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البند  15من جدول األعمال المؤقت
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر/تشرين األول –  3نوفمبر/تشرين الثاني 2017

تقرير عن تنفيذ المادة  ،9حقوق المزارعين
موجز
من خالل القرار  ،2015/5طلب اجلهاز الرئاسي من األمانة ،من بني مجلة أمور ،إشراك األطراف املتعاقدة
تويل زمام مبادرات جلمع املعلومات على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي لتبادل املعارف
واملنظمات ذات الصلة يف ي
واآلراء والتجارب وأفضل املمارسات بشأن تنفيذ حقوق املزارعني كما تنص عليها املادة  9من املعاهدة الدولية .ودعا
اجلهاز الرئاسي ،مبوجب القرار نفسه ،األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل القيام بأنشطة معينة وتوفري
مدخالت أخرى لتنفيذ حقوق املزارعني.
تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن األنشطة اليت أجريت خالل فرتة السنتني بشأن املادة  ،9حقوق املزارعني ،وتوفر
معلومات عن مبادرات معينة اختذها أصحاب املصلحة وعن مباحثات جرت ضمن منتديات وعمليات أخرى ذات
صلة والشراكات اليت أقيمت معها.
التوجيهات المطلوبة
على أساس جمموعة األنشطة اليت أجريت واملعلومات اليت مجعت خالل فرتة السنتني هذه ،اجلهاز الرئاسي
مدعو إىل أخذ علم باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة ،وتوفري التوجيه بشأن االجتاهات املستقبلية لتنفيذ حقوق
املزارعني ،مع األخذ باالعتبار عناصر قرار ممكن يرد يف املرفق هبذه الوثيقة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان التايل:
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أوالً  -المقدمة
من خالل القرار  ،2015/5طلب اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة من األمني ما يلي ،من بني مجلة أمور:

-1







تويل زمام مبادرات جلمع املعلومات على املستويات
ث األطراف املتعاقدة واملنظمات ذات الصلة على ي
...ح ي
الوطين واإلقليمي والعاملي لتبادل املعارف واآلراء والتجارب وأفضل املمارسات بشأن تنفيذ حقوق املزارعني؛
رهناي بتوفر املوارد املالية ،إعداد دراسة عن الدروس املستفادة من تنفيذ حقوق املزارعني كما تنص عليها املادة 9
من املعاهدة الدولية ،مبا يف ذلك السياسات والتشريعات؛
بالتشاور مع املكتب ورهناً بتوفر املوارد املالية ،وضع الصيغة النهائية للوحدة التعليمية عن حقوق املزارعني كما
تنص عليها املادة  9من املعاهدة؛
مواصلة االخنراط بطريقة تعاضدية مع االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية
الفكرية للقيام معاً ،مبا يف ذلك من خالل عملية تشاركية ،حسب االقتضاء ورهناً بتوفر املوارد ،بإمتام عملية
حتديد الرتابطات املمكنة بني الصكوك اخلاصة بكل منهما وبني املعاهدة.
القيام حبملة نشطة لتوعية أصحاب املصلح ة املعنيني مبدى حق وق املزارعني كما تنص عليه ا املادة  9من
املعاهدة كتدبري ضروري آخر للدفع قدماً بتنفيذ هذه احلقوق.

من خالل القرار نفسه ،دعا اجلهاز الرئاسي األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل القيام مبزيد من
-2
األنشطة ،وكذلك توفري معلومات ومدخالت أخرى ،لتنفيذ حقوق املزارعني.
يسرهتا األمانة
-3
تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن األنشطة املتعلقة بتنفيذ املادة  ،9حقوق املزارعني ،اليت قامت هبا أو ي
خالل فرتة السنتني هذه ،وتوفر معلومات عن مبادرات أخرى ،كما عن مباحثات ضمن منتديات وعمليات أخرى ذات
صلة والشراكات اليت أقيمت معها.

ثانياً -المعارف واآلراء والتجارب وأفضل الممارسات التي قدمتها األطراف المتعاقدة
وقدمها أصحاب المصلحة اآلخرون بشأن تنفيذ المادة 9
بناءً على طلب اجلهاز الرئاسي ،أصدر األمني إشعاراً إىل األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين جلمع
-4
آراء ومعلومات عن حالة التنفيذ بشأن حقوق املزارعني 1.وقد تلقت األمانة عدداً حمدوداً من الردود ،فضمتها إىل اآلراء
والتجارب اإلضافية اليت مجعت من خالل مشاورات يرد تلخيص هلا يف الفقرة  6أدناه .وترد هذه املعلومات يف
الوثيقة.IT/GB-7/17/INF.11 ،

