
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال2-4البند 

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

  واألحكام المتصلة بها) ي(8    المادة 9/13المقرر 

 أنه ألغراض هذا المقرر، ينبغي تفسير حماية المعارف التقليدية واالبتكـارات والممارسـات              إذ يأخذ في االعتبار   
 ،)ي(8أحكام المادة وفقا لالتفاقية والسيما 

  الخبراء الدوليين المعنى باالستجابات لتغير المناخ للمجتمعات األصلية والمحليـة واألثـر         باجتماع ط علما يوإذ يح 
 28 إلـى    25 الذي عقد في هلـسنكي مـن         ، منطقة القطب الشمالي   -على معارفها التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي        

  ،2008آذار /مارس

  1الشعوب األصلية، بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق  أيضاوإذ يحيط علما
  )ي(8المادة الخاص بيذ برنامج العمل تقرير مرحلي عن تنف  - ألف

  اواألحكام المتصلة به
  ، ن مؤتمر األطرافإ

، )ج(10المتصلة بها، بما في ذلك المـواد  واألحكام ) ي(8 التقدم في إدماج غايات المادة   المزيد من يشجع    -1
العلمية المهمـة األخـرى والمـشتركة بـين          قضاياج المواضيعية لالتفاقية وال   ، في البرام  4الفقرة  ،  18 و   ،2 الفقرة ،17 و

  على النحو المبين في التقارير الوطنية؛) ي(8م المحرز في إدماج مهام المادة  بالتقدويحيط علما، القطاعات
حكـام  واأل) ي(8التقدم المحرز في تنفيـذ المـادة        رير عن    تق رفع األمين التنفيذي أن يواصل      إلى يطلب  -2

واألحكام المتصلة  ) ي(8 المادة   أهدافتقارير الوطنية، وعن إدماج      المعلومات الواردة في ال    إلىالمتصلة بها، مستندا في ذلك      
بـين  العامـل   االجتماع الـسادس للفريـق   إلىريره  تقرفع في المجاالت المواضيعية، وأن ي،)ج(10 المادة  ذلك بما في  ،بها

  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8خصص للمادة المالمفتوح العضوية الدورات 

                                                   
  .2007أيلول / سبتمبر13، المرفق، الصادر في 61/295قرار الجمعية العامة   1
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المـادة  بـشأن   األطراف، وخاصة األطراف التي لم تقدم بعد معلومات عن تنفيذ برنامج العمل          من يطلب  -3

 إلىية، أن تبادر    محلواألحكام المتصلة بها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاركة الوطنية للمجتمعات األصلية وال            ) ي(8
 للفريق العامل المعني بالمـادة  ن أمكن، وقبل االجتماع السادس   إ التقارير الوطنية الرابعة،     ،الل جملة أمور ومنها    من خ  ،ذلك

 األمين التنفيذي أن يلخص ويصنف هذه المعلومات من منطلق أفضل ممارسـات الحفـظ واالسـتخدام                 إلى ويطلب،  )ي(8
) ي(8فريق العامل المعني بالمـادة       ال إلىالمجتمعات، وأن يقدمها    مستوى  على   و قليمي واإل ين الوطني المستدام على المستوي  

  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السادس؛
 األمين التنفيذي أن يواصل جمع دراسات الحالة، وتحليـل األعمـال المتعلقـة باألحكـام ذات       إلى يطلب  -4

 الفريق العامل في اجتماعه الـسادس عـن         إلىمشورة  تقارير عنها، وتقديم ال   رفع  ، و )ج(10الصلة، مع التركيز على المادة      
  كيفية مواصلة تطوير وتنفيذ هذه األحكام على سبيل األولوية؛

اجتمـاع  واألحكام المتصلة بها مقترنـا ب     ) ي(8المعني بالمادة     العامل  اجتماع واحد للفريق   أن ينظم  يقرر  -5
  لحصول وتقاسم المنافع؛المخصص ل  المفتوح العضويةلفريق العامل قبل االجتماع الثامن ل،مالئم

التـي ال تـزال     برنامج العمل التي لم تستكمل بعد أو        من  مهام المرحلة األولى    في  مواصلة العمل   يقرر    -6
  ؛4 و2 و1جارية، وهي المهام 

 والـشعوب األصـلية     ،، ولهذا الغرض يـدعو األطـراف، والحكومـات        12 و 10 و 7المهام   بدءيقرر    -7
هـذه المهـام، وتحديـد      وغيرها من المنظمات ذات الصلة إلى تقديم تعليقات عن كيفية المضي قدما ب            والمجتمعات المحلية،   

يتعلـق   واألحكام المتصلة بها في العمل الجاري، وخاصة مـا  ) ي(8ال الذي يقدمه الفريق العامل المعني بالمادة        اإلسهام الفع 
تجميـع   إلى األمين التنفيذي     ويطلب ،شأن الحصول وتقاسم المنافع   بالنظم الفريدة، ومدونة السلوك األخالقية والنظام الدولي ب       

  ؛واألحكام المتصلة بها) ي(8هذه اآلراء وإتاحتها لنظر االجتماع السادس للفريق العامل المعني بالمادة 
، 17واألحكام المتصلة بها، وفقـا للمـادة        ) ي(8المادة   من برنامج العمل الخاص ب     15 المهمة    بدء يقرر  -8

 األطـراف،   ويـدعو  من اتفاقية التنوع البيولوجي لتيسير استعادة المعارف التقليدية المعنية بـالتنوع البيولـوجي،               2ة  الفقر
والمنظمات الدولية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى تزويـد األمانـة               والحكومات،

واألحكام المتـصلة بهـا     ) ي(8 اآلراء وإتاحتها للفريق العامل المعني بالمادة        رائها ويطلب إلى األمين التنفيذي تجميع هذه      آب
  أثناء اجتماعه السادس للنظر فيها ووضع االختصاصات من أجل معالجة هذه المسألة؛

، أن يتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلـم          15 إلى األمين التنفيذي، ألغراض بدء المهمة        يطلب  -9
  ؛ هذه المنظماتالتآزر وتجنب االزدواجية واحترام عملأوجه المنظمات األخرى ذات الصلة من أجل تعزيز والثقافة و

ووضع عناصر  مدى استحسان  والمجتمعات األصلية والمحلية على تقديم تعليقات بشأن، األطرافيشجع  -10
 االستخدام العرفـي مـن جانـب المجتمعـات         محتملة الستراتيجية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك         

األصلية والمحلية الرامية إلى تمكين وتعزيز دور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمليات صـنع القـرار علـى                   
 األمين التنفيذي تجميع هذه التعليقات وإتاحتها للفريـق العامـل المعنـي             إلىيطلب  والمستويات المحلية والوطنية والدولية،     

  في اجتماعه السادس للنظر فيها؛) ي(8لمادة با
بالمادة الخاص   أن يجري خالل اجتماعه العاشر استعراضا متعمقا للمهام الواردة في برنامج العمل              يقرر  -11

وبغيـة  ) ي(8واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي، بغية مواصلة عمل الفريق العامل المعنـي بالمـادة          ) ي(8
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المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات وحفـظ التنـوع البيولـوجي     التركيز على الصالت المشتركة بين حمايةزيادة 
  واستخدامه المستدام، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات؛

سهامه من أجـل  إأن يواصل تعاونه و  ) ي(8 المخصص للمادة    مفتوح العضوية  الفريق العامل ال   إلىيطلب    -12
لحصول وتقاسم المنافع، وذلك بموافاته بآرائـه       لالمخصص  المفتوح العضوية    الفريق العامل    إلىالوفاء بالصالحيات المسندة    

يديـة واالبتكـارات    دولي للحصول وتقاسم المنافع فيما يتعلق بالمعـارف التقل        النظام  بالوالمفاوضات المتعلقة   الصياغة   حول
  .ة عن استخدام هذه المواردشئد الجينية وبالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناروالممارسات المرتبطة بالموا

   عن حالة واتجاهات المعارف واالبتكارات والممارسات التي لدىتجميعيتقرير   - باء
   ستخدامهالتنوع البيولوجي واالمجتمعات األصلية والمحلية والمتعلقة بحفظ 

   المعارف تحديد العقبات التي تعترض –قليمية منقحة إتقارير ) 1: (المستدام
  ؛تغير المناخ لخطر شديدة التعرضالمجتمعات األصلية والمحلية ) 2(التقليدية؛ 

  حقوق المجتمعات األصلية والمحلية التي تعيش في عزلة طوعيةحماية) 3(

 ،ن مؤتمر األطرافإ

 اتفاقيـة األمـم المتحـدة       إلـى  التكليف الـصادر     ويراعي ، اتفاقية التنوع البيولوجي   إلىلصادر  التكليف ا ب رإذ يذكّ 
  ،اإلطارية بشأن تغير المناخ

 واالبتكارات والممارسات التي لـدى المجتمعـات  التقليدية حفظ المعارف  ووناحترام وص  إلىبالحاجة  ذ يعترف   إو
 كشـرا إ، وتعزيز تطبيقها على نطاق أوسع بموافقة و    المستدام جي واستخدامه التنوع البيولو حفظ   ب والمتعلقةاألصلية والمحلية   

 المعـارف   للمنافع الناشئة عن استعمال تلـك      حائزي تلك المعارف واالبتكارات والممارسات ويشجع على التقاسم المنصف        
  ،واالبتكارات والممارسات

على المجتمعات األصلية والمحلية وعلى معارفها       ،لتكيفواأنشطة التخفيف   و تغير المناخ    رآثا إزاءذ يشعر بقلق    إو
  ، المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ تكاراتها وممارساتها المتعلقة بواب

، بما في ذلك تلك المجتمعات التي تعيش فـي  األصلية والمحلية المجتمعات  التنوع الثقافي لدىوإذ يأخذ في الحسبان  
  ،المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامه  في حفظ وممارساتها هاوابتكارات رفهاعزلة طوعية، والدور الذي تلعبه معا

؛ والمجتمعـات   رشادية لتوثيق المعـارف التقليديـة      بشأن الخطوط اإل    بالبحوث التي أتاحتها األمانة    ذ يحيط علما  إو
حلية التي تعـيش فـي عزلـة      ؛ وحماية حقوق المجتمعات األصلية والم     تغير المناخ التعرض لخطر   شديدة  األصلية والمحلية   

  ،طوعية
 بشأن تبين العمليات الوطنية التي يمكن       تجميعيتمام المرحلة الثانية من التقرير ال     إبيحيط علما مع التقدير       -1

ن تهـدد  أأن تهدد الصون والحفظ والتطبيق للمعارف التقليدية وتبين العمليات على مستوى المجتمعات المحلية، التي يمكـن                
  بيق المعارف التقليدية؛تطوصون وحفظ 

