
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار ب تكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني 

 بالحصول وتقاسم المنافع

 االجتماع الثالث

 ٢٠٠٥شباط /براير ف١٨-١٤ ،بانكوك

* من جدول األعمال المؤقت٥البند 
 

 

 :مواصلة النظر في القضايا المعلقة المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها

 أو معجم األلفاظ حسب مقتضى الحال/استعمال المصطلحات والتعاريف و

 مذكرة من األمين التنفيذي

   مقـدمــة-أوال 

أو معجم األلفاظ   /استعمال المصطلحات والتعاريف و   :  "   بشأن  باء ٧/١٩ في المقرر    راف،الحظ مؤتمر األط   -١
 من االتفاقية سوف تنطبق على خطوط بون         ٢المصطلحات كما هي معرفة في المادة       "  ، أن   "حسب مقتضى الحال    

طلحات األخرى ذات الصلة    أن عددا من المص     "وأيضا  "  اإلرشادية بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها         
 ".غير المعرفة في االتفاقية قد تحتاج الى النظر فيها 

األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة، ومجتمعات       "   من نفس المقرر، دعا المؤتمر        ١وفي الفقرة    -٢
 :السكان األصليين والمحليين وجميع أصحاب المصلحة، الى تزويد األمين التنفيذي بما يلي

: معلومات عن التعاريف الوطنية الموجودة حاليا والتعاريف األخرى ذات الصلة للمصطلحات اآلتية            )أ("
الحصول على الموارد الجينية، تقاسم المنافع، المتاجرة، المشتقات، المورد، المستخدم، صاحب المصلحة، والمجموعة              

 المرفـق الثاني بالوثيقــة   كما وردت في      (الموجودة خـارج الوضع الطبيعي، والطبيعـة الطوعيـة           
UNEP/CBD/COP/6/INF/4.( 

 ."آراء حول ضرورة النظر في مصطلحات إضافية مثل مصطلح القيود التعسفية )ب(

، دعيت األطراف ٢٠٠٤أيلول / سبتمبر٢٨ وخطاب للتذكير بتاريخ ٢٠٠٤نيسان / أبريل ٢٩في خطاب بتاريخ     -٣
 األصلية والمحلية، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، إلى تزويد          والحكومات والمنظمات ذات الصلة، والمجتمعات    

                                                 
*  UNEP/CBD/WG-ABS/3/1. 
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وكانت .    األمانة بمعلومات عن التعاريف الوطنية الموجودة حاليا وبآرائهم حول ضرورة النظر في مصطلحات إضافية             
دا، ، ردودا بشأن استعمال المصطلحات من البرازيل، كن        ٢٠٠٤تشرين الثاني   / نوفمبر ١٠األمانة قد تسلمت حتى      

وقدمت معلومات أيضا منظمة األغذية     .    كولومبيا، الجماعة األوروبية ودولها األعضاء، مدغشقر، النرويج وفنزويال        
، )كوستاريكا"  (أصدقاء األرض   "  ، وجمعية   (WTO)   ومنظمة التجارة العالمية   (FAO)والزراعة التابعة لألمم المتحدة     

 .وهي منظمة غير حكومية

األطراف إلى األمين التنفيذي تجميع المعلومات اآلنفة الذكر لكي ينظر فيها الفريق              وأخيرا، طلب مؤتمر     -٤
يواصل "  وطُلب من هذا الفريق العامل أن       .    العامل المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها في اجتماعه التالي         

امكانية إنشاء فريق من الخبراء للبت      النظر في موضوع استعمال المصطلحات غير المعرفة في االتفاقية، بما في ذلك             
 ."في الحاجة الى تعاريف أو الى معجم ألفاظ، ويعود بتقرير عن ذلك الى مؤتمر األطراف

.   من جدول أعماله المؤقت    ٥أعد األمين التنفيذي المذكرة الحالية لمساعدة الفريق العامل أثناء النظر في البند              -٥
ى جدول يقدم عرضا عاما للتعاريف المقدمة من األطراف والمنظمات ذات الصلة            ويحتوي القسم الثاني من المذكرة عل     

ويشمل الجزء األخير من الجدول مصطلحات إضافية       .    والتي تتعلق بكل مصطلح من المصطلحات المحددة للنظر فيها        
 .يجب تعريفها كما اقترحت بعض األطراف في ردودها

ليقات مقدمة من األطراف والمنظمات ذات الصلة بشأن مسألة           وأخيرا، يرد في القسم الثالث تجميع لتع         -٦
 ".استعمال المصطلحات  "

   جدول يشتمل على معلومات بشأن التعاريف الحالية-ثانيا 

 والمصطلحات اإلضافية المحتملة الواجب تعريفها

مصطلحات يجب  التعاريف القائمة المصدر
 تعريفها

الجمهورية التشيكية، مرفق 
 1ة األوروبيةبرد المفوضي

اإلمكانية التي يتيحها المورد للمستخدم      :  الحصول على الموارد الجينية    
للحصول على معلومات عن الموارد الجينية وعيناتها لغرض )  المستخدمين(

 .طريقة استعمال معلنة وبشروط متفق عليها

الحصول على 
 الموارد الجينية

 

Access to genetic resources: Possibility given by provider to user(s) to 
acquire information and samples of genetic resources for declared way of 
utilization and under agreed terms. 

 

الحصول لغرض البحث واالستعمال، على     :  الحصول على الموارد الجينية    مدغشقر
 .الكهاالخواص الجينية لموارد التنوع البيولوجي بدون امت

 

 

Access to genetic resources: Access for research and for use of genetic 
characteristics of biodiversity resources without possession.   