 .NCP GB7-008-FRs EC 1إشعار عن املسح اإللكرتوين بشأن حقوق املزارعني؛  -GB7-005مشاورة حقوق املزارعني.
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عقد اجتماع للجنة االمتثال يف فرتة السنتني لتقوم ،من بني مجلة أمور ،بتقييم التقارير اليت قدمتها األطراف
-5
املتعاقدة عن تنفيذ املعاهدة الدولية 2.ومبا أن بعض التقارير تناول حقوق املزارعني ،قدمت جلنة االمتثال توليفاً موجزاً
للتدابري اليت اختذهتا األطراف املتعاقدة لتنفيذ املادة  3.9وبناءً على التقارير اليت نظرت فيها اللجنة ،وتقارير إضافية وردت
الحقاً ،يبدو أن عدداً من األطراف املتعاقدة اختذ تدابري حلماية وتعزيز حقوق املزارعني تقديراً للمسامهة اليت قدمتها
وستواصل تقدميها اجملتمعات احمللية وقدمها وسيواصل تقدميها السكان األصليون واملزارعون حلفظ املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة وتنميتها .ومتشياً مع أحكام املادة  ،9أفادت البلدان أهنا اختذت تدابري :حلماية املعارف التقليدية املتعلقة
باملوارد الوراثية النباتية؛ واحلق يف املشاركة املتكافئة يف تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة؛ واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات على املستوى الوطين بشأن املسائل املتعلقة حبفظ املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام .وقدم معظم التقارير مزيداً من التفاصيل عن التدابري املتخذة ،وخاصة عن حقوق
املزارعني يف ادخار واستخدام وتبادل وبيع البذور/مواد-اإلكثار املدخرة يف املزرعة ،وكذلك معلومات عن التشريعات
املتعلقة بالبذور وقوانني محاية األصناف النباتية.

ثالثاً -المشاورات بشأن حقوق المزارعين
خالل فرتة السنتني ،عقدت األطراف املتعاقدة وغريها من أصحاب املصلحة عدداً من املشاورات وحلقات
-6
العمل واحلوارات الدولية مبا يف ذلك تلك املوجزة أدناه.
املشاورة العاملية بشأن حقوق املزارعني 30-27 ،سبتمرب/أيلول  ،2016بايل ،إندونيسيا 4.كانت أهداف املشاورة
-7
العاملية السعي إىل أرضية مشرتكة لفهم حقوق املزارعني ،وتقاسم اخلربات من خالل تبادل أفضل املمارسات بشأن
إحقاق هذه احلقوق ،ومجع أفكار حول كيفية متتني التنفيذ .وكان املشاركون من األطراف املتعاقدة ومنظمات املزارعني
واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات قطاع البذور واملؤسسات البحثية .ويرد ملخص العروض
واملباحثات يف الوثيقة ،IT/GB-7/17/Inf. 10 ،وقائع املشاورة العاملية بشأن حقوق املزارعني .ويف الوثيقة IT/GB-
 ،7/17/Circ. 1تقرير من النرويج وإندونيسيا يتضمن اقرتاح الرئيسني املشاركني من املشاورة العاملية بشأن حقوق املزارعني،
يعرض الرئيسان املشاركان موجزاً للتوصيات يعكس تفسريمها للمباحثات اليت جرت يف املشاورة العاملية.
مشاورة أصحاب املصلحة ألفريقيا 29-27 ،يونيو/حزيران  ،2016هراري ،زمبابوي 5.سعت املشاورة إىل حتديد
-8
سبل ووسائل تيسري مسار عملي تقوم من خالله احلكومات الوطنية بإحقاق حقوق املزارعني ،كما تنص عليها املادة 9
من املعاهدة الدولية وكما تتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،مع التسليم بأن حقوق املزارعني حيوية األمهية
تقرير جلنة االمتثال يف الوثيقة  ،IT/GB-7/17/18تقرير جلنة االمتثال.

