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ّ                                                                                 عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلد  من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من املش ُ   ط بع  ّ          اركني التكر م بإحضار                                            
  نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.

MZ687/A 

A 
 

 الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ةالمعاهد

ّ                         االجتماع الثاني لفريق الخبراء التقني المخص ص المعني بحقوق المزارعين                                          

 2019مايو/أيار  23-20روما، إيطاليا، 

 المتاحة لتشجيع إعمال حقوق المزارعين وتوجيهه وتعزيزه، الخيارات 
 من المعاهدة الدولية 9على نحو ما تنص عليه المادة 

 
 مقدمة –   ً أوال  

 
      ً                                                                  ، وفقاً الختصـــــاصـــــاته، بوضـــــع خيارات لتشـــــجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه                   مت تكليف فريق اخلرباء  - 1

                            ً         من املعاهدة الدولية، استناداً إىل اجلرد.  9                         على حنو ما تنص عليه املادة 
 
                              واتفق على إيالء االعتبار الكامل         القضــــــــــــــية                                         ً                وتبادل فريق اخلرباء، يف اجتماعه األول، أفكاراً أولية بشــــــــــــــأن هذه   - 2

 1                         لتطويرها خالل هذا االجتماع.
 
                                          وتوفر معلومات عن األمثلة املســتمدة من عمليات    ،        "خيارات"      صــطلح                                  وتســتكشــف هذه الوثيقة املعاين املمكنة مل  - 3

                                         ومنتديات دولية أخرى طورت مستندات مماثلة. 
 
                                                                                       وقد يرغب فريق اخلرباء يف اســـــتخدام هذه الوثيقة كأســـــاس ممكن للمناقشـــــة وكمدخل لوضـــــع خيارات لتشـــــجيع   - 4

                       . وميكن أن توفر الوثيقــة            هــدة الــدوليــة       من املعــا  9                                                            إعمــال حقوق املزارعني وتوجيهــه وتعزيزه على حنو مــا تنص عليــه املــادة 
IT/GB-8/AHTEG-2/19/3  ا                                                          ً      ً جرد التدابري الوطنية وأفضــــــل املمارســــــات والدروس املســــــتفادة، أســــــاســــــاً إضــــــافيً         بعنوان    

           للمناقشة.      ً ممكًنا
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 معنى مصطلح "خيارات" واستخدامه –    ً ثاني ا
 
                                           التمييز بين "الخيارات" و"الخطوط التوجيهية"   أ) (
 
                                                                                  طلــب فريق اخلرباء إىل األمــانــة تقــدمي توضــــــــــــــيح حول مــا ميكن فهمــه من مصــــــــــــــطلح "اخليــارات" وكيف ختتلف   - 5

                          هذه عن "اخلطوط التوجيهية".
 
           )، من اجلذر optionem                                                                       كلمة "خيار" تعين "فعل االختيار" وهي تنشـــــأ يف القرن الســـــادس عشـــــر من الالتينية (  - 6
oíopt  حرية االختيار"، من املصدر                               الذي يعين "االختيار، االختيار احلر ،                          optare  "وقد عّربت العديد 2                 أي الرغبة، اختار.         ّ       

            لجوء، املالذ؛                                                                          مماثل لكلمة "خيار"، مثل القدرة، أو احلق، أو فرصــــــــــــــة االختيار؛ اخليار؛ البديل؛ ال                    من القواميس عن معىن
                                التفضـــــيل؛ أو ميكن وصـــــفها كشـــــيء واحد                                                                    اإلمكانية؛ مســـــار العمل؛ احلق يف االختيار؛ حرية االختيار؛ احلرية؛ االختيار؛ 

   3                                              ميكن اختياره من جمموعة احتماالت؛ أو حرية االختيار.
 
                                                                                        تســــــتخدم العديد من املنظمات الدولية مصــــــطلح "اخليارات" عندما ترغب يف تقدمي مســــــارات عمل أو جمموعة   - 7

                                   التوجيهية اليت هتدف إىل تقدمي توجيهات.                                                              من التدابري املمكنة لتحقيق األهداف املرجوة، مقارنة باستخدام اخلطوط 
 
                                                                                   مصـــــــــــطلح "اخلطوط التوجيهية" املعلومات اليت هتدف إىل تقدمي املشـــــــــــورة حول كيفية القيام بشـــــــــــيء ما،      ويعين   - 8

                    ً                                وميكن أن يكون مرادفاً لـــــــــــــــــــ"توصـــــية، مشـــــورة، اقرتاح، اجتاه"،   5                  قاعدة عامة، نصـــــيحة؛  4                           أو ما ينبغي أن يكون شـــــيء ما؛
    6                                                                                    ثال، إذا أصدرت مؤسسة إرشادات حول شيء ما، فإ�ا تصدر نصيحة رمسية حول كيفية القيام بذلك.           على سبيل امل

 
                                          لمساعدة البلدان على تحقيق أهداف االتفاقيات    –                                                الخطوط التوجيهية والوثائق المماثلة داخل المنظمة    ب) (

                                           الدولية أو مساعدتها على تحقيق أهداف محددة.
 
                                         املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     بشأن                 املعاهدة الدولية  
 

                                                      
2  https://www.etymonline.com/word/option. 
 ؛https://ahdictionary.com/word/search.html?q=option; webster.com/thesaurus/option-https://www.merriamالقواميس:  3

om/definition/english/option_1?q=optionhttps://www.oxfordlearnersdictionaries.c؛ 
ies.com/thesaurus/optionhttps://en.oxforddictionar; https://en.oxforddictionaries.com/definition/option؛ 

https://www.dictionary.com/browse/option; webster.com/thesaurus/option-https://www.merriam؛ 
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/option. 

 .)Cambridge )ry.cambridge.org/it/dizionario/inglese/guidelinehttps://dictionaقاموس   4
5  https://en.oxforddictionaries.com/definition/guideline. 
 .)Collins )https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guidelineقاموس   6

https://www.etymonline.com/word/option
https://ahdictionary.com/word/search.html?q=option
https://www.merriam-webster.com/thesaurus/option
https://www.merriam-webster.com/thesaurus/option
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/option_1?q=option%D8%9B
https://en.oxforddictionaries.com/thesaurus/option%D8%9B
https://en.oxforddictionaries.com/thesaurus/option%D8%9B
https://en.oxforddictionaries.com/definition/option
https://www.dictionary.com/browse/option%D8%9B
https://www.dictionary.com/browse/option%D8%9B
https://www.merriam-webster.com/thesaurus/option
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/option
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/guideline
https://en.oxforddictionaries.com/definition/guideline
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guideline
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                                                                   ربة حمدودة يف وضــــــــــــــع خطوط توجيهية أو وثائق مماثلة ملســــــــــــــاعدة األطراف املتعاقدة  خب               ملعاهدة الدولية        تتمتع ا  - 9
                                                                                                   على تنفيذها. ومع ذلك، فقد وضــــــــــــــعت مواد تدريبية ملســــــــــــــاعدة األطراف املتعاقدة على تعزيز فهم املعاهدة الدولية. 

       األحكام                                                     مبا يف ذلك بشــأن حقوق املزارعني، وجمموعة أدوات لدعم تنفيذ   7                                   تدريبية مثل ســلســلة من وحدات التعليم،     مواد 
   8                                                                            املتعلقة حبفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام.

 
                                     هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 

                                                                                                 ملعاجلة الثغرات والتحديات الرئيســــــــــية احملددة يف التقييمات العاملية، قد توافق هيئة املوارد الوراثية لألغذية     ً ســــــــــعياً   -  10
                                                                                                 والزراعة على االســـــــــــتجابات على صـــــــــــعيد الســـــــــــياســـــــــــات، مثل خطط العمل العاملية، أو اخلطوط التوجيهية، أو املعايري، 

                                                          اذ إجراءات لتعزيز صــــــــون املوارد الوراثية واســــــــتخدامها املســــــــتدام            احلكومات باخت                 اليت تلتزم مبوجبها    ،                أو مدونات الســــــــلوك
    9                     يف القطاعات ذات الصلة.

 
                        جلنة األمن الغذائي العاملي 
 

    ً                                                                                      ســــــــــعياً لضــــــــــمان األمن الغذائي والتغذية للجميع، تقوم جلنة األمن الغذائي العاملي بوضــــــــــع واعتماد توصــــــــــيات   -  11
                                                      توجيهية طوعية بشـــــأن جمموعة واســـــعة من املواضـــــيع، هتدف إىل حتســــني                                      وتوجيهات للســـــياســـــات، وأطر للعمل، وخطوط 

 10                       األمن الغذائي والتغذية.
 
                                                                                      وثــائق المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة األخرى لــدعم البلــدان على تحقيق أهــداف االتفــاقيــات الــدوليــة    ج) (

                                   أو مساعدتها على تحقيق أهداف محددة.
 
                               االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي 
 

                                                                         واملنظمات الدولية والقطاعات ذات الصــــــــلة، تضــــــــع االتفاقية بشــــــــأن التنوع البيولوجي       ً               ســــــــعياً ملســــــــاعدة البلدان  -  12
                       دعم وتنفيـــذ خمتلف األحكـــام                                   وثـــائق الـــداعمـــة املمـــاثلـــة اليت هتـــدف إىل                                          اخلطوط التوجيهيـــة والنهج واملبـــادئ واألدوات وال

   11                         واالتفاقيات مبوجب االتفاقية.
 

                                                      
7  /modules/ar-treaty/tools/training/educational-http://www.fao.org/plant. 
8  /use/overview/en-sustainable-for-treaty/tools/toolbox-://www.fao.org/planthttp. 
9  /guidelines/ar-and-standards-instruments/codes-http://www.fao.org/cgrfa/policies/global. 