 مساعدة المجتمعات األصلية والمحلية علـى       إلىالحكومات والهيئات الدولية ذات الصلة       و األطرافيدعو    -2
ـ واإلالتقليدية  وراء تناقص المعارف     سباب المحددة الخاصة بالمجتمعات   معالجة األسباب الكامنة واأل    رات والممارسـات   ابتك

 والتدابير العملية لتطـوير خطـط عمـل    ات، وذلك من خالل بناء القدر   واستخدامه المستدام  جيلتنوع البيولو احفظ  بة  متعلقال
  المجتمعات في سبيل حفظ وصون واحترام ذلك؛
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 تغير المناخآثار  بقلق جوانب الضعف المحددة التي تعاني منها المجتمعات األصلية والمحلية إزاء يالحظ  -3

ينشأ عنه مـن أخطـار متـسارعة علـى          بما في ذلك ما    ، مع آثار تغير المناخ    تكيفوال  من التخفيفالرامية إلى   نشطة  األو
  ؛المعارف التقليدية

المجتمعات األصلية والمحلية   لدى   أيضا القيمة الفريدة للمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات         يالحظ  -4
 بمـا فـي ذلـك    ، تغير المنـاخ   آثار في فهم وتقييم      في اإلسهام  ، وخاصة تلك الخاصة بالنساء    ،فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي   

يـة   والحكومات والمنظمـات الدول    ،جوانب الضعف وخيارات التكيف وغير ذلك من أشكال تدهور البيئة، ويشجع األطراف           
توثيق وتحليـل    على   ،والمحليةالة، وبموافقة مسبقة عن علم، من جانب المجتمعات األصلية          ذات الصلة، بمشاركة كاملة وفع    

 هذه المعارف بطـرق تـستكمل المعـارف         ،في االتفاقية ) ي (8تطبيق، قدر اإلمكان وحسب مقتضى الحال، ووفقا للمادة         و
  ؛العلمأساس  على القائمة

 علما بآثار تغيـر   أن يحيطإلىبشأن تغير المناخ طارية اتفاقية األمم المتحدة اإلفي   مؤتمر األطراف    يدعو  -5
  ؛ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لدى المجتمعات األصلية والمحليةواالبتكارات والممارسات التقليدية المعارف  المناخ على
 األطراف في االتفاقية على أن تنظر، قدر اإلمكان وحسب مقتضى الحال، فـي تطبيـق التـدابير                  يشجع  -6

ت األصلية والمحلية فـي صـياغة   الة من جانب المجتمعامشاركة الكاملة والفعالتشريعية، لضمان ال  كذلك  الالزمة، اإلدارية و  
 حيثما يمكـن أن يـؤثر ذلـك فـي التنـوع             األنشطة الرامية إلى التخفيف من والتكيف مع آثار تغير المناخ         وتنفيذ ورصد   

  ؛البيولوجي والمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لدى المجتمعات األصلية والمحلية
سب  يقوم بنشرها من خالل أن     ي األطراف على جعل تلك المعلومات متاحة لألمين التنفيذي ك         كذلكيشجع    -7

 األمين التنفيذي استكشاف فائدة آلية غرفـة تبـادل المعلومـات التابعـة      إلىويطلب  تبادل المعلومات وتبادل الخبرات،     ل آلية
 التعاون مع اتفاقيـة      فرص ذا الصدد، وكذلك أن يستكشف    ة في ه  التفاقية التنوع البيولوجي وبوابة معلومات المعارف التقليدي      

  تغير المناخ؛بشأن طارية اإلالمتحدة األمم 
المجتمعات التـي   التدابير الممكنة لكفالة احترام حقوق المجتمعات غير المحمية و        عن   بالتقرير   يحيط علما   -8

  ؛ )UNEP/CBD/WG8J/5/INF/17(، مع مراعاة معارفها التقليدية تعيش في عزلة طوعية
 فـي  ةعزلة طوعيتي تعيش في  وضع سياسات مناسبة تكفل احترام حقوق الشعوب ال     إلى األطراف   يدعو  -9

نطاق المناطق المحمية والمحميات والمراتع، والمناطق المقترح حمايتها، بما في ذلك خيار تلك الـشعوب أن تعـيش فـي                    
  .عزلة

 ليديةرشادية لتوثيق المعارف التقإاعتبارات لخطوط   - جيم

  ،ن مؤتمر األطرافإ
واألحكام المتـصلة  ) ى(8 الذي طلب بموجبه من الفريق العامل المعني بالمادة ،5، الفقرة    باء 8/5المقرر  ب رذ يذكّ إ

 ولتحليـل   واالبتكارات والممارسـات  التقليدية  رشادية تقنية لتسجيل وتوثيق المعارف      إيجاد خطوط   إكانية  إمأن يستكشف   بها  
 وذلـك   ، واالبتكـارات والممارسـات    التقليديةلمعارف   عن التوثيق والواقعة على حقوق حائزي ا       ة الناشئة لحتممالتهديدات ال 

  ،بمشاركة كاملة وفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية
وحقوق المجتمعات األصـلية    المجتمعات األصلية والمحلية    معارف التقليدية في ثقافات      الدور المركزي لل   ذ يؤكد إو
  ،ا وممارساتها وابتكاراتهاعلى معارفهوالمحلية 
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 امـشاركته أن   بأن توثيق وتسجيل المعارف التقليدية ينبغي أن يفيد أوال المجتمعات األصلية والمحلية و             ذ يعترف إو
  ، طوعية وليست شرطا مسبقا لحماية المعارف التقليديةةفي تلك الخطط ينبغي أن تكون مشارك

علـى  لمجتمعات األصلية والمحلية امساعدة مساندة و ت الدولية على     األطراف والحكومات والمنظما   يحث  -1
  :محافظة على سيطرتها وملكيتها لمعارفها التقليدية وابتكاراتها وممارستها بما في ذلك من خاللال

  حسب مقتضى الحال؛ ،إعادة المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات إلى وطنها في قواعد بيانات  )أ(

   ناء القدرات وتطوير البنية األساسية والموارد الالزمة؛دعم ب  )ب(
 : ما يليبهدف ضمان

أن يخضع توثيق المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات لموافقة مـسبقة عـن علـم مـن جانـب                    )ج(
 ؛محليةالمجتمعات األصلية وال

 يتعلق بتوثيق معارفهـا التقليديـة   أن تستطيع المجتمعات األصلية والمحلية أن تتخذ قرارات مستنيرة فيما           )د(
  .هاممارسات وهاوابتكارات

 األمم  منتدى األمين التنفيذي أن يتعاون مع       إلى يطلب  38،2-35الفقرات   ، واو 6/10المقرر  ب رذ يذكّ إو  -2
، للملكيـة الفكريـة  ، والمنظمة العالمية    علم والثقافة ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية وال     الشعوب األصلية قضايا  المعني ب المتحدة  

 النتائج لالجتماع السادس للفريق العامل المعنـي        حأن يتي ولتوثيق المعارف التقليدية     ةحتململمعالجة كلتا المنافع والتهديدات ال    
  .واألحكام المتصلة بها) ى(8بالمادة 

  تدابير وآليات معالجة األسباب: خطة عمل الستبقاء المعارف التقليدية  - دال
  واالبتكارات والممارساتالتقليدية المعارف تناقصالكامنة وراء 

  ،ان مؤتمر األطراف
 والسـيما  ، السـتبقاء المعـارف التقليديـة    العملخطةفي عناصر المحرز التقدم   ب يحيط علما مع التقدير     -1
بنـاء  أن بـش  ،في خطة العمل مركزة على القـسم هـاء  المستقبلي  أن تكون أولوية العمل ويقرر،  ‘دال ‘ و ‘باء‘العنصرين  
  ؛القدرات

معالجة األسباب الكامنـة وراء     لتدابير وآليات   حقيبة أدوات خاصة بها من       األطراف والحكومات على إنشاء      يحث  -2
، على أساس ظروفها الوطنية الخاصة والفريدة وعلى أسـاس تنـوع المجتمعـات               واالبتكارات والممارسات  التقليدية  المعارف تناقص

تبـرز فيهـا التـدابير      عن خبراتهـا     ريراهذه المجتمعات، وأن تقدم تق     من جانب     بالمشاركة الكاملة والفعالة    وذلك األصلية واإلقليمية، 
  ؛ ومن خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وبوابة معلومات المعارف التقليديةة الوطنيالتقاريرمن خالل اإليجابية، 

 التمويل الالزم لوضع خطـط عمـل        إلى تقديم آلخرين  اآللية المالية لالتفاقية والمانحين المحتملين ا     يدعو    -3
  ؛حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامب ذات الصلة  المعارف التقليديةلإلبقاء على وطنية

                                                   
 أن تجعل المعلومات المنظمة العالمية للملكية الفكريةمن مؤتمر األطراف  طلب ،38- 35 الفقرات او،و 6/10المقرر في   2

 . التابعة لالتفاقيةل المعلوماتالخاصة بحماية المعارف التقليدية متاحة من خالل آلية غرفة تباد
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 تقديم تقـارير عـن      إلى ،والمحلية والحكومات، بمشاركة من جانب المجتمعات األصلية      األطرافيدعو    -4

لمعارف التقليدية في المجاالت المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واسـتخدامه المـستدام، مثـل             إلبقاء على ا  لالتدابير االيجابية   
  .التدابير المذكورة في المرفق أدناه على سبيل المثال ال الحصر

  المرفق
  .تعزيز نظم الرعاية الصحية التقليدية على أساس التنوع البيولوجي  )أ(
  . والتحدث بهاةيوالمحل تعزيز إمكانيات تعلم اللغات األصلية  )ب(
  .السياحية المناسبة ثقافيا الرياضية والسياسات  )ج(
  .البحوث عن أساليب المعيشة لدى المجتمعات األصلية والمحلية وعن بيئاتها  )د(
  .)مثل التعاونيات ( األصلية والمحليةداخل المجتمعات بناء هياكل أعمال مناسبة ثقافيا  )ه(
مثـل  (وأنشطة ما بعـد الحـصاد   الحصاد األساليب التقليدية للزراعة و    على    تكنولوجيات تركز  استحداث  )و(

  .)أنشطة الخزن وتحضير البذور
  .الدينية التقليدية/يةان المؤسسات الروححياءإ  )ز(
شـراف المجتمعـات األصـلية      إتحت  فزيون،  التل مثل اإلذاعة والصحف ومحطات      ، إعالم لوسائنشاء  إ  )ح(

