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البند  12من جدول األعمال املؤقت
الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
روما ،إيطاليا 9-5 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

تقرير واستعراض املعلومات بشأن تنفيذ املادة  ،9حقوق املزارعني

موجز
تستعرض هذه الوثيقة املعلومات الواردة إىل األمانة منذ دخول املعاهدة بشأن تطبيق املادة  ،9حقوق
املزارعني حيّز التنفيذ .وترد يف الوثيقة  IT/GB-6/15/Inf.5نظرة عامة شاملة عن املعلومات املقدّمة .وتفيد هذه
الوثيقة أيضاً عن أنشطة أخرى متعلّقة باملادة  9خالل الفرتة املالية هذه ،وعن مناقشات ذات صلة ضمن منتديات
منظمة األغذية والزراعة.

التوجيهات املطلوبة
اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف التقارير واملراجعات الواردة يف هذه الوثيقة وإىل اعتماد مشروع القرار

بشأن حقوق املزارعني الوارد يف املرفق.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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أوّالً  -مقدّمة
1

 -طلب اجلهاز الرئاسي ،يف دورته اخلامسة ،من خالل القرار  ،2013/8تنفيذ املادة  ،9حقوق املزارعني،

إىل األمانة

..." oاستعراض املعارف ،واآلراء ،والتجارب ،وأفضل املمارسات اليت قدّمت منذ دخول املعاهدة الدولية
حيّز التنفيذ وحتى تارخيه ،مبا يف ذلك تلك املقدّمة من منظمات املزارعني ،بهدف استخالص أمثلة،
على حنو منهجي ،باعتبارها خيارات للتنفيذ الوطين للمادة  9بشأن حقوق املزارعني ،حسب املقتضى
ووفق ًا للتشريعات الوطنية ،لتقدميها يف الدورة التالية للجهاز الرئاسي"
" oرفع تقرير عن املناقشات ذات الصلة اليت تتعلق حبقوق املزارعني يف منتديات منظمة األغذية والزراعة،
مبا يف ذلك جلنة األمن الغذائي العاملي"؛
 oودعوة االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية لالشرتاك يف
حتديد اجملاالت املمكنة للعالقات املتبادلة يف ما بني الصكوك الدولية لكل واحد منهما".
2

 -وتوفّر هذه الوثيقة معلومات ذات الصلة ضمن هذه اهليكلية على أنّها أساس للقرار الذي سيتّخذه اجلهاز

الرئاسي بشأن اخلطوات التالية لتنفيذ املادة .9
ثانياً -اعتبارات اجلهاز الرئاسي املتعلّقة باملادة 9
3

 -كانت حقوق املزارعني تناقش يف كلّ دورة للجهاز الرئاسي مما يؤدي إىل صدور قرار عن كلّ منها .وميكن

استذكار بعض القضايا من املشاورات اليت تسبق دورات اجلهاز الرئاسي وكذلك من قرارات اجلهاز الرئاسي:
 oاحلاجة إىل تبادل املعلومات ضمن األطراف املتعاقدة ويف ما بينها؛
 oاحلاجة إىل توجيه من اجلهاز الرئاسي ملساعدة األطراف املتعاقدة يف جهودها لتنفيذ املادة  9واألحكام
ذات الصلة؛
 oالتوصية بوضع خطوط توجيهية طوعية هلذه الغاية على حنو شفاف وتشاركي وشامل ،مبشاركة فاعلة
ملنظمات املزارعني وغريها من املنظمات ذات الصلة؛
 oاالقرتاح بتشكيل جمموعة عمل خمصصة لتيسري عملية وضع اخلطوط التوجيهية هذه؛
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 oتوصية اجلهاز الرئاسي بدراسة خيارات لألحكام يف التشريعات الوطنية اخلاصة بالبذور لألطراف
املتعاقدة ،بغرض تقديم توصيات لتحسني التشريعات الوطنية ،بهدف إتاحة التنظيم املتوازن جلميع
أنواع البذور.
4

 وقام اجلهاز الرئاسي يف معرض استذكار القرارات  2007/2و 2009/6و 2011/6و 2013/8مبا يلي: oالدعوة إىل تقديم اآلراء واخلربات لتتولّى األمانة مجعها كأساس لبند يف جدول األعمال يف الدورة التالية
للجهاز الرئاسي؛
 oطلب مقرتحات بشأن السبل والوسائل اليت ميكن من خالهلا تبادل هذه اآلراء والتجارب وأفضل
املمارسات يف ما بني األطراف املتعاقدة ومع جمموعات أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛
 oطلب من األطراف املتعاقدة أن تنظر يف استعراض تدابريها الوطنية اليت تؤثر على إعمال حقوق املزارعني
حسبما حددت يف املادة

 9من

املعاهدة الدولية ،وتعديلها إذا اقتضى األمر ،بغية محاية حقوق املزارعني

وتعزيزها؛
 oوطلب بأن تعقد األمانة حلقات عمل إقليمية حول حقوق املزارعني ،مبقتضى األولويات املتفق عليها
لربنامج العمل وامليزانية ،ورهنا بتوافر املوارد املالية ،بهدف مناقشة اخلربات الوطنية بشأن تنفيذ حقوق
املزارعني حسبما حددت يف املادة  9من املعاهدة الدولية ،وإشراك منظمات املزارعني وأصحاب املصلحة
اآلخرين ،حسبما يكون مالئماً.

