
  م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي

م��د ال���ل�ات وال�فاه�� ال�ئ���ة ذات ال�لة في 
  واألح�ام ال���لة بها

واألح�ام ال���لة بها ���� أن ) �(8ال���ل�ات وال�فاه�� في س�اق ال�ادة 
م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي ��ل�ل عام  18

واألح�ام ال���لة بها، في ) �(8في س�اق ال�ادة  
 ال�ق�رات��اع� األ��اف على ال��صل إلى ت�اف� في اآلراء ��أن 

  ،2020        ُ                                                        ال�ي ت ��� ���ج� االتفاق�ة، ��ا في ذل� في وضع ت�ت��ات ما �ع� عام
تف���ا  ���ل�ال���ل�ات ال�����مة في االتفاق�ة وال 

ال��اق�ات ال��علقة �ال���ل�ات في  ��ل ���اصلة

على واألح�ام ال���لة بها ) �(8في س�اق ال�ادة 
ل��وف ال����ة ال����عة لت��ع لل����ع ال���ي و 

  في والی�ها؛ �الفعل ة��قت��ن مم��د لل���ل�ات وال�فاه�� ال�ي ق� 
ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات 

وفقا لل����عات وال��وف  ،ال���لة بهاواألح�ام ) 
 ؛���ج� االتفاق�ة
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   ي                         ال��علقة �ال���ع ال���ل�ج                          م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
  ال�ا�ع ع��
  2018ت���� ال�اني /ن�ف��� 29- 17ش�م ال��خ، م��، 

  م� ج�ول األع�ال

م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 

م��د ال���ل�ات وال�فاه�� ال�ئ���ة ذات ال�لة في   14/13ال�ق�ر 
واألح�ام ال���لة بها) �(8س�اق ال�ادة 

  إن م�ت�� األ��اف،
ال���ل�ات وال�فاه�� في س�اق ال�ادة اس���ام أن ال�ض�ح في  إذ �الح�

18م� أجل ت�ق�� اله�ف  ��ه� في إ��اد فه� م���ك و��اع� في ت�ف��ها

 ال�ئ���ةأن الفه� ال����ك لل���ل�ات وال�فاه��  و�ذ �الح� أ��ا
��اع� األ��اف على ال��صل إلى ت�اف� في اآلراء ��أن  ���� أناالج��اعات ال�ي تعق� ���ج� االتفاق�ة، 

      ُ                                                        ال�ي ت ��� ���ج� االتفاق�ة، ��ا في ذل� في وضع ت�ت��ات ما �ع� عام ال���ق�ل�ةوال��ج�هات 
�ال���ل�ات ال�����مة في االتفاق�ة وال  ��لال ال���ل�ات  على أن اس���ام م��د ��د�و�ذ 

��ل ���اصلةوال  1ة أو ل����� أح�امها وفقا التفاق�ة ف���ا لقان�ن ال�عاه�ات،
  خ��،األ�ول�ة ال�����ات ال

في س�اق ال�ادة  ال�ئ���ةوال�فاه�� ال��عي م��د ال���ل�ات  �ع��� - 
ت��ع لل����ع ال���ي و ، مع م�اعاة أن ال���ل�ات وال�فاه�� في م�ف� ه�ا ال�ق�ر 

م��د لل���ل�ات وال�فاه�� ال�ي ق�  فه�ل�ل ��ف أو ح��مة، وأن الع�ی� م� األ��اف ل�یها 
ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ، �األ��اف وال���مات األخ�� وال��اق��� ���ع - 

) �(8ل�ع� ت�ف�� ال�ادة ال���ل�ات ن�� واس���ام م��د ، على 
���ج� االتفاق�ة ال���ق�ل�ةفي االع��ار في األع�ال  ووضعه، ح�� االق��اء، 

                                                           
  .     18232      ، رق�     1155         ، ال��ل�            ة ال�عاه�ات     م���ع              األم� ال����ة، 

  

  

                        م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
ال�ا�ع ع�� االج��اع

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 19ال��� 

  

إن م�ت�� األ��اف،
إذ �الح�

��ه� في إ��اد فه� م���ك و��اع� في ت�ف��ها
2020، 

و�ذ �الح� أ��ا
االج��اعات ال�ي تعق� ���ج� االتفاق�ة، 

وال��ج�هات 
و�ذ 

ة أو ل����� أح�امها وفقا التفاق�ة ف���ا لقان�ن ال�عاه�ات،تفاق�لال
ال�����ات الإ�ار 

1 -
 ال�اردال��� 

ل�ل ��ف أو ح��مة، وأن الع�ی� م� األ��اف ل�یها 
2 -

، على ال��ل�ة
، ح�� االق��اء، ال����ة

                  
              األم� ال����ة،   1
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أن ��ع في  ال���لة بهاح�ام واأل) �(8ل�ادة لال���� ال�ف��ح الع���ة العامل الف��� إلى  ��ل� - 3