10  /guidelines/ar-and-tandardss-instruments/codes-http://www.fao.org/cgrfa/policies/global. 
11  https://www.cbd.int/guidelines/default.shtml. 

http://www.fao.org/plant-treaty/tools/training/educational-modules/ar/
http://www.fao.org/cgrfa/policies/global-instruments/codes-standards-and-guidelines/ar/
http://www.fao.org/cgrfa/policies/global-instruments/codes-standards-and-guidelines/ar/
https://www.cbd.int/guidelines/default.shtml
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                             حلماية األصناف النباتية اجلديدة            االحتاد الدويل  
 

    ً                                                                                             ســــعياً لتوفري نظام فعال حلماية األصــــناف النباتية وتعزيزه، يضــــع االحتاد الدويل حلماية األصــــناف النباتية اجلديدة   -13
      ً وخطوطاً   12 ،                        ّ         بشـــــأن االســـــتثناءات حلقوق مرّيب النباتات          التفســـــريية        املالحظات                 على ســـــبيل املثال،   ،               مالحظات توضـــــيحية

                                                                                      على ســـــبيل املثال، املقدمة العامة لفحص التمييز واالتســـــاق واالســـــتقرار ووضـــــع أوصـــــاف متجانســـــة ألصـــــناف           توجيهية،
   13                  جديدة من النباتات.

 
                                                                                  املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 

                                              ليس املشــورة اليت متلي الســياســات، ومع مراعاة واليات       ً                                         ســعياً لتوفري املعلومات ذات الصــلة بالســياســات، ولكن  -14
                                                                                                       كل من االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف، ينشـــــــر املنرب احلكومي الدويل للعلوم والســـــــياســـــــات يف جمال التنوع البيولوجي 

    لة.                                                                                         وخدمات النظم اإليكولوجية دليل تقييم اإلنتاج على أربع مراحل خمتلفة، مع توجيهات مفصلة يف كل مرح
 

 وثائق مختارة قد تساعد على وضع الخيارات –    ً ثالث ا
 

            ً                                                                              تســــــــــــــتخدم حالياً العديد من املنظمات الدولية مصــــــــــــــطلح "اخلطوط التوجيهية". ويف منظمة األغذية والزراعة،   -15
      اخلرباء                                               ً          ُ                                 وضــــــــعت مجيع اجملاالت املواضــــــــيعية/الربامج القطاعية خطوطاً توجيهية، ُقدم بعضــــــــها خالل االجتماع األول لفريق 

                                                                               ومت اســــــــــتخدام "اخلطوط التوجيهية" يف هذه الوثائق، لتوفري التوجيه للحكومات، واملســــــــــتشــــــــــارين   14              التقنيني املخصــــــــــص.
                                                                                               الســياســيني، وصــناع القرار، واملمارســني، وغريهم من أصــحاب املصــلحة، الذين يســعون للحصــول على إجابات أو حلول 

               ملختلف القضايا.
 
                  والوثائق المماثلة                         الخطوط التوجيهية للمنظمة    أ) (
 

                          أمثلة من املعاهدة الدولية:  -16
 

                                                                               وضــعت األمانة ســلســلة من الوحدات التعليمية بالتعاون مع اخلرباء الدوليني وأصــحاب املصــلحة   15             مواد تدريبية. •
                                                                                  وحىت اآلن، مت إنتـاج أربع وحـدات: مقـدمـة للمعـاهـدة الـدوليـة بشــــــــــــــأن املوارد الوراثيـة النبـاتيـة                يف مجيع األقـاليم. 

                                                                                                     غذية والزراعة؛ وصــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســتخدامها بشــكل مســتدام؛ واســرتاتيجية متويل   لأل
                                                                                               املعاهدة الدولية؛ وحقوق املزارعني. وتتألف كل وحدة من عدة دروس قائمة حبد ذاهتا، تتناول أحكام املعاهدة 

                                                      
12  v_exn_exc.pdfhttps://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upo 
13  https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html. 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-. متاحة على العنوان التايل: FR-8/AHTEG-IT/GB-1/18/5الوثيقة   14

5_Options_Implementation_FRs.pdf-1-FR-1/AHTEG-FR-treaty/AHTEG. 
15  /treaty/tools/training/en-http://www.fao.org/plant. 

https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf
https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/AHTEG-FR-1/AHTEG-FR-1-5_Options_Implementation_FRs.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/AHTEG-FR-1/AHTEG-FR-1-5_Options_Implementation_FRs.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/AHTEG-FR-1/AHTEG-FR-1-5_Options_Implementation_FRs.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/tools/training/en/
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                                          ســــــــتمدة من جتارب عديدة. وميكن أن تكون الوحدات                                               الدولية وتقدم أفضــــــــل املمارســــــــات واألمثلة امللموســــــــة امل
                                                                                                   التعليمية مبثابة نسخة احتياطية مفيدة ومرافقة للمعلومات املتعلقة باخليارات، لفهم األحكام ذات الصلة مبوجب 

               باألحكام األخرى.       العمل                                 املعاهدة بشكل أفضل، و/أو ربط مسار 

                            هذه قاعدة بيانات على اإلنرتنت   16                         النباتية لألغذية والزراعة.                                              جمموعة أدوات لالستخدام املستدام للموارد الوراثية  •
                                                                                                  هتدف إىل تســــهيل الوصــــول إىل موارد املعلومات ذات الصــــلة بتعزيز االســــتخدام املســــتدام للموارد الوراثية النباتية 

     كذلك                                        ً                                              لألغذية والزراعة. ويتم تصــــــــنيف املوارد وفقاً جملاالت املوضــــــــوع ذات الصــــــــلة وفئات املواضــــــــيع احملددة، و 
                           ومعظم املوارد مفتوحة الوصـــول                                                                        حبســـب املنطقة اجلغرافية الرئيســـية ذات الصـــلة، واللغة، وتاريخ النشـــر، والشـــكل.

                                                 وظيفة حبث حمتملة عن التوجيهات املتاحة بشــــــــأن الســــــــياســــــــات             ً                            ومتاحة جماناً. وميكن أن توفر جمموعة األدوات
                                                ســـــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                                                 واالســـــــــرتاتيجيات واألنشـــــــــطة اليت ميكن أن تعزز االســـــــــتخدام امل

                     وإعمال حقوق املزارعني.
 

                                               أمثلة من هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   -17
 

                    هتدف اخلطوط التوجيهية   17                                                                               اخلطوط التوجيهية لوضــــع اســــرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. •
                                                                                               إىل مســــــــاعدة البلدان على تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية من خالل اســــــــرتاتيجية وطنية تتســــــــق مع االلتزامات 

                                    ً                    وهي تنص على أنــه يتعني على أي بلــد، وفقــًا الحتيــاجــاتــه وقــدراتــه                                   الوطنيــة والــدوليــة األخرى ذات الصــــــــــــــلــة.
      ً                                                      هدافاً وغايات وطنية، وخطة العمل املناسبة هلا، مبا يف ذلك املوارد.                                     والصعوبات اليت يواجهها، أن حيدد رؤية وأ

                                            مت وضـــع الدليل ملســـاعدة احلكومات يف صـــياغة ســـياســـات   18                                           الدليل الطوعي لصـــياغة ســـياســـات البذور الوطنية. •
      زراعة                                                                                             من شــأ�ا أن تســاعد يف هتيئة بيئة مواتية لتنمية قطاع البذور، وضــمان حصــول املزارعني على بذور ومواد لل

                 الغذائي والتغذوي        أمنهم                                       ، من أصـــناف احملاصـــيل األنســـب الضـــرورية لتحســـني                              ذات جودة عالية وبأســـعار معقولة
                     وسبل العيش اخلاصة هبم.

 
ّ                             أقّرت اهليئة يف دورهتا اخلامســـة عشـــرة   -18                                اخلطوط التوجيهية لوضـــع اســـرتاتيجية   2015                    يف يناير/كانون الثاين          املنعقدة  

                 ، مما يســــــــلط الضــــــــوء                                                                                            وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والدليل الطوعي لصــــــــياغة ســــــــياســــــــات البذور الوطنية
    جود                                                                                                          على أمهية صـــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـتخدامها املســـتدام، ويشـــري إىل اتفاق عاملي بشـــأن أمهية و 

                                  ســــــــياســــــــات البذور املناســــــــبة، أي املبادئ                                                                        نظم فعالة للبذور. وهي تدرك أنه يف العديد من البلدان النامية، هناك نقص يف 
                                                                                            اليت توجه عمل احلكومة وحتدد أدوار أصــــــــحاب املصــــــــلحة. ويؤدي غياب هذه الســــــــياســــــــات إىل إضــــــــعاف قدرة البلدان 

                                                       إىل البذور اجليدة للمحاصــيل األكثر مالءمة ألنظمتهم وظروفهم                                             على تزويد أصــحاب احليازات الصــغرية بالوصــول الكايف
     حقوق       إعمال                                                                                                  واحتياجاهتم الزراعية. وميكن أن توفر كلتا الوثيقتني التوجيهيتني عناصــــر إضــــافية غري إلزامية لتطوير خيارات 

    .                على املستوى الوطين         املزارعني
 

                                                      
16  /use/overview/en-sustainable-for-treaty/tools/toolbox-http://www.fao.org/plant. 
17  i4917e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
18  i4916e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

http://www.fao.org/3/a-i4917e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4916e.pdf
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                                  أمثلة من جلنة األمن الغذائي العاملي:  -19
 

  19                                                                              توجيهية الطوعية من أجل اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف ســــــــــــــياق األمن الغذائي الوطين.        اخلطوط ال •
                                                                                        متثل اخلطوط التوجيهية أول حماولة تقوم هبا احلكومات لتفســـــــــــري حق اقتصـــــــــــادي واجتماعي وثقايف، والتوصـــــــــــية 
                                                                                        باإلجراءات الواجب اختاذها إلعماهلا. وهتدف اخلطوط التوجيهية إىل توفري إرشــــــــــــــادات عملية للدول لإلعمال 

                             قيق أهداف خطة عمل مؤمتر القمة                                                          املطرد للحق يف غذاء كاف يف ســــــــــــــياق األمن الغذائي الوطين، من أجل حت
                                                     ً                                       العاملي لألغذية. وميكن ألصـحاب املصـلحة املعنيني االسـتفادة أيضـاً من هذا التوجيه. وتغطي اخلطوط التوجيهية 
                                                                                          جمموعة كاملة من اإلجراءات اليت يتعني على احلكومات النظر فيها على املســــــــــــــتوى الوطين من أجل بناء بيئة 