ثانياً – استعراض الوثائق على أساس املعارف واآلراء والتجارب وأفضل املمارسات اليت قدّمتها
األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين كخيارات لتنفيذ املادة  9على املستوى الوطين
5

 -منذ دخول املعاهدة حيّز التنفيذ وحتى اليوم ،قدّم  17طرفاً متعاقدا 1و 17منظمة غري حكومية أو منظمة

من اجملتمع املدني 2معلومات إىل األمانة خبصوص جتاربهم يف تنفيذ املادة  9بشأن حقوق املزارعني.
6

 -أخذت مجيع املعلومات املقدّمة يف االعتبار يف املراجعة أدناه ويف الوثيقة

.IT/GB-6/15/Inf. 5

 1أسرتاليا؛ كندا؛ اجلمهورية التشيكية؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ إكوادور؛ فرنسا؛ أملانيا؛ إيطاليا؛ مدغشقر؛ مالي؛ النيجر؛
النرويج؛ باكستان؛ بولندا؛ سوريا؛ أوروغواي؛ زامبيا
 2رابطة منظمات منطقة لوس كوشوماتانيس يف غواتيماال؛ إعالن برن؛ Biowatch؛ مركز املوارد الوراثية؛ مركز التنمية املستدامة )(Cenesta؛ صندوق
تنمية التكنولوجيا اجملتمعية؛ صندوق التنمية؛ االحتاد األوروبي للبذور؛ معهد Fridtjof Nansen؛ مؤسسة Green؛ املعهد الدولي للبيئة

والتنمية؛ االحتاد الدولي للبذور؛ La Via Campesina؛ املنتدى األوروبي لتحرير التنوّع والتنسيق؛ املبادرات احمللية للتنوّع البيولوجي والبحوث
والتنمية؛ جمموعة التطوير التكنولوجيا الوسيطة Practical Action؛ الشبكة العاملية لتنمية وصون التنوّع البيولوجي يف اجملتمع
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 -وبناء على طلب اجلهاز الرئاسي يف القرار  ،2013/8ارتكزت مراجعة املعلومات املقدّمة على بعض الفئات

(املعارف ،اآلراء ،التجارب ،وأفضل املمارسات) ومجّعت حتت أربعة عناصر يف املادة  ،9بهدف استخالص أمثلة
كخيارات حمتملة لتنفيذ املادة  9على املستوى الوطين ،وحتديداً،
 oاملادة  2-9أ ،محاية املعارف التقليدية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 oاملادة  2-9ب ،احلق يف املشاركة العادلة يف اقتسام املنافع النامجة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة؛
 oاملادة  2-9ج ،احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات ،على املستوى الوطين ،بشأن املسائل املتعلقة حبفظ
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؛
 oاملادة  ،3-9احلق يف ادخار واستخدام وتبادل وبيع البذور/مواد اإلكثار املدخرة يف املزرعة.
8

 -وأدجمت مسألة إضافية يف خانة "متفرقات" لتشمل مجيع املعلومات املقدّمة اليت ال ميكن إدراجها حتت

عناصر املادة  9من املعاهدة الواردة أعاله.
املادة  2-9أ ،املعارف التقليدية
9

ال حتظى املعارف التقليدية يف بعض البلدان باحلماية بواسطة نظام خاص أو أية معايري قانونية .ويف تلك

البلدان ،ال يتمتّع أصحاب هذه املعارف بأي حقوق قانونية بالنسبة إىل املنافع الناشئة من هذا النوع من املعارف.3
10

ويف بلدان أخرى ،يُعرتف باملزارعني على أنّهم أصحاب أصناف حملية واملعارف التقليدية املتعلّقة بها.4

ويعترب اإلقرار باحلقوق اجلماعية مهماً بالقدر نفسه وبالتالي ينبغي أن تكون التدابري املتخذة حلماية املعارف
التقليدية ،مبا يف ذلك املوافقة املسبقة عن علم ،مجاعية أيضاً .5ويعرتف املعهد الوطين للتنوّع البيولوجي يف اهلند
حبقوق اجملتمعات احمللية على معارفها التقليدية .6وقد وضع عدد قليل من البلدان قوانني حلماية املعارف
التقليدية للشعوب األصلية مثالً (بريو ،بنما) ،ولكن هذه القوانني ال حتمي بالضرورة حقوق املزارعني واجملتمعات
على املوارد الوراثية.7
11

وأشري إىل احلاجة إىل تسهيل توثيق املعارف التقليدية ،مع اإلقرار بصعوبة توثيق املعارف اليت انتقلت من