لى م�اجعة وت��ی� م��د اع��اره م��د ال���ل�ات في ع�له في ال���ق�ل ب�صفه م�ردا وم�جعا ح�ا، وأن �ع�ل ع
 .2020ح���ا ���ن مالئ�ا ���ء م� ت�ت�� ما �ع� عام  ع�� االق��اء، ،ال���ل�ات

ƪ Ƨ�ƺƵǚ  

 واألحكام المتصلة بھا) ي(8الصلة في سیاق المادة والمفاھیم الرئیسیة ذات الطوعي مسرد المصطلحات 
  .                    واألح�ـام ال���ـلة بهـا  )  � ( 8                                                                             �ق�م ال���د ال�الي وصفا لع�د م� ال���ل�ات وال�فاه�� ال�����مة في س�اق ال�ـادة 

   .                    ال���د على أساس ��عي                        ����ل الغ�ض في اس���ام  و   .                             تعار�� رس��ة أو أن ���ن شامال           ه�ا ال���د                 وال �ق�� أن �ق�م 
                                                                                                     ال ��� اس���ام ال���د �ال���ل�ات ال�����مة في االتفاق�ة وال ���� تف���ه على أنـه �ع�ـي تغ��ـ� فـي ال�قـ�ق أو   و 

   .                                 االل��امات أل� ��ف في إ�ار االتفاق�ة
                واألح�ـام ال���ـلة   )  � ( 8                                                                               والغ�ض م� ال���د ه� ت���� فه� عام لل���ل�ات وال�فاه�� ال�����مة فـي سـ�اق ال�ـادة 

   .                               �اعات ال��عق�ة في إ�ار االتفاق�ة            بها، في االج�
                           ل�ـ�وف ال����ـة ال����عـة ل�ـل  ل  و                                                                          وف��ا ی�عل� �االس���ام ال���ي، ت��ـع ال��ـ�ل�ات وال�فـاه�� لل��ـ��عات ال����ـة 

       �الفعـل    ة   ��قـ      ت�ـ�ن م                                 م�ـ�د لل��ـ�ل�ات وال�فـاه�� ال�ـي قـ�      فهـ�                       الع�ی� م� األ��اف لـ�یها                   مع اإلشارة إلى أن              ��ف أو ح��مة، 
   .      والی�ها        في ن�اق 

   .                                    ال�اردة في االتفاق�ة و��وت���ل ناغ��ا         ���ل�ات        أدناه ال              ال�ارد وصفها                      ل ال���ل�ات وال�فاه��   ِ ��ِ   ُ وتُ 
ــ� ال�قــافي  غــ  :  � ا  �  غــ                          ��ــاد� ال��ج�ه�ــة ال��ع�ــة أ   ال                               ال��ــ�ل�ات وال�فــاه�� الــ�اردة فــي           وقــ� أدرجــ�                             � إلجــ�اء تق�ــ�� األث

                                                                                                                  وال���ــي واالج��ــاعي ف��ــا ی�علــ� �ــال���رات ال�ق�ــ�ح ات�اذهــا أو ال����ــل أن تــ�ث� علــى ال��اقــع ال�ق�ســة وعلــى األراضــي وال��ــاه 
    ه�ــة             ��ــاد� ال��ج�  ال       واو، و     16 / 7          فــي ال�قــ�ر             تــ� تأی�ــ�ها                                                                ال�ــي تق��هــا أو ت�ــ���مها تقل�ــ��ا ال����عــات األصــل�ة وال��ل�ــة، ال�ــي 

        واألح�ــام   )  � ( 8                                ، ن�ـ�ا ألنهــا ت��ـل م�اشــ�ة �ال�ـادة   18 / 3 1              بهـا فـي ال�قــ�ر                       تــ� اع��ادهـا وال��ح�ــ�                         ال��ع�ـة مـ�ت� ��ســ�ال ال�ـي 
   .           ال���لة بها

                     واألح�ـام ال���ـلة بهــا،   )  � ( 8                                                                          و��ـاح ال��ـ�د ��ــ�رد ی��غـي ال��ـ� ف�ــه واسـ���امه، ح�ـ� االق��ــاء، فـي سـ�اق ال�ــادة 
   .             ��ج� االتفاق�ة                        في االج��اعات ال�ي تعق� �

                                                 ر� ل�ـــ�ان اح�ـــ�ام ال�ـــ�اث ال�قـــافي والف�ـــ�� لل����عـــات  :                                                 و�ع��ـــ� ال��ـــ�د م��ـــال لق�اعـــ� ال�ـــل�ك األخالقـــي تغـــار��ایي
   .  42 /  10                                    األصل�ة وال��ل�ة، ال�ع���ة في ال�ق�ر 

  األول الق��
 ��ج� االتفاق�ةال����ة � ال�ق�راتال���ل�ات وال�فاه�� ال�����ة م� ن� اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي أو 

 فه� ال���لح أو ال�فه�م في س�اق االتفاق�ة ال���لح أو ال�فه�م
                                                                                     معارف واب��ـارات وم�ارسـات ال����عـات األصـل�ة وال��ل�ـة ال�ـي ت��ـ� أسـال�� ال��ـاة ال�قل���ـة           ال�قل���ة        ال�عارف 

