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ملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا  

 فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعنياالجتماع الرابع ل
 )اجلزء األول(

  2021أاير مايو/ 4-7

 التقرير
 

 افتتاح االجتماع
 افرتاضي شكلبزارعني )فريق اخلرباء( املخصص املعين حبقوق امل قد االجتماع الرابع لفريق اخلرباء التقينع   -1

فورية ابللغات العربية والفرنسية الرتمجة خدمات ال، مع توفري يف العامل 19-كوفيدتفشي جائحة  استمرار بسبب 
  ة.واإلسباني

الرئيسة املشاركة لفريق  ،)النرويج(  Svanhild-Isabelle Batta Torheimافتتحت االجتماع السيدةو  -2
تتطلب ميكن جتنبها ت أبن الطبيعة االفرتاضية لالجتماع اليت ال ميع املشاركني يف االجتماع وأقر  اخلرباء. ورحبت جب

. وهنأت األمانة على ال تناسبهمالنضمام يف أوقات اإىل مرونة من مجيع املشاركني، مبن فيهم أولئك الذين اضطروا 
 وضع الصيغة النهائية تتمثل يفيسية هلذا االجتماع املهمة الرئ ن  وأشارت إىل أ رداجلمن النسخة اإللكرتونية إصدار 

 .التاسعة تهدور يف  هاز الرائسياجلنظر فيها يلكي  اخلياراتوثيقة ل
أمني املعاهدة الدولية، عن تقديره جلميع املشاركني على مشاركتهم يف  ،Kent Nnadozieأعرب السيد و  -3

ليت نواجهها مجيًعا خالل هذه الفرتة. وأعرب عن أسفه هذا االجتماع الرابع، على الرغم من الصعوابت املختلفة ا
ولكن، لسوء احلظ، ألعضاء اب وجاهًيافريق اخلرباء كان ينوي االجتماع  أشار إىل أن  و لتأخر وصول ترمجة واثئق العمل. 

ت م  تماعات الجاب املرتبطة تحدايتالمجيع االجتماعات بشكل افرتاضي. وعلى الرغم من عقد  تفشي اجلائحةتواصل ُي 
 هتاساعدمو األمانة فريق اخلرباء دعم ل أك دو  .امثمرً ا و ممتعً ا االفرتاضية، أعرب عن أمله يف أن يعقد فريق اخلرباء اجتماعً 

 .الكاملني
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)اهلند(، الرئيس املشارك لفريق  Rakesh Chandra Agrawalحتيات السيد  Nnadozieالسيد ونقل  -4
أبلغ و متوقع، بسبب ظروف خارجة عن إرادته. هو  االجتماع، كما الذي مل يتمكن من االنضمام إىلو اخلرباء، 

االتفاق على انتخاب  بعد التشاور مع مكتب الدورة التاسعة للجهاز الرائسي، ت   ن هفريق اخلرباء أ Nnadozie السيد
 .على أساس استثنائي ومؤقت من بني األعضاء، رئيس مشارك مؤقت الجتماع فريق اخلرباء هذا،

ب بتعيني ح  يف غضون مهلة قصرية ور  ل  إلجياد ح Nnadozieريق اخلرباء عن تقديره جلهود السيد أعرب فو  -5
انتخب فريق اخلرباء السيدة و مؤقتة.  مشاركةً  ةً )مالوي( رئيس Modester Kachapila Milinyuالسيدة 

Modester Kachapila Milinyu  ًمؤقتة لالجتماع. مشاركةً  )مالوي( رئيسة 

وأعربت عن تطلعها  ،إليهااليت ع هد هبا عن خالص شكرها للثقة  Kachapila Milinyu أعربت السيدةو  -6
 مناقشات انجحة خالل هذا األسبوع. إجراء إىل

بقية العامل يف هذه لو  يشعب اهلندلأسرته وكذلك لو   Agrawalأعرب فريق اخلرباء عن أطيب متنياته للسيدو  -7
 األوقات الصعبة.

جتماع االقدرهتم على حتضري  يفسلًبا ر ث  م إزاء أتخر وصول الواثئق وترمجتها ما أأعرب بعض اخلرباء عن قلقهو  -8
 .بفعالية فيه واملشاركة

 واجلدول الزمين اعتماد جدول األعمال - 1البند 
 انعقاد ملراسلة قبلابد عي إىل اعتماد جدول أعماله قد فريق اخلرباء أن  إىل الرئيسان املشاركان  أشار -9

اعرتاضات أو اقرتاحات إضافية حبلول املوعد  ي  أ ق  ليتمل  فريق اخلرباء ن  من أجل توفري الوقت. ومبا أ ،االجتماع هذا
 .4 املرفق. وترد قائمة املشاركني يف االجتماع يف 1املرفق يف حنو وروده على  ،جدول أعمالهاعتمد فقد  ،النهائي احملدد

عليه ما تنّص على حنو  ه،ه وتعزيز هوتوجي زارعنيلتشجيع إعمال حقوق امل املتاحة ياراتاخل – 2البند 
 من املعاهدة الدولية 9املادة 