  .لقانون الوطنيوفقا ليات التقليدية، والمحلية، وتغذيتها بالمحتو
شـراك  إ، و  المجتمعات األصلية والمحلية    ذلك، بالتشاور مع   إلى ومراتع طبيعية وما     إنشاء مناطق محمية    )ط(

  .القانون الوطنيو يتمشىدارتها، بما إهذه المجتمعات أيضا في 
  .الشيوخالشباب و النساء وتجمع بين التي مبادراتال  )ي(
  .تقليديةالخدمات المنتجات وال فرص األعمال التي توفر تحالترويج لف  )ك(
المـوارد  ، و يالطب التقليـد  و ،بالطرق التقليدية ألغذية  ازيع  تو و جمععلى  زيز المؤسسات التي تشجع     تع  )ل(
  . التقليديةاألخرى

  .مناسبة ثقافيا للمجتمعات األصلية والمحليةومبادرات تنفيذ عداد مناهج تعليمية إ  )م(
  .تكفل لها التنمية المستدامة والمناسبة ثقافياالتي رات المجتمعات األصلية والمحلية مباد  )ن(

  اآلليات التشاركية للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية  - هاء

  ،ان مؤتمر األطراف
طنية  الولنقاط االتصال بشأن تشغيل الشبكات وتبادل المعلومات اتبناء القدرل حلقة عمل بعقد يرحب  - 1

 16 إلى 14يتو من  التي عقدت في كحلقة وهى ال،والمجتمعات األصلية والمحلية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
  ؛سبانيا وهولنداأ ي بمساندة سخية من حكومت،2006 كانون األول/ديسمبر
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 من لوجي وغيره المعني بالتنوع البيو الدولي للشعوب األصليةالمنتدى بعمل يحيط علما مع التقدير  - 2
 في ا وتعزيز مشاركته،فهم عمل االتفاقية بين المجتمعات األصلية والمحلية، لتعزيز ظمات المجتمعات األصلية والمحليةمن

  ؛ات االتفاقيةاجتماع
موارد الست لألمم المتحدة االخطارات و اللغات الرسمية إلى أن تترجم إلى علما بالحاجة يحيط  - 3
  ؛معات األصلية والمحلية، حسبما يكون األمر مناسباخرى للمجت األالمعلومات

ستئماني  للصندوق اإلإلى التبرع والحكومات ومؤسسات وآليات التمويل ذات الصلة ، األطرافيدعو  - 4
 وفقا لمعايير ، مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل اتفاقية التنوع البيولوجيهيلالعام للمساهمات الطوعية لت

 دال، للتمكين من 8/5 حسبما اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن في المقرر ،التمويل الطوعيةية تشغيل آل
  مة؛المبادرة المهاستمرار هذه 

  وفي تعاون مع ، والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة، حسبما يكون األمر مناسبا، األطرافيشجع  - 5
 وآلية غرفة تبادل )CEPA(ل المبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة األمين التنفيذي، ضمن أمور منها من خال

عن  على أن يستحدث، بما في ذلك باللغات المحلية، وحسب االقتضاء، وسائل بديلة لتوصيل المعلومات العامة المعلومات،
بلغة واضحة وأشكال متنوعة مواتية ذلك المعارف التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، و

 ، والملصقات، واألغاني،للمجتمعات مثل الفيديو، وتشمل التليفزيون واألشرطة الصوتية لإلذاعات المجتمعية
، الشباب النساء و ذلك بما في،لمحلية للمجتمعات األصلية واالفعالةو لضمان المشاركة الكاملة ،الدراما واألفالم/والمسرح
 المجتمعات األصلية والمحلية في عملية تطوير أدوات  مساندةويات المحلية والوطنية والدولية، وفي الوقت نفسهعلى المست

  اإلعالم الخاصة بها؛
نشاء إ، وألمانةالموقع اإللكتروني لعلى ) ى(8مادة نعاش الصفحة المخصصة للإعادة إ مع التقدير يالحظ  - 6

 االتصال ة بما في ذلك عدد من أدوات تبادليجاد مبادرات ذات صلإ ببويرح، بوابة معلومات المعارف التقليدية
  ؛مين التنفيذي، وذلك على يد األملها المجتمعات األصلية والمحلية تستعيمعانا في التكنولوجيا كإ األقل معلوماتوال

  : األمين التنفيذي ما يليإلى يطلب  - 7
عـن أدوات   قليميـة   اإلقليميـة ودون    اإلعمـل   الحلقات  ن  مزيدا م أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد المالية،         )أ(

، لمـساعدة    واسـتخدامه المـستدام    لتنوع البيولوجي احفظ  بالصلة  ذات  ل المالئمة للمجتمعات بشأن المعارف التقليدية       االتصا
ـ        مها وتيسير إنشاء شبكات االتصال    المجتمعات األصلية والمحلية على استخدا     ع اللغـات   ، مع مراعاة الحاجة إلى تكيفهـا م

  مدربين من المجتمعات األصلية والمحلية؛كشراالمحلية، وإل

 مثـل   ،لفـة أن يواصل، رهنا بتوافر الموارد المالية، تطوير وترجمة آليات االتصاالت االلكترونية المخت             )ب(
 القائمـة علـى    وإنشاء وصالت بالمبادرات ذات الصلة  ،وبوابة معلومات المعارف التقليدية   ) ي(8الصفحة المخصصة للمادة    

وأن يقدم تقريـرا عـن التقـدم         ،(Indigenousportal.com)" الشعوب األصلية  بوابة" مثل   الويب الحالية والجديدة والقادمة،   
  المحرز إلى االجتماع القادم للفريق العامل؛

) ي(8للمـادة    وعلى وجه الخصوص الصفحة المخصصة       ،أن يرصد استخدام موقع االتفاقية على الويب        )ج(
مـا فـي ذلـك       والمجتمعات األصلية والمحلية ومنظماتها، ب     ،وابة معلومات المعارف التقليدية، وأن يتشاور مع األطراف       وب

 مثل المنتدى الـدولي     ، التي تشارك في عمل االتفاقية     قليمية ذات الصلة،  ات الوطنية واإل   من المنظم  الشباب والنساء، وغيرها  
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 تقريرا إلى االجتمـاع القـادم للفريـق         رفع لتحديد أية ثغرات أو عيوب، وأن ي       ،يللشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوج    

   إقامة الشبكات مع المجتمعات األصلية والمحلية؛فيالتقدم المحرز عن العامل 
، معلومات عن اإلمكانيات    ف التقليدية ومن خالل وسائل أخرى     ، من خالل بوابة معلومات المعار     تيحأن ي   )د(

ول األطـراف وشـبكات تلـك    لمجتمعات األصلية والمحلية في الد لمساندةة للتمويل التي يمكن أن توفر ال  والمصادر المحتمل 
 اإلعالم المناسبة، إلى المجتمعات األصلية والمحليـة  ل ومن خالل وسائ   ،، لنشر المعلومات بلغات مناسبة وبسيطة     المجتمعات

  صول وتقاسم المنافع؛، بما في ذلك مسألة الح)ي(8لمتصلة بالمادة عن المسائل ا
أن يوفر لنقاط االتصال الوطنية، في الوقت المناسب، وثائق االجتماعات التي تعقـد بموجـب االتفاقيـة                   )ه(

 ؛ الست، من أجل تسهيل عملية التشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية وفيما بينهاةبلغات األمم المتحد

مات الطوعية لتـسهيل مـشاركة المجتمعـات    اهسمل العام ليصندوق االستئمانالأن يكثف الجهود لتعزيز    )و(
   عمل اتفاقية التنوع البيولوجي؛األصلية والمحلية في

وثـائق   لجعل   سعى أن ي  ، جيم 8/5المقرر   وهو الطلب المعرب عنه في       إلى األمين التنفيذي،   طلبه   يكرر  -8
واألحكام المتصلة بهـا والفريـق العامـل        ) ى(8 المفتوح العضوية المخصص للمادة   اجتماعات الفريق العامل بين الدورات      

 لالجتماعات في إطار   لنظام الداخلي ل وفقا،  ن أمكن إأشهر قبل تلك االجتماعات     لحصول وتقاسم المنافع متاحة ثالثة      المعني با 
  .مثلي المجتمعات األصلية والمحليةلتسهيل المشاورات مع موذلك  ، التنوع البيولوجيتفاقيةا

   لحماية )Sui Generis(صر لنظم فريدة إعداد عنا  –واو 
  واالبتكارات والممارسات المعارف التقليدية 

  ،ان مؤتمر األطراف
واالبتكـارات  التقليدية ألغراض هذا المقرر، فإن حماية المعارف "، التي تنص على أنه 8/5 بمقدمة المقرر  رإذ يذكّ 

  ، )"ي(8والممارسات يجب تفسيرها وفقا ألحكام المادة 
علـى النحـو    واالبتكارات والممارسات  التقليدية لحماية المعارف  عناصر النظم الفريدة     خذ في الحسبان  يأ  -1

 بأنها توفر عناصر مفيدة     ويعترف،  )UNEP/CBD/WG8J/5/6(ن الموضوع   عالذي طورت به في مذكرة األمين التنفيذي        
 واالبتكارات والممارسـات  التقليدية لحماية المعارف توضع في االعتبار حين تقوم األطراف والحكومات بإعداد النظم الفريدة   

  لدى المجتمعات األصلية والمحلية؛
 األطراف والحكومات إلى مراعاة أن تكون عملية إعداد الـنظم الفريـدة الفعالـة أو اعتمادهـا أو                  يدعو  -2

 الصلة للمجتمعـات األصـلية   يذ القانون العرفي حسبان وأن تأخذ في ال،االعتراف بها ذات طابع محلي أو وطني أو إقليمي   
 وأن يعترف بها أو أن تنشأ بالمشاركة الكاملة والفعالة لتلك المجتمعات، من أجل حماية واحتـرام وحفـظ                   ،والمحلية المعنية 

  وصون وتشجيع المعارف واالبتكارات والممارسات الخاصة بها، وفي الوقت نفسه ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع؛
 والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تقاسم خبراتهـا           ، والحكومات ،طراف األ يدعو  -3

في وضع وتطبيق نظم فريدة أو االعتراف بها، وأن تقدم لألمين التنفيذي دراسات حالة موجزة وغير ذلك من الخبرات التي                    
ـ امه المستدام الواردة في مذكرة األمين التنفيـذي   التنوع البيولوجي واستخدحفظتدعم عناصر النظم الفريدة ذات الصلة ب      ن ع