جيل إىل جيل .8وذكرت أمثلة عدّة عن النوايا لتوثيق املعارف التقليدية ،من قبيل مشروع كتالوج البطاطس يف
 3أملانيا
 4مالي
 5املعهد الدولي للبيئة والتنمية
 6مؤسسة Green
 7املعهد الدولي للبيئة والتنمية
 8النرويج
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بريو ،وسجالت املزارعني ألصناف املزارعني يف الفلبني ،واستخدام كتالوجات إقليمية لألصناف احمللية يف
إيطاليا.
12

 -ويعبّر عموماً عن احلاجة إىل وضع اسرتاتيجية شاملة وسياسات وطنية متسقة حلماية املعارف التقليدية

املتصلة باملوارد الوراثية وحقوق املزارعني واجملتمعات احمللية.9
املادة  2-9ب ،تقاسم املنافع
13

 -تقرّ معظم املعلومات املقدّمة بأهمية مكافأة املزارعني على مساهمتهم يف صون وحتسني وتوفري املوارد

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .10ويشمل منح املزارعني حقاً فعاالً للمشاركة يف تقاسم املنافع النقدية وغري
النقدية على السواء .11وأشار أحد البلدان إىل أنّ املشاركة املنصفة يف تقاسم املنافع مضمونة من خالل نظام ملكيتها
الفكرية على أصناف النباتات.12
14

 -ويعرض العديد من املعلومات املقدّمة جتارب إجيابية تشمل املستوى اجملتمعي وميكن ربطها بتقاسم

املنافع ومحاية املعارف التقليدية على حدّ سواء ،مبوجب املادة  9من املعاهدة ،من قبيل:
 oنظم املكافأة والدعم على شكل بنوك ومعارض للبذور أو سجالت للبذور على مستوى اجملتمعات؛
 oصون دينامي للموارد يقرتن بزراعة تشاركية للنباتات ومدارس ميدانية للمزارعني؛ وكذلك
 oأشكال متنوّعة ألنشطة بناء القدرات والتسويق.13
15

 -ومن بني مجلة أمور ،عرضت األمثلة التالية يف املعلومات املقدّمة :حديقة البطاطس (بريو) ،ومعارض

البذور اجملتمعية (زامبيا) ،وبنوك اجلينات اجملتمعية وصون املوارد يف املزارع (اهلند) ،والصون الدينامي للموارد
والزراعة التشاركية للنباتات (فرنسا) ،والزراعة التشاركية للنباتات بهدف إضافة قيمة على أصناف املزارعني
(نيبال) ،وبناء القدرات الختيار بذور البطاطس (كينيا) وجائزة الرتاث النباتي (النرويج).
16

 -وال يزال النفاذ إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حيوي ًا وال بدّ من وجود سياسات خمتلفة

لتنظيم أنواع االستخدام املتباينة .وهناك إقرار باحلقوق العرفية القوية ،واحلاجة إىل موافقة مسبقة عن علم،

 9مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ BIOWATCH؛ املعهد الدولي للبيئة والتنمية

 10مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ أملانيا؛ أسرتاليا
 11املبادرات احمللية للتنوّع البيولوجي والبحوث والتنمية
 12فرنسا
 13أسرتاليا؛ كندا؛ أملانيا؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ النرويج؛ فرنسا؛ زامبيا
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واستخدام احلوافز واالتفاقات لتمكني التقاسم املنصف للمنافع .14ويعترب تقاسم املنافع بصورة منصفة على مستوى
اجملتمع مهم ًا لضمان تقليل النزاعات على املنافع إىل أدنى حدّ.15
املادة  2-9ج ،صنع القرار
17

 -تتيح البلدان مشاركة املزارعني يف عملية صنع القرار عن طريق مشاورات 16عامة أو من خالل ممثليها

الزراعيني ذوي الصلة على املستوى الوطين.17
18

 -ويعكس بعض من املعلومات املقدّمة احلاجة إىل زيادة التوعية لدى املزارعني بالنسبة إىل حقوقهم وكذلك

إىل القيود والتحديات اليت ال تزال قائمة أمام مشاركة املزارعني يف أجهزة صنع القرار .18وال تزال الفرص املتاحة
أمام املزارعني للمشاركة يف عمليات صنع القرار بشأن صون واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،ال
سيّما يف أنشطة ما قبل الرتبية وأنشطة الرتبية ،حمدودة أيضاً .19وتربز حتديات أخرى حيث ال يتمّ التشاور مع
املزارعني بصورة منهجية ،وليسوا مشمولني بعملية صنع القرار بشأن إدارة التنوّع البيولوجي 20الزراعي على
املستوى الوطين.
19

 -وعموما ،متّ التعبري عن احلاجة إىل مستوى معيّن من التنظيم يف صفوف املزارعني ،من أجل ضمان

مشاركتهم الفعّالة يف عمليات صنع القرار والتنفيذ .21ومن شأن ذلك أن يسمح للبلدان بتحديد اجلهات اليت ينبغي
أن تسعى إىل مشاركتها ،وأن يتيح للمزارعني السيطرة على ممثّليهم.
20

 -وعبّرت إسهامات عديدة عن احلاجة إىل إنشاء مؤسسات قوية للمزارعني يف هذا الصدد ،وأشارت إىل

أمثلة من قبيل جلنة صون وتنمية التنوّع البيولوجي يف نيبال ،واللجنة الفنية  ComitéTécnicoيف غواتيماال،
أو مجعية احلفاظ على املزارعني يف أثيوبيا .ويف النرويج ،يُمثّل املزارعون يف اجمللس االستشاري ملركز املوارد
الوراثية ويشاركون يف عمليات صنع القرار السياسي بصفتهم أعضاء يف واحد من االحتادين الرئيسيني االثنني
للمزارعني وأصحاب احليازات الصغرية.