                                                                       نفســهم بكرامة وينشــئوا شــبكات أمانة مناســبة لغري القادرين على القيام بذلك.                   لألشــخاص لكي يطعموا أ       مواتية 
                                                                                          وتتصـل أهداف هذه اإلجراءات وإطار عملها حبقوق املزارعني وتؤثر عليها بشـكل مباشـر، سـواء من حيث دعم 

     لفهم                  اخلطوط التوجيهية                                                                    الســـياســـات أو اإلجراءات اإلمنائية. وميكن اســـتخالص بعض العناصـــر احملتملة من هذه 
                         حقوق املزارعني بشكل أفضل.        إلعمال               اخليارات احملتملة 

                                             هذه الوثيقة عشــرة مبادئ لالســتثمار الرشــيد يف نظم     حتدد  20                                            مبادئ االســتثمار الرشــيد يف نظم الزراعة واألغذية. •
                                                                                           الزراعـــة واألغـــذيـــة، من خالل معـــاجلـــة األبعـــاد األربعـــة لألمن الغـــذائي والتغـــذيـــة أي توافر األغـــذيـــة والوصــــــــــــــول 

      احرتام                                                                                              إليها واســــتقرارها واســــتخدامها. كما حتدد الوثيقة أن االســــتثمار الرشــــيد يف نظم الزراعة واألغذية يســــتلزم 
                                                       اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي                                         حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها، مبا يف ذلك

                                          نســـــــــــان وصـــــــــــكوك حقوق اإلنســـــــــــان الدولية األخرى ذات                                         الوطين، مبا يتماشـــــــــــى مع اإلعالن العاملي حلقوق اإل
   9      املادة   7            ويعزز املبدأ                                                              . وميكن جملموعة واســــعة من أصــــحاب املصــــلحة االضــــطالع باالســــتثمار الرشــــيد.     الصــــلة

                    من املعاهدة الدولية.

                      بغية حتســـني األمن الغذائي   21                                                             توصـــيات يف جمال الســـياســـات: االســـتثمار يف زراعة أصـــحاب احليازات الصـــغرية. •
                                                                                    والتغذية، شـــــــــجعت جلنة األمن الغذائي العاملي احلكومات، إىل جانب منظمات أصـــــــــحاب احليازات الصـــــــــغرية 
                                                                                             وغريها من املنظمات الوطنية والدولية، على تعزيز اســـتثمارات أفضـــل يف جمال زراعة أصـــحاب احليازات الصـــغرية 

                 إىل مســامهة املزارعني   11             وتشــري التوصــية       نقطة.   20        تألف من                                      من خالل اعتماد توصــيات يف جمال الســياســات ت
                                                                                      يف صــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتطويرها. وتشــــــــــــجع أصــــــــــــحاب احليازات الصــــــــــــغرية،         واملربني

                                                                                              ال ســــــيما قدرة املزارعات، على الوصــــــول إىل البذور وتكثريها وإنتاجها وصــــــو�ا وشــــــراؤها وبيعها واســــــتخدامها، 
                                           ً                                 ا يف ذلك األصناف احمللية واألصلية واحلديثة، وفقاً للقانون الوطين والدويل املعمول به.  مب

 
                                                                                                 وتعترب اخلطوط التوجيهية واملبادئ والتوصــيات يف جمال الســياســات، اليت أقرهتا جلنة األمن الغذائي العاملي، وثائق   -20

                                                                                        فريدة تســـــــتهدف صـــــــغار املزارعني على وجه التحديد، من خالل عمليات تشـــــــاركية واســـــــتشـــــــارية ألصـــــــحاب املصـــــــلحة 
            وق املزارعني.                                                       املتعددين، وتنص على مبادئ وتوصيات سياساتية تدعم إعمال حق

 
                                                      

19  y7937e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
20  au866e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
21  av034e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034e.pdf
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                                           المنظمات والمنتديات الحكومية الدولية األخرى
 

                                        أمثلة من االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي  -21
 

                                                                     التوجيهية الطوعية بشــــــــأن إعادة املعارف التقليدية للشــــــــعوب األصــــــــلية واجملتمعات   Rutzolijirisaxik      خطوط •
                              الوثيقة هي خطوط توجيهية طوعية   22 .               لوجي إىل مواطنها                                                   احمللية املتصلة بالصون واالستخدام املستدام للتنوع البيو 

          ً                                                                               أكثر تفصــــــــــيالً تراعي خمتلف اهليئات، والصــــــــــكوك، والربامج، واالســــــــــرتاتيجيات، واملعايري، واخلطوط التوجيهية، 
                                               بالتعامل مع قضــــايا امللكية الفكرية وأمهية تنســــيقها                                                        والتقارير، والعمليات، الدولية ذات الصــــلة، واليت هي مكلفة 

                                                                                         وتكاملها وتنفيذها الفعال، مبا يف ذلك إعالن األمم املتحدة بشــأن حقوق الشــعوب األصــلية. وتشــكل اخلطوط 
ً                                                                            التوجيهية هذه دليًال للممارســــات اجليدة اليت جيب تفســــريها مع مراعاة التنوع الســــياســــي والقانوين واالقتصــــادي                   

                          لثقايف السائد داخل البلد.           والبيئي وا

                                                  هذه اخلطوط التوجيهية طوعية وهي هتدف إىل توفري إرشــــــــــادات   23 .         التوجيهية  OTZ KUXTAL’MO    طوط  خ •
               مستخدمني احملتملني   لل   ،                           أو غريها من املبادرات املناسبة  ،                                                    لتطوير اآلليات والتشريعات والتدابري اإلدارية والسياسية

                                                      حتتفظ هبا الشـــــعوب األصـــــلية واجملتمعات احمللية، واليت جتســـــد أســـــاليب                                   للمعارف واالبتكارات واملمارســـــات اليت
                              وذلك لضــمان احلصــول على "املوافقة                                                                     احلياة التقليدية ذات الصــلة بصــون التنوع البيولوجي واســتخدامه املســتدام.

        لوطنيــة                                                                           ً          املســــــــــــــبقــة عن علم" أو "املوافقــة احلرة واملســــــــــــــبقــة عن علم" أو "املوافقــة واملشـــــــــــــــاركــة"، وفقــًا للظروف ا
              كما هتدف اخلطوط                     تشــــريعات الوطنية.                                                        ً   وعند االقتضــــاء، من هذه الشــــعوب األصــــلية واجملتمعات احمللية، ووفقاً لل

               ً                                                                    التوجيهية أيضـــــــاً إىل ضـــــــمان حصـــــــول هذه الشـــــــعوب األصـــــــلية واجملتمعات احمللية على حصـــــــة عادلة ومنصـــــــفة 
                                                                                               من الفوائد الناشــــــئة عن اســــــتخدام وتطبيق هذه املعارف التقليدية، وبغية اإلبالغ ومنع االســــــتيالء غري املشــــــروع 

                                                                        على املعارف التقليدية ذات الصلة بصون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام.
 

                         لكنها تقدم إرشــــــــــادات عملية                                                                         اخلطوط التوجيهية لالتفاقية بشــــــــــأن التنوع البيولوجي ليســــــــــت إلزامية وال �ائية، و   -22
                            ً                                                                  ً     ً طراف االتفاقية وقد توفر إطاراً لوضـــــع خيارات إلعمال حقوق املزارعني. وميكن أن تقدم اخلطوط التوجيهية دعماً ممكناً  أل

     تدعم                                                                                                                  لتعزيز خيارات محاية املعارف التقليدية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، على سبيل املثال، ولكنها قد 
     ً                                                            ً                          أيضاً صون احملاصيل التقليدية يف داخل املوقع ويف املزارع، ورمبا تقوي أيضاً التنسيق على املستوى الوطين.

  

                                                      
22  ar.pdf-12-dec-14-14/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop. 
23  ar.pdf-18-dec-13-13/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-18-ar.pdf


8 IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/4 Rev.1 

                                                  أمثلة من االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة  -  22
 

                 لالتفاقية الدولية   1991               مبوجب قانون عام                            ّ          بشـــــــأن "االســـــــتثناءات حلقوق مرّيب النباتات"          التفســـــــريية        املالحظات  •
      تقــدم   و   24                                                                                حلمــايــة األصــــــــــــــنــاف النبــاتيــة اجلــديــدة (اتفــاقيــة االحتــاد الــدويل حلمــايــة األصــــــــــــــنــاف النبــاتيــة اجلــديــدة).

   . 1991                                                          إرشادات بشأن االستثناءات على النحو املنصوص عليه يف قانون عام           التفسريية            هذه املالحظات 

                                                 ة عامة لفحص التمييز واالتساق واالستقرار ووضع أوصاف     مقدم  25                                      اإلرشاد بشأن التمييز واالتساق واالستقرار. •
     فحص                                                        (مقدمة عامة)، وســـــــــلســـــــــلة من الوثائق املرتبطة اليت حتدد إجراءات                               منســـــــــقة لألصـــــــــناف النباتية اجلديدة
                                                       اخلطوط التوجيهية)، من شأ�ا حتديد املبادئ اليت تستخدم يف فحص      فحص                               اخلطوط التوجيهية (وثائق إجراءات 

                                                                                              التمييز واالتســــــــــاق واالســــــــــتقرار. وإن االلتزامات امللزمة الوحيدة ألعضــــــــــاء االحتاد هي تلك الواردة يف اتفاقيات 
          مة العامة   قد                                                                                 االحتاد الدويل حلماية األصــــــناف النباتية اجلديدة. ومع ذلك، على أســــــاس اخلربة العملية، تســــــعى امل

                                                                            ً               ووثائق إجراءات فحص اخلطوط التوجيهية إىل توفري إرشادات عامة لفحص مجيع األصناف وفقاً التفاقية االحتاد 
                                    الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة.