لتشجيع  املتاحة ياراتاخل"املعنونة  IT/GB-9/AHTEG-4/21/2 مفصلة للوثيقة األمانة مقدمةً  عرضت -10
مت حملة عامة . وقد"من املعاهدة الدولية 9عليه املادة ما تنص  على حنو  ه،وتعزيز  هوتوجيه إعمال حقوق املزارعني

اجلرد  والروابط بني ،حىت اآلن اخليارات الذي أجراه فريق اخلرباء بشأن والعمل من اجلهاز الرائسيالواردة التوجيهات  عن
ا أيضً األمانة  شرحتو الرئيسية.  اوهيكل الوثيقة وحمتوايهت ،واستنتاجات فريق اخلرباء يف اجتماعه الثالث ،واخليارات

بناًء  ،النقاشاليت قد حتتاج إىل مزيد من املسائل إىل عن طريق اإلشارة يف الوثيقة ء أن ينظر ميكن لفريق اخلرباكيف 
 ،ختاًماو . املسائل قرتحات بشأن السبل املمكنة ملعاجلة هذهاملو  ،على تبادل اآلراء الذي جرى خالل االجتماع الثالث

لتشجيع إعمال حقوق  املتاحة ياراتاخل"ونة املعن IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/Inf.2 أشارت األمانة إىل الوثيقة
تسهيل املقارنة مع وثيقة لأ ِعد ت اليت و  ،"من املعاهدة الدولية 9عليه املادة ما تنص  على حنو  ه،وتعزيز  هوتوجيه املزارعني

 (.IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/2) اخلياراتتتضم ن العمل الرئيسية لالجتماع الثالث لفريق اخلرباء اليت 

ا استكماله اعتبارً على أن يتم  ،2املرفق على النحو الوارد يف  ياراتمن اخلفريق اخلرباء اجلزء التمهيدي  نق حو  -11
 عند استئناف هذا االجتماع. 13من الفقرة 
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 اخليارات ستعراضاجلهاز الرائسي ابأن ي وصي ووافق على  ،وثيقة متجددةي عد   اجلرد أن  إىل فريق اخلرباء  أشارو  -12
 بشكل دوري.

بكل خيار واليت من شأهنا أن تعكس املتعلقة وافق فريق اخلرباء على أن تقوم األمانة إبدراج أمثلة للتدابري و  -13
 تنوع التدابري املقدمة.

إىل  حاالت املرجعيةاإل اإلبقاء علىا على ضرورة مؤكدً  ،خلياراتا إىل أمهية االتفاقات الدولية األخرى ابلنسبةإىل  فريق اخلرباء شاروأ -14
 الدولية. املعاهدةصياغة مع ا شيً امت ،التفاقات على املستوى العامهذه ا
 .خياراتللالصيغة النهائية والذي سيستخدمه كأساس لوضع  ،3املرفق يف  الواردعلى النحو  ،ح فريق اخلرباء عناوين معظم اخلياراتنق  و  -15
-IT/GB ،الوثيقة التالية املذكورة يفابملسائل ما يتعلق  ال سيما يف ،اخلياراتبشأن وستكون هناك حاجة إىل مزيد من العمل  -16

9/AHTEG-FR-4/21/2، " 9عليه املادة ما تنص  على حنو  ه،وتعزيز  هوتوجيه لتشجيع إعمال حقوق املزارعني املتاحة ياراتاخلاملعنونة 
 :"من املعاهدة الدولية

  ؛(3-1ء )املسألة اب اخلياراتيف وصف على النوع االجتماعي تسليط الضوء كيفية 
  لتنوع االقرتاحات اليت قد مها  نظراً ( 1املسألة دال ) 10يف الفئة  الواردة عناوين بعض اخلياراتاستكمال

 اخلرباء.
 2 الد القسمكما هو موضح يف   ،سيحتاج فريق اخلرباء إىل العمل على أوصاف اخليارات ،ذلكوابإلضافة إىل  -17

 هوتوجيه لتشجيع إعمال حقوق املزارعني املتاحة يارات"اخلاملعنونة  ،IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/2من الوثيقة 
 ."من املعاهدة الدولية 9عليه املادة ما تنص  على حنو  ه،وتعزيز 

توصيات قد  أي  و  اخلياراتيضم  الذي و تقريره إىل اجلهاز الرائسي برفع فريق اخلرباء أيًضا وينبغي أن يقوم  -18
 تكون لديه.

 ما يستجّد من أعمال - 3البند 
االنعقاد على  ،اا كبريً بعد أن أحرز تقدمً  وافقفقد  ،اواملوارد حاليً  الوقت املتاح من حدود فريق اخلرباء مل يتمكن من إجناز مهمته يف أن  مبا  -19

واألمني الرئيسني املشاركني . وطلب من مبدئًيا 2021 آب/أغسطسشهر  يف هنايةأعماله  من أجل اختتام من جديد واستئناف اجتماعه الرابع
 يف أقرب وقت ممكن. ابملواعيد مناسبة وإبالغ األعضاءمواعيد ديد حت

الذي أاتح ترمجة واثئق العمل وتوفري خدمات السخي  حكوميت إيطاليا والنرويج على دعمهما املايل  لشكر إىلاب فريق اخلرباء وجهتو  -20
 .فوريةالرتمجة ال

