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

 التنوع البيولوجيفي اتفاقية 
 العاشر االجتماع
 2017ديسمبر/كانون األول  16-13 كندا، مونتريال،

 من جدول األعمال 4البند 
 

 توصية اعتمدها الفريق العامل
)ي( 8في سياق المادة مسرد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية ذات الصلة  -10/2

 واألحكام المتصلة بها
 ة بها،)ي( واألحكام المتصل8صص للمادة المخ الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات إن

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما يلي:يوصي 
 إن مؤتمر األطراف،

 )ي( واألحكام المتصلة بها8المصطلحات والمفاهيم في سياق المادة استخدام أن الوضوح في  إذ يالحظ
من أهداف أيشي للتنوع  18من أجل تحقيق الهدف  في إيجاد فهم مشترك ويساعد في تنفيذها يسهميمكن أن 

 ،2020البيولوجي بحلول عام 
)ي( واألحكام 8في سياق المادة  الرئيسيةأن الفهم المشترك للمصطلحات والمفاهيم  وإذ يالحظ أيضا

اعد األطراف على التوصل إلى توافق في يس يمكن أن، في االجتماعات التي تعقد بموجب االتفاقية، المتصلة بها
التي ُتتخذ بموجب االتفاقية، بما في ذلك في وضع ترتيبات ما بعد  المستقبليةوالتوجيهات  المقرراتاآلراء بشأن 

 ،2020 عام
 يشكلبالمصطلحات المستخدمة في االتفاقية وال  يخلال المصطلحات على أن استخدام مسرد  شدديوإذ 

المناقشات المتعلقة  بمواصلة يخلوال  1لتطبيق أحكامها وفقا التفاقية فيينا لقانون المعاهدات،ة أو تفاقيتفسيرا لال
 رخر،،األدولية المنتديات البالمصطلحات في إطار 

)ي( 8في سياق المادة  الرئيسيةوالمفاهيم الطوعي مسرد المصطلحات  [بـ ]يحيط علما [يعتمد] -1
تخضع للتشريع الوطني أن المصطلحات والمفاهيم ، مع مراعاة الواردة في مرفق هذا المقرر واألحكام المتصلة بها

                                                 
 .18232، رقم 1155، المجلد ة المعاهداتمجموعاألمم المتحدة،  1
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للمصطلحات والمفاهيم  محدد فهملظروف الوطنية المتنوعة لكل طرف أو حكومة، وأن العديد من األطراف لديها لو 
 ؛واليتهابالفعل في  ةطبقتكون مالتي قد 

المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية ، باألطراف والحكومات األرخر، والمراقبين يشجع -2
وفقا  ،المتصلة بها)ي( واألحكام 8لدعم تنفيذ المادة المصطلحات نشر واستخدام مسرد ، على والمجتمعات المحلية

 ؛بموجب االتفاقية المستقبليةفي االعتبار في األعمال  ووضعه، حسب االقتضاء، للتشريعات والظروف الوطنية
حكام واأل)ي( 8لمادة لالفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص إلى  يطلب -3
أن يضع في اعتباره مسرد المصطلحات في عمله في المستقبل بوصفه موردا ومرجعا حيا، وأن يعمل  المتصلة بها

كون مالئما كجزء من ترتيب ما بعد عام على فترات منتظمة، حسبما يعلى مراجعة وتحديث مسرد المصطلحات 
2020. 

 المرفق
والمفاهيم الرئيسية ذات الصلة في سياق المادة الطوعي مسرد المصطلحات 

 )ي( واألحكام المتصلة بها8
. )ي( واألحكام المتصلة بها8يقدم المسرد الحالي وصفا لعدد من المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في سياق المادة 

 على أساس طوعي.المسرد  الغرض في استخداميتمثل شامال. تعاريف رسمية أو أن يكون هذا المسرد أن يقدم  وال يقصد
الحقوق أو  المصطلحات المستخدمة في االتفاقية وال يمكن تفسيره على أنه يعني تغيير فيباستخدام المسرد  يمسوال 

 االلتزامات ألي طرف في إطار االتفاقية.
)ي( واألحكام المتصلة 8يسير فهم عام للمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في سياق المادة ترد هو والغرض من المس