( BIOWATCH 14جنوب أفريقيا)

 15املعهد الدولي للبيئة والتنمية
 16بولندا؛ بريو؛ أسرتاليا؛ أملانيا.

 17املانيا؛ النرويج؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ فرنسا

 18املعهد الدولي للبيئة والتنمية (اهلند)؛ الشبكة العاملية لتنمية وصون التنوّع البيولوجي يف اجملتمع (الفلبني)؛ إعالن برن؛
(إيران)؛ صندوق التنمية (النرويج)
 19أملانيا
( CENESTA 20إيران)
 21مدغشقر؛ ( CENESTAإيران)؛ إعالن برن؛ صندوق التنمية (النرويج)
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املادة  ،3-9البذور املدّخرة يف املزرعة
21

 -أشارت بعض اإلسهامات إىل أنّ املزارعني ال يتمتعون بالضرورة حبق ادّخار أو بيع أو تسويق أو ختزين

مواد اإلكثار اخلاصة باألصناف اليت لديها براءة اخرتاع أو األصناف احملمية دون موافقة صاحب براءة االخرتاع أو
عنوان محاية األصناف النباتية .22وتؤثّر بالتالي األنظمة على احتماالت أن يستخدم املزارعون بذورهم اخلاصة
ويطوّروها ويتبادلوها ويبيعوها .23وال بد من إيالء مزيد من العناية إلتاحة املرونة للمزارعني الدخار واستخدام
وتبادل وبيع البذور املدّخرة يف املزرعة ،حيث تعبرت البذور أساسية لبقاء املزارعني.24
22

 -وتعترب بنوك البذور اجملتمعية سبيالً قابالً لالستمرار للمزارعني من أجل احلصول على بذورهم .25واملواد

يف إحدى اإلسهامات املقدّمة هي حتت املراقبة املباشرة للحكومة ،وحيظى املزارعون وكذلك مربو النبات،
والعلماء ،وأشخاص آخرون بإمكانية احلصول على البذور وخمزون الزرع يف بنوك اجلينات.26
23

 -ويف إيران ،يتيح "قانون تسجيل أصناف النباتات ومراقبة البذور والشتالت وإصدار الشهادات هلا"

للمزارعني ادّخار بذورهم ،وتتولّى احلكومة مسؤولية مساعدتهم يف حتسني جودة البذور املدّخرة يف املزرعة.27
24

 -وتلحظ إسهامات عديدة أنّ القوانني اخلاصة بالبذور ،مبا يف ذلك قوانني إصدار الشهادات للبذور ،ينبغي

أن تتكيّف مع األصناف التقليدية ،اليت جيب أن تضمن أيض ًا تعزيز استخدامها ونفاذها إىل السوق .ويصنّف
النرويج واهلند على أنّهما أمثلة عن بلدان وجدت توازناً مقبوالً بني تنفيذ حقوق املزارعني وحقوق امللكية الفكرية
للمرّبني.
25

 -والحظت بعض املعلومات املقدّمة أنّ معايري التميّز واالتساق واالستقرار التفاقية االحتاد الدولي حلماية

األصناف النباتية اجلديدة لعام  1991ليست مالئمة ألصناف املزارعني ،اليت تكون دائماً جديدة ونادراً متجانسة
أو مستقرة ،لنظم البذور غري الرمسية واملعارف التقليدية للمزارعني .فضالً عن ذلك ،أشارت إىل احلاجة إىل "حرية
العمل" للمزارعني وبالتالي مساحة قانونية للبذور املدخرة يف املزرعة على شكل استثناءات حلقوق مربي النبات.28
26

 -وبشكل متواتر ،تذكر بنوك البذور اجملتمعية أو غريها من أشكال بنوك البذور احمللية اليت يديرها

املزارعون بشكل مجاعي ،وكذلك إدارة التنوّع البيولوجي على أساس اجملتمع ،مبا يف ذلك سجالت التنوّع
البيولوجي اجملتمعية ،على أنّها نهج إجيابية .وتعرض أمثلة عن اهلند والفلبني وهندوراس وغواتيماال .إضافة إىل