 اعتماد التقرير - 4البند 
مرفقاته تقرير االجتماع هذا مع نشر إىل األمني دعا فريق اخلرباء و خلاص ابجلزء األول من اجتماعه الرابع. اعتمد فريق اخلرباء هذا التقرير ا -21

 جبميع اللغات ذات الصلة قبل ستة أسابيع على األقل من استئناف هذا االجتماع.
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 1 رفقامل

 عمالاألجدول 

 اعتماد جدول األعمال  -1
 9على حنو ماااا تنص علياااه املاااادة  ،املزارعني وتوجيهاااه وتعزيزهاخلياااارات املتااااحاااة لتشااااااااااااااجيع إعماااال حقوق  -2

 املعاهدة الدولية من
 ما يستجد من أعمال -3
 اعتماد التقرير -4
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2 رفقامل  
 

 9عليه املادة ما تنّص على حنو  ه،وتعزيز  هوتوجيه لتشجيع إعمال حقوق املزارعني املتاحة ياراتاخل
 املعاهدة الدولية من

 مةقدامل: لفاجلزء أ

 املنطقي تربيروال علومات األساسيةامل - أوالا 

املوارد الوراثية النباتية  أبن   )املعاهدة الدولية( سل م املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةت   -1
 ة تلك املواردأمهي على الضوء سلطهي ت  و . العامل أحناء مجيع يف والزراعي الغذائي اإلنتاج أساس تشكللألغذية والزراعة 

 حمددة، وبيئية واقتصادية اجتماعية ظروف مع تتكيف نباتية وأنواع ومتنوعة مستدامة زراعيةنظم  تطوير ما خص يف
 يف املستقبل. البشرية واالحتياجات البيئية التغرياتمع و 
وخاصة  ،واملستقبل اضرواحل املاضييف إسهامات املزارعني يف مجيع أقاليم العامل،  أن   الدولية املعاهدة تؤكدو  -2

. املزارعني قوقحل ساسهي األ ،وإاتحتهاوحتسينها هذه املوارد  نو املزارعني يف مراكز املنشأ والتنوع احملصويل، يف ص
ة، املزرع ما خيص احلفاظ على البذور املدخرة يف يف الدولية املعاهدة يف هبا املعرتف احلقوقأن   اأيضً  الديباجة نص يؤكدو 

 استخدام عنالنامجة  نافعاملتعلقة ابمل اتالقرار  صنع يف واملشاركة ،اوتبادهلها وبيعها واستخدامومواد اإلكثار األخرى 
 املزارعني، حقوقهي عناصر أساسية لتجسيد  واقتسامها العادل واملنصف، والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد
ينقلون  ،هبم املعاهدة الدوليةالذين تنو ه  ،املزارعني إن  و . والدويل قطريال املستويني على ذه احلقوقهل الرتويج عن فضالً 
 إىل نظم ،األساسيف  ،وتستند مسامهاهتم ،املعارف التقليدية املتعلقة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا أيضً 

 .لتبادل البذور تقليدية

 يف املرنة الغذائية والنظم املستدامة لزراعةإىل ا ابلنسبة قصوى أمهية رعنياملزا حقوق إعمال، يكتسي وابلتايل -3
 على قدرهتم وزايدة وحتسينها معيشتهم سبل على للحفاظ أنفسهم ملزارعنيإىل ا ابلنسبة أيًضا ولكن العامل أحناء مجيع

 أحناء مجيع يفاألشخاص  ىعل 19-كوفيد  جائحة رتأث   املثال، سبيل علىو . اخلارجية الصدمات مواجهة يف الصمود
 واألسواقالنظم الغذائية  أداءحسن  علىتعتمد  الزراعية وأنشطتهم عيشهم سبلألن   بشدة نو املزارع تضرر منهاو  العامل

 .األخرى واخلدمات والنقل

دام. املوارد الوراثية النباتية وتنميتها واستخدامها املستصون يساهم املزارعون يف مجيع مناطق العامل يف و  -4
 ،بينهم النساءوخاصة  ،نيصغار املزارعيضطلع  ،احملصويلتنوع الوال سيما يف مراكز املنشأ و  ،العديد من البلدان يفو 
وارد صون املمن املهم بشكل خاص أن يتم االعرتاف ابلنساء الالئي يشاركن يف ف ،لذلكو دور ابرز يف هذا الصدد. ب

وأن احملصويل تنوع العلى  اتدورهن احلاسم كوصيوب ،املستدام هاواستخدامتها وتنمي الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 على قدم املساواة عندما يتعلق األمر إبعمال حقوق املزارعني. تلبية احتياجاهتن   تم  ت
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مال مسؤولية إع من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، فإن 2-9ا للمادة وفقً و  -5
يتخذ و  .حقوق املزارعني، من حيث ارتباطها ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدان

ا ابلتشريعات الوطنية لديه، تدابري ا، ورهنً ا الحتياجاته وأولوايته، وحسبما يكون ذلك مالئمً كل طرف متعاقد، وفقً 
 ذات الصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التقليدية ارفمحاية املعا يف ذلك ، مبعزيزهاوت حلماية حقوق املزارعني