 
                                                                   املنرب احلكومي الدويل للخدمات يف جمال التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية  -24

 
  26                                                                      للخدمات يف جمال التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية بشـــــــأن إعداد التقييمات.                        دليل املنرب احلكومي الدويل •

                                                                                              يهدف الدليل إىل املســــــــــــــاعدة يف معاجلة اجلوانب املفاهيمية واإلجرائية والعملية لتقييمات املنرب احلكومي الدويل 
                       تعزيز االتســــاق عرب خمتلف                                                                       للخدمات يف جمال التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على مجيع املســــتويات، وإىل

                                                                                                    املستويات. ويعد الدليل مبثابة خارطة طريق ويركز على العناصر الرئيسية اليت قد يرغب ممارسو التقييم يف أخذها 
                                                                                           بعني االعتبار عند إجراء تقييم يف ســــــــــــــياق املنرب احلكومي الدويل. ويتم شــــــــــــــرح الدليل يف أربع خطوات خمتلفة، 

                                              املشـــاركة يف التقييم. ويتم دعم الدليل بشـــأن إعداد                             ســـؤوليات خمتلف اجلهات الفاعلة                      مبا يف ذلك حتديد أدوار وم
                                                                                         التقييمــــات مبوارد للمعلومــــات (مثــــل وحــــدات التعليم اإللكرتوين، والنــــدوات على اإلنرتنــــت، ومــــا إىل ذلــــك). 

ــ          ار خيــار                                                                                  وقــد تكون فكرة إضـــــــــــــــافــة موارد املعلومــات يف كــل مرحلــة من مراحــل العمــل مفيــدة عنــدمــا يتم اختي
                                                                                            من التدابري واملمارســـــات إلعمال حقوق املزارعني، وقد تكون هناك حاجة إىل املعرفة والدعم الفين، على ســـــبيل 

                                                                                    املثال وسائل التواصل االجتماعي، والوحدات التعليمية، وغريها من موارد وأدوات املعلومات.  
 

                                            رات واخلطوط التوجيهيـة. عنـد اســــــــــــــتخـدام اخليـارات،                                               يف األمثلـة املـذكورة أعاله، ميكن مالحظـة الفرق بني اخليـا  -25
ً                فـــإ�ـــا تقـــدم العـــديـــد من خيـــارات العمـــل لالختيـــار من بينهـــا، بينمـــا توفر اخلطوط التوجيهيـــة دليًال للمســــــــــــــــاعـــدة ولكن                                                                                    
                                                                                                     من دون وجود قائمة باخليارات املمكنة لالختيار من بينها. وتصـــنف بعض اخلطوط التوجيهية على أ�ا "طوعية" لتوضـــيح 

                   طبيعتها غري امللزمة.
 

                                                      
24  https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf 
25  https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html. 
26  res.pdf?file=1&type=node&id=28500-pbes.net/system/tdf/180719_ipbes_assessment_guide_report_hihttps://www.i. 

https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf
https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html
https://www.ipbes.net/system/tdf/180719_ipbes_assessment_guide_report_hi-res.pdf?file=1&type=node&id=28500
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                                                                             ميكن اإلشــــــــــــــــارة إىل اســــــــــــــتخـــدام كلمـــات "منـــاذج" و"دليـــل" و"مبـــادئ" و"كتيـــب" و"توصــــــــــــــيـــات" و"�ج"   -26
                                                                                                       يف هذه األمثلة، على الرغم من أ�ا تستند إىل حتليل موضوعي و/أو الدروس املستفادة، وقد مت استخدامها القرتاح إجراء/ 

                                               رة إىل اإلجراءات البديلة احملتملة أو خيارات العمل.                                   عملية خطوة خبطوة، دون اإلشارة بالضرو 
 

                                                                       ليســت ســوى جمموعة من الوثائق اليت تســتخدم مصــطلحي اخلطوط التوجيهية أو اخليارات                      الوثائق املذكورة أعاله   -27
                                                                                         أو املصطلحات املرادفة، اليت ميكن لفريق اخلرباء التقين املخصص فحصها يف مداوالته من أجل وضع اخليارات.

 
 الخيارات المتاحة لتشجيع إعمال حقوق المزارعين وتوجيهه وتعزيزه،  –    ً ثالث ا

 من المعاهدة الدولية 9على نحو ما تنص عليه المادة 
 

   ً                          ُ                                                                 بناًء على الوالية املســـــــندة إليه، يُدى فريق اخلرباء إىل مناقشـــــــة وتطوير خيارات لتشـــــــجيع إعمال حقوق املزارعني   -28
                                  . ويرد يف امللحق األول خمطط حمتمـــل ميكن                   من املعـــاهـــدة الـــدوليـــة  9                                          وتوجيهـــه وتعزيزه، على حنو مـــا تنص عليـــه املـــادة 
                               وق املزارعني كأساس لوضع اخليارات.                                         أن يستخدمه فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبق

 
            امللحق األول                                                                        ً        وميكن لفريق اخلرباء، عند وضـع خيارات لتشـجيع إعمال حقوق املزارعني، أن ينظر أيضـاً يف فئات   -29

                                                     كما قد يرغب يف اإلشـــــارة إىل أي دعم إضـــــايف قد حيتاجه الســـــتكمال      .IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/3           من الوثيقة 
                                الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.                 تقريره وتقدميه إىل 
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 ملحقال
 
      كأســــــاس                                             فريق اخلرباء التقين املخصــــــص املعين حبقوق املزارعني                      عناصــــــر حمتملة قد يعتربها      على       امللحق         حيتوي هذا  

            ً                                      . ويرد أيضاً خمطط تفصيلي لألقسام التمهيدية للخيارات.                                                خيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه     لوضع 
 

------------ 
 

 الخيارات لتشجيع إعمال حقوق المزارعين وتوجيهه وتعزيزه
 

                          المعلومات األساسية واألهداف  -   ً أوًال 
 
                                                                                        ً (ســــــيعرض هذا القســــــم نطاق الوثيقة والغرض منها. كما ســــــيقدم معلومات أســــــاســــــية عن حقوق املزارعني وفقاً  

                       ألحكام املعاهدة الدولية)
 

                       معلومات عن هذه الوثيقة  ) 1 (
             دليل الوثيقة  ) 2 (
                 فهم حقوق املزارعني  ) 3 (

 
                  أمهية حقوق املزارعني   أ) (
                  ً                 حقوق املزارعني وفقاً للمعاهدة الدولية   ب) (

 
 

                                                           جرد تدابير وممارسات إعمال حقوق المزارعين، وأنواعها وفئاتها  -    ً ثانًيا
 

                        جرد التدابير والممارسات  ) 1 (
 

                                                    اخلرباء التقين املخصــص املعين حبقوق املزارعني. وســيقدم معلومات                                              (ســيشــري هذا القســم الفرعي إىل اجلرد كما وضــعه فريق 
                                            مت بالفعل وضــع التدابري واملمارســات أو أ�ا يف طور     قد          الواردة،           التعليقات            ً      يوضــح أنه بناًء على  ســ  و                     عن عملية وضــع اجلرد،

         التنفيذ)
 

              نوع التدابير   ) 2 (
 
         التدابري:                                           ميكن لألطراف املتعاقدة أن ختتار أنواع خمتلفة من  
 

                                                    ذات أهداف حمددة، ونتائج ونواتج متوقعة؛ تدعم اإلجراءات                               مبادرات وبرامج ومشـــــاريع وأنشـــــطة         تقنية:  - 1
                                                                         العملية التنفيذية يف امليدان إعمال حقوق املزارعني، أو تسهم فيه، بشكل مباشر. 

                    املشـــــــــــــرتكة بني الوزارات،                                                               صـــــــــــــكوك إدارية مثل التوجيهات، أو املذكرات/التعميمات الوزارية و/أو          إدارية:  - 2
                                                                                   والقواعد اليت توجه إجراءات منظمة أو جمموعة من املنظمات ذات الصلة بإعمال حقوق املزارعني.
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                                         من الصكوك املعيارية ذات الصلة بإعمال حقوق      ذلك                    مشروع قانون، أو غري                  تشريع أو قانون أو           قانونية:  - 3
         املزارعني.

                                                                       تدابري أو ممارســــــــات أخرى تعزز إعمال حقوق املزارعني من خالل تعزيز الفهم والوعي    ة  أي              تدابير أخرى:  - 4
                                     بشأ�ا، مثل الدراسات ومبادرات الدعوة.

 
                         فئات التدابير والممارسات  ) 3 (

 
                                                                                                   يتم جتميع التدابري واملمارســــــــات، املســــــــتمدة من التعليقات الواردة من األطراف املتعاقدة وأصــــــــحاب املصــــــــلحة اآلخرين، 

                                                                                     ) فئة ميكن اعتبارها خيارات ممكنة إلعمال حقوق املزارعني. ومتثل هذه الفئات أنشـــــــطة متنوعة تؤدي 12 (          إثين عشـــــــرة   يف
                                        إىل إعمال حقوق املزارعني، على النحو التايل:

 
                                                                                          االعرتاف مبســـــــامهات املزارعني يف صـــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــــتخدامها املســـــــتدام،   - 1

             يف ذلك اجلوائز   مبا 

                                                                                           املســامهات يف صــناديق تقاســم املنافع اليت تدعم مســامهة املزارعني يف صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية   و   - 2
                            والزراعة واستخدامها املستدام

                                                                                          النهج القائمة على الســــــــــــوق لدعم مســــــــــــامهة املزارعني يف صــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   و   - 3
             امها املستدام      واستخد

                                                    املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واليت تتعلق         لتوثيق                       والســــــــــــــجالت واألشــــــــــــــكال األخرى        الفهارس   و   - 4
          التقليدية        باملعارف

                                                                                                املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية ذات الصلة وإدارهتا يف املوقع ويف املزرعة،     صون  و   - 5
                                                       مواقع إدارة وصون التنوع البيولوجي على مستوى اجملتمع احمللي    ذلك   يف   مبا

                                                                                 البذور اجملتمعية، وشـــــبكات البذور، ومؤســـــســـــات البذور اليت يديرها املزارعون واليت تيســـــر وصـــــول      بنوك   و   - 6
                                                 هؤالء إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