 22فرنسا؛ إعالن برن

 23النرويج؛ بولندا
 24الشبكة العاملية لتنمية وصون التنوّع البيولوجي يف اجملتمع
 25مؤسسة ( Greenالفلبني ،اهلند)
 26أملانيا
( CENESTA 27إيران)
 28الشبكة العاملية لتنمية وصون التنوّع البيولوجي يف اجملتمع (الربازيل)؛ ( BIOWATCHجنوب أفريقيا) ،االحتاد الدولي للبذور؛ املنتدى األوروبي
لتحرير التنوّع والتنسيق
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ذلك ،تعترب الرتبية املشاركة للنبات والبحوث التشاركية يف ميادين املزارعني وحتت مراقبة منظمات املزارعني
نهج ًا إجيابية إضافية إلعمال حقوق املزارعني.
27

 -ووردت معلومات إضافية حول هذا املوضوع بشكل خاص يف سياق حتديد جماالت الرتابط بني املعاهدة

والصكوك ذات الصلة التفاقية االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.
وتعاجل هذه املسائل يف الفصل اخلامس أدناه.
متفرقات
28

 -ينظر عموماً إىل حقوق املزارعني بصورة خمتلفة يف العديد من البلدان ،حتى أنّ تعريف "املزارعني"

خيتلف من بلد إىل آخر .29ويعرتف معظم البلدان حبقوق املزارعني ،على الرغم من أنّ احلماية الفعّالة ليست
متوافرة بسهولة لذلك يف الكثري من احلاالت.
29

 -وينظر إىل احتياجات صغار املزارعني على أنّها خمتلفة عن احتياجات كبار املزارعني الصناعيني.30

30

 -ويشري الكثري من املعلومات املقدّمة إىل أنّ تنفيذ حقوق املزارعني مبوجب املعاهدة ال يتعلّق فقط باملادة ،9

بل مبواد أخرى يف املعاهدة على حنو متساوٍ.31
31

 -كذلك ،يعترب تنفيذ حقوق املزارعني متصالً بعدد من القوانني التشريعية ،مبا يف ذلك القانون اخلاص

بالبذور ،وقوانني محاية األصناف النباتية ،وأنظمة إصدار الشهادات للبذور ،وغريها من األنظمة املتعلّقة بتوزيع
البذور والتجارة فيها ،وقوانني براءة االخرتاع ،وقوانني أو أنظمة التوقعات البيولوجية ،والقوانني بشأن صون
التنوّع البيولوجي واالستخدام املستدام له ،والقوانني حول حقوق الشعوب األصلية واملعارف التقليدية.
32

 -وتشري املعلومات املقدّمة إىل احلاجة إىل زيادة التوعية وبناء القدرات بصورة أكرب يف ما خيص محاية

حقوق املزارعني وكذلك الدعم املالي الالزم ملساعدة املزارعني على زراعة بذورهم اخلاصة وال سيّما صغار املزارعني.32
33

 -وتشري البلدان إىل احلاجة 33إىل مساهمات يف صندوق تقاسم املنافع لدعم صون املوارد يف املزارع ،وكذلك إىل

معلومات مقدّمة من جانب املزارعني . 34وأثري أيضاً حشد شركاء ماليني لوضع برامج لالختيار التشاركي يف امليدان

 29مدغشقر؛ بولندا؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ إكوادور

 30الشبكة العاملية لتنمية وصون التنوّع البيولوجي يف اجملتمع (الربازيل)؛ املبادرات احمللية للتنوّع البيولوجي والبحوث والتنمية؛ جمموعة
تطوير التكنولوجيا الوسيطة Practical Action
 31على سبيل املثال املواد  14 ،13 ،12 ،6 ،5و.18
32
النرويج؛ النيجر؛ سورية؛ املنتدى األوروبي لتحرير التنوّع والتنسيق؛ املبادرات احمللية للتنوّع البيولوجي والبحوث والتنمية؛ La Via
Campesina

 33املنتدى األوروبي لتحرير التنوّع والتنسيق؛ املبادرات احمللية للتنوّع البيولوجي والبحوث والتنمية.
 34املبادرات احمللية للتنوّع البيولوجي والبحوث والتنمية.
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على وجه التحديد .35واقرتح أحد اإلسهامات إنشاء صندوق عاملي خاص لتمويل بعض املشاريع الصغرية النطاق
لصون ومحاية املوارد الوراثية اليت يتوالها الفالحون واملزارعون.36

ثالثاً  -رفع تقرير عن املناقشات ذات الصلة اليت تتعلق حبقوق املزارعني يف منتديات منظمة األغذية
والزراعة ،مبا يف ذلك جلنة األمن الغذائي العاملي
34

 -يف سياق جلنة األمن الغذائي العاملي ،بدأت مناقشة ذات صلة متعلّقة حبقوق املزارعني مع فريق اخلرباء

الرفيع املستوى املعين "باألمن الغذائي وتغيّر املناخ" ،وقدّمت يف الدورة التاسعة والثالثني للجنة األمن الغذائي
العاملي يف عام  .2012وصادقت اللجنة ،يف دورتها احلادية واألربعني املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األوّل  ،2014على
"مبادئ االستثمار املسؤول فى الزراعة ونظم األغذية" ،اليت تتضمن مبدأ بعنوان "احرتام الرتاث الثقايف واملعارف
التقليدية ودعم التنوّع واالبتكار" (املبدأ  :)7حيرتم االستثمار املسؤول يف الزراعة ونظم األغذية الرتاث الثقايف
واملعارف التقليدية ويدعم التنوّع مبا يف ذلك التنوّع الوراثي واالبتكار من خالل:
1

