
August 2017  IT/GB-7/17/17  

   

 

 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/ 

 

 
 

A 

 من جدول األعمال المؤقت 15 البند

 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 3 – أكتوبر/تشرين األول 30 كيغالي، رواندا،

 ، حقوق المزارعين9تقرير عن تنفيذ المادة  
 

 موجز
 

إشراك األطراف املتعاقدة  من بني مجلة أمور،، ، طلب اجلهاز الرئاسي من األمانة5/2015من خالل القرار  
جلمع املعلومات على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي لتبادل املعارف  اتواملنظمات ذات الصلة يف تويلي زمام مبادر 

ودعا من املعاهدة الدولية.  9املادة  كما تنص عليهااملزارعني   واآلراء والتجارب وأفضل املمارسات بشأن تنفيذ حقوق
لقيام بأنشطة معينة وتوفري اإىل مبوجب القرار نفسه، األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين  ،اجلهاز الرئاسي

 تنفيذ حقوق املزارعني.لمدخالت أخرى 
 

وفر ت، حقوق املزارعني، و 9املادة بشأن خالل فرتة السنتني أجريت اليت عن األنشطة ًا هذه الوثيقة تقرير تقدم  
ذات  وعمليات أخرى منتدياتضمن جرت وعن مباحثات  صلحةاملأصحاب معينة اختذها معلومات عن مبادرات 

  .معهااليت أقيمت شراكات الو  صلة

 المطلوبةالتوجيهات 
 

اجلهاز الرئاسي ، هذه خالل فرتة السنتنيمجعت واملعلومات اليت أجريت اليت جمموعة األنشطة أساس على  
علم باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة، وتوفري التوجيه بشأن االجتاهات املستقبلية لتنفيذ حقوق أخذ مدعو إىل 

 الوثيقة.هبذه  املرفقممكن يرد يف عناصر قرار  تبارباالعاملزارعني، مع األخذ 
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 بيان المحتويات
 
 الفقرات 

 3 - 1  املقدمة  –أواًل 

ق     دمها األط    راف املتعاق    دة و ال    يت ق     دمتها وأفض     ل املمارس    ات تج    ارب واآلراء وال رفااملع     -ثانياً 
 9ن بشأن تنفيذ املادة و أصحاب املصلحة اآلخر 

4 - 5 

 11 - 6 املشاورات بشأن حقوق املزارعني  -ثالثاً 

 15 - 12 أخرى منتديات يف املزارعني حبقوق الصلة ذات املباحثات -رابعاً 

 اجمل االت: الفكري ة للملكي ة العاملي ة واملنظم ة اجلدي دة النباتي ة األصناف حلماية الدويل االحتاد -خامساً 
  منهما لكل   الدولية الصكوك مع املتبادلة للعالقات املمكنة

16- 20 

 25 - 21 والتعاون الشراكات -سادساً 

 32 - 26 أنشطة أخرى -سابعاً 

 35- 33 املزارعني حقوق تنفيذ لتعزيز مكنةامل ستقبليةامل نشطةاأل -ثامناً 

 36 املطلوبة التوجيهات -تاسعاً 
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 المقدمة -أوالً 
 
 :مجلة أموربني من ، من األمني ما يلي يف دورته السادسةطلب اجلهاز الرئاسي ، 5/2015من خالل القرار  -1
 

 ... جلمع املعلومات على املستويات  اتتويلي زمام مبادر على األطراف املتعاقدة واملنظمات ذات الصلة  حثي
 ؛ارسات بشأن تنفيذ حقوق املزارعنيالوطين واإلقليمي والعاملي لتبادل املعارف واآلراء والتجارب وأفضل املم

  9املادة عليها كما تنص تنفيذ حقوق املزارعني  بتوفر املوارد املالية، إعداد دراسة عن الدروس املستفادة من  رهناي 
 مبا يف ذلك السياسات والتشريعات؛ من املعاهدة الدولية،

 كما حقوق املزارعني  عن عليمية التوحدة بتوفر املوارد املالية، وضع الصيغة النهائية للاً بالتشاور مع املكتب ورهن
 من املعاهدة؛  9املادة عليها تنص 

  نظمة العاملية للملكية املو  مع االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة يةبطريقة تعاضداالخنراط مواصلة
عملية بإمتام  ،اردللقيام معاً، مبا يف ذلك من خالل عملية تشاركية، حسب االقتضاء ورهنًا بتوفر املو  الفكرية
 .املعاهدةبني و بكل منهما الصكوك اخلاصة  بنياملمكنة  اتلرتابطاحتديد 

  من  9املادة ا   عليهكما تنص وق املزارعني    مبدى حقة املعنيني   توعية أصحاب املصلحلنشطة القيام حبملة
 .بتنفيذ هذه احلقوقدفع قدماً املعاهدة كتدبري ضروري آخر لل

 
زيد من القيام مبأصحاب املصلحة اآلخرين إىل األطراف املتعاقدة و اجلهاز الرئاسي من خالل القرار نفسه، دعا  -2

 .لتنفيذ حقوق املزارعني ،توفري معلومات ومدخالت أخرىوكذلك األنشطة، 
 
األمانة يسيرهتا أو قامت هبا ، حقوق املزارعني، اليت 9 عن األنشطة املتعلقة بتنفيذ املادةًا هذه الوثيقة تقرير تقدم  -3

وعمليات أخرى ذات  منتدياتضمن  مباحثاتكما عن وفر معلومات عن مبادرات أخرى،  ت، و هذه السنتنيفرتة خالل 
 .معهاات اليت أقيمت والشراك صلة