 2 .                                                  ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام
                                                                                            اس���امات ال��ارد ال���ل�ج�ة وفقا لل��ارسات ال�قاف�ة ال�قل���ـة ال�ـي ت��افـ� مـع م��ل�ـات ال�فـ�          ال����ام                 االس���ام ال�أل�ف 

  3 .                    أو االس���ام ال����ام
  

                                                           
  .  غ�  :                        ال��اد� ال��ج�ه�ة أغ�ا�         واو ��أن     16 / 7        �ال�ق�ر           م� ال��ف�   )  ح ( 6                    ت� تأی��ه في الفق�ة   و    ) � ( 8                م���� م� ال�ادة   2
   ). ج (  10          م� ال�ادة       م����   3
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                              ال����عـــــــــــات األصـــــــــــل�ة وال��ل�ـــــــــــة أو
 4               ����عات ال��ل�ة   وال              ال�ع�ب األصل�ة 

       ال�ـــع�ب  "   أو   "         وال��ل�ـــة                 ال����عـــات األصـــل�ة  "  ُ                                      ال ُتعـــ�ف اتفاق�ـــة ال��ـــ�ع ال���لـــ�جي م�ـــ�ل�ات 
                                                   وال �ع��ــ� إعــالن األمــ� ال���ــ�ة ��ــأن حقــ�ق ال�ــع�ب األصــل�ة    ".                          األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ــة

 6   ،5 .           ب�ع��� مع��   ى   ی�ص      ، وال "             لل�ع�ب األصل�ة "              تع��فا عال��ا 
  ال�اني الق��

م�ت��  أی�هاواألح�ام ال���لة بها وال�ي اع���ها أو ) �(8ال���ل�ات وال�فاه�� ال�����ة م� م��جات ب�نامج الع�ل ��أن ال�ادة 
 األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي

ات ال�ق��ح ات�اذها أو ال�ي � إلج�اء تق��� األث� ال�قافي وال���ي واالج��اعي ف��ا ی�عل� �ال���ر غ: �ا� غ��ادئ ال��ج�ه�ة ال��ع�ة أال
 م� ال��جح أن ت�ث� على ال��اقع ال�ق�سة وعلى األراضي وال��اه ال�ي تق��ها ال����عات األصل�ة وال��ل�ة أو ت����مها تقل���ا

 )واو، ال��ف� 7/16ال�ق�ر (
   ة                                      فه� ال���لح أو ال�فه�م في س�اق االتفاق�                   ال���لح أو ال�فه�م

    واو     16 / 7                                                                       �الح� أن م�ت�� األ��اف ق� واف� على ال���ل�ات وال�فاه�� ال�ال�ة في ال�قـ�ر   *
   مـ�     14                        ��ـ� أ��ـا فـي سـ�اق ال�ـادة  ت            � و���غـي أن  غـ  :  � ا  �  غـ                          ��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ـة أ   ال     ��أن 

 7  .                                               تق��� األث� وتقل�ل اآلثار ال�عاك�ة إلى ال�� األدنى    على        تفاق�ة  ال ا
                                  ���قة مع��ة م���عة مع��ة أو م���ـع     على                    ���وع إن�ائي مق��ح  ل                اآلثار ال����لة      تق���       ع�ل�ة                    تق��� األث� ال�قافي

                        ال�ــ�ان ور��ــا مــ� ق�ــل هــ�ه    مــ�                                            مــع ال��ــار�ة ال�املــة لهــ�ه ال����عــة أو م���ــع    ،        مــ� ال�ــاس
   ، ة    �ـار    وال   ة    �ف�ـ�  ال       اآلثـار                                    تق�ـ�� األثـ� ال�قـافي �عـالج فـي ال�ع�ـاد   :       ال��ان   م�                   ال����عة أو م���ع 

                                   ال�ع�قــ�ات والقــ�ان�� الع�ف�ــة واللغــة       ون�ــ�      القــ��      علــى                           ائي مق�ــ�ح ���ــ� أن یــ�ث� مــ�ال  �ــ     ا� إن   ل��ــ
                                                                   واالق��ـــاد والعالقـــات �ال���ـــة ال��ل�ـــة و�ـــأن�اع مع��ـــة و�ـــال����� االج��ـــاعي          واألعـــ�اف   )      اللغـــات (

 8 .                                           وال�قال�� ال�ي ل�� ال����ع ال��أث� �ال��ض�ع

     �ـ�اث  ل ل         ال�اد�ـة                                 ، ل��ا� إن�ائي مق�ـ�ح علـى ال�ـ�اه�  ة    �ار    وال   ة    �ف��  ال  ،  ة       ال����ل             تق��� اآلثار      ع�ل�ة                ال��اث ال�قافي    على    ث�   األ      تق��� 
        األث��ـة                                                      ، شامال ال��اقع واله�اكـل وال�قا�ـا ذات الق��ـة أو األه��ـة        ال��ل�ة                       ال�قافي ألح� ال����عات