 بها، في االجتماعات المنعقدة في إطار االتفاقية.
لظروف الوطنية المتنوعة لكل لو وفيما يتعلق باالستخدام الوطني، تخضع المصطلحات والمفاهيم للتشريعات الوطنية 

بالفعل  ةطبقتكون مللمصطلحات والمفاهيم التي قد  محدد فهمالعديد من األطراف لديها  مع اإلشارة إلى أنطرف أو حكومة، 
 .في نطاق واليتها

 أدناه الشروط الواردة في االتفاقية وبروتوكول ناغويا. الوارد وصفهال المصطلحات والمفاهيم كم  وتُ 
إلجراء تقييم األثر الثقافي  وغي: او غأ التوجيهية الطوعية مبادئ الة في المصطلحات والمفاهيم الواردأدرجت وقد 

المحتمل أن تؤثر على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه والبيئي واالجتماعي فيما يتعلق بالتطورات المقترح اتخاذها أو 
التوجيهية مبادئ الواو، و  7/16في المقرر  تم تأييدهاالتي تقطنها أو تستخدمها تقليديا المجتمعات األصلية والمحلية، التي 

)ي( واألحكام 8، نظرا ألنها تتصل مباشرة بالمادة 18/18بها في المقرر  الترحيبو  اعتمادهاتم التي  موتز كوستال الطوعية
 .المتصلة بها

، ها)ي( واألحكام المتصلة ب8ويتاح المسرد كمورد ينبغي النظر فيه واستخدامه، حسب االقتضاء، في سياق المادة 
 في االجتماعات التي تعقد بموجب االتفاقية.

لضمان احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات  تغاريوايي:ري ويعتبر المسرد مكمال لقواعد السلوك األرخالقي 
 .10/42األصلية والمحلية، المعتمدة في المقرر 
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 األول القسم
 المتخذة بموجب االتفاقية المقرراتالتنوع البيولوجي أو المصطلحات والمفاهيم المستمدة من نص اتفاقية 

 فهم المصطلح أو المفهوم في سياق االتفاقية المصطلح أو المفهوم
معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة  التقليديةالمعارف 

2.واستخدامه المستدامالتقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي 
 

 االستخدام المألوف المستدام
 

استخدامات الموارد البيولوجية وفقا للممارسات الثقافية التقليدية التي تتوافق مع متطلبات 
3.الحفظ أو االستخدام المستدام

 

 المجتمعات األصلية والمحلية أو
مجتمعات والالشعوب األصلية 

 4المحلية

البيولوجي مصطلحات "المجتمعات األصلية والمحلية" أو ال ُتعرف اتفاقية التنوع 
"الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية". وال يعتمد إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق 

6 ،5بتعريف معين. ىيوص الشعوب األصلية تعريفا عالميا "للشعوب األصلية"، وال
 

 الثاني القسم
أو والتي اعتمدها  )ي( واألحكام المتصلة بها8المصطلحات والمفاهيم المستمدة من مخرجات برنامج العمل بشأن المادة 

 التنوع البيولوجياتفاقية في مؤتمر األطراف  أيدها
إلجراء تقييم األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي فيما يتعلق بالتطورات المقترح  وغي: او غأالتوجيهية الطوعية مبادئ ال -ألف

اتخاذها أو التي من المرجح أن تؤثر على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي تقطنها المجتمعات األصلية والمحلية 
 واو، المرفق( 7/16)المقرر  أو تستخدمها تقليديا

 ةفهم المصطلح أو المفهوم في سياق االتفاقي المصطلح أو المفهوم
يالحظ أن مؤتمر األطراف قد وافق على المصطلحات والمفاهيم التالية في المقرر  *
طبق أيضا في توينبغي أن  وغي: او غأ التوجيهية الطوعية مبادئ الواو بشأن  7/16

 7 .د األدنىتقييم األثر وتقليل اآلثار المعاكسة إلى الحمن اتفاقية  14سياق المادة 

                                                 

 .المبادئ التوجيهية أغواي: غوبشأن  واو 7/16بالمقرر )ح( من المرفق 6الفقرة في  تم تأييدهو  )ي(8من المادة  مستمد 2
 .)ج(10من المادة  مستمد 3
 خذةرات المستقبلية المتقر الم" في الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةمصطلح "استخدام واو،  12/12في المقرر  ،قرر مؤتمر األطراف 4