 

                                                 
مجموعة موجودة  "  فيما عدا مصطلح    (دة في الجدول من الجمهورية التشيكية ليست مقننة في التشريع الوطني              جميع التعاريف الموجو    ١

" مجموعة موجودة خارج الوضع الطبيعي      "  ويقنن مصطلح   .    ، غير أن المصطلحات تستعمل على أساس متفق عليه        ")خارج الوضع الطبيعي    
 بشأن حفظ واستخدام الموارد الجينية للنباتات والكائنات الدقيقة المهمة لألغذية والزراعة             ٢٠٠٣ لعام   ١٤٨في قوانين وطنية مثل القانون رقم       

 ).الرد من الجمهورية التشيكية في المرفق برد المفوضية األوروبية(
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مصطلحات يجب  التعاريف القائمة المصدر
 تعريفها

اإلذن بالحصول على الموارد الجينية     يعني  :  الحصول على الموارد الجينية   
 .واستعمالها

المملكة المتحدة، الحدائق  
النباتية الملكية، كيو، مرفق 
 Access to genetic resources: means the permission to acquire and use برد المفوضية األوروبية

genetic resources. 
 

-جمعية أصدقاء األرض 
 كوستاريكا

العمل الذي يقوم من خالله طرف مهتم، بعد : الحصول على الموارد الجينية
لقانونية ذات الصلة في تشريع وطني ودولي، يقوم        استيفاء جميع الشروط ا   
ويكون الترخيص المعني شخصيا وغير قابل للنقل       .    باستعمال موارد جينية  

وال تمنحه السلطة الوطنية المختصة إال عند توافر دليل قاطع بوجود موافقة 
مسبقة عن علم من حائز أو مالك الموارد المطلوب الحصول عليها، وأنه             

 .كافية للرصد والمتابعة بخصوص استعمال هذه المواردتوجد آليات 

 

 

(Acceso a los recursos geneticos : es la acción mediante la cual una parte 
interesada habiendo cumplido con todos los requisitos legales 
correspondientes en la legislación nacional e internacional, hace uso de 
los recursos genéticos. La autorización correspondientes es personal e 
intransferible y deberá ser otorgado por la autoridad nacional competente 
siempre y cuando se compruebe fehacientemente que existe 
consentimiento previamente informado de parte del poseedor o dueño del 
recurso a accesar y que existen los suficientes mecanismos de control y 
seguimiento al uso que se le dará a esos recursos.) 

 

من أي نوع، الناشئة عن      )  المنافع(المشاركة في المنفعة    :  تقاسم المنافع 
 .استعمال الموارد الجينية

الجمهورية التشيكية، مرفق  تقاسم المنافع
 برد المفوضية األوروبية

Benefit-sharing : Taking part on benefit(s) of any kind arising from 
utilization of genetic resources. 

 

تقاسم المزايا النقدية الناشئة ليس فحسب عن استغالل هذه          :  تقاسم المنافع  مدغشقر
الموارد الجينية بين البلد المالك ومستخدمي الموارد، بل أيضا على مستوى           

 .البلد المالك مع األخذ في الحسبان المجتمعات المحلية والمعارف التقليدية

 

 

Benefit-sharing: Monetary advantages sharing deriving or not from 
exploitation of these genetic resources between possessors country and 
users, but also at the level of possessor country in taking into account 
local communities and traditional knowledge. 

 

يعني تقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية،          :  تقاسم المنافع 
سواء االستعمال التجاري أو غير التجاري، ويمكن أن يشمل ذلك العائدات           

 .النقدية وغير النقدية على السواء

المملكة المتحدة، الحدائق  
 الملكية، كيو، مرفق النباتية

 برد المفوضية األوروبية

Benefit-sharing: means the sharing of benefits arising from the use, 
whether commercial or not, of genetic resources, and may include both 
monetary and non-monetary returns. 
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مصطلحات يجب  التعاريف القائمة المصدر
 تعريفها

هو التزام يجب الوفاء به في جميع األعمال المتعلقة            :  تقاسم المنافع 
وهذا االلتزام ناشئ   .    الموارد الجينية أو المعارف التقليدية    بالحصول على   

ويجب أن يكون هذا التقاسم      .    عن االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي     
ومن أجل الوفاء بالشروط األساسية، قبل منح أي           .    منصفا وعادال 

ترخيص، يجب أن تتوافر امكانية الحصول على المعلومات، وأن تعطى           
 .لمورد لكي يقوم بشكل مستقل بتحليل المعلومات المستلمةمهلة كافية ل

-جمعية أصدقاء األرض  
 كوستاريكا

(Participación en los beneficios: es una obligación que debe cumplirse en 
toda acción de acceso a recursos genéticos o al conocimiento tradicional 
que exista. Esta obligación se deriva de la Convención en Diversidad 
Biológica. Esta participación debe ser justa y equitativa y para que 
cumpla con estos requisitos esenciales, deben existir previo al 
otorgamiento de los permisos respectivos acceso a información, plazos 
para que el proveedor del recurso analice en forma independiente esa 
información y definición de mecanismos de control sobre el uso que se le 
dará a los elementos objeto del acceso). 

 

 مدغشقر متاجرة .فعل شراء وبيع سلع معينة: متاجرة

Commercialization – The fact to buy and to sell some goods. 
 

تعني التقدم بطلب امتالك أو نقل حقوق ملكية فكرية أو حقوق             :  متاجرة
لموسة أو غير ملموسة بالبيع أو بمنح رخصة، أو بأي شكل آخر،            أخرى م 

والشروع في تطوير منتج، وإجراء بحوث سوقية، والسعي للحصول على          
 .أو بيع أي منتج ناشئ عن ذلك/موافقة قبل التسويق، و

المملكة المتحدة، الحدائق  
النباتية الملكية، كيو، مرفق 
 برد المفوضية األوروبية

Commercialization: means applying for, obtaining or transferring 
intellectual property rights or other tangible or intangible rights by sale or 
licence or in any other manner, commencement of product development, 
conducting market research, and seeking pre-market approval and/or the 
sale of any resulting product. 