                                                    الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك التوصــــــــــــيف                                   التشــــــــــــاركية إلجراء البحوث حول املوارد       النهج   و   - 7
                                                  والتقييم، والرتبية التشاركية للنبات واختيار األصناف

                                                           ملزارعني يف صنع القرارات على املستويات احمللية والوطنية والدولية        مشاركة ا  و   - 8

                                          التدريب وتنمية القدرات وتوعية الرأي العام  و   - 9

                           عالقتها حبقوق امللكية الفكرية                     حقوق املزارعني من حيث  و   -  10

                                                              حقوق املزارعني من حيث عالقتها بإنتاج البذور/مادة اإلكثار وتسويقها  و   -  11

                       التدابري/املمارسات األخرى  و   -  12
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          المزارعين                                      خيارات التدابير والممارسات إلعمال حقوق   -    ً ثالثًا
 

                                                 الوثيقة اخليارات الفعلية. ومن أجل تسـهيل املناقشـات،         ً                                                  (اسـتناداً إىل اجلرد والفئات املذكورة أعاله، سـيقدم هذا القسـم من 
            قوق املزارعني                                                                                          يتم توفري بعض العناصــــــر والرتكيبات اإلرشــــــادية أدناه لكي ينظر فيها فريق اخلرباء التقين املخصــــــص املعين حب

                                                        عند وضع اخليارات، على النحو املطلوب من قبل اجلهاز الرئاسي)
 

 1       الخيار 
 

                                                                              المزارعين في صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدمها المستدام        مساهمات          االعتراف ب
 
                                             عرتف األطراف املتعــاقــدة بــاإلســـــــــــــهــام اهلــائــل الــذي قــدمتــه                                 من املعــاهــدة الــدوليــة على مــا يلي "ت  1 -9          تنص املــادة  

    وما    ،                      كز املنشــأ والتنوع احملصــويل              لذين هم يف مرا                                                                    اجملتمعات احمللية واألصــلية واملزارعون يف مجيع أقاليم العامل، وال ســيما أولئك ا
   ."                                                                                                                زالوا يقدمونه ألجل صيانة وتنمية املوارد الوراثية النباتية اليت تشكل قاعدة اإلنتاج الغذائي والزراعي يف خمتلف أحناء العامل

 
           والتعيينات         اجلوائز                          تدابري أو ممارســــــــــــــات معينة مثل                                                وميكن أن تنفذ األطراف املتعاقدة هذه األحكام من خالل  

                                                                                                 اخلاصــــــــــة وأشــــــــــكال االعرتاف األخرى. ويف ما يلي أمثلة عن االعرتاف واجلوائز اليت تنفذها األطراف املتعاقدة واليت ميكن 
          اعتبارها:

 
                                                                                                    جوائز عامة للمؤســســات واملزارعني الذين يســامهون يف صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســتخدامها  -

          املستدام؛ 

                                               حيتفظون مبجموعات فريدة أو متنوعة من أنواع وأصــــــــناف                                  للمزارعني وجمموعات املزارعني، الذين           جوائز خاصــــــــة  -
                                                                  احملاصيل التقليدية، وخاصة األنواع واألصناف اليت تتكيف مع الظروف احمللية؛

                                                                 تسجيل األصناف باسم مزارع اختار و/أو طور صنف تكيف مع الظروف احمللية؛ -

                                                                          ثقايف للتنوع البيولوجي الزراعي، باإلضــــــــــافة إىل خطط لتشــــــــــجيع صــــــــــون التنوع البيولوجي     رتاث  ك            إعالن مناطق   -
                   ظام الرتاث الزراعي   لن                                                                    الزراعي والبحوث بشــــــــــــــأنه. وميكن أن يشــــــــــــــمل ذلك، على ســــــــــــــبيل املثال، تعيني مواقع 
               األصليني على مدى                                                                          ذات األمهية العاملية، (أي تدبري يشجع على االعرتاف مبسامهة املزارعني وجمتمعات السكان 

                                                                      ً                         األلفية، من أجل صــــون نظمهم الزراعية املبدعة واحلفاظ عليها بشــــكل حيوي، وأيضــــاً التنوع البيولوجي لألغذية 
                                          ، والتنوع الثقايف، على ســــــــــــــبيل املثال، يف شــــــــــــــيلي،     بذلك                                                       والزراعة، واملعارف التقليدية، واملناظر الطبيعية املرتبطة

   ).                وغريها من البلدان                   ، وتونس، واليابان،  ة      اإلسالمي       إيران       مجهورية            والفلبني، و 
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 2       الخيار 
 

                                                  المزارعين في صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية          مساهمات                                            المساهمات في صناديق تقاسم المنافع التي تدعم 
                             والزراعة واستخدامها المستدام

 
                                                                             على ما يلي "احلق يف املشــــــاركة املتكافئة يف اقتســــــام املنافع الناشــــــئة عن اســــــتخدام املوارد      (ب)2 -9          تنص املادة  

                                    الوراثية النباتية لألغذية والزراعة."
 
                                                                                                قدمت األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني عدة أمثلة عن املوارد املالية أو الدعم التمويلي على خمتلف  

     دام                                                                ) لصــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــــــــتخدامها املســــــــــــت  ية            واحمللية/اجملتمع                           املســــــــــــتويات (الدولية والوطنية 
       ً                                                 . وبناًء على تلك األمثلة، تشــــــــــمل التدابري أو املمارســــــــــات احملددة      وبريو)                                        (على ســــــــــبيل املثال يف النرويج وشــــــــــيلي ونيبال

                            اليت ميكن النظر فيها ما يلي: 
 

                  من دعم صون احملاصيل      ّ  احمللّية                             أو صناديق مماثلة متكن اجملتمعات                  التنوع البيولوجي                     صناديق جمتمعية إلدارة      إنشاء  -
                                                                                                  وتنمية ســبل املعيشــة؛ وتســهيل وصــول األعضــاء إىل املوارد املالية لبدء مشــاريع صــغرية، مثل تربية املاشــية، وتوليد 

               دخل نقدي إضايف؛

         واجملتمعات           للمزارعني                                         نشــــاط مســــؤوليته االجتماعية، على تقدمي مســــامهات                            تشــــجيع القطاع اخلاص، كجزء من   و  -
  ؛      األصلية                               احمللية اليت حتافظ على تنوع احملاصيل 

                                                                    لدعم مبادرات منظمات الشعوب األصلية اليت تسهم يف حتسني سبل معيشة املزارعني؛              صندوق تنافسي      إنشاء   و  -

      اخلطوط                                ألطر التنظيمية (على ســــــــــــبيل املثال      إطار ا                                             توفري التمويل من خالل إنشــــــــــــاء اآلليات ذات الصــــــــــــلة يف   و  -
   )؛                   الناجتة عن استخدامها     نافع   امل       وتقاسم                   واملعارف التقليدية                                                  التوجيهية الوطنية لبنن للوصول إىل املوارد الوراثية 

              (ميكن أن تكون          الدولية                                                                    دفع و/أو تشـــــــــجيع دفع مســـــــــامهة ســـــــــنوية لصـــــــــندوق تقاســـــــــم املنافع التابع للمعاهدة  و  -
                                                                                              املسامهة، على سبيل املثال، مساوية لنسبة معينة من مبيعات البذور عند ذلك الطرف املتعاقد أو شركة ما،     هذه 

                                     أو مبلغ ثابت حمدد من قبل اجلهة املاحنة).
 

 3       الخيار 
 

ـــــوق لدعم  ـ ـ ـ ـ ـــــاهمات                             النهج القائمة على الســ ـ ـ ـ ـ ية لألغذية والزراعة          مســ بات ية الن ـــــون الموارد الوراث ـ ـ ـ ـ                                                            المزارعين في صــ
                    واستخدامها المستدام

 
                                                                                                يتكون هذا اخليار من برامج االبتكار أو احلوافز االقتصـــادية أو الروابط بني املزارعني والســـوق. وميكن أن تشـــمل  

                              الربامج والروابط احملددة ما يلي:
 

                                                                                         تشــــجيع أو دعم القيمة املضــــافة وروابط األســــواق ملنتجات احملاصــــيل احمللية واملســــاعدة يف تســــويقها، ليس فقط  -
          التغذوية                                                      ً                      هبدف املســـــامهة يف صـــــون أصـــــناف احملاصـــــيل احمللية يف املزرعة ولكن أيضـــــاً إلعالم املســـــتهلكني بالقيم 
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                  متنوعة من الشـــــيلم             جملموعة حملية           يمة الصـــــغرية          ســـــلســـــلة الق                            اصـــــيل احمللية (على ســـــبيل املثال                والصـــــحية ألنواع احمل
                                                                                        يف إيطاليا، وتسويق احملاصيل احمللية يف نيبال، وجتهيز وتسويق احملاصيل التقليدية يف نيبال والفلبني)؛

                                                      ً      ً                                  "تسميات حممية للمنشأ"؛ وتشكل التسميات احملمية للمنشأ أيضاً خياراً لتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام       إنشاء   و  -
                                                                                                   املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل اللوائح والتوجيهات (على سبيل املثال، االحتاد األورويب)؛

                                                                                                   تعزيز اسرتاتيجيات التنمية الريفية عن طريق استخدام النهج القائمة على السوق واالقتصاد، على سبيل املثال،   و  -
                                                 ئي ذات الصــــــــــــــلة، (مثل برنامج شــــــــــــــراء األغذية يف الربازيل؛                                           تعميم شــــــــــــــراء بذور املزارعني يف برامج األمن الغذا

                                                                                                         واســــرتاتيجية التنمية الريفية االســــرتاتيجية يف ألبانيا اليت تراعي تنويع األنشــــطة الزراعية والتنمية االقتصــــادية ملناطق 
                                                                                    التنوع البيولوجي الزراعي، على سبيل املثال من خالل املشرتيات العامة ألصناف بذور املزارعني).