من االتفاقية. واتخذت  األحكام المتصلة بها)ي( و 8بأي شكل من األشكال على المعنى القانوني للمادة ذلك بموجب االتفاقية، دون أن يؤثر 
 المقررينفي  2016 كانون األول/ديسمبرفي في وقت الحق مماثلة  قرارات األطراف في بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا

VIII/19-BS 2/7و-NP على التوالي. 
لشعوب األصلية"، ولذلك ال يوصى ا"لمصطلح تعريفا عالميا  بشأن حقوق الشعوب األصلية المتحدةإعالن األمم مالحظة: ال يعتمد  5

حدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، بوصفه هيئة رخبراء، يقدم المشورة بشأن غير أن منتد، األمم المت باستخدام تعريف معين.
دراسة مشكلة التمييز ضد السكان األصليين  عنإلى تقرير المقرر الخاص، السيد رخوسيه مارتينيز كوبو،  بالرجوع"مفهوم الشعوب األصلية" 

(E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.6)،  في الوثيقة التالية: المتاحو http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/MCS_v_en.pdf. 
ة وتقرير اجتماع فريق الخبراء بشأن المجتمعات المحلي 11/14من المقرر  21-17ترد المشورة بشأن المجتمعات المحلية في الفقرات  6

من اتفاقية التنوع البيولوجي  )ي( واألحكام المتصلة بها8لممثلي المجتمعات المحلية في سياق المادة 
(UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1) 

 "(.المعاكسة إلى الحد األدنىاتفاقية التنوع البيولوجي )"تقييم األثر وتقليل اآلثار من  14المادة  7

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-16-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.doc
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-19-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-19-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-07-ar.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/MCS_v_en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-07/official/wg8j-07-08-add1-ar.pdf
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طريقة معيشة مجموعة معينة أو على إنمائي مقترح مشروع ل اآلثار المحتملةتقييم لية عم تقييم األثر الثقافي
السكان وربما من من مع المشاركة الكاملة لهذه المجموعة أو مجتمع  ،مجتمع من الناس

 اآلثارتقييم األثر الثقافي يعالج في المعتاد : السكانمن مجتمع  قبل هذه المجموعة أو
 ونظمالقيم  على ائي مقترح يمكن أن يؤثر مثالملنشاط إن – ةضار وال ةمفيدال –

ت بالبيئة واالقتصاد والعالقا واألعراف (اللغات) المعتقدات والقوانين العرفية واللغة
وبالتنظيم االجتماعي والتقاليد التي لد، المجتمع المتأثر  واع معينةالمحلية وبأن

8.بالموضوع
 

 المادية، لنشاط إنمائي مقترح على الظواهر ةضار وال ةدمفيال، ةالمحتمل اآلثارتقييم عملية  التراث الثقافيعلى ثر األتقييم 
ذات القيمة أو المواقع والهياكل والبقايا  ، شامالالمحلية تراث الثقافي ألحد المجتمعاتلل

أو أو المعمارية أو التاريخية أو الدينية أو الروحية أو الثقافية أو البيئية  األثريةاألهمية 
 9.جماليةال

مقبولة باعتبارها متطلبات قانونية أو قواعد سلوك  أعرافالقانون الذي يتألف من  القانون العرفي
ال يتجزأ من نظام  إجبارية؛ وممارسات ومعتقدات لها من القيمة الجوهرية وتعد جزءا

 10.اجتماعي واقتصادي يجعلها تعامل باعتبارها بمثابة قوانين
واقتراح تدابير التخفيف ، إنمائي مقترحع لمشرو  عملية تقييم اآلثار البيئية المحتملة تقييم األثر البيئي

واالقتصادية والثقافية والبشرية اآلثار االجتماعية  الحسبان، مع األرخذ في المناسبة
 11.ةضار وال ةمفيدالالمترابطة، 

أو هيكل أو منطقة أو سمة أو مساحة طبيعية  شيءموقع أو أن يشير إلى يمكن  موقع مقدس
 ألعراف تعد ذات أهمية رخاصة وفقا تحوزها الحكومات الوطنية أو المجتمعات األصلية