لألغذية  النباتية يف اقتسام املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثيةاملتكافئة احلق يف املشاركة ؛ و أ(-2-9)املادة 
املرتبطة بصون املسائل بشأن  ، على املستوى الوطين،راراتاملشاركة يف صنع الق؛ واحلق يف ب(-2-9والزراعة )املادة 

 3-9. وابإلضافة إىل ذلك، تنص  املادة ج(-2-9واستخدامها املستدام )املادة  لألغذية والزراعة املوارد الوراثية النباتية
 ادخار واستخدام وتبادل من املعاهدة الدولية على أن ه "ليس يف هذه املادة ما ي فس ر أبن ه ُيد  من حقوق املزارعني يف

 ا".ا للقوانني القطرية، وحسبما يكون ذلك مالئمً وبيع البذور/مواد اإلكثار املدخرة يف املزرعة، وفقً 

اليت جيري تنفيذها إلعمال حقوق املزارعني، مثاًل على الصعيد  واملمارسات تدابرياللى ع كثرية  أمثلةوهناك  -6
 واالستفادة التدابري هذه مثل وتنفيذ تطوير يف املتعاقدة األطراف ساعدةومل. ديناحمللي ومن جانب منظمات اجملتمع امل

دعوة األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة ب بصورة مستمرة الرائسي اجلهازيقوم  اآلن، حىت حتقيقها ت اليت اخلربات من
على اخليارات املمكنة  أمثلةاهتم كعرض آرائهم وجتارهبم وأفضل ممارسذات الصلة، وخباصة منظمات املزارعني، إىل 

 ،ومع ذلك .من املعاهدة الدولية 9املادة  على حنو ما تنص  عليهلتنفيذ حقوق املزارعني على الصعيد الوطين، 
تنفيذ حقوق  اجلهود الرامية إىل مواصلة تعزيز كما جيب  ،تبادل مثل هذه اخلربات واملمارسات على نطاق أوسع جيب

 املزارعني.

فريق اخلرباء التقين إبنشاء  2017اليت ع قدت عام  اجلهاز الرائسي يف دورته السابعةقام ، السياق ا هذيف -7
جراء جرد للتدابري الوطنية اليت ميكن اعتمادها وأفضل إبوكل فه  ،املخصص املعين حبقوق املزارعني )فريق اخلرباء(

 من املعاهدة الدولية 9و ما تنص عليه املادة املمارسات والدروس املستخلصة من إعمال حقوق املزارعني على حن
خيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على حنو ما  بصياغةا إىل اجلرد، ؛ وابلقيام استنادً (اجلرد)

 .1)اخليارات( من املعاهدة الدولية 9تنص عليه املادة 

 ياراتعن اخل كأمثلة  املصلحة وأصحاب املتعاقدة طرافاألتبادلتها  ممارسات أو تدابري إىل اخليارات تستندو  -8
 .2اجلرد يف جتميعها وت   ،املمكنة

 اهلدف –ا اثنيا 

إىل تشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه على حنو ما تنص عليه  اخلياراتهتدف  -9
 املعاهدة الدولية. من 9 املادة

                                                      

 http://www.fao.org/3/MV606/mv606.pdfبتقرير الدورة السابعة للجهاز الرائسي:  7-أ نظر املرفق ألف  1
 inventory/ar-ewrights/overi-work/farmers-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant: املتاح على الرابط اجلرد ميكن االطالع على   2

http://www.fao.org/3/MV606/mv606.pdf
http://www.fao.org/3/MV606/mv606.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/overiew-inventory/ar
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 الطبيعة والنطاق –ا اثلثا 
فعل أو فرصة االختيار، أو شيًئا ميكن اختياره أو يتم اختياره. وهذا يعين وجود  ارات"يعين مصطلح "اخلي -10

 3.حق يف االختيار، وأنه توجد بدائل عديدة ميكن االختيار من بينها أو استنساب

ق هدف ت فهم اخليارات يف هذه الوثيقة على أهنا أمثلة لإلجراءات أو التدابري اليت ميكن اختاذها لتحقيوعليه،  -11
اليت هتدف إىل تقدمي املشورة اخلطوط التوجيهية مييزها عن  للخيارات واالستنسايبهذا الطابع غري اإللزامي و متوقع. 

 بشأن كيفية القيام بشيء ما.

ا وفقً  ،هاوتعزيز  تعهدت األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية ابختاذ تدابري حلماية حقوق املزارعنيو  -12
طرف متعاقد  قد ختتلف التدابري اليت يتخذها كل  و حسب االقتضاء ورهنا ابلتشريعات الوطنية.  ،ولوايهتمالحتياجاهتم وأ

مبا يف ذلك  ،وظروفها العامةاحتياجات البلدان وأولوايهتا وأطرها القانونية ابلنظر إىل اختالف  ،عن بعضها البعض
شيء فيها ميكن  أنه ال يوجد أي   ،يف ديباجتها ،ة الدوليةتؤكد املعاهدو هبا. التزمت االتفاقات الدولية األخرى اليت 

مبوجب االتفاقات  اوالتزاماهتأنه ينطوي أبي شكل من األشكال على تغيري يف حقوق األطراف املتعاقدة  تفسريه على
 الدولية األخرى.