 2يرد
 3السؤال  19من النسق املويحد لرفع التقارير مبوجب القسم خامسا 1-من اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجلة قض ايا ع دم االمتث ال
هو" :طبقاً للقانون الوطين ،وحسب االقتضاء ،هل ِ
اخت َذت أية تدابري حلماية حقوق املزارعني وتعزيزها يف بلدكم؟
 4نظمت املشاورة حكومتا إندونيسيا والنرويج بدعم من حكوميت إيطاليا وسويسرا ،ومنظمات أخرى قدمت دعماً مالياً للمش اركني .وطل ب م ن األمان ة
تيسري املشاورات.
 5نظيم املشاورة صندوق تنمية التكنولوجيا اجملتمعية يف إطار التنس يق م ع وزارة الزراع ة وامليكن ة وتنمي ة ال ري وباستض افة مش رتكة م ن الط رفني وب دعم عي ين
من األمانة
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لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي وملستقبل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام .وحضر
املشاورة  59مشاركاً ميثلون األطراف املتعاقدة 6واملزارعني ومنظمات املزارعني ومنظمات اجملتمع املدين واجلماعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات البحثية واألكادميية .وقد خلصت نتائج ونواتج املشاورة يف ورقة
متاحة للجميع تعرض موقف أفريقيا للمشاورة العاملية7.
مشاورة غري رمسية من جمموعة صغرية من أصحاب املصلحة بشأن حقوق املزارعني 28 ،مايو/أيار ،2016
-9
جنيف ،سويسرا 8.كان اهلدف دراسة التقدم احملرز يف التنفيذ الوطين للمادة  9من املعاهدة والتحديات اليت جتاهبه .وقد
حضرها خرباء من خمتلف اخللفيات ،مبا يف ذلك وزارات الزراعة واملؤسسات البحثية واألكادميية ومنظمات اجملتمع املدين.
وأوجزت املشاورة رسائل جوهرية تتناول التحديات اليت جتابه إحقاق حقوق املزارعني .ويتوفر على اإلنرتنت تقرير موجز
عن هذه املشاورة9.
 -10مشاورة إلكرتونية 10.من  1يونيو/حزيران إىل  15أغسطس/آب  ،2016قامت األمانة مبسح على اإلنرتنت
بشأن تنفيذ حقوق املزارعني .وكان اهلدف هو مجع آراء وتصورات وخيارات وهنج واسرتاتيجيات ممكنة لتنفيذ حقوق
املزارعني .وقد استجاب  166جميباً من ما جمموعه  58طرفاً متعاقداً ،ميثلون مؤسسات حكومية ومنظمات جمتمع
مدين/منظمات غري حكومية ومزارعني وشعوباً أصلية وجمتمعات حملية وأوساطاً حبثية وأكادميية ومنظمات حكومية دولية
ومنظمات قطاع البذور .واعترب اجمليبون أن إحقاق حقوق املزارعني أساسي لتحقيق أهداف املعاهدة الدولية ،وإن كان
يقييد ذلك عدد من التحديات ،من مثل االفتقار إىل الوعي للمفهوم والفهم له ،أو كون هذا الوعي وهذا الفهم حمدودين
واالفتقار إىل الدعم املايل وعدم كفاية القدرات .وسليط املسح الضوء على إمكان ارتباط حقوق املزارعني مبنتديات
وعمليات أخرى لتصبح مفهوماً متعدد األبعاد شامالً (أنظر القسم الرابع أدناه) .وقد عرضت نظرة عامة على النتائج يف
كل من املشاورة العاملية عن حقوق املزارعني واالجتماع الثالث للجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام ،الذي
عقد من  24إىل  25أكتوبر/تشرين األول  2016يف فيينا ،النمسا .ويرد املزيد من املعلومات عن نتائج املسح اإللكرتوين
يف الوثيقة.IT/GB -7/17/INF.11 ،
 -11يف اجتماعها الثالث الذي عقد يف فيينا ،النمسا 25-24 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2016أخذت اللجنة الفنية
املخصصة املؤقتة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة علماً بالتقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة
ذات الصلة بالقرار بشأن املادة  ،9حقوق املزارعني ،مبا يف ذلك نتائج املشاورة العاملية بشأن حقوق املزارعني يف بايل،
إندونيسيا ،واملشاورة اإللكرتونية وغريها من األنشطة ذات الصلة حبقوق املزارعني.