 

-جمعية أصدقاء األرض   .االستعمال االقتصادي للموارد الجينية أو المعارف التقليدية: متاجرة
 Comercializacion: aprovechamiento económico de recursos genéticos o) يكاكوستار

del conocimiento tradicional). 
 

.  لجماعة األوروبية توجد فكرتا المتاجرة والطرح في السوق في قانون ا          
غير أن فكرة الطرح في السوق تستعمل بصورة أوسع وتتضمن فكرة             

وقد يكون لألخيرة مدلول مختلف استنادا إلى المجاالت           .    المتاجرة
 .المشمولة

فرنسا، مرفق برد المفوضية  
 األوروبية

(Les notions de commercialisation et de mise en marché existent toutes 
les deux en droit communautaire.  Toutefois, la notion de mise en marché 
est plus largement utilisée et intègre la notion de commercialisation.  
Cette dernière est par ailleurs déclinée de manière différente selon les 
domaines couverts.) 

 

  

 

  

 

  

 



UNEP/CBD/WG-ABS/3/4 
5Page  

 

مصطلحات يجب  التعاريف القائمة المصدر
 تعريفها

جزئ أو مزيج أو خليط من جزيئيات طبيعية، بما في ذلك              :  شتقاتم
مستخلصات خام من كائن ذي أصل بيولوجي، سواء أكان حيا أو ميتا،              

 .مشتق من أي كائنات حية

 ٣٩١ القرار –كولومبيا  مشتقات
 )لجماعة األنديز

(Derivados : molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales, 
incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen 
biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos). 

 

 مدغشقر  .جسم ينشأ من تحول جسم آخر: مشتقات

Derivatives: Body gotten by the transformation of another.    

شخص يحمل ترخيصا، من خالل عقد        :  مورد مكونات غير ملموسة    
حصول وضمن إطار هذا المقرر وبموجب تشريع وطني إضافي، يخوله           

 .بتقديم مكونات غير ملموسة مرتبطة بموارد جينية أو منتجاتها الفرعية

 ٣٩١ القرار –كولومبيا  مورد
 )لجماعة األنديز

(Proveedor del componente intangible : persona que a través del contrato 
de acceso y en el marco de esta Decisión y de la legislación nacional 
complementaria está facultada para proveer el componente intangible 
asociado al recurso genético o sus productos derivados). 

 

شخص مرخص بموجب هذا المقرر وبموجب       :  مورد موارد بيولوجية  
 موارد بيولوجية تحتوي على موارد جينية أو        تشريع وطني إضافي، بتقديم   

 .منتجاتها الفرعية

  

(Proveedor del recurso biologico : persona facultada en el marco de esta 
Decisión y de la legislación nacional complementaria, para proveer el 
recurso biológico que contiene el recurso genético o sus productos 
derivados). 

 

أو (شخص طبيعي أو اعتباري يورد موارد جينية لمستخدم             :  مورد
 .بشروط مقررة عموما) لمستخدمين

الجمهورية التشيكية، مرفق  
 برد المفوضية األوروبية

Provider: Natural or juridical person providing genetic resources to 
user(s) under generally determined conditions. 

 

الكيان المرخص بتوريد موارد جينية أو معارف تقليدية الستعماالت         :  مورد
مختلفة، ويفترض أن يسهل الحصول على الموارد بأقل التكاليف والشروط          

 .بكل شفافية

 مدغشقر 

Provider: The entity authorized to provide genetic material or  traditional 
knowledge for various uses,  that is supposed facilitated the access to 
resources to the lowest cost and condition the access in all transparency. 

 

ة، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية،        يعني أي فرد أو منظم    :  مورد
 .تورد موارد جينية

المملكة المتحدة، الحدائق  
النباتية الملكية، كيو، مرفق 
 Provider: means any individual or organization, whether governmental or برد المفوضية األوروبية

non- governmental, that provides genetic resources. 
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مصطلحات يجب  التعاريف القائمة المصدر
 تعريفها

ؤول يحوز أو يمتلك موادا      شخص طبيعي أو كيان اعتباري مس      :  مورد
والموردون هم  .    تحتوي على موارد جينية توجد رغبة في الحصول عليها        

من السكان األصليين أو     (أيضا األشخاص أو مجموعات األشخاص        
 .المسؤولون عن المعارف التقليدية) المجتمعات المحلية

-جمعية أصدقاء األرض  
 كوستاريكا

(Proveedor: es una persona física o jurídica que es responsable, posee o es 
dueño de bienes donde se encuentren los recursos genéticos que quieren 
accesarse. Igualmente son las personas o grupos de personas (Pueblos 
Indígenas o comunidades campesinas y locales) que son responsables del 
conocimiento tradicional). 

 

 (Plants de legumes)في السياق الخاص للمتاجرة في نباتات الخضر          
األمر التوجيهي  (والمواد المستخدمة في إكثار الخضروات بخالف البذور         

92/33/CEE     د  "  يعرف  )   الصادر عن مجلس االتحاد األوروبيبأنه ":  المور
هنيا بواحد على األقل من األنشطة       أي شخص طبيعي أو كيان يقوم م       "  

اإلكثار، االنتاج، الحماية   :  التالية المتعلقة بمواد اإلكثار أو نباتات الخضر       
غير أن فكرة المورد ليست واردة في جميع        ".    أو المعالجة والمتاجرة    /و

 .األوامر التوجيهية

فرنسا، مرفق برد المفوضية  
 األوروبية

(Dans le contexte particulier de la commercialisation des plants de 
légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les 
semences (Directive 92/33/CEE du Conseil, UE) « fournisseur » est défini 
comme : « toute personne physique ou morale qui exerce 
professionnellement au moins une des activités suivantes ayant trait aux 
matériels de multiplication ou aux plants de légumes :  reproduction, 
production, protection et/ou traitement et commercialisation. »  
Cependant, la notion de fournisseur n’est pas présente dans toutes les 
directives.) 