بما فـي ذلـك     ،)UNEP/CBD/WG8J/5/6(وضع عناصر لنظم فريدة لحماية المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات          
  ؛الوسائل الالزمة لضمان الموافقة المسبقة والمستنيرة
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 من خالل بوابة معلومات المعـارف       المستلمةت   توفير دراسات الحالة والخبرا    ي األمين التنفيذ  إلى يطلب  -4
  التقليدية في آلية غرفة تبادل المعلومات لالتفاقية وغيرها من الوسائل؛

في ضـوء   عن الموضوع    )UNEP/CBD/WG8J/5/6( األمين التنفيذي تحديث مذكرته      إلى يطلب كذلك   -5
واألحكام المتصلة بها في اجتماعـه      ) ي(8لمعني بالمادة    كيما ينظر فيها الفريق العامل ا      ،المستلمةدراسات الحالة والخبرات    

  السادس؛
هـا أو   اعتماد وأالة التي يمكن وضعها      البلدان بين النظم الفريدة الفع      الصلة الواضحة في كثير من     يالحظ  -6

تقليديـة  ال المعـارف    تخصيص سوء استخدام وسوء     نبجاالعتراف بها وتنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع والحاجة إلى ت         
  . حاء7/6 على النحو الوارد في المقرر ،المجتمعات األصلية والمحليةلدى ممارسات ال وواالبتكارات

  عناصر مدونة سلوك أخالقية    -زاي 
  :ن مؤتمر األطراف إ

 احتـرام  ناصر مدونة سلوك أخالقية من أجل ضـمان  بالمسودة المتناولة بالمزيد من التنقيح لع    يحيط علما   -1
لثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، حسبما هـي               التراث ا 

  ؛مقرر الاورادة في المرفق بهذ
 والمنظمات الدولية ذات الـصلة      ، والمجتمعات األصلية والمحلية   ، الحكومات ويدعو  من األطراف يطلب    -2

ـ  بمشاورات، إلى تقديم تعليقـات       ة، بعد االضطالع، حسب االقتضاء،     ذوي الصل  وأصحاب المصلحة اآلخرين   ة إلـى   مكتوب
لفريق العامـل المخـصص     لر على األقل من االجتماع السادس       أشهن المسودة المنقحة للعناصر، قبل ستة       عاألمين التنفيذي   

  ؛واألحكام المتصلة بها) ي(8للمادة 
ر إلى منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقـضايا الـشعوب            األمين التنفيذي أن يحيل هذا المقر      إلى يطلب  -3

  األصلية وأن يلتمس التعاون في تطوير عناصر مدونة سلوك أخالقية؛
ر أشـه ع اآلراء والتعليقات المقدمة وأن يتيح التجميع قبل ثالثـة            األمين التنفيذي أن يجم    إلىأيضا   يطلب  -4

   للنظر فيه؛واألحكام المتصلة بها) ي(8ل المخصص للمادة الفريق العامعلى األقل من االجتماع السادس 
مـسودة   أن يواصـل تطـوير       واألحكام المتصلة بهـا   ) ي(8الفريق العامل المخصص للمادة     من  يطلب    -5

  . فيها وإمكان اعتمادهاللنظر عاشرخالقية وأن يقدمها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الاألسلوك المدونة عناصر 
 مرفقال

  احترام ] ضمان] [التشجيع على[عناصر مدونة سلوك أخالقية من أجل مسودة 
  حفظ  األصلية والمحلية فيما يتعلق بالتراث الثقافي والفكري للمجتمعات

 المستدام التنوع البيولوجي واستخدامه 

المعنـي  الـدائم   األمم المتحـدة  لمنتدىة الثانية   دور من تقرير ال   9  و 8  و 1 ياتالتوصالطلب الوارد في    ب ر يذكّ إذ[
 خـصوص واو، ب 8/5 والمقـرر  5، الفقـرة  7/16دها مؤتمر األطراف بموجب المقـرر  أي، التي الشعوب األصلية قضايا  ب

التنوع حفظ   يتعلق ب  قية لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية فيما         خالاألسلوك  العناصر مدونة   
  ؛ المتصلة بهاحكاماألو) ي(8عمل المادة  من برنامج 16مع مراعاة المهمة ، ومالبيولوجي واستخدامه المستدا



UNEP/CBD/COP/DEC/IX/13 
Page 10 

 
والملكيـة  تشير إلى التراث الثقافي والفكري      " التراث الثقافي والفكري  " بأن عبارة    ، ألغراض هذه المدونة   ،ينوه وإذ
رسـات لـدى    واالبتكارات والمماارفالمعأنه بلمجتمعات األصلية والملحية، ويتم تفسيره داخل سياق االتفاقية، الفكرية لدى ا  

  ، المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ بية التي تجسد أنماط العيش التقليدية المتصلة لحالمجتمعات األصلية والم
االحترام الكامل للتراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصـلية والمحليـة   ] شجع على ي] [التشجيع على  يستهدف[وإذ  

  ، المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ ب ذي الصلة
 إعماال  تمشي مع التشريع الوطني لكل منها،      بشرط ال  تفاقية التنوع البيولوجي قد قامت،    ألطراف في ا  ابأن   وإذ يذكّر 

بحماية واحترام وصون المعارف واإلبتكارات والممارسات      ] إلى أقصى حد ممكن وحسب الحالة،     [من االتفاقية   ) ي(8لمادة  با
 المـستدام   التنوع البيولوجي واستخدامه  حفظ  ة ب ذات الصل أنماط العيش التقليدية    لدى المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد       

 تلـك   حـائزي  تطبيقها على نطاق أوسع بموافقة وإشراك        التشجيع على و) ‘المعارف التقليدية ‘المشار اليها فيما بعد بعبارة      (
 وتشجيع التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن اسـتعمال تلـك المعـارف واالبتكـارات           المعارف واإلبتكارات والممارسات،  

  ،والممارسات
 بأن احترام المعارف التقليدية يقتضي أن تقيم قيمة مكافئة وتكميلية للمعرفة العلمية الغربيـة، وأن ذلـك        يعترفوإذ  

حفـظ  ب ذوي الـصلة كري للمجتمعات األصلية والمحلية     هو أمر أساسي في سبيل تعزيز االحترام الكامل للتراث الثقافي والف          
  ، المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامه

قية، خالبأن أي تدبير لحماية وحفظ واستبقاء استعمال المعارف التقليدية، مثل مدونات السلوك األ             أيضا يعترفوإذ  
 بـصورة مفهومـة   ية ولو تم تصميمه وتقديمـه  األصلية والمحل   المجتمعات  أكبر بكثير من النجاح لو أيدته      سيكون له فرصة  

  ،]نفاذوقابلة لإل[
لألثر الثقافي والبيئـي  ، إلجراء تقييمات  Akwé:Kon  الطوعية بأهمية تطبيق الخطوط اإلرشاديةكذلك يعترف وإذ

درجـت  التي   المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه       ، على المحتمل أن تؤثر  ، أو   حدوثها في المقترح  أعمال التطوير   بشأن  
  ، المجتمعات األصلية والمحليةعلى شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية

درجت على شغلها أو اسـتعمالها      لى األراضي والمياه التي     عجتمعات األصلية والملحية    مل ال حصوأن  ب ريذكّ وإذ[
ى تلك األراضي والمياه، أمر لـه   إلى جانب فرصة ممارسة المعارف التقليدية عل  ، المجتمعات األصلية والمحلية   بصفة تقليدية 

 التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه   حفظ بتطوير االبتكارات والممارسات المتعلقة تبقاء المعارف التقليدية، ول  أهمية قصوى الس  
  ] ،المستدام

هـا  ة التي تستعملها المجتمعات األصلية والمحلية باعتبار      اللغات التقليدي ] وتطوير[ حفظ   أهميةوإذ يأخذ في الحسبان     
البيولـوجي  ، بما فـي ذلـك التنـوع      ]المتعلقة بالمزارع [مصادر غنية للمعارف التقليدية بشأن األدوية والممارسات التقليدية         

   اإليكولوجية الكاملة التي تم تقاسمها من جيل إلى جيل؛، واألراضي والهواء والمياه والنظمحيواناتالزراعي وتربية ال
  المتعددة األبعاد التي تضم، على سبيل المثال ال الحـصر، ائصهف التقليدية وخص المفهوم الشامل للمعار  يراعي وإذ

  5، والزمنية،]الروحية [ 4،  والثقافية3،النوعيات المكانية

                                                   
 .على األساس المحلي/قائم على أساس األراضي  3
 .الثقافية األوسع نطاقا لدى شعب مامنغرس في التقاليد   4
 .يتطور ويتكيف ويتحول ديناميكيا مع مرور الزمن  5
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ستراتيجيات والمعايير والتقـارير والعمليـات      ال والصكوك والبرامج وا    الدولية  الهيئات  في الحسبان  وإذ يأخذ كذلك  
 وال سيما في الحاالت اآلتيـة إذا كانـت   ،نسجام بينها وتنفيذها على نحو متكامل وفعال ة تحقيق اال  أهميوالمختلفة ذات الصلة    

  :قابلة للتطبيق
  ؛)1966( لحقوق اإلنسان ة الدوليشرعةال  )أ(
  ؛)1989(لية بالشعوب األصلية والقب المتعلقة 169رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية   )ب(
  ؛)1992 (اتفاقية التنوع البيولوجي  )ج(
  ؛)2014-2005(للشعوب األصلية في العالم العقد الدولي الثاني   )د(
  6متحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛إعالن األمم ال  )ه(
  ؛)2005اليونسكو (وحقوق اإلنسان المتعلق بقواعد السلوك البيئي  العالمي اإلعالن  )و(
  ؛)2001اليونسكو (لتنوع الثقافي المتعلق بااإلعالن العالمي   )ز(
 ؛2005 أكتوبر 20 المعتمدة في  الثقافي،عبيرالتتنوع أشكال اتفاقية حماية وتعزيز   )ح(

  )]2003اليونسكو  ( غير المادي التراث الثقافيحماية اتفاقية[  )ط(
  ]:ييل ما] يعلن] [قد وافق على[

  1القسم 
  ]مقدمة] [الطبيعة والمدى[

بـشأن  [عطـاء إرشـاد   إالتالية هي عناصر طوعية ومقصود منها      قية  خالمدونة السلوك األ  ] مسودة[إن عناصر     -1
، ]إقليميـة أو وطنيـة   أو  التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية ومن أجل وضع مدونات سلوك أخالقية محلية             /األنشطة

 واسـتخدامه   ولوجيلتنوع البي احفظ  فيما يتعلق ب  [مارسات  واالبتكارات والم  التقليديةلتعزيز احترام وصون وحماية المعارف      
  ] المستدام

 2القسم 

  األساس المنطقي
قية إلى تعزيز احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعـات األصـلية   خالاألسلوك ال هذه العناصر في مدونة     تهدف[  -2