 6أنغوال وأوغندا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والكامريون وكينيا ومدغشقر ومالوي وناميبيا.
 7الورقة اليت تعرض موقف أفريقيا بشأن حقوق املزارعني متاحة على.http://www.fao.org/3/a-bq550e.pdf :
 8نظيم النشاط مكتب كويكر لدى األمم املتحدة ف ي جنيف مبناسب ة انعق اد اللجن ة احلكومي ة الدولي ة املعنية بامللكي ة الفكرية واملوارد الوراثي ة
واملعارف التقليدية والفولكلور :الدورة الثالثون ).)WIPO/GRTFK/IC/30
.http://quno.org/resource/2016/6/farmers-rights-consultation-summary-report 9
 .NCP GB7-008-FRs EC http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/430818/ 10املسح متاح باللغات اإلجنليزية
والفرنسية واإلسبانية.
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رابعاً -المباحثات ذات الصلة بحقوق المزارعين في منتديات أخرى
 -12أثناء الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ،اليت عقدت يف أكتوبر/تشرين األول  ،2016عقدت
مباحثات هلا صلة حبقوق املزارعني يف سياق النسخة اخلامسة من اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية
(اإلطار االسرتاتيجي العاملي لعام  ،)2016الذي توافق عليه سنوياً جلنة األمن الغذائي العاملي .وتشمل التوصيات املتعلقة
بالسياسات والربامج الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي العاملي لعام  2016ذات الصلة حبقوق املزارعني ما يلي )1( :احلاجة
إىل هتيئة الظروف املناسبة لتيسري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم الفوائد النامجة عن استخدامها
استخداماً عادالً منصفاً ،مثالً ،التسليم بأمهية املعاهدة الدولية وبربوتوكول ناغويا التفاقية التنوع البيولوجي؛ و()2
االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ،الذي يستدعي احلوكمة املسؤولة لألراضي
واملوارد الطبيعية مع الرتكيز على كفالة فرص التملك واحليازة ألصحاب احليازات الصغرية ،وال سيما النساء ،طبقاً
للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي
الوطين ،باإلضافة إىل تدابري أخرى تسعى إىل األهداف نفسها تقودها البلدان.
 -13يف جملس حقوق اإلنسان ،وأثناء الدورة الرابعة للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بإعالن
األمم املتحدة املعين حبقوق الفالحني وغريهم من األشخاص العاملني يف املناطق الريفية ،اليت عقدت يف الفرتة من
 19-15مايو/أيار  ،2017جنيف ،سويسرا ،قدم مقرر الفريق مشروع اإلعالن 11،الذي يشري يف املادة  19إىل احلق يف
البذور12.
 -14اعتمد االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي عدداً من القرارات كانت حملتوياهتا صلة
بأحكام املادة  9من املعاهدة الدولية13.
 -15دعت الدورة العادية السادسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إىل مواصلة العمل على مشروع اخلطوط
التوجيهية التقنية باملتعلقة باألصناف اليت يستخدمها املزارعون/السالالت األصلية واألقارب الربية للمحاصيل 14.ويف ما
يتعلق باقرتاح إقامة شبكة عاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها وإدارهتا داخل املزرعة ،طلبت
11

.A/HRC/WG.15/4/2. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/051/60/PDF/G1705160.pdf?OpenElement
على.http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WG.15/4/2 :

 ،A/HRC/WG.15/4/2 12متاح
( CBD/COP/DEC/XIII/3 13إجراءات اسرتاتيجية لتعزيز تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي وحتقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي  ،مبا يف
ذلك ما يتعلق بتعميم وإدماج التنوع البيولوجي يف القطاعات وعربها ،الصفحة  ،8الفقرة  27والصفحة  ،9الفقرة ،35
( CBD.COP/DEC/XIII/18 .https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-en.pdfاخلطوط التوجيهية الطوعية لوضع آليات

وتشريعات أو غري ذلك من املبادرات املالئمة لضمان "املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية" أو "موافقة" الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ،رهناً بالظروف
الوطنية ،على احلصول على معارفها وابتكاراهتا وممارساهتا و"مشاركتها يف ذلك " ،والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق هذه
املعارف واالبتكارات واملمارسات يف ما صخص صون التنويع البيولوجي واستخدامه املستدام ،ولبإبال عن التمليك غري املشروع للمعارف التقليدية
واحليلولة دونه). https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-18-en.pdf ،

 14الوثيقة  :CGRFA -16/17/Inf.18النسخة املنقحة من مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية لصون أصناف املزارعني /السالالت احمللية واستخدامها
على املستوى الوطين.
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اهليئة إىل املنظمة مواصلة تعزيز الشبكات الوطنية واإلقليمية لصون تلك املوارد ،مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء
القدرات وتيسري الشراكات15.

خامساً  -االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة والمنظمة العالمية للملكية
الفكرية :المجاالت الممكنة للعالقات المتبادلة مع الصكوك الدولية لكل منهما
 -16بناءي على طلب اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة ،واصلت األمانة التواصل مع االحتاد الدويل حلماية األصناف
النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية لوضع الصيغة النهائية لعملية حتديد اجملاالت املمكنة للعالقات املتبادلة
مع الصكوك الدولية لكل منهما.
 -17يف فرباير/شباط  ،2016أصدر األمني إشعاراً يق يدم آخر املعلومات عن عملية حتديد اجملاالت املمكنة للعالقات
املتبادلة بني املعاهدة الدولية والصكوك الدولية لكل من االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية
للملكية الفكرية 16.وبناءً على املدخالت الواردة من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وبالتشاور مع
املكتب ،قدم األمني إىل للجنة االستشارية لالحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة لتنظر فيها قائمة باملسائل
املمكنة وخطوطاً عريضة لندوة مشرتكة حول العالقات املتبادلة املمكنة بني املعاهدة الدولية واتفاقية االحتاد الدويل حلماية
األصناف النباتية اجلديدة .ويف وقت الحق ،وافق جملس االحتاد الدويل على الندوة املشرتكة وعلى مشروع برناجمها املوجز.