 املتعلقة لتشريعاتوا العامة والسياسات الربامج حسنيلت املتعاقدة األطراف أولوايت ذلك يشمل ميكن أنو  -13
 املعاهدة من 9 املادةما تنص  عليه  حنو على املزارعني حقوق إعمال دعممن أجل  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية ابملوارد
 املعاهدات والتزامات أهداف مع يتوافق مبا 9 املادة بتنفيذ تسمحنظم تقوم على الدعم املتبادل و  إنشاء أو الدولية

 املزارعني حقوق إعمال لتعزيز املتعاقدة لألطراف وتوجيه إهلام مصدر مبثابة اخليارات تكونميكن أن  ،عليهو . األخرى
  .اخلاصة سياقاهتم يف

االطالع  ميكنو . أقوى أتثري وإحداث آتزر أوجه جيادإل ودجمها البعض ببعضها خيارات عدةوميكن ربط  -14
التدابري  من مجموعةك  املزارعني حقوقتعزيز  ميكن ،وابلتايل. اجلرد يف اجملتمعة املمارسات/التدابري هذهعن  أمثلة على

 اخليارات، بني التآزر أوجهالنظر بعناية يف ي عترب  ،وابإلضافة إىل ذلك. أحدها اآلخراليت يعزز واملمارسات والسياسات 
 احمللية اجملتمعات وكذلك والرجال، والنساء املزارعني حبقوق تتعلق اليت األخرى وااللتزامات ابحلقوقكيفية ارتباطها و 

 .النجاح عوامل من ارئيسيً  عامالً  واألصلية،

 املستخدمون املقصودون/اجملموعات املستهدفة -ا رابعا 

، ابالستناد اخلياراتاليت تستهدفها  تشكل األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية اجملموعة األساسية -15
 .منها 9، مبا يف ذلك املادة متثال ألحكامهاالتزامها بتنفيذ املعاهدة واال إىل

                                                      

 متاحة على الرابط التايل:؛ Rev.1-FR-8/AHTEG-IT/GB 2/19/4أ نظر الوثيقة   3 
 webster.com/dictionary/option-https://www.merriam ، (2020أبريل/نيسان  18)ت  االطالع عليها يف 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/option
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 عمالإب مشروعة مطالبات تقدميجيوز هلم  حقوق أصحاب واحمللية األصلية واجملتمعات املزارعوني عد  و  -16
حتقيق  ا إىلسعيً  للمعلومات كمصدر  اخليارات هذه استخدام يف ومنظماهتم املزارعون يرغب قد عليه،و . حقوقهم
 .قضيتهم

الذين يهدفون إىل دعم إعمال حقوق املزارعني، مبا يف ذلك املنظمات  ن،ياآلخر  املصلحة صحابأل وميكن -17
خمتلفة، وكذلك املنظمات الدولية  نطاقاتو غري احلكومية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص الذين يعملون على مستوايت 

 .احملتملة املبادرات أو الربامج أو للشراكات إهلام مصدر اخلياراتأن جيدوا يف  ،واألوساط البحثية واألكادميية
اليت احلكومات واملؤسسات واملنظمات املالية الدولية، ك  املستهدفة األخرى اجلهات املاحنة اتاجملموع تشملو  -18

، مثاًل من خالل توفري من املعاهدة الدولية 9على حنو ما تنص عليه املادة قد متيل إىل دعم إعمال حقوق املزارعني 
 .ملوارد املالية و/أو غري النقديةا

إعمال حقوق  اليت تسعى إىل األخرى أنواع املنظمات سائرطراف غري املتعاقدة و ميكن لألوعالوًة على ذلك،  -19
 .كمصدر إهلام وتوجيه  اخلياراتتستخدم أيًضا أن املزارعني 

 دليل الوثيقة - خامساا

 فئاتال
، حيث ت عرض خيارات عديدة ضمن كل اخلياراتشرة فئة لتنظيم من إحدى ع مكونة ت  استخدام جمموعة -20

 .4اجلرداست خدمت الفئات ذاهتا أيًضا يف قد فئة. و 

االعرتاف مبسامهات اجملتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية واملزارعني يف صون املوارد الوراثية النباتية  -1
 بدور املزارعني األمناء/األولياء؛ العرتافاجلوائز وا منح لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، مثل

املستدام ا واستخدامهوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بصون املاملزارعني قيام املسامهات املالية لدعم - -2
 املسامهات يف صناديق تقاسم املنافع؛ مثل

لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تشجيع األنشطة املدرة للدخل لدعم صون املزارعني للج هن    -3
 واستخدامها املستدام؛

الفهارس والسجالت واألشكال األخرى لتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومحاية املعارف  -4
 التقليدية؛

مثل التدابري االجتماعية والثقافية،  صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارهتا يف املوقع ويف املزرعة، -5
 مستوى اجملتمع احمللي؛على الصون ومواقع التنوع البيولوجي وإدارة 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل بنوك  جمموعة متنوعة من لىعصول املزارعني حتيسري  -6
 تنو عالشأهنا حتسني خيارات املزارعني يف ظل  ، وشبكات البذور، وسائر التدابري اليت من5البذور اجملتمعية

 لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛الكبري ل

                                                      

 Report-FR-8/AHTEG-IT/GB/2/19نظر الوثيقة أ    4
 مبا يف ذلك خمازن البذور.  5
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ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك التوصيف املتعلقة ابالنهج التشاركية إلجراء البحوث  -7
 والتقييم، والرتبية التشاركية للنبات واختيار األصناف؛

 مشاركة املزارعني يف صنع القرارات على املستوايت احمللية والوطنية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية؛ -8

 التدريب وتنمية القدرات وتوعية الرأي العام؛ -9

غذية التدابري القانونية إلعمال حقوق املزارعني مثل التدابري التشريعية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية لأل -10
 والزراعة؛

 أخرى. ممارسات تدابري/ -11

توضيح من املعاهدة الدولية، مع  9وتتم  اإلشارة ابلنسبة إىل كل فئة إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف املادة  -21
 اضً أي ويرد. التدابري املدرجة يف هذه الفئة خيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزهالذي جيعل سبب ال

هبا  ي قصد ال اخليارات هذه يف 9 املادة من الفرعية املواد إىلاإلشارة  بيد أن   الوثيقة. هناية يف عامة نظرةي وفر  جدول
 .القانوين حملتواها حمدد تفسري تقدمي

 اخليارات
تدابري اليت تا ت خذ تفسري ملاهية اخليار وأنواع اليرد كل خيار، إىل  يتبع وصف كل  خيار منطًا موح ًدا. وابلنسبة  -22

 تضمني يتم احلاالت، هذه مثل يفو  اخليارات؛ ببعض الصلة وثيقالنوع االجتماعي  مفهوم يكون أن املرجح نعادًة. وم
 اجلردوترد بعض األمثلة التوضيحية من . االجتماعي لنوعالعتبارات ا املستجيب النهج لدعم الوصف يف موجز شرح

 خيار. كل  يف  

 رينوع )أنواع( التداب
التدابري اليت قد تا ت خذ. وت صن ف التدابري يف ما يلي ( أنواعنوع )يتضمن وصف كل خيار معلوماٍت عن  -23
 "، ابالستناد إىل املعايري التالية:من التدابري "أنواع أخرىإىل دارية" و إتدابري "فنية"، و"قانونية"، و" إىل

 /ملشاريع اليت تعز ز مسامهات املزارعني األفراد أو اجملتمعات الربامج/أنشطة ا تشري التدابري الفنية إىل املبادرات
و/أو االستخدام املستدام للموارد الوراثية  املوقع الطبيعي وخارجه املزرعة، يف الصون يفاحمللية الزراعية يف 

ة واملعرفة التقليدية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع قاعدة بياانت النباتية لألغذية والزراعة )مثالً، توثيق
ذات الصلة، والتدريب وتنمية القدرات، وبنوك البذور اجملتمعية، وشبكات حافظي البذور ومعارض البذور، 

 والرتبية التشاركية للنبات واختيار األصناف، واملدارس احلقلية للمزارعني(؛
 بني الوزاراتيف ما و ، ملذكرات الوزاريةوالتعليمات/التعاميم/ا؛ وتشري التدابري اإلدارية إىل األوامر التنفيذية، 

 واجلوائز/االعرتاف، ووضع الربوتوكوالت، واملدو انت، واخلطوط التوجيهية، وما إىل ذلك؛ ؛اإلدارات ويف
 وتشري التدابري القانونية إىل القوانني والسياسات وأي صكوك قانونية أخرى )مرسوم، قانون، مشروع قانون ،

 يني الوطين/اإلقليمي؛( على املستو إىل ذلك وما
  وتشري التدابري األخرى إىل مجيع التدابري أو املمارسات األخرى، مبا يف ذلك الدراسات، والعمل يف جمال

 املالية. الصكوكالدعوة و 
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 .اجلردالتدابري يف  نوع )أنواع(لتصنيف  اأيضً  نفسها املعايري واست خدمت

 العالقة ابلتقارير واجلرد
قد مة من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة، واليت تقامسوا من خالهلا خرباهتم املستمدة التقارير املإن   -24
 .اخلياراتو اجلردإعمال حقوق املزارعني يف بلدان خمتلفة، تشكل أساس  من
قائمة ابلتدابري/املمارسات اليت اقرتحها كل  من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة كأمثلة  اجلرديف  تردو  -25
معلومات حمددة مع  وصفها ابلتفصيليرد حيث التقرير األصلي، إىل  انها رابطً ميقدم كل  و ، اخليارات املمكنة عن
مل يقم فريق اخلرباء بتقييم هذه و  التاريخ والسياق، واملكو انت الرئيسية، والنتائج األساسية والدروس املستفادة. عن

 يف إعمال حقوق املزارعني.ا منها حتديدً إبسهام أي  ما يتعلق  التدابري واملمارسات يف