 

شخص طبيعي أو اعتباري يطلب موارد جينية لغرض البحث أو          :  مستخدم
 .التربية أو التعليم، إذا لم يتم االتفاق على غير ذلك

الجمهورية التشيكية، مرفق  مستخدم
 برد المفوضية األوروبية

User: Natural or juridical person requesting genetic resources for 
research, breeding or education; if not agreed otherwise. 

 

الكيان الذي يستغل المواد الجينية ألغراض تجارية أو ألغراض          :  مستخدم
 .البحث

 مدغشقر 

User: The entity that exploits the genetic materials to commercial or 
research ends. 

 

 سواء أكان   –الشخص الذي يطلب الحصول     :  لمهتمالمستخدم والطرف ا  
 يهتم بالحصول على الموارد     -شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وطنيا أو أجنبيا        

وسوف يحصل هذا الشخص على حق       .    الجينية أو المعارف التقليدية    
 .شخصي وبالتالي حق غير قابل للنقل

-جمعية أصدقاء األرض  
 كوستاريكا

(Usuario y parte interesada: es quien solicita el acceso, sea persona física 
o jurídica, nacional o extranjera interesada en obtener el acceso a los 
recursos genéticos o al conocimiento tradicional. Este obtendrá un 
derecho personalísimo que por lo tanto es intransferible). 
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مصطلحات يجب  التعاريف القائمة المصدر
 تعريفها

هو مصطلح يظهر مرات عدة في عدد كبير           المنتج  أو   المستخدممصطلح  
: مثال(من النصوص في قطاعات مختلفة بدون أن يعرف في أي منها              

 ).قانون االستهالك، قانون الصحة العامة

فرنسا، مرفق برد المفوضية  
 بيةاألورو

(Les termes d’utilisateur ou de produit sont désormais des termes 
génériques, qui apparaissent à de multiples reprises dans un grand nombre 
de textes dans différents secteurs sans y être définis à aucun endroit (Code 
de la Consommation, Code de la santé publique). 

 

 بدراسة الموارد الجينية وحفظها     أو يهتم /شخص يقوم و  :  صاحب المصلحة 
 .واستعمالها

الجمهورية التشيكية، مرفق  صاحب المصلحة
 برد المفوضية األوروبية

Stakeholder: Subject involved and/or interested in study, conservation and 
utilization of genetic resources. 

 

 مدغشقر  .أطراف في العقد: صاحب المصلحة

Stakeholder : Participants in a contract.  

يعني فردا أو منظمة أو مجموعة رسمية أو غير رسمية          :  صاحب المصلحة 
تتأثر باألنشطة المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية أو استعمالها أو            

مصلحة وأصحاب ال .    توريدها، أو تكون لها مصلحة في هذه األنشطة         
القائمون بالحفظ أو منح أذون التجميع والموافقة المسبقة عن علم بغرض            
الحصول على الموارد يمكن أن تشمل اإلدارة الحكومية والسلطات المحلية،         
واألفراد من القطاع الخاص، مثل مالك األراضي، والسكان األصليون،           

 ويرد غالبا   .  والمجتمعات المحلية، والمزارعون والمنظمات غير الحكومية     
وصف أصحاب المصلحة مثل هؤالء في القوانين المتعلقة بالحصول وتقاسم 

 .المنافع

ملكة المتحدة، الحدائق الم 
النباتية الملكية، كيو، مرفق 
 برد المفوضية األوروبية

Stakeholder: means an individual, organization or group whether formal 
or informal, affected by, or with an interest in, the activities relating to the 
acquisition, use or supply of genetic resources.  Stakeholders involved in 
conservation and the granting of collecting permits and prior informed 
consent for access may include relevant departments of government, local 
authorities, private individuals such as landowners, indigenous peoples, 
local communities, farmers and non-governmental organizations. 
Stakeholders such as these are often described in law relating to access 
and benefit-sharing; 

 

مجموعة موارد جينية محفوظة    :  خارج الوضع الطبيعي    مجموعة موجودة 
 .خارج موئلها الطبيعي

الجمهورية التشيكية، مرفق 
 برد المفوضية األوروبية

Ex situ collection - Collection of genetic resources conserved out of their 
natural occurrence. 

مجموعة موجودة 
خارج الوضع 

 الطبيعي
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مصطلحات يجب  التعاريف القائمة المصدر
 تعريفها

مجموعة مواد جينية للزراعة    :  طبيعيمجموعة موجودة خارج الوضع ال    
 .محفوظة خارج موئلها الطبيعي

 –رد المفوضية األوروبية  
 ٨٧٠/٢٠٠٤قاعدة المجلس 

 التي ٢٤/٤/٢٠٠٤بتاريخ 
أنشأت برنامج الجماعة بشأن 
الحفظ، والخصائص، وتجميع 
واستعمال الموارد الجينية في 

والتي تبطل مفعول (الزراعة 
من القاعدة رقم )  ح٣المادة 
١٤٦٧/٩٤ 

“Ex situ collection” a collection of genetic material for agriculture 
maintained outside their natural habitat”. 

 

يعني مجموعة من الموارد     :  مجموعة موجودة خارج الوضع الطبيعي     
 .الجينية النباتية لألغذية والزراعة محفوظة خارج موئلها الطبيعي

 تعريف صادر عن –فرنسا  
المعاهدة الدولية بشأن الموارد 

الجينية النباتية لألغذية 
والزراعة التابعة لمنظمة 

 األغذية والزراعة

“Ex situ collection” means a collection of plant genetic resources for food 
and agriculture maintained outside their natural habitat. 

 

حفظ عناصر مكونة من عناصر     :  مجموعة موجودة خارج الوضع الطبيعي    
 .التنوع البيولوجي خارج موئلها الطبيعي

 مدغشقر 

Ex situ collection: means managed, documented biological material 
maintained in conditions other than in situ. 