 -18بالتشاور مع املكتب ،أع يد األمني التحضريات والرتتيبات الالزمة للندوة .فعقدت الندوة حول العالقات املتبادلة
املمكنة بني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية
اجلديدة يف  26أكتوبر/تشرين األول  2016يف مقر االحتاد الدويل يف جنيف ،سويسرا .وحضرها أكثر من  140مشاركاً
ميثلون احلكومات واملزارعني واجملتمع املدين والقطاع اخلاص .وتلقى املشاركون عدداً من العروض حول العالقات املتبادلة
الصكني على املستوى الوطين.
بني املعاهدة الدولية واتفاقية االحتاد الدويل ،وأخرى عن جتارب األطراف املتعاقدة يف تنفيذ
ي

 -19شارك يف رئاسة الندوة السيد  ،Muhamad Sabranبصفته رئيس اجلهاز الرئاسي ،والسيد
 ،Lavignolleبصفته نائب رئيس االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة .وأشارا إىل أهداف وفوائد كل من
الصكني واحلاجة إىل تفسريمها وتنفيذمها بطريقة متعاضدة ،مع األخذ باحلسبان السياق اخلاص لكل طرف متعاقد.
وشددا على ضرورة إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف هذه العملية ،وأبرزا الدعم الذي قد يلزم من املنظمتني لتعزيز هذا
اهلدف .ويرد تقرير الندوة يف الوثيقة  ،IT/GB-7/17/Inf.14وقائع الندوة حول العالقات املتبادلة املمكنة بني املعاهدة
Raimundo

الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة.

 -20واصلت األمانة استكشاف إمكانيات القيام بأنشطة مشرتكة مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،هبدف حتديد
املزيد من اجملاالت املمكنة للرتابط بني املعاهدة الدولية والصكوك اليت تديرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية .وبناءي على
 15الفقرة  93من الوثيقة  .CGRFA-16/17/Reportمتاح على:
 16متاح على .http://www.fao.org/3/a-bc786a.pdf

.http://www.fao.org/3/a-ms565a.pdf
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مشاورات أولية مع األمانة العامة للمنظمة العاملية ،ستكون اخلطوة التالية لفت انتباه أعضاء املنظمة العاملية للملكية
الفكرية الكامل للعملية يف اجتماعهم التايل ذي الصلة .وميكن أن يشمل ذلك اقرتاحاً بأن يقوم الطرفان خالل فرتة
السنتني املقبلة بصورة مشرتكة بتنظيم حلقة دراسية جديدة لتحديد اجملاالت املمكنة للرتابط بني املعاهدة الدولية
والصكوك الدولية اليت تديرها املنظمة العاملية.

سادساً -الشراكات والتعاون
 -21تعاونت األمانة مع عدد من املنظمات لتعزيز تنفيذ حقوق املزارعني من خالل بناء القدرات وتعبئة املوارد ونشر
املعلومات.
 -22دعمت أمانة املنتدى العاملي للبحوث الزراعية تنفيذ الربنامج املشرتك لبناء القدرات بشأن حقوق املزارعني.
وتعاونت األمانتان على تعبئة املوارد وإقامة شراكات مع منظمات دولية ووطنية أخرى لتنفيذ الربنامج17.
 -23ساهم مكتب كويكر لدى األمم املتحدة يف إعداد ونشر مواد الدعوة بشأن حقوق املزارعني ،18كما ساهم يف
تنظيم حلقات عمل بشأن حقوق املزارعني وتعبئة املوارد.
 -24سعت وحدة برنامج املنح الصغرية التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألمانة معاً إىل حتديد التآزرات
والفرص اجلديدة لربنامج املنح الصغرية لبناء قدرات املزارعني واجملتمعات احمللية للسكان األصليني على صون املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.
 -25أعربت أمانة جلنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية املشرتكة عن اهتمامه ا بنتائج املشاورة العاملي ة اليت عقدت
يف بايل ،إندونيسيا ،وبعنصر "التدريب وبناء القدرات بشأن حقوق املزارعني واالستخدام املستدام" من برنامج االستخدام
املستدام 19.أما أنشطة املتابعة اليت تقوم هبا جلنة التخطيط الدولية فال تزال يف مرحلة التخطيط20.