 9 .      ��ال�ة  ال   أو                                                                        أو ال�ع�ار�ة أو ال�ار���ة أو ال�ی��ة أو ال�وح�ة أو ال�قاف�ة أو ال����ة 
                                                        مق��لـــة �اع��ارهـــا م��ل�ـــات قان�ن�ـــة أو ق�اعـــ� ســـل�ك إج�ار�ـــة؛        أعـــ�اف                      القـــان�ن الـــ�� ی�ـــألف مـــ�                القان�ن الع�في

                                                                                    وم�ارسات ومع�ق�ات لها م� الق��ة ال��ه��ة وتع� ج�ءا ال ی���أ م� ن�ام اج��ـاعي واق��ـاد� 
 10 .                                    ��علها تعامل �اع��ارها ���ا�ة ق�ان��

                                                           
���ج�  ال�ق�رات ال���ق�ل�ة ال����ةفي " ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة"واو، اس���ام م��لح  12/12في ال�ق�ر  ،ق�ر م�ت�� األ��اف 4

وات��ت األ��اف في . ام ال���لة بها م� االتفاق�ةواألح�) �(�8أ� ش�ل م� األش�ال على ال�ع�ى القان�ني لل�ادة ذل� االتفاق�ة، دون أن ی�ث� 
 .على ال��الي NP-2/7و VIII/19-BSال�ق�ر�� في  2016كان�ن األول /م�اثلة في وق� الح� في د����� ق�اراتب�وت���ل ق��اج�ة و��وت���ل ناغ��ا 

                            ولــ�ل� ال ی�صــى �اســ���ام تع��ــ�   ،  "            ل�ــع�ب األصــل�ة ا "       ل��ــ�لح               تع��فــا عال��ــا                          ��ــأن حقــ�ق ال�ــع�ب األصــل�ة         ال���ــ�ة          إعــالن األمــ�         ال �ع��ــ�   :      مالح�ـة  5
         �ـال�ج�ع  "                    مفهـ�م ال�ـع�ب األصـل�ة "                                                                                                  غ�ـ� أن م��ـ�� األمـ� ال���ـ�ة الـ�ائ� ال�ع�ـي �ق�ـا�ا ال�ـع�ب األصـل�ة، ب�صـفه ه��ـة خ�ـ�اء، �قـ�م ال��ـ�رة ��ـأن   .    معـ��

          ال��ـاح فـي   و    ،(E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.6)   ��                                    دراسة م��لة ال����� ض� ال��ان األصل�    ع�                                                   إلى تق��� ال�ق�ر ال�اص، ال��� خ�س�ه مارت���� ����، 
  .http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/MCS_v_en.pdf   :               ال�ث�قة ال�ال�ة

ـــي     14 /  11          مـــ� ال�قـــ�ر     21-  17                                              تـــ�د ال��ـــ�رة ��ـــأن ال����عـــات ال��ل�ـــة فـــي الفقـــ�ات   6                                                          ��ـــأن ال����عـــات ال��ل�ـــة وتق��ـــ� اج��ـــاع ف��ـــ� ال��ـــ�اء ل���ل
 )CBD/WG8J/7/8/Add.1UNEP/(                                                واألح�ام ال���لة بها م� اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي   )  � ( 8                                 ال����عات ال��ل�ة في س�اق ال�ادة 

    ").                       ال�عاك�ة إلى ال�� األدنى                        تق��� األث� وتقل�ل اآلثار   ("                            م� اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي     14       ال�ادة   7
  .  غ�  :                    اد� ال��ج�ه�ة أغ�ا�             واو ��أن ال��    16 / 7        �ال�ق�ر           م� ال��ف�   )  أ ( 6                    ت� تأی��ه في الفق�ة   8
               ال�ـ�اث ال�قـافي     علـى    ثـ�   األ      تق�ـ��    ي                     و���غي ال��� في تع��ف  .   غ�  :                                 واو ��أن ال��اد� ال��ج�ه�ة أغ�ا�    16 / 7        �ال�ق�ر           م� ال��ف�   )  ب ( 6                    ت� تأی��ه في الفق�ة   9

  .                      م� ه�ا ال���د �ال��ام�   3         في الق��     ی�         في ال�ارد             وال��اث ال�قا
  .  غ�  :                                 واو ��أن ال��اد� ال��ج�ه�ة أغ�ا�    16 / 7        �ال�ق�ر           م� ال��ف�   )  ج ( 6                    ت� تأی��ه في الفق�ة   10

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/MCS_v_en.pdf
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                                                                                            ع�ل�ة تق��� اآلثار ال����ة ال����لة ل���وع إن�ائي مق��ح، واق�ـ�اح تـ�اب�� ال��ف�ـف ال��اسـ�ة، مـع                   تق��� األث� ال���ي