 

يعني موادا بيولوجية خاضعة    :  مجموعة موجودة خارج الوضع الطبيعي    
لإلدارة والتوثيق ومحفوظة تحت ظروف مغايرة لظروف موضعها            

 .الطبيعي

المملكة المتحدة، الحدائق  
النباتية الملكية، كيو، مرفق 
 برد المفوضية األوروبية

Ex situ collection: means managed, documented biological material 
maintained in conditions other than in situ. 

 

 مدغشقر الطابع الطوعي .صفة لفعل إرادي تم بحرية بدون ضغط: الطابع الطوعي

Voluntary nature: Qualification of an act makes freely without constraint. 
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مصطلحات يجب  التعاريف القائمة المصدر
 تعريفها

  يجب تعريفهامصطلح أو مصطلحات إضافية

الحصول على  لم يقدم تعريف البرازيل
المعارف التقليدية 
المرتبطة بالموارد 

 الجينية

 التنقيب البيولوجي لم يقدم تعريف البرازيل

استعمال الموارد  لم يقدم تعريف البرازيل
 الجينية

عها البلد الذي يملك موارد جينية تحت ظروف وض: بلد منشأ المورد الجينية كولومبيا
الطبيعي، بما في ذلك الموارد الجينية التي توجد حاليا في ظروف خارج             

 .وضعها الطبيعي بعد أن كانت في ظروف طبيعية

بلد منشأ الموارد 
 الجينية 

 

(Pais de origen del recurso genetico: país que posee los recursos 
genéticos en condiciones in situ, incluyendo aquellos que habiendo estado 
en dichas condiciones, se encuentran en condiciones ex situ). 

 

 

    تعليقات عامة بشأن استعمال المصطلحات-ثالثا 

 ":استعمال المصطلحات " فيما يلي تعليقات عامة مقدمة من األطراف والمنظمات ذات الصلة بشأن  -٧

 ):وروبيةفي مرفق برد المفوضية األ ( بلجيكا

ال توجد تعاريف وطنية محددة للمصطلحات المشار إليها أعاله في سياق التنوع البيولوجي في                  )أ"(
 .بلجيكا

تود بلجيكا أن تذكر الفهم الشائع األساسي لمعني مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة عن علم التي توصل                  )ب(
 األصليين وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال         إليها المشتركون في ورشة عمل األمم المتحدة بشأن السكان          

حق " ، ومفاده )٢٠٠١كانون األول / ديسمبر٧-٥التي عقدت في جنيف من (الموارد والطاقة والتعدين، وحقوق اإلنسان  
مشاريع التنمية المقترحة في أي وقت خالل       "  رفض  "  اب األرض والموارد في     ـالسكان األصلييـن، باعتبارهم أصح   

 .(E/CN/.4/Sub.2/AC.4/2002/3, para 52)أو الصناعات اإلستخراجية /ضات مع الحكومات والمفاو

وقد وردت إشارة إلى ذلك في ورقة العمل األولية حول مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة عن علم من جانب                     
يمكن أن تشكل إطارا لصياغـة السكان األصليين بالعالقة إلى التنمية التي تؤثر في أراضيهم ومواردهم الطبيعية، والتي 

 Motocتعليق قانوني من جانب الفريـق العامل حول هذا المفهـوم، وكانت هذه الورقـة قد قُدمت من السيدة                     
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 ٢٣-١٩ في الدورة الثانية والعشرين للفريق العامل المعني بالسكان األصليين، المنعقدة في الفترة              Tebtebbaومؤسسة  
 ."(E/CN/.4/Sub.2/AC.4/2004/4, 8 July 2004, par.12) ٢٠٠٤تموز /يوليو

“(a) No specific national definitions of the terms referred to above in the context of 
biodiversity in Belgium; 

(b) Belgium would like to mention the basic common understanding of the meaning of 
the principle of free, prior and informed consent reached by participants in the United Nations 
Workshop on Indigenous Peoples, Private Sector Natural Resource, Energy and Mining Companies 
and Human Rights (held in Geneva from 5 to 7 December 2001), which is: “the right of indigenous 
peoples, as land and resource owners, to say no to proposed development projects at any point during 
negotiations with Governments and/or extractive industries” (E/CN.4/Sub.2/Ac.4/2002/3, para. 52). 

This is mentioned back in the preliminary working paper on principle of free, prior and 
informed consent of indigenous peoples in relation to development affecting their lands and natural 
resources that would serve as a framework for the drafting of a legal commentary by the Working 
Group on this concept submitted by Mrs. Motoc and the Tebtebba Foundation at the twenty-second 
session of the Working Group on Indigenous Populations, 19-23 July 2004 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4, 8 July 2004, par.12).” 

 : البرازيل

إن تعاريف المصطلحات التي ستعتمد في النهاية ينبغي أال تحل محل التعاريف الواردة في التشريع الوطني                "  
وجد وي.    من االتفاقية، يجب دائما أن تجب غيرها      )  ١  (١٥فهذه التشريعات وفقا للمادة     .    لبلدان منشأ الموارد الجينية   

لدى البرازيل إطار قانوني يعرف بعض المصطلحات المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية، والحصول على المعارف 
 ."التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، كما قامت بتطوير بعض التشريعات األخرى

“Definitions of terms eventually adopted should not be a substitute for the definitions 
of the national legislation of countries of origin of the genetic resources.  These legislations, 
in accordance with Article 15 (1) of the Convention, must always prevail.  Brazil has a legal 
framework that defines some of the terms related to access to genetic resources, access to 

traditional knowledge associated to genetic resources and has been developing some others.” 