 12.بسبب أهميتها الدينية و/أو الروحية ،مجتمع من السكان األصليين أو المحليين
تؤثر على التي يمكن أن و  لنشاط إنمائي ،ةضار الة و مفيدال ،المحتملة اآلثارتقييم عملية  تقييم األثر االجتماعي

عد اقتصادي واجتماعي وثقافي ومدني وسياسي، فضال عن الرفاه الحقوق، التي لها بُ 
حياة مجتمع من  نوعية علىؤثر تأي  -، لمجتمع متضرر البقاءوالحيوية والقدرة على 

مثل توزيع ، مؤشرات اجتماعية اقتصادية شتىبتقاس حسبما  ،المحلية المجتمعات
، ومستويات المحلية الدرخل، والسالمة البدنية واالجتماعية، وحماية األفراد والمجتمعات

 هومعايير  وتوافر اإلسكان، والتعليم، وفرص العمل، والصحة والرعاية االجتماعية
 13.قامة، والبنية التحتية، والخدماتواإل

                                                 
 المبادئ التوجيهية أغواي: غو. واو بشأن 7/16بالمقرر )أ( من المرفق 6تم تأييده في الفقرة  8
على ثر األتقييم  يتعريفوينبغي النظر في  المبادئ التوجيهية أغواي: غو. واو بشأن 7/16بالمقرر )ب( من المرفق 6تم تأييده في الفقرة  9

 من هذا المسرد بالتزامن. 3في القسم  ينالتراث الثقافي والتراث الثقافي الوارد
 المبادئ التوجيهية أغواي: غو. واو بشأن 7/16بالمقرر )ج( من المرفق 6تم تأييده في الفقرة  10
 واي: غو.المبادئ التوجيهية أغ واو بشأن 7/16بالمقرر )د( من المرفق 6تم تأييده في الفقرة  11
 المبادئ التوجيهية أغواي: غو. واو بشأن 7/16بالمقرر )ه( من المرفق 6تم تأييده في الفقرة  12
 المبادئ التوجيهية أغواي: غو. واو بشأن 7/16بالمقرر )و( من المرفق 6تم تأييده في الفقرة  13

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-16-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-16-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-16-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-16-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-16-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-16-en.pdf
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عملية تقييم اآلثار البيئية المحتملة للسياسات أو الخطط أو البرامج المقترحة لضمان  ستراتيجياالبيئي التقييم ال
إلى جانب االعتبارات  ،ومعالجتها في مرحلة مبكرة من صنع القرار إدراجها بشكل كامل

 14.االقتصادية واالجتماعية
 15، المرفق(13/18)المقرر  موتز كوستالالتوجيهية الطوعية مبادئ ال -اءب

  االتفاقية)ي( من 8المادة فهم المصطلح أو المفهوم في سياق  المصطلح أو المفهوم
يالحظ أن هذه المصطلحات مفهومة في سياق الحصول على المعارف التقليدية في 

 إطار والية اتفاقية التنوع البيولوجي
" أو المسبقة عن علم"الموافقة 

" أو المسبقة عن علم"الموافقة الحرة و 
 "الموافقة والمشاركة"

لضغوط أو لأن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ال تتعرض تعني الموافقة الحرة 
 ترهيب أو التالعب أو التأثير بال مبرر، وأن موافقتها ُتبد، دون إكراه؛ال

قبل سابقة بوقت كاف حصول على موافقة أو موافقة لتعني السعي إلى االموافقة المسبقة 
عمليات صنع القرار العرفي وفقا  مع احترامأي تررخيص للوصول إلى المعارف التقليدية 

 للتشريع الوطني ومتطلبات الوقت للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
مثل: الغرض  صلة،جوانب ذات تغطي معلومات أنه يتم توفير تعني  عن علمالموافقة 

تقييم أولي لآلثار االقتصادية واالجتماعية و المقصود من الوصول؛ ومدته ونطاقه؛ 
الموظفين المحتمل أن و والثقافية والبيئية المحتملة، بما في ذلك المخاطر المحتملة؛ 

اإلجراءات التي قد ينطوي عليها الوصول وترتيبات تقاسم و يشاركوا في تنفيذ الوصول؛ 
 المنافع؛