 
 األطراف المتعاقدةالتي قدمتها وأفضل الممارسات تجارب واآلراء وال رفاالمع -ثانياً 

 9ن بشأن تنفيذ المادة و أصحاب المصلحة اآلخر قدمها و 
 
مع جلوأصحاب املصلحة اآلخرين املتعاقدة إىل األطراف ًا أصدر األمني إشعار اجلهاز الرئاسي، طلب  بناًء على -4

اآلراء فضمتها إىل  الردود،من  حمدوداً  تلقت األمانة عدداً وقد  1حقوق املزارعني.بشأن آراء ومعلومات عن حالة التنفيذ 
 يف ومات وترد هذه املعلأدناه.  6يف الفقرة يرد تلخيص هلا من خالل مشاورات ت اليت مجعاإلضافية تجارب وال
 .IT/GB-7/17/INF.11وثيقة، ال
 

                                                           
1 FRs EC-008-NCP GB7.  005إشعار عن املسح اإللكرتوين بشأن حقوق املزارعني؛-GB7-  حقوق املزارعني ةمشاور. 
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األطراف قدمتها تقييم التقارير اليت بمجلة أمور، من بني ، لتقوم لجنة االمتثال يف فرتة السنتنياجتماع ل قدع   -5
اً موجز توليفًا حقوق املزارعني، قدمت جلنة االمتثال تناول بعض التقارير ومبا أن  2تنفيذ املعاهدة الدولية.عن املتعاقدة 

وردت اللجنة، وتقارير إضافية فيها نظرت اليت على التقارير  بناءً و  9.3 املتعاقدة لتنفيذ املادة األطرافاختذهتا اليت لتدابري ل
 قدمتها اليت لمسامهةلًا من األطراف املتعاقدة اختذ تدابري حلماية وتعزيز حقوق املزارعني تقدير ًا ، يبدو أن عدداً الحق

 النباتية الوراثية املوارد حلفظ واملزارعون نو األصلي السكان هاقدمها وسيواصل تقدميو  احمللية اجملتمعات هاوستواصل تقدمي
املتعلقة التقليدية  رفااملعماية حل: أهنا اختذت تدابريالبلدان أفادت ، 9مع أحكام املادة اً متشيو  .وتنميتهالألغذية والزراعة 

لألغذية  املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية تقاسميف احلق يف املشاركة املتكافئة ؛ و املوارد الوراثية النباتيةب
 ملوارد الوراثية النباتيةا حبفظواحلق يف املشاركة يف صنع القرارات على املستوى الوطين بشأن املسائل املتعلقة ؛ والزراعة

 حقوقخاصة عن من التفاصيل عن التدابري املتخذة، و  اً معظم التقارير مزيدقدم و . واستخدامها املستدام لألغذية والزراعة
تشريعات الوكذلك معلومات عن  املزرعة، يف املدخرة اإلكثار-مواد/البذوروبيع  وتبادل واستخدام ادخار يف املزارعني
  .وقوانني محاية األصناف النباتية البذوراملتعلقة ب

 
 المزارعين مشاورات بشأن حقوقال -ثالثاً 

 
 وحلقات املشاورات من اً عدد املصلحة أصحاب من وغريها املتعاقدة األطراف تعقد السنتني، فرتة خالل -6

 .أدناهتلك املوجزة  ذلك يف مبا الدولية واحلوارات العمل
 
 املشاورةأهداف  تكان  4.إندونيسيا بايل، ،2016أيلول /سبتمرب 30-27 املزارعني، حقوق بشأن العاملية ملشاورةا -7

بشأن  املمارسات أفضل تبادل خالل من اخلرباتقاسم تو  املزارعني، حقوقلفهم  مشرتكة أرضيةالسعي إىل  العاملية
 املزارعني ومنظمات املتعاقدة األطراف من املشاركون وكان. التنفيذمتتني  كيفية  حول أفكار ومجع ،إحقاق هذه احلقوق

 العروض ملخصيرد و . البحثية واملؤسسات البذور قطاع ومنظمات الدولية احلكومية واملنظمات احلكومية غري واملنظمات
-IT/GB الوثيقة يفو . املزارعني حقوق بشأن العاملية املشاورة وقائع ،IT/GB-7/17/Inf. 10 الوثيقة، يف باحثاتوامل

7/17/Circ. 1،  املزارعني حقوق بشأن العاملية املشاورة من نياملشارك نيالرئيس اقرتاحيتضمن  وإندونيسيا النرويج منتقرير، 
 .العاملية املشاورة يف جرت اليت مباحثاتلل اتفسريمه عكسي للتوصيات موجزاً  املشاركان الرئيسانعرض ي

 
 حتديدت املشاورة إىل سع 5.زمبابوي هراري، ،2016 حزيران/يونيو 29-27 ،ألفريقيا املصلحة أصحاب مشاورة -8

 9 املادة اتنص عليهكما   ،املزارعني حقوقبإحقاق  الوطنية احلكوماتتقوم من خالله  عمليتيسري مسار  ووسائل سبل
 يةة األمهحيوي املزارعني حقوقمع التسليم بأن  ،لألغذية والزراعة النباتية الوراثية املواردوكما تتعلق ب الدولية املعاهدة من

                                                           
 .تقرير جلنة االمتثال، IT/GB-7/17/18يرد تقرير جلنة االمتثال يف الوثيقة  2
 من اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجلة قض ايا ع دم االمتث ال 1-النسق املويحد لرفع التقارير مبوجب القسم خامسامن  19السؤال  3