 :كندا

أو معجم لأللفاظ وذلك ألن     /ليس من الضروري في هذا الوقت البت في استعمال المصطلحات والتعاريف و           "  
 .المفاوضات حول نظام دولي ما زالت في مرحلة مبكرة

سهلة في  "  في السابق، ثارت مسألة استعمال المصطلحات في سياق خطوط بون اإلرشادية من أجل جعلها                
يق على الخطوط   وقد انتقلت المناقشات المتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها من التركيز الض            ".  االستعمال  

.  اإلرشادية، بالرغم من أن الخطوط اإلرشادية تعد جزءا مهما من النظام الدولي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها                
وسوف يعتمد موضوع استعمال    .    ومن المتوقع أن تركز المناقشات في تايلند على المستوى المفاهيمي الفائق األهمية            

األلفاظ وتوقيت ذلك االستعمال بالضرورة على نتائج هذه المناقشات المتعلقة            المصطلحات أو التعاريف أو معجم       
 .بالمفهوم



UNEP/CBD/WG-ABS/3/4 
11Page  

 

ومع ذلك، نؤيد إجراء مناقشة كاملة لهذه المسألة في االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية                   
رعي الثاني من أجل    المخصص المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها، وذلك في إطار الفريق العامل الف               

ونحن ال نؤيد إنشاء فريق للخبراء في االجتماع        .    التوصل إلى فهم مشترك حول التوقيت المالئم لهذا النوع من المناقشة          
الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني بالحصـول على الموارد وتقاسم منافعها، حسبما ورد في                 

 ألن ذلك سيحول االنتباه من التحليل المفاهيمي المهم الذي          UNEP/CBD/WG-ABS/3/1/Add.1 من الوثيقة    ١٧الفقرة  
وعالوة على ذلك، إذا تطلب األمر مناقشة المصطلحات، فنحن نقترح أن يكون ذلك في سياق               .    سيقوم به الفريق العامل   

 .مفتوح العضوية

مة أو غير ذلك من التعاريف ذات الصلة         ولذلك فإن كندا لن تقدم في هذه المرحلة التعاريف الوطنية القائ            
ونود أن ننوه أيضا بأن كندا      .     باء، وال نقترح مصطلحات إضافية للنظر فيها       ٧/١٩للمصطلحات المذكورة في المقرر     

قامت مؤخرا بمبادرة محلية خاصة بسياسة الحصول على الموارد وتقاسم المنافع والتي ستتناول مسائل متعلقة                    
وكما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرى، فإن نظرتنا إلى           .    قانوني واجتماعي واقتصادي كندي   بالتعاريف في سياق    

 .التعاريف للنظام الدولي ستسترشد إلى حد كبير بماقشاتنا المحلية

معرفة على نحو واف بالمعنى العادي للمصطلح       )  ١"  (نحن نرى أن كل المصطلحات المقترحة للنقاش هي         
واضحة من خالل استعمالها في خطوط ) ٢(، ")الحصول على الموارد الجينية " في "  الحصول "مثل الطابع الطوعي،   (

مثل تقاسم النافع، المتاجرة، المشتقات، المورد،      ( قياسية لنقل المواد     يةبون اإلرشادية أو ستصبح واضحة في أي اتفاق       
خارج "  و  "  الموارد الجينية    :  "مثال(ي نفسها   معرفة في اتفاقية التنوع البيولوج    )  ٣(أو  )  المستخدم، صاحب المصلحة  

 ")."الوضع الطبيعي 

“It is not essential at this time to address use of terms, definitions and/or a glossary, due to the 
early stage of negotiations on an international regime. 

Previously, the issue of use of terms arose in the context of the Bonn Guidelines to ensure that 
they would be user friendly.  ABS discussions have moved on from a narrow focus on the Guidelines, 
even though the Guidelines are an important part of the international ABS regime.  Discussions in 
Thailand are expected to focus on the crucial conceptual level.  Whether or when use of terms, 
definitions or a glossary will be required will necessarily depend on the outcome of those conceptual 
discussions. 

Nevertheless, we support a full discussion of this issue at the third meeting of the Ad Hoc 
Open-ended Expert Group on Access and Benefit-Sharing under Sub-Working Group II in order to 
come to a common understanding about when this type of discussion might become more appropriate.  
We do not support the creation of an expert group at the third meeting of the Ad Hoc Open-ended 
Expert Group on Access and Benefit-Sharing, as set out in UNEP/CBD/WG-ABS/3/1/Add.1, 
paragraph 17, as this would divert attention from the important conceptual analysis which the Working 
Group on Access and Benefit-Sharing will be undertaking.  Furthermore, if at any point terms were to 
be discussed, we would propose that it would be more appropriate in an open-ended context. 

At this time, Canada is therefore not providing either existing national definitions or other 
relevant definitions of the terms cited in decision VII/19 B, nor are we suggesting additional terms that 
need to be addressed.  We would also like to note that Canada recently embarked on a domestic policy 
initiative for access and benefit-sharing which will address issues related to definitions in a Canadian 
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legal and socio-economic context.  As is the case for other countries, our perspective on definitions for 
the international regime will be guided in large measure by our domestic deliberations. 

We are of the view that all of the terms previously proposed for discussion are:  (i) 
adequately defined by the ordinary meaning of the term (e.g. voluntary nature, “access” in 
“access to genetic resources”);  (ii) clear from their use in the Bonn Guidelines or would be 
made clear in any material transfer agreement (MTA) (e.g. benefit-sharing, 
commercialization, derivatives, provider, user, stakeholder); or (iii) defined in the 
Biodiversity Convention itself (e.g. “genetic resources”, “ex situ”).” 