على الموافقة أو القبول هي موافقة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الحائزة 
معارف التقليدية أو السلطات المختصة لتلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، لا

التقليدية للمستعملين المحتملين،  احسب االقتضاء، على منح الوصول إلى معارفه
 بول؛منح الموافقة أو القفي عدم ويشمل ذلك الحق 

المحلية في إلى المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات تشير المشاركة 
التقليدية. وتشكل المشاورات  االمتصلة بالحصول على معارفه عمليات اتخاذ القرار

والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عناصر حاسمة في 
 16 .القبول عملية الموافقة أو

تغطي مجموعة واسعة من التعبيرات، والمبادئ، والقواعد والممارسات التي تولدها  البروتوكوالت المجتمعية
. معهاأصحاب المصلحة اآلرخرين  انخراطالمجتمعات المحلية لتحديد كيف تتوقع 

ية وكذلك القوانين الوطنية أو إلى القوانين العرف االستنادويجوز لهذه المجتمعات المحلية 
 شأنومن الدولية لتأكيد حقوقها في التعامل معها وفقا لمجموعة معينة من المعايير. 

توضيح المعلومات والعوامل ذات الصلة وتفاصيل القوانين العرفية والسلطات التقليدية 
يساعد أصحاب المصلحة اآلرخرين على فهم قيم المجتمع والقوانين العرفية بشكل أن 

                                                 
 المبادئ التوجيهية أغواي: غو. واو بشأن 7/16بالمقرر )ز( من المرفق 6تم تأييده في الفقرة  14
"الموافقة الحرة عن علم" أو المبادئ التوجيهية الطوعية لوضع آليات أو تشريعات أو مبادرات مالئمة أرخر، لضمان "الموافقة المسبقة  15

 الى معارفهعصول للحللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ،لظروف الوطنيةا حسب" أو "الموافقة والمشاركة"، عن علموالمسبقة 
ذات الصلة بحفظ  اوممارساته اوابتكاراته ا، من أجل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام معارفهاوممارساته اوابتكاراته

 ومنعه. غير المشروع على المعارف التقليديةاالستيالء عن إلبالغ لالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، و 
 بشأن المبادئ التوجيهية الطوعية موتز كوستال. 13/18بالمقرر من المرفق  8و 7في الفقرتين  تم تأييده 16

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-16-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-18-ar.doc
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. وتوفر البروتوكوالت المجتمعية للمجتمعات المحلية فرصة للتركيز على تطلعاتها أفضل
حقوقها، وأن توضح لنفسها وللمستخدمين فهمها لتراثها الثقافي البيولوجي  اإلنمائية مقابل

متنوعة من المجموعة المع  انخراطها األساس الذي ستستند إليه فيوبالتالي توضيح 
األراضي والحالة  ىا علأصحاب المصلحة. ومن رخالل النظر في الترابط بين حقوقه

االجتماعية واالقتصادية الراهنة والشواغل البيئية والقوانين العرفية والمعارف التقليدية، 
مع مجموعة متنوعة  افإن المجتمعات المحلية في وضع أفضل لتحديد كيفية تفاوضه

17 .من الجهات الفاعلة
  

 الثالث القسم
18 العاملالمصطلحات والمفاهيم التي وضعها الفريق 

 

  فهم المصطلح أو المفهوم في سياق االتفاقية المصطلح أو المفهوم

 ثقافي والصالت بينهما. تنوع بمثابة تنوع بيولوجي و  التنوع البيولوجي الثقافييعتبر  التنوع البيولوجي الثقافي

 التراث البيولوجي الثقافي
 

النهج الشامل لكثير من الشعوب األصلية والمجتمعات  التراث البيولوجي الثقافييعكس 
أنها على  بالمعارفالمحلية. ويعترف هذا النهج المفاهيمي الشامل والجماعي أيضا 

"تراث"، مما يعكس طابعها الحاضن والمتعدد األجيال. والمناظر الطبيعية الثقافية 
 الثقافي. لوجيالبيو المدرجة في اتفاقية التراث العالمي هي أمثلة على التراث 

أو غير المادية )غير الملموسة( للتراث الثقافي /يشمل المظاهر المادية )الملموسة( و التراث الثقافي
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وفقا للميراث واالنتقال التقليدي. ويشمل التراث 