َذت أية تدابري حلماية حقوق املزارعني وتعزيزها يف بلدكم؟ل طبقاً : "هو  لقانون الوطين، وحسب االقتضاء، هل اختِ 
األمان ة  م نل ب للمش اركني. وط   مالياً  وسويسرا، ومنظمات أخرى قدمت دعماً  إيطاليانظمت املشاورة حكومتا إندونيسيا والنرويج بدعم من حكوميت  4

 تيسري املشاورات. 
وب دعم عي ين وباستض افة مش رتكة م ن الط رفني وزارة الزراع ة وامليكن ة وتنمي ة ال ري م ع يف إطار التنس يق صندوق تنمية التكنولوجيا اجملتمعية م املشاورة نظي  5

  من األمانة
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 وحضر. واستخدامها املستدام لألغذية والزراعة النباتية الوراثية ملوارداصون  ستقبلملو  التغذويو  الغذائيلتحقيق األمن 
 االستشارية اجلماعةو  املدين اجملتمع ومنظمات املزارعني ومنظمات املزارعنيو  6املتعاقدة األطراف ميثلوناً مشارك 59 املشاورة

 ورقةة يف املشاور  واتجون نتائج خلصت وقد. واألكادميية البحثية واملؤسسات اإلقليمية واملنظمات الدولية الزراعية للبحوث
 7.العاملية لمشاورةل موقف أفريقيا تعرضمتاحة للجميع 

 
 ،2016 /أيارمايو 28 ،املزارعنيأصحاب املصلحة بشأن حقوق من  صغرية جمموعةمن  رمسية غري مشاورة -9

قد و . اليت جتاهبه والتحديات املعاهدة من 9 لمادةل الوطين تنفيذاليف احملرز  التقدم دراسة اهلدف كان  8.سويسرا جنيف،
. املدين اجملتمع ومنظمات واألكادميية البحثية واملؤسسات الزراعة وزارات ذلك يف مبا اخللفيات، خمتلف من خرباء احضره

 موجز تقريراإلنرتنت  علىيتوفر و . املزارعني حقوقاليت جتابه إحقاق  تحدياتال تتناول جوهرية رسائلاملشاورة أوجزت و 
  9.املشاورةهذه  عن

 
 اإلنرتنت على سحقامت األمانة مب ،2016 /آبأغسطس 15يونيو/حزيران إىل  1من  10.إلكرتونيةمشاورة  -10

 حقوق لتنفيذ ممكنة واسرتاتيجيات وهنج وخيارات وتصورات آراء مجع هو اهلدف كانو . املزارعني حقوق تنفيذ بشأن
 جمتمع ومنظمات حكومية مؤسساتميثلون  ،اً متعاقد اً طرف 58 جمموعه مامن  اً جميب 166وقد استجاب . املزارعني

 دولية حكومية ومنظمات أكادمييةثية و حب اً أوساطو  حملية وجمتمعات أصلية اً وشعوب ومزارعني حكومية غري منظمات/مدين
 كان  وإن الدولية، املعاهدة أهدافلتحقيق  أساسي املزارعني حقوقإحقاق ن أن و اعترب اجمليبو . بذورال قطاعمنظمات و 

 نيفهم حمدودهذا الوعي و كون هذا الأو   ،له والفهم لمفهومل وعيالاالفتقار إىل  مثلمن  التحديات، من عددي قييد ذلك 
 مبنتديات املزارعني حقوقارتباط  إمكان على الضوءط املسح سلي و . القدرات كفاية  وعدم املايل دعماالفتقار إىل الو 

  يف النتائجلى ع عامةعرضت نظرة قد و (. أدناه الرابع القسم نظرأ) شامالً  األبعاد متعددمفهوماً  تصبحل أخرى وعمليات
الذي  املستدام، االستخداماملعنية ب املخصصة الفنية للجنة الثالث واالجتماعاملزارعني  قعن حقو  العاملية املشاورةكل من 

 اإللكرتوين املسح نتائج عن املعلومات من املزيديرد و . النمسا فيينا، يف 2016 /تشرين األولأكتوبر 25 إىل 24 منعقد 
 .IT/GB -7/17/INF.11 الوثيقة، يف
 

 الفنية اللجنةخذت أ ،2016تشرين األول /أكتوبر 25-24 ،النمسا فيينا، يف عقد الذي الثالث ااجتماعه يف -11
 األنشطة تنفيذ يف احملرز بالتقدم علماً  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام االستخداماملعنية باملؤقتة  ةاملخصص

 بايل، يفاملزارعني  حقوقبشأن  العاملية املشاورة نتائج ذلك يف مبا املزارعني،حقوق  ،9 املادة بشأن قرارالب الصلة ذات
 .املزارعنيحبقوق  الصلة ذات األنشطة من وغريها اإللكرتونية املشاورةو  إندونيسيا،

 

                                                           
 وناميبيا.أنغوال وأوغندا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والكامريون وكينيا ومدغشقر ومالوي  6
 .bq550e.pdf-http://www.fao.org/3/aبشأن حقوق املزارعني متاحة على: فريقيا أتعرض موقف اليت الورقة  7
ة    ة الفكرية واملوارد الوراثي   ة املعنية بامللكي         ة الدولي      ة احلكومي      اد اللجن         ة انعق   ي جنيف مبناسب  ألمم املتحدة فدى ال كويكرنظيم النشاط مكتب   8

 (.(WIPO/GRTFK/IC/30واملعارف التقليدية والفولكلور: الدورة الثالثون 
9 report-summary-consultation-rights-http://quno.org/resource/2016/6/farmers. 