. ولالط الع اجلردالواردة يف  األمثلةا بناًء على بشكل أكثر عمومية وإجيازً هذه املعلومات  اخلياراتتعرض و  -26
 .اجلردعلى املزيد من اخلربات التجريبية املتصلة بكل خيار، ي شج ع القارئ على االط الع على 

 استخدام اخليارات
. البلدان حكومات عاتق على تقع املزارعني حقوق إعمال مسؤولية أن على الدولية املعاهدة من 9 املادة نصت -27

 الوطين، املستوى على املزارعني حقوق لتنفيذ أبكملها اخلياراتطائفة  يف للنظر مدعوة املتعاقدة األطراف فإن وابلتايل،
 مبوجبكشرط حمدد   من اخليارات خيار أي   فهمي   أال   ينبغي ك،ذل ومع االقتضاء؛ وحسبا وأولوايهت االحتياجاهت وفًقا
 .الدولية املعاهدة من 9 املادة
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 3املرفق 
 

 فئة كلّ يف  عناوين اخليارات احملدثة 
 

االعرتاف مبسامهات اجملتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية واملزارعني يف صون املوارد الوراثية : 1الفئة 
 .والزراعة واستخدامها املستدام، مثل اجلوائز واإلقرار بدور املزارعني األمناء/األولياءالنباتية لألغذية 

ومنظماهتم الذين  الزراعية واجملتمعات احمللية املزارعني األمناء/األولياءإقامة املكافآت واجلوائز لتكرمي  ألف: 1 اخليار
 .ابرزاملستدام على حنو  ة واستخدامهااملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعصون يسامهون يف 

إلقاء الضوء على دور وخربة املزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية ومنظماهتم يف صون و/أو تنمية املوارد  ابء: 1اخليار 
 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل ذكر أمسائهم ومزيد من التفاصيل بشأهنم يف السجالت الرمسية

ذات األمهية على الصعيد احمللي أو الوطين أو العاملي لصون املوارد  الزراعي الرتاث نظم حتديد مواقع جيم: 1 اخليار
 .الوراثية النباتية واستخدامها املستدام ودعم املزارعني ومنظماهتم يف اإلدارة واحلوكمة املستدامتني هلذه املواقع

واستخدامها  وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةامل صون يف املزارعني: املسامهات املالية لدعم 2الفئة 
 مثل املسامهات يف صناديق تقاسم املنافع املستدام

الذين يقومون بصون املوارد الوراثية النباتية  ومنظماهتم حملليةا توفري األموال للمزارعني واجملتمعات الزراعية ألف: 2اخليار 
 ، مبا يف ذلك تنمية القدرات.تخدامها املستداملألغذية والزراعة، وتنميتها واس

 .املسامهة الطوعية يف صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية ابء: 2اخليار 
ج تشجيع األنشطة املدرة للدخل لدعم صون املزارعني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة : نُُ 3الفئة 

 .واستخدامها املستدام
صون املوارد  الناشئة عنمنتجات االستهالك املستدام للإجراء و/أو دعم األنشطة الرتوجيية لتعزيز  ألف: 3اخليار 

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام
 : تطوير سالسل القيمة للمحاصيل، واألصناف واجملموعات املتطورة احمللية ذات مسات حمددة للتكي ف،ابء 3اخليار 

 .استخدامات أو منافع أخرى ذات قيمة تغذوية أو ذات أو
  .املزارعني بذور/أصناف من الصادرة للمنتجات أسواق ودعم إنشاء: يمج 3 اخليار
املوارد الوراثية النباتية لألغذية قاعدة بياانت  : الفهارس والسجالت واألشكال األخرى لتوثيق4الفئة 

 والزراعة ومحاية املعارف التقليدية
التقليدية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومجعها وتوثيقها، مبا يف ذلك  ارفاالعرتاف ابملع ألف: 4اخليار 

 .املتصلة ابلزراعة واالستخدام ارفاملع
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 .لألغذية والزراعة التقليدية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية ارف: إجراء و/أو دعم األنشطة لتقاسم ونشر املعابء 4 اخليار
الوصول إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية لوضع صكوك حتكم الزراعية  احمللية دعم املزارعني واجملتمعات: جيم 4اخليار 

بناًء على ممارسات وإجراءات وبروتوكوالت جمتمعاهتم  ،ذات صلة تقليدية معارفو  احقوقً  والزراعة اليت أنشأوا عليها
 احمللية.
صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارهتا يف املوقع ويف املزرعة، مثل التدابري االجتماعية  :5 الفئة

 .على مستوى اجملتمع احمللي الصون والثقافية، وإدارة التنوع البيولوجي ومواقع
ألخرى اليت يقوم هبا املزارعون إدارة التنوع البيولوجي احمللي و/أو األنشطة العملية ا وصون دعم ألف: 5اخليار 

 .واجملتمعات احمللية الزراعية إلدارة املوارد الوراثية النباتية يف املوقع/يف املزرعة
 .تعزيز دور وهوية املزارعني األمناء/األولياء واجملتمعات احمللية من خالل األنشطة االجتماعية والثقافية ابء: 5اخليار 
صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  مشاركة املزارعني واجملتمعات احمللية يف اسات بشأندر ال ونشر إجراء جيم: 5اخليار 