الثقافي الملموس، على سبيل المثال ال الحصر، المناظر الطبيعية الثقافية، والمواقع، 
ايا األثرية أو المعمارية أو التاريخية أو الدينية أو الروحية أو الثقافية أو والهياكل، والبق

. ويشمل التراث الثقافي غير ، وكذلك رفات الموتىاألهميةأو ذات القيمة الجمالية 
لطب، وإعداد لالملموس، على سبيل المثال ال الحصر، المعارف التقليدية، بما في ذلك 

نواع والنظم اإليكولوجية وأشكال الغذائية، فضال عن إدارة األ والنظماألغذية التقليدية 
التعبير الثقافي التقليدي، بما في ذلك األغاني والرقصات والتعبيرات الفنية والقصص 

وتمثل في شكلها الشفوي والكتابي  تاريخ.قيم و والمعتقدات والعالقات وما يرتبط بها من 
 تاريخها التقليدي وعلمها بشأن الكون وثقافتها.

  المفهوم أيضا قيم تراثية محددة حسب النوع الجنساني.ويمكن أن يشمل 

وفقا أهمية رخاصة  أن لهلشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تر، انبات أو حيوان  األنواع المقدسة
 الدينية أو الروحية. تهأهميبسبب  األعرافأو /للتقاليد و

جماعة أو عشيرة أو مجموعة من السكان أو األفراد المعترف بهم من قبل جماعة أو  الحارس التقليدي
رف التقليدية االمععشيرة أو مجموعة من السكان، الذين يعهد إليهم بحضانة أو حماية 

أو العشيرة أو  أشكال التعبير الثقافي وفقا للقانون العرفي وممارسات تلك الجماعةو 
 المجتمع المحلي.

تقليديا من من االتفاقية والمستخدمة  2الموارد البيولوجية على النحو المعرف في المادة  التقليديةلبيولوجية االموارد 

                                                 
 .بشأن المبادئ التوجيهية الطوعية موتز كوستال 13/18بالمقرر من المرفق  8و 7في الفقرتين  تم تأييده 17
لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية من وثيقة عن العناصر الممكنة للنظم الفريدة مستمدة هذه المصطلحات والمفاهيم  18

 .(اثاني القسمالمرفق،  UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1) رة عن االجتماع الثامن للفريق العاملصادللمجتمعات األصلية والمحلية 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-18-ar.doc
https://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-08/official/wg8j-08-06-add1-ar.doc
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  .[، وفقا للتشريعات الوطنية، حسب االقتضاء]قبل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

خدمها تالمحلية أو تساألراضي والمياه التي تشغلها الشعوب األصلية والمجتمعات  األراضي اإلقليمية
.تقليديا

19
 

 األخرى ذات الصلة والمفاهيمالمصطلحات  -الرابع القسم
  فهم المصطلح أو المفهوم في سياق االتفاقية المصطلح أو المفهوم

التي تحفظها المناطق و األراضي 
الشعوب األصلية والمجتمعات 

 المحلية
 

هي نظم  المحليةالتي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المناطق و األراضي إن 
أو معدلة تحتوي على قيم بيولوجية هامة ورخدمات إيكولوجية وقيم /إيكولوجية طبيعية و

ثقافية تحافظ عليها طواعية الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المستقرة والمتنقلة من 
 20رخالل القوانين العرفية أو الوسائل الفعالة األرخر،.

كمناطق  تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالمناطق التي يمكن االعتراف بو 
الحرة والمسبقة عن  الموافقة" أو "ن علمعالمسبقة  ةوافقمال"محمية أو محفوظة، رهنا 

لظروف ، وفقا لهاطلبأو لتلك الشعوب والمجتمعات " والمشاركة الموافقةأو " "علم
 الوطنية.

 
 

_________ 

                                                 
لضمان احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية  تغاريوايي:ري في مدونة السلوك األرخالقي  هذه الصيغةيشيع استخدام  19

 .10/42المقرر مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في  اي اعتمدهتوالمحلية، ال
 الموقع التالي: في، على النحو الوارد التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعاتالمناطق تحاد وفقا ال 20

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

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-42-ar.pdf
https://www.iccaconsortium.org/index.php/discover/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/discover/