10 events/en/c/430818/-treaty/notifications/detail-http://www.fao.org/plantFRs EC -008-CP GB7N املسح متاح باللغات اإلجنليزية .
 .واإلسبانيةوالفرنسية 

http://www.fao.org/3/a-bq550e.pdf
http://quno.org/resource/2016/6/farmers-rights-consultation-summary-report
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/430818/
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 أخرى منتديات في المزارعين بحقوق الصلة ذات مباحثاتال -رابعاً 
 

 عقدت ،2016 األول تشرين/أكتوبر يف عقدت اليت ،الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي أثناء -12
 والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي إلطارمن ا اخلامسة النسخة سياق يف املزارعني حبقوق هلا صلة مباحثات

املتعلقة  توصياتال وتشمل. العاملي الغذائي األمن جلنة اً سنوي عليه وافقت الذي ،(2016 لعام العاملي االسرتاتيجي اإلطار)
 احلاجة (1): يلي ما املزارعني حبقوق الصلة ذات 2016 لعام العاملي االسرتاتيجي طاراإل يف الواردة والربامج السياساتب

 استخدامها عن النامجة الفوائد وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصول لتيسري املناسبة الظروف هتيئة إىل
 (2)والبيولوجي؛  التنوع تفاقيةال ناغويا ربوتوكولبو  الدولية املعاهدة أمهيةالتسليم ب مثالً،، منصفاً  عادالً مًا استخدا

احلوكمة املسؤولة لألراضي الذي يستدعي  والتغذية، الغذائيلتحقيق األمن  الصغرية احليازات أصحاب زراعة يف االستثمار
، طبقاً ال سيما النساءو حليازات الصغرية، واحليازة ألصحاب ا التملكواملوارد الطبيعية مع الرتكيز على كفالة فرص 

الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي للخطوط التوجيهية 
  .تقودها البلدان تدابري أخرى تسعى إىل األهداف نفسهاإىل  ضافةباإل ،الوطين

 
 بإعالن املعين العضوية املفتوح الدويل احلكومي العامل للفريق الرابعة الدورةوأثناء  اإلنسان، حقوق جملس يف -13

  من الفرتة يف عقدت اليت ،الريفية املناطق يف العاملني األشخاص من وغريهم الفالحني حبقوق املعين املتحدة األمم
احلق يف  إىل 19 املادة يف يشري الذي 11اإلعالن، شروعم فريقال مقرر قدم سويسرا، جنيف، ،2017/أيار مايو 15-19

 12.البذور
 

 صلةتوياهتا حملكانت   القرارات من اً عدد البيولوجي التنوع اتفاقية يف األطراف ملؤمتر عشر الثالث االجتماعاعتمد  -14
 13.الدولية املعاهدة من 9 املادة بأحكام

 
خلطوط ا مشروع على العمل مواصلةإىل والزراعة  لألغذية الوراثية املوارد هليئة عشرة السادسة العادية لدورةا دعت -15

ويف ما  14.للمحاصيل الربية واألقارباألصلية  السالالت/املتعلقة باألصناف اليت يستخدمها املزارعونب التقنية التوجيهية
إقامة شبكة عاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها وإدارهتا داخل املزرعة، طلبت يتعلق باقرتاح 

                                                           
11  ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/051/60/PDF/G1705160.pdf?OpenElement-dds-https://documentsA/HRC/WG.15/4/2. . 
12 A/HRC/WG.15/4/2 ،متاح على : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WG.15/4/2. 
13 CBD/COP/DEC/XIII/3 (اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي وحتقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي ، مبا يف  إجراءات اسرتاتيجية لتعزيز تنفيذ

 ،35، الفقرة 9والصفحة  27، الفقرة 8صفحة ال، تعميم وإدماج التنوع البيولوجي يف القطاعات وعربهاما يتعلق بذلك 
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-en.pdf .CBD.COP/DEC/XIII/18 ( اخلطوط التوجيهية الطوعية لوضع آليات

، رهناً بالظروف الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية "موافقة"أو " ستنريةاملسبقة و املرة و احل وافقة"املاملبادرات املالئمة لضمان ذلك من  وتشريعات أو غري
والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق هذه ، و"مشاركتها يف ذلك " حلصول على معارفها وابتكاراهتا وممارساهتاعلى االوطنية، 

 ما صخص صون التنويع البيولوجي واستخدامه املستدام، ولبإبال  عن التمليك غري املشروع للمعارف التقليدية املعارف واالبتكارات واملمارسات يف
 . https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-18-en.pdf  ،(واحليلولة دونه

الطوعية لصون أصناف املزارعني/ السالالت احمللية واستخدامها : النسخة املنقحة من مشروع اخلطوط التوجيهية  Inf.18-CGRFA/16/17الوثيقة  14
 .على املستوى الوطين

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/051/60/PDF/G1705160.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WG.15/4/2
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-en.pdf
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تعزيز الشبكات الوطنية واإلقليمية لصون تلك املوارد، مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء اهليئة إىل املنظمة مواصلة 
  15.القدرات وتيسري الشراكات

 
 للملكية العالمية والمنظمة الجديدة النباتية األصناف لحماية الدولي االتحاد -خامساً 

 منهما لكل   الدولية الصكوك مع المتبادلة للعالقات الممكنة المجاالت: الفكرية
 

 األصناف حلماية الدويل االحتادالتواصل مع  ألمانةيف دورته السادسة، واصلت ا الرئاسي اجلهاز طلببناءي على  -16
 املتبادلة للعالقات املمكنة جملاالتوضع الصيغة النهائية لعملية حتديد ال الفكرية للملكية العاملية واملنظمة اجلديدة النباتية