  ،       اإلن�ــان        علــى صــ�ة                                  االج��اع�ــة واالق��ــاد�ة وال�قاف�ــة و           ال���ا��ــة       اآلثــار          ال��ــ�ان        األخــ� فــي 
 11 . ة    �ار    وال   ة    �ف��  ال

                   �ـــاحة ���ع�ـــة ت��زهـــا                             أو ه��ـــل أو م��قـــة أو ســـ�ة أو م     شـــيء        م�قـــع أو                  ���ـــ� أن ��ـــ�� إلـــى           م�قع مق�س
         م���ــع مـــ�        ألعــ�اف                        تعــ� ذات أه��ــة خاصــة وفقــا                                       ال���مــات ال����ــة أو ال����عــات األصــل�ة

 12 .          أو ال�وح�ة /                                                  ال��ان األصل��� أو ال��ل���، ���� أه���ها ال�ی��ة و
                 تـ�ث� علـى ال�قـ�ق،               وال�ي ���ـ� أن                 ، ل��ا� إن�ائي ة    �ار      ة وال    �ف��  ال  ،                           ع�ل�ة تق��� اآلثار ال����لة                    تق��� األث� االج��اعي

                                                                        عــ� اق��ــاد� واج��ــاعي وثقــافي ومــ�ني وس�اســي، ف�ــال عــ� ال�فــاه وال����ــة والقــ�رة           ُ ال�ــي لهــا �ُ 
  ،        ال��ل�ــة                               ن�ع�ــة ح�ــاة م���ــع مــ� ال����عــات     علــى    �ث�  تــ   أ�   -               ، ل����ــع م��ــ�ر       ال�قــاء    علــى 

             �ـــــالمة ال��ن�ـــــة                     م�ـــــل ت�ز�ـــــع الـــــ�خل، وال  ،                             ��شـــــ�ات اج��اع�ـــــة اق��ـــــاد�ة شـــــ�ى �     تقـــــاس       ح�ــــ��ا 
                                       ، وم�ـ���ات وفـ�ص الع�ـل، وال�ـ�ة وال�عا�ـة        ال��ل�ـة                                      واالج��اع�ة، وح�ا�ة األف�اد وال����عـات

 13 .                                  واإلقامة، وال���ة ال����ة، وال��مات   ه        ومعای��                وت�اف� اإلس�ان                     االج��اع�ة، وال�عل��، 
                                           أو ال��ــ� أو ال�ــ�امج ال�ق��حــة ل�ــ�ان إدراجهــا                                             ع�ل�ــة تق�ــ�� اآلثــار ال����ــة ال����لــة لل��اســات          س��ات��ي  اال     ���ي   ال      �ق���   ال

                                                                               ��ــ�ل �امــل ومعال��هــا فــي م�حلــة م��ــ�ة مــ� صــ�ع القــ�ار، إلــى جانــ� االع��ــارات االق��ــاد�ة 
 14 .          واالج��اع�ة

 15)، ال��ف�13/18ال�ق�ر ( ��ادئ ال��ج�ه�ة ال��ع�ة م�ت� ��س�الال -�اء
           االتفاق�ة   م�   )  � ( 8       ال�ادة                                فه� ال���لح أو ال�فه�م في س�اق                    ال���لح أو ال�فه�م

                                                                               �الح� أن ه�ه ال���ل�ات مفه�مة في س�اق ال���ل على ال�عارف ال�قل���ة فـي إ�ـار وال�ـة 
                         اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي

         ال��افقــة  "   أو   "                        ال��افقــة ال��ــ�قة عــ� علــ� "
      ق�ـــــ�ل  ال "   أو   "                      ال�ـــــ�ة وال��ـــــ�قة عـــــ� علـــــ�

  "         وال��ار�ة

                 ل�ـغ�� أو ال��ه�ـ�  ل                                                                ال��افقة ال��ة تع�ي أن ال�ـع�ب األصـل�ة وال����عـات ال��ل�ـة ال ت�عـ�ض 
                                              ُ              أو ال�الع� أو ال�أث�� �ال م��ر، وأن م�افق�ها ُت��� دون إك�اه؛

       ق�ــل أ�                ســا�قة ب�قــ� �ــاف                            ل��ــ�ل علــى م�افقــة أو م�افقــة                 تع�ــي ال�ــعي إلــى ا                 ال��افقــة ال��ــ�قة 
                                      ع�ل�ــات صــ�ع القــ�ار الع�فــي وفقــا لل��ــ��ع            مــع اح�ــ�ام                                   تــ�خ�� لل�صــ�ل إلــى ال�عــارف ال�قل���ــة 

                                                         ال���ي وم��ل�ات ال�ق� لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؛
              الغ�ض ال�ق��د   :                                                   تع�ي أنه ی�� ت�ف�� معل�مات تغ�ي ج�ان� ذات صلة، م�ل        ع� عل�         ال��افقة 