 
 

 4       الخيار 
 

ـــــكـــال األخرى           الفهـــارس و  ـ ـ ـ ـ ــــــجالت واألشــ ـ ـ ـ                                      النبـــاتيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة والتي تتعلق                   الموارد الوراثيـــة        لتوثيق                     الســ
  ة        التقليدي         بالمعارف

 
                                                                      املعارف التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،                                      يتعلق هذا اخليار بتدابري وممارسات حلماية  

                            ، على الصعيدين احمللي والوطين. ) أ (2 -9    ً        وفقاً للمادة 
 
          رفع مســـتوى               ً             اليت ختدم أغراضـــاً خمتلفة، مثل:          الوثائق                                       ً          وتشـــمل معظم التدابري واملمارســـات احلالية شـــكالً من أشـــكال  

                       ً مدغشـــقر)؛ وأن تكون مصـــدراً   و                                                                                  والتعليم (ألبانيا)؛ وتنظيم احلصـــول على املوارد الوراثية يف أراضـــي اجملتمعات احمللية (بنن       الوعي
                                                                                      تمع البحوث الزراعية، من القطاعني العام واخلاص، وكذلك للمزارعني ومجيع اجلهات الفاعلة املهتمة             بالنســـــــــــــبة إىل جم        للمعرفة 

         ؛ وتوليد        ونيبال)                              ة حبقوق امللكية للبذور (الفلبني                                                                      األخرى (إسبانيا)؛ ووضع املعرفة يف اجملال العام وبالتايل منع اآلخرين من املطالب
                                                                                   ، وممارسات احلصاد، والتقاليد، لتقييم أمناط الصون، واإلدارة، واخلسارة مبرور الوقت (بريو).     احلفظ                 بيانات أساسية عن 

 
                                          ً                            وميكن أن تشمل التدابري واملمارسات احملددة، بناًء على األمثلة احلالية، ما يلي: 
 

   ّ       ً   املكّيفة حملياً،                              املتعلقة مبمارســــــــات زراعة احملاصــــــــيل                                                     توثيق و/أو تســــــــجيل املعارف التقليدية، مبا يف ذلك املعارف -
                                                                               واختيار الكتلة اإلجيابية وتقنيات التخزين، وكذلك االستخدام وجتهيز األغذية (ألبانيا)؛

                                                                             وطنية ألصناف املزارعني احمللية/األصناف البدائية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالسمات               قاعدة بيانات      إنشاء   و  -
                                                                                   الزراعية والســــــــــــمات املتعلقة باالســــــــــــتهالك، واألصــــــــــــل، واالســــــــــــتخدام التقليدي، والظروف احلالية ألصــــــــــــناف 

          اليابان)؛                               صناف البدائية (على سبيل املثال          املزارعني/األ
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                (نيبـال والفلبني                                                  ) للتنوع البيولوجي واملعـارف التقليـديـة املرتبطـة بـه              تنوع البيولوجي  ال (        جمتمعيـة     ســــــــــــــجالت         وإعـداد -
                                     ، حيث يوثق املزارعون وجمتمعاهتم أصـــــــــنافهم                               فهارس لألصـــــــــناف الزراعية للمزارعني       إعداد            ومدغشـــــــــقر) أو       وبنن

                            واملعارف املرتبطة هبا (نيبال)؛

           والســــــويد)،                                 باتية لألغذية والزراعة (إســــــبانيا                   املوارد الوراثية الن                           للمعارف التقليدية املتعلقة ب                 قائمة جرد وطنية    نشــــــر   و  -
      لتنوع                         التوصــــــــيف التشــــــــاركي الســــــــريع                     (اليمن والســــــــويد)، أو                 الربامج الوطنية                                 أو توثيق املعارف التقليدية يف إطار 

       (بريو).                      ألصناف البدائية احملددة ا
 
 

 5       الخيار 
 

ـــون  لة وإدارتها في الموقع وفي المزرعة،                                           الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     صــ ـــ                                                              والمعارف التقليدية ذات الصــ
       المحلي                                                         ذلك مواقع إدارة وصون التنوع البيولوجي على مستوى المجتمع    في     بما

 
                              لصـــــــــون املوارد الوراثية النباتية                                 رامج واســـــــــرتاتيجيات/خطط عمل وطنية                               ميكن أن يشـــــــــمل هذا اخليار مشـــــــــاريع وب 

  .                            واملعارف التقليدية املرتبطة هبا        املزرعة                                              لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام يف املوقع ويف 
 
                                                                 وميكن النظر يف عدة حاالت حمددة للتدابري واملمارسات املقدمة يف هذا الصدد: 
 

          والفلبني)؛                               اخلاصة هبم (على سبيل املثال تونس    دية                                                 بناء قدرات املزارعني ومتكينهم إلدارة الزراعات التقلي -

                                                                                                     تسمية خاصة تدعو إىل إدارة متكاملة للسلع واخلدمات (التنوع البيولوجي الزراعي، واملعارف التقليدية، والتنوع   و  -
                                                                                                   الثقايف، واملناظر الطبيعية) وحتســــني ســــبل املعيشــــة الريفية للمزارعني (مثل مواقع نظام الرتاث الزراعي ذات األمهية 

   )؛          وما إىل ذلك      شيلي،    –        العاملية 

                                                         ً                                  يز الرتبيــة التشـــــــــــــــاركيــة للنبــاتــات، ونظم اإلنتــاج املتنوعــة بيولوجيــاً، وبنوك البــذور اجملتمعيــة (إيطــاليــا،              التعــاون لتعز   و  -
                                               ونيبال) وصون أنواع احملاصيل التقليدية (هولندا)؛ 

       (بريو)؛                                                                                        تشجيع آليات تبادل البذور التقليدية بني املزارعني الذين يقومون بزراعة األصناف احمللية واألصلية  و  -

                                 جمال صـــــــون املوارد الوراثية النباتية    يف                                   لدعم ومتويل خمتلف اجملاالت املواضـــــــيعية  ايت                  إطار قانوين أو ســـــــياســـــــ     توفري   و  -
                                                                                      لألغذية والزراعة واســـــــــــــتخدامها املســـــــــــــتدام من خالل، على ســـــــــــــبيل املثال، اخلطط واالســـــــــــــرتاتيجيات الوطنية 

                 ملستدام (سويسرا)؛                                                              بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها ا

                                                                                            تشــــجيع وصــــول املزارعني إىل مواد بنوك اجلينات (النرويج، الســــويد، فنلندا) أو احلصــــول على بذور ذات جودة   و  -
               عالية (اليمن)؛

                                                       من خالل التعاون اإلمنائي (دعم التمويل) الذي يهدف إىل تعزيز         اجملتمعي                                      تشـــجيع إدارة التنوع البيولوجي الزراعي  و  -
                                                                                                          نظم البذور احمللية وتعزيز تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتحقيق األمن الغذائي بني صـــــــــــــغار املزارعني 

    -              نوب شرق آسيا)                           والشبكات يف أمريكا الوسطى وج                                                 تيماال وهندوراس ونيكاراغوا ونيبال وإثيوبيا ومالوي    (غوا
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 6       الخيار 
 

                                                                                            البذور المجتمعية، وشــــبكات البذور، ومؤســــســــات البذور التي يديرها المزارعون والتي تيســــر وصــــول هؤالء      بنوك 
         والزراعة                                      إلى الموارد الوراثية النباتية لألغذية

 
    ً                 حملياً وتوافرها. وتشــــــــــمل                                                                           يهدف هذا اخليار إىل تعزيز نظم بذور املزارعني واحلصــــــــــول على البذور املتنوعة املكيفة  

                                                                                        التدابري واملمارسات احلالية لتعزيز إدارة التنوع البيولوجي الزراعي القائم على اجملتمع ما يلي:
 

                                                                                    بنوك البــذور اجملتمعيــة (إثيوبيــا ومالوي ونيبــال والنرويج وجنوب أفريقيــا والســــــــــــــودان وزميبــابوي               منــاذج خمتلفــة من -
                                                             ر احمللية، واســـــــــــتعادة تنوع احملاصـــــــــــيل احمللية، وتطوير التنوع البيولوجي                                    وزامبيا) هبدف تعزيز احلصـــــــــــول على البذو 

         ، وتنمية                رفع مســــــــتوى الوعي                                                                  الزراعي احمللي واســــــــتخدامه يف حتســــــــني إنتاج احملاصــــــــيل والتكيف مع تغري املناخ، و 
                وجنوب أفريقيا)؛                                             رات وأنشطة سبل املعيشة (إثيوبيا ومالوي ونيبال    القد

         (نيبال)؛          يف املزرعة                                                                ومواد الزراعة لتعزيز تدفق البذور وصون املوارد الوراثية النباتية                        التبادل التشاركي للبذور   و  -

                    العام بشــــأن قيمة صــــون                  رفع مســــتوى الوعي                                                           معارض البذور واملهرجانات، ومعارض التنوع، واملعارض الغذائية، ل  و  -
                        يتيح هلم الوصـــــــول إىل جمموعة                                                                      األصـــــــناف البدائية، وتشـــــــجيع املزارعني على تبادل املعلومات وتبادل البذور، مما 

           وزميبابوي)؛                                                                 البذور واألصناف احمللية (نيبال وأوغندا ومالوي وجنوب أفريقيا وزامبيا          واسعة من

           وإثيوبيا)؛             دا والنرويج             الوطنية (أوغن             بنوك اجلينات                                 إنشاء بنوك جمتمعية للبذور وربطها ب  و  -

                                       يدة ومتكني املزارعني كمنتجني للبذور، وتعزيز                                                    إنشـــــــــــاء أندية لبذور املزارعني لتحســـــــــــني الوصـــــــــــول إىل البذور اجل  و  -
      نام)؛   ت ي                                للمزارعني يف األمن الوطين للبذور (في   ة  ؤ                     املسامهة الفعالة والكف

                         (اجلماعة االســـتشـــارية للبحوث          الدولية                                                املواد املناســـبة من النظام املتعدد األطراف للمعاهدة               تيســـري الوصـــول إىل   و  -
                              الزراعية الدولية) واستخدامها.