 .منهما لكل الدولية الصكوك مع
 

 للعالقات املمكنة جملاالتا حتديد عملية عنم آخر املعلومات أصدر األمني إشعاراً يقدي  ،2016 /شباطفرباير يف -17
 العاملية واملنظمة اجلديدة النباتية األصناف حلماية الدويل االحتادمن  لكل   الدولية الصكوكاملعاهدة الدولية و  بني املتبادلة
 مع وبالتشاور اآلخرين، املصلحة وأصحاب املتعاقدة األطراف من الواردة املدخالت على بناءً و  16.الفكرية للملكية
سائل املب قائمةفيها لتنظر الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة لجنة االستشارية لالحتاد لإىل  األمني قدم املكتب،
حلماية  الدويل االحتاداتفاقية و  الدولية املعاهدة بنياملمكنة  املتبادلة العالقات حول مشرتكة لندوة عريضة اً وخطوطاملمكنة 

 .املوجزها برناجمعلى مشروع و  شرتكةامل ندوةال الدويل على االحتاد جملس وافق، الحق وقت يفو . األصناف النباتية اجلديدة
 

 املتبادلة العالقات حول الندوةفعقدت . للندوة الالزمة والرتتيباتتحضريات ال منياأل أعدي  املكتب، مع التشاورب -18
 النباتية األصناف حلماية الدويل بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واتفاقية االحتاد الدولية املعاهدة املمكنة بني

اً مشارك 140 من أكثر اوحضره. سويسرا جنيف، يف الدويل االحتاد مقر يف 2016/تشرين األول أكتوبر 26يف  اجلديدة
 املتبادلة العالقاتحول  العروض منًا عدد املشاركون تلقىو . اخلاص والقطاع املدين واجملتمع زارعنياملو  كوماتاحل ميثلون

 .الوطين املستوى علىالصكنيي  تنفيذ يفاملتعاقدة  األطرافجتارب  عنوأخرى  الدويل، االحتاد واتفاقية الدولية املعاهدة بني
 

 Raimundo والسيد ،اجلهاز الرئاسي رئيسبصفته  ،Muhamad Sabran السيد الندوة رئاسة يف شارك -19

Lavignolle ، من  كل  وفوائد أهداف إىل وأشارا. اجلديدة النباتية األصناف حلماية الدويل الحتادرئيس ابصفته نائب
. متعاقد طرف لكل اخلاص السياقاألخذ باحلسبان  مع ،متعاضدة بطريقة اوتنفيذمه اتفسريمه إىل واحلاجة الصكني
 هذا لتعزيز املنظمتني من يلزم قد الذي الدعم وأبرزا العملية، هذه يف املصلحة أصحاب مجيع إشراك ضرورة على وشددا
 املعاهدة املمكنة بني املتبادلة العالقات حول الندوة وقائع ،IT/GB-7/17/Inf.14 الوثيقة يف الندوة تقرير ويرد. اهلدف
 .اجلديدة النباتية األصناف حلماية الدويل بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واتفاقية االحتاد الدولية

 
 حتديد هبدف ،الفكرية للملكية العاملية املنظمة مع مشرتكة بأنشطة لقياما إمكانيات استكشاف األمانة واصلت -20

 على بناءي و . الفكرية للملكية العاملية املنظمة تديرهااليت  والصكوك الدولية املعاهدة بني للرتابطاملمكنة  اجملاالتاملزيد من 
                                                           

 .ms565a.pdf-http://www.fao.org/3/a متاح على: .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  93الفقرة  15

 .pdfabc786-http://www.fao.org/3/a.متاح على  16

http://www.fao.org/3/a-ms565a.pdf
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 للملكية العاملية املنظمة أعضاءانتباه  لفت التالية اخلطوةستكون  ،العاملية لمنظمةل العامة األمانة مع أولية مشاورات
 فرتة خاللبأن يقوم الطرفان  اقرتاحاً ذلك  يشمل أن وميكن. الصلةالتايل ذي  اجتماعهم يفالكامل للعملية  الفكرية
 الدولية املعاهدة بنيللرتابط مكنة امل اجملاالت لتحديد جديدة دراسية حلقةبتنظيم بصورة مشرتكة قبلة امل السنتني

 .العاملية املنظمة تديرها اليت الدولية والصكوك
 

 والتعاون الشراكات -سادساً 
 

 ونشر املوارد وتعبئة القدرات بناء خالل من املزارعني حقوق تنفيذ لتعزيز املنظمات من عدد مع األمانة تعاونت -21
 .املعلومات

 
. املزارعني حقوق بشأن القدرات لبناء املشرتك الربنامج تنفيذ الزراعية للبحوث العاملي املنتدى أمانةدعمت  -22

 17.الربنامج لتنفيذ أخرى ووطنية دولية منظمات مع شراكات وإقامة املوارد تعبئة على اناألمانت وتعاونت
 
كما ساهم يف   ،18املزارعني حقوق بشأن الدعوة مواد ونشر إعداد يف املتحدة األمم لدى كويكر  مكتب ساهم -32

 .املواردتعبئة و  املزارعني حقوق بشأن عمل حلقات تنظيم
 

 اتالتآزر  حتديد إىل معاً  واألمانة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التابعة الصغرية املنح برنامج وحدة سعت -24
 الوراثية املواردصون على  األصليني للسكان احمللية واجملتمعات املزارعني قدرات لبناء الصغرية املنح لربنامج اجلديدة والفرص
 .املستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية

 
 عقدت اليت ة  العاملي املشاورة بنتائج ا   اهتمامه عن املشرتكة الغذائية للسيادة الدولية التخطيط جلنة أمانة أعربت -25
من برنامج االستخدام  "املستدام واالستخدام املزارعني حقوق بشأن القدرات وبناء تدريبالعنصر "بو  ،إندونيسيا ،بايل يف

 20.التخطيط مرحلة يفتزال  فال الدولية التخطيط جلنة هبا قومت اليت املتابعة أنشطة أما 19.املستدام
 

 أنشطة أخرى -سابعاً 
 

                                                           
 .Inf.12-IT/GB/7/17ترد األنشطة التفصيلية يف الوثيقة  17
18 Sustainability-&-http://quno.org/resources/Food. 
، برن  امج العم ل بش أن االس تخدام املس  تدام للم وارد الوراثي ة النباتي ة لألغذي  ة والزراع ة واملب ادرات الداعم  ة Res 4-IT/GB/6/15م ن الوثيق ة  1اجل دول  19

http://www.fao.org/3/a-bl143a.pdf. 
حلق  ة عم  ل دولي  ة لتنمي  ة الق  درات يف م  ايل يف  (1)لق  يت عم  ل مه  ا: تنظ  يم حختط  ط لأمان  ة جلن  ة التخط  يط الدولي  ة كان  ت وق  ت إع  داد ه  ذه الوثيق  ة،   20

ن  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  (2)؛ و 2017 أيلولس  بتمرب/
بع د انته اء و إىل اجله از الرئاس ي، اتني الن دوتني عن دما تت وفر ازي ل. وس تقدم املعلوم ات املتعلق ة هب يف الرب  2017لألغذية والزراعة يف النصف الثاين من عام 

  الدورة، إىل األطراف املتعاقدة.

http://www.fao.org/3/a-bl143a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl143a.pdf
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 يف املشاركة خالل من ذلك يف مبا املزارعني، حقوق تنفيذتوفري معلومات عن  فرصانتهاز  األمانة واصلت -26
 املزارعني ملمثلي كبرياً حضورًا   جتتذب اليت الصلة ذات الدوليةالفعاليات واألنشطة و  االجتماعات مبناسبة حوارات تنظيم

 .أو تيسري هذه احلوارات األصلية والشعوب احمللية واجملتمعات
 

 اجملتمع ليةآل جانيب اجتماع عقد يف األمانة شاركت ،العاملي الغذائي األمن للجنةاألربعني و  الثالثة الدورة خالل -27
 اجملتمع ومنظمات املزارعني ومنظمات الفالحني دورالنشاط  هذاأبرز قد و . 2016 األول تشرين/أكتوبر 20 يف املدين
 الوضوح إىل ودعا. والزراعة لألغذية النباتية الوراثية واملوارد الزراعي البيولوجي التنوع وإدارة تطويرو  صون يف املدين

 .املزارعني حقوق حقاقإ إىل دعا كما،  والزراعة لألغذية الوراثية للموارد العامليةاحلوكمة  يف واالتساق
 

التوصيات أعديه الرئيسان املشاركان على مؤمتر األطراف الثالث عشر يف اتفاقية التنوع  وع رض ملخص عن -28
البيولوجي خالل االجتماع اجلانيب الذي عقد يف منظمة األغذية والزراعة عن "التنوع الوراثي من أجل عامل خال من 

  21اجلوع: التعاون الدويل من خالل منظمة األغذية والزراعة".
  

 واألمانة والنرويج إندونيسيااشرتكت  والزراعة، لألغذية الوراثية املوارد هليئة عشرة السادسة العادية لدورةا خالل -29
 موجز  ماعهذا االجت رض يفوع   املزارعني، حقوقحقاق إل املتعددة الفوائد على الضوء سلط مشرتك اجتماعيف تنظيم 
 .املزارعني حقوق بشأن العاملية لمشاورةلالرئيسان املشاركان  لتوصيات

 
 والزراعة األغذية ملنظمة التابع األصلية بالشعوب املعين اإلدارات بني املشرتك العامل الفريق مع األمانة تعاونت -30
 هذه تمشلقد و . العامل الفريق نظمها اليت املزارعني حبقوق املتعلقة اجلانبية واالجتماعاتاألنشطة  من سلسلة خالل من

 ةاملعرف نظم ومحاية األصليني للسكان الغذائية النظم بشأن املفتوح واحلوار 2017،22 لعام للشباب العاملي املؤمتر
 23.التقليدية

 
 التقدم عن معلومات لتقدمي صلةال ذات عملال حلقات يف البيولوجي للتنوع الدولية املنظمة مع األمانة تعاونت -31

  24.املزارعني حقوق تنفيذ يف احملرز
 

 لوحدةوضعت الصيغة النهائية ل اخلرباء، األقران استعراضات من جولةيف أعقاب و  املكتب، مع بالتشاور -32
 ستتاح، كما للمعاهدة الشبكي املوقع على متاحة لوحدةمن هذه ا اإللكرتونية والنسخة. املزارعني حقوق بشأن التعليمية

 25.(INFORMEA) األطراف املتعددة البيئية االتفاقات بشأن لبإعالم املتحدة األمم بوابة خالل من
 

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

 .2017أبريل/نيسان  7إىل  5مؤمتر منظمة األغذية والزراعة العاملي للشباب الذي استضافته املنظمة يف الفرتة من  22
 .2016نوفمرب/ تشرين الثاين  11نظم يف مقر منظمة األغذية والزراعة يف  23
؛ وحلقة 2017أبريل / نيسان  7-3انعقدت يف الفرتة من  ومدغشقر، بننحلقة عمل حول التنفيذ املتعاضد لربوتوكول ناغويا واملعاهدة الدولية يف  24

