقدسة (و)
، وعلى ، بوصفها أولوية من أولويات الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةأو الحساسة المراعية للمنظور الجنساني

 ؛النحو الذي تحدده هذه الشعوب والمجتمعات
في العاملين  مهنية لدىالممارسات التحسين الوعي و  إذكاءيمكن تعزيز إعادة التوطين من خالل  (ز)

وفقا  ،ن الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةع، المهنيون فى مجال المعلومات بمن فيهم ،مجال إعادة التوطين
يي "تغاريوايي:ري" لكفالة احترام التراث السلوك األخالمدونة بما في ذلك  ،ألفضل ممارسات المعايير األخاليية

 8؛ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامالثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية 
ودعم هذه الجهود  التي تبذلها المجتمعات فيما بينها بالجهوداالعتراف تشمل إعادة التوطين  (ح)
 ليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.استعادة المعارف التقالرامية إلى 

___________ 

                                                 
المويع التالي:  الصادر عن مؤتمر األطراف والمتاح على 10/42انظر المقرر   8
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