واالجتماعية  ، والبيئية،ذلك اجلوانب التكنولوجية يف يف املزرعة، مبا/يف املوقع والزراعة وإدارهتا واستخدامها املستدام
 .والثقافية ،االقتصادية

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل بنوك  جمموعة متنوعة من تيسري وصول املزارعني إىل: 6الفئة 
لزايدة مزارعني لل املتاحة ياراتاخلحتسني تعمل على اليت  األخرى البذور اجملتمعية، وشبكات البذور، والتدابري

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.تنوّع 
البذور حافظي إنشاء و/أو دعم بنوك البذور اجملتمعية، ونوادي البذور، وخمازن البذور، وشبكات  ألف: 6ار اخلي
ج مماثلة أو  .هن 

 .: تنظيم و/أو دعم مهرجاانت ومعارض البذورابء 6اخليار 
امعات والقطاع : تيسري حصول املزارعني على املواد املستمدة من بنوك اجلينات ومعاهد البحوث واجلجيم 6اخليار 
 .اخلاص
 .البذورنظم  يف املزارعني ابتكارات دعم دال: 6اخليار 
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك التوصيف بشأن النهج التشاركية إلجراء البحوث : 7الفئة 

 .والتقييم، والرتبية التشاركية للنبات واختيار األصناف
 ها واختيارها، مبا يف ذلكوتقييم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة توصيفزارعني يف إشراك امل ألف: 7اخليار 

 بنوك اجلينات.  املسج لة يف عي ناتالاألصناف اجلديدة، واجملموعات و  ، و/أونياملزارعأصناف /السالالت األصلية
 .: وضع برامج أو مشاريع تشاركية لرتبية النباتابء 7اخليار 

 .إجراء حبوث تشاركية حول جوانب أخرى من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة جيم: 7ر اخليا
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 .مشاركة املزارعني يف صنع القرارات على املستوايت احمللية والوطنية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية :8 الفئة
يف اللجان االستشارية أو اهليئات، أو اجملالس  ركتهم الفعالةومشا ضمان متثيل املزارعني و/أو منظماهتم ألف: 8اخليار 

 .اليت تعاجل املسائل املتصلة بصون املوارد الوراثية النباتية وإدارهتا واستخدامها املستدام الوطنية جمموعات العمل أو
 .ثلهمالسياسات مبشاركة املزارعني و/أو املنظمات اليت متبشأن احلوار أنشطة تنظيم  ابء: 8اخليار 

  .التدريب وتنمية القدرات وتوعية الرأي العام :9 الفئة
 .تعزيز الفهم والتوعية أبمهية حقوق املزارعني ألف: 9اخليار 
السياسات وعمليات صنع  بشأن: تعزيز قدرات املزارعني ومنظماهتم للمشاركة بصورة فعالة يف احلوار ابء 9اخليار 

 .القرارات
 تعزز ات الفنية و/أو التنظيمية لدى املزارعني ومنظماهتم، فضالً عن نظم املعارف واإلدارة اليت: تعزيز القدر جيم 9اخليار 

 .التنوع البيولوجي وصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام
ة ابملوارد الوراثية النباتية القانونية إلعمال حقوق املزارعني مثل التدابري التشريعية املتصل تدابريال :10الفئة 

 .لألغذية والزراعة
 ذي الوطين ضمن اإلطار التشريعي واإلداري والسياسي ومحايتها وتعزيزهااالعرتاف حبقوق املزارعني  ألف: 10اخليار 
 .املستدام هااستخدامو  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية واردصون املب الصلة
 واملنصف العادل والتقاسم ،التقليديةاملعرفة  محاية مثل ومعاجلتها، املزارعني حقوق صربعنا االعرتاف: ابء 10 اخليار

 .الوطينيف إطار القانون  ملزارعني،اب اخلاصة بذورال نظم أو/و ات،القرار  صنع يف واملشاركة للمنافع
 .وتعديله، حسب االقتضاءة قانون امللكية الفكريمراجعة  من خاللوتعزيزها  حقوق املزارعنيمحاية : جيم 10اخليار 
 وتعديلالبذور،  املتعلقة ابألصناف وتوزيع للوائحامراجعة  من خاللوتعزيزها  حقوق املزارعني: محاية دال 10اخليار 

 .حسب االقتضاء هذه القوانني،
التفاقات الدولية ما يتعلق اب يف وتعزيزها املزارعني حقوق حلمايةحتسني القوانني القائمة  أو/و استخدام: هاء 10 اخليار

 .األخرى ذات الصلة ابملعاهدة الدولية )واليت ينبغي أن تقوم على الدعم املتبادل لتحقيق األمن الغذائي املستدام(
 حقوق إعمال يف مسامهاهتايف ضوء  والدولية الوطنية والقوانني السياسات البحث يف: )خيار جديد( واو 10 اخليار

 .املزارعني
 األخرى /املمارساتالتدابري: 11الفئة 

 من املستدام واستخدامها وإدارهتا لألغذية والزراعة النباتية الوراثية موارديف صوهنم لل املزارعني دعم: ألف 11اخليار 
 .احملددة اهلدف الطارئة املساعدة تقدمي خالل
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