ـــار االق��ـــاد�ة واالج��اع�ـــة وال�قاف�ـــة وال����ـــة  ت  و                          مـــ� ال�صـــ�ل؛ وم�تـــه ون�اقـــه؛                                                          ق�ـــ�� أولـــي لآلث
                                             ال�ـ��ف�� ال����ـل أن ��ـار��ا فـي ت�ف�ـ� ال�صـ�ل؛   و                                        ال����لة، ��ا في ذلـ� ال��ـا�� ال����لـة؛ 

                                                             اإلج�اءات ال�ي ق� ی���� عل�ها ال�ص�ل وت�ت��ات تقاس� ال��افع؛  و 
      �عـــارف       علـــى ال                     �عـــات ال��ل�ـــة ال�ـــائ�ة                                                  ال��افقـــة أو الق�ـــ�ل هـــي م�افقـــة ال�ـــع�ب األصـــل�ة وال���

                                                                                 ال�قل���ة أو ال�ل�ات ال����ـة ل�لـ� ال�ـع�ب األصـل�ة وال����عـات ال��ل�ـة، ح�ـ� االق��ـاء، 
    مـ�ح        في ع�م                                                ال�قل���ة لل���ع�ل�� ال����ل��، و���ل ذل� ال��    ا                         على م�ح ال�ص�ل إلى معارفه

                                                           
  .  غ�  :                                 واو ��أن ال��اد� ال��ج�ه�ة أغ�ا�    16 / 7        �ال�ق�ر           م� ال��ف�   )  د ( 6                    ت� تأی��ه في الفق�ة   11
  .  غ�  :                            �أن ال��اد� ال��ج�ه�ة أغ�ا�     واو �    16 / 7        �ال�ق�ر           م� ال��ف�   )  ه ( 6                    ت� تأی��ه في الفق�ة   12
  .  غ�  :                                 واو ��أن ال��اد� ال��ج�ه�ة أغ�ا�    16 / 7        �ال�ق�ر           م� ال��ف�   )  و ( 6                    ت� تأی��ه في الفق�ة   13
  .  غ�  :                                 واو ��أن ال��اد� ال��ج�ه�ة أغ�ا�    16 / 7        �ال�ق�ر           م� ال��ف�   )  ز ( 6                    ت� تأی��ه في الفق�ة   14
                           ال��افقــة ال�ــ�ة وال��ــ�قة عــ�  "   أو   "                        ال��افقــة ال��ــ�قة عــ� علــ� "                                                                            ال��ـاد� ال��ج�ه�ــة ال��ع�ــة ل�ضــع آل�ــات أو ت�ــ��عات أو م�ــادرات مالئ�ــة أخــ�� ل�ــ�ان   15

             اتها، مــ� أجــل                                                                                             ، ح�ــ� ال�ــ�وف ال����ــة، لل�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ــة لل��ــ�ل علــى معارفهــا واب��اراتهــا وم�ارســ "         وال��ــار�ة      ق�ــ�ل  ال "   أو   "    علــ�
               ��ـ��ام، ولإل�ـالغ                                                                                                                              ال�قاس� العـادل وال���ـف لل��ـافع ال�اشـ�ة عـ� اسـ���ام معارفهـا واب��اراتهـا وم�ارسـاتها ذات ال�ـلة ��فـ� ال��ـ�ع ال���لـ�جي واسـ���امه ال

  .                                                  ع� االس��الء غ�� ال���وع على ال�عارف ال�قل���ة وم�عه
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                     ال��افقة أو الق��ل؛
                                                    والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ع�ل�ات                                    ال��ار�ة ت��� إلى ال��ار�ة ال�املة 

                                  وت�ــ�ل ال��ــاورات وال��ــار�ة ال�املــة   .          ال�قل���ــة   ا                                       ات�ــاذ القــ�ار ال���ــلة �ال��ــ�ل علــى معارفهــ
 16 .                                                                                 والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ع�اص� حاس�ة في ع�ل�ة ال��افقة أو الق��ل

                                                                             ��عــة واســعة مــ� ال�ع��ــ�ات، وال��ــاد�، والق�اعــ� وال��ارســات ال�ــي ت�لــ�ها ال����عــات        تغ�ــي م�                      ال��وت���الت ال����ع�ة
                     و��ـ�ز لهـ�ه ال����عـات   .     معهـا                     أصـ�اب ال��ـل�ة اآلخـ���         ان�ـ�ا�                         ال��ل�ة ل���یـ� ��ـف ت��قـع 

                                                                        إلـــى القـــ�ان�� الع�ف�ـــة و�ـــ�ل� القـــ�ان�� ال����ـــة أو ال�ول�ـــة ل�أك�ـــ� حق�قهـــا فـــي          االســـ��اد        ال��ل�ـــة 
                             ت�ضــ�ح ال�عل�مــات والع�امــل ذات          ومــ� شــأن  .                                            ال�عامــل معهــا وفقــا ل����عــة مع��ــة مــ� ال�عــای��

                               ��اع� أص�اب ال��ل�ة اآلخـ��� علـى    أن                                                   ال�لة وتفاص�ل الق�ان�� الع�ف�ة وال�ل�ات ال�قل���ة 
                                      وتــ�ف� ال��وت��ــ�الت ال����ع�ــة لل����عــات   .                            والقــ�ان�� الع�ف�ــة ��ــ�ل أف�ــل                فهــ� قــ�� ال����ــع 

                                    حق�قهـا، وأن ت�ضـح ل�ف�ـها ولل��ـ���م��                 اإلن�ائ�ـة مقابـل                                  ال��ل�ة ف�صة لل����� على ت�لعاتهـا 
   مــع           ان��ا�هــا                           األســاس الــ�� س��ــ��� إل�ــه فــي                                               فه�هــا ل��اثهــا ال�قــافي ال���لــ�جي و�ال�ــالي ت�ضــ�ح 

       ا علــى                                  ومــ� خــالل ال��ــ� فــي ال�ــ�ا�� بــ�� حق�قهــ  .                   ة مــ� أصــ�اب ال��ــل�ة     ����عــ  ال       ����عــة   ال
                                                                                        األراضــي وال�الــة االج��اع�ــة واالق��ــاد�ة ال�اه�ــة وال�ــ�اغل ال����ــة والقــ�ان�� الع�ف�ــة وال�عــارف 

                 مـع م���عـة م���عـة    ا                                                                ال�قل���ة، فإن ال����عات ال��ل�ة في وضـع أف�ـل ل���یـ� ��ف�ـة تفاوضـه
  17 .                 م� ال�هات الفاعلة

  ال�ال� الق��
 18 ال���ل�ات وال�فاه�� ال�ي وضعها الف��� العامل

                                         فه� ال���لح أو ال�فه�م في س�اق االتفاق�ة                   ال���لح أو ال�فه�م
   .                    ثقافي وال�الت ب��ه�ا     ت��ع                       ���ا�ة ت��ع ب��ل�جي و                           ال���ع ال���ل�جي ال�قافي      �ع���                          ال���ع ال���ل�جي ال�قافي

  .                                                       ال�هج ال�امل ل���� م� ال�ع�ب األصل�ة وال����عـات ال��ل�ـة                          ال��اث ال���ل�جي ال�قافي     �ع��                          ال��اث ال���ل�جي ال�قافي
           ، م�ـا �ع�ـ�  "    تـ�اث "     أنهـا     علـى           �ال�عـارف                                                و�ع��ف ه�ا ال�هج ال�فـاه��ي ال�ـامل وال��ـاعي أ��ـا 

                                                     وال��ـــا�� ال���ع�ـــة ال�قاف�ـــة ال��رجـــة فـــي اتفاق�ـــة ال�ـــ�اث   .                              �ا�عهـــا ال�اضـــ� وال��عـــ�د األج�ـــال
  .       ال�قافي           ال���ل�جي                           لعال�ي هي أم�لة على ال��اث  ا

                      لل�ـ�اث ال�قـافي لل�ـع�ب   )             غ�ـ� ال�ل��سـة (               أو غ�ـ� ال�اد�ـة  / و  )         ال�ل��سـة (                     ���ل ال��ـاه� ال�اد�ـة                ال��اث ال�قافي
                              و��ـ�ل ال�ـ�اث ال�قـافي ال�ل�ـ�س،   .                                                          األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وفقا لل���اث واالن�قال ال�قل���

             �ـا األث��ـة أو                                                                               على س��ل ال��ال ال ال��ـ�، ال��ـا�� ال���ع�ـة ال�قاف�ـة، وال��اقـع، واله�اكـل، وال�قا
  ،          أو األه��ـــة           ذات الق��ـــة                                                                      ال�ع�ار�ـــة أو ال�ار���ـــة أو ال�ی��ـــة أو ال�وح�ـــة أو ال�قاف�ـــة أو ال��ال�ـــة 

                                                           و��ـــ�ل ال�ـــ�اث ال�قـــافي غ�ـــ� ال�ل�ـــ�س، علـــى ســـ��ل ال��ـــال ال ال��ـــ�،   .                  و�ــ�ل� رفـــات ال�ـــ�تى
                    �ائ�ـة، ف�ـال عـ� إدارة    الغ        وال���                             ل��، و�ع�اد األغ��ة ال�قل���ة  ل                              ال�عارف ال�قل���ة، ��ا في ذل� 

                                                                                     األنــ�اع والــ��� اإل���ل�ج�ــة وأشــ�ال ال�ع��ــ� ال�قــافي ال�قل�ــ��، ��ــا فــي ذلــ� األغــاني وال�ق�ــات 
         وت��ــل فــي    .                                                                        وال�ع��ــ�ات الف��ــة والق�ــ� وال�ع�قــ�ات والعالقــات ومــا یــ�ت�� بهــا مــ� قــ�� وتــار�خ

   .  ها                                                               ش�لها ال�ف�� وال��ابي تار��ها ال�قل��� وعل�ها ��أن ال��ن وثقاف�
  .                                                              و���� أن ���ل ال�فه�م أ��ا ق�� ت�اث�ة م��دة ح�� ال��ع ال���اني