 احرتام مواقع الرتاث الثقايف ونظمه ،مبا يف ذلك املعارف التقليدية ،واملهارات واملمارسات؛ واإلقراربدور السكان األصليني واجملتمعات احمللية يف الزراعة ونظم األغذية؛

- 2

اإلقرار مبساهمات املزارعني ،ال سيّما أصحاب احليازات الصغرية ،يف مجيع أقاليم العامل ،خاصة
تلك املوجودة يف مراكز املنشأ والتنوّع ،يف صون وحتسني وإتاحة املوارد الوراثية مبا فيها البذور؛
مبوجب القانون الوطين ووفقاً للمعاهدات الدولية النافذة ،احرتام حقوقهم للحفاظ على هذه املوارد
واستخدامها وتبادهلا وبيعها واإلقرار مبصاحل املربّني؛

3

 تعزيز التبادل العادل واملنصف للمنافع املتأتية عن االستخدام ،مبا يف ذلك االستخدام التجاريواستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بناء على شروط متفق عليها على حنو متبادل ،ووفقاً
للمعاهدات الدولية ،حيثما ينطبق ذلك على األطراف املنضمة إىل هذه املعاهدات؛ وجيب القيام بذلك
ضمن النظم النافذة للوصول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مع احرتام حقوق السكان األصليني
واجملتمعات احمللية مبوجب القانون الوطين؛

4

 تعزيز تطبيق واستخدام التكنولوجيات واملمارسات املبتكرة واملكيّفة حملياً ،والعلوم الزراعية والغذائيةوالبحوث والتطوير وكذلك نقلها".

35

 -ونظّمت أمانة املعاهدة ،يف الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ،فعالية جانبية حول

"األمن الغذائي والتغذية من خالل االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وابتكارها كعناصر
La Via Campesina 35

 36سورية
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رئيسية لتنفيذ حقوق املزارعني" ملناقشة مساهمة حوكمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من جانب
املؤسسات الدولية ،واإلجراءات املتخذة من قبل املزارعني الفالحني ،يف حتسني األمن الغذائي والتغذية ،عن طريق
االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بوصفها عناصر رئيسية إلعمال حقوق املزارعني.
36

 -ووافقت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،37يف دورتها اخلامسة عشرة املنعقدة يف يناير/كانون الثاني

 ،2015على حبث القضايا الرئيسية يف معرض التحضري للتقرير األوّل عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة يف العامل (التقرير) إىل الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة .واهلدف من التقرير هو تقديم وصف شامل
حلالة حفظ واستخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل ومساهمته احلالية واحملتملة يف رفاه اإلنسان
واحلفاظ على كوكب صحي .ويتمثّل أحد األهداف الرئيسية للتقرير يف حتسني إدراك الدور املستمر للمزارعني
والرعاة وسكان الغابات وجمموعات الصيادين يف أحناء العامل يف احلفاظ على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،
وإدراك مساهمته يف كسب عيشهم.
37

 -وذكرت بعض اإلشارات إىل املادة  9من املعاهدة وإىل احلق يف احلصول على البذور خالل مناقشات الندوة

الدولية حول اإليكولوجيا الزراعية لألمن الغذائي والتغذية ،والسنة الدولية للزراعة األسرية يف سبتمرب/أيلول
 ،382014واملؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني .392014

رابعاً  -اتفاقية االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية:
اجملاالت املمكنة للعالقات املتبادلة بني الصكوك الدولية لكل واحد منهما
 - 38طلب اجلهاز الرئاسي إىل األمانة " دعوة االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة
العاملية للملكية الفكرية لالشرتاك يف حتديد اجملاالت املمكنة للعالقات املتبادلة بني الصكوك الدولية لكل واحد
منهما" .وقدّمت أقاليم األطراف املتعاقدة ومنظمات اجملتمع املدني إسهاماتها وأفكارها بشأن تنفيذ هذا الطلب،
وتبادلت األمانة اآلراء مع مكتب االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة ومع أمانة املنظمة العاملية
للملكية الفكرية.
39

 -وعلى أساس هذه املناقشات واملدخالت ،طلبت األمانة مشورة هيئة مكتب الدورة السادسة للجهاز

الرئاسي ،وأحالت املسألة إىل اللجنة االستشارية الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة ،اليت سبق أن عاجلت يف املاضي قضايا متعلّقة حبقوق املزارعني.
40

 -ويف معرض التحضري لالجتماع الثاني للجنة االستشارية الفنية يف مارس/آذار  ،2015دعت األمانة

األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة وجهات أخرى لتبادل أيّة معلومات ذات صلة بشأن حتديد أوجه الرتابط بني
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-comm/fifteenth-reg/en/ 37
38

http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf
39
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en/
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املعاهدة الدولية ،ال سيّما املادة

9

منها ،والصكوك ذات الصلة لالحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة

واملنظمة العاملية للملكية الفكرية .و ّمت جتميع ك ّل املعلومات املقدّمة وإتاحتها يف الوثيقة
41

.IT/ACSU-2/15/Inf.5

 -واستعرضت اللجنة االستشارية الفنية قائمة مبدئية ببعض القضايا اليت ذكرت يف املعلومات املقدّمة،

وأوصت بإرسال القائمة بأكملها يف صيغة معدّلة على حنو طفيف إىل االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية
اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية .ونصحت جبمع القضايا حتت العناصر األربعة للمادة

9

من املعاهدة،

وحتديداً احلقوق املذكورة يف فقراتها الفرعية  2-9أ و 2-9ب و 2-9ج و .3-9كما أشارت إىل أنّ خمتلف الصكوك
تعرتف بأشكال االبتكار املتباينة يف استخدام املوارد الوراثية النباتية لألعذية والزراعة من جانب املزارعني واملربّني
وتدعمها ،مبا فيها النظم الرمسية وغري الرمسية.
42

ولفتت األمانة وفقاً لذلك عناية االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية

الفكرية إىل القائمة بالقضايا احملتملة وستتفق اآلن ،تبعاً ملشورة هيئة مكتب الدورة السادسة ،وبالتشارك مع
االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية على فريق صغري من اخلرباء
لصياغة تقرير عن جماالت الرتابط املمكنة بني الصكوك الدولية لكل منها.
خامساً – أنشطة أخرى متصلة باملادة 9
43

 عقدت يف املاضي مشاورات وحلقات عمل وحوارات متعددة ،يف أعقاب طلبات اجلهاز الرئاسي وبقيادةاألطراف املتعاقدة والشركاء يف املعاهدة:
 زامبيا :40عقدت مشاورة دولية غري رمسية حول حقوق املزارعني يف لوساكا يف سبتمرب/أيلول ،2007
ومجعت مشاركني من

20

بلداً ومعظم األقاليم يف العامل .وشارك اجلميع بصفاتهم الشخصية ،حيث

قدموا من خلفيات متنوّعة ،مبا فيها وزارات الزراعة ،وبنوك اجلينات ،ومؤسسات البحوث،
ومنظمات املزارعني ،ومنظمات غري حكومية.
 أثيوبيا :41قدّمت أثيوبيا ورقة إسهامات إىل الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي على أساس املشاورات
العاملية بشأن حقوق املزارعني يف عام  ،2010واملؤمتر التشاوري املنعقد يف أديس أبابا ،اثيوبيا يف
نوفمرب/تشرين الثاني .2010
 إكوادور :42نظّمت أمانة املعاهدة بالتعاون مع حكومة إكوادور وبدعم مالي من حكومة إسبانيا حلقة
عمل إقليمية ليومني ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف  25-24يوليو/متوز  2013يف كيتو،

http://www.fni.no/doc&pdf/farmers_rights_lusaka_consultation_final_report.pdf 40
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb4c01e.pdf 41
IT/GB-5/13/Circ.03 42
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إكوادور .ومن القضايا اليت نوقشت يف حلقة العمل اإلقليمية ،املبادرات املتعددة اليت تقودها البلدان
يف جمال نقل ال تكنولوجيا .وتبادل املشاركون أيضاً التجارب وأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف
ما يتعلّق بتنفيذ حقوق املزارعني على النحو احملدّد يف املادة .9
44

 -وأعرب كلّ من األطراف املتعاقدة والشركاء يف املعاهدة ،يف الفرتة املالية احلالية أيضاً ،عن اهتمامهم

بتنظيم مشاورة عاملية بشأن حقوق املزارعني ،وطلبوا إىل األمانة تيسري املبادرة باالشرتاك مع املؤسسات ذات الصلة.
وتهدف املشاورة العاملية إىل حتديد التدابري واإلجراءات الالزمة لتعزيز ترويج وإعمال حقوق املزارعني على
املستويني الدولي والوطين؛ وكذلك إىل تبادل املعارف واآلراء والتجارب وأفضل املمارسات لتعزيز إعمال حقوق
املزارعني ،مبا يف ذلك استخالص أمثلة كخيارات لتنفيذ حقوق املزارعني .وبفعل القدرات احملدودة ،مل تتمكّن
األمانة من تيسري فعالية عاملية قبل انعقاد الدورة السادسة ،ولكن تقرّر مبدئي ًا عقد مشاورة عاملية يف عام .2016
45

 -ويف حدود القدرات واملوارد املتاحة لألمانة ،نظّمت األمانة أيضاً أو يسّرت حوارات بشأن حقوق املزارعني

على هامش االجتماعات والفعاليات واألنشطة اليت جتري وتنطوي على حضور هام ملمثلي املزارعني وأصحاب
املصلحة اآلخرين ذوي الصلة .وعلى وجه خاص ،نظّمت األمانة حوارات للمزارعني وأصحاب املصلحة وفعاليات
جانبية على هامش الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ،عند إيداع البذور من جانب املزارعني،
الناجم عن مشاريع صندوق تقاسم املنافع يف خمزن سفالبارد للبذور ،وعلى هامش التبادل الدولي الثاني للتعلّم
التابع للشبكة الدولية لسكان اجلبال األصليني بهدف تسهيل مناقشات أصحاب املصلحة بشأن حقوق املزارعني.