سابعاً -أنشطة أخرى

 17ترد األنشطة التفصيلية يف الوثيقة .IT/GB-7/17/Inf.12

.http://quno.org/resources/Food-&-Sustainability 18

 19اجل دول  1م ن الوثيق ة  IT/GB-6/15/Res 4برن امج العم ل بش أن االس تخدام املس تدام للم وارد الوراثي ة النباتي ة لألغذي ة والزراع ة واملب ادرات الداعم ة،
.http://www.fao.org/3/a-bl143a.pdf
 20وق ت إع داد ه ذه الوثيق ة ،كان ت أمان ة جلن ة التخط يط الدولي ة ختط ط لتنظ يم حلق يت عم ل مه ا )1( :حلق ة عم ل دولي ة لتنمي ة الق درات يف م ايل يف
س بتمرب/أيلول 2017؛ و ( )2ن دوة إقليمي ة ألمريك ا الالتيني ة لبن اء الق درات بش أن حق وق امل زارعني يف إط ار املعاه دة الدولي ة بش أن امل وارد الوراثي ة النباتي ة
لألغذية والزراعة يف النصف الثاين من عام  2017يف الربازي ل .وس تقدم املعلوم ات املتعلق ة هب اتني الن دوتني عن دما تت وفر إىل اجله از الرئاس ي ،وبع د انته اء
الدورة ،إىل األطراف املتعاقدة.
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 -26واصلت األمانة انتهاز فرص توفري معلومات عن تنفيذ حقوق املزارعني ،مبا يف ذلك من خالل املشاركة يف
تنظيم حوارات مبناسبة االجتماعات والفعاليات واألنشطة الدولية ذات الصلة اليت جتتذب حضوراً كبرياً ملمثلي املزارعني
واجملتمعات احمللية والشعوب األصلية أو تيسري هذه احلوارات.
 -27خالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ،شاركت األمانة يف عقد اجتماع جانيب آللية اجملتمع
املدين يف  20أكتوبر/تشرين األول  .2016وقد أبرز هذا النشاط دور الفالحني ومنظمات املزارعني ومنظمات اجملتمع
املدين يف صون وتطوير وإدارة التنوع البيولوجي الزراعي واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .ودعا إىل الوضوح
واالتساق يف احلوكمة العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،كما دعا إىل إحقاق حقوق املزارعني.
 -28وعرض ملخص عن التوصيات أع يده الرئيسان املشاركان على مؤمتر األطراف الثالث عشر يف اتفاقية التنوع
البيولوجي خالل االجتماع اجلانيب الذي عقد يف منظمة األغذية والزراعة عن "التنوع الوراثي من أجل عامل خال من
21
اجلوع :التعاون الدويل من خالل منظمة األغذية والزراعة".
 -29خالل الدورة العادية السادسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،اشرتكت إندونيسيا والنرويج واألمانة
يف تنظيم اجتماع مشرتك سلط الضوء على الفوائد املتعددة إلحقاق حقوق املزارعني ،وعرض يف هذا االجتماع موجز
لتوصيات الرئيسان املشاركان للمشاورة العاملية بشأن حقوق املزارعني.
 -30تعاونت األمانة مع الفريق العامل املشرتك بني اإلدارات املعين بالشعوب األصلية التابع ملنظمة األغذية والزراعة
من خالل سلسلة من األنشطة واالجتماعات اجلانبية املتعلقة حبقوق املزارعني اليت نظمها الفريق العامل .وقد مشلت هذه
املؤمتر العاملي للشباب لعام  22،2017واحلوار املفتوح بشأن النظم الغذائية للسكان األصليني ومحاية نظم املعرفة
التقليدية23.
 -31تعاونت األمانة مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي يف حلقات العمل ذات الصلة لتقدمي معلومات عن التقدم
احملرز يف تنفيذ حقوق املزارعني24.
 -32بالتشاور مع املكتب ،ويف أعقاب جولة من استعراضات األقران اخلرباء ،وضعت الصيغة النهائية للوحدة
التعليمية بشأن حقوق املزارعني .والنسخة اإللكرتونية من هذه الوحدة متاحة على املوقع الشبكي للمعاهدة ،كما ستتاح
من خالل بوابة األمم املتحدة لبإعالم بشأن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف (25.)INFORMEA