) ي(8 المـادة  تسهم في تحقيق أهداففهي  ،وبهذه الطريقة .  واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي بحفظ ا والمحلية فيما يتعلق    
واالبتكارات والممارسات لـدى    التقليدية  من اتفاقية التنوع البيولوجي وخطة العمل الخاصة بها الستبقاء واستعمال المعارف            

  .] األصلية والمحليةالمجتمعات 
األطـر القانونيـة    حسين أو تإنشاءرشادا يساعد األطراف والحكومات على إهذه العناصر مقصود منها أن تعطي       [  -3

األراضي والميـاه   على  البحوث  أو   طويرتلعمال ا ألوال سيما   [التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية      /ألنشطةلالوطنية  
 مـن تعزيـز      األصلية والمحلية  ، مع تمكين المجتمعات   ] المجتمعات األصلية والمحلية   درجت على شغلها بصفة تقليدية    التي  

  .]ية وما يرتبط بها من موارد بيولوجية وجينيةاحترام معارفها التقليد
                                                   

 .2007أيلول / سبتمبر13على النحو المعتمد في الجمعية العامة لألمم المتحدة في   6
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  تحذف الفقرة:  الخيار ألف
  نص جديد : الخيار باء

 األطـر   حـسين  أو ت  نـشاء إوالحكومات على   ] في االتفاقية [ األطراف   ةساعدلمرشادا  إهذه العناصر مقصود منها أن تعطي       
عن طريق جهات من بينها اإلدارات      [ ات األصلية والمحلية  التفاعالت مع المجتمع  /نشطةاأل] لجميع[القانونية الوطنية الالزمة    

 وأصحاب المصلحة المحتملين على وضـع       ، والقائمون بتنمية القطاع الخاص    ، والمؤسسات األكاديمية  ،والوكاالت الحكومية 
وال  []نهايـة أخرى تتم مشاركتها فـي ال     فاعلة   جهات   وأيأو تطبيق مشروعات بحثية، وصناعات استخراجية، والغابات        /و

 المجتمعات األصلية والمحلية،    درجت على شغلها بصفة تقليدية    األراضي والمياه التي    على  البحوث  أو  تطوير  ال ألعمالسيما  
  .] من تعزيز احترام معارفها التقليدية وما يرتبط بها من موارد بيولوجية وجينيةاألصلية والمحلية مع تمكين المجتمعات 

 جميـع الـدول األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع       قيام فيقية هذه   خالدونة السلوك األ   أهداف عناصر م   يتمثل أحد [  -4
 سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بالتعـاون النـشط فـي تعزيزهـا               ،ذات الصلة الدولية   وكذلك المنظمات    ،البيولوجي

مال البحث ذات الصلة التي تـشارك       ن بالتفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية وفي أع       القائميوتفهمها وتنفيذها فيما بين     
،  واسـتخدامه المـستدام  لتنـوع البيولـوجي  احفظ لممارسات ذات الصلة بواالبتكارات وا التقليديةفيها بشكل محدد المعارف   

  .]احترام تلك المعارف]  علىتشجيعلل []لكفالة[
  3القسم  

  المبادئ األخالقية
حفـظ  ب فيما يتعلـق     ،التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية    /شطةقية اآلتية تنطبق على األن    خالإن المبادئ األ  [  -5
أو التي تجري فعال علـى  إجراؤها  البحوث المقترحأو / وأعمال التطوير، بما في ذلك      واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي ا

ت على شغلها أو اسـتعمالها بـصفة        درجوعلى األراضي والمياه التي     [المواقع المقدسة والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة        
  .]] المجتمعات األصلية والمحليةتقليدية

  الخيار ألف
بحقوق المجتمعات األصلية والمحلية في التمتع      ] االعتراف] [تيسير[إن المبادئ األخالقية الواردة أدناه مقصود منها          -6

، ] واسـتخدامه المـستدام    لتنوع البيولوجي احفظ  بالمتعلق  [والحماية والتحويل إلى األجيال المستقبلية لتراثها الثقافي والفكري         
  وأنه طبقا لهذه المبادئ فإن اآلخرين ينبغي أن يشاركوا مع المجتمعات األصلية أو المحلية؛

  ءالخيار با
أن المجتمعـات   ومفـاده    ،ميبالمبـدأ الـسا   ] االعتراف] [تيسير[الواردة أدناه مقصود منها     ] األخالقية[إن المبادئ     -6
لتنـوع  احفـظ   بالمتعلق  [صلية والمحلية لها حق التمتع والحماية والتحويل إلى األجيال المستقبلية لتراثها الثقافي والفكري              األ

  .، وأنه طبقا لهذه المبادئ فإن اآلخرين ينبغي أن يشاركوا مع المجتمعات األصلية أو المحلية] واستخدامه المستدامالبيولوجي
  الخيار جيم

متـع  الت] لها حـق [أن المجتمعات األصلية والمحلية  ومفاده   ،السامي المبدأ   تقترحألخالقية الواردة أدناه    إن المبادئ ا    -6
ذات الـصلة بـالتنوع البيولـوجي       [تهـا   ، أن تنقـل ثقاف    ذلكفي   رغبت إذا   ، وأن ذلك ينطوي على المقدرة السائدة      7بثقافتها

                                                   
 .27الحقوق المدنية والسياسية، المادة ب الخاصعهد الدولي ال  7
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ا األساس يشجع اآلخرون على المشاركة مع المجتمعـات األصـلية            األجيال القادمة، وأنه على هذ     إلى] واستخدامه المستدام 
  والمحلية؛

  :التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية قائمة على أساس ما يلي/من المرغوب فيه جدا أن تكون األنشطة
  المبادئ األخالقية العامة  –ألف 

  احترام التسويات الموجودة
ات على الصعيد الوطني الموجـودة فـي        تفاقالتسويات المتفق عليها تبادليا أو اال     وأهمية  ] بسيادة[يعترف هذا المبدأ      -7

  . نه البد من إيالء االحترام لتلك الترتيبات في جميع األوقاتأكثير من البلدان و
  الملكية الفكرية

صلة بالمعـارف    بشأن الملكية الفكرية ذات ال     الدعاوى و ،ينبغي للشواغل الفردية والشواغل التي لدى المجتمعات        -8
ف بها ومعالجتهـا فـي   ينبغي االعترا  واستخدامه المستداملتنوع البيولوجياحفظ بواالبتكارات والممارسات المتعلقة التقليدية  

التفـاعالت،  /قبـل بـدء األنـشطة   حسب الحالة، أو المجتمعات األصلية والمحلية، /التفاوض مع حائزي المعارف التقليدية و 
 حقوق الملكية الفكرية، باإلضافة إلى معـارفهم   ذلك الموجودة، بما في حقوقي المعارف االحتفاظ بال    لحائز يسمحوينبغي أن   [

  .] التقليدية
  عدم التمييز

التفاعالت ينبغي أن تكون غير تمييزية، وأن تأخذ في الحسبان          /إن األخالقيات والخطوط اإلرشادية لجميع األنشطة       -9
  .صة بشؤون المساواة بين الجنسين والمجموعات المغبونة من حيث المنافع أو التمثيل المتصلة بصفة خا،يجابيةاألعمال اإل

  ]اإلفصاح التام/الشفافية[
بطبيعـة ومـدى وغـرض أيـة     ] إلى أقصى حد ممكن] [بصورة كاملة[ينبغي إبالغ المجتمعات األصلية والمحلية        -10

ـ التقليدية  امال معارفهقد تتضمن استعالتي [تفاعالت مقترحة يقوم بها اآلخرون     /أنشطة  المرتبطـة  ا وممارسـاته اوابتكاراته
 المواقع المقدسة وعلى األراضـي  ، علىيحتمل أن تؤثر أو تحدث في،، والتي ] [ واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي احفظ  ب

ينبغي ] ،لقوانين الوطنية حسب ا و [ ]. المجتمعات األصلية والمحلية   درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      والمياه التي   
هذه المعلومات بطريقة تأخذ في االعتبار وتتفاعل تفاعال نشطا مع مجموعة المعارف والممارسات الثقافية التـي لـدى       تقديم  

  .المجتمعات األصلية والمحلية
  من جانب حائزي المعارف]  الحر المسبق عن علملالقبو[ ]الموافقة[

11-  
  الخيار ألف

 ،علـى ثر تـؤ  يحتمل أنأو في،  المستدام، التي تحدث     خدام والحفظ واالست  ،الت متعلقة بالتنوع البيولوجي   تفاع/إن أية أنشطة  
 المجتمعات األصلية والمحلية، والتي     ]درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي      [
 المسبق القبول الحر [] موافقة[مع  ] بقدر اإلمكان وكلما كان ذلك مناسباً     [ ] فقط[ على مجموعات محددة، ينبغي القيام بها        ثرتؤ

  ] .وفقا لاللتزامات الوطنية والدولية الموجودة[ات األصلية والمحلية المعنية مجتمعتلك الل] عن علم
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  الخيار باء

  .استعمال المعارف التقليدية إال بموافقة من حائزي المعارفعدم ينبغي 
  الخيار جيم

 علـى موافقـة هـذه    ]في أراضي المجتمعات األصلية والمحلية ومياههـا   [التفاعالت التي تحدث    /غي أن تحصل األنشطة   ينب
قـرار  المجتمعات األصلية والمحلية بالنسبة إلى المواقع المقدسة والمواقع ذات األهمية الثقافية، باإلضافة إلى أنه ينبغي لها اإل            

صلية والمحلية في تقديم المعلومات التي تسمح بتحديـد المواقـع المقدسـة بـشكل               واالعتراف باحتمال تردد المجتمعات األ    
  .واضح

  االحترام
ر الشرعي عن ثقافة وتقاليد وتجارب المجتمعات األصلية والمحلية         ييجب احترام المعارف التقليدية على كونها التعب        -12

التفاعالت مع المجتمعـات األصـلية والمحليـة سـالمة           ههذالقائمون ب حترم  يمن المرغوب فيه أشد الرغبة أن       و . المعنية
 فرض مفاهيم ومعـايير     واتجنبيالمجتمعات األصلية والمحلية ومبادئها األخالقية والروحية وثقافتها وتقاليدها وعالقاتها، وأن           

تفاعالت يتم لما لـه  /ويتعين إيالء أهمية خاصة في أية أنشطة . ة خالل الحوارات بين الثقافاتي وإعطاء أحكام تقييم ،خارجية
  . األنواع والمعارف ذات الطابع السري والقدسيباإلضافة إلىعالقة باحترام التراث الثقافي ومواقع الطقوس والمقدسات، 