 :المفوضية األوروبية ودولها األعضاء

قيود تعسفية  ’  ال تؤيد المفوضية األوروبية إعداد تعاريف أخرى لمصطلحات إضافية، بما في ذلك مصطلح              "  
وروبي أن إعداد معجم ألفاظ يحتوي على تعاريف        ويرى االتحاد األ  .    التي تعرف في العادة بموجب القانون التجاري      ’  

مستخدمة بالفعل في اتفاقات البيئة متعددة األطراف وغيرها من االتفاقيات المتعددة األطراف ذات الصلة، ومدونات                 
فمن شأن هذا المعجم أن يشجع الحصول على        .    السلوك، والخطوط اإلرشادية، والمبادئ التوجيهية، سيكون أمرا مفيدا       

 ."د أصحاب المصلحة واستعمال خطوط بون اإلرشادية على نطاق واسع من القطاعاتتأيي

“The EC does not support the development of further definitions for additional terms, 
including ‘arbitrary restrictions’ which are normally defined under trade law.  The EU believes that the 
compilation of a glossary containing definitions already used in multilateral environmental agreements 
and other relevant multilateral agreements, codes of conduct, guidelines, guiding principles, etc. would 
be helpful. Such glossary would usefully encourage stakeholders’ endorsement and use of the Bonn 
Guidelines throughout a wide range of sectors.” 

 ):في مرفق برد المفوضية األوروبية (فرنسا

 :إن الممارسة التي تسود في العادة في الصياغات القانونية تتألف مما يلي" (

اقية الدولية، مدلول   إعطاء تعاريف للمصطلحات التي يحتمل أن يكون لها، في سياق القانون أو االتف              -
وفي .    مختلف أو مدلول أكثر دقة من مدلولها في سياق آخر وذلك من خالل تجميعها في مادة واحدة                

مجموعة موجودة  :  "  مثال"  (لغرض هذه المعاهدة    :  "  هذه الحالة، يسبق هذه التعاريف صياغة من نوع       
 ").خارج الوضع الطبيعي 

اتفاقية التنوع  :  مثال(دم عموما كعنوان لتلك المادة        تخصيص مادة كاملة لتعريف مفهوم يستخ        -
 ).البيولوجي تعرف الحصول الموارد الجينية

فكرة :  مثال(ال تعرف المصطلحات التي ينطق مدلولها العادي على سياق القانون أو المعاهدة المعنية               -
 ))."المستخدم

(La pratique qui prévaut généralement en matière de rédaction juridique consiste à : 

− Donner, en les regroupant dans un même article, des définitions aux termes susceptibles 
d’avoir, dans le contexte de la loi ou de l’accord international, une acception différente ou plus précise 
que celle qu’elle a dans d’autres contextes.  Elles y sont alors précédées d’une formule du type «aux 
fins du présent traité» (exemple: «collection ex situ»). 
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− Consacrer un article complet à définir un concept, qui donne généralement son titre à cet 

article (exemple: la Convention sur la diversité biologique définit l’accès aux ressources génétiques); 

- Ne pas définir les termes dont l’acception courante s’applique au contexte de la loi ou du 
traité en cause (exemple : notion d’utilisateur).) 

 ):في مرفق برد المفوضية األوروبية (ألمانيا

 التي ترعاها وزارة البيئة األلمانية، سيقوم خبراء استشاريون بالتحقق من وجود التعاريف             كجزء من الدراسة  "
 ."٢٠٠٤أيلول /وسوف تنتهي الدراسة بنهاية سبتمبر.  في التشريع األلماني

“As part of a study commissioned by the German Environment Ministry consultants will 
explore whether definitions can be found in German legislation.  The study will be finalized by the end 
of September 2004.” 

 ):في مرفق برد المفوضية األوروبية (هولندا

لموارد الجينية النباتية من أجل األغذية      جرت مناقشة شيقة حول التعاريف في دوائر المعاهدة الدولية بشأن ا          "  
ومن .    ومن المهم االطالع على نتائجها كأساس من النقاش        ).    منظمة األغذية والزراعة  (  (ITPGRFA)والزراعة  

 .المتوقع أن تتوافر قائمة بالتعاريف التي توصلت إليها قريبا

 :من األشياء المهمة بوجه خاص لمناقشتنا ما يلي

فما هي معايير المتاجرة؟  ومما يذكر أن مناقشة مشابهة           .    نطوي على مشاكل  تعريف المتاجرة ي   •
 .تجري حاليا في منظمة األغذية والزراعة حيث يناقش الخبراء إعداد اتفاقية قياسية لنقل المواد

 وهذه هي النتيجة التي توصلت إليها لجنة الموارد       .    إن مصطلح تقاسم المنافع لم يعرف على نحو سليم أبدا          
ويجدر التنويه بأن تقاسم المنافع     ".    تقاسم المنافع غير النقدية     "  الجينية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة حول مصطلح        

 ."المياه والبيئة" ، مثل "بدقة " عادة ما ينطبق على السلع التي يصعب تعريفها 

“An interesting discussion on definitions has taken place in the ITPGRFA (FAO) circles.  It is 
important to look at their findings as a basis for further discussion.  A list of their definitions should be 
available soon. 

Of particular interest to our discussion: 

• Definition of commercialization is problematic. What are the criteria for 
commercialization?  A similar discussion is taking place in the FAO expert discussion 
on standard MTA.  

Definition of benefit-sharing has never been defined properly. This is the conclusion drawn 
by the FAO Commission on Genetic Resources about “non-monetary benefit-sharing”.  Interestingly, 
benefit-sharing is usually applied to those goods that are difficult to define ‘concretely’, like water and 
the environment.” 
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 :النرويج

الحصول على الموارد   "  ح التشريعي القادم بشأن     سيتم إعداد تعاريف متعلقة بالموارد الجينية بموجب االقترا       "  
 ."الجينية وتقاسم المنافع

 “Relevant definitions pertaining to genetic resources will be developed under the 
forthcoming legislative proposal on access to genetic resources and benefit-sharing.” 