سادساً  -التوجيه املطلوب
46

 -يرجى من اجلهاز الرئاسي استعراض واعتماد مشروع القرار بشأن تنفيذ حقوق املزارعني الوارد يف

املرفق .1
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املرفق 1

مشروع

القرار **/2015

تطبيق املادة  ،9حقوق املزارعني
إنّ اجلهاز الرئاسي،
إذ يذكّر باعرتاف املعاهدة الدولية باملساهمة اهلائلة للمجتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية واليت قدّمها
املزارعون يف مجيع مناطق العامل ،وسيواصلون تقدميها لصون املوارد الوراثية النباتية وتنميتها واستخدامها كأساس
لإلنتاج الغذائي والزراعي يف العامل،
وإذ يذكّر بقراراته  2007/2و 2009/6و 2011/6و2013/8
.1

 يدعو األطراف املتعاقدة واملنظمات ذات الصلة إىل تولّي زمام املبادرة جلمع املعلومات على املستوينياإلقليمي والعاملي من أجل تبادل املعارف واآلراء والتجارب وأفضل املمارسات بشأن تنفيذ حقوق
املزارعني؛

.2

 يدعو كالً من األطراف املتعاقدة إىل حبث إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتطبيق املادة  ،9حسباملقتضى ،ورهن ًا بالتشريعات الوطنية ،مبا يتماشى مع تطبيق املادتني  5و6؛

.3

 يدعو كالً من األطراف املتعاقدة اليت مل تفعل ذلك بعد ،إىل حبث إمكانية مراجعة تدابريها الوطنية اليتتؤثّر على إعمال حقوق املزارعني ،وتعديلها عند احلاجة ،على النحو احملدّد يف املادة

9

من املعاهدة

الدولية ،حلماية وتعزيز حقوق املزارعني؛
.4

 يدعو كالً من األطراف املتعاقدة إلشراك منظمات املزارعني وأصحاب املصلحة ذوي الصلة يف الشؤوناملتعلّقة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ،ودرس إسهاماتها يف زيادة
التوعية وبناء القدرات باجتاه حتقيق هذه الغاية؛

.5

 -يطلب إىل األمانة تيسري هذه املبادرات بناء على الطلب وحسب املوارد املتوافرة؛
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 يطلب إىل األمانة إعداد دراسة عن أفضل املمارسات كخيارات للتنفيذ الوطين حلقوق املزارعني ،علىأساس عملية مجع املعلومات هذه ،وكذلك استناداً إىل املعارف واآلراء والتجارب وأفضل املمارسات اليت
قدّمت منذ دخول املعاهدة حيّز التنفيذ؛

.7

 يطلب إىل األمانة إطالق برنامج مشرتك لبناء القدرات مع املنتدى العاملي للبحوث الزراعية ،ومع منظماتأخرى إن توفّرت ،يف جمال حقوق املزارعني؛

.8

 -يطلب إىل األمانة مواصلة وضع مناذج تثقيفية للمعاهدة حول حقوق املزارعني؛

.9

 يطلب إىل األمانة االستمرار يف االخنراط مع االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمةالعاملية للملكية الفكرية للتشارك يف حتديد اجملاالت احملتملة للرتابط بني صكوك كلّ منهما واملعاهدة،
مع النظر يف إمكانية وضع مشروع جترييب حول تكميل/محاية نظم البذور الرمسية وغري الرمسية على
حنو خاص؛

.10

 يقدّر مشاركة منظمات املزارعني يف عمله ،ويدعوهم إىل االستمرار يف املشاركة الفاعلة يف دوراته ،ويفعمليات فرتة ما بني الدورات ذات الصلة ،حسب املقتضى ووفق ًا للنظام الداخلي؛

.11

 يدعو األطراف املتعاقدة ومنظمات التعاون اإلمنائي إىل حبث إمكانية توفري دعم مالي وفين لتنفيذ حقوقاملزارعني على النحو احملدد يف املادة  9من املعاهدة يف البلدان النامية ،ومتكني املزارعني وممثلي منظمات
املزارعني من حضور االجتماعات مبوجب املعاهدة الدولية؛

.12

 يطلب إىل األمانة إعداد تقرير باملناقشات ذات الصلة املتعلّقة حبقوق املزارعني ضمن منتديات منظمةاألغذية واملزارعني؛

 - 13يطلب إىل األمانة رفع تقرير إىل اجلهاز الرئاسي بشأن تنفيذ هذا القرار يف دورته السابعة.