                                                           
  .                                          ��أن ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة م�ت� ��س�ال    18 /  13        �ال�ق�ر           م� ال��ف�    8 و   7                      ت� تأی��ه في الفق�ت��   16
  .                                         �أن ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة م�ت� ��س�ال �    18 /  13        �ال�ق�ر           م� ال��ف�     19   ة                   ت� تأی��ه في الفق�   17
                                                                                                   مـــ� وث�قـــة عــ� الع�اصـــ� ال����ـــة للـــ��� الف��ــ�ة ل��ا�ـــة ال�عـــارف واالب��ــارات وال��ارســـات ال�قل���ـــة لل����عـــات        م�ــ���ة                         هــ�ه ال��ـــ�ل�ات وال�فـــاه��   18

  . ) ا                  ال��ف�، الق�� ثان�  UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1 (                                                       األصل�ة وال��ل�ة صادرة ع� االج��اع ال�ام� للف��� العامل
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                         أه��ــة خاصــة وفقــا لل�قال�ــ�        أن لــه                                ل�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ــة      تــ�� ا              ن�ــات أو ح�ــ�ان                األن�اع ال�ق�سة

  .                  ال�ی��ة أو ال�وح�ة        أه���ه     ����         األع�اف   أو  / و
                                                                                  ج�اعة أو ع���ة أو م���عة م� ال��ان أو األف�اد ال�ع��ف بهـ� مـ� ق�ـل ج�اعـة أو ع�ـ��ة أو                 ال�ارس ال�قل���

              أشــ�ال ال�ع��ــ�                     ال�عــارف ال�قل���ــة و                                                    م���عــة مــ� ال�ــ�ان، الــ�ی� �عهــ� إلــ�ه� ���ــانة أو ح�ا�ــة 
  .                                                                             ال�قافي وفقا للقان�ن الع�في وم�ارسات تل� ال��اعة أو الع���ة أو ال����ع ال��لي

               تقل�ــ��ا مــ� ق�ــل                        مــ� االتفاق�ــة وال��ــ���م   2       ال�ــادة                                        ال�ــ�ارد ال���ل�ج�ــة علــى ال��ــ� ال�عــ�ف فــي           ال�قل���ة          ل���ل�ج�ة  ا        ال��ارد 
  .                                     ، وفقا لل����عات ال����ة، ح�� االق��اء                                ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

 19 .             ��مها تقل���ا �            ل��ل�ة أو ت�                                                     األراضي وال��اه ال�ي ت�غلها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ا                األراضي اإلقل���ة
  ال�ا�ع الق��

 األخ�� ذات ال�لة وال�فاه��ال���ل�ات 
                                         فه� ال���لح أو ال�فه�م في س�اق االتفاق�ة                   ال���لح أو ال�فه�م

                    ال��ــــــــا�� ال�ــــــــي ت�ف�هــــــــا          األراضــــــــي و 
                                  ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

 

                                    وال����عـات ال��ل�ـة هـي ن�ـ� إ���ل�ج�ـة                           ال�ي ت�ف�ها ال�ع�ب األصـل�ة         ال��ا��          األراضي و    إن 
                                                                              أو مع�لة ت���� على ق�� ب��ل�ج�ة هامة وخ�مات إ���ل�ج�ة وق�� ثقاف�ـة ت�ـاف� عل�هـا  /        ���ع�ة و

                                                                                      ��اع�ـة ال�ـع�ب األصـل�ة وال����عـات ال��ل�ـة ال��ـ�ق�ة وال���قلـة مـ� خـالل القـ�ان�� الع�ف�ــة أو 
  20 .                      ال�سائل الفعالة األخ�� 

             ���ـا�� م���ـة                                                   ا�� ال�ي ت�ف�ها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ـة    ال��               و���� االع��اف �
      ق�ــ�ل  ال "   أو   "                      ال�ــ�ة وال��ــ�قة عــ� علــ�         ال��افقــة  "   أو   "                        ال��افقــة ال��ــ�قة عــ� علــ� "                أو م�ف��ــة، ره�ــا 

  .                                                    ل�ل� ال�ع�ب وال����عات أو �ل�ها، وفقا لل��وف ال����ة  "          وال��ار�ة

 

________ 

                                                           
  ي  �ــ                                                                    ر� ل�ــ�ان اح�ــ�ام ال�ــ�اث ال�قــافي والف�ــ�� لل����عــات األصــل�ة وال��ل�ــة، ال :                                فــي م�ونــة ال�ــل�ك األخالقــي تغــار��ایي            هــ�ه ال�ــ�غة             ��ــ�ع اســ���ام   19

  .  42 /  10       ال�ق�ر                                             م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي في    ا      اع���ه
  :             ال��قع ال�الي                       ، على ال��� ال�ارد في                                            ال��ا�� ال�ي ت�ف�ها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات     ت�اد       وفقا ال  20

https://www.iccaconsortium.org/index.php/discover/.   

https://www.iccaconsortium.org/index.php/discover/