21

https://www.cbd.int/side-events/2238

 22مؤمتر منظمة األغذية والزراعة العاملي للشباب الذي استضافته املنظمة يف الفرتة من  5إىل  7أبريل/نيسان .2017
 23نظم يف مقر منظمة األغذية والزراعة يف  11نوفمرب /تشرين الثاين .2016
 24حلقة عمل حول التنفيذ املتعاضد لربوتوكول ناغويا واملعاهدة الدولية يف بنن ومدغشقر ،انعقدت يف الفرتة من  7-3أبريل  /نيسان 2017؛ وحلقة
عمل حول سياسات املوارد الوراثية جلهات االتصال ملركز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 6 ،يونيو/حزيران .2017
.https://www.informea.org/ 25
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ثامناً -األنشطة المستقبلية الممكنة لتعزيز تنفيذ حقوق المزارعين
 -33تؤكد نواتج املشاورات املختلفة اليت عقدت واالستجابات اليت تلقتها األمانة أمهية حقوق املزارعني يف صون
ضح أو عرض العديد من املمارسات اجليدة واألنشطة
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام .وقد و ي
العملية اليت تنفذ حقوق املزارعني اليت ميكن نشرها وتوسيع نطاقها ،حسب االقتضاء.
 -34وفرت املشاورات والردود أيضاً سبيالً هاماً لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ حقوق املزارعني على املستوى الوطين.
وقد أبرزت اآلراء والتصورات اليت قدمها أصحاب املصلحة الرئيسيون احلاجة إىل بناء القدرات واملساعدة التقنية لتنفيذ
حقوق املزارعني 26.كما انعكست احلاجة إىل بناء القدرات لتنفيذ حقوق املزارعني أيضاً يف خطابات التعبري اليت وردت
27
يسر
إىل األمانة من مؤسسات خمتلفة .وباملثل ،تعاونت األمانة داخل املنظمة مع مكتب الشراكات والتعاون الذي ي
تقدمي الدعم للتدريب وبناء القدرات بشأن حقوق املزارعني واالستخدام املستدام من خالل مرفق التعاون بني بلدان
اجلنوب التابع للمنظمة.
 -35بغية االستجابة الحتياجات تنمية القدرات اليت تتطلب مساعدة تقنية لتعزيز إحقاق حقوق املزارعني على
املستوى الوطين ،ورهناً بتوفر املوارد املالية ،ستعزز األنشطة التالية أو أنشطة مشاهبة تنفيذ حقوق املزارعني:







تيسري مشاورات أصحاب املصلحة الوطنيني واإلقليميني بشأن حقوق املزارعني وتقدمي الدعم الفين هلا؛
إعداد ونشر أفضل املمارسات والدروس املستفادة من التنفيذ الوطين حلقوق املزارعني؛
تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة وتوطيد تنمية القدرات كدليل على دعم املزارعني من أجل صون املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة وإدارهتا على حنو مستدام وحتليل التأثريات املمكنة على النفاذ وتقاسم املنافع املنصوص
عليها يف املعاهدة الدولية؛
تعزيز التعاون والتآزرات وتبادل اخلربات فيما بني بلدان اجلنوب حول الربنامج واملبادرات املتعلقة بإحقاق حقوق
املزارعني؛
زيادة اجلهود الرامية إىل تعبئة املوارد والتواصل مع األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني لتعميم حقوق
املزارعني يف خطط هؤالء وبراجمهم.

تاسعاً -التوجيهات المطلوبة
 -36اجلهاز الرئاسي مدعو إىل أخذ علم باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة ،وتوفري التوجيه بشأن اخلطوات املقبلة
لدعم تنفيذ حقوق املزارعني مبوجب املعاهدة الدولية ،مع األخذ باالعتبار عناصر قرار ممكن يرد يف املرفق هبذه الوثيقة.

 26مثالً كما يف تعزيز فهم حقوق املزارعني مبوجب املعاهدة الدولية ،وصون واستدامة مواد املوارد الوراثية النباتية ،وتوثيق نظم املعارف للشعوب األصلية،
ووضع سياسات املوارد الوراثية النباتية ،وآليات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،واخلطوط التوجيهية جلودة البذور.
 27وحدة منظمة األغذية والزراعة املسؤولة عن منظمات اجملتمع املدين والشعوب األصلية.
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المرفق
مشروع القرار **2017/

تطبيق المادة  ،9حقوق المزارعين
إن الجهاز الرئاسي،
إذ يستذكر االعرتاف يف املعاهدة الدولية باملسامهة الكربى يف خمتلف أقاليم العامل اليت قدمتها وستواصل تقدميها
اجملتمعات احمللية وجمتمعات السكان األصليني واملزارعون من أجل صون املوارد الوراثية النباتية وتنميتها واستخدامها
كأساس لألغذية والزراعة يف أرجاء العامل كافة؛
وإذ يستذكر قراراته  2007/2و 2009/6و 2011/6و 2013/8و:2015/5
( )1يدعو كل طرف من األطراف املتعاقدة إىل النظر يف إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتطبيق املادة  ،9مبا
يتماشى مع تطبيق املادتني  5و ،6وإىل توفري املعلومات عن التقدم احملرز يف وضع خطط العمل هذه وتنفيذها؛
( )2ويدعو كل طرف من األطراف املتعاقدة إىل إشراك منظمات املزارعني وأصحاب املصلحة ذوي الصلة يف
الشؤون املتعليقة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتعزيز التوعية وبناء القدرات سعياً إىل
حتقيق هذه الغاية؛
( )3ويدعو األطراف املتعاقدة واملنظمات املعنية إىل اختاذ مبادرات لعقد حلقات عمل إقليمية ومشاورات أخرى ،مبا
يف ذلك مع منظمات املزارعني ،لتبادل املعارف واآلراء والتجارب بشأن إعمال حقوق املزارعني كما تنص عليها املادة 9
من املعاهدة الدولية ،وعرض النتائج يف الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي؛
()4