 .2017يونيو/حزيران  6، ركز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةهات االتصال ملعمل حول سياسات املوارد الوراثية جل
25 /https://www.informea.org. 

https://www.cbd.int/side-events/2238
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 المزارعين حقوق تنفيذ لتعزيز ممكنةال مستقبليةال نشطةاأل -ثامناً 
 

صون  يف املزارعني حقوق أمهية األمانة تلقتها اليتاالستجابات و  عقدت اليت املختلفة املشاوراتواتج ن تؤكد -33
 واألنشطة اجليدة املمارسات من العديد رضع   أوقد و ضيح و . املستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد

 .االقتضاء حسب نطاقها، وتوسيعنشرها  ميكناليت  املزارعني حقوق تنفذ اليت العملية
 

. الوطين املستوى على املزارعني حقوق تنفيذ يف احملرز التقدم لتقييم هاماً  سبيالً ًا أيض والردود املشاورات وفرت -34
 لتنفيذ التقنية واملساعدة القدرات بناء إىل احلاجة نو الرئيسي املصلحة أصحاباليت قدمها  والتصورات اآلراء أبرزتقد و 

وردت  اليت التعبري خطاباتأيضًا يف املزارعني  حقوق لتنفيذ القدرات بناء إىل احلاجةعكست ان كما  26.املزارعني حقوق
 رالذي يسي  27والتعاون الشراكات مكتب مع املنظمةداخل  األمانة تعاونت وباملثل،. خمتلفة مؤسسات من األمانةإىل 

 بلدان بني التعاون مرفق خالل من املستدام واالستخدام املزارعني حقوق بشأن القدرات وبناء للتدريب الدعم تقدمي
 .لمنظمةل التابع اجلنوب

 
 على املزارعني حقوقإحقاق  لتعزيز تقنية مساعدة تتطلب اليت القدرات تنمية الحتياجات االستجابة بغية -35

 :املزارعني حقوق تنفيذمشاهبة  أنشطة أو التالية األنشطةستعزز  املالية، املوارد بتوفراً رهنو  الوطين، املستوى
 

 ؛هلا الفين الدعموتقدمي  املزارعنيحقوق  بشأنني واإلقليميني الوطني املصلحة أصحاب مشاورات تيسري 
 املزارعني؛ حلقوق الوطين تنفيذال من املستفادة والدروس املمارسات أفضل ونشر إعداد 
  مشاركة أصحاب املصلحة وتوطيد تنمية القدرات كدليل على دعم املزارعني من أجل صون املوارد الوراثية تعزيز

املنافع املنصوص النباتية لألغذية والزراعة وإدارهتا على حنو مستدام وحتليل التأثريات املمكنة على النفاذ وتقاسم 
 عليها يف املعاهدة الدولية؛

 حقوقبإحقاق  ةتعلقامل واملبادرات الربنامج حول اجلنوب بلدان بني فيما اخلربات وتبادل اتوالتآزر  التعاون تعزيز 
  ؛املزارعني

 حقوقتعميم ل املعنيني املصلحة وأصحاب املتعاقدة األطرافالتواصل مع و  املوارد تعبئة إىل الرامية اجلهود زيادة 
 .موبراجمههؤالء  خطط يف املزارعني

 
 المطلوبة التوجيهات -تاسعاً 

 
قبلة امل اخلطواتعلم باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة، وتوفري التوجيه بشأن أخذ اجلهاز الرئاسي مدعو إىل  -36

 هبذه الوثيقة. املرفقعناصر قرار ممكن يرد يف العتبار مع األخذ با الدولية، املعاهدة مبوجب املزارعني حقوق تنفيذ لدعم
  

                                                           
الدولية، وصون واستدامة مواد املوارد الوراثية النباتية، وتوثيق نظم املعارف للشعوب األصلية، كما يف تعزيز فهم حقوق املزارعني مبوجب املعاهدة مثاًل   26

 .ووضع سياسات املوارد الوراثية النباتية، وآليات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، واخلطوط التوجيهية جلودة البذور
 .تمع املدين والشعوب األصليةوحدة منظمة األغذية والزراعة املسؤولة عن منظمات اجمل  27 
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 المرفق
 

 2017**/ مشروع القرار
 

 حقوق المزارعين، 9 المادة تطبيق
 

 الرئاسي، الجهاز إن
 
وستواصل تقدميها  قدمتها اليتالعامل  أقاليم خمتلفيف  الكربى باملسامهة الدولية عاهدةيف امل االعرتاف يستذكر إذ

  استخدامهاوتنميتها و  النباتية الوراثية املوارد صون من أجل واملزارعونوجمتمعات السكان األصليني  احمللية اجملتمعات
 كافة؛  العامل أرجاء يف لزراعةاو  ألغذيةل كأساس

 
 :5/2015و 8/2013و 6/2011و 6/2009و 2/2007 هقرارات ستذكرإذ يو 
 
 مبا ،9 املادة لتطبيق وطنية عمل خطط وضع إمكانيةالنظر يف  إىل املتعاقدة األطراف منكل طرف   يدعو (1)

 ؛وتنفيذها هذه العمل خطط وضعيف عن التقدم احملرز  املعلوماتإىل توفري و  ،6و 5 املادتنيتطبيق  مع يتماشى
 
 يف الصلة ذوي املصلحة وأصحاب املزارعني منظمات إشراكإىل  املتعاقدة األطراف منكل طرف  يدعوو  (2)

سعياً إىل  القدرات وبناء التوعيةتعزيز و  املستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بصون املتعليقة الشؤون
 الغاية؛ هذهحتقيق 