 
 

 7       الخيار 
 

ـــيف والتقييم،       النهج  ـــاركية إلجراء البحوث حول الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بما في ذلك التوصــ                                                                                                    التشــ
       األصناف                                   والتربية التشاركية للنبات واختيار

 
            رص للمزارعني                                                                                        تســــعى النهج التشــــاركية إىل تعزيز التعاون بني املزارعني والباحثني والعلماء، باإلضــــافة إىل توفري الف 

ً  م. كما أ�ا توفر اعرتافًا مفيًدا                                     الختيار األصناف املناسبة لظروفهم وتفضيالهت                                               بدور املزارعني يف تطوير املوارد الوراثية النباتية                        ً     
                                                                                              لألغذية والزراعة وصو�ا واستخدامها املستدام، وتعزيز التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
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                               ملوارد الوراثية النباتية لألغذية  ا                                                    عديد من ممارسات النهج التشاركية للبحث والتطوير، وحتسني                   ويشمل هذا اخليار ال 
                 للمنافع الناشــــــــــئة    ني                                                                                 والزراعة واســــــــــتخدامها املســــــــــتدام، مع اهلدف املشــــــــــرتك املتمثل يف تعزيز املشــــــــــاركة والتقاســــــــــم العادل

                                                                                            عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وتشمل التدابري واملمارسات احملددة ما يلي: 
 

       ومالوي)                                                اصـــــــــيل القابلة للتكييف (ألبانيا وغواتيماال واهلند                                           اختيار األصـــــــــناف القائمة على املشـــــــــاركة وتكاثر احمل -
         واليمن)؛                        لشعبية ونيبال والسودان     طية ا                                             والرتبية التشاركية للنباتات (مجهورية الو الدميقرا

                                            تبادل املواد النباتية بني املزارعني (الكامريون)؛  و  -

                                                                                                  البحوث التشــــــــــــــاركية اليت توفر الفضــــــــــــــاء املادي وأنشــــــــــــــطة تنمية القدرات العملية املتعلقة بإدارة البذور والتنوع   و  -
                             البيولوجي الزراعي (إكوادور)؛

                                   برتبية النباتات، وجعل اجملتمعات احمللية                       عارف والقدرات املتعلقة                                      إنشــــــــــــــاء جمموعات املزارعني واملربني لتعزيز امل  و  -
                                       بشــــــــــــأن أمهية املادة الوراثية احمللية، وإقامة                  رفع مســــــــــــتوى الوعي                                        مســــــــــــتقلة يف إنتاج البذور من خالل التدريب، و 

   )؛ ا                           الشبكات بني األعضاء (إندونيسي

                                                                                                إقــامــة روابط أقوى مع املربني وخرباء التغــذيــة من أجــل املشـــــــــــــــاركــة يف تطوير املواد الوراثيــة اجلــديــدة واختبــارهــا   و  -
                وتعزيزها (بريو).

 
 

 8       الخيار 
 

                                                                 لمزارعين في صنع القرارات على المستويات المحلية والوطنية والدولية        مشاركة ا
 
                        ً                       يتخـــذ كـــل طرف متعـــاقـــد، وفقـــًا الحتيـــاجـــاتـــه وأولويـــاتـــه،    أن                        من املعـــاهـــدة الـــدوليـــة على      (ج)2 -9          تنص املـــادة  

                       املزارعني، مبا يف ذلك احلق                          تدابري حلماية وتدعيم حقوق      لديه،          الوطنية                    ً        ً            وحســـــــــبما يكون ذلك مالئماً، ورهناً بالتشـــــــــريعات 
                لألغذية والزراعة                                                                                         يف املشــــــاركة يف صــــــنع القرارات، على املســــــتوى القطري، بشــــــأن املســــــائل املرتبطة بصــــــيانة املوارد النباتية 

  .                  واستخدامها املستدام
 
     ات                                                                                 وميكن النظر، مبوجب هذا اخليار، يف عدة وســــــــــــــائل لدعم حقوق املزارعني يف املشــــــــــــــاركة يف صــــــــــــــنع القرار  

                        على املستوى الوطين، مثل: 
 

      يا)؛                                           يف القوانني أو الدستور، وتضمني هذا احلق (بوليف    ات                                          االعرتاف باحلق يف املشاركة يف عمليات صنع القرار  -

                                                                               إشراك أو دعوة املزارعني إىل املناقشات بشأن جداول األعمال االسرتاتيجية الوطنية (شيلي)؛  و  -

                                                                                        تضــــمني املشــــاركة يف صــــنع القرارات الوطنية يف عمليات الســــياســــات الوزارية، مبا يف ذلك من خالل الســــياســــة   و  -
                                                 (اليابان، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد)؛                                                 العامة إلشراك أصحاب املصلحة يف عمليات صنع السياسات
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                                                               العمل بشأن مناقشة السياسات ذات الصلة باملوارد الوراثية النباتية         وحلقات                             دعم مشاركة املزارعني يف احلوارات   و  -
                        لألغذية والزراعة (مالوي)؛

                 املزارعني من أصـــحاب                                                                        من خالل التعاون اإلمنائي الذي يدعم الربامج والســـياســـات اليت تعكس حاجة وحقائق  و  -
                                                                                                احليازات الصـــــغرية، مبا يف ذلك تعزيز النقاش الدميقراطي بشـــــأن األطر القانونية وتدابري الســـــياســـــات اليت هلا تأثري 
                                                                                   على األمن الغذائي، ودعم مشــــــــــــاركة منظمات اجملتمع املدين يف حوار الســــــــــــياســــــــــــات بشــــــــــــأن قضــــــــــــايا البذور 

                (خمتلف البلدان).
 
 

 9       الخيار 
 

                                  وتنمية القدرات وتوعية الرأي العام        التدريب 
 
   ،                رفع مســــــتوى الوعي                                                                                   يتعلق هذا اخليار بالتدابري واملمارســــــات والنهج لتعزيز التدريبات التقنية اخلاصــــــة بالســــــياق و  

                                                         بصفتها املستفيدة من التنوع البيولوجي الزراعي والراعية له.          الزراعية       احمللية                   اليت تستهدف اجملتمعات 
 
                                                                                                      وختتلف اإلجراءات واملمارسات اليت تتناول حتسني القدرات املتعلقة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

                                                    الوعي العام لتعزيز القدرات االجتماعية واملؤسسية، بشكل            رفع مستوى                                             واستخدامها املستدام، وكذلك التدابري الرامية إىل 
                 عة منها، ما يلي:                               كبري. وتشمل هذه التدابري، أو جممو 

 
                  ما يتعلق بالتكيف                       ) حتســــــــــــــني إنتاج احملاصــــــــــــــيل يف1                                               التدريب الفين وتنمية القدرات يف جماالت حمددة، مثل: ( -

                                                                      حلقات عمل على املســـــتوى الوطين لتشـــــجيع تنفيذ املعاهدة الدولية (كوســـــتاريكا)؛   و   ) 2                     مع تغري املناخ (بنن)؛ (
                    ألمن الغذائي والرفاه  ا           بالنســــــــــــــبة إىل                      الزراعي املســــــــــــــتهدف اهلام                                     تنمية القدرات لصــــــــــــــون التنوع البيولوجي   و   ) 3 (

                                                                               معاجلة املســــاواة بني اجلنســــني وإنتاج احملاصــــيل من أجل تنمية الريف وســــبل املعيشــــة (إثيوبيا)؛   و   ) 4            (إكوادور)؛ (
         اجملتمعات                                                                                        تنمية القدرات بشــــــــــــــأن إدارة التنوع البيولوجي الزراعي اجملتمعي أو التنوع البيولوجي القائم على   و   ) 5 (

                                                                                  ، وإدارة صــــــــــــــونــه من خالل خمتلف الربامج واملبــادرات واملشـــــــــــــــاريع اليت تنفــذهــا منظمــات اجملتمع املــدين      احملليــة
                        اجملتمع يف أوغندا؛ وبرنامج    ه                                                          برنامج ســـــيادة البذور يف زمبابوي؛ ومنوذج أمن البذور الذي يدير                  (على ســـــبيل املثال

           وزمبابوي)؛                                    والوس ونيبال وبريو وأوغندا وزامبيا                           حلصاد البذور اآلمن يف غواتيماال            تنويع الغرس 

                  وكمبوديــا) والربامج                                        ود لنظم البــذور احملليــة (زمبــابوي والفلبني                                          بنوك البــذور اجملتمعيــة وإدارة القــدرة على الصــــــــــــــم  و  -
                            أنواع احملاصيل احمللية (ليبيا)؛     صون                                                             امليدانية لإلرشاد لدعم نظم البذور اليت يديرها املزارعون ودورهم يف 

                                                                                                       تنمية القدرات والدعم الفين للنظم اإليكولوجية الزراعية التقليدية يف ما يتعلق بصــــــــــون التنوع البيولوجي الزراعي   و  -
                                                                    على الوصــــــــــــــول إىل مواد املوارد الوراثية النباتية من النظام املتعدد األطراف                               احمللي (الفلبني) ومســــــــــــــاعدة املزارعني 

                                        اعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية)؛                                        للمعاهدة من أجل التكيف مع تغري املناخ (اجلم

                                                                                                       الدعوة للسياسات والتوعية العامة، مثل تيسري تطوير مدونة أو بروتوكوالت للزراعة (مثل مدونة الزراعة املستدامة   و  -
                                                                                         للحكومة احمللية يف الفلبني)؛ ومشاركة املرأة يف محلة التوعية العامة والدعوة للسياسات (غواتيماال)؛
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          رفع مســـــتوى                                                                        مشـــــاورة عاملية/دولية بشـــــأن حقوق املزارعني، تضـــــم خمتلف أصـــــحاب املصـــــلحة واألقاليم، ل      إجراء   و  -
                                          وتعزيز الفهم بشأن حقوق املزارعني (النرويج).       الوعي

 
 

 10       الخيار 
 

                                                   حقوق المزارعين من حيث عالقتها بحقوق الملكية الفكرية
 
                                                                                               يتعلق هذا اخليار باالرتباطات بني حقوق املزارعني وحقوق امللكية الفكرية، مثل حقوق املزارعني يف حفظ البذور  

                                                             وبيعها، وحقوق املزارعني يف تقاسم املنافع ومحاية املعارف التقليدية.         وتبادهلا                    يف املزارع واستخدامها 
 