  الملكية الجماعية والفردية] حماية[
القـائمون  سعى  يوينبغي أن. جماعية يمكن امتالك موارد المجتمعات األصلية والمحلية ومعارفها بصورة فردية أو         -13
وينبغـي احتـرام   [التفاعالت مع المجتمعات األصلية والفردية إلى فهم التوازن بين الحقوق وااللتزامات الجماعية والفردية،    ب

  .] حق المجتمعات األصلية والمحلية في حماية تراثها الثقافي والفكري بشكل جماعي أو بأي شكل آخر
  التقاسم العادل و المنصف للمنافع

 تفـاعالت /سهاماتها في أية أنشطة   إنبغي أن تحصل المجتمعات األصلية والمحلية على منافع عادلة ومنصفة عن            ي[  -14
 المواقع المقدسـة  ، علىثريحتمل أن تؤثرأو في، جراؤها إقترح ي[ من معارف تقليدية     بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به     تتعلق

وينبغي اعتبار تقاسـم     . ] المجتمعات األصلية والمحلية   لها بصفة تقليدية  درجت على شغلها أو استعما    واألراضي والمياه التي    
المنافع طريقة لتعزيز المجتمعات األصلية والمحلية وتعزيز أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، وينبغي أن يكون ذلك منـصفا                  

  .] وفيما بينهاالمعنية اتمجموعالبين كل 
  الحماية

ـ   معقولة   ااعالت التي تندرج ضمن والية االتفاقية جهود      التف/ينبغي أن تبذل األنشطة     -15  بـين   اتلحماية وتعزيز العالق
  .المجتمعات األصلية والمحلية المتضررة وبين البيئة وبالتالي تعزز أهداف االتفاقية

  "]ال تسبب ضرراً"شامال مفهوم [ النهج التحوطي [
 وفـي ديباجـة     8عالن ريو بشأن البيئة والتنميـة     إ من   15أ  على النهج التحوطي الوارد في المبد     مجددا  التأكيد  مع    -16

ينبغي أن تشتمل عملية التنبؤ باألضرار البيولوجية والثقافية المحتملـة وتقييمهـا علـى معـايير                 ،اتفاقية التنوع البيولوجي  
  .]  والمحلية المعنية إشراكاً كامالومؤشرات محلية، وينبغي لها أن تشرك المجتمعات األصلية

                                                   
منشورات األمم المتحدة،  (1992حزيران /يونيو 14- 3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،   8

  .وللمرفق األ، ا1، القرار القرارات التي اتخذها المؤتمر: ، المجلد األول) والتصويبE.93.I.8رقم المبيع 
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  اعتبارات محددة   –باء 
17-  

  الخيار ألف
درجت على شغلها أو اسـتعمالها  التي والمياه  األراضي  و[] والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة     [،االعتراف بالمواقع المقدسة  [

ني،  الثـا  لجـزء  لمنظمة العمـل الدوليـة، ا      169لمعيار الدولي رقم    وفقا ل  [ ]9] [ المجتمعات األصلية والمحلية   بصفة تقليدية 
  ]األرض

 ومواقعهـا ذات القيمـة   ،يعترف هذا المبدأ بالصلة غير القابلة للتحول بين المجتمعات األصلية والمحلية ومواقعها المقدسـة         [
 من معـارف تقليديـة      بها وما يرتبط    ]درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      واألراضي والمياه التي    [الثقافية الكبيرة   

وفقـا  ] فـي االتفاقيـة   [األطراف  ]  تشجع وينبغي أن [وتشجع   ].  أمور ال يمكن الفصل بينها     ها ومياه هاي وأراض هان ثقافات بأو
لمجتمعـات األصـلية والمحليـة،    لاالعتراف بحيازة األراضي التقليدية [اللتزامات الدولية، على    وا] الداخلي[للقانون الوطني   
التي هي أمـر جـوهري السـتبقاء المعـارف          ] المواقع المقدسة و[لى األراضي والمياه التقليدية     عل  حصوبوصفها طريقا لل  

والمياه ينبغي عدم اعتبارها خاليـة أو غيـر   غير المزدحمة بالسكان واألراضي  . التقليدية وما يرتبط بها من تنوع بيولوجي   
مجتمعات األصـلية    ال درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      ولكن يمكن في الواقع أن تكون أراضي ومياه         [مشغولة،  

  .] المحليةأو /و
  الخيار باء
  ] المجتمعات األصلية والمحليةدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةباألراضي والمياه التي [االعتراف 

ـ التفاعالت المدرجة ضمن والية االتفاقية التي       /تحديد المجتمعات األصلية والمحلية التي قد تتأثر مصالحها باألنشطة        [ ب تتطل
  .] المجتمعات األصلية والمحليةدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةاألراضي والمياه التي ب االعتراف

  االعتراف بالمواقع المقدسة والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة
التفاعالت في  /باألنشطة الحصول على موافقة المجتمعات األصلية والمحلية للقيام         التفاعالت/مؤيدي أحد األنشطة  ينبغي على   

التفاعالت باحتمال تـردد المجتمعـات   /و األنشطةؤيدوينبغي أن يقبل م . المواقع المقدسة والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة    
  .]األصلية والمحلية في تقديم المعلومات التي تسمح بتحديد المواقع المقدسة بشكل واضح

  لى الموارد التقليديةالحصول ع[
   ألفالخيار

وتنطبـق  ] ولكنها قد تشمل مصالح والتزامات فرديـة      [ما تكون مملوكة ملكية جماعية      ] كثيرا[إن الموارد التقليدية      -18
 المجتمعـات األصـلية     درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      موجودة في األراضي والمياه التي      [على موارد تقليدية    

لقانونهـا   مواردها التقليدية وفقا     )أنظمة(نظام  نفسها طبيعة ومدى    بت األصلية والمحلية    المجتمعاينبغي أن تحدد    و . ]والمحلية
 المـستدام للتنـوع البيولـوجي    خدام في سبيل االستا جوهري الى الموارد التقليدية أمر   يعتبر الحصول ع  و .  العرفية ]لقوانينها[

  .وللبقاء الثقافي
  الخيار باء

                                                   
 http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm. جزء الثاني، األرض، ال ILO 169انظر المعيار الدولي  9

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
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 أن   وينبغـي علـى البحـوث       .موافقة المجتمعات المعنية  إال ب لى الموارد التقليدية    عل  صوحينبغي أال تتداخل البحوث مع ال     

  .]على ذلكلى الموارد عند اشتراط المجتمعات المعنية عصول حتحكم مسألة التحترم القواعد العرفية التي 
  الخيار جيم

   الموارد التقليديةعلىالحقوق 
أو /أن تشتمل على حقوق فردية وأن تنطبـق علـى المـوارد الطبيعيـة و          إن هذه الحقوق جماعية في طابعها ولكنها يمكن         
 .  المجتمعات األصلية والمحليـة    درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      التقليدية التي تتحقق في األراضي والمياه التي        
رد المعنيـة وفقـا لقانونهـا     المـوا علـى نفسها طبيعة ومدى نظام حقوقهـا  بوينبغي أن تحدد المجتمعات األصلية والمحلية  

 الموارد التقليدية عامال حاسما في االسـتخدام المـستدام للتنـوع            على االعتراف بالحقوق    عتبروي . قوانينها العرفية /العرفي
  .البيولوجي والبقاء الثقافي

   التعسفي أو إعادة التوطين التعسفيلترحيلعدم ا
بما في ذلك البحوث ذات الصلة،       وأهداف االتفاقية مثل الحفظ،      ،ولوجيالتفاعالت المتصلة بالتنوع البي   /إن األنشطة [  -19

درجت على شـغلها أو اسـتعمالها بـصفة         ل المجتمعات األصلية والمحلية من األراضي والمياه التي         ترحيسبب  تينبغي أال   
ل مـن األراضـي     ترحي على ال  وحيثما توافق تلك المجتمعات    . وبدون موافقة منها  أو باإلكراه   رية  جب، بطريق القوة ال   تقليدية

عطاؤهـا تأكيـدا   إينبغي تعويضها عن ذلـك و ، أي بموافقة منها،     درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      والمياه التي   
 أعـضاء المجتمعـات األصـلية       ترحيلتفاعالت ينبغي أال تسبب     /ومن المرغوب فيه جدا أن أية أنشطة        10.مكانية العودة إب

  .] أو باالكراهلشيوخ منهم والمعوقين واألطفال، من عائالتهم عن طريق القوة الجبريةخصوصا او ،والمحلية
  (guardianship/custodianship)  التقليديةالحراسة/الوصاية

 اإليكولوجية وااللتزامـات والمـسؤوليات      االتصاالت الكاملة بين البشر والنظم    حراسة التقليدية ب  ال/وصاية ال تعترف  -20[
 تقليـديين لتلـك الـنظم     كحـراس   دورها التقليدي   صون  اتق المجتمعات األصلية والمحلية، في سبيل حفظ و       الواقعة على ع  

 بمـا فـي     ،ن التنوع الثقافي  إ ف ،وبسبب ذلك [  . العرفية ا الروحية وممارساته  ا ومعتقداته ا ثقافاته صوناإليكولوجية من خالل    
 فان المجتمعات األصـلية والمحليـة   ،ولذا . ظ التنوع البيولوجي ينبغي االعتراف به كأدوات رئيسية لحف      ،ذلك التنوع اللغوي  

درجت على شـغلها أو     شراكا فعاال في إدارة األراضي والمياه التي        إينبغي، متى كان األمر ذا صلة بالموضوع، أن تشرك          
عات األصـلية والمحليـة      المجتم ويمكن أن تنظر   .] ، بما في ذلك المواقع المقدسة والمناطق المحمية       استعمالها بصفة تقليدية  

قع، بوصفها حارسة على التنـوع البيولـوجي،        تأيضا إلى بعض األنواع أو النباتات أو الحيوانات باعتبارها مقدسة، وعليها            
                                                   

 شعوب الترحيل، ال يجوز ية من هذه المادةمع مراعاة الفقرات التال. 1، الفقرة 16المادة : 169ولية  منظمة العمل الدانظر   10[
ال يجوز أن يتم هذا الترحيل إال  ، كتدبير استثنائيإذا اقتضى األمر ترحيل هذه الشعوب . 2. نية من األراضي التي تشغلهاالمع

 تنص عليها ةالئمءات مجراتنفيذ إال بعد إ ال تتم عمليات الترحيل تها، الحصول على موافقوعندما يتعذر. بموافقتها الحرة والواعية
تتمتع  .3. إمكانية تمثيلها بصورة فعلية تتاح فيها للشعوب المعنية ، عند االقتضاء، تحقيقات عامة، بما في ذلكالقوانين واللوائح الوطنية