 
 مبا ،أخرى ومشاورات إقليمية عمل حلقات لعقد مبادرات اختاذ إىل املعنية واملنظمات املتعاقدة األطراف يدعوو  (3)

 9 املادةكما تنص عليها   املزارعني حقوق إعمالبشأن  والتجارب واآلراء رفااملع لتبادل املزارعني، منظمات مع ذلك يف
 ؛الرئاسي الثامنة للجهاز الدورة يف النتائج وعرض ،الدولية املعاهدة من
 
 ؛ املالية املواردبتوفر رهناً و إذا ط لب ذلك  املبادرات هذه تيسري األمنيمن  يطلبو  (4)
 
 حكوميت إىل يتوجه بالشكرو ؛2016 يف عام املزارعني حقوقبشأن  العاملية املشاورة مبجريات يرحبو  (5)

 وسويسرا إيطاليا حكوميتإىل  أيضاً  يتوجه بالشكرو ؛املشاورة تنظيمل السخي الدعم علىوغريمها  والنرويج إندونيسيا
 ؛نااملشارك ناالرئيساليت قدمها  التوصيات لخصمباً علم يأخذو  ؛مشاورةلل املايل لدعمها

 
آرائهم  إبداءخاصة منظمات املزارعني، إىل و األطراف املتعاقدة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني،  يدعوو  (6)
بشأن حقوق  9لمادة لتطبيق على املستوى الوطين للخيارات ممكنة على لدى إعداد الدراسة كمثال ستخدم لت  جتارهبم و 

 ؛للتشريعات الوطنيةاً حسب االقتضاء ووفق ، وذلكاملزارعني
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 املزارعني حقوقبشأن  التعليمية وحدةالصيغة النهائية لل لوضعبه قامت ي ذال للعملجبهود األمانة يشيد و  (7)
 ؛إىل القيام بذلك املتعاقدة األطراف يدعوو واستخدامها التعليمية وحدةالنشر هذه  األمني من يطلبو ؛نشرهالو 
 
مع املنتدى العاملي شرتك املبشأن حقوق املزارعني برنامج بناء القدرات  تنفيذ مواصلة األمني من يطلبو  (8)

 ؛للبحوث الزراعية ومع منظمات أخرى معنية
 
لقيامهما بصورة مشرتكة  حلماية األصناف النباتية اجلديدة الدويل االحتاد ومكتب األمني إىل ريتوجه بالشكو  (9)
 واالتفاقية والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية املعاهدة بني املمكنة املتبادلة عن العالقات ندوة تنظيمب

 اجملاالت حتديد عملية مواصلة املالية، املوارد فربتو ًا رهن األمني،من  يطلبو ؛اجلديدة النباتية األصناف الدولية حلماية
حلماية األصناف النباتية  الدويل االحتاد واتفاقية ،9 املادة سيما وال الدولية، املعاهدة بني املتبادلة للعالقاتاملمكنة 
 الفكرية للملكية العاملية لمنظمةالتابعة ل الصلة ذات الصكوك معمشاهبة  عملية إجراء إمكانية واستكشاف اجلديدة
 ؛تهاأمان مع بالتعاون

 
 إىل ويدعوها ؛املزارعني حقوق تنفيذ دعم إىل الرامية األنشطة يف املزارعني منظمات شاركةمل ويعرب عن تقديره (10)

 اليت الفرعية لهيئاتل الدورات بنيذات الصلة يف ما  جتماعاتاال ويفاجلهاز الرئاسي  دورات يفالفاعلة  املشاركة مواصلة
 الواجب االعتبار إيالءمع و  الدولية، للمعاهدة ةالداخليلالئحة ًا وفقو  االقتضاء حسب ،اجلهاز الرئاسي أنشأها

 ؛املدين اجملتمع معات شراكلل والزراعة األغذية منظمةالسرتاتيجية 
 
 املعنيني املصلحة وأصحاب املتعاقدة األطراف دعممن أجل  املوارد تعبئةل هوداجل تكثيف األمانة من يطلبو  (11)
 أوقدمي ت املالية، املوارد بتوفرًا رهنو  ؛الدولية املعاهدةكما تنص عليها   املزارعني حقوق تنفيذ لتعزيز القدرات بناء دفهب

 ذلك يف مبا املزارعني، حقوق إعمال جهود ملؤازرة املعنيني املصلحة وأصحاب املتعاقدة لألطراففنية ال املساعدة تيسري
 االقتضاء؛ حسب الوطنية، هموبراجم همخطط يف ملزارعنيلتعميم حقوق ا وآليات إجراءات خالل من

 
املادة  كما تنص عليهانشطة بشأن حقوق املزارعني  وتواصل أعمال توعية مواصلة القيام باألمني على  شجعيو  (12)

  تنفيذ هذه احلقوق؛دفع قدماً بللأصحاب املصلحة املعنيني كتدبري ضروري صاحل لالدولية من املعاهدة  9
 
  ذيةاألغ منظمة داخل ،9 املادةب الصلة ذات العمليات متابعة املالية، املوارد بتوفرًا رهن األمني، من يطلبو  (13)

 ؛ارباالعتب املزارعني حقوقأخذ  تعزيز بغية وخارجها،والزراعة 
 
 املالية؛ املوارد توفري خالل من ذلك يف مبا القرار، هذا يفددة احمل األنشطة دعم املتعاقدة األطراف يناشدو  (14)
 
 .القرار هذا نفيذبشأن ت تقريراً  الثامنة دورته يف اجلهاز الرئاسي إىلرفع ي أن األمني من يطلبو  (15)
 