                              املزارعني يف حفظ البــذور يف املزارع       حبقوق         مـا يتعلق    ً                                           بنــاًء على عـدد حـاالت التــدابري واملمــارســـــــــــــــات القــائمــة يف  

                                              وبيعها، ميكن أن تنظر األطراف املتعاقدة يف ما يلي:         وتبادهلا           واستخدامها 
 

                                                         ) حتديد األنشطة املستثناة، ال سيما أنشطة صغار املزارعني لتلبية 1                                 تضمني األحكام يف السياسات واللوائح (   مع  -
                           حتديد احلد األقصـــــــــــى حلجم أو كمية   و   ) 2   ؛ (                      غراض غري جتارية (الفلبني)  وأل                             احتياجاهتم اخلاصـــــــــــة (إندونيســـــــــــيا)

                                       النص على أن حفظ أصناف معينة واستخدامها   و   ) 3                                                   اإلنتاج السنوي على أنه احلد األدىن لالستثناء (السويد)؛ (
   ية                                           ، حبيث ال يتعني دفع أي عائدات لصاحب حقوق امللك                          مستثناة من نطاق حقوق املربني                  وتبادهلا، هي أنشطة 
          ً                     ورمبا أيضــــــــــاً عن طريق حتديد األصــــــــــناف           للمزارعني    ات       امتياز               تضــــــــــمني حكم بشــــــــــأن   و   ) 4                    الفكرية (النرويج)؛ (

                               تضـــــــمني حكم يف قوانني الرباءات يفيد   و   ) 5                        هؤالء املزارعني (ســـــــويســـــــرا)؛ (    ات          ها امتياز  ي       نطبق عل ت             اليت ينبغي أن 
             ُ        ً    ً  ية واألعالف، ُيعد باطًال والغًيا              جمال إنتاج األغذ                                                 أي اتفاق تعاقدي، يقيد أو يلغي امتيازات املزارعني يف     بأن 

               (اهلند وإثيوبيا                         النباتية وحقوق املزارعني                                        أنظمة فريدة من نوعها جتمع بني محاية األصناف       إنشاء   و   ) 6           (سويسرا)؛ (
                                                                        توفري اســـــــتحقاقات للمزارعني لتســـــــجيل األصـــــــناف اليت مت تربيتها وتطويرها من قبلهم،   و    )7           والفلبني)؛ (          وماليزيا

                                                          ، وحفظ منتجاهتم الزراعية، أو اســـــــــــتخدامها، أو زرعها، أو إعادة             مريب النباتات                           أن من قبل اجملتمع بنفس طريقة 
                                                                          ، مبا يف ذلك البذور من جمموعة متنوعة مسجلة، باستثناء بيع "البذور ذات العالمات         أو بيعها        تبادهلا          زرعها، أو 

                                     موعة متنوعة مسجلة مبوجب قانون البذور.           التجارية" جمل

                                                                                            ومن التدابري واملمارســــات األخرى املقدمة كخيار لالعرتاف باملزارعني كمربني، الســــماح للمزارعني بتقدمي طلبات  -
                        تسجيل األصناف (بنغالديش)؛

          ) عن طريق 1                                                                                  إمكانية اســـــتخدام صـــــكوك حقوق امللكية الفكرية حلماية املعارف التقليدية، على ســـــبيل املثال: (  و  -
                                                    كخيار حلماية هذه املوارد من االعتمادات (الفلبني) أو منع      ا              ً متت تربيتها حمليً                       قائمة جرد لألصــــــناف اليت      إنشــــــاء 

                  الكشـــــف عن اســـــتخدام          تضـــــمني شـــــرط   و   ) 2 (                                                         اآلخرين من املطالبة حبقوق امللكية الفكرية اخلاصـــــة هبم (نيبال)؛
ّ                                                 كلما ّمت تقدمي طلب حلقوق امللكية الفكرية (الفلبني)، أو تضمني                                    أي من نظم وممارسات املعارف األصلية     شرط      

                                                             اليت يتم تضــــــــــــمينها يف املنتج عند تقدمي طلبات محاية األصــــــــــــناف النباتية                                الكشــــــــــــف عن منشــــــــــــأ املوارد الوراثية
        للملكية      ء حق     إنشـــا  و   ) 3                                           واهلند وماليزيا وتايلند والنرويج وســـويســـرا)؛ (         العربية     مصـــر       مجهورية  (                  أو براءات االخرتاع
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                  ميكن أن تضــــــــيف قيمة                 مؤشــــــــرات جغرافية    وضــــــــع   و   ) 4           (الفلبني)؛ (                                     الفكرية حمدد حلماية نظم املعارف األصــــــــلية
                             إىل منتجات املزارعني (سويسرا). 

 
 

 11       الخيار 
 

                اإلكثار وتسويقها      مواد                                           حقوق المزارعين من حيث عالقتها بإنتاج البذور/
 
             البذور/مواد                                                                                  يتعلق هذا اخليار بالتدابري واملمارســـات، ال ســـيما من خالل الســـياســـات والتشـــريعات، بشـــأن إنتاج  

                                                                                                        اإلكثار وتســـــويقها، لتشـــــجيع االســـــتخدام املتنوع للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل وضـــــع معايري خاصـــــة 
                                           يري اخلاصة مبن يسمح له بتسجيل البذور يف السوق.                                           بالبذور املسموح بإدخاهلا إىل السوق، وكذلك املعا

 
                                                        القانونية والعملية للمزارعني واجملتمعات احمللية إلنتاج البذور         املســــــــــاحة                                 وتشــــــــــمل التدابري واملمارســــــــــات اليت توفر  

                 وتسويقها ما يلي:
 

                            املرونة يف تســــــــجيل البذور ألصــــــــناف                                                                صــــــــياغة أو مراجعة القوانني الوطنية للبذور بطريقة تشــــــــمل اإلعفاءات أو  -
                                                                                   املزارعني، وبكميات البذور اليت ميكنهم تســــــــــويقها، مبا يف ذلك من خالل وضــــــــــع خطط عمل واســــــــــرتاتيجيات 
                                                                                                       توجيهية ورمسية ووطنية بشـــــــــأن التنوع البيولوجي والتنوع البيولوجي الزراعي تتناول مراقبة جودة البذور، وتبســـــــــيط 

                       ً               (نيبال). ويشــــــــــمل ذلك أيضــــــــــاً خيارات لتســــــــــهيل        وغريها                البذور اجملتمعية،                               تســــــــــجيل املزارعني لبذورهم، وبنوك
                      احمللية واألصناف اليت يتم           البدائية                                                              التسجيل الرمسي لصون أصناف اهلواة، وكذلك السكان، مما يسمح لألصناف

             ا، وأملانيا)؛                                                                                   تكييفها بشكل طبيعي مع الظروف احمللية واإلقليمية بالدخول إىل السوق (االحتاد األورويب، وهولند

                                                                                        تنظيم األصـــــناف املتخصـــــصـــــة الســـــتكمال اللوائح بشـــــأن األصـــــناف التجارية، مع مراعاة بعض القيود املتعلقة   و  -
                            بالوصول إىل األسواق (سويسرا)؛

           (هولندا)؛          وتبادهلا                                                                   السماح للمزارعني حبفظ البذور من األنواع غري احملمية يف املزرعة، واستخدامها   و  -

                                                 ألصناف املزارعني واملعارف التقليدية ذات الصلة (بريو).                إنشاء سجالت عامة   و  -
 
 

 12       الخيار 
 

                         التدابير/الممارسات األخرى
 
ا  ً  هناك أيضــً                                                                                   جمموعة واســعة ومتنوعة من التدابري واملمارســات األخرى، اليت تعزز أو حتمي حقوق املزارعني بشــكل          

                                                                                                       أو بآخر. وهي تشـــــمل أمثلة عن برامج/مشـــــاريع أو مبادرات توفر، من بني أمور أخرى، الدعم الفين واملايل لصـــــون املوارد 
ا                 البلدان النامية،                                                         الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــــــتخدامها املســـــــــتدام يف    ني                          بالبحث والتطوير التكنولوجي            ً وتتعلق أيضـــــــــً
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                                                                                                                وتنمية ســــبيل املعيشــــة الزراعية والريفية املســــتدامة، وكذلك الدعم املايل للمؤســــســــات اليت تتعامل مع املوارد الوراثية النباتية 
                 لألغذية والزراعة.

 
                                       وتشمل احلاالت اليت ميكن النظر فيها ما يلي: 
 

                                                                                     عمليات بنوك اجلينات املوجهة حنو صــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــتخدامها             مشــــــاريع بشــــــأن  -
                                                                            املستدام، واليت تشمل أصناف املزارعني واألصناف البدائية يف برنامج العمل (اليابان)؛

                  ت الوطنية للموارد                                                                              دعم شـــــركات البذور اخلاصـــــة لتجديد احملاصـــــيل التقليدية وإتاحتها للمزارعني، ودعم املختربا  و  -
                             الوراثية النباتية (الفلبني)؛ 

                                                   إنشاء حق الوصول العام إىل املوارد الوراثية (السويد)؛  و  -

                                                                                                إتاحة إمكانية الوصول إىل دراسة مؤشر البذور يف غرب ووسط أفريقيا، املوجهة حنو حتديد حلول قابلة للتطبيق   و  -
           يف األقاليم؛             ّ   ذات نوعية جّيدة               للوصول إىل بذور 

                               عيشة (مثل املشاريع يف طاجيكستان                                    ، وحتسني احملاصيل وبناء أنشطة كسب سبل امل ني                 والتطوير التعاوني      البحث   و  -
                 وجنوب شرق آسيا).                       ة وزمبابوي وجنوب آسيا    سوري                   اجلمهورية العربية ال  و 

 
                                  الوثائق المصاحبة ومصادر المعلومات  -   ً  رابًعا

 
                   الوحدات التعليمية،   و                       الروابط ملواد التدريب،   و   ) 2                    التدابري واملمارسـات؛ (     جرد  ) 1                          (سـيشـمل هذا القسـم ما يلي: ( 

                     املعلومات ذات الصلة).        ومصادر
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