 ):في مرفق برد المفوضية األوروبية(أسبانيا 

وقد حاولت  .    ال يوجد لدى أسبانيا تعاريف بخالف ما هو موجود في نص اتفاقية التنوع البيولوجي ذاتها               "  
، ولكن مشاريع   "الحصول على الموارد وتقاسم المنافع      "  شأن  بعض القوانين اإلقليمية أن تضع إطارا لصنع القرار ب         

 ."القوانين التي تناقش حاليا توخت الحذر جدا في منع إدخال أي تعاريف

“Spain has no definitions beyond what is the text of the Convention on Biological Diversity 
itself.  Some regional laws …have attempted to establish a framework for ABS decision-making but 
the bills that are being discussed are all very careful in preventing the introduction of definitions.” 

 :فنزويال

ال شك أن هناك حاجة إلى إجراء تحليل مقارن للتعاريف القائمة في مختلف البلدان بالعالقة إلى المصطلحات           "  
الحصول على الموارد الجينية، تقاسم المنافع،      :  ض الحديث بلغة واحدة وتفادي سوء الفهم       والتعابير التالية وذلك بغر   

المتاجرة، المشتقات، المورد، المستخدم، صاحب المصلحة، المجموعة موجودة خارج الوضع الطبيعي، والطابع                
 ."الطوعي

“Certainly, with the aim of speaking a common language and to avoid misunderstandings, a 
comparative analysis is required of the existing definitions in different countries relative to the 
following terms and expressions: access to genetic resources, benefit-sharing, commercialization, 
derivatives, supplier, user, interested, ex situ collection, voluntary nature. 

(Ciertamente, con los fines de hablar un lenguaje común y evitar malentendidos, se requiere 
un análisis comparativo sobre las definiciones existentes en diferentes países relativas a los siguientes 
términos y expresiones: acceso a recursos genéticos, participación en los beneficios, comercialización, 
derivados, proveedor, usuario, interesado, recolección ex situ, carácter voluntario). 

 :(FAO) منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

أو معجم األلفاظ المعدة لخطوط بون اإلرشادية       /فهوما أن جميع المصطلحات والتعاريف و     ينبغي أن يكون م   "  
 .تنطبق فحسب ألغراض هذه الخطوط اإلرشادية

 باء في المعاهدة الدولية بشأن الموارد ٧/١٩من المقرر ) أ (١يظهر عدد من المصطلحات المذكورة في الفقرة 
 :عة، ومنها مصطلح معرف ألغراض المعاهدةالجينية النباتية من أجل األغذية والزرا

تعني مجموعة من الموارد الجينية النباتية من أجل األغذية          ":  مجموعة موجودة خارج الوضع الطبيعي       "  
 ."والزراعة محتفظ بها خارج وضعها الطبيعي
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ف للحصول على   باإلضافة إلى ذلك، يجري إعداد اتفاقية قياسية لنقل المواد لتنفيذ النظام المتعدد األطرا               
 ."الموارد وتقاسم المنافع بموجب االتفاقية، وسوف يتم النظر في مسألة التعاريف في سياق هذه االتفاقية

“It should be understood that all terms, definitions and/or glossary developed for the Bonn 
Guidelines apply only for the purposes of those guidelines. 

A number of the terms specified in paragraph 1 (a) of decision VII/19 B appear in the 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, of which one is defined for 
the purposes of the Treaty:  

‘Ex situ collection” means a collection of plant genetic resources for food and agriculture 
maintained outside of their natural habitat’ 

In addition, a standard Material Transfer Agreement is being developed for the 
implementation of the Multilateral System of Access and Benefit-sharing under the Treaty, in the 
context of which the question of definitions will be considered.” 

 : كوستاريكا–جمعية أصدقاء األرض 

نحن نعتبر أن هذا الموضوع مهم ألنه من خالل هذه المفاهيم يمكن تعريف نموذج محدد للحصول على                   "  
، فإن استشارة كهذه يجب أن تستجيب لمعايير المعلومات المسبقة للتأكد من تحقيق مشاركة                ولذلك.    الموارد الجينية 

نصاف والعدالة في معظم الظروف، ويمكن من خالل المشاورات الحصول على أجوبة من                واسعة مع تأمين اال   
على المستوى الوطني ومن    ونحن نعتبر أنه لكي تتم العملية المذكورة، يجب إيجاد اآلليات            .    الحكومات المعنية فقط  

جانب أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بحيث تضمن أوال اإلطالع الكامل على المعلومات، وبذلك تتمكن مختلف      
وعندما .    المجموعات، وخصوصا المجتمعات األصلية والمحلية باإلضافة إلى المنظمات غير الحكومية، من المشاركة            

ب تعريف كيفية وضرورة إدماج مختلف اإلسهامات وكيفية إتاحة الوثائق المعدة من خالل هذه                تنفذ هذه اآلليات، يج   
ويجب أال تكون المشاركة قاصرة على الوسائل اإللكترونية ألن هذه الوسائل عادة ما تكون              .    العملية لجميع المشتركين  

 ."محدودة

(« Este punto lo consideramos importante ya que a través de esos conceptos, se define un 
modelo específico de acceso a los recursos genéticos. Por lo tanto, una consulta como esta, debe  
responder a criterios de información previa para que exista amplia participación, justicia y equidad ya 
que en la mayoría de las oportunidades, las consultas obtienen respuestas de únicamente, los 
respectivos gobiernos. Consideramos que, para que exista un proceso como el mencionado, deben 
implementarse a nivel nacional y desde el Secretariado de la CDB, mecanismos que aseguren en 
primer lugar acceso a la información para que luego los diversos grupos, en especial Pueblos 
Indígenas, comunidades campesinas y locales así como ONGs, puedan participar. Una vez 
implementados estos mecanismos deberán definirse de igual forma cómo se incorporaran o no las 
diversas contribuciones y cómo se hará llegar los documentos enriquecidos mediante este proceso de 
participación a quienes formaron parte de este proceso. La participación debe buscarse y construirse 
más allá de las vías electrónicas ya que el acceso a las mismas siempre es limitado”).  

 

------ 
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