ويطلب من األمني تيسري هذه املبادرات إذا طلب ذلك ورهناً بتوفر املوارد املالية؛

( )5ويرحب مبجريات املشاورة العاملية بشأن حقوق املزارعني يف عام 2016؛ ويتوجه بالشكر إىل حكوميت
إندونيسيا والنرويج وغريمها على الدعم السخي لتنظيم املشاورة؛ ويتوجه بالشكر أيضاً إىل حكوميت إيطاليا وسويسرا
لدعمها املايل للمشاورة؛ ويأخذ علماً مبلخص التوصيات اليت قدمها الرئيسان املشاركان؛
( )6ويدعو األطراف املتعاقدة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،وخاصة منظمات املزارعني ،إىل إبداء آرائهم
وجتارهبم لتستخدم لدى إعداد الدراسة كمثال على خيارات ممكنة للتطبيق على املستوى الوطين للمادة  9بشأن حقوق
املزارعني ،وذلك حسب االقتضاء ووفقاً للتشريعات الوطنية؛
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( )7ويشيد جبهود األمانة للعمل الذي قامت به لوضع الصيغة النهائية للوحدة التعليمية بشأن حقوق املزارعني
ولنشرها؛ ويطلب من األمني نشر هذه الوحدة التعليمية واستخدامها ويدعو األطراف املتعاقدة إىل القيام بذلك؛
( )8ويطلب من األمني مواصلة تنفيذ برنامج بناء القدرات بشأن حقوق املزارعني املشرتك مع املنتدى العاملي
للبحوث الزراعية ومع منظمات أخرى معنية؛
()9

ويتوجه بالشكر إىل األمني ومكتب االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة لقيامهما بصورة مشرتكة

بتنظيم ندوة عن العالقات املتبادلة املمكنة بني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واالتفاقية
الدولية حلماية األصناف النباتية اجلديدة؛ ويطلب من األمني ،رهناً بتوفر املوارد املالية ،مواصلة عملية حتديد اجملاالت
املمكنة للعالقات املتبادلة بني املعاهدة الدولية ،وال سيما املادة  ،9واتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية
اجلديدة واستكشاف إمكانية إجراء عملية مشاهبة مع الصكوك ذات الصلة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
بالتعاون مع أمانتها؛
( )10ويعرب عن تقديره ملشاركة منظمات املزارعني يف األنشطة الرامية إىل دعم تنفيذ حقوق املزارعني؛ ويدعوها إىل
مواصلة املشاركة الفاعلة يف دورات اجلهاز الرئاسي ويف االجتماعات ذات الصلة يف ما بني الدورات للهيئات الفرعية اليت
أنشأها اجلهاز الرئاسي ،حسب االقتضاء ووفقاً لالئحة الداخلية للمعاهدة الدولية ،ومع إيالء االعتبار الواجب
السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع اجملتمع املدين؛
( )11ويطلب من األمانة تكثيف اجلهود لتعبئة املوارد من أجل دعم األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني
هبدف بناء القدرات لتعزيز تنفيذ حقوق املزارعني كما تنص عليها املعاهدة الدولية؛ ورهناً بتوفر املوارد املالية ،تقدمي أو
تيسري املساعدة الفنية لألطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني ملؤازرة جهود إعمال حقوق املزارعني ،مبا يف ذلك
من خالل إجراءات وآليات لتعميم حقوق املزارعني يف خططهم وبراجمهم الوطنية ،حسب االقتضاء؛
( )12ويشجع األمني على مواصلة القيام بأعمال توعية وتواصل نشطة بشأن حقوق املزارعني كما تنص عليها املادة
 9من املعاهدة الدولية لصاحل أصحاب املصلحة املعنيني كتدبري ضروري للدفع قدماً بتنفيذ هذه احلقوق؛
( )13ويطلب من األمني ،رهناً بتوفر املوارد املالية ،متابعة العمليات ذات الصلة باملادة  ،9داخل منظمة األغذية
والزراعة وخارجها ،بغية تعزيز أخذ حقوق املزارعني باالعتبار؛
()14

ويناشد األطراف املتعاقدة دعم األنشطة احملددة يف هذا القرار ،مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد املالية؛

()15

ويطلب من األمني أن يرفع إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة تقريراً بشأن تنفيذ هذا القرار.