 إذا كانت هذه .4. زوال األسباب التي قام عليها الترحيل أراضيها التقليدية بمجرد إلىالعودة في حق بال ،كلما أمكنهذه الشعوب، 
في حال عدم وجود مثل هذا االتفاق، تمنح هذه الشعوب في جميع جراءات مناسبة إاتفاق أو من خالل غير ممكنة حسبما يقرر بالعودة 

الئمة وتكون ممن قبل، غلها تش األراضي التي كانت ، على األقلوضعها القانوني، جودتها وتعادل في يأراضالحاالت الممكنة 
عينيا، فإنها  أو نقديا اتعويضأن تتلقى  المعنية وفي الحاالت التي تفضل فيها الشعوب . اتها الحالية وتنميتها المستقبليةاجاحتيلمواجهة 

بهذه الطريقة تعويضا كامال عن أية خسارة  ذين يتم ترحيلهم األشخاص اليمنح. 5. تعوض على هذا النحو مع إعطائها ضمانات مناسبة
 ].17المادة  .بب الترحيلأو ضرر يلحقان بهم بس
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التفـاعالت  /مسؤوليات الحفاظ على رفاهها واستدامتها، وهذا أمر ينبغي احترامه وأن يؤخذ في االعتبار في جميع األنـشطة      
  .]ثبما في ذلك البحو

  التعويضأو / واالسترداد
ة على المجتمعـات األصـلية والمحليـة وثقافاتهـا     ضاريبذل كل جهد لتفادي أية تداعيات  ] يسلم هذا االعتبار بأن   [  -21

 ومواردهـا  ، ومواقعها المقدسة وأنواعهـا المقدسـة  ،]درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةواألراضي والمياه التي   [
امه المستدام، بما في ذلـك      التفاعالت التي تؤثر عليها المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحفظه واستخد        /ميع األنشطة التقليدية من ج  

يالء االعتبار إلى االسترداد أو التعـويض  إة، ينبغي ضاروفي حالة حدوث أية تداعيات    ] [.] ،[ المتصلة بها ونتائجها     البحوث
  .] التفاعالت/، بين المجتمعات األصلية والمحلية ومقترح هذه األنشطة [].[المناسب، من خالل شروط متفق عليها تبادليا

  إعادة التوطين
، في سـبيل تـسهيل اسـترداد المعـارف     ذل لتسهيل إعادة توطين المعلوماتإن جهود إعادة التوطين ينبغي أن تب        -22

  .التقليدية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
  العالقات السلمية

، بـين المجتمعـات األصـلية    [  المستدامخدامتفاعالت الحفظ أو االست/فاقم أية توترات تسببها أنشطة تينبغي تجنب [  -23
ينبغي وضع آليات مقبولة وطنيـاً وثقافيـاً، لفـض         وعندما ال يكون هذا ممكناً،       [ .]والمحلية والحكومات المحلية أو الوطنية    

 مـع  ينبغـي أيـضا أن يتجنـب أي فـرد يتفاعـل     و .]  الوطني، وفقا للتشريع النزاعات والمظالمتسويةالخالفات من أجل   
  .] بين المجتمعات األصلية والمحليةفيما  بما في ذلك الباحثين، المشاركة في النزاعات ،المجتمعات األصلية والمحلية

  مساندة المبادرات البحثية للمجتمعات األصلية
تستعمل التي  ساهم بنشاط في البحوث التي تؤثر عليها أو         ينبغي إتاحة الفرصة للمجتمعات األصلية والمحلية حتى ت         -24

معارفها التقليدية المتصلة بأهداف االتفاقية، وتقرر بشأن المبادرات واألولويات المتعلقة بالبحوث الخاصة بها، وتـدير هـذه                 
  . خاصة بها وتعزيز بناء التعاون والقدرات والكفاءةثية بناء مؤسسات بح ذلكالبحوث، بما في

  4م  القس
  المنهجيات

  المفاوضات بحسن نية
إن جميع من يشاركون في مدونة السلوك هذه يهاب بهم أن يتفاعلوا وأن يلتزموا رسميا بعملية التفـاوض بحـسن                    -25
  .نية

  الطابع الثانوي وصنع القرارات
26-    

  الخيار ألف
 على المواقـع    ثرتؤجي، بما في ذلك البحوث التي       التفاعالت المتصلة بالتنوع البيولو   /إن جميع القرارات المتعلقة باألنشطة    [[

 المجتمعـات األصـلية     درجت على شغلها أو استعمالها بـصفة تقليديـة        التي   واألنواع المقدسة واألراضي والمياه      ،المقدسة
لكفالـة  ] وافقة الحرة والمسبقة عن علم    مبما يتفق وال  [على أدنى مستوى ممكن     ] ،كلما أمكن ذلك  ،[والمحلية، ينبغي أن تجري     
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 وأنظمـة   وإدارتهـا ،  المجتمعات األصلية والمحليـة   الفعالة واالعتراف بمؤسسات    ] الكاملة و [تمكين المجتمعات والمشاركة    

  .]اإلدارة
  الخيار باء

 على المستوى المناسب لضمان تمكين      ،ة باألنشطة المتصلة بأهداف االتفاقية    التفاعالت الرسمية المتعلق  /األنشطةينبغي أن تتم    
 القـرار فـي   صنعهياكل ن تعكس التفاعالت أ /األنشطةمع األخذ في الحسبان أنه ينبغي لهذه         ،فعالةالمشاركة  والمعات  المجت

  .]المجتمعات األصلية والمحلية
  الشراكة والتعاون

 خالقيـة، األسلوك  الالتفاعالت الساعية إلى عناصر مسودة مدونة       /األنشطةجميع   الشراكة والتعاون    ينبغي أن ترشد    -27
  .ع البيولوجي والمعارف التقليدية المستدام للتنوخدام وكفالة االستصونفي سبيل مساندة و

  اعتبارات المساواة بين الجنسين
نساء المجتمعات األصلية والمحليـة فـي حفـظ         الذي تلعبه   المنهجيات في الحسبان الدور الحيوي      ينبغي أن تأخذ      -28
والفعالة من جانب النساء علـى جميـع         التأكيد على الحاجة إلى المشاركة الكاملة     ، مع    واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي ا

  .المستويات في رسم السياسة وتنفيذ أنشطة حفظ التنوع البيولوجي، حسبما يكون األمر مناسبا
  يالنهج التشارك/المشاركة الكاملة والفعالة

كاملة من جانـب المجتمعـات األصـلية والمحليـة فـي             هذا المبدأ باألهمية القصوى للمشاركة الفعالة وال       يعترف  -29
  .ا عليهتؤثروالتي يمكن أن صلة بالتنوع البيولوجي وبالحفظ، التفاعالت المت/األنشطة

  طابع السرية
المعلومـات  ينبغي عدم استعمال و . ، بمقتضى القوانين الوطنيةبع السرية في المعلومات والموارد   طا ينبغي احترام [  -30

، وال  الموافقة عليها أو  ] تجميعها[ عنها ألغراض غير التي تم       اإلفصاحلمجتمعات األصلية والمحلية للباحثين أو      التي تعطيها ا  
وبـصفة   . ]حسب مقتـضى الحـال     موافقة جماعية، أو  / تلك المعارف و   حائزيموافقة  حالتها إلى طرف ثالث دون      إيمكن  
 مـع المجتمعـات      وينبغي أن يراعي من يتعامل     . السريةأو  / طابع السرية على المعلومات المقدسة و      ينبغي تطبيق  ،خاصة

قد ال تـدخل فـي نطـاق البـارامترات     و مفاهيم أجنبية قد تكون " الملكية العامة " التي من قبيل     المفاهيمأن  األصلية والمحلية   
  .الثقافية لكثير من المجتمعات األصلية والمحلية

  البحث المسؤول
 مصدر المعارف التقليدية، ليست هـي       التي هي  )الشعوب( والشعب   ،واآلخرينباحثين  إن أخالقيات التفاعل بين ال    [  -31

ليها الفرد، ولكنها أيضا مسؤولية الحكومات الوطنية التـي         إأو الجمعية المهنية التي ينتمي      /فقط مسؤولية الفرد أو المنظمة و     
ترام الحقوق الثقافيـة وحقـوق الملكيـة الفكريـة          وينبغي اح .  [أو األراضي /فاعالت والباحثين و  الت/لها والية على األنشطة   

ـ  الثقـافي والمـواد الثقافيـة المت      التعبيرووسائل  واألفكار  لمجتمعات األصلية والمحلية، فيما يتعلق بالمعارف       عضاء ا أل ة علق
] الحقـوق []  فان جميع اآلخرين ينبغـي أن يحترمـوا        ،لى ذلك وعالوة ع [ .]  المستدام خدامبالتنوع البيولوجي والحفظ واالست   

 تعبيـر  ووسـائل ال   ، واألفكار، لمجتمعات األصلية والمحلية، فيما يتعلق بالمعارف     عضاء ا الملكية الفكرية أل  ] حقوق[الثقافية و 
  ]]. المستدامخدامة بالتنوع البيولوجي والحفظ واالستعلقالثقافي والمواد الثقافية المت
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ولي، وال يمكن تأويلها على أنهـا بـديل أو تفـسير اللتزامـات           القانون الد بموجب   قانوناهذه الوثيقة غير ملزمة     [  -32
  ].األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي أو غيرها من الصكوك الدولية

  :فقرات من أجل المزيد من مقارنتها بالمبادئ
  االحترام المتبادل بين الثقافات[

أسـاس   علـى    ، العالقات المتصلة بـالبحوث     ذلك ي بما ف  ،التفاعالت من الوجهة األخالقية   /يتعين أن تقوم األنشطة     -33
 عمليات صـنع القـرار    احترام نظم معارف المجتمعات األصلية والمحلية التي تعد نظماً مكافئة وإن كانت مغايرة، واحترام               

تي درجـت   الواألراضي والمياه   [ المقدسة   ا الروحية والمادية المتميزة مع مواقعه     ا وعالقاته اواألطر الزمنية، واحترام تنوعه   
 الحـساسية   يكـون لـديهم   على مؤيدي األنشطة أن     دائما  وينبغي   .  الثقافية اتهوهوي] ،على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية     

وعـالوة   ]. وع البيولوجية بالتنعلقالمت[المواقع المقدسة /ة واألماكنمقدس واألنواع ال،ةمقدس لألسرار والمعارف ال   ]واالحترام[
ـ مؤيدي األنشطة احترام الملكية الثقافية للمجتمعات األصلية والمحليـة الم     ينبغي على   على ذلك،    ة بـالتنوع البيولـوجي   تعلق

 ويتعين أن يعترف السلوك األخالقي بأنه من المشروع أن تقوم المجتمعات األصلية والمحليـة             . المستدام خداموالحفظ واالست 
تنـوع البيولـوجي    مـوارد ال  ما يرتبط بها من     عارف التقليدية و  لى الم عصول  حتقييد ال ب] حاالت محددة [الحاالت  ] بعض[في  

  .] ، باالستناد إلى أسس أخالقية وثقافيةوالموارد الجينية
  المعاملة بالمثل

 ا ومواقعه أو تشركها هي  /التفاعالت التي تؤثر عليها و    /ألنشطةينبغي أن تستفيد المجتمعات األصلية والمحلية من ا       [  -34
 التـي   أو الموارد والمعـارف التقليديـة     /و] ،درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      مياه التي   واألراضي وال [المقدسة  

 مـن الناحيـة     شكل معقـول ومناسـب    /م بطريقة ضرورة رد المعلومات المحصل عليها إليه     ] ،ومن بالغ األهمية  [ . هاتمتلك
 مـن أجـل   إمكانية وصول كل منها إلى معارف األخرى وهذا من شأنه أن يعزز عملية التبادل بين الثقافات ويعزز      . الثقافية
  ]. التآزر والتكاملأوجه  زتعزي

  ت واألمم األصلية الممتدة النطاق العائالت والمجتمعا-  بالهياكل االجتماعية للمجتمعات األصلية والمحليةاالعتراف
فالعـائالت  . مسارها في سياق اجتمـاعي التفاعالت تأخذ /لمجتمعات األصلية والمحلية، فإن جميع األنشطة لبالنسبة    -35

 ،العملية الثقافية دور كبيـر للغايـة      هذه  هي األوعية الرئيسية لنشر الثقافة، والدور الذي يؤديه الشيوخ والشباب في            " الممتدة"
لهياكل ا/، ينبغي احترام الهيكل االجتماعي    ومن ثم  . من جيل إلى جيل   ] المعارف واالبتكارات والممارسات  [ويعتمد على نقل    

ـ  ا بما يتوافق مع تقاليده    ا ومعارفه ا لثقافاته المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك احترام حق نقله         ل االجتماعية  . ا وأعرافه
 أفراد المجتمعات األصلية والمحلية، ال سـيما الـشيوخ مـنهم والمعـاقين     ترحيلتفاعالت في / أنشطةتتسبب أيوينبغي أال   
  ].قبولهم الحر والمسبق عن علم[] مموافقته[ون بداإلكراه وبالقوة أو  بهياكلهم االجتماعية، من عائالتهم و،واألطفال

  دف التنوع البيولوجي  هبلوغمؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو   -حاء 
  االبتكارات والممارسات  والتقليدية حالة المعارف: 2010لعام 

  ن مؤتمر األطراف،إ
 لالحتفـاظ  مفيـد تنوع اللغوي وأعداد المتحدثين بلغات أصلية هو مؤشـر واحـد           حالة واتجاهات ال  أن   ب إذ يعترف 

ضـافية  إ مؤشـرات  إلىهناك حاجة بأن ، ولة استخدامه مع غيره من المؤشرات   ها، وذلك في حا   عمالبالمعارف التقليدية واست  
  ،بيولوجيرف التقليدية وللتنوع ال تحديدا بالنسبة للمجتمعات األصلية والمحلية وللمعاكثرتكون أ
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هـداف  دمـاج األ إ و2010 هدف عام بلوغ لرصد تنفيذ عملية   8/15 المقرر   ينص عليه طار الذي    اإل إلى ذ ينظر إو

  ،في برامج العمل المواضيعية
 بأهمية المؤشرات النوعية والكمية لتقديم صورة أوسع نطاقـا لحالـة واتجاهـات المعـارف                يحيط علما   -1

  ؛2010ستراتيجية وهدف التنوع البيولوجي لعام  األصلية والمحلية في إطار الخطة االالتقليدية وإلظهار حقائق المجتمعات
) ي(8لمـادة    ل المخـصص لمفتـوح العـضوية      باألعمال التي تمت تحت رعاية الفريق العامل ا        يرحب  -2
 الفريـق  براء التـي نظمهـا   العمل اإلقليمية والدولية للخحلقات ال سيما ، و  بها في اتفاقية التنوع البيولوجي     صلةمتالواألحكام  

، لتحديـد عـدد محـدود مـن          التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي        العامل المعني بالمؤشرات  
تقيـيم التقـدم    مـن أجـل      ،واالبتكارات والممارسات التقليدية  حالة المعارف   عن   لمفيدة والعملية والقابلة للقياس   المؤشرات ا 

  ؛2010ستراتيجية لالتفاقية وهدف التنوع البيولوجي لعام يق الخطة االالمحرز نحو تحق
التقليديـة  ضـافيين بـشأن حالـة المعـارف     إاختيار ما ال يزيد عن مؤشرين اثنـين    أنه ينبغي    ب يوصي  -3

ها فـي  المتصلة بواألحكام ) ى(8الفريق العامل المخصص للمادة     من جانب   ر  طادراجهما في اإل  إلواالبتكارات والممارسات   
  اجتماعه السادس؛

  ؛ هذه المبادرةىلإ ة المقدمة السخية الماليمساندةسبانيا والسويد على الأحكومات النرويج ويشكر بحرارة   -4
 الدوليـة للخبـراء بـشأن       بتقريـر النـدوة    بالمؤشرات المقترحة، الواردة في المرفق األول        يحيط علما   -5

نمائية لأللفية، التي نظمها المنتـدى الـدولي         واألهداف اإل  ،ية التنوع البيولوجي   واتفاق ،المؤشرات المتعلقة بالشعوب األصلية   
-UNEP/CBD/WG( 2007 آذار/ مـارس 9 إلـى  5 مـن  ،في بناو بـالفلبين   للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي    

8J/5/8(؛  
تمعـات األصـلية    مـع المج شاور بالت، أن تضعإلى ذات الصلة والحكومات والمنظمات   ، األطراف يدعو  -6

حسب الطلب، مؤشرات وطنية عن حالـة واتجاهـات المعـارف التقليديـة واالبتكـارات               النشطة،  والمحلية، وبمشاركتها   
 بلـوغ  حسب االقتضاء، وذلك لتقييم التقدم المحـرز نحـو       ،والممارسات، وأن تختبر هذه المؤشرات على المستوى الوطني       

 أن المرفق المـذكور  ويالحظلتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية،       ، وكذلك   2010 هدف التنوع البيولوجى لعام   
  هذه األعمال؛ عند النظر فيمفيدة  أعاله  قد يوفر معلومات 5لفقرة في ا

، بالتـشاور مـع     تزود األمين التنفيذي   أن   إلى ذات الصلة  والحكومات والمنظمات    ، األطراف يدعو أيضا   -7
اختبـار  ، وحـسب الحالـة،   عـداد إمعلومات عن الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من بمحلية، المجتمعات األصلية وال 

 هدف  بلوغلتقييم التقدم المحرز نحو     وذلك  مؤشرات وطنية عن حالة واتجاهات المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات،          
 اإلبـالغ  إلى األطراف ويدعو أيضايذ الخطة االستراتيجية، ، وكذلك لتقييم التقدم المحرز في تنف   2010التنوع البيولوجي لعام    

  ؛ مع المجتمعات األصلية والمحليةتشاور، بالفي التقارير الوطنية الرابعة عن ذلك
 إلى وأن يحيل هذا التجميع والتحليل       ،ةمستلم المعلومات ال  توافرم  يقيع و  األمين التنفيذي أن يجم    إلى يطلب  -8

ـ ال واألحكام) ي(8 للمادة   المخصص العامل بين الدورات المفتوح العضوية       االجتماع السادس للفريق    أسـاس ك،   بهـا  صلةمت
  ألعماله المقبلة؛

واألحكام المتصلة بهـا أن يواصـل       ) ي(8للمادة  المخصص   الفريق العامل المفتوح العضوية      إلىيطلب    -9
 عـن حالـة واتجاهـات    العملية والقابلة للقيـاس لمفيدة والعمل في اجتماعه السادس على تحديد عدد محدود من المؤشرات ا    
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وهـدف  حرز نحو تحقيق الخطة االسـتراتيجية لالتفاقيـة         متقييم التقدم ال  ل وذلكالمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات،     
  ؛2010التنوع البيولوجي لعام 

الـشعوب  قـضايا  المعني بائم  األمم المتحدة الدتدى مع منيستمر في التنسيق أن    األمين التنفيذي  إلى يطلب  -10
، بشأن العمل المتعلق بالمؤشرات المتصلة بالشعوب األصلية واتفاقيـة التنـوع         المشترك بين الوكاالت   دعمق ال األصلية وفري 

  .نمائية لأللفيةالبيولوجي واألهداف اإل
  توصيات منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية    -طاء 

  ألطراف،إن مؤتمر ا
المعني بقضايا الشعوب    األمم المتحدة الدائم     منتدىباستمرار التعاون الوثيق بين عمليات االتفاقية و      يرحب    -1

لتنـوع  احفـظ   تكاراتها وممارسـاتها المتعلقـة ب     ، في الشؤون المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية وبمعارفها واب        األصلية
  ؛واستخدامه المستدامالبيولوجي 
فـي عمـل    سهام منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الـشعوب األصـلية            إبط علما مع التقدير     يحي  -2

التـابع التفاقيـة     االجتماع الدولي لفريق الخبراء المعني بالنظام الدولي للحصول وتقاسم المنـافع             تنظيمه، وال سيما    االتفاقية
 2007 كـانون الثـاني  / ينـاير 19لـى  إ 17عقد في نيويورك من ننسان للشعوب األصلية، الموبحقوق اإلالتنوع البيولوجي  

)UNEP/CBD/WG8J/5/INF/10(       الـدائم  منتـدى ، والتقرير عن المعارف التقليدية للمجتمعات األصلية الذي أعدته أمانة ال 
)UNEP/CBD/WG8J/5/INF/12(؛  

ت األصلية والمحلية في األنـشطة  م للمجتمعامهلى الدور الإ األمين التنفيذي أن يسترعي االنتباه إلىيطلب    -3
األمم المتحدة الـدائم    منتدى   مع   على نحو وثيق  يتعاون   ، وأن  السنة الدولية للتنوع البيولوجي    ا باعتباره 2010 سنةالمتصلة ب 
إرشاد من   ب وزيادة التوعية ، الستكشاف فرص ألنشطة مشتركة فيما يتعلق بتبادل المعلومات          لية األص لشعوبقضايا ا المعني ب 

  .ئة المكتبهي
---- 

 


